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Vërshim haxhilerësh
rrugëve që shpijnë

për në Qabe

ED I TOR IAL

“Lebejke Allahume lebejk, lebejke la sherike leke lebejk, innel-hamde
ve niëmete leke vel-mulk la sherike lek.”
(“Të përgjigjem ty, o Allah, të përgjigjem, të përgjigjem ty, nuk ka shok për
ty, të përgjigjem. Vërtet, falënderimi, begatitë dhe sundimi është për ty;
nuk ka shok për ty.”)

Në prag të ditëve të bekuara të muajt të dymbëdhjetë të kalendarit hixhrij, Dhulhixhe, me miliona
haxhilerë, nga çdo vend i rruzullit tokësor, vërshojnë rrugët të cilat shpijnë për në Qabe, për t`iu për-
gjigjur thirrjes së Allahut (xh. sh.) për të kryer obligimin e pestë islam – Haxhin, për të përjetuar kë-
naqësinë e të qenit mysafir në shtëpinë e parë, të ndërtuar në sipërfaqen e tokës.

Të gjithë këta mysafirë të Mëshirëplotit, të ardhur edhe nga viset më të largëta të botës, pa marrë pa-
rasysh përkatësinë e tyre racore, etnike, gjinore apo shtresave të ndryshme shoqërore, përpara Qabesë
kanë status të barabartë, si në pikëpamje fizike - ku të gjithë janë të veshur me uniformë të bardhë,
Ihram, ashtu edhe në pikëpamje shpirtërore - ku të gjithë flasin në të njëjtën gjuhë, duke i shqiptuar fja-
lët që burojnë nga zemra e tyre, e ato janë:

“Lebejke Allahume lebejk, lebejke la sherike leke lebejk, innel-hamde ve niëmete leke vel-mulk la
sherike lek.”

(“Të përgjigjem ty, o Allah, të përgjigjem, të përgjigjem ty, nuk ka shok për ty, të përgjigjem. Vër-
tet, falënderimi, begatitë dhe sundimi është për ty; nuk ka shok për ty.”)

Për besimtarin, i cili për herë të parë, në mënyrë të drejtpërdrejtë, e sheh Qabenë, nuk ka fjalë që
mund ta përshkruajnë gëzimin dhe emocionet, nuk ka send që mund t`i ndal lotët e gëzimit. Për një
çast, në mendje të shfaqen të gjitha ngjarjet që ndodhen për dhe rreth Qabesë. Në mendje shfaqet shqe-
tësimi i nënë Haxheres për të kërkuar ushqim, e sidomos ujë, për foshnjën e saj, hazreti Ismailin, pas
së cilës i Madhi Zot e dhuron burimin e Zemzemit. Shfaqet ngjarja e ndërtimit të Qabesë nga hazreti
Ibrahimi dhe Ismaili (a. s.), shfaqet ngjarja e sulmit të dështuar të mbretit Ebreha, i cili vendos të prish
Qabenë, pa ia arritur qëllimit, sepse ushtria e tij perandorake u ndal nga zogjtë Ebabil. Shfaqen edhe
shumë ngjarje të tjera që kanë të bëjnë me jetën e Muhamedit (a. s.), para dhe pas shpalljes së fesë
islame.

Turmës shumë milionëshe të haxhilerëve, edhe këtë vit, si çdoherë, do t`i bashkëngjitën edhe ha-
xhilerët e vendit tonë, në organizim të Bashkësisë Fetare Islame, e cila si institucion i vetëm përgjegjës
dhe kompetent për të organizuar jetën fetare-islame, pra edhe të Haxhit, edhe sivjet i ka ndërmarrë të
gjitha masat e nevojshme, me qëllim që haxhilerët e vendit tonë (Maqedonisë), në mënyrë sa më të mirë
ta realizojnë Haxhin, në kushtet e atjeshme klimatike, si dhe në kushtet të cilat diktojnë në një tubim të
këtillë, ku prezantojnë me miliona njerëz.

Duke marrë parasysh se Haxhi, në dallim nga ibadetet tjera, kërkon një qasje më të madhe përgati-
tore siç është udhëtimi, vendosja, paraprirja në realizimin e kryerjes së detyrave fetare të lidhura me Ha-
xhin, kërkojnë që të angazhohen shumë faktorë kompetentë. Për këtë qëllim, karvani i haxhilerëve të
vendit tonë do të udhëhiqet nga hoxhallarë me përvojë, si dhe mjekë të cilët do të kujdesen për shën-
detin e haxhilerëve.

Në fund të gjithë haxhilerëve u dëshirojmë dhe u urojmë Haxh të pranuar dhe falje të mëkateve, si
dhe kthim në vendlindje.

Q. Osmani

Në Parlamentin e Maqedonisë sikur nisi të lëshojë rrënjë keqpërdorimi flagrant i foltores. Një dasha-
keqës permanent i BFI-së, sot deputet, i mendermethënshmi Muhamer Zekiri, lëshoi një breshëri insi-
nuatash kundër Reisul Ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepin, të cilin e akuzoi me shpifje nga më të
ndryshmet. Nuk është hera e parë që ky i vetëpëlqyer i vërsulet në këtë formë Bashkësisë Fetare Islame.
Akuzon Reisul Ulemanë pa kurrfarë bazash juridike, pa kurrë farë vendimi e procedure gjyqësore. Edhe
më herët Muhamet Zekiri pat akuzuar në këtë formë ndërsa të cilat gjyqi i vendit i konsideroi si shpifje
të qëllimshme për ç’gjë edhe u dënua.(shih fotot nga vendimi gjyqësor)

Dikush tentoi që përmes gojës-alltoparlant të ekstremistëve anti-BFI, të shkel rënd mbi sistemin dhe
rregullativat e vendit, duke nëpërkëmbur dinjitetin dhe autoritetin si të BFI-së ashtu edhe të Kryetarit të
saj, H. Sulejman ef. Rexhepit, i cili, për këto tri dekada në krye të këtij Institucioni ka bërë aq shumë për
islamin në vend duke shënuar suksese të paimagjinueshme. Por, shtrohet pyetja se, në të mirë të islamit
dhe të myslimanëve të vendit çfarë ka bërë shpifësi Muhamet Zekiri, icili, lëshon sërë akuzash duke u fshe-
hur pas foltores së Parlamentit? Le të na tregojë ky farë deputeti (jo i popullit shqiptar) se, cila është
brenga e tij publike, bie fjala për Xhaminënë Llazhec! Po për xhaminë e djegur në Prilep – cili është kon-
tributi i tij në rindërtimin e saj? Me çfarë çapitje u mundua që ta pengojë shitjen e Xhamisë Husamedin
të Shtipit si pronë për eparkinë e këtij qyteti? Bashkësia Fetare Islame filloi punët për ndërtimin e mina-
res së Xhamisë Ali Pasha në Ohër kur, sakaq na erdhën kërcënime të ndryshme! Çka ka bërë Muhamet
Zekiri për ta eliminuar qoftë një barrierë institucionale shtetërore në ndërtimin e minares për këtë Xhami?

Muhamet Zekiri, me insinuata dhe shpifje të tilla duke u fshehur pas foltores së Parlamentit dhe imu-
nitetit të deputetit, në fakt vetëm sa po ia vështirëson udhëtimin Maqedonisë për në BE, sepse, nuk ka eu-
rointegrime me cenim të të drejtave fetare e njerëzore. Kjo rrugë eurointegruese do të përfundojë në
momentin e përzierjes së shtetit në punët e bashkësive fetare. Për këtë krim kundër shtetit dhe shoqërisë
në përgjithësi dikush duhet të mbajë përgjegjësi, sidomos Muhamet Zekiri, mentorët dhe përkrahësit e tij
që natë e ditë thurin skenarë si ta gjunjëzojnë Bashkësinë Fetare Islame në vendosshmërinë e saj për de-
nacionalizim dhe rikthimin e tërë pronës së saj, si dhe të të drejtave që ia garanton Kushtetuta e vendit.

Shërbimi për informim pranë BFI në RM
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Rrugët eurointegruese 
të shtetit përfundojë 
në momentin e përzierjes në
punët e bashkësive fetare
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Në një ceremoni
madhështore,  në inau-
gurimi i presidentit të
Republikës së Turqisë,
Rexhep Taip Erdogan,
në të cilën ishin pre-
zentë mbi njëqind dele-
gacione të ndryshme,
burrështetas të shumtë
nga rajoni dhe bota,
prijës fetarë e politikë,
ishte mysafir edhe
Kryetari i BFI të RM, Reisul Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.

“ Jashtëzakonisht më ka nderuar  ftesa e mikut tim, Presi-
dentit të Turqisë, Erdogan. Pjesëmarrja në ceremonialin madhë-
shtor i cili dëshmoi peshën dhe vlerën ndërkombëtare të
Republikës së Turqisë dhe të Presidentit Erdogan, ishte një

ngjarje e veçantë që do
mbahet mend. I dëshi-
roj suksese edhe më të
mëdha vëllaut tonë, Al-
lahu i ndihmoftë në rea-
lizimin e synimeve për
të avancuar mirëqenien
e shtetit dhe popullit
turk, si edhe për të for-
cuar e zhvilluar bashkë-
punimin e sinqertë me
vendet dhe popujt e ra-

jonit e më gjërë”, është shprehur me këtë rast Reisul Ulema Su-
lejman ef. Rexhepi.

Gjatë këtij ceremoniali dhe pas përfundimit të tijë, Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi zhvilloi një sërë takimesh me
personalitete të shquara të jetës politike, diplomatike e fetare.

Reisul Ulema mori pjesë në inaugurimin 
e Presidentit të Turqisë, Rexhep Taip Erdogan

Bashkësia Fetare Islame në RM është vizituar nga ana e Mi-
nistrit të Kulturës, z. Asaf Ademi, i cili është pritur nga Reisul
Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi.  Me këtë rast, efendi
Rexhepi, pasi ia ka uruar detyrën në krye të digasterit mjaft të
rëndësishëm për popullatën tonë, mysafirin e vet e ka njohtuar
me mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të organeve dhe
institucioneve edukative arsimore të BFI-së. Tutje, Reisul
Ulema ia ka shpalosur ministrit të Kulturës një sërë problemesh

që i tangojnë myslimanët e vendit, sidomos për sa i përket ob-
jekteve të kultit islam me vlera të padiskutueshme të trashëgi-
misë kulturore. Efendi Rexhepi ka nënvizuar problemet e
panevojshme dhe të qëllimshme që dikush në vend po i inicon
me qëllim që të pengohet puna e ndërtimit të minares në Xha-
minë e Ohrit. Po ashtu, është diskutuar edhe për Xhaminë në
Manastir,  në Llazhec. Në veçanti është diskutuar për xhaminë
e Prilepit e cila në konfliktin e vitit 2001 u dogj deri në shka-
tërrim total dhe se segmente të caktuara antisilame që mjerisht
akoma ushtrojnë burokracinë kokëforte shtetërore, assesi të le-
jojnë që të ringritet në po të njëjtën pozitë siç ishte para kon-
fliktit të vitit 2001.

Ministri i Kulturës, Asaf Ademi, duke nënvizuar se tashmë
është pjesë e një kabineti qeveritar e cila i është rrekur refor-
mave të thella e të gjëra, e mbanë shpresa se do të tejkalohen
edhe këto problem, natyrisht, në të mirë të BFI-së dhe të my-
slimanëve të vendit.  Në këtë aspekt, që të dy palët kanë thek-
suar se bashkëpunimi i ngushtë dhe intensive është i
domosdoshëm në mes të BFI-së dhe Ministrisë së Kulturës së
RM-së.

Ministri i Kulturës Asaf Ademi vizitoi BFI-në

Lideri i BDI-së, Ali Ahmeti ka organizuar një koktej me ra-
stin e marrjes së ftesës për anëtarësim të Maqedonisë në NATO

Në koktej ishin të pranishëm funksionarë dhe deputetët e
BDI-së, diplomatë dhe ambasadorë të shumë vendeve, si ai i
SHBA-së, Xhes Bejli, etj. Po ashtu, pjesëmarrës ishte edhe kreu
i Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema H. Sulejman ef. Re-
xhepi, i shoqëruar nga Myftiu i Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi,
Myftiu i Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu si dhe nga kryetari i Sho-
qatës “Ilmije”, Rexhep ef. Ziberi

Në koktej u prezantua një videomaterial reklamues me fja-
lime të Ali Ahmetit të cilët kishin të bëjnë për aspiratat e Ma-
qedonisë për anëtarësim në NATO.

“NATO ishte dhe do të mbetet një prej shtyllave kryesore si
garanci për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit”, tha midis tje-
rash Ahmeti, duke theksuar se anëtarësimi i Maqedonisë në Ale-

ancë do t’i mundësojë asaj siguri, stabilitet dhe prosperitet më
të madh për vendin dhe, përgjithësisht për rajonin.

NATO garanci për zbatimin e “Marrëveshjes së Ohrit”

Më 30 qershor të vitit 2018, në Xhaminë Mustafa Pasha, ne
mesin e xhematit plotë shend e verë, dy nxënëseve të Medresesë
Isa Beu, Merjeme Qemuran Ramuka dhe Shejma Bejadin
Ameti iu dha çertifikata e kryerjes së hifzit, gjegjësisht u kuro-
rëzuan me titullin hafize të Kur’anit.

Për ta nderuar këtë gëzim institucional dhe familjar, prezent
ishin Dekani i Falkutetit të Shkencave Islame, Dr.Shaban ef.Su-
lejmani, Drejtori i përgjithshëm i Medresesë Isa Beu, Prof. Ibra-
him ef. Idrizi, Muftiu i Muftinisë së Shkupit, Qenan ef. Ismaili,
nësimdhënësit dhe mesimdhenëset e Medresesë, ligjërues nga
Fakulteti i Shkencave Islame, prindërit dhe familjarët e hafi-
zeve, nxënës dhe nxënëse dhe shumë miq e dashamir të kësaj
vatre edukative arsimore.

Në këtë eveniment fjalim pati Drejtori i Medresesë Prof.
Ibrahim ef.Idrizi cili përshëndeti të pranishmit dhe theksoi se
Medreseja Isa Beu kohëve te fundit luan rolin edhe të shkolles
se hifzit, e cila, vetem në këto 10 vitet e fundit ka nxjerrë mbi
25 hafizë dhe hafize të Kur’anit Famelartë dhe njëkohesisht
sipas të gjitha të dhënave është ndër Medresetë e vetme ne Bal-
lkan që më së shumti kultivon hafiz të Kur’anit Famelartë të të
dy gjinive. Nnë fund, në emër të Drejtorisë dhe Stafit të më-
simdhënësve të Medresesë uroi hafizet që të kenë suksese në
vazhdim, me shpresë që do të radhiten në mesin e pjesëtarëve
më të ndershëm të Ummetit Muhammed a.s

Fjalën e ratit e kishte Dekani i FSHI-së Dr. Shaban ef. Su-
lejmani i cili të pranishmit i përshëndeti në emër të Reisul Ule-
mase të BFI-së Sulejman ef. Rexhepi dhe uroi hafizet për këtë
sukses edhe në lëmi të ndryshme të jetës.

Komisioni i përbërë në krye me Hfz. Shafi Osmani, Hfz.
Sheval Azizi dhe Hfz. Selvije Dardhishta Shaqiri, i vlersuan ha-
fizet Merjeme Qemuran Ramuka dhe Shejma Bejadin Ameti
me notë të shkëlqyeshme (5) dhe iu uruan hafizet për këtë suk-
ses të arritur.

Çertifikatën e hifzit hafizeve të reja ia dorëzuan Dekani i
FSHI-së si dhe Drejtori i Medresesë Në fund programi u për-
mbyll me disa ajete nga Kur’ani i Lavdishëm .

Kohë më pare, xhemati i Tetovës pati rastin që të përjetojë
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit të hafizes së re, Isra
Abdurahim Murati, të kryer pranë prindit të saj Hfz. Abdurahim
ef. Murati, referent për arsim fetar panë Myftinisë së Tetovës.
Hafizja është e lindur më 21.06.2003 në Reçicë të Vogël – Te-
tovë, hifzin e ka filluar më 25.01.2016 kurse e ka përfunduar më
08.02.2018. Ndërkaq provimin e hifzit e ka mbrojtur para ko-

misionit profesional të Myftinisë së Tetovës, i përbërë nga: Hfz.
Mr. Ejup ef. Selmani, kryetar; Hfz. Abdulbaki ef. Kasami anë-
tar dhe Hfz. Havzi ef. Ramadni anëtar;

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi referenti për arsim fe-
tarë Idriz ef. Idrizi, mori pjesë: Kryetari i BFI-së Reisul Ulema
H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës prof. dr. Qani ef. Ne-
simi, Myftiu i Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani, ish-myftinjtë e
Tetovës Mr. Nexhadi ef. Limani dhe Alifekri ef. Esati, Nën-
kryetari Kuvendit të BFI-së Taxhedin ef. Iljazi, Koordinatori i
Medresesë Isa beu Paralelja e vajzave në Tetovë profesorë Beqir
ef. Memeti, hoxhallarët e Tetovës me rrethinë, si dhe një numër
shumë i madh i xhematit. Të dhënat për hafizen e re i prezen-
toi Kryeimami i Myftinisë së Tetovës, kurse pas fjalës për-
shëndetëse të Myftiut të Tetovës, fjalën e rastit e mbajti Kryetari
i BFI-së Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi. Ai hafizes së
re si dhe familjes të saj u shprehu urime për hifzin e bërë duke
iu dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese në jetë. Ky manife-
stim përfundoi me duanë e bërë nga Alifekri ef. Esati dhe dhë-
nien e diplomës nga ana e Kryetarit të BFI-së dhe Myftiut të
Tetovës, ndërsa në namazin e drekës priu Mr. Nexhadi ef. Li-
mani.

Medreseja Isa Beu nxori edhe dy hafize
të Kura’nit të Madhërishëm

Dua hifzi në Tetovë
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Në Shkollën e Mesme Islame
“Medreseja Isa Beu”, është
zhvilluar ceremonia e ndarjes së

diplomave për gjithësej 192 medresan-
tëve të  sapodiplomuar të  vitit akade-
mik 2017/2018, në Medresenë qendrore
në Shkuop si dhe në paralelet e disper-
suara. Në këtë ceremoni dhe çertifikim
të mbarimit të shkollës së mesme mori
pjesë edhe vetë Reisul Ulema i BFI në
RM, H. Sulejman ef. Rexhepi. Me këtë
rast, fjalë përshëndetëse pati Drejtori i
Medresesë, Prof. Ibrahim Idrizi, i cili,
veç të tjerash i përgëzoi maturantët e di-
plomuar duke iu thënë se tashmë, të pa-
jisur me dituri islame, me kreativitet dhe
edukatë të drejtë, jeni të përgatitur për të
drejtuar shpirtin e njerëzve që duhet të
orientohet në islam si vlerë me e çmue-
shme dhe unike e njerëzimit dhe civili-
zimit botëror. “Të dashur maturantë e
maturante, diplomat që do t’i merrni sot
duhet t’i llogarisni vetëm si një hap i
vogël në tejkalimin e sfidave që ju pre-
sin, sepse ju tashmë jeni misionarë të
fesë së vërtetë, të cilën do ta përhapni në
familje dhe në shoqërinë islame. Vijimi
i studimeve në avansimin e njohurive
islame, për ju do të thotë përpjekje për ta
përmbushur edhe më shumë shpirtin tuaj
me vlera të vlefshme deri në përjetësi,
me njohuri që na mësojnë se si të sillemi

me islamin dhe për islamin. Shembuj
kemi plotë, nga jeta dhe praktika e Pej-
gamberit tonë, Muhamedit a.s. dhe pa-
suesve të tij”, ka thënë në fjalën e vet
përshëndetëse Drejtori i Medresesë,
Prof. Ibrahim Idrizi.

Ndërkaq, në fjalën e vet rë rastit,
Kryetari i BFI-së, Reisul Ulema, H. Su-
lejman ef. Rexhepi, që në fillim të fjalës
së vet i përshëndeti dy mysafirët me
kontribut të jashtëzakonshëm në jetën
fetare islame, hoxhën e nderuar nga Ko-
sova, Musli efendi Verbanin si dhe, ho-
xhën i cili gati një jetë të tërë ka
shërbyer në mesin e myslimanëve tanë
në Danimarkë, Abdurrahim efendi Kur-
tishi.  Reisul Ulema para nxënësve, sta-
fit mësimdhënës të Medresesë si dhe
para mysafirëve të ndryshëm, foli mbi
vlerat e islamit si dhe mbi rolin dhe rën-
dësinë e atyreve që paisen me të tilla
vlera, të cilat, pa dyshim që arrihen për-
mes arsimimit dhe zgjërimit të diturive
që shtojnë kënaqësinë e Allahut xh.sh.
“Në fenë islame nuk ka as parti e as
ushtri të thjeshtë, porse ka Ushtri të Al-
lahut si dhe ushtri të djallit. Në këtë mo-
ment, duhet të jemi shumë të lumtur dhe
krenarë, pasi që marrim pjesë në përcjel-
ljen e një gjenerate, të cilën unë e lloga-
ris “ushtri të Zotit”! Allahu xh. sh. thotë
se asnjëherë nuk mund të jenë të bara-

bartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë!
Prandaj, vëllezsër dhe motra, duhet të
keni kujdes, diturinë që e keni përfituar
në Medresenë e Isa Beut, është mirë ta
respektoni, sepse ju keni dhënë mundin
tuaj, keni shpenzuar energjinë tuaj, në
kohën më të mirë të jetës, duke u pajisur
me vlera të garantuara nga Allahu xh.sh.,
dhe këtë dituri duhet ta bartni gjeneratë
pas gjenerate. Të kërkosh dituri, nuk do
të thotë se duhet të kufizohesh në kohë e
në hapësirë. Diturinë duhet kërkuar prej
djepit e deri në varr! Prandaj, përcaktimi
i juaj duhet të jetë ruajtja e kësaj që e
keni mësuar në bangat e Medresesë sonë,
ta kultivoni dhe ta zgjëroni këtë dituri,
gjithnjë në të mirë të islamit dhe të po-
pullatës sonë myslimane,” ka theksuar
Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi,
i cili, në vazhdim, bashkë me bashkë-
punëtorët e vet, ua ndau diplomat të gji-
thë të sapodiplomuarve.

Të theksojmë se, si çdo vit, edhe
kësaj radhe, nxënësit e gjeneratës Rei-
sul Ulema i BFI-së, efendi Rexhepi, i
shpërbleu me regjistrim falas në Fakul-
tetin e Shkencave Islame si dhe I dhuroi
me nga një komplet të veprave të tij
“Për fed he atdhe”.  Në fund, si zako-
nisht, pasoi edhe një fotografi e përba-
shkët në kopshtin e Medresesë “Isa
Beu”.

U shpërndanë 192 diploma 
për të sapodiplomuarit 
në Medresenë Isa Beu

Reisul Ulema: “Të kërkosh dituri, nuk do të thotë se duhet të kufizohesh në kohë e në hapësirë. Diturinë
duhet kërkuar prej djepit e deri në varr! Prandaj, përcaktimi i juaj duhet të jetë ruajtja e kësaj që e keni

mësuar në bangat e Medresesë sonë, ta kultivoni dhe ta zgjëroni këtë dituri, gjithnjë në të mirë të islamit
dhe të popullatës sonë myslimane”
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Toleranca dhe dialogu janë dy shpreh-
jet të cilat, pa kurrfarë dyshimi, janë
përdorur në opinionin tonë  shumë-

fish më tepër se fjalët bukë e ujë. Do kisha
thënë se ato, në fakt, janë stërpërdorur dhe
njësoj sikurse rrobat që vishen çdo ditë e
shndërrohen në lecka, janë bërë antipod  i
kuptimit fisnik që kanë. Duke qenë i orien-
tuar të konceptojë tolerancën aq shumë të
nevojshme për Maqedoninë vetëm si një
flluskë sapuni, natyrisht që një pjesë e opi-
nionit edhe dialogun në përgjithësi po e
koncepton si luftë e cila, shyqyr Zotit, tani
për tani po zhvillohet në nivele verbale.

Por, nëse njerëzit në vazhdimësi diskua-
lifikohen për shkak se nuk mendojnë njësoj
sikur ndonjë grup tjetër dhe nëse iu nën-
shtrohen paragjykimeve dhe gjykimeve ka-
tegorike të atij grupi, nëse askush nuk ua
dëgjon argumentet dhe i diskualifikon shpe-
shherë  edhe përmes gjuhës së urrejtjes, fri-
kësohem se lufta verbale mund të tejkalojë
formën që ka.

Sidoqoftë, për momentin, vetëm urrejtje
dhe shkëmbim ofendimesh po shohim e po
dëgjojmë. Një mendësi dhe mënyrë sjelljeje
të cilën e inauguruan politikanët tanë në
këto vite tranzicioni në mungesë të ofertës
së vërtetë e të drejtë, dalëngadalë u përqafua
edhe nga një sërë mediash të cilat gjuhën e
urrejtjes po përpiqen ta maskojnë me lirinë
e fjalës dhe të shprehjes.

Dhe, çfarë duhet bërë në situatën kur
nuk ka një ligj universal për sanksionimin e
atyre që pa kurrfarë pardoni po shkelin mbi
çdo kufi të asaj që është e lejuar ? Cilët janë
mekanizmat mbrojtës të viktimave të gjuhës
së urrejtjes në një ambient të këtillë në të
cilin gjuha e urrejtjes po bëhet gjithnjë e më
shumë mënyrë normale e komunikimit,
kurse   llafet boshe po bëjnë më shumë bujë
se një qëndrim konstruktiv?

Besoj thellësisht në vetëdijen e  opinio-
nit të përgjithshëm në Maqedoni, pa  marrë
parasysh përkatësinë kombëtare dhe fetare.
Besoj se nuk mund të jenë legjitime vetëm

synimet dhe qëllimet e një individi apo
grupi,  kurse ato të një individi apo
grupi tjetër të shpallen apriori të padrejta
dhe jolegjitime. Besoj kështu, sepse, në
të kundërtën, të gjithë ne do të duhej të
pajtoheshim se po kthehemi në epokën
e njëmendurës  dhe të përshëndetemi me
vlerat esenciale të demokracisë,  të cilat
aq shumë i kemi përfolur dhe të cilat aq
shumë jemi përpjekur t’i jetësojmë.

Mjerisht, Maqedonia sot, sado që
nuk dëshirohet të pranohet, po ballafa-
qohet me forma nga më të ndryshmet të
gjuhës që përhap urrejtje. Edhe maqe-
donasit, edhe shqiptarët, edhe të gjithë
të tjerët që jetojnë në këtë shtet janë zhy-
tur në këtë llum. Brohoritjet shoviniste,
raciste e fashiste që dëgjohen jo rrallë
nga goja e të rinjve nëpër ndeshjet spor-
tive, ofendimet mbi baza kombëtare e
fetare nëpër fb, mesazhet e çoroditura që
i përçojnë individë të caktuar nëpër
media dhe thirrjet destruktive që përha-

pen nga tubime e protesta të ndryshme,
vetëm e dëshmojnë këtë që po them.
Mjerisht, kjo gjuhë e urrejtjes, e cila në
të shumtën e rasteve po inspirohet nga
politikanë gjysmakë e dështakë, domo-
sdoshmërisht, në një moment të caktuar,
shkakton edhe përplasje fizike, e cila,
siç e kemi parë, mundë të përfundojë
tragjikisht.

Vetëm po përkujtoj se çdo gjë, qoftë
një fjalim, një shkrim a një mënyrë e
sjelljes, që nxit paragjykime ndaj një in-
dividi, një grupi, një kombi a një feje,
konsiderohen gjuhë e urrejtjes.

Përdorim i gjuhës së urrejtjes konsi-
derohen edhe deklaratat që ndjellin
frikë, që shqetësojnë,  që ofendojnë ose
diskriminojnë një individ apo një kolek-
tiv. Dhe, kuptohet, gjuha e urrejtjes shër-
ben për të krijuar një qëndrim mohues
ndaj një individi,  apo kolektiviteti, të
cilit ai i takon.

Krejt në fund, i vetëdijshëm se për

gjuhën e urrejtjes që është bërë përdit-
shmëri e jona, jemi  fajtorë të gjithë nga
pak, pra:  familja, edukatorët dhe arsimi
i politizuar, subjektet politike që për in-
teresat e tyre po i çorientojnë  të rinjtë...
Po pyes: Çka më tutje dhe si më tutje?
Cila është mënyra për të dalë nga skë-
terra që po krijojnë ndasitë artificiale
dhe urrejtja ndaj çdokujt dhe ndaj çdo
gjëje mu përpara hundës së institucio-
neve, të atyre institucioneve të cilat do
të duhej të gjendeshin në ballë të luftës
kundër kësaj dukurie?!

Po pyes, sepse vetë nuk kam për-
gjigje! Po pyes, dhe po kërkoj përgjigje,
sepse kjo gjuhë e urrejtjes është tërësisht
në kundërshtim me parimet e fesë
islame, siç është në kundërshtim edhe
me parimet e Krishterimit dhe, megji-
thatë, ajo gjuhë po praktikohet dhe po
përhapet edhe nga myslimanë, edhe nga
të krishterë. 

Zoti qoftë me ne.

Kontaminimi
me gjuhën 
e urrejtjes
Në një situatë kur gjuha e urrejtjes po bëhet gjithnjë e më
shumë mënyrë normale e komunikimit, është tërësisht e
kuptueshme  se llafet boshe bëjnë më shumë bujë se një
qëndrim konstruktiv.

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË
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Shkruan:  Zulejha Murati

Qenia njerëzore ndërtohet nga
kualitetet e saj morale.  Por,
njëra prej tyre u paraprin të gji-

thave: sinqeriteti.
Sinqeriteti është cilësi e atillë që i

hap dyert e lumturisë për të dyja botët;

ai është prizmi e më i lartë e moralit dhe
cilësia e përhershme e njerëzve të devot-
shëm.

Çelësi i pozitës tënde në shoqëri
është sinqeriteti; ai të pozicionon, të
avancon dhe i ngre vlerat  tua në sytë e
njerëzve.

Sinqeritet do te thotë të pastrohet qël-
limi yt prej elementeve të këqija, të pa-
strohet zemra jote nga negativiteti dhe
mendja jote nga djallëzitë.

Pas çdo gjëje që ju mendoni apo ve-
proni,  qofshin ata të dukshme apo të pa-
dukshme, fshihet sinqeriteti.

Por, si të arrijmë ta kuptojmë se sa ne
jemi të sinqertë; apo, thënë ndryshe, si të
arrijmë ta matim nivelin e sinqeritetit
tonë?!

Mendoj se ne duhet ta testojmë vet-
veten; duhet ta vëmë moralin tonë në pe-
shore, për të kuptuar se veprat tona a
kryhen me qëllime të pastra. 

Prapa çdo ndihme që ofrojmë - a
fshihet sinqeriteti, apo thjesht e bëjmë
për të qenë në qendër të vëmendjes?

Prapa çdo dëshire që shprehim, prapa
çdo buzëqeshje që falim - a fshihet sin-
qeriteti, apo thjesht këto i bëjmë sa për
sy e faqe?

Testi të cilit do t’i nënshtrohemi le të
jetë vlerësim i reagimeve tona kur dikush
është  jofalënderues ndaj veprave që
kemi bërë për ta.

Pra, a hidhërohemi përderisa njerëzit
nuk e vlerësojnë punën tonë ashtu siç
duhet?

Apo, a ushqejmë mëri ndaj njeriut i
cili të gjitha veprimeve tona u është për-
gjigjur me     negativitet?

Të gjitha këtyre pyetjeve do të duhet
t’u shkojë prapa një JO e fuqishme si
përgjigje. E, po të lëkundemi apo të ha-
mendemi gjatë dhënies së përgjigjes,
atëherë kjo dëshmon mungesën e sinqe-
ritetit në të gjitha veprimet tona.

Po ashtu,  duhet të vlerësojmë reagi-
met tona edhe atëherë kur njerëzit janë
falënderues ndaj nesh.

Pra, a e ndjeni veten superior kur
keni bërë ndonjë punë të mirë?

Në qoftë se përgjigjja është PO,  atë-
herë ju jeni të privuar nga sinqeriteti - vir-
tyt ky më i larti që posedojnë individët.

Pas gjithë kësaj,  pra sinqeritet do të
thotë pastërti e veprave prej të metave e
mangësive,  shmangie nga dëshira për
t’u favorizuar dhe madhëruar nga njerë-

zit, si dhe shmangie nga ikja e qortimeve
të njerëzve.

Pastërtia e njeriut nga hipokrizia dhe
nga vetëmahnitja me veprat e tij arrihet
përmes njohjes së vetvetes dhe njohjes së
cilësive të veta të brendshme. Për këtë nje-
riu le të përpiqet që ta arrijë këtë njohje.

Sot botën e ka kapluar imitimi dhe
dëshira për t’u ngjarë njerëzve të cilët i
shohim si më superiorë. 

Sinqeriteti, devotshmëria dhe mode-
stia, ndërkaq, janë tri gjërat që e forcojnë
zemrën, janë tri gjërat që individin e
bëjnë vetvetja, dhe secili njeri që shqu-
het me këto cilësi  do ta ketë zemrën e
pastër nga çdo lloj shëmtie, të keqe dhe
prishje.

Një fjalë e Mevlanës thotë:  "Pashë
shumë njerëz sipër të cilëve nuk kishte
rroba; dhe, pashë shumë rroba brenda të
cilave nuk kishte njerëz."

Nga kjo fjali mund të nxjerrim një
mesazh të rëndësishëm, mesazh  i cili do
të ndikojë në vetëdijesimin e shoqërisë
sonë:  të shmangim imitimin dhe të
ngremë nivelin e sinqeritetin. Ky është
virtyti, o njeri, që të bën vetvetja.

Fatkeqësisht, njerëzit janë të bindur
se sa më luksoze t’i kenë rrobat,  aq më
e lartë do të jetë vlera e tyre në shoqëri.
Kështu,  ata kanë krijuar një bashkësi të
dhënë pas të huajve (të huajave), duke
garuar se kush më së shumti do ta imi-
tojë tjetrin në veshje apo në përgjithësi,
në tërë stilin e jetesës. 

Imitimi i ka verbuar njerëzit; ata nuk
arrijnë dot të shohin se vlera e njeriut
varet nga sinqeriteti dhe devotshmëria e
tij.

Sot para nesh shfaqen shumë njerëz
me rroba super luksoze,  por të cilët janë
imitim i dikujt tjetër. Nga ana tjetër,  sho-
him edhe shumë njerëz me rroba të thje-
shta, por te të cilët mbizotëron
sinqeriteti,  së bashku me të gjitha kuali-
tetet tjera të moralit.

Mendoj se tani është koha e përmirë-
simit të kësaj rutine: ta ngremë zërin e
t’u tregojmë njerëzve se sinqeriteti i pa-
suar nga  cilësitë e tjera të moralit është
çelësi i të gjitha mirësive.

Ta ngremë zërin e të ftojmë shoqë-
rinë drejt avancimit të virtyteve tona per-
sonale; ta ngremë sinqeritetin dhe të
shmangim programin e huazuar jetësor
të tjetërkujt, pasi që këmbëve tona nuk u
përshtaten këpucët e huaja.

Sinqeriteti, virtyti më i lartë 
i qenies njerëzore!

Ta ngremë zërin e të ftojmë shoqërinë drejt avancimit të virtyteve tona
personale; ta ngremë sinqeritetin dhe të shmangim programin e

huazuar jetësor të tjetërkujt, pasi që këmbëve tona nuk u përshtaten
këpucët e huaja. 
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Nga  Jusuf Ramiq

Të flasësh për këtë temë me Kuran,
do të thotë të flasësh për Allahun
(xh. sh.), për njeriun dhe jetën e tij

në të kaluarën dhe në të ardhmen. Ky një-
kohësisht është i vetmi rast që këtë insti-
tucion ta vështrojmë dhe ta kuptojmë në
dritën e vërtetë, të shikojmë çka është në
të hyjnore  e çka njerëzore e historike.
Kurani qartë udhëzon se rrënjët e këtij in-
stitucioni janë të hershme në historinë e
gjinisë njerëzore dhe thellë të pranuara në
zemër të njeriut. Haxhi paraqet njërën nga
parimet kryesore të Shpalljes sikur që
është namazi, agjërimi ose zeqati. Haxhi
formën definitive dhe kuptimin e merr në
Kuran, por temat sikur  “shir’aten,’’

‘’minhaxhen’’ (el-Majde 48), pastaj ‘’nen-
saken’’ (el-Haxh). qartë tregojnë se po-
pujt e mëparshëm në kuadër të
obligimeve dhe detyrimeve të tyre fetare
kanë pasur edhe haxhin. Kurani në dym-
bëdhjetë vende e trajton çështjen e haxhit.
Në kuadër të këtij shkrimi do të mbështe-
temi në ato tekste, ngase në atë mënyrë do
ta kemi kuptimin e plotë  për këtë institu-
cion.

Urdhëresa kuranore mbi kryerjen e
haxhit daton nga viti i nëntë pas hixhrit
(631 H). Rreth urdhrit mbi kryerjen e ha-
xhit mufessirët (komentatorët) janë ndarë
në mendime. Të parët pohojnë se urdhë-
resat fillojnë me ajetin 196-të të sures Be-
kare, e të tjerët me ajetin 97 të sures
Ali-Imran. Kryesisht dominon mendimi

se feridatul-haxhi është shpallur në suren
Ali-Imran, ndonëse ajeti i përmendur nga
sureja el-Bekare e sqaron kryerjen e ha-
xhit në rrethana të veçanta dhe të jashtë-
zakonshme. Me rëndësi është të
përmendet se Kurani çështjen e haxhit e
trajton  që në fazën e pare të Shpalljes, pra
shumë më herët sesa që është shpallur ur-
dhëresa përfundimtare në vitin e nëntë
sipas hixhretit. Në suren el-Haxh, e cila i
përket periudhës mekase (prej ajetit 26
deri në ajetin 37), detajisht sqarohen  çë-
shtjet e tavvafit  (të shkuarit rreth Qa-
besë), ihramit (pëlhura e bardhë me të
cilën mbështillet haxhiu gjatë hyrjes në
Mekë, me ç’rast pranon obligimin ndaj
disa ndalesave, Sh.B) dhe të kurbanit (fli-
jimi i kafshëve të caktuara në emër të Al-

lahut xh. sh.). Edhe pse në ato ajete flitet
për haxhin në kohën e Ibrahimit (a. s.),
është evidente se Kurani në këtë mënyrë
vetëm e vërteton këtë rregull. Që mysli-
manëve në atë periudhë iu ishte e mun-
dshme ta kryejnë haxhin, e ajo është
çështje tjetër. Në atë kohë Qabeja ndodhej
në duart e mushrikve (injorantëve) mekas.
Aty ishin idhujt e tyre. Prezenca e përher-
shme e tyre, shpesh gjysmëlakuriq, ishin
këto kushtet, që për një mysliman ishte e
pamundshme të kryejë këtë obligim.
Megjithatë, ekzistojnë shënimet që dë-
shmojnë se disa nga myslimanët që në
vitin e dytë sipas hixhrit vinin në Mekë
për ta kryer haxhin, pra menjëherë pas ur-
dhëresës për ndërrimin e Kibles. Kjo pa-
raqet shembullin konkret se si Kurani një
rregull e sqaron dhe vërteton e kur krijo-
hen kushtet, atëherë e urdhëron : “ … Për
hir të Allahut, vizitat e shtëpisë (Qa-
besë) është obligim për atë që ka mun-
dësi udhëtimi tek ajo, e kush nuk i
beson  (ai nuk e viziton);Allahu nuk ka
nevojë për ibadetin që bëjnë njerëzit.’’
(Ali Imran 97)   

Ky ajet me të cilin haxhi, në kushtet e
caktuara, bëhet si obligim i domosdo-
shëm, është shpallur nëntë vjet pas hi-
xhrit. Qartë shihet se ky obligim duhet të
kryhet një herë gjatë jetës dhe se ai nuk
mund të shtyhet (prolongohet) kur për
këtë krijohen mundësitë.

Ja, pra, hë për hë, rregullat, të cilat në
jetën e myslimanëve, ose të paktën në
shumicën e tyre, qëllimisht thyhen duke
prolonguar këtë obligim. Veprimin e tij,
sikurse që shohim nga teksti i ajetit, Al-
lahu (xh. sh.) i karakterizon si pabesue-
shmëri. Kur të krijohen kushtet për
kryerjen e haxhit, që nënkupton mundë-
sitë morale dhe materiale të besimtarit,
pastaj sigurinë dhe rehatinë gjatë udhëti-
mit, i vetmi kusht kufizues është që indi-
vidi të jetë i moshës madhore, madje është
efdale (preferueshme) që individi të jetë
sa më i ri. Ndërkaq, gjatë përcjelljes së
haxhilerëve në vendet më të shenjta të
Islamit, shpesh e shohim se atje i përcjel-
lim ose i dërgojmë kryesisht të moshuarit
dhe të molisurit. Pse? Sepse jetojmë në
mashtrime “që ne akoma jemi të rinj dhe
se nuk mund ta ruajmë haxhin’’, e që pas
haxhit njeriu më “ nuk guxon të masë dhe
të peshojë, të merret me tregti,’’  “që në
haxh nuk mund të shkojë ai i cili nuk
është i martuar’’ etj. etj...

