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EDITORIALI

O
bligimet e panumërta të njerëzve, dinamika e jetës dhe gjithçka që mund ta
quajmë përditshmëri të stërmbushur me aktivitete, sa vijnë e ngadalësohen
përpara muajit të Ramazanit. Fillojnë përgatitjet sipas metodave të larmishme.

Dikush, duke ndjekur ofertat tërheqëse për ushqimet e ndryshme të Ramazanit,
edhe pse në një mënyrë paradoksale, në një kohë kur simbolika e vetëmohimit,
solidarizimit me të varfrit dhe skamnorët duhet të vihet në pah. Disa të tjerë
ndoshta e presin këtë datë për të thyer zërin e mërzitshëm monoton të
njëmbëdhjetë muajve të kaluar. Nuk mungojnë edhe ata që përgatitjet i bëjnë
sipas një mënyre krejt tjetër, që në fakt do të ishte optimale për të gjithë
besimtarët. Kjo metodë ngërthen në vetvete përgatitjet psiko – fizike për të pritur
këtë adhurim madhështor. Jo rastësisht i Dërguari agjëronte shumicën e ditëve të
muajit Shaban, muaji që i paraprin Ramazanit. Ja me çfarë fjalësh i drejtohej ai
besimtarëve, që e pritnin këtë muaj: “Ju erdhi Ramazani, muaji i bekuar. Allahu e
bëri detyrim agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e
zjarrit dhe prangosen djajtë rebelë. Allahu në këtë muaj ka caktuar një natë që
është më e mirë se njëmijë muaj, kush privohet nga të mirat e saj, vërtet është i
privuar.” Nga këto fjalë, por edhe nga të tjera shohim një mënyrë të veçantë se si
duhet pritur ky muaj dhe që të gjitha të çojnë në përfundimin, se shpirtërorja
duhet të dominojë mbi materialen. 

Bujaria duhet të kthehet në një karakteristikë dalluese të besimtarit. I Dërguari
ishte tepër bujar, mirëpo me ardhjen e këtij muaji e shtonte bujarinë edhe më
tepër. Një tjetër veçori që duhet ta kemi apo përfitojmë të gjithë ne është lidhja
me Kuranin. Ta lexojmë, studiojmë dhe veprojmë sipas tij. Ramazanin nuk e bëri
aq të veçantë diçka tjetër pos Kuranit: “Muaji i Ramazanit që në te (filloi të)
shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe
dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra).” Le të ecim rrugës së drejtë me Kuran, të
ruhemi nga lajthitjet, kurse Ramazani të jetë një pikënisje e mbarë.

Në emër të redaksisë: Agim BEKIRI

“JU ERDHI RAMAZANI,
MUAJI I BEKUAR”
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HASAN SHUAJB

P
a u mbyllur mirë shpërthimet në Oslo
gishti i akuzës – si zakonisht tregonte
muslimanët. Asgjë për t’u habitur,

sepse që nga 11 Shtatori, Perëndimi u
mësua t’ia veshi “akuzën e terrorizmit
islamik” çdo rasti apo operacioni

shpërthyes, gjë e cila e shëmtoi keq
imazhin e Islamit dhe muslimanëve, ndërsa
grupimeve radikale të krishtera u dha
shansin e shtrirjes dhe të shtimit.

Sulmi në Norvegji filloi me shpërthimin
e një veture të minuar në zemër të lagjes së
ministrive në kryeqytetin Oslo, afër selisë
së kryeministrisë. Që aty autori i sulmit u

NORVEGJI… “TEMPULLARËT”
SULMOJNË EVROPËN
Pas këtij trajtimi dhe sipas asaj që kanë theksuar shumë ekspertë, duket se e gjithë Evropa së shpejti do të
ballafaqohet me më shumë sulme, që do t’i kryejnë djathtistët ekstremë nën flamurin – siç kishte shkruar
sulmuesi i Norvegjisë – e kryqëzatave kundër shtrirjes islame në Evropë, 
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paraqit në kampin veror në një ishull aty
afër, Otoja për të vrarë dhjetëra të rinj nga
Partia Laburiste, e cila është në pozitë.
Rezultati nga këto dy sulme ishte 93 të
vdekur, 100 të plagosur dhe disa të humbur
(shtatë të vrarë dhe nëntë të plagosur
rëndë nga aksioni i parë në Oslo, ndërsa të
tjerët nga aksioni i dytë në ishull).

Kryqëzatë 

Të çudit fjala e autorit të sulmeve
Andreis Breivik, një i krishterë radikal me
orientim të djathtën ekstreme, 32 vjeçar, i
cili pohoi, se ai ishte përgjegjësi i të dy
rasteve dhe pranoi tmerrin e krimit që bëri
duke e përshkruar atë si “i egër, por i
domosdoshëm”. Ky është një paralajmërim
i fortë për vendet evropiane, që sqaron se
terrorizmin nuk duhet kërkuar vetëm te
muslimanët, por ai mund të shpërthejë
edhe përbrenda tek ata. Ende më i
neveritshëm është manifesti që u gjet te
sulmuesi, ku ai thërret në një fushatë të re
kryqëzate dhe e përshkruan veten si
kryqtar i sinqertë, që po kryen rolin e tij
për të shpëtuar Krishterimin në Evropë nga
shtrirja islame. Multikulturalizmin e
konsideron ndër termat më të shpifura dhe
më të rrezikshme. Shumë e rrezikshme dhe
më me rëndësi është ajo çfarë ai thotë në
manifestin e tij: “Tempullarët (luftëtarët e
kryqëzatave) u kthyen në Londër në vitin
2002”, duke shtuar se themeluesit e atij
grupi vijnë nga Britania, Franca, Holanda,
Greqia dhe Rusia dhe se misioni i tyre është
veprimi si organizatë e armatosur për të
mbrojtur të drejtat e banorëve autoktonë,
si lëvizje kryqëzate kundër xhihadistëve.

Ironia qëndron në shpejtimin e disa
medieve për të miratuar deklaratat e disa
ekspertëve të kundër-terrorizmit, që
besuan përfshirjen e muslimanëve në këtë
aksion. Ndaj, gazeta britanike “Telegraf”

parashtroi dilemën, nëse Al-Kaeda qëndron
pas sulmit apo e djathta ekstreme, duke u
argumentuar me refuzimin e kryeministrit
norvegjez Jens Stoltenberg të spekulojë se
pas sulmeve qëndron grup militant.
Ndërkohë që disa ekspertë nuk përjashtuan
përfshirjen e të djathtës ekstreme, edhe
pse taktika e sulmeve dukej e ngjashme me
metodën e Al Kaedës. Gazeta britanike
citon zëdhënësin e një organizate, që
merret me çështjet e zbulimit me seli në
Britani: “Sulmuesi ka origjinë norvegjeze
dhe kjo sinjalizon mundësinë e përfshirjes
së ndonjë grupi nga e djathta ekstreme më
shumë sesa të ndonjë grupi islamik, edhe
pse qeveria e Partisë Laburiste mund të
ketë qenë cak i mundshëm i grupeve
islamike, për shkak se ajo dërgoi forca
norvegjeze në Afganistan”.

“The Telegraf” përmendi se Al Keada ka
një numër shkaqesh për ta sulmuar
Norvegjinë; e që shkaku i parë mund të jetë
prezenca ushtarake norvegjeze në
Afganistan. Edhe pse forcat norvegjeze atje
nuk janë më shumë se 500 ushtarë, lideri i
ri i Al Kaedës Ejmen Zavahiri në 2007
kërcënoi se do ta sulmojë Norvegjinë, sepse
“merr pjesë në luftë kundër muslimanëve”.

Objektiva politike

Në anën tjetër gazeta britanike
“Guardian” shkroi se metoda e sulmit që
kishte cak ndërtesën e kryeministrisë dhe

...kjo përforcon atë që ndjejnë
shumica e muslimanëve, se
ata janë fajtorë fillimisht
derisa të vërtetohet pafajësia
e tyre...

“ “
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kampin e të rinjve, që i përkasin Partisë
Laburiste në pozitë ka shenja për ngjyrime
dhe objektiva politike, edhe në këtë rast
më kollaj është drejtimi i akuzës nga cilido
organizim xhihadist islamik, në mënyrë që
të përhapej panik në vend. Vazhdon
“Guardian” duke thënë se të dhënat për
sulmuesin e kampit, që thonë se është
flokëverdhë dhe me karakteristika
norvegjeze japin të kuptojnë, se ajo që bëri
mund të burojë nga ndonjë ideologji e
zemëruar ndaj qeverisë, duke e ngjasuar
atë me amerikanin, i cili kishte sulmuar
selinë e FBI-së në Oklahoma në SHBA në
vitin 1995, meqë ai ishte i prekur dhe i
pakënaqur me sistemin politik amerikan
atëbotë, siç u shpreh një nga zyrtarët e
policisë norvegjeze: “Vërehet se sulmi nuk
ka asnjë lidhje me asnjë organizatë
islamike, por më shumë i ngjason sulmit të
vitit 1995 mbi Byronë Federale të
Hetimeve”.

Islami është fajtor derisa të vërtetohet pafajësia

Gazeta amerikane “Los Angeles Times”
shkroi për rrebeshin e reagimeve të ueb-
faqeve djathtiste ekstremiste, që drejtonin
gishtin e akuzës nga “xhihadistët”.
Pronarja e ueb-faqes “Atlas” dhe drejtorja e
lëvizjes “Ndaleni islamizimin e Amerikës”
shkroi: “Ju mund të injoroni xhihadin,
mirëpo nuk do të mundeni të anashkaloni
pasojat e vazhdimit të këtij injorimi”; ashtu
edhe u përfshinë ekspertë të kundër-
terrorizmit në akuzat e shpejta kundër
xhihadistëve, ndërsa e kuptuan që gabuan
pasi u arrestua Breiviku, të cilin policia e
përshkroi: “fundamentalist i krishterë, që i
përket të djathtës ekstreme”.

Vlen të përmendet, se një ngarkesë e
madhe u shkarkua nga gjokset e
muslimanëve, kur panë se sulmuesi nuk
ishte prej tyre, mirëpo ndjenja e paqetësisë

nuk iu largua, sepse ndjejnë se çdoherë
trajtohen si dele për t’u sakrifikuar,
prandaj sekretarja e përgjithshme e
Shoqërisë Islame në Amerikën Veriore,
Safa Zurzur do të shprehej: “Është vërtetë
gjë e keqe, por e pritur” dhe do të shtojë,-
“kjo përforcon atë që ndjejnë shumica e
muslimanëve, se ata janë fajtorë fillimisht
derisa të vërtetohet pafajësia e tyre”.

Ndërsa drejtoresha ekzekutive e
avokatëve muslimanë Ferhane Hajra tha se
gatishmëria për t’i akuzuar muslimanët
mund të çojë në nxitjen e ndjenjave anti-
muslimane dhe përforcimin e idesë për t’i
numëruar si kriminelë, ajo shtoi: “Ky është
zë paralajmërues, por dhuna mund të vijë
nga gjithkush, sepse caktimi i një feje si
objektiv dhe paraqitja e tërë atij
komuniteti si përgjegjës, na bën të
prekemi”.

Gazeta amerikane Los Angeles Times
përcjell se drejtoresha ekzekutive e
avokatëve muslimanë thekson se kur
realizuesi i shpërthimeve nuk është
musliman, ai nuk përshkruhet si terrorist,
por mjaftohet me fjalët: “është veprim
individual, ose veprim i armatosur nga një
i çmendur, ndërsa kur sulmuesi është
musliman, me shpejtësi të paparë nisen
akuzat kundër fesë dhe besimit islam”. Pas
këtij trajtimi dhe sipas asaj që kanë
theksuar shumë ekspertë, duket se e
gjithë Evropa së shpejti do të ballafaqohet
me më shumë sulme, që do t’i kryejnë
djathtistët ekstremë nën flamurin – siç
kishte shkruar sulmuesi i Norvegjisë – e
kryqëzatave kundër shtrirjes islame në
Evropë, apo siç e quajti ai “kthimi i
kalorësve tempullarë”.

Përktheu: Omer B.
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AHMED HAXH ABDURRAHMAN

Të shumtë janë ata që kanë brohoritur për
revolucionet popullore arabe (siç u thonë),
që i kanë konsideruar ato një triumf të

madh dhe që kanë varur shpresa të shumta
tek ato, duke hamendësuar se në këtë mënyrë
ka ikur koha e shtypjes dhe e padrejtësisë dhe
vendin e tyre e ka zënë zëri i popullit,
përhapja e lirive, hapja politike dhe rikthimi i
krenarisë. Gjithashtu ata hamendësojnë se
kohës së varësisë dhe humbjes po i vjen fundi.
Ata parashikojnë që të papunëve do t’u jepet
një mundësi punësimi, që prodhimi kombëtar
do të shpërndahet në mënyrë të drejtë dhe jo
që një shtresë mjaft e vogël e popullit të ketë
në dorë pjesën më të madhe të kapaciteteve
të vendit, që vendimi politik do të burojë nga

interesi i popullit dhe jo nga diktimet e
jashtme.

A nuk janë të gjitha këto kërkesa të drejta?
A nuk ka ardhur koha që ato të plotësohen
falë këtyre revolucioneve? A nuk i është
kthyer Umetit ndjesia e krenarisë dhe e
sigurisë te vetvetja dhe shpresa për shërimin
e vetvetes? A ka mundësi që një njeri që nuk i
ka ndotur duart e tij me pasuritë e këtij
Umeti, që të mos i mbështesë këto
revolucione duke qenë optimist për mirësitë,
zhvillimin dhe prosperitetin që do t’i ndjekin
ato? A nuk i kanë kënduar përfitimeve të
këtyre revolucioneve të gjitha shtresat e
shoqërisë, deri edhe burrat e këtyre vendeve
që u rrëzuan dhe që llogariten në radhët e
këtyre vendeve? A nuk zhurmuan hatibët dhe
poetët, duke përdorur shprehje falënderuese

NJË VËSHTRIM
MBI
REVOLUCIONET
ARABE

A është e pranueshme në këtë situate, që dikush të marrë guximin për të shfaqur disa vërejtje dhe të
shprehë rezervat dhe frikën e tij, që shpresat të mos jenë si realiteti që kemi përpara apo që publiku ta
pengonte për të turbulluar atmosferën e pastër festive? A është e përshtatshme, që të lexosh ajetet që flasin
për divorcin në një festë martese?
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dhe lavdëruese dhe strofa që japin sihariqin e
kerameteve, që u realizuan dhe të mrekullive
që pritet të ndodhin? A nuk i kanë hipur që të
gjithë anijes duke numëruar kontributet dhe
duke pretenduar se janë themeluesit e këtij
revolucioni dhe baballarët e tij?

A është e pranueshme në këtë situate, që
dikush të marrë guximin për të shfaqur disa
vërejtje dhe të shprehë rezervat dhe frikën e
tij, që shpresat të mos jenë si realiteti që kemi
përpara apo që publiku ta pengonte për të
turbulluar atmosferën e pastër festive? A
është e përshtatshme, që të lexosh ajetet që
flasin për divorcin në një festë martese?

Pavarësisht kësaj këshille drejtuar Umetit
na detyron që t’i zbulojmë disa të vërteta, që
të sëmurit t’i tregohet qartë, se duhet të
marrë ilaçe, edhe pse shpirti nuk i dëshiron
ato. Ai që nuk vepron në mënyrë të tillë nga
frika e një fjalë të keqe apo nga kujdesi për
sigurinë vetjake ka rënë në kundërshtim me
tekstin e hadithit: “Askënd prej jush të mos e
pengojë autoriteti i njerëzve, që të thotë të
vërtetën kur e sheh apo e dëgjon atë.” Në këtë
mënyrë ai devijon rrugën e këshillës dhe
mashtron Umetin e tij.

Nëse më parë i akuzonim regjimet për
diktaturë dhe mbylljen e gojëve, a është
normale që lind diktatura e revolucionit dhe
tirania e medies duke e akuzuar atë që flet, që
pyet apo që shfaq një vërejtje se është
bashkëpunëtor i regjimeve të shkuara, edhe
nëse është një i humbur që nuk e di vendin e
tij në tokën e Allahut? 

Pyetja e parë është: A janë të rastësishme
këto revolucione dhe a kanë lindur për shkak
të pushtetit të shtypjes, mendjemadhësisë
dhe shpërfilljes së njerëzve dhe si rrjedhojë
që të gjithë u ngritën për të larguar
padrejtësinë dhe bënë atë që nuk arritën ta
bënin njerëzit e mendjes? Apo ishin
revolucione të mirëplanifikuara dhe regjimet
e mëparshme u rrëzuan, për shkak se u kishte
mbaruar afati i skadencës dhe e kishin

përmbushur qëllimin që kërkohej prej tyre?
Përse u ngritën revolucione vetëm në vendet
arabe dhe nuk u shtrinë deri në vendet
afrikane dhe aziatike, që janë vende shumë të
ngjashme me to? Përse këto revolucione
patën sukses në disa vende dhe nuk patën në
disa të tjera? Përse Perëndimi përdor
standarde të dyfishta, duke i dhënë bekimin
disave prej tyre, duke ndërhyrë në disa dhe
duke heshtur për disa të tjera? A mund të
konsiderohet kjo që po ndodh si diktaturë e
globalizimit dhe si një ndikim që pati media
vizive, e cila ngre disa shtete dhe hedh poshtë
disa të tjera?

A nuk janë këto revolucione një provë
pjekurisë së popujve dhe e shfaqjes së
mendimit për aspiratat e tyre, në vend që të
dorëzohen dhe të bëhen vartës të të tjerëve?
Apo janë thjesht një teatër i ri, i shpikur për t’i
marrë mendjen popujve dhe për të futur
vendin dhe njerëzit në një turbullirë të
zhurmshme?

Çfarë është ky pushtet dhe ky ndikim i
madh që kanë disa kanale satelitorë? Përse
kritikohen kaq gjatë disa regjime deri aty sa
disa nga këto kanale shfaqen si zëdhënës
zyrtarë të revolucionit dhe si radioja zyrtare e
tij? Ndërkohë është e habitshme mungesa e
vëmendjes ndaj atyre regjimeve nën
sqetullën e të cilave jetojnë këto kanale dhe
shpërfillja e disa të metave që janë të
pranishme në këto regjime, edhe pse nga ana
tjetër fryhen fatkeqësitë, që u ndodhin të
tjerëve? Përse i kanë vënë re këto të meta
pikërisht në këtë kohë dhe i kanë injoruar ato

...Përse Perëndimi përdor stan-
darde të dyfishta, duke i dhënë
bekimin disave prej tyre, duke
ndërhyrë në disa dhe duke
hesh tur për disa të tjera?...

“ “
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më parë edhe pse kanë qenë të pranishme?
A ka mundësi që ekonomia dhe sistemet e

arsimit që i kanë tepër modeste të vazhdojnë
të mbahen në këmbë në gjendjen e tanishme?
A nuk kanë hyrë disa vende totalisht në luftë
civile? Për shembull Jemeni për pak sa nuk po
rrëshqiste në këtë gjendje, nëse nuk do ta
ruante përkujdesi hyjnor? A është vetëm
ndryshimi ai që kërkohet? Në çdo rast, a do të
jetë më i mirë se ai më i mëparshmi? A nuk
ndryshoi regjimi në Somali dhe vendin e tij e
zuri trazira dhe lufta civile? A nuk ndryshoi
regjimi në Irak dhe popullata shijoi vetëm
shkatërrime dhe luftë sektare pas këtij
ndryshimi? A u bënë realitet të gjitha parullat
pa marrë parasysh nëse ishin të pranueshme
apo jo në të gjitha rastet? A nuk ka thënë
poeti arab:

Ndoshta një ditë që shkoi më kishte bërë
të qaja

por kur një ditë tjetër më zuri, për të
parën qava.

Dikush që dëshiron të hedhë poshtë këto
pyetje legjitime mund të thotë: Ti beson te
“teoritë e konspiracionit”, dhe kështu
mendon se e ka mundur rivalin e tij, dhe e ka
vënë para argumenteve përmes kësaj pyetjeje
të gatshme. Unë them, se që kur jemi ndjerë
të qetë nga teoritë e konspiracionit? A nuk
është kjo që po ndodh në botën tonë
konspiracioni më i madh? Po, është e
papranueshme që mbështetja te
konspiracionet të përbëjë një lloj arratie nga
përgjegjësitë dhe një lloj fatalizmi.

Së pari, askush nuk mund ta mbrojë
diktaturën arabe, që i ka poshtëruar të gjithë
dhe që i ka çuar shoqëritë drejt humnerës për
gjithçka, por pavarësisht kësaj askush nuk
mund të tregohet i prerë, duke thënë se
revolucionet arabe do të çojnë në realizimin e
shpresave të njerëzve dhe synimeve për të
cilat ata janë përmalluar, siç është krenaria,
drejtësia, dhe prosperiteti, duke parë
vështirësitë dhe pengesat që i rrethojnë ato.

Mbështetja emocionale e këtyre
revolucioneve është diçka e pranueshme nga
ana njerëzore, për shkak se të gjitha pa
përjashtim kanë bërë thirrje për një
ndryshim më të mirë dhe për një tranzicion
më të dobishëm, poeti arab thotë:

Nëse ëndërr është, nuk ka ku të shkojë më
mirë,

E nëse jo, të paktën kohë të bukura jetuam
me të.

Por njerëzit intelektualë nuk mashtrohen
nga parullat, as nuk mjaftohen me
atmosferën festive, as me thirrjet e rrebeshta
dhe të frikshme. Nuk mendoj se
revolucionarët kanë plane të detajuara dhe
një agjendë të përcaktuar, përveç dëshirës që
kanë për ndryshim dhe për t’i bërë opozitë
regjimeve të shkuara. Prova për cektësinë e
vizionit të revolucionarëve është preokupimi
i tyre me hakmarrjen kundër regjimeve të
shkuara dhe përqendrimi i tyre tek e shkuara,
në vend që të kujdesen për të ardhmen, gjë e
cila përcakton mos-marrjen ende të pushtetit
nga ata. Përkundrazi mbetjet e regjimit të
rrëzuar janë ata që vënë në jetë gjërat në të
tashmen dhe në të ardhmen e pritshme.
Protestuesit nuk i bashkon me njëri-tjetrin
gjë tjetër përveç opozita ndaj regjimeve të
shkuara dhe nëse u jepet ndonjë rol, ata do të
përballen me një peshë shumë të rëndë dhe
kur kjo të ndodhë, që të gjithë do ta kenë të
qartë, sesa e lehtë është që të bësh opozitë
dhe sesa e vështirë është që t’i bësh realitet
parullat. Por mos harro rolin e të huajve në
përpilimin e politikave ekonomike, të sigurisë
dhe ato strategjike. Të gjitha këto gjëra dhe të

...Njerëzit intelektualë nuk
mashtrohen nga parullat, as nuk
mjaftohen me atmosferën fes-
tive, as me thirrjet e rrebeshta
dhe të frikshme...

“ “



9ALBISLAM | 1 Gusht 2011 |  1 Ramazan 1432

AKTUALE

tjera të ngjashme i dobësojnë shpresat e
mëdha që disa njerëz i kanë varur te
ndërmarrja e një roli kyç të revolucionarëve
për të realizuar një transformim të gjerë dhe
një ndryshim të gjithanshëm.

Ky këndvështrim i rezervuar nuk do të
thotë nënvlerësim i rolit që kanë luajtur
revolucionarët në këtë etapë, siç është lirimi i
të burgosurve të mendimit dhe atyre politikë,
apo kthimi i shumë njerëzve që emigruan nga
vendet e tyre pa dëshirën e tyre, apo lejimi i
disave që të ushtrojnë të drejtën e tyre
politike dhe mediatike, apo rikthimi i ndjesisë
së shpresës. Këto çështje dhe të tjera si këto
janë bërë realitet falë këtij ndryshimi dhe
numërohen në sukseset e revolucionit, por
pavarësisht kësaj nuk duhen anashkaluar
rreziqet reale dhe fuqia e kufizuar dhe pikat e
dobëta të kësaj dukurie, sepse mungesa e
vëmendjes ndaj këtyre gjërave në kushtet e
një gëzimi të pamatur mund të çojë në një
dështim të madh dhe një kolaps të
rrezikshëm. Në këtë mënyrë ne duhet të jemi
të vëmendshëm ndaj pikave të dobëta që në
fillim, sepse kjo mund të lehtësojë tejkalimin
e disa gabimeve apo të pakësojë kolapsin
vicioz.

Së dyti, a është e domosdoshme që
shoqëritë arabe dhe ato islame ta marrin
veten përmes kornizave dhe modeleve të
importuara nga Perëndimi? A është
demokracia perëndimore fjala magjike dhe
balsami mjekues për të gjitha sëmundjet dhe
të metat tona? A nuk janë parimet dhe
kushtet tona të ndryshme nga ata që gjenden
në Perëndim? Reduktimi i të gjitha
sëmundjeve tona duke përsëritur këtë term
dhe duke kënduar këtë parullë pa e hedhur
shikimin në çështje të shumta përbën tallje
me mendjet dhe imitim të verbër, që çon në
drogimin e popujve dhe devijimin e tyre nga
kërkimi i pikave reale të dobëta dhe në
humbjen e shpërthyesit më të fuqishëm të
forcave dhe i pengon ato që të realizojnë një

lulëzim të vërtetë. Këtu kam si qëllim që
Umeti ynë mund të veçohet përmes disa
vlerave dhe të dallohet me disa veçori, por kjo
nuk duhet ta çojë atë drejt izolimit dhe
mospërfitimit nga përvoja e të tjerëve.

