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Alarmi për Xhaminë
Husamedin Pasha

ED I TOR IAL

Dikush, institucione të caktuara shtetërore, po angazhohet që Xhamia Husamedin Pasha
në Shtip të shndërrohet në kishë. E njëjta metodë, vite më parë u zbatua edhe me

Xhaminë e Imaretit në Ohër, mbi themelet e së cilës u ndërtua kishë. Pretendime të këtilla
ka edhe me Jeni Xhaminë në Manastir dhe me Orta Xhaminë në Strumicë. Kërkesat për ta

mbrojtur ekzistimin e Xhamisë së Husamedin Pashës në Shtip i drejtohen faktorit të
jashtëm në vendin tonë, sidomos Ambasadës së Republikës së Turqisë në Shkup, e cila ka

për obligim që ta mbrojë trashëgimin osmane në këto troje

Ditë më pare, pa lejen e Bashkësisë Fetare Islame, Muzeu i qytetit të Shtipit filloi të bëjë gjurmime
arkiologjike, brenda dhe jashtë Xhamisë Husamedin Pasha në Shtip, gjë e cila e detyroi Bashkësinë Fe-
tare Islame që çështjen e kësaj Xhamie ta alarmojë, respektivisht të kërkojë ndihmë edhe nga faktori
ndërkombëtar, për t`i zgjidhur problemet që i kanë shkaktuar institucionet shtetërore.

Përndryshe, Xhamia Husamedin Pasha në Shtip është ndërtuar në shekullin 15 dhe si e tillë është mo-
nument kulturor i karakterit të veçantë. Në vitin 2006 me vendim të Qeverisë së RM, ajo i kthehet në
pronësim dhe përdorim BFI-së. Problemet rreth kësaj Xhamie fillojnë që nga viti 2009, kur Ministria e
financave të RM, vendin, në të cilin gjendet xhamia në fjalë, ia “shet” Kishës Ortodokse Maqedone me
një çmim simbolik.

Për këtë “pazar”, BFI-ja disa herë i është drejtuar Ministrisë së financave që ta shpallin të pavlef-
shëm shitjen, por nga kjo Ministri sot e kësaj dite nuk jepet asnjë përgjigje, edhe pse gojarisht pranojnë
se kjo çështje është një gabim administrativ. Për të kërkuar të drejtën e vet, lidhur me këtë BFI-ja ngriti
procedurë gjyqësore, lënda e së cilës ka arritur deri te Gjykata Supreme.

Po të mos ekzistonin problemet e lartpërmendura, gjurmimet arkiologjike të ndërmarrura nga Muzeu
i Qytetit do të ishin një veprim normal, dhe fare nuk do të shqetësonin. Por, ajo që bënë të brengosemi
është prapavia e fshehtë e institucioneve shtetërore, e ajo që Xhamia Husamedin Pasha në Shtip të
shndërrohet në kishë. E njëjta metodë, vite më parë u zbatua edhe me Xhaminë e Imaretit në Ohër, mbi
themelet e së cilës u ndërtua kishë. Pretendime të këtilla ka edhe me Jeni Xhaminë në Manastir dhe me
Orta Xhaminë në Strumicë.

Këto raste, por edhe mos dhënia e lejës për ndërtimin e Xhamisë së Prilepit si dhe mos kthimi i pro-
nës së nacionalizuar edhe pas dy dekadave të sjelljes së ligjit për denacionalizim, e bëjnë të qartë qa-
sjen dhe trajtimin e organeve dhe institucioneve shtetërore, ndaj objekteve fetare islame në vendin tonë,
pavarësisht se nga cila parti politike qeverisen ato.

Të gjitha këto raste si dhe rastet e tjera, siç janë investimet në ndërtimin e objekteve fetare dhe në
mirëmbajtjen e institucioneve arsimore të palës tjetër, na bëjnë të konstatojmë se padrejtësitë që i bëhen
Bashkësisë Fetare Islame dhe popullatës muslimane të këtij nënqielli janë të shumta. Nga këtu mund të
konstatohet se institucionet shtetërore janë nënë për njërën bashkësi fetare kurse njerkë për tjetrën ba-
shkësi fetare.

Prishja e balancit në këtë segment shoqëror është shumë e dëmshme dhe e rrezikshme për një sho-
qëri multietnike dhe multikonfesionale siç është shoqëria jonë. Andaj sa më herët të tejkalohen këto
padrejtësi aq më mirë do të jetë për të gjithë ne. Praktika e deritashme ka treguar se faktori i brendshëm,
përkundër kërkesave të BFI-së, fare nuk çanë kokën për të tejkaluar këto probleme. Tanimë, kërkesat
për ta mbrojtur ekzistimin e Xhamisë së Husamedin Pashës në Shtip i drejtohen faktorit të jashtëm në
vendin tonë, sidomos Ambasadës së Republikës së Turqisë në Shkup, e cila ka për obligim që ta mbrojë
trashëgimin osmane në këto troje.

Q. Osmani

Me kënaqësi të veçantë e përjetova
votimin në Kuvendin e Maqedonisë i
cili e miratoi nismën për ndryshimet ku-
shtetuese, me ç’gjë më në fund Maqe-
donisë do i happen dyertë drejtë
anëtarësimit në NATO dhe në BE.

Jam i gëzuar sepse ky është momenti
historik që shënon një kthesë të madhe
drejtë progresit të vendit dhe të të gjithë
njerëzve që jetojnë në Maqedoni, pa dal-
lim cilit komb, cilës fe apo orientimi po-
litik i takojnë.

Kuptohet, ky vendim i deputetëve të
Kuvendit të RM, është akti i shumëpri-
tur për të cilin janë angazhuar pa rezervë
edhe të gjithë shqiptarët dhe të gjithë
muslimanët e vendit.

Jam i lumtur që sot e tutje, një tjetër
ambient do të krijohet në Maqedoni dhe

përfundimisht do të mbyllet kapitulli i
padrejtësive dhe tensioneve të pakup-
timta që me decenie kanë rënduar mbi të
gjithë ne.

Urime të përzemërta për të gjithë
njerëzit e Maqedonisë, urime atyre që
bënë të pamundurën për të siguruar shu-
micën e nevojshme për të votuar realizi-
min e një ëndre, urime për deputetët që
e shprehën orientimin e tyre euroatlan-
tik.

Allahu qoftë me të gjithë ne dhe na
mundësoftë që sa më me sukses të ni-
semi rrugës së progresit dhe avancimit
të gjendjes së përgjithshme të popullit
tonë.

Reisul Ulema,
H. Sulejman ef. Rexhepi

- Presidentit të Kosovës, z. Hashim Thaqi
- Kryeministrit të Kosovës, z. Ramush

Haradinaj
- Kryetarit të Kuvendit të Kosovës, z.

Kadri Veseli
- Ministër i Ministrisë për Forcën e Sigu-

risë së Kosovës, z. Rrustem Berisha
- Komandantit, Gjeneral-lajtënant Rrah-

man Rama
Më gëzoi, sikur edhe çdo shqiptar tje-

tër, votimi i Projektligjeve në Kuvendin e
Kosovës për transformimin e Forcave të
Sigurisë së Kosovës në Ushtri.

Ky moment shënon realizimin e dë-
shirave të kahmotshme të të gjithë neve
për të përjetuar këtë hap të rëndësishëm
që Kosovës tonë do i sjellë gjithsesi më
shumë siguri dhe më shumë forcë.

Më gëzoi poashtu edhe uniteti politik
i cili u dëshmua në Kuvendin e Kosovës
dhe që tregoi se interesi i përgjithshëm,

sikur gjithmonë, I mbisundoi interesat in-
dividuale e partiake.

Urime, Ushtri e Kosovës, Allahu të

dhashtë guxim, forcë dhe nderë
Reisul Ulema i BFIM

H. Sulejman ef. Rexhepi

Sapo lexova një lajm që më gëzoi pamasë.
Im vëlla Myftiu H. Naim ef. Tërnava për të ka-
tërtën herë u zgjodh në krye të Bashkësisë
Islame të Kosovës. Është ky një vlerësim abso-
lut i gatishmërisë dhe ndjeshmërisë për t'i prirur
BIK-ut me përgjegjësi maksimale drejt sfidave
dhe sukseseve të reja.

Urime vëlla Naim! Zoti të dhëntë shëndet
dhe të priftë e mbarë në këtë mandat të ri!

H. Sulejman Rexhepi, Reisul Ulema i BFI
në RM

U hapën portat euroatlantike

Ushtria-siguri dhe forcë e re për Kosovën

Urime! Zoti shëndet
e mbarësi
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Në fshatin Erekovci të komunës së
Prilepit, dje, më 5 tetor 2018, është dje-
gur xhamia e vjetër 350 vjeçare. Indi-
ciet e para që vijnë nga vendasit si dhe
nga këshilli i xhamisë së Kanatllarcit
flasin për zjarrvënie të qëllimshme.
Rasti është paraqitur në polici.

Rijaseti i BFI në RM e dënon
ashpër këtë akt barbar kurse nga orga-
net kompetente policore kërkon që ur-
gjentisht t’i gjejnë autorët e këtij akti

racist dhe, të shkrumbohet njëherë e
mirë “dora e zezë” që turret t’i vë flakë
xhamive. Gjithashtu, nga institucionet
përkatëse shtetërore kërkojmë që këtë
Shtëpi të Zotit, këtë vlerë të trashëgi-
misë kulturore e shpirtërore, sa më parë
ta ngrisin duke ua siguruar atyre bano-
rëve myslimanë të Erekovcit xhaminë
ku do të vijojnë t’i kryejnë obligimet
fetare ashtu siç i kanë kryer shekuj me
radhë.

Të shkrumbohet “dora e zezë” 
që djeg  xhami

Kordinatori Nacional për parandalimin e ekstremizmit të
dhunshëm nga Republika e Kosovës, z. Lulëzim Fushtica, i sho-
qëruar nga funksionarë të lartë të Shërbimit Intelegjent të Ko-
sovës dhe përfaqësuesve të OSBE nga Kosova, kanë realizuar
një takim në Qeverinë e Republikës së Maqedopnisë, ku janë
pritur nga z. Borçe Petreski, Kordoinator Nacional për poaran-
dalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Maqedoni, i shoqëruar
gjithashtu nga funksionarë të Shërbimit Intelegjent maqedonas.

Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues nga Bashkësia
Islame e Maqedonisë, respektivisht Mustafa Dauti dhe Agron
Vojnika, të dërguarit e Reisul Ulemasë H. Sulejman ef. Rexhe-
pit. Gjatë shqyrtimit të temave konkrete, në veçanti është shpre-
hur konsideratë në rolin e BFI të RM në luftimin e kësaj
dukurie. Emërues i përbashkët i të dy palëve ishte se, në për-
pjekjet për ta parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhun-
shëm, misioni i BFI-së ka qenë i jashtëzakonshëm me ç’rast
është dëshmuar se pa angazhimin e Bashkësisë Islame dhe pa
kontributin e mirëfilltë të këtij Institucioni kjo luftë do të ishte
shumë e vështirë. 

Vlerësohet lartë roli i BFI në RM në parandalimin 
e ekstremizmit të dhunshëm

Kohë më parë, në Kajro u mbajt Konfe-
renca ndërkombëtare tre ditore nën patro-
natin e

Sekretariatit të përgjithshëm të autorite-
teve përgjegjëse për fetva në botë me seli
ne Kajro. Temë boshte e kësaj Konference
ishte RIKONSTRUIMI NË FEFVA - TEO-
RIA DHE ZBATIMI. Problematikat që u
shtjelluan përmes diskutimeve të shumta
prekën të gjitha fushat e jetës njerëzore,
duke filluar nga ato shoqërore, shëndetë-
sore, ekonomike e politike. U paraqitën

emrat më eminetë të dietarëve të fesë islame
të cilët dhanë kontributin e vet të çmueshëm
dhe orientime konkrete për konkluzionet që
i mori Këshilli më i lartë i këtij trupi i krye-
suar nga kryetari njhërit edhe Mufti i Eg-
jiptit, prof. Dr. Shevki Ibrahim Alam.

Në mesin e pjesëmarrësve të më se 73
shteteve që përfaqësuan organet kompe-
tente për fetva nga shtetet gjegjëse, me pro-
pozim të Reisul Ulemasë H. Sulejman ef.
Rexhepiu, BFI e RM  u  përfaqësua nga De-
kani i FSHI-së, Prof. dr. Shaban Sulejmani.

BFI merr pjesë në Konferencën ndërkombëtare
të Këshillit për Fetva me seli në Kajro

Koh më parë, drejtori për diasporë
pranë BFI, Dr. Selver Xhemaili mori
pjesë në ceremoninë e hedhjes së gurë-
themelit të xhamisë së re “Ebu Hanife”
në qytetin Troisdorf të Gjermanisë..

Në këtë ceremony, në praninë e një
numrit të madh të besimtarëve mysli-
man nga qyteti i Troisdorfit si dhe nga
rrethet e tjera, morën pjesë, Zv. kryetari
i Unionit të Qendrave Islame Shqiptare-
Gjermani, Rexhep ef.Sulejmani, drejtori
për diasporë pranë BIK-ut Ekrem ef.
Simnica, Kryetari i komunës së qytetit
të Troisdorfit, si dhe një numër i madh i
teologëve dhe imamëve të xhamive të
Gjermanisë. Kjo ceremoni madhështore
filloi me leximin e disa ajeteve kuranore
nga imami i xhamisë shqiptare në Ofen-
bach, Sabri ef, Saliji, më pastaj va-
zhduan fjalët përshëndetëse të të
pranishmëve duke filluar nga kryetari i
xhamisë h.Mahir Mustafi, imami i kësaj
xhamije Resmi ef. Likaj etj. 

Drejtori për diasporë pranë BFI-së
Dr. Selver Xhemaili në fjalën e tij, në
emër të Bashkësisë Islame të Maqedo-
nisë, uroi këtë iniciativë madhështore të
besimtarëve mysliman shqiptarë të cilët
kudo që janë në diasporë janë duke tre-
guar një vetëdije të lartë fetare- kombë-
tare, dhe ky fakt po dëshmohet edhe me

vepra konkrete.  Xhemaili në mes tje-
rash theksoi: “sot në këtë vend përpos
asaj që hedhim gurëthemelin e një fla-
troje, ne njëkohësisht po themelojmë një
qendër të diturisë, urtësisë, paqes, qen-
dër të ngritjes shpirtërore të besimtarëve
mysliman. Po ngremë një vatër në të
cilën besimtarët mysliman do të kenë
mundësi të zhvillojnë dy segmente: ver-
tikalen, pra lidhjen e krijesës/njeriut me
Krijuesin/Zotin e madhërishëm dhe, ho-

rizontal, respektivisht ndërtimin e ra-
porteve të individit me shoqërinë. Në
fakt në xhami besimtarët edukohen të
adhurojnë vetëm Allahun Madhëriplotë
dhe të respektojnë krijesat për hir të Kri-
juesit”. 

Në fund të programit u zhvillua edhe
ceremonia e gurëthemelit  të xhamisë.
Allahu i shpërbleftë të gjithë ata që kon-
tribuan në mënyra të ndryshme për or-
ganizimin e këtij manifestimi.

NË TROISDORF TË GJERMANISË HIDHET
GURËTHMELI I XHAMISË SË RE
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Këshilli mësimor-shkencor në
mbledhjen e saj të rregullt,
zgjodhi Dekanin e Fakultetit të

Shkencave Islame. Komisionit për
zgjedhje dhe emërime, pasi paraqiti ra-
portin mbi rrjedhën e punës në lidhje
me konkursin shpallur për zgjedhje të
Dekanit të Fakultetit të Shkencave
Islame në Shkup, në të cilin konkuroi
vetëm një kandidat, Prof. dr. Shaban
SULEJMANI të cilit, para se të bëhet
votimi ia dha fjalën të elaboron plat-
formën me të cilën kishte konkurruar.
Pas mbarimit të diskutimeve që u zhvil-
luan Komisioni për zgjedhje dhe emrim

hodhi në propozim mënyrën e votimit.
Të pranishmit njëzërit u përcaktuan që
votimi do të behet haptaz dhe, me këtë
rast, unanimisht u votua që Prof. Dr.
Shaban Sulejmanin të zgedhet Dekan i
Fakultetit të Shkencave Islame në
Shkup.

Pjesëmarrës në mbledhje ishte edhe
Reis Ul Ulema H. Sulejamn ef. Rexhepi
– Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në
Republikën e Maqedonisë, i cili përgëzoi
për punën e bërë nga Komisioni për zgje-
dhjen e Dekanit të FSHI-Shkup duke i
dëshiruar Dekanit të posazgjedhur çdo të
mirë dhe suksese në punë.

Prof. Dr. Shaban Sulejmani është i
lindur në Kumanovë në vit. 1972. Shkol-
lën fillore e ka kryer në Kumanovë,
ndërsa të mesme në  “Medreseja Isa Beu”
në Shkup. Menjëherë pas mbarimit të
shkollimit të mesëm vazhdon studimet
universitare në “Universitetin Al-
Az’har”-Kairo të Egjiptit.

Diplomon në Fakultetin e Jurispru-
dencës dhe Ligjit, katedra E drejta
Islame, në vitin 1994, dhe fitoi titullin Ju-
rist i së drejtës islame.

Në vitin 2000, pas mbarimit të provi-
meve të parapara e të përcaktuara nga ana
e drejtorisë së shkallës së tretë për stu-

dime posdiplomike për kualifikim dhe
pranim në studime posdiplomike – mag-
jistraturë, regjistrohet në Universitetin e
Prishtinës Fakultetit juridik – drejtimi ju-
ridik penal.

Në vitin 2008 magjistron në Fakulte-
tin Juridik në drejtimin juridik penal dhe
fiton kështu titullin shkencorë Magjistër i
shkencave penalo juridike.

Pas mbarimit të studimeve të shkallës
së tretë – magjistraturës, konkurron në
Universitetit e Libanit – Fakulteti juridik.
Me mbarimin e të gjitha procedurave të
paraparë për regjistrim e doktoratës, arrin
që të regjistrohet në Universitetin Shtetë-
rorë të Libanit – Fakulteti Juridik, për të
fituar kështu titullin shkencorë doktor i
shkencave juridike.

Ai sfidon veten dhe më vitin 2011
regjistron dhe doktoratën e dytë në Uni-
versitetin “Shën Kirili dhe Metodi” –
Shkup, Fakultetit Juridik – Katedra E
drejta penale dhe kriminologji.

Është dëshmuar si autor shumë serioz
në lloj-lloj publikimesh shkencore, libra,
monografi, artikuj. Është autori i:

Historia e së drejtës islame – kresto-
mati, Shkup 2018, (Libër Universitarë).
(bashkëautorë)

Refleksionet e besimit (vrojtime dhe

mendime), Shkup 2018.
“Institucioni penitensiar për të mitur

në Republikën e Maqedonisë”, “Ballkan
Journal of Interdisciplinary Research”,
vol. 4, nr. 1, Maj 2018, fq. 53-58.

“Situation of the deliquency of the
minor in the Republic of Macedonia”,
“American Scientific Research Journal
for Engineering Technology and Scien-
ces (ARJETS), published by GSSRR,
ëëë.gssrr.org, fq. 255-264, (bashkëau-
torë).

“Natyra e krimit terrorist dhe dalli-
met midis disa llojeve veprash kri mi-
nale”, “Avokatia” nr. 21 (1), Vit. VI i
botimit, Tiranë 2017

“Shkaqet që ndikojnë në nxitjen dhe
paraqitjen e terrorizmit”, “Av o katia” nr.
18 (2), Vit. V i botimit, Tiranë 2016.

“Institucioni i trashëgimisë përgjatë
rrjedhave të historisë”, (fq, 57-66), Për-
mbledhje punimesh vol. I, FSHI-Shkup
2016.

E drejta trashëgimore islame, Shkup
2016.

“Koncepti i “terrorizmit” në të drej-
tën e sheriatit”, (fq. 135-149) Përmble-
dhje punimesh III, FSHI- Shkup 2015.

E drejta penale islame – pjesa e për-
gjithshme, Shkup 2017 (Libër Univer-

sitarë).
Terrorizmi – studim krahasimtarë

penal juridik, Shkup 2015.
Çështje juridike bashkëkohore

islame, (krestomati) Shkup 2013.
E drejta penale islame – pjesa e për-

gjithshme, Shkup 2012.
Pozita procedurale e të dëmtuarit në

ligjin e procedurës penale të RM-së,
(Monografi), Shkup 2010.

Dëshmitari i mbrojtur dhe pesha e dë-
shmisë së tij në proçesin penal të RM-së,
Revista “Universi”- Tiranë.

“Dëshmia e dëshmitarit në procedurë
gjyqësore”, punim shkencorë i publikuar
në revistën shkencore shoqërore “Vi-
zione”, nr. 10, vit. 2007, (fq. 151-165).

Dekani Prof. Dr. Shaban Sulejmani
ka marrrur pjese në shumë seminare,
tryeza të rrumbullakta, simpoziume dhe
konferenca ndërkombëtare. Është anëtar
në institucione dhe organizata të bdry-
shme ndërkombëtare, si: Anëtarë i Ligës
së Pedagogëve Arab, nr. i anëtarësimit
939, nga data 01.03.2017, anëtarë i rre-
gullt i Këshillit për Fetfa të Këshillit të
Shuras Euro aziatike, nga viti 2017, anë-
tarë i Akademisë Shqiptaro Amerikane të
Shkencave, me selin në New York / USA,
me nr. ID 14, gjatë viti 2015-2016.

Prof. Dr. Shaban Sulejmani
zgjedhet dekan i Fakultetit të

Shkencave Islame-Shkup
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Këto ditë, hapësira e varrezave të vjetra
të Tetovës, është rinovuar në tërësi edhe
atë falë projektit të donuar nga bisne-

smeni i njohur z. Lazim Destani. Në inaugurim
ishin të pranishëm Myftiu i Tetovës Qani ef.
Nesimi, Kryetarja e Komunës znj. Teuta Arifi,
donatori i projektit z. Lazim Destani, hoxhal-
larë, mutevelinjë të xhamive dhe një numër i
madh i besimtarëve.

Fillimisht të tubuarit i përshëndeti Kryetarja
e Komunës së Tetovës, znj. Arifi e cila  mes tje-
rash theksoii: “Në këto varreza pushojnë para-

ardhësit tanë të cilët mes tjerash na kanë edu-
kuar dhe mësuar që ta duam, ta respektojmë dhe
ta ruajmë vendin ku jetojmë”. Në fund të fjali-
mit të saj Kryetarja e Komunës falënderoi z.
Lazim Destanin për realizimin e këtij projekti,
gjithashtu falënderoi edhe Myftiun e Tetovës
për bashkëpunimin në realizimin e projekteve
që janë për të mirën e shoqërisë.

Ndërkaq, filantropi i njohur z. Lazim De-
stani njëkohësisht edhe donator i këtij projekti
theksoi se, pamja e varrezave të një vendi, kra-
has kulturës religjioze, është një nga treguesit

Projekti nga Lazim Destani:
Renovohen varrezat 
e vjetra të Tetovës 

kryesorë të nivelit kulturor dhe qytetërues të
një shoqërie në përgjithësi. “Ndihem mirë që
mua dhe familjes sime na u dha mundësia për
të bërë një vepër të këtillë për të mirën e qyte-
tit”. Në fund të fjalës së tij z. Destani u shpreh,
“Me këtë rast dua të shpreh vlerësimin tim për
mbështetjen institucionale që kryetarja e ko-
munës znj. Teuta Arifi i ka dhënë realizimit të
këtij projekti, ndërsa në mënyrë të veçantë, e
çmoj angazhimin e myftiut, Qani Nesimi, i cili
me kënaqësi e pranoi propozimin tim për pro-
jektin që sot ne po e promovojmë.”

Myftiu i Tetovës në fjalën e tij, pasi i për-
shëndeti të pranishmit, në emër të Kryetarit të
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Ma-
qedonisë Reis Ulema H. Sulejman ef. Rexhepit
dhe në emër të tij, myftinisë dhe të hoxhalla-
rëve, foli për rëndësinë, idenë dhe në përgji-
thësi mbi realizimin e këtij projekti.  Ai mes
tjerash tha: “Një ide që ushqehet nga lartë,
gjegjësisht bota e shpirtit, dhe konkretizohet
duke pritur të mëtejmen/ahiretin, është një ide
e madhe, reale dhe e dobishme për pronarin e
saj dhe për njerëzimin në përgjithësi.” Myftiu
Qani ef. Nesimi në vazhdim theksoi: “Njeriu
që investon në varreza, mes tjerash ka dy cilësi

shumë të rëndësishme, respektimin e njeriut
dhe vetëdijen e tij të dhënies llogari para Zotit.
Ky projekt përveç që është një rrugë e pashter-
shme e lutjeve të të gjithë besimtarëve, për z.
Lazimin dhe familjen e tij, është edhe nxitje që
njerëzit edhe më shumë të rikujtohen për të
bërë dua për familjarët e tyre dhe për të tjerët
që prehen te këto varre”.

Myftiu i Tetovës ishte shumë falënderues
edhe ndaj kryetares së Komunës së Tetovës
znj. Teuta Arifit për mbështetjen institucionale
dhe bashkëveprimin në shumë projekte të për-
bashkëta.

Fjalimin e tij Myftiu e përfundoi me një
lutje drejtuar Allahut Fuqiplotë që z. Lazim
Destanit dhe familjes së tij t’u japë shëndet,
jetë të gjatë dhe të lumtur, si dhe t’i gëzojë në
dynja dhe në ahiret.

Në mbyllje të ceremonisë, Myftiu i Tetovës
në shenjë respekti i dhuroi z. Lazim Destanit
një pikturë me peizazh nga muri i rinovuar i
varrezave të vjetra.

Pas përfundimit të programit, pjesëmarrë-
sit bënë një vizitë brenda dhe përreth hapësi-
rës së varrezave për t’i parë punët e realizuara
të këtij projekti.
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Në këto ditë postreferendumiane,
në të cilat Maqedonia po përpi-
qet me qykë të zorit të gjejë çe-

lësin kahmoti të humbur  për hapjen e
portave evropiane, dikush ia vuri zjar-
rin xhamisë 350 -vjeçare të fshatit Ere-
kovc të Prilepit. Po përkujtoj të gjithë
ata që po synojnë Evropën se aty, po të
digjej edhe një tualet publik që është i
vjetër 350 vjet, do bëhej nami, e  lëre
më të digjet një shtëpi e Zotit, një
xhami, një kishë, një sinagogë.  Një akt
i këtillë në Evropë konsiderohet akt
vandal,  që ka për qëllim të nxit trazira
ndërfetare dhe paraqet diskriminim të
një komuniteti fetar apo etnik.

Ashtu është në Evropë, por nuk
është si duket ashtu edhe në Maqedoni,
sepse këtu si diçka e vjetër konsidero-
hen vetëm pallatet sa të frikshme, aq
edhe qesharake, të ndërtuara para disa
vjetësh nga stiropori. Për më keq, zjar-
rvënësit që po e djegin Maqedoninë se-
riozisht mendojnë se para 350 vjetësh

në Maqedoni kanë ekzistuar  vetëm
maqedonasit dhe – arushat. Dhe, ndo-
shta për këtë shkak kishin vendosur të
ndërtojnë një Maqedoni të vjetër prej
stiropori,  por duke i zhdukur sistema-
tikisht arinjtë se, helbete, mos po dë-
shmojnë ato të shkretat se të parët e
tyre, duke kërkuar ushqim, kishin
hasur në do objekte prej guri, prej tul-
lave, të mbuluara me tjegulla. Të jeni
të sigurt se arushat janë dëshmitare
shumë më të besueshme se stiropori.

Përtej ironisë dhe sarkazmit, duhet
thënë se është tejmase e dhembshme
heshtja e përgjithshme që mbuloi aktin
e fundit vandal. Heshtën pushtetarët,
heshtën partitë politike, heshtën pozitë
e opozitë, heshti policia. As gëk, as
mëk lidhur me një akt i cili qartazi pa-
raqet hedhje benzinë në zjarrin e mar-
rëdhënieve edhe ashtu jo fort të mira
ndëretnike e ndërfetare.  Dhe, s’ka dy-
shim se zjarrvënësit atë qëllim kanë,
pra kanë për qëllim të rritin tensioni-

met e të shtojnë pakënaqësinë te një pjesë e
popullatës, pakënaqësi kjo që në fund të ditës
medoemos do t’i adresohet pushtetit aktual.

Por, ç’patën që heshtën pushtetarët ak-
tualë,  të cilët do të duhej të ishin të vetëdij-
shëm se uniteti i popullit dhe përkrahja ndaj
politikave aktuale mund të fitohet vetëm me
qëndrime korrekte ndaj të gjithëve, ndaj çdo-
kujt që jeton në Maqedoni. Ç’patën që he-
shtën mediat në gjuhën maqedonase,  prej të
parës deri tek e fundit?! A do të tërhiqeshin
në këtë heshtje simptomatike këta pushtetarë
dhe këto media nëse do të digjej një manastir
apo një kishë e ndërtuar prej stiropori?  A
mos po mendojnë - edhe pushtetarët, edhe
mediat - se shqiptarët dhe myslimanët e Ma-
qedonisë janë akoma ata të kohëve kur  çdo
ngritje e zërit të tyre sanksionohej me kër-
baç? Nëse ata vazhdojnë t’i konceptojnë
shqiptarët dhe myslimanët në përgjithësi si
një të keqe që duhet të durohet prej zorit,
nëse akoma mendojnë për ne se jemi vetëm
një turmë që vazhdimisht diçka po kërkon
dhe maqedonasit vazhdimisht po detyrohen

të na japin diçka, atëherë po e them pa hezi-
tim se janë bashkëpjesëmarrës në zjarrvënien
që po i kanoset Maqedonisë.

Sepse, djegia e Xhamisë së Carshisë në
Prilep tani e njëzet vjet më parë në sytë e opi-
nionit dhe mosinteresimi i shtetit për ta revi-
talizuar atë, si edhe shkrumbimi  i Xhamisë
së Erekovcit, janë vetëm forma të dukshme
të zjarrvënies.  Ama, edhe një film, një gjy-
kim i montuar, një vrasje e pandriçuar, një
trajtim diskriminues në spital, paraqesin akte
të zjarrëvënies.  Kjo mendësi e heshtjes para
fenomenit të diskriminimit të kujtdo qoftë në
shoqëri, përfundimisht nuk është ajo që të
shpie drejt integrimeve euroatlantike, andaj
edhe nuk duhet të habiten ata që aq shumë u
habitën nga mosdalja masive e shqiptarëve
në referendum në disa njësi zgjedhore. ‘Më
jep - që të të jap’ është parimi që mbisundon
tek elektorati  në botën e civilizuar dhe aty
nuk mund të marrësh gjithçka e të mos japësh
asgjë. Dhe, aty keqbërësit e kanë vendin e
tyre të qëndrimit,  nga i cili nuk lëvizin gjatë
kohë.

Djegia e Xhamisë së Çarshisë në Prilep përpara njëzet vjetësh në sy të
opinionit dhe mosinteresimi i shtetit për ta revitalizuar atë, si dhe
shkrumbimi i  Xhamisë së Erekovcit, janë vetëm forma të dukshme të
zjarrvënies që po i kërcënohet Maqedonisë.

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË

Zjarri kërcënon
Maqedoninë
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Shkruan: Azmir Jusufi (PHDc)

Një nga mënyrat me të cilat pa-
sqyrohet mbinatyrshmëria ku-
ranore është edhe përmendja

e shembujve. Përmendja e shembujve në
Kuran synon t’i afrojë ndërgjegjes njerë-
zore fakte, aksioma, të padiskutueshme,
duke i dhënë ato në korniza të caktuara,
përmes të cilave manifestohen imazhe të
gjalla që janë gdhendur thellë në mendjet
e njerëzve. Për këtë qëllim, Kurani e bën
krahasimin e të munguarës me të prani-
shmen, të jomateriales me materialen, të
së ngjashmes me të ngjashmen etj.

Shumë dijetarë islamë kanë shkruar
vepra të veçanta mbi temën e lartpër-
mendur, ose i kanë kushtuar një kapitull
të veçantë në veprat e tyre. Nga ata që
kanë shkruar libër të veçantë rreth shem-
bujve kuranorë është Ebul-Hasan El-Ma-
verdi, kurse Sujutiu në Itkanin e tij i ka
kushtuar një kapitull të veçantë, si dhe
Ibn-Kajjimi në librin e tij I’lamul-muvek-
ki’in. 

Ibn-Kajjimi i ka studiuar ata shembuj
kuranorë të cilët për shkak të ngjashmë-
risë dhe afërsisë së tyre,  të njëjtat edhe
kanë marrë norma ligjore. Shembuj të
tillë i ka mbledhur rreth dyzet e disa.

Vetë Kurani në mënyrë eksplicite
njeh se shfrytëzohet me përmendjen e
shembujve:

“Sikur Ne ta zbritnim këtë Kuran
mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë të
strukur e të çarë prej frikës nga Al-
lahu. Këta janë shembuj që ua shkoqi-
sim njerëzve, që ata të mendojnë.“
(El-Hashr, 21)

“Këta janë shembuj që Ne ua sjel-

lim njerëzve, po këta nuk i kupton
kush pos dijetarëve.” (El-Ankebut, 43)

“Ne u kemi sjellë njerëzve në këtë
Kuran shembuj nga çdo lëmë e nevoj-
shme, ashtu që ata të marrin përvojë
(mësim).” (Ez-Zumer, 27)

Dijetarët islamë kanë qenë të intere-
suar edhe për shembujt e përmendur në
hadith. Imam Tirmidhiu në librin e til El-
Xhami‘ e ka përmendur kapitullin me
dyzet hadithe, përmendur nga ana e Pej-
gamberit (s.a.v.s.). Ibnul-Arabiu ka thënë:
“Nuk di se dikush nga muhadithët kishte
shkruar ndonjë kapitull të veçantë rreth
kësaj teme.”

Përkufizimi i shembujve
Shembuj kuranorë nuk është e drejtë

që të identifikohen me kuptimin gjuhësor
të fjalës, d.m.th. në kuptimin e ngja-
shmërisë dhe afërsisë, sepse shembujt ku-
ranorë nuk janë vetëm deklarim i thjeshtë
i fjalëve të veçanta që përdoren për të
përqendruar ngjashmërinë ose afërsinë
mes dy apo më shumë termave.

Po ashtu, nuk do të ishte e drejtë që të
konceptohen as në kuptimin që ata kanë
tek gojëtarët, sepse  kemi shembuj kura-
norë të cilët nuk janë metaforë, e as që
përdorimi i tyre në atë mënyrë është i njo-
hur dhe i zakonshëm.

Shembuj kuranorë janë fokusim i
kuptimeve të caktuara përmes një imazhi
dhe skenave fantastike koncize që lënë
një shenjë të thellë në shpirtin e njeriut
dhe gdhenden thellë në mendjet e tyre,
qoftë ajo të ishte përmes krahasimit ose
ndonjë fjalimi arbitrar.

Ibn Kajimi konsideron se shembujt
kuranorë vijnë më shpesh si krahasim i
diçkaje me diçka tjetër në lidhje me disa

rregulla ose gjykime, ose përafrim i diç-
kasë irracionale me atë racionale, ose pë-
rafrim dhe krahasim i ndërmjetëm, ose
ndonjë fjalimi arbitrar, sikurse:

Krahasime të qarta, si p.sh.: “Shem-
bulli i jetës së kësaj bote është si i një shiu
që e kemi zbritur nga qielli.” (Junus, 24)

Krahasime të nënkuptuara, si p.sh.:
“O ju që keni besuar, largohuni prej dy-
shimeve të shumta, meqë disa dyshime
janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbuli-
min e të metave të njëri-tjetrit, dhe mos
përgjoni njëri-tjetrin; a mos ndonjëri prej
jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të
vet të vdekur?” (El-Huxhurat, 12)

Nganjëherë vijnë në formën ku nuk
ka metaforë e as krahasime, si p.sh.: “O
ju njerëz, ja një shembull, vini veshin
pra: Vërtet ata që po i adhuroni në vend
të Allahut, ata nuk mund të krijojnë asnjë
mizë, edhe nëse tubohen të gjithë për të,
e po ashtu, nëse miza ua rrëmben atyre
ndonjë send, ata nuk do të mund ta shpë-
tojnë atë prej saj. I dobët është edhe lu-
tësi edhe i luturi.” (El-Haxh, 73)

Llojet e shembujve kuranorë
Ekzistojnë tri lloje të shembujve që

përdor Kurani:
Të qarta (el-emthalu el- musarreha)

Të fshehura (el-emthalu el-kamine)
Arbitrare, d.m.th. shembuj ku nuk

përmendet fjala krahasim (el-emthal el-
mursele)

Shembuj të qartë dhe të kuptuar
Sipas llojit të parë të shembujve ku-

ranorë, referohet në ajete ku në mënyrë
të qartë përdoret fjala shembull /el-me-
thel.

“Shembulli i tyre (në hipokrizi)
është si shembulli i atij që ndez një
zjarr dhe, posa ta ndriçojë ai vendin
përreth tij, Allahu ua shuan dritën e
tyre dhe i lë në errësira që nuk sho-
hin. (Mbesin në errësirë) Të shurdhër,
memecë dhe të verbër, andaj ata nuk
kthehen (nga ajo rrugë e tyre e keqe).
Ose (shembulli i tyre është) si ndonjë
shi i rreptë prej së larti me errësirë, me
bubullimë e me vetëtimë, e prej frikës
së vdekjes, nga rrufeja, ata i vënë gi-
shtat në veshët e tyre. Po Allahu është
rrethues i mosbesimtarëve (atij nuk
mund t’i shpëtojë askush).” (El-Bekare,
17-19)

Në ajetet e cituara Allahu i ka për-
mendur dy shembuj për dyfytyrëshit:
zjarrin dhe ujin. Zjarri është dritë, kurse
uji simbolizon jetën. Allahu nga qielli e

zbret Shpalljen për të shndritur zemrat e
njerëzve dhe për t’i gjallëruar ato. I Lar-
tësuar në të dyja rastet kishte theksuar ra-
portin e hipokritëve ndaj kësaj shpallje -
Islamit. Kishte thënë se dyfytyrëshit i
ngjajnë atij që ndez një zjarr për të ndri-
çuar rrethinat e tij, që ato të shfrytëzohen
prej tij. Dyfytyrëshit kanë përfituar ma-
terialisht nga pranimi i Islamit, por Islami
nuk u kishte ndriçuar shpirtrat dhe zem-
rat.

Sepse Allahu ia mori zjarrit dritën dhe
i la forcën e djegies, dhe ky është shem-
bulli i zjarrit.

Pastaj i kishte krahasuar me atë që e
zuri shiu, rrufeja dhe bubullima, kështu
që nga këto ai aq shumë frikësohet,  saqë
nga frika bëhet plotësisht i pafuqishëm,
dhe për këtë shkak ai ka vënë gishtat e
tij në vesh dhe i ka mbyllur sytë nga frika
se mos po e godet rrufeja, për shkak se
Kurani me urdhëresat dhe ndalimet e veta
i goditi si një rrufe nga qielli.

Gjithashtu, Kurani e kishte përmen-
dur shembullin e zjarrit dhe ujit, dhe i ki-
shte krahasuar me të vërtetën dhe
gënjeshtrën.

Shembuj të fshehur ose të nënkup-
tuar

Me llojin e dytë të shembujve men-
dohet në ajete në të cilat në mënyrë të
qartë nuk përmendet fjala shembull (el-
methel), por pavarësisht kësaj, këto ajete
në një mënyrë të ngjeshur sugjerojnë në
kuptime fantastike që lënë një përshtypje
të fortë tek ata të cilëve u rrëfehen.

“Edhe ata që kur shpenzojnë, nuk e
teprojnë e as nuk janë dorështrënguar,
por mbajnë mesataren e janë të
matur.“ (El-Furkan, 67)

“Dhe mos e bën dorën tënde të li-
dhur për qafe (mos u bë koprrac), e as
mos e shtrij në tërësi, e të mbetesh i
qortuar dhe duarthatë (nga shpenzimi
i tepërt).“ (El-Isra‘, 29)

Shembuj të lirë ose arbitrarë
Sipas llojit të tretë të shembujve men-

dohet në ajete në të cilat nuk përmendet
fjala shembull, por ato përdoren si fjalë
të urta dhe përkujtime të shembujve.

“Gruaja e ministrit tha: “Tash doli
në shesh e vërteta, e unë iu vërsula atij
me dashuri, e ai është nga të drejtët!“
(Jusuf, 51)

“(Largim) Për shkak të mendjema-
dhësisë dhe dredhisë së keqe, por dre-
dhia e keqe nuk godit tjetër vetëm ata
që kurdisën. Pra, ata nuk janë duke
pritur tjetër vetëm gjurmët e të parëve,
e në ligjin e Allahut kurrë nuk do të
hasësh devijim.“ (Fatir, 43)

“A mund të jetë shpërblimi i veprës
së mirë diç tjetër, pos të së mirës!” (Er-
Rahman, 60)

Parashtrohet pyetja: a është e lejuar
që të përdoren shembuj kuranorë në jetën
e përditshme?

Mendimi i parë
Fahrudin Er-Raziu në tefsirin e tij,

duke interpretuar ajetin kuranor: Lekum
dijnukum ve lije din, thotë se: “Disa nje-
rëz e kanë bërë si shprehi ta përdorin këtë
ajet gjatë grindjes dhe diskutimeve. Por,
kjo nuk është e lejuar, sepse Allahu nuk e
ka shpallur Kuranin që të përdoret për si-
tuata të tilla, por për ta kuptuar dhe zba-
tuar.”

Mendimi i dytë
Të tjerë, megjithatë, besojnë se nuk

ka kundërshtim për njeriun që të shërbe-
het me shembuj kuranorë në situata se-
rioze, të tilla si p.sh.: Kur të ndodh ndonjë
tragjedi e të ngjashme, dhe të thotë:

“Pos Allahut, nuk ka kush që
mund ta largojë atë (ta pengojë)! “
(En-Nexhm, 58), apo kur diskuton me jo-
besimtarët apo laikët,  të cilët përpiqen ta
kthejnë për t’i ndjekur ata, dhe thotë:
Lekum dijnukum ve lije din.

Megjithatë, studiuesit besojnë se
është një mëkat i madh paraqitja si i men-

Shembujt kuranorë 
(el-emthal)

Shembujt kuranorë janë fokusim i kuptimeve të caktuara përmes një
imazhi dhe skenave fantastike koncize,  të cilat lënë një shenjë të thellë në
shpirtin e njeriut dhe gdhenden thellë në mendjet e tyre - qoftë ajo të jetë

përmes krahasimit,  ose përmes ndonjë fjalimi arbitrar.
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çur, i mprehtë dhe i zgjuar duke cituar ajete kuranore, veça-
nërisht nëse bëhet fjalë për mossinqeritet dhe shaka.

Rëndësia e përmendjes së shembujve
1. Që gjërat abstrakte t’u përafrohen gjërave të ngjashme

materiale, gjërat që njerëzit i ndjejnë dhe i shohin për t’i bërë
ato më të lehta për të pranuar, sepse kuptimet abstrakte kup-
tohen vetëm atëherë kur ato manifestohen dhe përafrohen
përmes imazheve të ngushta fizike dhe formës së njohur për
njerëzit e famshëm. Për këtë arsye Allahu kishte përmendur
shembullin e radhës të dyfytyrëshve, të cilët nuk e ndajnë
pasurinë e tyre në emër të Allahut, por për njerëzit, dhe për
këtë arsye nuk do të fitojnë ndonjë shpërblim. I Plotfuqishmi
ka thënë: 

“O ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me të
krenuar e me ofendim, siç bën ai që e jep pasurinë e vet
sa par sy e faqe të njerëzve, e nuk e beson Allahun dhe as
botën tjetër. Shembulli i tij është si një gur i madh e i lë-
muar që mbi të ka pak dhe, e kur e godet atë një shi i
madh, e lë të zhveshur (lakuriq). Ata (formalistët) nuk
arrijnë asgjë nga ajo që punuan. Allahu nuk e udhëzon
popullin jobesimtar. “ (El-Bakare, 264)

2. Shembujt na zbulojnë fakte dhe na paraqesin gjërat e
gajbit në formën e gjërave të ngushta, të dukshme dhe të pra-
nishme.