Të tjerët presin që të përfundojnë
punët ose shkollimin, t’i martojnë fëmi-
jët, e bile disa edhe të plaken e që pastaj të
shkojnë në haxh! A thua, parashtrohet
pyetja, kush na garanton që ne të gjitha
këto do t’i kryejmë, se do ta përjetojmë

pleqërinë? Kjo është mëshirim i jetës në
mashtrime e jo në Islam. Gjersa jetojmë
dhe flasim ashtu koha luan me ne, vijmë
në situatë që nuk jemi në gjendje ta
kryejmë haxhin, bile edhe atëherë kur do
ta posedojmë pasurinë e Kuranit. Na mbe-
tet vetëm mëkati dhe kërcënimi i Allahu
(xh. sh.), disa mundohen që në atë mënyrë
duke u ‘’nxjerrë’’ për vete ta dërgojnë be-
delin (personi i cili me kompensimin ma-
terial në vend të dikujt tjetër shkon në
haxh). Ose dikush tjetër e dërgon tjetrin
për atë, e që për një gjë të tillë nuk pose-
dojmë argumente kuranore. Gjersa ne në
haxh nuk shkojmë vetëm përmes prizmit
të Kuranit, në haxh do t’i përcjellim gjy-
shërit dhe gjyshet tona, nënat dhe babal-
larët, ose duke  paguar bedelin për ta.
Haxhi nuk është obligim vetëm për të mo-
shuarit, e as për ata të moshës rinore; ai
përfshin të gjithë. Besimtari i përgjigjet
rregullit të Allahut atëherë kur atë dëshi-
ron dhe ka mundësi ta kryejë.  

Kurani kujdes të veçantë i kushton
vendit të kryerjes së haxhit: “Shtëpia
(xhamia) e parë  e ndërtuar për njerëz,
është ajo e ngritur në Bekë (Mekë), e
dobishme dhe udhërrëfyes për mbarë
njerëzimin.”  (Ali Imran, 96) Aty është
Ibrahimi (a. s.), në misionin  monoteist të
të cilit nuk dyshon asnjë besimtar i relig-
jioneve monoteiste. Ai në një moment hi-
storik e ka ndërtuar këtë Tempull me
urdhrin  dhe mbikëqyrjen e Allahut.

Ndërtesa është ndërtuar në parime të
forta dhe humane, në parime të besimit
dhe të dashurisë, të lënë në shërbim të qël-

limeve të mëdha. Kurani flet për ftesën të
cilën Ibrahimi (a. s.) ua dërgoi njerëzve
për haxh: “Dhe thirr ndër njerëz për ha-
xhin, se të vijnë ty këmbësorë e edhe
kalorës me deve të rraskapitura që
vijnë prej rrugëve të largëta.’’ (el-Haxh,
24)  Kjo ishte thirrje e përjetshme për nje-
rëzit, thirrje në hapësirë  dhe në kohë.
Dhe, ka gjetur njerëz të cilët i janë për-
gjigjur thirrjes, në hapësira dhe në kohë.
Ne sot vetëm shikojmë se si realizohet
premtimi i Allahut (xh. sh.), se si njerëzit
shkojnë, nga vendet më të largëta, në këtë
vend, se si nuk ka pengesa të cilat në atë
rrugë mund ta ndalojnë, se si nuk ekzi-
stojnë sakrificat të të cilat në këtë rrugë
nuk mund ta mposhtin.

Qabeja gjatë historisë ka pasur rolin e
ndërtesës së ibadetit  dhe të paqes. Ajo
ishte e tillë edhe në ato momente kur rreth
saj janë zhvilluar luftërat dhe mbytjet.
Kurani flet për këtë fakt: “A nuk kanë
vërejtur se Ne e kemi bërë vendin e
shenjtë (Mekën) të sigurt, e njerëzit
përreth tyre rrëmbehen (plaçkiten,
mbyten). Po, a i besojnë ata të kotës, e
të mirat e Allahut i përbuzin.’’ (el-An-
kebut, 67)

Hasan Basriu thekson: Njeriu në tem-
pullin e Qabesë, edhe po të takonte vrasë-
sin e babait të vet, nuk do ta sulmonte
derisa të ndodhej aty.

Është plotësisht normale dhe e kup-
tueshme që haxhi i ka motivet dhe qëlli-
met e caktuara. Kurani këto qëllime i ka
karakterizuar si dobi për njerëzit: “… për
të qenë të pranishëm në dobitë e tyre,

Kurani mbi haxhin
Urdhëresa kuranore mbi kryerjen e haxhit daton nga viti i nëntë pas hixhrit (631 H). Rreth urdhrit mbi
kryerjen e haxhit mufessirët (komentatorët) janë ndarë në mendime. Të parët pohojnë se urdhëresat

fillojnë me ajetin 196-të të sures Bekare, e të tjerët me ajetin 97 të sures Ali-Imran.

“ … Për hir të Allahut, vizitat e shtëpisë (Qabesë) është
obligim për atë që ka mundësi udhëtimi tek ajo, e kush
nuk i beson  (ai nuk e viziton); Allahu nuk ka nevojë për
ibadetin që bëjnë njerëzit.’’ (Ali Imran 97)    
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dhe që ta përmendni Allahun në ato
ditë të caktuara (në shenjë falënderimi)
dhe për atë që i ka furnizuar me kaf-
shë. Hani, pra, prej tyre (kurbaneve)
dhe ushqeni të ngushtuarin e të varfë-
rin.’’ (el-Haxhxh, 28)

Shprehja kuranore ‘’el-menafi-a’’
nënkupton dobitë e kësaj dhe të botës tje-
tër. Për këtë haxhi paraqet sezonin e iba-
detit, të takimeve dhe të njohjeve, të të
ndihmuarit dhe solidaritetit, të tregtisë:
është tubim shkencor ku shqyrtohet si-
tuata në botën islame, në të gjitha aspek-
tet dhe sferat e jetës. Aty është takimi me
Kiblen, me magnetin e përhershëm të se-
cilit besimtar-mysliman dhe myslimane.
Aty bota islame bindet në potencialin dhe
fuqinë e vet, për të cilin shpesh as që është
e vetëdijshme, të bindet në parimet
islame. Është takim i botës islame në ven-
din, atmosferën dhe kohën më të për-
shtatshme. Për këtë, haxhi si manifestim i
tillë gjithherë u ka penguar atyre që këtë
botë kanë dashur ta nënshtrojnë dhe ta ek-
splatojnë. Këtë disa edhe haptas e kanë
pranuar, siç është rasti i Uiliam Xhefardit:
“Kur Kurani dhe Meka të izolohen nga
arabët, atëherë do të mund ta shohim ara-
bin se si po nxiton rrugëve të kulturës nga
të cilat nuk e ka larguar askush, por Mu-
hamedi dhe libri i tij.’’ Ose shkrimtari rus
Klimoviç, i cili në vitin 1945 në një revi-
stë lidhur me haxhin ka deklaruar: “Haxhi
paraqet bazën themelore  të të ardhurave
të feudalëve arab dhe Kurani për ata është
i shkruar.’’

Në suren et-Teube kemi dy ajete për
haxhin. Mendohet se janë nga citatet e
fundit kuranore, të shpallura Muhamedit
(a. s.),  ku paraqiten rregullat përfundim-
tare përmes të cilave rregullohen marrë-
dhëniet mes myslimanëve dhe
mushrikëve (mushrikë: ata që besojnë në
shumë zota, Sh.B.) të Mekës. Kurani jep
afat prej katër muajsh që ta rishqyrtojnë
qëndrimin e vet, derisa pas kalimit të këtij
afati vihen jashtë fuqisë të gjitha kontratat
të cilat myslimanët patën nënshkruar me
mushrikët. Përjashtim bëjnë vetëm rastet
kur ata kishin treguar vullnet dhe konse-
kuencë në bashkëpunim me myslimanët.
Këtë vendim të Allahut (xh. sh.) Muha-
medi (a. s.) e transmetoi pikërisht ‘’në
ditën e haxhit të madh’’ (javmel Haxhxhul
ekberi), sikurse që ishte urdhëruar:
“Dhe (ky është) një kuptim nga Allahu
dhe i dërguari i Tij, drejtuar të gjithë
njerëzve në ditën e haxhit të madh, se
Allahu është tërhequr prej (marrëve-
shjes së) idhujtarëve, e njëkohësisht
edhe i dërguari i Tij.’’ (et-Teube, 3)

Nga aspekti kuranor ibadeti paraqet
shprehjen e të besuarit dhe po qe se është

jo i drejtë,  ibadeti bëhet i pavlefshëm. Ki-
shte edhe nga mushrikët që investonin
mjete në mirëmbajtjen dhe adaptimin e
Qabesë dhe të cilët kishin role dhe detyra
të caktuara në kohën e haxhit (furnizimi i
haxhilerëve etj.), por Kurani thekson se
njeriu së pari duhet ta ndërrojë zemrën
dhe shpirtin e tij, sepse me haxh në Islam
nuk mund të arrihet kurrfarë privilegji.

“A mos e konsideruat dhënien e ujit
haxhilerëve dhe kujdesin ndaj xhamisë
së Shenjtë si besimin e atij që i besoi Al-
lahut dhe ditës së fundit dhe që luftoi
në rrugën e Allahut? Jo, ato nuk janë
të barabarta tek Allahu. Popullin
mizor Allahu nuk e vë në rrugë të
drejtë.” (et-Teube, 19)

Duke studiuar historinë e haxhit në
Kuran, vijmë deri te përfundimet e  tjera.
Një nga ato është se Islami nuk i anulon
zakonet që nuk janë të dëmshme. Shumë
doke dhe zakone nga koha e xhahiljetit
Islami nuk i ka ndryshuar. Me këtë rast po
japim shembullin nga ceremonia e haxhit
sikurse që është s’aji ndërmjet Safas dhe
Merves: 

’’Safa dhe Merve janë nga shenjat (për
adhurim) e Allahut, e kush e mësyn shtë-
pinë për haxh (Qabenë për haxh) ose për
umre (umre: vizita e Qabesë jashtë kohës
së haxhit), nuk është mëkat po t’i vizitojë
ato dyja (të ecë në ato dy vende). E kush
bën ndonjë të mirë nga vullneti (jo obli-
guese), s’ka dyshim se Allahu është
shpërblyes i gjithëdijshëm.” (el-Bekare,
158)

Shihet se si i dërguari i Allahut (xh.
sh.), Muhamedi (a. s.), u përgjigjet nje-
rëzve. Ato përgjigje janë në formë të
shpalljes dhe të pejgamberizmit. Ai thotë
se ky është orientim i njerëzve për haxhin,
për agjërimin, për tregtinë, për kthimin e
borxhit. Ai, pra, jep përgjigje nga të cilat
në jetën praktike do të kenë dobi. Nuk flet
për trajektoren e hënës, për rolin e saj në
kuadër të sistemit diellor, pra nuk jep për-
gjigje shkencore; Kurani është shpallur
për shkak të diçkaje që është shumë më e
madhe se këto fakte. Hapësira e Kuranit
është shpirti dhe jeta e njeriut. Të vërtetat
kuranore janë absolute, ndërsa e vërteta
shkencore, ndoshta kjo për njeriun është
bërë e njohur.

Kurani posaçërisht flet për kohën e
kryerjes së haxhit. Ajo kohë e ka periu-
dhën prej dy muajsh Shevval dhe Dhul-
kade, si dhe dhjetë ditë të muajit
Dhulhixhe. Precizohet dhe rreptësisht ur-
dhërohen mënyrat e caktuara të sjelljes
dhe të jetuarit gjatë atyre ditëve:

“Haxhi është në muajt e caktuar, e
kush e kryen haxhin në këtë muaj, nuk
duhet afruar gruas, nuk bën të marrë
nëpër këmbë dispozitat e sheriatit, as
që mund të shkaktojë grindje.  Çka
punon nga  e mira, Allahu di për to.
Dhe, përgatituni me furnizim (për
rrugë); e, furnizimi më i mirë është de-
votshmëria; e ju, zotët e mendjes, keni
dronë Time.’’ (el-Bekare, 197)

Pra, posaçërisht apelohet që të kryhen
veprat e mira, që njeriu të përmbahet nga

marrëdhëniet seksuale, nga mëkati dhe
zënka. Dhe, vetëm në një atmosferë të
tillë mund të vihet lidhja me Allahun (xh.
sh.). Për këtë Islami rëndësi të veçantë i
jep përgatitjes për në  haxh. Nuk është e
mjaftueshme që të sigurohen vetëm ku-
shtet materiale për të shkuar në haxh; kjo
paraqet vetëm njërën pjesë të përgatitjeve.
Është e nevojshme përgatitje morale, së
cilës Kurani i jep prioritet. Fatkeqësisht,
në praktikë më shumë i kushtohet rëndësi
përshtatshmërisë materiale të haxhilerëve
sesa asaj morale. Por, shpejt dëshmohet se
kush e ka kryer haxhin me zemër dhe
kush për qëllime të tjera.

Edhe më parë janë cekur disa nga
mangësitë tona rreth këtij urdhri. Sipas di-
save, haxhiu duhet të izolohet  nga jeta
dhe nga kjo botë gjatë kohës së haxhit dhe
kthimit në shtëpi. Është e vërtetë se ha-
xhiu përsëri do të jetë pjesëmarrës në jetë;
ai e ndryshon atë, atë e bën më të mirë dhe
më të bukur. Edhe pas haxhit ai mund të
merret me çdo veprimtari pozitive-të le-
juar . Haxhi nuk e ndalon çfarëdo aktivi-
teti dhe veprimtarie pozitive.

Veprimtaritë dhe punët të cilat njeriu i
ushtron as në haxh nuk janë të ndaluara,
ato vetëm janë të përshkruara me forcën e
ibadetit dhe në atë drejtim duhet të vepro-
het edhe pas haxhit. Për këtë, më së miri
na shërben sqarimi kuranor: “Nuk është
mëkat për ju të kërkoni begati nga Zoti
juaj (të bëni ndonjë tregti gjatë ha-
xhit).” (El-Bekare, 198)

Qëndrimi në Arafat është kusht i do-
mosdoshëm i haxhit. Kjo është pamja e
fundit e tubimit më të madh njerëzor, aty
është vendi për një fjalë, për një qëndrim.
Për atë fjalë të cilën në atë vend para ka-

tërmbëdhjetë shekujve Muhamedi (a. s.)
ia ka falur dhe ia ka dhuruar ummetit të
vet dhe historisë, është ajo porosia e gjallë
dhe e përjetshme mbi Islamin, ummetin
dhe njeriun.

Andaj, qëndrimi në këtë vend është i
përcjellë me shprehjen “... E kur të der-
dheni (hiqeni) prej Arafatit, përmendni
Allahun në vendin e shenjtë (Muzde-
life), përmendni Atë, ashtu si u ka
udhëzuar Ai, sepse më parë ishit të
humbur’’.  (el-Bekare, 198)

Pa dyshim që gjenerata e parë e my-
slimanëve më së miri e ka kuptuar rendë-
sinë e kësaj të vërtete kuranore. Ata ishin
dëshmitarë, ose shumë afër mashtrimit në
të cilën kanë jetuar dhe për të cilën flet
Kurani: akoma i kishin të freskëta kujti-
met nga jeta e përmbushur me luftëra dhe
grindje fisnore, urrejtje dhe mostolerancë
fetare, ofendime morale dhe eksploatim
të skamnorëve nga të pasurit. Të grum-
bulluar në Arafat dhe në Myzdelife,
akoma e kishin kujtesën e freskët për këtë
jetë. Tani ata marshojnë në rrugët e reja,
bëjnë ura të forta me botën, me jetën dhe
njeriun.

Arabët, para se ta përqafonin Islamin
kishin bërë traditë që në kohën e haxhit në
këto  vende të njëjta të kryenin ritualin e
madhërimit të prejardhjes së fisit dhe të
prindërve të tyre,  gjë që ka çuar më tepër

në përçarje dhe urrejtje mes tyre. Kurani
e largon këtë zakon. Tani aty madhërohet
vetëm emri i Allahut (xh. sh.):  “E kur t’i
kryeni detyrat tuaja, përmendni Alla-
hun sikurse i përkujtoni prindërit tuaj,
bile përmendni edhe më fort...’’ (el-Be-
kare, 200) Ajetet mbi haxhin përfundojnë
me qëndrimin e shkurtër dhe të qartë të
jetës. Me këtë është e përshkruar e tërë hi-
storia, shkenca dhe filozofia islame: “Ku
njerëzit luten: Zoti ynë na jep të mira
në këtë jetë, të mira edhe në botën tje-
tër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.’’
(el-Bekare, 201)      Siç është cekur, Ku-
rani, sa i përket rregullave të haxhit, ato
detajisht i ka përpunuar. Parashikohet
mundësia kur haxhi nuk mund të kryhet,
e arsyet për këtë mund të jenë  shëndeti-
sëmurja ose rreziku nga armiku.

Me këtë rast haxhi nuk guxon të ndër-
pritet, por myslimanët duhet aty gjer ku
kanë arritur të therin kurban dhe të dalin
nga ihrami. Rasti i tillë i ka ndodhur Mu-
hamedit (a. s.) dhe sahabëve në vitin e
gjashtë të hixhrit në Hudejbi. Aty mushri-
kët e paguan që të shkojnë në Mekë për ta
kryer umren. Në njërën nga pikat e kon-
tratës së Hudejbisë myslimanëve u është
lejuar që ta kryejnë umren në vitin pasues.
Për këtë Muhamedi (a. s.) ka therur kur-
ban dhe ka dalë nga ihrami. Në mënyrë të
njëjtë vepruan edhe asabët. Këtu vjen në
shprehje roli i plotë i qëllimit (nijetit) në
Islam dhe njëherazi lehtësimi në rrethana
të caktuara: “Haxhin dhe umren në emër
të Allahut kryejeni’’ (el-Bekare, 196)

Së fundmi, haxhi është i lidhur me
përfundimin e shpalljes së Kuranit dhe me
përfundimin e misionit të të dërguarit të
Allahut (xh. sh.), Muhamedit (a. s.).
Sipas shumicës, mu pas ose gjatë haxhit
lamtumirës (haxhetulveda) është shpallur
ajeti i fundit i Kuranit:

“…Sot përsosa për ju fenë tuaj, plo-
tësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjo-
dha për ju Islamin për fe...’’ (el-Maide)

Fjalët e fundit të të dërguarit të Allahut
(xh. sh.), Muhamedit (a. s.), në Arafat
ishin:    “Ndoshta me ju pas këtij viti më
kurrë nuk do të takohemi në këtë botë.’’
Nga këto fjalët e tij as’habët e kuptuan se
jeta e Muhamedit (a. s.) në këtë botë ishte
para përfundimit e që më pastaj u dëshmua.

(Përktheu:  Shaban Basha)  

“Dhe thirr ndër njerëz për haxhin, se të vijnë ty
këmbësorë e edhe kalorës me deve të rraskapitura që
vijnë prej rrugëve të largëta.’’ (el-Haxh,  24) 

“Haxhi është në muajt e caktuar, e kush e kryen haxhin
në këtë muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë
nëpër këmbë dispozitat e sheriatit, as që mund të
shkaktojë grindje.  Çka punon nga  e mira,  Allahu di për
to. Dhe, përgatituni me furnizim (për rrugë); e, furnizimi
më i mirë është devotshmëria; e ju, zotët e mendjes, keni
dronë Time.’’ (el-Bekare, 197) 

“Dhe (ky është) një kuptim nga Allahu dhe i dërguari i Tij,
drejtuar të gjithë njerëzve në ditën e haxhit të madh, se
Allahu është tërhequr prej (marrëveshjes së) idhujtarëve,
e njëkohësisht edhe i dërguari i Tij.’’ (et-Teube, 3) 
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Shkruan:  Dr. Taxhedin Bislimi  

EMRAT E MEKËS

Meka në Kuranin fisnik përmendet me
disa emra, prandaj në vazhdim do t’i
theksojmë ashtu si janë përmendur në të:
1. Emri Mekë përmendet në suren

Fet’h, ajeti 24;
2. Emri Bekë përmendet në suren Ali

Imran, ajeti 96;
3. Emri Ummul Kura përmendet në

suren El En’am, ajeti 92.
4. Emri El Beled përmendet në suren

Ibrahim, ajeti 35, dhe në suren El
Beled, ajeti 2 dhe 3;

5. Emri El Beledul Emin përmendet në
suren Et-Tin, ajeti 3;

6. Emri El Beldetu përmendet në suren
En‘Am, ajeti 91;

7. Emri Haremun Amin përmendet në
suren El Kasas, ajeti 57, dhe në suren
El Ankebut, ajeti 67;

8. Emri Vadi-gajri-dhi-zerin përmendet

në suren Ibrahim, ajeti 37;
9. Emri Mead përmendet në suren El

Kasas, ajeti 85;
10. Karjetun përmendet në suren Muha-

med, ajeti 13;
11. Emri El Mesxhidil Haram përmen-

det në suren El Bakare, në ajetet 127,
144,149, 160 dhe në suren Et-
Teuvbe, në ajetin 19.

VLERAT (FADILETET) E MEKËS

Allahu (xh. sh.) Mekën e dalloi nga
vendet tjera me shumë mirësi, e ndër to:

- E zgjodhi vend që në të të ndërtohet
shtëpia e Tij e parë për ibadet-adhurim;
- Në të lindi Pejgamberi (a. s.), vula e pej-
gamberisë, dhe në këtë vend Allahu (xh.
sh.) e sjell shpalljen e fundit,  shpallur
Muhamedit (a. s.) si të dërguar të Vetë;
- E bëri atë vend ibadeti –adhurimi, ku
myslimanët i obligoi që ta vizitojnë një
herë në jetën e tyre, pasi që t’i plotësojnë
kushtet e vizitës, duke hyrë në të i thyer,
modest, me devotshmëri, kokëzbuluar

dhe i zhveshur nga rrobat e rëndomta,
por të mbështjellë me hiram; mësyerja
drejt saj është falje nga gabimet e bëra;
- Allahu (xh. sh.) e bëri vend të sigurt; në
të nuk lejohet derdhja e gjakut (vrasja),
gjërat e humbura nuk lejohet që dikush
t’i marrë dhe t’i bëjë pronë të vet; nuk le-
johet bartja e armëve; nuk lejohet këputja
e gjelbërimeve – bimëve; nuk lejohet që
të tremben kafshët e gjuetisë që gjenden
në territorin e Haremit; nuk lejohet hyrja
e pabesimëtarëve; nuk mund të hyjë në të
Dexhalli, sepse melaqet e mbrojnë;

- Rreth Qabesë duhet bërë tavaf, gjë
që në asnjë vend tjetër në botë nuk lejo-
het një rrotullim i tillë; lejohet të puthet
dhe të përshëndetet Guri i Zi, ndërsa në
vende dhe raste të tjera nuk lejohet;

- Në Harem shumëfishohen shpërbli-
met dhe ndëshkimet;

- Ndalohet kthimi i fytyrës apo i shpi-
nës drejt Qabesë gjatë kryerjes së nevo-
jës;

- Ajo (Meka) i tërheq zemrat e be-
simtarëve më fort se sa magneti hekurin;

- Ajo është vendi më i dashur i Pej-
gamberit (a. s.);

- Allahu (xh. sh.) e bëri të ndaluar –
haram që atë moment kur krijoi qiejt dhe
tokën etj.

KUFIJTË E ZONËS SË MEKËS
(KUFIJTË E HAREMIT)

Kufijtë e Mekës janë më të gjerë se sa
është qyteti i Mekës. Kufijtë e saj për-
fshijnë një hapësirë gjeografike më të
gjerë se sa vetë qyteti i banuar, andaj mi-
rësitë e këtij nënqielli përfshijnë jo vetëm
hapësirat e banuara historikisht dhe sot,
por dëshira e Zotit ishte që dispozitat dhe
mirësitë e Tij të përfshijnë një hapësirë
më të gjerë se sa vetë Meka e banuar.
Andaj, transmetohet se pasi Xhibrili (a.
s.) ia kishte treguar Ibrahimit (a. s.) ku-
fijtë e Haremit, ai i kishte treguar Ibrahi-
mit (a. s.) për kufijtë e Mekës dhe e
kishte urdhëruar të vinte gurët kufitarë,
që e tregojnë vijën kufitare dhe atarin e
Mekës. Andaj, kufijtë e territorit (hare-
mit) dhe të Mekës janë të ditur që nga
koha e Ibrahimit (a. s.) e deri më sot. 

Ne në vazhdim do t’i përmendim disa
nga pikat kufitare (hyrje – daljet), të cilat
e lidhin territorin e Mekës me pjesën e ja-
shtme; domethënë, rrugët që kalojnë
nëpër këto vende dhe distancën mes ven-
dit kufitar dhe xhamisë – Bejtullahut:

Ten’im- Xhamia e Aishes (r. a.), me
largësi prej 7.5 km.

Nehle, me largësi prej 13 km.
Edaat Leben, me largësi prej 16 km.
El Xhi’rane, me largësi prej 22 km.

El Hudejbije, me largësi prej 22 km.
Xhebel Arafat, me largësi prej 22 km.

MIKATET

Mikat quhet vendi ku personi që në
Haxh apo Umre, nga jashtë, apo shkon në
Qabe, nuk guxon të kalojë pa e veshur
ihramin; edhe nëse është vizitë e rën-
domtë, apo për tregti. Mikatet janë pesë
dhe ato janë:

1. Dhul Hulejfe – Ebjar Ali, me lar-
gësi prej 410 km nga Meka për në Me-
dinë. Ky mikat gjendet në jug të
Medinës, me largësi afër 9 km.

2. Karnul Menazil, me largësi prej 80
km nga Meka.

3. Dhatel Irk, me largësi prej 90 km
nga Meka.

4. Xhuhfe – Rabig, me largësi prej
187 km nga Meka; dhe

5. Jelemlem – Esadije, me largësi
prej 130 km nga Meka.

Pra, Mikati më i afërt është Karnul
Menazil, 80 km, kurse më i largëti është
Dhul Hulejfe, 410 km. Ajo që duhet pat-
jetër të përmendim është fakti se në disa
burime hasim disa të dhëna të tjera,  te të
cilat nuk përputhet largësia në kilometra
me këto të dhëna që ne i kemi paraqitur,
por besoj se mospërputhja qëndron në
punimet dhe ndryshimet e akseve rrugore
që janë bërë kohëve të fundit.

QABEJA – BEJTULLAHU

Emrat me të cilët përmendet Qabeja
në Kuran janë:

- El Ka’be, përmendet në suren El
Maide, në ajetet 95 dhe 97;

- El Bejt, përmendet në suren Al
Imran, në ajetet 96 dhe 97, pastaj në
suren El Bakare, në ajetet 125 dhe 127,
pastaj në suren El Enfal,  në ajetin 35; në
suren El Haxh, në ajetin 26; dhe në suren
Kurejsh, ajetin 3.

- Bejtulla, përmendet në suren El Be-
kare, ajetin 125; në suren Ibrahim, ajetin
37; dhe në suren El Haxh, ajeti 26.

- El Bejtul Haram, përmendet në
suren El Maide, në ajetet 2 dhe 97.

- El Bejtul Atik, përmendet në suren
El Haxh, në ajetet 29 dhe 33.

- Kiblet-un,  përmendet në suren El
Bekare, në ajetin 144.

NDËRTUESIT E QABESË

Qabeja gjatë historisë është ndërtuat
(rindërtuar) disa herë. Në bazë të argu-
menteve autentike nga Kurani famëlartë
dhe sunneti i pastër, mësohet që ajo të
jetë ndërtuar – rindërtuar katër herë. Në
secilin rindërtim kishte pësuar ndryshime
në formë dhe madhësi – sipërfaqe.

Ndërtimi i parë, i cili është vërtetuar
edhe me Kuran, ishte nga Ibarahimi (a. s.)
dhe i biri i tij, Ismaili (a. s.). Rindërtimi i
dytë u bë nga ana e kurejshëve para shpal-
ljes së Pejgamberit (a. s.). Rindërtimi i
tretë ndodhi nga ana e Abdulla b. Zubejrit
derisa ai qeveriste me Mekën. Ndërsa
hera e katërt në të cilën është rindërtuar
Qabeja është në periudhën e Abdul Melik
b. Mervanit, pas vdekjes së Abdullah b.
Zubejrit. Haxhaxh b. Jusuf Ethekafiju e

Qabeja gjatë historisë është ndërtuar (rindërtuar) disa herë. Në bazë të argumenteve autentike nga Kurani
famëlartë dhe sunneti i pastër, mësohet që ajo të jetë ndërtuar-rindërtuar katër herë. Në secilin rindërtim
kishte pësuar ndryshime në formë dhe madhësi-sipërfaqe. Ndërtimi i parë,  i cili është vërtetuar edhe me

Kuran, ishte nga Ibarahimi (a. s.) dhe i biri i tij,  Ismaili (a. s.).

Meka e bekuar 
dhe Qabeja e shenjtë
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kishte rindërtuar përsëri Qabenë. Ndër-
kaq, përveç këtyre ndërtimeve – rindërti-
meve, për ndërtimin e Qabesë nuk ka
argumente të prera kuranore apo historike
që e vërtetojnë një gjë të tillë, ngase argu-
mentet janë vetëm supozuese, andaj edhe
dijetarët nuk kanë një qëndrim unik, por
mes tyre ekzistojnë kundërthënie rreth
ndërtimit të Qabesë. Andaj, jashtë katër
herave të përmendura,  me argument të
prerë rindërtim të plotë nuk ka pasur, por
disa intervenime dhe meremetime të pje-
sërishme. Ndërtimet – rindërtimet të cilat
supozohet t’i ketë pasur Qabeja janë: Me-
laqet para Ademit (a. s.); Ademi (a.
s.); Shiti (a. s.); Amalikët (fis - popull i
vjetër, i cili kishte sunduar këto troje më
herët); fisi xhurhum; Kusaj b.
Kilab; Sulltan Murati i Dytë.

I pari i cili i kishte hedhur the-
melet e Qabesë me urdhrin e Al-
lahut (xh. sh.) ishte Ibrahim (a.
s.), themele këto të cilat edhe
ishin hedhur para më shumë se
pesë mijë vjet.  Ato edhe sot e
kësaj dite janë të njëjtat dhe të
pandryshuara. Në të gjitha rin-
dërtimet tjera që iu bënë asaj the-
melet nuk iu preken dhe nuk iu
ndryshuan. Pra, rindërtimi i Qa-
besë u bë mbi të njëjtat themele.
Studimet që janë bërë gjatë histo-
risë rreth themeleve të Qabesë
vërtetojnë se ato janë të qëndrue-
shme për Qabenë deri në Ditën e
Kiametit. Kjo, me një fjalë, është
edhe një mrekulli e Qabesë. In-
tervenimet e fundit dhe më se-
rioze që iu bënë Qabesë janë ato
të Sulltan Muratit në vitin 1040
h-1630 m dhe në periudhën sau-
dite, në vitin 1417h.

DIMENSIONET E QABESË

Qabeja përafërsisht ka formë
katrore, me dimensione 12m x 12m (të
gjitha anët ndryshojnë për disa cm nga
ana tjetër), ndërsa e lartë është 14 m.

GURI I ZI

Guri i Zi është gur i sjellë nga xheneti.
Gjatë ndërtimit të Qabesë nga ana e Ibra-
himit (a. s.), Allahu (xh. sh.) i a kishte
zbritur nga xheneti,  që ta vendoste në
këndin jugor të Qabesë. Në periudhën kur
mekasit e rindërtuan Qabenë (18 vite para
hixhretit), Muhamedi (a. s.) ishte 35 vjeç
dhe me duart e tij të ndershme e kishte ri-
vendosur gurin e zi në atë kënd në të cilin
kishte qenë me mijëra vjet. Ky gur ishte i
bardhë, por mëkatet e njerëzve e kishin

nxirë. Në lidhje me këtë Pejgamberi (a. s.)
ka thënë: “Guri i zi kishte zbritur nga xhe-
neti; ishte më i bardhë se qumështi, por
gabimet – mëkatet e njerëzve e kishin
nxirë.” Të dhënat historike pohojnë se
brendia e Gurit të Zi ende është e bardhë,
ashtu siç ka zbritur. Të mos lëmë në har-
resë faktin se, nëse mëkatet kanë ndikuar
mbi gurin, atëherë ndikimi i mëkateve në
zemrat e njerëzve është edhe më fuqishëm
dhe më me ndikim.

Guri i Zi është vënë në këndin jugor të
Qabesë, në lartësi nga toka prej 1.10 m,
në gjatësi 25 cm dhe gjerësi 17 cm. Ky gur
ishte një copë, por pasi që karamitët e ki-
shin nxjerrë nga vendi i vet dhe dërguar në
Ihsa (vend në Saudi), atje e kishin copë-

tuar, dhe pas disa viteve kishin kthyer
vetëm disa copa prej tij, prandaj tetë copat
e kthyera janë të vëna në një gur tjetër, dhe
të mbështjellë me kornizë – unazë të ar-
gjendtë. I pari i cili e kishte rrethuar Gurin
e Zi me kornizë argjendi ishte Abdulla b.
Zubejri.  Pastaj, sa herë që kishte nevojë,
prijësit e myslimanëve vepronin ngjashëm
me Abdulla b. Zubejrin. I fundit që i vuri
kornizë të argjendtë Gurit të Zi është Suud
b. Abdulaziz në vitin 1375h -1955m.

MEKAMI IBRAHIM

Mekami Ibrahim quhet guri mbi të
cilin qëndronte Ibrahimi (a. s.) gjatë ndër-
timit të Qabesë së bekuar. Mrekullia e

këtij guri është se ky gur përdorej për
skele, që nënkupton se aq sa Ibrahimi (a.
s.) e ngrinte murin e Qabesë, aq ngrihej
dhe ky gur vetvetiu (me fuqinë e Allahut
xh. sh.), ashtu që Mekami Ibrahim shër-
beu si skele për ndërtimin e Qabesë. Po
ashtu, thuhet se nga ky gur Ibrahimi (a.
s.) kishte thirrur njerëzit për në haxh.

Prej të mirave – fadileteve të këtij
guri është se Allahu (xh. sh.) urdhëroi
myslimanët që të falen afër tij, ashtu që
pas çdo tavafi, sipas mundësisë, dy reqa-
tet e Tavafit duhet të falen afër këtij me-
kami. Gjatë faljes së namazit mekami të
jetë mes falësit – namazliut dhe Qabesë.
Edhe ky gur është nga gurët e xhenetit,
për të cilin Pejgamberi ka thënë: “Rukni

(guri i zi) dhe mekami janë dy korund
(Jakut – gur të çmueshëm) nga xheneti.
Sikur të mos i kishin nxirë mëkatet e nje-
rëzve, ata do të kishin ndriçuar – rreza-
tuar prej lindjes deri në perëndim.” Nga
të mirat e këtij guri është se te ky gur pra-
nohen lutjet.

Në Mekami Ibrahim ekzistojnë argu-
ment hyjnore dhe mrekullitë e Ibrahimit (a.
s.). Allahu      (xh. sh.) në Kuranin e nder-
shëm thotë:  “Me të vërtetë, faltorja e parë
e ngritur për njerëzit është ajo në Bekë
(Mekë); e bekuar dhe udhërrëfyese për po-
pujt. Në të ka shenja të qarta (që janë)
vendi i Ibrahimit (Mekami Ibrahim).”  (Ali
Imran, 96-97) Nga shenjat – argumentet e
Mekami Ibrahimit mund të numërojmë:

- Lënia gjurmë e këmbëve të Ibrahi-
mit (a. s.) në këtë gur (kjo është shenjë se
Allahu xh. sh. çdo gjë ia nënshtroi – pë-
ruli besimtarit të devotshëm, që ka besim
të paluhatur.

- Ngritja e tij në ajër sipas ngritjes së
murit të Qabesë, derisa ajo ishte komple-
tuar tërësisht, e që është veprim kundër
ligjeve të fizikës.

- Ngelja dhe ekzistimi i gjurmëve të
këmbëve të Ibrahimit (a. s.) edhe sot e
kësaj dite, përderisa nuk ka ndodhur që
të ketë ngelur gjurmë nga pejgamberët
pas vdekjes së tyre. Gjatë historisë kishte
pasur disa herë tentativa për ta vjedhur
atë, e veçanërisht në rastet kur Bejtullahu
ishte goditur me përmbytje të ujërave;

por, me gjithë atë, ai i kishte mbijetuar
ato, edhe pse më parë ai nuk ishte vënë
në ndonjë kafaz për ruajtje ekskluzive.

Allahu (xh. sh.) e kishte mbrojtur që
idhujtarët e Mekës ta adhuronin atë,
sepse idhujtarët kishin adhuruar lloj-lloj
guri tjetër. Pra,  idhujtarët kishin respekt
ndaj Gurit të Zi dhe Mekami Ibrahim
asnjëherë nuk i kishin adhuruar ato.

Guri i Mekami Ibrahimit është i lartë
20 cm, thellësia e njërës këmbë 10 cm,
kurse tjetrës 9 cm. Gjatësia e gjurmëve të
dy këmbëve është 22 cm dhe gjerësia 11
cm. Në Mekami Ibrahim shenjat e gi-
shtërinjve të këmbëve nuk vërehen, e
shkaku i mosvërejtjes së tyre është se
Mekami gjatë historisë nuk ishte i mbu-

luar; e kur njerëzit shkonin në Qabe,  i
fshinin duart e tyre për Mekamin për be-
reqet, ashtu që gradualisht kishin humbur
gjurmët e gishtërinjve.

Mekami Ibrahim më herët qëndronte
në një dhomë me dimensione 3 x 6 m, por
meqë kjo dhomë e pengonte zhvillimin e
Tavafit rreth Qabesë, u ndie nevoja për të
intervenuar në këtë fenomen. Kështu që
pas pëlqimit të marrë nga Liga Islame,
në vitin 1967 ajo u zëvendësua me një
dhomëz më të vogël nga kristali. Më pas,
në vitin 1416 h, me urdhrin e mbretit të
Saudisë ajo u ripërtëri dhe pas ripërtërit-
jes mori formën e kafazit. Ky kafaz u për-
punua me bakër të lyer me ar, me qelq të
dukshëm me trashësi prej 10 mm, që

është rezistues nga djegia dhe zjarri. Ka-
fazi është i venduar në fundament të për-
gatitur nga graniti, kështu që Mekami –
këmbët mund të shihen shumë qartë dhe
lehtë (ky rindërtim i kafazit kishte ku-
shtuar 2 milionë real saudit). 

Distanca mes kafazit të Mekami Ibra-
him dhe Gurit të Zi është 14,5 m; (di-
stanca) mes Mekami Ibrahim dhe Ruknu
Shami (është) 14 m; mes Mekami Ibra-
him dhe Bunarit të Zemzemit 12,5 m.

BURIMI I ZEMZEMIT

Zemzemin me urdhrin e Allahut (xh.
sh.) e kishte hapur Melaqja, pasi që Ha-
xherja, bashkëshortja e Ibrahimit (a. s.), ki-

shte vrapuar 7 herë mes kodrave të Safas
dhe Merves për të kërkuar ujë për foshnjën
e saj, Ismailin. Pas një periudhe të gjatë,
Bunari i Zemzemit ishte mbuluar dhe i ki-
shin humbur gjurmët. Abdulmutalibi, gjy-
shi i Pejgamberit (a. s.),  e kishte rihapur
përsëri Bunarin e Zemzemit. Deri në vitin
1953 nxjerrja e ujit është bërë me kovë. Në
këtë vit për nxjerrjen e ujit u instaluan
pompat, të cilat e përcjellin ujin në rezer-
vuar, e prej atje,  nëpër çezmat e Haremit.
Distanca mes Bunarit të Zemzemit dhe Qa-
besë është 21m, kurse kapaciteti i ujit të
zemzemit që buron nga bunari është mes
11 dhe 18,5 litra ujë në sekondë. Thellësia
e bunarit gjithsej është 30 m, kurse thellë-
sia pa ujë e Bunarit është 4 m. Thellësia e

burimeve – damarëve prej ku
rrjedh uji i zemzemit është 13 m,
ndërsa gjerësia e Bunarit sillet mes
1,46 – 2,66 m. Deri në vitin 1388 h
mbi Bunarin e Zemzemit kishte një
objekt me dimensione prej 8.3 x
10.7 m, që e pengonte rrotullimin e
haxhilerëve rreth Qabesë.  Në këtë
vit ky objekt u largua, ndërsa uji i
zemzemit u transferua në bodru-
min e xhamisë, me 220 çezma në
pjesën e bodrumit dedikuar për
meshkuj dhe 120 çezma për fem-
rat; gjithsej 350 çezma. Ajo që
duhet të përmendim është se në bo-
drum,  në kënd të tij, qartë shihet
bunari dhe pompat e ujit.

MIRËSITË E ZEMZEMIT

Nga mirësitë e zemzemit
mund të veçojmë: ai është ujë nga
burimet e xhenetit,  i cili filloi të
ekzistonte mes Xhibrilit (a. s.) dhe
buron në vendin më të shenjtë të
rruzullit tokësor. Ai është fryti i
parë që ia dhuroi Allahu (xh. sh.)
Ibrahimit (a. s.), për lutjen që bëri
në rastin kur ai u largua nga ky

vend, duke i lënë pas vetes, të vetmuar,
bashkëshorten dhe të birin, Ismailin. Ky
ujë është shkaktar që Meka të bëhet ven-
dbanim. Me këtë ujë është larë dhe pa-
struar disa herë zemra e të Dërguarit (a.
s.).  Uji i zemzemit shërben për atë që pi-
rësi e vendos – që e bën nijet dhe nuk
shteret asnjëherë. Ai është bunari më i
parë në botë, mbi më shumë se pesë mijë
vjet. Të përmendim se me ujë të zemzemit
furnizohet jo vetëm Haremi i Mekës, por
edhe Haremi i Medinës dhe më gjerë.