Mesa duket, një nga veprat e Perëndimit
është fakti që ata e kanë kthyer demokracinë
në Ungjillin e Ri, ku pranimi dhe kënaqësia
është e lidhur me ndjekjen e hapave të tyre,
në marrjen e rrugës së tyre dhe në imitimin e
tyre në çështje më thelbësore. A është kjo
rruga e demokracisë që në zanafillë (me
detyrim)? Përse ata nuk i pranojnë vlerat e të
tjerëve, nëse demokracia nuk është stereotip
apo një emergjencë? Përse nuk i pranojnë
disa parti, të cilat fituan zgjedhjet sipas
normave të kësaj loje, siç është Hamasi dhe
partia algjeriane “Shpëtimi”? Përse i
përkrahën disa diktatura dhe i ndihmuan për
të qëndruar gjallë, pastaj iu kthyen kundër
pasi përmbushën objektivin e tyre? Përse tani
bëjnë sikur qajnë për liritë e humbura dhe për
pasuritë e vjedhura në kohën e filanit dhe të
filanit sikur t’i kishin zbuluar tani? A nuk
arritën të merrnin pjesën më të majme në
gjithçka që ndodhi me cenimin e lirive, në
mbulimin e të gjitha krimeve, dhe në
vjedhjen e të gjitha pasurive, dhe vendosjen e
këtyre të fundit në bankat e tyre? Çfarë është
kjo hipokrizi dhe kjo tallje me mendjet e
popujve? Si mund të kërkojnë disa njerëz prej
tyre, ndërkohë që roli i tyre i turpshëm është
më se i qartë për ata që i kanë sytë në ballë?

Së treti, lavdërimi i tepruar i
revolucioneve nga disa thirrës dhe dijetarë
muslimanë dhe paraqitja e tyre si një çlirim i
ri dhe i përjetshëm përbën nxitimin e fundit

...A është demokracia perëndi-
more fjala magjike dhe balsami
mjekues për të gjitha sëmund-
jet dhe të metat tona?...

“ “
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jo të përshtatshëm për njerëzit e Sheriatit.
Disa mund të mendojnë se ato janë fetva dhe
jo mendime personale, disa të tjerë morën
mundimin për ta vlerësuar në mënyrë
koherente këtë gjendje dhe si rrjedhojë
parashtruan argumente për legjitimitetin e
saj dhe e quajtën vetëvrasësin si dëshmor. Do
të kishte qenë prej urtësisë, që gjërat të
merreshin shtruar në lidhje me nxjerrjen e
një dispozite mbi një dukuri të re, imazhi i së
cilës ende nuk ishte plotësuar dhe që ishte
përzier me gjëra ende të dyshimta për
peshoren e Sheriatit, sepse ajo që njihet në
mënyrë themelore nga Sheriati është ndalimi
i trazirave ose i shkaqeve që të çojnë drejt
tyre. Po kështu edhe ngjarjet që ndodhën nën
hijen e këtyre protestave, siç ishin vrasjet,
prishja e pasurive dhe paralizimi i interesave
publike, apo hedhja e disa termave të
zbukuruara që nuk pranojnë makijazh. Nga
ana tjetër, nuk kishte asnjë emergjencë
sheriatike për të nxituar në nxjerrjen e disa
dispozitave lavdëruese apo kritikuese. Disa
thirrës u nxituan më herët, duke hedhur
lavdërime për revolucionin iranian gjatë
ngjizjes së tij dhe përpara kësaj kishin
lavdëruar edhe Ataturkun. Madje disa prej
tyre dhanë bekimin e tyre për rrëzimin e
kalifatit osman pa marrë në konsideratë
pasojat dhe pa shfaqur të paktën qoftë një
rezervë të vetme.

Dikush mund të thotë: “A përbën
negativizmi një qëndrim?” A është prej
urtësisë që të heshtësh, në kushtet kur
populli zien për ata që kanë bërë padrejtësi
dhe kanë thithur gjakrat? A nuk duken
thirrësit me moskokëçarjen e tyre, si të ishin
ndihmëtarë të zullumqarëve dhe mbështetës
të diktatorëve?

Përgjigja është se është një shenjë pjekurie
kur thirrësit karakterizohen me qetësi dhe
ekuilibër në fjalët dhe veprat e tyre, sepse
masa e njerëzve ngatërrojnë ixhtihadin
personal, që buron nga thirrësi dhe që

ekspozohet ndaj gabimit dhe saktësisë me
qëndrimin që reflekton sheriatin e
pagabueshëm. Si rrjedhojë, ata nuk tregohen
tolerantë ndaj thirrësve kur bëjnë një gabim
ashtu siç veprojnë me politikanët. Në këtë
mënyrë do të kishte qenë më e mirë për ta, që
të zgjidhnin shprehjet e tyre dhe të peshonin
mirë fjalët e tyre, të flisnin për atë që duhet
bërë në kushtet e kësaj gjendjeje të rënduar
dhe t’i drejtonin popujt e tyre drejt asaj që u
bën dobi dhe të largoheshin nga shfaqja e
urrejtjes personale apo nga mbyllja e
llogarive me ndonjë regjim apo rrymë të
caktuar, edhe nëse më parë janë përballur me
zullumin dhe kokëfortësinë e tyre.

Zgjidhja më e përshtatshme për ta nxjerrë
Umetin nga kriza e tij është dialogu, pajtimi
dhe mospërjashtimi i palës tjetër, sepse rruga
e përjashtimit e përdorur më parë ka çuar në
këtë mbytje të tanishme dhe në të ardhmen
nuk do të çojë drejt një zgjidhje të
përhershme, apo drejt një zhvillimi të
konsiderueshëm. Gjithashtu nga Umeti
kërkohet që të shohë përpara për të dalë nga
kriza, duke përcaktuar prioritetet, duke
vendosur strategji afatshkurtra dhe afatgjata,
duke e tejkaluar këtë situatë me urtësi dhe
përgjegjshmëri, duke bërë dallimin mes asaj
që shpresohet dhe asaj që është e
realizueshme, duke i vënë re me kujdes
vështirësitë dhe pengesat, duke përfituar nga
të gjitha energjitë e Umetit dhe duke i dhënë
përparësi parimit të pajtimit mbi atë të
hakmarrjes dhe të mbylljes së llogarive.
Allahu qoftë Mbështetësi i këtij Umeti në
gjithçka i bën dobi dhe e forcon atë.

Nga arabishtja: Genc PLUMBI

...është një shenjë pjekurie kur
thirrësit karakterizohen me
qetësi dhe ekuilibër në fjalët
dhe veprat e tyre...

“ “
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SALIHU E RAMA: “KOHA E ZGJIMIT PËR SHQIPTARËT”
Më 26 korrik në Prishtinë është mbajtur tribuna me temën “Koha e Zgjimit”. Në këtë

tribunë ligjëruan dy të ftuar specialë, teologët  Irfan Salihu nga Prizreni dhe Enis Rama nga
Mitrovica, ku morën pjesë qindra të pranishëm. Ligjërimin e filloi Irfan Salihu, që fillimisht
përmendi historinë e muslimanëve në trojet shqiptare, por siç tha ai, ka ardhur koha që
besimtarët të zgjohen nga i ashtuquajturi gjumë ideologjik i mbjellë nga komunizmi, që ishte
i pranishëm dekada më parë në vendin tonë. Ai theksoi më tej, se ardhmëria më e ndritshme
e një vendi është rinia e shëndoshë, që duhet të kapet më shumë për litarin e Allahut. Salihu e
vazhdoi ligjërimin, duke u ndalur tek vlera e kohës dhe mënyra e shfrytëzimit të saj. “Jetojmë
në një kohë kur provokimet nga dukuritë negative janë shpeshtuar, kur në rrugë dalin femra
të zbuluara ekstremisht, që pa dyshim është një sprovë për të rinj tanë”-  ka thënë ndër të
tjerash Irfan Salihu.

Trajtimin e temës  e vazhdoi teologu Enis Rama, që këtë organizim  e vlerësoi shumë lartë.
Ai tha se, kur flitet për zgjimin, këtë gjë duhet kuptuar gjithmonë në kuptimin pozitiv, që
nënkupton kthimin tek Allahu dhe shtimin e veprave të mira çdo ditë e më tepër. Meqë kjo
tribunë u organizua në prag të muajit të Ramazanit, hoxhë Enis Rama, këtë muaj e konsideroi
si kohën më të mirë për t’u zgjuar nga çdo mangësi dhe të fillojë një jetë më aktive që nga ky
muaj. “ Muaji i Ramazanit është  një muaj që na rikujton zgjimin, na kujton llogaritjen e
veprave tona. Ky muaj na ushqen zemrat tona”, ka thënë Rama. Kjo tribunë u organizua nga
Organizata Joqeveritare “Rinia Jonë – A” nga Prishtina. /Bujar Isma/

MASAKRA NDAJ ÇAMËVE, PËRKUJTOHEN TË RËNËT
Komuniteti çam organizoi një marshim në përkujtim të masakrës ndaj popullsisë çame në

Greqi. Me moton “Trëndafilat e Çamërisë” ky komunitet u nis nga Varrezat e Kllogjerit, drejt
Qafë Botës ku edhe zhvilloi protestën. Marshimi nisi pikërisht, nga Kllogjeri i Sarandës, ku
prehen 2700 persona, që vdiqën rrugës, gjatë eksodit të popullsisë së pafajshme çame, për t’i
shpëtuar gjenocidit grek.

MINISTRI I IZRAELIT KËRKON MBËSHTETJEN E SHQIPËRISË KUNDËR
PALESTINËS

Ministri i Jashtëm i Izraelit, Avigdor Lieberman ka nisur një udhëtim diplomatik për të bërë
lobing në Shqipëri dhe në Kroaci kundër krijimit të një shteti palestinez. Shefi i diplomacisë
izraelite, Avigdor Lieberman shkoi në Kroaci, Shqipëri e Austri në përpjekje për t`i bindur këto
vende, që të mos i japin mbështetje kërkesës palestineze për shtetësi në OKB në muajin
shtator.

HOLANDA NDALON RITUALIN E THERJES SË KURBANIT
Me gjithë protestat e ashpra të komunitetit hebraik dhe musliman, parlamenti holandez

miratoi ndalimin e ritualit të therjes së kafshëve. Shumica e 150 deputetëve holandezë
mbështetën projektligjin e dy parlamentarëve “Të Partisë pro Kafshëve”, që kishin kërkuar
anestezi lokale për të gjitha kafshët para therjes. Therja lejohet, si në Islam, ashtu edhe tek
hebrenjtë. Sipas këtij rituali, pulat, delet apo gjedhi theren me një prerje të vetme tek qafa, me
një thikë të mprehtë. Pas kësaj ato lihen të humbasin gjakun. Për shkak të protestave të ashpra,
deputetët e lejuan ritualin vetëm në raste të posaçme. Në Gjermani ky ritual është i ndaluar
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me ligj, por për shkak të lirisë së ushtrimit të besimit fetar, është lejuar nën kushte të ashpra
nga Gjykata e Lartë

BOSNJE, MARSHIMI I PAQES PËR MASAKRËN E SREBRENICËS
Rreth 7,000 njerëz kanë nisur marshimin në Bosnjë, për të përkujtuar Masakrën e

Srebrenicës të vitit 1995. Gjatë tre ditëve, ata kanë marshuar nga qyteti Sapna deri në
Srebrenicë, duke shënuar 16-vjetorin e masakrës më të rëndë në Evropë që prej përfundimit
të Luftës së Dytë Botërore. Në marshim morën pjesë edhe anëtarët e misionit holandez të OKB-
së në Bosnjë. Në Masakrën e Srebrenicës, forcat serbe kanë vrarë rreth 8 mijë burra dhe djem
muslimanë.

BELGJIKË: FUQIZOHET LIGJI QË NDALON BURKAN
Nga e shtuna e parafundit e muajit korrik, në Belgjikë do të jetë i ndaluar mbulimi i fytyrës

në vende publike. Ligji i miratuar me shumicën dërrmuese të Parlamentit do të shqetësojë një
pjesë të grave muslimane që mbulojnë fytyrën. Por ai shihet gjithashtu si shenjë e nervozizmit
në rritje me Islamin, në vendet e Evropës Perëndimore. Belgjika është bërë vendi i dytë
evropian pas Francës, që e ka ndaluar mbajtjen e vellos që mbulon fytyrën në publik. Shkelësit
e tij do të përballen me gjoba prej 137.5 eurosh deri në shtatë ditë heqje lirie.

ERDOAN I DËRGON MESAZHE TË ASHPRA IZRAELIT
“Turqia nuk i ka harruar dhe nuk do ti harrojë ata që humbën jetën në masakrën Mavi

Marmara.” Në Konferencën e 2-të të Ambasadorëve Palestinezë të organizuar në Stamboll
Kryeministri Rexhep Tajip Erdoan mbajti një fjalim ku i dërgoi Izraelit mesazhe të ashpra. “Pa
kërkuar ndjesë Izraeli, marrëdhëniet nuk mund të rregullohen”,- tha Erdoan, i cili bëri edhe
disa paralajmërime për shoqërinë ndërkombëtare. “Pa kërkuar zyrtarisht ndjesë për këtë akt
joligjor, që bie në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare dhe me çdo vlerë njerëzore, dhe për
sa kohë që ai nuk do t’i paguajë dëmshpërblim të afërmve që humbën jetën, e nuk do ta ngrejë
embargon që i aplikon Gazës, normalizimi i marrëdhënieve midis dy vendeve nuk mund të
mendohet”,- tha Kryeministri Erdoan. 

MANIFESTI I TERRORISTIT BREIVIK: SKËNDERBEU HERO I KRISHTERË
Një auto-intervistë e gjatë e terroristit norvegjez u gjend në internet si pjesë e një manifesti

1.500 faqesh, ku glorifikohet krishterimi dhe përbuzen popujt muslimanë. Në këtë dokument
voluminoz, autori i vrasjes së 93 njerëzve dhe plagosjes së 97 të tjerëve përmend me dhjetëra
herë Shqipërinë dhe shqiptarët. Breivik ka hartuar një listë, sipas tij, me “heronjtë evropianë”
të cilët kanë qenë atletë të Krishterimit dhe pjesë të kryqëzatave kundër muslimanëve, mes
tyre është dhe Skënderbeu. Breivik e përshkruan Gjergj Kastriotin si “pjesëtar i kryqëzatave
dhe hero i shqiptarëve të krishterë, disa herë i referuar me emrin e tij islamik, Skënderbeu”.
Terroristi norvegjez flet me përbuzje kundër Perandorisë Osmane, që sipas tij ka pushtuar
vendet e Ballkanit. Në manifestin e tij, Breivik ka një qëndrim të qartë proserb dhe shpeshherë
i referohet burimeve nacionaliste serbe për të dhënë shifrat e popullsisë shqiptare në Kosovë.
Një nga burimet e tij është gjithashtu Wikipedia dhe arrin deri aty sa t’i quajë shqiptarët
bashkëpunëtorë të nazizmit. Sipas tij, problematikë janë edhe shqiptarët e Maqedonisë, të cilët
“janë terroristë që bashkëpunojnë me Al Kaedën”.

Solli: Genc Plumbi
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SHKRUAN: TALHA KURTISHI

Kur përmendet ngadhënjimi në
Ramazan, gjëja e parë e cila u shkon
ndërmend njerëzve janë fitoret

ushtarake, që kanë realizuar muslimanët në
Ramazan përgjatë historisë. Të tilla janë
fitoret e Bedrit, çlirimi i Mekës, betejat Bilat
Shuheda, Amurijje, Ajn Xhalut dhe shumë
të tjera në të cilat ushtria e imanit

ballafaqohej me ushtrinë e  kufrit.
Megjithatë mejdanet e betejave në të cilat
duhet të futen besimtarët nuk janë vetëm
ushtarake. Për të arritur tek fitorja
përfundimtare nevojitet edhe ngadhënjimi
i brendshëm, mposhtja e pasioneve,
realizimi i seriozitetit dhe qasjes pozitive,
që janë forca esenciale lëvizëse të qenies
njerëzore. Pa dyshim se fitoret e
muslimanëve në fushat e ndryshme të

RAMAZANI DHE PROGRAMI
I NGADHËNJIMIT

Beteja e pastrimit të zemrës është betejë vendimtare, që e përcakton vlerën e robit dhe afërsinë e tij pranë
Allahut. Zotëria i popullit është ai që e ngjason veten me banorët e xhenetit, që nuk kanë urrejtje e zili ndaj
askujt 
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ballafaqimit janë të lidhura ngushtë njëra
me tjetrën, madje edhe varen njëra prej
tjetrës. Nëse nuk arrihet të mposhtet
armiku i brendshëm, që angazhohet për
dështimin tonë në të dyja botët, atëherë si
do të mposhtet armiku i jashtëm. Kjo
dilemë me përgjigjen e saj të hidhur duhet
të jetë nxitës, që gjatë muajit të Ramazanit
të përpilojmë një program praktik për të
arritur tek ngadhënjimi gjithëpërfshirës, të
brendshëm dhe të jashtëm. Brenda
programit tuaj të ngadhënjimit që ti ke
vendosur mundohu të arrish deri te:

Ngadhënjimi mbi shtirjen/syefaqësinë

Ramazani është muaji i ihlasit në të cilin
plotësohen të gjitha parakushtet për të
arritur çiltërsinë e adhurimeve. Bëhu i
vetëdijshëm për mbikëqyrjen e Allahut,
zhvishu nga aspiratat personale dhe synoje
vetëm shpërblimin e Allahut. Nëse arrin të
sigurosh praninë e sinqeritetit në veprat
tuaja, atëherë ke arritur të realizosh pjesën
më të vështirë të veprave që Allahu i
kërkon prej nesh. Duke e plotësuar
sinqeritetin, e ke kaluar pengesën e parë në
rrugëtimin tënd drejt fitoreve ne dynja dhe
ahiret.

Ngadhënjimi mbi shejtanin

Ne këtë muaj armiku më i madh i llojit
njerëzor është i prangosur. Ky realitet e
ndihmon shumë arritjen deri te
ngadhënjimi. Shfrytëzoje këtë muaj, që të
pajisesh me të gjithë forcat e mundshme, që
të ngadhënjesh mbi shejtanin edhe pas
muajit të Ramazanit kur ai, sërish do të jetë
i lirë. Sa dobësi e madhe është të mos fitosh
shejtanin në kohën kur është i prangosur, i
poshtëruar, ndërsa ti je i lirë me të gjithë
forcën, shëndetin dhe gjallërinë që ke.
Është kënaqësi e madhe të përjetosh

mposhtjen e shejtanit, intrigantit që është
zotuar për largimin e njerëzve nga rruga e
Allahut. Allahu, subhanehu ue teala, thotë:
“Ai tha: Për shkak se Ti më flake tej, unë do
t’u zë pritë njerëzve në rrugën Tënde të
drejtë e do t’u qasem atyre nga përpara dhe
nga mbrapa, nga e djathta dhe nga e majta,
e kështu Ti do të vëresh se shumica prej
tyre nuk të janë mirënjohës!” (El Araf, 16)

Ngadhënjimi mbi lakminë dhe koprracinë

Të shpëtosh nga sëmundja e lakmisë së
tepruar dhe nga koprracia është një sukses
i madh. I Dërguari i Allahut, sal-lallahu
alejhi ue selem, ka thënë: Ruajuni prej
lakmisë, sepse lakmia i ka shkatërruar ata
që ishin para juve. (lakmia) I urdhëroi me
zullum dhe ata bënë zullum, i urdhëroi t’i
ndërprenë lidhjet farefisnore ashtu
vepruan, i urdhëroi me mëkate dhe atë e
bënë. (Ebu Davud me sened Sahih). Prej
synimeve madhore të agjërimit është
kultivimi i bujarisë. Për këtë shkak bujaria
ishte cilësia me të cilën përshkruhej i
Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue
selem, gjatë Ramazanit. Allahu, subhanehu
ue teala, thotë: “...shpenzoni për bamirësi
në të mirën tuaj. Ata që e ruajnë veten nga
lakmia e saj, pikërisht ata janë të fituarit.”
(Et Tegabun, 16) Me siguri ka fituar ai që ka
mposhtur lakminë në muajin e bujarisë.

Ngadhënjimi mbi gjuhën dhe rrëshqitjet e saj  

Ai që dëgjon hadithin: “Kush nuk i
shmanget fjalëve të kota dhe veprimit sipas

.... Esenca e problemit është
te bindja e dobët dhe
mosangazhimi me imanin...
“ “
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tyre, Allahu nuk ka nevojë që ai të heqë
dorë prej hajes dhe pijes”, e kupton
rëndësinë e ngadhënjimit mbi gjuhën,
organin që është begati, por edhe sprovë.
Nëse dështojmë në betejën tonë kundër
gjuhës dhe rrëshqitjeve të saj atëherë jemi
të rrezikuar me falimentim të plotë në
ditën e Ringjalljes dhe Llogarisë. Njeriu me
vepra të mira sa kodrat e Tihames, me
namaz dhe zekat, do të falimentojë, madje
edhe do të ngarkohet me mëkate, për shkak
të fyerjeve, shpifjeve, nënçmimeve që i ka
shqiptuar gjuha e tij. Agjërimi në këtë muaj
ndihmon që të praktikojmë këshillën
profetike: Zotëroje gjuhën tënde.
Angazhoje gjuhën tënde në hajr dhe në fjalë
të mira, që përzgjidhen ashtu si
përzgjidhen ushqimet e këndshme. Allahu,
subhanehu ue teala, thotë: “Ata qenë
udhëzuar drejt fjalës së mirë dhe në rrugën
e Atij që është i Denjë për t’u lavdëruar.”
(Haxh, 24).

Ngadhënjimi mbi sëmundjet e zemrës

Zemra e pastër është pasuria më e
vlefshme në Ditën e Kiametit. Allahu,
subhanehu ue teala, thotë: “në Ditën, kur
askujt nuk do t’i bëjë dobi, as pasuria, as
fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të
pastër tek Allahu!” (Shuara, 88-89).

Zemra e errët, me sëmundjet e urrejtjes,
zilisë, mendjemadhësisë, përçmimit të
tjerëve e pengon mëshirën e Allahut dhe
çrrënjos (rruan) fenë. I Dërguari i Allahut,
sal-lallahu alejhi ue selem, thotë: “Është
futur në mesin tuaj sëmundja e  popujve
para jush zilia dhe urrejtja. Urrejtja është
brisku i  rrojës, nuk i rruan flokët, por e
rruan fenë.” (Tirmidhiu dhe Bezzari,
hadithi është hasen). Beteja e pastrimit të
zemrës është betejë vendimtare, që e
përcakton vlerën e robit dhe afërsinë e tij

pranë Allahut. Zotëria i popullit është ai që
e ngjason veten me banorët e xhenetit, që
nuk kanë urrejtje e zili ndaj askujt dhe ata
që Allahu i pastron para hyrjes në kopshtet
e lumturisë së përhershme. “Ne do ta heqim
urrejtjen nga zemrat e tyre; ata do të rrinë
ulur si vëllezër përballë njëri-tjetrit në
divane.” (Hixhr, 47).

Ngadhënjimi mbi mungesën e shpresës 
dhe dëshpërimin

Ai që në këtë muaj nuk arrin të tejkalojë
ndjenjat e mungesës së shpresës dhe
dëshpërimit do të jetë i paaftë që ta bëj atë
edhe në muajt e tjerë. Atmosfera e
Ramazanit, plot shpresë dhe optimizëm, në
pritje të shpërblimit që Allahu
ekskluzivisht e jep për agjëruesin, ndihmon
të tejkalohen këto ndjenja. Esenca e
problemit është te bindja e dobët dhe
mosangazhimi me imanin. Po t’i analizojmë
vetëm ndryshimet që ndodhin në Ramazan
tek njerëzit e thjeshtë, ne do të shohim se
ato nuk janë aq të vështira. Mjafton që
pikënisja të jetë një vendim i paluhatshëm
dhe ndryshimi nuk është i largët. Duke e
rregulluar imanin do të rregullohen edhe
manifestimet e imanit të dobët, siç janë
edhe mungesa e shpresës dhe dëshpërimi,
që assesi nuk përkojnë me muajin e
fitoreve.

Allahun e lusim që nga ky Ramazan të
dalim fitimtarë, me mëkate të falura dhe
me shpërblimet që Allahu i ka përgatitur
për besimtarët. O Allah, hape për neve dhe
për të gjithë besimtarët derën Rejjan,
nëpërmjet së cilës agjëruesit do të hyjnë në
xhenet. Ka dështuar ai që e arrin muajin e
Ramazanit dhe nuk i falen mëkatet, prandaj
kujdes, kujdes, kujdes!
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SHKRUAN: BLEDAR TEFIK HAXHIU 

F
alënderimi i takon Allahut i cili ka
vendosur për robërit e Tij kohë të
begata, në të cilat ata pastrohen,

plotësojnë imanin dhe tek Ai afrohen,
paqja dhe bekimi qofshin mbi të dërguarin
e Tij, Muhamedin sal-lallahu alejhi ue
selem, profetin e mëshirës dhe urtësisë,
atij që domethënien e agjërimit na mësoi

dhe se si me lutje Allahut t’i drejtohemi e
nevojat t’ia kërkojmë. Paqja dhe mëshira e
Allahut qoftë edhe mbi të gjithë familjarët
e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnikë
dhe të gjithë ata të cilët rrugën e tij e
pasojnë.