“Ata që e hanë kamatën, ata nuk ngrihen ndryshe
vetëm se si ngrihet ai çmenduri nga të prekurit e djallit.
(Bëjnë) kështu ngase thanë: “Edhe shitblerja nuk është
tjetër, por njësoj sikurse edhe kamata”! E Allahu e ka le-
juar shitblerjen, por e ka ndaluar kamatën.“ (El-Bekare,
275)

3. Shembujt me një formë të përmbledhur dhe koncize
na japin kuptime të gjëra e të qarta, siç kemi parë tek lloji i
dytë dhe i tretë.

4. Me përmendjen e shembullit synohet që të stimulohet
për atë çka është përmendur. “Shembulli i pasurisë së atyre
që e japin në rrugën e Allahut është si i një kokrre që i

mbin shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. Al-
lahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron; Al-
lahu është bujar i madh, i di qëllimet.“ (El-Bekare, 261)

5. Me përmendjen e shembullit largohet prej asaj për të
cilën është përmendur si shembull, sepse përmes të përmen-
durit të shembullit dëshiron të bëjë të urryer atë për të cilën
përmendet shembulli.

6. Shembulli përmendet për të lavdëruar ata që përmen-
den në të. 

“Përshkrimi i cilësive të tyre është në Tevrat dhe po
ky përshkrim është edhe në Inxhil. Ata janë si një farë e
mbjellë ku mbin filizi i vet, e ai trashet, përforcohet dhe
qëndron në trungun e vet, ajo e mahnit mbjellësin. (Al-
lahu i shumoi) Për t’ua shtuar me ta mllefin jobesimta-
rëve. Allahu atyre që besuan dhe bënë vepra të mira u
premtoi falje të mëkateve dhe shpërblim të madh.“ (El-
Fet‘h, 29). Ky është shembull i shokëve që ishin të paktë në
numër, por që janë forcuar.

7. Shembujt përmenden për të treguar në vetinë e atij që
përmendet në të. Një shembull i tillë është i njeriut të cilit
Allahu i ka dhënë dituri nga Libri, por ai e kishte lënë atë,
është larguar nga rruga e drejtë dhe ka filluar të ndjekë pa-
sionet.

“Dhe lexoju atyre tregimin e atij të cilit ia patëm
dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atë-
herë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të
humburve. E sikur të donim Ne, do ta ngrinim lartë me
atë (dituri), por ai nuk iu largua tokës (Dynjasë) dhe
shkoi pas epshit të vet. Shembulli i tij është si ai i qenit,
të cilin nëse e përzë, ai e nxjerr gjuhën, po edhe nëse nuk
e përzë, ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i
atyre që i konsideruan të rreme argumentet Tona. Ti rrë-
feji tregimet (ummetit tënd), në mënyrë që ata të men-
dojnë.“ (El-A’raf, 175-176)

8. Shembujt lënë gjurmë më të mëdha në shpirt dhe
zemër se sa vazet, dhe fuqimisht më shumë kthejnë nga imo-
raliteti dhe mëkati dhe janë më bindës se diskutimi. 

Nga Haris Çengiç

Faltorja gjithmonë ka ka-
rakter të veçantë, për
shkak se kuptohet dhe

emërtohet “Faltore e Zotit” ose
“Shtëpi e Zotit”, d.m.th. shtëpi a
vend ku në një mënyrë është e
pranishme mëshira e Allahut
(xh. sh.). Në këtë kuptim besim-
tarët në mënyrë të veçantë shë-
nojnë dhe zbukurojnë faltoret, i
vizitojnë për të bërë ibadet, ose
për të prerë kurban.

Vendi dhe roli i faltores në
Islam, fe e natyrshme e njeriut,
është shumë i rëndësishëm dhe
për këtë arsye faltorja emërtohet
“mesxhid” (vendi ku bëhet se-
xhde), respektivisht “Bejtullah”
(Shtëpi e Zotit, vend i bekuar në
të cilin Allahu xh. sh. derdh më-
shirë dhe begati).

Këta dy emra të kujtojnë dy
rolet themelore që ka faltorja në
Islam: roli i vendit të sexhdes,
respektivisht faljes, dhe roli i
vendit të bekuar, në të cilin pa-
strohet dhe rilind shpirti i njeriut. Po t’u
shtojmë këtyre edhe rolin e kujtimit të Al-
lahut, atëherë do t’i përmbledhim tri rolet
kryesore të faltores islame.

Në këtë kuptim flasim për faltoren
islame si vend ku bëhet sexhdeja (me-
sxhidi), për faltoren si Shtëpi e Zotit (Bej-
tullah),  si dhe për faltoren rreth së cilës
bëhet adhurimi vetëm për Allahun (xh.
sh.).

MESXHIDI

Fjala mesxhid në gjuhën arabe, siç u
tha, do të thotë ‘vendi ku bëhet sexhde’.
Prandaj, nga vetë fjala, kuptohet se aty

parësor është ibadeti. Mesxhidet, respek-
tivisht xhamitë, siç quhen rëndom te ne,
janë ngrehina të veçanta, në të cilat në
rend të parë falen namazet dhe kujtohen
emrat e Allahut (xh. sh.). Vendi dhe roli i
mesxhidit është ndërruar me ndërrimin e
formës historike të Islamit, respektivisht
varësisht nga Libri i vlefshëm dhe Ligji i
vlefshëm (Sheriati) në kohën përkatëse.
Me sa kemi njohuri, sipas Sheriatit të
Teuratit, Zeburit dhe Inxhilit, ibadeti nuk
mund të bëhej kudo. Asokohe ibadeti do
të ishte i vlefshëm vetëm atëherë kur të
kryhej në tempull, përkatësisht në faltore.
Natyrisht, ne nuk themi se besimtarët nuk
kanë pasur mundësi që adhurimet (ibade-

tet) t’i bënin edhe jashtë falto-
reve, madje kemi bindjen se
Ligji me siguri u jepte disa
mundësi në atë drejtim - këtë
më së miri e di Allahu (xh. sh.)
- po megjithatë, për format e
vjetra të Islamit kërkesa krye-
sore ishte që ibadeti të bëhej në
faltore.

Për këtë arsye myslimanët
izraelitë (benu-Israilët) kishin
një tendë të veçantë në të cilën
ruanin arkën e bekuar. Ajo
tendë përbënte vendin e adhuri-
mit (faljes), ku bënin ibadet dhe
përsëritnin Emrat e Allahut (xh.
sh.).  Ata po ashtu kishin vende
të veçanta për sakrificë (kur-
ban), në të cilat prisnin kurbane
për Allahun (xh. sh.). Atë tendë
me arkën e bekuar e bartnin me
vete, dhe kjo praktikë ka va-
zhduar të zbatohej gjithnjë deri
tek Davudi (a. s.) dhe Sulejmani
(a. s.), kur u ndërtua, përkatë-
sisht u riparua faltorja në Jeru-
salem - Mesxhidul-Aksa, ose,
siç quhet ndryshe, Bejtul-mak-

disi. Bejtul-makdis ka qenë vendi qen-
dror i Islamit gjatë atyre kohëve, sepse
Qabeja, pa dyshim që atëherë ishte e
mbushur me idhuj dhe institucioni i ha-
xhit ishte ndotur me rituale të mushri-
këve, kështu që myslimanët pjesëtarë të
benu-Izrailëve nuk shkonin atje. Rëndë-
sia e Bejtul-makdisit u rrit edhe më
shumë nga koha e Sulejmanit (a. s.),
sepse nga ajo kohë arka e bekuar u ven-
dos aty dhe ibadetet e adhurimet kryesore
kryheshin po aty.

Një rëndësi të veçantë kishin mihra-
bet. Fjala mihrab lidhet me fjalën arabe
“harb”, që do të thotë ‘luftë’ dhe prej
kësaj kuptohet se ato (mihrabet) ishin

Roli dhe vendi i mesxhideve
(xhamive) në Islam

Njëri prej koncepteve të kapërcyeshme që ka të bëjë me fenomenin e fesë në përgjithësi, gjithsesi është
koncepti faltore. Në të vërtetë, feja në qenësinë e saj paraqet raportin mes Zotit (xh. sh.) dhe besimtarit që

adhuron Atë, dhe ai raport gjithmonë lidhet në një mënyrë për vendin ku adhuruesi bën adhurimin.



18 Tetor 2018 | Muharram - Safar 1440 Hëna e re 19

vende të luftës kundër veseve të veta negative, re-
spektivisht kundër nefsit. Si duket, asokohe mihrabe
quheshin hapësirat e veçanta brenda Bejtul-makde-
sit, ku besimtarët bënin intensivisht ibadet, sexhde
dhe rite të tjera fetare. Në njërin nga ato mihrabe ka
jetuar edhe Merjemja, nëna e Isait (a. s.), dhe aty ka
kaluar kohën duke falënderuar Allahun (xh. sh.).
Sipas disa transmetimeve, mihrabi i saj ka qenë i
ngritur, kështu që në të mund të arrihej vetëm me
shkallë të veçanta, dhe aty mund të shkonte vetëm
familja e ngushtë dhe furnizuesi i saj - Zekeriai (a.
s.), por të vërtetën absolute për këtë e di vetëm Allahu
(xh. sh.).

Por, me ardhjen e Muhamedit (a. s.), situata ndry-
shoi mjaft, për arsye se Resulullahu kishte lehtësi të
veçanta tek Allahu (xh. sh.) - atij (Pejgamberit a. s.)
dhe mbarë ummetit të tij e tërë sipërfaqja e Tokës iu
bë mesxhid, me përjashtim të kulmit të Qabesë dhe të

disa vendeve të ndaluara me Sheriat, si dhe vendeve
të papastra, si WC-të e hapësira të ngjashme.

Rregullat islame të sotme dhe deri në fund të
kësaj bote (deri në Ditën e Kiametit) urdhërojnë të
falet namazi në cilindo vend të pastër, ku njeriu-my-
slimani gjendet në kohën e namazit.  Edhe pse tani
mesxhidi e ka humbur vetinë e ekskluzivitetit që ka
të bëjë me namazin për Allahun   (xh. sh.), ai megji-
thatë nuk është mënjanuar nga praktika myslimane.

Edhe pse myslimanët mund të bëjnë ibadet në të
gjitha vendet e pastra, mesxhidi vazhdon të jetë vend
ku falet namazi më shumë. Shkak për këtë janë akti-
vitetet e tjera që janë të lidhura me mesxhidin jashtë
namazit. Mesxhidi, besojmë se edhe para Resululla-
hut - Muhamedit (a. s.), e me siguri edhe pas tij, pa-
raqet edhe vendin ku tubohen myslimanët (xhemati),
pastaj vendin për mësim (mejtep) dhe, më në fund,
vendin për shqyrtimin

e çështjeve të ndryshme jetësore (mexhlisi).
Pasi është rregull në Islam që namazet farze të

falen me xhemat, është nevojë praktike që secila
lagje të ketë mesxhidin e vet, përkatësisht xhaminë,

ku pesë herë brenda dite do të tuboheshin mysli-
manët në namaz. Prandaj, edhe pse xhemati mund të
formohet në secilin vend të pastër, arsyet praktike
(mbrojtja nga ndikimet atmosferike, çështja e nxeh-
jes e të tjera), kanë ndikuar që të ndërtohen xhami si
vende për kryerjen e ibadeteve, por edhe vende më-
simi (mejtepe),  si dhe për grumbullimin e myslima-
nëve në përgjithësi. Gjithsesi, gjithë kësaj i ka
paraprirë shembulli i parë, d.m.th. xhamia e Muha-
medit   (a. s.) në Medinë, sepse pikërisht ajo ka qenë
edhe vendi i sexhdes, vendi i ibadetit, por në të njëj-
tën kohë edhe vendi për tubimin e myslimanëve,
vendi për mësim dhe për shqyrtimin e problemeve të
kohës së myslimanëve. Për më tepër, ajo ka qenë
edhe shtëpi për Pejgamberin     (a. s.) dhe familjen e
tij (banesa e tij ka qenë brenda kompleksit të xha-
misë, në pjesën lindore të saj), madje e tillë ka qenë
për gjithë myslimanët e varfër, të cilët njiheshin me
emrin “ehlus-safa”.

Edhe pse mesxhidi me ardhjen e Pejgamberit të
fundit - Muhamedit (a. s.), humb ekskluzivitetin e
vet, ai aspak nuk humb rëndësinë si vend i sexhdes
dhe ibadetit, përkundrazi, mesxhidi edhe më shumë
bëhet vend qendror i jetës së përditshme të myslima-
nëve, i shprehur përmes namazeve të përbashkëta,
mësimit të fesë dhe shoqërimit në përgjithësi.

BEJTULLAHU

E pamë se faltorja, përveç cilësisë së mesxhidit,
ka edhe epitetin e Shtëpisë së Zotit, respektivisht
vendit të bekuar nga Allahu (xh. sh.). Me këtë dëshi-
rohet të thuhet se mesxhidet janë vende që kanë një
shkallë të caktuar bekimi, vende ku njeriu, duke qën-
druar aty dhe duke bërë ibadet, mund ta pastrojë
shpirtin e vet dhe të jetë i mbuluar nga begatitë dhe
mëshira e Allahut (xh. sh.).

Kjo do me thënë se esenca e mesxhideve në këtë
koncept është se ato janë vende të mbuluara me be-
gatinë dhe mëshirën e Allahut (xh. sh.).  Kështu, duke
qëndruar në ato vende, njerëzit mund t’i shfrytëzojnë
ato dhunti të Allahut (xh. sh.). Në të vërtetë, të jesh i
bekuar nuk do të thotë asgjë tjetër veçse të jesh i da-
shur dhe i respektuar tek Allahu (xh. sh.) dhe i për-
fshirë në dashurinë, mëshirën dhe begatitë e Tij. Për
këtë arsye, mund të themi se secili mysliman i sin-
qertë posedon një shkallë të konsiderueshme bekimi,
sikundërqë secila xhami si vend i përmendjes, falën-
derimit, lartësimit dhe përuljes vetëm ndaj Allahut
(xh. sh.), po ashtu posedon një shkallë të konside-
rueshme bekimi.

Me siguri, të gjitha mesxhidet, respektivisht të
gjitha xhamitë, nuk e kanë të njëjtën vlerë bekimi.
Në të vërtetë, me Kuran dhe Hadith janë përkufizuar
tri vendet më të bekuara, krahas rregullës së qartë se
vetëm ato duhen vizituar. Ato janë: Mesxhdul-ha-
rami, d.m.th. Qabeja në Mekë, Xhamia e Pejgambe-
rit në Medinë dhe Mesxhidul-aksa, d.m.th.
Bejtul-makdisi në Kuds (Jerusalem).

QABEJA

(Mesxhidul-harami) dhe Xhamia e Pejgamberit

(a. s.) Qabeja është shtëpia e parë rreth së cilës adhu-
rohet Allahu (xh. sh.), d.m.th. faltorja e parë e ndër-
tuar në Tokë, në të cilën është lartësuar, adhuruar dhe
madhështuar vetëm Allahu (xh. sh.), Krijues dhe Sun-
dues i gjithçkaje që ekziston: ”Tempulli i parë i ndër-
tuar për njerëz, është ai që u ngrit në Mekë, i bekuar
dhe udhërrëfyes i botëve.” (Kuran, 3:96)

Ekzistojnë rrëfime të ndryshme lidhur me faktin
se kush e ndërtoi i pari Qabenë. Disa mendojnë se
këtë e kanë bërë melaqet para se njerëzit të paraqite-
shin në Tokë; të tjerët mendojnë se këtë e kishte bërë
Ademi (a. s.), kur erdhi nga Xheneti; disa të tjerë,
ndërkaq, mendojnë se atë e ka ndërtuar Ibrahimi (a.
s.).  Prandaj, nuk dihet me siguri se kush i pari e ndër-
toi Qabenë, por dihet me siguri të plotë se atë e ndër-
toi Ibrahimi (a. s.) mbi themelet e saj të sotme
(respektivisht, sipas një qëndrimi tjetër, e rindërtoi në
vendin e lashtë, sepse ajo me siguri ishte rrënuar të-
rësisht gjatë Vërshimit -Tufanit të Nuhut a. s.):  ”Dhe,
derisa Ibrahimi dhe Ismaili ngrinin themelet e falto-
res, ata luteshin: ”O Zoti ynë, pranoje prej nesh, sepse
Ti, me të vërtetë dëgjon dhe di!” (Kuran, 2:127)

Pa dyshim, dihet se ndërtesa origjinale e Ibrahimit
(a. s.) gjatë historisë është meremetuar dhe rinovuar
shumë herë, por mendojmë se themelet e saj askush
nuk i ka lëvizur, andaj me të drejtë besojmë se Qa-
beja edhe sot e kësaj dite qëndron mbi themelet që
kishte vënë Ibrahimi (a. s.). Ai, siç na tregon historia,
i pari, në anën juglindore të Qabesë vendosi gurin e
Xhenetit të quajtur “Haxherul-esved”. Ai gur, së ba-
shku me gurin “Mekami-Ibrahim”, kishte ardhur nga
Xheneti, dhe kishte pritur në brigjet e afërta për
shumë vite, gjithnjë derisa melaqja nuk ia dha Ibra-
himit (a. s.) që ta vendoste në anën juglindore të Qa-
besë.

Konsiderohet se Haxherul-esvedi, në të vërtetë,
është vulë në kontratën midis Allahut (xh. sh.) dhe
njerëzve, kontratë kjo me të cilën njerëzit i janë de-
tyruar Sunduesit të tyre për dorëzim dhe robërim të
sinqertë vetëm ndaj Atij dhe askujt tjetër, dhe se në
Ditën e Gjykimit ai gur do të dëshmojë se kush e ka
prekur me “tevhid” e kush jo. Kështu, sipas disa tran-
smetimeve, hazreti Ali ibn Ebi Talib (r. a.) i kishte
thënë hazreti Omer ibn Hatabit (r. a.) për qëllimin dhe
rolin e këtij guri të bekuar.

Për këtë gur transmetohet se në fillim ka qenë i
bardhë sikur qumështi, por mëkatet e bijve të Ademit
(a. s.) kishin qenë shkaktarë që ai të bëhej i zi. Kon-
siderohet se Haxherul-esvedi dhe Mekami-Ibrahim
(guri në të cilin kishte qëndruar Ibrahimi a. s. kur po
ndërtonte Qabenë dhe në të cilin kanë mbetur shenjat
e këmbëve të tij si shenja të përhershme) - janë të vet-
met dy objekte që gjenden në Tokë me prejardhje nga
Xheneti, dhe se ato janë pjesë përbërëse të Qabesë, të
tërësisë arkitektonike të ndërtesës së Qabesë. Haxhe-
rul-esvedi, de fakto, është pjesë përbërëse e Qabesë,
sepse është vendosur në këndin e juglindjes, ndërsa
Mekami-Ibrahimi gjendet afër,  dhjetë metra larg
murit lindor të Qabesë. 

Me përcaktimin e Allahut (xh. sh.) Qabeja është
vendi më i bekuar në Tokë dhe bekimi i saj manife-
stohet edhe për faktin se ajo (Qabeja) është rilindje e
njerëzve dhe pikërisht në të qëndron edhe një nga

fshehtësitë dhe qëllimet e kryerjes së haxhit: ”Allahu
e ka bërë Qabenë tempull të shenjtë, që njerëzit të
kryejnë haxhin, si dhe muajin e shenjtë dhe kurbanet,
edhe ata të shenjuarit me qafore, që ta dinë se Allahu
e di se ç’ka në qiej dhe në tokë, dhe Allahu me siguri
di çdo send”. (Kuran, 5:97)

Nga ky ajet bëhet e qartë se haxhi paraqet një ri-
lindje radikale dhe rivitalizimin e tërësishëm të nje-
riut, zemrës dhe shpirtit të tij. Ai është pastrim jetësor
i shpirtit të njeriut nga ndotja e zemrës dhe shpirtit të
njeriut në të njëjtin kuptim sikur namazi e bën për çdo
ditë, xhumaja për çdo javë dhe agjërimi i Ramazanit
për çdo vit. Bekueshmëria e Qabesë manifestohet
edhe për faktin se ajo është Kibla, drejtimi nga i cili
ummeti i zgjedhur i Muhamedit (a. s.) i kthejnë fyty-
rat e tyre gjatë kryerjes së namazit. Bekueshmëria e
Qabesë bartet edhe në vetë qytetin e Mekës ku gjen-
det. Në këtë kuptim, Meka është qytet i bekuar, në të

cilin të gjithë njerëzit janë të mbrojtur nga çdo dhunë:
”Mosbesimtarëve dhe atyre që pengojnë nga rruga e
Allahut dhe Mesxhidi-l-Harami, të cilin ne e kemi de-
dikuar për tërë njerëzimin të jenë të barabartë,  si ai
vendësi ashtu edhe ai i ardhuri. Kush bën çfarëdo
qoftë krimi, do ta bëjmë të shijojë vuajtje të dhem-
bshme.” (Kuran, 22:25)

Në Mekë nuk lejohet të ushtrohet dhunë (zullum)
as ndaj kafshëve,  as ndaj bimëve; aty duhet të jeto-
het në paqe me të gjithë njerëzit (sjellja duhet të jetë
sikur në Xhenet, ku s’ka zili, grindje, përlarje, ku dëg-
johen vetëm fjalët “Selam, Selam”; edhe me kafshët
(dihet se gjatë kohës së haxhit është e ndaluar gjuetia
në tokë, e po ashtu duhet pasur kujdes të mos mbytet
ndonjë insekt); edhe me bimët (gjatë kohës së haxhit
nuk bën të priten drurët, të hiqen degë, fletë ose lule).

Faltorja e dytë e rëndësishme në Islam është Xha-
mia e Pejgamberit në Medinë. Atë xhami e ka ngritur
personalisht Muhamedi (a. s.) dhe, meqë ai është kri-
jesa më e zgjedhur e Allahut          (xh. sh.), me po-
zitë të tillë që nuk e ka gëzuar askush dhe nuk do ta
gëzojë tjetërkush (duhet ta kujtojmë faktin se me ra-



qiell në pikën e njëjtë me faltoren mbi Qabenë
në Mekë. Sipas haditheve, në atë faltore për

çdo ditë hyjnë shtatëdhjetë mijë melaqe që ta lar-
tësojnë dhe ta madhështojnë Allahun (xh. sh.)
dhe, kur e kryejnë ibadetin ditor, nuk kthehen më
kurrë. Do të thotë se ajo faltore për çdo ditë është
e mbushur me adhurues të të Gjithëmëshirshmit
që i bëjnë ibadet.

Konsiderohet se pikërisht me këtë Qabe qiel-
lore kanë të bëjnë ajetet e të Gjithëmëshirshmit
nga surja “Bjeshka” (Et- Tur): ”Pasha Turin.
Pasha Librin me rreshta të shkruar, në lëkurë të
përpunuar, pasha Haremin përplot të banuar.”
(Kuran, 52:1-4) 

Në ajetet e cituara shihet se Allahu (xh. sh.)
betohet në faltoren me

adhurues përplot: aq shumë Ai i do robërit e
Vet, dhe kështu Ai i ka dalluar mesxhidet ku
bëhet vetëm ibadet. Konsiderojmë së këtu del në
pah fakti për të cilin në këtë tekst folëm më lart:
Se secila xhami tek Allahu ka një shkallë

rëndësie të veçantë. Natyrisht,  shkalla varet
për situatën konkrete, por me siguri mund të
themi se Allahu (xh. sh.) i do pa masë ata që i
bëjnë ibadet vetëm Atij dhe i vlerëson shumë ato
vende dhe ato ndërtesa në të cilat njerëzit i bien
në sexhde vetëm Atij.

NË VEND TË PËRFUNDIMIT

Dy Qabe, ajo qiellorja dhe ajo tokësorja, pa-
staj Xhamia e Pejgamberit në

Medinë dhe Mesxhidul-aksaja në Jerusalem -
janë të dalluara nga ana e

Allahut (xh. sh.). Por, edhe çdo mesxhid në
Tokë, i ndërtuar me besim të vërtetë, për të adhu-
ruar vetëm Allahun (xh. sh.), paraqet një nga fe-
nomenet e Allahut (xh. sh.) në Tokë. 

Nga kjo, rrjedhimisht del përgjegjësia dhe po-
zita shumë e rëndë tek Allahu (xh. sh.) e atyre që
i shkatërrojnë mesxhidet: ”Kush është më mizor
se ai i cili pengon që në xhamitë e Allahut të për-
mendet Emri i Tij, dhe përpiqet për rrënimin e
tyre. Ata nuk kanë për të hyrë aty, përveçse me
frikë. Ata në këtë botë kanë turpin, kurse në atë
botë dënimin e madh.” (Kuran, 2:114)

Njeriu nuk mund të mos e përmendë në këtë
vend atë popull ballkanik, veprimtaria e të cilit
ka të bëjë me këto fjalë të Allahut (xh. sh.), të
cilit popull i mjaftuan vetëm pesëdhjetë vjet që
në territorin e shtetit të vet t’i bëjë rrafsh me
tokë të gjitha xhamitë, përveç njërës, dhe iu de-
shën më pak se katër vjet që në territorin e Bo-
snjës e Hercegovinës t’i shkatërrojë më shumë
se një mijë xhami - krahas faktit që objektet e
tyre fetare qëndruan të paprekura për pesë she-
kuj të pushtetit mysliman (për më tepër, gjatë
asaj periudhe është ndërtuar një numër i konsi-
derueshëm i objekteve fetare të tyre). Kësaj i
duhet shtuar edhe shkatërrimi i një numri të
madh të xhamive edhe në Kosovë gjatë vitit
1999. Vërtet serbët mund të identifikohen në
kontekstin e ajetit të sipërcituar, që mbi ata pje-

sërisht edhe u realizua (“…Në këtë do të përje-
tojnë turpin…”), sepse ata sot mbi supet e tyre
bartin turpin dhe përgjegjësinë për krimet e
bëra.

Tërë bota këtë po e sheh dhe tërë bota e ka
drejtuar gishtin drejt tyre.  A thua ky nuk është
poshtërim në këtë botë!? A thua, vallë, ç’do të
ndodhë me ta në Ditën e Gjykimit, përveç atyre
të ndershmëve prej tyre, të cilët me siguri Al-
lahu i di?!

Vërtet, të gjithë njerëzit duhet të mendojnë
sinqerisht për këto fjalë të Allahut (xh. sh.), të
cilat kanë të bëjnë me këtë temë: ”…Sikur Al-
lahu të mos i zmbrapste disa njerëz me disa të
tjerë, do të ishin shembur deri në themel mana-
stiret, kishat, havret, si edhe xhamitë në të cilat
me të madhe përmendet Emri i Allahut…”
(Kuran, 22:40)

Dhe ajeti: “Nuk u ka mbetur politeistëve që
të përkujdesen për faltoret e Allahut, kur e dë-
shmojnë vetë se janë mosbesimtarë. Ata janë,

veprat e të cilëve do të zhduken, dhe ata do të
mbesin përgjithmonë në zjarr. Faltoret e Alla-
hut i mirëmbajnë ata që besojnë Allahun dhe
botën tjetër dhe që kryejnë faljen e japin zeqa-
tin, dhe të cilët nuk i janë trembur askujt për-
veç Allahut. Ata, mbase, do të jenë të përudhur
në rrugë të drejtë.” (Kuran, 9:17, 18)

Dhe hadithi: “Allahu (xh. sh.) thotë: ”Unë
nganjëherë mendoj t’i ndëshkoj njerëzit në
Tokë, por kur në mesin e tyre i shoh ata që
ndërtojnë shtëpitë e Mia, si dhe ata që duhen
në mes tyre për hir Timin, edhe ata që zgjohen
herët që të më adhurojnë Mua dhe nga Unë
kërkojnë mëshirë, ndëshkimin nuk e bëj.” (Ha-
dith)

(Nga boshnjakishtja: Ismail Rexhepi / 
Burimi: www. znaci.com_Sarajevo-BiH)
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stin e mi’raxhit, Muhamedi a. s. iu afrua Allahut xh.
sh., Sunduesit dhe Krijuesit të të gjitha botëve, duke
kaluar kufirin që nuk e kishte kaluar melaqja Xhi-
bril) - kjo ka ndikuar që ajo xhami, së cilës ai vetë ia
kishte vënë themelet, të bëhet ndërtesë me rëndësi,
si dhe vetë qyteti i Medinës, që e kishte pritur Pej-
gamberin (a. s.) krahëhapur pas hixhretit nga Meka.

Rëndësia e xhamisë së Muhamedit (a. s.) pasqy-
rohet edhe në faktin se është ndërtuar në themel të
dorëzimit dhe frikës vetëm nga Allahu (xh. sh.):
”…Xhamia që qysh prej ditës së parë është ngritur
për devotshmëri, me të vërtetë meriton më së shumti
që aty të kryesh namaz…” (Kuran, 9:108)

Megjithëse në mes të shkencëtarëve islamë ekzi-
stojnë mendime se këto ajete kanë të bëjnë me xha-
minë e Kubasë, që gjendet afër Medinës, të cilën
Pejgamberi (a. s.) e filloi ta ndërtonte disa ditë para
se ta fillonte atë kryesoren, e cila do t’i bëhej edhe
shtëpi, - kjo nuk ndryshon porosinë themelore se tek
Allahu secila xhami, e ndërtuar sinqerisht vetëm për
Të, për nënshtrim dhe dashuri vetëm për Të e për
pejgamberin e Tij në shkallë të jashtëzakonshme, -
në një masë është e bekuar. Madje, rëndësia e xha-
misë së Pejgamberit (a. s.) është vërtetuar me shumë
hadithe, nga të cilat pa dyshim më i njohuri është ai
në të cilin theksohen fjalët e Pejgamberit (a. s.),  se
hapësira në mes banesës së tij dhe mihrabit është një
nga parqet e Xhenetit.

Po ashtu me hadithe theksohet rëndësia që luaj-
tën Medina, së bashku me Mekën, gjatë kohës së pej-
gamberit të rremë Dexhallit në Tokë, sepse në atë
kohë të fitnes (konfuzionit) dhe sprovës më të
madhe, ato dy qytete do të jenë plotësisht të mbroj-
tura nga prania e tij dhe pasuesve të tij, andaj do të
bëhen oaza shpëtimi për shumë besimtarë.

Medina, ajo oazë e zbutur në luginën e rrethuar
nga bjeshkë të skuqura nga dielli, jeton më shumë se
1.400 vjet në një dashuri të pandarë me banorin e saj
më të dashur. Kjo mund të vërehet nga vizita në atë
qytet, sepse sikur tërë jeta në të edhe sot e kësaj dite
është e lidhur me Muhamedin (a. s.) në atë masë, saqë

njeriu mendon se sikur vetë ai në një moment do të
shfaqet në xhami në mesin e falësve të namazit.

MESXHIDUL-AKSA

(Bejtul-makdis) Mesxhidi në Kuds është vendi
i tretë sipas rëndësisë në Islam. Të mirat e këtij
vendi janë të shumta, por do t’i përmendim vetëm
disa sosh. Mesxhidul-aksa është mesxhidi i dytë në
Tokë që është ndërtuar për të lartësuar Allahun (xh.
sh.) dhe kjo, siç transmetohet nga Muhamedi (a. s.)
në një hadith, ka ndodhur dyzet vjet pas ndërtimit të
Mesxhidul-haramit.

Gjendet në hapësirën e tokës së bekuar, të cilën
Allahu (xh. sh.) ia kishte lënë trashëgim Ibrahimit
(a. s.). Në atë hapësirë për shekuj kishin vepruar,
njëri pas tjetrit, pejgamberët e dërguar tek Benu-
Israilët, kështu që, siç tregojnë disa transmetime,
atje nuk ka vend ku të mos i ketë bërë sexhde Alla-
hut (xh. sh.) ndonjë pejgamber ose ndonjë melaqe.

Në atë vend, Israili, d.m.th. Jakubi (a. s.), kishte
parë në ëndërr shkallët që ngriheshin në qiell dhe
engjëjt se si zbrisnin e ngjiteshin kur iu shpall: Unë
jam Allahu, s’ka zot tjetër përveç Meje. Këtë tokë të
bekuar jua kam dhënë trashëgim ty, Jakub dhe tra-
shëgimtarëve tu. Unë jam pranë teje dhe të ruaj de-
risa të kthehesh në këtë vend, në të cilin do ta bëj
shtëpinë ku do të jem i adhuruar vetëm Unë.

Prej aty Isa (a. s.) u ngrit në qiell, dhe aty apo në
Damask, do të kthehet para Kiametit për të për-
mbushur misionin e tij.

Në Mesxhidul-aksa, në prag të Israsë dhe
Mi’raxhit, është kryer namazi, me siguri më ma-
dhështori nga të gjithë namazet, në të cilin safet i
përbënin pejgamberët, kurse imam kishte qenë Mu-

hamedi (a. s.), i cili prej aty shkoi për vizitë në shtatë
qiejt dhe në takim me Allahun     (xh. sh.) (mi’raxh).
Në atë vend, siç konsiderohet, do të grumbullohen
njerëzit në Ditën e Gjykimit për t’u gjykuar.

Këto janë vetëm disa shenja për të mirat e vendit
të tretë të dalluar në Islam, dhe këtë tekst po e përfun-
dojmë edhe me disa fjalë për fenomenin mesxhid, ku
adhurohet vetëm Allahu (xh. sh.).

MESXHIDI,  VEND I DALLUAR
NGA ALLAHU (XH. SH.)

Një nga fenomenet më madhështore të Allahut
(xh. sh.) është Bejtul-me’mur. Kjo është Qabeja e me-
laqeve dhe, sipas haditheve të besueshme, gjendet në



Shkruan: Mr. Sabri Jonuzi

Të shkruash për namazin,  do të
thotë të shkruash për çështjen më
me rëndësi të fesë së Allahut, pas

Dëshmisë (Shehadetit); do të thotë të
shkruash për bazamentin, shtyllën mbi të
cilën ngrihet Islami, feja e pastër dhe ma-
dhështore. I dërguari i Allahut ka thënë:
“Çështja kryesore është Islami (të jesh
mysliman), shtylla e tij është namazi dhe
kulmi i tij është lufta në rrugën e Alla-
hut.”

Megjithatë,  shihet se si njerëzit në
kohët e fundit e përbuzin, e anashkalojnë
namazin, i lënë obligimet e tij,  duke u
zhytur në lojë dhe kotësi, duke u marrë
me gjërat e pavlefshme të kësaj bote. Kë-
shtu që, me këtë shkrim dëshirojmë t’i
përkujtojmë njerëzit me vlerën e madhe
të namazit, t’i përkujtojmë me dobitë fi-
zike dhe shpirtërore të tij, dhe kundrejt
kësaj t’i përkujtojmë me rreziqet që bal-
lafaqohen ata që e lënë këtë obligim.
Andaj,  kushdo që e përbuz namazin do ta
përbuzë edhe Islamin, sepse respekti që
ka njeriu ndaj Islamit manifestohet me re-
spektin që ka ndaj namazit. Një dijetar i
urtë shënohet të ketë thënë: “O bir i Ade-
mit,  ç’do të madhërosh në fenë tënde
nëse e përbuz namazin.” Prandaj, me plot
të drejtë mund të themi se namazi është
shtylla më e fortë pas Dëshmisë (Sheha-
detit), dhe vepra më e mirë pas saj, për
shkak se është caktuar në formën më të
përsosur dhe më të mirë të adhurimit, dhe
njëherësh ka mbledhur në vete të gjitha
format e adhurimit. Është kushti i parë, të
cilin e kushtëzoi i dërguari i Allahut -
paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi
të - pas besimit. Është kulminacioni i

adhurimit fizik, dhe është obligim i do-
mosdoshëm i ummetit,  i cili nuk ka mun-
guar as në ligjet (sheriatin) e mëhershme
të asnjë të dërguari të Allahut të Madhë-
ruar. Obligueshmëria e tij përfshin çdo
mysliman të moshës madhore dhe nuk li-
rohet nga ky obligim në asnjë rast; në dal-
lim nga obligimet tjera. Transmetohet
nga El Misuer ibn Mahremeja -Allahu
qoftë i kënaqur me të- që ka thënë: “Hyra
tek Omer ibnul-Hattabi –Allahu (r.a.) - e
ai ishte i shtrirë në agoni (pasi ishte the-
rur disa herë me thikë). U thashë njerëzve
që ishin përreth: “Si është?” Më thanë:
“Siç po e sheh.” U thashë: “Zgjojeni me
namaz, ngase nuk keni mundësi ta zgjoni
me diçka më frikësuese për të sesa na-
mazi.” Atëherë i thanë: “Namaz, o udhë-
heqësi i besimtarëve!” Tha Omeri
-Allahu qoftë i kënaqur me të: “Ja men-
jëherë, se nuk ka të drejtë në Islam ai që
lë namazin.” Fali namazin gjersa plaga e
tij rridhte gjak. ”Njeriu është i obliguar të
jetë në namaz me gjithë qenien e tij, me
të jashtmen dhe të brendshmen, me ç’rast
përfshihen zemra, gjuha dhe organet tjera
të tij.

NAMAZI ËSHTË RRUGË
E BESIMTARËVE DHE ADHURIM

I TË GJITHA KRIJESAVE

Ata që falin namazin janë të dashurit
e Allahut,  për të cilët nuk do të ketë frikë
e as pikëllim. Për të tillët qan qielli dhe
toka kur kalojnë tek Allahu (vdesin). Na-
mazi është adhurimi më i lashtë.  Kështu,
pasi që është prej kërkesave të domosdo-
shme të besimit (imanit),  ai nuk ka mun-
guar në asnjë shpallje të mëhershme. Nuk
ka ndodhur të derogohet,  ngase nuk ka

dobi në atë fe në të cilën nuk ka namaz,
prandaj edhe të gjithë të dërguarit e Alla-
hut -paqja e Allahut qoftë mbi ta- i kanë
nxitur njerëzit për namaz. Allahu tregon
për lutjen që ia bëri Ibrahimi (a. s.), kur
tha: “O Zot,  më bëj mua prej atyre që
falin namaz; e edhe pasardhësit e mi (bëri
të tillë). ”  Ndërsa Isai -paqja e Allahut
qoftë mbi të- derisa fliste për dhuntitë e
Zotit të Madhërishëm ka thënë: “Dhe Ai
(Zoti) më ka bërë mua të bekuar kudo që
të jem dhe më ka urdhëruar me namaz
dhe zeqatë sa të jem gjallë.” Duhet ditur
se jo vetëm njerëzit janë të obliguar me
namaz, por edhe çdo krijesë e Allahut që
është në qiell dhe në tokë.  Për këtë Al-
lahu i Lartësuar thotë: “A nuk e sheh se
Allahun e madhëron gjithkush që është
në qiej dhe në tokë; e, edhe zogjtë me
krahë të hapur. Secili e di faljen dhe ma-
dhërimin e Tij (ashtu sikur e mësoi Al-
lahu). Allahu është i Gjithëditur për atë
që veprojnë.” (Nur, 41) 

Sipas kësaj,  çdo falës i namazit dhe
çdonjëri që madhëron Allahun është i
udhëzuar me njohjen e formës së namazit
dhe mënyrës së madhërimit të Allahut.
Krahas njerëzve,  edhe xhindet janë të
obliguara ta falin namazin, ndërsa këtë e
kuptojmë më së miri nga verseti kuranor:
“Nuk krijova xhindet dhe njerëzit, për-
veçse që të më adhurojnë.”

NAMAZI ËSHTË SHËRIM 
PËR TË SËMURËT PSIKIK

Në namaz njeriu gjen qetësi psikike
dhe prehje shpirtërore, si dhe shpëtim nga
pakujdesia e cila e largon njeriun nga mi-
sioni i tij i lartë në këtë jetë. Sikur ta dinin
ekspertët e shëndetit mental rëndësinë e

tij, do t’ua kishin preferuar pacientëve të
tyre namazin si terapi prioritare, sepse në
të ka shujta shpirtërore, infuzione që i ka
përshkruar Krijuesi i njerëzimit, e që
fshehtësitë e tij nuk i di askush përveç Al-
lahut të Madhëruar. Në namaz ka ilaç dhe
shërim të shumë çrregullimeve psikike,
si shqetësime dhe depresion. Namazi
shuan etjen shpirtërore dhe e ngop shpir-
tin me rehati dhe prehje, gjë që nuk ka
mundësi ta bëjnë medikamentet dhe bar-
nat mjekësore, ndërsa njerëzimi i është
nënshtruar udhëzimeve dhe porosive të
specialistëve të mjekësisë të bazuar në
përvojën e kufizuar dhe supozimet e tyre.
Pra, namazi është i mbushur me dhikër
dhe nënshtrim ndaj të Lartmadhëruarit, e
zgjeron gjoksin dhe e largon ngushtimin
e zemrës, prandaj ai që mediton rreth Fja-
lëve të të Madhëruarit: “Ne e dimë se
gjoksi yt ndien ngushtim nga ajo që
thonë. Andaj,  lavdëro Zotin tënd sipas
madhështisë që i takon dhe bëhu prej
atyre që bien në sexhde.” (Hixhr, 97) - do
ta kuptoj këtë, kështu që ai që e fal na-
mazin,  gjen në vete lehtësim pas përfun-
dimit të tij, sikurse ta ketë larguar nga
vetja ndonjë barrë të rëndë: ai bëhet i zel-
lshëm, ndien rehati dhe qetësi, saqë do të
shpresonte të mos e përfundonte atë,
ngase namazi është kënaqësi shpirtërore
dhe kulminacion i prehjes së njeriut,
është xhenet i zemrës dhe pushim në këtë
botë. Po ashtu i Dërguari (a. s.) ka thënë:
“Kulminacioni i prehjes sime është në
namaz.”  Këtë e sqaron rasti i një shtetasi
gjerman,  i cili pa një mysliman në se-
xhde.  U çudit shumë nga kjo lëvizje, e
cila e detyroi të priste derisa ky mysliman
të përfundojë namazin e tij.  Pasi që për-
fundoi, u afrua dhe e pyeti për kuptimin e
këtyre lëvizjeve e sidomos ajo që ka të
bëjë me sexhden.  Ky mysliman i sqaroi
kuptimin e namazit, urtësinë dhe ndiki-
min e tij, ndërsa ky derisa dëgjonte shpje-
gimin, prekej me një ndjenjë që i

ngjasonte hutimit të përzier me gëzim,
sikur kishte gjetur diçka që kërkonte për
shumë vite, pastaj i tregoi myslimanit
shkakun e mahnitjes së tij, se ai lëngonte
nga një sëmundje psikike, një ngushtim
të vazhdueshëm dhe se sa herë që e vinte
ballin e vet në tokë,  ndjente qetësi dhe
rehati, kështu që sa herë i përsëritej ky
ngushtim psikik,  e vendoste ballin e tij
në tokë që të gjente qetësinë.  Derisa e pa
këtë mysliman dhe e kuptoi fshehtësinë e
kësaj qetësie (rehatie) që e

ndiente në këtë pozitë. Pastaj mysli-
mani e shoqëroi këtë person deri në qen-
drën islame në qytetin Munih, ku
përgjegjësit i shpjeguan për Islamin dhe
menjëherë pas kësaj tha (shpalli) dë-
shminë (shehadetin) dhe përqafoi Isla-
min. Prej lajmeve mahnitëse është ajo që
e shpërndau revista “Ed-Dave” (Thirrja)
numër 1225, se drejtori i psikiatrisë në
Gjermani kishte zakon t’i shërojë pacien-
tët e tij duke i shtyrë ata që të dëgjojnë
ezanin, pa ditur se kjo është thirrje islame
në gjuhën arabe për kryerjen e namazit.
Kur u zbulua kjo e vërtetë, tha udhëhe-
qësi i psikiatrisë në Gjermani: “Me të
vërtetë fjalët e ezanit me të cilat thërrasin
myslimanët në namaz, fusin qetësinë në
zemrën e të sëmurit psikik,  edhe pse ai
nuk e merr vesh kuptimin e tyre!!!” Dhe
shtoi: “Vërtet se ezani mbjell dritë dhe
shpresë në brendinë e të sëmurëve me de-
presion, apo atyre që nuk kanë vetëbesim,
apo të atyre që e urrejnë jetën,  apo të
atyre që kanë ndjenjën e dështimit në
jetë.”