SAFA DHE MERVE

Safa dhe Merve janë dy kodrina në
juglindje të Qabesë, me distancë prej 130
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m nga Qabeja. Ecja mes Safas dhe Mer-
ves për haxhiun është vaxhib, ndërsa di-
stanca mes Safas dhe Merves, e që duhet
ecur 7 herë, është 394,5 m; lartësia e katit
përdhes është 11,75m; ndërsa katet tjera
janë me lartësi 8,5 m.

(XHAMIA) MESXHIDUL HARAM 

Mesxhidul Haram përfshin Qabenë
dhe vendin përreth saj, hapësirën rreth
Qabesë të përgatitur për Tavaf; objektin
e Xhamisë dhe oborrin e saj me të gjitha
zgjerimet, të cilat përfshijnë Xhaminë e
Mekës.

ZGJERIMET E MESXHIDUL HARAMIT

Mesxhidul Harami gjatë historisë
islame është zgjeruar nëntë herë; por, më
me rëndësi janë pesë:

- Zgjerimi në kohën e Omer b. Hattab
17 h = 639 m.

- Zgjerimi në kohën e Othman b. Af-
fanit 26 h = 648 m.

- Zgjerimi në kohën e Abdulla b. Zu-
bejrit 65 h = 685 m.

- Zgjerimi në kohën e Velid b. Abdul-
melikut 91 h -709 m.

- Zgjerimi në kohën e Ebi Xhafer
Mensurit 137 h -755 m.

- Zgjerimi në kohën e Muhamed

Mehdi Abbasit 160 h -777 m.
- Zgjerimi në kohën e Muëtedid Ab-

basit 284 h – 897 m.
- Zgjerimi në kohën e Muktedir Ab-

basit 306 h – 918 m.
- Zgjerimi në kohën e mbretit saudit

Abdulaziz El Saudi 1370 h -1955 m; dhe
- Zgjerimi në kohën e mbretit Fehd b.

Abdulaziz 1409 h – 1988 m.

ZGJERIMI NË PERIUDHËN E OMER
B. HATAB

Në kohën e Pejgamberit (a. s.) dhe
Ebu Bekrit Xhamia nuk kishte ndonjë
rrethojë apo mur që e ndante xhaminë me
shtëpitë rreth saj, ngase shtëpitë e rretho-
nin Qabenë nga të gjitha anët. Kur numri
i besimtarëve u shtua, saqë xhamia nuk i
nxinte, Omeri (r. a.) u detyrua që shtëpitë
përreth xhamisë t’i blente dhe në këtë
mënyrë t’i zgjeronte hapësirat e Xhamisë.
E rrethoi Xhaminë me mur, hapi disa
dyer, kurse hapësirën ku bëhet Tavaf e
shtroi me rërë.

ZGJERIMI NË PERIUDHËN E MEHDI
ABBASIT

Zgjerimet që i ishin bërë kësaj xha-
mie ishin vetëm në lindje, në perëndim
dhe në veri, ndërsa në jug nuk kishte

pasur zgjerim, për shkak të luginës, ku
gjatë shirave kalonin ujëra të mëdhenj.
Nga kjo nënkuptohet se Qabeja nuk ishte
në mes të xhamisë, e për këtë Mehdiu ur-
dhëroi që Xhamia të zgjerohet në atë më-
nyrë që Qabeja të bëhet në mes të

Xhamisë. Inxhinierët dhe arkitektët
kishin njoftuar se për këtë projekt ne-
vojiten investime të mëdha, sepse të-
rësish duhet t’i ndërrohet rrjedha ujit
të shirave. ‘Zgjerimi doemos të bëhet,
edhe po t’i zbraz të gjitha arkat’ - ishte
përgjigja e Mehdiut. Xhamia në bazë
të urdhrit të tij ishte zgjeruar ashtu që
Qabeja u pozicionua mu në mes të
Xhamisë. Ajo që argumenton se zgje-
rimi ishte i përpiktë dhe me mjeshtëri
të fortë, është se kjo xhami nuk pësoi
ndryshime apo rindërtime prej 785 e
deri më 1571 (tetë shekuj) dhe se disa
nga shtyllat e kësaj periudhe ekzi-
stojnë në xhami sot e kësaj dite.

RINDËRTIMI I HAREMIT NË
PERIUDHËN OSMANE

Pasi që në ndërtesën e Haremit ki-
shin filluar disa plasaritje, në vitin 979
h = 1571 m sulltan Sulejman Kanuni
kishte urdhëruar që Xhamia e Hare-
mit të rindërtohej tërësisht nga the-
meli. Në vitin 1572 kishin filluar
punimet për realizimin e rindërtimit të
projektit, ndërsa punimet kishin mba-
ruar në periudhën e birit të sulltan Su-
lejmanit, respektivisht sulltan
Muratit, në vitin 984h = 1576 m. Në

këtë rindërtim nuk kishte pasur zgjerime,
por vetëm se Xhamia u rindërtua tërësisht
me të njëjtën hapësirë. Vlen të përmen-
det se ky rindërtim qëndron me të njëjtën
arkitekturë edhe sot e kësaj dite, që nën-
kupton se ndërtimi ishte i fortë dhe solid.

MESXHIDI HARAMI
NË PERIUDHËN SAUDITE

Periudha e parë
Meqë numri i haxhilerëve sa vinte

dhe shtohej, edhe atë si rezultat i përpari-
mit të mjeteve transportuese, saqë hapë-
sira e Xhamisë nuk mund t’i përfshinte të
gjithë, sepse në hapësirën ekzistuese
Xhamia kishte kapacitet vetëm për një
xhemat prej 50.000 vetash, mbreti i Ara-
bisë Saudite, Abdulaziz b. Saudi, në
vitin 1344 h = 1925 m kishte dhënë disa
konstruksione dhe udhëzime për zgjeri-
min e Xhamisë. Në vitin 1368h = 1948 m
edhe zyrtarisht e kishte deklaruar vendi-
min për zgjerimin e Xhamisë, kështu që
pas studimeve, përgatitjeve dhe planifi-
kimeve të duhura rindërtimi i Xhamisë

edhe zyrtarisht kishte filluar në vitin
1365h – 1955m. Ky zgjerim kishte zgja-
tur afër njëzet vjet dhe kishte kushtuar më
shumë se një miliardë (1 miliardë) realë
sauditë.

Periudha e dytë
Në vitin 1409 h = 1988 m mbreti i

Arabisë Saudite, Fehd b. Abdulaziz, ki-
shte hedhur gurin themeltar për zgjerimin
e Haremit. Punimet për këtë zgjerim
zgjatën afër pesë vjet, ku në vitin 1413h
= 1993m edhe zyrtarisht u mbyllën puni-
met rreth zgjerimeve. Në këtë zgjerim për
herë të parë në historinë e Haremit ndër-
tesa e Xhamisë kishte edhe bodrum,
edhe atë me sipërfaqe prej 19.000 m2.
Bodrumi është i lartë 4 m, kurse kati për-
dhes 9,80 m, e kati i parë është i lartë 9,64
m; lartësia e pamjes së jashtme –muri i
jashtëm i Xhamisë 20,96 m. Xhamia zbu-
kurohet me 9 minare,  me lartësi prej 89
m; ka 7 ndërtesa për shkallë dhe ashen-
sorë, që shërbejnë për qarkullimin e nje-
rëzve nga bodrumi deri në tarracë dhe
shumë hyrje me 95 dyer.

HAPËSIRA E HAREMIT DHE
KAPACITETI I TIJ

Para zgjerimeve saudite, do të thotë
deri para vitit 1955, hapësira e Xhamisë
ishte 29.000 m2, përfshi këtu hapësirën
ku bëhet Tavaf dhe ndërtesën e Xhamisë
të ndërtuar në periudhën osmane. Kapa-

citeti i saj (para se të hiqeshin disa ob-
jekte të cilat ishin të ngritura në hapësirën
e Tavafit, siç është Mekami Ibrahim, Bu-
nari i Zemzemit etj.) ishte 50.000 xhe-
matë, ndërsa pas heqjes së objekteve nga
hapësira e Tavafit arrinte deri në 72.000
xhematë.

Zgjerimet saudite i dhuruan Xhamisë
një hapësirë të madhe. Të gjitha ndërti-
met dhe zgjerimet saudite - përfshi dhe
tërë hapësirën e cila është e përgatitur për
namaz, siç është bodrumi, hapësirën e Ta-
vafit, katin përdhes, katin e parë dhe tar-
racën -  arrijnë një sipërfaqe 278.000 m2,
me kapacitet 607.000 xhematë. Xhamia
posedon oborr me sipërfaqe prej 88.000
m2, i cili po ashtu është i përgatitur për
faljen e namazeve dhe ka kapacitet
220.000 xhematë.

Hapësirat e Haremit, momentalisht të
përgatitura për namaz, arrijnë 366.000
m2 dhe me kapacitet 914.000 persona në
gjendje normale, ndërsa periudhën e kal-
laballëkut si në kohën e Haxhit dhe Ra-
mazanit, edhe mbi një milion xhematë.
Të përmendim se zgjerimet dhe ndërti-
met janë duke vazhduar edhe sot. Atë-
herë, pa dyshim që kapaciteti i saj
vazhdimisht është në zgjerim e sipër.
Zgjerimi i fundit ka sjellë dhe klimatizi-
min (kondicionerët).

Për klimatizimin e Xhamisë është
ndërtuar baza që i freskon hapësirat e
Xhamisë dhe e cila është larg Xhamisë
vetëm 600 m.

MINA

Mina është mes Mekës dhe Muzdeli-
fes, brenda kufirit të Haremit, 7 km në
verilindje të Xhamisë së Haremit – Qa-
besë, ndërsa 4 km përmes tunelit që lidh
Qabenë me Minen.

MUZDELIFE

Muzdelifeja gjendet mes Arafatit dhe
Mines dhe ka sipërfaqe 12.25 km2.

ARAFATI

Arafati është në juglindje të Bejtulla-
hut, në largësi prej 22 km, dhe është ja-
shtë kufijve të Haremit, me sipërfaqe
10,4 km2.

XHEBELU RAHMET (KODRA E
MËSHIRËS)

Kodra, me rasa të mëdha gurësh,
shtrihet në lindje të Arafatit, mes rru-
gës nr. 7 dhe 8, dhe është me majë të
rrafshtë. Mbi të është ndërtuar një
shtyllë me lartësi 8 m dhe me gjerësi
prej 1.80 m e që shihet nga të gjitha
anët e Arafatit. Lartësia e kësaj shtylle
është 65 m, ndërsa lartësia  mbidetare
e kodrinës është 372 m, gjatësia veri –
jug 370 m dhe gjerësia lindje – perën-
dim 270 m.



realizohet bashkë me traditat politeiste.
Adhurimi i haxhit është bërë edhe në pe-
riudhën e injorancës, mirëpo pastërtinë e
kohës së Ibrahimit (a. s.) e kishte humbur.
Pothuajse në të gjitha detyrimet e haxhit
ishte përzier idhujtaria, duke filluar nga
Qabeja; në shumë vende ku realizoheshin
rritet e haxhit,  siç janë kodrina Safa,
Merve, Mina, ishin vënë idhuj të ndryshëm
dhe kurbanët e haxhit thereshin në emër të
idhujve.

Në adhurimin e haxhit zbatimet e ndry-
shme të cilat bartnin gjurmë të besimit po-
liteist kanë vazhduar të praktikohen deri
kur është bërë farz kryerja e haxhit dhe kur
u larguan idhujtarët nga këto vise, përka-
tësisht deri në vitin 8 ose 9 hixhri. Që nga
ky vit ishte ndaluar që idhujtarët të hynë në
Mesxhid-i Haram dhe të bëjnë tavaf rreth
Qabesë lakuriq. Pas çlirimit të Mekës,
brenda dhe jashtë Qabesë, ishin pastruar të
gjitha elementet e idhujtarisë, që ishin
shtuar pas Ibrahimit (a. s.) dhe nuk kishin
të bëjnë fare me esencën dhe bazën e adhu-
rimit të haxhit. Bashkë me bërjen farz të
haxhit, nëpërmjet ajeteve të Kuranit fisnik
dhe zbatimit të Pejgamberit (sav) ishin për-
caktuar përsëri parimet në lidhje me dety-
rimit dhe realizimin e këtij adhurimi.

Megjithëse haxhi ishte bërë farz para
çlirimit të Mekës, myslimanët kishin arri-

tur/mundur të shkojnë në haxh vetëm pas
çlirimit të saj, për shkak se raportet me
idhujtarët nuk ishin të mira. Një vit pas çli-
rimit Ebu Bekiri (r.a.) ishte emëruar “udhë-
heqës i haxhit”, ndërsa Aliu (r.a.) ishte
ngarkuar me detyrën e kumtimit/prediki-
mit të parimeve rreth këtij adhurimi, duke
theksuar se politeistët nuk mund të afrohen
dhe të hynë në Mesxhid-i Haram, si dhe
askush nuk do të mund të bëjë tavaf laku-
riq qoftë burrë apo grua. Ndërsa haxhi i cili
u realizua në vitin 10 hixhri, përkatësisht
në vitin e fundit të jetës së Pejgamberit
(sav), në literaturën fetare përmendet si
“haxhi lamtumirës”. Udhëheqësit mysli-
manë që drejtuan shtetin pas Muhamedit
(a. s.), për ta realizuar këtë obligim në qe-
tësi dhe rehati i kanë siguruar kushtet e vo-
litshme për udhëtim ose duke udhëtuar në
haxh vetë/personalisht ose duke emëruar
ndonjë udhëheqës në krye të haxhilerëve.

Udhëtimi për në haxh, sipas kalendarit
hixhri, edhe pse mund të realizohet në
muajt Shevval, Dhilkade dhe dhjetë ditët e
para të muajt Dhulhixhe,  të cilët edhe
quhen muajt e haxhit, në ditët tona për
shkak të zhvillimit të mjeteve të komuni-
kacionit për realizimin e kësaj detyre janë
të mjaftueshme javët e fundit të Dhulkades
dhe dhjetë ditët e para të Dhulhixhes. Dita
e arifesë/Arafatit dhe ditët e Kurban-Ba-
jramit për shkak se janë “ditë të numëruara
dhe të caktuara”, haxhi mund të bëhet
vetëm një herë në vit.

Adhurimi i haxhit është bërë farz në-
përmjet ajetit kuranor, “…dhe vizita (për
haxh) e kësaj Faltoreje (e cila është detyrë)
për këdo që ka mundësi ta përballojë rru-
gën”. (Ali Imran 3/97) Kur është shpallur
ky ajet, i Dërguari i Allahut e kishte mbaj-
tur një ligjëratë (hutbe) dhe në mes tjerash
kishte thënë:  “O njerëz! Juve ju është bërë
haxhi farz. Prandaj, kryejeni haxhin...!”

Nëpërmjet ajetit kuranor të lartpër-
mendur theksohet se ai i cili do të shkojë në
haxh duhet t’i posedojë të gjitha mundësitë
dhe kushtet e volitshme për të bërë një
udhëtim të lehtë. Në fakt,  ajeti në mënyrë
të tërthortë i paralajmëron myslimanët që
të përgatisin çdo lloj mjeti që do t’u mun-
dësojë ta kryejnë haxhin, andaj edhe si një
detyrë ua ka përcaktuar marrjen e masave
të duhura për realizimin e këtij adhurimi.
Për të njëjtin parim ka tërhequr vëmendjen
edhe i Dërguari i Allahut (sav),  duke iu
përgjigjur pyetjes të cilën ia kanë para-
shtruar në këtë mënyrë: “Cilat kushte duhet
plotësuar që haxhi të bëhet detyrim?” Ai
(Muhamedi sav) është përgjigjur:
“Ushqimi dhe mjeti i udhëtimit.”  Nëpër-
mjet këtij hadithi ka treguar se njeriu që i
siguron këto kushte është përgjegjës për
kryerjen e haxhit. Gjithashtu, pasi që të

plotësohen këto kushte, çështjen e shpejti-
mit për realizimin e këtij adhurimi i Dër-
guari i Allahut (sav) e ka shprehur në këtë
mënyrë:  “Ai që dëshiron ta kryejë haxhin,
le të shpejtojë! Sepse mund të sëmuret, ose
t’i humb kafsha (mjeti) e udhëtimit,  apo
mund t’i paraqitet ndonjë nevojë (që mund
t’ia pengojë shkuarjen në haxh).”

I Dërguari i Allahut (sav) në lidhje me
obligueshmërinë e haxhit i ka informuar
mirë sahabët dhe në rast se ky adhurim për
shkaqe të ndryshme nuk realizohet, ua ka
treguar rrugën se çka dhe si mund të ve-
prohet në raste të këtilla. Kështu që gjatë
kryerjes së Haxhit Lamtumirës një grua
vjen pranë Pejgamberit (sav),  duke i para-
shtruar pyetje se a mund ta kryejë haxhin
për babain (me autorizim të tij),  i cili është
në moshë aq të thellë,  saqë nuk mund të
qëndrojë hipur mbi deve? I Dërguari i Al-
lahut është përgjigjur:  “po” (mund ta bësh
haxhin në vend të tij). Në të njëjtën mënyrë
një grua tjetër e cila e kishte pyetur Pej-
gamberin (sav) se a mund ta kryejë haxhin
për nënën e cila ka ndërruar jetë pa e kryer
atë, përgjigjen e kishte marrë me “po”.

Pejgamberi ynë i nderuar, qoftë në ha-
dithin e quajtur hadithi i Xhibrilit,  duke e
shpejguar se çka është Islami,  por qoftë
edhe duke thënë se Islami është ndërtuar
mbi pesë shtylla, bashkarisht me adhurimet
e tjera e ka përmendur edhe “bërjen e ha-
xhit për ata që kanë mundësi”.  Kështu që,
i Dërguari i Allahut (sav) i cili na njofton se
haxhi është njëri prej adhurimeve theme-
lore në Islam, njëkohësisht na lajmëron se
individi do të pastrohet nga mëkatet po qe
se haxhin do ta realizojë denjësisht,  duke
i respektuar të gjitha parimet e parapara për
këtë adhurim. Allahu madhëriplotë në Ku-
ranin famëlartë në lidhje me adhurimin e
haxhit na porosit në këtë mënyrë: “Koha e
haxhillëkut është në muaj të caktuar. Kush
vendos të kryejë haxhillëkun, le të largo-
het nga marrëdhëniet (me gruan), nga grin-
djet dhe sharjet. Ndërkaq, çdo vepër të
mirë që bëni, Allahu e di. Pajisuni me gjë-
rat që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se
pajisja më e mirë është devotshmëria.
Prandaj, kini frikë prej Meje, o njerëz të
mençur!” (Bekare 2/197)  Ndërsa i Dër-
guari i Allahut (sav) në lidhje me këtë çë-
shtje në disa hadithe të tij, duke i shpjeguar
këto fjalë të Madhëriplotit,  ka theksuar:
“Kush e kryen haxhin në këtë shtëpi
(Qabe), duke mos u orvatur (me fjalë apo
vepër) t’u afrohet marrëdhënieve intime,
dhe nuk vepron gjëra të këqija, kthehet në
shtëpi i pastër (nga mëkatet), njëjtë sikur
në ditën që e ka lindur nëna.” Gjithashtu i
Dërguari i Allahut (sav) ka thënë: “Ata që
shkojnë në haxh dhe ata që shkojnë në
umre, janë përfaqësues/të deleguar të Alla-

Dr. Selver Xhemaili

Përafërsisht njëzet shekuj para erës
sonë Ibrahimi (a. s.) jetonte në tokën
e Palestinës. Në bazë të urdhrit që

mori prej Zotit (xh. sh.), bashkëshorten e
tij Haxherin dhe të birin Ismailin, i cili
akoma ishte në gji të nënës, i solli në Mekë.
Pasi që i la ata në afërsi të vendit ku më
vonë do të ndërtohet/rindërtohet Qabeja, u
nda prej tyre duke u lutur që këto vise të
bëhen të begatshme/bereqetshme dhe tër-
heqëse për njerëzit. Kurani famëmadh re-
flekton lutjen e Ibrahimit (a. s.):  “Kur
Ibrahimi u lut: “Zoti Im, bëje këtë vend
qytet të sigurt dhe furnizoji me prodhime
banorët e tij, ata që besojnë në Allahun dhe
në jetën tjetër….” (Bekare2/126),  pra Ibra-
himi (a. s.) familjen ia kishte dorëzuar Al-
lahut madhëriplotë. Në ato kohëra jo vetëm
që nuk jetonte askush në Mekë, por nuk ki-
shte as ujë për të pirë dhe as që kishte mun-
dësi të zhvillohet ndonjë lloj buqësie.

Sipas shpalljes së Allahut të lartma-
dhëruar, shtëpia e parë e themeluar në
faqen e dheut për të bërë ibadet njerëzit pa

dyshim që është Qabeja,  e cila është ndër-
tuar në Mekë si burim i udhërrëfimit dhe
mëshirës për popujt e ndryshëm. “Me të
vërtetë, Faltorja e parë e ngritur për njerë-
zit është ajo në Bekkë (Mekë), e bekuar
dhe udhërrëfyese për popujt.” Në të ka
shenja të qarta (që janë): vendi i Ibrahimit
(mekami Ibrahim); (fakti që) kush hyn në
të është i sigurt; dhe vizita (për haxh) e
kësaj Faltoreje (e cila është detyrë) për
këdo që ka mundësi ta përballojë rru-
gën….(Ali Imran 3/96-97)  Duke u nisur
nga këto ajete,  kuptohet që Qabeja ka ek-
zistuar edhe para Ibrahimit (a. s.), madje
thuhet se historia e saj zgjatet/shkon deri
tek Ademi (a. s.), mirëpo brenda rrjedhës
së kohës për shkaqe të ndryshme ndërtesa
është shkatërur dhe harruar. Sipas këtyre të
dhënave,  Ibrahimi (a. s.) e ka rindërtuar
Qabenë, në të njëjtin vend, mbi themelet e
mëpërparshme. Kurani fisnik pohon qartë
se Ibrahimi dhe Ismaili (a. s.) e kanë ndër-
tuar dhe e ka përgatitur Qabenë e madhë-
nueshme për adhurime siç janë haxhi,
namazi apo adhurime të tjera.  Gjithashtu
aty përmendet se nëpërmjet gjuhës së Ibra-

himit (a. s.) njerëzit janë ftuar në adhuri-
min e haxhit. “Kur Ibrahimi dhe Ismaili
ngritën themelet e Qabesë, u lutën: “O Zoti
ynë! Pranoje prej nesh (këtë vepër)! Me të
vërtetë, Ti je Ai që dëgjon dhe di gjithçka!
O Zoti ynë! Na bëj të përulur ndaj Teje!
Bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të pë-
rulur ndaj Teje! Tregona ritet e Haxhit dhe
pranoje pendimin tonë, se, pa dyshim, Ti
je Pranuesi i pendimit, Mëshirëploti! (Be-
kare 127-128) Prandaj,  lirisht mund të thu-
het se adhurimi i haxhit ka filluar me
Ibrahimin (a. s.). Botëkuptimi fetar i pastër
i Ibrahimit (a. s.), përkatësisht besimi në
një Zot/teuhid dhe adhurimet e bëra në për-
puthshmëri me këtë botëkuptim,  kanë va-
zhduar për një kohë të gjatë,  duke e ruajtur
origjinalitetin e tyre.

Por, brenda kohës deri në paraqitjen e
Muhamedit (a. s.), përkatësisht shpalljen e
Kuranit famëlartë,  në këto rajone ishte
përhapur idhujtaria. Në vitet e para të lin-
djes së Islamit tradita  e rrotullimit rreth
Qabesë, umreja, qëndrimi në Arefat dhe
Muzdelife,  apo prerja e Kurbanit, vazhdo-
nin të praktikoheshin; haxhi vazhdonte të

24 Korrik 2018 | Shawwal - Dhul-Qa’dah 1439 Hëna e re 25

Haxhi udhëtim drejt
devotshmërisë

Adhurimi i haxhit është bërë farz nëpërmjet ajetit kuranor “…dhe vizita (për haxh) e kësaj Faltoreje (e cila
është detyrë) për këdo që ka mundësi ta përballojë rrugën”. (Ali Imran 3/97) Kur është shpallur ky ajet, i

Dërguari i Allahut e kishte mbajtur një ligjëratë (hutbe) dhe në mes tjerash kishte thënë: “O njerëz! Juve ju
është bërë haxhi farz. Prandaj kryejeni haxhin…!”
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hut (xh. sh.).  Nëse i luten Allahut madhë-
riplotë, Allahu atyre ua pranon duatë dhe
nëse kërkojnë që Allahu t’ua fal mëkatet,
Allahu ua fal mëkatet atyre.” Siç shihet,
Muhamedi (a. s.), ata që shkojnë në haxh i
ka nderuar me shprehjen “përfaqësues/të
deleguar të Allahut (xh. sh.)”. Ndërkaq,  si
shpërblim për haxhin e pranuar Pejgamberi
ynë (sav) i ka përgëzuar besimtarët me
xhenet:  “Haxhin dhe umren kryejeni ba-
shkërisht. Për shkak se, ashtu siç kaceku e
largon/zhduk ndryshkun nga hekuri, ari
dhe argjendi,  edhe haxhi dhe umreja i
zhduk mëkatet dhe varfërinë. Ndërsa haxhi
i pranuar nuk ka tjetër shpërblim përveç
xhenetit.”

Pejgamberi (sav) duke i shpjeguar vle-
rat dhe shpërblimet e haxhit i ka motivuar
dhe nxitur njerëzit ta kryejnë këtë adhurim,
kështu që duke iu përgjigjur pyetjes “Cila
vepër është më e vlefshme dhe më e
mirë?”,  është përgjigjur duke thënë së pari:
“Besimi në Allahun dhe në të Dërguarin e
tij”.  Kur i është thënë “Pastaj cila është më
e vlefshme?”, “Xhihadi/përpjekja në rrugë
të Allahut, që është kulmi i veprave të
mira.” Ndërsa në pyetjen “pas kësaj, cila
është?”,  është përgjigjur:  “Haxhi i pra-
nuar.”

Haxhi është një ibadet që bëhet edhe
me pasuri edhe me trup. Myslimani i cili i
plotëson kushtet e caktuara, një herë në jetë
e ka farz shkuarjen në haxh. Ashtu siç është
në çdo urdhër të Allahut, edhe në obligue-
shmërinë e haxhit gjenden urtësi dhe dobi
të shumta. Shkuarja e myslimanëve në
vendet e shenjta nga shtete të ndryshme,
takimi i tyre rreth një qëllimi të përbashkët,
pa marrë parasysh gjuhët e ngjyrat e ndry-

shme dhe shprehja e lutjeve ndaj Zotit ba-
shkërisht, e përforcon vëllazërinë islame.
Myslimanët në këtë rast kanë mundësi të
njihen mes vete, si dhe të përpiqen t’u
gjejnë zgjidhje brengave dhe vështirësive
të tyre.

Veshja e myslimanëve me ihrame,  pa
marrë parasysh pozitën që kanë në shoqëri
- i pasur qoftë apo i varfër, pra paraqitja e
tyre me uniformë të njëjtë,  ngjall mendi-
min e barazisë mes njerëzve dhe përkujton
ditën e Mahsherit. Gjatë udhëtimit për në
haxh njeriu e shton diturinë dhe përvojën e
tij, si dhe i fiton shprehitë e qëndresës ndaj
vështirësive. Duke e zvogëluar varësinë
ndaj pasurisë, ai zhvillon ndjenjat e ndih-
mës dhe mëshirës ndaj të varfërve dhe të
ngratëve.

Pamja e vendeve ku ka lindur dhe është
rritur pejgamberi ynë i dashur dhe vizita e
vendeve të shenjta,  ku ka filluar të përha-
pet në tërë botën feja islame, ngjall një en-
tuziazëm shpirtëror dhe i përforcon
ndjenjat fetare. Njeriu në vendet e shenjta
ndjen se është më afër Allahut dhe nga iba-
detet e bëra në këto vende fiton sevape të
shumëfishta.

Pra,  haxhi ashtu siç është një adhurim
që kryhet me mjete financiare dhe trupore,
njëkohësisht ai është edhe një adhurim që
posedon dimensionet materiale dhe shpir-
tërore, individuale dhe shoqërore, të kësaj
bote dhe të botës tjetër. Në adhurimin e ha-
xhit aq sa është me rëndësi çështja e kohës,
edhe elementi i vendit dhe hapësirës para-
qet rëndësi të madhe. Haxhi i përforcon pa-
rimet e besimit/imanit siç janë besimi në
Allahun e madhërishëm, besimi në pej-
gamberët dhe besimi në botën tjetër/ahiret.

Gjithashtu,  myslimanëve u afron mundë-
sinë që t’i fitojnë dhe përjetojnë bukuritë
morale siç janë devotshmëria, durimi, da-
shuria, respekti, vëllazëria, flijimi apo bu-
jaria.

Adhurimi i haxhit përbëhet nga një
varg dhe dendësi ibadetesh dhe lutjesh të
ndryshme,  siç janë ihrami (veshja e po-
saçme e haxhilerëve), namazi, telbija, dhi-
kri, qëndrimi në Arafat, kërkimi i faljes,
durimi, ndalesat e ndryshme gjatë qëndri-
mit në ihrame, prerja e kurbanit, sadakatë
dhe lëmoshat e llojllojta. Meqë haxhi është
një adhurim që realizohet në një kohë dhe
në vende të caktuara, te myslimanët
mbjell konceptin mbi kohën dhe hapësi-
rën, zhvillon vetëdijen se në këtë botë gji-
thçka realizohet brenda një sistemi të
caktuar. Sipas kësaj, haxhi nuk është një
adhurim që fillon dhe mbaron brenda një
muaji. Përkundrazi,  ai është njëri ndër
adhurimet më të rëndësishme, i cili my-
slimanëve do t’ua përforcojë dimensionet
shpirtërore, do t’ua mbështet dhe fuqizojë
cilësitë morale, do t’ua shtojë nderin, kre-
narinë dhe madhështinë, do t’ua zhvillojë
vetëdijen e përgjegjësisë dhe do t’u japë
forcë që të lëvizin dhe të veprojnë ba-
shkarisht. Në këtë klimë të bekuar, mysli-
manët e gjejnë mundësinë dhe shansin për
të përfituar nga njëri-tjetri, për të shfaqur
dhe për të prezantuar në mënyrë reciproke
dashurinë, diturinë, përvojën dhe këmbi-
min e kulturave të ndryshme. Në këtë më-
nyrë, në kohën më të bekuar, në vendin
më të shenjtë, e realizojnë një takim ja-
shtëzakonishtë të bereqetshëm dhe kthe-
hen në shtëpitë e tyre të pastruar nga
mëkatet.

Autor: Jusuf ZIMERI

Sikur edhe çdo ibadet tjetër në Islam
që i ka kushtet e veta, ashtu edhe
haxhi që të jetë i vlefshëm i ka ku-

shtet e veta. Kushtet e haxhit mund të
jenë:

1. Kushtet e obligueshmërisë
2. Kushtet e obligueshmërisë së

kryerjes së haxhit
3. Kushtet e vlefshmërisë së haxhit

KUSHTET E HAXHIT

Kushtet e obligueshmërisë së haxhit
Kushtet e obligueshmërisë së haxhit

janë ato kushte nga të cilat varet obligue-
shmëria e kësaj shtylle islame, që do të
thotë se nëse ekzistojnë këto kushte,  nje-
riu obligohet me haxh e në të kundërtën
nuk obligohet me këtë obligim, e që janë:

1. Islami
Haxhi është obligim me të cilin obli-

gohen vetëm myslimanët.
2. Logjika – mençuria
Haxhi nuk është obligim për të çmen-

durin, sepse ai nuk është i aftë për kryer-
jen e obligimeve për shkak të humbjes së
logjikës së tij.

3. Liria

Haxhi është obligim për të lirin, ngase
robi nuk posedon pasuri që të kryejë këtë
obligim.

4. Mosha – bulugi
Haxhi nuk është obligim për të veg-

jlit, sepse obligimet fillojnë me puberte-
tin (bulugin/bylykun), andaj ai i cili nuk
ka hyrë në vitet e pubertetit nuk obligohet
me dispozitat e jurisprudencës islame.

5. Dituria për obligueshmërinë e ha-
xhit

Për njerëzit që e pranojnë Islamin e
që jetojnë në shtetin e quajtur “Darul
Harb” dituria për obligueshmërinë e ha-
xhit është kusht i obligueshmërisë, kurse
për ata që e pranojnë Islamin dhe jetojnë
në Shtetin Islam dituria për obligue-
shmërinë e haxhit nuk është kusht.

6. Koha
Nëse besimtari islam posedon pasuri

për kryerjen e haxhit në muajt e haxhit që
janë Shevali, Dhul Ka’de dhe dhjetë ditët
e muajit Dhulhixhe, atëherë i obligohet
kryerja e haxhit. Allahu   (xh. sh.) thotë:
“Haxhi është në muajt e caktuar.”

7. Mundësia fizike dhe materiale
Nga kjo nënkuptojmë që personi të

jetë i shëndoshë fizikisht dhe të ketë pa-
suri të mjaftueshme që të sigurojë ushqi-
min e nevojshëm derisa të kthehet, për

vete dhe për familjen e tij për të cilën kuj-
deset, duke mos bërë koprraci dhe duke
mos shpenzuar pa nevojë. Gjithashtu
nënkuptohet edhe mjeti i udhëtimit varë-
sisht nga mundësia e tij fizike.

8. Siguria e rrugës
Me këtë nënkuptohet që rruga të jetë

e sigurt dhe e lirë.
Ata të cilët nuk kanë mundësi të

udhëtojnë për në haxh për shkak të pa-
mundësisë fizike, apo për shkak të pasi-
gurisë, kanë për obligim që në vend të
tyre të çojnë dikë tjetër që t’ua kryejë ha-
xhin gjatë jetës së tyre,  apo të lënë po-
rosi për kryerjen e haxhit pas vdekjes së
tyre.

Kushtet e vlefshmërisë së haxhit
Këto kushte janë ato kushte pa të cilat

nuk mund të jetë haxhi i vlefshëm me
mungesën e tyre dhe nuk shkarkohet nga
obligimi i farzit e as që arrin sevapin pa-
varësisht se a mungojnë të gjitha këto ku-
shte apo vetëm disa nga to,  e që janë:

1. Hirami në haxh e që është për qël-
lim nijeti bashkërisht me telbijen.

2. Koha e caktuar e që janë muajt e
haxhit (Sheval, Dhul Ka’de dhe dhjetë
ditët e muajit Dhulhixhe).

3. Vendi i caktuar që Allahu (xh. sh.)

Haxhi
Për njerëzit që e pranojnë Islamin e që jetojnë në shtetin e quajtur “Darul Harb” dituria për

obligueshmërinë e haxhit është kusht i obligueshmërisë, kurse për ata që e pranojnë Islamin dhe jetojnë në
Shtetin Islam dituria për obligueshmërinë e haxhit nuk është kusht.
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ka caktuar për kryerjen e farzeve të ha-
xhit.

4. Moskryerja e marrëdhënieve in-
time gjatë haxhit.

Kushtet e veçanta për gjininë femë-
rore
Krahas kushteve të përgjithshme që

vlejnë për dy gjinitë, për gjininë femërore
ekzistojnë disa kushte specifike që duhet
plotësuar ajo për kryerjen e haxhit e që
janë:

1. Që femrën gjatë udhëtimit për në
haxh ta shoqërojë bashkëshorti i saj apo
mahremi. Këtë e vërteton hadithi që e
transmeton Ibni Abasi (r.a.) nga Pejgam-
beri Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme,  ku
ka thënë: “Nuk (ka të drejtë) të udhëtojë
gruaja tri (ditë), veçse me Mahremin e
saj.”

Mahrem quhet personi me të cilin
gruaja nuk ka të drejtë martese të përher-
shme pavarësisht pengesa a qëndron nga
farefisnia, qumështi apo miqësia.

2 .Që gruaja të mos jetë në pritje ideti
nga shkurorëzimi apo nga ideti i vdekjes
së bashkëshortit, sepse në këtë kohë ajo e
ka të ndaluar të dalë nga shtëpia e burrit,
apo shtëpia e përcaktuar që ajo të qën-
drojë në të.

FARZET E HAXHIT

Sipas medhhebit hanefij farzet (ruk-
net) e haxhit janë tre:

1. Ihrami
Me shprehjen Ihram në kuptimin gju-

hësor nënkuptojmë të ndalosh diç që
ishte e lejuar, kurse në terminologjinë e
sheriatit islam nënkuptojmë: nijetin ze-
mëror për të kryer haxhin, bashkërisht me
shqiptimin e Telbijes me anë të gjuhës pa
ndonjë ndarje mes nijetit dhe telbijes.
Nga kjo nënkuptohet se Ihrami është nijet
për Haxh. Shqiptimi i nijetit është veprim
i preferuar (mustehab) si p.sh. të thotë:
Bëra nijet haxhin dhe hyra në Ihram për
hir të Allahut”. Nëse personi i cili në mo-
mentin e veshjes së iharameve dhe bërjes
nijet humb vetëdijen apo alivanoset duke
qenë në mikat, atëherë nijetin e haxhit për
të mund ta bëjë dikush nga bashkudhëta-
rët e tij pasi të ketë bërë nijetin për vete.
Thotë: O Zoti im, ai dëshironte haxhin,
lehtësoja atij, dhe e thotë telbijen. Ky
nijet për të është i vlefshëm dhe konside-
rohet se e ka plotësuar farzin. E njëjta di-
spozitë vlen edhe për të sëmurin që është
në kllapi për shkak të sëmundjes. Nëse
më tutje i kthehet vetëdija këtij personi,

atëherë ai vazhdon vetë t’i kryejë obligi-
met, por nëse humbja e vetëdijes vazhdon
edhe më tutje, për të mund të bëjë personi
i cili ka bërë nijet haxhin.

2. Qëndrimi në Arefat 
Qëndrimi në Arefat në kohën e cak-

tuar është farz (rukn) i haxhit, qoftë edhe
një çast dhe pavarësisht se qëndron në
këmbë apo ulur, zgjuar apo në gjumë. Pej-
gamberi Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme ka
thënë: “Haxhi është (në) Arefat.” 

Koha e Arefatit është prej kohës së ze-
nitit ditën e Arefatit deri disa çaste para lin-
djes së diellit ditën e Bajramit. Haxhiu i cili
nuk qëndron në Arefat brenda kësaj kohe
konsiderohet se e ka humbur haxhin dhe
atë duhet përsëritur.

3. Tavafi zijaret
Është fjala për Tavafin i cili bëhet pas

gjuajtjes së guralecave ditën e parë të Ba-
jramit. Ky tavaf quhet edhe tavaful iafada
dhe është farz i haxhit. Allahu (xh. sh.) në
Kuranin famëlartë ka thënë:

“Pastaj le ta heqin papastërtinë e tyre,
le t’i zbatojnë premtimet e veta dhe le të
sillen (bëjnë tavaf) rreth shtëpisë së lashtë.”

Për t’u plotësuar ky farz nevojitet që
haxhiu të bëjë së paku katër sjellje rreth
Qabesë, sepse tri sjelljet e fundit janë va-
xhib.

Këto janë tre farze, apo për të qenë
më i qartë tre rukne kryesore të Haxhit, e
në vazhdim të kësaj të potencojmë edhe
disa farze që ndërlidhen me kryerjen e
këtyre farzeve e që janë:

1. Radhitja mes farzeve që nënkupton se
tre farzet e lartpërmendura të kryhen ra-
dhazi, pra të fillohet me Ihramin, pastaj qën-
drimi në Arefat dhe në fund tavafi zijaret.

2. Është farz që çdo farz të kryhet në
kohën dhe vendin e vet.

3. Nijeti i tavafit farz është kusht i
vlefshmërisë së tavafit, andaj është farz e
me këtë është për qëllim nijeti zemëror e
jo formal.

Dispozita e këtyre farzeve është pa-
vlefshmëria e haxhit nëse nuk zbatohen
të gjitha këto farze. Nëse braktiset një nga
këto farze, pavarësisht me qëllim po me
harresë, gabimisht apo pa dije,  haxhi
është i pavlefshëm dhe nuk mund të për-
mirësohet me therje të kurbanit.

VAXHIBET E HAXHIT

Në vazhdim do të përmendim vaxhi-
bet e haxhit e që janë:

– Veshja e Ihramit prej mikatit ose
para tij. Nga ky vaxhib nënkuptohet se
mikati nuk guxon të kalohet pa e veshur
Ihramin, por lejohet që Ihrami të vishet
para Mikatit. Transmetohet se Ibni Omeri
(r. a.) Ihramet i kishte veshur prej Bejtul
Makdesit, Umran b. Husejni i kishte ve-
shur prej Basrës, kurse Abdullah b. Abasi
prej Shamit.

1- Mosveshja e rrobave të qepura

gjatë ihramit
2- Mosmbulimi i kokës për burrat,

por jo edhe për gratë,
3- Mosmbulimi i fytyrës për burra

dhe për femrat,
4- Saji mes Safas dhe Merves[2]. Al-

lahu (xh. sh.) ka thënë: “Safa” dhe
“Merve” janë nga shenjat (për adhurim) e
Allahut, e kush e mësyn shtëpinë për
haxh (Qabenë për haxh) ose për umre (vi-
zitë jashtë kohës së haxhit), nuk është
mëkat për te t’i vizitojë ato dyja (të ecë
në ato dy vende). E kush bën ndonjë të
mirë nga vullneti (joobliguese), s’ka dy-
shim se Allahu është shpërblyes i gjithë-
dijshëm. Gjatë kryerjes së Sajit haxhiu
duhet të ecë këmbë, dhe nuk lejohet bar-
tja e tij nëse për të nuk ka arsyetim juri-
dik. Nëse haxhiu nuk ecën në këmbë dhe
për të nuk ka arsyetim, obligohet me
therje të kurbanit.