Mëshira e Allahut për robërit e Tij
është tejet e madhe, mirësia e Tij për ta
është e vazhdueshme, shprehje e kësaj
mëshire dhe mirësie është se Ai herë pas

O ti agjërues! O ti, të cilit të janë tharë buzët nga agjërimi, o ti që mushkëritë të janë vyshkur e rrudhur nga
etja, ti që barku të ka qëndruar bosh për orë të tëra, shtoji lutjet dhe kërkoji dëshirat e tua me ngulm.



17ALBISLAM | 1 Gusht 2011 |  1 Ramazan 1432

AKIDE

here na sjell kohë dhe sezone, ku të
shtojmë imanin, në të cilat lidhjet tona me
Të t’i forcojmë, ku kërkesat e panumërta
që kemi Atij t’ia drejtojmë. Prej këtyre
kohëve dhe sezoneve është edhe muaji i
Ramazanit, muaji i agjërimit, faljes, lutjes
dhe Kuranit. Allahu i ka bërë ditët e këtij
muaji si kurorë mbi kryet e kohës, në të
besimtarët shprehin adhurimin,
nënshtrimin, përuljen dhe unitetin.
Mirësitë e këtij muaji nuk kanë të sosur e
të mbaruar, rreth tyre tema janë shkruar e
libra janë botuar, por njeriu si qenie
njerëzore ka nevojë që herë pas here të
rikujtohet e nga pakujdesia të përmendet
e të largohet.

Në mes tjerash Ramazani është një
muaj në të cilin Allahu tregohet tejet
Bujar, Ai dhuron shpërblim pa masë, por
nga ana tjetër Ai pranon lutjet që robërit e
Tij i drejtojnë, ndaj është vërtet e
rëndësishme që çdo kush prej nesh të dijë
rëndësinë e lutjes, në mënyrë që të mos e
humb këtë shans. Lutja (duaja) drejtuar
Allahut është një nga adhurimet më të
mëdha. Ajo është e lehtë për gjuhën, por
pesha dhe rëndësia e saj është tejet e
madhe, ndaj dhe për këtë Allahu i
urdhëron robërit e Tij, që ta lusin ku
thotë: “Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua,
se do t’ju përgjigjem!” 1

Lutja shpreh nevojën që ka dhe ndien
robi për Zotin e tij, po ashtu shpreh
nënshtrimin dhe përuljen përpara
madhështisë së Tij. Pra, robi kur i lutet
Allahut gjendja dhe realiteti i tij sikur i
thotë: “O Allah, unë nuk kam Zot tjetër
veç Teje, jam robi Yt dhe tek Ty i kam
varur shpresat e prej Teje pres përgjigje

dhe plotësim të nevojës”. Prandaj dhe
lutja është vetë adhurimi, kështu na
përcjell Numan ibën Beshiri, se Profeti sal-
lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Lutja
është vetë adhurimi”. 2 Nëse lutja ka një
rëndësi të tillë, na duhet të kuptojmë, se
ajo në kohë dhe vende të caktuara ka një
rëndësi dhe pozitë edhe më të madhe, dhe
nga këto kohë është edhe Muaji i
Ramazanit, gjatë të cilit besimtari është
mirë të lutet ditën dhe natën. Lutjet gjatë
Ramazanit -në këtë muaj të bekuar- janë
më me shpresë për përgjigje, rreth kësaj
nxit dhe fjala e Allahut: “Kur robërit e Mi
(besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se)
Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të
lutësit, kur ai më lutet Mua”. 3 Vihet re se
ky ajet është përmendur mes ajeteve, të
cilat flasin për dispozitat e agjërimit, gjë e
cila na bën të shpresojmë, se gjatë
agjërimit lutja ka një specifikë më të
veçantë dhe se ajo pranohet.

Halid Ribi –Allahu e mëshiroftë-, ka
thënë: “Jam habitur me këtë Umet në
fjalën: “I përgjigjem lutjeve të lutësit, kur
ai më lutet Mua”. Allahu i urdhëroi të
luten dhe i premtoi se do t’u përgjigjet!
Këtë që pohuam e përforcon edhe hadithi,
të cilin na e përcjell Ebu Hurejre, se
Profeti sal-lallahu alejhi ue selem ka
thënë: “Tre personave nuk i kthehet lutja
mbrapsht: prijësit të drejtë, agjëruesit kur
çel iftarin, dhe atij të cilit i është bërë
padrejtësi”. 4

O ti agjërues! O ti, të cilit të janë tharë
buzët nga agjërimi, o ti që mushkëritë të
janë vyshkur e rrudhur nga etja, ti që
barku të ka qëndruar bosh për orë të tëra,
shtoji lutjet dhe kërkoji dëshirat e tua me

1 Gafir:  60. 
2 Ahmedi, Tirmidhiu, Ebu Daudi dhe Ibnu Maxha. 
3 Bekare: 186. 
4 Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibnu Maxha. Këtë hadith e ka saktësuar Shejh Albani. 
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ngulm.
O ti agjërues! Para perëndimit të diellit,

ti ke një moment të artë, një kohë të
begatë, para se të thyesh iftarin, atëherë
kur uria jote ka shënuar cakun më të lartë,
atëherë kur etja ka arritur kulmin, atëherë
kur aroma që del nga goja jote është me e
mirë tek Allahu, se aroma e miskut;
pikërisht atëherë ngriti duart, shtoji lutjet
dhe vazhdoje kërkimin. Mos harro se në
orët e vona të natës ke një kohë tjetër të
begatë, ndaj bëji një nder vetes duke iu
lutur dhe kërkuar Allahut, sepse ti je
fukara, ndërsa Ai është i Pasur; ti je i
dobët, ndërsa Ai është i Plotfuqishëm; ti
do të zhdukesh, ndërsa Ai është i
Përjetshëm. Ebu Hurejre përcjell se Profeti
sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë:
“Allahu zbret në një të tretën e fundit të
natës në qiellin e dynjasë dhe thotë: “Unë
jam Sunduesi, Unë jam Sunduesi, cili më
lutet Mua që t’ia plotësoj atë, cili më
kërkon që t’i jap, kush kërkon falje që ta
fal dhe vazhdon kështu derisa të dalë
agimi”. 5

Është fatkeqësi për ne, nëse tregohemi
të pavëmendshëm në Ramazan, sidomos
në natën e Kadrit, e cila është më e mirë se
njëmijë muaj, ajo është një natë e veçantë
në të cilën zbresin begatitë e mëshira, dhe
në të falen gjynahet nëse njerëzit falen me
besim dhe bindje. Aishja –Allahu qoftë i
kënaqur me të-, pyeti Profetin sal-lallahu
alejhi ue selem: “Nëse mësoj se është nata
e Kadrit çfarë lutje të them?- Ai tha:
“Thuaj: O Allah vërtet Ti je Falës, e do
faljen, prandaj më fal mua”. 6 Mos harro se
dera është e hapur në këtë muaj
madhështor, në mënyrë që robi t’i lutet
Allahut me atë që dëshiron, ndien dhe ka

nevojë, ndaj prej nesh kërkohet t’i ngremë
duart, t’i bëjmë lutjet e sinqerta dhe të
presim përgjigjen.

Ja se ç’thotë Omeri –Allahu qoftë i
kënaqur prej tij-, ai i cili e kishte kuptuar
vlerën e lutjes dhe rëndësinë e saj: “Unë
nuk kam hallin e përgjigjes, porse kam
hall që t’i lutem Allahut”. Është fatkeqësi
për ne nëse tregohemi koprrac për
vetveten gjatë këtij muaji në të cilin
Allahu i përgjigjet lutjeve. Vallë a nuk
dëshirojmë të gjithë ne Xhenetin? A nuk
frikësohemi të gjithë nga Zjarri, a nuk
kemi nevojë për të mirat e kësaj bote dhe
botës tjetër, a nuk kemi vëllezër apo të
afërm, që janë në hall dhe kanë nevojë për
ndihmën e Allahut. Përse vallë atëherë të
tregohemi kaq naivë e koprrac për
vetveten, ku janë lutjet tona në Ramazan?
Sa e sa mëkate mund të kemi bërë gjatë
këtij viti, përse vallë ta lëmë këtë muaj e
të na shkojë pa lutje për falje dhe pa
pendim?!...

Ramazani kur vjen, ai me vete ka
çelësat e faljes. Kush i merr ato ka marrë
faljen dhe mëshirën e Allahut, ndërsa
kush i braktis është i humbur, i shkujdesur
në veten e tij, e ka privuar veten nga
mëshira e Allahut, e cila i është

...Ti je fukara, ndërsa Ai është
i Pasur; ti je i dobët, ndërsa
Ai është i Plotfuqishëm; ti do
të zhdukesh, ndërsa Ai është i
Përjetshëm...

“ “
5 Muslimi. 
6 Ahmedi dhe Tirmidhiu, sahih. 
7 Ahmedi dhe Ibnu Maxheh. 
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parashtruar në këtë muaj të bekuar.
Profeti sal-lallahu alejhi ue selem ka
thënë: “Ka dështuar dhe ka humbur ai rob
që e arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i
janë falur mëkatet”. 7 Kjo është një dua, që
ka bërë Pejgamberi për ata njerëz, të cilët
nuk i kanë shfrytëzuar ato raste të
pranishme në muajin e agjërimit. Si të
arsyetohet ky njeri, i cili prezanton në
muajin e Ramazanit, hyn në këtë muaj dhe
del prej tij pa u penduar dhe pa iu falur
mëkatet!...

Tashmë jemi në fillim të Ramazanit dhe
mundësitë i kemi të mëdha, gjatë ditëve të
këtij muaji ne mund të arrijmë shumë
nëpërmjet lutjeve, që i drejtojmë Allahut.
Të mos harrojmë se kemi një Zot tejet
Bujar, i cili kënaqet kur ne e lusim dhe e
thërrasim, ndërkohë që hidhërohet kur
nuk i ngremë duart dhe nuk i lutemi Atij.
E ç’na kushton neve, që para se të thyejmë
iftarin të themi: O Allah, unë jam i bindur
se Ti je Zoti im, se vetëm Ti meriton çdo
adhurim, jam i krenar që jam robi Yt dhe
nën pushtetin Tënd, O Allah më bëj prej të
përulurve dhe më nxirr nga kjo botë si
musliman.

Ç’na pengon neve, që Allahut t’i
drejtohemi në iftar: “O Allah, nuk kërkoj
gjë tjetër veç faljes Tënde. O Ti tek i cili
drejtohen të gjitha krijesat për nevojat që
kanë, i pashë dyert e krijesave të mbyllura
para meje, ndërkohë që e pashë derën
Tënde të hapur e askush nuk refuzohet. O
Zot të lutem Ty me lutjen e Ibrahimit: “O
Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të
kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i
prano lutjet! O Zoti ynë, më fal mua,
prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën,
kur do të jepet llogari!”  8

Lutu Allahut me lutjen e Profetit tënd
–Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem-:

“O Allah! Unë jam robi Yt, bir i robit Tënd,
bir i robëreshës sate. Fati dhe e ardhmja
ime është në dorën Tënde. Gjykimi Yt
është i respektuar tek unë dhe caktimi Yt
është i drejtë për mua. Të lutem me çdo
emër Tëndin, që e emërtove Veten me të
(në Kuran), apo ia mësove dikujt prej
robërve të Tu, na lajmërove për të
nëpërmjet shpalljes Tënde (Kuranit), apo e
le në botën e Gajbit tek Ti, që të ma bësh
Kuranin pranverë të zemrës sime, dritë të
gjoksit tim, largues të dëshpërimit tim
dhe çrrënjosës të preokupimit tim!”

Zoti ynë, pranoje agjërimin tonë,
pranoji lutjet  tona, mos e lër shejtanin të
na humbë e të na rrëmbejë, bëje
Ramazanin sezonin e suksesit, mundësi të
përmirësimit dhe shkak për ripërtëritjen e
besimit. O Zot! Falna ne, prindërit tanë
dhe të gjithë muslimanët. Largoji dhe
mbroji fytyrat tona nga zjarri i
Xhehenemit dhe bëna prej banorëve të
Xhenetit.

O Zot, Ramazani është njohur si muaj i
çlirimeve dhe fitores, çliroji muslimanët
nga dhuna që i ka pushtuar, zbrit mbi ta
fitoren dhe sigurinë, bëj që në mesin e
tyre të gjykohet me ligjin Tënd, Ti je
ndihmues i të dobëtëve dhe Ti je
përkrahës i të persekutuarve. Çliroje
xhaminë Aksa nga kthetrat e çifutëve dhe
mundësoji muslimanët të falen në të.
Amin

8 Ibrahim: 40-41.  



20

DRITARE

EJMEN SHABAN

K
ëto ditë jemi në muajin e hairit dhe të
bereqetit, pendimit, sabrit, Kuranit,
bujarisë, xhihadit, mirësive, ku

muslimanët përgatiten për pritjen e
mysafirit fisnik dhe vizituesit përplot
bereqet, kjo varet nga secili se në çfarë

aspekti e sheh këtë muaj, ndërsa triumfues
është ai i cili e shfrytëzon kohën e tij me
bindje ndaj urdhrave të Allahut, si dhe duke
u larguar nga lezetet e dynjasë dhe epshet e
saj.

Agjërimi është një nga shtyllat e mëdha
të fesë sonë, adhurim të cilin duhet ta
kryejmë në mënyrën më të plotë, prandaj në

NË LIDHJE ME SPECIFIKËN
E KOHËS SË AGJËRIMIT NË
SHTETET SKANDINAVE

Njëri nga Finlanda e tjetri nga Suedia,  ku kërkonin nga unë shpjegimin e dispozitës së Sheriatit për agjërimin
e Raamazanit në këto vende, ku dita është shumë e gjatë, ku ndonjë herë arrin -sidomos në këto ditë- deri në
21 orë,  dhe pyesnin se cila është dispozita islame në lidhje me këtë çështje? 



këtë fushë na janë parashtruar shumë
pyetje nga disa vëllezër, që e kanë dert
Islamin dhe banojnë në disa vende
evropiane, më saktësisht nga shtetet e
Skandinavisë, përkatësisht  njëri nga
Finlanda e tjetri nga Suedia,  ku kërkonin
nga unë shpjegimin e dispozitës së Sheriatit
për agjërimin e Raamazanit në këto vende,
ku dita është shumë e gjatë, ku ndonjë herë
arrin -sidomos në këto ditë- deri në 21 orë,
dhe pyesnin se cila është dispozita islame në
lidhje me këtë çështje? Si dhe çka duhet të
bëjnë myslimanët në kësi rastesh?

Themi, gjithnjë duke u mbështetur në
Allahun e Madhërishëm: Allahu nuk na ka
lënë ndonjë gjë pa sqarim të kësaj feje,
përkundrazi na ka shpjeguar çdo gjë çka na
bën dobi në dynja dhe në ahiret. Allahu i
Madhërishëm thotë: “Ta kemi zbritur (o
Muhamed) Librin sqarues të çdo gjëje” 1, kjo
ngërthen në vetvete çështjet themelore dhe
degëzore islame, po ashtu kjo vlen edhe për
dispozitat e të dy botëve (dynjasë dhe
ahiretit) pra, për çdo gjë që kanë nevojë
robërit e Tij, gjithë kjo me shpjegime të
qarta dhe me terme të kuptueshme e të
qarta2.

Kurse prej gjërave që na i ka qartësuar
Zoti ynë dhe i Dërguari i Tij është edhe koha
e imsakut (syfyrit) kur duhet ndërprerë
ushqimi, dhe gjërat e tjera që e prishin
agjërimin, njësoj po ashtu edhe me iftarin.
Allahu thotë në Kuran: “Hani e pini derisa të
dallohet qartë peri i bardhë nga peri i zi në
agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në
mbrëmje.” 3. Pra në këtë ajet fjalës “Deri sa
të dallohet peri i bardhë nga ai i zi” është si
qëllim agimi i vërtetë, pra fillimi i
zbardhimit të horizontit në qiell.4

Për këtë arsye imsaku - largimi nga
ushqimi dhe gjërat që e prishin agjërimin
fillon me lindjen e agimit të vërtetë, ku me

të hyn edhe koha e namazit të sabahut.
Ndërsa koha e iftarit është me perëndimin e
diellit, ku bashkë me të hyn edhe koha e
namazit të akshamit, këto kohë janë të
gjitha të bazuara në tekstet e Kuranit dhe
Sunetit të saktë, madje kjo është edhe
dispozita nga nxirret koha e imsakut dhe e
iftarit.

Pra, duke u nisur nga jo e
patjetërsueshme është ta rendisim këtë
çështje, si dhe ta sqarojmë rregullin e
rëndësishëm të fikhut në mënyrë që ta kemi
këtë çështje më të qartë e pastaj të mos flasë
dikush prej nesh pa argument. Rregulla
thotë: “Dispozita është prezente në saje të
shkakut të ekzistencës së saj apo jo”. – Në
disa raste përdoret me tekstin: “Dispozita
ekziston si shkak i arsyes, kurse zhduket me
zhdukjen e saj”. – Ose: “Dispozita zhduket
me zhdukjen e shkakut të saj”. Ndërsa në
çështjen tonë shkaku ka të bëjë në lidhje me
imsakun dhe iftarin, pra dispozita është
“Imsaku dhe iftari”. Ndërsa shkaku është
hyrja sheriatike e kohës së kufizuar të saj
dhe daljes së saj, ngase shkaku është cilësi e
qartë, që është i përshtatshëm, ndërsa
shkaku i dispozitës merret nga argumenti
sheriatik.

Prandaj duhet bërë dallimi ndërmjet
urtësisë dhe dispozitës, e cila llogaritet
shkaku i shkakut si dhe mes shkakut i cili
ndërtohet nga dispozita e ekzistencës së saj
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...Për këtë arsye imsaku -
largimi nga ushqimi dhe gjërat
që e prishin agjërimin fillon me
lindjen e agimit të vërtetë, ku
me të hyn edhe koha e namazit
të sabahut...

“ “
1 Nahl: 16. 
2 Tefsir Sadij. 

3 Bekare: 187 
4 Tefsir Alusij. 
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apo jo?... P. sh., Shkurtimi i namazeve në
udhëtim për mysafirin, në këtë rast shkak i
shkurtimit të namazeve është udhëtimi,
ndërsa urtësia është vështirësia që has
udhëtari gjatë udhëtimit, ose edhe mund të
mos e hasi, gjë të cilën gjatë dispozitave
sheriatike nuk mund ta kuptojmë
ndonjëherë, për këtë arsye në rastin tonë
duhet shikuar në dispozitën e agjërimit dhe
të imsakut gjatë muajit Ramazan. Pra, në
gjykimin e hyrjes së kohës apo jo, duke mos
shikuar në orët e ditës apo të natës.

Prandaj muslimanëve që gjenden në ato
shtete ku dallohen orët e ditës me ato të
natës u thuhet: Allahu i Lartësuar e ka
qartësuar dispozitën sheriatike në këtë
kontekst. Po ashtu shumë dijetarë
bashkëkohorë kanë dhënë fetva për këtë
çështje, ku qartësojnë se përderisa brenda
24 orëve ka ditë dhe natë, pa marrë
parasysh numrin e orëve ne duhet t’i
përmbahemi kohës së agjërimit sheriatik
bazuar në tekstet sheriatike.

Komisioni i Përhershëm për Fetva është
pyetur për agjërimin në shtetet skandinave,
ku dita është shumë e gjatë në krahasim me
natën gjatë gjashtëmujorit veror, dhe siç
dihet dita shkon deri në 21 orë kurse nata
vetëm 3 orë, orë të cilat e pamundësojnë
agjërimin gjatë verës dhe e lehtësojnë tej
mase dimrit pasi koha e agjërimit është
vetëm 3 orë.

Komisioni është përgjigjur në këtë
mënyrë:

Allahu ju drejtohet besimtarëve duke ua
bërë obligim agjërimin me fjalët: “O ju të
cilët keni besuar ju është bërë obligim
agjërimi ashtu siç ka qenë obligim për
popujt para jush që të keni frikë Allahun”.5

Po ashtu e ka sqaruar fillimin e agjërimit
dhe mbarimin e tij ku thotë: “Hani pini

derisa të dallohet peri i bardhë nga i ziu në
agim, pastaj plotësojeni agjërimin deri në
mbrëmje”.6 Siç shihet në këtë ajet Allahu
nuk e ka veçuar ndonjë vend nga ndonjë
tjetër, mirëpo e ka bërë legjislative në
përgjithësi, prandaj edhe këta që pyesin
hyjnë në këtë përgjithësi.

Allahu është i mëshirshëm, është i Butë
ndaj robërve të Tij, i ndihmon ata në
respektin ndaj Tij, ku për mysafirin dhe të
sëmurin p.sh. u është lehtësuar që ta prishin
agjërimin gjatë Ramazanit e shikuar kjo nga
aspekti, që të mos i rëndojë ata. Allahu i
Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit është
muaji në të cilin zbriti Kurani, udhëzues për
njerëzit, sqarues i udhëzimit i rrugës së
drejtë nga e shtrembra e kush e mbërrin
këtë muaj le të agjërojë, ndërsa kush është i
sëmurë apo është në udhëtim i kompenson
në ditë të tjera më vonë, Allahu dëshiron për
ju lehtësim e nuk dëshiron vështirësim”.7

Prandaj për çdo musliman moshërritur, që e
mbërrin muajin e Ramazanit obligohet ta
agjërojë atë, pa marrë parasysh a është dita
e gjatë apo e shkurtër. Ndërsa po qe se nuk
ka mundësi të agjërojë, apo frikësohet se
mund të vdes po qe se agjëron, ose i
frikësohet sëmundjes atij i lejohet ta prishë
agjërimin, pra të hajë aq sa ta mbajë veten
gjallë. Pastaj pjesën tjetër të ditës nuk han,
gjithashtu i bën kaza (i kompenson) ditët që
i ka prishur kur t’i mundësohet një gjë e

...Përderisa brenda 24 orëve ka
ditë dhe natë, pa marrë
parasysh numrin e orëve ne
duhet t’i përmbahemi kohës së
agjërimit sheriatik...

“ “
5 Bekare:183 
6 Bekare:187 
7 Bekare:185 

8 Fetava Lexhnetu daime nr. 1442 
9 Nisa:103 
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tillë.8

Në një fetva tjetër e Komisionit të
Përhershëm për Fetva jepet kjo përgjigje:

Një: Kush jeton në vende, ku dallohet
dita prej natës me lindjen e agimit dhe me
perëndimin e diellit përpos se dita e saj
është shumë e gjatë, gjatë verës, ndërsa
dimrit shkurtohet. Këta e kanë detyrim t’i
falin pesë kohët e namazit në kohën e tyre
siç e ka caktuar sheriati. Duke u
argumentuar me fjalën e përgjithshme të
Allahut: “Namazi është obligim për
besimtarët të falet në kohë të caktuara”.9

Ndërsa për sa i përket agjërimit të tyre
duhet të ndalohen çdo ditë nga ngrënia dhe
pirja, si dhe nga gjërat e tjera, që e prishin
agjërimin që në imsak, pra, prej agimit deri
në perëndimin e diellit sipas vendit të tyre,
përderisa dita dallohet nga nata tek ata, si
dhe koha e saj i ka 24 orë. U lejohet ngrënia,
pirja, marrëdhëniet intime e të ngjashme
gjatë natës, edhe po qe se nata është e
shkurtër, ngase sheriati islam është i
përgjithshëm për të gjithë njerëzit dhe për
të gjitha vendet e botës. Allahu thotë: “Hani
dhe pini derisa të dallohet peri i bardhë prej
të ziut të agimit pastaj plotësoni agjërimin
deri në mbrëmje”. 10

Ndërsa ai që nuk ka mundësi ta agjërojë,
sepse dita është shumë e gjatë ose e di nga
përvoja e tij, ose nga lajmi i mjekut të
mençur, ose ia merr mendja se agjërimi
mund ta çojë deri në vdekje, ose në
sëmundje të rëndë, ose ia shton sëmundjen,
ose ia vonon shërimin, mund ta prishë
agjërimin duke i kompensuar më pas ato
ditë që i ka prishur, duke i bërë kaza, gjatë
çfarëdo muaji qoftë. Allahu në Kuran thotë:
“Kush e arrin këtë muaj le të agjërojë,
ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim i

kompenson në ditë të tjera (kur të
shërohet)”.11 Gjithashtu Allahu ka thënë:
“Allahu nuk e ngarkon njeriun me më
shumë se sa mund të mbartë ai”.12 Po ashtu
thotë: “Në fe nuk ka vështirësi”.