SEXHDEJA, 
SË CILËS I NGJETHEN KODRAT

Njeriu kur bën sexhde, lirohet nga
prangat e pasimit të verbër, pranga të cilat
i ka obliguar shoqëria, zakonet apo kultu-
rat, andaj bie në sexhde për Allahun duke
e ulur fytyrën e tij, duke e pluhurosur bal-

lin, e kjo i jep zemrës timonin e udhëzi-
mit, andaj nuk ka pengesë në frikërespekt,
e as qortim për lotët që derdh, e njëherësh
gjoksi i tij vlon nga kjo madhështi.  Për
këtë thanë sahabët (r. a.):  “Në gjoksin e të
Dërguarit (a. s.) kishte zëzëllimë sikurse
që zëzëllon kazani kur vlon uji në të, nga
të qarët e tij.”  Sexhdeja është forma më e
afërt dhe më e dashur tek Allahu,  siç
është cekur në hadith: “Njeriu më së afërti
është tek Zoti i tij kur ai është në sexhde,
andaj shtoni lutjet (në këtë pozitë).”  Kë-
shtu që falësi shfrytëzon këtë rast të
çmueshëm, shton lutjet dhe adhurimin
duke thënë në këtë moment me gjuhën e
shprehjes apo të gjendjes: “O Zot, kërkoj
nga Ti ashtu siç lyp i varfëri, të dorëzo-
hem Ty ashtu siç dorëzohet mëkatari i pë-
rulur, të lus Ty siç lutet i verbëri i
frikësuar, me lutje të atij që para Teje ka
nënshtruar qafën dhe lotët i rrjedhin për
Ty, ka përulur trupin e tij për Ty dhe e ka
nënshtruar.”  Kjo është sexhdeja, së cilës
i ngjethen kodrat e larta, i dridhet toka dhe
i frikësohen kolosët pa fe, e kjo në histo-
rinë e ummetit dhe sprovat e tij ka lajme
të çuditshme. Gjithashtu,  i dërguari

i Allahut kishte këshilluar Thevbanin,
shërbëtorin e tij, me këto fjalë:  ‘Të bësh
sa më shumë sexhde për Allahun, sepse
sa herë që të bësh sexhde për Allahun, Al-
lahu do të të ngre me të një gradë dhe do
të të shlyejë një mëkat.’”  Vlen të cekim
rastin e Abdullah ibn Zubejrit-Allahu
qoftë i kënaqur me të-kur një ditë ishte
duke u falur në shtëpi, dhe ndërkohë
zbriti një gjarpër nga tavani,  i cili u mbë-
shtoll mbi barkun e birit të tij Hishamit.
Gratë filluan të bërtasin dhe anëtarët e
shtëpisë u lemerisën. Ndërkohë,  u mblo-
dhën që ta mbysnin gjarprin dhe më në
fund e mbytën dhe fëmija shpëtoi. E tërë
kjo ndodhi gjersa Ibn Zubejri ishte në
namaz; nuk lëvizi e as nuk diti se çfarë
po ndodhte në shtëpinë e tij derisa kreu
namazin. 
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Namazi,  ilaç i mendjes 
dhe i trupit

Ata që falin namazin janë të dashurit e Allahut,  për të cilët nuk do të ketë frikë e as pikëllim. Për të tillët
qan qielli dhe toka kur kalojnë tek Allahu (vdesin). Namazi është adhurimi më i lashtë.  Kështu,  pasi që

është prej kërkesave të domosdoshme të besimit (imanit),  ai nuk ka munguar në asnjë shpallje të
mëhershme. Nuk ka ndodhur të derogohet, ngase nuk ka dobi në atë fe në të cilën nuk ka namaz.
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Shkruan: Orhan Bislimaj

Secili nga pejgamberët e dërguar nje-
rëzimit, prej pejgamberit të parë,
njëkohësisht njeriut të parë Ademit

(a. s.) e gjer te pejgamberi i fundit Muha-
medi (a. s.), kanë predikuar një shpallje
unikate me të cilën janë ngarkuar nga Al-
lahu i Madhëruar.

Të gjithë ata i kanë bërë me dije njerë-
zimit mbarë se shpallja nga Allahu Fuqi-
plotë përmban në agjendën e vet sistemin
e përsosur jetësor, sipas të cilit ata duhet
t’i përshtatin sjelljet e tyre, të aspektit të
besimit dhe të veprave, në jetën e tyre pri-
vate dhe publike. Shoqëria që e ka pranuar
thirrjen e pejgamberëve, bashkë me të i ka
pranuar edhe të gjitha normat edukativo-
arsimore dhe moralo-etike. Prej normave
të moralit dhe edukatës, një rëndësi të ve-
çantë ka implikuar edhe respektimi i kodit
të mirësjelljes dhe përshëndetjes, si një
tipar që kontribuon në masë të madhe në
përmirësimin e raporteve ndërnjerëzore
dhe ndërshoqërore.

PËRKUFIZIMI I FORMËS SË
‘SELAMIT’ SI PËRSHËNDETJE

‘Selami’ është shprehje (përshëndetje)
unikate për të gjithë pjesëtarët e Islamit.
Ai shprehet në gjuhën arabe. Forma e
plotë e përshëndetjes islame ‘selam’ është
kështu: i pari i cili e fillon përshëndetjen
thotë: ‘es-selamu alejkum’, dhe mund t’ia
shtojë pjesën: ‘ve rahmetullahi’, dome-
thënë: es-selamu alejkum ve rahmetullahi.
Ndërsa, i dyti që e kthen përshëndetjen,
thotë: ‘ve alejkum selam ve rahmetull-
llah’, dhe sipas mundësisë i shtohet edhe
pjesa ‘ve berekatuhu’. Sepse, më së paku,
duhet kthyer përshëndetjen e njëjtë, ndërsa
më së shumti (e mira e të mirës) është që
përshëndetja t’i kthehet duke ia kapërcyer,
e kjo bëhet duke ia shtuar në fund fjalën
‘ve berekatuhu’. Ky konstatim ka mbë-

shtetje në ajetin kuranor, ku Allahu i Ma-
dhëruar i porosit besimtarët: “Kur për-
shëndeteni me ndonjë përshëndetje, ju
ktheni përshëndetje edhe më të mirë, ose
kthejeni ashtu. Allahu llogarit për çdo
send.” (Kuran, En-Nisa: 86) 

DOMETHËNIA E PËRSHËNDETJES
“ES-SELAMU ALEJKUM”

Përshëndetja islame ‘selam’ me të vër-
tetë ka domethënie të gjerë. Ajo karakteri-
zohet me një kuptim unikat në gjuhën
arabe, ndërsa përkthimi i saj në gjuhën

shqipe pothuajse është i pamundur. Kur i hapim fjalorët
e gjuhës, vërejmë dhe vërtetojmë se nocioni ‘selam’ ka
më shumë se një, dy, tre, katër, pesë e më tepër kuptime
tejet domethënëse. Teufik Mufti në lidhje me domethë-
nien e nocionit ‘selam’ numëron këto kuptime. Sipas tij,
‘selam’ do të thotë: të jesh shëndosh e mirë; të jesh i pa-
dëmtuar; i sigurt; i dëlirë, i panjollë, shembullor; të jesh
besnik, të dëshmohesh; të jesh i përkushtuar (Zotit); shpë-
tim; mirëqenie; paqe etj. Përveç kësaj, ‘selam’ është edhe
fjalë e Allahut të Madhëruar, sikurse i Lartëmadhëruari
thotë: “…Selam, thënie e Zotit Mëshirues” (Kurani,
Jasin: 58)  Edhe më shumë: ‘selam’ është edhe njëri nga
emrat e bukur të Allahut të Madhëruar. 

Morfologjikisht, ndërkaq, përkufizimi ‘es-selamu
alejkum’ përbëhet nga dy pjesë: es-selamu dhe alejkum,
që do të thotë ‘selami qoftë mbi ju’. Kësaj fraze i mbë-
shtetet edhe fjala tjetër kompletuese: ve rahmetullahi
(mëshira e Allahut). Pra, es-selamu alejkum ve rahme-
tullahi – selami dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.
Ndërsa kur kthehet përshëndetja, atëherë vetëm bëhet
ndërrimi i dy pjesëve përbërëse të përshëndetjes, e që tin-
gëllon ‘ve alejkum selam’ – edhe mbi ju qoftë selami. Po
ashtu edhe kësaj i mbështeten edhe dy fjalë tjera kom-
pletuese: “ve rahmetullahi ve berekatuhu”- mëshira e Al-
lahut dhe bereqeti i Tij. Pra, ‘ve alejkum selam ve
rahmetullahi ve berekatuhu’- edhe mbi ju qoftë selami,
mëshira dhe bereqeti i Allahut.

Sipas këtij konfiguracioni, në sipërfaqe i kemi tri fjalë
që e bëjnë madhështore ‘selamin’ si përshëndetje, ato
janë: ‘selami’, ‘rahmeti’ (mëshira e Allahut) dhe ‘bere-
qeti’ (begatitë e Allahut). Që të tria fjalët kanë kuptime të
mëdha dhe të rëndësishme për jetën e njeriut – besimta-
rin. Përpos kuptimeve të ndara që secila prej tyre i ruan
në vete, kanë edhe një lidhje shkakore që e karakterizojnë
njëra-tjetrën. 

Në këtë rrafsh, ‘selami’ si fjalë e parë identifikon ‘be-
simin islam’, sipas një ajeti kuranor, ku Allahu i Madhë-
ruar ‘selamin’ e bën sinonim të imanit. Ndërsa
përvetësimi i ‘selamit’ (imanit) nga një njeri, pa dyshim
është dhurata më e madhe e mundshme. Ky përvetësim
është shkak për mëshirën e vërtetë të Allahut (xh.sh.) në
këtë botë dhe në botën tjetër. E kur te një njeri ekzistojnë
këto dy imane, me patjetër se atij njeri i është dhënë mi-
rësi i madhe (bereqet).

BAZAT E ‘SELAMIT’ SI PËRSHËNDETJE

Ekzistojnë shumë citate nga bazat e fesë që ‘selamin’
si përshëndetje islame e bëjnë pjesë të moralit dhe të eti-
kës së lartë të myslimanit. Është gabim të mendohet se
‘selami’ si përshëndetje është një novatori,  apo se është
përshëndetje e një kombi të caktuar dhe se nuk ka baza në
fe. Përkundrazi, përshëndetja islame ‘selam’ ka baza të
qarta dhe decidive në Kuranin famëlartë dhe në Sunnetin
e Muhamedit (s.a.v.s.). 

Allahu i Madhëruar në Kuran i porosit besimtarët që
kur të hyjnë në ndonjë shtëpi të huaj, të marrin leje nga
familjarët dhe në kontaktin e parë me ndonjërin prej tyre,
t’i përshëndesin me ‘selam’: “O ju që besuat, mos hyni në
shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur nje-
rëzit e saj (me selam). Kjo është më mirë për ju,  në më-
nyrë që të merrni mësim” (Kuran, En-Nur: 27)

Pejgamberi (s.a.v.s.) në një thënie të tij, ndërsa na

mëson rregullat e mirësjelljes, thotë se dhënia dhe pra-
nimi i ‘selamit’ konsiderohet prej 5 detyrimeve që my-
slimani i ka ndaj myslimanit. Transmeton Seid bin
El-Musejjeb se Ebu Hurejra (r.a.) ka thënë: E kam dëg-
juar Pejgamberin (s.a.v.s.) duke thënë: “Myslimani ndaj
myslimanit i ka pesë obligime: kthimin e selamit, vizitën
e të sëmurit, faljen e namazit të xhenazes, përgjigjen ndaj
ftesës së tij dhe lutjen për mëshirë nga Allahu kur teshtit.” 

Pastaj, në një hadith tjetër, Pejgamberi (s.a.v.s.) për-
shëndetjen e ‘selamit’ e llogarit pikërisht prej atyre ele-
menteve që ndikojnë drejtpërdrejt në nxitjen e dashurisë
reciproke te myslimanët. Në hadithin që e transmeton
Ebu Hurejra (r. a.) Resulullahu (s.a.v.s.) ka thënë: “Nuk
do të hyni në xhenet derisa të besoni, dhe nuk do të be-
soni derisa të duheni në mes vete. A doni t’ju tregoj për

një gjë, që nëse e veproni do të duheni: jepni selam në
mesin tuaj.” Dhe hadithe të tjera.

UMMETI ISLAM DHE PËRSHËNDETJA
‘ES-SELAMU ALEJKUM’

Secili popull ka veçoritë dhe identitetin e vet. Um-
meti i Muhamedit (a. s.),  pa marrë parasysh largësitë te-
ritoriale dhe të kufijve apo dallimet e tjera, është një dhe
unikat në pikëpamjet e fesë, sepse ka një besim, një moral
fetar, andaj edhe e ka përshëndetjen e vet të veçantë,  që
njihet me emërtimin ‘selam’. Me këtë, dëshiroj të poten-
coj se përshëndetja islame ‘es-selamu alejkum’ nuk është
pronë e asnjë populli apo kombi. Ndonëse është në gju-
hën arabe, ajo nuk është e arabëve në mënyrë të veçantë.
Në të vërtetë,  aq sa kanë të drejtë arabët, që të preten-
dojnë se ajo është përshëndetja e tyre, po aq ka të drejtë
çdo komb tjetër, pjesëtar i fesë islame, që të thotë se ajo
është e tyre. Sepse ‘selami’ është ‘gjuha’ e fesë islame
dhe me të mund të komunikojnë dhe duhet të komuni-
kojnë të gjithë ata që Islamin e njohin për besim të tyre
dhe fe të tyre.

Le ta themi edhe këtë, se kombi arab ka përshëndet-
jet e veta ekskluzive, sikurse çdo komb tjetër, p. sh. Mi-

Përshëndetja islame

Secili popull ka veçoritë dhe identitetin e vet. Ummeti i Muhamedit (a. s.), pa marrë parasysh largësitë
territoriale dhe të kufijve, apo dallimet tjera, është një dhe unikat në pikëpamjet e fesë, sepse ka një besim,

një moral fetar, andaj edhe e ka përshëndetjen e vet të veçantë, që njihet me emërtimin ‘selam’.
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rëmëngjes (sabahul hajr), mirëdita (neha-
rukum se’idun), mirëmbrëma (lejletukum
se’idetun), mirupafshim (ilel-likai) etj. Të
njëjtat përshëndetje i kemi edhe ne si
komb shqiptar. Pa dyshim, edhe këto kon-
siderohen përshëndetje, porse në krahasim
me përshëndetjen e ‘selamit’ nuk krahaso-
hen dot, sikurse do ta shohim më poshtë
kur të vijmë te njësia ‘domethënia besi-
more e përshëndetjes’.

Pretendimi paradoksal se përshëndetja
islame e ‘selamit’ është e ndonjë kombi të
caktuar, është e barabartë sikur të themi se
Kurani është i ndonjë kombi të caktuar apo
saktësisht, i arabëve, përse ka zbritur në
gjuhën arabe, apo edhe më paradoksalisht
të themi se feja islame është e kombit arab,
për shkak se Kurani është në gjuhën arabe
dhe se Pejgamberi është nga gjiri i tyre.
Kjo nuk qëndron absolutisht. Madje po-
himi i këtillë tregon cekshmërinë e njohu-
rive në raport me njohjen e fesë islame.
Këmbëngulësia në këtë paraqet një gabim
sa të panevojshëm,  aq të pajustifikueshëm.

Definitivisht, përshëndetja islame
‘selam’ është e të gjithë myslimanëve pa
dallim ngjyre, kombi, fisi apo gjinie, për
arsyen e vetme: sepse është përshëndetje
fetare dhe buron nga Kurani dhe Sunneti i
Resulullahut (s.a.v.s.).

HISTORIKU I PËRSHËNDETJES
ISLAME ‘SELAM’

‘Selami’ ka një histori të gjatë te nje-
rëzimi në përgjithësi. Realisht, ajo është e
vjetër sa edhe vetë njeriu. Në hadithe të
Pejgamberit (a. s.) vërtetohet se prej nor-
mave morale të mirësjelljes, që Allahu i
Madhëruar i pati mësuar njeriut të parë
Ademit (a. s.), menjëherë pas krijimit të
tij, kishte qenë edhe mësimi i përshëndet-
jes ‘es-selamu alejkum’.

Në hadithin që e transmeton Imam Bu-
hariu nga Ebu Hurejra (r. a.), Pejgamberi
(s.a.v.s.) ka thënë: “Pasi që Allahu e krijoi
Ademin (a. s.), i tha atij: Shko dhe jepi
selam atij grupi të melaqeve që qëndrojnë
ulur dhe dëgjoji mirë se si po ta kthejnë për-
shëndetjen, sepse ajo do të jetë përshëndetja
jote dhe e pasardhësve tu. Ai (Ademi a. s.)
u tha: es-selamu alejkum!” Ata ia kthyen:
es-selamu alejke ve rahmetullahi. Pra, ia
shtuan fjalën ‘ve rahmetull-llahi’.” 

Ky hadith na qartëson dy të vërteta: 1.
të vërtetën se ‘selami’ historikisht prin
ndaj çdo forme tjetër të përshëndetjeve,
dhe 2. se ‘selami’ si përshëndetje nuk fil-
lon vetëm me zbritjen e Kuranit dhe dër-
gimin e Muhamedit (a. s.) për pejgamber,
por ajo është shumë e hershme. Ky është
edhe një argument shtesë se ‘selami’ nuk
është aspak përshëndetje eskluzive e ara-

bëve, por e të gjithë njerëzve (myslima-
nëve), sepse Ademi (a. s.) është babai i të
gjithë njerëzve.

Edhe më shumë se kaq, po ashtu nga
historia do të vërtetojmë se ‘selami’ si për-
shëndetje islame e ka trasuar rrugën e vet
origjinale gjatë gjithë historisë së njerëzi-
mit, në çdo epokë. Në Kuranin famëlartë
lexojmë se kur Ibrahimit (a. s.) i kishin ar-
dhur dy melaqe myzhdexhie (sihariquese)
për lindjen e ardhshme të djalit të tij Ismai-
lit (a. s.), pikërisht ‘selami’ kishte qenë
përshëndetja ndërmjet tyre. Le ta lexojmë
ajetin kuranor që saktësisht na rrëfen këtë
ngjarje: “Edhe Ibrahimit i patën ardhur të
dërguarit (engjëjt) tanë me myzhde dhe i
thanë: ‘selam’. Ai u përgjigj: ‘gjithnjë paçi
selam’ dhe nuk vonoi t’ju sjellë një viç të
pjekur” (Kurani, Hud: 69).

‘SELAMI’ SI PËRSHËNDETJE ËSHTË
OBLIGIM PËR MYSLIMANËT

‘Selami’, pa dyshim, konsiderohet prej
çështjeve obligative për myslimanët. Në
konceptin islam përshëndetja islame
‘selam’ është e pazëvendësueshme me
asnjë përshëndetje, sepse është përshën-
detje që Allahu e ka urdhëruar, kurse i
Dërguari i Tij (s.a.v.s.) na ka mësuar se si
ta aplikojmë në jetën tonë të përditshme.
Aplikimi i tij nuk është çështje vullneti,
por është çështje urdhri dhe detyrimi. Zë-
vendësimi pa arsye me ndonjë përshën-
detje tjetër, konsiderohet akt i
palejueshëm. Sepse, në ajetin e mëpo-
shtëm Allahu i Madhëruar ‘selamin’ e ka
vërtetuar se është përshëndetje prej Alla-
hut dhe është e bekuar nga Ai. I Lartma-

dhëruari në Kuran thotë: “… Kur të hyni
në ndonjë shtëpi përshëndetni (ata që janë
në to) me një përshëndetje të caktuar nga
Allahu (me selamun alejkum) që është e
bekuar dhe e këndshme. Kështu Allahu ua
sqaron argumentet që t’i kuptoni.” (Ku-
rani, En-Nur: 61)

Edhe Pejgamberi (a. s.) e ka obliguar
përshëndetjen me ‘selam’. Transmetohet
nga Bera bin Azib (r. a.), i cili ka thënë: “Na
ka urdhëruar Pejgamberi (s.a.v.s.) për shtatë
gjëra dhe na ka ndaluar nga shtatë të tjera.
Na ka urdhëruar për: vizitën ndaj të sëmu-
rit, faljen e namazit të xhenazes, lutjen për
shëndet ndaj atij që teshtin, kthimin e sela-
mit, ndihmën ndaj të të dëmtuarit, përgjig-
jen ndaj ftuesit dhe përmbushjen e betimit.” 

Ndërsa në një hadith tjetër Pejgamberi
(a. s.) urdhëron që ‘selami’, si përshën-
detje, të prijë para çdo bisede tjetër me ra-
stin e takimit me ndonjë njeri (mysliman).
Ai thotë: “Kush ju flet juve para se t’ju
japë selam, mos iu përgjigjuni derisa të fil-
lojë me selam.” 

Të kësaj natyre, hadithet vërtet janë
shumë. Po kështu nëpër hadithe të shumta
mësohen rregullat e dhënies ‘selam’ të tje-
rëve. Për shembull,  kalorësi i jep ‘selam’
këmbësorit, ndërsa këmbësori i jep ‘selam’
atij që është ulur. Pastaj i riu fillon i pari
me ‘selam’ ndaj më të moshuarit, grupi më
i vogël e përshëndet grupin më të madh, e
kështu me radhë.

‘SELAMI’ ËSHTË PËRSHËNDETJA PËR
PEJGAMBERIN (A. S.)

Allahu në Kuran i ka urdhëruar be-
simtarët që kur ta përshëndesin Pejgam-

berin (s.a.v.s.), atë ta bëjnë duke i dërguar
‘salavate’ dhe ‘selame’ (dua): “…O ju që
keni besuar, madhëroni pra atë (duke bërë
salavate) dhe përshëndeteni me selam.”
(Kurani, El-Ahzab: 56)

Përpos kësaj,  ‘selami’ është përshën-
detje edhe për Allahun. Në një hadith që e
transmetojnë Buhariu, Nesaiu dhe të tjerë
nga Abdullah bin Mes’udi (r. a.), mund të
kuptohet qartë se ‘selami’ si përshëndetje
është edhe për Allahun, mirëpo Pejgamberi
(a. s.) i ka ndaluar sahabët që të thonë: ‘es-
selamu alall-llahi’ – selami qoftë për Alla-
hun, për shkak se njëri nga emrat e tij të
bukur me të cilin e ka emërtuar Allahu (xh.
sh.) Qenien e Vet është edhe ‘Es-Selam’.
Kjo do të thotë se Allahu është vetë “Se-
lami” dhe nuk ka nevojë për ‘selam’. Për
këtë kanë nevojë krijesat e tij. Në lidhje me
këtë Ibni Mes’udi (r. a.) transmeton: “Para
se të obligohej tesheh-hudi (et-tehijjati), ne
këndonim në namaz: selami qoftë për Al-
lahun, selami qoftë për Xhibrilin dhe Mi-
kailin. Pejgambri (s.a.v.s.) tha: mos thoni
kështu, sepse Allahu i Madhëruar është Es-
Selami, por thoni: përshëndetjet, lutjet dhe
gjithë të mirat i përkasin Allahut, ndërsa se-
lami, rahmeti dhe bekimi i Allahut qoftë
mbi ty, o i dërguar i Allahut. Selami qoftë
mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të
Allahut. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër për-
pos Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi
është rob dhe i dërguar i Tij.” 

ME ‘SELAM’ TË GJALLËT I
PËRSHËNDETIN TË VDEKURIT

Nga praktika profetike, transmetohet
se Pejgamberi (a. s.) përpos që selamin  ua

ka dhënë të gjallëve, atë ua ka dhënë edhe
të vdekurve, sa herë që ka kaluar pranë
varrezave, apo kur i ka përkujtuar ata.

Transmetohet nga Sulejman bin Bu-
rejdete, e ky nga babai i tij (r. a.) se Resu-
lullahu (s.a.v.s.) i mësonte sahabët që kur
të kalojnë pranë varrezave, të këndojnë
këtë lutje: “Es-selamu alejkum (shpëtimi
qoftë mbi ju),  o ju banorë të këtyre varre-
zave, besimtarë dhe myslimanë, në dashtë
Allahu edhe ne do të vijmë tek ju. Kër-
kojmë falje tek Allahu për ne dhe për ju.” 

‘SELAMI’ ËSHTË PËRSHËNDETJA E
BANORËVE TË XHENETIT

Përshëndetja islame ‘selam’, përpos që
është përshëndetje e myslimanëve në këtë
botë, ajo është përshëndetje edhe e bano-
rëve të xhenetit. Në dhjetëra vende në
Kuran Allahu ka vërtetuar se banorët e
xhenetit do të përshëndeten me ‘selam’.
Engjëjt do t’u thonë: “selamun alejkum,
me durimin tuaj gjetët shpëtimin, sa për-
fundim i lavdishëm është ky vend”.
(Kuran, Er-Rra’d: 24) Pastaj ajeti: “Të ci-
lëve duke qenë të pastër, engjëjt ua marrin
shpirtin, duke u thënë: ‘selamun alejkum’-
gjetët shpëtimin, hyni në xhenet për hir të
asaj që vepruat.” (Kuran, En-Nahl: 32) 

Po ashtu, këtë e vërtetojnë edhe shumë
hadithe të Pejgamberit (a. s.). Në një ha-
dith Resulullahu (s.a.v.s.) thotë: “Adhuro-
jeni të Gjithëmëshirshmin, jepni ushqim
dhe jepni selam; do të hyni në xhenet me
selam.” 

Domethënia besimore e ‘selamit’ dhe
epërsia e tij mbi çdo përshëndetje tjetër

Deri këtu, përgjithësisht i kemi parë
specifikat e përshëndetjes islame ‘es-se-
lamu alejkum’. Kemi vërejtur se ‘selami’
si fjalë është thënie e Allahut të Madhë-
ruar; se ai ka domethënie të gjerë dhe
shumë përmbajtësore; se ‘selami’ është
përshëndetja e parë e njeriut të parë Ade-
mit (a. s.); se ‘selami’ është përshëndetja e
melaqeve që i kanë bërë Ibrahimit (a. s.);
se ‘selami’ është përshëndetja për Pej-
gamberin (a. s.); se ‘selami’ është për-
shëndetja për të vdekurit; se ‘selami’ është
përshëndetja e banorëve të xhenetit; se ‘se-
lami’…, me një fjalë dhe mbi të gjitha,
është ashtu sikurse thotë Allahu i Madhë-
ruar në njërin prej ajeteve që e kemi cituar
më lart: ‘është një përshëndetje e caktuar
nga Allahu, e që është e bekuar dhe e kën-
dshme'.

Nuk janë vetëm këto veçoritë e ‘sela-
mit’ si përshëndetje. Jo, ato janë akoma
më shumë që ne disa mund t’i identifi-
kojmë e disa nuk mund t’i dimë. Një është
me rëndësi se përshëndetja islame ‘es-se-
lamu alejkum’ është unikate, e veçantë,
me vlerë të pazëvendësueshme dhe e
pakrahasueshme me asnjë përshëndetje
tjetër nga formulimet njerëzore. Le të pye-
sim: cilat janë ato vlera besimore (akai-
dore) që ‘selamin’ si përshëndetje e bëjnë
të veçantë dhe atraktive? Prej vlerave be-
simore më kryesore janë tri sosh:

1. ‘Selami’ është reflektim i besimit
stabil në Allahun e Madhëruar. Fakti se
‘selami’ është veçanti e myslimanëve dhe
me të nuk lejohet t’i përshëndetim jomy-
slimanët, tregon se e vërteta e tij, mbi të
gjitha, është një e vërtetë besimore. Pra-
nimi i konceptit të ‘selamit’ si përshën-
detje, është njëkohësisht edhe pranim i
besimit islam dhe, e kundërta, refuzimi i
tij, është refuzim i një vlere që ka rëndësi
fetare dhe besimore.

Për asnjë përshëndetje tjetër Allahu
nuk ka thënë se është përshëndetje prej Tij,
përpos për ‘selamin’. Po ashtu,  për asnjë
përshëndetje tjetër Allahu i Madhëruar
nuk ka deklaruar se ka ndonjë vlerë, për-
pos për ‘selamin’, të cilin e ka cilësuar si
përshëndetje të ‘bekuar’ (mubareketen)
dhe të ‘këndshme’ (taj-jibeten) (En-
Nur:61). A ka dëshmi më të madhe për
myslimanin për të vërtetuar epërsinë e një
vlere kundrejt të tjerave se sa dëshmia e
Allahut të Madhëruar? Pa dyshim se nuk
ka. Allahu i ka ditur dhe i di,  dhe do t’i
dijë,  të gjitha përshëndetjet e karakterit
njerëzor, por ‘selamin’ e ka bërë të jetë
përshëndetja e Tij, jo vetëm për këtë botë,
por edhe për banorët e xhenetit, që është
edhe një dëshmi shtesë për mirësinë e ‘se-
lamit’. Sepse,  gjithçka që i atribuohet xhe-
netit, vlera e saj është jashtë çdo
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krahasimi. Cila prej përshëndetjeve njerë-
zore i ka këto begati? Sigurisht se asnjëra.

2. ‘Selami’ është fjalë e Kuranit dhe e
Sunnetit. Më lart kemi përmendur ajetet të
cilat citojnë tekstualisht se ‘es-selamu alej-
kum’ është pjesë e citateve kuranore. Fun-
ksionalizimi i ‘selamit’, në raportet
ndërshoqërore gjithsesi e ka këtë frymë,
pra, atë të respektimit të një urdhri dhe
fjale të Kuranit dhe të Sunnetit të Pejgam-
berit (s.v.a. s.), në dallim prej të gjitha për-
shëndetjeve të tjera të llojit njerëzor, që
nuk e kanë synimin e tillë. Ndërsa është
fare e qartë se citimi i një fjale të Kuranit,
në kuptim të funksionalizimit të urdhrit të
Kuranit dhe respektimit të tij, konsidero-
het vepër e lavdëruar tek Allahu i Madhë-
ruar dhe e shpërblyer. Po kështu është
edhe me aplikimin e një dispozite nga Ha-
dithi i Pejgamberit (s.a.v.s.). Në një hadith,
që e transmeton Imam Termidhiju nga Ibni
Mes’udi (r. a.), Pejgamberi (s.a.v.s.) ka
thënë: ”Kush e lexon një shkronjë nga
Libri i Allahut, atij për këtë i takon një e
mirë, ndërsa kjo e mirë është me dhjetëfi-
shin e saj. Nuk them: elif lam mim se janë
një shkronjë, porse elif është një shkronjë,
lam një shkronjë, mim një shkronjë”. 

Me rastin e ‘selamit’, është evident
fakti se ai është një sintagmë kuranore që
ka pjesën e vet të pamohueshme në këtë
hadith të Pejgamberit (a. s.). Sipas kësaj,
përshëndetja ‘es-selamu alejkum’ si fjalë
e gjuhës arabe i ka tetë shkronja (s,l,m –
a,l,j,k,m), që nga dhjetë sevape japin shu-
mën prej tetëdhjetë sevapeve, e kur kësaj
ia shtojmë edhe sevapet që pasojnë nga re-
spektimi i një norme kuranore, përfun-
dojmë se shpërblimi për dhënie-marrjen e

‘selamit’ është shumë i madh.
Në kuadër të kësaj, ‘selami’ si një sin-

tagmë kuranore ka edhe një vlerë tjetër.
Imam Ebu Hanife (r. a.) rreth ajeteve të Ku-
ranit thotë: “Të gjitha citatet (ajetet) e Ku-
ranit në kuptimin e tyre si fjalë (e Allahut)
janë të barabarta si në vlerë (në kontekst të
shprehjes),  ashtu edhe në madhëri (në kon-
tekst të domethënies). Përveç disa ajeteve
të cilat,  përpos që e kanë vlerën e vet si
fjalë e Allahut, ato e kanë edhe vlerën për
shkak të karakteristikës së përmbajtjes.” 

E ‘selami’, pa dyshim se i ka këto
vlera, sepse përveç tjerash ai është edhe
një prej emrave të Allahut e, emrat e Alla-
hut, pa dallim, pa dyshim kanë domethë-
nie të madhe.

3. ‘Selami’ është lutje për atë të cilit i
drejtohet ai. Argumenti që e vërteton se
‘selami’ ka karakter të lutjes, është rregulli
besimor se me këtë përshëndetje nuk lejo-
het që të përshëndeten jomyslimanët. Kjo
sepse, ‘selami’ si domethënie, bart një
uratë të madhe dhe lutje që konsiston
shpëtimin, sigurinë, paqen nga të këqiat
etj., cilësi këto që Allahu i ka bërë meritë
për ata të cilët e besojnë Atë. Mbi këto pa-
rime, Allahu i ka ndaluar myslimanët që
të luten për jomyslimanët dhe, as mos t’i
përshëndesin me ‘selam’. Kurorë e kësaj
është praktika e Pejgamberit (s.a.v.s.), i cili
për shkak të mosbesimit të xhaxhait të tij,
Ebu Talibit, nuk kishte bërë lutje për të.

Le ta zëmë se edhe përshëndetjet e ka-
rakterit njerëzor kanë karakter të lutjes për
atë të cilit i drejtohen. P.sh. nëse i themi
“mirëmëngjes”, me këtë bashkëbiseduesit
po i urojmë një mëngjes të mirë. Ngja-
shmërisht është edhe me uratat tjera si: mi-

rëditë, mirëmbrëma, tungjatjeta, mirupaf-
shim etj. Të gjitha këto, janë një lloj urate
në vete. Por, cili është perimetri, që karak-
terin e ‘selamit’ si lutje ndaj besimtarit e
bën të veçantë, nga karakteri i përshëndet-
jeve të tjera të llojit njerëzor?

Kësaj pyetje i përgjigjemi kështu: ‘se-
lami’ si lutje është i pakrahasuar me asnjë
përshëndetje tjetër, sepse kur myslimanin
e përshëndesim me ‘selam’, atë e kemi
uruar, apo për të jemi lutur me një dome-
thënie shumë dimensionale që përfshin:
paqen, sigurinë, shpëtimin dhe të tjerat me
radhë, dhe të gjitha këto domethënie që i
inkorporon ‘selami’ i adresojmë tek Ai, i
cili ka mundësi që t’i plotësojë të gjitha
këto të mira, e Ai është Allahu i Madhë-
ruar. Pra, nëpërmjet ‘selamit’ bëjmë një
lutje dhe këtë lutje në të njëjtën kohë e
drejtojmë tek Allahu që t’i dhurojë shëndet
atij të cilin po e përshëndesim. Ky është
qëllimi i ‘selamit’ dhe çdo vepër që e bën
besimtari, atë e drejton tek Allahu, si Dhu-
rues i vetëm i të gjitha të mirave të cilat
njeriu i gëzon.

Në dallim prej përshëndetjeve të tjera
të karakterti njerëzor, të cilat përpos që
kanë një domethënie shumë të lokalizuar,
kanë karakter formal. Sepse, ta urosh di-
kend me përshëndetjen ‘mirëdita’ apo ‘mi-
rëmbrëma’, kjo do të thotë që me këtë
uratë t’i shprehësh një admirim personal,
por pa e adresuar tek Ai i Cili ka mundësi
që këtë ‘mirëditë’ apo ‘mirëmbrëma’ ta
shndërrojë në realitet. 

Prandaj, për këto arsye dhe të tjera,
përshëndetja ‘es-selamu alejkum’ është
unikate dhe e pakrahasueshme me asnjë
përshëndetje të karakterit njerëzor.

Shkruan: Muzemil Osmani

Shkaqet që kanë ndikuar në ke-
qinterpretimin e haditheve
janë të shumta, prandaj disa

më të rëndësishmet do t’i theksojmë në
vazhdim:

Urrejtja ndaj fesë islame: Kohëve të
fundit urrejtja ndaj Islamit dhe luftimit të
tij është përhapur në çdo skaj të botës.
Komente jo të përshtatshme për të Dër-
guarin e Zotit dhe shpifje ndaj tij, nxjer-
rja e ajeteve dhe haditheve nga konteksti
i tyre për të sulmuar Islamin, pohimet se
sulmet terroriste nuk janë dukuri të izo-
luara brenda myslimanëve, por janë du-
kuri që përhapen dhe që arsyetohen me
argumente fetare. Pretendimet se Islami
është shkaku për moszhvillimin e mysli-
manëve dhe se ai ndeshet me shkencat
natyrore dhe teknike, janë vetëm disa prej
akuzave që i bëhen Islamit.

Në bazë të kësaj, shpifin se Islami
është përhapur me forcën e shpatës dhe
jo me forcën e argumenteve bindëse,  apo
në sajë të mësimeve dhe vlerave të tij.
Duhet thënë se, për fat të keq, ky trillim
ka ndikuar shumë te jomyslimanët, të
cilët  në mënyrë naive mendojnë se
Islami nuk mund të kishte miliona ithtarë
nëpër botë sikur mos të ishte përhapur me
anë të forcës dhe nën kërcënimin e dhu-
nës. Është e vërtetë se Islami është feja e
përhapur me shpejtësi më të madhe, mi-
rëpo kjo nga shkaku se atë e ndihmoi Al-
lahu (xh. sh.). Kjo fe ende vazhdon të
përhapet dhe  është forca e së vërtetës dhe
e logjikës, të cilat janë të mishëruara në
parimet e tij, siç thotë Ahmed Didad:
“është e vërtetë se Islami është përhapur
me shpatë, por me shpatën e intelektit”.
Këtë e vërteton fakti se personat që e për-

qafojnë Islamin janë  kryesisht nga radhët
e intelektualëve dhe kjo ndodh përkundër
faktit se bota islame ndodhet në një si-
tuatë jo të mirë, nga shkaku se intelek-
tualët janë ata të cilët e studiojnë Islamin
e jo myslimanët.

Myslimanët sunduan në Spanjë rreth
800 vjet. Gjatë kësaj kohe nuk u bë asnjë
imponim që ndonjë prej jomyslimanëve
të përqafojë Islamin,  ngase në Islam ek-
ziston parimi: “Nuk ka dhunë në fe…” 

Nëse dikush e analizon botën arabe,
do të shohë se atje  ekzistojnë komunitete
të mëdha  krishterësh arabë, si në Siri, Pa-
lestinë, Sudan dhe Egjipt, edhe pse my-
slimanët sundojnë në Arabi prej 1400
vjetësh... Vallë, nëse myslimanët do ta ki-
shin përhapur Islamin me dhunë, a do të
mbetej ndonjë i krishterë nëpër ato
vende?

GRINDJA DHE POLEMIKA MES
MYSLIMANËVE 

Thotë Pejgamberi (sal-lallahu alejhi
ve selem): “Nuk ka humbur ndonjë po-
pull pas udhëzimit që ka qenë në të,
vetëm pasi që janë dhënë pas dialogut e
polemikës.” Pastaj ka vijuar me leximin
e këtij ajeti: “Ata nuk ta thanë atë vetëm
si polemikë, por ata janë njerëz ngatër-
restarë.”

Imam Maliku thotë: “Polemika e
ashpërson dhe e forcon zemrën dhe bën
që të lindin në të urrejtjet dhe inatet.”
Ndërsa Ibni Rexhebi thotë: “Prej gjërave
që i kanë përbuzur dijetarët e të parëve
tanë është dialogu, kundërshtimet dhe
gjithashtu polemika në çështjet e hallal-
lit dhe të haramit. Një gjë e tillë nuk ka

Shkaqet e këqinterpretimi 
të Hadithit

“Pasardhësit e mi do të ndahen në shtatëdhjetë e tri degë, prej të
cilave në mëshirën e Zotit do të jetë vetëm një, e kjo është ajo që do t’i

mbahet drejtimit në të cilin jam unë dhe shokët e mi.” 
(Hadith)
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qenë rruga e prijësve, dijetarëve të Isla-
mit, por u shpik më vonë pas tyre.” Disa
nga selefët kanë thënë: “Kur Allahu ia do
të mirën një robi, ia hap dyert e punës
dhe ia mbyll derën e polemikës; e kur Al-
lahu (xh. sh.) ia do një robi të keqen, ia
mbyll dyert e punës dhe i hap atij derën e
polemikës.” Sot fatkeqësisht shohim se
myslimanët janë dhënë me të madhe pas
debatit. Çështjet si: a të mbahet ora në
dorë të djathtë apo në të majtë, a duhet të
mbahen pantallonat e gjata apo të shkur-
tohen etj. janë bërë pothuajse primare te
disa myslimanë.

Në këtë pikë do të cekim disa hadithe
që keqinterpretohen si rezultat i grindjeve
dhe polemikave në mes myslimanëve:

Hadithi i Pejgamberit (s.a.v.s.) thotë:
“Dallohuni nga idhujtarët; lëshoni mje-
krat dhe shkurtoni mustaqet!” Nga ke-
qinterpretimi i këtij hadithi nxirret se
lëshimi i mjekrës është i obliguar dhe
ruajta e mjekrës është ndryshim i krijimit
të Allahut; se ai që nuk ka mjekër nuk
mund të hyjë në xhenet!

Nëse i shohim hadithet e Pejgamberit
(s.a.v.s.) të kësaj natyre, si p.sh. “dallo-
huni nga këta duke bërë këtë”, kemi
shumë hadithe të cilat njëherit nuk janë
të obligueshme, edhe pse është i njëjti
tekst,  p.sh: “Dallimi mes agjërimit tonë
dhe agjërimit të Ithtarëve të Librit (të kri-
shterët dhe jehudët) është ngrënia e syfy-
rit.”A thua në bazë të këtij hadithi ka
ndonjë dijetar i cili thotë se të hash syfyr
është obligim, ndërsa dihet që agjërimi
është obligim, ndërsa syfyri është sun-
net. Pra, nuk duhet hadithet të merren
shabllon dhe të nxirren dispozita pa u
analizuar mirë.

Hadithi i Pejgamberit (s.a.v.s.):“Bëni
(o ju gra) tespih, tehlil dhe takdis dhe
mos jini shpërfillëse që ta harroni tevhi-

din! Dhe numëroni me gishtërinjtë tuaj,
sepse do të pyeten (edhe gishtërinjtë) dhe
ato do të përgjigjen!”