5- Zgjatja e qëndrimit në Arefat prej
zenitit ditën e Arefatit deri pas perëndi-
mit të diellit, me qëllim që të kapë edhe
një pjesë të natës.

6- Qëndrimi në Muzdelife qoftë edhe
vetëm disa çaste pas sabahut, ditën e Ba-
jramit,  por para lindjes së diellit, kurse
bujtja në Muzdelife është sunnet.

7- Shtyrja e namazit të akshamit dhe
të jacisë deri në Muzdelife dhe falja e tyre
bashkërisht në Muzdelife në kohën e na-
mazit të jacisë. Nëse haxhiu e ka falur na-
mazin e akshamit rrugës duke shkuar në
Muzdelife ose në Arefat, duhet ta përsërit
namazin e akshamit deri para mëngjesit.

8- Gjuajtja e guralecëve sipas rendit

në ditën e gjuajtjes, që të mos vonohet
gjuejtja e çdonjërës në tjetrën gjatë tri di-
tëve.

9- Qethja e flokëve apo rruajtja.
10 – Prerja e Kurbanit për haxhin

Kiran dhe Temetu.
11- Prerja e kurbanit të bëhet para qe-

thjes apo rruajtjes.
12- Tavafi i lamtumirës (Veda) për

haxhilerët që jetojnë jashtë mikateve. Ky
tavaf bie nga obligimi për femrat që janë
në menstruacione.

13- Që tavafi Zijaret të bëhet gjatë tri
ditëve të Bajramit, respektivisht deri para
perëndimit të diellit ditën e tretë.

14- Tri sjelljet e fundit të tavafit.
15- Falja e dy reqateve namaz pas çdo

tavafi, qoftë farz, vaxhib apo nafile.
16- Tavafi të fillojë nga guri i zi (ha-

xherul esvedi).
17- Sjellja të bëhet në të djathtë,  do të

thotë Qabeja të ngelë në krahun e majtë.
18- Fillimi i sajit të bëhet nga kodrina

e Safas.
19- Prerja e kurbanit për haxhiun me

nijet Kiran dhe Temettu.
Dispozita e lënies së një vaxhibi obli-

gon dënim që është prerja e një kurbani
dele apo kafshë e madhe për shtatë per-
sona. Lënia e vaxhibit nuk e prish haxhin,
pavarësisht se a bëhet me qëllim apo si
harresë; e di se është vaxhib apo nuk e di,
me përjashtim se lënia me qëllim konsi-
derohet mëkatar.

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)



30 Korrik 2018 | Shawwal - Dhul-Qa’dah 1439 Hëna e re 31

O njerëz, dëgjoni se ç'do t'ju them; se nuk e di a do t'ju takoj më në këtë vend pas këtij
viti! 

O njerëz, frikësojuni Zotit dhe respektojeni atë; bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj
vetes dhe të tjerëve. 

Kjo është dita e flijimeve në emër të Allahut. 
Vërtet, gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me

Krijuesin tuaj; ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. 
Ruajeni, respektojeni dhe nderojeni vlerën e perso¬nalitetit dhe të dinjitetit njerëzor. 
Njeriu është vepër madhështore e Allahut dhe mjerë për atë që e përçmon nderin dhe din-

jitetin e veprës së Allahut. 
O njerëz, ju pashmangshëm dhe pakthyeshëm do t'i ktheheni Allahut të amshueshëm dhe

Ai do t'ju thërret në përgjegjësi për veprat dhe punën tuaj. 
O besimdrejtë, dijeni se ka përfunduar koha e mosdijes dhe e traditave të këqija, të cilat

i kanë sjellë aq fatkeqësi gjinisë njerëzore. 
Unë jua kam treguar rrugën e shpëtimit, në të cilën duhet ecur. 
Sendet që ju janë dhënë në amanet ruajini si tuajat dhe kthejani ato besnikërisht dhe me

kohë atij që i përkasin. 
Gjakmarrja është e ndaluar. Të gjitha akuzat e këtilla, të cilat rrjedhin nga koha e injo-

rancës, anulohen. Akuza e parë e cila anulohet është gjakmarrja e ungjit tim Ibn Abdul-mu-
talibit, të cilin të pafajshëm e vranë njerëzit nga fisi hudhejl. Kjo gjakmarrje le të harrohet dhe
të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen. 

Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi nga huamarrësi duhet të marrë vetëm
atë që vërtet ia ka huazuar. Huat e para që i nënshtrohen këtij vendimi janë huat e ungjit tim,
Abbasit, i cili ka pasur mjaft borxhlinj. 

O besimdrejtë, faljauni kamatat borxhlinjve! Dëgjojeni këshillën time dhe pasuria juaj do
të shtohet, sepse juve ju mbetet kryegjëja për tregti dhe punë të ndershme. Nëse këtë nuk e
bëni, dijeni se e keni zemëruar rëndë Allahun dhe të dërguarin e Tij. Nëse borxhliu juaj është
në vështirësi, vazhdojani afatin e pagimit, ndërsa, nëse jeni në gjendje që t'ia falni borxhin,
atëherë kjo është edhe më e mira për ju. 

O besimdrejtë! O njerëz! Frikësojuni Ditës e cila vërtet do të vijë, kur të gjithë do të pa-
raqiteni para Allahut, Gjykatësit të Vetëm Suprem, (dita) kur ju pret drejtësia absolute! 

Kur të obligoheni se do ta paguani borxhin, paguajeni me kohë dhe kur ta bëni marrëve-
shjen,  bëjeni atë me shkrim; saktë dhe besnikërisht theksojeni afatin e pagesës... 

O ju që do të vdisni! Duajeni dhe dëgjojeni Zotin, Krijuesin e materies dhe asaj që është
shpirtërore, i Cili krijoi mashkullin dhe femrën, prej të cilëve u zhvillua e tërë gjinia njerë-
zore! 

Frikësojuni Allahut, nën ndihmën, prehjen dhe mëshirën e të Cilit të gjithë jemi udhëzuar!
Ne jemi të vdekshëm dhe çdo moment jemi sa më afër vdekjes dhe takimit me Të, me Alla-
hun e Amshueshëm, Gjykatësin e Drejtë. 

Respektojeni farefisninë. Besnikërisht përmbushni detyrat dhe obligimet që ekzistojnë
ndërmjet burrit dhe gruas,  si dhe ndërmjet prindërve dhe fëmijëve! 

Xheneti është nën këmbët e nënës. 
Ruajuni nga prostitucioni, tradhtia bashkëshortore dhe xhelozia. Prostitucioni dhe tra-

dhtia bashkëshortore janë mëkat i rëndë, ndërsa xhelozia shpie kah përçarja në martesë. 
Martohuni me ato që i doni; e kur Zoti me vullnetin e vet do t'ju bashkojë, atëherë re-

spektohuni, duajuni dhe jetoni në dashuri dhe harmoni. 
O bashkëshortë, silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri! 
O besimdrejtë, largojuni ngatërresave dhe përgojimit! 
Le të jenë të mallkuar në të dy botët ata që u bëjnë shpifje grave të ndershme! Ata që i

akuzojnë gratë e ndershme për tradhti në martesë ose për amoral, e për këtë nuk mund t'i
sjellin katër dëshmitarë të besueshëm; dënoni me tetëdhjetë goditje (shkopinj) dhe më asnjë-

herë mos u besoni, sepse janë të poshtër dhe të këqij! 
Nëse ndjeni se ndaj grave tuaja ju është dobësuar dashuria, mos nxitoni (në shkurorë-

zim), por mendoni mirë, sepse Allahu nëpërmjet këtij sprovimi ju udhëzon në rrugët e fatit
të ri dhe të madh, me të cilin dëshiron t'ju përgëzojë. Mos kërkoni shkurorëzim pa shkaqe të
arsyeshme, sepse prej të gjitha gjërave që Allahu i ka lejuar, më së tepërmi e urren shkuro-
rëzimin. Gratë tuaja ju janë dorëzuar në besë të Zotit; pra, respektojeni, o besimdrejtë, atë
amanet të Zotit! 

O njerëz, sot Djalli i mallkuar është i dëshpëruar, sepse ka pësuar humbje dhe nuk mund
të ndikojë më ndaj jush. Megjithatë, gjithnjë bëhuni të kujdesshëm,  që ai i mallkuar të mos
ju lajthitë as në gjërat më të vogla! 

O besimdrejtë, kur e caktoni dhe e ndani ndërmjet vetes trashëgiminë, bëhuni të drejtë dhe
përmbajuni Librit të Zotit. Ruajeni pasurinë e të miturve, të paaftëve dhe të marrëve. 

Zoti çdonjërit ia ka dhënë të drejtën e vet, andaj nuk ka nevojë t'u lihet trashëgimtarëve
testament, ndërsa si testament nuk mund të lihet një e treta e pasurisë. 

Fëmija i takon atij në shtratin e të cilit është lindur. 
Kush pohon se i takon tjetërkujt, përveç prindit, atë do ta zë mallkimi i Zotit.
Nuk i lejohet gruas të japë diçka nga pasuria e burrit të vet pa lejen e tij.
Borxhin duhet paguar, ndërsa sendin e huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet kthyer me

dhuratë. Kush hyn dorëzanë për dikë, obligohet me përgjegjësi për dorëzani. 
Me robërit dhe shërbëtorët silluni njerëzisht. Ushqejini ata sikur që ushqeheni vetë dhe

vishini ata sikur që visheni vetë. Nuk guxoni t'u bëni keq e as t'i keqpërdorni. Edhe ata janë
njerëz; edhe ata janë shërbëtorë të Zotit.

O besimdrejtë, dijeni dhe mos harroni se të gjithë myslimanët janë vëllezër. Ju jeni plo-
tësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Arabi ndaj joarabit nuk ka kurrfarë përparësie; e
kjo vlen edhe për të ziun ndaj të kuqit dhe për të kuqin ndaj të ziut; përveç në devotshmëri.
Të gjithë ju jeni pasardhësit e Ademit, ndërsa Ademi e ka prejardhjen nga dheu. 

O myslimanë, kujdesuni, duajuni dhe ndihmohuni mes vete! Nuk guxoni ta ofendoni
njëri-tjetrin, e as t'i grabitni diçka njëri-tjetrit. Ky është mëkat i rëndë. Merreni vetëm atë që
ju jepet me dëshirë! Respektojeni pacenueshmërinë e pasurive tuaja derisa janë në frymën e
ligjeve të Zotit. 

Islami dhe interesi i përgjithshëm le të jetë mbi ju dhe mbi interesin tuaj! Përkushtojani
Islamit jetën tuaj dhe në punën për Islam jepni prej vetes gjithçka që mundeni. 

Kurrë mos e shkelni të drejtën dhe nderin e dikujt! Mos i bëni dhunë vetes! Mos harroni
se mëshira është një ndër bazat e Islamit. 

O njerëz, dëgjoni se ç'po ju them dhe mbajeni mend mirë! Po ju lë Librin e Zotit-Kura-
nin, i cili,  po t’i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruajë që mos ta humbni rrugën e drejtë, rrugën
e drejtësisë dhe të së Vërtetës. Kurani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Al-
lahut dhe fjalë e Tij, në vërtetësinë e të cilit nuk ka dyshim. 

Para vetes keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur dhe punuar,
jam përpjekur të jetë në përputhshmëri të plotë me urdhrat e Allahut. 

Ju vërtet nuk do të lajthitni përderisa i përmbaheni Kuranit (Librit të Zotit) dhe Sunnetit
(traditës sime). 

O njerëz, pas meje nuk do të vijë më Lajmëtar tjetër nga Zoti dhe pas jush populli nuk
do të ketë më Pejgamber! Pra, bëni ibadet (besoni dhe adhuroni) Zotin; falni pesë namazet
në kohë; agjëroni muajin e Ramazanit; jepeni zeqatin me gjithë zemër e të kënaqur dhe krye-
jeni haxhin, si dhe zbatoni urdhrat e sundimtarëve tuaj! Ashtu do të hyni në Xhenetin e Zotit
tuaj![1] 

O besimdrejtë, fliteni gjithnjë të vërtetën e pastër. Urrejtja asnjëherë të mos ju largojë
nga rruga e drejtë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Frikësojuni Allahut, se Ai i sheh
veprimet tuaja! 

O njerëz, e dëgjuat porosinë time, pra futeni atë në zemrën tuaj dhe (praktikojeni) në
jetën tuaj!

Të gjithë ata që i dëgjuan fjalët e mia,  le t'ua përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar, se
ndodh që ata (të tjerët) i kuptojnë më mirë.

O Zoti im, a e përmbusha detyrën dhe misionin e besuar? 
Rreth njëqind e dyzet mijë haxhilerë brohoritën njëzëri: 
O i dërguar i Zotit, ti e përmbushe misionin tënd besnikërisht dhe na e komunikove atë

që të urdhëroi Zoti... 
Atëherë Muhamedi (a. s.) u tha: O Zot, dëshmo! O Zot, dëshmo! O Zot, dëshmo! 
Atë ditë atij iu shpall ajeti nga Zoti i Lartmadhëruar: 
"Sot juve jua kam përsosur fenë tuaj, plotësova dhuntinë time ndaj jush dhe jam i këna-

qur që Islami të jetë feja juaj." (Maide, 3)

Ligjërimi i fundit 
i Muhamedit (a. s.)

"Sot juve jua kam përsosur fenë tuaj, plotësova dhuntinë time ndaj jush dhe jam
i kënaqur që Islami të jetë feja juaj." (Maide, 3)



32 Korrik 2018 | Shawwal - Dhul-Qa’dah 1439 Hëna e re 33

Allahu i Madhërishëm është betuar
në netët e 10 ditëve të Dhulhi-
xhes, ku ka veçuar më pas ditën e

Arafatit dhe ditën e Bajramit,  e cila për-
kon me ditën kur haxhilerët, pas lindjes së
diellit, nisen për në Mina dhe hedhin gu-
ralecët në Akabenë e madhe, bëjnë kurba-
nin dhe qethin ose rruajnë kokat e tyre.

VLERA E 10 DITËVE TË DHULHIXHES 

Duke treguar për vlerën e madhe të kë-
tyre 10 ditëve, Pejgamberi (a. s.)  thotë:
“Ditët në të cilat puna e mirë është më e
dashur tek Allahu janë 10 ditët e Dhulhi-
xhes. Të pranishmit e pyetën: “Puna në
këto ditë është më e mirë se sa vetë Xhi-
hadi në rrugë të Allahut?” Pejgamberi (a.
s.) u përgjigj: Po! Vetëm nëse njeriu del

me veten dhe pasurinë e tij në rrugë të Al-
lahut dhe nuk kthehet më.” (Transmetoi
Buhariu) Ndërsa Ibn Umeri në shpjegim
të këtij hadithi thotë: “Nuk ka ditë më ma-
dhështore tek Allahu se dita e xhumasë,
përveç 10 ditëve të Dhulhixhes, sepse
punët e mira në këto ditë janë të barabarta
me gjithë vitin.” E pra, ky është rasti më i
volitshëm ku besimtari duhet të shtojë
punët e mira sa të mundet. Prej punëve të
mira janë: namazi nafile, sadakaja, agjë-
rimi, leximi i Kuranit, përmendja e Alla-
hut (dhikri), lutjet e ndryshme etj.

Për sa i përket agjërimit, edhe pse Ai-
shja thotë se Pejgamberi (a. s.)  nuk i ka
agjëruar 10 ditët e Dhulhixhes, kjo s’do të
thotë se agjërimi është i ndaluar. Imam Ibn
Rexhepi në komentim të hadithit shpje-
gon: “Thënia e Aishes tregon se Pejgam-

beri (a. s.)  nuk i ka agjëruar të gjitha ditët
e Dhulhixhes së bashku, mirëpo kjo nuk
mohon që Pejgamberi të ketë agjëruar disa
prej këtyre ditëve. Kjo gjë ka qenë e njo-
hur te selefët, madje Ibn Umeri i agjëronte
të gjitha ditët e Dhulhixhes, përveç ditës
së dhjetë, sepse ajo është ditë Bajrami.

Përveç kësaj, duhet theksuar rëndësia e
madhe që ka agjërimi i ditës së Arafatit, që
është dhe dita e nëntë e Dhulhixhes. Pej-
gamberi (a. s.),  kur e pyetën për agjërimin
në këtë ditë, tha: “Agjërimi në ditën e Ara-
fatit shlyen gjynahet e vitit që ka kaluar dhe
atij që do të vijë.” (Transmetoi Muslimi)

KURBANI DHE RREGULLAT E TIJ

Çdoherë fjala kurban na sjell ndër
mend sakrifikimin e një kafshe, mirëpo

kurbani i Bajramit është një sakrifikim
dhe flijim i cili i dedikohet vetëm Allahut
të Madhërishëm. Përveç kësaj, me kur-
banin e Bajramit manifestohet qartë më-
shira, solidariteti, përulësia dhe
sinqeriteti i besimtarëve mes tyre. Allahu
i Lartësuar në Kuran, pasi na tregon se
nga kurbani i therur duhet t’u japim atyre
që lypin dhe atyre që nuk lypin,  thotë:
“Tek Allahu nuk arrin as mishi, as gjaku
i tyre, por arrin përkushtimi juaj. Kështu,
Ai i ka vënë ato në shërbimin tuaj,  që ju
ta madhëroni Allahun, sepse ju ka udhë-
zuar dhe ju ka përgëzuar bamirësitë!”
(Suretu El-Haxh 36-37)

Kështu, pra, Kurbani mbart në vet-
vete mirënjohjen ndaj Zotit dhe dobia e
tij i kthehet vetë njeriut, qoftë kur kafsha
është e gjallë, por edhe pas therjes, sepse
Allahu nuk ka nevojë për gjakun dhe mi-
shin e saj, por Ai kërkon prej nesh t’i jemi
mirënjohës Atij, për të përmbushur kë-
shtu detyrimin për të cilin edhe jemi kri-
juar.

Kurbani i Bajramit, veç tjerash, është
dhe një ringjallje e rrugës së pastër që
ndoqi babai i profetëve, Ibrahimi (alejhis-
selam), i cili ishte i gatshëm të flijonte të
birin e tij Ismailin për të çuar në vend ur-
dhrin e Allahut. Në këtë sprovë të madhe,
ku u tregua vendosmëria dhe sinqeriteti i
Ismailit, Allahu ia zëvendësoi Ibrahimit
flijimin e djalit me therjen e një kurbani
dhe kjo gjë mbeti përkujtim i veçantë për
njerëzit më pas. Për këtë, Allahu i Ma-
dhërishëm thotë në Kuran: “Vërtet kjo
ishte sprovë e qartë. Ne e zëvendësuam
atë me një kurban të madh. Dhe i lamë
atij (Ibrahimit) kujtim të mirë në brezat e
mëvonshëm.” (Suretu Essafatë, 106-108)
Allahu i Madhërishëm nuk kërkon prej

nesh që të flijojmë fëmijët tanë, siç ur-
dhëroi Ibrahimin (alejhis- selam), por Ai
do që të na mëshirojë më shumë duke na
kërkuar më pak. Allahu kënaqet me robin
e Tij kur ai e ndjek rrugën e Ibrahimit dhe
bën kurban një kafshë.

DIJETARËT ISLAMË RRETH
KURBANIT

Imam Ebu Hanife, Maliku, Euzai dhe
të tjerë janë të mendimit se Kurbani është
vaxhib (detyrë), duke u argumentuar me
argumente të ndryshme, ndër të cilat do të
veçonim hadithin pejgamberik ku Pej-
gamberi (a. s.)  thotë: “Kush i ka mundë-
sitë dhe nuk bën kurban, mos t’i afrohet
namazgjasë sonë!” (Transmetoi Ahmedi
dhe Ibn Maxha)

Ndërsa dijetarë të tjerë si: Imam Sha-
fiu, Ahmedi, Ebu Jusufi, Muhamedi e të
tjerë janë të mendimit se kurbani është

sunnet dhe diçka e pëlqyeshme. Ndër ar-
gumentet e tyre do të veçonim hadithin
ku Pejgamberi (a. s.)  thotë: “Kur të hyjë
hëna e Dhulhixhes dhe ndonjëri prej jush
dëshiron të bëjë kurban, mos të presë
thonjtë dhe qimet (në trupin e tij)!” (Tran-
smetoi Muslimi)

Megjithëkëtë, dijetarët duke u bazuar
në argumente të ndryshme, kanë vendo-
sur disa rregulla për kurbanin e Bajramit,
të cilat janë:

1-) Kur të hyjë hëna e re e Dhulhi-
xhes,  personi i cili ka vendosur të bëjë
kurban nuk duhet që të presë thonjtë ose
të heqë apo shkurtojë qimet kudo qofshin
ato në trupin e tij.

2-) Nuk duhet që kafsha e veçuar për
kurban të qethet, sepse leshi i saj është
pjesë e kafshës e cila është destinuar për
këtë adhurim të posaçëm. Ndërsa për sa i
përket qumështit të saj, disa dijetarë si
Imam Ebu Hanife dhe të tjerë mendojnë
se nuk lejohet të milet, kurse Imam Sha-
fiu dhe pjesa tjetër e dijetarëve janë të
mendimit se qumështi duhet të milet,
sepse është në dobi të njerëzve dhe mund
t’i sjellë dëm kafshës.

3-) Kafsha e kurbanit duhet të jetë e
majme dhe jo në moshë të vogël. Deveja,
për shembull, duhet t’i ketë mbushur pesë
vjet, lopa duhet të ketë plotësuar dy vjet,
dhia duhet të jetë motake, kurse delja së
paku të jetë gjashtë muajshe.

4-) Deveja dhe lopët vlejnë për shtatë
persona,  ndërsa delja dhe dhia për një
person. Personat janë të ndryshëm dhe
nuk futen në numërim familjarët e tij.
Pra,  një dele mjafton si kurban për të gji-
thë pjesëtarët e familjes, siç tregohet në
një hadith autentik, të cilin e transmeton
Tirmidhiu nga Ebu Ejjub el-Ensari.

5-) Kafsha e veçuar për kurban duhet
të jetë e shëndoshë fizikisht dhe pa të
meta të dukshme në trupin e saj. Ajo nuk
duhet të jetë e sëmurë, e verbër, ose e
çalë. Nuk duhet të jetë me veshë të prerë
ose të shqyer,  nuk duhet të jetë me bisht
të këputur ose të prerë, si dhe mos të ketë
brirë të këputur ose të thyer. Ndërsa për
sa i përket disa të metave fizike të vogla
tek veshët apo gjetkë,  nuk prish punë.

Në qoftë se kafsha e kurbanit bëhet
me ndonjë të metë pasi që është veçuar
për kurban, nuk prish punë sipas Imam
Shafiut, kurse Imam Ebu Hanife thotë se
ajo kafshë nuk vlen më për kurban.

6-) Kurbani theret pas namazit të Ba-
jramit dhe nuk është i vlefshëm nëse the-
ret para namazit. Për këtë arsye
Pejgamberi (a. s.)  kur pa se Ebu Burde
kish therur kurbanin para namazit të Ba-
jramit, e urdhëroi që të bënte një kurban
tjetër përveç tij. (Transmetoi Buhariu)

Koha e kurbanit fillon që pas nama-
zit të Bajramit dhe vazhdon deri në ditën
e katërt para se të perëndojë dielli. Këto
ditë quhen ditët e teshrikut.

7-) Është e pëlqyeshme që çdo njeri
ta therë vetë kurbanin e tij, siç ka vepruar
Pejgamberi (a. s.), por nëse dikush nuk di
të therë, ose nuk ka mundësi, mund t’ia
lërë në dorë dikujt tjetër.

Është e domosdoshme që kurbani të
theret me emrin e Allahut, pra gjatë ther-
jes të thuhet “Bismilah”,  si dhe është e
pëlqyeshme që pas tij të thuhet edhe “Al-
lahu ekber”, ose mund të thotë: “Bismi-
lah; o Zot, pranoje këtë kurban nga filani
(përmend emrin e tij) dhe familja e tij!”
Që të dyja format janë të vërtetuara në
hadithe të sakta.

9-) Nuk lejohet që kasapit t’i jepet si
hak pune lëkura e kurbanit, ose diç tjetër
prej tij, por mund t’i jepet diçka tjetër si
shpërblim. Lëkura mund të dhurohet, por
jo të shitet. E njëjta gjë vlen edhe për mi-
shin.

10-) Lejohet që gruaja e pasur të presë
kurban nga pasuria e saj dhe t’ia japë mi-
shin si sadaka burrit dhe fëmijëve të saj,
kur këta nuk janë në gjendje ta bëjnë vetë
kurbanin.

11-) Dijetarë të ndryshëm kanë kë-
shilluar që mishi i kurbanit të ndahet në
tri pjesë: një pjesë për vete, një pjesë të
jepet sadaka dhe një pjesë të dhurohet,
pasi Allahu në Kuran thotë: “Hani prej
mishit të tyre dhe ushqeni atë që lyp dhe
atë që nuk lyp!” (Suretu El-Haxh, 36)
Pra, ata persona që nuk lypin, ata janë ne-
vojtarë që nuk e shfaqin veten e tyre. Nje-
rëzve të tillëve u dhurohet mishi
(kryesisht farefisit dhe fqinjëve), kurse
atyre që lypin u jepet në formë sadakaje,
sepse e pranojnë diçka të tillë.

Përveç këtyre rregullave, myslimanët
duhet të kenë parasysh dhe kujdesin që
duhet të kenë për kafshën dhe mëshirën
ndaj tyre. Pejgamberi (a. s.)  ka thënë:
“Kur të therni, bëjeni atë në mënyrën më
të mirë: mpriheni tehun e thikës dhe re-
hatojeni kafshën në therje!” (Transmetoi
Muslimi)

Një burrë iu drejtua Pejgamberit (a.
s.)  me këto fjalë: “O i Dërguar i Allahut!
Unë kur e ther një dele e mëshiroj atë.”
Atëherë Pejgamberi (a. s.)  i tha: “Kur e
mëshiron atë dele, Allahu do të mëshirojë
ty.” (Transmetoi Ahmedi)

Dijetarë të ndryshëm,  si Imam Ah-
medi dhe të tjerë,  kanë thënë se kafsha
duhet të mbahet mirë, duhet çuar për t’u
therur në mënyrë të lehtë dhe butë, të
drejtohet nga kibla dhe kasapi të mos e
shfaqë thikën, vetëm se në momentin e
therjes.

Dhjetë ditët e Dhulhixhes 
dhe rregullat e kurbanit

Allahu i Madhërishëm në suren El-Fexhr betohet: “Pasha Agimin! Pasha dhjetë netët! Pasha çiftin dhe pasha
tekun!”. Në komentim të këtyre ajeteve Ibn Abasi shpjegon: “Netët e përmendura në ajet janë netët e 10

ditëve të para të muajit Dhulhixhe, ndërsa çifti është dita e dhjetë, që është dita e Kurban-Bajramit, kurse
teku është dita e nëntë, pra dita e Arafatit.” 
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Shkruan: Nexhat Ibrahimi

1. Ç’ËSHTË KURBANI
Ndonëse mendimtarët islamë nuk

janë unikë rreth përcaktimit se ç’është
kurbani, megjithatë përkufizimi më i pra-
nuar ndër dijetarët është:

Therja e kurbanit është detyrë rigo-
roze fetare (vaxhib) për besimtarët e rri-
tur dhe të pasur, të cilët gjatë tri ditëve të
Bajramit të Kurbanit gjenden në shtëpi,
pasuria e të cilëve, pas plotësimit të ne-
vojave familjare, arrin shumën e më së
paku një nisabi (vlera e nisabit është
641.5 gramë argjend).

2. KUSH ËSHTË I OBLIGUAR TË
THERË KURBAN

Sipas dispozitave islame, çdo mysli-
man, i moshës madhore (balig), i cili
gjatë tri ditëve të Bajramit të Kurbanit e

plotëson nisabin, është i obliguar të therë
kurban dhe atë, vetëm për vetveten.

Sa u përket fëmijëve të rritur, Imam
Ebu Hanife konsideron se babai duhet të
therë kurban për ta,  siç e jep për ta edhe
zekat’ul-fitrin. Imam Muhammed ibn
Hasani dhe Imam Ebu Jusufi konside-
rojnë se babai nuk është i obliguar të
therë kurban për fëmijët e mitur, qoftë
këta të kenë edhe pasuri të tyre. 

Edhe pse mendimi i Imam Ebu Hani-
fes nuk është aprovuar deri tash nga me-
dhebi hanefi, apo ndonjë medhheb tjetër,
konsiderojmë se, duke e pasur parasysh
aspektin social-ekonomik dhe moral-etik,
vlen të afirmohet dhe të praktikohet ndër
ne.

Të gjithë dijetarët pajtohen se nëna,
qoftë edhe e pasur, nuk është e obliguar të
therë kurban për fëmijët e saj të mitur.
Nuk janë të obliguar të therin kurban
edhe udhëtari, pastaj varfanjaku, njerëzit
me të meta mentale (të cilët trajtohen si
fëmijë të mitur) dhe borxhlinjtë.

3. LËNDA E KURBANIT
Lëndë kurbani kryesisht mund të jenë

tre grupe: berrat, gjedhët dhe devetë.
1. Në kategorinë e berrave hynë:

dashi e delja, cjapi dhe dhia që kanë ka-
luar një vit moshë. Përjashtim bën që
berri mund të jetë më pak se një vit (mbi
gjashtë muaj), por të jetë i rritur sikur
berri njëvjeçar.

2. Në kategorinë e gjedhit hynë: kau,
demi dhe lopa që i kanë mbushur dy vjet.

3. Në kategorinë ku bënë pjesë deveja
mosha shkon në mbi pesë vjeç. 

Është interesant se gjedhi dhe deveja
mund të priten deri në (për) shtatë per-
sona, por me kusht që të gjithë ata ta kenë
qëllimin në emër të Allahut për kurban,
me qëllim të afrimit drejt Allahut   xh. sh.
(tekarrub ilall-llah)! Nëse ndonjëri prej
shtatë pjesëmarrësve në kurban ka qël-
lime të tjera private, atëherë kurbani nuk
vlen për asnjërin.

Për kurban nuk vlen kafsha me të
metat vijuese:

- Nëse kafsha është me një sy apo fare
pa sy;

- Nëse është aq e ligsht, aq e dobët,  apo
e çalë,  saqë kafsha nuk mund të vijë
vetë deri te vendi ku do të theret;

- Nëse kafsha e ka të prerë më shumë se
gjysmën e veshit ose të bishtit. Nëse
prerja është më e vogël, ose ajo shkon
deri në gjysmë, atëherë mund të the-
ret;

- Nëse kafsha është pa dhëmbë ose i
mungojnë më shumë se gjysma e tyre;

- Nëse sisët i ka të prerë dhe nuk mund
t’i ushqejë të vegjlit e vet;

- Nëse kafsha është aq e sëmurë, saqë
është e sigurt se nuk mund të jetojë më
etj.

4. KOHA E PRERJES
SË KURBANIT

Therja e kurbanit sipas dispozitave
islame e ka kohën e caktuar, prandaj nëse
theret më herët apo më vonë sa ç’është
caktuar, nuk do të vlejë si kurban. Me
këtë pajtohen të gjitha shkollat juridike.
Buhariu dhe Muslimi transmetojnë hadi-
thin se Muhamedi (a. s.) ka thënë:

“Kush ther kurban para namazit të
kurbanit, e ka therur për vete (dome-
thënë: nuk do t’i pranohet si kurban),
ndërsa kush e ther pas namazit të Bajra-
mit dhe dy hutbeve, në përpikëri e ka
kryer obligimin e tij dhe është sjellë sipas
sunnetit të myslimanëve.”

Siç vërehet edhe nga hadithi i sipërm,
koha e therjes së kurbanit fillon nga dita
e parë e Bajramit,  pas namazit dhe hut-
bes, dhe zgjat deri në ditën e tretë me pe-
rëndimin e diellit.

Por, në ato vende ku nuk falet namazi
i Bajramit (siç është rasti në diasporë, apo
në enklava myslimane etj.), koha e therjes
së kurbanit fillon nga agimi i ditës së parë
të Bajramit dhe zgjat deri në perëndimin e
diellit në ditën e tretë të Bajramit.

Nëse ai i cili është i obliguar të therë
kurban këtë nuk e bën brenda tri ditëve të
Bajramit, kurse e ka blerë, kurbanin e
gjallë apo vlerën e kurbanit në para do
t’ia falë, fjala vjen, ndonjë të varfëri apo
medreseve tona.

Personi i cili është i obliguar të therë
kurban, por nuk ka arritur të gjejë deri në
ditën e tretë të Bajramit, paratë për këtë
qëllim do t’i ndajë sadaka.

5. MËNYRA E THERJES 
SË KURBANIT

Kurbanin, në parim, duhet ta therë
vetë i obliguari. Por, nëse për ndonjë
arsye nuk mundet, therjen mund ta bëjë
edhe ndonjë mysliman tjetër, me kusht që
therësi i kurbanit të jetë i pranishëm me

rastin e aktit të therjes. Therjen mund ta
bëjë edhe femra dhe fëmija i rritur nëse i
njohin rregullat e therjes. Therjen, ndër-
kaq, lejohet ta bëjnë edhe ithtarët e librit
të shpallur (ehl’ul-kitabët), por me kusht
që të jenë religjiozë.

Therjen e kurbanit duhet ta bëjmë
sipas shembullit të Muhamedit (a. s.). Li-
dhur me këtë Xhabiri, shoku i tij, thotë:
“Kur Muhamedi (a. s.) e falte namazin e
Bajramit, atëherë e lexonte hutben dhe
posa e mbaronte,  menjëherë urdhëronte
që t’ia sillnin kurbanët e tij, të cilët i mer-
rte duke theksuar: Bismil-lahi – Allahu
ekber (Në emër të Allahut – Allahu është
më i madhi).”

Para se të theret, kurbani shtrihet për-
dhe në anën e majtë; sipas mundësisë,
kthehet kah kiblja, i lidhen këmbët dhe
me thikë të mprehtë, shpejt i prehen dy
enët kryesore të gjakut, gabzherri e të
tjera dhe pasi që kurbani mos të japë
shenja jete, i rrjepet lëkura.

6. NDARJA E MISHIT DHE E
LËKURAVE TË KURBANIT

Praktika e Muhamedit (a. s.) është
shembulli më i mirë se si duhet vepruar
edhe ne me rastin e therjes së kurbanit me
mishin dhe me lëkurën e kurbanit.

Tërë sasia e mishit duhet të ndahet në
pjesë të njëjta, edhe atë: 

- Një e treta u ndahet varfanja-
këve; 

- Një e treta farefisit, fqinjëve dhe
miqve;

- Një e treta e fundit ndahet për
nevojat personale dhe familjare. 

Vetë Muhamedi (a. s.) pasi e therte,
kurbanin ua ndante njerëzve më nevoj-
tarë, përkatësisht i ftonte banorët e Medi-
nës dhe u thoshte: “Kujt i nevojitet, le të
marrë për vete sa të dëshirojë.”

Por, kushtet e reja jetësore që i dikton
urbanizimi i vendbanimeve, na sjell para

pyetjes: si ta kryejmë këtë obligim në lag-
jet e urbanizuara, me ndërtesa shumëka-
tëshe etj. etj.?!

E ballafaquar me këtë problem, Ba-
shkësitë Fetare Islame në Ballkan, më
parë, kanë ndërmarrë aksionin që të gji-
thë ata që nuk kanë kushte, ata që dëshi-
rojnë,  kurbanët e tyre t’i dërgojnë në
medresetë tona në Prishtinë, Sarajevë dhe
Shkup. Këtë mund ta bëjnë në atë mënyrë
që kurbanët e tyre (vlerën) do t’i pa-
guajnë në llogarinë e medresesë së cak-
tuar, kurse aty do të bëhet therja sipas të
gjitha rregullave islame dhe do të përdo-
ren për ushqimin e nxënësve të medre-
seve.

Ky aksion i Bashkësisë Fetare Islame,
i cilitdo vend, jo vetëm që është i qëlluar
dhe fetarisht i lejuar, por edhe i reko-
mandueshëm. Për më tepër, kur sot stan-
dardi ynë nuk varet nga mishi i kurbanit,
e, në anën tjetër, e kryejmë obligimin
tonë fetar dhe e ndihmojmë që puna në
medrese të rrjedhë normalisht.

Kjo vlen veçmas për “kurbanët zo-
tues” (mendhuretun) dhe për “kurbanët
sipas porosisë” (vasijjetun), të cilët duhet
të ndahen në tërësi, duke mos ndalur kur-
rfarë sasie të mishit për vete.

Sa u përket lëkurave të kurbanëve, di-
spozitat janë të qarta: Muhamedi (a. s.)
lidhur me këtë ka thënë:

“Kush e shet lëkurën e kurbanit të tij,
atij i vjen si me nuk therë kurban.”

Personat dhe institucionet (medre-
setë) që i marrin dhuratë lëkurët, ato
mund t’i përdorin për nevojat e veta, por
edhe mund t’i shesin.

Nëse ai që ther kurban e mban lëku-
rën për nevojat e veta, duhet që vlerën e
saj ta japë në medrese (sadaka).

Nga ajo që u theksua më lart, del po-
rosia për besimtarët e sotëm: kurbanët
dhe lëkurat e kurbanëve t’ua dhurojnë
medreseve dhe fakulteteve tona islame.

Aspekti juridik i kurbanit

Duke e marrë parasysh këtë tnfëdi wë i jep Kurani dhe Hadithi, Imam Ebu Hanife këtë veprim e radhit në
shkallën e vaxhibit (detyrimit fetar). Për shkak të rëndësisë që ka aspekti juridik i institucionit të
kurbanit, dispozitat janë përpunuar deri në hollësi nga ana e dijetarëve myslimanë.
Në vazhdim, në pika të shkurtra, do ta shtrojmë aspektin juridik të kurbanit.
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Ibrahim ef. Idrizi, 
drejtor i përgjithshëm i Medresesë Isa
Beu-Shkup

Po u afrohemi ditëve të Kurban-Ba-
jramit, njërës prej dy festave më ma-
dhore të Islamit në një vit hënor. Pasi

manifestimet islame nuk janë thjesht vetëm
për të kremtuar, por ato janë një dëshmi për
rrumbullakimin e obligimeve të caktuara
me Kuranin famëlartë, do të themi se ditët
e Kurban-Bajramit janë një manifestim ku
besimtari arrin pjekurinë më të lartë duke
sakrifikuar edhe shpirtin e një gjallese për të
dëshmuar devotshmërinë e tij ndaj Krijue-
sit, Allahut (xh. sh.). Parimisht, sakrifikimi
për Allahun e madhërishëm daton që nga
koha e njeriut të parë,  Ademit (a. s.) dhe në
vazhdimësi është detyrë dhe obligim i çdo
myslimani që i plotëson kushtet për kurban.

Për të dëshmuar devotshmërinë,  Habili

qe i obliguar të therte kurban,  që të dë-
shmohej vërtetësia dhe drejtësia në veprim
konform udhëzimit të Krijuesit të madhë-
rishëm. Rrjedhimisht, jo vetëm për gruan e
mirë që ia ofroi  Krijuesi i pashoq Habilit,
e që ai e meritonte, por edhe për çdo mirësi
që na e premton Allahu (xh. sh.),  të cilën
ne e përjetojmë si mirësi në këtë jetë,
duhet të sakrifikojmë në vazhdimësi diçka
të rëndësishme nga jeta, qeniet apo pasu-
ria. Therja e kurbanit, për të falënderuar pa-
fundësinë në bamirësi të Allahut fuqiplotë,
vuloset në mënyrë emfatike dhe të pakon-
testueshme me vetë jetën e Ibrahimit (a. s.).
Miku i Zotit,  Ibrahimi (a. s.),  për dhuratën
fëmijë i premtoi Krijuesit të vetëm flijimin
e gjësë më të rëndësishme, pra atë të fëmi-
jës që Ai i kishte falur.

Është shumë kuptimplote, e arsye-
shme, humane dhe logjike, pse Krijuesi
nuk lejoi që Ibrahimi (a. s.) të flijonte dja-

lin e tij Ismailin (a. s.). Këshilla mbeti një
lex generalis për njerëzimin, duke u bartur
dhe vulosur përfundimisht në Kuranin fi-
snik, ku qartësisht krijesa njerëzore në
shenjë falënderimi për mirësinë e Krijue-
sit dhe të mirave të Tij duhet të flijojë ose
të therë kurban një gjallesë tjetër (kafshë të
imët apo të madhe). Flijimi për Allahun
nga besimtarët duhet të jetë i përditshëm
dhe i përvitshëm. Të përditshme llogariten
ibadetet si: namazi, lutja, meditimi për Kri-
juesin, sadakaja, ndihma, vizita të afërmve,
fjala e mirë dhe çdo gjë që bëhet për hir të
Zotit.

Të përvitshme janë zeqati, haxhi dhe
kurbani. Sakrifica e fundit, kurbani, është e
një dimensioni të përgjithshëm ibadetor, që
zbatohet në të gjitha trojet ku jetojnë dhe
veprojnë myslimanët. Ky ibadet (lutje)
ndaj Allahut në kohën e sotme, përveç di-
mensionit tradicional të therjes dhe ndar-

jes së mishit për të afërmit, skamnorët dhe
farefisin, realizohet edhe përmes një di-
mensioni mjaft përmbajtjesor të arsyeshëm
dhe që verifikon rezultate të mëdha në
avancimin e Islamit si fe e vetme e prefe-
ruar dhe e shpallur nga Allahu fuqiplotë.
Pasi në kohën më të re përballemi me or-
ganizimin institucional të Islamit, përkatë-
sisht me arsimimin e të rinjve me dituri dhe
edukatë islame, respektivisht me hapjen e
institucioneve edukative-arsimore të BFI-
së,  Medresesë Isa Beu, imponohet nevoja
që ky mision i shenjtë në Republikën e
Maqedonisë, i prirë nga BFI, të përkrahet
edhe me dhurimin dhe therjen e kurbanit
për këtë qëllim.