Dy: Ndërsa kush jeton në vende ku nuk
perëndon dielli e as që lind qoftë verës apo
dimrit, ose jeton në ndonjë vend ku dita
zgjat për gjashtë muaj ose nata zgjat gjashtë
muaj; këta e kanë obligim t’i falin kohët e
namazeve brenda 24 orëve, duke e bërë
llogari me kohën e namazeve të shtetit i cili
është më afër tyre, ku dallohen kohët e
farzeve nga njëri-tjetri. Kjo bazuar në
hadithin e Israsë në të cilin thuhet: “O
Muhamed ata janë pesë gjatë çdo dite dhe
nate, për çdo namaz shpërblimi është sa
falja e dhjetë namazeve, që llogariten për
pesë namaze sa 50 namaze në ditë”.13

Prej këtu na bëhet e qartë se baza është
agjërimi i Ramazanit në kohën e vet në çdo
shtet përderisa ka dallim ndërmjet natës
dhe ditës. Mirëpo duke e shikuar këtë
dispozitë në rrafshin tjetër, kur personi
ndien vështirësi, lodhje të madhe apo
sëmuret, atëherë mbështetemi në rregullën:
“Kini frikë Allahun me sa të keni mundësi”.14

Ibën Uthejmini-Allahu e mëshiroftë,
thotë: Problemi në këto vende nuk ka të bëjë
vetëm me agjërimin, mirëpo përfshin edhe
namazin, prandaj po qe se shteti ka ditë dhe
natë ata punojnë sipas tyre, pa marrë
parasysh: a është dita e shkurtër apo e
gjatë? Ndërsa nëse nuk ka as ditë apo natë së
bashku, siç është rasti në të dy polet e tokës,
ku nata zgjat 6 muaj dhe dita 6 muaj, këta e
caktojnë, e përpjesëtojnë agjërimin e tyre
dhe namazin e tyre.15

Në faqen islame islamqa.com pyetja
ngrihet si në vijim: Jeton afër polit të veriut

10 Bekare:187 
11 Bekare:185 
12 Bekare:286 
13 “Fetava Lexhentu daime” nr. 2769 

14 Tegabun:16 
15 Mexhmu fetava” Ibn Uthejmin 19/321 
16 www.islamqa.com  



tokësor, ku dita është 4 orë e gjysmë çfarë të
bëjmë me agjërimin e muajit të Ramazanit?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut,
paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të
Dërguarin e Tij dhe mbi gjithë ata, që e
ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Në qoftë se shteti në të cilin jeton ka dallim
ndërmjet natës dhe ditës, atëherë duhet të
agjërosh gjatë ditëve të Ramazanit nga
agimi deri në perëndim të diellit pa marrë
parasysh a është dita e gjatë apo e shkurtër.
Allahu jua mundësoftë ta respektojmë Atë
dhe ta adhurojmë si më mirë.16

Përfundimi i kësaj çështje është si në
vijim:

Gjithë muslimanët, të cilët jetojnë në
shtetet ku dita është e gjatë, pra me orë
duhet t’u përmbahen faljes së namazeve dhe
agjërimit të Ramazanit siç ka urdhëruar Zoti
ynë Fuqiplotë. Kjo është në të njëjtën kohë
një themel që për të aludojnë argumentet e
Sheriatit, përderisa nata ka dallim prej ditës
pra ka natë dhe ka ditë.

Në shtetet ku nuk perëndon dielli për
një kohë të gjatë, ku ndonjëherë arrin në
intervale kohorë për disa muaj, gjatë verës
ose nuk lind dielli për një kohë të gjatë pra
gjatë dimrit, këta shtete e caktojnë namazin
dhe agjërimin e tyre me shtetin më të afërm
të tyre, pra, me një shtet fqinj tek i cili lind
dhe perëndon dielli brenda 24 orëve, e nuk
prish punë edhe po qe se dallimi është
shumë orë.

Muslimanët e ketyre vendeve, ku orët e
ditëve janë të gjata dhe ata nuk kanë
mundësi ta plotësojnë agjërimin e tyre si
shkak i vështirësisë së tepërt, sëmundjes ose
dëmtimit të sigurt këtyre personave iu
lejohet të hanë dhe të pinë shumë pak
formalisht derisa të mos dëmtohen apo
sëmuren, si dhe në pjesën tjetër të ditës i
largohen ushqimit, veç kësaj këto ditë i
bëjnë kaza në çfarëdo kohë tjetër gjatë vitit,
kur të kenë mundësi.

Gjithashtu besimtarëve të këtyre
vendeve iu lejohet të transferohen në shtete
islame gjatë muajit të Ramazanit, sidomos
në shtetet arabe, ku ka atmosferë në muajin
e Ramazanit, si pasojë e dobisë së madhe në
këtë muaj në këto shtete.

Çdo musliman që ka shkuar në ato
shtete për kafshatën e gojës të bëjë sabër
dhe të shpresojë në dyfishimin e
shpërblimit nga Allahu, kurse ata duhet të
mundohen të barten në shtetet e lindjes së
tyre, apo në ato islame ku koha është
mesatare. Meqë ndenjja në ato shtete është
e lejuar në raste vështirësie, ndërsa kur ai i
tejkalon vështirësitë financiare dhe
“ngrihet në këmbët e veta” është shumë e
këshillueshme, që të kthehet në vendin e
vet, duke pasur si qëllim ruajtjen e fesë së
vet dhe pa dyshim se Allahu do t’i japë
sukses në këtë zgjedhje të tij. Pra, këtij
personi në rastin e kalimit të vështirësisë
nuk i lejohet të qëndrojë në ato shtete.

Allahun e lusim që të na e mundësojë ta
mbërrijmë Ramazanin, të na ndihmojë që
gjatë tij të falemi, të agjërojmë sa më mirë,
të lexojmë Kuran sa më shumë, gjithashtu të
bëjmë dua, duke mos harruar që të
kërkojmë mbrojtje nga çdo e keqe për neve
dhe për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona,
e atyre që janë sprovuar nga umeti ynë t’u
japë durim dhe t’ua sjell lehtësimin pas
vështirësive.  

Përgatiti dhe përshtati: Nexhat Ceka
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...të këtyre vendeve iu lejohet të
transferohen në shtete islame
gjatë muajit të Ramazanit, sidomos
në shtetet arabe, ku ka atmosferë
në muajin e Ramazanit...

“ “
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M
uaji i shpërblimeve të mëdha erdhi me
të gjithë bukurinë dhe lavdinë e tij. Ky
është një mysafir i nderuar dhe një

muaj i bekuar, virtytet e tij janë të qarta
dhe bekimet e tij janë të dukshme. Askush

TË MOS
JESH NJË
HUMBËS
NË
RAMAZAN

Vit pas viti, muaji i Ramazanit kalon dhe nga kujtimet
e tyre për atë muaj nuk janë gjë tjetër, përveç orëve
të gjata gjumë gjatë ditës, qëndrimin natën vonë me
llafe boshe e thashetheme, duke shkaktuar më
shumë mëkate. Ata nuk fitojnë thuajse asgjë nga
mënyra e veprave të mira
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nuk mund t’i numërojë mirësitë dhe frytet
e tij. Kur ai vjen, një thirrje e bukur
dëgjohet nga një thirrës: “O kërkues i së
mirës, vazhdo (lëviz)! O kërkues i së keqes,
tërhiqu (pusho), Allahu i shpëton disa
njerëz nga Zjarri!”. Është e vërtetë se
shpirtrat e besimtarëve e presin me bujari
vizitën e tij, në mënyrë që të pastrojnë
zemrat e tyre të etura. 

Shumë prej tyre ishin ata që aspironin
për ta arritur këtë muaj, por nuk mundën.
Ata që shpresonin ta shfrytëzonin këtë
mundësi, por nuk ia arritën pasi i zuri
vdekja befas. Largimi i atyre që kanë vdekur
paraqet një paralajmërim për ne, të na bëjë
të kuptojmë se vdekja është afër, se jemi
shumë afër për ta lënë këtë botë dhe se nuk
kemi furnizime (vepra të mira) të
mjaftueshme për këtë udhëtim të gjatë që
kemi para nesh. Kështu që duhet të
shpejtojmë të përfitojmë nga çmimet dhe
shpërblimet e Allahut, të Plotfuqishmit,
përpara se pendimi të mos pranohet. 

Aisheja, Zoti qoftë i kënaqur prej saj,
thotë: “I Dërguari i Allahut bënte ibadet
(pak flinte) gjatë muajit të Ramazanit, atë
që nuk e bënte ditëve të tjera dhe muajve të
tjerë. Ndërsa në dhjetë ditët e fundit bënte
ibadet më shumë se ditëve të tjera”.
(Muslimi)

O rob i Allahut, është koha për punë me
zell, që duhet bërë nëse jeni seriozë dhe
është koha për adhurim nëse jeni të
gatshëm. Lumi i bekimeve është derdhur
dhe portat e mirësisë janë hapur për këdo
që pëlqen të hyjë. Profeti ka thënë: “Kur
vjen Ramazani, portat e Xhenetit hapen dhe
portat e Xhehenemit mbyllen dhe shejtanët
lidhen me zinxhirë.” (Muslimi)

Është koha për atë që ka bërë mëkate
dhe krime të ndiejë keqardhje për prapësitë
e tij dhe të pendohet tek Allahu i
Plotfuqishëm. Allahu dëshiron të dhurojë të
mirat e Tij mbi robërit e Vet dhe t’i japë

atyre mëshirë. Me të vërtetë, ata që
pendohen u janë dhënë të mirat e Tij vetëm
për shkak të bujarisë dhe dashamirësisë së
Tij.

Nëse keni qenë të mbajtur peng nga
mëkatet që keni bërë në të kaluarën, ja ku
është muaji i Ramazanit që vjen tek ju. Në
këtë muaj, kur robërit lirohen, kriminelëve
u falet gabimi, si edhe mëkatarët falen.
Prandaj ti nuk duhet të jesh në mesin e
humbësve. Profeti, paqja qoftë mbi të,
derisa ngjitej njëherë në minber tha:
“Amin, Amin, Amin”. Iu tha, ‘O i Dërguari i
Allahut, ndërsa u ngjite në minber the:
“Amin, Amin, Amin”.- Ai tha: “Xhibrili më
erdhi dhe më tha: ‘Nëse dikush e arrin
Ramazanin dhe nuk e fiton faljen, ai do të
hyjë në Xhehenem. Thuaj Amin. Atëherë
unë thashë: Amin.” (Albani e vlerëson me
sahih)

Vëllezër dhe motra, shumë muaj të
Ramazanit kanë kaluar më herët,
megjithatë te shumë njerëz nuk pamë një
ndryshim të rëndësishëm në vetvete, qoftë
përmes rritjes së adhurimit apo shmangies
së mëkateve. Arsyeja e vetme është, se
shumë prej tyre dështojnë në muajin e
agjërimit dhe e humbasin atë. Ata janë
humbës e të dështuar, pasi nuk e kanë
shijuar kurrë me të vërtetë ëndjen dhe
kënaqësinë e Ramazanit e as nuk e kanë
përjetuar lumturinë dhe ëmbëlsinë e

...Një humbës është ai që
agjëron ditët e Ramazanit dhe
ruan veten, por kur bën iftar,
më pas vazhdon të shikojë
dhe të dëgjojë atë që Allahu i
Plotfuqishëm e ka ndaluar...

“

“
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veprave të mira. Vit pas viti, muaji i
Ramazanit kalon dhe nga kujtimet e tyre
për atë muaj nuk janë gjë tjetër, përveç
orëve të gjata gjumë gjatë ditës, qëndrimin
natën vonë me llafe boshe e thashetheme,
duke shkaktuar më shumë mëkate. Ata nuk
fitojnë thuajse asgjë nga mënyra e veprave
të mira, përveç një leximi të ngutshëm të
Kuranit, disa lutje të shkurtra, që nuk
marrin as një të dhjetën e kohës që
shpenzohet në dëshirat dhe kënaqësitë e
kësaj bote.

* Një humbës është ai që shpenzon dhe
kalon ditët dhe netët e Ramazanit, duke
bërë atë që nuk i pëlqen Allahut të
Plotfuqishëm.

* Një humbës është ai që e kalon një ditë
të Ramazanit pas tjetrës, nuk e lexon
Kuranin përveçse pak, në atë nivel saqë
vjen fundi i Ramazanit, dhe ai shpejton në
mënyrë që të plotësojë leximin e Kuranit
vetëm një herë brenda muajit.

* Një humbës është ai që humb
shpërblimin e agjërimit të tij, pasi ajo t’iu
refuzohet dhe t’iu kthehet mbrapsht. Ai
nuk merr asgjë nga agjërimi i tij, përveç
urisë dhe etjes. Përmbahet nga ushqimi, por
nuk përmbahet nga ajo që është e ndaluar
të bëhet, bën mëkate, flet fjalë të turpshme,
përgojon, fyen dhe sulmon të tjerët.

* Një humbës është ai shpirti i të cilit
është dembel për t’i falur teravitë dhe
namazet vullnetare natën, me muslimanët
të cilët adhurojnë Zotin e tyre, duke u lutur
dhe duke qarë, ndërsa ai është i
pavëmendshëm dhe i angazhuar në fjalë
boshe e biseda me të tjerët.

* Një humbës është ai që është i pasur,
por nuk i shpenzon paratë e tij bujarisht për
të varfrit. Kështu që të varfrit asnjëherë
nuk i vijnë në derën e tij, as nuk marrin
ndonjë ushqim apo pije prej tij. Njerëzit
bujarë shpenzojnë me bollëk në Ramazan,
ndërsa humbësi i përqendron sytë e tij me

kujdes në paratë e tij dhe në jetën e kësaj
bote. Ai nuk merr pjesë në të ushqyerit e
agjëruesve, duke i ndihmuar të varfrit ose
të mbështesë nevojtarët. Ai qëndron në
kontrast me Profetin, paqja qoftë mbi të, i
cili ishte personi më bujar në këtë muaj se
sa zakonisht dhe që krahasohet me erën e
shpejtë që sjell shiun dhe përfitojnë të
tjerët.

* Një humbës është ai që agjëron ditët e
Ramazanit dhe ruan veten, por kur bën
iftar, më pas vazhdon të shikojë dhe të
dëgjojë atë që Allahu i Plotfuqishëm e ka
ndaluar, shikon kanalet televizive,
vështron skena imorale, dhe dëgjon
këndime dhe muzikë të ndaluar me orë të
tëra.

* Një humbës është ai që shpenzon
pjesën më të madhe të kohës së tij në
Ramazan me familjen e tij, duke e tepruar
nëpër tregje e qendra tregtare e duke
përzgjedhur ushqimin më të mirë dhe duke
ecur nëpër rrugë.

Unë jam i sigurt se njerëz të tillë kurrë
nuk kanë parasysh ajetin në të cilin Allahu i
Lartësuar thotë: “O ju që besuat, agjërimi ju
është bërë obligim sikurse që ishte obligim
edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të
bëheni të devotshëm. (jeni të obliguar për)
Ditë të caktuara,…” Kuran 2: 183-184.

Allahu i përshkruan ditët e Ramazanit, si
një numër i kufizuar i ditëve, në të vërtetë
ato kalojnë shpejt dhe menjëherë, kështu
që janë të çmuara për të drejtët dhe tepër të
vlefshme dhe të lartësuara në vlerësimin
dhe gjykimin e Zotit të Ditës së Gjykimit.
Fituesi është ai që i mbush këto ditë me
vepra të mira, lufton me shpirtin e tij dhe e
pastron atë, dhe humbësi është ai që iu
shmanget të gjitha të mirave.

Përshtati nga anglishtja: Fitim NUHIU
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DR. HALID IBËN ABDULLAH EL-MUSLIH

P
ërfitimet e paligjshme të arritura me
pëlqimin e palëve: Llojet e përfitimeve të
pa ligjshme të arritura me pëlqimin e

palëve. 
Në këtë lloj të përfitimeve të paligjshme

bënë pjesë: Shitblerja e alkoolit, kafshët e
ngordhura, substancat narkotike, kontratat e
ndaluara (kamata), muzikës, magjistarëve,

imoralitetit, dëshmia e rrejshme apo aksionet
e ndryshme në tregti të ndaluara. Këto lloje
mund t’i klasifikojmë në dy grupe: 

a) Që shitblerja në esencë është e lejuar,
por ndalimi vjen si pasojë e qëllimit të
përdorimit të saj, si p.sh.: Shitblerja e rrushit
për atë të cilin dëshiron ta shndërrojë në
alkool, apo shitja e armatimit për atë të cilin e
përdor për vrasjen e muslimanëve apo të
tjerëve.

PENDIMI NGA PËRFITIMI
I PASURISË NË MËNYRË
TË PALIGJSHME (2)
Plotësimi i pendimit është në dhurimin e lëmoshës  me to (përfitimet), e nëse është i nevojshëm për to i
lejohet të marrë vetëm aq sa i nevojitet, ndërsa pjesën e mbetur e dhuron sadaka
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b) Në këtë lloj bëjnë pjesë gjërat që në
esencë janë të ndaluara, si: shitblerja e alkoolit
etj.

• Kujt i takon prona në këto përfitime të
ndaluara:

Përfituesi në këtë lloj të përfitimeve të
paligjshme nuk del nga dy gjendje nga ana e
saktësisë së pronës për këto përfitime. 

Gjendja e parë: Që përfituesi të besojë në
legjitimitetin e këtyre përfitimeve, apo nuk
është në dijeni. 

- Këto përfitime janë pronë e përfituesit
ato që i ka marrë, duke mos qenë në dijeni për
ndalimin e tyre përkundër atyre që nuk i ka
marrë, ato nuk i takojnë si pronë. 

Argument për këtë është fjala e Allahut të
Madhëruar: “Atij që i ka arritur këshillë
(udhëzim) prej Zotit të tij dhe është ndalur
(prej kamatës), atij i takon e kaluara dhe
çështja e saj mbetet tek Allahu.” 1

Ai që nuk ka njohuri për ndalesën nuk ka
mëkat dhe e tij është çfarë ka marrë. Në këtë
gjendje bën pjesë që përfituesi të besojë në
legjitimitetin e këtij përfitimi, duke u bazuar
në arsyetimin e bazuar,  ixhtihadin apo
pasimin si në llojet e disa shitblerjeve që disa
dijetarë i ndalojnë e disa jo. 

Gjendja e dytë: Që të jetë i bindur në
jolegjitimitetin e saj, duke pasur dijeni për te.
Nuk ka dyshim se atë që nuk e ka në pronë nga
këto lloje përfitimesh të ndaluara nuk i takon
siç u cek në gjendjen e parë, për atë që e ka
marrë përfituesi si p.sh., me kontratë të
ndaluar si kamata, bixhozi, shitblerja e
alkoolit etj. Dijetarët në këtë pikë kanë disa
mendime. 

a) Që marrja nga ana e përfituesit nga këto
përfitime të ndaluara del nga prona e
pronarit, nëse është me lejen e tij. Ky është
medhhebi i Ebu Hanifes, një transmetim nga
medhhebi i imam Ahmedit dhe përzgjedhja e

Ibën Tejmijes.
b) Që marrja nga ana e përfituesit nga këto

përfitime të ndaluara nuk aludon se është
pronë  e tij, assesi pa marrë parasysh a është
me lejen e pronarit apo jo. Ky është medhhebi
i Hanefive, Malikive, Shafive, Hanbelive dhe
Dhahirive. 

Mendimi më i përafërt është mendimi i
parë –Allahu e  di më së miri.

Pendimi nga ky lloj i përfitimeve të ndaluara 
Dijetarët muslimanë nuk janë pajtuar për

mënyrën e pendimit nga këto lloje të
përfitimeve, që janë bërë me pëlqimin e
palëve, por në esencë kjo lloj marrëveshje apo
kontrate ka qenë e ndaluar.

a) Obligohet që përfituesi ta kthejë
përfitimin tek pronari i tij, të cilin nuk e ka
marrë me legjitimitetin e sheriatit.

b) Nuk është i obliguar që t’ia kthejë
përfitimin pronarit, por obligohet që të
dhurojë lëmoshë, ngase kthimi i këtyre
përfitimeve i forcon njerëzit e këqij, të cilët
mundohen të përfitojnë nëpërmjet rrugëve jo
legjitime sipas sheriatit islam. Ibën Kajimi -
Allahu e mëshiroftë- thotë: Plotësimi i
pendimit është në dhurimin e lëmoshës me to
(përfitime), e nëse ai është i nevojshëm për to
i lejohet të marrë vetëm aq sa i nevojitet,
ndërsa pjesën e mbetur e dhuron sadaka. Kjo
është dispozitë e çdo përfitimi që është
habith2 (i ndaluar).

Përmbledhje
Përfitimet e ndaluara: Janë pasuria e

...Ai që nuk ka njohuri për
ndalesën nuk ka mëkat dhe e
tij është çfarë ka marrë...
“ “

1 Bekare, 275  
2 Fjala habith është përmendur në shumë hadithe, që në aspektin gjuhësor do të thotë: i keq, i lig, i poshtër, i
neveritshëm, vetë nga përkthimet tregon se është diçka e ndaluar.
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arritur apo e mbledhur në mënyrë të
ndaluar sipas sheriatit.

Për të arritur tek pasuria e ndaluar ka
shumë rrugë, por këto mund t’i
përkufizojmë në dy rrugë kryesore: 

Që të jetë arritur pa pëlqim nga pronari i
saj.

Që të jetë arritur me pëlqim nga pronari
dhe përfituesi. 

Në esencë përfitimet nga rruga e parë i
takojnë pronarit dhe në këtë nuk ka
mospajtim mes dijetarëve, vetëm në rast se
ajo është dëmtuar në tërësi atëherë kthehet
qoftë në vlerë, si sasi apo lloj.

Përfitimet nga rruga e parë që janë
arritur; më vonë pronari dhe përfituesi janë
ortakë në këtë pasuri të fituar. 

Nuk ka dyshim se nuk mund të arrihet
pendimi apo njeriu të lirohet nga mëkati në
këto lloj përfitimesh, përveç nëse kjo pasuri
i kthehet pronarit të saj. 

Nëse nuk ka mundësi që kjo pasuri t’i
kthehet pronarit të saj për përfituesin ka
teube e kjo bëhet duke e shpenzuar këtë
pasuri për interes të muslimanëve e kjo
është mendimi i shumicës të dijetarëve. 

Përfitimet e paligjshme të arritura me
pëlqimin e palëve janë shumë lloje, por
mund t’i përkufizojmë në dy grupe:

Përfitimet që në esencë janë të lejuara,
por ndalimi vjen si pasojë e qëllimit të
përdorimit të saj.

Në këtë lloj bëjnë pjesë gjërat që në
esencë janë të ndaluara si: shitblerja e
alkoolit etj.

Ibën Kajimi - Allahu e mëshiroftë- thotë:
Plotësimi i pendimit është në dhurimin e
lëmoshës  me to (përfitimet), e nëse është i
nevojshëm për to i lejohet të marrë vetëm
aq sa i nevojitet, ndërsa pjesën e mbetur e
dhuron sadaka. Kjo është dispozitë e çdo
përfitimi, që është habith (i ndaluar).

Përzgjodhi dhe përshtati: Rashit ZYLFIU

PËRGATITI: LLOKMAN HOXHA

A
llahu i Lartësuar nuk ka zbritur ndonjë
urdhër apo ndalesë përveçse në të do të
ketë dobi të shumta. Kjo është dhunti e

Allahut ndaj nesh dhe e bën fenë tonë të
veçantë dhe të dalluar nga fetë e tjera.
Agjërimi është obligim dhe shtyllë e Fesë
Islame. Allahu e ka legjitimuar agjërimin,
sikurse edhe detyrimet e tjera fetare për t’i
testuar njerëzit në nënshtrimin dhe

AGJËRIMI I
RAMAZANIT
NGA
ASPEKTI
EKONOMIK
Dhënia e lëmoshës në muajin e Ramazanit iu
mundëson të varfërve dhe skamnorëve të blejnë
gjërat e nevojshme për jetesë. Kjo ndikon
automatikisht në aktivitetin e shitblerjes, gjë e cila
shpie në gjallërimin e tregjeve dhe ngritjen e
ekonomisë
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dorëzimin e tyre ndaj Zotit Fuqiplotë, si dhe
për të qenë një formë e pastrimit të shpirtit
dhe edukimit të tij në nënshtrim ndaj
Krijuesit Madhështor.

Agjërimi i Ramazanit nuk është obliguar
për t’i ndëshkuar njerëzit dhe vetëm sa për
t’i privuar njerëzit nga kënaqësitë e kësaj
bote. Ai që thellohet pak në dimensionet e
agjërimit e kupton vlerën e tij, dhe e ka të
qartë qëllimin që synohet të arrihet me të.
Nga këto dimensione është edhe
dimensioni ekonomik. Agjërimi i muajit
Ramazan ngërthen në vetvete disa aspekte
ekonomike, ku më të rëndësishmet do t’i

përmendim në vijim:

Pjekuria e maturia dhe çlirimi i vetes nga 
kultura e shpenzimit të panevojshëm

Islami e konsideron se konsumatori
është një person i mençur dhe shpenzimet
e tij duhet të jenë në pajtueshmëri me
qëllimet e tij. E jo të jenë për shkak të
mburrjes, sikurse ndodh në shumë qarqe
konsumatorësh në ditët tona, ku qëllimi
kryesor është dëfrimi dhe luksi i tepërt larg
nga nevojat dhe gjërat e domosdoshme.
Agjërimi në besimin tonë është një nga
mjetet e maturisë në konsumim. Muslimani
ha për çdo ditë një shujtë (vakt të ngrëni)
për një kohë të caktuar. Logjikisht kjo
tregon se ushqimi i shpenzuar është tre fish
më pak se në ditët  e zakonshme, e në këtë
ka kursim parash, të cilat do të
shpenzoheshin në ushqime dhe pije
shpeshherë të panevojshme. Duhet
theksuar se për fat të keq ajo që ndodh tek
shumë prej agjëruesve në ditët e sotme
është e kundërta, ku tryezat e iftarit
mbushen me lloj-lloj ushqimesh dhe pijesh,
të cilat shumë prej tyre përfundojnë në
koshat e mbeturinave. Allahu na ruajt nga
kjo!