Në bazë të këtij hadithi mundohet që
të ndalohet përdorimi i tespiheve, ku disa
injorantë duke u bazuar në mendjen e tyre
të kufizuar, shkojnë deri në atë sa që i he-
dhin tespihet prej xhamive, gjë e cila
ngjall fitne në mesin e besimtarëve. Pej-
gamberi (a. s.) plot njëzetetre vjet thirri
në Islam dhe nuk urdhëroi që menjëherë
të hiqen putat nga Qabeja, e cila ishte e
mbushur me idhuj, dhe këtë e bëri nga
frika e fitnes. Ne mund të themi se ky ha-
dith nuk është kuptuar sa duhet, apo
është nxjerr nga konotacioni i vet, ngase,
as ky  hadith, e as hadithet e tjera që janë
të ngjashme,  nuk argumenton se është e
ndaluar të përdoren tespihet.

Kemi shumë transmetime që lejojnë
përdorimin e tespiheve. Transmetohet se
Ebu Safijjes, r.a. (shërbëtorit të Dërguarit
të Allahut s.a.v.s.) iu sollën tepihe nga lë-
kura dhe një enë me gurëz të imët, me te
cilët bëri tespihe deri në drekë, dhe pastaj
tespihet dhe enën ia hoqën. Ndërsa, kur
Ebu Safijja (r. a.) e fali namazin e iqin-
disë, përsëri ia kthyen ato dhe ajo bëri te-
spihe me to deri në aksham. Nga
shërbëtori i Sa’dit, transmeton se Sa’d
ibn ebi Vekkas ka bërë tespihe me gura-
lecë ose me kocka hurmash. Pra, një sa-
habij i madh dhe i famshëm bën tespihe
me guralecë!

Hadithi i Pejgamberit (s.a.v.s.): “Tre
personave nuk do t’u flasë Allahu në
Ditën e Gjykimit: atij që jep lëmoshë dhe
e përmend, shitësit që e lëvdon mallin e
vet duke u betuar rrejshëm dhe atij që i
zgjat rrobat e veta.” Në një transmetim
tjetër thuhet: “Tre personave nuk do t’u
flet Allahu (xh. sh.) në Ditën e Gjykimit,
nuk do t’i shikojë, nuk do t’i pastrojë nga

gabimet dhe për ta do të ketë dënim të
madh.”

Këtë e përsëriti tri herë. Ebu Dherri
tha: Paskan humbur dhe qenkan shkatër-
ruar! Po kush janë ata? I Dërguari
(s.a.v.s.) tha: “Zgjatësi i rrobave, dhënësi
i lëmoshës që e përmend atë, dhe shitësi
që betohet rrejshëm gjatë tregtisë së tij.”

Edhe këto hadithe janë prej atyre të
cilat kanë rënë në duart e injorantëve dhe
janë  keqinterpretuar. Sipas disave, në
bazë të këtyre haditheve myslimanit nuk
i lejohet t’i mbajë rrobat e gjata nën
zogun e këmbës.

Por, e vërteta e këtij hadithi nuk është
kjo, por e vërteta është se në këtë hadith
bëjnë pjesë ata persona të cilët i lëshojnë
rrobat e tyre nga mendjemadhësia. Në
këtë kontekst kemi hadithin ku  i Dër-
guari (s.a.v.s.) ka thënë: “Kush i tërheq
rrobat e tij zvarrë me mendjemadhësi, Al-
lahu nuk do ta shikojë në Ditën e Gjyki-
mit.”  Atëherë, Ebu Bekri (r. a.) tha:
“Një pjesë e rrobës sime zvarritet nëpër
tokë, përveç nëse i kushtoj kujdes të ve-
çantë? Atëherë i tha: “Ti nuk je nga ata
që e bëjnë nga mendjemadhësia.”  Gji-
thashtu, transmeton Ebu Bekrete, i cili
tregon: “U zu dielli përderisa ne ishim te
Pejgamberi (s.a.v.s.). Ai u ngrit dhe nga
të shpejtuarit e tërhiqte zvarrë rrobën e
tij derisa arriti në xhami.”

Këto janë vetëm disa hadithe në këtë
temë, të cilat keqinterpretohen dhe nxir-
ren nga konteksti i tyre.

Kapja për ide të tjera dhe jo për Ku-
ranin dhe Sunnetin:

Kjo çështje është shumë e ndërlikuar,
por edhe e ndjeshme. Shumë njerëz my-
slimanë përçahen se u përkasin ideve të
ndryshme dhe përfaqësojnë ideologji të
ndryshme. Madje, nga injoranca e tyre
mund të përfaqësojnë dhe të mbrojnë

edhe ide laike dhe antifetare. Disa të tjerë
janë të lidhur me individë të caktuar dhe
besojnë se të gjithë njerëzimi duhet të li-
dhet me të dhe me rrethin e tij. Kështu p.
sh. disa njerëz, duke u thirrur në teoritë
e filozofëve që kanë për femrën, ata këto
teori ia veshin edhe Islamit, duke e quaj-
tur edhe si përkrahës i këtyre teorive ba-
zuar në hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.)
ku thotë: ”Gratë janë me mendje dhe
besim të mangët.”

Hadithi është i vërtetë, mirëpo më-
nyra se si është kuptuar ky hadith është
gabim, pasi që ky hadith nuk ka për qël-
lim dobësinë e femrës dhe injorimin e saj,
por ky hadith na tregon natyrshmërinë e
gruas nga ana e krijimit. Gruaja nga na-
tyra e saj është krijesë që e mbizotërojnë
emocionet; kjo nga shkaku se Zoti i ka
ngarkuar gruas funksione dhe detyra të
ndjeshme, si shtatzënia, gjidhënia, rritja
dhe edukimi i fëmijëve - funksione të
cilat nuk realizohen me anë të mendjes,
por me anë të emocioneve. Ndjenjat e saj
mbizotërojnë logjikën e saj dhe ato janë
më të shprehura sesa aktiviteti i saj men-
dor, ngase ajo është e formuar më shumë
të bajë sesa të imponojë, më shumë pra-
non të nënshtrohet sesa të sundojë.

METODAT E KUPTIMIT TË DREJTË 
TË HADITHIT

Ai që do të punojë me hadithin e Pej-
gamberit (s.a.v.s.) duhet të ketë parasysh
që të hiqet prej shtrembimeve të gënje-
shtarëve dhe interpretimet e të paditurve.
Po ashtu, duhet t’u përmbahet disa çë-
shtjeve që konsiderohen si parime the-
melore të kësaj shkence.

Detyrë e dijetarit është që gjatë argu-
mentimit me një hadith, të hulumtojë,
me qëllim që ta pastrojë njohurinë e tij
nga  hadithet e dobëta, me të cilat janë
mbushur shumë libra fetarë.  Pastaj, dije-
tarin nuk guxon ta tërheqë përhapja e një
hadithi në mesin e njerëzve, pasi që një
hadith të jetë i njohur, nuk do të thotë se
është edhe i vërtetë. Dijetari e ka për de-
tyrë që para se ta plasojë një hadith në

mesin e njerëzve të thjeshtë, atë hadith ta
analizojë mirë, duke përdorur të gjitha
disiplinat e klasifikimit të hadithit, siç
janë: disiplina mbi kuptimin e fjalëve të
panjohura të hadithit, disiplina rreth har-
monizimit të haditheve që s’janë në paj-
tueshmëri në mes vete, harmonizimi i
haditheve që kanë të bëjnë me një temë
etj. Për të kuptuar hadithin në mënyrë sa
më precize, duhet të analizohen rretha-
nat në të cilat është thënë hadithi.

Shohim se për të ardhur te kuptimi i
një hadithi sa më mirë, kërkohet punë
dhe dituri. Është e vërtetë se të gjithë nje-
rëzit nuk janë në një nivel të diturisë,
prandaj ka nevojë që njerëzit të cilët nuk
janë të thelluar në dituri, të ndjekin ata të
cilët kanë studiuar rreth fesë, pasi ata më
mirë i kuptojnë tekstet fetare, pasi edhe
vetë urdhër i Allahut (xhele-shanuhu)
është: “Pyetni dijetarët, nëse ju nuk
dini.” 

Në këtë drejtim, ne duhet të kemi
kujdes që të mos pyesim çdo njeri rrugës
për fenë, e të marrim dispozita nga nje-
rëz të cilët diturinë e kanë të paverifikuar,
por do të pyesim njerëzit e ditur, do të
ndjekim një shkollë juridike, pra, me-
dhhebin të cilin e kanë përkrahur shumica
e botës islame, pasi që  nuk mund të thir-
ret çdo njëri në  marrjen e fesë direkt nga
Kurani dhe Hadithi; kjo është absurde,
pasi çdo njeri i thjeshtë që ka lexuar
ndonjë revistë me përmbajtje fetare, nuk
guxon  t`i japë guxim vetes e të flasë rreth
fesë pa pasur njohuri të plota. Pejgamberi
është kërcënuar rëndë, duke thënë: “Dhe,
kush bën shpifje ndaj meje (më bën gën-
jeshtar), vendqëndrimi i tij është në
zjarr.”

PËRÇARJA E MYSLIMANËVE

Edhe krahas asaj se thirrja për unitet
dhe vëllazërim mes myslimanëve gjendet
në shumë ajete kuranore  dhe hadithe të
Pejgamberit (s.a.v.s.), sot myslimanët i
gjen në gjendje të mjerueshme. Fatkeqë-
sisht, edhe hadithet e Pejgamberit
(s.a.v.s.), duke mos ua dhënë hakun dhe

duke i nxjerrë nga konteksti i tyre, ashtu
siç folëm deri tani, janë bërë shkak për
përçarje. Mu kjo është një prej shkaqeve
që myslimanët sot i shohim duke luftuar
njëri me tjetrin, duke shpifur njëri-tjetrin
për mëkatarë apo jobesimtarë, ndërsa e
gjithë kjo për shkak  të dallimeve në men-
dime.

Si duket, jemi duke jetuar në kohën
për të cilën Muhamedi (a. s.) ka thënë:

“Pasardhësit e mi do të ndahen në
shtatëdhjetë e tri degë, prej të cilave në
mëshirën e Zotit do të jetë vetëm një, e
kjo është ajo që do t’i mbahet drejtimit në
të cilin jam unë dhe shokët e mi.”

A thua është në rregull që e gjithë kjo
përçarje të ndodhë vetëm për shkakun e
disa mospajtimeve në çështjet dytësore?!
As’habët (r. a.),  ka pasur raste kur nuk
janë pajtuar në disa çështje, mirëpo në
këtë nuk ka pasur kurrfarë dëmi për fenë,
as që ka ndikuar në unitetin ndër mysli-
manët.  Në të vërtetë, është manifestuar
gjerësia e mendimit islam. Kështu, ata
llojllojshëm i kanë kuptuar disa ajete dhe
hadithe, por për këtë shkak ndërmjet vete
nuk janë grindur, nuk kanë polemizuar.

Për shembull, Ibn Umeri rrëfen se
Muhamedi (a. s.) kur kthehej nga Ahzabi
ka thënë: “Askush mos ta falë iqindinë,
pos te fisi kurejdhë.” Por, disa ende ishin
në rrugë kur hyri koha e iqindisë, e disa
mendonin se nuk duhet falur deri në ven-
din e caktuar, të tjerët: se duhet dhe se kjo
nuk do të jetë kurrfarë gabimi. Më vonë
këtë rast ia rrëfyen Pejgamberit      (a. s.)
dhe ai asnjërin nuk e qortoi. 

Besimtari i sinqertë duhet të ketë kuj-
des që mos të bëjë ndonjë vepër, apo të
thotë ndonjë ide e cila do të rezultonte me
përçarje. Ibn Abbasi transmeton se Mu-
hamedi (a. s.) ka thënë: “Kush sheh në
obligimet (të drejtat) e veta diçka që per-
sonalisht nuk i përgjigjet, le të durojë (e
mos të bëjë përçarje), sepse: kush largo-
het prej Bashkësisë vetëm për një pël-
lëmbë dhe në gjendjen e tillë vdes, ka
vdekur me vdekjen e të pafeut.”

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



dhe një nga burimet e Kodit Civil nga viti
1949, të punuar në bazë të modelit egjip-
tian.

Kushtetuta e përkohshme irakiane
nga viti 1990 e përkufizon këtë vend si
republikë popullore demokratike,  qëllimi
i së cilës është ndërtimi i shtetit unik arab
dhe sistemit socialist (neni 1). Populli
është burim i pushtetit dhe legjitimitetit
(neni 2),  kurse Islami është religjioni
shtetëror (neni 4). Liria e besimit dhe e
ritualeve fetare është e garantuar në paj-
tim me dispozitat e kushtetutës dhe ligjit
dhe në pajtim me rendin publik dhe mo-
ralin (neni 25).

E drejta e sheriatit për myslimanët
është relevante në fushën e statusit per-
sonal dhe është në kompetencë të gjyka-
tave të sheriatit. Sheriati gjithashtu është
njëri prej burimeve të Kodit Civil nga viti
1951,  të ndërtuar nën ndikimin e juristit
egjiptian Abdurrezak Senhur. 

Kushtetuta e Kuvajtit nga 11 nëntori
1962, ngjashëm me Egjiptin, në nenin 2 e
shpall Islamin për religjion shtetëror,
kurse sheriatin islam për burimin kryesor
të legjislacionit. Shteti është i obliguar ta
ruajë “trashëgiminë islame dhe arabe dhe
t’i kontribuojë përparimit të qytetërimit
njerëzor” (neni 12). Trashëgimia është e

garantuar si e drejtë e rregulluar me she-
riat (neni 18). Praktikisht, zbatimi i she-
riatit është  përqendruar në fushën e
statusit personal të myslimanëve dhe ka
njëfarë ndikimi dhe në disa degë të tjera
private-juridike. 

Kushtetuta e Mbretërisë Hashimite të
Jordanisë nga 1 janar 1952 shpall në
nenin 2 Islamin për religjion shtetëror.
Neni 103 i Kushtetutës u jep gjykatave
sheriatike juridiksionin përjashtues në
kontestet ku të dyja palët janë mysli-
manë. Juridiksioni real i gjykatave she-
riatike, e me vetë këtë edhe vëllimi i
zbatimit të së drejtës sheriatike, përfshin:
gjërat e statusit personal të myslimanëve,
gjërat që i përkasin dëmshpërblimit për
vrasje, ku të dyja palët janë myslimanë,
apo ku një palë nuk është mysliman, por
janë pajtuar ta pranojnë kompetencën e
gjykatave të sheriatit (neni 104). Statusi
personal i jomyslimanëve është në kom-
petencë të bashkësive të tyre fetare.

Libani nuk ka religjion shtetëror, por
Kushtetuta e tij nga viti 1990 në nenin 9
u garanton qytetarëve lirinë e ndërgjeg-
jes. Shteti i respekton të gjitha fetë dhe
siguron zbatimin e lirë të të gjitha llojeve
të ritualeve,  me kusht që kjo të mos jetë
në kundërshtim me rendin publik. Shteti,
gjithashtu, garanton që statusi personal
dhe interesat fetare të qytetarëve  të ci-
litdo lloj konfesioni do të respektohen.
Në këtë shtet shumëfetar, të goditur me
luftën shumëvjeçare, është ruajtur rre-
gulli i autonomisë juridike te më shumë
se pesëmbëdhjetë bashkësi fetare në gjë-
rat e statusit personal. Në këtë kontekst,
sheriati paraqet burimin e legjislacionit
në gjërat familjare, trashëgimore dhe va-
këfnore të myslimanëve. Sunitët pasojnë
fikhun hanefi, shiitët shpjegimin juridik
xhaferit,  derisa të tjerët kanë kodifikimin
e tyre të veçantë. 

Kushtetuta e Republikës Popullore të
Algjerisë në referendumin e 23 shkurt
1989, në preambulën e vet disa herë re-
ferohet në Islam. Kështu, theksohet që
Islami është njëri prej komponentëve
bazë të identitetit algjerian dhe se Algje-
ria është “vend i Islamit”. Neni 2 i kësaj
kushtetute: “Islami është religjion shtetë-
ror.” Liria e besimit dhe e mendimit është
e pacenueshme (neni 36). Sfera e zbati-
mit të së drejtës sheriatike është fusha
private-juridike: statusi personal i mysli-
manëve dhe disa aspekte të së drejtës ci-
vile. Kjo ka gjetur shprehje në Kodin
Civil nga 28 shtator 1975 dhe në Kodin
Familjar nga qershori 1984. Të drejtën e
sheriatit e zbatojnë gjykatat nacionale të
juridiksionit të përgjithshëm.

Kushtetuta tuniziane nga viti 1991 në

preambulë proklamon vullnetin e popul-
lit të Tunizisë që të mbetet, ndër të tjera,
besnik ndaj mësimit të Islamit. Neni 1 i
kësaj kushtetute e shpall Islamin për re-
ligjion shtetëror. Liria e besimit është e
garantuar,  me kusht që mos ta prish ren-
din publik (neni 5). Feja e kryetarit të
shtetit  është Islami (neni 38). Pasoja po-
zitive-juridike e këtyre dispozitave është
që sheriati përbën burimin material të ku-
shtetutshmërisë për statusin personal dhe
ka ndikim të caktuar në degët tjera të së
drejtës private.

Kushtetuta e Mbretërisë së Marokut
nga viti 1992 në preambulë e përkufizon
Marokun si “shtet të pavarur mysliman”.
Islami është religjion shtetëror,  kurse
shteti të gjithë qytetarëve u garanton li-
rinë e fesë (neni 6). Mbreti, i cili bart ti-
tullin tradicional Emir el-mu’minin
(komandant i besimdrejtëve), siguron,
ndër të tjera, respektimin e Islamit dhe të
kushtetutës (neni 19). Praktikisht, sheriati
përbën thelbin e të drejtës familjare, të
kodifikuar në vitin 1957, dhe disa degëve
të tjera private-juridike, sikurse është e
drejta për tokën.

Në Nigeri nga maji 1994 është proce-
dura e nxjerrjes së kushtetutës së re. Në
qershor 1995 Konferenca kushtetuese ka
miratuar projektin për të cilin është da-
shur të diskutohej deri më 1 tetor 1995.
Në mungesë të të dhënave për këtë pro-
jekt dhe për atë se a është miratuar si ku-
shtetutë, do ta analizojmë gjendjen sipas
kushtetutës nga viti 1979.

Kushtetuta e Republikës Federale të
Nigerisë nga viti 1979 në dikasterin për
gjyqësinë parasheh formimin e Gjykatës
Sheriatike të Apelacionit për çdo shtet që
e kërkon këtë (neni 240/1). Këto gjykata
janë kompetente në gjërat civile,  të cilat
inkuadrojnë: çështjet e martesës, divor-
cit, marrëdhënieve martesore, kujdesta-
risë, vakëfeve, dhuratave dhe
trashëgimisë,  me kusht që të dy palët të
jenë myslimanë apo nuk janë myslimanë,
por e kërkojnë zbatimin e të drejtës së
sheriatit (neni 242/2/a-e).

Ky pozicion i sheriatit në Nigeri është
rezultat i reformës juridike të cilën e ka
iniciuar më 1959 kryetari i atëhershëm
Ahmed Bello. Kjo reformë, në të cilën ka
marrë pjesë orientalisti i njohur britanik
Jerom N. D. Anderson, e ka kufizuar zba-
timin e të drejtës së sheriatit kryesisht në
çështjet personale të myslimanëve dhe e
ka rrëgjuar sheriatin në një nga burimet e
të drejtës nigeriane, krahas Common Law
të Anglisë dhe të drejtës zakonore. 

Kushtetuta e parë e Bangladeshit nga
4 nëntori 1972 ka theksuar në preambu-
lën e saj si parime fundamentale konsti-

Nga Prof. dr. Fikret Karçiq

Numri më i madh i shteteve ba-
shkëkohore myslimane në ku-
shtetutat e veta i japin sheriatit

vendin e njërit prej burimeve të së drejtës
pozitive. Sistemet juridike të vendeve të
tilla i karakterizon heterogjenia: normat
juridike nxirren nga burimet e ndryshme
sikurse janë e drejta zakonore. 

SHERIATI DHE E DREJTA E
RECEPTUAR EVROPIANE

(PERËNDIMORE) 

Kjo gjendje është rezultat i zhvillimit
të brendshëm juridik i atyre vendeve (in-
teraksioni sheriat – kanun – urf) dhe ndi-
kimeve të huaja kulturore, sidomos në
kohën e dominimit kolonialist. Heterog-
jenia juridike në të shumtën e rasteve
është përcjellë me diversitetin e sistemit
gjyqësor.

SHERIATI SI NJË PREJ BURIMEVE TË
SË DREJTËS POZITIVE

Kushtetuta e Republikës Arabe të Eg-
jiptit, e shpallur më 11 shtator 1971,
kurse e plotësuar më 20 prill 1980, për-

mban në nenin 2 dispozitën që Islami
është fe shtetërore, gjuha arabe - gjuhë
zyrtare,  kurse parimet e së drejtës së she-
riatit - burimi kryesor i legjislacionit. Kjo
dispozitë është futur në kushtetutë pas
humbjes egjiptiane në luftën gjashtëditë-
she me Izraelin në vitin 1967, pas së cilës
pasoi verifikimi i orientimit ideor të kom-
bit dhe rritja e zhvillimit të revivalizmit
islam. Grupet islame në vend e kanë
shpjeguar dispozitën kushtetuese nga
neni 2 si bazë për ndryshimin e legjisla-
cionit të tërësishëm dhe harmonizimin e
tij me sheriatin. Qeveria ka marrë qën-
drim se sheriati është burim efektiv
vetëm në fushën e statusit personal dhe
pjesërisht në të drejtën civile, pasi është i
kyçur si një prej burimeve plotësuese të
Kodit Civil nga 1948.

Shumë përpjekje të kodifikimit edhe
të degëve të tjera të së drejtës në bazë të
sheriatit gjatë viteve 1980 ka mbetur pa
rezultate praktike. 

E drejta e sheriatit në fushën e statu-
sit personal të myslimanëve e zbatojnë
nga 1955 gjykatat nacionale të kompe-
tencave të përgjithshme, e jo gjykatat e
veçanta sheriatike. Jomyslimanët, nëse i
përkasin grupit të njëjtë religjioz, janë
nën juridiksionin e gjykatave të tyre kon-

fesionale, të cilat në suaza të rendit pu-
blik gjykojnë sipas së drejtës së tyre ka-
nonike. 

Kushtetuta aktuale e Sirisë, e miratuar
më 13 mars 1973, e përkufizon këtë vend
si “shtet demokratik, popullor, socialist
dhe sovran” (neni 1). Bazën ideologjike
të kushtetutës e përbën mësimi socialist
në interpretim të Partisë së Rilindjes So-
cialiste Arabe (Baath) dhe në këtë kon-
tekst duhet shikuar pozicionin e Islamit
dhe të sheriatit. Kushtetuta bazohet, siç
është theksuar në preambulën e saj, në
katër parime kryesore: domosdoshmërinë
e revolucionit të tërësishëm arab, unite-
tin arab, ndërtimin e socializmit krahas
anticionzimit dhe antiimperializmit, li-
rive dhe demokracisë popullore.

Neni 3 proklamon (1) që feja e krye-
tarit të Republikës duhet të jetë Islami
dhe (2) që e drejta juridike islame është
burimi kryesor i legjislacionit. E drejta në
trashëgimi është e garantuar në pajtim me
ligjin (neni 17), pa përcaktim se çka është
burim i këtij ligji. Liritë religjioze janë të
garantuara dhe shteti i respekton të gjitha
religjionet (neni 39). Këto dispozita janë
zbatuar në praktikë në atë mënyrë që she-
riati e përbën thelbin e të drejtës së statu-
sit personal, të kodifikuar qysh nga 1953,
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E drejta e sheriatit në kushtetutat e
vendeve bashkëkohore myslimane

TRIBUNË (2)

Sheriati për myslimanët
paraqet shprehjen
normative të fesë së tyre,
burimet kryesore të së cilës
janë Shpallja e Zotit
(Kurani) dhe praktika e
Pejgamberit të Zotit. Këto
norma janë zhvilluar në
sistemin unik fetar-etik dhe
juridik me anë të gjykimit
të pavarur juristik
(ixhtihad) në format e
ndryshme, miratimit të
traditës (adet), dobisë së
përgjithshme (masleha) etj.
Për shkak të lidhshmërisë
funksionale me fenë,
sheriati për të gjithë
myslimanët e botës ka rolin
e suazës referente dhe
kriterit për vlerësimin e
vlefshmërisë së akteve
individuale dhe kolektive.
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tucionale: nacionalizmin, socializmin,
demokracinë dhe shekullarizimin. Këto,
sipas autorëve të Kushtetutës, kanë qenë
idealet që e kanë frymëzuar popullin e
Bengalit që të fillojë luftën çlirimtare.
Parimi i shekullarizmit, sipas nenit 12, do
të duhej realizuar nëpërmjet eliminimit të
komunalizmit, ndalesës së dhënies së sta-
tusit politik në dobi të cilitdo religjion,
ndalesës së abuzimit të religjionit për sy-
nime politike dhe ndalimit të diskrimini-
mit apo përndjekjes së personave të cilët
praktikojnë religjionin e caktuar.

Pas ndryshimeve në skenën politike
të brendshme të Bangladeshit,  më 1977
është ndryshuar edhe pozicioni kushte-
tues i Islamit. Urdhri për shpalljen e ndry-
shimeve kushtetuese (Proclamations
Ammendment Order, 1977) ka futur në
Kushtetutë parullën hyrëse islame “Në
emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit,
Mëshirëplotit” dhe ka ripërkufizuar pari-
met kushtetuese bazë, e me vetë këtë
edhe vlerat të cilat e kanë frymëzuar po-
pullin e Bengalit që të luftojë për pava-
rësi nacionale. Këto vlera tash janë:
përkushtimi absolut dhe besimi në Alla-
hun e lartësuar, nacionalizmi, demokra-
cia dhe socializmi, i kuptuar si drejtësi
ekonomike dhe shoqërore. Me amenda-
mentin kushtetues nga 7 qershori 1988,
të cilin e ka nënshkruar kryetari Ershadi,
Islami është shpallur për religjion shtetë-
ror i Bangladeshit. Ky fakt nuk ka ndi-
kuar në vëllimin e zbatimit të sheriatit, i
cili ka mbetur i kufizuar në fushën e të
drejtës familjare të kodifikuar në kohën
derisa Bengali ka paraqitur Pakistanin
lindor (Family Laws Ordinance, 1961).
Për zbatimin e këtyre dispozitave kom-
petentë janë gjykatat nacionale.

Në rastin e Indonezisë, çështja e po-
zitës së sheriatit në legjislacionin nacio-
nal është shfaqur qysh gjatë luftës për
pavarësi. Komiteti përgatitor për pavarë-
sinë indoneziane e ka nxjerrë më 22 qer-
shor 1945 dokumentin e njohur si “Karta
e  Xhakartës” (Piagam Jakarta), ku thu-
het që Indonezia do të jetë “republikë e
bazuar në sovranitetin popullor, e bazuar
mbi fenë në Zotin me detyrim për pasue-
sit e Islamit që të ndjekin ligjin islam”.
Ky dokument, për shkak të raporteve të
brendshme politike, nuk është futur në
kushtetutën e shpallur më 18 gusht 1945.
Në preambulën e kësaj kushtetute qën-
dron vetëm “Besojmë në Zotin e Gjithë-
mundshëm dhe të Lartësuar” dhe kjo
bindje është shpallur për një prej bazave
të shtetit (neni 29/1). Liria e predikimit të
religjionit është e garantuar (neni 29/2).

Kjo kushtetutë së shpejti është ven-
dosur jashtë fuqisë,  ndërsa  më 1959 së-
rish është futur dhe është në fuqi edhe sot.
Dekreti i kryetarit nga 5 korriku 1959,
me të cilin kjo kushtetutë sërish është
futur, përmban paragrafin në të cilin thu-
het se “Karta e Xhakartës” ka frymëzuar
Kushtetutën dhe paraqet nyjën në zinxhi-
rin e zhvillimit kushtetues të vendit. Ky
ndryshim ka hapur mundësinë për nxjer-
rjen e ligjeve të caktuara,  të cilët e kanë
futur të drejtën e sheriatit për myslimanët
në çështjet fetare-administrative dhe sta-
tusore. Trupat për tubimin e zeqatit janë
vendosur më 1968, gjykatat sheriatike
janë bërë me ligjet nga viti 1970, 1974
dhe 1989. Në vitin 1991, me instruksio-
nin e kryetarit, zyrtarisht është miratuar
kodifikimi i të drejtës islame në çështjet
e marrëdhënieve familjare, trashëgimore
dhe vakëfnore. Me këtë është përcaktuar

pozicioni dhe forma e sheriatit në siste-
min juridik nacional. 

Kushtetuta e Malajzisë nga viti 1963 e
shpall Islamin për fe të Federatës,  me atë
që edhe religjionet tjera mund të prakti-
kohen në qetësi dhe harmoni në të gjitha
pjesët e vendit (neni 3). Kryepar i fesë
islame në vend është monarku (Yang Di
Pertuan Agong). Shtetet dhe federata
mund të vendosin apo të ndihmojnë insti-
tucionet islame dhe instruksionet në fenë
islame (neni 12). Për myslimanët detyri-
misht vlen e drejta e sheriatit në aspekt të
trashëgimisë, testamentit, martesës, di-
vorcit, dhuratave martesore, furnizimit,
adoptimit, ligjësimit, kujdestarisë, dhura-
tave, pasurisë së lënë me testament dhe
administrimit të tyre, organizimit dhe ve-
primit të gjykatave të sheriatit, zeqatit, sa-
dakat’ul-fitrit dhe bejt’ul-malit. Këto
gjëra janë në juridiksion të shteteve të ky-
çura në federatën malajziane dhe ato lig-
jërisht e rregullojnë këtë fushë. Degët
tjera juridike janë nën juridiksionin e të
drejtës civile nga sistemi Common Law
dhe praktika malajziane. E drejta e she-
riatit, në vëllimin në të cilin zbatohet në
Malajzi, është e kodifikuar nëpërmjet leg-
jislacionit shtetëror dhe zbatohet nëpër-
mjet gjykatave sheriatike shtetërore.

Në shtetin Brunej Daruselam, Islami
gjithashtu ka statusin e religjionit shtetë-
ror. Sulltani i Brunejeve është prijës i fesë
islame. Në këtë funksion atij i ndihmon
Këshilli fetar islam (Majlis Ugama
Islam),  si trupi më i lartë këshillues sul-
ltanor dhe autoritet në shpjegimin dhe
zbatimin e dispozitave sheriatike. E
drejta e sheriatit vlen për myslimanët në
fushën e statusit personal, trashëgimisë,
ndarjes së llojeve të caktuara të pasurisë
me të cilat administrohet sipas traditave,
dhuratave, vakëfit e të ngjashme. Juri-
diksioni, organizimi dhe procedura e Kë-
shillit Fetar Islam dhe gjykatave
sheriatike (të kadilerëve) është e rregul-
luar me ligjin përkatës nga 1 shkurt 1956. 

HEQJA E SHERIATIT SI BURIM I SË
DREJTËS POZITIVE

Deri te heqja e plotë e sheriatit nga
sfera pozitive-juridike erdhi te një numër
relativisht të vogël  të vendeve mysli-
mane. Këto ishin vendet të cilat e pra-
nuan projektin e modernizimit sipas
modelit të vendeve perëndimore, ku she-
kullarizmi ka paraqitur komponentën e tij
përbërëse. Vendi i parë mysliman që
është përcaktuar për këtë politikë ishte
Turqia. Atë e ka pasuar Shqipëria e pastaj
republikat myslimane të Azisë Qendrore
të kyçura në suaza shtetërore-juridike të

Bashkimit Sovjetik të dikurshëm. Sot,
edhe pas kalimit të më shumë se gjysmë
shekulli nga miratimi i këtij modeli, edhe
përkundër ndryshimeve thelbësore në ka-
rakterin politik të këtyre shteteve,  apo ra-
portit të shoqërisë ndaj fesë, në to nuk ka
ardhur deri te ndryshimi në statusin e she-
riatit në sistemin juridik nacional.

Në Turqi në mars dhe prill 1924 janë
nxjerrë tre ligje, të cilat e kanë abroguar
sheriatin dhe institucionet e lidhura me
të. Ligji nr. 431 nga 3 mars 1924 e ka
hequr hilafetin, institucionin fetar-politik
më të lartë islam. Ligji nr. 429,   i shpal-
lur po atë ditë,  ka hequr kancelarinë e
shejh’ul-islamit, si autoritetin më të lartë
për shpjegimin e dispozitave të sheriatit,
derisa ligji nr. 469,  nga 8 prilli 1924,  i
abrogoi gjykatat sheriatike. Vendin e she-
riatit e kanë plotësuar kodifikimet e re-
ceptura evropiane (Kodi Civil zviceran,
Kodi Penal italian, Kodi për Procedurë
Penale gjerman etj.). 

Parimi i shekullarizimit (laiklik) është
pranuar si një prej parimeve bazë të Re-
publikës dhe si i tillë do të futet në të gji-
tha kushtetutat e Turqisë. Ndërkaq, është
e njohur që ekzistojnë perceptime të
ndryshme të këtij parimi dhe në lidhje me
këtë pozicioni i ndryshëm i fesë në shte-
tet që e kanë pranuar si bazë të rregullimit
të raporteve ndërmjet pushtetit fetar dhe
politik. Në disa vende parimi i shekulla-
rizmit i jep fesë pavarësi nga pushteti
shtetëror dhe lirinë e veprimit; në disa të
tjera e margjinalizon fenë dhe ia nën-
shtron pushtetit shtetëror. Nga vetë mira-
timi i parimit të shekullarizimit në Turqi,
pushteti nuk është ndarë nga Islami, por
ka vazhduar ta rregullojë dhe kontrollojë
manifestimin e tij.[45] Në aspektin insti-
tucional, për shembull, me çështjet
islame në Turqi prej vendosjes së Repu-
blikës i udhëheq në trup shtetëror, që sot
quhet Kryesia e Çështjeve Fetare (Diya-
net işleri başkan-
liği), derisa me
bashkësitë jomysli-
mane udhëheqin
prijësit e tyre. Duket
se Islami është së te-
përmi faktor shoqë-
ror i fuqishëm në
vendet myslimane,
që të mund t’i jepet
autonomia.

Kushtetuta në
fuqi e Republikës
Turke nga viti 1982,
në nenin 2, e përku-
fizon këtë vend si
shtet demokratik,
shekullar dhe social,

ku dominon ligji, koncepti i paqes pu-
blike, solidariteti nacional, të drejtat nje-
rëzore dhe përkushtimi ndaj
nacionalizmit të Ataturkut. Këto karakte-
ristika të Republikës, duke kyçur edhe
shekullarizimin, nuk mund të ndryshohen
dhe as që në këtë pikëpamje mund të
shtrohen amendamente (neni 4). Neni 24
garanton lirinë e ndërgjegjes dhe të besi-
mit. Ritualet, shërbimet fetare dhe cere-
monitë mund të kryhen lirisht,  me kusht
që mos të shkelen dispozitat e nenit 14 të
Kushtetutës. (Neni 14 ndalon abuzimin
me të drejtat dhe liritë themelore dhe kër-
cënon me sanksione ligjore ata të cilët do
të provonin, ndër të tjera, të vendosin si-
stemin e pushtetit të bazuar në konceptet
dhe idetë e religjionit apo sektit.) Neni 24
më tej cek që askujt nuk i lejohet ta për-
dorë apo abuzojë fenë ose ndjenjat fetare
ose gjerat të cilat feja i konsideron të
shenjta, në cilëndo mënyrë, me synim të
ndikimit personal apo politik, ose madje
për themelim të pjesshëm të sistemit sho-
qëror, ekonomik, politik apo juridik të
shtetit në baza fetare.

Funksioni i të gjitha këtyre dispozi-
tave është të sigurojnë mbrojtjen kushte-
tuese për shekullarizimin si ideologji dhe
shtetit shekullar si model të rregullimit të
marrëdhënieve të autoritetit fetar dhe po-
litik, ashtu si i kanë kuptuar elitat sun-
duese, pa marrë parasysh në ndryshimet e
mundshme në shoqërinë turke. Përja-
shtimi i sheriatit nga fusha publike është
njëri nga parimet e Republikës,  kurse
çdo përpjekje e ndryshimit të gjendjes së
këtillë është kundërkushtetues. Dispozi-
tat identike për raportin e fesë, të shtetit
dhe të drejtës, mund të gjenden edhe në
Kushtetutën e Republikës Turke të Qi-
pros Veriore, të shpallura më 1983 në
këtë ujdhesë të ndarë.

Shqipëria në kushtetutën e vet të parë
nga 2 tetori 1921 ka shpallur që statusi

personal dhe e drejta familjare e mysli-
manëve do të rregullohet në pajtim me
zakonet myslimane. 

Qysh më 1 prill 1928 Shqipëria nxjerr
Kod Civil të ri dhe, sipas shembullit të
Turqisë, heq vlefshmërinë e të drejtës së
sheriatit për myslimanët dhe të drejtat fe-
tare përkatëse për jomyslimanët. Gjendja
e këtillë është ruajtur edhe sot.

Kushtetuta aktuale e Shqipërisë, e
shpallur si Ligj për dispozitat kryesore
kushtetuese më 11 maj 1991, e përkufi-
zon këtë vend si shtet juridik dhe demo-
kratik (neni 2/1/). Neni 7 e shpall
Shqipërinë për shtet profan,  në të cilin
pushteti e respekton lirinë e fesë dhe kri-
jon kushte për praktikimin e saj.

Në vendet myslimane që kanë hyrë në
përbërje të Bashkimit Sovjetik të dikur-
shëm, sistemi juridik është shekullarizuar
në periudhën 1922-1928. E drejta e she-
riatit e ka humbur karakterin pozitiv-juri-
dik,  kurse gjykatat sheriatike janë
abroguar.  Pozicioni i Islamit është rre-
gulluar sipas modelit sovjetik të rregulli-
mit të raporteve të fesë dhe të shtetit,
krahas animozitetit shtesë pasi që ka të
bëjë me religjion “josllav”.

Pas shpartallimit të Bashkimit Sovje-
tik në skenën ndërkombëtare u paraqitën
gjashtë shtete të pavarura me shumicë
myslimane (Azerbajxhani, Uzbekistani,
Kazakistani, Kirgistani, Turkmenistani
dhe Taxhikistani). Në të gjitha këto
vende, përveç Taxhikistanit, ku nuk ekzi-
ston pushteti unik, janë nxjerrë kushtetuta
të reja. Këto tekste kushtetuese nuk i
kemi në dispozicion, por njoftimet, sikur
është ai i State Departamentit për liritë fe-
tare, flasin se në asnjë prej këtyre ven-
deve nuk është miratuar koncepti i
religjionit shtetëror dhe se sheriati nuk ka
ndikim në të drejtën pozitive. Vendet my-
slimane në të cilat Islami është rrëgjuar
në religjionin me manifestim në sferën

private paraqesin
sfidë për dijetarët
myslimanë që teore-
tikisht të elaborojnë
këtë gjendje dhe të
propozojnë model në
të cilin për myslima-
nët është e mundur
të ndjekin urdhrat
islam individualisht
dhe kolektivisht dhe
të gjenden substitute
për institucionet
shtetërore-juridike.

-vazhdon-
(Për shkak të 

natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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cënim dhe nxitje për pajtueshmëri dhe
duke shkaktuar ndëshkimin në të cilin
plotësohen kushtet e përshtatshmërisë.

NDËSHKIMI LIGJOR 
DHE FILOZOFIA E TIJ NË

LEGJISLACIONIN PENAL JOISLAM

Çështja se si mund të justifikohet dë-
nimi ligjor ka qenë prej kohësh një shqe-
tësim kryesor i filozofisë ligjore, morale
dhe politike: çfarë mund të justifikonte

një shtet në përdorimin e aparatit të ligjit
për të shkaktuar një trajtim me dashje të
rëndë ndaj qytetarëve të saj? Përgjigje
rrënjësisht të ndryshme për këtë pyetje
ofrohen nga teoricienët konsekuentë dhe
nga ndarësit e pagave - dhe nga ata që
kërkojnë të inkorporojnë konsiderata
konsekuencale dhe paguese në 'teoritë e
përziera' të dënimit. Ndërkohë, teoricie-
nët abolicionistë argumentojnë se ne
duhet të synojmë të zëvendësojmë dëni-
min ligjor sesa ta justifikojmë atë. Ndër
zhvillimet e rëndësishme në punën e fun-
dit në teorinë e dënimit janë karakterizimi
i dënimit si një ndërmarrje komunikuese,
njohja më e madhe se arsyetimi, dënimi,
varet nga justifikimi i ligjit penal në për-
gjithësi, dhe interes në rritje e sfidat nor-
mative të ngritura nga dënimi në
kontekstin ndërkombëtar.

NDËSHKIMI LIGJOR 
DHE ARSYETIMI I TIJ

Pyetja kryesore e kërkuar nga filozo-
fët e ndëshkimit është: Çfarë mund të ju-
stifikojë ndëshkimi? Më saktësisht,
meqenëse zakonisht nuk flasin shumë për
ndëshkimin në kontekste të tilla si familja
apo vendi i punës, pyetja e tyre është:
Çfarë mund të justifikojë dënimin formal,
ligjor,  të imponuar nga shteti ata të dë-
nuar për kryerjen e veprave penale? Ne
gjithashtu do të përqendrohemi në dëni-
min ligjor: jo për shkak se llojet e tjera të
dënimit nuk ngrenë pyetje të rëndësishme
normative,  as për shkak se këto pyetje
mund të marrin përgjigje në lidhje me një
justifikim fillestar të dënimit ligjor kur si
rast paradigmë nuk është e qartë se ato
mund të jenë, por sepse dënimi ligjor,
përveç që është zakonisht më shtrëngues
dhe i rënduar sesa zakonisht llojet e dë-
nimeve, çështje dalluese në lidhje me
rolin e shtetit dhe marrëdhëniet e tij me
qytetarët e tij dhe për rolin e ligjit penal.

Ç'është, pra, të justifikojmë në justifi-
kimin e dënimit? Kërkimi për një përku-
fizim të saktë të dënimit që ushtronte disa
filozofë ka të ngjarë të jetë e kotë: por
mund të themi se ndëshkimi ligjor për-
fshin imponimin e diçkaje që ka për qël-
lim të jetë e rëndë dhe qortuese, për një
autor të supozuar për një krim të supo-
zuar, nga një person ose trup që preten-
don autoritetin për ta bërë këtë. Këtu vlen
të theksohen dy pika.

Së pari, ndëshkimi përfshin impo-
nime materiale ose ekzakte që zakonisht
janë të padrejta: privojnë njerëzit nga gjë-
rat që ata i vlerësojnë (liria, paraja, koha);
ata kërkojnë që njerëzit të bëjnë gjëra që
normalisht nuk duan t’i bëjnë ose të bëjnë

vullnetarisht (të kalojnë kohë në punën e
papaguar të komunitetit, të raportojnë
rregullisht tek një oficer sprovues, të
ndërmarrin programe kërkuese të llojeve
të ndryshme). Ajo që dallon dënimin nga
llojet e tjera të detyrimit shtrëngues, siç
është tatimi, është se dënimi ka për qël-
lim pikërisht... por për çfarë? Disa thonë
se dënimi ka për qëllim të shkaktojë
dhimbje ose vuajtje, por kjo sugjeron se
ajo që ka rëndësi është dhimbja ose
vuajtja.Të tjerët thonë se ndëshkimi ka
për qëllim të shkaktojë dëm për kryerë-
sin - duke shtuar, nëse ata janë të kujde-
sshëm se ajo që synohet është 'dëm i parë
dhe jo 'të gjitha gjërat që konsiderohen
dëm' për të lejuar mundësinë që ndë-
shkimi mund të jetë, ose mund të synojë
të jetë, në bilanc të dobishëm për kryerë-
sit. Por, disa teoricienë do ta mohonin
edhe këtë, pasi ata do të mohonin që dë-
nimi duhet të synojë të jetë "thelbësisht i
keq" për personin e dënuar. Është më e
sigurt të thuhet se ndëshkimi duhet të sy-
nojë të jetë i rëndë dhe kështu do të kup-
tohet dënimi në atë që vijon.