Medreseja Isa Beu në Kondovë
(Shkup) që nga viti 1984 e shkëlqeu Isla-
min me nxjerrjen e gjeneratave dhe gjene-
ratave që përhapin Islamin e vërtetë,  të
bazuar ekskluzivisht në Kuranin fisnik dhe
në praktikumin e njeriut më të dashur të
Zotit, Muhamedit (s.a.v.s.).  Praktikumi i
dhurimit dhe therjes së kurbanit në mënyrë
të organizuar,  përmes organeve të BFI-së,
arrin disa qëllime tepër të rëndësishme për
zhvillimin dhe mbarëvajtjen e Islamit në
kushtet tona.

E para, therja e kurbanit për të dhuruar
mishin e kafshëve nëpër familjarë dhe
skamnorë në mënyrë individuale,  është një
ngarkesë për familjarët në aspektin e kohës
së lirë dhe kushteve higjienike në kohën e
sotme, sidomos gjatë festës së Bajramit, ku
çdo shtëpi ose banesë kolektive nuk  ka
mundësi hapësinore për një gjë të këtillë,

dhe kësisoj e vështirëson ndejën dhe reha-
tinë e tjetrit, gjë që në mjedise islame nuk
guxon të ndodhë.

E dyta, jemi dëshmitarë se nevoja për
mish kurbani, sidomos të deleve,  është e
palakmueshme  për shumë njerëz, ku ata e
marrin mishin e deles dhe nuk e përdorin.

E treta, therja e kurbanit në mënyrë të
organizuar ngjan me therjen e kurbanit në
vetë Qabenë e shenjtë,  ku në vende të cak-
tuara theren me qindra kafshë për hir të
Zotit.

E katërta, BFI ka bazën më të mirë të të
dhënave se cilët janë skamnorët e vërtetë,
të cilët kanë nevojë për mish kurbani dhe
atyre u dorëzohet në mënyrë të organizuar
në shtëpitë e tyre.

E pesta, dhurimi i kurbanit për mirëm-
bajtjen e institucioneve edukative-arsi-
more,  sidomos Medresesë Isa Beu në
Maqedoni, duke përfshirë edhe degët e saj
të shtrira, është qëllimi më madhështor,
sepse përkrah nxënësit të cilët janë marga-
ritarët e përhapjes dhe ruajtjes së Islamit
institucional.

Sot, kur dihet se shteti nuk e ndihmon
shkollimin fetar islam, mbetet që mysli-
manët përmes detyrimeve të tyre fetare të
përmbushin edhe obligimin për të ndih-
muar arsimimin islam të gjeneratave. De-
tyrimi që i kanë bërë vetes myslimanët e
Maqedonisë për ta ndihmuar shkollimin e
të rinjve në Medresenë Isa Beu në Kon-
dovë,  dhe në degët e tjera në mbarë ven-
din, duhet të jetë parësor edhe sivjet. Duke
e dhuruar kurbanin në Medrese,  ata për-

mbushin obligimin themeltar islam me të
cilin janë porositur me Kuranin famëlartë.
I Madhërishmi jo rastësisht mëshirën e
plotë për njerëzimin e nisi me fjalët: ,,Lexo
me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo
gjë).” (El Alak, 1)  Kështu,  duke dhuruar
kurbanin në Medresenë Isa Beu,  mysli-
mani jo vetëm që arrin plotësimin e obligi-
mit të kurbanit në vendin më të duhur, por
me këtë veprim ai mban gjallë burimin e
frymëzimit për jetëgjatësinë e Islamit në
këto troje. Nëse jemi për prodhimin e kua-
drove të shëndosha,  nevojitet arsimim i
shëndoshë i brezit të ri.

Përmes dhurimit të kurbanit në Me-
drese arrijmë dy qëllime madhore: e para,
kemi flijuar për Krijuesin,  për shkëlqimin
e fjalës së Tij  të parë në Kuranin fisnik
dhe, e dyta, kemi ndihmuar konkretisht
përhapjen dhe zhvillimin e Islamit përmes
kuadrit të profesionalizuar dhe të denjë për
t’u mbrojtur nga deformimet keqdashëse,
për të cilat jemi dëshmitarë vetë ne, defor-
mime të cilat i kanosen Islamit të vërtetë.
Prandaj, edhe këtë vit bëjmë apel që kur-
bani në masë të madhe të drejtohet për ne-
vojat e Medresesë Isa Beu dhe konviktet e
saj në Maqedoni, sivjet me më tepër se 900
nxënës dhe nxënëse,  me shpresë se keni
arritur që kurbanin tuaj ta flijoni për qël-
lime madhore të Islamit.

Flijoni, pra, kurbanin për nevojat e Me-
dresesë Isa Beu; Zoti jua bëftë kabull fliji-
min e tyre; Zoti ju shpërbleftë me të mira! 

Ta dini: ju jeni përkrahës të fjalës së Al-
lahut dhe të bekuarit e vetë Atij. 

Sakrifica  për edukim dhe arsimim,
kurbani më i qëlluar i kohës

Sakrifica e fundit, kurbani, është e një
dimensioni të përgjithshëm ibadetor, që
zbatohet në të gjitha trojet ku jetojnë dhe
veprojnë myslimanët. Ky ibadet (lutje) ndaj
Allahut në kohën e sotme,  përveç dimensionit
tradicional të therjes dhe ndarjes së mishit
për të afërmit, skamnorët dhe farefisin,
realizohet edhe përmes një dimensioni mjaft
përmbajtjesor të arsyeshëm dhe që verifikon
rezultate të mëdha në avancimin e Islamit si
fe e vetme e preferuar dhe e shpallur nga
Allahu fuqiplotë.
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Nga Azmir JUSUFI (PhDc)

Gjatë hulumtimit të përmbajtjes së tek-
stit të disa ajeteve të Kuranit, komentuesit
dhe studiuesit e ndryshëm të Kuranit janë
përpjekur të japin shpjegimet e nevojshme
dhe elementet konceptuale për të kuptua-
rit e drejtë të teksteve të veçanta kuranore.

TEKSTI KONCIZ 

konciz, quhet ajeti i papreci-
zuar, i padefinuar, i cili në raport me vet-
veten, në vazhdim precizohet me ndonjë
shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo
edhe me sunnet të Pejgamberit (s.a.v.s.).

Pra, muxhmel (i përmbledhur) është ai
ajet i cili përmban një fjalë të rëndë dhe
koncize, e cila nuk do të jetë e mundur të

shpjegohet po të mos kishte ajete të tjera të
Kuranit, apo, ndonjëherë, edhe hadithi të
vihet në funksion të mubejjenit (për të
shpjeguar), pra, deklarata e cila shpjegon
se çfarë do të thotë fjala muxhmel në një
ajet të caktuar.

Hadithi i Pejgamberit (s.a.v.s.) me një
pjesë të tij e ka rolin e mubejjenit dhe të
mufessalit, pra, hadithi shpjegon dhe kon-
kretizon disa tregime kuranore. Fjala
namaz dhe mënyra e kryerjes së namazit
është shpjeguar në hadith. Po ashtu, rasti i
njëjtë është edhe me shumë rregulla fetare
dhe ritualet e Haxhit etj.

Dijetarët islamë rreth përcaktimit të
ajeteve muxhmel nuk kanë qëndrim të uni-
fikuar. Shumica besojnë se ajetet mu-
xhmel janë ato ajete, kuptimi i të cilave
është përmbledhur, konciz.

Juristët e shkollës hanefite, megjithatë,

besojnë se ajetet muxhmel janë ajetet kup-
timi i të cilave nuk është shpjeguar dhe
mund të kuptohet vetëm përmes shpjegi-
meve të dhëna nga Ai i cili edhe i bëri të
tilla. Në këtë lloj të ajeteve përfshihen
edhe ajetet hafij dhe mushkil.

Dallimi mes këtyre dy definicioneve
pasqyrohet në faktin se ajetet muxhmel,
sipas definicionit të juristëve teoricienë
hanefij, janë më shumë të paqarta, kështu
që kuptimi i tyre mund të kuptohet vetëm
me prova të tjera të Ligjvënësit. Nëse pa-
qartësia e tyre mund të largohet nëpërmjet
ixhtihadit, d.m.th. përmes metodave të
përgjithshme të hulumtimit, përmes për-
puthshmërisë së provave kontradiktore,
ata besojnë se ajetet e tilla më nuk janë
muxhmel, por hafij ose mushkil. Ajetet
muxhmel, sipas definicionit të shumicës
së dijetarëve islamë, janë të gjitha ajetet

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

kuptimi i të cilave është konciz, por i pa-
qartë, dhe për të cilat është e nevojshme
ndonjë provë tjetër e pavarur, qoftë ajo të
jetë e natyrës tekstuale ose racionale. Pran-
daj, ajete muxhmel tek shumica e dijeta-
rëve përfshijnë të gjitha llojet e ajeteve të
cilat hanefitë i quajnë hafij, mushkil dhe
muxhmel.

Dallimet rreth definicionit të ajeteve
muxhmel kanë edhe disa pasoja praktike e
ligjore. Si shembull mund të përmendet
ajeti:

“E nëse i lëshoni ato para se të kon-
taktoni, por u keni pas caktuar atyre një
caktim (kurorë), atëherë duhet t’u jepni
gjysmën e asaj që e keni caktuar, përveç
nëse ato ju falin ose ju fal ai në duart e të
cilit është lidhja e kurorës.” (El-Bakare,
237)

Një pjesë e ajetit: përveç nëse ato ju

falin ose ju fal ai në duart e të cilit është li-
dhja e kurorës - është i paqartë, d.m.th.
konciz, për shkak të kuptimit spekulativ,
d.m.th. mund t’i referohet edhe burrit dhe
kujdestarit të gruas (vali). Kjo paqartësi
mund të hiqet vetëm me provë tjetër të pa-
varur, qoftë ai tekst të ishte teksti provë
apo ixhtihad.

Prandaj, ky ajet, sipas shumicës së di-
jetarëve myslimanë, është muxhmel, kurse
te hanefitë ai është mushkil, sepse është
muxhmel - paqartësia e tij nuk mund të
hiqet me provë racionale, por vetëm me
provë të pavarur tradicionale.

Edhe pse radikalistët (si Davud edh-
Dhahiriu) nuk pranojnë mundësinë e  ek-
zistimit të teksteve të paprecizuara, jo
koncize, e posaçërisht e mohojnë ekzisti-
min e tillave në shtresimin e dispozitave
fetare dhe juridike islame, studiuesit, meg-
jithatë, hetuan se në Kuran ka tekste të pa-
precizuara, jokoncize, të cilat janë sqaruar
dhe janë precizuar – eksplikuar. Thënë
ndryshe, tekstet jokoncize, kur precizohen
dhe sqarohen, bëhen eksplicite – të preci-
zuara.

Në gamën e studimeve kuranore ek-
spertët arritën të konstatojnë se konciziteti
në tekstet kuranore vjen për disa shkaqe, e
ndër to ata përmendin:

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është

fjala në ajetin 19, të sures “El-
Mearixh”, e të cilën në vazhdim ajetet vi-
juese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka:

b) “Vërtet njeriu është i krijuar (i pri-
rur) të jetë i padurueshëm (i acaruar). Kur
e godit e keqja, bëhet i pakënaqur (anko-
het së tepërmi). Ndërkaq, kur e gjen e
mira, bëhet tepër koprrac (dorështrën-
guar).”

c) Kështu fjalën heluan - �) në aje-
tin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë
ajetet 20 e 21 dhe tani ajo fjalë është bërë

eksplicite - �.
Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në

formë të antitezës, siç është fjala (asase -
) në ajetin e 17-të të sures “Et-tek-

vir”:
“Pasha natën kur ajo fillon – (mba-

ron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të
precizuar, ngase ajo shpreh edhe fillim
edhe mbarim.

Mospajtime rreth përemrit vetor se
kujt i referohet në fjalën �në ajetin e
10 të sures “El-Fatir”, apo çfarë zëvendë-
son: “Kush e dëshiron krenarinë-lartësi-
min (le ta dijë se ) e tërë krenaria i takon
Allahut, (prandaj le të kërkojë prej Tij).
Tek Ai ngrihet fjala e mirë (besimi) dhe ve-
primi i mirë e lartëson atë – (Atë) (punën
për Allahun...)”, dhe këtu paqartësia para-

qitet te përemri vetor se kujt i referohet, kë
zëvendëson, nocionin punë apo emrin e
Madhërisë së Tij – Allahut. Dhe, sipas va-
riantit të parë na del se punë e mirë është
ajo që e lartëson (fjalën e mirë-besimin).
Ndërkaq, sipas variantit të dytë, nënkup-
ton se fjala e mirë (imani-besimi) është ajo
që e lartëson punën e mirë, ngase pa besim
nuk mund të bëhen punë të mira, siç është,
ta zëmë, fjala namaz.

Nga sa u tha, duhet të kuptohet se jo-
konciziteti - ������������, mospreciziteti
në Kuran vazhdon të mbetet i tillë, i pa-
precizuar, i padefinuar, i paqartësuar deri
atëherë kur të bëhet eksplicit -
������������ - i precizuar, i qartësuar dhe
në atë moment kur ai precizohet apo defi-
nohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër
nga Kurani, apo edhe me ndonjë hadith,
jokonciziteti  nuk ekziston më.

TEKSTI I PRECIZUAR – EKSPLICIT 

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të

precizuara �, që quhen ndryshe edhe

të sqaruara, janë gjerësisht të
komentuara.

Preciziteti, sqarimi, apo definimi në
ajetet e Kuranit ndodh të jetë:

Ngjitas - , menjëherë pas konci-
zitetit - , në të njëjtin ajet, sikur ka

ndodhur shprehja , në ajetin:
“...dhe hani e pini derisa të dallohet

qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (er-
rësira e natës) në agim...”, që metafori-
kisht shënon fillimin e agjërimit të asaj
dite, që do të thotë se agjërimi nis kur të
dallohet peri i bardhë nga i ziu në agim
(kur në horizont paraqitet dhe dallohet
drita nga errësira në agim). Shprehja -

-  (në agim) heq dhe largon kon-
fuzitetin dhe paqartësinë deri kur lejohet
të hahet dhe të pihet gjatë natës në Rama-
zan.

Ndaras - �, kur precizimi ndodh në
ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në aje-
tet:

“Disa fytyra atë ditë do të jenë të
shkëlqyera (të gëzuara)” (që Zotin e tyre
e shikojnë). Në ajetin 22 është cekur
shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por
nuk është precizuar se përse ndodh kështu.
Kështu paraqitet jokonciziteti - .
ndërsa ajeti në vazhdim, ajeti 23, precizon
dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fy-
tyrave dhe të gëzimit të shfaqur në fytyrat
e besimtarëve dhe ky ajet tani është ek-

splicit - i precizuar.

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 
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precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
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Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
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precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 
 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

Ajetet muxhmel 
dhe mubejjen në Kuran

Stili i shprehjes dhe i komunikimit në
Kuran është i nivelit hyjnor, shumë
kompleks dhe faktor shumë i
rëndësishëm në të kuptuarit e drejtë,
përmbajtjesor, të vetë Kuranit të
madhërishëm. 
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Precizimi i ajetit me sunnet -

- ndodh që të precizohet ajeti
me sunnet, nga vetë fakti se edhe hadithet
janë inspirim nga Allahu, por të shprehura
me gjuhën e pejgamberit, Muhamed
(s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -
është nyja themelore e Islamit, i detyrue-
shëm me Kuran, por pa ndonjë hollësi se
si duhet falur dhe, mu për këtë dhe formën
e të falurit e mësojmë nga sunneti i Pej-
gamberit (s.a.v.s.) dhe ai e porosit këtë kur
thotë: “Faluni ashtu siç më keni parë mua
duke u falur.”

Kështu, fjala namaz - , pa qenë
koncize - �, e paprecizuar se si të
falet, është precizuar dhe sqaruar me ha-
dithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo

është bërë eksplicite - - precizim i
fjalës -  namaz. 

KUPTIMI KONCIZ DHE I
PËRMBLEDHUR MUND TË
PARAQITET NË KURAN DHE

NË SUNNET

Shkaqet e ixhmalit
Jokonciziteti (ixhmal), përka-

tësisht: paqartësia, mund të para-
qitet edhe në fjalë edhe në
konstruksione, kurse shkaqet e tij
janë si në vijim:

Që fjala të përmbajë kuptimin
e llojit, të sasisë, së panjohur, si në
këtë ajet:

“...dhe ditën e korrjes (të vjel-
jes) së frutave jepeni atë pjesë që
është obligim.” (El-En’am, 141)

Përgjithësisht, është e njohur
se çfarë është e drejta, por është e
panjohur: nga çfarë lloji dhe sa
janë të mëdha. Po të mos kishte
prova të tjera,  të cilat përcaktojnë
dhe shpjegojnë, ky ajet do të kishte
mbetur i paqartë.

Që fjala të jetë disakuptimëshe
(poliseme), sikur që është në këtë ajet: 

“E, ato gra që janë shkurorëzuar, janë
të obliguara të presin tre menstruacione
(kuru’).” (El-Bakare, 228)

Fjala kuru’ në arabisht mund të ketë
kuptimin e periudhës menstruale, dhe të
periudhës ndërmjet dy periudhave men-
struale. Shafitë e kanë marrë kuptimin e
dytë të fjalës, d.m.th. periudha e pastërtisë
midis dy periudhave, për shkak të provave
specifike, kurse hanefitë kuptimin e parë,
d.m.th. periudhën menstruale, gjithashtu,
për shkak të provave të caktuara.

Nëse në fjalinë nga e cila përjashtohet
diçka, të përjashtohet diçka e panjohur, si
në këtë ajet: 

“O ju që besuat! Zbatoni premtimet
(obligimet). Ju janë (lejuar t’i hani) kaf-
shët shtëpiake, me përjashtim të atyre që
po ju lexohen (në këtë kaptinë si të nda-
luara)...” (El-Maide, 1)

Ky përjashtim ia solli ajetit paqartë-
sinë, sepse ne nuk dimë se cilat kafshë do
të ndalohen në të, por këtë paqartësi e ki-
shte larguar ajeti i radhës: “Juve ju janë
ndaluar (t’i hani): ngordhësirat, gjaku,
mishi i derrit, ajo që theret jo në emrin e
Allahut, e fura, e mbytura, e rrëzuara, e
shpuara (nga briri i tjetrës), ajo që e ka
ngrënë egërsira, përveç asaj që arrini ta
therni (para se të ngordhë), ajo që është
therur për idhuj dhe (ju është e ndaluar) ta
kërkoni me short fatin...” (El-Maide, 3)

d) Që Pejgamberi (s.a.v.s.) ka vënë
ndonjë veprim i cili në të njëjtën kohë
mund të interpretohet në dy mënyra, dhe

në të njëjtën kohë nuk ka dëshmi në bazë
të cilit do të preferohej një metodë mbi një
tjetër.

Transmetohet me transmetime auten-
tike se Pejgamberi (s.a.v.s.) kishte shkur-
tuar namazet në udhëtim. Ato në mënyrë
të barabartë aludojnë në atë se ai i kishte
shkurtuar namazet edhe në udhëtime të
shkurtra. Prandaj, në qoftë se vetë tran-
smetuesi nuk shpjegon se në cilat udhë-
time i dërguari i Allahut (s.a.v.s.) e
shkurtonte namazin, këto hadithe do të
mbeten të paqarta, dhe kjo do të thotë që
në ato nuk mund të ndërtohen normat lig-
jore të Sheriatit, sepse rregulli i përgji-
thshëm do të thotë se në qoftë një dëshmi
bëhet e paqartë, ajo automatikisht e hum-

bet autoritetin e vet, në autoritativin argu-
mento-ligjor.

e) Që Pejgamberi (s.a.v.s.) të gjykojë
për ndonjë gjë me gjykim të dykuptimtë,
që në të njëjtën kohë mund të interpretohet
në dy ose më shumë mënyra, ose arsye.

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se
Pejgamberi (s.a.v.s.) një njeriu i cili e ki-
shte prishur agjërimin në Ramazan i kishte
urdhëruar lirimin e robit, ose agjërimin
pandërprerë dy muaj, apo të ushqyerit e
gjashtëdhjetë të varfërve.

Gjykimi Pejgamberit (s.a.v.s.) për pri-
shjen e Ramazanit është e mundur që është
marrë për arsye të veçantë, si p.sh. që nje-
riu i caktuar e kishte prishur agjërimin me
marrëdhënie intime, por është e mundur
që Pejgamberi (s.a.v.s.) një vendim të tillë
e kishte marrë në përgjithësi për shkak të
prishjes së Ramazanit.

Pasi që të dyja mundësitë janë
të caktuara - dhe nuk ka provë tje-
tër për të preferuar njërën mun-
dësi mbi tjetrën - hadith atëherë
është i paqartë. Prandaj, është e
nevojshme që gjatë shpjegimit të
tij të kërkohet një provë tjetër,  e
cila e shpjegon atë.

Kjo provë e dytë është traditë,
që transmetohet nga Ebu Hurejre
(r. a.), se ndonjë njeri i erdhi Pej-
gamberit (s.a.v.s.) dhe i tha atij se
kishte dështuar për shkak se ki-
shte marrëdhënie gjatë kohës së
Ramazanit me gruan e tij. Pra, ky
hadith i dytë e kishte hequr pa-
qartësinë e hadithit të parë dhe
kështu kishte zbuluar arsyen se
pse Pejgamberi (s.a.v.s.) e kishte
përcaktuar kefaretin për prishje të
agjërimit të Ramazanit, dhe kjo
është marrëdhënia intime.

f) Që në një fjali ka përemër
që mund t’u referohet dy perso-
nave, apo dy gjërave, pa pasur
prova preferimi të  njërit kuptim

mbi kuptimin tjetër.
Për shembull, mund të citohet ky ha-

dith: “Le të mos ia ndalojë askush prej
jush fqinjit të tij që të vë drurin në murin e
tij.” Përemri në konstruksionin muri i tij
mund të ketë referencë edhe fqinjin ose:
askush prej jush.

Si dhe shembulli: “E nëse i lëshoni ato
para se të kontaktoni, por ju keni pasë
caktuar atyre një caktim (kurorë), atëherë
duhet t’u jepni gjysmën e asaj që e keni
caktuar, përveç nëse ato ju falin ose ju fal
ai në duart e të cilit është lidhja e kurorës.
E, të falni (burra ose gra), është më afër
devotshmërisë dhe mos e harroni bamirë-
sinë ndërmjet jush. Vërtet, Allahu sheh atë
që veproni.” (El-Bakare, 237)

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  
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Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

 
 
 – konciz, quhet ajeti i paprecizuar, i padefinuar, i cili në raport me vetveten, në vazhdim 
precizohet me ndonjë shprehje sqaruese, me ajet të Kuranit, apo edhe me sunnet të Pejgamberit 
(s.a.v.s.). 

a) Fjalë të panjohura të rralla, siç është fjala-   -  në ajetin 19, të sures “El-Mearixh”, e të 
cilën në vazhdim ajetet vijuese e kanë precizuar se çfarë kuptimi ka: 
Kështu fjalën heluan -  ) në ajetin e 19 e precizojnë edhe e bëjnë të qartë ajetet 20 e 
21 dhe tani ajo fjalë është bërë eksplicite -  . 

b) Fjalët e shoqëruara me dy kuptime në formë të antitezës, siç është fjala (asase - ) në 
“Pasha natën kur ajo fillon – (mbaron)”, ku fjala ( ) nuk ka kuptim të precizuar,  

c) Mospajtime rreth përemrit vetor se kujti referohet në fjalën ( ) në ajetin e 10 të sures 
Nga sa u tha,  duhet të kuptohet se jokonciziteti -  , mospreciziteti në Kuran vazhdon 
eksplicit -   - i precizuar, i qartësuar dhe në atë moment kur ai precizohet apo 
definohet me ndonjë shprehje apo ajet tjetër nga Kurani,  apo edhe me ndonjë hadith, 
jokonciziteti -    nuk ekziston më. 

Teksti i precizuar – eksplicit -   

Shprehjet: ajetet, hadithet eksplicite, të precizuara -  , që quhen ndryshe edhe   - të 
sqaruara,janë gjerësisht    të komentuara. 

- Preciziteti, sqarimi, apo definimi në ajetet e Kuranit ndodh të jetë: 
 

a) Ngjitas -   , menjëherë pas koncizitetit -   , në të njëjtin ajet, sikur ka 
ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  
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ndodhur shprehja (    ), në ajetin: 
“...dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira 
paraqitet dhe dallohet drita nga errësira në agim). Shprehja -     -  (në agim) heq 
Ndaras -  , kur precizimi ndodh në ndonjë ajet tjetër, sikundër e hasim në ajetet: 
shikojnë). Në ajetin 22 është cekur shkëlqimi i fytyrave të besimtarëve, por nuk është 
precizuar se përse ndodh kështu.  Kështu paraqitet jokonciziteti -   . ndërsa ajeti 
në vazhdim, ajeti 23, precizon dhe saktëson shkakun e shkëlqimit të fytyrave dhe të 
gëzimit të shfaqur në fytyrat e besimtarëve dhe ky ajet tani është eksplicit -     i 
precizuar. 

b) Precizimi i ajetit me sunnet -      - ndodh që të precizohet ajeti me sunnet, nga 
pejgamberit,  Muhamed (s.a.v.s.). Dihet mirëfilli se namazi -   është falur dhe, ai 
Kështu, fjala namaz -   , pa qenë koncize -   , e paprecizuar se si të falet, 
është precizuar dhe sqaruar me hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.), dhe tani ajo është 
bërë eksplicite -   - precizim i fjalës -   namaz.  

Shkaqet e ixhmalit (   )   
Jokonciziteti (ixhmal), përkatësisht: paqartësia, mund të paraqitet edhe në fjalë edhe në  

 

 

Nga Dr. Taxhedin Bislimi

Dijetarët janë të mendimit se lejohet
dhurimi i sevapeve të leximit të
Kurani-qerimit për Pejgamberin

[Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme]. Ibni Abi-
dini shprehet kështu: “Thënia e dijetarëve
tanë, se personit i lejohet që sevapet e ve-
primtarisë së tij t’ua dhurojë të tjerëve - në
mesin e këtyre është edhe Pejgamberi
[Alejhis-selam], sepse ai është më meritor
(që atij t’i dhurohen), ngase, Ai na ka shpë-
tuar prej devijimit - një veprim i tillë është
një lloj falënderimi dhe kthimi me të mira
për të mirat e tij dhe se i përkryeri pranon

edhe më shumë përkryerje.”
Dijetarët qëndrimin e tyre se lejohet të

dhuruarit e sevapeve për të Dërguarin e
Allahut [Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme] e
mbështetën në shumë argumente, si nga
sunneti, analogjia, argumentet racionale
dhe veprimtaria e selefit të mirë. Në va-
zhdim do të përmendim disa nga ato.

ARGUMENTET NGA SUNNETI I
PEJGAMBERIT [SAL-LALL-LLAHU

ALEJHI VE SEL-LEME]

Transmeton Ali ibni Ebi Talib (r. a.) se,
vërtet ai therte kurban dy desh për Pej-

gamberin [Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme]
dhe dy desh për vetveten dhe kishte thënë:
”Vërtet i Dërguari i Allahut [Sal-lall-llahu
alejhi ve sel-leme] më ka urdhëruar të ther
kurban dy desh për Të, tërë jetën, andaj unë
për Të theri kurban tërë jetën (sa të jem
gjallë).” (Transmetojnë Tirmidhiu, Ebu da-
vudi, Bejhekiu)

Nga hadithi kuptohet se Pejgamberi
[Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme] e kishte
urdhëruar Aliun (r. a.) që të therë kurban
për të, tërë jetën, edhe nëse është pas vdek-
jes së tij. Aliu (r. a.) e realizonte dhe e zba-
tonte atë, të cilën e kishte porositur i
Dërguari i Allahut [Sal-lall-llahu alejhi ve

Dhurimi i sevapeve të fituara
nga leximi i Kuranit 

Nuk ka dilemë se njeriu ndjen nevojën e ndihmesës së tjetrit, jo vetëm duke qenë gjallë,  por edhe pas
vdekjes së tij. Këtë natyrshmëri të njeriut Islami jo vetëm që e kultivoi,  por edhe e nxiti me qëllim që
njerëzit të ndihmohen mes vete në punë të mira. Në mesin e këtyre veprimeve është edhe dhurimi i

sevapeve të fituara nga ndonjë veprimtari e mirë. Në këtë temë do të shtjellojmë dhurimet e sevapeve të
fituara nga leximi i Kuranit.
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sel-leme] dhe kështu çdoherë therte kurban
për Pejgamberin [Alejhis-selam]. Nga kjo
kuptohet se, sikur të mos lejohej dhurimi i
sevapeve të veprave të mira, Pejgamberi
[Alejhis-selam] nuk do ta kishte urdhëruar
Aliun (r. a.) që të therte kurban për të. Pran-
daj, nga hadithi nënkuptohet se lejohet
dhurimi i sevapeve të veprave të mira dhe
ato i arrin Pejgamberit [Alejhis-selam].

ARGUMENTI NGA VEPRIMTARIA E
SELEFIT TË MIRË(SELEFU SALIH)

Transmetohet se Abdulla ibni Omeri (r.
a.) gjatë tërë jetës së tij kishte bërë umre
për Pejgamberin [Alejhis-selam] pas vdek-
jes së tij, edhe atë pa porosinë e Pejgam-
berit [Alejhis-selam].

Kryerja e umreve nga ana e Abdulla
ibni Omerit gjatë tërë jetës së tij sa ishte
gjallë, për Pejgamberin [Alejhis-selam]
dhe pa porosinë e Pejgamberit [Alejhis-
selam], është argument për lejimin e dhu-
rimit të sevapeve të veprave të mira për
Pejgamberin (a.s.).

ARGUMENTI RACIONAL

I Dërguari i Allahut [Sal-lall-llahu ale-
jhi ve sel-leme] është më meritor se të gji-
thë njerëzit, që Atij t’i dhurohen sevapet e
veprave të mira, sepse Ai na ka shpëtuar
prej devijimit (dalaletit).

Dhurimi i sevapeve vërtetohet edhe
përmes analogjisë (kijasit), edhe atë duke e
bërë analogji këtë që i dhurohet pas vdekjes
së tij me atë që sahabët i dhuronin derisa
Pejgamberi [Alejhis-selam] ishte gjallë.

Argument tjetër, mbi të cilin dijetarët
mbështesin qëndrimin e tyre, është se Pej-
gamberi [Alejhis-selam] ishte njeri i plotë
dhe i përkryer, mirëpo kjo pranon edhe më
shumë përkryerje dhe plotësim; këtë e vër-
teton edhe Kurani edhe sunneti i Pejgam-
berit [Alejhis-selam]. Allahu thotë:“Zoti
im, më shto dituri.” (Surja Ta-ha, 114)

Transmeton Ebu Hurejreja (r. a.), i cili
ka thënë: I Dërguari i Allahut [Sal-lall-
llahu alejhi ve sel-leme] thoshte (lutej): “
…dhe bëje jetën shtim (rritje) për mua në
çdo të mirë...” (Transmeton Muslimi)

Ajeti dhe hadithi është argument se
përsosuria dhe pozicioni i tij pranon edhe
më shumë përsosuri dhe më shumë plotë-
sim, si në fushën e diturisë, në fushën e se-
vapeve dhe të të gjitha shkallëve.

DHURIMI I SEVAPEVE TË LEXIMIT TË
KURANIT TË TJERËVE

Sipas mendimit të dijetarëve të sheria-
tit islam, lejohet që sevapi i leximit të Ku-
ranit t’u dhurohet myslimanëve të tjerë.

Këtë qëndrim e gjejmë në literaturën e fi-
khut, ku dijetarët eminentë të sheriatit thek-
sojnë dhe pohojnë se dhurimi i sevapeve të
leximit të Kurani-qerimit për të tjerët është
i lejuar. Imam Ibni Abidini në veprën e tij
“Reddul muhtar” thekson se dijetarët emi-
nentë, kur e kanë shpjeguar “haxhin
bedel”, ndër dispozitat e tjera kanë pohuar
se personit i lejohet që sevapet e veprave
të tij t’ua dhurojë besimtarëve të tjerë, qof-
shin ato vepra, namaz, agjërim, sadaka apo
haxh etj. Po ashtu në veprën “El-Hidaje”
të Merginanit dhe “Fetava tatarhanije”
theksohet se personi kur të jep sadaka vul-
lnetare, më mirë është që të vendos se,
shpërblimet e sadakasë t’ua dhurojë të gji-
thë besimtarëve dhe besimtareve, sepse ato
u arrijnë atyre pa u pakësuar asgjë nga se-
vapet. Ky është medhhebi i Ehli Sunnetit
vel Xhemaa.

Prandaj ai, që fal namaz, që ag-
jëron, që bën haxh, që jep sadeka
etj, sipas Ehli Sunnetit vel Xhemaa
lejohet, që sevapin e atyre veprave
t’ua dhurojë besimtarëve të tjerë;
sevapet e tilla u arrijnë atyre, qof-
shin ata të gjallë apo të vdekur.

Këtë e vërteton edhe Imam
Alaudin Kasani, në veprën e tij
“El-Bedaië ves-sanaië”, i cili
thotë: “Kështu bëhet e ditur se, nuk
ka dallim nëse atij që i dhurohet
dhe i dedikohet sevapi të jetë i
gjallë apo i vdekur. Po ashtu nuk ka
dallim nëse personi kur e kryen ve-
prën e mirë e vendos që sevapin
t’ua dhurojë edhe tjerëve, apo ai fil-
limisht veprën e punon për vete,
pastaj, pasi ta kryejë atë, sevapin e
saj ua dhuron edhe të tjerëve. Po
ashtu nuk ka dallim nëse vepra është farz
apo nafile.” 

ARGUMENTET PËR LEJIMIN E
DHURIMIT TË SEVAPEVE TË TJERËVE

Për lejimin e dhurimit të sevapeve të
tjerëve ekzistojnë argumente nga Kurani,
sunneti, ixhmaja dhe analogjia.

ARGUMENTI NGA KURANI-QERIM

Ndërsa ata (engjëjt) që e bartin Ar-
shin edhe ata që janë përreth rij, lartë-
sojnë me falënderim Zotin e tyre, i
besojnë Atij dhe i luten Atij t’i falë ata
që besuan (duke thënë): Zoti ynë, Ti me
mëshirën dhe me diturinë Tënde ke për-
fshirë çdo send, andaj falu atyre që u
penduan dhe ndoqën rrugën tënde, e
edhe ruaj ata nga dënimi i xhehenemit!
Zoti ynë, shtini në xhenete të Adnit, të
cilat ua ke premtuar, ata edhe kush ishte

i mirë, prej etërve të tyre dhe pasardhë-
sve të tyre, Ti je ngadhënjyesi, i urti!
Dhe i mbron ata prej të këqijave, pse atë
që Ti e mbron atë ditë prej të këqiave,
Ti e ke mëshiruar atë, e ai është ai shpë-
timi i madh.” (Surja Gafir, 7-9)

Në këtë ajet Allahu (xh.sh.) bën të ditur
se melaqet bëjnë istigfar dhe lutje për be-
simtarët, e kjo nënkupton se besimtarët
kanë dobi nga kjo lutje dhe istigfar, qofshin
ata të gjallë apo të vdekur, e sikur të mos
kishte dobi nga lutjet dhe istigfaret e tyre,
atëherë lutjet e tyre do të ishin të pakup-
timta.

“Zoti im! Mëshiroji ata të dy, sikurse
më edukuan mua kur isha i
vogël.”(Surja Israë, 24)

Nga ajeti kuptohet se Allahu (xh. sh.)
urdhëroi pasardhësit që të luten për prin-

dërit (paraardhësit) e tyre, andaj ata janë
urdhëruar të luten për ata, sepse lutjet e tilla
janë të dobishme për prindërit, prandaj ky
ajet është argument se lutjet u arrijnë atyre.

Edhe ata që kanë ardhur pas tyre e
thonë: Zoti ynë, falna ne dhe vëllezërit
tanë që para nesh u pajisën me besim
dhe mos lejo në zemrat tona farë ur-
rejtje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë Ti
je i butë, mëshirues.” (Surja El-Hashr, 10)

Në këtë ajet Allahu (xh. sh.) urdhëron
Pejgamberin e Tij që të bëjë istigfar për
ndonjë gjynah eventual që mund të ndodhë
nga ana e Pejgamberit [Sal-lall-llahu ale-
jhi ve sel-leme], apo ndonjë vepër, të cilën
do të ishte më mirë të mos e bënte Pej-
gamberi [Alejhis-selam], edhe pse ajo nuk
llogaritet mëkat (terk evla). Pastaj e urdhë-
roi që Pejgamberi të bëjë istigfar dhe lutje
për popullin (ummetin) e tij, nëse ata bëjnë
ndonjë gjynah dhe gabim. Andaj, urdhri
për istigfar dhe lutje nënkupton se ato janë
të dobishme për besimtarët dhe besimtaret,

qofshin të gjallë apo të vdekur, dhe se një
istigfar dhe lutje e tillë u arrin atyre.

1. Argumenti nga Kurani-qerim

“Ndërsa ata (engjëjt) që e bartin Ar-
shin edhe ata që janë përreth tij lartë-
sojnë me falënderim Zotin e tyre, i
besojnë Atij dhe i luten Atij t’i falë ata
që besuan (duke thënë): Zoti ynë, Ti me
mëshirën dhe me diturinë Tënde ke për-
fshirë çdo send, andaj falu atyre që u
penduan dhe ndoqën rrugën tënde, e
edhe ruaj ata nga dënimi i xhehenemit!
Zoti ynë, shtini në xhenete të Adnit, të
cilat ua ke premtuar, ata edhe kush ishte
i mirë, prej etërve të tyre dhe pasardhë-
sve të tyre, Ti je ngadhënjyesi, i urti!
Dhe i mbron ata prej të këqijave, pse atë

që Ti e mbron atë ditë prej të këqiave,
Ti e ke mëshiruar atë, e ai është ai shpë-
timi i madh.”(Surja Gafir, 7-9)

Në këtë ajet Allahu (xh. sh.) bën të
ditur se melaqet bëjnë istigfar dhe lutje për
besimtarët, e kjo nënkupton se besimtarët
kanë dobi nga kjo lutja dhe istigfari, qof-
shin ata të gjallë apo të vdekur; e sikur të
mos kishte dobi nga lutjet dhe istigfaret e
tyre, atëherë lutjet e tyre do të ishin të pa-
kuptimta.

“Zoti im! Mëshiroji ata të dy, sikurse
më edukuan mua kur isha i
vogël.”(Surja Israë, 24)

Nga ajeti kuptohet se Allahu (xh. sh.)
urdhëroi pasardhësit që të luten për prin-
dërit (paraardhësit) e tyre, andaj ata janë
urdhëruar të luten për ata, sepse lutjet e tilla
janë të dobishme për prindërit, prandaj, ky
ajet është argument se lutjet u arrijnë atyre.

“Edhe ata që kanë ardhur pas tyre e
thonë: Zoti ynë, falna ne dhe vëllezërit
tanë që para nesh u pajisën me besim

dhe mos lejo në zemrat tona farë ur-
rejtje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë Ti
je i butë, mëshirues.”(Surja El-Hashr, 10)

Në këtë ajet Allahu (xh. sh.) urdhëron
Pejgamberin e Tij që të bëjë istigfar për
ndonjë gjynah eventual që mund të ndodhë
nga ana e Pejgamberit [Sal-lall-llahu ale-
jhi ve sel-leme], apo ndonjë vepër të cilën
do të ishte më mirë të mos e bënte Pej-
gamberi [Alejhis-selam], edhe pse ajo nuk
llogaritet mëkat (terk evla). Pastaj e urdhë-
roi që Pejgamberi të bëjë istigfar dhe lutje
për popullin (ummetin) e tij, nëse ata bëjnë
ndonjë gjynah dhe gabim. Andaj, urdhri
për istigfar dhe lutje nënkupton se ato janë
të dobishme për besimtarët dhe besimtaret,
qofshin të gjallë apo të vdekur, dhe se një
istigfar dhe lutje e tillë u arrin atyre.

2. Argumentet nga sunneti
i Pejgamberit [Alejhis-selam]

Ndër argumentet nga sunneti
i Pejgamberit [Alejhis-selam], të
cilat vërtetojnë se sevapi i ve-
prave të mira lejohet t’u dhuro-
het të tjerëve, janë edhe këto
hadithe.

