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Hixhreti – ngjarje me porosi
të pashterrshme

ED I TOR IAL

“Nuk ka emigrim pas çlirimit (të Mekës), por ka mund, përpjekje, luftë dhe qëllim
(nijet) të pastër”; "Mysliman (i mirëfilltë) është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të
qetë (të rehatshëm) myslimanët. Kurse muhaxhir (emigrues i mirëfilltë) është ai që i

braktis plotësisht ndalimet e Allahut.” (Hadith i Muhamedit a. s.)

Gjendemi në prag të ndërrimit të viteve hixhri, ndërrim ky i cili na e përkujton Hixhretin - një kryen-
gjarje të historisë islame që ka të bëjë me shpërnguljen e të Dërguarit të Allahut (xh. sh.), Muhamedit
(a. s.) nga Meka në Medinë.

Hixhreti i Muhamedit (a. s.) dhe i myslimanëve nuk ka pasur motiv shpërguljet aktuale të mysli-
manëve nga vendet islame të përfshira me luftëra të pakuptimta, por një rrugë për të përhapur dritën e
besimit të vërtetë në Krijuesin e Gjithësisë, një rrugë për promovuar paqen dhe shpëtimin, një rrugë për
të dalë nga errësira e tunelit të gjatë të epokës së injorancës në dritën e epokës së re, epokë kjo e cila
solli zhvillim të hatashëm në çdo sferë të shoqërisë njerëzore.

Shikuar historikisht, Muhamedi (a. s.) nuk ishte pejgamberi i parë e as i vetmi i cili bëri hixhret. Pra,
edhe pejgamberët tjerë kanë pasur hixhretet e tyre, siç është shpërngulja e Nuhit (a. s.), e cila njëherit
konsiderohet edhe hixhreti i parë në historinë e pejgamberëve, pastaj hixhreti i Ibrahimit (a. s.), “babait
të pejgamberëve” dhe hixhreti i Jakubit (a. s.) dhe i familjes së tij. Këto hixhrete të pejgamberëve (a.
s.) dallojnë prej njëri-tjetrit, jo vetëm në kohë dhe hapësirë, por edhe nga forma dhe mënyra se si janë
realizuar. Ndërkaq, ato janë unike tek qëllimi dhe motivet dhe japin të njëjtën porosi, e ajo është: liria
në besimin e vërtetë në Allahun (xh. sh.) dhe të arriturit e mirëqenies në këtë dhe në botën tjetër.

Meqë jemi në prag të kësaj ngjarje, e cila në vete bart porosi të pashtershme, duhet të përfitojmë nga
ajo, duke u frymëzuar nga porositë e Hixhretit. Pra, të bëjmë përpjekje që veprimet dhe punët tona t`i
"shpërngulim" nga e keqja në të mirë, nga e dëmshmja në të dobishmen, nga ndalimet eAllahut (xh. sh.)
në hallallet (të lejuarat) e Tij. Për ne, që s`kemi pasur mundësi të jemi pjesë fizike e Hixhretit, është obli-
gative që veprimet tona t`i transferojmë nga e keqja në të mirë, duke iu referuar thënies së Muhamedit
(a. s.):

“Nuk ka emigrim pas çlirimit (të Mekës), por ka mund, përpjekje, luftë dhe qëllim (nijet) të pastër”;
"Mysliman (i mirëfilltë) është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të qetë (të rehatshëm) myslimanët.
Kurse muhaxhir (emigrues i mirëfilltë) është ai që i braktis plotësisht ndalimet e Allahut.”

Pra, nga thëniet e të Dërguarit të Allahut (xh. sh.) del që Hixhreti nuk është një ngjarje që përkujto-
het shkel e shko, për shkak se çdo besimtar i mirëfilltë duhet të jetë pjesë e porosive të Hixhretit, duke
bërë përpjekje, duke dhënë mund, duke luftuar me të keqen në veprimet e tij në përditshmëri, për të vet-
min qëllim - e ai është të largohet nga gjërat, veprat e këqija drejt veprave të mira, ashtu siç na mësojnë
mësimet islame.

Tanimë në vendin tonë është bërë traditë që kjo ngjarje të përkujtohet në mënyra të ndryshme. Ndër-
kaq vlen të përmendet se me rastin e Hixhretit Bashkësia Fetare Islame e vendit tonë organizon mani-
festim qendror kushtuar kësaj ngjarje të historisë islame. Përpos aktiviteteve tjera, në këtë manifestim
hafëzëve të rinj, të cilit kanë kryer hifzin e Kurani-qerimit gjatë vitit hixhri që po lihet pas, në mënyrë
solemne u shpërndahen diplomat e hifzit.

Me rastin e ndërrimeve të viteve hixhrij Redaksia e revistës “Hëna e Re” të gjithë lexuesve të vet u
shpreh urime të përzemërta, duke u dëshiruar suksese në përpjekjet e tyre për t`u larguar nga e keqja për
tek e mira.

Q. OSMANI

Mr. Mustafa Dauti /Kryetar i OH “Hilal”/

Kim Mehmeti na paska publikuar një “men-
dim” të vetin dhe, sa herë që publikon diçka të
veten na del qesharak, si hut! Kur ia përkthejnë, apo
kur ia redaktojnë të tjerët mendimin e tij adole-
shent, atëherë del më i pjekur, por, megjithatë, edhe
më tej ngel pseudo-intelektual, pseudo-shkrimtar,
pseudo-shqiptar, pseudo-fetar…

Kim Mehmeti ashiqare po shihet se i ka hyre
punës që të çojë ujë në mullirin e huaj, sepse për
këtë gjë edhe paguhet. Kim Mehmeti mrekullohet
me “kritikën objektive” krishtere, e cila i akuzon
mbi 300 priftërinjë për abuzime seksuale të mbi
1000 fëmijëve! KimMehmetit i dhemb shpërndarja
e kësaj informate, ndërsa i akuzon të gjithë besim-
tarët myslimanë të vendit që nuk publikojnë “aku-
zat” kundër Reisul Ulemasë së BFI-së, H. Sulejman
ef. Rexhepit.

Shyqyr që myslimanët e vendit nuyk kanë men-
djen e sëmurë të Kim Mehmetit, shyqyr që mysli-

manët e vendit dijnë të dallojnë “akuzën” nga shpif-
jet! Prandaj, asnjë mysliman i vendit nuk publikon,
siç nuk publikon as Reisul Ulema, “shpifje” kun-
dër Kim Mehmetit, të cilin e akuzojnë herë si pe-
derast, e herë si baba i kopilave nëpër Gjakovë,
herë si shpirtshitur te shërbimet sekrete serbo-ma-
qedonase, e herë si “Kali i Trojës” brenda “partive
shqiptare”, herë si shantazhier, e herë si dashnor i
tërbuar i administratoreve e funksionareve partiake,
herë si haxhi e herë si dilinxhi, herë si “të devot-
shëm” e herë si rakixhi… Pra, janë një lumë infor-
matash që qarkullojnë për Kim Mehmetin,
megjithatë, Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi,
gjithnjë i ka llogaritur si “shpifje” dhe kurrë nuk i
ka përceptuar si akuza kundër pseudo-shqiptarit!

Një shrimtar i mirë shpifjet nuk i merr as për
temë e rrëfime letrare, e lërë më t’i ngrisë në nivel
të akuzave. Shpifësi, i cili shpifjet i ngritë në nivel
të akuzës nuk dallon asgjë nga një kriminel klasik!

SSYY  MMËË  SSYY

Shpifësi 
me
fytyrë
krimineli
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Në mënyrë solemne, me të gjitha ceremonitë fetare, u lëshua
në përdorim Xhamia në fshatin Gorancë të Qendrë së Zhupës.
Nën organizim të Muftinisë së BFI-Dibër dhe Këshillit Iniciativ,
në ceremonin e hapjes morën pjesë përfaqësuesi i Resiul Ule-
mas së BFI dekani i FSHI prof. dr. Shaban Sulejmani, Muftiu i
Tetovës, Strugës, Kërcovës si dhe përfaqësues nga Muftinia e
Gostivarit. Manifestimi u hap me një pjesë nga Kur’ani fisnik
kënduar nga mr. Ejup Selmani, kryeimam i Muftinisë së Tetovës.
Në vazhdim fjalën e mori Kryetari i këshillit iniciativ z. Haxhiu
i cili foli mbi procesin e punëve gjatë ndërtimit të xhamisë. Fjalë
përshëndetëse kishte kryetari Komunës së Zhupës z. Arijan Ibra-
himi dhe Muftiu i Muftinisë së BFI Dibër h. Ramazan ef. Hasa
i cili veç tjerash foli për vlerën dhe rëndësin e xhamisë në Islam.
Ndërsa fjalën e rastit e kishte përfaqësuesi i Reisul Ulemas së
BFI dekani i FSHI prof dr Shaban ef Sulejmani i cili në fillim
përshëndeti të pranishmit në emër të Kryetarit të BFI h. Sulej-
man ef. Rexhepi dhe ua urojë këtë Shtëpi të Allahut. Efendi Su-
lejmani u ndalë në ajetin ku Allahu xh.sh. thotë “ xhamitë i
ndërtojnë ato të cilët i besojnë Allahut dhe ditës së Kijametit”.

Dekani i FSHI luti të Madhin Allah që gjithë ato që kanë kon-
tribuar në ndërtimin e kesaj Shtëpie, Zoti t’i shpërblejë me të
mirat e Tij të Pakufijshme, në këtë dhe botën tjetër. Duanë e hap-
jes së xhamisë e bëri përfaqësuesi i Muftinisë së Gostivarit prof
Sherif ef. Dehari, ndërsa në namazin e drekës parapriu Muftiu i
Strugës mr. Salim ef. Sulejmani.

Goranca e Zhupës me xhami të re

Në mënyrë solemne me të gjitha ceremonitë fetare kohë më
pare u lëshua në përdorim Xhamia Te Bunari i Tafës në fshatin
Debresh të Gostivarit.

Nën organizim të Muftinisë së BFI-Gostivar dhe Këshillit
Iniciativ, në hapjen solemne morën pjesë kreu më i lartë i BFI-
së Reisul Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Shkupit dhe
i Dibrës, përfaqësues të Komunave të Gostivarit dhe Vrapçi-
shtit, Ministri i Kulturës në Qeverinë e RM, z. Asaf Ademi, ho-

xhallarë dhe shumë mysafirëve tjerë. Nikoqiri i këtij tubimi
Myftiu Hfz. Shaqir ef. Fetahu u dëshiroi mirëseardhje duke po-
tencuar se Gostivari po inauguron edhe një xhami në Debresh
ku rrumbullakson numrin katër xhami në këtë fshat me të gji-
tha kushtet e nevojshme për adhurim dhe mësim.

Fjalën e rastit e mbajti Reisul Ulema H. Sulejman ef. Re-
xhepi i cili vlerësoi se kjo xhami ka domethënie të madhe qysh
nga dita e vënies së gurrthemelit e deri në hapjen solemne sot.

Reisul Ulema u ndal për vlerën dhe rëndësin që ka xhamia,
duke potencuar se xhamitë janë vende ku adhurohet vetëm kri-
juesi Absulut, Allahu Fuqiplotë. Tutje, ef.Rexhepi foli për
shpërblimin që kan ata që marrin pjesë në ndërtimin e xhamive
duke potencuar hadithin e Muhammedit a.s. i cili ka thënë:
“Kush ndërton ose merr pjesë në ndërtimin e xhamive shpër-
blimi i tyre do të jetë pallate në xhennet”.

Në fund Reisul Ulema luti Zotin që t’i shpërblejë të gjithë
ato që kontribuan në ndërtimin e kësaj shtëpie të Zotit.

Fjalë përshëndetëse kishte edhe imami i Xhamisë z. Haris
ef. Selimi. Në këtë solemnitet, duanë dhe hytben e xhumasë e
bëri Myftiu i Myftinisë së Shkupit, Mr. Qenan ef. Ismaili. Me
këtë rast Këshilli Iniciativ shtroi një koktej të begatshëm për të
gjithë të ftuarit.

U lëshua në përdorim Xhamia e katërt në fshatin Debresht

Shkup, 20 gusht – Si çdo vit, edhe sivjet, në prag të Kurban
Bajramit, Organizata Humanitare “Hlal” që vepron në kuadër të
BFI në RM, ka ndarë ndihma për kategori të ndryshme, me qël-
lim që sado pak t’ua pasurojë sofrën e Bajramit, skamnorëve,
jetimëve, të ngratëve si dhe shoqatave të  dryshme që merren
me humanitet.

Sipas kryetarit të kësaj “Hlalit”, Mustafa Dautit, janë shpër-
ndarë gjithësej 11 ton pako me ndihma në artikuj ushqimor.
“Risi e sivjemë është edhe ajo se, me dhjetra pako i janë do-
nuar edhe disa shoqatave me qëllim që t’u mundësohet aktivi-
teti humanitar në prag të Bajramit të Kurbanit. Ndihmat
humanitare nga ana e Institucionit tone fetar do të vzhdojnë
edhe ditët n# vijim, me ç’rast BFI do të ndajë me dhjetra tone-
lata mish Kurbani. Është kjo një traditë e jona e kahershme si

dhe angazhim konkret për ta jetësuar porosinë e Krijuesit tonë
për të ndihmuar shresa të ndryshme të shoqërisë që janë në ne-
voja të ndryshme”, është shprehur z. Dauti.

OH “Hilal” shpërndau ndihma në prag të Kurban Bajramit

Reisul Ulma i BFI-së, H. Sulejman ef.
Rexhepi ka marrrur pjesë në manifesti-
min tematik kushtuar 17 vjetorit të “Mar-
rëveshjes së Ohrit”, i cili u organizua nën
ombrellën e zv/kryeministri për Çështje
Evropiane, Bujar Osmani dhe ku morën
pjesë veç të tjerëve edhe Kryeministri
Zoran Zajev, Kryetari i BDI-së, Ali Ah-
meti, anëtarja e Këshillit Euro-Atlantik,
Evelin Farkas, ministra nga përbërja qe-
veritare, diplomatë e mysafirë të ndry-
shëm etj. Me këtë rast u organizua edhe
një diskutim nën moton “Rruga për në
Bruksel përmes Ohrit”. Emërues i përba-
shkët i të gjitha diskutimeve ishte se kjo
Marrëveshje e garantuar nga ndërkombë-
tarët, ishte një nga të arriturat më të rën-
dësishme politike në rajon dhe më gjërë.
Parandaloi konfliktin, eliminoi mjetet e
luftës si mundësi për qëllime politike dhe
ngriti lartë bashkëbisedimet si mjet më të
përsosur për stabilitet, bashkëjetesë dhe
paqe e mirëqenie për të gjithë.

Ndërkaq për opinionin e gjërë u
shpreh edhe Reisul Ulema i BFI-së, H.
Sulejman ef. Rexhepi, i cili Marrëveshjen

e Ohrit e vlerëson si një moment refek-
timi dhe kthese për një të ardhme të për-
bashkët e të njëjtë për të gjithë.
“Marrëveshja e Ohrit duhet përkujtuaj si
një moment reflektimi për të rritur tole-
rancën dhe për të krijuar kushte institu-
cionale për të mirën e përgjithshme. Kjo

Marrëveshje ndikoi në ndryshime ku-
shtetuese në shtet, me çrast përveç që u
përmirësua statusi politik i shqiptarëve,
një avansim i ndjeshëm kushtetues iu bë
edhe fesë sonë si dhe Bashkësisë Fetare
Islame në RM”, ka theksuar efendi Re-
xhepi.

Me ftesë të kryetarit të Mexhlisit të
Xhamisë së Zagrebit, z. Gëzim Rexhepi,
në vizitë disaditore në Kroaci ka qën-

druar Reisul Ulema i BFI-së H. Sulej-
man ef. Rexhepi. Me këtë rst, efendi Re-
xhepi ka realizuar një sërë takimesh me

personalitete nga jeta fetare e politike.
Një drekë punë është realizuar me Krye-
tarin e Komunës së Zagrebit, z. Milan
Bandiçin.

Kryetari i BFI-së H. Sulejman ef. Re-
xhepi ka realizuar takim edhe me Myf-
tiun e Kroacisë, dr. Aziz Hasanoviqi, nga
i cili u njohtua me politikat zhvillomore
të jetës fetare islame në Kroaci si dhe me
një sërë planesh për të ardhmen.

Po ashtu, efendi Rexhepi ka takuar
edhe Kryeimamin e Xhamisë së Zagre-
bit që mbulon terrenin nga Varazhdini
deri në Karlovc, hfz. Aziz Halilin.

Një taki i veçantë ishte edhe ai me
ushtruesin e detyrë së Ambasadorit të
Maqedonisë në Zagreb, z. Nazif Xhaferri.

Të theksojmë se kjo vizitë ishte në
vazhdën e shtimit të bashkëpunimit të
BFI-së me struktura të ndryshme shoqë-
rore të jetës fetare e politike të Kroacisë.

Reisul Ulema: “Marrëveshja e Ohrit” krijoi kushte
institucionale për avansim kombëtar e fetar

Reisul Ulema i BFI-së në vizitë pune në Kroaci



8 Gusht 2018 | Dhul-Qa’dah - Dhul-Hijjah 1439 9

Manifestimi qendror i Kurban
Bajramit në Maqedoni u mbajt
në xhaminë e Mustafa Pashës

në Shkup, ku përveç numrit të madh të
besimtarëve dhe figurave fetare, kishte të
pranishëm edhe ministra qeveritarë si dhe
deputetë në Kuvendin Republikan. Filli-
misht, besimtarët falën namazin e saba-
hut, pas çka për rreth një orë vijoi një
program i pasur nën organizimin e nxë-
nësve të Medresesë “Isa Beu”, të cilit ki-
shin përgaditur recitime nga Kur’ani dhe
këndim të ilahijeve. Hutben e Bajramit në
emër të kryetarit të Bashkësisë Fetare
Islame të Maqedonisë, H. Sulejman ef.
Rexhepi, e lexoi nxënësi i Medresesë “Isa
Beu” në Shkup, Orhan Zendeli, i cili për-
çoi mesazhin për paqe dhe bujari. Në këtë
mesazh, veç të tjerash thuhej: 

“Ne të kemi dhënë shumë të mira,
prandaj falu (vetëm) për Zotin tënd dhe

ther kurban.” 
(El Keuther, 1-2)
Të dashur besimtarë, motra e vëlle-

zër,
Kam kënaqësinë që të kumtoj publi-

kisht se nesër kemi festën e Kurban-Ba-
jramit. Kjo festë pa dyshim që është e
shenjtë, sepse shënon besnikërinë dhe
sinqeritetin tonë ndaj Allahut të Gji-
thmëshirshëm, i Cili pikërisht në prag të
kësaj feste na e përsosi fenë tonë duke
na e kompletuar Ligjin e Shpëtimit, duke
na e dhuruar Çelësin e Dyerve të Xhe-
netit - Kuranin Madhështor.

Kurban-Bajrami, të dashur besim-
tarë, është festë në të cilën fuqishëm për-
çohet mesazhi për Bujarinë dhe
Mëshirën e Krijuesit tonë, çast nga rrë-
fimi i shenjtë që flet për dashurinë e
madhe të Zotit Fuqiplotë që ka ndaj kri-
jesave të veta.

Motra e vëllezër, myslimani i devot-
shëm gjatë tërë jetës përpiqet, lutet, sa-
krifikon gjithçka për ta arritur
kënaqësinë dhe dashurinë e Krijuesit të
vet. Kurani i Shenjtë na mëson se Shtë-
pia e Shenjtë e Qabesë, muaji i shenjtë,
kurbani dhe shenjat e tyre Zoti i bëri që
të shërbejnë si vlera të përjetshme të
njerëzimit. 

Dija, përkushtimi ndaj urdhrave të
Krijuesit Absolut dhe flijimi në emër të
Tij janë tri shtigje të cilat gjithmonë na
nxjerrin në Rrugën e Dritës. Falni
namaz dhe therni kurban! Përmes ditu-
risë ne mund ta përjetojmë krenarinë e
Zotit që ka për krijesat e veta; përmes
namazit, lutjeve, ibadeteve, arrijmë që
ta përjetojmë kënaqësinë e Allahut tonë;
përmes kurbanit, përmes sakrificës e fli-
jimit, ndërkaq, arrijmë që ta përjetojmë
gëzimin dhe dashurinë e Tij. 

Të dashur besimtarë, Kurban-Bajrami është festë
që e përcjell myslimanin e devotshëm që nga rasti i
Ibrahimit dhe Ismailit (a. s.) e në çdo sekondë të jetës
së tij. Çdo veprim yni i mirë duhet të jetë për Allahun
(xh. sh.). Edhe një kokërr molle, edhe një kafshatë
buke, edhe një fletore, një libër, sikundër dhe një
copë mishi, mund ta kenë peshën e kurbanit. Përku-
shtimi ndaj një jetimi, ndaj një plaku, ndaj një nëne
skamnore, ndaj një nxënësi apo studenti që ka nevojë
për ndihmë e përkrahje - të gjitha këto mund ta kenë
peshën e kurbanit. Prandaj, bëni vepra të mira pa u
ndalur, bëni vetëm për Allah, sepse do të jeni gji-
thmonë nën mëshirën e Tij dhe të shpërblyer në këtë
dhe në botën tjetër.

Festa e Kurban-Bajramit duhet të përshkohet me
gëzim dhe dashuri. Duhet t’i gëzojmë dhe t’ju shpre-
him dashuri skamnorëve, të varfërve, jetimëve, t’i
ngrohim me ndjenjën e humanizmit tonë dhe sot,
sofra e Bajramit të mos jetë e zbrazur për asnjë my-
sliman te ne dhe në botë. Ajeti 13 i sures Huxhurat
thotë: "O njerëz. Ne ju kemi krijuar juve prej një ma-
shkulli dhe një femre dhe ju kemi bërë të ndarë në
popuj e fise që të njiheni mes vete... Më i miri tek Al-
lahu është ai i cili bën vepra të mira." Ebu Hurejra,
ndërkaq, përcjell se Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë:
“Nuk do të hyni në xhenet përderisa nuk besoni; dhe
nuk do të besoheni, përderisa nuk do të duheni në
mes vete.”

Urimet në këtë festë patjetër që duhet të shoqë-
rohen me shtrirje të dorës, me përqafim e me marrje
ngryk, me vizita e me pajtime. Duke ju ftuar që të lu-
temi për shëndetin e vëllezërve dhe të motrave tona
që i kemi në tokat e shenjta duke e kryer haxhillëkun,
më lejoni që t’ju shpreh urimet më të përzemërta për
Kurban-Bajramin.

Motra e vëllezër, për hair ju qoftë Kurban-Ba-
jrami dhe kalofshi çaste të bukura e të paharruar
gjatë kësaj feste.

Me dëshira të veçanta Bajramin ua uroj edhe vël-
lezërve tanë shqiptarë kudo që janë në Diasporë dhe
të gjithë myslimanëve në botë.”

Reisul Ulema: Dija, përkushtimi 
ndaj Krijuesit dhe flijimi në emër 

të Tij - tri shtigje të cilat gjithmonë
na nxjerrin në Rrugën e Dritës

MMeessaazzhhii  ppëërr  mmjjeetteett  ee  iinnffoorrmmiimmiitt  
ii  RReeiissuull  UUlleemmaassëë  ssëë  BBFFII  nnëë  RRMM  
mmee  rraassttiinn  ee  KKuurrbbaann  BBaajjrraammiitt  22001188
“Ne të kemi dhënë shumë të mira, prandaj, falu (vetëm)
për Zotin tënd dhe therr kurban” 
(El Keuther, 1-2)

Të dashur besimtarë, motra e vëllezër,
Kam kënaqësinë që të kumtoj publikisht se nesër kemi festën e
Kurban Bajramit. Kjo festë, pa dyshim që është e shenjtë, sepse
shënon besnikërinë dhe sinqeritetin tonë ndaj Allahut të Gjithë-
mëshirshëm, i Cili, pikërisht në prag të kësaj fest na e përsosi
fenë tonë duke na e kompletuar Ligjin e Shpëtimit, duke na e
dhuruar Çelësin e Dyerve të Xhenetit, Kuranin Madhështor.
Kurban Bajrami, të dashur besimtarë, është festë në të cilën fuqi-
shëm përçohet mesazhi për Bujarinë dhe Mëshirën e Krijuesit
tonë, çast nga rrëfimi i shenjtë që flet për dashurinë e madhe të
Zotit Fuqiplotë që ka ndaj krijesave të veta.
Dija, përkushtimi ndaj urdhërave të Krijuesit Absolut dhe flijimi
në emër të Tij, janë tri shtigje që gjithmonë na nxjerrin në Rrugën
e Dritës. Përmes diturisë ne mund ta përjetojmë krenarinë e Zotit
që ka për krijesat e veta, përmes namazit, lutjeve, ibadeteve, ar-
rijmë që ta përjetojmë kënaqësinë e Allahut tonë, kurse përmes
kurbanit, përmes sakrificës e flijimit arrijmë që ta përjetojmë gë-
zimin dhe dashurinë e Tij. 
Urimet në këtë festë patjetër që duhet të shoqërohen me shtrirje të
dorës, me përqafim e me marrje ngryk, me vizita e me pajtime.
Duke ju ftuar që të lutemi për shëndetin e vëllezërve dhë të motrave
tona që i kemi në tokat e shenjta duke e kryer haxhillëkun, më lejoni
që t’ju shpreh urimet më të përzemëërrta për Kurban Bajramin.
Motra e vëllezër, për hajër ju qoftë Kurban Bajrami dhe kalofshi
çaste të bukura e të paharruar përgjatë kësaj feste. Me dëshira të
veçanta Bajramin ua uroj edhe vëllezërve tanë shqiptarë ku do që
janë në Diasporë dhe të gjithë muslimanëve në botë.

H. Sulejman Rexhepi
Reisul Ulema i BFI-së
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Koeficienti i inteligjencës (IQ) te njerëzit
mendjetrashë është diku rreth 50. Njerëzit
e atillë kanë shumë pakë dituri, sepse nuk

kanë aftësi të natyrshme për të mësuar. Nga ana tje-
tër, budallenjtë nuk janë njerëz jointeligjentë, por
ata nuk përpiqen asnjëherë të pasurojnë diturinë e
tyre. Dhe, derisa njerëzit e kategorisë së parë zako-
nisht shohin punën e tyre dhe nuk ekspozohen pu-
blikisht, këta të dytët janë prezentë  çdokund me
zhurmën që e prodhojnë, me ofendimet,me nën-
çmimet që i përdorin si argumente të vetme e të cilat
iu shërbejnë për të dalë “fitues” në polemikat artifi-
ciale që vetë i nxitin dhe vetë i përfundojnë.Këtu
diku gjenden edhe ahmakët,  të cilët mendojnë se
dinë ndonjë gjë e në të vërtetë s’dinë asgjë dhe vet-
vetiu janë rrezik për publikun.

Sëkëndejmi,shtrohet një pyetje e logjikshme:
Çfarë hairi ka nga polemizimi me budallenjtë, çfarë
kuptimi ka nëse një njeri i mençur që nuk merret as
me shpifje e as me ofendime e nënçmime bie në ni-
velin e njerëzve të zbrazët, që nuk janë të vetëdij-
shëm se, në fakt, janë budallenj?!  Të mos harrojmë
se njeriu i mençur thotë diçka vetëm kur ka çka të
thotë,  kurse budallai ndjen nevojë që gjithmonë të
thotë gjithçka. Dhe, pikërisht për këtë shkak, njerë-
zit që konsiderojnë se kanë sadopak vetëdije, nuk

dëshirojnë t’ia lejojnë vetes zhytjen në llumin e kri-
juar nga patriotët profesionistë dhe nacionalistët e
vonuar, nga policët moralizues, nga mbrojtësit kuj-
destarë të shqiptarizmës, maqedonizmës, turqizmës,
islamizmës, krishterizmës…

Vërtet, çfarë do të mund t’u thoshin intelektua-
lët dhe njerëzit e vetëdijshëm individëve që në më-
nyrë aq të përciptë merren me (b)analiza dhe
pretendojnë se i kanë zbuluar të gjitha lojërat dhe
intrigat nëntokësore e mbitokësore të qendrave të
ndryshme vendimmarrëse, të cilat kanosen të
zhbëjnë ndonjërin nga popujt që jeton këtu, fenë,
kulturën, traditat e tyre?!  Çfarë t’u thuhet njerëzve
qëe përhapin tezën idioteske se populli i tyre i di të
gjitha,  andaj nuk i duhet të lexojë libra? Gjithnjë
sipas këtyre përhapësve të mjegullës, popullit i
mjaftuaka të dëgjojë llomotitjet e tyre dhe pastaj të
gjitha gjërat bëhen. Por, ja që gjërat s’bëhen nga llo-
motitjet; ato bëhen vetëm nëse Zoti thotë: “bëhu!”.
Kuptohet, gjërat mund të ndryshojnë për së miri
edhe nga njerëzit qëllimmirë e vizionarë,  të cilët
mirëqenien e popullit  e ndjejnë si mision të tyre.

Sidoqoftë, përkundër ambientit të pavolitshëm
në të cilin sundojnë meskinët dhe zhurmaxhinjtë,
mendoj se intelektualët  kanë obligim dhe detyrë të
gjejnë mënyrën për të sjellë pakëz dritë në këtë er-

rësirë. Ata, së paku, duhet të thyejnë bindjen e  një katego-
rie të paktë të njerëzve nga populli që pallavraxhinjtë ia
kanë ngulitur në kokë kinse intelektualët heshtin gjithmonë
kur paraqiten paqartësi në shoqëri, duke e lënë njeriun e rën-
domtë të përballet vetë me to.