Së dyti, është e pranuar gjerësisht se
ajo që e dallon dënimin nga dënimet e
thjeshta është karakteri i tyre riprovues
ose dënues. Dënimet, të tilla si biletat e
parkimit, mund të imponohen për të pen-
guar sjelljen e dënuar pa u menduar për të
shprehur dënimin shoqëror. Por,  edhe në
qoftë se qëllimi parësor i dënimit është
parandalimi, vendosja e tij shpreh edhe
censurën ose dënimin se krimi i kryerë-
sit është marrë për të garantuar.

Këto dy karakteristika, se dënimi
është qëllimisht i rëndë dhe dënues, e bën
praktikën veçanërisht sfiduese në mënyrë
normative.

NDËSHKIMI, KRIMI DHE SHTETI

Dënimi me ligj presupozon krimin si
atë për të cilin është shqiptuar ndëshkimi
dhe një ligj penal si ai që përcakton kri-
met si krime; një sistem i të drejtës pe-
nale presupozon një shtet, i cili ka
autoritetin politik për të bërë dhe zbatuar
ligjin dhe për të vendosur dënime. Një
llogari normative e dënimit ligjor dhe ju-
stifikimi i saj duhet të paktën të presupo-
zojë dhe ndoshta të bëjë të qartë një
pasqyrë normative të ligjit penal (pse
duhet të kemi një ligj penal në tërësi?)
Dhe,  kompetencat dhe funksionet e du-
hura të shtetit (me çfarë autoriteti apo të
drejte bën shteti të shpallë ligjin dhe të
vendosë ndëshkime ndaj atyre që e
thyejnë atë)?

Sa ka rëndësi, në këtë kontekst, të
bëjë të qartë një teori politike të shtetit,

Shkruan:  Hafsa Hasan

Argumenti për shqiptimin e dënimeve të meri-
tuara në mënyrë të përcaktuar për shkelësit-faj-
torë është,  kështu,  pjesërisht një argument i

qëndrueshmërisë. Është e paqëndrueshme të përcakto-
hen kushtet e përgjegjësisë dhe pranueshmërisë për
dënim dhe pastaj të mos zbatohen sanksionet e autori-
zuara kur faktet në një rast të caktuar tregojnë se kjo
është e garantuar. Është e padrejtë të respektohen ligjet
për shkelësit e ligjit që të mos kenë koston e miratuar
shoqërore për sjelljen e tyre të pahijshme; është e pa-
drejtë, sepse ajo do të krijonte një klasë të dëmshme të

lirë në shoqëri. Shpenzimet e miratuara shoqërore të kri-
mit,  të shqiptuara për shkelësit,  përbëhen kryesisht nga
privimet e autorizuara nga sanksionet ndëshkuese. Drej-
tësia ndaj ligjit, gjithashtu sugjeron që shoqëria duhet
të shpenzojë një pjesë të arsyeshme të burimeve të saj
në luftën kundër krimit dhe parandalimin e viktimizi-
mit.

Krijimi i një sanksioni ndëshkues në emër të drejtë-
sisë dhe në rrethanat e specifikuara më sipër është i ju-
stifikuar. Pra, është shkaktimi i një sanksioni të tillë në
emër të pajtueshmërisë me ligjin. Prandaj, arsyetimi i
praktikës së dënimit, duke përfshirë krijimin e përgjeg-
jësisë ndaj dënimit, duke përdorur sanksionet si një kër-

Filozofia e ndëshkimit 
në Ligjin Islam

NË PESHOJË (2) Islami kërkon të mbrojë shoqërinë
nga rreziqet e krimit. Është e
zakonshme që nëse krimet nuk
kundërshtohen me dënime të
rënda, atëherë shoqëria do të jetë
në rrezik të madh. Islami kërkon
të bëjë stabilitet dhe siguri
shoqërore të përhapur, duke e
bërë jetën në shoqëri të sigurt
dhe paqësore. "O ju të zotët e
mendjes, kjo masë e dënimit
është jetë për ju, ashtu që të
ruheni (nga mbytja e njëri-
tjetrit)..." (Kuran,  2:179)
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varet se sa larg teoritë politike të besue-
shme do të gjenerojnë llogari shumë të
ndryshme se si ndëshkimi mund të justi-
fikohet dhe duhet të përdoret. Për çdo
teori politike (më së shumti,  çdo version
i liberalizmit apo republikanizmit) që
merr seriozisht idenë e shtetësisë si anë-
tarësim të plotë të politikës, problemi i
ndëshkimit merr një formë veçanërisht
akute, pasi ne tani duhet të pyesim se si
ndëshkimi mund të jetë në përputhje me
qytetari (si qytetarët mund ta dënojnë
njëri-tjetrin në mënyrë legjitime): nëse
nuk duhet të themi se ata që kryejnë
krime humbasin statusin e tyre si qyte-
tarë,duhet të tregojmë se si duhet të justi-
fikojmë dënimin vendosja e ndëshkimit
mund të jetë në përputhje, ose madje
edhe shprehëse, të respektit që qytetarët i
detyrohen njëri-tjetrit.

Në një pikëpamje të thjeshtë pozitivi-
ste të ligjit, krimet janë lloje të sjelljes që
janë të ndaluara, me dhimbje të sanksio-
neve të kërcënuara, me ligj.

Krimet janë, të paktën, gabime të
ndaluara shoqërore - llojet e sjelljes që
dënohen si të gabuara nga një normë sho-
qërore që supozohet se është autoritative.
Kjo do të thotë se ato janë gabime të cilat
nuk janë thjesht çështje "private", të cilat
i përkasin vetëm atyre që janë drejtpër-
drejtë të përfshirë në to: komuniteti në të-
rësi - në këtë rast, komuniteti politik që
flet përmes ligjit - pretendon të drejtën
për të deklaruar ato të jenë të këqija. Por,
krimet janë gabime 'publike' në një kup-
tim që shkon përtej kësaj. Ligji i torturës,
për shembull, merret pjesërisht me gabi-
met që nuk janë private, për shkak se ato
janë ligjërisht dhe shoqërisht të dekla-
ruara si të këqija - për shembull,  me ga-
bimin e përbërë nga shpifje. Por, ato ende
trajtohen si 'të këqija' private në kuptimin
që i takon personit të cilit i është shkelur
kërkimi i zgjidhjes ligjore. Ajo duhet të

vendosë për të sjellë ose jo të sjellë një
padi civile kundër personit që e ka bërë
keq; dhe ndonëse ajo mund të apelojë në
ligj për të mbrojtur të drejtat e saj, rasti
është ende midis saj dhe të pandehurit.
Në të kundërt, një çështje penale është në
mes të gjithë komunitetit politik - shtetit
ose popullit - dhe të pandehurit: gabimi
është 'publik' në kuptimin që është një për
të cilin keqbërësi duhet të përgjigjet jo
vetëm ndaj viktimës individuale, por për
të gjithë politikën nëpër gjykatat e saj pe-
nale.

NDËSHKIMI SI KOMUNIKIM

Ndoshta versioni më ndikues në de-
kadat e fundit kërkon kuptimin dhe ar-
syetimin e dënimit si një përgjigje e
merituar ndaj krimit në karakterin e saj
ekspresiv ose komunikativ.

Domethënia dhe qëllimi qendror i dë-
nimit, në llogaritë e tilla, është që të ko-
munikojë me shkelësit e dënimit ose
dënimin që ata meritojnë për krimet e
tyre. Pasi ta njohim, ashtu siç duhet, se
dënimi mund t'i shërbejë këtij qëllimi ko-
munikues, ne mund të shohim se si llo-
garitë e tilla fillojnë të përgjigjen në dy
pyetjet që ndeshin paguesit. Së pari, ek-
ziston një lidhje e qartë midis keqbërjes
dhe censurimit - si një reagim i cili ka për
qëllim të imponojë një barrë mbi një
shkelës për veprën e tij: çfarëdo lidhje që
mund të ketë me përpjekjet e tjera për të
shpjeguar idetë e ligjit penal, është ideja
që keqbërësit meritojnë të vuajnë censu-
rën. Së dyti, është e përshtatshme që
shteti të sigurojë që një censurë e tillë ad-
ministrohet zyrtarisht përmes sistemit të
drejtësisë penale: nëse krimet janë ga-
bime publike, shkeljet e kodit autoritativ
të bashkësisë politike, atëherë ata meri-
tojnë censurën publike nga ana e komu-
nitetit. Për më tepër, edhe pse i

brendshëm për censurim është qëllimi
ose shpresë se personi i censuruar do ta
pranojë censurën si të justifikuar dhe kë-
shtu do të jetë i motivuar për të shman-
gur krimin në të ardhmen.

Një lloj përgjigjeje për këtë pyetje
shpjegon trajtimin e vështirë penal si një
aspekt thelbësor i ndërmarrjes së vetë ko-
munikimit moral. Ndëshkimi në këtë pi-
këpamje duhet të synojë jo vetëm të
komunikojë censurën tek autori i veprës,
por të bindë shkelësin që të njohë dhe të
pendohet për gabimin që ka bërë, dhe kë-
shtu të njohë nevojën për të reformuar
veten dhe sjelljen e tij të ardhshme dhe
për të bërë apologjet dëmshpërblim ndaj
atyre që ai i kishte bërë padrejtësi. Dë-
nimi i tij më pas përbën një lloj pendese
shekullare, e cila kërkohet t'i nënshtrohet
krimit të tij: aspektet e vështira të trajtimit
të tij, barra që imponon ndaj tij, duhet të
shërbejnë si për të ndihmuar procesin e
pendimit dhe të reformës, duke e përqen-
druar vëmendjen e tij në krimin e tij.

Ndëshkimi u shërben funksioneve të
shumta të kontrollit social, por zakonisht
arsyetohet mbi parimet e hakmarrjes, pa-
aftësisë, parandalimit dhe restaurimit.
Principet specifike nën këto filozofi do-
minante të ndëshkimit janë përmbledhur
më poshtë.

HAKMARRJA

Një nga justifikimet më të vjetra dhe
më themelore për ndëshkim bazohet mbi
parimin e hakmarrjes. Kjo formulë e ndë-
shkimit,  bashkë me peshën e shkeljes,
është pjesë e traditës hebrejo-krishtere
tek Dhiata e Vjetër,  me theks në idenë
"një sy për një sy". Shkelësit në këtë fi-
lozofi ndëshkuese thjesht marrin atë që
ata meritojnë pa pyetje rreth fajësisë së
shkelësit dhe pa ndonjë masë parandalimi
për të ardhmen. Ndëshkimi është i justi-
fikuar në bazë të krimit të kryer - një
parim i përgjithshëm që ka mbetur po-
pullor në të gjithë historinë perëndimore,
si në ligj ashtu dhe në bindjet e gjera të
publikut për mënyrën se si drejtësia duhet
shpërndarë në shoqëritë demokratike.

Parimi klasik i ndëshkimit "përshtate
ndëshkimin me krimin" ishte baza pri-
mare për praktikat e ndëshkimeve penale
në pjesën më të madhe të Europës Perën-
dimore në shekullin e nëntëmbëdhjetë.
Ky parim hakmarrës i ndëshkimit më pas
është rishikuar nën këndvështrimin e
mendimit neoklasik,  për të njohur se disa
shkelës të cilët kryejnë shkelje të ngja-
shme mund të jenë më pak të fajshëm ose
edhe të pafajshëm për shkak të disa fak-
torëve që janë jashtë kontrollit të kryerë-

sve (p.sh. sëmundje ose defekt mendor,
papjekuri etj.). Nën këtë teori të rishikuar,
ndëshkimi duhet të përshtatet kryesisht
me rëndësinë morale të krimit dhe në një
shkallë më të vogël me karakteristikat e
kryerësit.

Një shembull i tanishëm i parimeve
ndëshkuese hakmarrëse,  që përdoret si
bazë,  janë rregulloret e dënimit të dety-
rueshëm dhe udhëzimet e dënimit në
Shtetet e Bashkuara. Dënimet e detyrue-
shme diktojnë sanksione uniforme për
personat që kryejnë lloje të caktuara të
veprave penale (p.sh. krimet e kryera me
armë zjarri), ndërsa udhëzimet e dëni-
meve me vendoshmëri përshkruajnë dë-
nime të veçanta të bazuara në ashpërsinë
e krimeve dhe gjerësinë e dosjes krimi-
nale të kryerësit. Në përputhje me filozo-
finë ndëshkuese (hakmarrëse), ndëshkimi
sipas këtyre sistemeve të dënimit në
SHBA fokusohet kryesisht në seriozite-
tin dhe karakteristikat e veprës penale
sesa në karakteristikat e shkelësit.

PAAFTËSIA

Qëllim primar dobiprurës i ndëshki-
mit janë veprime të ndërmarra të disen-
juara për të zvogëluar kapacitetin fizik të
një personi për të kryer vepra penale ose
akte devijante. Ky parim i paaftësisë për-
qendrohet në eliminimin e mundësive të
individëve për të bërë krime dhe devijime
përmes llojeve të ndryshme të përkufizi-
meve fizike mbi veprimet e tyre. Mund
të jenë kushtet e burgimit aq të mjerue-
shme,  saqë e zvogëlojnë dëshirën e më-
vonshme të shkelësit për t'u angazhuar në
sjellje të keqe. Me fjalë të tjera, një ur-
dhër mbyllje nga eprori për një ushtar në
kampin ushtarak,  duke e privuar nga ta-
kimi me familjen e tij,  ose mbyllja e një
adoleshtenti nga prindi në dhomën e tij,
duke e privuar nga zbavitja, konsidero-
hen strategji të dobishme paaftësie edhe
kur këto praktika nuk çojnë detyrimisht
në reforma të mëvonshme në sjelljen e di-
kujt.

Një bollëk i pajisjeve, teknikave dhe
strukturave janë përdorur gjatë historisë
si mjete për paaftësi. Praktikat e hershme
fisnore të leçitjes ose dëbimit në mal, si-
stemi anglez i "transportit" të të dënuarve
në koloni të tjera në shekujt e shtatëmbë-
dhjetë dhe tetëmbëdhjetë, mërgimi me
forcë i qytetarëve në shoqërinë e lashtë
greke dhe mërgimi politik (ekzili) në
kohët më moderne,  janë shembuj të san-
ksioneve për paaftësi, sepse ato për-
fshijnë largimin fizik të personave nga
komunitetet e tyre të mëparshme, duke
kufizuar kështu mundësinë fizike për
sjellje të pahijshme në mjedisin origjinal.
Shtyllat e ndëshkimit në historinë angleze
dhe Amerikën koloniale ishin pajisje të
përdorura për tallje publike dhe paaftësi.
Llojet tjera të pajisjeve paaftësuese janë
të llojllojshme sikur prangat elektronike
për monitorimin e shkelësve në hapësira
të hapura, senzorët që pengojnë shoferët
e dehur që të fillojnë makinat e tyre, dhe
rripat e dëlirësisë që kufizojnë marrëdhë-
nie intime.

Funksioni i paaftësisë mund të vëre-
het edhe në përkufizime të tjera ligjore
dhe ekstra ligjore në sjelljen e dikujt.
Forma tjera ligjore të paaftësisë janë de-
kretet civile ose administrative,  përfshi
urdhra të lëshuar nga gjykatat, bojkotet
në nivel kombëtar, kufizimet e marrëve-
shjeve për tregti të lirë, urdhrat për për-
mbajtje në rastet e dhunës në familje,
tërheqja ose anulimi i licencave, shpallje
e kërkesave të kualifikimit për të kryer
detyra të veçanta (p.sh., kriteret universi-
tare për mësimdhënie etj.). Shumë nga
këto veprime mund të cilësohen si san-
ksione ekonomike me pasoja financiare
për ata që janë të përfshirë,  por këto rre-
gulla civile dhe administrative gjithashtu
mund të shihen si paaftësi dhe përkufizim
mbi veprimet e mundshme të dikujt. Le-
çitja dhe censura janë disa shembuj të
përkufizimeve ekstra ligjore dhe mjete
joformale të kufizimit fizik të mundësive
të sjelljes.

Lloji më i njohur i paaftësisë përfshin

një formë të burgimit apo siç njihet si
"skllavërim penal". Përveç efektit të men-
jëhershëm paaftësues në mundësi krimi-
nale, skllavërimi i kriminelëve në
periudha kohore dhe kontekste gjeogra-
fike të ndryshme si kusht të izolimit ka
përfshirë një komponentë të punës së de-
tyruar (p.sh. punë fizike në projektet e
punëve publike, përfshirje me forcë në
ekspedita ushtarake).

Strukturat fizike për paaftësi mund të
kenë qëllime ose funksione të ndryshme
përveç përkufizimit fizik të trupit. Këto
vende të izolimit janë përshkruar në kohë
dhe hapësirë në terma specifik sipas kon-
teksit si:  burgje, kulla, shtëpi pune,
kampe pune, qendra korrektuese apo traj-
tuese, sanitariume dhe institucione të
shëndetit mendor. Gjuha specifike e për-
dorur për qëllime përshkruese nënkupton
funksionet e tyre përtej paaftësisë fizike.

Gjatë shekullit të kaluar, forma të reja
të paaftësisë kanë dalë në shesh. Për
shembull, programet e burgimit me pe-
riudha afatshkurtra,  të disenjuara për
shkelësit e mitur,  për t'u treguar atyre
dhimbjet e burgimit dhe që t’i tremb e t’i
detyrojë në një jetë të ardhme konform
ligjit. Programet e lirimit nga burgu për
punë janë programe të përkohshme të pa-
aftësisë për të krijuar lidhje të shkelësve
me komunitetin dhe për të lehtësuar për-
shtatjen me jetën pas daljes nga burgu.
Një tjetër variant i paaftësisë janë provat
me mbikëqyrje intensive, që i lejon kri-
minelët e gjykuar në komunitetin e tyre,
por me mbikëqyrjen e oficerëve të terre-
nit ose me autoritete të tjera ligjore.

Modeli i fundit i paaftësisë selektive
në Shtetet e Bashkuara është disenjuar
për të synuar kriminelët që mendohet të
kenë probabilitetin më të madh për të për-
sëritur shkeljen dhe për të vendosur ku-
fizime më të mëdha mbi natyrën dhe
kushtet e burgosjes për këta "shkelës të
rrezikut të lartë". Megjithëse kërkimi
shkencor tregon se një grup i vogël nje-
rëzish kryejnë pjesën mbizotëruese të kri-
mit të dhunshëm, edhe atë mbi pronën,
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të panjohura për autoritetet ligjore madje
edhe në mesin e veprave të njohura vetëm
një pjesë e vogël rezulton në një arrestim
dhe fajësim me dënim të shpallur. Dëni-
met ne rastet gjyqësore shpesh vendosen
ose zgjidhen në muaj, nëse jo në vite, pas
shkeljes fillestare. Së treti, ashpërsia e dë-
nimit e pranuar nga shkelësit është shumë
shpesh më pak se ajo e mandatuar me ligj
dhe e caktuar me verdikt për shkak të fun-
ksionimit të faktorëve të tillë si marrëve-
shja për pranimin e fajësisë, mëshira
ekzekutive, faljet nga autoriteti më i lartë
p.sh kryetari i shtetit, sjellje e mirë në burg
etj. Nën këto kushte, nuk është befasuese

që efekti parandalues i kriminelit nuk
është demonstruar qartë përgjatë kontek-
steve të ndryshme. 

REHABILITIMI

Edhe pse mund të duket kontradiktore,
ose të paktën disi e çuditshme në pohimin
se ne ndëshkojmë për trajtimin dhe refor-
mimin e shkelësve, ky parim themelor
nënkupton qëllimin rehabilitues të dëni-
mit. Qëllimi përfundimtar i rehabilitimit
është rivendosja e një krimineli të dënuar
në një rol konstruktiv në shoqëri përmes
një kombinimi të trajtimit, edukimit dhe
trajnimit. Spikatja e rehabilitimit si filo-
zofi e ndëshkimit vërehet nga zhargoni ba-
shkëkohor,  si për shembull: "institucione
korrektuese", "reformatorëve" dhe “ko-
muniteti teraupetik”, të cilat tani përdoren
për të përshkruar burgjet dhe institucionet
tjera të paaftësisë.

Është vendosur lidhja mes vendeve të
paaftësisë dhe reformës në pjesën më të
madhe të historisë së shkruar. Format më
të hershme të izolimit penal në burgje,
kulla, shpella, dhe vende të tjera të errëta
dhe të zymta ishin kryesisht paaftësuese

në funksionet e tyre primare, por pritej
ndriçim moral dhe shpirtëror nga ata që u
dënuan me periudha të gjata të vetmisë në
burg. Kjo ide e përkufizimit për t’u refor-
muar është e dukshme brenda kontekstit
të pendesës fetare në praktikat hebraike-
krishtere në Evropën Perëndimore dhe
gjetiu. Ajo gjithashtu manifestohet në hi-
storinë e SHBA-së gjatë zhvillimit të her-
shëm të vendeve të paraburgimit. Këto
struktura të burgimit në shkallë të gjerë dë-
nuan të rinjtë e devijuar dhe kriminelët
duke i izoluar ata,  në mënyrë që ata të
mund të reflektojnë mbi veprimet e tyre të
devijuara, të pendohen dhe më pas të re-

formojnë sjelljen e
tyre. Izolim dhe reflek-
tim për reformë shpir-
tërore janë gjithashtu
të një rëndësie qen-
drore në parimet fetare
të Hinduizmit dhe Bu-
dizmit.

Në dallim nga filo-
zofia e hakmarrjes,  e
cila e thekson dënimin
me bazë në rëndësinë e
sjelljes së keqe, rehabi-
litimi përqendrohet në
karakteristikat e ve-
çanta të individëve-
shkelës që kërkojnë
trajtim dhe ndërhyrje.
Kjo qasje e trajtimit të
individualizuar është

logjikisht në përputhje me strukturat e dë-
nimit të pacaktuar që u japin gjykatësve
një liri të madhe për të ndëshkuar në të
mirën më të madhe të shkelësit individual
dhe për t’u dhënë policëve të terrenit lirinë
e lirimit ose mbajtjes së shkelësve për më
shumë trajtim. Përmes aplikimit të teorive
aktuale të sjelljes njerëzore dhe teknikat e
fundit terapeutike për modifikimin e sjel-
ljes, rehabilitimi ka pranim në rritje në
shumë vende të botës gjatë shekullit të një-
zetë.

Edhe pse institucionet "korrektuese"
vazhdojnë të shfaqin përfitimet e rehabili-
timit dhe programeve të veçanta të trajti-
mit (p.sh., trajtimi i drogës, menaxhimi i
zemërimit etj.), mbështetja për rehabiliti-
min në Shtetet e Bashkuara mori një go-
ditje të madhe mes viteve 1970 me
publikimin e një raporti që konstatoi që
përpjekjet e rehabilitimit nuk kishin efekt
të dukshëm mbi recidivizmin. Kufizimet
fiskale kombëtare, ulja e buxheteve për
zhvillimin e programeve, protesta të
mëdha publike për dënime më të ashpra
dhe më të gjata, dhe një ideologji në rritje
e kontrollit të krimit që përqendrohet në
shtypjen e sjelljes kriminale sesa tek pa-

randalimi i saj i hershëm,  janë kushtet ak-
tuale në shoqëritë perëndimore që janë
kryesisht refuzuese ndaj ideve të trajtimit
dhe rehabilitimit.

RESTAURIMI

Një nga qëllimet më të fundit të ndë-
shkimit rrjedh nga parimet e restaurimit.
Si alternativë ndaj filozofive tjera të ndë-
shkimit (p.sh. hakmarrja, paaftësia, reha-
bilitimi), drejtësia restauruese në thelb
sfidon mënyrën tonë të të menduarit për
krimin dhe drejtësinë. Lëvizja e të drejtave
globale është një fenomen relativisht i ri,
por rrënjët e përgjithshme të drejtësisë re-
stauruese mund të ndiqen prapa në siste-
met ligjore të hershme të Evropës
Perëndimore, tek drejtësia e lashtë he-
braike dhe shoqëritë parakolonialiste afri-
kane.

Drejtësia restauruese fjalë për fjalë
përfshin procesin e kthimit në kushtet pa-
raprake të të gjitha palëve të përfshira ose
të prekura nga keqpërdorimi origjinal,
duke përfshirë viktimat, shkelësit, komu-
nitetin dhe, ndoshta, qeverinë. Nën këtë fi-
lozofi ndëshkimi, shkelësi merr
përgjegjësinë për keqbërje dhe inicion
kthimin e dëmit të bërë viktimës. Viktima
dhe shkelësi mblidhen së bashku për të
zhvilluar një program ku të dy palët përfi-
tojnë. Program që ndihmon viktimën në
procesin e rimëkëmbjes dhe program që i
ofron një mjet shkelësit për të zvogluar
rreziqet e përsëritjes së krimit.

Teoria e turpërimit reintegrativ,  e
zhvilluar nga John Braithwaite,  është ba-
zuar në parimet e drejtësisë restauruese.
Kundërvajtësit marrin përgjegjësi për ve-
primet e tyre dhe gjykimi është i përqen-
druar në aktin devijant sesa tek shkelësi
dhe ndikimi i tij në viktimën dhe komuni-
tetin. Si shkelësi dhe komuniteti duhet të
riintegrohen si rezultat i dëmit të shkak-
tuar nga sjellja kriminale. Grupet e ndër-
mjetësimit të komunitetit, këshillat e lagjes
- janë mjetet parësore për të arritur këto
përpjekje restauruese. Parimet e drejtësisë
restauruese janë zbatuar në studimin e san-
ksioneve penale dhe civile. Për shembull,
praktika e institucionalizuar "falje me
shkrim" dhe "letra e faljes" në veprën pe-
nale të sistemit të drejtësisë japoneze
është projektuar për të shprehur keqar-
dhje dhe për të bërë kthimin. Duke pra-
nuar faljen, viktima i fal shkelësit. Në të
gjitha rastet e drejtësisë restauruese, qël-
limi është që të rivendosë ndjenjën e të-
rësisë tek të gjithë palët e përfshira.

-vazhdon-
(P.S. Për shkak të natyrës së revistës

hiqen fusnotat)

përpjekjet për të parashikuar me sukses
këta autorë të rrezikut të lartë vështirëso-
hen nga probleme të shumta etike dhe
praktike, përfshi numrin e lartë të "fals
pozitivëve" (d.m.th. etiketimi gabim i di-
kujt si një shkelës me rrezik të lartë) dhe
"fals negativëve " (d.m.th. lirimin e shke-
lësve të rrezikut të lartë, sepse ata ishin
karakterizuar gabimisht si rrezik i ulët).

Përkundër modeleve të hershme hi-
storike të paaftësisë që theksojnë zvogë-
limin e mundësisë fizike për krim dhe
devijim, versionet moderne të kësaj filo-
zofie janë më përparimtare në drejtim të
fokusimit mbi dobinë e dënimeve për
ndryshimin e motiveve kriminale të shke-
lësve,  pasi ata nuk janë më të përmbajtur
fizikisht nga kryerja e devijimit. Në këtë
mënyrë, paaftësia është e bashkuar me fi-
lozofitë e tjera utilitare. Llojet e ndryshme
të sanksioneve të paaftësisë mund të shër-
bejnë si kornizë fillestare për krijimin e
programeve të suksesshme të parandalimit
dhe rehabilitimit.

PARANDALIMI

Doktrina e parandalimit shtron një
pyetje themelore rreth lidhjes midis san-
ksioneve dhe sjelljes njerëzore: A janë san-
ksionet ligjore dhe ekstra ligjore të
efektshme në reduktimin e devijimit dhe
arritjen e konformitetit? Ndëshkimi thuhet
se ka një efekt parandalues kur frika apo
imponimi i dënimit çon drejt konformite-
tit. Vlera parandaluese e ndëshkimit është
drejtpërdrejt e lidhur me karakteristikat e
dënimeve. Dënimet kanë potencialin më
të madh për të penguar sjelljen e keqe kur
ato janë të rënda, të sigurta dhe të shpejta
në zbatim. Dënimet gjithashtu supozohen
të jenë më efektive për sjelljen instrumen-
tale (d.m.th. veprime të qëllimshme të
drejtuara në arritjen e një qëllimi të qartë)
dhe për shkelësit potencialë, të cilët kanë
angazhim të ulët ndaj devijimit dhe devi-
jimi nuk është mjet jetese për ta (p.sh. per-
soni nuk është një kriminal profesional).

Parandalimi bazohet në një konceptim
racional të sjelljes njerëzore, ku individët
zgjedhin lirisht midis alternativave të ve-
primit, me qëllim për të shtuar kënaqësinë
dhe për të zvogëluar dhimbjen. Nga kjo
perspektivë klasike mbi krimin dhe ndë-
shkimin, zgjidhjet kriminale të proble-
meve bëhen opsion jotërheqës kur kostot e
kësaj sjellje tejkalojnë përfitimet e prit-
shme. Sanksionet e shpejta, të sigurta, dhe
të ashpra janë kosto që supozohen të pen-
gojnë gjasat e angazhimit në sjellje devi-
jante. Nga pikëpamja parandaluese, çdo
lloj dënimi (p.sh., monetar, informal, pa-
aftësues, trupor) ka potencial të efektit pa-

randalues për sa kohë sanksioni percepto-
het si i ashpër, i sigurt dhe i shpejtë.

Literatura kërkimore mbi efektivitetin
e dënimeve penale nënvizon katër lloje
kryesore të parandalimit, të cilat për-
shkruhen si në vijim:

Parandalimi specifik, përfshin efekti-
vitetin e dënimit në sjelljen e ardhshme të
individit. Normat e rikthimit në krim
(p.sh., normat e përsëritjes së shkeljes në
mesin e shkelësve të mëparshëm) shpesh
përdoren për të matur vlerën parandaluese
të dënimeve.

Parandalimi i përgjithshëm pyet nëse
ndëshkimi i disa shkelësve të veçantë i lar-
gon njerëzit e tjerë nga
kryerja e devijimit. Një
krahasim i normës së
krimit me kalimin e
kohës ose në të gjithë
juridiksionet zakonisht
përdoret për të konsta-
tuar vlerën e parandali-
mit të përgjithshëm të
dënimit.

Parandalimi mar-
gjinal, fokusohet në
efektshmërinë relative
të llojeve të ndryshme
të dënimeve si paran-
dalime të përgjithshme
ose specifike. Për
shembull, nëse normat
e rikthimit në krim për
shoferët e dehur janë
më të larta për ata që marrin gjoba sesa për
ata që kanë kaluar kohë në burg, koha e
burgimit do të vlerësohej më e lartë në vle-
rën e saj parandaluese margjinale si një pa-
randalim specifik për ngarje të dehur.
Ngjashëm, debatet rreth dënimit me
vdekje shpesh përqendrohen në vlerën pa-
randaluese margjinale të burgimit të për-
jetshëm në krahasim me dënimin me
vdekje si parandalim i përgjithshëm për
vrasje.

Parandalimi i pjesshëm, u referohet si-
tuatave në të cilat kërcënimi me sanksione
ka vlerë parandaluese edhe kur kërcënimet
me sanksione nuk çojnë në sjellje të dëg-
jueshmërisë së ligjit. Për shembull, nëse
një hajdut e heq portofolin e dikujt nga
xhepi, në vend që ta plaçkit me armë
(sepse hajduti ishte i frikësuar nga dënimi
më serioz për kryerjen e një grabitje të ar-
matosur), hajduti do të trajtohet si një rast
"i suksesshëm" i parandalimit të pjesshëm.
Në mënyrë të ngjashme, gjoba më të
ashpra për shpejtësi të tejkaluar në një ju-
ridiksion do të shërbenin si një paranda-
lim i pjesshëm në këto dy kushte: (1)
automjetet mesatarisht nën ligjin i ri e tej-
kalojnë kufirin e shpejtësisë me 5 kilome-

tra në orë dhe (2) automjetet mesatarisht
sipas ligjit të vjetër e tejkalonin kufirin e
shpejtësisë me 10 kilometra në orë. Au-
tomjeti mesatar akoma është në tejkalim
të kufirit të shpejtësisë, por megjithatë vë-
rehet ngarje më e ngadalshme se më parë.

Kur filozofia e parandalimit përdoret
në kontekstin e reformës penale, shpesh
merret si justifikim për rritjen e ashpërsisë
së sanksioneve, veçanërisht në vendet e
zhvilluara perëndimore. Përgjigjet legji-
slative ndaj sulmeve terroriste, trafikimit
të drogës, rrëmbimit të fëmijëve dhe kri-
met e dhunshme në pronat e shkollës janë
drejtuar kryesisht në rritjen e ashpërsisë

dhe kohëzgjatjes së dënimit (p.sh., të qenit
një mbret i drogës ose pjesëmarrja në
sulme terroriste vdekjeprurëse tani janë
krime të dënimit me vdekje sipas ligjit fe-
deral amerikan). Megjithëse këto masa më
të mëdha ndëshkuese mund të shërbejnë
për të qetësuar kërkesat e publikut të gjerë
që kërkojnë ashpërsi për kriminelët, efekti
parandalues specifik dhe i përgjithshëm në
përpjekje të tilla ndoshta është i pamjaf-
tueshëm pa u kushtuar vëmendje kushteve
të nevojshme për parandalim efektiv
(d.m.th. siguri dhe shpejtësi të lartë të dë-
nimit).

Përpjekjet empirike për të vlerësuar
efektivitetin e parandalimit janë të kufi-
zuara nga disa faktorë bazë. Së pari, per-
sonat mund t'u përmbahen ligjeve ose të
heqin dorë nga sjelljet devijante për një
sërë arsyesh të ndryshme jashtë ndjenjës
së kërcënimit ose frikës nga sanksionet
ligjore. Disa nga këta shkaktarë në sjellje
janë parimet morale, besimet fetare, paaf-
tësia fizike për të kryer aktin devijues dhe
mungesa e mundësive. Së dyti, dënimi i
shpejtë dhe i sigurt nuk ekziston në shu-
micën e sistemeve ligjore në botën ba-
shkëkohore. Shumia e veprave penale janë
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Kah fundi i shekullit XX dhe fillimi
i shek. XXI organizata qeveritare e
joqeveritare kanë ngritur proble-

min e të drejtave njerëzore, të robërve të
luftës, të fëmijëve, të pakicave nacionale,
të femrës, por edhe të krijesave të tjera, si
të shtazëve/kafshëve dhe të bimëve, të na-
tyrës së pastër, ujit, ajrit etj. Në gazeta e re-
vista do të lexojmë tituj nga më të
ndryshmit lidhur me të drejtat e njerëzve, të
kafshëve, bimëve etj. Në këtë aspekt, jo
rrallë gjejmë edhe tituj se Islami nuk i për-
fill këto të drejta, madje qëllimisht i shkel
këto të drejta. Viteve të fundit nuk kalon
ditë e Islami mos të akuzohet për shkelje
të të drejtave të caktuara. Në këtë mënyrë
ata jo vetëm që godasin aspektin juridik në
Islam, por edhe vetë burimet e fesë islame,
Kuranin dhe Hadithin.

Por, një vështrim i vëmendshëm i li-
teraturës islame, asaj burimore, i veprave
klasike,  por edhe i atyre bashkëkohore,
do të konstatojë se Islami në hollësi i ka
saktësuar të drejtat e njeriut, në të gjitha
nuancat e saj, madje edhe të drejtat e kaf-
shëve, të bimëve etj. Me këtë rast, në pa-
mundësi hapësinore për ndonjë zgjerim,
kryesisht do të trajtojmë çështjen e të
drejtave të shtazëve / kafshëve, kategori
kjo e lënë pasdore ose e trajtuar vetëm
për marketing politik dhe tërheqje fon-
desh nga burime qeveritare apo donatorë
qëllimmirë.

TË DREJTAT E SHTAZËVE/KAFSHËVE
SI E DREJTË HYJNORE

Islami përfshin në mbrojtjen e tij çdo
gjë, kurse Muhamedi (a. s.), duke speci-
fikuar, ka theksuar dashurinë e tij si për
njeriun,  ashtu edhe për kafshët, për
bimët,  por edhe për ambientin ku jetojmë
e më gjerë. Ambienti ku jetojmë është
dhuratë dhe amanet i Krijuesit, prandaj
atë duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë. Na-
tyra ka çdo gjë për një jetë të këndshme e
të rehatshme, së këndejmi njeriu duhet
bërë kujdes për sjelljet e tij. Kjo është po-
rositur shumë herët nga Kurani: “Mos
bëni çrregullime në tokë pas rregullimit
të saj (me të ardhur të pejgamberëve) dhe
luteni Atë duke pasur frikë (dënimin) dhe
duke shpresuar (mëshirën). S’ka dyshim
se mëshira e Allahut është pranë atyre të
mirëve.” (El-A’raf, 56) 

Kurani jep urdhrat në parim, kurse
Muhamedi (a. s.) ka dhënë shembuj të
shumtë lidhur me kujdesin e njeriut kun-
drejt rrethit të vet. Madje, këtë kujdes të
tij e vëren edhe një ekologjiste evropiane,
duke thënë:

“Muhamedi ishte përfaqësues i fuqi-
shëm i përdorimit racional të tokës dhe

ujit dhe raportit human të njeriut ndaj bi-
mëve dhe shtazëve. Në këtë kontekst vë-
rejmë qasje revolucionare mbi ruajtjen e
mjedisit jetësor. Qasja e Muhamedit është
revolucionare dhe e përkryer në aspekt të
zgjimit të vetëdijes ekologjike....”.

Pra, Kurani dhe Sunneti i Pejgambe-
rit (s. a. v. s.) flasin për tokën, ujin, por
edhe për botën shtazore dhe bimore dhe
kohën. Madje, disa sure mbajnë edhe
emrat e disa shtazëve/kafshëve: El-Be-
kare (Lopa), En-Neml (Milingonat), El-
Fil (Elefanti), En-Nahl (Bleta) dhe
El-Ankebut (Merimanga) dhe përdoren
në kontekste të ndryshme.

Theksimi i tyre përmban urtësi të
shumta, madje edhe urtësi të natyrës she-
riatike, meqë për disa shtazë/kafshë li-
dhen edhe disa dispozita sheriatike,
fikhore, sikurse është konsumimi i mishit
të disa shtazëve/kafshëve, përdorimi i
tyre për gjueti etj.

Nisur nga ky aspekt, në të drejtën
islame të drejtat e shtazëve/kafshëve kla-
sifikohen në grupin e të drejtave hyjnore,
kurse këtë e bazojnë në ajete kuranore
dhe hadithe të shumta. Juristët mysli-
manë mendojnë se kafshët kanë të drejtë
në jetë, ushqim, vendbanim, riprodhim,

kurse njerëzit duhet ta respektojnë këtë të
drejtë të tyre. Xhahidhi (vd. 869) njihet
si shkencëtari më i madh klasik lidhur me
studimin e shtazëve, duke shkruar veprën
Kitab’ul-hajevan (Libri për shtazët). Pa-
staj për këtë temë nga aspektet e ndry-
shme ka shkruar edhe Ibn Miskevejhi,
Ihvan’us-safa, F. Attari, M. Ikballi etj.

Kurani u jep rëndësi të theksuar shta-
zëve/kafshëve. Ja disa ajete lidhur me
këtë temë: “Allahu nuk ngurron që të
marrë çfarëdo shembulli, qoftë mu-
shkonjë a diçka edhe më e imët se ajo. Sa
u përket atyre që besuan, ata e dinë se
është e vërtetë nga Zoti i tyre, ndërsa ata
të cilët mohuan do të thonë: ‘Ç’deshi Al-
lahu me këtë shembull?’ Ai me të lajthit
shumë, dhe udhëzon me të shumë (në rru-
gën e drejtë), por nuk lajthit me të (tjetër
kënd), pos mëkatarët e mëdhenj”. (El-Be-
kare, 26). 

“Ai i krijon edhe kafshët. Ju me ato
mbroheni nga të ftohtit, e keni edhe dobi
të tjera, sepse prej tyre edhe ushqeheni.”
(En-Nahl, 5)

“Edhe te kafshët keni mësime: Ne u
japim (bëjmë) të pini nga ajo që gjendet
në barqet e tyre dhe ju keni shumë dobi
prej tyre. Ju prej atyre ushqeheni. Dhe
mbi to e anije bartni (hipni).” (El-
Mu’minun, 21-22)

Madje, disa dijetarë juristë mendojnë
se në rast mungese të ujit njeriu në vend
të gusllit, për vete do të marrë tejemum,
kurse ujin për avdes do t’ia japë kafshës
së caktuar, për të cilën e ka të obliguar të
kujdeset, njëjtë sikur që do të veprojë në
rastin e njeriut të etshëm.

Juristët myslimanë madje shkojnë aq
larg, saqë konstatojnë se nëse një person
e lëndon një kafshë e cila e ka sulmuar,
kurse ky në vetëmbrojtje e lëndon, nuk
është i obliguar ndaj pronarit. E tërë kjo
nëse gjatë vetëmbrojtjes nuk është tejka-
luar forca. Por, nëse e ka lënduar për diç
tjetër, atëherë lëndimin e kafshës do t’ia
plotësojë pronarit.

E DREJTA E SHTAZËS/KAFSHËS NË
USHQIM E PIJE

Të drejtat e shtazëve/kafshëve janë
detyruese. Njeriu pronar apo kujdestar e
ka për obligim fetar që t’i furnizojë shta-
zët/kafshët me ujë dhe ushqim përkatës.
Këtu bëjnë pjesë edhe shtazët/kafshët të
cilave nuk u hahet mishi. Nëse
shtaza/kafsha nuk është e lirë të sigurojë
vetë ushqimin, pronari e ka për obligim
ta bëjë këtë. Me fjalë të tjera, pronari
gjendet para tri alternativave: Nëse mishi
i kafshës mund të hahet, pronari duhet të
zgjedh: ose ta ushqejë kafshën, ose ta

therë ose ta shesë. Nëse kafsha nuk hahet,
atëherë pronari ose do ta ushqejë, ose do
ta shesë. Shteti nëpërmjet mekanizmave
të vet do ta detyrojë pronarin në një prej
alternativave të lejueshme. Por, në rast se
kafsha - për shembull, lopa - është e lirë
të kullosë, por për shkak të thatësisë nuk
ka ushqim të mjaftueshëm, pronari nuk
ka të drejtë ta mjelë lopën, sepse ajo ose
viçi i saj do të dobësoheshin. Disa juristë
islamë shkojnë aq larg sa në rast mungese
të ushqimit dhe pamundësisë së blerjes,
sepse pronari i ushqimit refuzon ta shesë
barin, i lejohet pronarit të kafshës t’ia
marrë me forcë ushqimin, duke ia kom-
pensuar vlerën e ushqimit.

Edhe huazuesi i shtazës/kafshës e ka
për obligim të sillet mirë me shtazën/kaf-
shën sikurse pronari, qoftë mishi i shta-
zës/kafshës hahet apo nuk hahet, qoftë
është obliguar nga pronari për mirësjellje
ose jo. Huazuesi këtë do ta bëjë sipas tra-
ditës dhe nevojës së shtazës/kafshës.

E drejta e shtazës/kafshës është edhe në
frytin, viçin e saj. Nëse ushqimi (gjiri) i
dhënë nuk i mjafton, pronari duhet ta ndih-
mojë edhe viçin me ushqim. Fjala është për
të gjitha shtazët/kafshët katërkëmbëshe që
nuk janë të rrezikshme për jetën e njeriut.
Madje, edhe bletës dhe krimbit të mëndaf-
shit duhet t’i ndihmojmë.