Saëd ibni Ubadete kishte
marrë pjesë me Pejgamberin
[Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme]
në disa prej luftërave të tij, e
nëna e Saëdit kishte qenë në
agoninë e vdekjes. Asaj i është
thënë: Lë testament (vasijet)!
Ajo kishte thënë: Çka të lë testa-
ment, kur e tërë pasuria është e
Saëdit. Pastaj, para se të kthehej
Saëdi nga lufta, ajo kishte ndër-
ruar jetë. Kur Sa’di u kthye nga

udhëtimi, ia përmendën atë (d.m.th. çka ki-
shte thënë nëna e tij). Saëdi tha: O i Dër-
guar i Allahut, a ka ajo dobi nëse unë jap
për të sadaka? I Dërguari i Allahut [Sal-
lall-llahu alejhi ve sel-leme] i tha: “Po.”
Kështu Saëdi tha: Kopshtet e mia, ky e ky,
janë sadaka për nënën time dhe i emëroi
kopshtet. (Transmeton Imam Maliku në
Muvattaë)

Transmeton Aisheja (r. a.) se një njeri i
kishte thënë Pejgamberit [[Sal-lall-llahu
alejhi ve sel-leme]: Vërtet nënës sime
shpirti iu mor befas (befasisht-papritmas
vdiq); unë jam i mendimit se sikur ajo të
kishte mundësi të fliste, ajo do të kishte
dhënë sadaka (vasijet).A shpërblehem unë
nëse për të jap sadaka? Pejgamberi [Ale-
jhis-selam] i tha: “Po.” (Transmeton Mu-
slimi)

Transmeton Ebu Rafië (r. a.), i cili ka
thënë: Kur i Dërguari i Allahut [Sal-lall-
llahu alejhi ve sel-leme] therte (dëshironte
të therë) kurban, i blinte dy desh të trashë

të bardhë, me brirë.Pasi falej dhe e mbante
hutben, e sillte njërin prej tyre derisa ishte
në Musala dhe e therte atë dhe thoshte: ”O
Allahu im! Këtë për të gjithë ummetin (po-
pullin) tim, të cilët kanë dëshmuar për Ty
se je një i vetmi dhe kanë dëshmuar për
mua se unë e kam komunikuar (përcjellë)
misionin tim.” (Transmetojnë Imam Ah-
medi, Ibni Maxheh, Bezzari)

Nga këto hadithe kuptohet se Pejgam-
beri [Alejhis-selam] praktikisht na e ka
sqaruar se lejohet therja e kurbanit, dhënia
e sadakasë për të vdekurit, edhe nëse i vde-
kuri nuk e ka lënë vasiet një gjë të tillë, pra
për një veprim të tillë i vdekuri nuk ka po-
rositur. Për këtë kuptohet se i vdekur ka
dobi dhe sevapet e tilla i arrijnë të vdeku-
rit, pavarësisht se kush jep sadaka apo kush
ther kurban - qoftë fëmija dhe të afërmit e
tij, apo të tjerët.

Transmeton Auf ibni Malik (r. a.), i cili
ka thënë: I Dërguari i Allahut [Sal-lall-
llahu alejhi ve sel-leme] ia fali namazin një
xhenazes.Unë mbajta mend lutjen e Tij
(për xhenazen), ku ai thoshte: ”O Allahu
im! Fale dhe mëshiroje, fshija mëkatet dhe
ruaje atë. Dhuroja një vend të ndershëm
dhe zgjeroja vendin atje ku do të shkojë.
Pastroje me ujë, me borë dhe me akull. Pa-
stroje prej mëkateve të tij ashtu sikur rroba
e bardhë që pastrohet nga ndyrësira. Jepi
shtëpi më të mirë se kjo, në të cilën ka je-
tuar në dynja dhe familje më të mirë se kjo
që ka pasur, bashkëshorte më të mirë se kjo
me të cilën ka jetuar. Fute në Xhenet dhe
ruaje prej vuajtjeve në varr dhe prej vuajt-
jeve në zjarr.” (Transmetojnë Muslimi, Tir-
midhiu, Nisaiu, Ibni Maxheh)

Transmeton Ebu Hurejreja (r. a.) se
vërtet i Dërguari i Allahut [Sal-lall-llahu
alejhi ve sel-leme] ka thënë: ”Kur të vdes
njeriu, veprimtaria (për të cilën shpërble-
het) e tij ndërpritet, përveç tri gjërave:
(nëse lë pas vete) sadaka rrjedhëse, dituri të
dobishme dhe fëmijë, i cili lutet (Allahut)
për të (prindërit).” (Transmeton Muslimi)

Transmeton Aisheja (r. a.) se vërtet ajo
e kishte pyetur të Dërguarin e Allahut [Sal-
lall-llahu alejhi ve sel-leme] dhe i kishte
thënë: Si duhet të lutesh kur të kërkosh
istigfar për banorët e varrezave (për të vde-
kurit)? Pejgamberi [Alejhis-selam] tha:[1]
”Shpëtimi qoftë mbi besimtarët dhe mysli-
manët e këtij vendbanimi, Allahu i mëshi-
roftë ata të cilët kanë shkuar më herët dhe
ata të cilët do të ngelin për më vonë, dhe
ne me dëshirën e Allahut do t’u pasojmë
juve.” (Transmeton Muslimi)

Transmetohet nga Ibni Abasi (r. a.) se
vërtet ai ka thënë: Një ditë i Dërguari i Al-
lahut [Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme] kaloi
pranë varrezave të Medinës, u drejtua me
fytyrëdrejt tyre dhe tha: ”Shpëtimi qoftë
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mbi ju, o banorët e varrezave; Allahu na
faltë neve dhe juve; ju jeni të parët tanë (që
shkuat atje), kurse ne jemi në gjurmë (për të
ardhur atje).” (Transmeton Tirmidhiu)

Transmetohet nga Othman ibni Affani
(r. a.), i cili ka thënë: Kur përfundohej me
varrimin e të vdekurit, i Dërguari i Allahut
[Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme] qën-
dronte aty afër dhe thoshte: ”Kërkoni falje
(bëni istigfar) për vëllain tuaj dhe lutuni për
të qëndrueshmëri, sepse vërtet ai tash pye-
tet.” (Transmeton Ebu Davudi)

Nga hadithet e sipërpërmendura kupto-
het se lutja dhe istigfari janë të lejuara për të
vdekurin dhe se ato i bëjnë dobi dhe seva-
pet i shkojnë atij. Mu për këtë Pejgamberi
[Alejhis-selam] lutej për ata që ishin varro-
sur dhe për ata që varroseshin. Po ashtu Pej-
gamberi [Alejhis-selam] inkurajoi dhe nxiti
edhe besimtarët që të bëjnë istigfar dhe lutje
për të vdekurit e tyre dhe të luten që Allahu
(xh. sh.) t’i përforcojë, t’u dhurojë qën-
drueshmëri dhe t’ua bëjë të mundshme të
përgjigjen me shprehje të qëndrueshme dhe
të jenë të guximshëm kur të pyeten nga ana
e melaqeve. Pse, vallë, një gjë të tillë e
bënte i Dërguari i Allahut (xh. sh.) dhe për
një gjë të tillë pse atëherë i inkurajoi dhe i
nxiti edhe myslimanët?

Transmeton Ebu Hurejreja (r. a.) se
vërtet kur të Dërguarit të Allahut [Sal-
lall-llahu alejhi ve sel-leme] ia sillnin
ndonjë njeri të vdekur, i cili kishte
borxh, thoshte: ”A ka lënë pasuri, me të
cilën e pastron (kthen) borxhin?” Nëse i
thuhej se ai ka lënë pasuri, me të cilën e
kthen borxhin, Pejgamberi [Alejhis-
selam] ia falte namazin e xhenazes, për-
ndryshe u thoshte myslimanëve: “Faleni
namazin e shokut tuaj.” Kur Allahu ia
hapi atij dyert e pasurisë, u ngrit dhe tha:
”Unë jam më afër te besimtarët se sa ata
te vetvetja e tyre; kush vdes prej mysli-
manëve dhe ai pas vetes lë borxh, (bor-
xhin e tillë) unë e laj (e kthej);ndërkaq,
kush lë pas vetes pasuri, ajo është për
trashëgimtarët e tij.” (Transmetojnë Bu-
hariu, Tirmidhiu)

Nga dy hadithet e theksuara më parë
dhe shumë të tjerë qartë kuptohet se larja e
borxhit për të vdekurin është i vlefshëm
dhe i vdekuri ka dobi, pavarësisht se i vde-
kuri ka lënë porosi (vasiet) apo nuk ka lënë
porosi. Pa marrë parasysh se larësi i bor-
xhit është i afërmi i tij apo jo, larja e bor-
xhit bëhet nga pasuria e lënë trashëgim
(mirath) apo nga ndonjë pasuri tjetër.

Transmeton Ebu Usejd Malik ibni Re-
biate Saidijju (r. a.), i cili ka thënë: Derisa
ishim ulur dhe qëndronim tek i Dërguari i
Allahut (Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme),
papritmas erdhi një njeri nga (fisi) Beni Se-
limete dhe tha: O i Dërguari i Allahut! A

më ka mbetur diçka nga mirësia për prin-
dërit e mi, me të cilën mund të sillem me
ata me të mirë, pasi që ata veç më kanë
vdekur? Pejgamberi [Alejhis-selam] tha:
”Po, të lutesh për ata, të bësh istigfar për
ata, të realizosh premtimet (porositë) e tyre
pas tyre, të mbash lidhje farefisnore, të cilat
nuk mund të mbahen veç përmes tyre dhe
të nderosh shokët (dhe shoqet) e të dyve.”
(Transmeton Ebu Davudi)

Transmeton Shihab ibni Harrash nga
Haxhaxh ibni Dinar se vërtet një njeri e ki-
shte pyetur Pejgamberin [Alejhis-selam],
duke i thënë: O i Dërguari i Allahut, unë
kam pasur dy prindërit, unë me ata sillesha
me të mirë derisa ata ishin gjallë. Por, pas
vdekje së të dyve, ndaj tyre si mund të sil-
lem me të mirë? Pejgamberi [Alejhis-
selam] tha: ”Prej mirësisë (që duhet bërë
ndaj prindërve pas vdekjes së tyre), pas mi-
rësisë (që e ke bërë derisa ata ishin të
gjallë), është që të lutesh për ata kur të fa-
lësh namaz, (të lutesh) për vete, të agjërosh
për ata me agjërimin tënd (nafile apo të lu-
tesh gjatë agjërimit) dhe të jepësh sadaka
së bashku me sadakanë tënde (t’ia dhurosh
sevapin e saj prindërëve dhe të tjerëve).”
(Transmetojnë Dare Kutni, Muslimi, Ter-
gib ve Terhib)

Transmeton Amr ibni Shuajb nga babai
i tij, nga gjyshi i tij, se vërtet Aas ibni Vail
në periudhën e injorancës (xhahilijjes) ki-
shte bërë nedhër (premtim) se do të therte
njëqind deve. Kurse Hisham ibni Aas theri
hisen (kuotën) e tij, e që ishte pesëdhjetë
deve. Në lidhje me këtë Omeri (r. a.) e ki-
shte pyetur Pejgamberin [Alejhis-selam], e
ai i kishte thënë: ”Sa i përket babait tënd,
sikur ai të kishte pranuar tevhidin (të be-
sonte Allahun një të vetëm), pastaj ti të ag-
jëroje dhe të dhuroje sadaka për të, (një
veprim i tillë) do t’i bënte dobi atij.” (Tran-
smeton Imam Ahmedi)

Transmeton Enesi (r. a.) se vërtet ai ki-
shte pyetur të Dërguarin e Allahut [Sal-lall-
llahu alejhi ve sel-leme] dhe i kishte thënë:
O i Dërguari i Allahut, ne japim sadaka për
të vdekurit tanë, kryejmë haxh për ta, lu-
temi për ta; kjo, a ju arrin atyre? Pejgam-
beri [Alejhis-selam] tha: “Po, dhe gëzohen
me atë, siç gëzohet ndonjëri prej jush kur
atij t’i dhurohet ndonjë pjatë (me ushqim).”
(Transmetojnë Ibni Makula, El-Ajni, Um-
detul Kariu, 8/222)

Këto hadithe dhe shumë të tjera, të cilat
janë shënuar në koleksionet e hadithit dhe
me shumë transmetime e transmetues të
ndryshëm, të gjitha këto dhe ato hadithe të
cilat nuk i kemi shënuar këtu, të gjitha ar-
gumentojnë se dhurimi i sevapeve të ve-
prave të mira i shkojnë të vdekurit dhe i
vdekuri ka dobi.

Adhurimet, të cilat kanë karakter dhe

natyrë materiale (financiare), i gjalli mund
t’i kryejë për të vdekurin dhe një veprim i
tillë lejohet dhe i vdekuri shkarkohet nga
obligimi që ka pasur (ishallah!). Po ashtu,
i gjalli mund të japë sadaka për të vdekurin
dhe sevapi i asaj i arrin tek i vdekuri dhe ai
ka dobi.

Pastaj, ajo që e vërteton se i vdekuri ka
dobi nga ajo që i dhurohet prej të gjallit,
janë edhe këto hadithe të cilat i kemi për-
mendur më parë, në temën në lidhje me vi-
zitën e varrezave.

Transmeton Enes ibni Maliku (r. a.) se
vërtet Pejgamberi (a. a.)  ka thënë: “Kush
hyn në varreza dhe e lexon suren Jasinë,
pastaj sevapet e atij leximi ua dhuron të
vdekurve, atë ditë Allahu do t’ua lehtësojë
atyre, e ai do të ketë sevape sa numri i të
varrosurve në ato varreza.” (Transmeton
Ibni Sunni)

Transmeton Ma’kil ibni Jesar (r. a.) se
vërtet i Dërguari i Allahut [Sal-lall-llahu
alejhi ve sel-leme] ka thënë: “Zemra e Ku-
ranit është Jasini; s’ka njeri që, duke e le-
xuar atë, të mos dëshirojë Allahun (xh. sh.)
dhe Shtëpinë e Fundit (ahiretin), kështu që
veçse atij Allahu do t’ia falë (gjynahet),
(andaj) lexojeni atë për të vdekurit tuaj.”
(Transmetojnë Ibni Maxheh, Taberaniu,
Imam Ahmedi, Ebu Davud)

Transmeton Ali ibni Ebi Talibi (r. a.),
se vërtet Pejgamberi (a. s.) ka thënë: ”Kush
kalon pranë varrezave dhe e lexon Kulhu-
vell-llahu ehad njëmbëdhjetë herë, e pastaj
shpërblimin ua dhuron të vdekurve, atij i
jepet sevap sa numri i të vdekurve.” (Tran-
smeton Dare Kutni)

Nga këto hadithe kuptohet se leximi i
Kurani-qerimit për të vdekurit është i le-
juar; nëse lexon Kuran dhe sevapin e Tij ua
dhuron atyre, të vdekurve u arrin sevapi
dhe kanë dobi.

Argument nga veprimtaria e selefit të
mirë.

Ajo që lë të kuptohet se sevapi i ve-
prave të mirave u arrin të vdekurve dhe ata
kanë dobi prej atyre, është edhe veprimta-
ria e sahabëve (shokëve të Pejgamberit
a.s.). Këtë e vërteton fakti se Aisheja (r.a.)
kishte qëndruar në I’tikaf për vëllain e saj,
Abdurrahmanin dhe për atë kishte liruar
rob pas vdekjes së tij.

Aisheja (r. a.) nuk do të kishte qëndruar
në I’tikaf dhe nuk do të kishte liruar rob për
vëllain e saj nëse sevapi nuk do t’i arrinte
dhe nuk do të kishte dobi Abdurrahmani (r.
a.). Nga Aisheja (r. a.) nuk mund të buronte
kjo vepër, vetëm nëse ajo është e lejuar dhe
se vëllai i Saj ka dobi.

(P.s. Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)

Shkruan: Muzemil Osmani

Për sa i përket kamatës si dukuri,
ishte e pranishme si në të kaluarën
ashtu edhe sot, e cila ka bërë një

shtrirje pothuajse në tërë rruzullin tokësor.
Për fat të keq, nga kjo nuk janë imunë as
pjesëtarët e besimit islam, të cilët me apo
pa vetëdije janë kapur në kurthin e këtij si-
stemi të mallkuar.

Cili ishte qëndrimi i religjioneve të
ndryshme ndaj kamatës edhe më pas do të
ofrojë atë të Islamit, i cili nuk bën dallim
mes besimtarit dhe pabesimtarit nëçë-
shtjen e ndalesës, ngase Islami në shënje-
stër ka individin.

KAMATA NË RELIGJIONIN HEBRAIK
Kamata ishte e ndaluar edhe në fenë

hebraike, siç ishte edhe  në atë krishtere.
Kjo vërtetohet në librat e mëhershëm të
shpallur, si Tevrati dhe Inxhili. Dihet se
besimi hebraikështë ndërtuar mbi parimin
se populli hebreështë popull i zgjedhur i
Zotit, prandaj ata kanë përparësi ndaj gji-
thë popujve të tjerë. Në Seferu Tekvir, ka-
pitulli i XXIII, thuhet: “Për të huajin që
të huazon para, jepi me interes, por vëllait
tënd mos i jep para me interes.”

KAMATA NË RELIGJIONIN E
KRISHTERË

Edhe në Krishterim kamata trajtohet si
e ndaluar dhe e urryer. Në Dhiatën e Re
ekzistojnë disa citate që e vërtetojnë nda-
limin e kamatës. Në Ungjillin e Llukës

thuhet: “Nëse i huazon me shpërblim atij
që kërkon shërbim prej jush, atëherëçfarë
mirësie është kjo? Por, bëni mirë dhe jepni
hua pa pritur tepricë; shpërblimi do të jetë
shumë më i mirë.”

KAMATA TEK ARABËT NË KOHËN
PARAISLAME

Me gjithë trajtimin dhe përdorimin e
kamatës, ata e shihnin atë me përbuzje. Si
shembull mund të sjellim kur muret e Qa-
besë u demoluan dhe kurejshët kërkonin
që t’i restaurojnë ato, ishin të prirë që mos
të mbledhin fonde nga ata që merreshin
me kamatë. Ebu Vahb bin Mahzuni ka
thënë: “O kurejsh, nuk hyjnë në ndërtimin
e saj përveç para të pastra. Nuk hyjnë në
të paratë e mehrit të padrejtë, shitja me
kamatë dhe as pasuria e marrë nga po-
pulli në mënyrë të padrejtë.”

Në të shumtën e rasteve në kohën e in-
jorancës në qoftë se skadonte afati për bor-
xhin, huadhënësi thoshte: a do të paguash,
apo ta shtoj? Nëse nuk ia paguante, ia rri-
ste sasinëparave.

PËRKUFIZIMI I KAMATËS NË
ASPEKTIN GJUHËSOR

Pasi ne flasim për kamatën në këndvë-
shtrimin islam, atëherëështë e rrugës që të
ndalemi së pari në kuptimin etimologjik të
kamatës në gjuhën e Kuranit, gjuhës
arabe, ngase në këtë mënyrë do ta marrim
vesh më së mirë kuptimin e kamatës në
terminologjinë e së drejtës islame.

Kamatës në gjuhën arabe i thonë “er-
riba”, që do të thotë rritje, shtim, tepricë
etj. Në këtë formë e përmend edhe Allahu
(xh. sh.): “E ti e sheh tokën e tharë, të
vdekur; e kur Ne ia lëshojmë asaj ujin,

Kamata 
në këndvështrimin islam

Vështirësia për ta kuptuar ndalimin e kamatës vjen nga
mungesa e vlerësimit të të gjithë kompleksit të vlerave
islame dhe posaçërisht të theksimit pa kompromis të
drejtësisë shoqërore-ekonomike, shpërndarjes së
barabartë të të ardhurave dhe të pasurisë etj. Çdo
përpjekje për ta trajtuar ribanë si një urdhër fetar të
izoluar dhe jo si një pjesë integrale të rendit ekonomik
islam,  është vetëm për të krijuar konfuzion. 
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ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha
llojet rrit bimë të këndshme.”

NË ASPEKTIN TERMINOLOGJIK

Juristët islamë kanë dhënë përkufizime
të ndryshme për kamatën, por të gjithë sil-
len rreth kuptimit të pjesës së tepërt dhe të
shtuar mbi sasinë reale të borxhit pa kom-
pensim.

Juristi i shquar islam Ibn Kudame e
përkufizon kështu kamatën: “Shtim në
gjëra të caktuara.“

Juristët e shkollës juridike hanefite ka-
matën e kanë përkufizuar: “Sasi e tepërt e
pasurisë pa kompensim, e cila është ku-
shtëzuar për njërin transaksionues gjatë
ndërrimit të pasurisë me pasuri.”

Në ekonomi kamata përkufizohet si
vijon: “Sasi e tepërt që jep huamarrësi
nga sasia që e ka marrë, konform ku-
shteve të caktuara.”

STATUSI JURIDIK I KAMATËS NË
ISLAM

Kamata në Islam është e ndaluar,
haram. Kjo dispozitë bazohet në argu-
mente të prera të Kuranit, pastaj në thënie
të të Dërguarit të Allahut (xh. sh.), Muha-
medit (a.s.), Sunnetin e tij dhe në konsen-
susin e myslimanëve, Ixhmanë.

Argumentet nga Kurani
Ndalimi i kamatës shfaqet në Kuran në

katër vende të ndryshme:
Së pari ajeti 39 i sures er-Rum, i shpal-

lur në Mekë, thekson se kamata e largon
pasurinë nga bekimi i Zotit; bamirësia e
shton atë.

“Dhe çka të jepni nga pasuria për ta
shtuar e rritur (me kamatë), në pasurinë e
njerëzve, ajo nuk do të shtohet tek Allahu;
e çka të jepni nga sadakaja (bamirësia),
me qëllim që t’i afroheni Allahut, të tillët
janë ata që u shumëfishohet (shpërblimi).”

Së  dyti shfaqet në ajetin 161 të sures
en-Nisa, i shpallur në Medinë.  Ai i vë ata
të cilët e hanë kamatën në një vend me ata
të cilët kanë uzurpuar pa të drejtë pronën e
njerëzve të tjerë dhe i kërcënon që të dy
me dënimin e Zotit.

“Edhe për shkak të marrjes së kama-
tës, edhe pse e kishin të ndaluar atë dhe
ngrënies së pasurisë së njerëzve në mënyrë
të padrejtë, Ne kemi përgatitur dënim të
mundimshëm për ata që nuk besuan prej
tyre.”

Së treti ajeti 130-132 i sures Ali Imran,
shpallur në vitin e dytë hixhri, i urdhëroj-
nëmyslimanët të qëndrojnë larg kamatës
nëse dëshirojnë mirëqenie.

“O ju të cilët besuat, mos e hani kama-

tën që po e shumëfishoni dhe kini frikë (dë-
nimin e) Allahut ashtu që të gjeni shpëtim.

Dhe ruajuni zjarrit që është përgatitur
për pabesimtarët.

E bindjuni Allahut dhe të dërguarit,
ashtu që të mëshiroheni.”

Së katërti ajetet 275- 281 të sures el
Bekare, u kundërvihen në mënyrë të rreptë
atyre që e marrin kamatën, duke bërë një
dallim mes kamatës dhe tregtisë.

“Ata që e hanë kamatën, ata nuk ngri-
hen ndryshe vetëm se si ngrihet ai çmen-
duri nga të prekurit e djallit. (Bëjnë)
kështu ngase thanë: “Edhe shitblerja nuk
është tjetër, por njësoj sikurse edhe ka-
mata!” E, Allahu e ka lejuar shitblerjen,
por e ka ndaluar kamatën. Atij që i ka ar-
ritur këshillë (udhëzim) prej Zotit të tij dhe
është ndalur (prej kamatës), atij i ka takuar
e kaluara dhe çështja e saj mbetet tekAl-
lahu; e kush e përsërit (pas ndalimit), ata
janë banues të zjarrit, ku do të mbesin për-
gjithmonë.”

Allahu e zhduk kamatën dhe e shton
lëmoshën;Allahu nuk e do asnjë besëprerë
dhe mëkatar.

S’ka dyshim se ata që besuan dhe bënë
vepra të mira, që e falën namazin dhe e
dhanë zeqatin, ata i pret shpërblim i madh
te Zoti i tyre; ata nuk do të kenë kurrfarë
frike, as brengosje.

O ju që besuat, kini frikë Allahun dhe
nëse jeni besimtarë të sinqertë, hiqni dorë
prej asaj që ka mbetur nga kamata.

E në qoftë se nuk e bëni këtë (nuk
hiqni dorë nga kamata), atëherë binduni se
jeni në konflikt me Allahun dhe të dër-
guarin e Tij. E nëse jeni penduar, atëherë
juve ju takon kryet e mallit tuaj - askë nuk
dëmtoni, e as vetë nuk dëmtoheni.

Po në qoftë se ai (borxhliu) është në
gjendje të vështirë, atëherë bëni një pritje
derisa të vijë në një çlirim. E t’ia falni
(borxhin) në emër të lëmoshës; ajo, nëse e
dini, është shumë më e mirë për ju.

Dhe ruajuni një ditë kur në të të kthe-
heni tekAllahu, dhe secilit njeri i plotë-
sohet ajo që e ka fituar, dhe atyre nuk u
bëhet e padrejtë.”

ARGUMENTE NGA HADITHI I
MUHAMEDIT (A. S.)

Argumentet nga sunneti i Muhamedit
(a.s.) që e ndalojnë kamatënjanë të
shumta, por ne këtu do t’i përmendim
vetëm disa, nga hadithet.

Xhabiri (r. a.) thotë: “I dërguari i Al-
lahut e mallkoi atë që ha kamatën, atë që
jep, atë që e shkruan aktin e kamatës, dhe
dëshmitarët, dhe tha: të gjithë këta janë
të barabartë.”

Ebu Hurejreja transmeton se Muha-
medi (a.s.) ka thënë: “Largohunu prej
shtatë mëkateve shkatërruese.” I thanë:
cilat janë këto mëkate? “...ngrënia e ka-
matës…”

Ebu Hurejreja transmeton se Muham-
medi (a.s.) ka thënë: “Kamata është mi-
shërim i shtatëdhjetë llojeve të mëkateve;
më e lehta është që njeriu ta martojë nënën
e vet.”

Të argumentuarit e Ixhmasë
Nisur nga argumentueshmëria e Kura-

nit dhe Sunnetit, gjithëmyslimanët janë
unanimë se kamata në tërësi është e nda-
luar, haram. Këtë konsensus na e përcjell
dijetari i shquar El-Maverdi, i cili thotë:
“Myslimanët janë unanimë në ndalimin e
kamatës në bazë të argumenteve të Kura-

nit dhe të Sunnetit, edhe pse ka pasur dal-
lime në disa çështje periferike dhe në më-
nyrën e ndalimit të saj.”

LLOJET E KAMATËS

Kamata është dyllojëshe: Riba en-ne-
sieh dhe Riba el-fadël.

Riba en-nesieh
Fjala Nesieh rrjedh nga fjal nesa’, që

do të thotë: shtyrje, zgjatje afati, prolon-
gim ose pritje dhe i referohet kohës që i
jepet huamarrësit për ta ripaguar hakun si
kthim për “shtimin” ose “dhuratën”.
Prandaj Riba en-Nesieh i referohet intere-
sit në hua.

Ndalimi Riba en-Nesieh në thelb nën-
kupton që marrëveshja para kohe i një
kthimi pozitiv të huas si shpërblim për
pritjen nuk është e lejuar nga ana e sheria-
tit. Nuk ka dallim, pa marrëparasysh se a
është kthimi në përqindje të rregulluar ose
të ndryshueshme, apo një shumë absolute
që duhet të paguhet si avancë ose me afat
kohor, ose dhuratë apo shërbim që merret
si kusht për huan. 

Nuk ka asnjë dallim në opinione në
mesin e të gjitha shkollave të jurispruden-
cës islame se Riba en Nesieh është haram.
Natyra e ndalimit është strikte, absolute
dhe e qartë.

Ky lloj i kamatës ka qenë prezent dhe
i njohur në kohën e xhahiljetit dhe për këtë
disa dijetarë e kanë quajtur Riba el- Xha-
hilije – Kamata e injorancës. Dijetari i
shquar i shkollës juridike hanefite, El-
Xhesasi, në lidhje me këtë llojtë kamatës
thotë: “Kamata që e njihnin dhe e prakti-
konin arabët i referohet huazimit të valu-
tave të arit dhe argjendit deri në një afat të

caktuar, me shtesë mbi sasinë e huazuar
ashtu si do të merren vesh.”

Kjo kamatëështë kamatë e borxhit,
përkatësisht nëse dikush i jep dikujt tjetër
borxh për një kohë të caktuar dhe kur të
vjen afati i kthimit të borxhit, ky i thotë:
“Ose do të ma kthesh borxhin, ose do ta
shtoj” dhe nëse nuk kthehet borxhi në afa-
tin e caktuar, ai shtohet për një përqindje
të caktuar.

Riba el Fadël (kamata e shtimit )
Është shitje e  një malli që i takon mal-

lrave të kamatës me një mall tjetër të
njëjtë, duke qenë njëri mall më tepër, apo
shitje ose këmbimi i dy mallrave të njëjtë
me shtesë.

Trajtimi i Riba el Fadël ka dalë nga ha-
dithi i transmetuar nga Buhariu dhe Mu-
slimi se Muhamedi(a.s.) ka thënë: “Ari
me ari, argjendi me argjend, gruri me
grurë, elbi me elb, hurma me hurmë, kripa
me kripë, në shitje duhet të jenë të njëjta
në peshë dhe duhet të shiten dorë në dorë;
e kush shton apo kërkon t’i shtohet, ka
marrë kamatë; ai që merr dhe ai që jep
këtu, janë njëlloj në mëkat.”

Nga gjashtë artikujte specifikuar në
hadith për Riba el- fadël, dy prej tyre pa-
raqesin artikuj me para, ndërsa katër të
tjerë paraqesin artikuj ushqimorë. Fuka-
hatë gjatë shekujve kanë debatuar për di-
lemat nëse Riba el –Fadëlështë kufizuar
vetëm te këto gjashtë artikuj,  apo mund të
përgjithësohet, duke përfshirë artikuj të
tjerë. E nëse ndodh kjo, cili duhet të jetë
arsyetimi,ileti që përdoret për këtë qëllim.

Në bazë të karakteristikës së arit dhe
argjendit, si artikuj parash,është arritur në
përfundimin se të gjithë artikujt e përdorur
si para hynë në fushën e riba el-fadël. Në

lidhje me katër artikujt tjerë, ka një ndry-
shim opinionesh. Një opinion (Ebu Ha-
nifja, Hanbelitë, Imamitë dhe Zejditë)
argumenton se, meqë katër artikujt shiten
me peshë oseme masë, atëherë të gjithë ar-
tikujt që shiten në këtë mënyrë do të jenë
temë e Riba el-Fadël.

Mendimi i dytë (Shafiu dhe Ibn
Hanbeli në një rivajet tjetër)  është që
meqë katër artikujt e tjerë janë të ngrën-
shëm, riba el-fadël do të përfshihej në të
gjitha artikujt që kanë karakteristikat e ar-
tikujve ushqimorë.

Mendimi i tretë (Maliku )thotë: e
meqë këto artikuj janë ushqimorë, të do-
mosdoshëm për ekzistencën dhe mund të
rezervohen (nuk prishen shpejt), atëherë të
gjithë artikuj e tillë duhet të jenë temë e
riba el-fadël. 

Shkolla dhahirite, megjithatë, e kufi-
zon riba el-fadël vetëm me gjashtë artikujt
e përmendur në hadithin e Muhamedit (a.
s.). Kjo,  megjithatë, është e vetmja
shkollë dhe është, pra, një pakicë për të
qenë aq e kufizuar.

Mendimi i katërt, ndoshta është
shpjegimi më bindës, është se të gjashtë
artikujt janë përdorur si para, brenda dhe
jashtë Medinës, posaçërisht në mesin e be-
duinëve dhe kështu riba el-fadël do të për-
fshihej në këmbimin e çdo malli kundrejt
parasë kesh ose çfarëdo artikulli që përdo-
ret si para.

Ndalimi i riba el-fadël ka për qëllim të
garantojë drejtësinë dhe të largojë të gji-
tha format e eksploatimit përmes këmbi-
meve të padrejta dhe të mbyll të gjitha
duart e fshehta të ribasë, për shkak se në
sheriatin islam çdo gjëqë i shërben së pa-
drejtës është poashtu e padrejtë. 

NË VEND TË PËRFUNDIM

Qëllimi themelor se përse Islami ka
nxjerrë një vendim kaq të ashpër kundër
interesit (kamatës) është se dëshiron të kri-
jojë një sistem ekonomik ku të gjitha for-
mat e eksploatimit eliminohen, posaçërisht
padrejtësia e bërë në formën e aksionarit,
i cili është i sigurt tek fitimi pa bërë asnjë
punë, ndërsa sipërmarrësi nuk është i si-
gurt për një kthim të tillë pozitiv. 

Vështirësia për ta kuptuar ndalimin e
kamatës vjen nga mungesa e vlerësimit të
të gjithë kompleksit të vlerave islame dhe
posaçërisht të theksimit pa kompromis të
drejtësisë shoqërore-ekonomike, shpër-
ndarjes së barabartë të të ardhurave dhe të
pasurisë etj. Çdo përpjekje për ta trajtuar
ribanë si një urdhër fetar të izoluar dhe jo
si një pjesë integrale të rendit ekonomik
islam,  është vetëm për të krijuar konfu-
zion. 



Shkruan: Rejhan Neziri

Diagnostikët e kohës nuk janë una-
nimë sa i përket rëndësisë që feja
e ka ose jo në një botë gjithnjë në

globalizim e sipër. Ajo për çka ata janë
unanimë, është fakti se fetë në dekadat e
kaluara u janë nënshtruar proceseve të
thella të transformimit.Me ndikim të duk-
shëm këtu na paraqitet sidomos diferen-
cimi funksional i sistemeve sociale, si
dhe procesi i individualizimit.

Që nga periudha e Iluminizmit, e si-
domos me Revolucionin Francez, në Pe-
rëndim filloi haptas procesi real
sociologjik kundërfetar i shekullarizimit,
që synon margjinalizimin, individualizi-
min ose privatizimin e fesë, pra largimin
e hyjnores nga sfera publike dhe kështu,
siç do të shprehej një dijetar, në botën pe-
rëndimore feja u reduktua vetëm në një
cingërimë melodike diku në prapavijë.

Në këtë kontekst, pozicioni dhe rën-
dësia e fesë në shoqëri trajtohet, me sa
kam mundur të kuptoj unë, nga teori të
ndryshme. Kështu, kemi teorinë e she-
kullarizmit, teorinë e post-shekullarizmit,
si dhe teorinë e modernes së shumëfishtë
(multiple modernity).

TEORIA E SHEKULLARIZMIT

Kjo teori niset nga një raport i kun-
dërt midis fesë dhe modernes dhe preten-
don se sa më shumë që shoqëritë të
modernizohen, aq më shumë zmbrapset
dhe dobësohet rëndësia shoqërore e fesë.
Kjo shprehet në maksimën: “sa më mo-

dern që të jesh, aq më pak fetar, besim-
tar, je”, “sa më moderne të jetë një sho-
qëri, aq më pak fetare është ajo”. Si
faktorë të modernizimit me këtë rast llo-
gariten proceset e industrializimit, të ur-
banizimit, të mobilitetit (lëvizshmërisë)
gjeografik, të rritjes së mirëqenies, mi-
rëpo edhe proceset e ndryshimit kulturor,
të pluralizimit kulturor, të scientizimit
(shkencërimit) të pikëpamjeve mbi botën,
të rritjes së nivelit të arsimimit, të eticizi-
mit të stilit të jetës ose të legalizimit (fut-
jes në korniza juridike) të marrëdhënieve
sociale (Wilson, Martin, Berger, Bruce).
Përderisa në fillim me termin shekullari-
zim nënkuptohej kalimi i pronës kishtare
në atë botërore, ky term më vonë fiton një
kuptim universal-historik, përmes të cilit
nënkuptoheshin dimensione të ndryshme,
si: rënia e akceptancës sociale të fesë, di-
ferencimi i fetares si një fushë sociale
përskaj shumë të tjerave, humbja e pe-
shës funksionale të fesë në aspektin poli-
tik, moral dhe familjar, erozioni i
transcendentales, ndarja juridike e shtetit
nga kisha etj. 

Ndër të parët që kanë folur për këtë
dimension, dhe në veçanti për individua-
lizimin e fesë, ka qenë sociologu francez
Émile Durkheim, i cili në vitin 1898 ka
shkruar: “Jo vetëm që individualizmi nuk
është anarki, ai është në fakt i vetmi si-
stem besimor i së ardhmes, i cili mund ta
sigurojë tërësinë morale të vendit... Kulti
i individit (culte de l’individu) është feja
e së ardhmes, ndërkaq besimi në të drej-
tat e njeriut do të bëhet thelbi moral i sho-
qërisë...”

Si përfaqësues të kësaj teorie mund ta
përmendim edhe Max Weberin, edhe pse
ai kurrë nuk e ka përmendur termin she-
kullarizim, por në vend të saj ka përdo-
rur termat “racionalizim” dhe
“çmagjepsje e botës” (Entzauberung der
Welt). Ai ka qenë i interesuar në përpu-
nimin e kuptimit kauzal të protestantiz-
mit asketik në paraqitjen e racionalizmit
modern oksidental dhe përfaqëson men-
dimin se midis fesë dhe veprimit racional
në botën moderne ekziston një ndarje a
boshllëk i pakompensueshëm. 

Sociologu spanjoll-amerikan José Ca-
sanova shekullarizmit i njeh tri dimen-
sione të përgjithshme,  kështu që secili
dimension ka tiparet dhe veçoritë e veta.
Dimensioni i parë i shekullarizmit është
diferencimi, që karakterizohet me
emancipimin dhe çlirimin e sferës she-
kullare nga normat dhe institucionet fe-
tare. Dimensioni i dytë është ngecja dhe
rënia e fesë, që karakterizohet me rënien
e bindjeve fetare dhe të praktikës fetare
në botën moderne. Dimensioni i tretë
është privatizimi, që karakterizohet me
zhvendosjen e fesë nga sfera publike në
atë private. Këto tri dimensione të she-
kullarizmit, sipas Casanovës, në fakt janë
tri procese të ndryshme të tij dhe assesi
nuk duhet të shihen si një proces i vetëm.
Problemin kryesor te teoria e shekulla-
rizmit Casanova e sheh te prirja e gabue-
shme që diferencimin funksional të
shoqërisë, rënien e besimit individual dhe
privatizimin e fesë i sheh si një proces të
vetëm dhe të pashkëputshëm, ndërkohë
që këto janë tre procese të ndryshme.

Edhe pse në vitet ’90-të Casanova e
njihte deri diku procesin e diferencimit
fuksional të shoqërisë si diçka konstruk-
tive të shekullarizmit, ai sot heq dorë
edhe nga kjo, duke pretenduar se për
zhvillimet në raportin midis fesë dhe po-
litikës, për shembull, teoria e shekulla-
rizmit është shumë pak instruktive kur
është në pyetje diferencimi funksional
shoqëror. Sipas tij, shumë më e frytshme
do të ishte sikur të flisnim për një shu-
mësi të modeleve të tolerimit reciprok të
fesë dhe të politikës. Është më se e qartë
se me proceset e modernizimit nuk lidhet
domosdo edhe rënia apo zmbrapsja e be-
simit individual. Përveç se në Evropën
Perëndimore, kjo nuk mund të provohet
me dëshmi empirike edhe për vendet
tjera të botës. Duke u mbështetur në
shembujt e fenomeneve të ndryshme si
Revolucioni Islamik në Iran, teologjia e
çlirimit (Teología de la liberación) në
Amerikën Latine, Lëvizja Solidarnosc në
Poloni dhe të drejtat fetare në SHBA,
Casanova arrin të provojë bindshëm se
nuk mund të flitet për ndonjë lidhshmëri
të pashmangshme midis modernizimit
dhe privatizimit të fesë.

Kur është në pyetje individualizimi,
apo privatizimi i fesë, duhet të kihet pa-
rasysh se kjo tezë niset nga parimi i dal-
limit dhe i diferencimit të fesë nga kisha
dhe pretendon se rënia e rëndësisë së ki-
shës, siç mund të vërehet në shoqëritë
moderne, nuk nënkupton drejtpërdrejt
edhe humbjen e rëndësisë së fesë si të
tillë, porse kjo është shprehje e ndryshi-
mit të formës së fesë apo më saktë të fe-

tarisë. Si pasojë e kësaj, individi i shkëput
orientimet dhe mënyrat e sjelljes fetare
gjithnjë e më shumë nga diktatet institu-
cionale të kishës dhe gjithnjë e më tepër
vendos vetë për fenë e vet. Kjo tezë për
herë të parë paraqitet në vitet ’60-të nga
ana e sociologut Thomas Luckmann.
Ndërkohë kjo tezë e tij është shndërruar
në një paradigmë të vetëkuptueshme, të
natyrshme ndër shumë sociologë të fesë
në Perëndim.

Në këtë kuptim edhe sociologu Hans
Joas flet për “sakralitetin e personit”,
term ky i cili do të funksionojë si një
thelb civil-fetar të idesë së të drejtave të
njeriut.