Por, përpara se të thuhet se çfarë duhet të bëjnë intelek-
tualët në këso situatash, duhet qartësuar se kush mund të
quhet intelektual.A mund të quhet intelektual dikush që ka
një diplomë fakulteti,  të cilën sot rrallëkush nuk e ka,  sepse
ajo e shkreta po merret shumë më lehtë se leja për shofer?!A
janë intelektualë skribomanët e Fejsbukut,  të cilët parapël-
qejnë të quajnë veten komentues? A janë intelektualë do-
farë individësh, të cilët qëndrimet e veta i shtrojnë përpara
këmbëve të çdo garniture politike që vjen në pushtet? A
mund të quhen intelektualë njerëz që qëllimshëm apo në
mungesë të vetëdijes bëhen zëdhënës të ideve dhe lëvizjeve,
ata që s’mund të quhen ndryshe përveç antikombëtarë e an-
tifetarë? Të këtillë individë dhe të këtilla grupacione ka
pasur gjithmonë dhe ato s’duhet të befasojnë; ato duhet të
detektohen dhe të marrin përgjigjen e merituar.

Pra, intelektualë janë ata që përdorin intelektin dhe di-
turinë, ata që hulumtojnë, që merren me shkencë, ata që
shkruajnë  dhe që japin kontribut për të ndryshuar e avan-
cuar gjendjen e popullit të tyre dhe të shoqërisë në të cilën
jetojnë. Kjo kategori njerëzish, duke shkruar e duke hu-
lumtuar, duke i bërë publike qëndrimet e veta pa marrë pa-
rasysh a do shkaktojnë pakënaqësinë e elitave politike,  do

të mund ta rikthejë besimin e popullit dhe ta bind atë se he-
shtja nuk e ka kapluar intelektualin dhe mendimin e shën-
doshë kombëtar e fetar. Intelektuali i vërtetë e definon veten
pikërisht përmes mendimit dhe fjalës së guximshme të de-
klaruar publikisht.Ai definohet përmes shkrimeve me të
cilat do të dëshmojë kompleksitetin e problemeve me të
cilat ballafaqohet shoqëria, kompleksitet ky që i tejkalon
shumëfish pallavrat e gjysmanalfabetëve që përpiqen të pro-
filojnë mendimin publik.  

Me këtë rast, natyrshëm shtrohet një pyetje esenciale: A
është e gatshme  Maqedonia e zhytur në përçarje e përpla-
sje nacionaliste dhe shoviniste,  të diktuara nga tokmakët
që s’po bëjnë gjë  veçse po i thellojnë istikamet etnike e fe-
tare me të cilat po i pengojnë edhe integrimet euroatlantike,
të dëgjojë zërin e intelektualit? A po e kupton Maqedonia se
inteligjencia, qoftë shqiptare apo maqedonase, nuk po hesht;
ajo,  në fakt, është e anashkaluar  nga mentaliteti ynë që
shkrimin dhe hulumtimin nuk e konsideron punë, po hum-
bje kohe! A po e sheh Maqedonia se ekzistojnë tendenca që
me veprime klandestine një pjesë e mendimit publik të
bëhet pre e manipulatorëve, të atyre që njohin vetëm rrugën
që shpie drejt xhehenemit?      

Kam bindjen se e vërteta ndoshta edhe mund të vonohet
ndonjëherë, por ajo gjithmonë ngadhënjen. Kurani famë-
lartë e vërteton dhe e dëshmon se xhahilët dhe njerëzit që
kanë qëllime të këqija përherë dalin humbës përpara nje-
rëzve mendjendritur.

Rruga drejt
xhehenemit
Përkundër ambientit të pavolitshëm në të cilin sundojnë
meskinët dhe zhurmaxhinjtë, mendoj se intelektualët
kanë obligim dhe detyrë të gjejnë mënyrën për të sjellë
pakëz dritë në këtë errësirë. Ata, së paku, duhet të
thyejnë bindjen që popullit ia kanë ngulitur në kokë
pallavraxhinjtë se kinse intelektualët heshtin gjithmonë
kur paraqiten paqartësi në shoqëri.

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË
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Nga Muzemil Osmani

Jo një herë është provuar skenari për
të destabilizuar BFI-në me regji të
elementëve të LSDM-së dhe të

VMRO-DPMNE.Fatmirësisht, ka dë-
shtuar që në start, sepse zëri i së vërtetës
i BFI-së është dëgjuar përmes shumë de-
putetëve shqiptarë.

Skenari në fjalë gatuhej në nëntokat e
kuzhinës politike serbe, sepse shqetësi-
met që i ngrinte ai skenar ishin tipike me
ato që i promovonte politika milloshevi-
qiste serbe.

Viteve ’90 elementët që mbanin vijën
e kësaj politike nuk e duronin dot BFI-në
e “shqiptarizuar” dhe bënin çmos që ta
“deshqiptarizojnë” këtë institucion, duke
larguar nga kreu i saj H. Sulejman ef. Re-
xhepin- këtë personalitet kombëtar të pa-
thyeshëm. Prandaj, tërë struktura të
caktuara shtetërore të asaj kohe ishin
vënë në sulm kundër këtij personaliteti të
çmueshëm kombëtar dhe kundër BFI-së
në të cilën kishte vend për të gjithë,  por
jo edhe për një këmbë në çizmen e poli-
tikës serbe.

Më se një dekadë e gjysmë ky skenar
u hodh në plehrat e kalbësirave dhe, këto

ditë, sakaq, ra në duart e deputetit të
LSDM-së Muhamet Zeqiri (Muki), i cili
nisi që ta riaktualizojë. Këtij farë depu-
teti “shqiptar” i dhemb shumë se BFI-ja
na qenka bërë vetëm e shqiptarëve. Sipas
tij, “Sulejman Rexhepi duhet të dijë se
BFI-ja nuk është vetëm e shqiptarëve…”
“Deshqiptarizimi” dhe rënia e BFI-së në
duart e shërbimeve të ndryshme intelig-
jente- ky është misioni i Muhamet Zeqi-
rit, të cilin mundohet ta kamuflojë me
disa pyetje tashmë miliona herë të shpje-
guara nëpër media e nëpër raporte të
ndryshme si për arkivin e BFI-së, ashtu
edhe për nevojat e ndërkombëtarëve për
t’u sqaruar sa më mirë dhe nga subjekti
më kompetent.

Le të urdhërojë Muhamet Zeqiri në
BFI dhe do të marrë, qoftë me gojë qoftë
me shkrim, përgjigje të sakta. Natyrisht,
për të hyrë në BFI ai duhet të konvertohet
fetarisht e pastaj të shtrojë e të marrë për-
gjigje adekuate. Përgjigje në provokime
politike nuk do të ketë. Në BFI zhvillohet
vetëm fe dhe politika origjinale për ta
avancuar sa më lart jetën fetare islame!
Nëse kjo i pengon dikujt dhe këtë shqe-
tësim madje e ngre edhe në Parlamentin
e shtetit, sikur harron se atje, në Parla-

ment, zhvillohet politikë dhe jo fe!
Kryetari aktual i BFI-së, H. Sulejman

ef. Rexhepi, është një personalitet shumë
i regjur karshi politikave destruktive an-
tishqiptare: ai u ka bërë ballë me shumë
sukses, duke i thyer e duke i neutralizuar
ato, ndërkohë që në mënyrë të përkryer
ka arritur që ta ruajë dhe ta kultivojë di-
versitetin etnik e kulturor brenda BFI-së,
ashtu siç është në të vërtetë karakteri
etnik i komunitetit mysliman në Maqe-
doni. Në BFI janë të punësuar shqiptarë,
turq, torbeshë, boshnjakë, romë...dhe
gjuha e secilës etni është e garantuar me
Kushtetutën e BFI-së, kurse ligjëratat
nëpër xhamitë tona mbahen në të gjitha
gjuhët e këtyre bashkësive etnike; edhe
procesi edukativo-arsimor zhvillohet në
gjuhën e këtyre nacionaliteteve. Prandaj,
janë të kota të gjitha përpjekjet shoviniste
për ta destabilizuar BFI-në në planin na-
cional. Të gjitha bashkësitë etnike e
gjejnë mrekullueshëm vetveten në BFI-
dhe e përkrahin, pa rezervë, me shumë
vullnet e kënaqësi. Përkrahja masive që i
jepet Reis’ul-Ulemasë, H. Sulejman ef.
Rexhepit, në fakt është refuzim masiv i
Muhamet Zeqirit, i cili  e ka humbur
udhën në oborr.

Rrëfimi për therjen e kurbanit zë
fill në vendimin e shenjtë që
gjithçka dhe çdo gjë në këtë

botë duhet të kryhet në emër të Krijuesit
tonë. Me këtë gjest, në fakt, ne dë-
shmojmë devotshmërinë tonë, interpre-
tojmë gjestin dhe vendimin e shenjtë të
Ibrahimit (a. s.) për të sakrifikuar edhe të
birin e vet, Ismailin (a. s.), në emër të Al-
lahut të gjithëmëshirshëm.

Myslimani i mirë namazin e vet, kur-
banin e vet, jetën e vet dhe vdekjen e vet
i percepton si dhurata që i përkasin vetëm
Allahut fuqiplotë, dhe nuk u përkasin
‘tezgave të tregtisë’. Së këndejmi, a
mund të lejojmë që therja e kurbaneve të
na bëhet si aktivitet tregtie? A mundet që
me aq lehtësi të pranojmë që të manipu-
lohemi prej lloj-lloj organizatave të dy-
shimta, të cilat ndërhyjnë jo vetëm për ta
tregtuar kurbanin, por edhe për ta dëm-
tuar nijetin islam shumë të pastër:  që për-
mes kurbaneve të ndihmohet vendi ku
mësohet feja islame, ku madhërohet i
Madhi Zot, ku përsoset shpirtërorja, ku
arrihet kënaqësia e Allahut (xh. sh.)!

Ndër ne, ndër myslimanët e Maqedo-
nisë, therja e kurbanit tashmë ka krijuar
“historinë e vet”! Kurbani theret apo pa-
guhet në Medresenë e Isa Beut, apo nëpër
organet e BFI-së, për këtë medrese. Me
këtë veprim, në fakt, ndihmohet mirëm-
bajtja e një vatre arsimore ku madhëro-
het feja islame, ku mësohet që:  çdo vepër
e pëlqyeshme bëhet nijet për Allah. Falë
kësaj vetëdije të çmueshme të myslima-
nëve të vendit, Medreseja e Isa Beut, për
këto tri dekada, ka përcjellë me mijëra e
mijëra teologë, të cilët janë shërbëtorë të
fesë sonë, faktorë të zhvillimit të jetës fe-
tare islame në vend, janë përkujtues të
ngjarjes madhështore që flet për zanafil-
lën e kurbanit - si vepër që kryhet në
emër të Allahut. Po ashtu, në këtë vatër
arsimore mësohet dhe nxitet edhe ve-

primi human, si një ndër gjestet më të
pëlqyeshme tek Allahu (xh. sh.). Nuk
bëhet ky veprim sa për ta rritur emrin e
organizatës; ky veprim bëhet ekskluzi-
visht për Allah.

Atëherë, pse ndërhyjnë lloj-lloj indi-
vidësh e shoqatash në këtë veprimtari, e
cila, në esencë, bëhet për ta madhëruar
emrin e Allahut fuqiplotë? Sepse, dikujt i
pengon ky nijet i myslimanëve të vendit,
dikujt i pengon kjo vatër arsimore ku më-
sohet feja dhe lartësohet i Madhi Zot, di-
kush mendon se therja e kurbanit është
çasti më i duhur kur mund të krijojmë një
grusht pasuri që na duhet për një vit!?
Medreseja nuk na duhet për një vit, as për
dhjetë vite; kjo vatër mësimore na duhet
për sa të jetë jeta në këtë botë, sepse kë-
shtu na urdhëron Islami dhe jo lakmia për
përfitim momental!

Të gjithë myslimanët, të cilët dëshi-
rojnë që përmes therjes se kurbanit për
Allah të ndihmojnë edhe vatrën arsimore
ku mësohet feja e Allahut (xh. sh.), nuk
dëshmohen për koprracë dhe për kryer-
jen e këtij akti sa për lavd, por, me vul-
lnetin më të mirë, me dëshirën më të
flaktë, ofrohen dhe këtë flijim në emër të

Allahut dhe të fesë islame amanet ia lënë
Medresesë dhe institucionit të BFI-së. Në
këtë rast, nuk pyesin as për çmim dhe për
asgjë tjetër; thjesht, janë shumë të vetë-
dijshëm se vetëm në këtë mënyrë, në
emër të Allahut fuqiplotë, ngrihet dhe
avancohet jeta jonë fetare, jeta islame.

Të gjithë ata që mendojnë ta dëm-
tojnë këtë vatër arsimore islame, si dhe ta
devalvojnë aktin e sakrificës, duke ofruar
çmime që ua mbulojnë aktivitetet e tjera
të dyshimta dhe joislame, në fakt kanë
vetëm një detyrë: ta kryejnë urdhrin e
shejtanit, t’i dëmtojnë sa më shumë insti-
tucionet që e lartësojnë fenë islame!

Megjithatë, myslimanët e Maqedo-
nisë gjithnjë kanë dëshmuar se janë të
gatshëm të jenë në krye të dhurimeve për
mirëmbajtjen e institucioneve që e zhvil-
lojnë dhe e ngrenë sa më lart jetën islame.
Edhe kësaj radhe do t’i injorojnë të gji-
tha lojërat e të pandershmëve, që janë
pjesë e skemave për ta dëmtuar sa më
shumë buxhetin e këtyre vatrave islame,
prej të cilit, gjithsesi, varet zhvillimi i
jetës fetare këtu.

/M. Osmani/

Muki si element i demoduar 
i filmit tashmë të parë

Deputeti i LSDM-së, Muhamet Zeqiri, në mënyrën më të mirë
të mundshme e promovoi unitetin e BFI-së dhe po e

mobilizon për t’i thyer edhe një herë kurrizinsë njëjtës
politikë e cila për ne është veçmë e parë, bajate dhe

përjetësisht e refuzueshme si nga organet e BFI-së, ashtu
dhe nga të gjithë myslimanët e vendit.

Kurbani therret për Allah dhe
jo për shoqata të diskutueshme

“Thuaj: ‘Në të vërtetë, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut, 
Zotit të botëve.” (El En’am, 162)
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Rexhep Ziberi /Kryetar i Shoqatës
së Ulemave në BFI/

Vit pas viti jemi dëshmitarë dhe
jemi duke parë dhe vërejtur se
në prag të të hyrave në Institu-

cionet e BFI-së, ky institucion për çdo
vit sulmohet dhe ndaj tij ngrihen shpifje
nga qarqe antiislame, me të vetmin qël-
lim që një ditë të realizohen aspiratat e
tyre që medreseve tona t’u mbyllen
dyert dhe t’u vihet çelësi, Xhamitë tona
të mbyllen dhe të harrohet fjala Allahu
Ekber, dhe të shuhet drita e Allahut fu-
qiplotë në vendin tonë, por ky qëllim
është i destinuar të dështojë, sepse këta
të mjerë duhet ta dinë se në këto troje
ishallah deri në ditën e kiametit do të
përmendet fjala Allahu Ekber, sepse Al-
lahu Fuqiplotë nuk lejon askënd që ta
nëpërkëmb vullnetin e Tij.

Nuk mundemi që të mos përmendim
se këta njerëz faqezinj, ashtu siç u
morën me propaganda antiislame në
prag të të hyrave të Fitrit dhe të Zeqatit
gjatë muajit të bekuar të Ramazanit,
duke sulmuar Reis’ul-Ulemanë dhe
BFI-në, në fakt janë duke sulmuar Insti-
tucionet tona edukativo- arsimore, për
t’i privuar nga çdo ndihmë e cila garan-
ton ecurinë përpara të Medresesë Isa
Beu dhe Fakultetit të Shkencave Islame.
Po me të njëjtën strategji janë duke ve-
pruar edhe tani, në prag të dhurimit të
Kurbanit në medresetë tona... Por,  një-
herë e përgjithmonë le ta kenë të qartë
të gjithë ata misionarë të dreqit se: dritën
e Allahut Fuqiplotë nuk do të mund ta

shuajnë deri në Ditën e Gjykimit, sepse
në mesin e këtij populli ka burra të cilët
për interesin fetar të myslimanëve të
Maqedonisë sakrifikojnë edhe më të
shenjtën e tyre. Edhe në të kaluarën
kemi parë tendenca të tilla të cilat janë
deshifruar menjëherë nga popullata jonë
besnike dhe të tillat i ka hedhur poshtë,
ashtu siç do ta hedhë edhe këtë propa-
gandë, të udhëhequr nga mbeturinat që
synojnë ta hanë kafshatën e bukës të me-
dresantëve tanë.

Institucionet tona edukativo-arsi-
more, të cilat numërojnë 1.300 nxënës
dhe studentë, funksionojnë me ndihmat
e popullatës myslimane të këtyre tre-
vave dhe të askujt tjetër. Andaj, e sho-
him të arsyeshme dhe e kemi për
obligim që popullatën tonë ta infor-
mojmë në mënyrë të detajuar rreth num-
rit të nxënësve të Medresesë Isa Beu dhe
shpenzimeve vjetore të saj, që ta ketë të
qartë çdo mysliman se pse pandërprerë
sulmohet BFI-ja nga qarqet që i për-
mendëm më lart, të cilat kanë për qëllim
që t’i ndërpresin të ardhurat materiale të
Medresesë dhe t’i arrijnë qëllimet e tyre
djallëzore dhe urdhrat e shefave të tyre.

Medreseja Isa Beu brenda një dite
kalkulon harxhime në vlerë prej 2.340
euro. E shumëzuar me 180 ditë mësimi,
kjo është e barabartë me 421.200,oo
euro në vit shpenzime.  Pa i përmendur
dhe llogaritur rrogat e profesorëve të
Medresesë, numri i të cilëve është mbi
160 dhe sigurimi i rrogave të të cilëve
kalon shifrat marramendëse dhe bie mbi
kurrizin e BFI-së, përkatësisht mbi kur-

rizin e Reis’ul-Ulemasë H. Sulejman ef.
Rexhepi, edhe pse këto harxhime rea-
lisht janë shumë më të mëdha. Kjo për
arsye se ne shmangim ndoshta edhe
shumë harxhime të nevojshme për të
cilat ka nevojë funksionimi i mirëfilltë i
Medresesë. Por, duke marrë parasysh
gjendjen ekonomike në vend dhe të vetë
nxënësve, mundohemi që çdo harxhim
ta bëjmë vetëm aty ku duhet dhe ku e
kërkon nevoja e patjetërsueshme. Nga
ana tjetër, Fakulteti i Shkencave Islame
numëron mbi 300 studentë dhe mbi 30
profesorë dhe punëtorë, rrogat e të ci-
lëve përsëri sigurohen nga BFI. Harxhi-
met ditore të këtyre institucioneve
përbëjnë pjesën më prekëse të buxhetit
të saj (të BFI-së). Ato fillojnë nga mi-
rëmbajtja ditore e objekteve me gjërat
elementare si rryma, ushqimi, uji, pa-
strimi, zhvillimi i vetë procesit arsimor-
edukativ, e deri te mirëmbajta dhe
renovimi i objekteve në tërësi, duke për-
fshirë pra, edhe katër degët e medreseve:
në qendër, Shkup, në Tetovë, Gostivar
dhe në Shtip, pra objekte të shtrira në
tërë territorin e Republikës së Maqedo-
nisë. Deri më tani në gjirin e Medresesë
Isa Beu në Shkup janë regjistruar 5.782
nxënës dhe nxënëse dhe prej tyre kanë
diplomuar 2.830.

Kjo kala e dijes nuk mirëmbahet nga
shteti, por mirëmbahet dhe do të mirëm-
bahet nga popullata jonë në vend dhe
diasporë, si amanet i baballarëve dhe të
parëve tanë përmes kurbanit, lëkurëve të
tij, Zeqatit, Sadakatul-fitrit dhe ndih-
mave tjera vullnetare.

Një pjesë e madhe e harxhimeve i de-
dikohen edhe meremetimit dhe renovi-
mit të tërësishëm të objekteve. Objekti i
Medresesë  në Qendër, i ndërtuar në
vitin 1984, gjithsesi se ka nevojë për një
renovim të tërësishëm.  Këtë vetëm se e
kemi filluar dhe viteve të fundit janë
duke u realizuar të arritura të mëdha që
ia ndërrojnë pamjen dhe imazhin edhe
vetë asaj.  Procesi edukativo-arsimor
është ngushtë i lidhur me kushtet në të
cilat zbatohet ai. Ne më tepër se pesë-
dhjetë për qind të projekteve tona pro-
gramore të aktiviteteve nuk mund t’i
realizojmë për shkak të mospasjes së
mjeteve financiare. Zhvillimi i hovshëm
teknologjik të detyron patjetër që ato të
arritura t’i implementosh në vetë proce-
sin edukativo-arsimor. Kompjuterizimi
dhe mjetet adekuate didaktike janë ne-

vojë e kohës. Digjitalizimi gjatë prezan-
timit të brendive arsimore nga profeso-
rët është më se i nevojshëm. Ndaj, me
rastin e këtij shkrimi i bëjmë thirrje po-
pullatës myslimane në vend dhe diasporë
që kurbanet e tyre t’i dhurojnë për nevo-
jat e Medresesë dhe për ushqimin e nxë-
nësve në konviktet e saj në Maqedoni,
pra për më tepër se 900 nxënës sivjet, me
shpresë se kurbanin tuaj ta flijoni për
qëllime madhore të arsimimit dhe eduki-
mit të brezave të rinj, e mos të bini pre e
kolegjeve komerciale ku nxënësit (‘e
bossave’) paguajnë mbi 3 mijë euro në
vit për shkollimin e tyre, në dallim nga
Medreseja Isa Beu, ku një nxënës është
i obliguar të paguajë një shumë simbo-
like dedikuar vetëm për mjetet eduka-
tivo-arsimore, edhe pse mbi 300 nxënës
për shkak të gjendjes së tyre të dobët fi-

nanciare as këtë shumë nuk janë në gjen-
dje ta paguajnë, e as të mos bien pre e or-
ganizatave dhe shoqatave të ndryshme të
cilat para se gjithash kanë për qëllim in-
teresin e tyre material e aspak nuk ju in-
tereson Adhurimi i kurbanit, madje në
rastet më ekstreme kemi të tillë që bëjnë
thirrje për grumbullimin e kurbaneve me
nga 75 euro, e në realitet çmimi më i ulët
i një kurbani të vogël në treg fillon nga
120 euro dhe shkon deri në 300 euro.

Të gjithë atyre që kurbanin do ta
japin për nevojat e Medresesë Isa Beu,
për ngritjen dhe ruajtjen e fjalës Allahu
Ekber, i Madhi Zot ua pranoftë nijetin,
duke iu lutur të Madhërishmit Allah që
t’i shpërblejë me të mirat e Tij.   Le ta
dinë ata se me kurbanet e tyre janë për-
krahësit dhe përhapësit e dritës së Alla-
hut Fuqiplotë.

Kurbani në shënjestër 
të qarqeve antiislame

Mirëmbajtja e institucioneve edukativo-arsimore – i pesë medreseve dhe i Fakultetit të Shkencave Islame në
Shkup,  pa dyshim se bëhet përmes sadakatul-fitrit, zeqatit, kurbanit, lëkurëve të kurbaneve dhe ndihmavetë

tjera fakultative të xhematit tonë në vend dhe diasporë, si burime financiare të BFI-së.
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në shërbim të kësaj feje. Ne duhet ta
bëjmë çdo xhami institucion të gjallë, me
studentë dhe mësues, duke këmbyer
njohjet për fenë dhe duke u kujdesur për
gjeneratën e ardhshme në Evropë dhe Pe-
rëndim. 

Prandaj, porosia e parë e këtij Ba-
jrami për të gjithë besimtarët myslimanë
është të kërkuarit e diturisë dhe shfrytë-
zimi i mendjes dhe i trurit të tyre për të
prodhuar dituri potenciale, e cila më pa-
staj do të ishte në gjendje të transformo-
hej në dituri aktive dhe kreative. Feja
islame, edhe në burimet e saj fetare,  por
edhe në traditën historike, shumë qartë e
ka theksuar faktin që faktori intelektual
është mbartës i afirmimit të njeriut në çdo
aspekt të jetës së tij. Jo vetëm kaq, por
edhe fuqia e fesë në Islam matet me ar-
syen. Pejgamberi ynë, Muhamedi (a.s.),
thoshte: 

"Feja e një njeriu është arsyeja e tij;
ai që nuk ka arsye,  nuk ka fe."

Kurani dhe Muhamedi (a. s.) lavdë-
rojnë çdo punë fizike e mendore që i sjell
dobi individit, familjes, bashkësisë, shte-
tit, njerëzimit. Janë disa citate të cilat e
bëjnë të qartë obligimin e myslimanëve
për punë fizike e mendore (për shkencë,
filozofi, tregti, zanate, bujqësi etj.):

"Thuaj, o Muhamed, a mund të jenë
njësoj ata që dinë me ata që nuk dinë."
(Kurani)

"Allahun e kanë frikë nga robërit e Tij
vetëm shkencëtarët." (Kurani)

"Shkencëtarët janë trashëgimtarët e
profetëve të Zotit." (Muhamedi a.s.)

"Në ditën e gjykimit do të matet
ngjyra e lapsit të dijetarit me gjakun e dë-
shmorit - shehidit." (Muhamedi a. s.)

Konstatimi që "shkenca dhe të më-

suarit janë farz - detyrim për të gjithë pje-
sëtarët e Islamit" (Ibni Maxhe), vë në
dukje vlerën e madhe të thirrjes islame
për këtë; aktivitetin më human dhe më të
rëndësishëm të të gjithë njerëzve. Kër-
kimi i diturisë, mësimi dhe studimi janë
aktiviteti më i pëlqyeshëm i cili nuk
duhet të pushojë deri në fund të jetës.
Thirrja për arsimimin e gruas është thir-
rja e parë në histori që me dituri duhet të
armatoset njësoj si mashkulli dhe femra.
Ky që një hap deri te barazia e plotë
midis mashkullit dhe femrës. 

Lidhur me çështjen në fjalë dhe situa-
tën që po kalojnë shqiptarët duhet vënë
në dukje gjithashtu edhe rolin e intelek-
tualëve me vullnet dhe qëllime të mira.
Ata janë shpresa më e madhe e njerëzi-
mit. Sikurse është thënë, dijetarët - inte-
lektualët janë kripa e kësaj bote; në qoftë
se prishet kripa, do të prishet bota. Ata
janë zemra e kombit! Nga intelektualët
kërkohet të flasin më shumë, duhet të
dëgjohet zëri i tyre, mendimi dhe qën-
drimi i tyre, sepse kjo është në dobi të të
gjithë njerëzve. Në qoftë se ata heshtin,
hesht njerëzimi; ose flasin ata që nuk janë
kompetentë. Shenjë e shkatërrimit të
kësaj bote është kur flet injoranti,  ndërsa
hesht i mençuri. Mendimet e intelektualit
nuk duhet të jenë të programuara me in-
teresat e individëve apo grupeve,  madje
as me interesat personale. Ata duhet të
flasin për hir të së vërtetës dhe drejtësisë,
për hir të atdheut, kombit dhe ata duhet
të jenë inkurajuesit dhe luftëtarë të këtyre
idealeve. Kështu u shpreh Pejgamberi (a.
s.), duke thënë që:

"Kontributi më i madh që i bëhet të
vërtetës është kur njeriut të padrejtë ia
thua të vërtetën në fytyrë." 

Po ashtu Muhamedi (a.s.) ka thënë:
"Pasardhësit e mi do të përparojnë dhe
me ta do të jetë ndihma e Allahut gjithnjë
derisa mbartësit e pushtetit nuk u nën-
shtrohen (nuk dëgjojnë fjalën) bartësve të
diturisë (intelektualëve)."

Të kuptuarit drejt i domethënies së di-
spozitave dhe i institucioneve islame në
mënyrë të domosdoshme kërkon arsi-
mim. A është e mundur, vallë, që një njeri
i paditur të kuptojë domethënien e lartë
të dispozitave islame, me të cilat admiro-
hen edhe shkencëtarët më të mëdhenj?!
Islami është fe e jetës, e cila gjithmonë
zhvillohet, shkon përpara, duke e ndër-
ruar stilin dhe formën e vet. Çdo mysli-
man e myslimane në përgjithësi,  dhe të
rinjtë e të rejat në veçanti, patjetër i duhet
të pranojë e të përvetësojë shkrim - lexi-
min, arsimimin dhe shkencën, si mjetet e
domosdoshme për afirmimin më fisnik
dhe progresin jetësor në gjirin e fesë së
tyre të lartë. 

HAXHI – VENDI I RIGJETJES DHE
RIAKTUALIZIMIT PERSONAL
Haxhi është ibadet në të cilin njeriu e

njeh vendin e vet në botën universale –
në Arefat, aty ku njeriu i parë e njohu
vendin e vet në Tokë. Kjo është rruga to-
kësore e njeriut, ku në dëshminë perso-
nale të besimit (fesë) e gjen kuptimin
universal të jetës dhe në porosinë hyjnore
të Kuranit e gjen shpresën në shpëtimin
personal.

Prandaj, porosia e dytë e Kurban-Ba-
jramit është Haxhi dhe ne përsëri jemi në
ditët e tij. Përsëri jemi dëshmitarë të
mbajtjes së manifestimit numerikisht më
të madh njerëzor që e mban mend histo-
ria. Miliona njerëz nga vendet më të

Nga Mr. Muhidin Ahmeti

Allahu ekber, Allahu ekber…
Lebejjkell-llahumme lebbejk…
‘Po të përgjigjemi, o Zot; po të për-

gjigjemi, duke të lavdëruar dhe falënde-
ruar në këtë ditë të madhe të Kurban –
Bajramit. Po të përgjigjemi, o Zot, si-
kurse të janë përgjigjur bijtë e Ademit,
bijtë e Ibrahimit dhe ummeti i Muhame-
dit (a.s.). Të përgjigjemi, të falënderojmë,
të lavdërojmë dhe të lutemi ta dëgjosh
thirrjen tonë.’

Sot jemi në ditën e Bajramit, të Kur-
ban-Bajramit; jemi në momentet më ma-
dhështore, të cilat i përjetojnë pjesëtarët e
Islamit. Sot jemi në momentet e para të
Bajramit, festës më të madhe të mysli-
manëve. Kemi ardhur sot të falim nama-
zin e Bajramit dhe me këtë akt të
tregojmë se jemi prej atyre të cilët e kanë
pranuar Allahun për Zot, Islamin për fe,
Muhamedin për Pejgamber dhe udhëhe-
qës, Kuranin për Libër, Qabenë për
Kible, besimtarët për vëllezër dhe Bajra-
min si festën e tyre më të madhe.