Muhamedi (s. a. v. s.) ka thënë: Ebu
Hurejre, radijallahu anhu, thotë se Pej-
gamberi sal-l’All-llahu alejhi ve sel-lem
ka thënë: “Duke ecur rrugës një njeri
ishte i etur shumë dhe kur e gjeti një pus,
zbriti në të, piu ujë dhe doli që andej.
Kur, në këtë kohë, qeni e zgjati gjuhën
dhe hante dheun e lagët. Ky njeri tha se
qenin e ka kapur etja sikur që më kapi
edhe mua” dhe hyri në pus, e mbushi kë-
pucën e tij dhe i dha ujë qenit. Allahu i
madhërishëm e falënderoi dhe ia fali më-
katet.” As’habët thanë: “O Pejgamber i
Zotit, vallë edhe në mirësinë ndaj shta-
zëve kemi shpërblim?”, ndërsa ai u për-
gjigj: “Në mirësinë ndaj të gjitha
shtazëve të gjalla njeriu ka shpërblim.”

E DREJTA E SHTAZËS/KAFSHËS NË
PASTËRTI, VENDBANIM

Edhe pastërtia është ndër të drejtat e
shtazës/kafshës nga pronari. Në këtë të
drejtë kuptohet vendi ku qëndron
shtaza/kafsha, enët e ushqimit dhe pijes,
ajrosja e stallës etj. Nëse shtaza/kafsha
nuk mund ta pastrojë veten në mënyrë të
natyrshme, është detyrë njerëzore ta bëjë
këtë. Këtu hyn në plan edhe shëndeti i
kafshës. Nëse shtaza/kafsha helmohet ose
thyen këmbën, ose ndonjë e papritur tje-
tër, është detyrim fetar që të kujdesemi
maksimalisht duke e dërguar te veterinari
ose së paku te mjekët alternativë.

Shtazët/kafshët kanë nevojë për pu-
shim dhe fjetje, prandaj, pronari duhet ta
sigurojë vendin adekuat për këtë. Nëse
vendi nuk është i përshtatshëm, ky ve-
prim i pronarit konsiderohet mundim i
shtazës/kafshës. Juristët vendin për pu-
shim të shtazës/kafshës e fusin në kate-
gori me ushqimin. Për më tepër, kur nuk
dimë se jashtë shtëpisë shtaza/kafsha a
është e sigurt a jo nga shtazët/kafshët
tjera apo nga njerëzit dëmtues.

E DREJTA E SHTAZËS/KAFSHËS NË
DREJTËSI, RIPRODHIM DHE

MOSMUNDIM

Ndaj shtazës/kafshës duhet të sillemi
drejt, sikur që këtë duhet ta bëjmë edhe
ndaj njerëzve, bimëve etj. Mundimi i
shtazëve/kafshëve është veprim i përbu-
zur dhe i urryer. Shtazët/kafshët bartëse
nuk mund të ngarkohen më shumë seç
është normalja dhe në rrugë më të gjata
se normalja pa pushim e ushqim. Shta-
zët/kafshët kanë të drejtë të mos mundo-
hen dhe të mos abuzohen nga pronarët e
tyre. Fjala vjen, nuk mund të theret një
shtazë duke e shikuar shtaza tjetër. Urdhri
i Muhamedit (a. s.) ishte që mos të prehet
kafsha me thikë joadekuate dhe me më-
nyra të mundimshme, por:

Islami për të drejtat 
e kafshëve

Islami përfshin në mbrojtjen e tij
çdo gjë, kurse Muhamedi (a. s.),
duke specifikuar, ka theksuar
dashurinë e tij si për njeriun,
ashtu edhe për kafshët, për
bimët, por edhe për ambientin ku
jetojmë e më gjerë. Ambienti ku
jetojmë është dhuratë dhe
amanet i Krijuesit, prandaj atë
duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë.
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“Vërtet Allahu ka përcaktuar mirësi
në çdo gjë. Kur vrisni, këtë bëjeni në më-
nyrën më të mirë; kur therni, bëjeni këtë
në mënyrën më të mëshirshme. Ai që nga
ju do të presë (një kafshë), le ta mprehë
thikën që t’ia lehtësojë kafshës së vet.”

Madje, kafshët meritojnë kujdes edhe
në gjërat shumë më të vogla. Nuk duhet
të milet kafsha deri në pikën e fundit, as
personi që e mjel të ketë thonj të më-
dhenj.

Buhariu dhe Muslimi e transmetojnë
një hadith nga Ibn Omeri (r. anhuma) se
Muhamedi (s.a.v.s.) ka thënë:

“Gruaja është dënuar për shkak të
maces. E ka mbajtur të mbyllur derisa
nuk ka ngordhur, dhe për këtë shkak ka
hyrë në xhehenem. Nuk e ka ushqyer, as
i ka dhënë ujë pasi e ka mbyllur, as e ka
lënë të lirë të ushqehet me zvarranikë dhe
insekte nëpër tokë.”

Rasti tjetër shpjegon një gjendje
shumë të prekshme. Abdullah ibn Xha-
feri tregon:

“Pejgamberi hyri në kopshtin e një
medinasi. Në kopsht gjendej deveja dhe
posa e pa Pejgamberin klithi dhe lotoi.
Ai iu afrua, e përkëdheli nëpër veshë,
kurse ajo heshti... Atëherë pyeti: ‘E kujt
është kjo deve? Një djalosh, medinas,
tha: E imja, o Pejgamber i Zotit. Kurse
Pejgamberi (a. s.) tha: A nuk i frikëso-
hesh Zotit për këtë kafshë që ta ka dhënë
në dispozicion? Ajo m’u ankua se po e
mban të uritur dhe se skajshmërisht po
e përndjek.”

Shtazët/kafshët kanë të drejtë në ripro-
dhim/ shumëzim. Pronarët nuk kanë të
drejtë në paaftësimin e tyre seksual, dome-
thënë në kastrimin e tyre. Po ashtu, është i
ndaluar armiqësimi i shtazëve/kafshëve
mes vete - zënka qensh, duke iu krijuar nje-
rëzve çaste dëfrimi. Shtazët/kafshët meri-

tojnë kujdes më të madh sesa ajo që ndodh
deri tash.

E DREJTA E SHTAZËVE/KAFSHËVE 
NË RESPEKT DHE MBIJETESË

Edhe pse kemi të drejtë t’i shfrytë-
zojmë qumështin e kafshëve, mishin e
tyre, ose prodhimet e tyre, megjithatë
duhet t’i respektojmë si kafshë, sikurse
mosgoditja në kokë, mosgoditja në për-
gjithësi etj. Nuk kemi të drejtë as në sa-
katimin e shtazëve/kafshëve,  ose rrahjen
e tyre pa ndonjë arsye të madhe.

Kjo mund të shtrihet edhe në një
rrafsh tjetër: Nëse pronari nuk kujdeset
për kafshën e vet, dhe e lë në vend ku kaf-
sha nuk mund të ekzistojë vetë, këtë mund
ta bëjë dikush tjetër dhe pronësia i takon
atij që kujdeset, siç ndodh me tokën e pa-
punuar - ai që e punon, atij i përket.

Pronari nuk ka të drejtë që ta keqpër-
dorë kafshën. Fjala vjen, shtazët/kafshët
për bartje dhe ngarkim nuk bën të përdo-
ren ashtu që jemi mbi kalë dhe flasim për
një kohë të gjatë me dikë tjetër. Pra, duhet
të zbresim dhe bisedën ta bëjmë nga toka
e jo nga shpina e shtazës/kafshës së cak-
tuar.

Shtaza/kafsha ka të drejtë të mos
bëhen objekt gjuetie jashtë nevojave nje-
rëzore; fjala vjen, për rekreacion, sport,
apo për nevoja luksi – sikurse vjen, lë-
kura dhe gëzofi i tyre. Muhamedi (s. a. v.
s.) qartë e ka ndaluar gjuetinë që si motiv
ka sportin, rekreacionin apo argëtimin.

Madje, Muhamedi (s. a. v. s.) përmes
porosisë “Mos vini nën shënjestër asgjë
që ka shpirt!”, ka ndaluar që kafshët të
bëhen objekt i stërvitjeve të gjuajtjes, ka
ndaluar prerjen e organeve të tyre për qël-
lime të kota; shkurt, e ka ndaluar torturi-
min e botës animale. Po e theksojmë edhe

një shembull nga jeta pejgamberore. Mu-
hamedi (a. s.) thotë:

“Një të dërguar të Zotit e kishte pic-
kuar një milingonë, kurse ky urdhëroi ta
ndezë folenë e milingonave. Në këtë rast
Allahu i shpalli këtij pejgamberi duke e
pyetur vallë e ke ndezur një popull të tërë
i cili e lavdëron Zotin për shkak se e ka
pickuar milingona.”

NË VEND TË PËRMBYLLJES

Të gjitha pikëpamjet që kemi thek-
suar në këtë shkrim dhe shumë të tjera të
patheksuara qartë tregojnë se Allahu edhe
shtazëve të egra apo të buta iu ka dhënë të
drejta, të cilat njeriu nuk ka të drejtë t’i
rrezikojë apo shkelë. Kjo e drejtë shtrihet
edhe në botën bimore dhe çdo gjë të kri-
juar. Myslimanët e hershëm kësaj teme i
kanë kushtuar rëndësi të madhe, madje
kanë kultivuar shtazë/kafshë të caktuara
për nevoja konkrete, sikur për punë, tran-
sport, rekreacion etj. Janë të njohur kuajt
e racës me emrin arap, pëllumbat po-
stierë, qentë besnikë, devetë, macet etj.
Ky kujdes ka qenë në nivel të kënaq-
shëm, madje edhe në kohën kur feja nuk
njihej dhe nuk respektohej sa duhet,
sepse ishte mbyllur vetëm si traditë fa-
miljare e private. E keqja është se kohëve
të fundit, kur vlerat fetare janë nëpër-
këmbur,  ka rënë edhe kujdesi ndaj shta-
zëve e kafshëve, apo kujdesi për
shtazët/kafshët ka kaluar në një rrafsh tje-
tër, atë të modës, trendit të caktuar, ma-
niakizmit (hobit) të individëve e jo më si
detyrim njerëzor ndaj krijesave të ndry-
shme. Është për të shpresuar se vlerat do
të kthehen në vendin e vet, kurse trojet
tona shqiptare myslimane kanë përvojë të
mjaftueshme për të qenë shembull për ra-
jonin e më gjerë.
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Duke studiuar Kuranin, çdokush
ndesh shpesh në ato që mund të
përshkruhen si: "shprehje kyç" -

që u thuhet thënieve të cilat përmbajnë një
tregues të qartë dhe të përmbledhur të
idesë që gjendet në themel të një frag-
menti, apo të fragmenteve të veçanta: për
shembull, ndesh shumë referime të kriji-
mit të njeriut "prej pluhurit" apo "prej një
pike fare", që tregojnë origjinën e ulët bio-
logjike të gjinisë njerëzore; apo shpallja në
suren nëntëdhjetë e nëntë (ez-Zelzeleh),
se në Ditën e Gjykimit: "Kush punoi
ndonjë të mirë, që peshon sa grimca, do ta
gjejë atë; dhe kush punoi ndonjë të keqe,
që peshon sa grimca, do ta gjejë atë", që
tregon pasojat dhe përgjegjësinë në jetën
e përtejme për gjithçka që njeriu bën me
vetëdije në këtë botë; apo shpallja hyjnore
(në 38:27): "Ne nuk e krijuam qiellin dhe
tokën dhe çka ka në mes tyre, pa qëllim; ai
është mendim i atyre që nuk besuan".

Shembuj të tillë të “shprehjeve kyç”
kuranore mund të përmenden pothuaj pa-
fundësisht dhe në shumë formulime të
ndryshme. Por, në Kuran gjendet një
shprehje themelore, e cila ndeshet vetëm
një herë dhe e cila mund të cilësohet si:
“shprehja kyç e të gjitha shprehjeve kyç
të saj”: shpallja në ajetin (3:7), për faktin
se Kurani “përmban mesazhe që janë të
qarta (ajat-un muhkemat), si edhe të tjera
që janë alegorike (muteshabihat)” . Ky
është ajeti i cili përfaqëson, në një sens
absolut, një çelës për të kuptuar mesazhin
kuranor dhe e bën tërësinë e tij të arrit-
shme për “njerëzit që mendojnë” (li-kaw-
min jetefekkerun).

Në vërejtjet e mia, mbi ajetin e sipër-
përmendur, jam përpjekur të hedh dritë

mbi domethënien e shprehjes ajat-un
muhkemat, si dhe domethënien themelore
të asaj që quhet mutashabih (“alegorike”
apo “simbolike”). Pa një të kuptuar të
drejtë të asaj, se çfarë nënkuptohet prej
këtij termi të fundit, e shumta e Kuranit
është e prirur për të qenë – dhe, në fakt, ka
qenë shpesh – përgjithësisht e keqkuptuar,
si prej besimtarëve, ashtu edhe prej atyre
që refuzojnë të besojnë në origjinën e fry-
mëzimit të tij hyjnor. Sidoqoftë, një vle-
rësim i asaj se çfarë nënkuptohet me
“alegori” apo “simbolizëm” në kontekstin
e Kuranit, është vetvetiu, jo e mjaftue-
shme për të bërë plotësisht të kuptueshëm
botëvështrimin e tij: me qëllim që ne ta
arrijmë këtë, ne duhet të vëmë në marrë-
dhënie të ngushtë përdorimin kuranor të
këtyre termave, me një koncept të për-
mendur, pothuaj gati në fillim të urdhrit
hyjnor – dhe pikërisht, ekzistencën e “një
mbretërie, e cila është përtej arritjes së
perceptimit njerëzor” (al-gajb). Ky është
koncepti që përbën premisën themelore,
për të kuptuarit e thirrjes së Kuranit, dhe
në të vërtetë të parimit të fesë – të çdo feje
– si i tillë: pasi të gjitha njohjet fetare, në
të vërtetë, rezultojnë dhe mbështeten në
faktin se, vetëm një segment i vogël i rea-
litetit është i hapur ndaj perceptimit dhe
imagjinatës së njeriut, dhe se një pjesë
tepër e madhe e tij i shkëputet të kuptua-
rit të tij plotësisht.

Sidoqoftë, krah për krah me këtë kon-
cept metafizik të ndërprerë-qartë, ne
kemi jo pak gjetje të ndërprera-qartë të
një natyre psikologjike: dhe pikërisht, të
zbuluarit se mendja njerëzore (term, në të
cilin ne përfshijmë të menduarit e vetë-
dijshëm, imagjinatën, ëndrrat, intuitën,

kujtesën etj.) mund të operojë vetëm mbi
bazat e perceptimeve të përjetuara që më
parë, prej vetë kësaj mendjeje, qoftë në
tërësinë e tyre, qoftë në disa prej elemen-
teve të tyre përbërëse: kjo është si të
thuash, se ajo nuk mund të përfytyrojë
apo formojë një ide të asaj, që shtrihet të-
rësisht jashtë fushës së përvojave të kup-
tuara më parë. Kështu, sa herë që ne
arrijmë në një ide apo përfytyrim men-
dor, në dukje “të ri”, ne gjejmë, në bazë të
ekzaminimit më të hollësishëm se, ndo-
nëse ai është ‘i ri’ si realitet i përbërë, rea-
lisht ai nuk është i ri për sa u përket
elementeve të tij përbërës, sepse këto
janë përftuar pandryshueshmërisht prej
përvojave mendore të mëparshme – dhe
ndonjëherë tërësisht të ndryshme – të
cilat ne i njohim, por të cilat tani janë
sjellë bashkërisht në një kombinim të ri,
apo varg kombinacionesh të reja.

Tani, menjëherë pasi ne e kuptojmë se
mendja njerëzore nuk mund të operojë
ndryshe, veçse mbi bazat e përvojave të
mëparshme – si të thuash mbi bazat e per-
ceptimeve dhe njohurive të regjistruara
tashmë në këtë mendje – ne përballemi
me një pyetje tepër të rëndësishme:  Për-
derisa idetë metafizike të fesë lidhen ngu-
shtë, sipas vetisë së natyrës së tyre, me
një mbretëri përtej kufirit të arritjes së
perceptimit apo përvojës njerëzore – si
mund të na përçohen ato neve, në mënyrë
të suksesshme? Si mund të shpresohet që
ne të kuptojmë idetë, të cilat nuk kanë ba-
rasvlerës, madje as një fraksion, në cilat
do perceptime të cilat ne i kemi arritur në
mënyrë empirike?

Përgjigjja është vetevidente: Me anën
e imazheve të huazuara, që përftohen prej

Simbolika 
dhe alegoria
në Islam

“Ata, që në zemrat e tyre kanë anim nga e
shtrembëta, ata gjurmojnë atë që nuk është krejt e
qartë për të shkaktuar huti, kinse kërkojnë
komentin e tyre. Po, pos Allahut askush nuk e di
domethënien e tyre të saktë.” (3:7)
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përvojave tona aktuale – fizike apo men-
dore; apo siç e shpreh Zamahsheri atë në
komentimin e tij të ajetit (13:35), “për-
mes një ilustrimi parabolik, me anë të
diçkasë që ne njohim prej eksperiencës
sonë, të asaj diçkaje që është përtej arrit-
jes së perceptimit tonë” (temthilen li-ma
gaba anna bi-ma nushahid). Dhe kjo
është domethënia më e thellë e termit dhe
e konceptit të el-muteshabihat, siç përdo-
ret në Kuran.

Kështu, Kurani na tregon neve qartë
se shumë prej pasazheve dhe shprehjeve
të tij duhet të kuptohen në sensin alego-
rik, për arsyen e thjeshtë se duke qenë të
paracaktuara për të kuptuarit njerëzor, ato
nuk mund të na përçoheshin neve në çfa-
rëdo mënyre tjetër. Si rezultat, nëse ne
marrim çdo pasazh kuranor, deklaratë
apo shprehje në sensin e vet të sipërfaq-
shëm dhe literal (të fjalëpërfjalshëm), dhe
nuk përfillim mundësinë e të qenit një
alegori, metaforë apo parabolë, ne do të
cenojmë vetë shpirtin e shkrimit hyjnor.

Marrim në konsideratë, për shembull,
disa referime kuranore ndaj Ekzistencës
së Zotit – Të Qenit i Papërkufizuar, i Pa-
fundmë në kohë dhe hapësirë dhe, krej-
tësisht përtej çfarëdo të kuptuari të
krijesave. Larg prej të qenët të aftë për ta
imagjinuar Atë, ne mund të kuptojmë
vetëm atë që Ai nuk është: dhe pikërisht,
që nuk është i kufizuar në kohë dhe në
hapësirë, nuk përcaktohet me terma të
krahasuar, dhe nuk përfshihet brenda çfa-
rëdo kategorie të mendimit njerëzor. Kë-
shtu, vetëm metaforat e përgjithësuara
mund të na përçojnë ne, megjithëse tepër
pamjaftueshmërisht, idenë e ekzistencës
dhe të aktivitetit të Tij. 

Dhe kështu, kur Kurani flet për Të, si
të jetë “në qiej”, apo “i vendosur në fro-
nin e Tij (al-arsh)”, ne, me sa është e
mundur, nuk mund t’i marrim këto fraza
në kuptimet e tyre të drejtpërdrejta, mbasi
në këtë rast ato do të linin të nënkuptohej
se Zoti kufizohet në hapësirë; dhe përde-
risa një kufizim i tillë do të binte në kun-
dërshtim me konceptin e një Qenieje të
Pakufizuar, ne e dimë menjëherë, pa as
më të voglin dyshim, se “qiejt”, “froni”,
dhe të “vendosurit” e Qenies së Zotit mbi
të, s’janë veçse mjete gjuhësore për të na
përcjellë një ide, e cila është plotësisht ja-
shtë gjithë eksperiencës njerëzore, dhe
pikërisht ideja e plotfuqishmërisë së Zotit
dhe sundimit absolut të Tij mbi gjithçka
që ekziston. Ngjashmërisht, sa herë që Ai
përshkruhet si “Gjithëpamësi”, “Gjithë-
dëgjuesi” apo “Gjithëdituri”, ne e dimë
se këto përshkrime nuk kanë të bëjnë
asgjë me fenomenin e të shikuarit apo të
dëgjuarit fizik, por thjesht përshkruhet

me terma më të kuptueshëm për njeriun,
fakti i Prezencës së Përjetshme të Zotit,
në gjithçka që është, apo që ndodh. Dhe
duke qenë se: “Të parët e njerëzve nuk
mund ta përfshijnë Atë” (Kurani, 6:103),
nuk shpresohet që njeriu ta kuptojë ekzi-
stencën e Tij ndryshe, veçse përmes vë-
zhgimit të efekteve të aktivitetit të Tij të
pandërprerë, brenda dhe mbi universin e
krijuar prej Tij.

Por, ndërsa besimi ynë në ekzistencën
e Zotit nuk është - dhe në të vërtetë nuk
mund të jetë – i varur nga “mënyra” e të
kuptuarit tonë të Qenies së Tij të pafun-
dme, nuk është e njëjta gjë me problemet,

që lidhen me ekzistencën e vetë njeriut
dhe në veçanti, me idenë e një jete në
botën e përtejme: sepse psikika e njeriut
është formuar ashtu, që nuk mund të pra-
nojë çfarëdo propozimi të lidhur me vet-
veten, pa i dhënë një shtjellim të qartë të
nëntekstit të tij.

Kurani na tregon neve se jeta e nje-
riut në këtë botë s’është veçse stadi i parë
– një stad shumë i shkurtër – i një jete që
vazhdon përtej boshllëkut të quajtur
“vdekje”; dhe njëlloj, Kurani thekson va-
zhdimisht parimin e përgjegjësisë morale
të njeriut për të gjitha veprat e tij të vetë-
dijshme dhe të sjelljes së tij, dhe të vijimit
të kësaj përgjegjësie, në formën e paso-
jave të pashmangshme, të mira apo të kë-
qija, në jetën e këtij njeriu në botën e
përtejme. Por, si mund të bëhet që njeriu
të arrijë të kuptojë natyrën e këtyre paso-
jave dhe, në këtë mënyrë, të cilësisë së
jetës që e pret atë? – mbasi, kuptueshmë-

risht, duke qenë se ringjallja e njeriut do
të jetë rezultat i asaj që Kurani e për-
shkruan si “një akt i ri krijimi”, jeta që do
të pasojë, për të, duhet të jetë tërësisht e
ndryshme prej çdo gjëje, që njeriu mund
ta ketë përjetuar në këtë botë.

Duke qenë kështu, nuk është e mjaf-
tueshme për njeriun që t’i thuhet: “Nëse
ti sillesh në mënyrë të drejtë në këtë botë,
ti do të arrish lumturi në jetën që vjen”
apo: “Nëse ti sillesh në mënyrë të gabuar
në këtë botë, ti do të vuash për këtë, në
botën e përtejme.”  Deklarata të tilla janë
tepër të përgjithshme dhe abstrakte, që të
mund t’i drejtohen imagjinatës njerëzore

dhe kështu të influencojnë në sjelljen e
tij. Ajo, që nevojitet, është më tepër një
thirrje e drejtpërdrejtë drejtuar intelektit,
që rezulton në një lloj të “përfytyrimit” të
pasojave të veprimeve dhe mangësive të
vetëdijshme të ndokujt: dhe një apelim i
tillë mund të paraqitet në mënyrë efektive
nëpërmjet metaforave, alegorive dhe pa-
rabolave, çdo njëra prej së cilave thekson,
nga njëra anë, pangjashmërinë absolute
të gjithçkaje që njeriu do të përjetojë pas
ringjalljes, prej gjithçkaje që ai ka bërë
apo ka përjetuar në këtë botë, dhe në anën
tjetër, krijimin e mënyrave krahasuese
midis këtyre dy kategorive të përvojës.

Kështu, duke iu referuar lumturisë në
parajsë, në ajetin (32:17) i Dërguari (a. s.)
tregoi ndryshimin thelbësor midis jetës së
njeriut në këtë botë, dhe të asaj në botën
tjetër, me këto fjalë: “Zoti thotë: ‘Unë
kam përgatitur për robërit e mi të drejtë,
atë që syri nuk e ka parë ndonjëherë, që

veshi nuk e ka dëgjuar ndonjëherë dhe atë
që zemra e njeriut kurrë nuk e ka përfy-
tyruar.’” (Buhari, Muslimi, Tirmidhiu)
Nga ana tjetër, në (2:25), Kurani flet kë-
shtu për mirësinë në parajsë: “Sa herë që
u jepet ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata
thonë: ‘Ky është ai, me të cilin u
ushqyem edhe më parë’, ngase u sillet
ushqim i ngjashëm”: dhe kështu ne kemi
përfytyrimin e kopshteve, përmes të ci-
lëve rrjedhin lumenj, të hijeve të kën-
dshme, të bashkëshorteve me bukuri të
papërshkrueshme, dhe shumë kënaqësi të
tjera pafundësisht të ndryshme dhe të për-
hershme, megjithatë në njëfarë mënyre të
krahasueshme me atë çfarë mund të për-

fytyrohet si, më së shumti, e këndshme
në këtë botë.

Megjithatë, mundësia e një krahasimi
intelektual midis dy stadeve të jetës nje-
rëzore, është i një shkalle tepër të madhe
të kufizimit, prej faktit se i gjithë të men-
duarit dhe të imagjinuarit tonë është paz-
bërthyeshmërisht i lidhur me konceptet e
kohës së fundme dhe hapësirës së fun-
dme: me fjalë të tjera, ne nuk mund ta
imagjinojmë pafundësinë në kohë dhe ha-
pësirë - dhe si rrjedhim, ne nuk mund të
imagjinojmë një formë të ekzistencës së
pavarur prej kohës dhe hapësirës – apo,
siç shprehet në mënyrë të thuktë Kurani,
duke iu referuar një gjendjeje lumturie në
jetën e përtejme, “një xheneti, gjerësia e të
cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës”
(3:133), shprehje e cila është sinonim ku-
ranor për tërë universin e krijuar. Nga ana
tjetër, ne e dimë se çdo shpallje kuranore
i drejtohet arsyes njerëzore dhe, si rrje-

dhim, duhet të jetë e kuptueshme, si në
sensin e vet të drejtpërdrejtë (si në rastin
e ajat- muhkemat), ashtu edhe në mënyrë
alegorike (si në ajat--muteshabihat); dhe
derisa, për arsye të formimit të mendjes
njerëzore, as pafundësia e as përjetësia,
nuk janë të kuptueshme për ne, rrjedh se
referimi i “gjerësisë” së pafundme të pa-
rajsës nuk mund të ndërlidhet me diçka,
veçse me intensitetin e ndijimit, i cili do të
na paraqiste mirësinë.

Sipas analogjisë së dukshme, parimi i
një “krahasimi përmes alegorisë”, i për-
dorur në Kuran, në të gjitha referimet e
parajsës – pra, i një gjendjeje lumturie të
papërfytyrueshme në jetën e përtejme –

duhet të shtrihet në të gjitha përshkrimet e
vuajtjeve të botës tjetër – pra, të ferrit –
për sa i përket pangjashmërisë së tij të
plotë, prej të gjitha përvojave tokësore, si
edhe intensitetit të pamatshëm të tij. Në të
dyja rastet, metoda përshkruese e Kuranit
është e njëjtë. Ne thamë se ajo ishte kë-
shtu: “Imagjinoni ndijimet më të gëzuara,
trupore dhe shpirtërore, të arritshme për
njeriun, bukuri të papërshkrueshme, da-
shuri fizike dhe shpirtërore, dëshira të për-
mbushura, paqe dhe harmoni perfekte,
dhe përfytyrojini këto ndijime të intensi-
fikuara përtej çdo gjëje të imagjinueshme
në këtë botë – dhe, në të njëjtën kohë, të-
rësisht të ndryshme prej çdo gjëje të imag-
jinueshme: dhe ju do të keni një ide
përfytyruese, sado të turbullt e të pasaktë,
të asaj se çfarë kihet parasysh me ‘paraj-
sën’.” Dhe nga ana tjetër: “Imagjinoni
dhembjen më të madhe, trupore dhe
shpirtërore, të cilën mund ta përjetojë nje-

riu: djegien në zjarr, vetminë e plotë,
vuajtjet e mundimshme, torturat e një dë-
nimi të pandërprerë, në një gjendje as i
gjallë, e as i vdekur, dhe imagjinoni këtë
vuajtje, këtë errësirë dhe këtë dëshpërim,
të intensifikuar përtej çdo gjëje të imagji-
nueshme në këtë botë – dhe, në të njëjtën
kohë, plotësisht të ndryshme prej gji-
thçkaje të imagjinueshme dhe ju do të
dini, sado në mënyrë të turbullt e të pa-
saktë, atë që kihet parasysh me “ferrin”.

Krah për krah me këto alegori të
ndërlidhura me jetën e njeriut pas vdek-
jes, ne gjejmë në Kuran shumë shprehje
simbolike, që i referohen dëshmisë së ak-
tivitetit të Zotit. Për shkak të mangësive
të gjuhës njerëzore, të cilat rrjedhin prej
kufizimeve të lindura të mendjes njerë-
zore – ky aktivitet mund të jetë vetëm i
kufizuar, dhe kurrë i paraqitur realisht.
Pikërisht, ashtu sikurse është e pamun-
dshme, për ne, të imagjinojmë apo të për-
kufizojmë Ekzistencën e Zotit, ashtu
edhe natyra e vërtetë e Forcës së Tij Kri-
juese - dhe, si rrjedhim, plani i krijimit të
Tij – mbetet jashtë të kuptuarit tonë. Por,
duke qenë se Kurani synon të përçojë te
ne një mësimdhënie etike, të bazuar pi-
kërisht mbi konceptin e krijueshmërisë së
qëllimshme të Zotit, kjo e fundit duhet të
jetë, sikurse ajo është, e “përkthyer” në
kategoritë e mendimeve të kuptueshme
për njerëzit. Kështu janë përdorimet e
shprehjeve, të cilat në pamje të parë kanë
një ngjyrim gati-gati antropomorfik, për
shembull, “zemërimi” (gadab) apo “dë-
nimi” i Zotit; “kënaqësia” e Tij për veprat
e mira; apo “dashuria” për krijesat e Tij;
apo të Qenët e Tij “i pavëmendshëm”
ndaj një mëkatari, i cili ka qenë i pavë-
mendshëm ndaj Tij; apo “të marrët në
pyetje” të një keqbërësi në Ditën e Gjy-
kimit, rreth veprave të këqija të tij; e të
tjera. Të gjitha “përkthimet” e tilla të fja-
lëpërfjalshme të veprimtarisë së Zotit,
brenda terminologjisë njerëzore, janë të
pashmangshme për aq kohë sa ne shpre-
sojmë për të vepruar në përputhje me pa-
rimet etike të zbuluara për ne, me anën e
gjuhës njerëzore; por nuk mund të ketë
gabim më të madh se sa të mendosh se
këto “përkthime” mund të na mundësojnë
ne ndonjëherë të definojmë të Padefinue-
shmin.

Dhe, siç e bën këtë të qartë Kurani në
ajetin (3:7), vetëm “ata, që në zemrat e
tyre kanë anim nga e shtrembëta, ata
gjurmojnë atë që nuk është krejt e qartë
për të shkaktuar huti, kinse kërkojnë ko-
mentin e tyre. Po, pos Allahut askush nuk
e di domethënien e tyre të saktë.”

(Nga anglishtja: Mimoza Sinani) 
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Thirrja e Xhemat et-Teblig bazohet në
përhapjen e vlerave islame ndaj çdonjërit
që është në gjendje që ta arrijë. Kjo nën-
kupton se pasuesit e tij duhet të kalojnë
një kohë duke dalë dhe përhapur e pro-
paganduar dauen (thirrjen) dhe njëherit
duke qëndruar larg çështjeve politike dhe
partiake. 

Anëtarët e tij janë të detyruar që të
dalin jashtë (huruxhë) për të bërë daue,
dhe të përzihen me myslimanët në xha-
mitë, shtëpitë dhe bizneset e tyre dhe t’u
japin këshilla e t’i inkurajojnë ata që të
dalin me ta për të bërë daue. Ata këshil-
lojnë që asnjë anëtar s’duhet të përfshi-
het në ndonjë grindje me myslimanët apo
me qeverinë. 

FUNDAMENTI DHE PERSONALITETET
KRYESORE

Themeluesi qe quajtur sheh Muha-
med Iljas el-Kandehleui, i cili qe lindur
në Kandehle, një fshat në rajonin e Seha-
renfurit në Indi më 1301 P. H. (1887)
(vdiq 1364 P. H. /1948). 

Fillimisht, ai kërkoi dituri në këtë

fshat, pastaj më vonë udhëtoi për në
Delhi, ku ai përfundoi studimet në Me-
dresen Deobande, e cila është në mesin e
shkollave më të mëdha hanefite në sub-
kontinentin indian, që qe ngritur në vitin
1283 P. H.  (1867). 

Ai po ashtu kërkoi dituri nën kujde-
starinë e vëllait të tij më të vjetër, Sheh
Muhamed Jahja, i cili ishte mësues në
Medresenë Methahir el-Ulum në Saha-
renfur. 

Më vonë, ai studioi te Sheh Ashref
Ali Thenui (1280 P. H. /1863)-1364 P. H.
/1943), i cili ishte i njohur për ta si
‘Hakim el-Umeh’. 

Ngjashëm, ai po ashtu studioi te
Sheh Mahmud Hasan (1268 P. H. /1851)-
1339 P. H. /1920), i cili ishte në mesin e
dijetarëve më të mëdhenj të Medresesë
Deobande dhe Xhemat et-Teblig. 
Sa i përket Sheh Rashid Ahmed el-Kan-
kuhi, ai qe lindur më 1829 (vdiq më
1905).  Sheh Muhamed Iljas në të vërtetë
i bëri bej’en  atij më 1325 P. H.  (1899).  
Ai më vonë e përtriu bej’en e tij ndaj
Sheh Khalil Ahmed es- Seharenfuri, i cili
qe njëri prej dijetarëve të grupit Deoband.

-Sheh Abdur-Rahim Shah ed-Deobandi
et-Tebligi shpenzoi shumë kohë në orga-
nizimin e çështjeve të Xhemat et-Teblig
së bashku me Muhamed Iljas dhe të birin
e tij Muhamed Jusuf pas tij. 

- Sheh Ihtisham el-Hasan el-Kande-
hleui u martua me motrën e Muhamed
Iljas, dhe kaloi një kohë të gjatë duke
udhëhequr Xhemat et-Teblig derisa ishte
në shoqëri të Sheh Muhamed Iljas, the-
meluesit të tij (sektit). 

MENDIMET DHE BESIMET

Themeluesi përcaktoi gjashtë mak-
sima të cilat i vendosi si fundamente
të daues së tij, me të gjithë anëtarët duke
u përkujdesur që t’i mbajnë në mend ato
dhe t’i propagandojnë në përpjekjet e tyre
të daues:

1. el-Kelime et-Tejbije (deklarimi i
besimit-La Ilahe il-Allah Muhamed
Resul-Allah)

2. el-Khushu fis-salet (falja e nama-
zit me koncentrim të plotë)

3. el-Ilm uedh-Dhikr (dituria dhe për-
kujtimi)

4. Ikram el-Muslimin (nderimi i my-
slimanëve)

5. el-Ihlas (sinqeriteti)
6. el-Huruxh fi sebil-Allah (dalja në

rrugë të Allahut)

MËNYRA E PROPAGANDIMIT
TË DAUES

Një grup nga mesi i tyre emërohet që
të shkojë në një zonë/qytet/vend, ku se-
cili anëtar i grupit merr me vete mjetet e
domosdoshme në çka do të flejë, si dhe
gjëra të tjera themelore të cilat do të mjaf-
tojnë. 

Kur ata mbërrijnë në destinacionin e
tyre, ata organizohen në atë mënyrë që
disa prej tyre fillojnë ta pastrojnë vendin
ku ata do të pushojnë gjatë qëndrimit të
tyre në atë zonë, ndërsa të tjerët nga mesi
i tyre dalin nëpër tregje dhe vende të
ngjashme duke përkujtuar Allahun dhe
thirrur njerëzit që ta dëgjojnë fjalimin e
tyre (bejan-siç e quajnë ata). 

Kur të arrijë koha e fjalimit, ata të gji-
thë mblidhen për ta dëgjuar atë. Dhe pasi
të përfundojë fjalimi, ata kërkojnë nga të
gjithë anëtarët e tubimit që janë prezentë
të dalin me ta në rrugë të Allahut. Dhe
pas namazit të sabahut, ata e ndajnë gru-
pin e njerëzve të cilët janë prezentë në
grupe, ku për secilin grup caktohet një
udhëheqës i grupit. 

Pastaj 3 udhëheqës të grupit marrin
përgjegjësinë që t’ua mësojnë anëtarëve
të tij të grupit suren el-Fatiha dhe sure të
tjera të shkurta të Kuranit. Ata vazhdojnë
në këtë mënyrë çdo ditë. 

Para se të përfundojë periudha e tyre
e daues, ata i inkurajojnë njerëzit e asaj
zone që të dalin me ta për ta përha-
pur dauen e tyre, ashtu që disa njerëz vul-

lnetarisht u bashkangjiten atyre për tri
ditë, një javë apo një muaj. Secili sipas
rrethanave dhe aftësisë së tij e shpenzon
kohën në përputhje me fjalët e Allahut:
“Ju jeni populli më i mirë i ngritur
ndonjëherë për njerëzimin.”

Koha e preferuar për dalje është një
ditë në javë dhe tri ditë në muaj, pastaj 40
ditë në vit dhe 4 muaj gjatë tërë jetës. 
Ata refuzojnë që të marrin pjesë në fun-
ksionet sociale të bëra nga njerëzit e atij
rajoni, ku janë të vendosur për periudhën
e tyre të daues, duke qenë qëllimi i tyre të
mos merren me ndonjë gjë tjetër pos çë-
shtjes së daues dhe përkujtimit (dhikrit),
dhe atë se veprat e tyre janë vetëm për hir
të Allahut. 

Ata nuk përzihen në çështjet e të nda-
luarit prej të keqes, duke besuar se ata
janë në etapën e vendosjes së klimës së
duhur për jetesën islame, dhe sikur ata të
përfshiheshin në çështje të këtilla, atëherë
kjo do të paraqiste pengesë në rrugën e
tyre dhe do t’i largonte njerëzit nga thir-
rja e tyre. 

Ata besojnë se nëse i përmirësojnë in-
dividët e tyre (anëtarët) një-nga-një, e
keqja automatikisht do të çrrënjosej nga
masa. 

Se të dalit dhe të propaganduarit
dauen e tyre njerëzve ndihmon në kulti-
vimin e thirrësit dhe kultivimin e veprave
të tija, kështu që ai ndjehet se është shem-
bull për të tjerët dhe se ai mbahet në atë
në çka i thërret njerëzit. 

Ata mendojnë se pasimi i verbër i me-
dhhebit është obligim, dhe ata nuk le-
jojnë ixhtihadin (nxjerrjen e vendimeve
nga juristët), duke besuar se kushtet
e muxhtehidit (ai që është i kualifikuar të
bëjë ixhtihad) nuk janë prezentë në mesin

e dijetarëve të kësaj kohe. 
Ata janë ndikuar nga metodat e su-

five,  thirrja e të cilëve është e përhapur
në subkontinentin indian. Për shembull:
-Është e domosdoshme për secilin anëtar
të Xhemat et-Teblig që të ketë një sheh të
cilit ai i bën be’jen (zotimin e besnikë-
risë), dhe kushdo që vdes derisa nuk
ka bej’e të bërë, ai ka vdekur me vdekje
të atyre në periudhën paraislame. 
Dhe shpesh ndodh që bej’a zë vend në tu-
bime publike ashtu që t’i inkurajojnë të
gjithë të pranishmit që të veprojnë kësisoj
dhe t’u japin të gjithëve përshtypje se të
gjithë ata në këtë tubim janë si një grup.
E njëjta veprohet gjithashtu edhe në
mesin e femrave. 

- Ndaj shehut, të cilit i është
bërë bej’a, tregohet një dashuri dhe re-
spekt i tepruar, ashtu siç tregohet dashuri
e tepruar ndaj të Dërguarit të Allahut (sa-
lallahu alejhi ue selam)-ajo çka shpesh i
përjashton ata nga suazat e të ofruarit re-
spekt të duhur ndaj pejgamberit (salal-
lahu alejhi ue selam). 

- Ata besojnë se metoda e sufive është
mënyra më e afërt që të shijohet ëmbëlsia
e imanit në zemër. 

- Mësimi i emrave të personaliteteve
kryesore të sufive, siç është Abdul-Kadir
el-Xhelani, i cili qe lindur në Xhelan më
470 P. H. , dhe po ashtu es-Suhri,  dhe
Ebu Mensur el-Maturidi, i cili vdiq më
332 P. H. , dhe Xhelal ed-Din er-Rumi,
i cili qe lindur më 604 P. H.  

- Ata janë të ndikuar nga metoda e su-
five, në veçanti Shishtive, Kaderive,
Nakshibendive dhe Sehrurdive në Indi. 
- Janë disa anëtarë të cilët pohojnë se
kanë përvetësuar mendimet e Xhemat en-
Nur të Turqisë. 

- Daueti i tyre bazohet në kombinimin
e zgjimit të interesave dhe frikësimit,
duke shkaktuar kështu ndjenja emocio-
nale dhe të dhimbshme. Në këtë mënyrë
ata kanë rekrutuar në emër të imanit
shumë nga ata të cilët janë zhytur në më-
kate dhe epshe, dhe i kanë drejtuar ata në
adhurim dhe përkujtim (dhikr). 

- Ata nuk flasin për çështje politike
dhe i dekurajojnë anëtarët e tyre nga për-
fshirja në këto çështje problematike, duke
i kritikuar ata të cilët përfshihen në këtë.
Ata thonë se politikë është që të lihet po-
litika. 

- Ata i keqinterpretojnë hadithet që
kanë të bëjnë me xhihad, duke pohuar se
kjo do të thotë të dilet jashtë dhe të
bëhet daue, duke qenë kjo deri në atë
masë saqë anëtarët e tyre me gjasë e kanë
harruar domethënien e vërtetë të xhihadit
në rrugë të Allahut. 

- Ata janë shumë të butë kur vjen deri

Xhemati Teblig

"Xhematu-Tebligi nuk punon
me menhexhin e Kuranit dhe
Sunnetit sipas asaj në çka
kanë qenë selefi ynë i mirë.
Meqë kështu qëndron gjendja,
atëherë nuk lejohet të dilet me
ata, sepse kjo vepër e kundër-
shton menhexhin tonë në për-
hapjen e menhexhit të selefit
të mirë. Për të përhapur fenë
duhet të dalë ndonjë dijetar.”
(Muhamed Nasirudin Albani)
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të transmetimi i haditheve të dobëta. 
- Pikat kryesore të referencës së tyre

paraqiten të jenë Kurani dhe Sunneti, mi-
rëpo në akide ata i kthehen të kuptuarit të
shehlerëve të tyre themelues nga subkon-
tinenti indian, akides së Maturidive në
medhhebin hanefi. 

- Në tokat arabe ata si pikë reference
e kanë Rijad es-Salihin të Imam en-Ne-
ueuit, kurse në vendet joarabe ata i refe-
rohen Tebligi Nisab dhe Hejat es-Sahaba,
e cila është përplot informata të gabuara
dhe hadithe të dobëta. 

Thirrja e tyre filloi në Indi, pastaj u
përhap në Pakistan dhe Bangladesh, më
vonë ka shkuar duke u përhapur në botën
islame, madje edhe në Arabi, kështu që
ata tash kanë pasues në Siri, Jordani, Pa-
lestinë, Liban, Egjipt, Sudan, Irak dhe
Arabi Saudite. 