TEORIA E POST-SHEKULLARIZMIT

Përkundër teorisë së shekullarizmit të
fortë, që pretendonte zhdukjen e fesë dhe
të fetares, zbrazjen e faltoreve, lënien pa-
sdore të fesë nga ana e vetë besimtarëve,
zmbrapsjen dhe zhvendosjen e saj nga
sfera publike në atë private, ndarjen
strikte të shtetit nga feja apo nga autori-
teti kishtar etj., kemi teorinë tjetër që pre-
tendon “rikthimin e fesë”, apo “rikthimin
e zotave”. Në 20-30 vitet e fundit gjithnjë
e më shumë shtohen shenjat se maksima
“sa më modern, aq më pak fetar” nuk fle
edhe gjithaq. Për këtë flet jo vetëm një
shikim i sipërfaqshëm në SHBA dhe në
vende të tjera të botës, por edhe në ven-
det evropiane. Sipas hulumtimeve të së
pavarurës “Religionsmonitor” të Fonda-
cionit Bertelsmann, afro 70% e banorëve
të Gjermanisë janë fetarë, 20% madje

“shumë fetarë”. Afro një të tretën e kë-
tyre fetarëve e përbëjnë ata që në fakt
zyrtarisht janë deklaruar si të pakonfe-
sion, që nuk i takojnë ndonjë kishe a ba-
shkësie fetare zyrtare. Kjo na bën me dije
edhe një herë se të jetosh jashtë kornizave
të një kishe a komuniteti fetar, nuk nën-
kupton domosdo edhe të qenët jofetar,
apo edhe ateist. Shumëkush që nuk paj-
tohet me mënyrën e veprimit dhe të agji-
timit të një kishe të veçantë, ata ose
kalojnë nga kishat e mëdha në ato më të
vogla dhe posaçërisht në të ashtuquajtu-
rat “kisha të lira”, ose deklarohen se nuk
i takojnë ndonjë konfesioni të caktuar. Si
tjetër indikator për këtë rikthim të fesë në
jetën shoqërore shihet edhe rritja e pjesë-
marrjes në ceremonitë dhe ritualet fetare
në raste të posaçme, si në ditët festive,
ose edhe pas rasteve tragjike të sulmeve
me bomba, ose të katastrofave natyrore
etj. Ndërkohë, shtohen edhe shenjat që
flasin për rritjen e rëndësisë shoqërore të
fesë së paku në disa aspekte. Në dekadat
e fundit njerëzit e mendjes po e kuptojnë
gjithnjë e më shumë se vetëm përparimi
shkencor dhe teknologjik nuk e sjell me
vete automatikisht edhe lumturinë shpir-
tërore. Shtohet gjithnjë e më shumë ne-
voja për fenë, si pasojë e paqartësisë, e
pasigurisë dhe të frikës që mbizotëron në
nivel global si pasojë e krizave në radhë
të parë ekonomike dhe financiare. Indi-
kator tjetër për këtë rikthim të fesë kemi
edhe prezencën gjithnjë e më të madhe të
fesë në mediat e shkruara, vizuale dhe të
mos flasim për atë në botën virtuale. Këto
debate mbi fenë në media s’është e thënë
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Rëndësia sociale e fesë 
sot në Perëndim (1)

Kur është në pyetje individualizimi, apo privatizimi i fesë, duhet të
kihet parasysh se kjo tezë niset nga parimi i dallimit dhe i diferencimit

të fesë nga kisha dhe pretendon se rënia e rëndësisë së kishës, siç
mund të vërehet në shoqëritë moderne, nuk nënkupton drejtpërdrejt
edhe humbjen e rëndësisë së fesë si e tillë, porse kjo është shprehje e

ndryshimit të formës së fesë apo më saktë e fetarisë. Si pasojë e kësaj,
individi i shkëput orientimet dhe mënyrat e sjelljes fetare gjithnjë e më

shumë nga diktatet institucionale të kishës dhe gjithnjë e më tepër
vendos vetë për fenë e vet.
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të jenë gjithnjë pozitive. Edhe debatet ne-
gative për fenë, në mënyrë indirekte e
shtojnë interesimin për fenë. Një studim
i titulluar Religion bei Meinungsmachern
(Feja tek opinionbërësit)flet se në dhjetë
vitet e fundit gjithnjë e më shumë redak-
torë të gazetave ditore, të radiove dhe te-
levizioneve mbirajonale marrin pozicion
gjithnjë e më paqësor në raport me fenë.
Në krahasim me pozicionin që këta re-
daktorë kishin deri në vitet 90-të, ky është
një ndryshim i madh. 

Në këtë kontekst, sociologët e kohëve
të fundit konstatojnë se feja nuk shkon
duke u zhdukur dhe duke u zhbërë, por
duke u rritur dhe forcuar. Kjo rritje është e
vështirë të shihet dhe të monitorohet lehtë,
pasi feja, në fakt fetaria dhe mënyra e jetës
fetare ka ndryshuar formë dhe është plu-
ralizuar shumë. Ky pluralizim i fesë shi-
het, në fakt, si pasojë e individualizimit të
saj. Sot flitet për “tregun e feve”. Madje,
sociologu Thomas Luckmann flet për
“fenë e padukshme”. Sa më shumë që in-
dividi vendos për fenë e vet dhe për më-
nyrën se si ai e jeton fenë, po aq shtohen
edhe mënyrat e jetesës dhe të bindjeve fe-
tare. Ky praktikim i fesë, ndryshimin dhe
transformimin e vet e pëson ndër të tjera
edhe përmes sinkretizimit të elementeve
shpirtërore nga fetë, por edhe nga filozo-
fitë e ndryshme botërore të kuptuara si fe
apo fetari individuale e personit. Pra, këtu
në vend të “sa më modern, aq më pak
fetar”, vlen teza “sa më modern, aq më të
shumëfishta (ndaj edhe më konfuze) janë
format e fesë”. Në kohën e modernes së
vonshme, apo të post-shekullarizmit, nuk
flitet më për zhdukjen e fesë, por për shu-
mësinë e formave në të cilat ajo paraqitet,
shfaqet dhe jetohet. Këto forma, siç thamë,
ndonjëherë e vështirësojnë perceptimin e
tyre dhe e vënë në pikëpyetje vetë termin
“fe”, duke vënë në pikëpyetje kufijtë e
fesë, ku fillon dhe mbaron ajo. Shumë të
krishterë për shembull nuk shohin ndonjë
kundërshti me besimin e tyre në praktiki-
min e Yoga-s apo të Reiki-t. Shumë kisha
ofrojnë meditacione zen ose zazen. Shumë
pak të krishterë e dinë se mësimi apo dok-
trina e reinkarnacionit në fakt nuk ka bazë
dhe mbështetje krishtere. Sidoqoftë, ky
transformim i fesë apo i fetares, megjithë-
këtë, është i logjikshëm dhe normal. Ky
ndryshim dhe transformim nuk është spe-
cifik vetëm për fenë, por për të gjitha in-
stitucionet sociale. Feja si pjesë e
shoqërisë dhe e kulturës njerëzore do të
ndryshojë formën e saj konform ndryshi-
mit të mbarë shoqërisë, kulturës dhe vetë
njeriut. Format e reja të fesë janë po aq in-
dividuale dhe njëkohësisht plurale, sa edhe
vetë shoqëria që i shkakton ato... Përderisa

në Evropën e Mesjetës ishte e ndaluar dhe
e rrezikshme për jetë të kishe të drejtën in-
dividuale për të zgjedhur besimin a fenë –
të kujtojmë se fjala greke hairesis nën-
kupton zgjedhjen, me këtë rast lirinë e
zgjedhjes së besimit - tanimë në këtë kohë
mund të flitet për “detyrimin apo impera-
tivin për herezi”, siç do të shprehej Peter
L. Berger, detyrimin për të zgjedhur nga
shumë alternativa që ekzistojnë në këtë
plan. Në këtë kohë individi vendos vetë se
cilën fe e zgjedh, çfarë forme të fesë do të
jetojë, çfarë raporti do të krijojë me kishën
a komunitetin fetar; në vend që këtë ta
bënte kisha për individin, siç kishte ndo-
dhur në Mesjetë.

Duke u mbështetur në vrojtimet sa u
tha më lart, se edhe në kushtet më të larta
të individualizimit, feja jo që është bërë
diçka thjesht “private”, por ashtu si edhe
më herët, ajo luan një rol të rëndësishëm
shoqëror.  Atëherë parashtrohet pyetja  se
si mund të konceptohet feja në kushtet
moderne.

Sociologu gjerman Niklas Luhmann
nuk dëshiron të heqë dorë nga përdorimi
i termit fe në njëjës, sepse ai është i bin-
dur se feja – ashtu si ekonomia, e drejta,
shkenca dhe politika – me gjithë ndry-
shimet funksionale-strukturore që ka pë-
suar, ajo luan një funksion qendror për
shoqërinë. E pra, cili është funksioni sho-
qëror i sistemit të fesë? Sipas Luhmannit:
“Nga e kuptojmë ne se te disa dukuri so-
ciale kemi të bëjmë me fenë?”. Ai për-
gjigjet: “Veçantia e komunikimit fetar
qëndron në dyfishimin e realitetit të saj:
një komunikim është fetar atëherë kur ai
imanenten e trajton nga aspekti i tran-
scendentes... Vetëm pasi të jetë shikuar
nga aspekti transcendental, merr kuptim
fetar ajo që ndodh në botë.”

Duke qenë se sot në botën moderne
njerëzit përjetojnë përjashtime masive
nga sistemi ekonomik, arsimor dhe juri-
dik – ai që nuk ka kartë identiteti, nuk
gjen dot punë; ai që detyrohet të jetojë në
rrugë, nuk mund t’i dërgojë fëmijët në
shkollë – sistemi i fesë është dëshmuar
tanimë se është mahnitshëm imun ndaj
këtyre përjashtimeve apo segregimeve.
Pikërisht këtu vjen në shprehje edhe
mundësia e organizatave, e bashkësive
fetare dhe e kishave, që të zhvillojnë af-
tësinë e tyre për ta minimizuar problemin
sistematik të përjashtimit, të veçimit dhe
izolimit. “Një përjashtim nga feja, nuk
nënkupton automatikisht edhe përjashti-
min nga mbarë shoqëria, ashtu siç bënte
vaki në Mesjetë. Përkundrazi, përjashti-
met në fjalë nga sistemet tjera funksio-
nale – s’ka para, s’ka arsimim, s’ka kartë
identiteti, s’ka shanse të barabarta për t’u

marrë seriozisht në konsideratë nga ana e
policisë ose të ketë të drejtën e dëgjimit
në gjykatë – nga ana e fesë mund të injo-
rohen në mënyrë shumë sovrane... Me
këtë provohet se diferencimi i sistemeve
funksionale të shoqërisë, që për një kohë
të gjatë nga ana e teologëve perëndimorë
është konsideruar si një humbje e ndiki-
mit fetar në kuptimin e tezës së shekulla-
rizimit, shihet në fakt si avantazh dhe anë
e fortë e fesë.”

Në realitet, nevoja në rritje për besi-
min sistematik me kode fetare, duket se
ndërkohë po plotësohet nga një sërë sub-
sistemesh shoqërore. Në kohë të fundit ne
vërejmë, për shembull:

- rituale civile-fetare të organizuara
nga shteti (për shembull, me rastin e var-
rimit të ushtarëve të rënë në luftë),

- festimi publik i dashurisë nëpër ura,
sikur të kemi të bëjmë me ritual fetar, me
të cilin rast të rinjtë i lidhin drynat e da-
shurisë dhe çelësin e hedhin në lumë, për
të dëshmuar dashurinë “e shenjtë” dhe të
pafund të çiftit,

- futja e përkujdesit shpirtëror nëpër
spitale e shtëpi shëndeti,

- rikthimi i ritualeve fetare të përdit-
shme në jetën familjare,

- feja si temë trajtimi në letërsi, film,
art etj.

- inkuadrimi i mësimit fetar në shkol-
lat publike, por edhe

- përpjekjet e ndërmarrjeve dhe kor-
poratave të mëdha për të përpiluar mis-
sion statements (deklaratë apo filozofi të
korporatës), për të ndërtuar një corporate
identity (identitet të korporatës) dhe të
praktikojnë compliance (besueshmëri
dhe përkushtim ndaj rregullave).

Është diçka tjetër nëse kishat dhe ba-
shkësitë fetare mund të përfitojnë nga kjo
nevojë në rritje për fenë. Këto tanimë
janë bërë ofrues të fesë, të shpirtërores,
ndër shumë të tjerë. Shumëkush, institu-
cione e organizata, përpiqen të krijojnë
unitetin e diferencës midis transcenden-
tes dhe imanentes. Kishat dhe bashkësitë
e tjera fetare duhet të kenë kujdes të mos
sillen si monopolistët, të cilët shumë
vonë e kuptojnë se tregu tanimë ka kohë
që është pluralizuar.

Në këtë kontekst, roli shoqëror i fesë
në këtë periudhë – nëse guxojmë ta
quajmë periudhë – kthehet mbrapshtë
nga ajo që tha J. Casanova për periudhën
e shekullarizmit.  Pra, epoka post-she-
kullare, përsëri sipas Casanovas, ka tri di-
mensionet e saj: çdiferencimin,
rivitalizimin dhe deprivatizimin e fesë.

(Vazhdon)
(Për shkak të natyrës së revistës

hiqen fusnotat)

Brenda pak ditësh, atë korrik të 23
viteve më parë, më shumë se
8.000 djem dhe burra u ekzeku-

tuan sistematikisht dhe brutalisht dhe mbi
30.000 njerëz u zhvendosën me dhunë.

Që atëherë, të afërmit e viktimave –
dhe në veçanti, nënat që kanë humbur ba-
shkëshortët, djemtë, vëllezërit – kanë nisur
një rrugë të gjatë dhe të guximshme drejt
drejtësisë dhe njohjes.

Përgjatë kësaj rruge ato kanë gjetur
disa standarde. Gjykata Penale Ndërkom-
bëtare për ish-Jugosllavinë ka vendosur se
në Srebrenicë u krye gjenocid dhe dënoi
disa nga kriminelët e luftës që e organi-
zuan dhe morën pjesë në të. Dhe,  organi-
zatat bazë po kapërcejnë pengesa të mëdha
për të nisur rrugën e gjatë drejt pajtimit.

E gjithë kjo mbart një rëndësi të
madhe, por mbetet ngushëllim i vogël për
të mbijetuarit e gjenocidit dhe familjet e
viktimave.

Ata kërkojnë të gjejnë të dashurit e
tyre, por procesi i ngadaltë i identifikimit
u shkakton atyre vuajtje shtesë. Ata kër-
kojnë kujdes shëndetësor për të trajtuar
traumën e tyre dhe marrin terapi nën stan-
dard. Ata kërkojnë përgjegjësi, por shumë
kriminelë lufte janë ende të lirë dhe të pan-
dëshkuar. Ata kërkojnë njohje, por vuajtja
e tyre shpërfillet, mashtrohet ose mohohet.

Kjo e fundit është sigurisht një nga
gjërat më të egra që ata kanë qenë të dety-
ruar të durojnë gjatë periudhës pas gjeno-
cidit. E,  megjithatë,  ata kanë gjetur forcën
për të vazhduar luftën e tyre për të vërte-
tën dhe drejtësinë, pavarësisht nga mohimi
dhe minimizimi i gjenocidit, të cilin po e
shohim që po ndodh. Kjo më së shumti vë-
rehet në arsim. 

Shkollat monoetnike dhe sistemi “dy
shkolla nën një çati” ende karakterizojnë
arsimin në Bosnje dhe Hercegovinë. Ai
karakterizohet gjithashtu nga injoranca e
së kaluarës dhe manipulimi i fakteve rreth
luftës së fundit.

Një situatë e tillë përjetëson ndarjet et-
nike, të cilat bënë të mundura tensionet ak-
tuale dhe ato të kaluara dhe pengojnë
pajtimin dhe paqen. Ne duhet ta ndry-
shojmë këtë.

Viktimat civile të gjenocidit të Srebre-
nicës duhet të marrin mbrojtje adekuate
sociale dhe ndihmë juridike të përmirësuar
për të siguruar të drejtat e tyre dhe për të
marrë dëmshpërblimin.

Autoritetet politike dhe gjyqësore në
Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Serbi
duhet të përmirësojnë bashkëpunimin e
tyre për t’i dhënë fund mosndëshkue-
shmërisë, duke identifikuar dhe ndëshkuar
kriminelët e luftës.

Ata gjithashtu duhet të investojnë më
shumë në identifikimin e të gjitha vikti-
mave të gjenocidit dhe të sqarojnë fatin e
atyre që mbeten të zhdukur. Ata duhet të
shtojnë kërkimin për varreza masive dhe
të sigurohen që dëshmitarët që mund të
zbulojnë informacione të nevojshëm për
të identifikuar të gjithë vendet e tjera ku
janë varrosur kufomat të ndihen të sigurt
për ta bërë këtë.

Qeveritë dhe vendimmarrësit duhet të
miratojnë politika largpamëse që krijojnë
përgjegjësi dhe përqendrohen në arsim.
Kjo duhet të bëhet një përgjegjësi e përba-
shkët, kryesisht për Bosnjën dhe Herce-
govinën dhe Serbinë, por edhe për vendet
e tjera evropiane, jo vetëm në ish-Jugo-
sllavi.

Sistemet e arsimit në rajon duhet të
bëhen më përfshirëse. Ato duhet t’i nxjer-
rin brezat e rinj nga shpellat e paragjyki-
mit në të cilat realitetet e prodhuara
turbullojnë të vërtetën dhe përhapin farën
e urrejtjes.

Vendet evropiane duhet të ofrojnë
më shumë mbështetje për nismat bazë
për pajtim. Ato gjithashtu duhet t’u
bëjnë më shumë presion politikanëve
dhe figurave të tjera publike në Serbi
dhe Bosnjë e Hercegovinë për të ndaluar
mohimin e së kaluarës dhe për të ndër-
tuar sisteme dhe shoqëri arsimore gji-
thëpërfshirëse.

Ashtu si holokausti dhe gjenocidi në
Ruanda, gjenocidi i Srebrenicës nuk ishte
një aksident. Ai nisi shumë kohë para se të
ndodhte.

Ai filloi kur qeniet njerëzore u veçuan
për shkak të përkatësisë së tyre etnike. U
rrit me një diskutim publik, të nxitur nga
disa media, të cilat i dehumanizuan ato
dhe i margjinalizuan zërat kritikë. Ai mori
formë në shfarosjen sistematike dhe indu-
striale të një grupi të madh njerëzish, nën
sytë e një komuniteti pasiv ndërkombëtar.
Dhe vazhdon sot, me mohimin dhe mo-
sndëshkimin.

Gjenocidi i Srebrenicës shënoi një nga
faqet më të errëta të historisë evropiane.
Nëse duam të shkruajmë një të ardhme më
të ndritur, duhet të kujtojmë atë që ka ndo-
dhur dhe t’i trajtojmë të gjitha viktimat si
viktima, pa konotacione politike ose et-
nike.

Duhet të pranojmë vuajtjet e të mbije-
tuarve dhe të familjeve të viktimave. Ne
duhet ta bëjmë luftën e tyre për drejtësi
qëllim për ne.(birn)

Pse s’duhet ta 
harrojmë 

Srebrenicën?
Çdo 11 korrik,  që nga viti 1995, qindra njerëz mblidhen në Qendrën

Përkujtimore të Potoçarit për të përkujtuar gjenocidin e Srebrenicës, krimin
më të tmerrshëm të kryer në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore.Të

mbijetuarit dhe familjet e viktimave kërkojnë drejtësi, njohje dhe respekt.



Shkruan: ma. Behrim JUSUFI

Nga fillimi i civilizimit, shoqëritë
e organizuara kanë ushtruar pre-
sion ndaj qenieve njerëzore për

të funksionuar përgjithësisht si orga-
nizma shoqërorë. Këto presione duk-
shëm ndryshojnë prej shoqërisë në
shoqëri. Disa janë fizike (gjendja e var-
fër ushqyese, puna e tepruar, ndotja e
ambientit) e disa psikike (zhurma, den-
dësia, hedhja e njerëzve në përputhje me
kërkesat shoqërore). (Baudrillard, J.,
2011, 33) Prandaj, diktatura globale sot
manifestohet në mënyra të ndryshme: a.
Përmes medias, b. Stilit të ri të të jetua-
rit, c. Frikës dhe d. Në emër të demokra-
cisë.

Së pari, mediat janë mënyra më e
mirë përmes së cilës realizohen efektet e
diktaturës globale në formë të kontrollit
të mendjes. Krijohet e vërteta e sajuar,
dhe me kalimin e kohës kjo gjë u fiksohet
mendjeve dhe arrihet efekti i bindjes së
masës, gjë që në hapat e pastajmë shoqë-

ria si e hipnotizuar pas asaj që u jepet e
gatshme në media, pa asnjë dyshim,
beson në vërtetësinë e materialeve të tilla.
Me këtë arrihet efekti i kontrollit mental
të masës dhe krijimi i varësisë ndaj pu-
shtetit, e gjitha e ushtruar prej tij. Ky pu-
shtet absolutisht beson se i është besuar
zbatimi i të drejtave hyjnore vijuese:

• Qeveria globale - Rendi i Ri
Botëror, me një të vetmen kishë dhe me
një sistem të vetëm monetar...

• Shkatërrimi i tërësishëm i çdo
identiteti kombëtar dhe i mburrjes na-
cionale.

• Shkatërrimi i religjionit, posa-
çërisht atij të krishterë...

• Kontrolli i çdo individi, veça-
nërisht me ndihmën e mjeteve të kon-
trollit mendor dhe me atë çfarë
Brzezinski (Zbigniew Kazimierz)e ka
quajtur “teknotronikë”, që ka për qëllim
të krijojë robotët me pamje njeriu... (Co-
leman, J., 2005, 25-26)

Për këtë,  në veprën e tij Chomsky
thotë: Nuk ekzagjeroj kur them se dë-

shira për të kontrolluar jetën tonë është
tema dominante e historisë botërore, si-
domos në disa shekujt e fundit të ndry-
shimeve dramatike në “marrëdhëniet
njerëzore dhe rendin botëror”(2000: 67).   

Së dyti, synohet të krijohet stili i ri i
jetës, i bazuar në lojë... Kur them lojë,
mendoj gjithashtu zbavitjen, kreativite-
tin, shoqërimin, jetën e përbashkët, e
ndoshta edhe artin. (Black, B., 2006, 10)
Çështja thelbësore është të arrihen më
tepër rezultate me të njëjtën përpjekje:
pra, të qenët i organizuar, efiçent, që do
të thotë të organizohen mjete për të kur-
syer kohë, për të shmangur lodhjen, për
të jetuar në mënyrë të këndshme. (Kri-
sto, E., 2004, 173 -174)  Zgjohet një botë
e re, vjen deri te mutacionet e caktuara
ekonomike. Dhe, me të vërtetë, nëse
kemi parasysh sfidat të cilat jo vetëm
kombet, por edhe sistemet politike e sho-
qërore ia drejtojnë njëra– tjetrës,  si dhe
sfidat të cilat njeriu ia drejton njeriut, fat-
keqësisë dhe varfërisë, vështirë mund të
shihet se si përdorimi i mjeteve të cilat

ofron planifikimi do të mund të shman-
geshin. (Ellul, J., 2010, 188;194)  Ajo
botë do të jetë fole milingonash e konsu-
matorëve të lumtur. (Luković, Z., 1998,
138)  Unë mendoj se askush nuk është në
gjendje të thotë ku do të jemi pas njëqind
vitesh. Bota ndryshohet me shpejtësi
marramendëse dhe rritja e asaj shpejtë-
sie s’do të pushojë. (Yunus, M., 2007,
206)

Së treti, politika e frikës paraqet sim-
ptomën gjithëpërfshirëse të ndjenjës së
rraskapitjes dhe veçimitqë ndikojnë në
jetën publike. Kjo është në përgjithësi, e
politika në nivel të veçantë: në rrezik të
humbjes së kuptimit dhe qëllimit të vet.
(Furedi, F., 2008, 7)  Frika mund ta laj-
thit mendjen. Depresioni e errëson men-
djen, zemërimi në të (mendjen) shkakton
shpërthimin e pakontrolluar të kaosit.
(Chopra, D., 2008, 74)

Dhe, së katërti, në emër të demokra-
cisë apo ideologjive tjera propagan-
duese, realizohen efektet e diktaturës
globale për shkak të dëshirës për pushtet.
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Diktatura në emër 
të demokracisë

Trendi i shpenzimeve ushtarake botërore është një dëshmi fare e mirë se
ç’lloj demokracie propagandohet, e ç’lloj paqeje është duke u vendosur
sidomos në shtetet arabe. Shpenzimet ushtarake në botë në vitin 2011
nuk u rritën për herë të parë që nga viti 1998. Shpenzimet e tërësishme
ushtarake në botë, për 2011, vlerësohet të kenë qenë 1.738 bilionë $, që

përfaqësojnë 2.5 % të GDP botërore, ose 249 $ për çdo person

Vitet
Shpenzimet në

bilionë $

Ndryshim
i në

bilionë $

Ndryshimi
në për qind

(%)

2010 713.70

2011 779.10 65.40 9.16

2012 737.50 41.60 5.34

2013 662.80 74.70 10.13

2014 638.90 23.90 3.61

2015 632.30 6.60 1.03



54 Korrik 2018 | Shawwal - Dhul-Qa’dah 1439 Hëna e re 55

Gjatë Luftës së Ftohtë mes dy blloqeve
propagandohej për komunizmin si ideo-
logji dhe kundërshtarin e tij të përbetuar,
kapitalizmin. Arsyeja ishte që të vihet
nën kontroll pjesa më e madhe e shte-
teve, në njërën anë, përkatësisht në anën
tjetër, si aleatë të cilët do ta pranonin
ideologjinë e caktuar. Me këtë zgjerohej
dominimi ekonomik, politik e ideologjik
i shteteve që e propagandonin këtë gjë.
Revolucionet shoqërore të shekullit të
kaluar, dhe të shekullit që jetojmë, janë
rezultat të tendencave të tilla dominuese
dhe të propagandimit të demokracisë.
Lufta në: Afganistan, Egjipt, Libi e Siri
janë një dëshmi për tendencat e tilla.

Trendi i shpenzimeve ushtarake bo-
tërore është një dëshmi fare e mirë se
ç’lloj demokracie propagandohet, e
ç’lloj paqeje është duke u vendosur si-
domos në shtetet arabe. Shpenzimet
ushtarake në botë në vitin 2011 nuk u rri-
tën për herë të parë që nga viti 1998.
Shpenzimet e tërësishme ushtarake në
botë, për 2011, vlerësohet të kenë qenë
1.738 bilionë $, që përfaqësojnë 2.5 % të
GDP botërore, ose 249 $ për çdo person.
SHBA është ajo që u prin këtyre shpen-
zimeve, diku me mbi 40% prej shpenzi-
meve totale botërore. Pjesëmarrja e
këtyre shpenzimeve gjithashtu është e
theksuar edhe në % e GDP, së SHBA.
Shtrohet këtu pyetja: Pse bëhet i gjithë
ky investim në armatë; nga kush frikëso-
het njeriu? Pse disa shtete shpenzojnë,
deri në 10% të nivelit të GDP së tyre për
shpenzimet ushtarake? Dhe, së fundmi,
ç’demokraci propagandohet në botë kur
vëmendja më e madhe është e përqen-

druar në armatimin e ushtrive?!
Në vazhdim do të bëhet paraqitja ta-

belare dhe grafike e të dhënave, përkatë-
sisht e investimeve ushtarake për vitin
2011.

Tabela nr. 2 tregon shpenzimet ushta-
rake botërore për vitin 2011, dhe sipas
dollarit amerikan aktual të po atij viti.
Nëse krahasojmë shpenzimet ushtarake
të SHBA të vitit 2011, me GDP e SHBA
të po këtij viti që sipas të dhënave të IMF
-së, ishte 13.287.888 bilionë $, del se
pjesëmarrja e këtyre shpenzimeve të
SHBA në % të GDP për vitin në fjalë
është 6%.  Kurse të dhënat nga grafiku
nr. katër tregojnë pjesëmarrjen e shpen-
zimeve ushtarake në % të GDP, ku për
SHBA sillen prej 3 - 6%. Për analizë
është marrë qëllimisht edhe Rusia, ku
shumë qartë shihet se pjesëmarrja e kë-
tyre shpenzimeve në periudhën e viteve

1988 - 1992 sillej prej 5.8% - 23.8%, për
shkak të Luftës së Ftohtë.     

Nga grafiku nr. 5 shihet pjesëmarrja
në përqindje e shpenzimeve ushtarake të
SHBA, ndaj pjesës tjetër të botës. Në
vitin 1988 ishin 35%; 1989 ishin 36%
dhe pas një viti ranë në       34%. Me fil-
limin e luftës në ish-Jugosllavi u rritën
dukshëm shpenzimet ushtarake të
SHBA, dhe nga viti 1991 - 1999 silleshin
prej 36 - 41%. Në vitin 2000 përsëri pë-
suan ulje për afër 1%, për të vazhduar
më vonë, nga 2001 – 2012, në nivelet më
të larta,edhe atë 36 - 42%. 

Sipas publikimit të Departamentit të
Mbrojtjes, vlerat totale të shpenzimeve
të planifikuara ushtarake janë si më po-
shtë:  

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)

Shkruan: Fuat BEQIRI

Në Gostivar dhe rrethinë gjatë kësaj
periudhe 20 vjeçare janë ndërtuar një
numër i konsiderueshëm i objekteve fe-
tare dhe disa të tjera janë restauruar.

Xhamitë e ndërtuara nga themeli:
Në vitin 1991 në fsh. Vërbjan është

ndërtuar  Xhamia e Re.
Në vitin 1995 në fsh. Çajle është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 1995 në fsh. Turçan është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 1994  në fsh.Ternocë është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 1994 në fsh. Debresh është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 2014 në fsh. Nistrove është

ndërtuar Xhamia e Re
Në vitin 2014 në fsh. Debresh ndër-

tohen dy xhamia të reja.
Në vitin 2005 në Gostivar është ndër-

tuar Xhamia e Bedrit (Kadrit).
Në vitin 2000 në fsh. Raven është

Vitet
Shpenzimet në

bilionë $

Ndryshim
i në

bilionë $

Ndryshimi
në për qind

(%)

2010 713.70

2011 779.10 65.40 9.16

2012 737.50 41.60 5.34

2013 662.80 74.70 10.13

2014 638.90 23.90 3.61

2015 632.30 6.60 1.03

 Vitet  Shpenzimet në bilionë $ Ndryshimi në bilionë $ Ndryshimi në për qind (%) 

2010 713.70 

2011 779.10 65.40 9.16 

2012 737.50 -41.60 -5.34 

2013 662.80 -74.70 -10.13 

2014 638.90 -23.90 -3.61 

2015 632.30 -6.60 -1.03 

2016 626.60 -5.70 -0.90 

Totali: 4790.90 -87.10 -11.85 

Myftinia e Gostivarit dhe roli i
objekteve kulturore-fetare

islame në Gostivar (1991-2013)

Gjatë shekullit që lamë
pas në rajonin në
përgjithësi,  dhe në
Maqedoni në veçanti, ka
dominuar një politikë e
rreptë,  e cila në
maksimum është
munduar që t’i shuajë
ndjenjat fetare,  e në të
shumtën e rasteve edhe
duke rrënuar objekte
kulturore fetare me çdo
kusht,  që njerëzit të
heqin dorë nga
institucioni i fesë dhe mu
për këtë arsye një kohë
të gjatë janë ndërtuar
shumë pak objekte fetare
islame. Por, në shekullin
e fundit, me ndërrimin e
sistemeve politike, edhe
popullata islame u çlirua
në fushëveprimin fetar,
duke ngritur një numër të
madh objektesh
kulturore me karakter
fetar islam, si dhe u
mundësua një veprim më
i lehtë në interpretimin e
Islamit në përgjithësi.



56 Korrik 2018 | Shawwal - Dhul-Qa’dah 1439 Hëna e re 57

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 2001 në fsh. Reçan është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 1995 në Gostivar është ndër-

tuar Xhamia e Lajthisë.
Në vitin 1996 në Çegran është ndër-

tuar Xhamia Loke. 
Në vitin 2008 në Gostivar është ndër-

tuar Xhamia e Rinisë.
Në  vitin 1995 në skaj te fsh. Turçan

është ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin1992  në fsh. Llapushnik

është ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 2001 në f.sh. Llakavice është

ndërtuar Xhami e Re.
Në vitin 2010 në Gostivar (Mllaki)

është ndertuat Xhami e Re.
Në vitin 1994 në fsh. Ternovë është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 2010 në fsh. Sermnovë është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 1996 në fsh. Zdunjë është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 2001 në fsh. Reçan është

ndërtuar Xhamia e Re.
Në vitin 2006 në Gostivar është ndër-

tuar Xhamia e Re (Xhamia e Myezinit-
Malësisë).

Në vitin 2000 në fsh. Raven është
ndërtuar Xhamia e Re.

Të restauruara:
Në vitin 2014 është restauruar Xha-

mia e fsh. Rimnicë.
Në vitin 2008 është restauruar Xha-

mia e fsh. Vërbjan.
Në vitin 2010 është restauruar Xha-

mia e fsh. Tanushë.
Në Vitin 2014 është restauruar Xha-

mia e Myezinit-Malësisë.

MESXHIDET

Nga ana e organeve kompetente në
Myftininë e Gostivarit nuk më dhanë të
dhëna rreth ekzistimit të ndonjë mesxhidi
në Gostivar dhe rrethinë, ndonëse mund
të konsiderohet se ekziston një në oborrin
e Teqesë Arabati-Baba,  e cila është ri-
marrë në pronësi të Bashkësisë Fetare
Islame gjatë vitit 2002, por ajo llogaritet
si xhami nga organet e Myftinisë,  e jo si
mesxhid.

TEQETË

Në Gostivar dhe rrethinë kanë ekzi-
stuar më shumë se një teqe, por që ekzi-
stente dhe funksionale është vetëm
Teqeja Arabati Baba (Tetovë). Teqetë
janë objekte të veçanta fetare,  ku kryhen
ceremonitë religjioze mistike. Ata që e
ndjekin këtë rrugë janë dervishë dhe she-
hlerë. Janë të më shumë tarikateve. Fjala
"tarikat" rrjedh nga gjuha arabe "tarik",
që do të thotë rrugë ose drejtim. Prijësit e
këtyre tarikateve e kanë marrë emrin e
themeluesve të këtyre sekteve.

Si themelues të tarikateve të hershme
janë:

1. Seid Abdyl-Kadir Geilani, i lindur
në vitin 1078 në Bagdad, ndërkaq tarikati
i tij quhet Kadiri.

2. Seid Ahmet er-Rufai, i lindur në
vitin 1117 dhe i varrosur në Umm–
Ubejde, afër Basrës dhe rendi i dervi-
shlerëve quhet Rufaije.

3. Said Ibrahim Dusuki, i lindur në
vitin 1148 dhe sipas gojëdhënave i varro-
sur në Egjipt dhe sipas emrit të tij, tari-
kati quhet Dusuki.

4. Seid Ahmet el-Bedevi, i lindur në
vitin 1199 dhe i varrosur në Tanti-Egjipt,
prej nga edhe sekti Bedevi.

Ndërkohë kemi edhe paraqitjen e Me-
vlevëve sipas Mevlana Xhelalud-din
Rumit (1207). Tarikatin Bektashian e ka
themeluar Haxhi Veli Bektashi në Ana-
doll,  ku dhe ka vdekur në vitin 1337 dhe
bazohet në predikimet e Imamit të Ha-
zreti Aliut e jo të Ebu Bekrit.

Gj. Elezoviq në një shkrim të vetin
për rendet e tarikatet e dervishëve mysli-
manë, botuar në vitin 1924 në Shkup,
përmend edhe tarikatet S'adi, Hajati, Sha-
zli, Xheshti, Bajrami, Halveti, Xhelveti,
Sinani, Symbyli, Hamzavi, Xharahi,
Ushaki, Sahirverdi, Halidi dhe Melami.

Dervishët që kanë kryer misionin e
vet të shenjtë nëpër teqe, kryesisht dhe
parimisht u janë përmbajtur parimeve të
sheriatit.

Prej gjithë parimeve dhe obligimeve
që ka pasur dervishi, të përmendim se ai
gjithnjë si përcaktim e ka pasur pastrimin
e brendshëm shpirtëror, ngritjen e një ni-
veli më të lartë të ndërgjegjes, humanite-
tit, sinqeritetit dhe shumë virtyteve të
larta që duhet t'i posedojë njeriu.

Në këto rrethana të predikimit të tari-
kateve në Gostivar, me ardhjen e osman-
linjve, në fund të shekullit XIV, e
veçanërisht në fillim të shekullit XV fil-
luan të përhapin Islamin në Pollogun e
Epërm. Sipas shkrimeve të Adbylhaqim
Doganit (i shkolluar në Stamboll), objekti
i parë fetar është ndërtimi i një teqeje nga
një dervish i quajtur Berdhush ose Par-
tush Baba,  që    ndodhej në qendër të qy-
tetit, kurse oborrin e saj me gjithë
objektin edhe varrezat e rrafshuan në
vitin 1952,  me pretekst: "Urbanizim i qy-
tetit".

Pasi në këtë teqe më vonë kanë shër-
byer fisi i Afçeve, popullata e vendit këtë
e quajti si Teqeja e Afçelerëve. Se çfarë

aktivitetesh tjera janë zhvil-
luar këtu,  nuk kemi njohuri.
Vetëm e dimë se pas teqesë
është ndërtuar xhamia e parë
e Gostivarit, aty kah mesi i
shekullit XVII. 

Teqeja në fillim ka pasur
një selamllëk,  ku përpos pra-
nimit të mysafirëve dhe deba-
teve (sovbetet) që janë
zhvilluar,  janë falur namazet
e teravisë dhe janë kënduar
ilahi. Abdylhaki Goromani,
77 vjeçar, i cili e ka vizituar
këtë faltore, mban mend se
më i dalluari nga radhët që
kanë kënduar ka qenë Abdyl-
mutalipi, djali i Hafëz Gafur-
rit, të cilët e mbanin mbiemrin
Efendiu e më vonë e morën
mbiemrin Segirit. Në varreza
janë 7 varre të këtyre shehle-
rëve: varri i Sheh Nuhit, Sheh
Bajazitit, Sheh Ademit, Sheh
Sylejmanit, Sheh Ademit,
Sheh Selimit dhe Sheh Shem-
sudinit. Për udhëtarët më të
largët, malësorët bujtja në të
ka qenë gratis, duke përfshirë
edhe dyqanet për mbathjen e kuajve dhe
të gomarëve.

Kjo teqe ka qenë e përmendur se pas
12 ditëve të agjërimit të ditëve të Matepit
në shenjë kujtimi të Betejës së Qerbelasë
dhe vrasjes mizore të Imam Husejnit,
këtu në shumë kazanë është përgatitur
ashurja për tërë qytetin,  me çka është pa-
ralajmëruar se fillon muaji i ashures.

Nga mbeturinat e teqesë sot kanë
mbetur taxhi që ka mbajtur Shehu në
krye, si dhe tespihet, me të cilat nëpër ke-
limiteuhitet i ka hequr vetëm Shehu i
kësaj teqeje, qoftë edhe në lokalet e xha-
misë. Teqeja ka pasur edhe trumbetën e
vet, të cilën e kanë përdorur në këndimin
e ilahive.

Nga teqetë tjera,  që këtu i quajnë
edhe tyrbe, janë edhe Teqeja e Loçlarëve,
e cila është ngritur se aty është paraqitur
shpeshherë nuri dhe brenda natës zhurma
e ecjes në nallaneve,  si dhe hapja dhe
mbyllja e shpeshtë e dyerve. Në shenjë të
kësaj dukurie në teqenë e vogël rregul-
lisht janë ndezur qirinj.

Në Mëhallën e Begut, përndryshe
lagjja më e vjetër e qytetit, është një teqe
miniaturale, së cilës,  tash, me ndërrimin
e pronarit të shtëpisë, i thonë Teqeja e
Shehlerëve, kurse më parë i kanë thënë
Teqeja e Yzeir Agës.

NË MËHALLËN E BEGUT NJË TEQE
NË MINIATURË E VENDOSUR NË

MUR, SA TË MOS HARROHEN
GJURMËT

Teqeja e pestë është e Dedelerëve, e
cila gjendet në rrugën e Dibrës dhe është
e vogël, s'është e mbuluar dhe në të sipas
dëshirës ndizen qirinj.

Kjo teqe është ngritur në periferinë e
qytetit,  në anën perëndimore,  në një ha-
pësirë ku i kanë bërë lëmenjtë. Në një
moment, duke hedhur grurin në ajër,
fshirësve u është dukur se bashkë me gru-
rin ka fluturuar një figurë evlijaje e
Asllan Dedes, i cili ka shkuar në luftë në
afërsi të Nishit dhe se atje ka ngelur she-
hit. Me këtë rast i është ngritur një tyrbe,
të cilën vendasit e quajnë Teqeja e Dede-
lerëve, e cila edhe sot është e ruajtur dhe
e rrethuar, ku në shenjë kujtimi dhe për
ndonjë "dert" vendasit ndezin qirinj. Evli-
jaja, që e cekëm më lart,  ka qenë nga fisi
i Dedelerëve, të cilët më vonë pas shtimit
të familjes janë shpërngulur nëpër lagje
tjera të qytetit, edhe atë Ali Aga në Më-
hallën e Re, kurse Ibrahim Aga në fund
të Lagjes së Varoshit. Këtë të dhënë ma
ka treguar 70-vjeçari Hamdi Beba,  i biri
i Mulla Idrizit, i cili ka qenë i respektuar
nga vendasit për predikimet e tij fetare si
në xhami,  ashtu edhe jashtë saj.

TEQEJA E DEDELERËVE NË RRUGËN
E DIBRËS

Në fshatin Negotinë, po
ashtu, ekziston edhe sot Te-
qeja e Shehlerëve, që vizito-
het nga banorët e kësaj anë.
Shehu i fundit ka qenë Baba
Qazimi. Teqeja është e sektit
Halvetije dhe thonë se të parët
janë vendosur në Qystendil të
Bullgarisë, mandej në Shqipë-
rinë Veriore dhe më vonë njëri
prej tyre ka ardhur dhe e ka
themeluar teqenë në Nego-
tinë. Në këtë teqe ekzistojnë 9
varre. Viteve të fundit familja
e shehlerëve ka vënë një rre-
gull në sigurimin e objektit.