PËRMBAJTJET THELBËSORE TË
KURBAN-BAJRAMIT 

Kjo është një ditë që na përkujton nje-
rëz të mëdhenj dhe ngjarje të paharruara
që e përcaktuan historinë e njerëzimit.
Ademi, Nuhi, Ibrahimi, Musai, Isai dhe
Muhamedi (a. s.) janë figura që na për-
kujtojnë fatin e gjinisë njerëzore. Xhe-

belu-l-Rahmeh, Arefati, Mekami Ibra-
him, Sinaji, Kudsi, Meka dhe Medina,
Qabeja e madhnueshme- janë vendet e
ngjarjeve që tregojnë rrugën deri tek ek-
zistenca e njeriut nën udhëzimin dhe më-
shirën e Zotit (xh. sh.).

Të nderuar vëllezër, na erdhi Bajrami
i Kurbanit – dita e falënderimit dhe e gë-
zimit. Falënderimin ia kemi borxh Kri-
juesit, i cili na jep jetë e gjallëri dhe na
jep fuqi që të jetojmë me besim e shpresë.
Gëzimin e ndjejmë nën mëshirën e Alla-
hut që shprehet në dritën e ditës së sotme
dhe në bashkimin e mendimeve tona. Të
vërtetën ia kemi borxh vetes, drejtësinë
ia kemi borxh të tjerëve, ndërsa paqen e
bashkëjetesën ia kemi borxh xhematit
tonë, popullit tonë. 

Të kremtuarit e këtyre ditëve na për-
kujtojnë ditët e lavdishme të së kaluarës
së ndritshme islame dhe nxisin besimta-
rët myslimanë në angazhime më të ven-
dosura, për detyra më të reja dhe energji
më të mëdha në organizimin dhe krijimin
e një ardhmërie më të mirë e më të lum-
tur.

Kurani, Haxhi dhe Kurbani janë për-
mbajtjet themelore të Kurban-Bajramit,
të cilat paraqesin tri ideale të larta islame.
Kurani paraqet arsimimin dhe devot-
shmërinë, Haxhi solidaritetin reciprok
dhe Kurbani - sakrificën për të tjerët. 

VETAKTUALIZIMI I NJERIUT PËRMES
ARSIMIMIT

Gjatë historisë, aktiviteti më i rëndë-
sishëm i njeriut – krijesës më të përkryer
të Zotit, ka qenë arsimimi. Kjo për arsye
se përparimi shoqëror, lëvizjet përpara në
të gjitha rrafshet, zhvillimi ekonomik dhe
kultura e popujve kanë mundur të përcil-
len vetëm përmes arsimimit nga gjene-

rata në gjeneratë. Zhvillimi njerëzor dhe
nxënia e diturisë, sjellja dhe zhvillimi i
aftësive, janë të mundura vetëm me anë
të arsimimit. Ata që janë arsimuar kanë
arritur majën e piramidës sociale duke fi-
tuar statuse të reja, e bashkë me to edhe
ndonjë titull. Përveç kësaj, arsimimi pro-
fesional do të përmirësojë kualitetin dhe
do të sigurojë rezultate më të mira, e kjo
do të ishte me rëndësi të madhe. Për këtë
arsye zhvillimi i dijes dhe i aftësive është
parë si një degë e „industrisë“.  “Ai per-
son që me anë të arsimimit i siguron vetes
një status të caktuar, ka rastin të bëhet i
barabartë me të tjerët.“ 

Prioritet i myslimanëve në Evropë
dhe Perëndim është të themelojnë insti-
tucione të diturisë së shenjtë dhe të për-
krahin studentët, kërkuesit e diturisë, të
cilët kanë vendosur ta kalojnë jetën e tyre

Kurban-Bajrami, 
më shumë se një festë

NGA NOTESI I RAHMETLIUT

Bajrami i Kurbanit nuk është një festë e zakonshme fetare; ai, bile, nuk është as festë - ai është, thjesht,
Bajram i Bekuar (Mubarek). Ka mbështetje fetare, por edhe domethënie tradicionale në kulturën e të gjithë
myslimanëve, pra edhe të shqiptarëve. Theksimi i aspekteve të tij kulturo-historike, psikologjike, folklorike

(popullore), i jep karakter specifik shoqëror dhe krijon një ambient dhe atmosferë të veçantë, të cilën e
ndjejnë besimtarët dhe të cilën duhet studiuar dhe hulumtuar.
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ndryshme të botës, me mund e sakrifica
të mëdha, u nisën në udhëtimin më të
gjatë dhe më të dashur, udhëtimi i cili
shpie në takim me Zotin, historinë dhe
njeriun. Haxhi i këtij viti është takimi i
1433-të i myslimanëve nga gjithë bota. 

Më se 14 shekuj myslimanët nga të
gjitha anët e botës i përgjigjen thirrjes së
Allahut dhe me nxitim nisen me mjetet
më të përshtatshme drejt Qabesë dhe kjo
i ngjan rrjedhës së ujit në det, ku nga të
gjitha anët derdhen lumenj të vegjël e të
mëdhenj. 

Haxhi, sikurse e thamë, është manife-
stimi i unitetit, harmonisë dhe vëllazërisë
së vërtetë islame. Sipas dispozitave fetare
të gjithë haxhilerët gjatë kohës së haxhit
kanë të njëjtën uniformë (ihramin) dhe që
të gjithë,  pavarësisht nga profesioni, po-
zita e klasa, kanë të drejta të barabarta
për të hyrë në faltoren e Zotit,  në Qabe.
Titujt e nderit dhe të famës së kësaj bote
aty nuk merren parasysh, jo më t'u jepet
prioritet, para dyerve të mëshirës së Zotit
të gjithë janë të barabartë. Aty në mënyrë
të veçantë manifestohen fjalët kuranore:
"Besimtarët janë vëllezër."  Ndoshta
vetëm në këtë vend dhe vetëm në këtë
rast mund të shohim se si ofiqarët e lartë
mysliman të vendeve të ndryshme futen
në bashkësi me të tjerët. Këtu na jepet
shembulli më i mirë se si njerëz me
ngjyrë, gjak dhe gjuhë të ndryshme
mund të jenë vëllezër kur në mjedisin e
tyre i japin pak më shumë vend njerzi-
shmërisë dhe të menduarit. Këtu mund
të shihet mirë se si myslimanët gjer-
manë, amerikanë, rusë, kinezë, japo-
nezë, turq, boshnjakë, shqiptarë etj. në
mënyrë vëllazërore i shtrëngojnë dorën
njëri - tjetrit dhe me lot në sy përqafohen.
Ata bëjnë kështu sepse gjenden në ven-
din ku egoizmi dhe interesat materiale të
kësaj bote nuk kanë ndikim, ku flet ndër-
gjegjja e pastër, zemra e pastër dhe mo-
rali i pastër, ku vëllazëria dhe paqja nuk
lidhen me fjalë dhe kushte, por me ndjen-
jën e sinqertë të zemrës së kalitur me
shkencën e pastër islame.

Këtu njeriu ka rastin më të mirë që të
njihet me popujt e tjerë dhe me kushtet e
tyre, ndërsa nëpërmjet njohjeve të tilla re-
ciproke duhet të vijë deri te solidariteti i
ndërsjellë për të cilin populli gjithmonë
ka nevojë të domosdoshme. Allahu (xh.
sh.) në Kuran thotë: 

"O njerëz. Ne ju kemi krijuar juve
prej një mashkulli dhe një femre dhe ju
kemi bërë të ndarë në popuj e fise që të
njiheni mes vete. Më i miri tek Allahu
është ai i cili bën vepra të mira." (Hu-
xhurat, 13) 

Fjalimi i fundit i Muhamedit (a. s.) në

Haxhin Lamtumirës është një mesazh i
mirë edhe për popullin shqiptar dhe për
gjendjen nëpër të cilën ai po kalon. 

Duke festuar Bajramin,  ne i konfir-
mojmë dhe i përtërijmë këto porosi dhe
qëllime të larta, duke sakrifikuar çdo gjë,
për të mirën, paqen, harmoninë dhe mi-
rëqenien ndërnjerzore. Meqë flasim si
myslimanë,  atëherë duhet të nisemi nga
vetja, duhet të dimë cilat janë themelet e
paqes sonë, si e përjetojmë atë dhe si ar-
rijmë deri te përbërja shpirtërore e paqes
në vete. Përndryshe,  paqe të vërtetë nuk
do të ketë përderisa paqja nuk ngadhën-
jen qenien njerëzore, përderisa nuk bëhet
dimensioni shpirtëror i njeriut. E kjo do
të arrihet kur të jetojmë plotësisht sipas
dispozitave të Zotit (xh. sh.). Nëse nuk e

përfillim fjalën e Zotit (xh. sh.), nëse kra-
has ligjeve njerëzore nuk përfillim edhe
ligjet hyjnore dhe normat e përcaktuara
në to, do të jemi të detyruar t'i përjetojmë
sanksionet e ligjit natyror si ndëshkim
dhe goditje paralajmëruese për moszba-
timin e ligjit të parë. Këtë e shpjegon
qartë Muhamedi (a.s.),  duke thënë: "Pesë
për pesë. Kur një popull nuk e kryen obli-
gimin ndaj Zotit, Ai do t'ju dërgojë armi-
kun për sundimtar. Në qoftë se gjykojnë
ndryshe nga ajo që ka urdhëruar Zoti, do
t'ju shfaqet varfëria. Kur të përhapet në
popull imoraliteti e prostitucioni, pritni
shtimin e sëmundjeve e të vdekjeve. Nëse
heqin në peshë (mashtrojnë në peshë),
nuk do të ketë bereqet në të mbjella dhe
do të jetë vit i lig. Dhe,  kur të pengojnë
dhënien e zeqatit, do t'i zë thatësia."

Çështja e paqes dhe e pajtimit të nje-
rëzve është çështje e shpirtit njerëzor.
Paqja e vërtetë o ekziston në shpirtrat e
njerëzve,  o nuk ekziston fare. Marrëdhë-
niet reciproke në mes njerëzve janë pa-

sqyrë dhe reflektim i cilësive shpirtërore
e morale. Ajo që zihet dhe vlon në shpir-
tin e njeriut patjetër do të shfaqet në ve-
prat dhe raportet ndërnjerëzore. Atje ku
ka paqe në shpirt,  atje ka zënë vend
paqja; atje ku nuk ka paqe në shpirt,  atje
duhet mbrojtur. Nuk duhet filozofi e
madhe për të treguar sa e keqe është një
luftë. Vetëm një përfytyrim i një lufte të
mundshme është i mjaftueshëm për ata
që kanë mend të kuptojnë sa fisnik është
ai zë i cili ngrihet në mbrojtje të paqes
dhe marrëdhënieve të mira ndërmjet po-
pujve, feve dhe racave të ndryshme.

Antagonizmat që lindin në mes be-
simtarëve të feve të ndryshme tregojnë
për mosnjohjen e fesë. Ata të cilët kanë
raporte të tilla antagoniste, nuk e kanë

kuptuar esencën e fesë, shpalljen e ur-
dhëresave e porosive dhe ligjeve të Zotit
të cilat kanë zbritur sipas etapave në paj-
tim me zhvillimin shpirtëror e intelektual
te njerëzit. 

Edhe e ardhmja e shqiptarëve, kudo
që janë dhe çfarëdo besimi që i takojnë,
do të jetë e lumtur në qoftë se pjesëtarët
e fesë islame, katolike e ortodokse do të
përqafojnë e do të përvetësojnë secili
fenë e vet me dije e vepër dhe të respek-
tojnë fenë e tjetrit me sjellje të mirë. Si
vëllezër nga gjuha, por edhe si besimtarë
myslimanë e të krishterë,  duhet ta kup-
tojmë njëherë e përgjithmonë se realiteti
dhe fati jo vetëm i ynë, por i gjithë botës,
që nga fillimi e deri në mbarim të saj
është larmi besimesh dhe diversitet kul-
turash. Ky është vullneti i Zotit dhe cili
mysliman apo i krishterë do ta merrte gu-
ximin të ngrihej kundër vullnetit të
Zotit?! Njeriu është vepër madhore e
Zotit, shkatërrim për atë që cenon nderin
dhe dinjitetin e veprës së Tij. Shqiptarët

nuk do të kenë përçarje fetare përderisa
të besojnë se fetë te shqiptarët janë pasuri
e jo fatkeqësi dhe se Zoti i vetëm është
për të gjithë i njëjtë.

Ardhmëria, jo vetëm e shqiptarëve,
por e gjithë njerëzimit, është në maksi-
mën: "Beso Zotin dhe bëj vepra të mira."

BESIMI DHE SAKRIFICA –
KARAKTERISTIKË E KURBAN-

BAJRAMIT
Kurbani është rruga njerëzore e afri-

mit të njeriut nga Krijuesi, sikurse është
edhe namazi kurban i secilit njeri të de-
votshëm, d. m. th. çdo njeri i devotshëm
dëshiron që përmes namazit t’i afrohet
Zotit të tij. Sepse, ai që është i afërt me
Zotin, është i afërt edhe me njeriun, i cili

ka nevojë për dashuri dhe ndihmë njerë-
zore.

Të nderuar vëllezër, sot, pra, është
dita e sakrificës. Ajo është karakteristikë
e këtij bajrami. Pa sakrifica nuk ka ngritje
dhe progres. Ibrahimi (a. s.) ishte i gat-
shëm të flijojë edhe djalin e vet për hir të
Allahut (xh. sh.),  sikurse për idealin më
madhështor. Vetëm në emër të idealeve të
larta, vetëm në emër të Allahut, mund të
bëhen sakrifica të mëdha për të mirën e
të tjerëve, për të mirën e popullit, për të
mirën e atdheut dhe të njerëzimit në për-
gjithësi.

Duke i festuar ditët e madhërishme të
Bajramit,  ne përkujtojmë sakrificat e
mëdha që janë bërë gjatë historisë për
realizimin e atyre qëllimeve e synimeve
sublime të jetës njerëzore. Për parimin e
bashkëjetesës, për atë që të realizohet at-
mosfera e lirisë dhe e dashurisë, shumë
popuj të botës kanë dhënë sakrifica të
mëdha. Pa sakrifica, nuk mund të ketë as
vepra të mëdha. Njerëzit do të bëhen të

shquar dhe të pavdekshëm vetëm nëse
janë të gatshëm të sakrifikojnë, ndërsa
popujt bëhen të mëdhenj dhe të fuqishëm
vetëm nëse stolisen me virtyte e ndjenja
sakrifikuese për të mirën e përgjithshme,
për të mirën e kombit, të atdheut, të nje-
rëzimit.

Ditët e gëzuara të këtij bajrami na
përkujtojnë Ibrahimin, Ismailin (a.s.) dhe
gatishmërinë e tyre për të sakrifikuar çdo
gjë për hir të Zotit dhe veprës së mirë.

Vendosmëria e Ibrahimit për të bërë
sakrificë dhe gatishmëria e Ismailit për
t’u bërë sakrificë, ka qenë sprovë shumë
e madhe dhe e paprecedent në histori. I
gatshëm të flijojë djalin, lindja e të cilit
ka qenë fryt i lutjes dhe i shpresës mode-
ste në pleqëri, gëzim i pritur gjithë jetën,

dhuratë e Zotit që duhej kthyer Zotit. Ta
bësh kurban atë, mendja njerëzore do të
thoshte ta presësh palmën e gjelbër, e cila
shkretëtirës së vdekur i premton shpresë
në zgjatjen e jetës, ndërsa për mendjen
profetike do të thotë të vërtetuarit e nën-
shtrueshmërisë ndaj përcaktimit të Zotit. 

Kjo është ngritja e njeriut deri tek da-
shuria më e lartë, dashuria që shkrin çdo
dashuri tjetër, deri te vullneti i çeliktë i
cili eviton çdo gjë që rrezikon dorëzimin
e plotë ndaj Zotit. Ai na jep çdo të mirë,
e ne në shenjë mirënjohjeje falim namaz
dhe presim kurban. Ai që nuk na do, do të
mbetet i papërkujtuar, ndërsa përkujtimi i
ynë është Ibrahimi për brezat e ardhshëm. 

Nga sa u tha më lart, mund të kon-
kludojmë që sakrifica është ajo rruga
kryesore e cila çon te mëshira e Zotit, pse
jo edhe te miqësia e Zotit, ashtu siç e fitoi
Ibrahimi (a. s.) dhe u bë Halilullah (Mik
i Allahut).

Çdo mysliman e ka për detyrë të
ndjekë këtë rrugë, rrugën e atyre prijësve

shpirtërorë të cilët i ndihmuan popujt e
tyre sa herë që ata e sillnin veten buzë
greminës, rrugën e profetit të Zotit,  Mu-
hamedit (a. s.),  i cili thoshte se drejtimi i
popujve është amaneti dhe përgjegjësia
më e madhe në këtë botë dhe se popujt
kanë ata prijës që meritojnë. 

Trashëgimtari i parë i Muhamedit (a.
s.),  Ebu Bekri (r. a.), duke pasur parasysh
këtë iu drejtua popullit dhe i tha: "Më
vendosët si udhëheqës tuajin, por kjo nuk
do të thotë se unë jam më i miri prej jush.
Në qoftë se do të punoj mirë, më ndih-
moni; nëse gaboj, më korrigjoni. Jini të
bindur ndaj meje derisa unë i bindem
Zotit dhe Profetit të Tij. Në qoftë se unë
heq dorë nga kjo bindshmëri, më brakti-
sni edhe ju mua."

Një kalif tjetër,  Malik ibn Mervan-
i, i nxitur nga kalifët e mëparshëm tha:
"Njerëzit më të mirë janë ata të cilët falin
kur kanë mundësi të dënojnë, të cilët
janë modestë kur janë në pozita të larta,
dhe kur janë në piramidën e pushtetit sil-
len me drejtësinë më të madhe.“

Duke iu afruar fundit të përkujtojmë
edhe njëherë se kurbani është rruga nje-
rëzore e afrimit të njeriut nga Krijuesi,
sikurse është edhe namazi kurban i seci-
lit njeri të devotshëm, d. t. th. çdo njeri i
devotshëm dëshiron që përmes namazit
t’i afrohet Zotit të tij. Sepse ai që është i
afërt me Zotin, është i afërt edhe me nje-
riun, i cili ka nevojë për dashuri dhe
ndihmë njerëzore.

Prandaj,  dëshiro për vëllanë tënd atë
çfarë i dëshiron vetvetes!

Jij përkrahës i vëllait tënd, se edhe ai
do të jetë përkrahës i yt!

Vepra më e dashur për Zotin është ajo
që njeriu ta gëzojë vëllanë e vet!

Virtyti më i mirë i Bajramit është që
t’i përtërish lidhjet e shkëputura me fare-
fisin dhe me miqtë, që t’i dhurosh atij që
të ka hidhëruar, që t’ia falësh atij që të ka
bërë padrejtësi!

Kurban –Bajrami, pra, është gëzim i
individit, familjes dhe i ummetit univer-
sal të myslimanëve. Porosia themelore e
Bajramit është që njeriu t’i afrohet Alla-
hut (xh. sh.) përmes ibadetit të kurbanit,
i cili ka për qëllim ndihmën e njeriut.
D.m.th. feja (besimi), në thelb, është
afrim i njerëzve në dashuri dhe bamirësi.
Prandaj, edhe në këtë bajram, gjëja më e
rëndësishme është që të jemi së bashku,
që t’ia falim njeri-tjetrit, që të ndihmojmë
njëri-tjetrin, në mënyrë të veçantë ata që
në mesin tanë janë të moshuar, të paaftë
dhe të sëmurë. Le të mbretërojë midis
nesh besimi dhe le të mbretërojë në të gji-
thë botën paqja dhe mirësia.



Nga Azmir Jusufi (PhDc)

Folja fessere-jufessirunë gjuhën arabe
do të thotë: të shpjegohet diçka; zbulim
dhe tregim i kuptimit të saj logjik.

Fjala et-tefsir dhe el-fesr do të thonë
të shpjegohet dhe zbulohet diçka që është
e mbuluar. 

Kuptimi linguistik i fjalës tefsir
Por, në gjuhë arabe fjala el-fesr për-

doret për zbulim të diçkaje që është e
mbuluar, kurse fjala tefsir për zbulimin e
kuptimit të drejtë dhe të qëllimshëm nga
forma dhe shprehje jo të qarta.

Nga e gjitha që është përmendur, vë-
rehet se fjala tefsir, në kuptimin gjuhësor,
përdoret për të sqaruar, shpjeguar dhe
zbuluar diçka që është materiale, si dhe
për të nxjerrë kuptimin në rrafshin kupti-
mor (abstrakt) dhe intelektual.

Kuptimi terminologjik i shprehjes
tefsir

Mufessirët nuk kanë ndonjë defini-
cion unik të shprehjes tefsir. Kjo kuptohet
nga definicione të shumta të tyre rreth
kësaj shkence. Por, kur të analizohen,
përveç asaj që dallohen sipas formës, vë-
rehet se janë në pajtim me kuptimin dhe
qëllimin në të cilat anon kjo shkencë.

Kështu p.sh., në tefsirin e tij të njohur
El-Bahrul-Muhit shkencën e tefsirit e ka
definuar me definicionin si në vazhdim:
“Është shkencë e cila merret me mënyrën
e shqiptimit të shprehjeve kuranore, kup-
timeve të tyre gjuhësore, morfologjinë
(formën e fjalëve), gramatikën, stilistikën,
kuptimet themelore dhe kalimtare dhe me
abrogimin e tyre.”

Ez-Zerkeshiu këtë shkencë e ka defi-
nuar kështu: “Është shkencë e cila merret
me kuptimin dhe perceptimin e Librit të
Allahut, të shpallur të Dërguarit të Tij,
Muhamedit (a. s.), me shpjegimin e kup-
timeve të tij dhe me nxjerrjen e dispozi-
tave dhe urtësive të tij.” 

Disa, ndërkaq, e kanë definuar me
fjalët: “Është shkencë e cila merret me
studimin e Kuranit të madhërishëm, nga
pikëpamja e aludimit të tij në intencat e
Allahut, në korniza të fuqisë njerëzore.”

Sujutiu mendon se “tefsiri është shken-
cëe cila e studion shpalljen e ajeteve, te-
matikën e tyre, ndodhitë, shkaqet e
zbritjes, radhitjen e ajeteve mekase dhe
medinase, të qarta dhe jo të qarta, të abro-
guara dhe abroguese, specifike dhe të për-
gjithshme, të lidhura dhe jo të lidhura, të
përmbledhura dhe të detajuara, të hallal-
lit dhe të haramit, të premtimeve dhe kër-
cënimeve, të mësimevedhe shembujve.”

Kuptimi linguistik i fjalës tevil
Fjala tevil në gjuhën arabe është

nxjerrë nga shprehja el-evvelu, që do të
thotë: kthim në bazë ose në fillim. Kështu
p.sh. thuhet: ale ilejhi evvelen ve mealen,
që do të thotë: se i është kthyer. Njësoj
thuhet: evvelel-kelame tevilen ve te te ev-
velehu, që do të thotë: e konceptoi të fo-
lurin, e definoi dhe e shpjegoi. Tevilul
kelam do të thotë: të sqarohen dhe të
shpjegohen kuptimet e të folurit.

Nga sa u tha, shihet se fjala tevil në
kuptimin gjuhësor mund të përdoret në
njërin nga dy mënyrat:

Të kthehet në bazë, pra, në fillim, që
do të thotë se komentuesi e kthen fjali-
min në kuptimin bazë, ashtusikurse ajo
shprehje dhe formë i përket.

Të sqarohet, të shpjegohet ose të de-
finohet ndonjë kuptim.

Gjithashtu, disa konsiderojnë se fjala
tevil është formuar nga fjala el-ijaletu, që
do të thotë: të administrohet me diçka në
mënyrë më të mirë ose të vendoset në
vend më të mirë. Kjo, ndërkaq, do të kup-
tohej se komentuesi i fjalimit aq e njeh,
aq e ka në dispozicion atë, sa të dijë kup-
timin e tij origjinal, përkatësisht të drejtë.

Fjala tevil përdoret shumë në Kuran.
Për ta vërtetuar këtë konstatim, do të tre-
gojmë në sure dhe ajete në të cilat për-
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KURBAN-BAJRAMI MË
SHUMË SE NJË FESTË

Bajrami i Kurbanit nuk është një festë
e zakonshme fetare; ajo, bile, nuk është
as festë; ajo është,  thjesht, Bajram i Be-
kuar (Mubarek). Ka mbështetje fetare,
por edhe domethënie tradicionale në kul-
turën e të gjithë myslimanëve, pra edhe
të shqiptarëve. Të theksuarit e aspekteve
të tij kulturo-historike, psikologjike fol-
klorike (popullore) i jep karakter specifik
shoqëror dhe krijon një ambient dhe at-
mosferë të veçantë, të cilën e ndjejnë be-
simtarët, dhe të cilën duhet studiuar dhe
hulumtuar. Përveç se Bajrami është sim-
bol i gëzimit, ai është edhe simbol i be-
snikërisë praktike ndaj Islamit,  të
shprehur përmes sakrificës dhe flijimit në
rrugën e Zotit, të shprehur përmes nga-
dhënjimit të egoizmit dhe vetiakizmit, fi-

tores mbi shejtanin në rrugën e ngritjes
shpirtërore drejt mëshirës së Allahut (xh.
sh.). Vetëm përmes sakrificës dhe flijimit
mund të ruajmë bërthamën fetare kura-
nore, e cila si myslimanë na përcakton
dhe pozicionon në botë e edhe këtu në
Evropë dhe Perëndim. Identitetin e shqip-
tarit, të myslimanit në Perëndim, përveç
besimit në Allahun (xh. sh.) dhe pasimit
të pejgamberit,  Muhamedit (a. s.),  e për-
cakton edhe ndjenja e solidaritetit me be-
simtarët tjerë. 

„Kush nuk kujdeset (nuk tregon inte-
res) për myslimanët, ai nuk u përket
atyre“, thotë Muhamedi (a. s.) duke na i
caktuar rrethet e atij solidariteti. Pozicio-
nimi ynë i këtillë nuk mund të jetë në më-
nyrën e getoizimit dhe izolimit, sepse
identiteti fetar i myslimanëve në botën
perëndimore mbështetet në vlerat univer-
sale, të cilat provohen në ekzistencën e
tyre këtu, dhe tani.

Së këtejmi rrjedh rëndësia e madhe e
Kurban-Bajramit, që është jo vetëm një
obligim fetar, por shumë më tepër - një

komponent thelbësor i kulturës sonë të
përgjithshme dhe një tregues i fortë i
identitetit tonë. 

Prandaj, shqiptarët duhet të mësohen
në të ardhmen të organizojnë forma të
ndryshme të avancuara,  sikurse janë aka-
demitë, me rastin e ditëve të shënuara të
Bajrameve, në këtë rast të Kurban –Ba-
jramit. Akademitë e tilla ofrojnë mundë-
sinë e përmbajtjeve dhe formave të reja
kualitative, të cilat i kontribuojnë ruajtjes
së vlerave dhe porosive të vjetra dhe pro-
movimit të vlerave të reja kulturore,
shkencore, artistike – universale të Ba-
jramit të Bekuar. Ato nuk nënkuptojnë të
mësuarit e ri të Islamit, veçse janë forma
të reja, të modernizuara të prezantimit të
tij. Ato janë dëshmi që askujt nuk mund
t‘i merret identiteti i tij e që më parë të
mos shkëputet nga e kaluara e tij, kultura
dhe tradita e tij. E kur të ndodh kjo, atë-
herë është lehtë personi i tillë të mashtro-
het dhe të sundohet. Për këtë arsye janë
ditët e Bajramit të bekuar, ditët e Kurba-
nit dhe përmbajtjet e Qendrave Kulturore
Islame që të përkujtojnë, paralajmërojnë
dhe inkurajojnë. 

Në ditët e Kurban-Bajramit, me kthi-
min e njerëzve nga xhamia në shtëpi, fil-
lojnë menjëherë përgatitjet për therjen e
kurbanit. Pasi të mbarojnë me therjen e
kurbanit, mishi i tij ndahet në tri pjesë të
barabarta: një pjesë u jepet të varfërve,
pjesa tjetër u jepet fqinjëve, farefisit dhe
miqve, ndërsa një pjesë i mbetet kryefa-
miljarit dhe anëtarëve të tij. Fëmijët
shpërndajnë mishin e kurbanit,  me qël-
lim që të gjithë ata të cilëve u ndahet kur-
bani të kenë mundësi me kohë të
përgatisin sillën e Bajramit. Të vizituarit
e farefisit gjatë kohës së Bajramit ka një
qëllim dhe domethënie unike. Besimtarët
gjatë kohës së Bajramit janë të lumtur
dhe të gëzuar, e gëzimin gjithmonë është
më mirë ta ndash me të afërmit. Përveç
kësaj, Bajramet janë koha ideale që disa
mospajtime që ekzistojnë përbrenda fa-
miljes të zbuten, e ata, të cilët eventua-
lisht janë të hidhëruar me njëri-tjetrin, të
pajtohen. E gjithë kjo është e rrënjosur
thellë në fenë tonë - dinin islam, i cili kër-
kon nga besimtarët që të jetojnë në har-
moni, në mirëkuptim dhe dashuri
vëllazërore. Më në fund,  ditët e Bajramit
janë ditë gëzimi, hareje dhe lumturie. Fy-
tyrat e besimtarëve shkëlqejnë nga gë-
zimi, kënaqësia dhe lumturia në ditë e
Bajramit. Pejgamberi (a. s) gjatë Bajra-
mit lejonte disa forma të argëtimit dhe
dëfrimit me këngë dhe lojëra të ndry-
shme, të cilat ishin në pajtueshmëri me
dispozita dhe parimet e sheriatit islam.