Ata po ashtu kanë pasues në Evropë,
Amerikë, Azi dhe Afrikë. Shtabi botëror
i tyre gjendet në Nizamudin në Delhi
(Indi), ku ata administrojnë çështjet
e daues në tërë botën. Shtabi i tyre në
botën perëndimore është Dusbëri (Dew-
sbury), Jorkshiri Verior, Britani e
Madhe. 

FJALËT E DIJETARËVE 
TË EHLI SUNNETIT RRETH FRAKSIO-

NIT XHEMATUT-TEBLIG

Thotë shehu Muhamed bin Ibrahim
Al-Sheh, myfti i A. Saudite në kohën e
tij, në letrën dërguar oborrit mbretëror në
vendet e shenjta:

Nga Muhamed bin Ibrahim dërguar të
nderuarit emir Halid bin Su’ud, kryetar i
shtëpisë mbretërore:”es-selamu alejkum
ue rahmetullahi ue berekatuhu. 

Kam pranuar letrën tuaj të dërguar më
21/1/1382H. që ka të bëjë me letrën dër-
guar lartmadhërisë suaj mbretërore nga
Muhamed Abdul-Hamid el-Kadiri,  sheh
Ahmed Nurani, Abdus-Selam el-Kadiri
dhe Su’ud Ahmed Dehlevi, në lidhje me
kërkesën e tyre që t’u ndihmoni në the-
melimin e shoqatës së tyre të emë-
ruar “Kul-Lijjetud-Da’veti
vet-Tebligi-lIslamijeti”.

Po ashtu kemi pranuar edhe tri libër-
that e dërguar me kërkesën e tyre. Jua bëj
me dije lartmadhërisë suaj se në këtë sho-
qatë s’ka të mirë. Ajo është shoqatë e ri-
sive (bidateve) dhe devijimeve. Duke
lexuar librat e tyre, kemi hasur në atë se
ato libra përmbajnë devijim dhe risi, si
dhe thirrje në adhurimin e varreve dhe në
shirk, e kjo është çështje ndaj së cilës
nuk duhet heshtur. 

Andaj, ne, ishallah, do t’i kundër-
shtojmë në mënyrë që ta bëjmë të qartë

devijimin e këtij grupacioni dhe pavlef-
shmërinë e tij. E lusim Allahun që ta
ndihmojë fenë e Tij dhe ta ngrejë fjalën e
Tij. 

VLERËSIMI I MUHAMED NASIRUDIN
ALBANI MBI XHEMATIN TEBLIG

Në pyetjen: “Cili është mendimi juaj
për fraksionin Xhema’atu-Teblig?  A
është e lejuar që një nxënës dije (talebe)
apo dikush tjetër të dalë me ata me pre-
tekst të thirrjes në rrugën e Allahut“,
Nasirudin Albani përgjigjet: “Xhematu-
Tebligi nuk punon me menhexhin e Kura-
nit dhe Sunnetit sipas asaj në çka kanë
qenë selefi ynë i mirë. Meqë kështu qën-
dron gjendja, atëherë nuk lejohet të dilet
me ata, sepse kjo vepër e kundërshton
menhexhin tonë në përhapjen e menhe-
xhit të selefit të mirë. Për të përhapur
fenë duhet të dalë ndonjë dijetar, ndërsa
këta të cilët dalin me ata -me Xhemat-Te-
bligi-, detyrohen të rrinë në vendet e tyre,
ta mësojnë diturinë nëpër xhamitë e tyre
në mënyrë që të dalin dijetarë prej tyre, të
cilët do ta kryenin detyrën e da’vetit në
rrugën e Allahut. Prandaj, talebeja
duhet që këta njerëz t’i marrë në shtëpinë
e tij dhe t’ua mësojë Kuranin dhe Sunne-
tin. Ndërsa ata-Xhematu-Tebligi-nuk ia
vëjnë veshin da’vetit në Kuran dhe Sun-
net,  përkundrazi ata këtë da’vet - selefi-
e konsiderojnë da’vet përçarës, andaj ata
më së shumti i përngjajnë xhematit Ihua-
nul-Muslimin. Ata thonë se da’veti i tyre
është i ngritur mbi Kuran dhe Sunnet, mi-
rëpo duke patur parasysh se kjo është
vetëm fjalë boshe, atëherë ata nuk kanë
një akide që i bashkon ata, prandaj në
mesin e tyre gjen maturidij, esh’arij,
sufij, gjen atë që s’ka fare medh’heb etj.
Kjo ndodh për arsye se da’veti i tyre
është i ndërtuar mbi moton: mblidh, pa-
staj mëso. Ç’është e vërteta, ata s’kanë
dituri fare. Ka shkuar më shumë se një
gjysmë shekulli e asnjë dijetar s’ka dalë
prej tyre. 

Ndërsa ne themi mëso! pastaj mblidh,
në mënyrë që da’veti të fillojë mbi një
bazë në të cilën nuk do të kishte përçarje. 

Pra, Xhematut-Tebligi janë sufitë ba-
shkëkohorë, të cilët thërrasin vetëm në
çështje morali, ndërsa sa i përket përmi-
rësimit të akides, ata vazhdimisht heshtin,
sepse kjo sipas tyre përçan!

Në mes vëllait tonë, Sa’d el-Husajn,
dhe kryetarit të këtij grupi, i cili gjendet
në Indi ose në Pakistan, kanë ndodhur
shumë shkëmbime letrash, të cilat e bëjnë
të qartë se ata kërkojnë ndihmë prej tje-
tërkujt, përveç Allahut, dhe gjëra tjera që
kanë të bëjnë me këtë çështje, si dhe kër-
kojnë prej anëtarëve të grupacionit që të
betohen në njëren prej tarikateve–sufite-
prej tyre edhe në tarikatin Nakshibendi,
kështu që çdo teblig duhet të betohet për
këtë rrugë. 

Ndodh që të pyes dikush se përmes
këtij grupacioni shumë njerëz janë kthyer
në rrugën e Allahut. Bile ka ndodhur që
dikush ta pranojë fenë islame përmes
tyre. 

A nuk mjafton kjo që të dalim me ata
dhe të bashkëpunojmë në atë çka ata
thërrasin? Ne themi: Këto fjalë i dimë
dhe i dëgjojmë shumë shpesh; i kemi dëg-
juar prej sufive. Ndodh që ndonjë sheh,
akideja e të cilit është e gabuar, nuk di
gjë prej sunnetit, bile edhe i ha paratë e
njerëzve në mënyrë të palejuar. 

Por, shohim shumë njerëz mëkatarë
duke u penduar përmes tij, prandaj çdo
grupacion që thërret në të mirë, patjetër
do të ketë edhe pasues. 

Sidoqoftë, ne shikojmë në përfundi-
min e asaj që thërrasin këta, se në çka
thërrasin; a thërrasin në Kuran dhe Sun-
net, në akiden e selefus-salihin të mirë
dhe kundër fanatizmit ndaj medhhebeve?
Pra, Xhemati Teblig nuk kanë menhexh të
diturisë, përkundrazi, menhexhi i tyre
është sipas vendit ku ata gjenden. Ata
maskohen me çfarëdo ngjyra që i për-
shtaten vendit (të da’vetit). “

Kurse Abdul-Aziz bin Baz mbi këtë

xhemat ka dhënë këtë vlerësim: “Secili
që thërret në rrugën e Allahut është pre-
dikues; “Predikoni nga unë edhe nëse
është vetëm një ajet. “  Por, Xhemati Te-
blig, i ardhur nga India, është një xhe-
mat që kanë shumë devijime, bidate dhe
lloje shirku, andaj nuk lejohet dalja me
ata, përveç nëse njeriu ka dituri dhe del
me ta për t’i kundërshtuar dhe për t’i më-
suar ata. Ndërsa, nëse del për t’i shoqë-
ruar ata, atëherë nuk i lejohet atij të
dalë. Kjo, sepse ata kanë devijime dhe
gabime, kanë mangësi në dituri. Por,
sikur të kishte qenë me xhemat teblig
edhe dikush tjetër perveç tyre, të cilët
kanë dituri, atëherë bën të dilet për
da’vet në rrugën e Allahut. Ose,  sikur të
kishte pasur ndonjë person të diturisë, i
cili shkon me ta që t’i ndriçojë dhe t’i
udhëzojë ata, t’i udhëzojë në të mirë, në
mënyrë që ta lënë medh’hebin e tyre të
pavlefshëm (batil), si dhe ta përqafojnë
medh’hebin e ehli sunnetit, atëherë kjo
bën. “

Ndërsa rreth pyetjes: “Allahu ju ruajt.
A futet xhematut-tebligi me gjithë ato

shirke dhe bidate që kanë, si dhe xhemati
ihuanul-muslimin me fanatizmin partiak
që kanë dhe kundërshtimin e udhëheqë-
sve,  si dhe mosdëgjimin dhe respektimin
e tyre,  a futen këto dy xhemate në hadi-
thin e thënë nga i Dërguari: “Do të nda-
het ummeti im në shtatëdhjetë e tri
grupe… përveç njërës“, bin Baz përgjig-
jet kështu: “Po, hyjnë në shtatëdhjetë e
dy grupet. Ai që e kundërshton akiden e
ehli-sunnetit futet në shtatëdhjetë e dy

grupet. I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ves-
sel-lem, ka thënë: “Umeti im, “ d. m. th.
ata që i janë përgjigjur thirrjes dhe e
kanë shpallur pasimin e tyre ndaj atij,
sal-lAllau alejhi ves-sel-lem; të gjithë
këta janë shtatëdhjetë e tri grupet. Grupi
i shpëtuar janë ata që e kanë pasuar dhe
i janë përmbajtur fesë së tij, ndërsa në
mesin e shtatëdhjetë e dy grupeve gjejmë
qafira, mëkatarë, bidatçinj e lloje të
tjera. 

Pyetësi i tha (bin Bazit): “Do të thotë
që këto dy grupacione janë nga shtatë-
dhjetë e dy grupet e humburua?
“Po, në mesin e shtatëdhjetë e dy gru-
peve, bashkë me Murxhiet dhe Havari-
xhët. Disa nga dijetarët kanë mendimin
se Havarixhët janë qafira, mirëpo ata i
fusin në mesin e këtyre shtatëdhjetë e dy
grupeve. “
Po ashtu, është pyetur edhe Abdurr-Rre-
zak Afifi lidhur me xhematin teblig, dhe
ka dhënë këtë përgjigje: “Realiteti dë-
shmon se ata janë bidatçinj, pasues të ta-
rikateve kaderij etj. Dalja e tyre nuk është
për hir të Allahut, por është për hir të Il-
jasit. Ata nuk thërrasin në Kuran dhe
Sunnet,  por thërrasin në Iljasin, shehun
e tyre në Bangladesh. Unë i njoh tebligët
që moti, ata janë bidatçinj kudo të që të
jenë, si në Egjipt, Izrael, Amerikë, A.
Saudite; kudo që të jenë, ata janë të li-
dhur me shehun e tyre, Iljasin. “

Kurse Salih bin Fevzan el-Fevzan në
pyetjen rreth këtij xhemati është përgjig-
jur kështu: “Dalja në rrugë të Allahut
nuk është dalja të cilën ata sot e kanë për

qëllim. Dalja në rrugë të Allahut është
dalja për luftë-në rrugë të Allahut-,
ndërsa kjo që sot e quajnë dalje, është
bidat, që nuk transmetohet nga selefus-
salih. Dalja e njeriut për të thirrur në
rrugën e Allahut nuk duhet të jetë e kufi-
zuar në ditë të caktuara, por njeriu duhet
të thërrasë në rrugën e Allahut aq sa ka
mundësi dhe fuqi, pa u lidhur me ndonjë
xhemat të caktuar apo pa caktuar ditë, si
p. sh. katërdhjetë ditë apo më shumë apo
më pak, siç veprojnë xhematu-teblig. Po
ashtu, ajo që është detyrim për atë që
thërret në rrugë të Allahut, është se ai
duhet të posedojë dituri, prandaj nuk le-
johet që njeriu të thërrasë në rrugën e Al-
lauht duke qenë xhahil (injorant). Thotë
Allahu: “Thuaj: kjo është rruga ime,
thërras në të me dituri.“ Kjo sepse ai që
thërret patjetër duhet ta dijëse në çka po
thërret nga vaxhibet, mustehabet, hara-
met, mekruhet;patjetër duhet ta di se çka
është shirku, mëkati,  qufri; patjetër
duhet ta dijë se si të ndalojë nga e keqja
dhe ta dijë masën e të keqes. Dalja e cila
pengon nga kërkimi i diturisë është çë-
shtje e pavlefshme, sepse kërkimi i ditu-
risë është farz, e dituria nuk arrihet
përveç se me të mësuar, e jo me frymë-
zim. Kjo se dituria arrihet me frymëzim
- është nga gjërat e shpikura të sufive të
devijuar, sepse puna pa dituri është de-
vijim. Mendimi se dituria arrihet pa më-
suar është iluzion. “ /M. O. /

(P. S. Për shkak të natyrës së revi-
stës hiqen fusnotat)
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Shkruan:  Hasan Xhillo

Takimi i kulturës islame me hele-
nizmin ishte shkak i pranimit të një
pjese të caktuar të filozofisë greke.

Këtu u themelua edhe kategoria felsafah -
fjalë e arabizuar e fjalës greke philo/so-
phos. Një grup i mendimtarëve u quajtën
felasifah. Në literaturë ata njihen si "filo-
zofë të frymëzuar nga helenizmi". Ata u
angazhuan të komentojnë shkrimet e Pla-
tonit dhe të Aristotelit, si dhe shkrimet e
nxënësve dhe trashëgimtarëve të tyre. Ko-
mentimet dhe ekspozetë u pasuruan edhe
me pikëpamjet dhe thellimet e tyre. Këtu
u shpalosën shumë pyetje dhe tema që
kërkonin terminologjinë e vet në gjuhën
arabe. Në krijimin e kësaj terminologjie
morën pjesë edhe përkthyes të rëndësi-
shëm,  të specializuar në tradita të ndry-
shme religjioze.

Këta filozofë, për të cilët do të flasim,
edhe vetë e quajtën veten filozofë, duke u
distancuar nga teologët,  të cilëve ua për-
shkruanin të menduarit dialektik, kurse
për vete thoshin se përfaqësojnë mendi-
min e argumentuar.

Problemet filozofike për marrëdhëniet

e njeriut dhe botës, për marrëdhëniet e
shpirtit dhe trupit, për intelektin dhe
shkallët e tij, për marrëdhëniet e njëjësit
dhe shumësit, për burimet e njohurive, për
krijimin, për marrëdhëniet e Zotit dhe
botës, për qenësinë dhe e aspektet e saj,
për esencën dhe ekzistencën, për lumtu-
rinë dhe shumë çështje të tjera hapin edhe
perspektiva të reja të mendimit të deriatë-
hershëm filozofik. Ka edhe rryma të atilla
filozofike që tregojnë aspektin e fuqishëm
shoqëror dhe humanitar. Pjesa më e
madhe e këtyre çështjeve u thelluan në
dritën e ajeteve të caktuara kuranore.

Nga peripatetizmi mjaft tërheqës ishin
mësimet për materien dhe formën, të
mundshmen dhe realen, e nga neoplato-
nizmi - mësimi për njëshin dhe paraqitjen
e ekzistentëve nga ai njësh. I pari konsi-
derohet si aspekt racional, e i dyti si
aspekt mistik i filozofisë.

Argumentet për ekzistencën e Zotit i
nxorën në bazë të esencës së ekzistimit të
gjërave (argumenti kozmologjik) dhe në
bazë të nocionit abstrakt esencë (kviditet)
dhe manifestimeve e moduseve të saj (ar-

gumenti ontologjik). Ekziston edhe lloji i
tretë i argumenteve të ngritur në bazë të
strukturës fizike të botës, ku merren para-
sysh ekzistuesit, e pandarë, të materies
dhe formës, esencës dhe ekzistencës, por
të pranuar si një tërësi. Këtu bën pjesë
edhe argumenti teleologjik që nxirret nga
të menduarit për qëllimin e ekzistentëve,
ku para së gjithash merret parasysh ar-
syeja e synuar (il-le gaiya). Në disa rrje-
dha dominon edhe argumenti i nxjerrë në
bazë të premisave që dalin nga përvoja
mistike, të pasuar nga një shkallë e lartë e
abstraksionit, ku shfrytëzohen nocionet
dritë, intelekt aktiv, iluminitet etj. Të më-
suarit për shkallët e intelektit zë një vend
të veçantë edhe tek ata që ndjekin peripa-
tetizmin dhe tek ata që kultivojnë traditën
neoplatoniste. Te të parët intelekti aktiv
konsiderohet si shkalla më e lartë e ab-
straksionit, kurse te të dytët është i prani-
shëm mësimi për intelektin si një realitet
i ndarë, që ndërmjetëson mes Zotit dhe
njeriut. Te të parët vjen në shprehje kon-
ceptualizmi, e te të dytët realizmi.

Nga cilido aspekt që i afroheshin pro-

blemit të ekzistencës së Zotit, filozofët
islamë përpiqeshin që në asnjë mënyrë të
mos e lëndonin transcendencën e Tij. Ata
e menduan traditën e deriatëhershme on-
tologjike. E thyen "bllokun ontologjik" të
trashëguar nga filozofia e Platonit dhe
Aristotelit. Ata e kishin parasysh jo vetëm
ontologjinë, por edhe metafizikën. Kon-
sideronin se Zoti është mbi të gjitha kufi-
zimet dhe kualifikimet. Përkundër
filozofëve grekë, ata pretendonin se Zoti
është Qenie e Pastër, Qenie Supreme,
duke theksuar Absoluten e Tij në çdo
aspekt. Disa madje mbështetnin struktu-
rën mbi-ontologjike të Qenies, prandaj
për Zotin flisnin si për Mbi-Qenie ose Jo-
Qenie ose Qenie e Pakushtëzuar. Nuk ka
vazhdimësi thelbësore mes Zotit dhe
botës, si ishte te Platoni (mësimi për idetë
në të cilat mbështetet ideja më sublime)
dhe Aristoteli (i cili mendonte se Zoti
është formë që bazohet në format e tjera).
Thellimi në nocionet esencë dhe ekzi-
stencë, qenie e mundshme dhe e domo-
sdoshme iu ka shërbyer për zhvillimin
filozofik të kategorisë së krijimit që e për-
shkruan qartë dallimin mes Krijuesit dhe
të krijuarës. Kjo ide shumë dobët është
prekur në filozofinë greke, dhe nuk ka
përfaqësuar koncept të veçantë filozofik.
Kjo ide do të prodhojë edhe doktrinën e
kontingjencës,  e cila ndodhet në bazën e
gjërave dhe nga e cila ato nuk mund të li-
rohen.

Kjo pjesë e filozofisë luajti një rol të
rëndësishëm ndërmjetësues mes filozofisë
greke dhe asaj skolastike mesjetare, e si-
domos për çështjet ontologjike. Pjesa më
e madhe e veprave të filozofëve mysli-
manë u përkthyen në gjuhën latine, e ve-

çanërisht në qendrën e përkthimeve në
Toledo, në Andaluzi. Ky aktivitet paraqi-
ste një fakt me rëndësi kapitale për nxitjen
e mendimit filozofik mesjetar. Avicenizmi
latin dhe averoecizmi latin goxha u për-
fshinë në hapësirën arsimore të katedrave
të atëhershme filozofike në Evropë.

Ky aspekt i filozofisë ishte i prani-
shëm në një hapësirë të madhe gjeogra-
fike të botës së atëhershme islame.

Në krijimin e mendimit filozofik
islam mori pjesë një numër i madh i filo-
zofëve të cilët u përkisnin traditave të
ndryshme të deriatëhershme të inkorpo-
ruara në kulturën islame. Të gjithë këta
shkruan vepra në gjuhën arabe, duke
pasur parasysh faktin se ajo është gjuha e
Kuranit. Disa filozofë prej tyre shkruan
vepra edhe në gjuhën persiane, por pa
lënë pas dore atë që karakterizon sin-
tagma "filozofi islame". Madje, kjo po
merr fuqi.  E tregon "fytyrën" tjetër filo-
zofike nga filozofia skolastike mesjetare
dhe pasojat e saj në traditën evropiane.

EBU JUSUF IBN IS’HAK JAKUB KINDI
(185/801 - 260/873)

Ebu Jusuf Jakub ibn Is’hak Kindi jetoi
në Basra dhe Kufë, ku kultivoheshin stu-
dimet racionale. Është me prejardhje nga
fisi kind, nga Jemeni, i cili ka merita të
mëdha për përhapjen e Islamit në kohën e
trashëgimtarëve të drejtpërdrejtë të Pej-
gamberit Muhamed (a. s.). Të themi se
rrallë kush prej filozofëve pati një rast të
tillë si Ebu Jusuf Jakub Kindi: të punojë
në kohën e kalifëve që ishin shumë të in-
teresuar për debatet filozofike. Në ve-
çanti,  për ata të filozofisë helene. Dhe ai

këtë arriti ta kthejë në dobi të tij. E pagoi
"shtrenjtë" mundin e tij intelektual, sido-
mos gjatë kohës së kalifit M'emun, i cili
edhe vetë ishte ithtar i mu’tezilëve dhe da-
shamir i shkencave racionale. Ai nuk iu
imponua atyre. Ata e kërkuan dhe i ofruan
projekte në fushën e shkencës dhe filozo-
fisë. Jetoi një jetë shumë luksoze, por i
vetmuar; aq shumë i tërhequr,  saqë nuk
ishte i njohur për asnjë nga udhëheqësit
në fqinjësinë e të cilëve jetoi, larg nga
ngjarjet fqinjësore dhe politike. Vetëm me
rekomandimin e një fqinji të tij, sundim-
tari e gjeti Kindiun dhe kërkoi prej tij që
ta shërojë djalin e tij, i cili vuante nga një
sëmundje e rrallë psikike, ndoshta nga
epilepsia. Ai arriti që ta shërojë atë me
muzikë. Dhe, ai fitoi edhe më shumë sim-
pati.

Vetëm se sa është rrethanë lehtësuese
një mundësi e tillë për një karakter filo-
zofi,  i cili bëri përpjekje të kapë të gjitha
shkencat në kohën e tij. Njësoj, provoi të
shquhet në matematikë, fizikë, mjekësi,
aritmetikë, muzikë, fizikë dhe, në fund, në
metafizikë, ku dhe u qetësua shpirti i tij.
Bëhet fjalë për një person enciklopedik -
të rrallë nga ajo periudhë e kulturës
islame. Jo pa arsye në literaturë ai për-
mendet si shkencëtar, e pastaj edhe si fi-
lozof. Ai shkroi për çdonjërën nga këto
fusha. Është i njohur me nofkën fajlasuf
al-areb (filozof i arabëve). Arsye për këtë
është prejardhja e tij arabe dhe futja e një
numri të madh të nocioneve filozofike në
gjuhën arabe. Në mesin e qarqeve shken-
core dhe teologjike e quanin njeri i udhë-
zuar mirë në "shkencat e huaja". Njohuri
themelore tregoi në fushën e aristoteliz-
mit neoplatonik,  të cilin bëri përpjekje ta

Filozofia dhe përfaqësuesit 
e saj

Në krijimin e mendimit filozofik
islam morën pjesë një numër i
madh i filozofëve që iu përkisnin
traditave të ndryshme të
deriatëhershme,  të inkorporuara
në kulturën islame. Të gjithë këta
shkruan vepra në gjuhën arabe,
duke pasur parasysh faktin se ajo
është gjuha e Kuranit. Disa
filozofë prej tyre shkruan vepra
edhe në gjuhën persiane, por pa
lënë pas dore atë që karakterizon
sintagma "filozofi islame". Madje,
kjo po merr fuqi. Tregon "fytyrën"
tjetër filozofike nga filozofia
skolastike mesjetare dhe pasojat
e saj në traditën evropiane.
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inkorporojë në mendimin teologjik islam.
Historianët thonë se kalifët i besuan

edhe një detyrë të veçantë që nuk e kishte
askush në atë kohë. Në fakt, njohja e tij e
"shkencave të huaja" i mundësoi atij që të
kontrollojë veprat e përkthyera nga gjuha
e vjetër-siriane dhe greke në arabisht. Ve-
çanërisht ai u shqua në "Pallatin e Urtë-
sisë",  që u pat formua për këtë qëllim.
Dhe, për nevojat e të cilit u angazhuan
përkthyes të krishterë, njohës të gjuhës së
vjetër-siriane dhe greke.

Megjithatë, edhe në filozofi Kindi nuk
ishte i kënaqur me aderimin fanatik të një
aspekti të caktuar filozofik. Të gjithë ata
që merreshin me të (filozofinë), siç e quan
ai, veprimtari falënderuese (e sidomos atë
aspekt që diskuton për Zotin) janë të inte-
resuar, sepse kërkojnë të vërtetën. Nuk
donte, e ndoshta edhe nuk mundte, të ne-
glizhonte asgjë nga ajo me të cilën vinte
në kontakt kultura islame në kohën e tij.
Thjesht, këtë kërkon jeta. Përmbajtjet e
traditës filozofike helene që u zgjeruan në
Aleksandri dhe Siri, ku filozofia va-
zhdonte të jetonte jetën e saj, nuk mund e
të mos pranohen. Në një atmosferë të tillë
Kindi u dorëzua plotësisht. Risitë që i bart
jeta duhet të perceptohen seriozisht. Dhe,
jo vetëm kaq: ato duhet të pranohen pasi
që të perceptohen mirë. Ai i harmonizoi
këto me traditën fetare së cilës i përkiste.
Dhe kështu tregoi një shkathtësi të madhe
në këtë drejtim.

Nga numri i madh i shkrimeve që u
përkthyen nga gjuha e vjetër-siriane dhe
greke, pjesën më të madhe të tyre e para-
frazoi, duke begatuar gjuhën arabe me
përmbajtje të reja. Pjesët më të vështira i
komentoi dhe lehtësoi për masën e deria-
tëhershme, të pamësuar të lexuesve, e cila
për herë të parë erdhi në kontakt me këtë
lloj literature. Këtu ai, jo pa arsye, ka një
rol të madh pionieri - që rrallë kujt i ofro-
het. Në një mënyrë mjaft të suksesshme e
shfrytëzoi këtë mundësi duke garuar vet
me veten se në cilën lëmë të depërtojë.
Diapazoni i interesit të tij është i madh.
Bëhet fjalë për një numër të madh shkri-
mesh që ka lënë pas vetes. Megjithatë, ai
nuk pati fatin që të gjitha shkrimet të
ruhen. Lista që jep Nedimi në Fihrist-in
(Katalogun) e tij përfshin më shumë se
dyqind shkrime. Zakonisht, bëhet fjalë
për diskutime të shkurtra. Disa shkrime të
ruajtura që do t’i prezantojë Abu Rida, e
të cilët u gjetën në Stamboll, kanë një stil
të ngjeshur dhe përmbajtjesor, ashtu si i
përshtatet një krijuesi arab që posedon
prirje të fortë të lindur për formimin e gju-
hës specifike siç është ajo filozofike. Në
kohën e tij, ishte i vetëm doracaku i tij Fi
hududi al-ashjai (Për përcaktimin e gjë-

rave). Ose ajo që sot do të quhej leksikon
filozofik. Ne këtu nuk na interesojnë
shkrimet Fi felsefeta al-ulaa dhe shkrimi
Fil ‘aklu,  ku i ekspozon pikëpamjet e tij
metafizike. Megjithatë, nuk duhet të ne-
glizhohet fakti se diskutimet e tij më
shumë janë përkthyer në gjuhën latine në
Mesjetë. Për shkak të këtyre debateve,
Kindiu numërohet ndër figurat më me
ndikim në historinë e shkencës dhe të fi-
lozofisë.

Së pari, të shohim se ku lëviz interesi
i tij filozofik. Fillon nga e vërteta si supo-
zim i parë filozofik dhe teologjik. E vër-
teta pejgamberike dhe filozofike nuk janë
kontradiktore me njëra-tjetrën. Filozofia
është domosdoshmëri që nuk mund të ne-
glizhohet. Ndaj kritikave të drejtuara nga
ana e disa teologëve se pse merret me fi-
lozofi, ai përgjigjet argumentuar: nëse fi-

lozofia është e ndaluar, atëherë sillni
argumente; me vetë atë që do të angazho-
heni për të sjellë argumente, ju tashmë
jeni në fushën e filozofisë - do të ishte,
shkurt, përgjigjja e Kindiut. Që nga koha
e tij filozofia bëhet pjesë integrale e insti-
tucioneve arsimore në botën islame. Luf-
toi vrullshëm për të harmonizuar
teologjinë dhe filozofinë, arsyen dhe
shpalljen. Pretendonte se teologjia është
pjesë e filozofisë, duke mbështetur qën-
drimin e Aristotelit; e teologjia, si e tillë,
është e pakuptimtë pa konkluzione të
nxjerra në mënyrë logjike. Ose,  si mund
të hidhet poshtë filozofia kur ajo si lëndë
të saj e ka të vërtetën. Në fund të fundit,
cila disiplinë tjetër merret me të vërtetën
dhe argumentimin e së vërtetës, përveç fi-
lozofisë!?

Mundi ynë intelektual është i pakup-
timtë nëse nuk e kërkojmë të vërtetën. Ne
nuk e posedojmë atë, si e tillë, ose ajo nuk

na është dhënë si një fakt i gatshëm.
Vetëm të dërguarit kishin nderin që ajo t'iu
zbulohet nëpërmjet shpalljes ose, siç e
quan ai, frymëzimit që vjen nga lart. E
vërteta, sipas Kindiut, ndodhet në thellë-
sinë e gjërave, matanë botës, dhe se deri
tek ajo duhet depërtuar. Njohja e "esencës
së gjërave", thotë Kindi, është "qëllimi i
filozofisë". Për këtë qëllim njeriu duhet të
shfrytëzojë të gjitha aftësitë e tij intelek-
tuale. Filozofia nuk është spekulim i pa-
stër; ajo ka edhe aspektin e saj praktik:
njeriu të veprojë dhe të punojë në përpu-
thje me të arriturat e mendjes teorike të tij
me aftësitë që i janë dhënë atij.

Kindi gradualisht fillon të zbatojë in-
terpretimin filozofik të Kuranit. Këtu
rolin kryesor e kanë premisat dhe komen-
timi alegorik i disa ajeteve kuranore. Fja-
lët e Kuranit tregojnë në më shumë

kuptime. Për shembull, fjala sexhda (pë-
rulje) nuk mund t’i jepet vetëm kuptimi i
përuljes në namaz. Me këtë fjalë kuptohet
edhe lëvizja e trupave qiellorë, spirituali-
zimi etj.

Në metafizikën e Kindit përfshihen
disa pyetje interesante që mbështeten në
mësimet e Aristotelit dhe Plotinit. Ai i ka
parasysh këto mësime, por edhe pikë-
pamjet kuranore për krijimin e botës dhe
mirëmbajtjen e saj. Mundohet të gjejë
kompromis duke shfrytëzuar argumentet
e trashëguara, e sidomos argumentin koz-
mologjik që nxirret në bazë të marrëdhë-
nieve shkak-pasojë të gjërave dhe në bazë
të abstraksionit të nocionit një. Argumen-
tin e parë e gjen te Aristoteli, kurse tjetrin
te Plotini. Kindi lëvizjen që lidh Zotin dhe
botën (Aristoteli) e zëvendëson me no-
cionin krijim dhe mirëmbajtje të botës.
Manifestimin e botës dhe shfaqjet në Të
nga Njëshi, siç dalin rrezet nga dielli (Plo-

tini),  Kindi e riformulon në mi-
rëmbajtjen e gjërave në ba-
shkësi. Këto argumente i
pasuroi edhe me shqyrtimin e
kategorisë krijim, të cilën nuk e
gjejmë në filozofinë greke, sipas
së cilës, bota nuk mund të mos
ekzistojnë, se ajo në esencë
është e përjetshme.

ZOTI ËSHTË SHKAKU MBI
SHKAQET, OSE E VËRTETA

MBI TË VËRTETAT

Nocionet Një dhe Shkaku,
Kindi i emërton si shkaku i Vër-
tetë dhe njëshi i Vërtetë. E vër-
teta si kategori ka të bëjë me
esencën e gjërave dhe për esen-
cën e Zotit. Zoti nuk është një
nga shkaqet e zinxhirit të shtrirë
të shkaqeve dhe pasojave;
madje, nuk është as shkaku për-
fundimtar në atë mënyrë se si e
percepton atë Aristoteli. Mes
botës - ku janë të lidhura trupat
dhe ngjarjet me anë të raporteve
shkakësore - dhe Zotit,  ekziston
një plasaritje që nuk mund të
tejkalohet me kategoritë lëvizje
(Aristoteli) ose refleksion (Plotini). Këtë
bllok Kindi e thyen me kategorinë shkak
i Vërtetë ose Krijues (Bediu as-samavati
vel-erdi/Krijues i qiejve dhe i Tokës).

Në argumentimin e krijimit të botës,
Kindi fillon nga perceptimi i gjërave në
botë. Gjendja e tyre "e lindjes dhe zhduk-
jes" tregon se asnjëra prej tyre nuk është
e përjetshme; ato vijnë prej diku dhe
shkojnë diku. Atëherë, logjikisht lind
pyetja se cila është ajo mbështetje që i
mban gjërat dhe në këtë mënyrë i vendos
në një gjendje të lindjes dhe të zhdukjes.
Sigurisht se asnjë gjësend në botë nuk e
bën këtë, sepse asnjë gjë prej tyre nuk
është e përjetshme. Ose: cila është ajo gjë,
në mesin e shumë gjërave, që do t’i ba-
shkonte të gjitha gjërat dhe do t’i bënte të
përjetshme, e ato, si të tilla, siç e shohim
vetë, nuk janë të përjetshme. Kjo gjë nuk
mund të jetë nga gjërat e botës. Edhe bota
që është e përbërë prej gjërave jo të për-
jetshme, si një tërësi, nuk mund të jetë e
përjetshme. Zoti është i përjetshëm, e bota
nuk është e përjetshme. Kindi nxjerr ar-
gumentin fizik që vijon: "Trupat fizikë
janë të përbërë nga materia dhe forma dhe
lëvizin në kohë dhe hapësirë. Materia,
forma, hapësira, lëvizja dhe koha janë
pesë substanca të çdo trupi fizik. Pasi që
janë ashtu të lidhur me trupat, koha dhe
hapësira janë të kufizuara, sepse ato nuk
mund të ekzistojnë jashtë kufijve."

Kindi thotë se Zoti është Shkaku mbi
shkaqet ose e Vërteta mbi të vërtetat, e
nuk është e vërteta brenda botës. Ose ai
thotë se Zoti është e vërteta e Parë, e cila
është shkaku i çdo të vërtete. Kur themi
se Zoti është shkaktar (Agens) Shkaku
aktiv, atëherë e kemi parasysh faktin se Ai
krijon prej asgjëje (ibda`a). Shkaqet në
botë janë shkaqe për gjërat e caktuara, por
ato edhe vetë janë pasoja, kanë shkakun e
vet. Prandaj pohojmë se ato nuk janë
shkaqe të vërteta, por themi se ato janë
shkaqe sipas analogjisë. Analogjia e shka-
kut këtu nuk nënkupton njëjtësinë me
shkakun real. Ja pra, ndarja mes njërit dhe
shkakut tjetër. Shkaku i vërtetë mund të
jetë vetëm ai që është aktiv, e vetë nuk
është pasojë e shkakut tjetër. Në këtë më-
nyrë i shmanget asaj që quhej regres i pa-
kufizuar në filozofinë greke. Shkaku aktiv
gjithnjë është në akt ose veprim. Esenca
e këtij akti është krijimi dhe mirëmbajtja
e gjërave. Ose atyre t'iu jepet ekzistencë
dhe mbështetje.

Kjo është e mundshme vetëm nëse
thellohet debati rreth dallimit mes Zotit
dhe gjërave në botë. Zoti në dallim prej
tyre është transcendent. Kjo transcen-
dencë konfirmon qëndrimin e Kindit se
Zoti ekziston (mavxhud), se ekzistenca e
Tij është e vërtetë dhe se esenca e Zotit
është "diçka që me të vërtetë ekziston në
akt" (Adamsoni). Megjithatë, bëhet fjalë

për një realitet të thjeshtë që tej-
kalon çfarëdo lloj shumësie që
të jetë. Nuk mund të ketë kur-
rfarë shumësie në Qenien ose
realitetin e Tij. Prandaj ai flet
për Zotin si Vetë Qenie (innijja
fakat). Ai e mbështet qëndrimin
e mu’tezilëve se Zoti është i pri-
vuar nga atributet. Ose esenca e
tij thjesht iu paraprin atributeve.
Qenia e Tij nuk mund të shpihet
në atribute dhe prandaj Zoti nuk
ka asnjë atribut ndryshe nga
Qenia e Tij. Gjërat në botë nuk
janë të thjeshta, por ato janë të
përbëra. Gjërat në botët ekzi-
stojnë me tiparet e tyre speci-
fike. Njeriu, për shembull, nuk
është njeri nëse nuk qesh, nuk
qan, nuk flet, nuk pushon, nuk
lëviz... E domosdoshme është
ekzistenca që ta pranojnë prej
ndonjë agjenti të jashtëm; në të
kundërtën, ata nuk mund të jenë
shkak për vetveten e tyre. Çdo
gjë që është përshkuar me ekzi-
stencë ka esencë ose realitet.
Burimi i të gjitha të vërtetave
ose esencave është Zoti. Pjesa
më fisnike e filozofisë është ajo

që debaton për të Vërtetën që iu paraprin
të gjitha të vërtetave; e Vërteta sipas së
cilës të gjitha gjërat e tjera janë të vërteta.

Mbështetja e Kindiut në mësimin e
Plotinit për Njëshin patjetër duhet të thek-
sohet: nuk është e rastësishme. Bëhet fjalë
për një ide me rëndësi vendimtare për me-
tafizikën. Në këtë mësim tashmë po ndje-
het thyerja e "bllokut ontologjik" në
traditën e mëparshme ontologjike. Ky
Njëshi nuk është ideja ose mendimi i Ari-
stotelit që e mendon vetëm vetveten. Ky
realitet është matanë mendimit dhe nuk ka
të bëjë me mësimin panteist. Nuk ka men-
dim që do ta kapë atë. Mund të thuhet për
atë vetëm ajo që nuk është. Prandaj Kindi
vazhdoi ta përpunojë këtë koncept, duke
thënë se Zoti nuk ka formë, materie,
kuantitet, kualitet, nuk ka gjini, nuk ka
lloj, nuk ka prototip, nuk lëviz. Gjendet
në fushën e teologjisë negative si një
shprehje më e lartë për Zotin. Thjesht, nuk
mund të shpihet në asnjë kategori. Natyra
e Tij është e thjeshtë, e gjithçka përveç Tij
është shumësi. Nga ky koncept Kindi do
të nxjerrë edhe mësimin e tij për mirëm-
bajtjen e gjërave në botë,  ku në themelin
e së cilës është shumësia. Çfarë është ajo
që e mban këtë shumësi në gjërat "tubë"
ose në një?! Këtë e bën vetëm Zoti, do të
thotë; kjo nuk varet nga vetë gjërat. Pran-
daj, bashkimi i çdo gjëje buron nga Një-
jësia e Zotit që është absolute. 
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Shkruan: Behrim JUSUFI

S’ka dyshim se Musa (a. s.) ishte një prej të dër-
guarve shumë të afërt me Krijuesin e vet, Zotin
Fuqiplotë. Kureshtja e tij nuk ndalej për asnjë çast

gjatë jetës së tij, ndërsa afërsia e tij me Absolutin shihet
në entuziazmin e vazhdueshëm dhe dëshirimin për të bi-
seduar me Mëshiruesin. 

Sikurse që do të kaplohej nga ëndja, dashuria e dë-
shirimi i flaktë, çdo rob i sinqertë i Zotit të botëve, po
ashtu edhe Musa (a. s.) qe i kapluar në tri raste nga dë-
shirimi i tillë. Në vazhdim do t’i përmendim tri dëshiri-
met e flakta që e kapluan qenien e kësaj krijese, të
dërguarit të Zotit: dëshirimi për Allah, dëshirimi për ta
kuptuar robin e penduar, dëshirimi për t’u bërë pjesëtar
i Ummetit të Muhamedit (a. s.).

DËSHIRIMI PËR ALLAHUN (XH. SH.)

I lum është shpirti që kaplohet nga dashuria e flaktë
ndaj Krijuesit dhe krijesa, qenia e së cilës përfshihet
nga entuziazmi dhe dëshirimi i vazhdueshëm për ta parë
Krijuesin e vet. Një prej të paktëve që përjetuan një
ndjenjë të tillë ishte edhe Musa (a. s.).  Themi nga të
paktit, nga fakti se që nga krijimi i botëve e deri në fun-
din e kësaj jete u paraqitën dhe do të paraqiten miliarda
krijesa, posaçërisht krijesa njeri, ngaqë kjo e fundit është
e dalluar prej të gjitha krijesave. Në zinxhirin aq të madh
ky i dërguar qe i privilegjuar që shpirti i tij të ndjente
ëndje të pareshtur për ta parë Fytyrën e Zotit të botëve.

‘Në librat e historisë rreth Musait (a. s.) përcillen
bisedat e tij me Krijuesin Absolut, por, ajo që është me
interes të veçantë janë burimet islame, në të cilat për-
menden po këto biseda si në Fjalimin Hyjnor, apo edhe
në thëniet profetike: Kështu, thuhet se me një rast në bi-
sedë me Zotin Fuqiplotë qenien e Musait (a. s.) e kaploi
dëshirimi për ta parë Fytyrën e Zotit të botëve.’

Musa (a. s.) iu drejtua Zotit të vet: ‘O Zoti im,  ma
mundëso ta shoh Fytyrën tënde, të të shoh Ty’. 

I Lartësuari i përgjigjet: ‘O Musa, shiko kodrën; nëse
për një çast mbetet e tillë, atëherë do të më shohësh’.

Musa (a. s.) i drejtoi sytë kah kodra: ‘Ajo nisi të dri-
dhej aq furishëm, saqë u bë për një çast të vetëm hi.’

Nga madhështia që pa Musa (a. s.), i ra të fikët, dhe
pasi u zgjua nga ajo gjendje, me frikë respekt i kërkoi
falje Zotit të botëve. 

I Lartësuari i drejtohet Musait: ‘O Musa, e sheh,
kodra nuk duroi dot një çast; çfarë do të ngjante me
botën po qe se do Ta shpalosja veç një pjesë të Fytyrës
sime’.

Musa (a. s.), pendueshëm dhe me përulësi, tha: ‘O
Zot im, më fal mua’.

DËSHIRIMI PËR TA KUPTUAR ROBIN E PENDUAR

Transmetohet se një ditë Musa (a. s.) u ngrit për t’i
prirë në namaz bijtë e Izraelit, në namazin për shi, që
Fuqiploti t’iu lëshojë shi prej qiejve, pasi që toka e tyre
u bë e thatë dhe jopjellore. U lutën dhe e përfunduan lut-
jen, ndërsa shiu nuk ra. 

Musa (a. s.) iu drejtua Zotit të vet: ‘O Zoti im, ne u
lutëm, ndërsa Ti nuk e lëshove shiun.’  

I Lartësuari i përgjigjet Musait:  ‘O Musa, mes jush
është një rob i panënshtruar.’

Musa (a. s.) tha: ‘O bijtë e Izraelit, kushdo që mes
jush është i panënshtruar Allahut, duhet të shkojë!’ Por,
askush nuk shkoi dhe Musa (a. s.) u fal për herë të dytë
dhe më pas ra shiu.