TEQEJA E HELVETIVE NË
NEGOTINË

Para 3 vjetësh u rindërtua
edhe teqeja e dikurshme e
fshatit Gjurgjevisht,  në shpa-
tijet e  Sharrit,  të cilën
dhëmbi i kohës para 50 vje-
tësh e kishte rrënuar. Në
kohën e Turqisë një evlijau,
me mjekër të bardhë, i cili në
një natë dimri me borë ka buj-

tur këtu dhe në mënyrë misterioze është
zhdukur, fshati i paska ngritur një tyrbe,
të cilën sot malësorët e vizitojnë duke
ndezur qirinj.

TYRBJA E TEQESË SË FSHATIT
GJURGJEVISHT,  E RINDËRTUAR NË

VITIN 1999

Fshati Vërtok ka dy teqe, edhe atë: të
Halvetive dhe atë Bektashiane,  ose të
Baba Xhaferit.

Teqeja e Shehlerëve,  që gjendet në
afërsi të burimeve të Vardarit, është te-
qeja më e vonshme. Ajo është themeluar
përafërsisht para 200 vjetësh, në kohën e
Turqisë, kur nga Shqipëria Veriore në mi-
sionin e përhapjes të këtij sekti kanë ar-
dhur shehlerët.

Teqenë e parë e ka ngritur Sheh Ju-
sufi. Përpos tyrbeve,  në shtëpinë e vet ka
pasur edhe oda të veçanta për t'i kryer
ibadetet. Pas këtij shehu, në shërbim vjen
Sheh Mustafa,  kur teqeja ka qenë e vizi-
tuar nga shumë besimtarë nga rrethina.

Si sheh i fundit njihet Sheh Rakipi, të
cilin ushtria serbe, si shumë banorë të
fshatrave të rrethinës, e masakron dhe pas
kësaj me objektin e teqesë e djegin edhe
kufomën e masakruar.

Pas këtij akti piroman dhe shtazarak
pushon aktiviteti i teqesë në fjalë,  me gji-
thë ibadetet që janë kryer deri atëherë.
Megjithatë,  popullata nuk e ka kthyer
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shpinën ndaj këtij tempulli fetar,
por gjithnjë ka ardhur për ta vi-
zituar. Për këtë gjë pasardhësit
e kësaj familjeje rishtas e ndër-
tojnë një godinë modeste, ku
pushojnë eshtrat e shenjtëve,
numri i të cilëve shkon në 3.
Edhe sot në shenjë respekti, be-
simi dhe derti, i drejtohen këtij
objekti,  duke lënë diçka dhe
duke ndezur qirinj.

TYRBJA E TEQESË SË
HELVETIVE NË VËRTOK

Në këtë fshat gjendet një
teqe më e madhe,  e njohur si
Teqe Bektashiane, e sipas pari-
mit: si Teqeja e Baba Xhaferit.
Prej atyre që shërbejnë këtu,
mësuam se të parët kanë qenë
nga vendi i quajtur Horosan i
Azisë dhe kanë qenë luftarakë.
Në momentet e fundit të jetës ka
kërkuar që atij t'i bien ujë të
ftohtë nga burimet e Vardarit.
Ushtarët kanë thënë se nuk ka
më ujë, por babai ka insistuar se
aty ka edhe më ujë, duke thënë
VARDAHA.

Nga objektet tjera ka pasur
han për bujtje dhe pushime lo-
kale për ibadete, tyrbe dhe varreza, të cilat
edhe sot ruhen. Gjatë vitit 2000 u bë me-
remetimi i ri i këtij tempulli fetar, që ka
marrë një pamje krejt të re, me shije dhe
estetikë tërheqëse që vërehet edhe prej së
largu nga magjistralja Gostivar - Ohër.

MEDRESETË

Në Shtetin Osman lulëzoi arsimi, aq
sa dhe tërhoqi vëmendjen e të gjithëve.
Ky lulëzim përpos shkencave fetare, gju-
hësore dhe logjike, përfshinte edhe ditu-
ritë natyrore. Në Shtetin Osman një pjesë
e dijetarëve arriti kulmin e njohurive më-
simore, gjë që ndikoi në lulëzimin e kul-
turës islame.

Këto institucione (medrese) kishin ka-
rakter arsimor dhe edukativ. Zaten, arsimi
fillor dhe mësimi i Islamit, në botën
Islame në përgjithësi, edhe në Perando-
rinë Osmane në veçanti, pra, konsidero-
hej obligim fetar për të gjithë myslimanët.

Si gjithkund, ashtu edhe në Maqedoni
rol kryesor për zhvillimin e arsimit kanë
luajtur pasanikët e sinqertë, të cilët ngri-
nin lloj-lloj institucionesh.  Mund të
themi se feja islame në këtë pikë ka tre-
guar interesim shumë të madh, meqë për-
mes shumë ajeteve kuranore dhe
haditheve të Muhamedit (a.s.) i nxit ithta-

rët e tij të merren me arsim, të japin pa-
suri në atë që i sjell dobi shoqërisë, të bin-
dur se nuk ka mirësi më të madhe se sa
të nxjerrësh një popull nga errësira e in-
jorancës në dritën e besimit dhe të ditu-
risë. Ata, në të njëjtën kohë, linin pasuri
të madhe për financimin e tyre, kryesisht
vakëfe.

Traditë osmane ishte që përkrah xha-
mive dhe rreth tyre të ndërtonin, pra,
edhe medrese. Edhe medreseja e vetme e
vajzave që gjendet në Tetovë është e lo-
kalizuar mu afër Xhamisë Eski.

MEDRESEJA E ISA BEUT (PARALELJA
E SHTRIRË NË GOSTIVAR)

Prej fillimit të punës së Medresesë në
vitin 1984, vetvetiu lindi nevoja për
shkollimin e gjinisë femërore në kuptimin
fetar. Mirëpo, duke pasur parasysh kodin
islam se shkollimi i gjinive pas moshës së
adoleshencës patjetër të jetë i ndarë, kjo
nuk mundësohej në kuptimin teknik. Një-
herësh, nisur nga qëllimi i hapjes së Me-
dresesë, kemi parasysh rrethanat
politike-shoqërore, Bashkësisë Islame iu
lejua që në Medrese të përgatit kuadër
vetëm për nevojat e veta, pra kjo nuk
mundësonte shkollimin e rregullt të gji-
nisë femërore. Bashkësia Islame, si the-

meluese, me propozim të Këshillit
Arsimor, lejoi shkollimin me kor-
respodencë të gjinisë femërore, pra
kështu heshtazi filloi shkollimi i
gjinisë femërore në kuptimin fetar
në Medresenë e Isa Beut.

Gjatë punës edukative-arsi-
more, për çdo vit numri i nxënë-
seve rritej në mënyrë enorme. Kjo
na detyronte që në mënyrë serioze
të mendojmë që shkollimi i gjinisë
femërore në kuptimin fetar të jetë
i rregullt,  sepse tashmë shihet sa
mungesa, aq më tepër interesimi i
nxënëseve për t’u shkolluar ishte
shumë i madh.

Në vitin 1991 shpërbëhet Ju-
gosllavia dhe në kuadër të asaj
shpërbërje, Maqedonia shpall pa-
varësinë e saj. Me pavarësinë e
Maqedonisë ndërron sistemi poli-
tiko-shoqëror. Pas kësaj shpërbërje
në kuptimin shoqëror, Bashkësia
Islame e kishte pak sa vështirë që
të veprojë ndryshe dhe kështu iu
imponua që edhe Bashkësia
Islame të pavarësohet në kuptimin
organizativ nga Bashkësia Islame
e Federatës Jugosllave. Pra, Ba-
shkësia Islame në Maqedoni mira-
ton kushtetutën e saj për veprim
fetar dhe organizativ të myslima-

nëve në këto troje.
Nevoja e shkollimit të gjeneratave të

reja është shumë e madhe dhe, mbi të gji-
tha, këto janë vitet kur shkollimi i mysli-
manëve,  e në këtë kuadër edhe i
shqiptarëve, ishte i reduktuar në mini-
mum. Në Bashkësinë Islame bisedohet
për rritjen e numrit të nxënëseve që shkol-
lohen në Medrese, me qëllim që sado pak
të zbut kërkesën dhe dëshirën e madhe për
shkollim të gjeneratave të reja. Por, fatke-
qësisht, në disa qarqe të Bashkësisë
Islame me vështirësi shumë të mëdha
duan të kuptojnë se shkollimi i femrës
myslimane në Maqedoni është shumë i
nevojshëm. Mu për këtë, në disa mbledhje
të Meshihatit, më vonë të Mexhlisi Shu-
rasë të BFI-së,  në rend dite ishte pika ku
diskutohej rreth përhapjes-shtrirjes së Me-
dresesë në kuptim gjeografik,  ku do të
krijoheshin parakushte për shkollimin e
gjinisë femërore me shkollim të rregullt.
Por, përplasjet e ideve rreth shtrirjes dhe
shkollimit të rregullt të femrës myslimane
zgjat gati një dekadë.

HAPJA E PARALELES SË SHTRIRË NË
GOSTIVAR

Rijaseti i BFI-së në vitin 2004 doli me
vendimqë në vitin shkollor 2004|05 në

Tetovë të hapet Paralelja e shtrirë e vaj-
zave. Për këtë Rijaseti obligoi Myftininë
e Tetovës të ndërmarrë të gjitha aktivite-
tet që paralelja të fillojë me punë në fillim
të vitit shkollor.

Myftinia e Tetovës u gjet para dile-
mës se ku do të vendosë që paralelja e
vajzave të ketë vendin, selinë e saj. Para
vetes kishin dy opsione:

Paralelja të vendoset në shtëpinë të
cilën e shfrytëzonte Universiteti i Teto-
vës, përndryshe pronë e Bashkësisë
Islame e cila gjendet përballë gjimnazit
“Kiril Pejçinoviq” në Tetovë, ose

të lëshojë selinë e Myftinisë së Teto-
vës e cila gjendet në qendër të qytetit,
pranë Xhamisë Eski.

Myftinia e BFI-së në Tetovë shqyrtoi
dy mundësitë dhe për këtë qëllim formoi
Komisionin profesional,  i cili pas anali-
zave doli me propozim konkret. Në mble-
dhjen e radhës Komisioni propozoi që
selinë e Myftinisë ta shndërrojnë në klasë
të mësimit dhe aty të fillojë me punë Pa-
ralelja e vajzave. Myftinia pranoi propo-
zimin e Komisionit dhe kështu brenda tre
muajve ndërtesa ishte e gatshme në kup-
timin teknik që të fillojë punën eduka-
tive-arsimore.

REGJISTRIMI I  NXËNËSEVE

Këshilli Arsimor i SHMI “MEDRE-
SEJA ISA BEU” në qershor të vitit 2004
shpalli konkursin për regjistrimin e nxë-
nëseve të rregullta në vitin e parë. Më-
simi do të zhvillohet në Paralelen e
shtrirë në Tetovë. Në këtë konkurs u pa-
raqitën 22 kandidate,  të cilat iu nën-
shtruan provimit pranues. Kandidatet e
paraqitura vijnë nga Myftinia e Tetovës
dhe Myftinia e Gostivarit. Duke u mbë-
shtetur në suksesin e provimit pranues,
Këshilli Arsimor vendosi që të gjitha nxë-
nëset të pranohen të rregullta.

Në datën 1.09.2004 bëhet përurimi i
godinës së Paraleles në Tetovë, kështu që
edhe formalisht zyrtarizohet fillimi i
punës së Paraleles së shtrirë. Për shkaqe
teknike dhe objektive, mësimi filloi prej
datës 6.09.2004 me orar të rregullt.

Viti shkollor 2011/2012 në Paralelen
në Tetovë dhe për momentin shkollimin e
rregullt e vijojnë gjithsej 104 nxënëse:

Viti I, 41 nxënëse,
Viti II, 51 nxënëse,
Viti III, 40 nxënëse dhe
Viti IV, 38 nxënëse.

Nxënëset e regjistruara:
75 nga Myftinia e Tetovës,
21 nga Myftinia e Gostivarit,

2 nga Myftinia e Dibrës,
5 nga Këshilli i BI – Kaçanik, Kosovë

dhe
1 nga Plava – R. e Malit të Zi.

SELIA E PARALELES DHE KUSHTET
TEKNIKE PËR PUNË

Godina e Paraleles së shtrirë e SHMI
“Medreseja Isa Beu” ndodhet në qendër
të qytetit të Tetovës, pranë Xhamisë Eski,
në rrugën Probishtipska p.n.

Në fillim të hapjes së saj godina e vje-
tër kishte gjithsej tri klasë mësimi, kabi-
netin e informatikës, një dhomë e cila
shërben për garderobë për nxënëset,
sepse detyrimisht nxënëset gjatë mësimit
duhet të mbajnë uniformën, sallën e ar-
simtarëve dhe zyrën administrative.

Kushtet teknike për zhvillimin e më-
simit në fillim kanë qenë të pavolitshme,
mirëpo falë Zotit sot Paralelja e vajzave
ka godinën e saj, me të gjitha kushtet e
parapara për të zhvilluar procesin mësi-
mor në rrethana normale. Poashtu, edhe
zyrat administrative janë të ndara nga go-
dina e shkollës ku mbahen mësimet.

BIBLIOTEKAT

Osmanlinjtë kanë trashëguar intere-
sim për libra nga myslimanët e hershëm,
duke u kushtuar rëndësi të madhe librave
dhe u përpoqën maksimalisht në grum-
bullimin e tyre.

Në mes këtyre osmanlinjve ishte edhe
një grup myslimanësh që u vendosën në
Maqedoni pas çlirimit të saj. Themelimi

i bibliotekave në Maqedoni, përkatësisht
në Ballkan, ka qenë baras me themelimin
e institucioneve edukativo-arsimore.
Duke u bazuar në këtë,  mund të themi se
themelimi i bibliotekave ka qenë në gjy-
smën e parë të shek. 9h.|XV, të cilat kanë
qenë të vakëfuara për xhamitë, medresetë
dhe teqetë. Bibliotekat kanë luajtur rol të
rëndësishëm për përhapjen e kulturës
islame në Ballkan,  përfshi edhe Maqe-
doninë.

Në Tetovë për momentin nuk ekzi-
ston ndonjë institucion i veçantë i cili
mund të llogaritet si bibliotekë e qytetit,
por ajo ka ekzistuar në kuadër tëMyfti-
nisë së Tetovës si një sektor në vete, ku
ka pasur edhe referentin e saj Dr. Muha-
med Mustafa, aktualisht profesor në Fa-
kultetin e Shkencave Islame, i cili është
angazhuar me bibliotekën e quajtur ”Re-
xhep Voka”.

Me hapjen e sektorit të bibliotekës në
Myftininë e Tetovës ka qenë i nevojshëm
sigurimi i librave dhe pasurimi i saj me
literaturë të bollshme, e cila do jetë në
gjendje të jetë e disponueshme për po-
pullatën e Tetovës dhe rrethinës për ngrit-
jen e vetëdijes fetare. Librat kanë arritur
t’i sigurojnë nga hoxhallarë pleq të asaj
kohe,  ku ndër ta janë: Abdurrahim efen-
diu, Hafëz Mahiu etj.

Me kalimin e kohës, Biblioteka Re-
xhep Voka kah viti 1995|96 mbyllet dhe
literatura e kësaj biblioteke transferohet
në bibliotekën qendrore “Isa Beu” në
Shkup.

Librat kryesisht kanë qenë në gjuhën
arabe.
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Hafiz Ibrahim Dalliu, lindi më 1878
në një familje fetare, ku u edukua në fry-
mën fetare të familjes dhe duke ndjekur
këtë rrugë vendosi të studionte në Stam-
boll. Gjatë studimeve, Ibrahimi në fry-
mën islame u aktivizua për çështjen
kombëtare shqiptare.Ai ishte teolog, për-
kthyes, poet, publicist, mësues dhe akti-
vist shqiptar.

Në këtë drejtim Dalliu, mendonte se
funksionarët e Xhamisë dhe të gjithë be-
simtarët myslimanë kishin nevojë të
menjëhershme për literaturë fetare në
gjuhën shqipe, prandaj sapo u kthye në
atdhe, mori përsipër detyrën e mësuesit
në një nga shkollat e para të Tiranës
(1901), së bashku me Filip Ashikun dhe
Hoxhë Voglin, me gjithë vështirësitë e
shumta e pa u shkëputur nga detyra e
imamit në faltoret e qytetit.

Më 1908 ai hapi shkollën e vajzave
në Tiranë, ku u përgatitën mësueset e para
vajza myslimane, si Servete Maçi etj.

Në formimin me ndjenja patriotike tek
Dalliu ndikoi bashkëpunimi me atdhetarë
shqiptare.Në librin e tij “Patriotizma në
Tiranë”, autori ka përmendur mbi 150
burra aktivistë e veprimtarë të vendosur
të kombit. Këta qenë motivet që Hafiz
Dalliu u zgjodh delegat i Tiranës në Kon-
gresin e Elbasanit më 1909, ku u vendos
hapja e Shkollës Normale (e para shkollë

e mesme pedagogjike në gjuhën shqipe në
Shqipëri) e ku Dalliu u emërua mësues i
kësaj shkolle të re ku Aleksandër Xhuvani
shkruan, ndër te tjera, që Normalja ka ne
themelin e saj djersën dhe kontributin e
Hafiz Ibrahim Dalliut. Mirëpo këto bin-
dje e qëndrime ‘heretike’ të njeriu të për-
kushtuar e çuan Hafiz Dalliun në burgje

mizore deri në dënim dhe përndjekje.U
desh ndërhyrja e miqve dhe e shokëve si
Hasan Prishtina, Mihal Grameno etj, që e
detyruan gjykatën ta lironin.

Pas vitit 1912 Hafiz Ibrahim Dalliu iu
kushtua publicistikës dhe letërsisë sati-
rike. Më vonë drejtoi gazetën politike
“Dajti”. Duke nisur nga viti 1918 deri më

1924 botoi një varg veprash satirike,
duke u bërë kështu ndër të parët poetë sa-
tirikë që çanë rrugën e humorit në letër-
sinë shqipe. Këto vepra janë “Grenxat e
kuqe” (1918), “Dokrat e hinit” (1920),
“Kabineti i Xhafer Ypit” (1922)
etj.Shkroi gjithashtu edhe librin me vjer-
sha patriotike “Kreshniku i atdheut”, si
dhe monografinë “Patriotizma në Tiranë”
(1930).Por njohjen si poet ai e fitoi me
elegjinë kushtuar Avni Rustemit, kurse
popullaritetin e fitoi nga qëndrimi i tij
stoik kundër torturave që atij i bënë pu-
shtuesit e Shqipërisë.

Burrëria dhe heroizmi i Dalliut vihet
në dukje dhe në një nga këngët e “Lahu-
tës së Malësisë”, ku poeti Gjergj Fishta
mbi të tjera shkruan: “a isht’ “Shqiptar”
apo “Osmanli”, u përgjegj me trimëni:
jam shqiptar me gjuh e fis.”

Hafiz Ibrahim Dalliu ishte një ndër
mbështetësit konseguentë të lëvizjeve de-
mokratike të viteve 1920-1924.Vrasja e
Avni Rustemi e brengosi pa masë. Por ai
gjeti forca dhe i thuri këtij martiri të
shquar, një këngë e cila gjeti jehonë jo
vetëm në Shqipërinë e Mesme, por në
mbarë viset shqiptare.

Hafiz Ibrahim Dalliu u përndoq nga
disa regjime dhe në fund edhe nga reg-
jimi komunist. Ai njohu qelitë e burgut të
Manastirit, Selanikut, Tiranës.Herën e
fundit e akuzuan për botimin e poemës
“Grenxat e kuqe”, se ka sulmuar panslla-
vizmin. Por karakteri shumë i fortë, be-
simi në islam e ushqente atë për të
mbrojtur të drejtën dhe lirinë. Kështu e
gjithë jeta e Dalliut, është e ngjeshur me
ndjekje policore si pasojë e veprimeve të
tij kundrejt padrejtësitë dhe veprimeve
për mbrojtjen e interesave të Shqipërisë.

Pas Luftës II Botërore u emërua më-
sues në Medresenë e Përgjithshme të Ti-
ranës për lëndët e Besimit Islam.

Vendosja e diktaturës së shtetit mo-
nist cenonte interesat e të gjitha shtresave
dhe të drejtat e masave popullore, prandaj
Hafiz Dalliu nuk mund të pajtohej me
regjimin ateist, komunist e diktatorial dhe
pikëpamjet e tij i shprehte hapur qoftë
edhe përpara nxënësve gjatë orës së më-
simit.Ai nuk mund ta mendonte shtetin të
tillë që merr nëpër këmbë të drejtat më
elementare të qytetarëve, ndërgjegjen dhe
bindjet e tyre fetare.Është thënë se atje ku
ishin ngjarjet e mëdha të vendit, atje gjen-
dej dhe Hafiz Dalliu. Vetë Hafiz Dalliu
thoshte: “…Përderisa në vendin tonë do
të dominojnë e do të administrojnë nje-
rëz që nuk kanë menduar në të mirë të At-
dheut, unë do të jem në opozitë…”
kështu diktatura komuniste e arrestoi dhe
e burgosi, duke e torturuar pa asnjë argu-

ment ligjor; pas disa muaj mundimesh në
duart e persekutorëve nëpër qelitë e bur-
gut, e liruan për mungesë faktesh dhe del
nga burgu i sëmurë, i dobësuar sa nuk
qëndronte dot në këmbë dhe për pasojë
vdes në shkurt te vitin 1952.

Ai nuk kurseu as pasurinë, as fuqitë
fizike e as intelektin e tij me atë horizont
të gjerë kulturor në të mirë të Islamit, në
të mirë të Shqipërisë. H. Ibrahim Dalliu
ishte i bindur se pa një shtet të stabilizuar,
të qetë, të pasur e të sigurtë njeriu nuk
mund të ushtrojë besimin fetar. Tek ai
gjejmë të ngjizura në një ekuacion fakto-
rët e binomit FE – ATDHE si zgjidhja më
e mirë dhe e garantuar, ku asnjëra nga të
dy kufizat nuk qëndron dot pa tjetrën.

Shkrirja në një front të vetëm të për-
pjekjeve për përparimin dhe konsolidi-
min e Islamit me luftën për çështjen
kombëtare, pa zvogëluar rëndësinë e një-
rës në kurriz të, në këta motive konsi-
stonte sekreti i mundit plot vetmohim i
Hafiz Ibrahim Dalliut, mishërim i bino-
mit “Fe-Atdhe” që bashkëjetojnë në të
njëjtën kohë e vend e asnjëra nuk e për-
jashton tjetrën. Faik Konica ka thënë: “Të
mos ishte islami, populli shqiptar do te
ishte shume me tepër në numër por jo
shqiptar”.

Hafiz Dalliu me shkrimet e tij u për-
poq që të hapte shtigje drite në mendjet e
në ndërgjegjen e bashkatdhetarëve, në atë
periudhë tranzicioni dhe tepër kritike të
historisë së kombit shqiptar të mbetur pa
përkrahje e pa mbrojtje, mes armiqsh të
shumtë e të pangopur. Të flasësh për
Hafiz Dalliun nuk është asnjëherë e te-
përt, porse për të njohur më mirë këtë fi-
gurë madhore islame, këtë luftëtar trim të
shqiptarizmës, këtë poet gojëmjaltë të
vargut shqip, gjithsecili në mënyrën e vet
do të arrijë vetëm duke njohur shkrimet
e këtij mësuesi veteran. Për këtë qëllim
po sjellim fare shkurt subjektet e disa prej
veprave të tij fetare e letraro-patriotike:

1. “Libri i së Falmes”, tregon rregul-
lat kryesore të të gjitha namazeve ditore
e periodike, dispozitat kur’anore në lidhje
me këtë shtyllë të Islamit. Aty janë për-
fshirë pjesët kur’anore që mund të shër-
bejnë gjatë faljeve dhe lutjet e rastit në
arabisht e të transkriptuara dhe të për-
kthyera në shqip.Libri është shpërndarë
falas; ai ka ndihmuar për shumë kohë be-
simtarët myslimanë që të falen, të kryejnë
këtë detyrë, të obliguar për çdo individ.

2. “Dhanti e Ramazanit”, përmban
rregullat e agjërimit, si e kur lejohet që të
mos agjërohet, kur ndërpritet agjërimi
dhe si konsiderohet agjërimi i prishur etj.
Autori ka parashtruar në këtë libër edhe
dobitë fiziologjike, rëndësinë e edukimit

moral nëpërmjet agjërimit dhe vlerën
shoqërore të tij.

3. Ilahija “Një lutje shpirtit të ma-
dhnueshëm të Resulull-llahit”, botuar
shumë herët, është hymn fetar i frymë-
zuar për dashurinë që ka myslimani për
Profetin e tij dhe për Islamin.

4. Te libri “Patriotizma në Tiranë”,
autori ka marrë në analizë zhvillimet e
shoqërisë shqiptare dhe pjesëmarrjen e
atdhetarëve të Tiranës në veprimtari pa-
triotike, para e pas shpalljes së Pavarësisë
Kombëtare, e përhapur kjo lëvizje edhe
në qytete të tjera të vendit. “Patrio-
tizma…” është një vepër dokumentare e
papërsëritshme e këtij dëshmitari okular,
siç ishte vetë Hafizi, pjesëmarrës aktiv i
vijës së parë në veprimtaritë e kohës.

5. Poema satirike “Dokrrat e Hinit”
vë në lojë ata njerëz që nuk i sjellin asnjë
dobi atdheut dhe e kalojnë kohën nëpër
lokale kafenesh me biseda të padobi-
shme. Ai i ironizon pseudointelektualët
që i përdorin fjalët e huaja vend e pa
vend. Sidoqoftë kryevepra e Hafiz Dal-
liut është vepra “E lemja dhe jeta e të ma-
dhit Muhamed a.s.”, vepër origjinale në
vargje (6143 vargje), po nuk bie më po-
shtë edhe Tefsiri i Kur’anit i titulluar
“Ajka e kuptimeve të Kur’ani Qerimit”
përkthyer prej vetë Dalliut.Ibrahim Dal-
liu-liber

Vlen të përmendet edhe kontributi i
tij i paçmuar gjatë viteve ’30 për botimet
e shumta që bëri në shërbim të edukimit
fetar.Numërohen gjithsej 15 vepra, për-
kthime, por shumica origjinale. Ndër të
gjitha këto shquan “Tefsiri shqip i Ku-
r’anit” në dy vëllime, përkthyer nga ara-
bishtja.

Libra të tjerë me karakter fetar janë:
“Udha muhamedane” (vepër afër 500 fa-
qesh), botuar në Tiranë më 1936, “Më-
sime teorike dhe praktike të besimit
islam”, Tiranë, 1935 etj. Ai ishte gjitha-
shtu anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe
Artistëve të Shqipërisë.

Kontributin e Hafiz Ibrahim Dalliut
në dobi të të gjithë botës islame shqiptare
e kanë patur parasysh edhe shqiptarët e të
gjitha trojeve etnike, të cilët e kanë bo-
tuar dhe ribotuar të plotë të gjithë veprën
e Hafiz Dalliut.Një studim me rëndësi për
jetën e Hafiz Dalliut ka bërë edhe Doc.
Sinan Tafaj, si dhe z. Xhemal Balla.

Dihet edhe një gjë tjetër që emri i
mirë që ka gëzuar dhe gëzon në popull,
janë munduar që ta eklipsojnë elitat dhe
është lënë në harresë prej tyre, siç kon-
staton edhe z. Aurrel Plasari: “…Ka qenë
prirje që figurën e Hafiz Ibrahim Dalliut
për ta lënë jashtë, për ta lënë në harresë,
për mos ta dashur…”

Hafiz Ibrahim Dalliu 
(1878-1952)

Hafiz Ibrahim Dalliu ishte
një ndër mbështetësit
konseguentë të lëvizjeve
demokratike të viteve
1920-1924.Vrasja e Avni
Rustemi e brengosi pa
masë. Por ai gjeti forca
dhe i thuri këtij martiri të
shquar, një këngë e cila
gjeti jehonë jo vetëm në
Shqipërinë e Mesme, por
në mbarë viset shqiptare
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Shkruan: Prim.Dr.Mair Iseini

Zëvendësoni pijet e ëmbla dhe të
gazuara me ujë për të parandaluar
krijimin e sindromës metabolike.

Sindroma metabolike është përmbledhje
e çrregullimeve metabolike siç është ni-
veli i lartë i kolesterolit, tensioni i rritur
i gjakut ose grumbullimi i indit yndyror
në zonën e barkut. Çrregullimet meta-
bolike rrisin rrezikun nga krijimi i dia-
betit dhe sëmundjeve të zemrës, ndërsa
ekipi i ekspertëve amerikanë nga Uni-
versiteti i Harvardit thekson se si me
konsumimin e sasisë së nevojshme të
ujitnë mënyrë të konsiderueshme mund
të reduktohet krijimi i të gjitha çrregul-
limeve metabolike. Rezultatet e hulum-
timit vijnë nga përcjellja e rreth 83.000
femrave në periudhën prej 12 vjetësh.
Gjatë kohëzgjatjes së hulumtimit, madje
2.700 femra kanë zhvilluar diabet.
Udhëheqësi i hulumtimit, dr. Frank Hu,
ka deklaruar se si "pijet e ëmbëltuara pa-
raqesin rrezik të madh për krijimin e
diabetit". Shkencëtarët kanë konstatuar
që konsumimi i ujit nuk do të redukto-

jërrezikun nga krijimi i diabetit nëse me
të konsumohen edhe pijet e ëmbëltuara.
Pijet e ëmbëltuara duhen në sasi gjithnjë
më të madhe të zëvendësohen me ujë,
sepse është dëshmuar që konsumimi i
përditshëm i pijeve të ëmbëltuara rrit
rrezikun nga krijimi i diabetit për 10 për
qind. Shkencëtarët theksojnë se për disa
kjo përqindje mund të duket e parëndë-
sishme.

Megjithatë, nëse e merrni parasysh
mënyrën e ushqyerjes, e cila më së shpe-
shti nuk është e rregullt, si dhe shkallën
e aktiviteteve trupore, e cila kryesisht
nuk është e mjaftueshme, rreziku 10 për
qind më i madh nga krijimi i diabetit
mund të luajë rol kyç. Dr. Hu ka shtuar
se si "sheqeri duhet të konsumohet në
sasi të kufizuara, ndërsa shkëlqyeshëm
do të ishte po ta kishit pirë një kafe ose
çaj  pa e ëmbëltuar". Nëse në vend të
gotës me lëng pini një filxhan me kafe
ose çaj të paëmbëltuar, rreziku nga kri-
jimi i diabetit do të reduktohet për 12
deri në17 për qind. Nuk është e domo-
sdoshme që në tërësi tëshmanget she-
qeri, por që konsumimi të ulet në

minimum. Uji është definitivisht pija më
e shëndetshme,  e cila e hidraton trupin
në tërësi. Nëse nukju pëlqen shija e ujit,
shtoni një copë limon,  sepse në këtë
mënyrë do të përfitoni pije të shëndet-
shme, natyrale dhe të paëmbëltuar.

Shpeshherë kemi hasur në këshillën
se duhet t'i pimë tetë gota ujë në ditë, të
përkujdesemi që urina mos të merr ngjy-
rën e verdhë të mbyllët dhe të kufizojmë
pijet me kafeinë,  sepse na dehidratojnë.
Këshilla të tilla ditore tregojnë se dehi-
dratimi është problem i zakonshëm. Si-
doqoftë, një studim i ri i publikuar në
The American Journal of Clinicial Nu-
trition tregon se funksioni i trurit mund
të komprometohet nga vetëm një shkallë
e vogël e dehidratimit. Studime të më-
hershme kanë zbuluar se nëse ka mun-
gesë uji për rreth 2 për qind të peshës së
trupit, atëherë kujtesa, përqendrimi dhe
disponimi e pësojnë. Kjo ndërlidhet
edhe me periudhat e zgjatura të aktivite-
tit fizik. Duhet pasur parasysh se uji e
përbën dy të tretën e trupit dhe është
vlerë esenciale dhe e domosdoshme për
të gjitha aspektet e funksionimit të tru-

pit, përfshi shpërndarjen e oksigjenit dhe
vlerat tjera ushqyese, heqjene produk-
teve të panevojshme, si dhe rregullimin
e temperaturës. Rëndësia vetë, shpe-
shherë, ilustrohet edhe me atë se një per-
son vdes përbrenda tri deri në pesë ditë
nëse nuk pi ujë. Megjithatë, trupi mund
të pësojë nga dehidratimi edhe shumë
më herët para se të vijë deri tek vdekja.
Është fakti pranuar se performanca e
atletëve do të jetë më e dobët nëse hum-
bin shumë lëngje. Gjatë një ndeshje të
vetme një futbollist mund të vrapojë 12
kilometra, ose më shumë, dhe të humbë
mbi 3 për qind të peshës së trupit. Nëse
fillimisht kanë peshuar 75 kg, atëherë
ata do t'i kenë humbur 2.25 kg - gjë që
pasqyronhumbjen e gjysmë galloni me
ujë. Por, humbja e lëngjeve është karak-
teristikë e përditshme e jetës dhe nuk
ndodh vetëm atëherë kur kemi aktivitet
fizik. Shkencëtarët kanë zbuluar se mun-
gesa e ujit në trup fillon të ketë ndikime
në trup shumë më herët para se të vijë
deri tek 2 përqindëshi i humbjes së lën-
gjeve që ndërlidhet me aktivitetet e stër-
zgjatura fizike. Studimi, përmes
aktiviteteve të ndryshme ka zbuluar se
personat përjetojnë kujtesë dhe përqen-
drim më të dobët vetëm me humbjen e
0.22% të peshës së trupit, ndryshim i cili
mund të ndodhë gjatë ditëve të nxehta,
kur jeni fizikisht aktiv ose kur nuk kon-
sumoni mjaftueshëm ujë. Veç kësaj, kur
humbja e peshës së trupit kishte arritur
në 0.72 për qind, pjesëmarrësit e studi-
mit kishin raportuar të kenë më pak
energji dhe të jenë më të shqetësuar.
Këto zbulime tregojnë se funksioni i tru-
rit të të rriturve të shëndetshëm ndiko-
het edhe nga nivelet më të vogla të
dehidratimit.

Të gjithë e dinim se konsumi i më
shumë se tetë gotave ujë në ditë është më-
nyra më e mirë për të purifikuar trupin,
por një rëndësi e veçantë i kushtohet edhe
çajit, sidomos atij jeshil dhe lëngjeve të
freskëta e të ftohta të frutave.

Të gjitha së bashku do të na ndih-
mojnë të shuajmë etjen e verës së nxehtë,
por mbi të gjitha për një shëndet perfekt.

Ajo i ka gjethet shumë të vogla, por
ka veti magjike. Kjo është bima e çajit.
Në fakt, ky është epiteti që i është ngjitur
nga studiuesit dhe njerëzit që për vite me
radhë studiojnë vetitë e mrekullueshme
të tij.

Çdo mjeshtër i tij mund të tregojë për-
zierje origjinale dhe sekrete. Me disa
avantazhe: nuk të shëndosh.

Përkundrazi, çaji jeshil është ideal për
djegien e kalorive dhe mund të pihet në
çdo lloj orë të ditës. Po ashtu, edhe për-

bërësi i tij, teina, ndihmon në arritjen e
një gjendjeje eksituese. Mund të këna-
qemi duke ndjekur shembullin e angle-
zëve nga "english breakfast" e "afternoon
tea” dhe deri tek "high tea". Po sikur të
pish çdo darkë nga një gotë me një lugë
mjaltë?

Edhe pse kanë kaluar shumë vite që
nga koha e tyre,rdhe sot ato çka të ofron
tregu nuk të lënë të kthehesh pas në kuj-
time apo shije, askush prej nesh nuk
mund t'i harrojë të famshmet arançata, që
nuk kushtonin shumë. Ishin pikërisht ato
të vetmet dhe të parezistueshmet që na
shuanin etjen dhe na freskonin në pikun e
vapës.

Sigurisht që atëherë nuk ekzistonte as
"Coca Cola" dhe as "Red Bull", megji-
thatë tani që mund të bëjmë krahasime
për shijen, nuk e ekzagjerojmë aspak
nëse themi se mund t'ia kalonte pa frikë
që të dyjave.

Arançatat i përkasin një kohe tjetër,
sepse tani është më mirë ujë dhe lëng i
freskët frutash. Për studiuesit, 8 gota ujë
në ditë janë të domosdoshme kundrejt tri
ose katër me lëng të freskët frutash. Për
ta, të konsumosh sa më shumë ujë dhe
lëngje frutash të përmirëson dhe zgjat
jetën.

Kështu, përveçse janë të pasura me të
gjitha vitaminat e nevojshme për të mbaj-
tur trupin në formë dhe janë të këshillue-
shme për të gjitha moshat, disa prej tyre
janë gjithashtu edhe një aleat i çmuar për
të na mbrojtur nga sëmundja Alzeimer,
ose ndryshe forma më e përhapur e de-
mencës së pleqërisë.

Sipas një grupi shkencëtarësh të
"Vanderbilt University Medical Center"
në Tenese, që kanë kryer një studim të
gjerë epidemiologjik, i cili është botuar
në revistën "The American Journal of
Medicine", zakoni për të pirë të paktën tri
herë në javë lëngje frutash ndihmon në
një reduktim prej 76 për qind të rrezikut
për zhvillimin e sëmundjes së Alzeime-
rit. Kështu, lidhja e bërë në të kaluarën
mes disa vitaminave me fuqi antioksi-
duese (Vitamina C, E dhe A) kundër de-
mencës së pleqërisë më pas u
përgënjeshtrua dhe vuri në dyshim një
numër të madh studimesh.

Ekspertët e "Vanderbilt University
Medical Center" në Tenese i drejtuan stu-
dimet duke hedhur hipoteza mbi efektin
mbrojtës të lëngjeve të frutave, duke mos
iu referuar polifenoleve dhe substancave
antioksiduese, por vitaminave të ndry-
shme të pranishme mbi të gjitha te çaji
dhe lëngjet e frutave.

Alzeimer është një sëmundje që prek
trurin dhe që me kohën "përpin" kapaci-

tetin konjektiv të atyre që preken nga kjo
sëmundje, duke dhënë efekte "vrasëse"
mbi kujtesën, madje arrin deri aty sa të
shkatërrojë edhe autonominë e vetë indi-
vidit.

Në sëmundjen e cilësuar si shumë
komplekse, një ndër shkaqet kryesore për
lindjen e saj është edhe stili i shthurur dhe
i çrregullt i jetesës. Një ushqyerje e shën-
detshme me siguri që bën pjesë në mëny-
rat që kemi në dispozicion për t'u
mbrojtur nga kjo e sëmundje të tjera.

Dietologët e specialistët e ushqimit
duket se nuk do të pushojnë kurrë së kuj-
tuari që në një dietë të balancuar duhet të
gjejnë patjetër hapësirë frutat dhe peri-
met. Për vite e vite me radhë janë bërë
studime të ndryshme për të parë efektin
potencial të vitaminave kundër sëmun-
djeve si Alzeimer dhe kancer, por pa ar-
ritur asnjëherë në rezultate
përfundimtare.

Kështu, ekspertët, të drejtuar nga kër-
kuesi Li Dai, kanë dashur të shikojnë se
mes ushqyesve të ndryshëm lëngjet e fru-
tave dhe perimet mund të shërbejnë si
mbrojtës për sa i përket sëmundjes së de-
mencës. Kështu, ata përfshinë në një stu-
dim pak më shumë se 1.900 individë,
persona të shëndetshëm, dhe i ndoqën
thuajse për një dhjetëvjeçar, duke moni-
toruar stilin e jetesës dhe shëndetin e
çdonjërit prej tyre.

Duke mos lënë pas dore shumë fak-
torë që mund të kenë influencë në rrezi-
kun e zhvillimit të sëmundjes në vite (për
shembull, duhani, tipi i dietës etj.), ek-
spertët treguan se edhe konsumi i lën-
gjeve ka një peshë të madhe për të
reduktuar rrezikun e shfaqjes së Alzei-
merit.

Ata që konsumonin tri ose më shumë
gota në javë, u pa se reduktonin me 76
për qind mundësinë për t'u sëmurë, në
krahasim me ata që pinin një ose më pak
gota me lëngje gjatë gjithë javës. Pastaj
lëngjet përmbajnë një përqindje të mirë
polifenolesh dhe antioksiduesish, ndry-
she nga disa vitamina që janë të prani-
shme vetëm në disa lloj ushqimesh, si për
shembull rrushi.

Tani keni edhe një arsye më shumë
për të pirë çaj çdo ditë. Hulumtuesit tre-
gojnë se konsumuesit e çajit kanë eshtra
më të fortë, duke evituar kështu rrezikun
nga frakturat e dhimbshme, përfshi edhe
thyerjen e ijëve. Vetëm tre filxhanë çaj në
ditë është i lidhur me një rrezik 30 për
qind më të ulët nga thyerja e eshtrave.
Hulumtuesit australianë thonë se efekti i
çajit në eshtra është aq i madh, saqë çaji
duhet të bëhet një pije e rregullt ditore për
të parandaluar çdo frakturë. 

Parandaloni diabetin dhe
alzeimerin me ujë dhe lëngje

Studime të mëhershme kanë zbuluar se nëse ka mungesë uji për rreth 2 për qind të
peshës së trupit, atëherë kujtesa, përqendrimi dhe disponimi pësojnë. Kjo

ndërlidhet edhe me periudhat e zgjatura të aktivitetit fizik.