Ditët e bajramit janë ditë të këndimit

të tekbirëve me të cilët e falënderojmë
Allahun (xh. sh.) për begatitë që na ka
dhuruar dhe që na i ofron vazhdimisht
gjatë jetës sonë të kësaj bote. Të gjitha
traditat e shqiptarëve myslimanë që kanë
të bëjnë me Bajramin janë thellë të rrën-
josura në traditën islame dhe në sunnetin
e Pejgamberit të nderuar (a. s.). Bajramet,
edhe pse janë festa fetare islame, ato ta-
shmë janë shndërruar në festa gjithëpo-
pullore, të cilat kanë marrë edhe epitetin
e festave kombëtare shqiptare. 

PËRMBYLLJE
Në fund duhet të konstatojmë që ba-

jramet duhet të na frymëzojnë për fitore
të reja dhe të jenë momente të pushimit
të shpirtit dhe trupit, të cilët do t’ na for-
cojnë për realizimin e ideve dhe projek-
teve të reja, e jo të jenë raste të
argëtimeve të padobishme. Bajrami nuk
duhet reduktuar në një manifestim të thje-
shtë të kënaqësisë pa kurrfarë kuptimi
dhe domethënie. Ato duhet të jenë ditë të
ripërtëritjes së fuqisë e jo ditë të rritjes së
dobësisë nga poshtërimi dhe ditë të ma-
nifestimit të parimeve dhe moralit e jo
ditë të madhërimit të epshit, pasionit dhe
kënaqësive materiale. 

Këto janë ditë kur duhet të ndjehet
fuqia dhe aftësia e ndryshimit të gjendjes,
e jo fuqia e ndërrimit të rrobave. Këto
janë ditë në të cilat i dërgohet mesazh
ummetit si të vendoset dhe të përhapet
fryma e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit.
Ky është një rast që ky popull, ky ummet
të tregojë trashëgiminë e tij pozitive, të
dëshmojë se mund të shkojë në hap me
kohën dhe t’i bindë të tjerët që nuk është
bashkësi e dobët. 

Për shkak të këtyre mesazheve dhe
domethënieve të fuqishme,  në Islam
është vendosur dita e bekuar e Bajramit
si një trashëgimi dhe shenjë e kohës,  në
mënyrë që secila gjeneratë të mund t’i
dhurojë gjeneratës së ardhshme gjurmët
dhe shenjat e kohës së vet si dëshmi e një
zelli dhe vetëmohimi të vazhdueshëm
hierohistorik të ummetit, i cili mendjen e
tij kolektive do ta vërtetonte duke u shër-
byer interesave të tij vitale.

Dhe, krejt në fund, duke e përfunduar
këtë shkrim, u dëshiroj nga zemra të gji-
thë myslimanëve dhe myslimaneve, gra
e burra, atyre të cilët sot bëjnë tavaf rreth
Qabesë dhe atyre që janë në shtëpi, rreth
kurbaneve: e gëzofshi Bajramin, duke iu
lutur Allahut të dashur për shëndetin e
tyre dhe suksese në jetë dhe në punë! Në
mënyrë të veçantë ua uroj Bajramin të
përndjekurve, të persekutuarve, të sëmu-
rëve dhe të paaftëve, duke iu lutur Kri-
juesit të Lartësuar që t’u vijë në ndihmë!

“Tefsir” dhe “te'vil” në Kuran

Ragib Isfahaniu ka thënë se fjala tefsir e ka kuptimin më të përgjithshëm nga tevil. Ai konsideron se tefsir
përdoret për shpjegimin gjuhësor të shprehjeve, kurse tevil për shpjegimin e disa kuptimeve dhe paraqitjeve,

sikursepër komentimin e ëndrrave etj. Ai, gjithashtu, konsideron se tevil përdoret për komentimin e shpalljeve
hyjnore, kurse tefsir - edhe për to, por edhe për gjëra të tjera.
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mendet kjo fjalë. Ato janë: surja Ali-
Imran, 7; En-Nisa, 59; Junus, 39; Jusuf, 6
dhe 27; El-Kehf, 78 etj.

Kuptimi terminologjik i tevilit
Tek mufessirët klasikë fjala tefsir dhe

tevil kanë pasur kuptimin e njëjtë, pra
kanë qenë sinonime dhe kuptonin shpje-
gim të fjalimit dhe zbulim të kuptimit të
tij.

Këtë e vërtetojnë shprehjet dhe fra-
zate tyre, kur kanë në gjendje që t’i për-
dorin këto dy shprehje.

Muxhahidi thotë: “Me të vërtetë nje-
rëzit e ditur e njohin teviline tij, pra, tef-
sirin.”

Taberiu kishte thënë: “Dijetarët e te-
vilit, pra, të tefsirit, janë ndarë rreth kup-
timit të këtij ajeti.”

Tevili e paraqet vetë qenien  e të fo-
lurit dhe thelbin e tij. Prandaj, nëse me
ndonjë fjalim kërkohet ose urdhërohet
diçka, tevil - ose thelbi i këtij fjalimi - do
të jetë ajo që kërkohet ose ajo që urdhë-
rohet.

P.sh. kur me ndonjë ajet urdhërohet
diçka, ajo diçka që urdhërohet do të jetë
tevil.

Tevili tek dijetarët post-klasikë
Dijetarët post-klasikë e kanë definuar

tevilin si preferencë për kuptimin sekon-
dar dhe paralel të fjalës, si për kuptimin
parësor dhe thelbësor, për shkak të ekzi-
stimit të provës që e kërkon këtë.

Do të thotë, për të qenë tevili tek ata i

vlefshëm, është e patjetërsueshme që të
plotësohen dy kushte:

Kushti i parë: që të shpjegohet më-
nyra me të cilën fjala e caktuar e përkrah
kuptimin sekondar dhe paralel. P.sh. fjala
�����në gjuhën arabe është me
shumë kuptime (polisemike), d.t.th. e ka
kuptimin e vetthelbësor dhe sekondar.
Prandaj, ai i cili thotë se me të dëshirohej
në ndonjë kontekst që të preferohej kup-
timi i tij i dytë, e ka të patjetërsueshme që
këtë ta shpjegojë dhe ta tregojë me fakt.

Kushti i dytë: Përcaktimi i obligue-
shëm i provës që e kushtëzoi dhe e pre-
feroi atë kuptim paralel të fjalës, mbi atë
thelbësor.

Prandaj, nëse këto dy kushte tek tevili
nuk plotësohen, ai te këta dijetarë do të
konsiderohet si i padrejtë. 

Dallimi tefsir - te’vil
Ndoshta dikush do të pyet: “A ka dal-

lime mes shprehjes tefsir dhe tevil?”
Përgjigjja në këtë pyetje është: Disa dije-
tarë islamë konsiderojnë se këto shprehje
kanë kuptim të njëjtë. Ky qëndrim ka
qenë i përhapur në mesin e gjeneratave të
para të ekspertëve të fushës së tefsirit.  Të
tjerë, ndërkaq, konsiderojnë se tefsir
është me kumtim më i përgjithshëm, dhe
se tefsir më shumë përdoret gjatë ko-
mentimit të fjalëve, ndërsa tevil gjatë ko-
mentimit të kuptimeve.

“Tefsir” është fjalë arabe me dome-
thënie “interpretim”; thënë më qartë, ky
është term i përgjithshëm që përdoret në

lidhje me të gjitha llojet e literaturave të
cilat janë koment i Kuranit.

Fjala tefsir është përdorur në Kuran
vetëm një herë, në suren El-Furkan, ajeti
33, ku Allahu (xh.sh.), thotë: “Dhe ata
nuk të sjellin ndonjë shembull ty, e që
Ne të mos ta tregojmë të vërtetën, duke
të ofruar shpjegim të qartë e të plotë.”
(El-Furkan, 33)

Sipas Ali es-Sagirit, tefsiri në gjuhë
mund të definohet kështu: “Tefsir” është
në formën “tef’il” nga fjala “fesr” ose e
derivuar nga “sefr”, dhe si e tillë u nën-
shtrohet dy llojetë mendimeve – i pari
është se bëhet fjalë për fjalën e njëjtë,
rrënja e së cilës është “fesrun”. Do të për-
mendim vetëm disa mendime:

fjala “fesrun” si infinitiv do të thotë:
“të shpjeguarit e diçkaje”, “zbulim i të
fshehtës”. Thuhet: “Fesseresh-shej’e –
jefsiruhu” (e shpjegoi atë).

ez-Zerkeshiu pretendon, e në këtë e
përkrah edhe es-Sujutiu, se fjala “fesr”
vjen nga fjala “tefsiretun”, që do të thotë:
sasi e vogël e urinës, nga e cila mjeku
zbulon simptoma të sëmundjes, e që e
njëjta detyrë është edhe për mufessirin -
që të zbulojë (shpjegojë) ajete, përmbajt-
jen e ajeteve dhe kuptimin e tyre.

‘Ali es-Sagiri pretendon se Ragib el-
Isfahani mendon se fjalët “fesr” dhe
“sefr” janë të njëjta. “Fesr” përdoret kur
mësyhet kuptimi racional, kurse “sefr”
kur mësyhet kuptimi fizik. Emin el-Huli
thotë se këto dy fjalë e kanë kuptimin e
“zbulimit”.

“Et-Tefsir”, në terminologjinë islame
dhe zhanrin e “shkencës së Kuranit” do
të thotë interpretim i Kuranit, ekzegjezë e
Kuranit, aspektet e jashtme të interpreti-
mit të Kuranit. Tefsir konoton(nga ja-
shtë), metodat kuantitative të ekspozimit
kuranor të Fjalës Hyjnore, nga rrugët dhe
shtigjet e shpjegimeve shumëformëshe,
interpretimit të Fjalës së Zotit - Kuranit.
Tefsiri, në fakt, edhe është grup shken-
cash dhe aftësish që e aktualizojnë Kura-
nin në situata në të cilat gjendet shpirti
njerëzor - zemra, imagjinata, meditimi,
mendja, arsyeja, mendimi; thënë troç, e
gjithë jeta e njeriut...!

“Et-te’vil” do të thotë kthim në qëlli-
min dhe kuptimin parësor të tekstit kura-
nor, d.m.th. zhytje e brendshme në tekst.
Te’vil është hermeneutika specifike, in-
terpretimi i tekstit kuranor me zhytje ci-
lësore të shpirtit, mendjes, zemrës së
njeriut... në thellësitë kuranore, me jetën
ekzistenciale dhe provën, si eksperiencë,
të këtyre zhytjeve. Komentuesi modern i
Kuranit, tuniziani Ibn Ashuri, kështu e
shpjegoi dallimin mes tefsirit dhe te’vi-
lit. “Në qoftë se fjalët e Zotit: ‘Zoti nga i

vdekuri nxjerr të gjallin!’, i interpretojmë
si nxjerrjen e zogjve nga vezët, është në
pyetje tefsiri, dhe nëse i interpretojmë
me:të bërit mysliman nga jomyslimani,
është në pyetje te’vili.

Sipas Muhammed Husejn edh-Dhe-
hebiut, fjala “tafsir” në gjuhë do të thotë
sqarim (idah), shpjegim (tebjiin), ndërsa
“te’vil” është fjalë e derivuar  nga fjala
“evvel” në kuptimin “er-ruxhu/kthim”.

Ragib Isfahaniu ka thënë se fjala tef-
sir e ka kuptimin më të përgjithshëm nga
tevili. Ai konsideron se tefsiri përdoret
për shpjegimin gjuhësor të shprehjeve,
kurse tevil për shpjegimin e disa kupti-
meve dhe paraqitjeve, sikursepër komen-
timin e ëndrrave etj. Ai, gjithashtu,
konsideron se tevil përdoret për komenti-
min e shpalljeve hyjnore, kurse tefsir
edhe për to, por edhe për gjëra të tjera.

Maturidiu konsideron se tefsir do të
thotë: të pretendohet kategorikisht si qël-
lim i Allahut për  ndonjë ajet,  ky dhe ky.
E, në qoftë se ky komentim vërtetohet me
prova autentike, atëherë ai është i vlef-
shëm; e nëse jo, atëherë kjo është një lloj
i tefsirit racional, të palejuar. Maturidiu
konsideron se tevil do të thotë: zgjedhja e
kuptimit të konsiderueshëm të fjalës ose
shprehjes, por tek tevili nuk duhet të pre-
tendohet se kuptimi i zgjedhur është qël-

limi i Allahut për ndonjë ajet ose
shprehje. Duket se ky mendim nuk është
preciz, sepse në asnjë mënyrë nuk mund
të pretendohet kategorikisht për asnjë
kuptim njerëzor dhe paramendim të
ndonjë ajeti se ky është pikërisht qëllimi
i Allahut, sepse atë e di vetëm Allahu.

Ebu Talib eth-Thalebi konsideron se
tefsir do të thotë: të përcaktohet, të defi-
nohet, dhe të shpjegohet kuptimi gjuhë-
sor i fjalës; nëse ai është thelbësor
(primar), ose i përcjellë (sekondar). Te-
vili, sipas tij, paraqet përcaktim të kupti-
mit të fshehur për të cilin aludohet, ose
caktim i kuptimit të fjalës ose fjalimit.
P.sh. fjala ����� është nxjerrë nga in-
finitivi �����që do të thotë: të kon-
trollohet, të përcillet, të jetë në pritë dhe
ky do të ishte tefsir i kësaj fjale. Megji-
thatë, tevili i saj është që ajeti i caktuar i
paralajmëron njerëzit që të mos i nënvle-
rësojnë urdhëresat e Allahut dhe të për-
gatitet për botën tjetër, sepse do të japim
llogari për çdo vepër tonë e cila do të jetë
e regjistruar dhe shënuar prej atyre të
cilët na përcjellin dhe vëzhgojnë.

Begaviu dhe Zerkeshiu konsiderojnë
se tevil është komentim i ajeteve në bazë
të kuptimeve të cilat i mbështet gjuha
arabe dhe të cilat janë në kontekst të tek-
stit në të cilin gjendet ajeti që komento-

het, me kusht që ky komentim nuk i kun-
dërshtohet pjesës tjetër të Kuranit ose
sunnetit. Ata konsiderojnë se tefsiri për-
fshin mësimin e shkaqeve të shpalljes, te-
matikat dhe ndodhitëe tyre.

Sujutiu konsideron se tefsir është zbu-
lim i kuptimeve të jashtme të Kuranit,
kurse tevil zbulim dhe nxjerrje e kupti-
meve të fshehta, te të cilat arrijnë të ditu-
rit dhe të devotshmit, me kusht që të mos
dilet jashtë kufijve që i përkrahin format
dhe shprehjet kuranore.

Për fund, sa i përket dallimit mes tef-
sirit dhe te’vilit, do të përmendim një
shembull nga komentimi i Kuranit nga
Ibn Ashuri, i cili këto dy terma i shpjegoi
kështu: “Nëse fjalët e Zotit: ‘Zoti nxjerr
të gjallin nga i vdekuri!’ i komenton si
nxjerrje të zogut nga veja, është në pyetje
tefsiri, mirëpo nëse i komenton si:bërje e
besimtarit nga jobesimtari, atëherë është
në pyetje te’vili.”

Prandaj, është e pamundur të preten-
dohet se është i saktë vetëm një mendim,
cilido prej të përmendurve, sepse secili
mufessir i përdor këto shprehje në bazë
të kuptimit që kanë. Prandaj, nuk është e
nevojshme  që të zhvillohen diskutime në
lidhje me këtë problematikë.

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)



por edhe për shkak se i kanë pastruar
egot e tyre.”

Punët që bëhen me një ego të papje-
kur, e cila nuk ka marrë edukimin e duhur
shpirtëror, me sado sinqeritet të pandehen
se bëhen, janë thjesht formale; larg ndjen-
jës, paqes dhe frymëzimit shpirtëror. Në
lidhje me këtë, i nderuari Imam Rabbani
shprehet:

“Adhurimet dhe nënshtrimi që bëhet
pa arritur ende tek “nefs-i mutmainne”,
janë thjesht imitim. Kur arrihet tek “nefs-
i mutmainne”, atëherë ato kthehen nga
imitimi në vërtetim (pra, arrijnë përsosu-
rinë).”

I nderuari Mevlana, ndërkaq, shpre-
het:

“Nëse dëshiron të shpërndash rreze
dite, duhet të djegësh dëshirat natore të
egos!”

Pra, duhet që dëshirat ekstreme të
egos t’i djegim me zjarrin e edukimit
shpirtëror dhe përpjekjes, duke e kthyer
atë në energjinë e shpirtit. Dhe, me të vër-
tetë, kur egoja të edukohet dhe të vihet
nën këmbë, bëhet një mjet që e ngre të
zotin e saj në miraxh.  Në të kundërtën,
nëse egoja lihet ashtu e papjekur dhe i
plotësohet çdo dëshirë, bëhet shkak i një
falimentimi shpirtëror, që e bën njeriun
më të ulëtin ndër të ulëtit.

Për sa kohë që egoja nuk pastrohet
dhe uni nuk largohet, ka shumë rrezik që
në adhurimet, punët dhe shërbimet tona
të përzihen mburrja, mendjemadhësia,
egoizmi dhe shumë qëllime të tjera të
egos. I nderuari Mevlana shprehet se
është e padobishme të përpiqesh ta mbu-
shës thesin, pa e mbyllur të çarën në fund
të tij. Prandaj, që punët e mira të prano-
hen tek Allahu Teala, është e domosdo-
shme që më parë të shpëtohet prej
cilësive primitive të egos.

Nisur nga kjo, çdo njeri duhet të për-
piqet të edukojë egon e tij për të arritur
gradën “mutmainne” dhe gradat e mësi-
përme. Si rezultat i këtij edukimi, niveli i
arritur në besim dhe moral do t’i përgatit
vendin pranimit të adhurimeve. Në lidhje
me këtë çështje, i nderuari Sami Efendiu
është shprehur:

“Për të hyrë në Islam në kuptimin e
vërtetë të fjalës, duhet të eliminohet
“nefs-i emmare” dhe të zbatohen urdhrat
hyjnore. Në të kundërtën, Islami që del në
pah vetëm me pranimin e zemrës, pa ar-
ritur ende tek “nefs-i mutmainne”, quhet
“islam metaforik”. Ndërsa besimi i cili
del në pah pasi arrihet “nefs-i mut-
mainne”, quhet “besim i vërtetë”.”

Nga kjo pikëpamje, edukimi shpirtë-
ror për të pastruar egon nga cilësitë pri-
mitive, është kusht për përparimin
shpirtëror.

Ebu’l Hasan Harakani thotë:
“Ashtu siç janë farz, të detyrueshëm,

namazi dhe agjërimi, në të njëjtën më-
nyrë është i detyrueshëm edhe eliminimi
i mendjemadhësisë, i smirës dhe ambicies
së tepruar nga zemra.”

“Nëse një shkëndijë zjarri bie mbi
rrobën tënde, përpiqesh ta shuash men-
jëherë! Po zjarrin që do të të djegë fenë,
pra qëndrimin në zemrën tënde të cilësive
të këqija, si mendjemadhësinë, smirën
dhe dyfytyrësinë, si arrin t’i durosh?!”

Besimtari arrin përsosurinë si rezultat
i respektimit të gjykimeve të hapëta/të
dukshme dhe të fshehta/të brendshme.
Ashtu siç feja ka farze/detyrime të ha-
pëta/të dukshme, si avdesi, namazi, agjë-
rimi dhe zeqati, për të zotëruar një
ndërgjegje të pastër, ka edhe farze të
fshehta/të brendshme, si mëshirën, dhem-
bshurinë, sakrificën, sinqeritetin dhe de-
votshmërinë.

Në të njëjtën mënyrë, ashtu siç ka ha-
rame/ndalesa të hapëta/të dukshme, si al-
kooli, imoraliteti dhe kamata, ashtu ka
edhe harame të fshehta/të brendshme si
mburrja, mendjemadhësia, dyfytyrësia,
paturpësia, koprracia, smira dhe hamen-
dja e keqe.

Në një ajet fisnik urdhërohet: “Lar-

gohuni nga gjynahet e hapëta dhe të
fshehta!..” (el-En’am, 120) Pra, besim-
tari, ashtu siç është i detyruar të qëndrojë
larg harameve të hapëta, ashtu është i de-
tyruar të ruhet edhe prej harameve të
fshehta, që e helmojnë shpirtin e tij.
Madje, shumë prej harameve të fshehta -
nga aspekti i jetës shpirtërore- janë më të
rrezikshme se haramet e hapëta. Si shem-
bull për këtë po përmendim fjalën e Pej-
gamberit tonë (a.s.):

“Nuk hyn në xhenet ai që ka qoftë
edhe një grimcë mendjemadhësie në
zemër...” (Muslim, Iman, 147)

Siç shihet, t’i shkulësh dhe t’i he-
dhësh prej zemrës gjynahet e fshehta,
është po aq e rëndësishme sa edhe ruajtja
prej gjynaheve të hapëta. Përveç kësaj,
haramet e fshehta, si ambicia e tepërt,
smira, mendjemadhësia, paturpësia dhe
dyfytyrësia, në të shumtën e rasteve
bëhen duke u nënvleftësuar.  Por, të ru-
hesh prej këtyre veseve të këqija, që janë
kanceri i jetës shpirtërore, është shumë e
domosdoshme.

Ebu’l Hasan Harakani thotë:
“Qani shumë e qeshni pak; heshtni

shumë e flisni pak; dhuroni shumë, hani
pak dhe mbajeni kokën larg jastëkut!”

Në edukimin e Tasavufit zbatohen
disa metoda për të arritur pjekurinë shpir-
tërore. Këto janë: “rijazeti”; të heqësh
dorë nga gjërat që i pëlqejnë egos
dhe “muxhahede”; ta edukosh egon me
disa vështirësi që nuk i pëlqejnë. Në të
njëjtën kohë, kjo është edhe metoda e
edukimit hyjnor dhe pejgamberik. Sahabi
i nderuar Abdurrahman bin Auf (r. a.) ka
thënë:

“Islami solli disa punë, që nuk i pël-
qejnë egos. Por, në këto punë që nuk i
pëlqenin egos, ne gjetëm më të mirën e
të mirave. P.sh., ne dolëm nga Meka me
Resulullahun (a.s.), për të emigruar. Por,
në sajë të këtij emigrimi, që u duk i vë-
shtirë për egon tonë, na u dhurua nderi-
dhe fitorja. Njëherë tjetër, siç shprehet
edhe Allahu Teala në Kuran: “Zoti yt të
nxori nga shtëpia jote (për të luftuar) për
të Vërtetën, edhe pse kjo nuk i pëlqeu një
grupi prej besimtarëve. Ata polemizojnë
me ty për të vërtetën (luftën), e cila u
ishte bërë e qartë, sikur të ishin duke u
çuar drejt vdekjes së sigurt.” (el-Enfal,
5-6.) Dolëm së bashku me Resulullahun
(a.s.), në Bedër. Edhe në këtë rast, Allahu
Teala na dhuroi nder dhe fitore.

“Me një fjalë, mirësitë më të mëdha i
arritëm në sajë të punëve të vështira për
egon tonë.” (Hejthemi, VII, 26-27)

Çështjet për të cilat na tërheq vëmen-
djen i nderuari Ebu’l Hasan Harakani
janë metodat e edukimit që aplikohen për

Nga Osman Nuri Topbash

Kur lind, megjithëse nxirret nga
një burim i turbullt, njeriu ka aro-
mën e miskut; u jep dritë syve

dhe qetësi zemrave. Kjo është për shkak
të bukurisë dhe pastërtisë që sjell pafajë-
sia e tij. Edhe Allahu Teala dëshiron që
ne të qëndrojmë të pastër ashtu siç u dër-
guam në këtë botë, të bëjmë një jetë të
pastër dhe të kthehemi sërish tek Ai të pa-
stër, me një libër punësh, të panjollosur.
Për këtë arsye, në një ajet fisnik ka ur-
dhëruar:

“Ditën, kur askujt nuk do t’i bëjë dobi
as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen
tek Allahu me zemër të purifikuar!” (esh-
Shu’ara, 88-89)

Me këtë, Allahu na e bën të ditur se
dhurata më e çmuar që do të pranojë prej
nesh, robërve të Tij, është “zemra e puri-
fikuar”.

Zemra e purifikuar është zemra e pa-
struar nga çdo gjynah, e dëlirë dhe e rafi-
nuar... Si do të arrihet kjo? Natyrisht,
duke e ruajtur zemrën nga papastërtia e
gjynaheve dhe shqetësimet e ambicieve
të egos. Ndërsa papastërtinë e gjynaheve,
prej të cilave si njerëz që jemi nuk mund
ta ruajmë veten, duhet ta lajmë menjëherë
me lotët e pendesës dhe veçanërisht, duke

e pastruar me teube dhe istigfar në kohën
para agimit... Pra, duke u përpjekur për të
dalë faqebardhë në audiencën hyjnore,
me shpirt dhe ndërgjegje të qetë, si robër
të devotshëm...

Allahu Teala i fton robërit e Tij në
xhenet, në vendin e lumturisë dhe shpëti-
mit. Por, xheneti është vend i bukurive
dhe atje pranohen vetëm ata që janë pa-
struar nga ndyrësitë e gjynaheve. Në li-
dhje me këtë fakt, në një ajet fisnik
urdhërohet:

“Ndërkaq, ata që i janë frikësuar
Zotit të tyre do të çohen grupe-grupe në
Xhenet. Kur t’i afrohen atij, dyert e tij do
të hapen e rojtarët e tij do t’u thonë atyre:
‘Selamun alejkum (paqja qoftë mbi ju),
ishit të pastër, andaj hyni në të; aty do të
jeni përgjithmonë.” (ez-Zumer, 73)

Nisur nga ky fakt, ne jemi të detyruar
të pastrohemi nga ndyrësitë e gjynaheve
përderisa kemi mundësi. Ta shtysh teu-
ben dhe istigfarin për më vonë, duke i be-
suar shëndetit të rinisë, bëhet shkak i
shkatërrimit në aspektin shpirtëror. Në li-
dhje me këtë, Muhammed Masum Sir-
hindi (r. a.) i këshillon nxënësit e tij me
këto fjalë:

“Bijtë e mi! Koha më e çmuar e jetës
është rinia. Por, kjo kohë, kur njeriu i ka
gjymtyrët të forta e të shëndosha, kalon

dhe pas saj vjen koha më e dobët e jetës.
Sa keq që njerëzit e shtyjnë njohjen e Al-
lahut, që është gjëja më e çmuar, për në
kohën e pleqërisë, e cila nuk dihet nëse
do të vijë ose jo. Ndërsa kohën më të
çmuar të jetës së tyre e shpërdorojnë për
plotësimin e kënaqësive dhe dëshirave
më të ulëta. Mos harro! «U shkatërruan
ata që thanë: do ta bëj nesër!»”

Për këtë arsye, Allahu Teala na ur-
dhëron shpesh për teube dhe istigfar për
aq kohë sa kemi mundësi, sepse çdo gjy-
nah është një njollë që e nxin zemrën.
Kur këto njolla shtohen, në fund zemra
varroset në errësirën e depresionit dhe të
gjynaheve. Për asnjë qenie njerëzore nuk
është e mundur të jetë një rob plotësisht
pa të meta. Prandaj, është kusht që biri i
njeriut të përpiqet vazhdimisht për t’u pa-
struar shpirtërisht. Në një ajet fisnik ur-
dhërohet:

“...Pa dyshim, Allahu i do ata që pen-
dohen fort (për gjynahet) dhe ata që pa-
strohen.” (el-Bekare, 222.) Pra, Allahu
Teala thekson qartë, se i do shumë robë-
rit e Tij, që pastrojnë botën e tyre të bren-
dshme me teube dhe istigfar.

Ebu’l Hasan Harakani thotë:
“Të dashurit e Allahut, që kanë arri-

tur grada të larta, janë ngritur jo vetëm
për shkak të punëve të tyre të sinqerta,
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Urtësi nga të dashurit 
e Allahut xh.sh.

“Allahu ju solli të pastër 
në këtë botë, prandaj mos dilni
të papastër para Tij!”
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arritjen e zhvillimit shpirtëror duke thyer
ambiciet e egos. Nëse i trajtojmë shkurti-
misht, mund të themi:

QANI SHUMË E QESHNI PAK

Të qeshësh e të gëzohesh jashtë mase
për shkak të kënaqësive të kësaj bote, e
bën njeriun të harrojë gjërat e vështira që
e presin përpara, si vdekjen, varrin, rin-
gjalljen, llogarinë dhe urën e siratit. Këto
sjellje i fshijnë ndjenjat në zemër dhe e
zhdukin frymëzimin shpirtëror. Për këtë
arsye Allahu Teala urdhëron:

“Po qeshni e nuk po qani? Madje,
jeni edhe të shkujdesur!” (en-Nexhm, 60-
61)

“Le të qeshin pak (në këtë botë) e të
qajnë shumë (në botën tjetër), si dënim
për atë që kanë bërë.” (et-Teube, 82)

Ndërsa Resulullahu (a. s.) ka thënë:
“Nëse do t’i dinit ato që di unë, do të

qeshnit pak e do të qanit shumë.” (Bu-
hari, Tefsir, 12)

Gjithashtu, Pejgamberi (a. s.) një ditë
pa disa persona që po qeshnin shumë dhe
u tha:

“Po qeshni, ndërkohë që midis jush
gjendet Libri që flet për xhenetin dhe xhe-
henemin!?”

Pas kësaj, askush nuk i pa më ata per-
sona të qeshnin, derisa ndërruan jetë.
(Hejthemi, X, 307)

I nderuari Mevlana ka thënë:
“Bëj dua dhe teube me shpirt të mbu-

shur me zjarrin e pendesës dhe me sy të
lagur! Sepse, edhe lulet çelin në vende
me diell dhe ujë!..”

HESHTNI SHUMË E FLISNI PAK

Është e domosdoshme të kemi kujdes
për çdo fjalë që del nga goja jonë, ashtu
siç kemi kujdes për çdo kafshatë që hyn
në të. Kjo, sepse njeriu është përgjegjës
për çdo gjë që flet.