Solidariteti social
Ajo që ndjen agjëruesi nga uria dhe etja

është një metodë, e cila e shtyn njeriun të
mendojë për të varfrit dhe skamnorët, të
cilët jetojnë në këtë gjendje gjatë tërë vitit.
Kjo ndjenjë e shtyn atë për të dhënë sa më
shumë që mundet nga pasuria e vet për t’i
ushqyer të varfrit dhe nevojtarët, sidomos
kur Islami nxit në dhënien e lëmoshës dhe
ndihmën ndaj të tjerëve për hir të Allahut
në përgjithësi, ndërsa në Ramazan në
veçanti. Kjo ndihmë ua përmbush disa
nevoja dhe ua lehtëson gjendjen, fut
gëzimin në zemrat e tyre, duke e tejkaluar
krizën e skamjes, siç dihet që i Dërguari i
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Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut
qofshin me të) dhe shokët e tij fisnikë
(Allahu qoftë i kënaqur me ta) garonin në
bamirësi dhe për të ushqyer të varfrit.
Dhënia e lëmoshës në muajin e Ramazanit
iu mundëson të varfërve dhe skamnorëve
të blejnë gjërat e nevojshme për jetesë. Kjo
ndikon automatikisht në aktivitetin e
shitblerjes, gjë e cila shpie në gjallërimin e
tregjeve dhe ngritjen e ekonomisë, e cila në
fund reflekton ekonominë e tërësishme të
shtetit, e kjo vërehet qartë në muajin
Ramazan (në vendet islame).

Shpagimi 
Shpagimin e ka obliguar Allahu i

Lartësuar për atë që nuk mund të agjërojë
në Ramazan, luan rolin e vet në
rigjenerimin dhe aktivizimin e ekonomisë
dhe përmirësimin e gjendjes reale jetike të
atyre që e meritojnë. Islami e ka bërë
detyrim për atë që nuk mund të agjërojë të
bëjë një shpagim, Allahu i Lartësuar në
Librin e Tij thotë: “E ata të cilët nuk mund
të përballojnë agjërimin prej jush, le të
japin shpagim ushqim për skamnorët, e ai
që nga vullneti i tij jep më shumë kjo është
më mirë për të.” (Bekare: 184). Në këtë ajet
Allahu i Lartësuar kërkon nga ata që nuk
mund të agjërojnë për shkaqe legjitime
sipas Sheriatit, si sëmundje kronike,
pleqëria e rëndë, gjidhënia etj., për të cilët
agjërimi paraqet një barrë të rëndë, ata
kanë të drejtë të mos agjërojnë dhe si
shpagim duhet të ushqejnë nga një të varfër
për çdo ditë që e kanë prishur agjërimin me
arsye. Pa dyshim se ky lehtësim ka ndikim
në përmirësimin e gjendjes ekonomike të
shumë familjeve në shoqërinë islame, e cila
reciprocikisht ndikon në gjendjen
ekonomike në tërë vendin. Ky shpagim luan
rolin e vet në ngritjen e nivelit të
skamnorëve dhe nevojtarëve dhe iu
ndihmon atyre në punë dhe fitim, e që kjo

konsiderohet një zhvillim ekonomik për një
shtresë bukur të mirë të shoqërisë.

Sadakatul fitri
Nga format më të mëdha të ekspansionit

ekonomik dhe ngritjen e nivelit të
mirëqenies është sadakatul fitri, i cili jepet
vetëm në muajin Ramazan. Shtuar
pastrimit shpirtëror që synohet me të, ai ka
edhe ndikimin ekonomik në shoqëri. I
Dërguari i Allahut (lavdërimi dhe shpëtimi i
Allahut qoftë me të) ka urdhëruar, që
sadakatul fitri të jepet në muajin Ramazan
për çdo anëtar të familjes muslimane, qoftë
ai mashkull apo femër, fëmijë apo i rritur,
rob apo i lirë. Për këtë tregon Ibën Abasi
(Allahu qoftë i kënaqur më të), se “I
Dërguari i Allahut (lavdërimi dhe shpëtimi i
Allahut qoftë me të) e ka obliguar
sadakatul-fitrin, si pastrim për agjëruesin
nga mëkatet dhe si ushqim për skamnorët.”
(Ebu Davudi).

Urtësia që fshihet pas sadakatul fitrit
ashtu si tregojnë dijetarët muslimanë, është
se ai merr pjesë në plotësimin e nevojave të
skamnorëve dhe nevojtarëve, si dhe forcon
lidhjet e solidaritetit në mes muslimanëve,
në mënyrë që të ndjejnë vëllazërinë e
vërtetë islame dhe dashurinë për hir të
Allahut. Ai gjithashtu është pastrim për

...Dhënia e sadakatul fitrit
përveç që është adhurim
shpirtëror, ai vërtet luan rol
në lëvizjen e rrotës
ekonomike, meqë ndikon në
lëvizjen e pasurisë dhe
qarkullimin e saj ...

“

“
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agjëruesin nga mëkatet, lëshimet të cilat i
ka bërë gjatë agjërimit të tij, meqë veprat e
mira ndikojnë në shlyerjen e veprave të
këqija, ashtu si është përmendur në
hadithin e njohur “pasoje të keqen me një
të mirë se e shlyen atë”. (Tirmidhiu).
Dhënia e sadakatul fitrit përveç që është
adhurim shpirtëror, ai vërtet luan rol në
lëvizjen e rrotës ekonomike, meqë ndikon
në lëvizjen e pasurisë dhe qarkullimin e saj
në duart e njerëzve të ndryshëm, ashtu që
të mos mbeten paratë vetëm në duart e të
pasurve. Ky qarkullim ndikon në plotësimin
e nevojave të skamnorëve, të cilët kanë
nevojë për ushqime, veshmbathje etj., gjë e
cila automatikisht krijon një fuqi blerëse,
duke shtuar me këtë aktivitetin ekonomik.
Këtë e shohim ditëve të fundit të Ramazanit
kur para ditës së bajramit shtohet lëvizja  e
shitblerjes në tregje.

Shëndeti dhe shërimi nga sëmundjet
Agjërimi është shërim për shumë

sëmundje, saqë disa spitale në Evropë –
p.sh. në Gjermani – kanë departamente të
posaçme për kurimin me anë të agjërimit
sipas praktikës islame. Kjo metodë e ka
dëshmuar efektin e saj, gjë e cila ndikon
qartë në uljen e shpenzimeve
marramendëse për kurime dhe barna, dhe
kjo ndihmon në kursimin e pasurisë së
individit musliman agjërues.

Shtimi i produktivitetit
Agjërimi asnjëherë nuk ka qenë mjet i

dembelisë e i papunësisë. Allahu nuk e ka
bërë detyrim agjërimin për pushim, gjumë
e papunësi, por në të ka një test për
besimtarin, se sa do të jetë i qëndrueshëm
në produktivitetin e tij dhe të realizojë atë
që nuk mund ta bëjë, kur nuk është
agjërueshëm. Për këtë shembujt më të mirë
i kemi tek të parët tanë të mirë, të cilët kanë
korrur fitoret dhe kanë arritur sukseset më

të mëdha gjatë muajit Ramazan. Pra,
Ramazani është muaj i produktivitetit, i
punës, gjallërisë, ngase prej dispozitave të
agjërimit është sinqeriteti, dhe durimi për
këtë sinqeritet me gjithë lodhjen, urinë dhe
etjen.

Pastrimi shpirtëror nga egoizmi dhe lakmia
Nga dobitë e agjërimit në aspektin

ekonomik është edukimi i shpirtit në
dëlirje, qetësi, mjaftueshmëri nga lakmia
dhe egoizmi, të cilat janë thelbi i prishjes
ekonomike, si kamata, bixhozi, mashtrimi,
monopolizimi etj., ku të gjitha këto çojnë në
humbjen e të drejtave të njerëzve dhe
ngrënien e pasurisë së tyre pa të drejtë, si
dhe ngushtimin e jetës së tyre. Pra,
besimtari musliman sado që të ketë lëshime
në fenë e vet, kur vjen Ramazani i zbutet
sado pak zemra, i kthjellohet mendja dhe e
largon egon e tij, duke i dhënë përparësi
nevojtarëve, nuk ua shtrenjton çmimin,
nuk merret me tregti të ndaluar, nuk e
shfrytëzon skamjen dhe nevojën e të
varfërve.

Dimensionet ekonomike të agjërimit
kanë nevojë të shtjellohen në shkrime,
studime dhe disertacione të nivelit të lartë.
Ndoshta kështu do t’i jepej haku kësaj teme
të rëndësishme. Ne e lusim Allahun, që të
jetë muaji Ramazan për ne rrugë e
produktivitetit, gjallërisë dhe përmirësimit
të gjendjes ekonomike të Umetit musliman
në lindje e perëndim.

Burimet:
Hail Tashtush, “Dimensionet ekonomike

të agjërimit”
Rabia Halife, “Efektet ekonomike të

agjërimit”
Husejn Shehate, “Agjërimi  dhe zhvillimi

ekonomik”
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IBADETI I FEMRËS
NË RAMAZAN 
Pjesëmarrja në namazet e natës në xhami është një vepër e rekomanduar e adhurimit. Omeri, Allahu qoftë i
kënaqur prej tij, caktoi një zonë të veçantë posaçërisht për femrat, në mënyrë që ato të mund të marrin pjesë
në namazet pa u përzierë me burrat

ISLAMWEB.NET

F
emra muslimane duhet të shfrytëzojë
kohët të cilat Allahu i ka pajisur me dobi
të mëdha dhe i ka bërë burim për

grumbullimin e shpërblimeve. Femra mund
të rrisë shpërblimet e saj në Ramazan duke
forcuar aspekte të ndryshme të adhurimit
dhe të nënshtrimit ndaj Allahut, duke qenë
e prirë në kryerjen e veprave të mira dhe të
përmbahet nga çdo gjë, që mund të ndikojë
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negativisht në shpërblimin e agjërimit të
saj.

Sinqeriteti gjatë Ramazanit
Një nga aspektet e nënshtrimit ndaj

Allahut, të cilin e praktikon muslimaneja
gjatë muajit të Ramazanit është sinqeriteti.
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij,
përcjell se i Dërguari i Allahut, -sal-lallahu
alejhi ue selem-, ka thënë: “Allahu i
Madhëruar ka thënë: ‘Biri i Ademit (njeriu)
çdo vepër e bën për vete përveç agjërimit,
që është vetëm (ekskluzivisht dhe
sinqerisht) për Mua dhe Unë shpërblej për
të. Ai largohet prej epsheve dhe ngrënies
për Mua.’” (Buhariu dhe Muslimi) Për këtë
arsye ajo duhet të përmbahet nga çdo gjë që
e zhvlerëson agjërimin e saj, dhe duhet të
ruajë këtë premtim, që është në mes saj dhe
Zotit të saj nga agimi e deri në perëndimin
e diellit. Sinqeriteti gjatë këtij muaji e
trajnon atë, që të jetë e sinqertë me pas
edhe në aktet e tjera të ibadetit.

Rregullat e Ramazanit
Prej çështjeve të cilat muslimaneja

duhet të përpiqet t’i mësojë janë rregullat e
fikhut, që kanë të bëjnë me muajin e
Ramazanit, me qëllim që agjërimi i saj të
jetë i përsosur. Ka shumë rregulla që lidhen
me këtë muaj, që kanë të bëjnë me gratë,
sikurse rregulla lidhur me menstruacionet,
pastërtinë, gjakderdhja pas lindjes dhe
agjërimi, - nëse gjakderdhja ndalet pas
njëzet ditësh ajo duhet të bëjë larjen e tërë
trupit (d.m.th., gusël) dhe të fillojë
agjërimin, por ajo duhet të bëjë nijet
agjërimin e obligueshëm, siç na lajmëroi
Pejgamberi, -sal-lallahu alejhi ue selem-, se
pa nijet para agimit për të agjëruar,
agjërimi i saj nuk është i vlefshëm. 

Respektimi i urdhrit të Allahut dhe të
Dërguarit të Tij, -sal-lallahu alejhi ue selem-

Respektimi i urdhrave të Allahut dhe të

Dërguarit të Tij, -sal-lallahu alejhi ue selem-
, gjatë këtij muaji të bekuar është një aspekt
tjetër i nënshtrimit, të cilin e praktikon
femra. Për shembull, femra është e
urdhëruar të prishë agjërimin e saj sapo të
hyjë në ciklin e saj, ndërsa nuk është e
privuar nga shpërblimet, sepse ajo e prish
agjërimin duke zbatuar urdhrin e Allahut,
dhe ajo është e shpërblyer për këtë.

Disa femra pikëllohen kur u vjen cikli
mujor (menstruacionet) ndërsa janë duke
agjëruar, dhe fillojnë duke thënë gjëra të
tilla, si: “Pse më erdhën menstruacionet”,
ose “Dua që mos t’i kisha”, ose “Kisha
dashur të jem mashkull, që mos t’i kisha
dhe ta kisha agjëruar muajin e plotë”. E
para, duhet të jetë e kënaqur me caktimin e
Allahut, pasi Ai është Një që krijoi gratë si
gra dhe burrat si burra. Kështu, ajo duhet të
jetë e kënaqur me këtë, dhe nuk duhet të
ketë kësi ndjenjash, sepse Allahu bën çdo
gjë me Urtësi të prerë, thelbin e së cilës ne
kurrë nuk mund ta kuptojmë.

Druajtjet gjatë Ramazanit 
Gratë duhet të jenë të vetëdijshme, që të

mos ngurrojnë aspak të interesohen për
shkollimin dhe edukimin e vetvetes, duke
pyetur për çështjet e fesë. Për shembull,
disa të reja janë shumë të turpshme për t’i
informuar familjet e tyre, se kanë arritur
moshën e pubertetit dhe kështu duhet të
prishin agjërimin dhe mos të agjërojnë. Ky
është një gabim serioz dhe një mëkat i

...Prej çështjeve të cilat mus-
limaneja duhet të përpiqet t’i
mësojë janë rregullat e fikhut,
që kanë të bëjnë me muajin e
Ramazanit...

“ “
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madh në Islam, pra si femra jemi të obliguar
që të agjërojmë sa herë që nuk jemi me
ciklin menstrual. Një shembull tjetër janë
femrat që janë shumë të turpshme, kështu
ato gjatë menstruacioneve vazhdojnë të
agjërojnë që ata që janë përreth tyre mos të
zbulojnë gjendjen e tyre, kjo e cila është gjë
e ndaluar në Islam dhe duke vepruar kështu
ato nuk i binden Allahut. 

Shumë motra bëjnë pyetje me situata të
ngjashme me ato të përmendura më lart,
por vetëm pas një kohe të gjatë, pasi ato
tashmë kanë pranuar gabimet si shkak i të
qenit të turpshme në kohë të gabuar të
jetës së tyre. Ato që nuk respektojnë
agjërimin pas arritjes së moshës së
pubertetit – për çfarëdo arsye – duhet t’i
kompensojnë të gjitha ditët e humbura. 

Ndjekja e namazeve të natës dhe 
cikleve të studimit:

Pjesëmarrja në namazet e natës në
xhami është një vepër e rekomanduar e
adhurimit. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur
prej tij, caktoi një zonë të veçantë
posaçërisht për femrat, në mënyrë që ato të
mund të marrin pjesë në namazet pa u
përzierë me burrat. Kjo është një gjë e mirë
për femrat, që ato të marrin pjesë në
lutjet/namazet me xhemat, por është më e
dobishme për femrën të falet në shtëpinë e
saj. Kur femra shkon në xhami – dhe i
plotëson kushtet që e lejojnë atë të marrë
pjesë – ajo do të jetë prej atyre që
shpërblehen për pjesëmarrjen në xhami.
Për shembull, mëshira e Allahut do të
zbresë mbi to, engjëjt do t’i rrethojnë ato
dhe do të kërkojnë falje për ato, do të
ndjekin ligjërata që i mësojnë njerëzit për
çështjet e fesë së tyre; thonë Amin pas të
gjithë lutjeve që bën imami, e pra janë
meritore t’u plotësohen ato kërkesa-lutje, u
shtohet respekti ndaj Allahut, që rezulton
nga recitimi i imamit gjatë namazit, të

mësuarit e mënyrave të duhura për t’u
lutur dhe korrigjimi i gabimeve në recitim.
Me gjithë këtë, është akoma më e dobishme
për femrën të falet në shtëpi e të lexojë
Kuran, se sa duke u falur me xhemat.  

Femra duhet të jetë e kujdesshme në
njoftimin e motrave të reja me të cilat
takohet në atë mjedis, ngase aty mund të
gjenden motra shumë të devotshme, të cilat
në rast gafleti ia kujtojnë Allahun. Ajo në
xhami duhet të jetë e gatshme të marrë
dituri, ta mësojë fenë e saj dhe të jetë
mendje hapur për të pranuar të vërtetën,
edhe nëse e vërteta është kundër dëshirave
të saj, ose kundër asaj që ajo praktikon. Ajo
duhet t’i përmbahet hixhabit si duhet, mos
të parfumohet, mos të zbukurohet, mos të
përzihet me meshkuj jashtë xhamisë, apo
në pjesën e parkingut, në mënyrë që
xhamia mos të kthehet në klub social dhe
duke i kthyer lutjet/namazet në një
vendtakimi për të biseduar dhe qeshur me
motrat e tjera, ose t’i pengojë njerëzit e
tjerë. 

Disa përjashtime fetare për gratë në Ramazan:
Allahu nga mëshira e Vet i ka dhënë

gruas disa përjashtime gjatë këtij muaji. Një
nga këto është se gruaja shtatzënë apo
gruaja me foshnje në gji është e lejuar të
prishë agjërimin e saj. Allahu, i
Gjithëdijshmi, e di se çfarë ndjenja ka
gruaja ndaj foshnjës së saj, prandaj i lejohet
asaj të prishë agjërimin për t’i dhënë gji

...Shumë shtëpi janë të
mbushura me gjëra të ndalu-
ara dhe është përgjegjësi e
gruas për ta pastruar
shtëpinë e saj prej tyre...

“ “
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foshnjës së vet. E gjitha ajo që duhet të bëjë
është të kompensojë ditët e humbura, dhe
nëse ajo nuk është në gjendje të agjërojë ajo
është e obliguar të ushqejë persona
nevojtarë për çdo ditë të humbur.

T’i ushqesh të tjerët gjatë Ramazanit:
Abdullah ibën Selami na përcjell: “E kam

dëgjuar të Dërguarin e Allahut, -sal-lallahu
alejhi ue selem-, duke thënë: “O njerëz,
shpërndani selam (thoni: selamu alejkum
me njëri-tjetrin), ushqeni njerëzit, forconi
lidhjet familjare, dhe faluni kur të tjerët
janë në gjumë, do të hyni në xhenet në
paqe.” (Tirmidhiu)

Të ushqesh të tjerët në përgjithësi dhe
nevojtarët në veçanti është një vepër që
shpërblehet e vlerësohet shumë.
Megjithatë një gjë që duhet të sjellim në
vëmendjen e njerëzve janë orët e gjata që
kalon gruaja në përgatitjen e ushqimeve të
ndryshme për mysafirët, me çka humb tërë
ditën e saj. Kjo është njësoj sikur Ramazani
të jetë muaj për të shfaqur mjeshtëritë e
gruas në gatim dhe përgatitjen e një
tavoline befasuese. Agjërimi nuk është bërë
për këtë; por është bërë që njerëzit të
arrijnë devotshmërinë e jo kënaqësinë e
tepërt nëpër pjatat e ndryshme të ushqimit,
kur prishin agjërimin në perëndimin e
diellit, dhe si pasojë në disa raste bëhen
tepër dembele për të bërë ibadet. 

Një çështje tjetër që lidhet me këtë është
teprimi gjatë përgatitjes së ushqimit. Femra
nuk duhet ta ekzagjerojë në shpenzime dhe
duhet të këshillojë burrin e saj mos të bëjë
kështu, pasi Allahu nuk i do ata që
ekzagjerojnë. Disa njerëz përgatitin
ushqimin për të ushqyer të tjerët, por kur e
dërgojnë atë (ushqimin), nuk i gjen që janë
duke ia dërguar njerëzve që e meritojnë,
sikurse ata që janë në nevojë, të varfrit,
njerëz të vetëm, të cilët duhet të punojnë
gjithë ditën, ose studentë të cilët ndjekin

orët mësimore gjatë ditës dhe nuk ka kush
që të gatuajë për ta. Këta njerëz janë më të
denjë për të marrë ushqimin, se sa këmbimi
i ushqimit me fqinjët. Zejd ibën Halid El
Juhani na përcjell se Pejgamberi, -sal-
lallahu alejhi ue selem-, thotë: “Ai që i jep
një agjëruesi diçka për të prishur agjërimin,
do të fitojë të njëjtin shpërblim sikurse ai që
ka agjëruar, pa e zvogëluar aspak
shpërblimin e fundit.” (Tirmidhiu) Sipas
këtij transmetimi, ai që i ofron të tjerëve
ushqim për të prishur agjërimin duhet t’i
japë ushqim që të jetë i mjaftueshëm për ta.
Gatimi dhe përgatitja e ushqimit i quhet
shpërblim njësoj sikurse i burrit të saj, i cili
punon dhe fiton para me të cilat është blerë
ai ushqim.

Të ndihmojë burrin e vet në adhurimin e tij:
Shumë njerëz e kanë të vështirë të

zgjohen për namaz gjatë Ramazanit, për
shkak se flenë vonë natën, kështu që është
detyra e gruas për ta ndihmuar burrin e vet
dhe për ta inkurajuar atë për të kryer
namazet dhe vepra të tjera të mira. Disa
njerëz u japin udhëzime grave të tyre mos
t’u afrohen dhe mos t’i zgjojnë vetëm nëse
ata zgjohen vetë, pavarësisht se sa vonë
mund të jenë. Them se gruaja duhet të
kryejë detyrimet e saj ndaj burrit, duke e
këshilluar atë e duke përdorur fjalë të mira
dhe metoda të mençura kur e bëjnë këtë.

Dhënia në bamirësi
Ibën Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me

të, ka thënë: “Pejgamberi, -sal-lallahu alejhi
ue selem-, tha: “O ju gra! Duhet të jepni
lëmoshë dhe të jeni të zellshme në
kërkimin e faljes tek Allahu, sepse kam parë
(d.m.th., në natës e ngjitjes në qiellin më të
lartë), se shumica e banorëve të
xhehenemit janë femra.” (Muslim) Ky
udhëzim profetik përgjithësisht është i
zbatueshëm në të gjitha kohët, por më
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shumë gjatë muajit të Ramazanit,
kur praktikimi i bamirësisë bëhet
më i dobishëm. Gratë duhet të
sigurohen që atë që japin për
bamirësi të shkojë nëpër kanalet e
duhura të organizatave të
besueshme.

Reformimi i shtëpisë gjatë Ramazanit:
Një grua duhet të përmbahet nga

të gjitha ndalimet gjatë tërë kohës,
dhe kjo bëhet më shumë se detyrim
gjatë këtij muaji të bekuar. Shumë
njerëz mblidhen pas namazit të
Teravive dhe shkojnë pas shumë
ndalesave të tilla. Një grua e
devotshme është ajo e cila
mbledhjet e atilla i kthen në
mbledhje për të kujtuar Allahun
dhe mbledhje të ibadetit, si mjet i
reformimit për të gjithë të
pranishmet. Përveç kësaj një grua e
devotshme është gjithmonë e prirë
për ta mbajtur shtëpinë e saj larg
mëkatit dhe së keqes, dhe kështu
ajo duhet të përpiqet për të hequr
nga shtëpia e saj çdo gjë që është e
papëlqyeshme tek Allahu, në
mënyrë që të përmbushë
nënshtrimin, ndryshe nga ata që
agjërojnë ditën dhe bëjnë lloje të
ndryshme të harameve gjatë natës.
Shumë shtëpi janë të mbushura me
gjëra të ndaluara dhe është
përgjegjësi e gruas për ta pastruar
shtëpinë e saj prej tyre. Së fundmi,
gruaja duhet të përfitojë nga
përparësitë e këtij muaji, pasi në
Ramazan zemrat mbushen me
besim dhe janë më të hapura, dhe
është e pëlqyeshme t’i përmbahen
këshillave të virtytshme.

Nga anglishtja: Drita M.