Musa (a. s.)  tha: ‘O Zoti im, ne u falëm, mëkatari
nuk shkoi, ndërsa shiu ra; si ashtu?’

I Lartësuari i përgjigjet Musait:  ‘O Musa, mëkatari
u pendua mes Meje dhe vetë atij, dhe Unë e kam pra-
nuar pendimin e tij.’  Musa (a. s.) akoma nuk ndjeu qe-
tësi, dhe duke qenë kureshtar, sërish i drejtohet Zotit
Fuqiplotë:

‘O Zoti im, dua ta di cili ishte ai që mëkatoi dhe pa-
staj u pendua.’ Ndërsa i Lartësuari i përgjigjet: ‘O Musa,
ia fsheha mëkatet e tij derisa ishte i panënshtruar; e si
t’i shpalos gabimet e tij pasi që Më është kthyer me pen-
dim?!’

DËSHIRIMI PËR T’U BËRË PJESËTAR I UMMETIT
TË MUHAMEDIT (A. S.)

Gjatë zbritjes së Tevratit transmetohet biseda mes
Mëshirëplotit dhe Musait (a. s.): 

Musa (a. s.) iu drejtua Zotit të vet: ‘O Zoti im, pashë
atë çfarë ishte shkruar në Tevrat, se do të jetë një popull
të cilit,  nëse i mbetet në fyt një kafshatë,  do t’ia falësh
gabimet, vetëm pse e nisin shujtën me emrin Tënd dhe e

përfundojnë me Falënderim ndaj Teje. O Zot, bëji prej
popullit tim.’

I Lartësuari i përgjigjet Musait: ‘O Musa, ai është
Ummeti i Muhamedit.’

Musa (a. s.) iu drejtua Zotit të vet: ‘O Zoti im, pashë
se ishte shkruar në pllaka se do të jetë një ummet tek i
cili,  po të dëshirojë dikush të bëjë mëkat, mëkat nuk  bën
për shkak të frikës ndaj Teje, ndërsa Ti ia shkruan një
vepër të mirë. Bëje prej ummetit tim.’

I Lartësuari i përgjigjet Musait:  ‘O Musa, ai është
Ummeti i Muhamedit.’

Musa (a. s.) iu drejtua Zotit të vet: ‘O Zoti im, pashë
se ishte shkruar në pllaka se do të jetë një ummet tek i
cili,  po të dëshirojë dikush të bëjë një të mirë, por nuk
e bën, i shkruhet si vepër e mirë; e nëse e bën, i shkru-
hen prej 10 e deri në 700, e më shumë, vepra të mira.
Bëje prej ummetit tim.’

I Lartësuari i përgjigjet Musait:  ‘O Musa, ai është
Ummeti i Muhamedit.’

Atëherë Musa (a. s.) i thotë Zotit të vet:  ‘O Zoti im,
më bëj prej Ummetit të Muhamedit!’

Prej bisedave të Musait (a. s.) mund të nxirren
shumë urtësi, por më të rëndësishmet prej tyre pa dy-
shim se janë: dashuria, përulësia, dëshirimi dhe ëndja
që shpirti i besimtarit duhet të ndjejë fillimisht ndaj Më-
shirëplotit, e menjëherë pas kësaj ndaj të dërguarit të
Tij të fundit,  Muhamedit (a. s.).  Urtësia tjetër, ndërkaq,
është se Zoti Absolut e do krijesën e Tij njeri dhe e pra-
non nën Dashurinë dhe Mëshirën e Vet sidomos kur t’i
pendohet e t’i kthehet Atij.  

Ky është tregim për Musa (a. s.), një rob të sinqertë dhe të dëgjueshëm
të Mëshirëplotit. Jeta e tij është përplot me ngjarje interesante; duke
filluar nga vetë lindja e tij, pastaj rritja në gjirin e mbretërisë
(faraonit), e të ngjashme, të cilat i shënon historia, por janë të
përmendura me vëmendje të veçantë edhe në historinë islame, në
Fjalimin Madhështor dhe në thëniet profetike.

Për se shprehu
dëshirim Musa (a. s.)
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Nga Hamit Boriçi,  Jolanda Lila

Libri “Tehajjulat”, ose siç ka ardhur
në shqip me titullin “Ëndërrimet”,
është vepra që ka ndriçuar prirjet

shpirtërore të Naim Frashërit, sepse secila
poezi është ngjizur ose me një lëndë mora-
listike, ose mbi bazën e misticizmit, ose
mbi të vërtetën e krijimit të botës e të jetës,
ku të gjitha kanë një bosht të përbashkët, i
cili është qëllimi për ta çuar njeriun drejt
përsosmërisë së plotë. 

Ndryshe nga praktikat krijuese të për-
botshme, shembulli i Naim Frashërit është
tejet i veçantë, sepse rrallë herë ndodh një-
simi, apo barazimi mes autorit dhe heroit
lirik. Ekzistenca e këtij njësimi dëshmohet
me faktin se vetëm një njeri i madh mora-
lisht mund të bëjë vepra të mëdha në dobi
të njerëzimit. I tillë ishte edhe autori Naim
Frashëri, një njeri që tejkaloi fatkeqësitë in-
dividuale (vuajtjen nga sëmundja e tuber-
kulozit dhe vdekjen e njerëzve të tij më të
dashur, si: e bija, motra, vëllai etj.) dhe për-
qafoi një botëkuptim më të gjerë, pikërisht
përhapjen e mesazheve shpresëdhënëse e
paqësore. Edhe pse me shpirt të helmuar
nga sprovat e jetës personale, ai arriti që në
poezi të paraqesë virtytet më fisnike shpir-
tërore dhe elementet që duhet të drejtojnë
jetën e çdo qenieje njerëzore. Ky qëndrim
i tij në jetë dhe në letërsi ishte produkt i for-
mimit kulturor e shpirtëror që kishte marrë,
veçanërisht prej qytetërimit islam dhe au-
torëve persianë si Rumiu, Saadiu etj. Ndi-
kimi prej këtyre autorëve është kaq i madh,
saqë shumë punime shkencore rreth kri-
jimtarisë naimiane janë fokusuar pikërisht
në metodën krahasuese mes poetit tonë dhe

poetëve të ndryshëm persianë, ku pa dy-
shim janë gjetur shumë pikëtakime.

Në dritën e këtij arsyetimi, prof. dr.
Eqrem Çabeji i konsideronte disa vepra të
Naim Frashërit si fis me botën orientale.
Që Naim Frashëri përshkonte me lehtësi
hapësirat e poezisë orientale, këtë e dë-
shmon fare mirë vëllimi i tij “Tehajjulat”,
ku autori ka mundur të përcjellë pjesë nga
figuracioni dhe fjalori i poezisë lindore,
duke i veshur me tisin e personalitetit të tij
krijues. Në këtë buqetë me lirika, të stoli-
sur me stilin e miniaturave liriko-filozo-
fike, dëshmohet ndikimi i autorit prej
kulturës lindore, sepse përdoret simbolika
e burimit kuranor për të paraqitur botën
shpirtërore të njeriut.

Para syve të një panteisti të vërtetë, siç
është Naim Frashëri, spiritualizmi dhe ma-
terializimi janë si dy pasqyra me ngjyra të
ndryshme në dukje, por që në esencë shër-
bejnë për reflektimin e jetës e të natyrës, të
cilat burojnë prej një uniteti absolut. Gji-
thësia konsiderohet si shkolla e shfaqjes së
këtij uniteti. Ndërkaq, organi me të cilin
njeriu e njeh praninë e këtij uniteti absolut
nuk është mendja, por është zemra. Në var-
gjet e poezisë “Gjuha e zemrës” dëshmo-
het se mjeti dhe mënyra për t’iu afruar
Zotit është vetëm dashuria ndaj tij:

Prandaj zemrës kjo gjuh’ i është dhënë 
Që t’i thotë asaj të fshehtën e pathënë. 
Këtë gjuhë e dëgjojnë dijetarët, 
rrugënjohësit e dijes, zbulimtarët. 
(“Gjuha e zemrës”, fq. 21)

Që në titullin e poezisë shënjohet
“gjuha” si organi bazë i ndijimit organik të
shijes, si dhe i artikulimit të tingujve që
përcjellin mendimet e njeriut. Gjuha para-

qitet e bashkuar me zemrën, që është or-
gani qendror i sistemit të qarkullimit të gja-
kut, por dhe vatra simbolike e ndjesive të
ndryshme njerëzore.

Sintagma “gjuha e zemrës” njëson në
një hulli të vetme perceptimin, ndijimin
dhe mendimin, për shkak se përcillet ideja
se vetëm njeriu i ditur është në gjendje të
zotërojë njohjen përmes zemrës. “Naim
Frashëri e shquan njohjen me anën e zem-
rës, sidomos kur përsiat për Zotin. Ai shfaq
dyshimin në mundësinë e njohjes racionale
të natyrës, jo pse nuk e pranon mundësinë
e mendjes për të njohur botën sendore, por
sepse e përjashton mundësinë e njohjes ra-
cionale të Zotit. Sipas tij, “nëse Zotin nuk
mund ta njohim me mendje, mund ta
ndjejmë dhe ta përvetësojmë me ndjenja”.
Epërsia e rolit njohës të zemrës në raport
me mendjen shpjegohet për dy arsye: 

Së pari, Zoti është një qenie hyjnore,
të cilën mendja njerëzore nuk është në
gjendje që ta rrokë konkretisht, sepse ajo
(qenie) nuk ka të ngjarë me asnjë nga kri-
jesat e veta të universit. Kjo dëshmohet
edhe në Kuranin e madhërishëm, ku Zoti
përshkruhet si ‘drita e qiejve dhe e tokës’,
që nuk mund të shihet me anë të syrit të
trupit. Ai është i dukshëm vetëm me vë-
shtrimin e brendshëm të zemrës. Ndërkaq,
‘shfaqja e zemrës’ përcaktohet si ‘tejvë-
shtrim me zemër në dritën e sigurisë, e cila
fshihet në botën e padukshme’. Drita e si-
gurisë intuitive, me të cilën zemra e sheh
Zotin, është një rreze po e kësaj drite hyj-
nore, që lëshohet prej Krijuesit në zemrën
e njeriut, sepse nëse nuk do të funksiononte
kështu, nuk do të ishte i mundshëm asnjë
vizion i Tij”. Njeriu ndjen praninë e Tij
kudo me zemër dhe më pas, me mendje ar-

syeton mbi porositë hyjnore: Në çdo vend
që hedh njeriu të zbehtin sy,/ Dritn’ e Zotit
të vërtetë sheh aty,/ Plotfuqi pa shëmbël-
lim e pa kufi.

Së dyti, shpirti është i pavdekshëm për
poetin, ndryshe nga trupi që është i për-
kohshëm e doemos pjesë e trupit është
edhe mendja. Sipas kësaj filozofie, lidhja
dhe dashuria për Krijuesin është e pandër-
prerë në kohë dhe në hapësirë, sepse shpirti
njerëzor është i përjetshëm. 

Koncepti i përjetësisë së shpirtit shën-
johet edhe përmes komunikimit me botën
e përtejme, kur heroi lirik këndon mbi var-
rin e motrës së vdekur, me fjalët: krahë
shpirti...i lip vdekjes pa pushim,/ Që të vij
te ti, moj motër, fluturim,/Që të t’gjej në
qiell të lumtur e të qetë/ Në mes të dritës,
pranë Zotit të vërtetë.

Sipas autorit, mënyra për të shkuar në
botën e përtejme janë “krahët e shpirtit”,
krahë të cilët shestojnë të bëhen pjesë e ha-
pësirës së dritës pranë Zotit. Kjo dëshirë,
që i lypet vdekjes pa pushim, nxjerr në pah
edhe konceptin e përshkallëzimit të mate-
ries, ku njerëzit diferencohen në bazë të ve-
prave të tyre dhe devotshmërisë ndaj Zotit.
Kështu, përdorimi i foljes “lip” mbart jo
vetëm dëshirën e heroit lirik për të takuar
motrën e vdekur në botën e përtejme, por
edhe dëshirën e tij për të qenë pranë Kri-
juesit, pikërisht në xhenet. 

Gjithashtu, ripërtëritja e shpirtit pas
vdekjes përcillet në mënyrë metaforike me
ripërtëritjen e stinëve, bimëve dhe natyrës
në përgjithësi.

Pavarësisht se lulet vyshken dhe drurët
thahen, pra e përfundojnë ciklin e tyre je-
tësor, sërish ato përsëriten me elemente të
llojit të vet, që do të thotë se lënda mbetet. 

Kjo ide zgjerohet më tej në poezinë
“Qielli”, ku autori deklaron: Çdo gjë vdiret
veç fytyrës së Atij! Pra, nëse çdo krijesë e
gjithësisë e ka një fund, Krijuesi i Madhë-
rishëm është i pafundmë dhe i pakohë. Në
këto vargje demonstrohet edhe koncepti i
emanacionit, që mbështet teorinë se bota
rrjedh domosdoshmërisht nga Zoti dhe se
ajo është krijuar me urdhrin e Zotit. 

Ndjenja dhe shpirti ekzistojnë në çdo
qelizë të vargjeve naimiane, si në pikë-
pamjen formale; në aliteracionin dhe mu-
zikalitetin e ëmbël e ritmik vargor, ashtu
edhe në pikëpamjen përmbajtjesore; në
shpirtëzimin e elementeve të natyrës, ele-
mente të cilat herë marrin trajta njerëzore;
si një vashë është bërë kjo natyra/ ta josh
shpirtin me stolitë ngjyra-ngjyra; e herë
bëhen dëshmitarë të ndodhive të jetës së
njerëzve, siç tregohet në poezinë “Hëna”:
Ti ke parë gjithë ndodhitë e kësaj bote/ Gji-
thë punë dhe çuditë e kësaj Rrote.

Në çdo element të natyrës e të jetës au-
tori sheh dhe ndjen ekzistencën e Zotit. So-
ditja e qiellit, e hënës, e reve, e shiut, e erës,
e stinëve të ndryshme dhe çdo shpërfaqje e
jetës së kozmosit i jep qetësi e harmoni
shpirtit të njeriut. 

Përveç dimensionit filozofik të shpirtit,
thelbi i të cilit gjendet pikërisht tek Krijuesi
i gjithësisë, ku prej tij marrin jetë e formë
të gjitha qeniet, tek Naim Frashëri shfaqet
edhe dimensioni praktik i shpirtit, ku au-
tori rreket të shpalosë përbërësit që i japin
qetësi e dobishmëri shpirtit të njeriut. Kjo
frymë poetike i ka çuar shumë studiues
shqiptarë në përkufizimin e poezisë së
Naim Frashërit si poezi moralistike. 

Në vargjet e poezisë “Zoti” autori thek-
son se mirësia është e vetmja mbrojtje që e

ruan njeriun nga plagët shpirtërore dhe me
anë të mirësisë njeriu mund të arrijë fito-
ren më të vështirë: atë mbi vetveten. Nëse
njeriu nuk u bën ballë fatkeqësive që i bien
mbi krye, atëherë ai do të jetë i paaftë dhe
i rrëmbyeshëm për të përmbushur një qël-
lim të caktuar, apo për të bërë një vepër të
mirë. Liria e vërtetë e njeriut është kur ai
është i zoti të kontrollojë vetveten. Njeriu
që nuk mund t’u vërë fre pasioneve e dë-
shirave të këqija, nuk është i matur as në
veprime, as në biseda; ai është një skllav i
vërtetë. Ne duhet të zhdukim prej vetes
sonë ligësinë, mërinë dhe zemërimin, sepse
këto janë armiqtë më të këqij.

Ne nuk mund të kemi mirësi në shpirt
nëse urrejmë, nëse mbajmë mëri, apo nëse
u dëshirojmë të keqen të tjerëve. Shpirti që
nuk është i pastër, nuk mund të arrijë dri-
tën e amshueshme, prandaj Naimi thekson
se dashuria për njeriun është një ndjesi që
të jep qetësi e stabilitet në këtë jetë dhe në
tjetrën. Ai në shumë vargje të vëllimit “Te-
hajjulat” veçon porosinë profetike islame:
Dëshiroji vëllait tënd atë që ti i dëshiron
vetes tënde! 

Mëshira, dhembshuria, dashuria,
shpresa dhe përballimi i sprovave të jetës
me kurajo e qetësi janë çelësi i harmonisë
dhe i jetës së lumtur. Porosia e Naimit
është: 

Bëhu shok e mik me gjithë njerëzinë! 
Mërgo shtypjen, ligësinë dhe mërinë! 

Në çdo shpirt njerëzor duhet të qën-
drojë e ndezur një dritë që ndriçon të gjitha
hallet e mjerimet dhe kjo është pikërisht
shpresa. 

Dozat e moralit në poezitë e Naim Fra-
shërit janë të natyrës praktike dhe e bëjnë
lexuesin të kuptojë se kushti themelor që e
lartëson shpirtin e njeriut është morali nje-
rëzor, ndërsa pasuria më e çmuar është di-
turia. “Dija nuk e lë njeriun të bjerë në
varfëri, sepse vetëm njeriu i ditur mund të
jetë njeri i përsosur moralisht. (...) Sipas
konceptit të poetit, njeriu e sheh botën me
sy, e vlerëson me shpirt dhe e ndjen me
zemër. Sytë e njerëzve do të shohin mirë,
shpirti do të vlerësojë drejt, kurse zemra do
të ndjejë pastër, në qoftë se janë njerëz të
ditur.”

Pra, epiqendër e botëkuptimit të autorit
është fakti se dituria, çlirimi prej veseve të
këqija, mëshira ndaj të dobëtit dhe dashu-
ria për të tjerët janë themelet që e ndërtojnë
shpirtin e njeriut, duke e bërë atë të pav-
dekshëm. Këto ide janë mbizotëruese jo
vetëm në poezitë, por edhe në prozën e
Naim Frashërit; megjithatë, vëllimi poetik
“Tehajulat” është një vepër ku ndodh
shpërthimi botëkuptimor i autorit rreth
shpirtit të njeriut.

Libri që shënon fazën e parë të krijimtarisë së poetit kombëtar
shqiptar, Naim Frashëri, është vëllimi poetik i shkruar në persisht me
titullin “Tehajjulat”. Ky libër u botua në Stamboll në vitin 1884 dhe
rreth një shekull më vonë u përkthye mjeshtërisht në gjuhën shqipe
nga orientologu Vexhi Buharaja

Përsiatjet shpirtërore
në poezinë 

e Naim Frashërit
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Shkrim i plotë i Fitim Rifatit

Viti 1914 shënon një fazë të re në
procesin e emigrimit në masë të
shqiptarëve nga Kosova, veçanë-

risht atyre që i përkisnin shtresës fetare
myslimane.

Drejtimi kryesor i emigrimit të tyre
ishte Perandoria Osmane, pjesërisht
Shqipëria e ndonjë vend tjetër. Ai reali-
zohej përmes rrugës tokësore: Pazar i Ri
– Mitrovicë – Shkup – Selanik – Edrene
– Stamboll; dhe përmes rrugës detare,
nga porti i Tivarit. Kjo dukuri ndiqej me
interes të madh prej agjencive konsullore
të Austro-Hungarisë të akredituara në
Shkup, Prizren e Mitrovicë.

Ato, me anë të telegrameve, relacio-
neve, raporteve e referateve, shpeshherë
konfidenciale, e njoftonin Vjenën zyrtare
me shqetësim dhe në mënyrë të hollësi-
shme për shkaqet e emigrimit të shqipta-
rëve, numrin e familjeve, numrin e
përgjithshëm të të emigruarve, vendbani-
met dhe qendrat e Kosovës nga ata emi-
gronin, peripecitë e tyre gjatë tërheqjes së
pasaportave dhe rrugës së emigrimit.

Sipas dokumenteve austro-hunga-
reze, shkaqet e emigrimit në masë të
shqiptarëve, në gjysmën e parë të vitit
1914, kishin të bënin me reprezaljet shte-
tërore, administrative, ushtarake e civile
serbo-malazeze ndaj shqiptarëve, pas

përfundimit të Kryengritjes së vitit 1913
dhe Kryengritjes së mars-prillit të vitit
1914.

Faktorë të kombinuar, që u manife-
stuan me plaçkitje, gjoba, taksa e tatime
të papërballueshme; rekuizime, sekue-
strime, punë të detyrueshme dhe angari;
cenim të besimit fetar dhe nderit në fa-
milje; ekspedita ushtarake ndaj shtëpive
dhe vendbanimeve, shpërfillje të anke-
save të shqiptarëve nga organet e admi-
nistratës dhe qeverisë; keqtrajtime,
tortura, burgosje, internime, djegie me
pretekst të shtëpive dhe vendbanimeve,
vrasje e masakra; mosgjykim e mosndë-
shkim të krimeve etj. -  i detyruan shqip-
tarët të zgjidhnin rrugën e emigrimit, për
t’i shpëtuar shtypjes, asimilimit e likuidi-
mit.

Emigrimi përfshiu të gjitha shtresat
shoqërore, të organizuara në grupe famil-
jare dhe fisnore. Por, ai nuk mund të rea-
lizohej pa siguruar dokumentet e
nevojshme: certifikata dhe pasaporta
emigrimi.

Këto dokumente i lëshonin organet e
administratës, duke zbatuar procedura ar-
bitrare, nga të cilat shqiptarët paguanin
taksat e prapambetura, shisnin pronat dhe
pasurinë për të siguruar dokumentin për-
katës.

Shuma e një pasaporte ishte 15 di-
narë, por çmimi i saj rritej e zbritej hë

për hë. Në këtë kontekst, më 20 prill të
vitit 1914 konsulli austro-hungarez në
Shkup, Jeliçka, konstatonte: “Megjithë-
këtë, myslimanët (shumica prej tyre
shqiptarë, F.R) i durojnë të gjitha këto
fatkeqësi, me qëllim që të kenë mundësi
të largohen nga ky vend dhe shpesh gë-
zohen, kur si çmim të shitjes së shtëpive
të tyre marrin me vete shumën e një qi-
raje vjetore.”

Ata, kur arrinin në Shkup, prisnin në
stacionin e trenit dhe kalonin natën në të
ftohtë, duke qëndruar mbi vagonë dhe pa
kurrfarë ndriçimi.

Në këto dokumente del në pah se qy-
tetet kryesore dhe fshatrat përreth tyre, ku
emigrimi u përditësua, ishin: Shkupi, Pri-
shtina, Pazari i Ri, Peja, Mitrovica, Vu-
shtrria, Gjilani, Kumanova, Presheva,
Tetova, Gostivari etj., ndërsa viset e rre-
thinës së Prizrenit e Gjakovës, sipas kon-
sullit austro-hungarez në Prizren,
Kohlrus, i përgjigjeshin relativisht proce-
sit të emigrimit, sepse duke qenë në kufi
me Shqipërinë shpresonin se situata poli-
tike në Ballkan do të ndryshonte në favor
të bashkimit të tyre me shtetin shqiptar.

Gjatë muajve janar, shkurt dhe gjy-
smës së parë të marsit, në dokumentet e
këtyre agjencive konsullore, sidomos nga
Shkupi dhe Mitrovica, theksohet emi-
grimi i dhjetëra e qindra familjeve shqip-
tare në drejtim të Perandorisë Osmane.

Por, në gjysmën e dytë të muajit mars,
kur kushtet klimatike ishin më të për-
shtatshme, procesi i emigrimit mori për-
masa alarmante.

Në bazë të llogaritjeve statistikore për
muajin mars e prill, të cilat i hartonte
konsullata austro-hungareze në Mitro-
vicë, vlerësohej se vetëm nga ky rreth ad-
ministrativ kishin emigruar 1.200 familje.

Raportohet po ashtu se emigrimi në
këtë kohë përfshiu në masë edhe shqipta-
rët e bajrakut të Astrazupit, gjatë dhe pas
Kryengritjes së mars-prillit, të cilët, sipas
konsullit austro-hungarez në Prizren, Le-
jhanec, u detyruan të shpërnguleshin në
Shqipëri.

Por, shkalla më e lartë e emigrantëve
shqiptarë kishte destinacion Perandorinë
Osmane.

Në bazë të informacioneve të përdit-
shme që siguronte konsullata e përgji-
thshme austro- hungareze në Shkup,
fluksi i emigrantëve nga Kosova ishte aq
i lartë, sa rrezikonte zbrazjen e saj nga
popullsia vendëse.

Në një raport të hollësishëm të saj
dërguar të gjitha qendrave diplomatike të
Austro-Hungarisë në Evropë e më gjerë,
më 19 mars 1914, nënvizohet: “Sipas laj-
meve që vijnë çdo ditë në zyrë, nëpërmjet
Shkupit emigrojnë në muaj rreth 1.000
familje (shqiptare, F.R), të cilat kryesisht
vijnë nga krahinat e Tetovës, Ferizajt, Pri-
shtinës, Jenipazarit, Mitrovicës dhe Vu-
çitërnit…

Nëse themi se çdo muaj emigrojnë
krejtësisht 3.000 familje, në të vërtetë ky
numër mund të jetë më i lartë. Pasi një fa-
miljeje i përkasin mesatarisht 5 vetë, do
të rezultonte një numër mujor emigran-
tësh prej 15.000 vetë, respektivisht një
numër vjetor prej 180.000 vetash”.

Ajo vinte në përfundimin se në rast që
emigrimi do të vazhdonte me këtë vrull,
“Kosovës mund t’i heqë 70% të bano-
rëve”, nga 1.490.000 frymë sa kishte në
këtë kohë në “Serbinë e Re”.

Emigrimi i shqiptarëve tërhoqi me
entuziazëm vëmendjen e qeverisë serbe.

Kryeministri Nikolla Pashiq dhe mi-
nistra të tjerë gjatë muajit prill realizuan
vizita në Kosovë, qëllimi kryesor i të ci-
lave ishte uzurpimi i pronave dhe pasu-
rive të shqiptarëve të emigruar, si dhe
ridisenjimi i tyre për nevoja të kolonizi-
mit.

Konsulli austro-hungarez në Shkup,
Jeliçka, në raportin e datës 19 mars 1914
konstatonte: “Natyrisht, serbët, deri ku
është e mundur, heshtin ose e mbajnë të
fshehtë këtë lëvizje të madhe emigrimi.”

Sipas tij, ky eksod nuk mund të fshi-
hej në arenën ndërkombëtare, por e di-

skreditonte regjimin serb e malazez në
Kosovë dhe ndikonte në rënien e mëtej-
shme të ekonomisë së saj, sepse i sillte
Kosovës humbje të trefishtë: nga ana e
prodhuesve, konsumatorëve dhe taksapa-
guesve.

Për më tepër, administrata serbe për-
mes tellallit u bënte thirrje shqiptarëve
myslimanë për të emigruar, duke u dhënë
pasaporta me çmime të ulëta dhe duke u
bërë zbritje udhëtimi prej 50% me trenat
e Serbisë.

Në muajin maj, sipas raporteve të
konsullatës austro-hungareze në Mitro-
vicë, zyrtarët dhe serbët lokalë në Dre-
nicë ushtronin trysni ndaj popullsisë
shqiptare për të emigruar sa më shpejt,
sepse autoritetet administrative dhe ele-
menti serb nuk do të mund të duronin ba-
shkëjetesën me shqiptarët.

Emigrimi i popullsisë shqiptare shqe-
tësoi jashtëzakonisht krerët popullorë dhe
ata fetarë.

Në trevat lindore Idriz Seferi, Meh-
met Agë Doda nga Presheva, Hoxhë My-
slim Efendiu e të tjerë në prill dhe në maj
përpiqeshin të pengonin procesin e emi-
grimit të shqiptarëve nga viset e Gjilanit,
Preshevës e Kumanovës.

Por, sipas rezervatit të konsullit au-
stro-hungarez në Shkup, dërguar Vjenës
zyrtare më 2 maj 1914, ata “…po orva-
ten më kot të pengojnë eksodin masiv të
popullsisë…”

Për të parandaluar emigrimin e shqip-
tarëve në drejtim të Perandorisë Osmane,
Hasan Prishtina, si ministër i Postës dhe
Telegrafeve në Qeverinë e Turhan Pashë
Përmetit, sipas raportit të të dërguarit au-
stro-hungarez në Durrës, Lovental, dër-
guar Bertoldit më 25 prill 1914, i
propozoi Qeverisë shqiptare, ndërkohë
edhe Austro-Hungarisë, ndarjen e një
kredie për strehimin dhe sistemimin e
shqiptarëve të Kosovës në viset e Shqi-
përisë.

Megjithatë, propozimi i Hasan Pri-
shtinës nuk u mirëprit nga Qeveria dhe as
nga Vjena zyrtare, sepse realizonte prak-
tikisht shpopullimin shqiptar të Kosovës
dhe triumfonte ambiciet serbo-malazeze
për transformimin kombëtar dhe kulturor
të Kosovës.

Për shkak të fillimit të Luftës së Parë
Botërore, më 28 korrik të vitit 1914, për
fatin e mirë të shqiptarëve, emigrimi
masiv pësoi një ulje, por nuk u ndal plo-
tësisht.

Diplomatët 
austro-hungarezë më
1914: Idriz Seferi po

pengon eksodin masiv të
shqiptarëve drejt Turqisë

Në këto dokumente del në pah se qytetet kryesore dhe fshatrat përreth tyre, ku emigrimi u përditësua,
ishin: Shkupi, Prishtina, Pazari i Ri, Peja, Mitrovica, Vushtrria, Gjilani, Kumanova, Presheva, Tetova, Gostivari

etj., ndërsa viset e rrethinës së Prizrenit e Gjakovës, sipas konsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, i
përgjigjeshin relativisht procesit të emigrimit, sepse duke qenë në kufi me Shqipërinë shpresonin se situata

politike në Ballkan do të ndryshonte në favor të bashkimit të tyre me shtetin shqiptar. 
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Prim. Dr. Mair Iseini

Shkaktuar nga sasia më e
madhe e yndyrave dhe she-
qerit në ushqime dhe pije, në

vendet me të ardhura të ulëta e të mesme
41 milionë fëmijë nga mosha pesë vjeç e
poshtë janë me mbipeshë ose obezë - një
numër që pritet të rritet në më shumë se
70 milionë fëmijë kudo në botë gjatë de-
kadës së ardhshme. Këto janë parashiki-
met e Organizatës Botërore të
Shëndetësisë. Nga viti 1990 deri në vitin
2014 norma e fëmijëve që janë me mbi-
peshë ose obezë është rritur në 6.1 për
qind nga 4.8 për qind. Në vendet me të
ardhura të ulëta ose të mesme, numri i fë-
mijëve nga pesë vjeç e poshtë që janë me
mbipeshë është dyfishuar nga 7.5 mi-
lionë në 15.5 milionë. Thuajse gjysma e
këtyre fëmijëve me mbipeshë (48 për
qind) jetonin në Azi në vitin 2014 dhe 25
për qind e tyre në Afrikë. Raporti, përga-
titur nga Komisioni i OBSH-së për Luf-
tën ndaj Obezitetit në Fëmijëri është
punuar gjatë dy viteve. Komisioni bëri
thirrje për një “qasje qeveritare” për për-

mirësimin e dietave të fëmijëve dhe pro-
movimin e aktivitetit fizik. Përveç pro-
movimit të ushqimit me gji për të
porsalindurit dhe ofrimit të udhëzimeve
për ushqimin e shëndetshëm, qeveritë
duhet të zbatojnë një “taksë efektive mbi
pijet me sheqer” për të pakësuar konsu-
min e tyre nga fëmijët dhe adoleshentët.
“Është provuar prej kohësh që konsumi i
pijeve me sheqer lidhet me rritjen e rre-
zikut të obezitetit”, deklaron raporti. Në
të theksohet se familjet me të ardhura të
ulëta kanë rrezik më të madh të obezite-
tit dhe kanë shkallë më të lartë përgjig-
jeje ndaj ndryshimit të çmimeve. Kështu,
një familje e varfër mund të ndalojë së
bleri produkte të shëndetshme për fëmi-
jën nëse çmimet e tyre rriten dhe do të
kthehet nga çmimet më të lira, e për pa-
sojë te produktet më pak të shëndetshme,
për të mbushur hendekun. “Politikat fi-
skale mund ta inkurajojnë këtë grup të
konsumatorëve të bëjnë zgjedhje më të
shëndetshme, si dhe të japin një sinjal
edukimi mbi shëndetin publik tek e gji-
thë popullata”. Disa vende gjithashtu
mund të marrin në konsideratë vendosjen

e taksave për ushqimet jo të shëndet-
shme, si ato që kanë nivel të lartë yndy-
rash dhe sheqeri. Në shkolla, në eventet
sportive dhe në shfaqjet argëtuese në te-
levizion, OBSH-ja ka sugjeruar që qeve-
ritë të kufizojnë ekspozimin e fëmijëve
ndaj reklamave të ushqimeve jo të shën-
detshme dhe pijeve me sheqer. “Pavarë-
sisht rritjes së numrit të përpjekjeve
vullnetare nga industria, ekspozimi në
marketingun e ushqimeve jo të shëndet-
shme mbetet një problem madhor, që
kërkon ndryshim, në mënyrë që të gjithë
fëmijët të jenë njëlloj të mbrojtur”. Ra-
porti vjen në një kohë kur shitjet e pijeve
joalkoolike kudo nëpër botë kanë arritur
majat. Në vende si India, Brazili dhe
Kina shitjet e tilla janë katërfishuar gjatë
dekadës së fundit. Në vitin 2012 shitjet
e pijeve joalkoolike me dhe pa gaz, 40
për qind të cilave kontrolloheshin nga
gjigantët amerikanë si Coca-Cola dhe
PepsiCo, vlerësoheshin në 532 miliardë
dollarë. Ndërkohë, shitjet e ushqimeve të
paketuara dhe të përpunuara janë gjitha-
shtu në rritje në kombet me të ardhura të
mesme. Raporti i OBSH-së nxit organi-

zatat joqeveritare që të përshkallëzojnë
përpjekjet e tyre për të luftuar obezitetin
dhe thotë se sektori privat duhet të mbë-
shtesë prodhimin dhe përmirësimin e ak-
sesit në më shumë ushqime dhe pije të
shëndetshme. Qeveritë gjithashtu duhet
të koordinojnë përpjekjet e tyre, në më-
nyrë që marketingu për ushqimet dhe
pijet e pashëndetshme të mos i kalojë ku-
fijtë. Raporti thekson se “aktiviteti i ulët
fizik po bëhet shumë shpejt norma so-
ciale në shumicën e vendeve”. Ai u bën
thinje qeverive që të sigurojnë që fëmijët
në shkolla dhe në hapësira të tjera pu-
blike të kenë më shumë kohë dhe hapë-
sirë për t'u marrë me aktivitet fizik. E
njëjta gjë rekomandohet edhe për adole-
shentët. Kufizimi i kohës përpara televi-
zorit është po ashtu një problem. Në
shkallë globale, 84 për qind e vajzave
dhe 78 për qind e djemve nga mosha 11
në 17 vjeç nuk ia dalin të bëjnë aktivitet
fizik për 60 minuta në ditë, siç rekoman-
dohet nga Organizata Botërore e Shën-
detësisë.

KËSHILLA - Balanca është çelësi
që ndihmon fëmijët tuaj të ruajnë një
peshë të shëndetshme. Balanconi kalo-
ritë që fëmijët tuaj marrin përmes ushqi-
mit dhe pijeve, duke i nxitur ata të
kryejnë aktivitet fizik dhe të kenë një
rritje normale. Fëmijët me mbipeshë
dhe obezë - duhet ta pakësojnë normën
e peshës që marrin, e të lejojnë rritjen
dhe zhvillimin normal. Megjithatë, mos
e vini fëmijën tuaj në dietë pa marrë më
parë miratimin dhe këshillimin e një
specialisti. Inkurajojini fëmijët tuaj të
hanë shëndetshëm, ofrojuni perime,
fruta dhe produkte drithërash: Nxitini të
konsumojnë qumësht me pak ose aspak
yndyrë. Zgjidhni për ta ushqime që
kanë proteina, si peshk, mish, thjerrëza
dhe bishtajore. Kur u shtroni ushqimin
në pjatë, sigurohuni që bëhet fjalë për
porcione të masës normale. Nxitini fë-
mijët të pinë sa me shumë ujë dhe kufi-
zoni pijet me sheqer.

Fëmijët e kohëve të sotme janë
shumë afër kufirit për të qenë obez. Sipas
të dhënave më të fundit nga Eurostat, në
vende të tilla si Spanja, Italia apo Gjer-
mania një në tre fëmijë është me mbipe-
shë apo obez. Kjo do të thotë se fëmijët
që në vitet e para të jetës kanë kilogramë
të tepërt. Një situatë emergjente, por për
ta luftuar, mjafton të ndjekësh rregulla,
të thjeshta dhe inteligjente të përmble-
dhura në guidën “Alarmi i obezitetit, si
ta luftojmë në dhjetë hapa”.

Rregulli i parë - fillon që nga ardhja
e tyre në jetë dhe lidhet me ushqyerjen
me gji. Ushqyerja me gji, për të paktën

për gjashtë muaj, e redukton rrezikun e
obezitetit, ashtu siç kanë dyshuar në të
kaluarën studimet e ndryshme. Me sa
duket, efekti pozitiv i qumështit të nënës
manifestohet mbi të gjitha, falë redukti-
mit të faktorëve të rritjes si IGF-1 dhe të
insulinës, aqsa ushqyerja me gji duket se
mbron edhe nga diabeti. Hapi i dytë li-
dhet me heqjen e gjirit pas muajit të gja-
shtë: “European Society of Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nu-
trition” vendosi në 2008-n se kjo është
mënyra më e mirë për të reduktuar rrezi-
kun e mbipeshës, sepse qumështi i nënës
është ushqimi më i kompletuar dhe më i
përshtatshëm për nevojat ushqimore të të
porsalindurve (në çdo rast, ndërprerja e
ushqyerjes me qumësht gjiri nuk duhet
të përfundojë para javës së 17 apo pas
asaj të 26). Pas kësaj, fëmijëve u duhet
dhënë gjithmonë qumësht, që nuk është i
pasur me proteina dhe sa më shumë
ushqime të freskëta të përgatitura në
shtëpi, pa harruar frutat dhe perimet.

Lëvizja - Një tjetër hap kundër obe-
zitetit konsiston në moskonsumimin e pi-
jeve të gazuara dhe të sheqerosura, si
lëngjet e frutave, çajërat e ftohtë dhe
gjëra të tilla të ngjashme: kjo rregull vlen
edhe për të gjitha moshat. Një tjetër rre-
gull lidhet me heqjen e biberonit brenda
dy viteve të para të jetës,  kurse tjetri
është që të mos i nxirrni kurrë shëtitje në
ajër të pastër të hipur mbi karrocë, nëse
janë 3, 4 apo 5 vjeç. Ky rregull i fundit
thuajse nuk zbatohet fare nga prindërit,
që të frikësuar se mos fëmija i tyre lo-
dhet, i nxjerrin shëtitje ata gjithmonë të
ulur në karrocë.

Këshilla tjetër është kontrolli i shpe-
shtë i peshës para moshës 6-vjeçare, për
të ndërhyrë para se të jetë vonë për të
ndryshuar zakonet e gabuara. Duke qenë
se sedentarizmi është një nga shkaqet
kryesore të obezitetit, një tjetër rregull
sugjeron që të shmangen me çdo kusht
videolojërat dhe lojërat e tjera që të bëjnë
të qëndrosh ulur para moshës 2-vjeçare,
duke i kufizuar orët e televizionit dhe
kompjuterit në 8 të tilla në javë. Sugje-
rimi i parafundit këshillon aktivizimin e
tyre sa më shumë në ajër të pastër, me lo-
jëra dhe aktivitete të ndryshme. E fundit,
por jo nga rëndësia, lidhet me ushqimin
e duhur, të freskët dhe të kufizuar në sasi
për të vegjlit.

Guida - e plotë e hartuar nga eksper-
tët do t'u shpërndahet prindërve dhe pe-
diatërve në shumë vende të Evropës.
Projekti parashikon edhe takime me
prindërit dhe fëmijët në shkollë, në më-
nyrë që përmes lojërave dhe leksioneve
të vogla të pediatërve të vegjlit të më-

sojnë stilet e jetës së shëndetshme. Por,
në një pikë të gjithë janë dakord: në tre
nga katër raste, një fëmijë obez do të jetë
një i rritur obez, me rreziqe të mëdha për
shëndetin e tyre: Të dhënat e mbledhura
dhe studimet e ndryshme tregojnë qartë
se është e nevojshme të veprosh nga vitet
e para të jetës për të luftuar obezitetin,
duke i edukuar fëmijët me një stil jetese
të shëndetshme dhe korrekt që në fëmi-
jëri. Obeziteti është një sëmundje që në
moshën e rritur është i lidhur ngushtë me
diabetin dhe sëmundjet e ndryshme kar-
diovaskulare. Për këtë arsye kërkon një
vëmendje shumë të madhe. Një pediatër
i  vetëm nuk mund të luftojë kundër obe-
zitetit dhe është i destinuar të dështojë.
Përfshirja e prindërve,  vetë fëmijëve dhe
mësuesve është thelbësore për të pasur
sukses.

Shifrat - Sipas të dhënave të Organi-
zatës Botërore të Shëndetësisë, tani nje-
rëzit vdesin më shumë nga të ngrënit
shumë sesa nga uria. Numri i personave
obezë në të gjithë globin është rreth 1
miliard e gjysmë, dyfishi në krahasim
me vitin 1980. Femrat janë 50% më
shumë se sa meshkujt. Numri i fëmijëve
obezë deri në 5 vjeç arrin në 42 milionë.
Në një artikull të publikuar te “New En-
gland Journal of Medicine” shpjegohej
se kur respektohet një dietë dhe humbet
peshë, në organizmin tonë nxitet një lojë
e ndërlikuar hormonesh, që e shton orek-
sin për të zëvendësuar sërish ushqimin e
humbur.

Celine Riera nga ekipi hulumtues, e
cila punon në Qendrën Mjekësore Ce-
dars-Sinai në Los Angeles, ka thënë se
personat me çrregullime në ngrënie kanë
vështirësi ta kontrollojnë sasinë e ngrënë
dhe janë me oreks ekstrem. “Ne men-
dojmë se neuronet e nuhatjes janë tejet
të rëndësishme për kontrollimin e këna-
qësisë që fitohet nga ushqimi. Nëse do të
mund ta elaboronim tutje këtë lidhje,
mund të ndihmojmë në kontrollimin e
ngrënies duke parandaluar oreksin e nje-
rëzve”. Nga ana tjetër, Andrew Dillin,
hulumtues i biologjisë molekulare dhe
qelizore, ka vënë në dukje se sistemet e
shqisave luajnë rol të rëndësishëm në
metabolizëm. “Pesha e fituar nuk është
vetëm pesha e kalorive, por në të njëjtën
kohë lidhet edhe me atë se si zbuten këto
kalori”. Një tjetër rezultat i rëndësishëm
i këtij hulumtimi është se humbja e shqi-
sës së nuhatjes ka çuar në rritjen e madhe
të hormonit noradrenalin, i cili është rea-
gim i stresit që lidhet me sistemin nervor
simpatik. Ekspertët theksojnë se rritja e
këtillë mund t'u hapin rrugën sulmeve në
zemër.

Këshilla për të mbrojtur 
fëmijët nga obeziteti

Balanca është çelësi që ndihmon fëmijët tuaj të ruajnë një peshë të
shëndetshme. Balanconi kaloritë që fëmijët tuaj marrin përmes ushqimit dhe

pijeve, duke i nxitur ata të kryejnë aktivitet fizik dhe të kenë një rritje normale.