Një ditë, Muadh bin Xhebeli (r. a.) e
pyeti Pejgamberin (a. s.) se cila është
puna më e mirë që mund të bëjë, duke nu-
mëruar shumë prej tyre.  Hz. Pejgamberi
(a.s.), ndërkaq, për çdo herë i thoshte:

- Për njerëzit ka më të mirë se kjo.
Muadhi (r. a.) e pyeti:
- T’u bëfshin kurban nëna dhe babai

im, cila punë është më e mirë për njerëzit
se kjo? Pejgamberi (a. s.) tregoi gojën
dhe tha:

- Të heshtësh, nëse nuk flet diçka të
dobishme!

Muadhi (r. a.) pyeti përsëri:
- A do të japim llogari edhe për ato që

flasim?
Pejgamberi (a.s.), duke i rënë lehtë

gjurit të Muadhit, tha:
- Allahu të dhëntë mirësi, o Muadh! E

çfarë tjetër përveç atyre që flasin gjuhët
e tyre, i hedh njerëzit me fytyrë zvarrë në
xhehenem? Kush i beson Allahut dhe
botës tjetër, ose të flasë diçka të dobi-
shme, ose të heshtë e të mos flasë fjalë të
dëmshme! Përfitoni duke thënë fjalë të
dobishme; gjeni paqen dhe rehatinë duke
mos folur fjalë të dëmshme. (shih:
Hakim, IV, 319/7774)

Njëherë tjetër Pejgamberi (a. s.)
tha: “Zoti im më urdhëroi që heshtja ime
të jetë meditim.” Me këtë, ai ka theksuar
se edhe heshtja duhet të përjetohet me

ndjenjën e adhurimit. Dhe, me të vërtetë,
kur egoja mbahet nën kontroll dhe shpirti
përparon, fillon të zgjerohet edhe hori-
zonti i zemrës. Tashmë, ai besimtar, çdo
gjë e sheh me syrin e urtësisë së ajetit fi-
snik: “Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili
krijoi (gjithçka).” (el-Alak, 1) Dhe në
çdo gjë që sheh, vëren shfaqjet e madhë-
shtisë hyjnore dhe takohet shpirtërisht me
Allahun.

Allahu Teala na krijoi në një shkollë
sprove të tillë, saqë çdo gjë na e kujton
Atë. Por, që kjo të arrihet të kuptohet,
është e domosdoshme të hiqet perdja e
shkujdesjes. Sa mësimdhënëse është kjo
ndodhi, e cila flet pikërisht në lidhje me
këtë çështje: Një nga personalitetet më të
mëdha të brezit të Tabiinëve, Ebu Uail
(r.a.), tregon:

“Dolëm për udhë së bashku me Ab-
dullah bin Mes’udin (r.a.). Me ne ishte
edhe Rebi bin Hajthem. Kur po kalonim
pranë një hekurpunuesi, Abdullahu (r. a.)
ndaloi dhe filloi të vëzhgonte hekurin që
ndodhej në zjarr. Edhe Rebi pa zjarrin
dhe desh ra nga kali. Më pas, Abdullahu
(r. a.) u largua prej aty. Kur erdhëm tek
një furrë, buzë Eufratit, sapo pa zjarrin në
furrë, Abdullahu (r. a.) lexoi ajetin fisnik:

“Kur ai (zjarri i xhehenemit) t’i vërë
re prej së largu, ata do të dëgjojnë vlimin
dhe ushtimën e tij. E kur të hidhen në një
vend të ngushtë të tij, të lidhur me duar
pas qafe, do të luten për shkatërrimin (e
vet).” (el-Furkan, 12-13)

Pas kësaj, Rebiut (r. a.) i ra të fikët. E
bartëm dhe e çuam tek familja e tij. Ab-
dullahu (r. a.) i qëndroi tek koka deri në
drekë, por Rebiu nuk u përmend. Ai va-

zhdoi t’i qëndrojë pranë deri në mbrëmje,
kur më në fund Rebiu erdhi në vete...”
(Ebu Ubejd, Fedailu’l-Kur’an, fq. 23)

Allahu Teala na fton shpesh të medi-
tojmë rreth ndodhisë së kiametit. Madje,
në tre xhuzet/pjesët e fundit të Kuranit
Qerim flitet vazhdimisht për kiametin.
Çfarë do të ndodhë me tokën, me qiejt
dhe me njerëzit?.. Ja, pra, duke u foku-
suar në meditimin e këtyre të vërtetave,
duhet të përpiqemi të përparojmë më
shumë në devotshmëri.

DHURONI SHUMË E HANI PAK

Besimtari duhet të mjaftohet me sa-
sinë e nevojshme, ndërsa tepricën duhet
ta dhurojë. Po ashtu, kur të caktojë sasinë
e mjaftueshme për nevojat e veta, duhet
të tregohet i ndërgjegjshëm. Ashtu si në
çdo çështje, edhe në këtë duhet marrë
shembull Resulullahu (a.s.), sahabët fi-
snikë dhe njerëzit e mëdhenj të Islamit.
Në vend që të merren kriteret e përgji-
thshme të shoqërisë, duhet peshuar vetja
duke parë shoqërinë e “epokës së lumtu-
risë”. I nderuari Abdullah Dehleviu, në li-
dhje me ngrënien e pakët, shprehet:

“Jeta e kësaj bote është një ditë. Por,
edhe atë ditë duhet të agjërojmë.”

Me një fjalë, egon duhet ta frenojmë
nga gjynahet dhe teprimet. Përveç kësaj,
treguesi i dashurisë sonë ndaj Allahut
është sakrifica në rrugën e Tij. Në një ajet
fisnik, në lidhje me sakrificën e vërtetë,

urdhërohet:
“Nuk keni për ta arritur përkushtimin

e vërtetë derisa të mo-
sndani (lëmoshë) nga ajo (pasuri) që e
doni...” (Al’ Imran, 92)

Mbajeni kokën larg jastëkut:
Me këtë kuptojmë se nuk duhet të bë-

hemi robër të gjumit dhe ta plogështojmë
botën tonë të brendshme. Allahu Teala,
në lidhje me robërit fatlumë, të cilët i ka
përgëzuar me shpërblime hyjnore, shpre-
het:

“Ata flinin pak natën, ndërsa në agim
kërkonin falje (nga Allahu).” (edh-Dha-
rijat, 17-18)

Nëna e Sulejmanit (a.s.), ndërkaq, e
këshillon kështu të birin:

“Biri im! Mos fli shumë natën! Sepse
gjumi i tepërt i natës e lë njeriun të var-
fër Ditën e Kiametit!” (Ibën Maxhe, Ika-
met, 174)]

Ebu’l Hasan Harakani thotë:
“Nuk them se nuk duhet të punosh!

Mirëpo, duhet të dish: vallë atë që bën, e
bën vetë, apo është dikush tjetër që të
shtyn ta bësh. Në fakt, robi bën tregti me
kapitalin e Allahut (me jetën dhe mirësitë
e panumërta që i ka falur Allahu). Kur ia
jep (kthen) këtë kapital Allahut e ikën
(vdes), edhe fillimi, edhe fundi, edhe mesi
është Vetë Allahu (vetëm Allahu do të
mbetet). (Pra) Tregtia jote, sjell fitime në
sajë të kapitalit të Tij, jo në sajin tënd! Ai
që i atribuon vetes diçka (që i beson
shumë adhurimeve që bën) në këtë treg

(botë), nuk do të gjejë rrugë për atje (për
ta njohur siç duhet Allahun dhe për të ar-
ritur tek Ai).”

Edukata e devotshmërisë kërkon që
gabimet dhe të metat t’i shohësh tek vetja,
ndërsa sukseset t’ia atribuosh Allahut.
Nuk duhet të harrojmë se të gjithë jemi
krijuar nga asgjëja. Nuk paguam asnjë
çmim për të ekzistuar dhe për të qenë
“eshref-i mahlukat/krijesa më fisnike”
ndër miliona krijesa të tjera. Zoti ynë na
ka dhënë falas dhe bujarisht mirësi të pa-
numërta, për të cilat jemi ose nuk jemi të
vetëdijshëm. Madje edhe adhurimet, bin-
dja, shërbimet dhe punët e mira që i bëjmë
për të falënderuar Atë, janë nga mirësitë
e Tij. Kjo, për shkak se ne arrijmë t’i
kryejmë të gjitha këto, në sajë të forcës
dhe mundësive që na ka dhënë Ai. Për
rrjedhojë, ne nuk kemi asnjë lloj kapitali
që na përket. Ne vetëm përpiqemi të kër-
kojmë kënaqësinë e Allahut me ato që Ai
na ka dhuruar. Të mendojmë pak: Nëse
Allahu nuk do të na kishte dhuruar mirë-
sinë e syrit, si do të shihnim? Nëse nuk do
t’i kishte dhënë forcë trupit tonë, si do të
kryenim punë? Nëse nuk do të na kishte
dhënë mendjen, si do të mendonim?... Me
një fjalë, çdo mundësi dhe kapital që
kemi, i takojnë Allahut Teala. Për këtë
arsye, në fjalorin e myslimanit nuk duhet
të ekzistojë fjala “unë”. Në zemrën e tij
nuk duhet të ekzistojë ideali i egos. Nuk
duhet të harrojë kurrë se është rob i Alla-
hut. Gjithçka që ka, duhet t’ia dijë për
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nder Allahut. Në vend që të thotë: “e bëra
unë, e fitova unë”, duhet të thotë: “Ti ma
dhurove, o Zot; kjo është prej mirësisë së
Zotit tim!...”

Sipas një transmetimi, kur Allahu
Teala e urdhëroi Musain (a.s.): “Shko te
Faraoni! Ai, me të vërtetë, i ka shkelur të
gjithë kufijtë”, për shkak se nuk kishte
kujt t’ia linte amanet familjen dhe bagë-
tinë, Musai (a.s.), i thotë Allahut:

“O Zot! Çfarë do të bëhet me familjen
dhe bagëtinë time?” Allahu Teala iu për-
gjigj duke thënë:

“O Musa! Çfarë kërkon tjetër, pasi më
ke gjetur Mua? Nxito të zbatosh urdhrin
Tim! Mbështetu dhe dorëzohu tek Unë!
Nëse dëshiroj, ujkun e bëj çoban të bagë-
tive të tua dhe melaqet e Mia mbrojtëse të
familjes tënde. O Musa! Ç’është kjo që
mendon? Kur nëna jote të lëshoi në lumë,
kush të shpëtoi? Më pas, kush të bashkoi
përsëri me të? Kur ti e vrave dikë pa qël-
lim dhe Faraoni t’u vu pas për të të vrarë,
kush të ruajti prej Tij?...”

Ndërkohë që dëgjonte, në fund të çdo
pyetjeje Musai (a. s.) thoshte: “TI, TI, TI,
O ZOTI IM!..” 

Ebu’l Hasan Harakani thotë:
“Allahu Teala i drejtohet robit të Tij

në këto katër çështje: Trup, gjuhë, zemër
dhe pasuri. Nuk mjafton që trupin ta vërë

në shërbim dhe gjuhën ta përdorë për
dhikër! Por, duhet të jetë vazhdimisht me
Allahun me zemër dhe pasurinë duhet ta
shpenzojë bujarisht në rrugën e Tij. Për-
ndryshe, nuk mund të përparojë në rru-
gën e takimit me Të!”

Ajo që kërkon Allahu Teala prej nesh,
robërve të Tij, është një zemër e purifi-
kuar që qëndron gjithmonë me Të. Për
këtë arsye, megjithëse është e domosdo-
shme, nuk mjafton që trupi ynë të jetë në
shërbim në rrugën e Allahut dhe gjuha
jonë të laget vazhdimisht me dhikër. Por,
është kusht që edhe zemra jonë të jetë gji-
thmonë me Allahun, duke hequr dorë nga
ideali i egos dhe duke u thelluar në faktin
se Allahu është pronar i gjithçkaje. Po
ashtu, kërkohet që edhe mirësitë që Al-
lahu na i ka dhuruar t’i sakrifikojmë po
për hir të Tij dhe në ndjenjat dhe veprat
tona të shfaqim afrimin shpirtëror me Të.

Për shembull, zeqati është kriteri më
minimal i sakrificës për një besimtar që
konsiderohet i pasur në bazë të fesë. Mi-
rëpo, njeriu sakrifikon për të dashurin, aq
sa dashuri ndjen për të. Kjo ndodhi më-
simdhënëse mjafton si shembull për këtë:

Një fakih, për të provuar Shejh Shi-
blin, e pyet se sa është sasia e mallit që
duhet dhuruar si zeqat.

I nderuari thotë:

-Si e doni përgjigjen- sipas medhhebit
të fakihëve, apo sipas moralit të të da-
shuruarve pas Allahut?

Fakihu tha:
-Sipas të dyve.
Pas kësaj, Shejh Shibli tha:
- Sipas medhhebit të fakihëve, nëse

ke dyqind dërhemë, pas një viti duhet të
japësh pesë dërhemë duke llogaritur një
të dyzetat. Ndërsa sipas moralit të të da-
shuruarve pas Allahut, duhet t’i japësh të
dyqind dërhemët dhe të falënderosh duke
thënë: “shpëtova”.

Fakihu thotë:
-Ne këtë medhheb e mësuam prej di-

jetarëve tanë.
Sheh Shibli ia kthen:
-Edhe ne këtë moral e mësuam prej

Ebu Bekir Siddikut. Ai e vuri gjithçka që
kishte e nuk kishte përpara Resulullahut
(a.s.)...

Nisur nga kjo, edhe ne, duke medituar
gjithmonë rreth mirësive të pafundme të
Allahut Teala, mëshirës së Tij të pakufi-
shme dhe madhështisë e bujarisë së Tij,
duhet të përpiqemi me sa të kemi mun-
dësi të bëjmë mirësi e të tregohemi bu-
jarë ndaj robërve të Tij. Në një ajet fisnik,
urdhërohet: “...Bëju mirë të tjerëve, ashtu
si të ka bërë mirë Allahu ty...” (el-Kasas,
28/77)

Myslimani duhet ta dijë se të për-
mendurit e Allahut (dhikri) të
Lartmadhëruar është prej çë-

shtjeve më me peshë, për të cilën Allahu
(xh. sh.) i ka urdhëruar robtë (shërbyesit)
e Tij besimtarë. Në Kuranin Adhimushan
thuhet:

“O ju që besuat, përkujtojeni Allahun
sa më shpesh. Dhe, madhërojeni Atë
mëngjes e mbrëmje.” (El-Ehzabë, 41-42)

Krahas këtij urdhri të shpallur nga Al-
lahu (xh. sh.) për robtë e Tij besimtarë,
për të përkujtuarit e Tij sa më shpesh,
hasim në atë se shumë prej tyre Allahun
e përkujtojnë shumë pak, do të thotë se
ata në të përkujtuarit e Allahut Fuqiplotë
përkufizohen vetëm në namazet (e tyre) e
pastaj nuk e përmendin. Në Kuranin
Qerim thuhet: 

“E, kur të kryhet namazi, atëherë
shpërndahuni në tokë dhe kërkoni bega-
titë e Allahut, por edhe përmendnejeni
shpesh Allahun, ashtu që të gjeni shpë-
tim.” (El-Xhumua, 10)

Kështu që, për besimtarin u bë obli-
gim që vazhdimisht të jetë përkujtues i
Allahut, në të gjitha gjendjet; që të jetë
prej atyre për të cilët në Kuranin fisnik
thuhet:

“E, kur të kryeni namazin (e frikës),
përmendeni Allahun; kur jeni në këmbë,
ulur, të mbështetur...” (En-Nisaë, 103)

O ti mysliman, shfrytëzoje rastin dhe
kohën tënde të lirë përmbushe duke për-
kujtuar Allahun e madhërishëm sa më
shpesh,  që me Të të arrish të mira të
mëdha.

Muhamedi (a. s.) thotë:

“A dëshironi t’ju tregoj për punën më
të dobishme për ju, më të pastër për Sun-
duesin tuaj të Përgjithshëm dhe më të
lartë për gradat tuaja, më të mirën për ju
se të shpërndani ar dhe argjend, më të
mirën për ju se ballafaqimi me armikun
tuaj, ballafaqim në të cilin do t’i mësho-
nit në qafë njëri-tjetrit?! Të pranishmit
thanë: ‘Po, o i dërguar i Allahut‘.  Ai tha:
“Të përkujtuarit e Allahut të gjithëfuqi-
shëm dhe të madhërishëm.”

Po ashtu Resulullahu (a. s.) thotë:
“Për pasardhësit e Ademit absolutisht

nuk ka vepër më shpëtimtare, nga dënimi
i Allahut, se të përkujtuarit e Allahut të
gjithëfuqishëm e të madhërishëm.”

Pastaj, Muhamedi (a. s.) na informon
se çfarë veprimi (ndikimi) bën tek Allahu
i gjithëfuqishëm të përkujtuarit (dhikri) e

Të përmendurit 
e Allahut (xh. sh.)

“Pra, ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juve (me shpërblim)...” 
(El-Bekare, 152)
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tillë dhe thotë: “Vërtet, të përkujtuarit (dhik’ri)
e Allahut të gjithëfuqishëm e të madhërishëm
me tehlil (duke shprehur sintagmën lailahe il-
lell-llah), me tekbir (duke shprehur fjalën Al-
lahu ekber) dhe me tahmid (duke shprehur
fjalën elhamdulil-lah), besimtarin e sjellin
rreth Arshit shoqëruar me zëzëllimë si zëzël-
lima (zukatja) e bletës, duke përmendur të zotët
e tyre. A nuk dëshiron ndonjëri prej jush që atë
ta përmendë dikush?”

Pastaj, në hadithin tjetër tregohen llojet e
dhikrit dhe vlerat e tij, ku thuhet:

“Dhikri (të përkujtuarit e Allahut) më i
vlefshëm është: nuk ka zot pos Allahut (lai-
lahe il-lell-llah), dhe lutja më e vlefshme është:
falënderimi i takon Allahut (elhamdulil-
lah).”

Gjithashtu, në një hadith thuhet:
“Kush në një ditë thotë: nuk ka zot pos Al-

lahut; Ai është Një; nuk ka shok për Të; Atij
i takon sundimi, Atij i takon falënderimi
dhe Ai është i plotfuqishëm, atij i takon
shpërblimi i dhjetë robërve (sikur t’i lirosh
dhjetë robër), atij i anulohen njëqind të këqija
(gjynahe) dhe në atë ditë është i sigurt prej djal-
lit deri në mbrëmje dhe askush nuk mund të ar-
rijë vlera më të mëdha nga kjo, pos atij që
vepron diç më shumë se kjo.”

Njashtu, Muhamedi (a. s.) thotë:
“Dy fjalë janë të lehta për gjuhën - të rënda

në peshojë, por të dashura për Mëshirëplotin:
‘Allahu është i lartësuar dhe Atij i takon falën-
derimi; Allahu është i lartësuar dhe Ai është i
madh’.”

Një hadith tjetër thotë:
“Kush i përmbahet istigfarit (të kërkuarit

falje), Allahu ia mundëson atij zgjidhjen për
çdo brengë, dhe rrugëdalje për çdo ngushticë,
dhe e furnizon prej nga nuk llogarit.”

E, për përkujtuesit mjafton vlera, për shkak
se Allahu (xh. sh.) i përkujton ashtu sikurse që
e përkujtojnë ata Atë.

Në Kuranin e madhërishëm thuhet:
“Pra, ju më kujtoni Mua (me adhurime),

Unë ju kujtoj juve (me shpërblim)...” (El-Be-
kare, 152)

E, në hadithin kudsi Allahu i gjithëfuqi-
shëm thotë:

“Unë jam në kujtesën e robit Tim që është
me Mua. Unë jam me të kur ai më përkujton
Mua. E, nëse më përkujton në vete, Unë e për-
kujtoj atë në Vete. Nëse më përkujton sheshazi,
Unë e përkujtoj në një shesh më të mirë prej të

atij.”
Pash Allahun; e si ta braktis mysli-

mani tërë këtë vlerë, e mos ta përkuj-
tojë Allahun e lartësuar?

Për myslimanin është obligim, në
rend të parë, leximi i Kuranit fisnik. Për
shkak se Kurani fisnik është Libër i Al-
lahut të madhërishëm, për mbarë njerë-
zimin.

E, shumë njerëz ka të cilët nuk e
studiojnë, dhe nuk e lexojnë qoftë edhe
një herë gjatë jetës së tyre.

Është turp, sa dhe hutesë,  që Allahu
(xh. sh.) të të dërgojë ty Libër,  e ti mos
ta studiosh atë dhe mos ta dish për-
mbajtjen e tij. Ta zëmë, nëse ty ta dër-
gon një shok apo një i afërm një letër,
me siguri do të shpejtosh për ta hapur
dhe për ta lexuar, që të kuptosh se
ç’përmban ajo. Andaj, po të kuptonte ai
se ti e ke shpërfillur dhe nuk e ke lexuar
atë, shumë do të hidhërohej me ty, ose,
pa një pa dy, do të të urrente. E, si
mund të qëndrojë puna me Librin e Al-
lahut fuqiplotë,  të cilin Ai ta ka dërguar
ty? A pret prej teje mos ta lexosh atë? A
pret prej teje mos ta studiosh atë?

Dhe, a dëshiron të jesh prej atyre
për të cilët në Kuranin Adhimushan

thuhet:
“E i dërguari tha: ‘O Zot imi, vërtet, po-

pulli im e konsideroi këtë Kuran si (diç) të he-
dhur!’” (El-Furkanë, 30)

O vëllai im mysliman, mos u largo prej Ku-
ranit. O vëllai mysliman, bëje Kuranin ba-
shkëndenjës dhe mik tëndin, meqë ai është
Libër i Allahut të gjithëmëshirshëm për ty e
mos e shpërfill atë. Dhe, të dish se për ata që e
lexojnë atë, Allahu (xh. sh.) ka përgatitur
shpërblim dhe shpagim të madh. Në Kuranin
Qerim thuhet:

“Ata që e lexojnë librin e Allahut, që e falin
namazin dhe nga begatitë që Ne u kemi dhënë
japin fshehtazi e haptazi, ata e shpresojnë një

fitim i cili kurrë nuk u humbet.  Ai (Allahu) do
t’ua plotësojë shpërblimin atyre dhe do t’ua
shtojë nga mirësia e Tij. Vërtet, Ai është më-
katfalës dhe shumë mirënjohës.” (Fatir, 29-30)

Muhamedi (a. s.) deklaron se Allahu (xh.
sh.) thotë: 

“Kë e preokupon leximi i Kuranit nga lutja
ndaj Meje, atij ia jap shpërblimin më të vlef-
shëm të mirënjohësit.”

Po ashtu, Muhamedi (a. s.) thotë:
“Në një shtëpi në të cilën lexohet Kurani

shtohet e mira; në një shtëpi në të cilën nuk le-
xohet Kurani, pakësohet e mira e saj.”

Gjithashtu, Resulullahu (a. s.) thotë:
“Vërtet, ky Kuran është edukues i (prej)

Allahut, andaj mësoni nga edukuesi i Tij sa të
mundeni. Vërtet, ky Kuran është litar i Alla-
hut; ai është dritë e qartë, ilaç i dobishëm,
mbrojtës për atë që i përmbahet atij, shpëtim
për atë që e pason atë...”

Andaj, lexojeni atë, meqë për leximin e tij
për çdo shkronjë Allahu i madhërishëm ju
shpaguan me dhjetë të mira, kështu që unë
(Muhamedi a. s.) nuk them se “efil, lam, mim”
është një shkronjë, por “elifi” ka dhjetë, “lami”
dhjetë dhe “mimi” dhjetë të mira.”

Andaj, a e humb myslimani gjithë këtë të
mirë duke mos lexuar librin e Allahut (xh.
sh.)?!

Shumë ka prej njerëzve që nuk e lexojnë
Kuranin, duke u frikësuar se mos po gabojnë
në drejtleximin e tij. E, unë atyre u them: Më
mirë është që Kurani të lexohet para një per-

soni që atë e lexon drejt, me arsye që t’i për-
mirësojë gabimet. Por, nëse nuk e ka lehtë ta
bëjë këtë, le të lexojë Kuran e mos të largohet
prej tij. Lexo Kuran edhe nëse gabon në
ndonjë fjalë të tij dhe ta dish se Allahu të jep
shpërblimin e leximit të drejtë.

Në një hadith thuhet:
“Vërtet,  kur robi lexon (Kuran) dhe e

ndryshon ose gabon, melaqja (engjëlli) e
shkruan ashtu si ka zbritur.”

Muhamedi (a. s.), kështu, informon se le-
xuesi i Kuranit i cili nuk mund ta bëj leximin
me lehtësi, për të ka dy shpagime, e jo një.

Po ashtu në një hadith tjetër thuhet:
“Ai që e lexon Kuranin dhe ka aftësi për

të, për leximin e tij, ashtu si e solli melaqja e
nderuar dhe e ruajtur, dhe ai që e lexon atë, por
në të ka vështirësi, për të ka dy shpagime.”

E pas kësaj, për myslimanin nuk ka arsye
(argument), pos të lexojë librin e Allahut (xh.
sh.).

(Nga arabishtja:
Hfz. doc. dr. Ataullah Aliu) 

“Ata që e lexojnë librin e Allahut, që e falin namazin 
dhe nga begatitë që Ne u kemi dhënë japin fshehtazi e

haptazi, ata e shpresojnë një fitim i cili kurrë nuk u
humbet.  Ai (Allahu) do t’ua plotësojë shpërblimin 

atyre dhe do t’ua shtojë nga mirësia e Tij. Vërtet, Ai
është mëkatfalës dhe shumë mirënjohës.” (Fatir, 29-30)

“Vërtet,  kur robi
lexon (Kuran) dhe e

ndryshon ose
gabon, melaqja

(engjëlli) e shkruan
ashtu si ka zbritur.”

(Hadith)

“E, kur të kryhet
namazi, atëherë
shpërndahuni në
tokë dhe kërkoni
begatitë e Allahut,
por edhe
përmendnejeni
shpesh Allahun,
ashtu që të gjeni
shpëtim.” (El-
Xhumua, 10)

“Pra, ju më kujtoni
Mua (me adhurime),
Unë ju kujtoj juve
(me shpërblim)...”
(El-Bekare, 152)
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Nga Prof. dr. Ali Xhuma
/Universiteti El-Ez’her, Kajro/

Ai është i cili u plotësua kuptimi dhe
portreti i tij

Pastaj Krijuesi i Shpirtrave të dashur
e zgjodhi

I pakrahasueshëm, e i pashoq në vir-
tytet e tij.

Vetë esenca e bukurisë është në naty-
rën e tij.

«Nuk është i mundur perceptimi i
personalitetit të Muhamedit (a.s.) në të
gjitha aspektet e tij. Ai ishte Muhamedi
profet, Muhamedi luftëtar, Muhamedi
biznesmen, Muhamedi politikan, Muha-
medi predikues, Muhamedi reformator,
Muhamedi strehues i jetimëve dhe mbroj-
tës i skllevërve, Muhamedi çlirues i grave
dhe Muhamedi gjykatës… Të gjitha këto
role të mrekullueshme në të gjitha disipli-
nat e jetës njerëzore e kualifikojnë atë –
Muhamedin – për të qenë një hero».

MËSHIRA E DHURUAR PËR
NJERËZIMIN

Pejgamberi – Muhamedi – (a.s.) ka
një gradë të lartë dhe një pozitë të jashtë-

zakonshme tek Zoti i tij, pozitë e cila i
tejkaloi të gjitha krijesat së bashku; ai
(a.s.) është prijësi i bijve të Ademit (a.s),
madje ai është i prijësi dhe i përzgjedhuri
i universeve dhe parisë e elitës së tyre dhe
ai – Muhamedi – (a.s.) është më i lartë-
suar se vetë engjëjt dhe më i mirë se arshi
dhe, në të vërtetë, nuk e di vlerën dhe po-
zitën e tij të lartë askush tjetër përveç Kri-
juesit të tij të Plotfuqishëm.