TREGIM
PËR UMU
ZEJDIN
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Unë jam një grua, si çdo grua tjetër. Unë kam burrin dhe fëmijët dhe ata studiojnë në shkolla të zgjedhura dhe
të njohura me plan-programin e tyre. E kam memorizuar Kuranin pa neglizhuar ndonjë nga detyrat dhe
përgjegjësitë e mia

HABIBI HALAKAS

Kisha gjetur një libër elektronik (e-
book) të vogël në gjuhën arabe me
titull: “Si të memorizojmë Kuranin

për një muaj”. Më kujtohet, në atë kohë e
kam lexuar titullin duke menduar: “Një
muaj?! Është e pamundur!”. I kam
shkarkuar faqet e PDF, por nuk e kam
lexuar derisa e kam kompletuar
memorizimin tim. Në këtë libër ka pasur
disa shpjegime, se si të tjerët arritën të
plotësojnë hifzin e tyre. Por ishte një
tregim që më ka prekur dhe inspiruar tej
mase. Ishte tregimi i një motre të martuar
e njohur me emrin Umu Zejd, e cila
pavarësisht përgjegjësisë për punët e
shtëpisë, kujdesin për fëmijët, si dhe
kujdesin për nevojat e burrit të saj, kishte
arritur të mësojë përmendësh të tërë
Kuranin në rrethana unike. Do të tregoj
shkurtimisht historinë e saj duke
shpresuar se do të rrënjos brenda jush
inkurajimin dhe shtytjen për të realizuar
ngjashëm këtë çfarë bëri kjo motër.

Umu Zejdi nuk e përmend saktësisht,
se kur e filloi ajo udhëtimin e saj drejt
mësimit përmendësh të Kuranit, por ajo
përmend se si ajo e ndjeu këtë gjë, si një
punë të paarritshme dhe jashtëzakonisht
të vështirë. Ajo thotë se asnjëherë nuk e
kishte imagjinuar në ëndrrat e saj, se do
të mund të kompletonte ndonjëherë
mësimin përmendësh të tërë Kuranit. Më
parë kur ajo kishte filluar mësimin
përmendësh, e kishte filluar me suren
Bekare dhe Ali Imran, duke i menduar ato
si më të vështira pasi janë më të gjatat.
Mësimi përmendësh i këtyre dy sureve i

zgjati shumë kohë deri në 7 vite.
Gjatë një Ramazani, burri i thotë asaj,

se ai dëshironte që pesëmbëdhjete ditët e
fundit të Ramazanit të hyjë në Itikaf
(izolim) në Meke. Kjo ishte e vështirë për
Umu Zejdin pasi do t’i binte asaj barra të
qëndrojë vetëm me katër bijtë e tyre. Ata
jetonin në një vend të largët. Larg nga
familja dhe miqtë e tyre. Edhe ata pak
fqinjë që kishin nuk shoqëroheshin me ta,
më shumë preferonin të rrinin vetëm.
Kështu kur erdhi koha që burri i saj të
udhëtonte ajo thotë: “I kam ngritur duart
nga Mëshiruesi, Mëshirëbërësi dhe kam
bërë një lutje me ankth, duke lotuar. O
Zoti im, Ti je më i Mëshirshmi i
Mëshiruesve. Më dhuro shoqëruese të
ndershme, të cilat janë më të virtytshme
se unë, në mënyrë që unë të përpiqem të
bëhem si ato, dhe të jenë shoqërueset më
të mira të mundshme për mua”. Allahu i
Lartmadhëruar, Mëshira e Tij që përfshin
çdo gjë i përgjigjet lutjes së saj shumë
shpejt. Një ditë ndërsa po qëndronte e
ulur para kompjuterit të saj, ajo bie në
kontakt me një akademi online për
memorizimin e Kuranit. Në atë kohë ajo
nuk e kuptonte që vetë hyrja në këtë faqe
është përgjigjja e lutjes së saj. Ajo tregon,
se në fillim ishte në gjendje pikëllimi, por
kur u takua me atë uebfaqe ishte
plotësisht në një gjendje ndryshe nga ajo
e para. Përmes kësaj akademie online ajo
u takua me shembujt më të mirë të
motrave, të cilat e frymëzuan dhe bënin
përpjekje për ta ndihmuar për t’ia arritur
qëllimit fisnik. Ajo thotë: “Ka pasur motra
që kanë memorizuar Kuranin për një kohë
shumë të shkurtër, ndërsa unë për shtatë
vite nuk kisha arritur të mësoj më shumë
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se dy kapituj!“ Pra, Allahu e largoi
pikëllimin nga Umu Zejdi dhe ia
zëvendësoi duke e gjallëruar atë. Ajo i
kishte thënë vetes se ky Ramazan do të
jetë krejtësisht ndryshe nga të tjerët. Ajo
vendosi të bëjë përpjekje të fuqishme, që
të përfundojë memorizimin e Kuranit në
dhjetë ditët e fundit të muajit të bekuar.

Umu Zejdi i kujtoi vetes hadithe të
ndryshme nga virtytet dhe shpërblimet e
memorizuesve (hafizave) të Kuranit. Ata
janë më të mirët e njerëzimit dhe të cilët
kanë fituar Kënaqësinë e Allahut dhe
bekimet e Tij të panumërta. I kishte
shkruar të gjitha këto gjëra duke i
vendosur ato se bashku me musafin, i cili
do të bëhej shoqëruesi i saj i ngushtë në
këtë udhëtim.
Pasi merrte abdes ulej dhe merrte
musafin e saj dhe ia fillon duke u
mbështetur tek Allahu, si dhe duke
përsëritur me zë të lartë ajetin nga
Kurani: “Vërtetë, Ne e kemi bërë Kuranin
të lehtë për t’u kuptuar dhe kujtuar,
prandaj, a ka ndonjë që të marrë
këshillë?!...” (Kuran 54: 17) Ajo i kishte
vënë vetes si objektiv të mësimit
përmendësh nga një faqe në dhjetë
minuta. Dhe kështu ajo memorizonte faqe
pas faqeje. Çdo herë kur e përfundonte së
mësuari përmendësh faqen, Umu Zejdi e
luste Allahun, që ta forcojë memorizimin
e saj: “O Zoti im, ta besoj Ty këtë që unë
kam mësuar, pra ruaje këtë për mua”. Ajo
filloi të mësojë prej kohës Paradites e deri
në orën 14: 30. Bënte një pushim të
shkurtër dhe i kthehej duke memorizuar
deri afër kohës së namazit të jacisë. Deri
në fund të ditës ajo kishte memorizuar tre
xhuze! Falënderimet i takojnë Allahut, i
cili dhuron mirësi të mëdha, por për fat të
keq ne nuk dimë të tregojmë mirënjohjen
e duhur!

Pas gjashtë ditësh ajo kishte
përfunduar memorizimin e dymbëdhjetë
xhuzeve, dhe fillon të mendojë nëse ajo
duhet të vazhdojë mësimin përmendësh
apo të rishikojë atë që kishte kaluar deri
atëherë. Ajo kërkoi këshillën e motrave,
duke i kontaktuar ato përmes akademise
online. Ato e inkurajuan, që të vazhdojë
edhe më tej me mësimin përmendësh. Ajo
mezi priste kthimin e burrit të saj dhe
ditën e Bajramit që po afrohej, ku për
dallim këtë here ajo do të ketë dy gëzime.
Gëzimin e përfundimit të agjërimit të
Ramazanit dhe gëzimin e përfundimit të
memorizimit të Kuranit.

Por Allahu e ve atë në sprovë për të
testuar vendosmërinë, sinqeritetin,
synimet e saj për të vazhduar më tej. A do
të binte në këtë sprove, apo do të
vazhdojë të bëjë përpjekje për t’ia arritur
qëllimit të saj? Një ditë ajo arriti të
mësonte përmendësh vetëm dy faqe, jo
pse ajo nuk ishte e aftë të bënte më
shumë, po ishte jashtëzakonisht e
ngarkuar me shumë gjëra. Në mesin e
këtyre gjërave që duheshin bërë ishte
kujdesi për të katër bijtë e saj, të cilët u
sëmurën me ethe dhe temperaturë të
lartë. Ajo kishte qëndruar zgjuar tërë

...Në ditën e fundit, ajo u
zgjua atë mëngjes duke parë
një ëndërr të bukur, se kjo do
të jetë dita ku ajo do të për-
fundonte memorizimin e
Kuranit dhe ajo ishte e gëzuar
tej mase...

“

“
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natën, duke u kujdesur për fëmijët e
sidomos për djalin e saj më të vogël, që
qante shumë. Me Vullnetin e Allahut
sëmuret edhe vetë Umu Zejdi, por ajo nuk
e ndaloi memorizimin e Kuranit. Ajo u
përpoq të bënte sa më shumë që të
mundej, deri sa Allahu i shëroi të gjithë.
Ajo vazhdonte duke i thënë vetes : “Unë
do ta përfundoj së shpejti inshaAllah”.

Asaj i kishin mbetur edhe dhjetë xhuze
për të memorizuar dhe me Mirësinë e
Allahut, ajo vazhdonte t’i memorizonte
shumë shpejt dhe me lehtësi. Ndërsa në
ditën e fundit, ajo u zgjua atë mëngjes
duke parë një ëndërr të bukur, se kjo do të
jetë dita ku ajo do të përfundonte
memorizimin e Kuranit dhe ajo ishte e
gëzuar tej mase. I kishin mbetur edhe tre
xhuze deri tani, ajo ishte në gjendje për të
mësuar një faqe vetëm për 07: 55 minuta.
Në orën 21: 00 ishte natë kur ajo
përfundoi mësimin përmendësh të
Kuranit. Ajo tregon se ishte mbushur me
ndjenja të çuditshme, emocione të cilat
nuk i kishte ndjerë kurrë më parë. As që
mund t’i përshkruante për lexuesin me
fjalë ato ndjenja.

Kur ajo lexoi ajetin e fundit, ajo u
lëshua në tokë duke bërë sexhden e
falënderimit, me lot gëzimi që ajo më në
fund e mbante Kuranin të memorizuar në
kraharorin e saj. Ajo falënderoi Allahun,
që i kishte mundësuar ta bënte këtë para
vdekjes së saj. Ishte afruar koha ta ndante
këtë gëzim të papërshkruar edhe me
burrin e saj.

Në fund të shpjegimit të saj ajo jep disa
fjalë të fundit si këshillë: “Unë jam një
grua, si çdo grua tjetër. Unë kam burrin
dhe fëmijët dhe ata studiojnë në shkolla
të zgjedhura dhe të njohura me plan-
programin e tyre. E kam memorizuar
Kuranin pa neglizhuar ndonjë nga detyrat
dhe përgjegjësitë e mia. Jam kujdesur për

fëmijët (i kam ndihmuar ata) së pari me
edukimin e tyre, dhe gjithmonë duke
kryer obligimet ndaj burrit tim, duke i
dhënë të drejtat që i takojnë atij. Si dhe i
kam plotësuar detyrimet e mia. Vetëm
Allahut i takon Falënderimi! O ju nëna!
Pasha Allahun! Mos nxirrni kurrë
justifikime, se ju nuk mund të mësoni
përmendësh Kuranin. Po çka mund të
themi për ato vajza të reja, që nuk janë të
martuara akoma dhe nuk kanë përgjegjësi
të tilla kundrejt tyre?

Ajo vazhdon duke thënë: “Kam
menduar se Suret Bekare dhe Ali Imran do
të jenë të vështira për t’u mësuar
përmendësh dhe se do të më marrin një
kohë të gjatë dhe Allahu më dha atë që
kam menduar, për të mësuar përmendësh
këto dy kapituj u desh një kohë shumë e
gjatë. U deshën 7 vite, sepse unë nuk kam
pasur mendime të mira. Por kur i jam
mbështetur Allahut dhe duke pasur
mendim të mirë ndaj Tij, unë kam mësuar
të tërë Kuranin përmendësh në një
interval të shkurtër kohe. Allahu i
Lavdëruar më mundësoi memorizimin e
librit të Tij dhe e bëri këtë të lehtë për
mua. O ju që dëshironi të mësoni
përmendësh Kuranin! Mbështetja e juaj
tek Allahu të jetë e vërtetë dhe e sinqertë,
dhe të keni mendim të mirë për Allahun.
Ai do t’ju udhëzojë dhe do t’ua lehtësojë
këtë për ju. Pasha Allahun, ju do të
mësoni shumë shpejt.”

Përshtati nga anglishtja Burbuqe R.
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Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Lexo! Me Emrin e Zotit tënd që krijoi, /
njeriun n’embrion e krijoi. / Lexo! Yt Zot, Më Bujari, / Ai që shkrimin ia mësoi, / njeriut
të paditurën ia mësoi. Por njeriu rebelon / kur mendon se vetëmjafton; / te yt Zot në
kthim shkon. / E sheh kë ndalon / robin kur falet? / E sheh në është në udhë të drejtë
/ a porosit devocion? / E sheh, nëse mohon e largohet, / nuk e di që Zoti vështron? / Jo,
jo! Do ta zëmë te balli nëse nuk ndalon, / ballë gënjeshtar e mëkatar. / Dhe le të thërrasë
këshillin e tij! / Ne thërrasim engjëjt zebanij. / Jo, jo, mos iu bind atij! Falju Zotit dhe
afrohu! (1-19) Kjo sure zbriti gjatë Periudhës së Mekës dhe ka 19 ajete.

NË SAJE TË 
SURES “IKRA”
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SHKRUAN: K. S. HOXHA

Gj
atë muajit Ramazan që ishte për
arabët muaj spiritual edhe para
Islamit, Muhamedi atëherë te

dyzetat, tërhiqej në rrethinat e Mekës,
pranë guvës Hira në Malin e Dritës (Xhebel
el Nur). Aty meditonte e i lutej Zotit. Lindur
e rritur jetim, Muhamedi i përkiste familjes
së Hashimëve në fisin e madh të
Kurejshëve, të njohur ndër arabët si
kujdestarë të Qabesë. Që në moshë të re,
mekasit e thërrisnin Muhamedin “El Emin”
(Besniku) për moralin dhe besnikërinë e tij.
Në shtëpinë e ungjit, Ebu Talibit,
Muhamedi, bashkë me të kushërinjtë
kulloste delet e dhitë, ose merrte pjesë në
punët e tjera të familjes. Por mekasit nuk
ishin beduinë nomadë; ata qenë qytetas,
merreshin me tregti e zeje, organizonin
panaire dhe prisnin e përcillnin pelegrinë,
që vinin “nga luginat e thella, më këmbë e
mbi deve gërmuqe.” (Kurani, 22: 27)
Tregtia ishte jetesë për mekasit. Me
prodhimet e tyre në natyrë ata merrnin
rrugët e gjata të Sirisë e Jemenit për të
blerë pëlhurë, mëndafsh, erëza dhe artikuj
artizanalë. Kur ishte ende i vogël, i ungji e
pati marrë Muhamedin te një karvan për
në Damask. Më vonë Hadixheja një grua e
ve dhe e pasur do t’ia besonte mallrat e saj,
por Muhamedi nuk ka pasë tregtuar për
vete. Edhe kur Hadixheja i propozoi për
martesë dhe ai u bashkua me të, Muhamedi
bënte bamirësi me mallin e së shoqes.

Sikundër i gjyshi, Abdulmuttalibi, i cili
pati qenë kujdestari i Qabesë kur Ebreha,
sundimtari i krishterë i Jemenit erdhi me
ushtri dhe elefantë për të shkatërruar
tempullin e shenjtë të arabëve. Muhamedi
nuk besonte në idhujt, por Zotin Një, në

besimin monoteist të Ibrahimit dhe
Ismailit. Në kohën e tij kishte një tendencë
për t’iu rikthyer traditës së Ibrahimit.
Bartësit e kësaj tendence quheshin “ahnaf”
ose hanifë, të drejtë e të vendosur (në
besimin te një Zot). 

Zoti thotë në Kuran:  “Në të pyesin
robërit e Mi për Mua, Unë jam afër, i
përgjigjem thirrjes së thirrësit kur Më
thërret. Le të Më përgjigjen e të Më besojnë
që të mund të udhëhiqen drejtë.” (2: 186)
Kështu, një natë Ramazani të vitit 610 e.r., 1

thuhet, të shtatëmbëdhjetën natë,
ndërsa i lutej Zotit në vetmi Muhamedit
(Paqja qoftë me të!) iu shfaq në qiell një
dritë: “…një fuqi e rreptë, / me intelekt.
Dhe u përqendrua / në horizontin e lartë, /
pastaj u afrua dhe zbriti / sa dy harqe a më
pranë.” (53: 5-9) I thirri: “Lexo!” Muhamedi
iu përgjigj i frikësuar: “Nuk di të lexoj.” E
ndrydhi fort, pastaj e lëshoi. I thirri
përsëri: “Lexo!” Muhamedi iu përgjigj:
“Nuk di të lexoj.” Së treti kumbuan fjalët:
Ikre! Bismi Rabbikel ledhi halek’. Halekal
insane min alek. Ikre ue Rabbukel ekrem’.
El ledhi al-leme bil kalem. Al lemel insane
ma lem ja’lem.  Lexo! Me Emrin e Zotit tënd
që krijoi, / njeriun n’embrion e krijoi. /
Lexo! Yt Zot, Më Bujari, / Ai që shkrimin ia
mësoi, / njeriut të paditurën ia mësoi. (96:
1-5)

“Ikre!”, lexo, recito fjalët që të
komunikohen; lexo, studio, gjithashtu, në
Librin e Gjithësisë, duke filluar me Emrin e
Zotit që është krijues. Me këto fjalë hapet
platforma e fesë së re, për kohët e reja. Një
i ashtuquajtur profet nuk do ta kishte
shpallur frymëzimin e tij me këto fjalë, por
me himne e lëvdata. Në vazhdim Zoti
krijues me cilësinë më thelbësore të Tij,
nuk thotë se e krijoi njeriun nga balta, siç e
përmend në mënyrë të figurshme duke

1 Armstrong, Karen. Muhammad: A biography of the Prophet, page 82; Harper Collins, 1973. 
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bërë krahasim me poçarin që i jep enës
formë, as se e krijoi nga uji, që në Kuran,
një mijë e katërqind vjet më parë,
përcaktohet qartë si baza e jetës, por thotë
se e krijoi nga embrioni, pika e gjakut, ku
ngjizet fara e jetës. 

Zoti është bujar, “Më Bujari” në
arabisht, për të vënë në dukje shkallën
superiore, prandaj e mësoi atë të shkruajë
(fjalë për fjalë: me penë) dhe ia mësoi të
paditurën, duke e aftësuar mbi të gjitha
krijesat, edhe se engjëjt. Pra, në këto pesë
vargje të shkurtra me të cilat fillon Kurani,
theksohen studimi, krijimi dhe dija.

Me mësimet e Kuranit arabët nuk u
veçuan nga bota, por u integruan në të,
përtërinë dijet e fjetura nga civilizimet
greke e romake dhe dhanë kontributin e
tyre në matematikë, kimi, mjekësi,
astronomi, gjeodezi e lundrim; ndërtuan
rrugë dhe sisteme vaditëse, eksploruan
vende të panjohura për Mesdheun duke
lundruar deri në Polinezi e Karaibe; ngritën
observatorë e qendra kërkimi, përdorën
sistemin bankar në të katër anët e kalifatit,
hapën biblioteka e universitete, nga
Bagdadi deri në Spanjë, ku jepnin mësim e
studionin muslimanë, të krishterë e
hebrenj dhe prej nga filloi Rilindja
Evropiane e u hodhën bazat e iluminizmit.
Ato vepra që kanë mbetur sot në Spanjë
nga koha e arabëve, reflektojnë shkëlqimin
e civilizimit islam. Rruga e suksesit
qëndron, me ndihmën e Zotit, pikërisht te
integrimi.

Me të mbaruar kumtesa, Muhamedi u
kthye në shtëpi i tronditur. I tha së shoqes,
Hadixhesë: “Mbulomë! Mbulomë!” Kohë
më pas, engjëlli i erdhi përsëri e i tha: “O i
mbuluar! / Ngrehu e lajmëro, / Zotin tënd

madhëro, / petkat tua i pastro, / të
papastrës iu largo; / në jep, më shumë mos
2 kërko; / për tët Zot duro!” (74: 1-7) Këtu,
“e papastra” (e pamoralshmja) është
idhujtaria me zakonet barbare; më tej: nëse
bën një të mirë, mos kërko të përfitosh
interes prej saj dhe qëndro i vendosur te
Zoti.

Hadixheja e njihte prej kohësh
Muhamedin për vërtetësinë e fjalëve të tij
dhe e besoi. Por ata nuk mund ta
shpjegonin ç’ishte në të vërtetë kjo që
ndodhi: vizion apo realitet. Të nesërmen
shkuan te Veraka ibën Neufal, një i
moshuar, kushëri i largët i Hadixhesë, që
njihte Biblën dhe qe bërë i krishterë. Nga
pleqëria, Verakan e patën lënë sytë. Kur
dëgjoi ngjarjen tha, se po të ishte gjallë do
ta shihte atë të përzënë nga populli i vet
dhe se kjo ndodhte me profetët.
Muhamedin e besuan disa nga njerëzit e tij
më të afërt: i biri i ungjit, Aliu, por ai ishte
ende i vogël, Zejdi, një rob që Hadixheja ia
pati dhuruar të shoqit me rastin e
martesës, ndërsa ai i dha lirinë dhe më
vonë e birësoi, Ebu Bekri, shoku, miku dhe
bashkudhëtari i tij më i afërt, një pasanik i
njohur ndër mekasit për dije e bamirësi.

Qabja ose Qabeja (El Qa’beh), që do të
thotë: “Kubi” është një ndërtesë me katër
faqe muri, 13,1 m. e lartë;  11,3 dhe 12,86 m.

...Një i ashtuquajtur profet
nuk do ta kishte shpallur
frymëzimin e tij me këto fjalë,
por me himne e lëvdata...

“ “
2 Pas vargjeve 1-5 të kreut 96, me këto ajete fillon shpallja publike e Kuranit. 
3 Mekë. 
4 Popujt. 
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dimensionet në bazë. Zoti thotë në Kuran:
“E para shtëpi që u caktua për njerëzit
është3 ajo në Bekkeh, e bekuar dhe drejtim
4 për botët.” (3: 96)  Sipas studiuesve
Profeti Ibrahim dhe i biri Ismaili, ngritën
themelet e Qabes rreth vitit 2030 para erës
së re, ndërsa tempulli i Solomonit në
Jerusalem ka përfunduar më 1007 p.e.r. Në
shekullin e dytë të erës sonë, Ptolemeu e
përmend Mekën me emrin Makoraba, si një
vendbanim në jug të Arabisë me një
tempull adhurimi. 

Duke iu rikthyer rrugës që ndoqi
Ibrahimi, Zoti përmend në Kuran: “Kur e
bëmë Shtëpinë strehim e siguri për
njerëzit: “Merrni vendndodhjen e
Ibrahimit për vendkulti!”- ua besuam
Ibrahimit dhe Ismailit ta pastronin
Shtëpinë Time për ata5 që i sillen qark, që
ngujohen, që përkulen e 6 përulen.” (2: 125)
Si Ibrahimi dhe profetët para e pas tij, edhe
Muhamedi (paqja qoftë me të) erdhi me
misionin “ta pastronte” besimin e njerëzve
nga idhujtaria dhe traditat barbare në
besimin te një zot dhe veprat e mira. Ne
nuk shohim ndonjë shkëputje në Kuran
mes besimit dhe veprës. Në këtë
këndvështrim trajtohet gjithë historia e
profetëve dhe ky përbën boshtin ideor të
Kuranit rreth të cilit ndërtohet tematika e
tij me problemet e veçanta të individit,
familjes e shoqërisë, të luftës e paqes, të
pasionit e ndërgjegjes, të kësaj bote dhe së
ardhmes, për ta ndërgjegjësuar njeriun në
qëllimin e jetës. 

Në paragrafin e dytë të sures, njeriu që
“ndalon robin kur falet” është kryetari i
fisit të kurejshëve, Amër ibën Hishami, i
mbiquajtur Ebu Xhehël, Ati i Injorancës,
duke nënkuptuar me këtë fjalë kohën
paraislamike të barbarisë (padijes). Kur

Muhamedi alejhi salatu ue selam doli në
Qabe dhe nisi t’i falej Zotit me krye në tokë,
Ebu Xhehli kërcënoi se do ta shkelte me
këmbë. Këtë, sepse ai po dilte kundër
besimit dhe traditës së të parëve.
Kurejshët, edhe besonin Allahun, Zotin e
Gjithësisë, edhe u faleshin idhujve. Pastaj
Muhamedi po fliste për barazi të njerëzve
para Zotit, për mirëtrajtimin e robit,
jetimit e të varfrit dhe për dhënien llogari
Ditën e Gjykimit. Kërcënimit të Ebu
Xhehlit, Zoti i përgjigjet me engjëjt zebanij
– rojat e ferrit.

Megjithëse paragrafët e këtij kreu janë
në një interval kohe prej më se dy vjetësh,
kanë mes tyre vazhdimësi e lidhje
organike. Vendosjen e ajeteve në sure e
bënte vetë Profeti i Shenjtë, me
frymëzimin e Zotit, ndërsa ndjekësit e tij i
mësonin përmendësh ose i shkruanin në
pergamenë. Shkruesi i tij, Zejd ibën Thabit,
mbante kopje të sureve që vinin.
Komunikimi i Kuranit vazhdoi për njëzetë
e tre vjet duke përcjellë bashkësinë e re të
besimtarëve nga një gjendje në tjetrën.
Këto pasqyrohen në Kuran, në përmbajtje
dhe mjetet artistike të përdorura. Sepse
Kurani nuk është një libër lutjesh e
përsiatjesh, por vërejtje e sqarim, udhëzim
e drejtim, këshillë për besimtarët dhe një
platformë për shoqërinë. Sepse Kurani u
foli njerëzve dhe ata e ndoqën.

(Pjesë nga një përmbledhje në punë e
sipër për Kuranin e Shenjtë. Sipas
shqipërimit të bërë nga Myfti Salih Ferhat
Hoxha)

5 Qëndrojnë aty deri në përfundimin e riteve. 
6 duke iu falur Zotit.  
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NESIB RIFAI

F
jala e Allahut: “Ne e zbritëm atë
(Kuranin) në Natën e Kadrit” d.m.th., se
e kemi zbritur në natën e shenjtë të

Kadrit në muajin e madhërishëm të
Ramazanit. Kurani prej Lehvi Mahfudhit -
Pllakës së Ruajtur është zbritur i tërë në
qiellin më të afërt të dynjasë, e prej aty ka
zbritur në tokë sipas ndodhive gjatë
njëzetë e tre viteve, gjegjësisht i është
shpallur Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue
selem.

Ajeti: “E ç’të bëri ty të dish se ç’është
Nata e Kadrit?”, është madhërim dhe
vlerësim i asaj nate në të cilën Allahu e ka
shpallur Kuranin. Pastaj në vijim vjen si
përgjigje: “Nata e Kadrit është më e
rëndësishme se një mijë muaj!”, d.m.th.,
vepra e mirë që bëhet në atë natë është më
e mirë se devocioni i vazhduar në një mijë

muaj në të cilat nuk është Nata e Kadrit. 
Në këtë kontekst Pejgamberi i Allahut

sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: Një
natë në ribat (të rrish i zgjuar në roje
ushtarake) është më e vlefshme, se sa një
mijë net t’i kalosh me ndonjë agazhim
tjetër.” Ahmedi.

Ebu Hurejra përcjellë, se: “Kur ka hyrë
muaji i Ramazanit, i Dërguari i Allahut sal-
lallahu alejhi ue selem ka thënë: Ju ka
ardhur muaji i Ramazanit, muaj i bekuar në
të cilin Allahu jua ka detyruar agjërimin.
Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe
mbyllen dyert e xhehenemit. Në të
prangosen shejtanët. Në atë natë, është një
natë më e vlefshme se sa një mijë net. Kush
e takon atë natë, i ka takuar të mirat e asaj
nate dhe ai vërtetë i ka arritur të mirat,
sepse devotshmëria në atë natë, është e
barabartë me devotshmërinë e njëmijë
netëve.”

Buhariu dhe Muslimi shënojnë në

KOMENTI I 
SURES KADËR1

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Ne e zbritëm atë (Kuranin)
në Natën e Kadrit. E ç’të bëri ty të dish se ç’është Nata e Kadrit? Nata e Kadrit
është më e rëndësishme se një mijë muaj! Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë)
të zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. Ajo (që përcakton

Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.

1 Koment i shkurtër i Ibn Kethirit “Tejsirul-Alijil-Kadir” i Nesib Rifai. 
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Sahihët e tyre nga Ebu Hurejra, se
Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem ka
thënë: “Kush e kalon Natën e Kadrit me
ibadet duke qenë i bindur (me iman) dhe
duke shpresuar në shpërblim, do t’i falen
mëkatet e kaluara.”

“Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të
zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për
secilën çështje.” D.m.th., se për shkak të
shenjtërisë të asaj nate, zbresin melekë më
shumë se sa në netët e zakonshme. Melekët
zbresin në numër të madh, kur zbret
bekimi i Allahut dhe mëshira e Tij. Kështu,
ata zbresin kur lexohet Kuran dhe tubohen
rreth njerëzve që përmendin Allahun. Ata
në krahët e tyre mbajnë me nderim atë që
kërkon dituri. Me fjalen “Ruh” në ajet, pra
shpirt e ka si qëllim Xhibrilin alejhi selam.

“Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri
në agim të mëngjesit.” D.m.th., se nata e
Kadrit është e sigurt. Në të shejtani nuk
mundë të bëjë të këqija, e as të veprojë me
to. Në atë natë jepen vendimet dhe
vendoset sa do të jetohet dhe sa do të kenë
risk njerëzit. Në këtë kontekst Allahu i
Madhëruar ka thënë: “Në atë (natë)
zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë.”
Duhan, 4. Mufesirë të tjerë thonë se në këtë
natë zbresin melekë dhe shikojnë ata që
falen për t’i bekuar deri në mëngjes.

Kur është nata e Nata e Kadrit?
1 – Përcillet nga Ubade ibën Samiti, se

ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lallahu
alejhi ue selem ka thënë: Nata e Kadrit
është në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit.
Kush i kalon me ibadet duke e lutur
Allahun do të jetë i shpërblyer, Allahu do
t’ia falë, edhe mëkatet e kaluara, edhe të
ardhshmet. Ajo është nata tek: njëzetë e
nënta, njëzetë e shtata, njëzetë e pesta,
njëzetë e treta, apo njëzetë e njëta.

2 – Muslimi në Sahihun e tij transmeton
nga Ubej ibën Kabi, se i Dërguari i Allahut
sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: Ajo

është nata e njëzetë e shtatë. 
3 -  Përcillet nga Muavija, nga Ibën Amri,

nga Ibën Abasi radijallahu anhum dhe të
tjerë, se i Dërguari i Allahut sal-lallahu
alejhi ue selem ka thënë: Ajo është nata e
njëzetë e shtatë.

4 – Disa nga gjeneratat e para janë
orvatur, që të nxjerrin nga Kurani prej
fjalës (përemrit) “hije - ajo” nga kjo sure, se
është njëzetë e shtata fjalë dhe kanë rënë
në përfundimin, se është nata e njëzetë e
shtatë. Allahu e di më së miri. 

Shenjat e natës së Kadrit:
“I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue

selem ka thënë: Shenjat e natës së Kadrit
janë, se ajo natë është e pastër, e
ndritshme, si të jetë atë natë hëna e plotë.
Është e qetë. Nuk ka të ftohtë të madh dhe
as vapë. Në atë natë derisa të agojë, nuk i
lejohet asnjë yllit të bie. Në shenjat e saj
bën pjesë: Në agim të asaj nate lind dielli pa
rreze. Në atë ditë shejtanit nuk i është e
lejuar të ndikojë.” Senedin e ka të mirë. 

Lutja gjatë natës së Kadrit
Na përcjell Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibën

Maxhe nga Aisheja radijallahu anha, se e ka
pyetur të Dërguarin e Allahut sal-lallahu
alejhi ue selem: O i Dërguari i Allahut, çfarë
thua nëse e di që është Nata e Kadrit, çfar
të them në të?- Ka thënë: Thuaj:
Allahumme inneke Afuvun, Kerimin,
tuhibul-afue f’afu anni (O Allah, Ti vërtetë
je mëkatfalës dhe Bujar, e do faljen,
prandaj më fal mua!).

Përshtati: Ali Shabani

...Në atë natë jepen vendimet dhe
vendoset sa do të jetohet dhe sa do
të kenë risk njerëzit...
“ “
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SHKRUAN: LULZIM SUSURI

E
bu Hurejre transmeton: Një ditë ishim
duke ndenjur tek Profeti, sal-lallahu
alejhi ue selem, kur erdhi një njeri dhe

tha: “O i Dërguar i Zotit e shkatërrova
veten.- Çfarë të ka gjetur,- e pyeti Profeti.-
Kam bërë marrëdhënie me gruan duke

qenë agjërueshëm.-  I Dërguari e pyeti: A
mund të gjesh ndonjë rob e ta lirosh?- Jo i
tha.- A mund t’i agjërosh dy muaj
pandërprerë?- ai u përgjigj: Jo.-  A mund t’i
ushqesh gjashtëdhjetë të varfër?- Jo,- ia
ktheu prapë. Profeti, sal-lallahu alejhi ue
selem, ndërsa po qëndronte pak në atë
gjendje i sollën një strajcë me hurma. - Ku
është pyetësi?- tha Profeti.- Unë,- tha.

INTIMITETI
BASHKËSHORTOR NË
DITËT E RAMAZANIT
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Merri këto hurma dhe shpërndaji sadaka.-
A t’i shpërndaj te ndonjë njeri që është më
i varfër se unë, o Profet? Pasha Allahun
nuk ka mes këtyre dy kodrave (në Medinë)
familje më të varfër se ajo e imja.- Profeti,
sal-lallahu alejhi ue selem, kur e dëgjoi të
thoshte këto fjalë filloi të qeshë aq shumë
sa iu dukën dhëmbët e syrit, pastaj i tha:
“Atëherë ushqeje me të familjen tënde”.

Zinxhiri i hadithit: Hadithi është i
saktë, atë e shënon imam Buhariu nr. 1936
dhe Muslimi nr. 1111.

Komentimi i hadithit: Hadithi flet rreth
mos-përmbajtjes së njeriut në ditët e
Ramazanit nga marrëdhëniet intime. Flet
se si duhet të veprojë njeriu, të cilit mund
t’i ndodhë një gjë e tillë, çfarë hapash të
ndërmarrë ai në raste të tilla. Aty
përmendet se radhitja e kompensimeve, a
është detyruese apo në dëshirën e
personit, gjithashtu mos-mundësia për
njërën e kalon detyrimin tek tjetra, por
nëse nuk ka mundësi për kryerjen e
asnjërës prej tyre prapë nuk lirohet nga
detyrimi, porse i lejohet vonimi i tij derisa
t’i krijohen kushtet e volitshme për të. 

Fjala: “një ditë ishim duke ndenjur tek
Profeti, sal-lallahu alejhi ue selem”
dijetarët spikatin faktin se sahabët sa të
edukuar ishin me Profetin e tyre. Ata
ndenjen me të e konsideronin privilegj dhe
nder, prandaj përmend Ebu Hurejre se ata
ishin duke ndenjur tek Profeti dhe nuk tha:
“Ishim duke ndenjur me Profetin”, sepse e
para i jep pozitë dhe nder më të madh
Profetit, sal-lallahu alejhi ue selem, se
shprehja e dytë.

Sa i përket emrit të këtij personi, i cili
erdhi dhe kërkoi fetva nga Profeti, sal-
lallahu alejhi ue selem, sipas mendimit më
të saktë të dijetarëve nuk njihet se kush
ishte, edhe pse disa janë munduar ta

përcaktojnë emrin e tij, porse mendimet e
tyre nuk kanë bazë.

Fjala: “O i Dërguar i Zotit e shkatërrova
veten”, nga kjo fjali kuptohet se ai e dinte
se afrimi tek bashkëshortja në ditët e
Ramazanit ishte i ndaluar dhe prishja e tij
ishte haram, prandaj edhe vetë e
përmendi, se ishte shkatërruar, pra kishte
bërë mëkat të madh, sepse mëkatet janë
shkatërrim për njeriun. Nëpër disa
transmetime përmendet  se ky sahabi i
nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me të,
erdhi duke i rënë kokës me grusht, duke i
mëshuar gjoksit, e cila komentohet që
tregon se sa shumë ishte mërzitur nga ai
gabim, sa ishte penduar dhe kishte dert
për mëkatin e bërë. Dijetarët rënies së
kokës dhe gjoksit me grusht gjithashtu e
arsyetojnë me faktin se ishte për shkaqe të
ahiretit apo të fesë dhe largimit nga
mëkatet, kurse për çështjet e dynjasë siç
janë fatkeqësitë, ky gjest është i ndaluar.
Të tjerët mendojnë, se ai veproi kështu
para se të ndalohej rrahja e kokës dhe ajo e
gjoksit, sepse këto janë vepra të kohës së
injorancës. 

Fjala: “Çka të ka gjetur,- pyeti Profeti.-
Kam bërë marrëdhënie me gruan duke
qenë agjërueshëm”. Pyetja e Profetit, sal-
lallahu alejhi ue selem, tregon interesimin
e tij për dertet e shokëve të vet, po ashtu
është edhe me vrapimin e sahabiut për tek
Profeti duke mos u larguar apo frikësuar
nga ngjarja e ta fshihte rastin apo të
heshtte ndaj tij, porse erdhi duke iu
nënshtruar urdhrit apo fetvasë së tij. 

Fjala: “A mund të gjesh ndonjë rob e ta
lirosh? Jo - i tha...”. Tri pyetjet e Profetit na
mësojnë tri mundësitë e shpagimit të këtij
gabimi gjatë Ramazanit. E para është lirimi
i robit, e dyta agjërimi i dy muajve dhe e
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fundit ushqimi i gjashtëdhjetë të varfërve.
Këto janë tri format e kompensimit, të
cilat sipas mendimit më të saktë duhet të
pasohen të radhitura dhe nëse nuk
ekziston mundësia për njërën, atëherë
duhet të kalojmë tek tjetra dhe nuk është e
lejuar të prishet renditja, atëherë kur
ekziston mundësia t’i përmbahesh asaj. 

Kalimi nga njëra përgjigje në tjetrën
tregon, se nëse nuk është mundësia për të
parën atëherë siç thamë kalon tek tjetra,
por nëse nuk është mundësia as për të
tretën pra për ushqimin e gjashtëdhjetë të
varfërve, këtu lind pyetja a bie tërësisht
detyrimi i kompensimit të kësaj dite me
njërën prej tri formave apo çfarë duhet të
bëjmë?

Imam Buhariu përkrah mendimin, se ai
detyrim nuk bie nga robi, porse mbetet në
përgjegjësinë e tij gjithmonë, derisa ta
kryejë atë. Kurse fakti pse Profeti, sal-
lallahu alejhi ue selem, ia lejoi ta ushqejë
familjen me ato hurma nuk do të thotë se e
liroi nga ai detyrim në të ardhmen, porse
për shkak të nevojës së madhe për to ia
dhuroi atij, duke e lënë që në të ardhmen
ta shpaguajë dëmin e bërë. 

Nëse njeriu nuk ka rob nga radhët e
muslimanëve për ta liruar atë, atëherë i
lejohet që për shkak të pamundësisë të
lirojë një rob nga radhët e qafirëve, nëse e
ka një të tillë, mendim ky që e përkrah
imam Ebu Hanife, ndërsa të tjerët
preferojnë që të kalojë në pikën e dytë atë
të agjërimit të dy muajve me radhë. 

Këtë renditje disa dijetarë e thyejnë në
raste të caktuara, ku sipas tyre për arsye
dhe dobi që mund t’i parashikojnë, ku sa
për ilustrim prej tyre ka të tillë që thonë se
mbreti, i cili ka shumë robër atij nuk i
duhet dhënë fetva që të lirojë një rob,

sepse kjo do të ishte e lehtë për të dhe nuk
do ta ndiente aspak, porse atij i duhet
thënë: që të agjërojë gjashtëdhjetë ditë, në
mënyrë që ta ndiejë vështirësinë e
agjërimit dhe të edukohet që të mos gabojë
për së dyti. Pati të tillë që thonë se këtyre
tri mundësive u jepet përparësi sipas
kohës dhe nevojës së njerëzve për të, nëse
është varfëri atëherë pasaniku detyrohet
me ushqimin e të varfërve etj. Por themi se
pasimi i këshillës profetike dhe ruajtjes së
rendit të cekur në të dhe në të gjitha
transmetimet e tjera është më hair nëse
pasohet, sepse Islami nuk synon dënimin
dhe mundimin e njeriut, por kryerjen e
urdhrave sado të lehta apo të rënda
qofshin ato. 

Imam Ebu Hanife përmend se besimtari,
nëse u ofron ushqim këtyre të varfërve,
duke ua vendosur në sofër para duarve të
tyre dhe iu uron mirëseardhjen për të
ngrënë, atëherë ai e ka kryer detyrimin
karshi tyre, edhe nëse disa prej tyre nuk
hanë apo nuk e prekin fare ushqimin, për
shkaqe të ndryshme si mos-uria etj. Me
rëndësi për të është që t’u ofrojë ushqimin
e pastaj varet nga ta a do të hanë, do të
ngopen apo vetëm ulen dhe ngrihen nga
sofra. Ky dijetar argumentohet me faktin,
se në hadith përmendet vendosja e
ushqimit para të varfërve, por nuk ceket

...Këto tri forma të cekura
nga Profeti, sal-lallahu alejhi
ue selem, vlejnë vetëm për
njeriun që e prish agjërimin
me marrëdhënie intime...

“ “
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ngrënia nga ta. (fjala arabe “It’am” do të
thotë shërbim me ushqim kurse “Ekël” do
të thotë ngrënie e në hadith është
përmendur e para) Ky rregull përkundër
shpërndarjes së zeqatit apo vitrave, të cilat
përveç që duhet dhënë nga pasaniku
kushtëzohet edhe pranimi nga fukaraja
dhe marrja e tij në pronë të vet. 

Këto tri forma të cekura nga Profeti,
sal-lallahu alejhi ue selem, vlejnë vetëm
për njeriun që e prish agjërimin me
marrëdhënie intime, kurse nëse ai prishet
në forma të tjera, atëherë besimtari duhet
të kërkojë falje tek Allahu për gabimin që
bën dhe në vend të asaj dite Ramazani, që
ai ka ngrënë e kompenson me agjërim të
një dite tjetër pas tij. 

Në hadith nuk përmendet asgjë rreth
shpagimit të gruas, mirëpo kjo ndodhi për
shkak se ajo pasi nuk erdhi për të pyetur
apo për t’u interesuar, atëherë dhe u
bisedua vetëm për burrin dhe gjendjen e
tij. Ka mundësi të mos jetë biseduar për të,
sepse ndoshta nuk ka qenë agjërueshëm
për shkaqe të caktuara, siç janë shtatzënia
apo ushqimi i foshnjës me gji etj. 

Me çfarë detyrohet gruaja nëse vjen
deri tek kontakti bashkëshortor në ditët e
Ramazanit?

Në këtë rast duhet të kemi kujdes
fillimisht gjendjen apo pozitën e gruas, a
është e lirë apo robëreshë, nëse është e lirë
atëherë a është detyruar me forcë ose
dhunë, apo ka bashkëpunuar me
bashkëshortin e saj.

Nëse ka qenë robëreshë, atëherë është i
detyruar zotëria i saj të shpaguajë edhe
për të, ky ligj vlen edhe për gruan e lirë, e
cila është detyruar për intimitet në ditët e
Ramazanit. Sa i përket asaj që ka pasur
mundësi të kundërshtojë, por në fakt ka

bashkëpunuar dhe ka pranuar diçka të
tillë, atëherë themi se edhe ajo detyrohet
njësoj si burri me gjërat që u përmendën
deri tani.

Fjala në hadith: “kur e dëgjoi të thoshte
këto fjalë filloi të qeshë aq shumë sa iu
dukën dhëmbët e syrit”. Kjo qeshje
ndodhi, për shkak se Profeti kur e urdhëroi
ta shpërndante atë ushqim për të varfrit ai
tregoi se nuk kishte familje më të varfër se
ajo e tij, gjë e cila jep të kuptohet se ai
kërkonte nga Profeti, sal-lallahu alejhi ue
selem, që t’ia jepte atij atë ushqim. Në
fillim ky njeri erdhi i frikësuar e pastaj e
gjeti Profetin njeri të urtë, të mëshirshëm,
njeri i cili ia dha ushqimin për zgjidhjen e
këtij problemi, kur ja ai nga qetësia dhe
mirësjellja që e gjeti me Profetin tani filloi
që të ndërrojë rolet, nga një njeri që
kërkon zgjidhje të problemit në njeri që
kërkon ushqim për familjen. 

Fjala në hadith: “Atëherë ushqeje me të
familjen tënde”. Kjo fjalë e Profetit, sal-
lallahu alejhi ue selem, tregon mëshirën e
tij, që kishte për shokët e vet dhe
lehtësimet që u bënte atyre, kur ata kishin
nevojë, porse nuk do të thotë apo të
kuptohet se ai e liroi nga ky detyrim apo
ushqimi i familjes së tij ishte shpagim i
rastit, porse e vërteta është se Profeti kur
e pa nevojën e madhe të këtij njeriu për atë
ushqim ia dha dhuratë, apo ndihmë për
familjen, kurse rastin e shpagimit të
agjërimit ia la që ta kryente në të ardhmen
kur t’i jepej mundësia. 
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PRIM. DR. MED. SC. ALI F. ILJAZI

A
llahu i Madhërishëm në Kuranin Fisnik
urdhëron e thotë: “O ju që besuat,
agjërimi u është bërë obligim sikurse që

ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush,

kështu që të bëheni të devotshëm. (Jeni të
obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i
sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk
agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq
ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të
agjërojnë), janë të obliguar për kompensim,
ushqim (ditor), i një të varfri, ai që nga

SEKRETI MJEKËSOR
I AGJËRIMIT
Atmosfera shpirtërore gjatë agjërimit ul stresin. Stresi ndikon në kualitetin e jetës dhe është shkak potencial
për shumë sëmundje. Agjërimi lehtëson dhe mobilizon eliminimin e substancave të dëmshme nga organizmi si:
kolesteroli, acidi urik, dioksina dhe mbetje të tjera toksike. 



vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë
për te. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është
më i mirë për ju. (Ato ditë të numëruara janë)
Muaji i Ramazanit që në te (filloi të) shpallet
Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe
sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të
vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton
prej jush këtë muaj le të agjërojë, ndërsa
kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të
agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme.
Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e
nuk dëshiron vështirësim për ju. (Të agjëroni
ditët e lëshuara më vonë) Që të plotësoni
numrin, ta madhëroni Allahun për atë se ju
udhëzoi dhe që të falënderoni.” (Bekare, 183-
185).

Agjërimi është institucion i edukimit
shpirtëror dhe muaji i Ramazanit është
periudha e lulëzimit të vlerave shpirtërore
dhe humane. Agjërimi na ofron mundësinë
që t’i akordojmë natyrës dhe karakterit tonë
dhe njëkohësisht të zhvillohen tek ajo
cilësitë e durimit, ekuilibrit, kontrollit dhe
vetëpërmbajtjes. Agjërimi është i
karakterizuar me vlera unikale, morale,
shpirtërore dhe edukative. Është pikërisht ky
sistem i vlerave i kristalizuar në këtë ritual
adhurimi, i cili simbolizon urtësinë hyjnore
të Krijuesit të Gjithëdijshëm. Duke e
vlerësuar planin teologjik, rituali i agjërimit
konsiston në: ndërtimin e sistemit të vlerave,
në edukimin moral e shpirtëror dhe në
formimin e karakterit devocional të jetës
njerëzore. Arritja e devotshmërisë është
vendimtare, gjë për të cilën synon çdo
besimtar i mirëfilltë. Ai e aftëson njeriun t‘i
nënshtrohet urdhrave hyjnore. Pos kësaj
agjërimi vendos një ekuilibër mahnitës mes
trupit dhe shpirtit, që ata të përjetojnë së

bashku një ekzistencë të harmonizuar
paqësore. Muhammedi sal-lallahu alejhi ue
selem ka thënë: “Agjëroni do të jeni të

shëndetshëm.”1

Ja, kjo thënie e tij mbi 14 shekuj, sot po
vërtetohet nga shumë eksperimente të bëra
në qendra mjekësore botërore. Është i madh
numri i mjekëve me renome botërore, të cilët
vërtetojnë efektet mahnitëse të agjërimit në
organizmin e njeriut. Do të citojmë vetëm
disa prej tyre: 

Dr. Alexis Carrel (fitues i çmimit Nobel në
mjekësi - 1940), në librin e tij “L’homme cet
inconnu” - (Njeriu, ky i panjohur) thotë:
“Gjatë agjërimit shpenzohen dhjamërat dhe
lëndët e tepërta të depozituara në trup, e më
pas këto zëvendësohen me të reja, kështu
ndodh një ripërtëritje në trup.”

Agjërimin, si shërim për shumë sëmundje
e kanë vërtetuar mjekë me renome botërore
si: Dr. Dexey, Dr. Guelp, Dr. Frumusan, Dr.
Noman, Dr. Pauchet. Pas një studimi të gjatë,
Dr. Noman ka vërtetuar se agjërimi gjatë
Ramazanit shkakton një ngritje të shënuar të
kolesterolit me densitet të lartë (HDL) dhe
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...Dr. Noman ka vërtetuar se
agjërimi gjatë Ramazanit
shkakton një ngritje të
shënuar të kolesterolit me
densitet të lartë (HDL) dhe
zvogëlon kolesterolin me den-
sitet të vogël (LDL)...

“

“
1 Për vërtetësinë e këtij hadithi, dijetarët ndajnë mendime të ndryshme;  Sujutiu në Xhamius Sagir nr.  5060
thotë: hasen, Mundhiriu në Tergib ue Terhib 2/106 thotë: përcjellësit janë të besueshëm, Albani në të gjitha
librat e tij thotë: është i dobët (ose i sajuar), Ibën Adiju, Ibën Kajserani, Es Sagani thonë kanë mendimin se
hadithi është i dobët ose i sajuar. (Omer B.)  
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zvogëlon kolesterolin me densitet të vogël
(LDL).