Zoti ynë e ka veçuar me cilësi dhe pri-
vilegje të shumta dhe Ai e përgëzoi atë
(a.s.) dhe e shumëfishoi falënderimin për
të dhe llojet e përmendjes të tij; herë e
përgëzon atë në mënyrë të përgjithshme
dhe herë tjetër i bën falënderim të deta-
juar dhe e përmend atë në Kuranin e Tij
me cilësitë më të larta, madje, Zoti ynë i
Madhërishëm nuk i është drejtuar asnjë-
herë atij vetëm me emrin e tij, siç ka bërë
me profetët para tij, por gjithmonë i drej-
tohet atij (Muhamedit):

“O profet”, ose 

“O i dërguar (lajmëtar)”,

ose “O ti i mbështjellë”, ose

“O ti i mbuluar”.
E ka përgëzuar Zoti ynë – Muhame-

din – në librin e tij me cilësi fisnike si
mëshira: “Dhe Ne nuk të kemi dërguar ty
(o Muhamed), veçse si mëshirë për
botët.” (El-Enbija:107), dhe gjithashtu ka
thënë i Plotfuqishmi: “Tashmë ju ka ar-
dhur një i dërguar nga gjiri juaj. Atij i
vjen rëndë për gjynahet që bëni ju, jua
dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju
të shkoni rrugës së drejtë dhe është i butë
e i mëshirshëm me besimtarët.” (Et-
Tube:128)  Zoti ynë e cilësoi atë – Mu-
hamedin – me Dritën Udhëzuese në të
Drejtë në thënien e Tij: “O ti Pejgamber,
Ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar për-
gëzues e qortues. Dhe me urdhrin e Alla-
hut, thirrës për në rrugën e Tij dhe pishtar
ndriçues.” (El-Ahzab:45-46). Dhe thotë i
Plotfuqishmi: “O ithtarë të librit, juve ju
erdhi i dërguari Jonë, që ju sqaron shumë
nga ajo që fshihnit prej librit, e për shumë
nuk ju jep sqarime. Juve ju erdhi nga Al-
lahu dritë dhe libër i qartë.” (Maide: 15)

PËRMENDJA E GJYMTYRËVE TË
TRUPIT TË TIJ FISNIK NË KURAN

Nga mënyrat më të larta me anë të të
cilave Allahu i Madhëruar e dalloi Pej-

shumëfishoi falënderimin për të dhe llojet e përmendjes të tij; herë e përgëzon atë në mënyrë të 
përgjithshme dhe herë tjetër i bën falënderim të detajuar dhe e përmend atë në Kuranin e Tij me 
cilësitë më të larta, madje, Zoti ynë i Madhërishëm nuk i është drejtuar asnjëherë atij vetëm me 
emrin e tij,  siç ka bërë me profetët para tij, por gjithmonë i drejtohet atij (Muhamedit): 
{ } “O profet”, ose { } “O i dërguar (lajmëtar)”, ose { } “O ti i mbështjellë”, 
ose { } “O ti i mbuluar”. 
E ka përgëzuar Zoti ynë – Muhamedin

shumëfishoi falënderimin për të dhe llojet e përmendjes të tij; herë e përgëzon atë në mënyrë të 
përgjithshme dhe herë tjetër i bën falënderim të detajuar dhe e përmend atë në Kuranin e Tij me 
cilësitë më të larta, madje, Zoti ynë i Madhërishëm nuk i është drejtuar asnjëherë atij vetëm me 
emrin e tij,  siç ka bërë me profetët para tij, por gjithmonë i drejtohet atij (Muhamedit): 
{ } “O profet”, ose { } “O i dërguar (lajmëtar)”, ose { } “O ti i mbështjellë”, 
ose { } “O ti i mbuluar”. 
E ka përgëzuar Zoti ynë – Muhamedin

shumëfishoi falënderimin për të dhe llojet e përmendjes të tij; herë e përgëzon atë në mënyrë të 
përgjithshme dhe herë tjetër i bën falënderim të detajuar dhe e përmend atë në Kuranin e Tij me 
cilësitë më të larta, madje, Zoti ynë i Madhërishëm nuk i është drejtuar asnjëherë atij vetëm me 
emrin e tij,  siç ka bërë me profetët para tij, por gjithmonë i drejtohet atij (Muhamedit): 
{ } “O profet”, ose { } “O i dërguar (lajmëtar)”, ose { } “O ti i mbështjellë”, 
ose { } “O ti i mbuluar”. 
E ka përgëzuar Zoti ynë – Muhamedin

shumëfishoi falënderimin për të dhe llojet e përmendjes të tij; herë e përgëzon atë në mënyrë të 
përgjithshme dhe herë tjetër i bën falënderim të detajuar dhe e përmend atë në Kuranin e Tij me 
cilësitë më të larta, madje, Zoti ynë i Madhërishëm nuk i është drejtuar asnjëherë atij vetëm me 
emrin e tij,  siç ka bërë me profetët para tij, por gjithmonë i drejtohet atij (Muhamedit): 
{ } “O profet”, ose { } “O i dërguar (lajmëtar)”, ose { } “O ti i mbështjellë”, 
ose { } “O ti i mbuluar”. 
E ka përgëzuar Zoti ynë – Muhamedin

gamberin e tij të shenjtë (a.s.), është për-
mendja e tij nga Allahu në Kuran me shu-
micën e gjymtyrëve dhe pjesëve të trupit
të tij (a.s.). Nuk ekziston ndonjë engjëll i
afërt apo profet i dërguar të cilin Allahu e
përgëzoi dhe lavdëroi me përmendjen e
gjymtyrëve dhe cilësive të tij në këtë më-
nyrë të detajuar.

Zoti ynë përmend fytyrën fisnike të
Muhamedit (a.s.) në Librin e Tij të Da-
shur (Kuranin) dhe thotë: “Ne të pamë ty
(Muhamed) që vazhdimisht drejtoje shi-
kimin (fytyrën) nga qielli. Mirë, pra, Ne
do të të kthejmë ty nga kibla që të kënaq
ty. Prandaj, ktheje fytyrën tënde nga Xha-
mia e Shenjtë (Qabeja)!” (El-
Bekare:144), duke përfshirë në kontekst
një lavdërim të madh përtej përmendjes
së fytyrës, synimi i të cilit (lavdërimit)
është se vetëm me drejtimin e shikimit,
pra fytyrës së tij fisnike, Allahu i dha atij
atë që dëshironte pa as më të voglën
pyetje dhe pa asnjë fjalë të nxjerrë nga
goja e tij (a.s.) dhe bereqeti i fytyrës së tij
në kthimin e saj ishte për të realizuese e
dëshirës së tij.

Dhe, fytyra e Muhamedit (a.s.) është
përmendur në disa versete kuranore të
tjera, si: “Prandaj, ktheje fytyrën tënde
nga Xhamia e Shenjtë (Qabeja)!” (El-Be-
kare:144), “Nga cilido vend që të dalësh,
ktheje fytyrën nga Xhamia e Shenjtë.”
(El-Bekare:149), “Nëse ata të kundër-
shtojnë ty (o Muhamed), thuaju: Unë
(fytyra ime) i përulem vetëm Allahut, e
po ashtu edhe ata që më pasojnë mua”
(Al ‘Imran:20), “Dhe (më është thënë):
Bëhu (drejtoje fytyrën tënde) i sinqertë
në fe dhe kurrsesi mos u bëj nga idhujta-
rët” (Junus:105), “Drejtohu (me fy-
tyrën tënde) ti me përkushtim në
fenë e drejtë” (Er-rum:43).

Allahu i Madhërishëm ka për-
mendur gjithashtu sytë e tij (a.s.) në
më shumë se një verset, ku mund të
përmendim: “Mos i drejto sytë e tu
nga kënaqësitë, që Ne ua kemi
dhënë disave prej tyre” (El-
Hixhr:88), “dhe mos i shmang sytë
nga ata” (El-Kehf:28), “Mos e hidh
shikimin në të mirat kalimtare, që
Ne ua kemi dhënë disave prej tyre”
(Taha:131).

Allahu përmend vështrimin e tij
(a.s.) në disa versete gjithashtu: “por
ai (Muhamedi) pa disa nga mrekul-
litë më madhështore të Zotit të tij”
(En-Nexhm:18) dhe kjo: një përve-
tësim dhe lavdërim për shikimin e
tij dhe se ai (a.s.) vështroi nga argu-
mentet dhe mrekullitë të cilat nuk i
kishte parë askush para tij. Dhe, i
Plotfuqishmi u drejtohet mosbesim-

tarëve, duke u tërhequr vëmendjen për
përgënjeshtrimin e tyre nga ato që Muha-
medi (a.s.) pa: “Vallë, a do ta kundër-
shtonit atë për çfarë ka parë”
(En-Nexhm:12) dhe pastaj Zoti ynë tre-
gon veçimin e Pejgamberit të tij (a.s.) me
shikimin e Xhebrailit (a.s.) në formën e
tij origjinale: “ndërkohë që ai e ka parë
atë (Xhebrailin) edhe një herë tjetër” (En-
Nexhm:13).

Ashtu përmend Zoti ynë i Madhëri-
shëm shikimin fisnik të Muhamedit në
Librin e Tij: “Shikimi i tij nuk u shmang
dhe as nuk e kaloi masën” (En-
Nexhm:17) dhe në këtë kontekst përfshi-
het lavdërimi më tepër se përkujtimi e
përmendja; sepse e lavdëroi Zoti ynë shi-
kimin, duke e cilësuar si të vërtetë e të
sinqertë dhe jo si i pavërtetë e i dalë nga
origjina e të vështruarit. “Së shpejti ti do
ta shohësh, por edhe ata (jobesimtarët e
Mekës) do ta shohin” (El-Kalem:5), “Vë-
shtroji ata (kur t’u zbresë dënimi), se
edhe ata do ta shohin (si janë pasojat e
mosbesimit të tyre)!” (Es-Saffat:175),
“Vështroji ata, se edhe ata do ta shohin!”
(Es-Saffat:179).

Dhe e ka përmendur Allahu veshin e
tij (a.s.) në disa vende në Kuran dhe e
përmend atë për t’iu kundërvënë jobe-
simtarëve: “Ka prej tyre që e ofendojnë
Pejgamberin e thonë: “Ai është bërë vesh
(beson çka dëgjon)”. Thuaj: “Ai është
vesh i të mirës suaj (dëgjon të mirën dhe
nuk vepron të keqen), ai beson Allahun
(çka i thotë), u zë besë besimtarëve dhe
është mëshirues për ata që besuan nga
mesi juaj, e ata që nuk e lënë të qetë të
dërguarin e Allahut, ata kanë dënim të

dhembshëm.” (Et-Teube: 61)
Përmend Zoti ynë, gjithashtu, edhe

dëgjimin e tij fisnik (a.s.) në Librin e Tij
të Dashur: “Ti nuk do të dëgjosh tjetër,
veç pëshpëritjes.” (Taha:108).

Zoti ynë i Madhërishëm përmend
edhe shqiptimin (të folurën) e tij, duke
thënë: “Ai nuk flet sipas qejfit të vet”
(En-Nexhm:3) dhe kjo është tregues i
sinqeritetit të tij (a.s.) në të folur dhe vër-
tetësisë së thënieve të tij.

Dhe, gjithashtu lavdëron Zoti ynë
zërin e tij (a.s.) me nderim dhe respekt
dhe duke iu tërhequr vëmendjen shokëve
të tij që të kenë parasysh mosngritjen e
zërit të tyre përtej këtij caku: “Mos e
ngrini zërin tuaj mbi zërin e Pejgambe-
rit” (El-Huxhurat:2).

I Plotfuqishmi përmend në Kuran
gjuhën fisnike të Muhamedit (a.s.): “Ne e
kemi bërë atë (Kuranin) të lehtë, në gju-
hën tënde, vetëm që, nëpërmjet tij, ti t’u
japësh lajmin e mirë besimtarëve të de-
votshëm dhe të paralajmërosh njerëzit
kokëfortë (në mosbesimin e tyre).” (Mer-
jem:97), “Ne e kemi bërë të lehtë Kura-
nin në gjuhën tënde, që ata të mund të
marrin këshilla” (Ed-Duhan:58), “Mos
nxito (o Muhamed) në leximin e Kuranit
me gjuhën tënde” (El-Kijame:16).

Allahu i madhërishëm përmend gji-
thashtu kraharorin (gjoksin) e tij të pastër
(a.s.) në Librin e Tij Famëlartë, duke
thënë: “Vallë, a nuk ta hapëm ty (Muha-
med) kraharorin (për të pranuar besi-
min)” (El-Inshirah:1) dhe kjo është një
shenjë e mirësive të shumta, që Allahu ia
mundësoi atij (a.s.) dhe virtyti e fama e
Pejgamberit (a.s.) në hapjen e kraharorit

të tij. Dhe, Allahu qetëson të da-
shurin e tij, të Përzgjedhurin
(a.s.): “Ky Libër të është shpallur
ty; le të mos ketë kurrfarë shtrën-
gimi në zemrën tënde për shkak
të tij! Ai të është shpallur, që në-
përmjet tij të paralajmërosh jo-
besimtarët dhe të këshillosh
besimtarët!” (El-A’raf:2) dhe
përmend kraharorin e tij për ta
argëtuar e qetësuar Pejgamberin
(a.s.) me thënien e tij: “Mund të
ndodhë që ti (Muhamed) të lësh
mënjanë diçka nga ato që të janë
shpallur ty dhe të të ngushtohet
kraharori, sepse ata thonë: Përse
nuk i është dërguar ndonjë the-
sar?, ose: Përse nuk vjen një en-
gjëll me të? Ti je vetëm
paralajmërues e Allahu kujdeset
për çdo gjë.” (Hud:12)  Dhe, për-
mend Allahu kraharorin e tij në
një kontekst tjetër për ta mbë-
shtetur Pejgamberin (a.s.): “Ne e

Grada e lartë: Pejgamberi (a.s.) 
me madhështinë e personalitetit të vet

PROFILE

Nuk është i mundur perceptimi i personalitetit të Muhamedit (a.s.) në të gjitha aspektet e tij. Ai ishte
Muhamedi profet, Muhamedi luftëtar, Muhamedi biznesmen, Muhamedi politikan, Muhamedi predikues,
Muhamedi reformator, Muhamedi strehues i jetimëve dhe mbrojtës i skllevërve, Muhamedi çlirues i grave
dhe Muhamedi gjykatës… Të gjitha këto role të mrekullueshme në të gjitha disiplinat e jetës njerëzore e

kualifikojnë atë – Muhamedin – për të qenë një hero.
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dimë mirë, që ty të ngushtohet zemra nga
fjalët e tyre” (El-Hixhr:97).

Edhe zemrën e tij fisnike e përmend
Allahu në Kuranin famëlartë dhe përshin
në këtë përmendje lavdërimin për të
(a.s.): “Thuaju (o Muhamed) atyre që
janë armiq të Xhebrailit, se ai e ka zbritur
Kuranin në zemrën tënde me lejen e Al-
lahut, si vërtetues të librave të shenjtë të
mëparshëm dhe si udhërrëfyes e lajm të
mirë për besimtarët” (El-Bekare:97),
“Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata
do të largoheshin prej teje.” (Al
‘Imran:159), “Atë e zbriti Shpirti i be-
sueshëm (Xhebraili) në zemrën tënde (o
Muhamed), që të jesh nga ata që para-
lajmërojnë” (Esh-Shu’ara’:193-194),
madje Zoti ynë e lavdëroi zemrën e
Pejgamberit të tij (a.s.) në mënyrë të
veçantë, kur vërtetoi se zemra e Pej-
gamberit (a.s.) është më e fortë se
malet në përballimin e zbritjeve të
Shpalljeve hyjnore: “Sikur këtë Kuran
t’ia shpallnim ndonjë mali, ti do ta
shihje atë (mal) të përulur dhe të co-
pëtuar nga frika e Allahut. Shembuj të
tillë Ne u japim njerëzve, që ata të me-
ditojnë.” (El-Hashr:21) dhe Allahu e
zbriti atë (shpalljen hyjnore, Kuranin)
në zemrën e Pejgamberit (a.s.) dhe ai
e përballoi atë që nuk mund ta përbal-
lojë mali i lartë e i qëndrueshëm.

Dhe e veçoi Zoti ynë zemrën e tij
(a.s.) me përmendje në Librin e Da-
shur (Kuranin), duke përfshirë lavdë-
rimin e kësaj zemre fisnike: “Zemra (e
Muhamedit) nuk gënjen për atë që ka
parë” (En-Nexhm:11), “Ne po t’i tre-
gojmë ty disa nga historitë e të dër-
guarve, për të ta forcuar zemrën”
(Hud:120), “Ne ta kemi shpallur kë-
shtu për të forcuar zemrën tënde dhe ta
kemi zbuluar qartazi varg pas vargu”
(El-Furkan:32).

Allahu ka përmendur edhe dorën e
Pejgamberit (a.s.) në kontekstin urdhë-
ror të animit nga e mesmja e artë, mes
koprracisë dhe të shpenzuarit pa kufi,
duke thënë: “Mos e shtrëngo dorën, as
mos u bëj dorëshpuar e të mbetesh i qor-
tuar dhe i mjerë.” (El-Isra’:29), ashtu
siç ka përmendur Zoti ynë kurrizin e
Pejgamberit (a.s.) në kontekstin e mi-
rënjohjes ndaj tij: “Dhe ta hoqëm barrën
e cila ta rëndonte tepër kurrizin” (El-In-
shirah: 2-3).

ORIGJINA E TIJ FISNIKE

Allahu i madhërishëm përmend cilë-
sitë dhe gjërat e tij personale fisnike, pa
përmendur organet, duke i lavdëruar ato;
dhe nga këto cilësi prejardhja e tij fisnike

(a.s.): “dhe lëvizjet e tua midis atyre që
përulen në sexhde” (Esh-Shu’ara’:219).
Transmetohet nga Ibni Abasi (r.a.) rreth
kuptimit të këtij verseti dhe thuhet: «Do-
methënë, në përgatitjen e tij, në origjinën
e prindërve (paraardhësve) Adem dhe
Nuh dhe Ibrahim derisa e nxori atë pro-
fet» (Tefsiri i Kurtubiut).

Ai ishte më i përshtatshmi profet mes
popujve të tyre dhe ishte absolutisht po-
pulli më i përshtatshëm, ashtu siç lajmë-
ron vetë (a.s.), transmetohet nga Uathileh
bin El-eska’ se Pejgamberi(a.s.) ka thënë:
“Me të vërtetë Allahu ka përzgjedhur
Ismailin prej bijve të Ibrahimit, dhe për-
zgjodhi prej bijve të Ismailit Beni Kena-
neh, dhe përzgjodhi nga Beni Kenaneh

Kurejshët, dhe përzgjodhi Beni Hashimët
prej Kurejshëve, dhe më përzgjodhi mua
prej Beni Hashimëve” (Musnedi i Ahme-
dit). Dhe transmetohet prej xhaxhait të tij
Abas (r.a.) se Pejgamberi(a.s.) ka thënë:
“Allahu krijoi krijesat dhe më bëri mua
prej më të mirëve ndër ta, prej më të mi-
rëve të kohës së tyre, pastaj zgjodhi fiset
dhe më caktoi mua në fisin më të mirë,
pastaj zgjodhi shtëpitë dhe më caktoi
mua në njërën prej shtëpive më të mira,
prandaj unë jam më i përzgjedhuri prej
njerëzve të tyre dhe nga më e mira derë
prej tyre.” (Termidhi)

Ai është prijësi ynë Ebul-Kasim Mu-
hamed bin Abdullah bin Abdul-mutalib
bin Hashim bin Abdu-menaf bin Kusaj
bin Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ej
bin Galib bin Fehr bin Malik binin-nad’r
bin Kenaneh bin Khuzejmeh bin Mudri-
kah bin Iljas bin Mudir bin Nezar bin
Muid bin Adnan.

Dhe nëna e tij (a.s.) është Aminah
bint Veheb bin Abdu Menaf bin Zuhrah
bin Kilab i përmendur në prejardhjen e tij
(a.s.) dhe ai është gjyshi i tij i pestë.

Prejardhje si të ishte dielli i dynjasë
Dritë dhe shtyllë nga ndarja e mën-

gjesit
Nuk ka në to veçse prijës prej prijësi
Përfitoi moralin, devotshmërinë dhe

mirësinë.
Në këtë mënyrë Allahu e përcaktoi

jetën e Pejgamberit të tij dhe kohën e
qëndrimit të tij në Tokë dhe u betua për
këtë në Librin e Tij, duke thënë: “Beto-
hem për jetën tënde (o Muhamed), se ata
ishin vërtet të përhumbur në dehjen e
tyre!” (El-Hixhr: 72)Ashtu siç e përcak-

toi Zoti ynë i Lartësuar vendin në të cilin
do të jetonte Pejgamberi ynë fisnik (a.s.),
duke thënë në lavdërimin e Tij ndaj ven-
dit të të dashurit (a.s.): “Betohem për këtë
vend (Mekën), në të cilin ti je i lirë (o
Muhamed)” (El-Beled:1-2)

Dhe, lavdëroi Zoti ynë i Plotfuqi-
shëm gratë e tij (a.s.), të cilat nuk e ar-
ritën këtë gradë të lartë veçse për shkak
të afrimitetit të tyre me Pejgamberin e
përzgjedhur (a.s.), duke thënë: “O gratë
e të Dërguarit! Ju nuk jeni si gratë e
tjera.” (El-Ahzab:32) dhe me të njëjtin
kuptim: “I Dërguari është më i afërt me
besimtarët, sesa ata për njëri-tjetrin;
gratë e tij janë (si) nënat e tyre” (El-
Ahzab:6).

Dhe, në të vërtetë, përmendim sa u
tha më lart si shprehje të njohjes sonë të
pozitës së tij fisnike në atë ngjarje të ma-
dhërishme, e cila është “ngjarja e Me-
vludit Sherif”.

FESTIMI I MEVLUDIT SHERIF

Mevludi Sherif ka qenë një vështrim
i mëshirës hyjnore për sa i përket histo-
risë njerëzore në tërësi. Kurani fisnik
shprehet për praninë e Pejgamberit (a.s.)
se ai është mëshirë për gjithë botët: “Dhe
Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed),
veçse si mëshirë për botët” (El-
Enbija:107) dhe kjo mëshirë nuk është e
kufizuar, por përfshin edukimin e njerë-
zimit, purifikimin, mësimin dhe udhëzi-
min e tyre drejt Udhës së Drejtë dhe
përparimin e tyre në nivelin moral dhe
material të jetës së tyre, ashtu siç ajo nuk
kufizohet vetëm me popujt e asaj kohe
por zgjatet me zgjatjen e të gjithë kohës:

“Ai do ta dërgojë atë edhe tek të tjerë
(myslimanë) nga ata, të cilët ende nuk u
janë bashkuar. Ai është i Plotfuqishmi
dhe i Urti” (El-Xhumu’a:3).

Edhe festimi i Mevludit të prijësit të
Universeve dhe Vulës së Profetëve dhe të
Dërguarve, Pejgamberit të mëshirës dhe
lehtësimit të ummetit, prijësit tonë Muha-
medit (a.s.), është ndër punët më të mira
dhe ndër aktet më të mëdha të adhurimit,
sepse shpreh gëzim dhe dashuri për Pej-
gamberin (a.s.). Dhe dashuria ndaj Pej-
gamberit është një nga parimet themelore
të besimit dhe transmetohet hadithi i saktë
nga ai (a.s.) se ka thënë: «Nuk beson
askush prej jush deri sa të bëhem më i da-
shur për të se djali i tij, se babai i tij dhe të
gjithë njerëzit.» (Transmeton Buhariu)

Ka thënë Ibni Rexhebi: “Dashuria
ndaj Pejgamberit (a.s.) është një nga pari-
met themelore të besimit dhe ajo kraha-
sohet me dashurinë ndaj Allahut të

madhërishëm dhe Allahu e ka krahasuar
me të dhe premtoi e u zotua për ata që
vënë para këtyre dy dashurive diçka nga
gjërat e dëshiruara, sigurisht nga të afër-
mit dhe pasuritë dhe pronat etj., duke
thënë: “Thuaj: Nëse etërit tuaj, bijtë tuaj,
vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pa-
suria juaj që e keni fituar, tregtia për të
cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë
dhe shtëpitë ku e ndieni veten rehat, janë
më të dashura për ju sesa Allahu, i Dër-
guari i Tij dhe lufta në rrugën e Tij, atë-
herë pritni deri sa Allahu të sjellë
vendimin (dënimin) e Tij. Allahu nuk e
udhëzon në rrugën e drejtë popullin e pa-
bindur.” (Et-Teube:24). Dhe kur Omeri i
tha Pejgamberit (a.s.): Ti më je më i da-

shur se çdo gjë tjetër, përveç vetes sime.
Tha: «Jo, o Omer, deri sa të jemi më i da-
shur për ty se vetja jote.» Omeri tha:
Pasha Allahun, tani më je më i dashur se
vetja ime. Tha: «Tani o Omer». (Tran-
smeton Buhariu)

Festimi i ditëlindjes së tij (a.s.) është
përmendje e vetë Pejgamberit dhe për-
mendja e Pejgamberit është urdhër, që
nuk dyshohet në legjitimitetin e tij, sepse
ai është parimi i parimeve dhe shtylla e
saj e parë; Allahu i caktoi Pejgamberit
(a.s.) një gradë dhe pozitë të lartë dhe ia
shpalli tërë universit emrin e tij, dërgimin
e tij, personalitetin e tij dhe pozitën e tij
dhe i gjithë universi ndjeu një gëzim të
përhershëm dhe lumturi absolute me dri-
tën e Allahut dhe lehtësimin e Tij dhe mi-
rësinë e Tij për mbarë botën dhe
argumentin e Tij.

Dhe, që nga shekulli i 4 dhe i 5 i hi-
xhretit, paraardhësit tanë, dijetarët e Se-

lefi Salihit përmendën dhe futën festimin
e Mevludi Sherifit të Pejgamberit më të
Madh (a.s.) dhe ringjallën natën e Mevlu-
dit me lloje të shumta adhurimesh, si:
shpërndarje të ushqimit, lexim tëKuranit,
lutjet e shumta, recitimin e poezive dhe
lavdeve për Pejgamberin e Allahut (a.s.),
siç argumenton për këtë më tepër se një
nga studiuesit e historisë si dy hafizët,  Ibn
El-Xheuzij dhe Ibni Kethiri, Hafizi Ibn
Dihjetu El-Andalusij, Hafizi Ibnu Haxher
dhe vula e Hafizëve Xhelalud-dijn Es-Su-
jutij, Allahu i mëshiroftë të gjithë.

Dhe, një grup dijetarësh dhe juristësh
kanë shkruar rreth pëlqyeshmërisë së fe-
stimit të përkujtimit të Mevludi Sherifit
dhe kanë sqaruar me argumente të sakta
se kjo është një punë e pëlqyeshme; në
një mënyrë të tillë që të mos mbetet
asnjë person që ka tru, kuptim dhe log-
jikë të shëndoshë në krahun e mohue-
sve ndaj asaj që ndoqën “Selefuna
Es-salih” paraardhësit tanë të devot-
shëm kundrejt temës së përkujtimit të
Mevludi Sherifit dhe Ibnu Elhaxhi ka
dhënë një shpjegim të gjatë në librin e
tij “El-Medkhal” rreth veçorive që li-
dhen me këtë festim dhe ka përmendur
në të fjalë me vend dhe të dobishme, të
cilat qetësojnë zemrat e besimtarëve,
duke pasur parasysh se Ibnu El-haxhi e
ka shkruar librin e tij “El-Medkhal”
rreth diskreditimit të bidateve dhe ri-
sive të shfaqura, të cilat nuk i përmend
asnjë argument ligjor (i sheriatit).

Dhe, në fund, nuk gjej fjalë më të
mira se të Busajriut – Allahu e mëshi-
roftë – i cili thotë:

Ai është i cili u plotësua kuptimi
dhe portreti i tij

Pastaj Krijuesi i Shpirtrave e zgjo-
dhi të dashur

I pakrahasueshëm, e i pashoq në vir-
tytet e tij

Vetë esenca e bukurisë është në naty-
rën e tij

Lër mënjanë çka kristianët preten-
dojnë për Pejgamberin e tyre

Pastaj lavdëroje atë sa të duash, por
me urtësi

Veshi qenies së tij ç’të duash nga fi-
snikëria

Atribuoi statusit të tij të lartë ç’të dë-
shirosh nga madhështia

Me të vërtetë nuk ka për Hirin dhe
Mirësinë e të Dërguarit të Allahut

Një kufi ku folësi të shprehë (atë që
ndjen) me gojën e tij.

Dhe le të jetë lutja jonë e fundit: “Fa-
lënderimi i takon Allahut, Zotit të gjithë
botëve.”

(P.s. Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Shkruan: Mr. Behrim JUSUFI

Mos, vallë, leksionet e shumta,
doktrinat hyjnore dhe shoqë-
rore, bënë që të shmanget qenia

njeri prej predikimeve të tilla. Tabuja e
përditshmërisë sikur e bezdisi, apo ndo-
shta e bëri mendjemadh që ta harrojë vet-
veten. Duket se njerëzimi aq shumë
devijoi nga e mbara, saqë sot e virtyt-
shmja e dikurshme konsiderohet pra-
pambeturi, kurse turpërimi i dikurshëm
mburrje, trend e krenari.

Një prej elementeve përcaktuese so-
ciologjike të të qenit komb është edhe
kodi moral. Morali ishte temë shumë e
përfolur dikur në mësimet filozofike e so-
ciologjike, çelës i predikimeve fetare. Si
tërësi, nuk përfshin vetëm trajtimin si-
përfaqësor sikur që mund ta kuptojëshu-
mica. Por, morali është kodi përmbledhës

i sjelljes njerëzore, i ruajtjes së vlerave
shpirtërore e fizike, hierarkia më e lartë e
virtyteve njerëzore dhe mbretëria e per-
sonalitetit individual dhe shoqëror. Pran-
daj, është jo korrekte që sa herë dëgjohet
kjo fjalë, të na shkojë mendja te sjelljet
amorale. Nga vetë fakti se jo vetëm të
mbrojturit e trupit është amorale, por çdo
sjellje e pahijshme mund të konsiderohet
gjest johuman dhe me mungesë të karak-
terit.

Sido që të jetë, pa dyshim se ele-
mentikryesor i moralit fshihet në sjelljet
e hijshme dhe në ruajtjen e virtyteve të
çiltërsisë e të nderit. Në kohën të cilën ne
sot e quajmë si postmoderne, kur fluksi i
informacioneve dhe përmbajtjeve nga më
të ndryshme na bombardon çdo ditë,
është shumë vështirë të thuhet çka në të
vërtetë paraqet kod moral; jo sepse një
gjë e tillë nuk është e njohur, por sepse as

që bëhet fjalë se veshjet çfarë janë sot,
sjelljet dhe liberalizimi i plotë, spikatja
epshore e trupave – të gjitha këto jo që
nuk konsiderohenamoral, por, përkun-
drazi, janë trend i të qenit në kohë, mo-
dernë dhe ndjekës i elementeve
bashkëkohore: modës, stilit dhe epshit.

Aq shumë shoqëria njerëzore është
lëshuar pas epshit, saqë nuk ka ide se ku
do të përfundojë, ose çfarë qëllimi në të
vërtetë ka me sjelljet e tilla. Pothuajse të
gjitha dominotë e qelizës njerëzore, të
cilën deri vonë e konsideruam
familje,janë rrëzuar. Sot as që bëhet fjalë
se familja bart po ato epitete të dikur-
shme; edhe në ato raste kur mundohet të
përmenden këto virtyte të saj, shërbejnë
vetëm si teori dhe fjalime pa efekt. 

Jemi fryrë plotësisht nga sistemi i cili
na ofron gjithçka, duke na mësuar si fë-
mijë të vegjël se: ju nuk patët të drejtë kur

formuat hierarkinë e vlerave; keni gabuar
qenësisht në kodin moral dhe koncepti-
mit se çfarë është morale dhe e ndershme
e çka nuk është si e tillë. Gabuat gjitha-
shtu në përkufizimin e prejardhjes tuaj si
qenie njerëzore. Më pastaj, gabim i ra-
dhës të cilin e keni bërë pa dyshim është
mënyra e veshjes tuaj, dhe ajo që e kon-
sideruat se e mirë publike duhet t’i takojë
gjithë shoqërisë dhe të mos ketë mundësi
individi ta përdor në emër të shoqërisë. 