Studimi është përcjellë në 32 meshkuj të
shëndoshë. Zvogëlimi sinjifikant (7,9%, p <
0,001) në serum të koncentrimit të
kolesterolit total dhe triglicerideve (30%, p <
0,001) gjatë muajit të Ramazanit është
krahasuar me periudhën para agjërimit. Pas
përfundimit të Ramazanit, serumi HDL
kolesteroli është ngritur dukshëm (14,3%, p <
0,001) dhe ka mbetur i ngritur niveli edhe një
muaj pas Ramazanit në krahasim me LDL
kolesterolin që ka treguar zvogëlim
sinjifikant (11,7%, p < 0,001).

R. Habbal dhe autorët nga Qendra
kardiologjike të Spitalit Universitar Ibn Roch
në Kasablanka (Marok), në studimin ku janë
përfshirë 72 femra dhe 27 meshkuj  me
hipertension (shtypja e lartë e gjakut)
vërtetuan një ulje sinjifikante të tensionit të
gjakut gjatë muajit të Ramazanit. Kjo për
arsye të natriurezës. Agjërimi nxit efektin
natriuretik, që e lejon trupin të eliminojë
natriumin dhe ujin e tepërt nga organizmi.
Kjo lejon zgjidhjen e problemeve kronike me
të ënjtura (edemat), ndihmon në uljen e
volumit të rritur të gjakut, bashkë me uljen e
tensionit të lartë të gjakut.

Agjërimi i Ramazanit mund të shërbejë si
model i shkëlqyer për hulumtime të
metabolizmit të njeriut dhe sjelljes së të
ushqyerit. Gjatë 20 viteve të fundit janë bërë
shumë përpjekje nga shkencëtarët dhe
agjërimi i Ramazanit është përdorur si model
për shumë studime metabolike (Iraki et al,
Ayabak et al, Husain et al, Malik et al, El Ati et
al, Nomani et al, Sweileh et al dhe Malhotra
et al, etj.). Shkencëtarët gjatë hulumtimit
vërtetuan se gjatë agjërimit niveli i
magneziumit në gjak rritet. Magneziumi ka
efekt mbrojtës kardiovaskular dhe shërben
për parandalimin dhe shërimin e sulmeve në
zemër.

- Ai përmban në vetvete cilësi

antiplateletale dhe mbron nga përhapja e
trombeve.

- Ka efekt stabilizues të membranës
qelizore, që vepron në marrëdhënien e
kaliumit dhe kalciumit në nivelin
membranor. Për këtë ai mbron nga
disritmitë e zemrës dhe trurit.

- Agjërimi nëpërmjet efekteve të
magneziumit parapengon formimin e
ateromeve (pllakëzat e yndyrës, të cilat
krijohen në enët e gjakut) dhe i zbërthen
këto pllakëza, të cilat janë përgjegjëse për
sulme në zemër dhe tru.

- Magneziumi rrit aktivitetin fibrinolitik
të gjakut, i cili çon në parandalimin dhe
krijimin e koagulëve të rinj.

Gjatë agjërimit tajimi i hormoneve të
gjëndrës hipofizare rritet, sepse ekziston
hormoni anabolik për sintezën e proteinave
dhe kolagjenit, i cili prodhon baraspeshën
pozitive të azotit. Ai gjithashtu stimulon
eritropoezën dhe sintezën e kolagjenit. Gjatë
agjërimit, namazit dhe përvojave të
ndryshme shpirtërore në Ramazan, disa
substanca të caktuara endogjene nëpërmjet
trurit lirohen në organizëm. Këto substanca
quhen opoide. Këto përfshijnë eukefalinën
dhe endorfinën, që janë përgjegjëse për
eufori, qetësi, disponim dhe çiltërsi gjatë
kësaj periudhe. Beta-endorfinët janë më
aktivët. Këta janë 20 herë më të fuqishëm se
morfina. Këta përveç që eliminojnë
dhembjen, shkaktojnë ndjenjën e fortë të
euforisë. 

Gjatë agjërimit arrihet rikalibrimi
enzimatik. Organizmi shton ndryshimet

...Agjërimi ka efekt stabi-
lizues edhe te diabetikët,
sepse ngren nivelin e
insulinës...

“ “
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enzimatike që ndikojnë në rregullimin e
shumë sistemeve, si detoksifikimi nga
substancat helmuese, shpenzimi i rezervave
dhjamore dhe rezervimin e proteinave. Ky
është edhe shkaku i përmirësimit të
gjendjeve klinike të pacientëve. Atmosfera
shpirtërore gjatë agjërimit ul stresin. Stresi
ndikon në kualitetin e jetës dhe është shkak
potencial për shumë sëmundje. Agjërimi
lehtëson dhe mobilizon eliminimin e
substancave të dëmshme nga organizmi si:
kolesteroli, acidi urik, dioksina dhe mbetje të
tjera toksike. Agjërimi ka një ndikim
normalizues në sistemin autonom nervor. Ul
shqetësimet në sistemin digjestiv (tretës), si
dhe qetëson gjendjen e ankthit. Agjërimi
përbën një periudhë pushimi për organet e
sistemit tretës dhe të zemrës:

- Mëlçia (laboratori qendror i organizmit)
pushon 4-6 orë.

- Zemra gjatë ditës rreh 14.000 herë më
pak.

- Veshkat gjatë agjërimit pushojnë dhe
ripërtërihen.

- Zorrët kanë një periudhë pushimi dhe
ulet ritmi i punës së tyre.

Agjërimi ka efekt stabilizues edhe te
diabetikët, sepse ngren nivelin e insulinës.

Po ashtu efekt i dukshëm i agjërimit
është, se ka treguar që sëmundja e
Alz’hajmerit (demencë e hershme e trurit),
padyshim pëson përmirësim, si pasojë e
efektit detoksifikues të agjërimit në sistemin
nervor. Agjërimi është sekret i jetëgjatësisë.
Po ashtu ka efekt antikancerogjen.

Agjërimi ndihmon në lehtësimin e
sëmundjeve si artriti, koliti, astma, alergjitë e
ndryshme dhe largon lodhjen. Kokëdheimbja
që paraqitet në ditët e para të Ramazanit
veçanërisht te konsumuesit e kafesë dhe
duhanit, gjithashtu shoqërohet me humbje të
gjumit dhe me ndjenjën e urisë. Këtyre
personave u këshillohet që të fillojnë t’i lënë
kafenë dhe duhanin dalëngadalë qysh para

një ose dy javë para Ramazanit. Vendin e
kafesë duhet ta zënë pijet pa kafeinë, si bli,
çaj mali dhe pije joalkoolike. Niveli i ulët i
sheqerit në gjak (hipoglicemi) shoqërohet
me dobësi, marrje mendje, lodhje, dobësi në
përqendrim, djersitje e shpejtë, dridhje
(tremor), paaftësi për veprimtari fizike,
kokëdhembje, rrahje zemre e fortë. Si shkak
është marrja e bollshme e sheqerit
veçanërisht në syfyr në formën e
karbohidrateve të rafinuara. Si përgjigje,
trupi sekreton shumë insulinë, gjë që
shkakton rënien e nivelit të sheqerit në gjak.
Këtyre personave u këshillohet që në syfyr të
marrin pak dhe në mënyrë të kufizuar
ushqime me sheqer, të pinë lëngje.

Të agjërosh prej të ngrënit, të pirit,
dëshirave tunduese, shikimeve provokuese,
prej të folurit përgojues, shpifjeve,
ofendimeve, sharjeve, prej të menduarit
djallëzor, ndaj intrigave, komploteve e
parapaskenave. Është pikërisht ky
ridimensionimi i vlerave të karakterit
njerëzor. Thesari shpirtëror si gjëja më e
çmuar është pikërisht ndërtimi i këtij sistemi
vlerash në personalitetin dhe karakterin
tonë, me qëllim që jetën, shëndetin dhe
energjinë shpirtërore, që na ka dhuruar
Allahu i Madhërishëm, ta përjetojmë në
formë të dobishme për veten, familjen dhe
shoqërinë.

Allahu i Lartësuar na e pranoftë agjërimin
tonë, ibadetet dhe veprat tona dhe na
bashkoftë nën bajrakun e Kuranit në Ditën e
Gjykimit. Lutja jonë e fundit të jetë: Lavdia i
qoftë Allahut, Sunduesit të botëve!

...Agjërimi është sekret i
jetëgjatësisë. Po ashtu ka
efekt antikancerogjen...
“ “
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ZGJODHI E PËRKTHEU: AGIM BEKIRI

1. Cila është dispozita e namazit të natës,
si falet ky namaz, sa është numri i reqatëve,
kur është koha e tij, a ka ndonjë lutje të
veçantë për të dhe a ka dallim mes namazit
të natës, namazit të teravisë dhe vitrit?

Falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe
bekimi i tij qofshin mbi të Dërguarin dhe
ithtarët e tij... Namazi i natës është prej
suneteve të forta me pajtimin e shumicës
dërrmuese të dijetarëve. Ky namaz falet nga
dy reqate. Është sunet që këto reqate të
falen ngadalë, duke lexuar pjesë të mëdha të
Kuranit. Preferohet që numri i reqatëve të
jetë njëmbëdhjetë apo trembëdhjetë, sepse i
Dërguari falte aq, mirëpo nuk prish punë që
të shtohen reqatet. Koha e këtij namazi
fillon menjëherë pas namazit të jacisë deri
në daljen e dritës apo fillimin e kohës së
sabahut.

Na përcillet se i Dërguari hapte namazin
e natës me këtë lutje madhështore: “O
Allahu im, Zoti i Xhebrailit, Mikailit dhe

Israfilit, Krijues i qiejve dhe i tokës, Ti që e di
të fshehtën dhe të dukshmen, Ti që gjykon
mes robërve të Tu kur ata ndahen në
mendime. Më udhëzo, më lejen tënde në të
vërtetën kur njerëzit përçahen në mendime,
vërtet Ti udhëzon kë do në rrugën e drejtë”.
Po ashtu prej lutjeve që bënte në sexhdet e
këtij namazi ishte: “o Allah, me pajtimin
Tënd më mbro nga hidhërimi Yt, me faljen
Tënde nga dënimi Yt, më mbro me Ty prej
Teje, unë nuk mund të të falënderoj ashtu
siç e meriton, vërtet ti je ashtu siç e ke
lavdëruar veten.”

Për sa i përket dallimit mes namazit të
natës, teravisë dhe vitrit, që të gjitha këto
janë lloje të namazit të natës. Dijetarët e
Fikhut për të dhënë sqarime sa më të qarta
kanë përdorur terminologji të caktuar për
çdo lloj. Për shembull namaz nate ose salatu
tehexhud e kanë emërtuar atë namaz që
kryhet pas kalimit të një pjese të natës në
gjumë. 

Namaz i teravisë kanë quajtur namazin e
natës gjatë Ramazanit. 

Namazi i vitrit është namazi përmbyllës i

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

RREGULLA ME
RËNDËSI RRETH
NAMAZIT TË NATËS
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namazit të natës dhe sipas mendimit më të
saktë është i veçantë, edhe pse disa të tjerë
e konsiderojnë si namaz nate.

2. Cili është shpërblimi i namazit të
natës?

Falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe
bekimi qofshin mbi të Dërguarin, familjen
dhe shokët e tij: Namazi i natës është sunet
i fortë. Shumë tekste të Kuranit dhe Sunetit
nxisin, udhëzojnë dhe inkurajojnë kryerjen
e këtij adhurimi, duke vënë në pah
rëndësinë e tij, si dhe shpërblimin e madh
që përfitohet nga ai. Namazi i natës luan një
rol të madh në përforcimin e besimit,
ndihmon në realizimin e detyrimeve të
mëdha, Allahu thotë: “O ti i mbështjellë!
Ngrihu për falje natën, përveç një pjese të
vogël të saj. Gjysmën e saj ose diçka më pak
se gjysmën. Ose shto diçka prej saj dhe
Kuranin lexoje me vëmendje. Ne do të
shpallim ty fjalë të rëndë (të madhe). E s’ka
dyshim se aktiviteti i natës është fuqizues

dhe fjalë më e qartë.” (Muzemil: 1-6)
Allahu i Madhëruar i lavdëron

besimtarët e devotshëm, duke përmendur
vetinë e tyre më të veçantë – namazin e
natës: “Argumentet tona i besojnë, në të
vërtetë, ata që kur këshillohen me to, bien
në fytyra (bëjnë sexhde), që madhërojnë
Zotin e tyre në shenjë falënderimi dhe ata
nuk bëjnë kryelartësi, i heqin trupat e tyre
prej dyshekëve, duke e lutur Zotin e tyre
nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që Ne
ua kemi dhënë (pasuria) atyre, ata japin.
Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush
për atë kënaqësi (të zemrës e shpirtit), që u
është caktuar atyre si shpërblim.” (Sexhde:
15-16)

Në një vend tjetër thotë: “Dhe që për hir
të Zotit të tyre natën e kalojnë duke i bërë
sexhde dhe duke qëndruar në këmbë
(falen). Edhe ata që thonë: “Zoti ynë, largoje
prej nesh vuajtjen e xhehennemit, e s’ka
dyshim se vuajtja në të është gjëja më e
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rëndë”. Ai, vërtet është vendqëndrim dhe
vendbanim i keq. Edhe ata që kur
shpenzojnë nuk e teprojnë e as nuk janë
dorështrënguar, por mbajnë mesataren e
janë të matur. Edhe ata që pos Allahut, nuk
lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që e
ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton
në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë
kurvëri, ndërsa kush i punon këto, ai gjen
ndëshkimin. Atij i dyfishohet dënimi Ditën e
Kiametit dhe aty mbetet i përbuzur
përgjithmonë. Përveç atij që është penduar
dhe ka bërë vepër të mirë, të tillëve Allahu
të këqijat ua shndërron në të mira. Allahu
është mëshirues, ndaj Ai falë shumë. Ai që
është penduar dhe ka bërë mirë, në të
vërtetë, ai është kthyer tek Allahu dhe është
i pranishëm. (Robërit e Zotit janë) Edhe ata
që nuk dëshmojnë rrejshëm dhe kur
(rastësisht) kalojnë pranë të keqes, kalojnë
duke e ruajtur karakterin e vet. Edhe ata që
kur këshillohen me ajetet e Kuranit të Zotit
të tyre, nuk u kthejnë shpinën si të shurdhët
e të verbër. Edhe ata që thonë: “Zoti ynë, na
bëj që të jemi të gëzuar me (punën) e grave
tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bëj
shembull për të devotshmit”. Për shkak se
duruan, të tillët shpërblehen me një shkallë
të lartë (xhenet) dhe aty priten me
përshëndetje të selamit.” (Furkan: 64-75)

Të gjitha këto argumente flasin për
vlerën e madhe të namazit të natës, dobitë e
shumta që sjell ky adhurim dhe se ai është
prej shkaqeve shpëtimtare prej dënimit nga
zjarri i xhehenemit, fitimit të xhenetit dhe
begative të tij dhe afrimit me Krijuesin.
Allahu i Madhëruar, në kaptinën Dharijat i
përmend tiparet e besimtarëve të
devotshëm, ndër të tjera përmend namazin
e natës: “Të devotshmit janë në kopshte e
burime. Të kënaqur se kanë shtënë në dorë
atë që u dha Zoti i tyre, ata edhe më parë (në
Dynja) ishin mirëbërës. Ata qenë të cilët pak
flinin natën.” (Dharijat: 15-17).

I Dërguari, në shumë hadithe i ka nxitur
besimtarët për këtë namaz, po përmendim
disa prej tyre: “Namazi më i mirë pas farzit
është namazi i natës” (Muslimi). “Falni
namaz nate, sepse ka qenë praktikë e
njerëzve të mirë para jush, të afron te Zoti,
të shlyen mëkatet dhe të mbron nga rënia
në mëkate.” (Tirmidhi – hasen). “Erdhi një
njeri tek i Dërguari dhe e pyeti: “Nëse
dëshmoj se s’ka të adhuruar me meritë pos
Allahut, se ti je i Dërguar i Tij, i fal pesë
kohët e namazit, agjëroj Ramazanin, fal
namazin e natës gjatë Ramazanit, jap
zeqatin, ç’mendon?- I Dërguari i tha: “Kush
vdes me këto punë do të jetë prej të
sinqertëve dhe dëshmorëve.” (Ibën
Huzejme – sahih).

“Në xhenet ka disa dhoma, pjesa e
jashtme shihet prej brendisë së tyre dhe
brendia e tyre shihet prej jashtë.- Një
beduin pyeti: Për kë janë ato, o i Dërguar?-
Tha: Për ata që ruajnë gjuhën, ushqen të
varfrit, agjëron dhe falet natën kur të tjerët
flenë.” (Tirmidhi – sahih). “Më erdhi
Xhibrili dhe më tha: O Muhamed, jeto sa të
duash mirëpo një ditë do të vdesësh, duaje
kë të duash mirëpo një ditë do të ndahesh
prej tij, puno ç‘të duash mirëpo do të
marrësh shpërblimin e asaj që bën, dije se
nderi, krenaria dhe pavarësia e besimtarit
(nga krijesat) është namazi i natës.” (Sahih
el-Xhami). “Kush fal namaz nate me dhjetë
ajete shkruhet që nuk është prej të
pavëmendshmëve. Kush falet me njëqind
ajete shkruhet prej adhuruesve të
vazhdueshëm e kush falet me njëmijë ajete
shkruhet prej atyre që do të marrin
shpërblime shumë të mëdha.” (Ebu Davud –
sahih). Nga hadithi i fundit kuptohet se
shpërblimi i atij që fal namaz nate me
njëmijë ajete është shumë i madh. Ibën
Haxheri thotë: prej kaptinës Tebareke e deri
në fund të Kuranit janë njëmijë ajete.
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SHKRUAN: JUSTINIAN TOPULLI

Ë
shtë e vështirë që në pak rreshta, që të
ofron faqja e një reviste të përshkruash
jetën dhe veprimtarinë e katër prej

kolosëve të dijes islame, siç ishin katër
imamët e shkollave juridike islame, duke
nisur me imam Ebu Hanifen e duke
përfunduar me imam Ahmed ibën Hanbelin.
Në fakt ajo që duam të cekim në këto rreshta
është vetëm diçka nga adhurimi i këtyre
njerëzve dhe përkushtimi që ata kishin ndaj
Allahut. Para se të flasim diçka për secilin prej
tyre, na duhet të theksojmë se një nga arsyet
kryesore të sukseseve të përhapjes së
shkollave islame juridike, që ata themeluan
me dijen e tyre, nuk ishte vetëm dija e gjerë
dhe të kuptuarit e tyre të fesë, por edhe
sinqeriteti dhe marrëdhënia personale, që
këta imamë kishin me Zotin e tyre. Këta

njerëz nuk ishin imamë vetëm në çështje të
dijes, por ishin imamë edhe në praktikimin e
kësaj dije. Ata ishin shembull në jetën e tyre,
dhe pikërisht për këtë arsye ata gjetën
pranim në zemrat e njerëzve dhe gjejnë edhe
sot e kësaj dite, pas kaq e kaq shekujsh, sepse
njerëzit që fitojnë kënaqësinë e Allahut
fitojnë më pas edhe kënaqësinë e njerëzve.

Imam Ebu Hanife
Ebu Hanife, imami i fikhut islam, lindi në

Kufe të Irakut në vitin 80 h. dhe ndërroi jetë
në Bagdad në 150 h. (699 -767 e.s). Imam Ebu
Hanife edhe pse merrej me tregtinë e
mëndafshit, merrej me kërkimin e dijes,
gjithashtu gjente kohë të adhuronte Zotin e
tij dhe t’i përkushtohej Atij. Ai ishte nga
njerëzit e rrallë që namazin e sabahut për gati
dyzet vjet e fali me abdesin e namazit të
jacisë, çka tregon qartë se nata për të nuk
ishte kohë pushimi, gjumi dhe rehatie, por
kohë adhurimi dhe përgjërimi para Allahut të
Madhëruar. Nuk ishin të pakta rastet kur ky
imam e niste dhe e mbyllte këndimin e
Kuranit në një rekat të vetëm brenda natës.

KATËR IMAMËT DHE
ADHURIMI I TYRE
Para se të flasim diçka për secilin prej tyre, na duhet të theksojmë se një nga arsyet kryesore të sukseseve të
përhapjes së shkollave islame juridike, që ata themeluan me dijen e tyre, nuk ishte vetëm dija e gjerë dhe të
kuptuarit e tyre të fesë, por edhe sinqeriteti dhe marrëdhënia personale, që këta imamë kishin me Zotin e tyre

...Edhe pse duket e habitshme, por
nuk është fare çudi kur lexojmë se
Ebu Hanife në Ramazan i bënte
gjashtëdhjetë herë hatme Kuranit,
pra dy herë në ditë....

“ “
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Shpesh imamin e quanin “shtyllë”, për shkak
të qëndrimit tepër të gjatë në këmbë gjatë
faljes. Kjo ishte sjellja e tij gjatë gjithë vitit,
ndërsa në muajin e Ramazanit ai ishte njeriu i
Kuranit. Edhe pse duket e habitshme, por nuk
është fare çudi kur lexojmë se Ebu Hanife në
Ramazan i bënte gjashtëdhjetë herë hatme
Kuranit, pra dy herë në ditë. Për njeri si ai që
e këndonte tërë Kuranin në një rekat të
vetëm nuk është e vështirë ta këndojë atë të
tërin, dy herë në ditë, e në veçanti në këtë
muaj të bekuar.

Imam Malik
Malik ibën Enes, imami i Darul Hixhres,

lindi në Medinën e Profetit në vitin 93 h. dhe
ndërroi jetë po aty në 193 h. (712 -795 e.s).
Imam Maliku i ishte përkushtuar dijes dhe
padyshim që kërkimi dhe përhapja e diturisë
është nga adhurimet më të mira, që njeriu
mund të bëjë pas kryerjes së detyrimeve
fetare. Abdullah el-Umeriu e këshillonte
imam Malikun, që të largohej nga njerëzit dhe
t’i përkushtohej adhurimit, dhe imami iu
përgjigj: “Allahu i ka ndarë veprat ashtu siç ka
ndarë riskun. Ndoshta dikujt i jepet më
shumë për namaz sesa për agjërim, e dikujt
tjetër i jepet më shumë për xhihad dhe jo për
namaz. Përhapja e dijes dhe mësimi i saj është
nga veprat më të mira dhe unë jam i kënaqur
për këtë që më ka dhënë Allahu. Nuk mendoj
se unë jam më poshtë asaj që je ti, shpresoj që
secili prej nesh të jetë në rrugë të mbarë dhe
të mirë. Secili prej nesh e ka për detyrë të
kënaqet me atë që Allahu ka caktuar për të.”
E megjithatë pavarësisht kësaj, thuhet se
imam Maliku kur vinte Ramazani e mbyllte
librin e tij të hadithit dhe i përkushtohej
Kuranit.

Imam Shafiu
Muhamed ibën Idris esh-Shafiu lindi në

Palestinë në vitin 150 h. dhe ndërroi jetë në
Egjipt në 204 h. (767-820 e.s). Imam Shafiu

ishte një nga njerëzit më të shquar të kohës
dhe nga njerëzit e rrallë, që në mënyrë të
suksesshme ditën të përputhin në mes
arsyetimit njerëzor dhe shpalljes hyjnore.
Shafiu ishte njeri dorëlëshuar dhe sa herë që
atij i dhurohej ndonjë shumë në të holla rrallë
bënte vaki që t’i mbetej diçka për familjen
dhe veten e tij, sepse gati çdo gjë e
shpërndante si sadaka dhe dhuratë mes
njerëzve nevojtarë. Imam Shafiu e ndante
natën në tre pjesë, në një pjesë të saj ai falej,
një pjesë ia kushtonte dijes dhe pjesën tjetër
gjumit. Duket se me këtë veprim ai i ngjante
Ebu Hurejrës, i cili vepronte në të njëjtën
mënyrë dhe padyshim që një veprim i tillë
është edhe më pranë Sunetit të Profetit.
Imami hante pak dhe thoshte se ushqimi i
tepërt e rëndon trupin, e ngurtëson zemrën, e
largon zgjuarsinë, tërheq gjumin dhe të
dobëson në adhurim. Por edhe ky imam ashtu
si Ebu Hanife, kur vinte Ramazani e këndonte
Kuranin gjashtëdhjetë herë brenda këtij
muaji dhe këtë veprim e bënte duke u falur.

Imam Ahmed ibn Hanbeli
Ahmed ibën Hanbeli lindi në Bagdad në

vitin 164 h. dhe ndërroi jetë po aty në 241 h.
(781-856 e.s). Imam Ahmedi, ose ndryshe i
quajtur edhe si Imami i Sunetit, krahas dijes
dhe përkushtimit të tij në mbledhjen dhe
ruajtjen e hadithit të Pofetit, ishte një njeri i
përkushtuar ndaj adhurimit të Allahut, një
asket që shpesh refuzonte dhuratat në të
holla nga njerëzit, edhe pse për të mbajtur
veten dhe familjen e tij shpesh hynte në
borxhe. I biri i tij Abdullahi tregon se imam
Ahmedi e kishte kryer haxhin dy ose tri herë
duke vajtur në këmbë dhe veç kësaj ai falte
gjatë natës dhe ditës treqind rekate, kjo sa ai
ishte mirë me shëndet, por edhe pas sprovës
dhe vuajtjeve që kaloi në burg ai nuk e la
namazin, por për shkak të dobësisë që e
kaploi falte gjysmën e treqindëshes që falte
para se të burgosej.
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