Me një fjalë, ne gjithçka bëmë
gabim... A thua aq injorantë ishim? Mo-
nitorët e televizioneve tona janë të stër-
mbushura me ekspozime të trupave; për
shatërvanë as që bëhet fjalë; në shkollat
tona, duke filluar nga mësimdhënës e më-
simdhënëse, e duke përfunduar tek nxë-
nësit e nxënëset, sjelljet, raportet, veshjet
e bisedat mes tyre janë ‘sa më moderne,
sa më në trend’. Aq shumë,       saqë fiton
përshtypje se sot ka vetëm një lëmë - ajo
e ‘Çedukimit seksual’. 

Kështu, shoqëritë erdhën në një pikë
pa kthesë; nuk mund të ndërtohet ajo që
është e rrënuar. Por, shtrohet pyetja: si të
vazhdohet tutje me atë pak që mundohet

ta mbajë veten të gjallë në gjithë këtë rrë-
mujë? Fundi i fundit, kujt i bëhet vonë
më për diçka, që të gjithë sot janë të in-
formuar, andaj as që bëhet fjalë se dikush
ka të drejtë t’i thotë dikujt se si duhet të
sillet.  Kjo pa dyshim do të ishte cenim i
të drejtave individuale, po edhe nëse
bëhet fjalë për: motër, bijë, burrë apo
grua të vet. S’ka rëndësi autoriteti dhe fa-
milja - qëmoti qëndrojnë të varrosur nën
dhe:‘babë e nënë shikoni punët tuaja; ju
s’keni pas ide se si duhet të vishet e të je-
tojë njeriu’. 

Të rinj dhe të reja ndërrohen mes vete
po aq sa ndërrohen çorapet në këmbët e
tyre: dy-tri herë gjatë njëzetekatër orëve.
Kjo është gjë normale, sepse nuk jetojmë
në parahistori, kur njerëzit nuk kanë pas
ide çka është jeta dhe si duhet të jetohet.
A thua? Realiteti i parahistorisë nuk na
tregon kështu - pikërisht edhe ata ishin të
lakuriqësuar ose gjysmë të lakuriqësuar;
kishin brendemë në zë, më të njohura, se
kreacionet e modës të kohës së sotme.

Kështu, të rinjve as që u bie ndër
mend të formojnë familjet e tyre. E pse
do ta bënin një gjë të tillë, kur mund të

bashkohen sot e të lihen nesër?!  Ose të
bashkëjetojnë një ditë, një javë, një muaj
a një vit, ‘për ta provuar se si do t’u
shkojë’, pa qenë të obliguar për të bërë
planifikimin e familjes, pa lindur fëmijë
dhe, në fund fare, njëri-tjetrit t’i thonë:‘ti
rrugës tënde, unë rrugës time’.

Po pse do të duhej të lodheshin me fë-
mijë, kur mund të blejnë qenë të vegjël e
t’i shëtisin parqeve e shatërvanëve ditë e
natë?! Fundi i fundit, ‘kujt i duhen më fë-
mijët!; le të shfaroset kjo qenie e ‘gërdit-
shme nga planeti ynë, që na sjell obligime
për t’u kujdesur, për ta rritur e edukuar;
kështu do të jemi të qetë dhe pa obli-
gime’.

Dhimbjee trishtim, pas të pafundmit
shfrenim e lëshim në epsh, e cila gëlltit
gjithçka tonën. Dikur na edukuan, na
përkëdhelën; sot ne i torturojmë në men-
dje më të vegjlit tanë. Harruam gjithçka
që dikur mësuam. Harruam se dikur
ishim njerëz që mburreshim dhe kreno-
heshimme prejardhjen, me sjelljen, me
moralin dhe me gjithçka të virtytshme.
Më e keqja është se gjithë këtyre u themi:
‘mirë’.

Kriza morale dhe fundi i familjes

Në ditën kur familjen e varrosëm,
Me duart tona e shtimë nën dhe,

Asgjë më s’u brengosëm ç’do të ndodhë në atdhe,
Sigurisht, numri ynë do të pakësohej, por s’ka të keqe,

Ne nuk vajtuam; e pse duhet ta bënim,
Prindërit s’i dëgjuam, fare s’i respektuam,

Me sëmundje të shumta ne u kapluam,
Në trup, shpirt e në zemër ne u degjeneruam.

Prandaj dhe përfunduam.
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Shkruan: Zulejha Murati

A keni menduar ndonjëherë se çfarë
roli luan mënyra se si ju e motivoni veten
në arritjen e qëllimeve tuaja?

Është ndoshta një pyetje e rëndësishme
për t’i dhënë përgjigjen, sepse kjo do t’ju
ndihmojë të qëndroni të qëndrueshëm në
rrugën e qëllimeve tuaja.

“Motivimi është çelësi për të qenë i
suksesshëm dhe për të arritur qëllimet.”

Bota ndryshohet nga shembujt e nje-
rëzve,sepse janë ata që një libër që dëshi-
rojnë ta lexojnë, por ende nuk është
shkruar,e shkruajnë vetë.

Normalisht, fakti se sa jeni të gatshëm
të qëndroni dhe të përshtateni me rrethanat
e jetës përcakton nëse do të fitoni ose jo.

Formula,  të cilën unë e kam emëruar si
“formula S3”,  do t’ju ndihmojë t’i balan-
coni faktorët kryesorë për një mënyrë të
suksesshme jetese.

1.Sukses-cakto disa kritere për përku-
fizimin e suksesit për ty.

2.Strategji-krijo një plan për të arritur
balancë mes punës dhe jetës tënde.

3.Sinergji-sigurohu që të jesh i foku-
suar në marrëdhënie dhe bashkëpunime
kreative me ata që të rrethojnë.

Formimi i njeriut dhe shoqërisë së suk-
sesshme është një çështje e vjetër. Nëse
sukses do të thotë të arritura në jetë,atëherë
shtrohet pyetja se cila është rruga që të
shpie deri tek suksesi.

Në Amerikë disa punëtorë kishin le-
xuar një libër, ‘Çelësi i suksesit’, dhe i ki-

shin zbatuar këshillat e tij, kishin vizuali-
zuar qëllimet e tyredhe gjatë gjithë kohës
kishin menduar për të. Por,  pasi kaloi një
kohë,  panë që rezultatet që dëshironin nuk
dukeshin askund. Mendonin se suksesi do
t’u vinte në pjatë argjendi,  vetëm për fak-
tin se mendonin gjatë gjithë kohës për të.
Pra,  për të mos rënë në konfuzione të tilla,
duhet ta qartësojmë thelbin e sekretit të
suksesit.

Gjëja e parë që duhet ta kemi të qartë
është kuptimi i fjalës sukses.

Sukses do të thotë të arrish të gjitha ën-
drrat dhe qëllimet tua personale.

Pra, nga kjo del që suksesi nuk është e
njëjta gjë për të gjithë. Për dikë suksesi
është të bëhet ambasador,për dikë mjek,
kurse për dikë tjetër është të bëhet lojtar i

skuadrës së Barcelonës. Ëndrrat janë plani
final, pra vizioni përfundimtar, kurse qëlli-
met janë ato të cilat,  nëse arrijnë të për-
caktohen, kontribuojnë shumë në
realizimin e ëndrrave. Pra,  në shembullin
që përmendëm më parë në qoftë se dëshi-
ron të bëhesh ambasador,  qëllimet e për-
caktuara do të jenë: të diplomohesh për
shkenca politike, të zotërosh aftësi shumë
të mira komunikuese, të mësosh disa gjuhë
të huaja etj.

Rruga e suksesit është si ajo thënia la-
tine: “per aspera ad astra”(nëpër ferra deri
në yje)! Pra,  sukseset nuk arrihen drejt-
përsëdrejti. Rruga drejt tyre nuk është e
njëjtë për të gjithë; ajo kërkon punë të va-
zhdueshme dhe vetëbesim të plotë.

Dua të potencoj një shembull të thje-
shtë,  për të sqaruar më lehtë se për çka
bëhet fjalë.

T’i marrim shembull ata që kanë më-
suar të ngasin makinën dhe asnjëri prej tyre
nuk ka arritur të mësojë që me vendosjen e
parë të duarve në timon,por kanë arritur të
mësojnë përmes shumë provave të dë-
shtuara,  deri sa kanë gjetur mënyrën e
duhur.

Shembull:nëse njërit i duhen njëzet

prova të dështuara për të arritur qëllimin,
kurse tjetrit pesëdhjetë,por kryesorja që në
fund që të dy do të arrijnë qëllimin e para-
parë.

Sigurisht,  numri i provave varet edhe
nga aftësitë personale dhe nga eksperien-
cat e mëparshme.

Pra,  të theksojmë:
*Suksesi varet nëse do të jesh në gjen-

dje të provosh numrin e duhur të provave,
deri sa të gjesh metodën e saktë për reali-
zimin e qëllimit.

*Ndërkohë që provon dhe dështon,
fikso gabimet, që të përmirësohesh në për-
pjekjen tjetër.Vetëm në këtë mënyrë do të
mësoni se çfarë jep rezultate dhe çfarë jo.

*Jeni fleksibël edhe kur e shihni që një
metodë nuk funksionon; atëherë provojeni
një metodë tjetër; përndryshe nuk do të
mësoni kurrë metodën se si arrihet apo si
bëhet diçka.

Atëherë, dua të përmend një rast nga
jeta e një shkrimtari që ndoshta të gjithë e
njohim: Çarls Dickens.

Dickens ka punuar si një tiketëngjitës
në një llogor të një fabrike,por ëndrra e tij
ishte që të bëhet shkrimtar. Kështu,  ai
shkruante vazhdimisht përmbajtje të ndry-
shme. Shkrimet e tij i dërgonte për botime
nëpër revista dhe gazeta,  por vazhdimisht
merrte përgjigjen se punimet e tij nuk e ki-
shin vlerën e duhur për t’u botuar dhe për
t’u ofruar lexuesve.Por,  Dickensi asnjë-
herë nuk hoqi dorë nga synimi i tij:  va-
zhdoi të shkruante dhe t’i dorëzonte
shkrimet në ndonjë redaksi tjetër për
botim.Kështu kishte vazhduar deri në një
çast kur një redaktor i zgjuar dhe vizionar
ishte ndalur dhe duke u përqendruar tek
shkrimet e Dickensit,  kishte konstatuar se
në brendinë e sentencave të këtij të riu ki-
shte shumë gjëra të dobishme që duheshin
nxjerrë në shesh. Me botimin e këtyre tek-
steve,  kishte ndodhur një revolucion
shumë i rëndësishëm, i cili e kishte ndry-
shuar krejtësisht rrjedhën e jetës së Dic-
kensit.Kështu,  ai u bë ai që njihet sot - një
autor mjaft i lexueshëm.

Me një fjalë,  nevojitet të hiqet perdja,të
hiqet pluhuri i mendjeve të ndritura.

Suksesi arrihet vetëm duke pasur një
imagjinatë të bujshme, duke pasur vetëbe-
sim, duke siguruar përsosurinë,duke vënë
qëllime para vetes, duke mësuar pandarë
dhe duke bartur përgjegjësi për çdo hap të
hedhur.

Prandaj edhe ne duhet t’i motivojmë
dhe t’i nxisim njerëzit,të bëjmë përhapjen
e suksesit dhe të arriturave,sepse shoqëritë
të cilat ne sot i konsiderojmë si botë e
avancuar në të gjitha aspektet e jetës kanë
arritur këtë gjë, domethënë ato e kanë bërë
socializimin e suksesit. Ato kanë arritur të

ngrenë nivelin e vetëbesimit tek të gjithë
njerëzit,e me këtë është ngritur edhe niveli
i sukseseve të individëve dhe shoqërisë,
apo ka korrur sukses i gjithë kombi në të-
rësi.

Atëherë lind pyetja se si t’ia fillojmë
kësaj rruge?

Një nga pengesat më të mëdha që hasin
njerëzit kur duan të kenë sukses,  është
mendimi se ata duhet të posedojnë një pikë
starti nga t’ia fillojnë. Ky është një besim i
gabuar,megjithatë në disa hapa mund të
sqarojmë se si të zgjedhësh ndonjë gjë
komplekse pa ditur fare nga t’ia fillosh.

Shembull:
Hapi i parë: të supozojmë se ti do të

mësosh programet e kodeve kompjuterike,
megjithatë nuk posedon asnjë informacion
mbi to. Atëherë gjëja e parë që duhet të
bësh është të kërkosh në google me fraza si
“si të krijosh programe kompjuterike?” dhe
lexo 10 faqet e para të rezultateve.Pasi të
përfundosh me leximin e tyre, ti do kesh
përfituar disa njohuri bazë.

Hapi i dytë: pasi të përfundosh me njo-
huritë elementare,  do të fillosh me kërki-
min e frazave më specifike dhe,  sa ma
thellë që depërton në tema dhe sa më
shumë prova që realizon,  do ta vërtetosh
se aq më të profesionalizuar do ta ndjesh
veten.

Me leximin e artikujve të parë, do të
kuptosh vetëm 10/20% prej tyre; por, me
vazhdimin e leximit, kjo përqindje do të
ngrihet gradualisht.

Hapi i tretë(i fundit):Pas disa ditësh do
ta shohësh veten duke kërkuar për terma
shumë më specifikë.Pra,  nga hiçi, ti u bëre
një profesionist.

Andaj, përderisa jeni duke lexuar diçka
të re dhe e kuptoni vetëm një përqindje të
vogël prej saj,mos u dëshpëroni e mos u
dorëzoni,  sepse përderisa ti vazhdon fo-
kusimin në kauzën tënde të paraparë,kjo
përqindje do të rritet gradualisht.

Njeriu i suksesshëm nuk paraqitet di-
rekt në majat e suksesit; ai gatuhet gjatë
jetës dhe i formon tiparet e tij një nga një.

Andaj ne sot duhet t’i përqafojmë fort
ëndrrat dhe qëllimet tona,të përqafojmë
fort edukimin dhe arsimimin tonë.

Arsim kudo…Arsimin duhet ta konsi-
derojmë si një laborator mjekësor,që ofron
mjekim për çdo sëmundje që ka sistemi
shoqëror. Vetëm me ndihmën e tij kombi
ynë mund të arrijë çdo sukses duke u ngji-
tur në majat më të larta, ku të gjitha men-
djet do të jenë të përqendruara tek i njëjti
objektiv.

Dhe, në fund dua ta mbyll me një thë-
nie të profetit tonë, Muhamedit (s.a.v.s.):
“Në humbje të madhe është ai person që i
ka dy ditë të ngjashme…”

Motivimi, bazë suksesi në arsimim

Një shoqëri e zhvilluar “merr
frymë” nga të rinjtë. Të rinjtë

janë mundësia për të ecur
përpara. Ata janë zhvillimi,

përparimi, progresi. Të rinjtë
janë motivimi i një të ardhmeje

të suksesshme, i një kombi të
zhvilluar, i një historie të

lavdishme. Pikërisht jemi ne të
rinjtë, sepse ne zotërojmë të

gjithë potencialin e duhur për
progres, ndryshim e revolucion.
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Shekullariteti si kornizë normative:
Linjat konfuze të konflikteve post-she-
kullare kërkojnë shekullaritetin si kor-
nizë. Ndarja e fesë dhe e së drejtës, si
dhe njohja e të drejtave të njeriut, mund
të shërbejnë si rregulla të diskursit she-
kullar dhe njëkohësisht si mundësim dhe
kufi për diversitetin. Sipas kësaj, post-
shekullariteti vjen në shprehje në një
shtet shekullar e jo në një post-shekullar.

Sipas kësaj që u tha më lart, post-she-
kullarizmi shënon jo një epokë të re, por
një perceptim të ndryshuar dhe domo-
sdoshmërinë për të punuar edhe më tej në
rrafshin e fesë në kontekstin social. Gja-
shtë veçoritë e përmendura më lart me
këtë rast mund të kuptohen si kategori
normative konstruktive që mëtojnë ta rre-
gullojnë raportin midis feve dhe shoqë-
risë larg çdo izolimi apo segregimi
reciprok.

TEORIA E MODERNITETIT TË
SHUMËFISHTË

Trajtimi kritik dhe refleksiv i dy teo-
rive, apo tezave të mësipërme lidhur me
rëndësinë e fesë dhe të fetares në kontek-
stin social, ofron mundësinë për kërkimin
e opsioneve të tjera të sqarimit të kësaj li-
dhjeje të fesë me shoqërinë. Duke i traj-
tuar këto dy procese të shekullarizmit dhe
të post-shekullarizmit, por në veçanti
duke e rishqyrtuar procesin e mbarë mo-
dernizimit të shumëpërfolur, sociologët e
sotëm konstatojnë mangësitë dhe pam-
jaftueshmërinë e këtyre tezave për ta sqa-
ruar realitetin ashtu siç është. Përderisa
shekullarizmi fliste për humbjen dhe
zhdukjen e fesë dhe të fetares në planin
social, post-shekullarizmi fliste për rik-
thimin e fesë. 

Kritikuesit e tezës së shekullarizmit
sot po fitojnë terren të gjerë në nivele të
ndryshme për qëndrimet e tyre. Kritika e
parë ka të bëjë me supozimin se përmes
shekullarizimit është identifikuar në më-
nyrë shkencore një proces shoqëror i cili
rrjedh domosdo dhe me synim të qartë
dhe i cili pashmangshëm shpie te zhdukja
e fesë. Përveç disa ateistëve militantë –
sot kryesisht nën një petk biologjistik dhe
natyralist – teorinë e shekullarizmit si një
teleologji, pra si një mësim për synimin e
historisë e të shoqërisë, nuk e përfaqëson
askush më. Fusha e dytë e kritikës mbi
shekullarizmin ka të bëjë me dimensio-
nin inherent euro-centrik të tij. Kjo tezë
ka lindur në Evropën Perëndimore dhe
shfaqet e ndërlidhur thellë në botëkupti-
min euro-perëndimor mbi shoqërinë. Në
krahasim me botën tjetër, kjo tezë, ndër
të tjera, e ushqeu besimin për një mision

superior të Evropës ndaj mbarë botës. Në
SHBA teza e shekullarizmit nuk ka arri-
tur të shpaloset e të zhvillohet kurrë plo-
tësisht, dhe sot, mund të thuhet se
shumica e sociologëve amerikanë kanë të
drejtë kur thonë se teoria e shekullariz-
mit, në fakt, është një produkt evropian.
Sot nuk dëshiron ta mohojë askush serio-
zisht faktin se teza e shekullarizmit ka një
dimension euro-centrik.

Nga ana tjetër, edhe teoria apo teza e
“rikthimit të fesë apo të zotave”, na pa-
raqet vështirësi për ta kuptuar drejt reali-
tetin. Ai që flet për rikthimin, në fakt
presupozon se më herët ka ndodhur lar-
gimi, ikja apo zhdukja. Teza e rikthimit
të fesë i ndan të njëjtat probleme që i për-
mendëm me rastin e kritikës ndaj teorisë
së shekullarizimit. S’do mend se teza e
rikthimit të fesë duket të jetë e arsyeshme
dhe racionale vetëm për intelektualët
evropianë të cilët deri vonë fenë e shihnin
në një proces të pandalshëm të zhdukjes
së saj. Kështu, sociologu Hans Joas ar-
gumenton kundër Jürgen Habermasit, i
cili në fakt nuk flet për rikthimin e zo-
tave, por ama për një “shoqëri post-she-
kullare”. Të flasësh për një “shoqëri
post-shekullare”, presupozon – sipas
Hans Joas – procesin e shekullarizimit.
Ai që kurrë nuk ka qenë ithtar i tezës së
shekullarizimit – ashtu siç është edhe
vetë H. Joas –nuk mund të flasë sot për
rikthimin e rëndësisë së fesë në shoqëri.

Sipas kësaj, ka arsye të mjaftueshme
për të argumentuar pamjaftueshmërinë e
të dyja tezave në këtë kontekst - si të
tezës së shekullarizmit, ashtu edhe të
post-shekullarizmit. Prandaj, është
shumë e nevojshme që të kërkohet një
koncept i ri, i cili do ta përshkruante më

mirë e më drejt pozitën e tanishme të fesë
në shoqëri. Pikërisht për këtë janë para-
qitur edhe mendimet e para për të ashtu-
quajturin “modernitet i shumëfishtë”.

Vetë procesi i modernizimit ka për-
jetuar fazat për të cilat ai është kritikuar
ashpër. Fillimisht ka dështuar plani për
modernizimin e shteteve të hemisferës
jugore sipas një plani të modernizimit të
stilit amerikan. Më tej, nuk janë temati-
zur vetëm komponentët ideologjikë dhe
imperialë të teorisë amerikane të mo-
dernizimit, por edhe vetë teoria e mo-
dernizimit ka pësuar rikonceptim dhe
rindërtim. Kështu, tanimë hiqet dorë nga
ideja se modernizimi mund të koncepto-
het si një proces i njëvijshëm, si një pro-
ces që zhvillohet vetvetiu brenda një
rruge të caktuar dhe brenda ligjeve të
brendshme të tij. Në të njëjtën kohë, u
bë e qartë se në shoqëritë moderne po
zhvillohen edhe më tutje procese të
ndryshme të modernizimit. Po ashtu,
nëse deri kohëve të fundit konsiderohej
si e sigurt se elementet bërthamë të mo-
dernes – siç janë për shembull zhvillimi
i një ekonomie liberale-kapitaliste dhe
proceset e demokratizimit – e presupo-
zonin reciprokisht njëri-tjetrin në më-
nyrë të domosdoshme, sot dijetarët janë
më të kujdesshëm për supozimin e një
lidhshmërie të domosdoshme midis tyre.
Një ballafaqim apo konfrontim i ashpër
midis tradicionales dhe modernes –
sipas një konceptimi të ri – ka shumë
pak kuptim. Për më tepër, traditat kanë
ndikim të mëtejmë në botën moderne
dhe ato reflektohen dhe shfaqen në for-
mat e veta të modernitetit. Në vazhdën e
një hapjeje konsekuente të fushëvepri-
mit të modernes është, për shembull,Shkruan: Rejhan Neziri

Perceptimi post-shekullar i fesë ka
karakteristikat e tij të veçanta me
të cilat dallohet. Kështu, Hansjörg

Schmid, drejtor i Qendrës Zvicerane për
Islam dhe Shoqëri (SZIG) në Freiburg të
Zvicrës, me rastin e inaugurimit të tij si
profesor i rregullt, aty, në ligjëratën e
tij„Postsäkulare Schweiz? Gesellschaftli-
che und interreligiöse Perspektiven“(Zvi-
cra post-shekullare? Perspektivat
shoqërore dhe ndërfetare), të përmendur
më lart, përmend gjashtë tiparet dhe ve-
çoritë kryesore të post-shekullarizmit të
lidhura ngushtë në mënyrë kualitative me
njëra-tjetrën:

RAPORTI MIDIS FEVE DHE
SHOQËRISË

Opsionaliteti: Ky term përshkruan,
ashtu siç u tha më lart, pozitën e fesë dhe

të besimit “si një ndër shumë opsionet,
mundësitë e ndryshme që ekzistojnë në
shoqëri”.

Interesimi i ri publik për fenë: Deba-
tet publike me fokus të veçantë mbi fenë,
raportet mediatike, literatura e përhapur
fetare dhe ritualet fetare pas katastrofave,
janë dëshmi për një perceptim të ndry-
shuar. Këtu mund të konstatojmë, bashkë
me Casanovën, një deprivatizim të fesë.

Vetëkritika e modernes: Për shkak të
krizave dhe të mekanizmave vetë-shka-
tërrues të modernes, shfaqet një dyshim
mbi historinë e suksesit perëndimor dhe
rritet hapja ndaj “modernes së shumëfi-
shtë”. Si pasojë e shekullarizimit, buri-
met kuptimore fetare janë shtyrë në
prapaskenë. Në kontrast me këtë, Jürgen
Habermasi flet për “vetëdijen për atë që
mungon”.

Konfliktet shumëdimensionale: Op-
sionaliteti ka shkaktuar një konfuzion dhe
një asinkroni të madhe. Kjo krijon kon-

flikte brendapërbrenda feve, midis feve
të ndryshme, midis shtetit dhe feve, si
dhe midis fesë dhe ateizmit. Çështja e
fesë islame në hapësirën publike për mo-
mentin ka iniciuar si kurrë më parë deba-
tet politike dhe shoqërore. Shoqëria
post-shekullare, sipas kësaj, mund të ka-
rakterizohet si një shoqëri konfliktesh.

Politika mbi fenë: Si reaksion i kësaj
me sa u tha deri më tani, kur është në
pyetje politika mbi fenë (më shpesh mbi
Islamin), kemi të bëjmë me një rikthim të
kontrolluar të fesë në hapësirën publike,
në vend që këtë t’ia lëmë vetë asaj. Në
Gjermani, Austri, Francë dhe në Zvicër
ka një “tranzicion drejt një të kuptuari më
aktiv politik kundrejt bashkësive fetare”
(Liedhegener/Pickel 2016), por që herë
pas here priret të shkojë drejt një kon-
trollimi/mbikëqyrjeje të fesë, në këtë rast
të Islamit, dhe me çka drejtpërdrejt e pen-
gon një participim të barabartë në sho-
qëri.

Rëndësia sociale e fesë sot 
në Perëndim (2)

Kur është në pyetje individualizimi apo privatizimi i fesë,  duhet të kihet parasysh se kjo tezë niset nga
parimi i dallimit dhe i diferencimit të fesë nga kisha dhe pretendon se rënia e rëndësisë së kishës, siç mund
të vërehet në shoqëritë moderne, nuk nënkupton drejtpërdrejt edhe humbjen e rëndësisë së fesë si e tillë,
porse kjo është shprehje e ndryshimit të formës së fesë apo më saktë e fetarisë. Si pasojë e kësaj, individi i
shkëput orientimet dhe mënyrat e sjelljes fetare gjithnjë e më shumë nga diktatet institucionale të kishës

dhe gjithnjë e më tepër vendos vetë për fenë e vet.
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edhe trajtimi i fenomenit të fundamen-
talizmit si një alternativë brenda moder-
nes dhe jo si një alternativë jashtë ose
përkundër modernes. Shmuel Eisen-
stadt-i e ka farkuar i pari formulën e “di-
versitetit, shumëllojshmërisë së
modernes” ose “modernes së shumëfi-
shtë”, për ta shprehur hapjen e skicuar
të konceptit të modernizimit. Ndryshe
nga Francis Fukuyama, i cili të ardhmen
e sheh brenda homogjenizimit të botës
moderne në drejtim të liberalizmit dhe
ekonomisë së tregut, ose edhe ndryshe
nga Samuel P. Huntigtoni, i cili përmes
globalizimit pret një luftë midis kultu-
rave të ndryshme, teza e sociologut
hebre Shmuel Noah Eisenstadt supozon
se ajo që ne sot e vërejmë janë disa lloje
të ndryshme ose të shumëfishta të mo-
dernes që shpesh shfaqen edhe me kon-
flikte të shumta. Modernia na paraqitet
në dimensione të ndryshme, më së paku,
në tri dimensione të mëdha: strukturor,
institucional dhe kulturor. Këto tri di-
mensione të modernes, shikuar nga
aspekti analitik, janë të ndashme nga
njëra-tjetra. Bashkëveprimi i tyre zhvil-
lohet sipas kontekstit specifik në forma
dhe mënyra nga më të ndryshmet, varë-
sisht edhe nga konstelacioni i dhënë hi-
storik... Në këtë kontekst duhet shikuar,
sipas Eisenstadt-it, edhe pozitën e ve-
çantë të Evropës. Në vend që modernen
evropiane ta shikojmë si një model të

vetëm të vlefshëm, na nevojitet që për-
vojën historike të Evropës ta shohim në
fakt si të parën, por njëkohësisht edhe si
një mostër shumë specifike të modernes,
e cila nuk mund të pretendojë validitet,
vlefshmëri të gjithmbarshme për çdo
kohë dhe për çdo vend.

Pikërisht teza e modernitetit të shu-
mëfishtë na jep mundësinë që të fitojmë
një perspektivë më të matur lidhur me
zhvillimin e fesë dhe të bashkësive fe-
tare dhe të kishave, larg tezave të she-
kullarizimit e të post-shekullarizmit.
Konsekuenca e parë dhe më gjithëpër-
fshirëse në këtë drejtim është që fenë ta
vendosim me ngulm brenda dhe jo ja-
shtë modernes. Tensionet e përsëritshme
midis fesë dhe modernitetit janë feno-
mene tipike moderne dhe assesi nuk
janë shenjë e asaj se feja disi nuk zë
vend dhe nuk i përshtatet modernes.
Konfliktet midis sferave të vlerave –
ashtu siç shprehej dikur Max Weberi –
përbëjnë një karakteristikë qendrore të
modernes. Shumëllojshmëria e moder-
nes lejon dhe mundëson modele të ndry-
shme në raport me fenë, politikën,
ekonominë dhe shkencën. Për traditat
fetare mbetet aktuale sfida për ta rigjetur
vetveten brenda modernes dhe jo si një
element anësor, periferik i saj. Kjo vlen
në radhë të parë për aktorët fetarë të cilët
nuk njohin asgjë tjetër përpos traditës
dhe tradicionales.

PËRMBYLLJE

Përderisa në Evropën e Mesjetës kisha,
shoqëria, shkenca etj. ishin një, vepronin
sikur të ishin një strukturë e vetme, me ilu-
minizmin, si dhe me Revolucionin Fran-
cez krijohen kushtet për shekullarizmin,
ndarjen dhe çlirimin e shoqërisë nga feja,
më saktë nga autoriteti dhe diktati kishtar.
Insistimi me ngulm për një emancipim të
këtillë dhe zbatimi i këtyre mësimeve edhe
në praktikë, krijoi përshtypjen se feja u
zhduk, më së paku u zmbraps, nga sfera pu-
blike. Ndërkohë, që nga vitet ’60-ta vëre-
het një rritje e fetares në shumë sfera, saqë
me të madhe flitet për një rikthim të fesë.
Ky proces perceptimi, për të mos e quajtur
epokë, shënohet me termin post-shekulla-
rizëm (pas-shekullarizëm). Për mbështetjen
e të dy teorive shërbejnë studime empirike,
të bëra në vende të ndryshme, kryesisht të
Evropës Perëndimore. Për pasojë, kritika që
u bëhet të dyja këtyre tezave është se ato
janë euro-centrike, për bazë e marrin reali-
tetin social të Evropës Perëndimore,  ndër-
kohë që në vise të ndryshme të botës, si në
SHBA, Amerikën Latine, në Azi, e sidomos
në Japoni, kemi zhvillim tjetër të modernes,
në të cilën feja dhe fetarja nuk kanë humbur
kurrë peshën dhe pozitën e vet shoqërore
dhe, si rrjedhojë, aty nuk mund të flitet as
edhe për rikthimin e fesë, pasi ajo atje nuk
u zhduk kurrë.

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)

Nga Nexhat Ibrahimi

Dijetari mysliman, tashmë i ndjerë,
Muhammed Asadi, këtë depërtim
nuk e sheh vetëm si shqetësim,

por edhe si "rrezikun më të madh për ek-
zistimin", gjegjësisht" si rrezikun më të
madh për ringjalljen e sërishme të qyte-
tërimit islam", e njëkohësisht edhe si
mbështetje për pohimin tashmë të zë-
shëm të Perëndimit se "Islami është forcë
e konsumuar."Edhe dijetari bashkëkohor
malajzias, El-Attasi depërtimet perëndi-
more i quan sfidë dhe të keqen më të
madhe të kohës.Prandaj, edhe shtrohet
pyetja si të perceptohen drejt dhe si të
shfrytëzohen karshi një mirëkuptimi ba-
shkëkohor ndërfetar, ndërkulturor dhe
ndërfilozofik.

E THJESHTA, RACIONALJA,
PRAKTIKJA 

Njëtimi i Zotit xh.sh., besimi në botën
e melaqeve dhe librave të shpallur, pej-
gamberia e Muhammedit a.s., besimi në
ahiret janë karakteristikat kryesore të
Islamit, ndërsa të gjitha këto janë të ba-
zuara në tekste të shenjta (Kuran dhe Ha-
dith), janë të arsyeshme dhe të
logjikshme. 

Të gjitha mësimet islame burojnë nga
këto parime themelore dhe janë të thje-
shta dhe të qarta.Nuk ka hierarki të prif-
tërisë, por as nuk ka rituale abstrakte e të
komplikuara filozofike apo spiritualiste,
për anëtarë të tjera e për publik të tjera.

Islami nuk bazohet në kurrfarë mito-
logjie as besëtytnie.

Të gjitha mësimet islame janë të thje-
shta, praktike dhe racionale.Nuk ka as be-
sëtytni, as bindje të palogjikshme.

Njeriu në Kuran, si fjalë e Zotit, ka
qasje të drejtpërdrejtë, pa ndërmjetës,
ndërsa urdhrat e tij janë të zbatueshëm në
çdo kohë. Islami me qindra ajete e nxit

arsyen te njeriu dhe e motivon ta përdorë
atë. E udhëzon njeriun që gjerat t'i marrë
ashtu çfarë janë ato në realitet.Kurani po
ashtu udhëzon që të arrihet dituria dhe t'i
lutemi Zotit për përhapjen e saj.

" ... Dhe thuaj: 'O Zoti im, shtoma di-
turinë'!"(Ta Ha, 114) 

Bashkërenditja e së përhershmes
me të ndryshueshmen

Perëndimi, nëpërmjet programeve të veta edukative-
arsimore, pastaj mekanizmave politiko-ekonomikë e
socialo-kulturorë ka depërtuar qysh herët në botën
myslimane dhe ka zgjuar perceptime heterogjene rreth
shfaqjes së dukurive të reja
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" ... Thuaj: "A janë njëlloj ata që dinë
dhe ata që nuk dinë? Mësim marrin vetëm
të mençurit" . (Ez-Zumer, 9) 

Përcillet se Pejgamberi a.s. lidhur me
stimulimin e diturisë ka thënë: "Ai që e
braktis shtëpinë me qëllim të arritjes së di-
turisë, ai është nisur rrugës së Zotit." (Et-
Tirmidhi) 

Gjithashtu: "Kërkimi i diturisë është
detyrim për çdo mysliman." (Ibn Maxhe
dhe El-Bejhekiu) 

Në këtë mënyrë Islami e nxjerr njeriun
nga injoranca, mashtrimi, besëtytnia, terri
besimor dhe e fut në botën e dijes botërore
dhe dritës shpirtërore. 

Pra, Islami është fe praktike dhe nuk i
parapëlqen spekulimet dhe bisedat e kota.
Islami nuk është vetëm predikim besimi
por nxitësi kryesor i njeriut. Feja duhet të
zbatohet, përndryshe ajo do t'i ngjasonte
një filozofie apo ideologjie, që trajtohet
vetëm në qarqet intelektuale, nëpër shqyr-
time filozofike. 

Kurani thotë: "Ata që besojnë dhe
bëjnë vepra të mira, të lumët ata, se i pret
përfundim i bukur!" (Er-Ra'd,29) 

Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë:
"Zoti nuk e pranon besimin i cili nuk është
manifestuar në vepra, as që e pranon ve-
prën e cila nuk është në pajtim me besi-
min." (Et- Taberani) 

UNITETI NDËRMJET MATERIALES DHE
SHPIRTËRORES 

Islami është specifik karshi feve të
tjera, sepse nuk e ndan jetën në dy pjesë
diametralisht të kundërta, në jetën mate-
riale dhe në jetën e përshpirtshme. Islami
nuk e refuzon jetën as të mirat materiale,
por ato i konsideron pjesë të domosdoshme
të jetës.Islami nuk e pranon jetën e izoluar,
ndaj edhe nuk e pëlqen asketizmin. Kjo
jetë shërben për të fituar jetën tjetër dhe jo
duke iu shmangur jetës dhe sfidave në të. 

Kurani na këshillon: "Po ka prej tyre
edhe që thonë: "O Zoti ynë, na jep mirësi
edhe në këtë botë edhe në botën tjetër dhe
ruana prej dënimit me zjarr!" (El-Bekare,
201) 

Por, kur flitet për gjerat luksoze dhe me
bollëk, Kurani na sugjeron të bëhemi të
matur: " ... dhe hani e pini, por mos e te-
proni, sepse Ai, njëmend, nuk i do ata që e
teprojnë." (El-A'raf, 31) 

Pejgamberi i Zotit thotë: "Agjëroni, por
edhe pushoni, falni namaz dhe bëhuni të
zellshëm në kryerjen e namazit (të natës)
dhe flini. Sepse trupi yt ka të drejtë te ti,
dhe sytë e tu kanë të drejtë te ti dhe gruaja
jote ka të drejtë te ti dhe mysafiri i cili ju vi-
ziton ka të drejtë te ti." 

Islami nuk njeh ndarjet mes materies

dhe shpirtit, moralit dhe jomoralit, kësaj
dhe asaj bote.Të gjitha këto janë një dhe
vetëm së bashku e përbëjnë plotëninë.Të
kuptuarit e ndarë të Islamit ul vlerën dhe
dëmton myslimanët. Çdo ndarje mes shpir-
tërores dhe materiales gjatë historisë ka
sjellë deri te konfliktet, ngecjet, fatkeqë-
sitë, sepse njerëzisë i sollën varfëri, trazira,
moszhvillim. Edhe djathtizmi dhe maj-
tizmi i tepruar dëmtojnë. Islami është pa
anë, pa skajshmëri, pa majtas e pa djathtas,
e ushqen materialen por edhe shpirtëroren,
përkatësisht i vë në baraspeshë instinktet e
njeriut, i harmonizon me mjedisin dhe i
pajton me ligjet hyjnore. Çdo gjë është kri-
juar për njeriun, ndërsa njeriu është krijuar
ta falënderojë Allahun dhe të menaxhojë
drejt mirësitë e dhuruara.

ISLAMI - MËNYRË E PLOTË E JETËS 

Islami nuk është fe e kufizuar, as e ba-
zuar në koncepte të kufizuara të jetës pri-
vate dhe shoqërore, individuale dhe
grupore, por është mënyrë e plotë e jetës, e
pranishme në çdo fushë të jetës, në politikë
dhe ekonomi, në aspektin material dhe
moral, individual dhe social, kulturor dhe
nacional Islami është vlerë e gjallë, histo-
rike dhe ka kontinuitet historik dhe jo masë
e vdekur religjioze, amorfe dhe ana-
krone.Edhe pranimi i fesë dhe jetësimi i saj
duhet të bëhet pa kufizime, duke ndjekur
rrugën e Zotit.

Kufizimi i disa feve në jetën private
ishte fatkeqësi për vetveten dhe të tjerët.
Restrikcionet e fesë brenda shtëpisë jashtë
shoqërisë janë dëm i pariparueshëm për një
shoqëri. Islami nuk njeh fushë përjashti-
misht fetare dhe fushë përjashtimisht
laike.Ndarja e fesë në aspekte e fusha është
ndarje e fesë nga realiteti, pamundësi të
marrë pjesë në zgjidhjen e problemeve dhe
zgjedhjen e më të mirës. Roli i Islamit nuk
mund të mbyllet brenda ritualeve, as
brenda mureve të caktuara, sado që këtë e
dëshirojnë laicistët e sekularistët, materia-
listët e ateistët.

Kurani thotë: "Ne i kemi dërguar felaj-
mëruesit tanë me argumente të qarta dhe
me anë të tyre kemi shpallur librin dhe pe-
shoren, që njerëzit të sillen me drejtësi.
Kemi zbritur hekurin ku ka forcë të madhe
edhe dobi të madhe për njerëzit, për ta ditur
Allahu se kush e ndihmon atë dhe felaj-
mëruesit e tij. Allahu është pa dyshim
shumë i fortë dhe i fuqishëm." (El-Hadid,
25) 

" ... Gjykimi i takon vetëm Allahut, Ai
ka urdhëruar të mos adhuroni askë përveç
Atij.Ajo është e vetmja fe e qëndrueshme,
por shumica e njerëzve nuk e dinë." (Jusuf,
40)

BARASPESHA NDËRMJET INDIVIDIT
DHE SHOQËRISË 

Islami kultivon baraspeshën ndërmjet
të gjitha ndryshimeve, sidomos fillon mes
individit dhe shoqërisë. Individualiteti ka
rëndësi për njeriun dhe secili individ do të
përgjigjet vetë për fjalët, veprimet apo pël-
qimet e tij. Çdokush do të përgjigjet indi-
vidualisht, kurse për këtë rast Pejgamberi
a.s. ka thënë: "Secili prej jush është bari
dhe përgjegjës për atë që gjendet në shtë-
pinë e tij. Sunduesi është rojtar i atyre të
cilët i binden dhe është përgjegjës për ta;
burri është rojtar i familjes së vet dhe është
përgjegjës për ta; gruaja është rojtare e
shtëpisë së burrit të vet dhe përgjegjëse për
ta; shërbëtori është rojtar i pasurisë së pro-
narit të vet dhe është përgjegjës për këtë."
(Buhariu dhe Muslimi).

Islami garanton mësim të paanshëm
dhe edukim të drejtë të personalitetit të çdo
njeriu.Këtë të drejtë Islami e garanton kar-
shi individit por edhe karshi komunite-
tit.Islami nuk është kundër individit as
asimilimit të tij në një shoqëri apo në një
shtet, por nuk e përkrah as individin mbi
shoqërinë apo shtetin.

Të gjithë njerëzit janë të barabartë.
Ngjyra, gjuha, raca apo etnia janë begati,
por jo faktorë copëtimi. Islami mëson se
njerëzia është një familje e madhe, kurse
dallimet mes tyre duhen kuptuar si gjëra
lehtësuese dhe begati për komunikim e so-
lidarizim të ndërsjellë.Përkundër këtyre
mësimeve të avancuara islame, megjithatë
ekzistojnë dallimet racore, gjuhësore, fi-
snore, të gjakut, të territorit etj. Herë-herë
këto dallime theksohen aq sa të kemi edhe
konflikte verbale politike, ekonomike e
madje edhe shpërthime luftërash.

Myslimanët kanë një mundësi të mirë
që, pas këtyre katrahurave të shumë llo-
jeve, të ofrojnë mësime të matura, moral të
kristaltë, ekonomi solidare, politikë të urtë,
por fillimisht duhet ta unifikojnë botën për-
brenda vetes e pastaj edhe përreth e
tutje.Evro-perëndimi me politikën e tij hi-
pokrite përçan popujt, madje edhe drejt-
përdrejt ndërfutet, duke shkaktuar tragjedi
të njëpasnjëshme dhe ngecje në zhvillim.

E PËRHERSHMJA DHE E
NDRYSHUESHMJA 

E përhershmja dhe e ndryshueshmja
ekzistojnë paralelisht dhe njëkohë-
sisht.Dominimi i njërës apo tjetrës në një
shoqëri e bën shoqërinë të pamundur, për-
katësisht e bën shoqërinë të pamjaftue-
shme, të brishtë, jofunksionale. Këtë e
vërejmë tek ideologjitë e ndryshme, të cilat
i japin epërsi njërës apo tjetrës, ndërsa kjo

gjendje nga një anë prodhon ose një sistem
rigjid, të ngurtë, ose, nga ana tjetër, pro-
dhon mungesë të vlerave të përhershme,
gjë që çon në relativizëm moral, politik, që
çon në anarki dhe në gjendje amorfe. 

E në fakt, shoqërisë sonë i nevojitet ba-
raspesha ndërmjet dy skajshmërive, bara-
speshë që përmbush edhe anën e
përhershmërisë, por edhe anën e ndryshi-
meve. Koha moderne ka nevojë sidomos
për ndërmjetës mes kundërshtive, duke i
shtyrë proceset përpara. Pikërisht, ky është
Islami, që ka në vete parimet e përher-
shmërisë, por që ka edhe dina-
mizmin e brendshëm për të bërë
ndryshimet e nevojshme.

Këtë e thotë ndryshe intelek-
tuali El-Attasi: "Ilmi (dija) ka dy
karakteristika që duhen theksuar
dhe plotësuar medoemos: 1) Të
jetë gjithëpërfshirës dhe 2) Që
njeriun ta shpjerë në lumturi në
këtë botë dhe në shpëtim në
botën tjetër."

Edhe vetë jeta ka parimin e
përhershmërisë dhe të ndryshue-
shmërisë.As rigjiditeti as fleksi-
biliteti nuk janë absolutë, por të
pranishëm në masë të caktuar.
Vrojtimi i jetës së njeriut, por
edhe të kafshëve, bimëve dhe
jetës në përgjithësi na jep një pa-
sqyrë të tillë; edhe pse indi ynë
ndërrohet disa herë në trupin tonë
gjatë jetës, personi i caktuar mbe-
tet po ai i njëjti. Gjethet e një
druri ndryshojnë shumë herë, por
trungu mbetet po ai. Por, që të dy
elementet, edhe e përhershmja
edhe e ndryshueshmja bashkëje-
tojnë në pajtim të plotë mes vete.
Problemet janë po ato gjatë hi-
storisë por zgjidhja e tyre ndry-
shon nga koha në kohë e nga
vendi në vend, sepse ndryshon
edhe vetë teknika e administrimit të pro-
blemeve.

Burimet kryesore islame, si Kurani dhe
Hadithi, përmbajnë në vete udhëzimin të
dhënë nga Allahu xh.sh., i Cili nuk është i
kufizuar as në kohë dhe as në hapësirë, dhe
si të tillë, janë shpallur prej Zotit dhe janë
të amshueshëm. Por, këto parime kanë ka-
rakter të përgjithshëm, sepse hollësitë i
janë lënë njeriut t' i konkretizojë në kohën
dhe hapësirën ku jeton e vepron. I është
lënë njeriut ky angazhim për hollësi, për-
katësisht kjo përpjekje intelektuale me
synim për arritjen e së vërtetës dhe të im-
plementimit të saj në kohën dhe vendin e
caktuar. Pra, udhëzimi themelor është i
përhershëm, kurse implementimi dhe me-
todat e implementimit janë të ndryshue-

shme në pajtim me nevojat, rrethanat dhe
specifikat e kohës. Kjo është arsyeja përse
për Islamin themi se është bashkëkohor
dhe gjithnjë me zgjidhje të freskëta dhe jo
se Islami i ka të gatuara zgjidhjet qysh nga
koha e shpalljes dhe periudhës së selefëve.

ISLAMI SI TRASHËGIMI E FEVE
QIELLORE 

Islami me Muhammedin a.s. kohësisht
është feja më e re, por Islami në fakt është
feja e parë, ajo që iu shpall Ademit a.s.,

Nuhit a.s., Ibrahimit a.s. Musait a.s., Isait
a.s. dhe Muhammedit a.s .. Meqenëse fetë
e mëhershme islame, të shpallura të gjithë
pejgamberëve, nuk e ruajtën burimësinë
gjatë historisë, Islami që iu shpall Muham-
medit a.s. e ruajti tërësisht shpalljen e Zotit.
Edhe historia e Muhammedit a.s. është e
ruajtur në hollësi nëpërmjet haditheve. Le-
ximi i biografisë së Muhammedit a.s. është
mbresëlënës dhe faktdhënës. Para kësaj të
vërtete edhe një numër i madh jomyslima-
nësh dorëzohen.

Këto janë vetëm disa karakteristika të
fesë islame. Ato forcojnë bindjen se Islami
është fe e njerëzve, fe e së ardhmes. Këto
veçori tërhoqën me miliarda njerëz gjatë së
kaluarës, gjithashtu edhe në të ardhmen
ashtu do të jetë. Ajo është fe e vërtetë dhe

rrugë e drejtë për njerëzinë. Deri në Ditën
e Fundit njerëzit do të dëshmojnë: 

Dëshmoj se nuk ka hyjni përveç Alla-
hut, i Cili është Një dhe i Vetëm. Nuk ka
rival dhe nuk mund të krahasohet ndonjë
gjë me Të. Dëshmoj se Muhammedi është
rob i Tij dhe i dërguari i Tij. 

NË VEND TË PËRFUNDIMIT 

Islami është fe tërësore, shpirtërore dhe
materiale. 

Parimet e tij janë të pandryshueshme,
të vendosura në Librin e Allahut
dhe fjalët e veprat e Pejgamberit
a.s., por hollësitë i përcakton secila
kohë varësisht prej nevojave dhe
përmasave të veta. Individi ka liri të
veprojë e të zhvillojë prirjet e veta,
por kjo duhet bërë në kuadër të ne-
vojave të komunitetit dhe frymës së
tij.

Zhvillimi i së përhershmes së
bashku me zhvillimin e së ndry-
shueshmes dhe ruajta e ekuilibrave
të shumtë, njerëzinë e dërgon në
mirëqenie e rahati, dhe e kundërta:
dhënia epërsi skajshmërive çon nje-
rëzinë në përjashtime, skajshmëri
dhe tragjedi. 

Islami nuk ka kultivuar skaj-
shmëritë individuale as kolektive,
as të përshpirtmen kundrejt mate-
riales dhe e kundërta, ndaj edhe në
fazat e caktuara arriti kulmin botë-
ror. Këtë bukur e kanë vërejtur edhe
të huajt, sikurse letrari e drama-
turgu i njohur anglez, George Ber-
nard Shaw, me mendimin optimist
të të cilit edhe po e përfundojmë
këtë shkrim modest: 

"Gjithnjë e kam çmuar lart
fenë e Muhammedit për shkak të
vitalitetit të saj të shkëlqyeshëm.
Kjo është feja e vetme, e cila më

duket se ka këtë kapacitet që i mundëson
t'ia dalë në fund me ndryshimet dhe e cila
është e përshtatshme për çdo kohë. E kam
studiuar jetën e këtij njeriu të shkëlqye-
shëm dhe sipas mendimit tim ai është larg
asaj të quhet antikirisht, por do të duhej të
quhej Shpëtues i njerëzisë. Besoj se nëse
një njeriu sikurse ai t i jepet qeverisja mbi
njerëzit, ai do të arrinte sukses në zgji-
dhjen e problemeve të botës dhe do të sil-
lte paqen dhe lumturinë aq të dëshiruar.
Parashikimi im është që feja e Muhame-
dit do të bëhet e pranueshme për të ar-
dhmen e Evropës, sikurse ka filluar të
bëhet e pranueshme për Evropën e tani-
shme."

(P.S. Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Nga Carla Power* 

Librin e gjeta rreth një çerekshekulli
më vonë në një pasdite verore në
St. Louis, mbështjellë në një kuti

të aksesorëve të arit në shtëpinë e prin-
dërve të mi. Qysh atëherë, unë jo vetëm
që kisha trashëguar interesimin e babait
për botën islame, por edhe mahnitja ime
e fëmijërisë ishte përshkallëzuar, meqë
po raportoja kohë pas kohe për shoqëritë
myslimane si gazetare në "Newsweek"
dhe pastaj në revistën "Time". 

Sidoqoftë, asnjëherë nuk kisha pro-
vuar deri më 2012 të tregoja ndonjë kër-
shëri të theksuar për Kuranin - burim i
bindjes së xhihadistëve dhe ekstremistëve
për të cilat po shkruaja.Ata thoshin se në
luftën e tyre priheshin prej ajeteve kura-
nore. 

Kurani nisi si seri shpalljesh të Mu-
hamedit, tregtar karvanësh, në shekullin e
shtatë.Kjo shpallje u shndërrua në forcë
politike, sociale dhe shpirtërore, ndikimi
i së cilës shihet anembanë botës. 

Si libri i religjionit që është përhapur
më së shpejti në planet, me 1,6 miliardë
besimtarë, islami është i dyti për nga po-
pullariteti menjëherë pas krishterimit.
Kurani është si nyjë morale për qindra
miliona besimtarë.Leximi i tij është pa-
rakusht për njohjen e njerëzimit. 

U habita kur mora vesh se Kurani
mund të interpretohet në mënyra të ndry-
shme. Avokati i të drejtave të njeriut në
San Francisko mund të gjejë dispozita
për liri të ndryshme në të njëjtin kapitull,
në të cilin një imam 

i shekullit të dymbëdhjetë në Kajro
do të shihte masa kufizuese. 

Marksisti dhe bankieri i "Wall Stree-

tit", despoti dhe demokrati, terroristi dhe
pluralisti, kushdo mund të vërë gishtin
mbi një ajet kuranor në përkrahje të kau-
zës së tij. 

Sheiku Mohammad Akram Nadwi,
dijetari islamik që më kishte mësuar Ku-
ranin, më ka rrëfyer njëherë një shaka të
vjetër indiane. Një hindus shkon te fqinji
i tij mysliman dhe ia kërkon hua një
kopje të Kuranit. 

Natyrisht, ia kthen myslimani. 
Kemi me bollëk kopje Kurani! Më

prit sa ta sjell një nga libraria ime. 
Indiani kthehet pas një jave të fqinji

mysliman.Faleminderit shumë, thekson
ai. 

Mahnitëse.Por, po pyes veten, a do të
mund të më jepje një kopje të Kuranit tje-
tër? 

Tashmë e ke në dorë, ia kthen mysli-
mani. 

Paj, po bre, e lexova këtë, nuk ndalet
fqinji hindus. 

Por, po të kërkoj një kopje Kurani që
është udhërrëfyes për myslimanët. 

Ka shumëçka të vërtetë në këtë shaka,
thekson Akrami. I gjithë ky muhabeti për
xhihadin dhe formimin e shteteve isla-
mike, nuk janë gjëra që thuhen në Kuran! 

Po pinim çaj në një zyrë në Oksford,
disa vjet pas sulmeve të 11 shtatorit.Isha
korrespondente në "Newsweek" dhe po
punoja në një grup të pavarur mendimi,
Qendra e Oksfordit për Studime Isla-
mike. Një dekadë më parë do të punoja
me Akramin si pjesë e një ekipi dijetarësh
që po hartonin përhapjen e islamit për-
gjatë Azisë Jugore. 

Atë ditë në Oksford nuk kishte kur-
rfarë humori. Prej 11 shtatorit e këndej
ishim dëshmitarë të zbehjes së marrëdhë-

nieve ndërmjet myslimanëve dhe jomy-
slimanëve. Dhe, gjërat kishin shkuar aq
keq, saqë dukej se nuk do të mund të ri-
paroheshin dëmet për jetë të jetëve. 

Kur ranë kullat binjake, ishte ndarë
edhe bota në dysh, kështu na ishte thënë.
"Ose jeni me, ose jeni kundër nesh", ki-
shte deklaruar zëshëm presidenti i atë-
hershëm amerikan, George W. Bush. 

Në një atmosferë të tillë, pësoi njëfarë
krisje edhe miqësia jonë. Asnjëherë nuk
na kishte shkuar fjollë: Unë jam femini-
ste shekullare, hebraike nga ana e nënës
dhe ithtare e Shoqatës Religjioze të
Miqve (Quakers) prej anës së babait.
Akrami është dijetar konservator. Në
islam këta dijetarë quhen alim. Megji-
thatë të dy kërkonim të ruanim lidhjet,
ani pse në botë thellësisht të ndara. 

Shkolluar në Indi dhe Arabi Saudite,
me njëzetë vjet të kaluara në Britani të
Madhe, dhe kohë të kaluara duke studiuar
në Damask dhe Medinë për ngritjen e tij
fetare, sheiku ka një diapazon të gjerë
kulturor që kalon kontinentet. 

Kozmopolitizmi im më ishte mishë-
ruar prej fëmijërisë së kaluar në katër
anët e botës si e bija e një babai që s' e
zinte vendi-vend, një burrë që kishte ecur
nëpër rrokaqiej që dukej se çanin qiellin. 

Kam jetuar në Teheran, Kabul, Delhi,

Kajro në fëmijërinë time, isha një no-
made e regjur, në paqe me shumicën e
vendeve ku shkonin prindërit e mi. 

Leksionet e para për dallimet kultu-
rore ishin të ashpra: në Qom, qyteti ira-
nian i seminareve dhe dijetarëve, çdo
femër, more edhe qoftë pesë vjeçe si puna
ime, veshte një gunë të zezë të quajtur
çador. Në Afganistan, kurrë nuk guxoje
të përvilje as mëngët, kurrë nuk guxoje të
fotografoje dikë pa e pyetur dhe kurrë
nuk ia ktheje askujt një filxhan çaj. 

Kur i thashë një mikeshe se do ta stu-
dioja Kuranin me një sheik, ajo kishte një
kërkesë. Pyete atë, m'u drejtua ajo, "Pse
burrat myslimanë i trajtojnë aq keq fem-
rat". 

Kur e pyeta, sheiku më tha se kjo
ndodh shkaku se burrat nuk e lexojnë Ku-
ranin ashtu si duhet.Shpeshherë, njerëzit
e lexojnë Kuranin në mënyrë selektive,
duke nxjerrë fraza nga konteksti, ma
shpjegoi sheiku. 

Njerëzit e përdorin thjesht për çfarëdo
argumenti që dëshirojnë të fuqizojnë, më
tha ai duke rrudhur krahët. Ata nisen me
ide të caktuara në krye dhe kërkojnë ajete
që konfirmojnë atë çfarë duan të dëg-
jojnë. 

Shkova në Afganistan më 1998 për të
raportuar për jetën e femrave nën regji-

min taliban.Gjatë pesë vjetëve të sundi-
mit të tyre në Kabul, ishte nismë e madhe
e politikës talibane që të ndalohet çfarëdo
që konsiderohej joislamike, përfshirë ba-
lonat, lyerjen e thonjve dhe daljen e fem-
rave në publik me fytyra të pambuluara. 

Një prej edikteve më të tmerrshme të
talibanëve ishte ndalimi i shkollimit të
femrave. Në një moment të udhëtimit
tim, e pyeta babanë e një vajze dhjetëv-
jeçare nëse ajo kishte dalë ndonjëherë
përtej pragut të shtëpisë. Përgjigja e saj
ishte: "Për çka?" 

Në kohën kur talibanët ishin të zënë
që t'i mbanin femrat të ngujuara në shtëpi
dhe të mos i lejonin të shkonin në
shkollë, Akrami ishte duke zbuluar një
version krejtësisht të ndryshëm të tradi-
tës islame.Ai version hedh dritë mbi gratë
si Ummal Darda, juriste e shekullit të
shtatë dhe dijetare që ligjëroi jurispru-
dencën nëpër xhami të Damaskut dhe Je-
rusalemit. 

Studentët e saj ishin meshkuj, femra,
madje edhe kalifi.Një tjetër në kërkimet
studimore të Akramit ishte Fatimah al-
Bataihiyyah, që u ligjëronte femrave dhe
meshkujve në xhaminë e profetit në Me-
dinë, duke nxitur kureshtje të studentëve
deri në Fes. 

Akrami shpjegon se gjithçka nisi ak-

sidentalisht. 
Teksa po lexonte tekste klasike për

hadithet (fjalët dhe veprat e profetit Mu-
hamed), kishte vazhduar të mbante shë-
nime për emrat e femrave që shquheshin
si autoritete.Vendosi ta bënte një fjalor
biografik, një zhanër i njohur e i zhvilluar
mirë në kulturën myslimane, që do të për-
fshinte pjesë të haditheve. 

Një doracak atëherë?, - e nguca unë. 
Kështu mendova edhe unë, theksoi

Akrami.Prisja të gjeja ndoshta njëzetë
ose tridhjetë femra.E kisha ndërmend ta
publikoj një pamflet.Por, dukej se kishte
shumë më shumë. 

Përnjëmend?, - ia ktheva unë, po
mirë, sa kishte? 

Mijëra.Mijëra? 
Vepra e Akramit "Al-Muhaddithat:

Dijetaret në islam", qëndron si kundër-
përgjigje ndaj nocionit klasik që shpër-
ndahet prej Kabulit deri në Mekë, ku
pretendohet se dituria islame ka qenë dhe
gjithnjë do të jetë punë burrash. "Nuk di
se ka ndonjë traditë tjetër fetare ku gratë
kanë qenë shtyllë, kaq të pranishme, kaq
aktive në historinë e saj formësuese", ka
shkruar Akram. 

Dijetaret u kanë ligjëruar gjykatësve
dhe imamëve, kanë nxjerrë fetfa dhe kanë
udhëtuar nëpër qytete të largëta.Disa

Çfarë thotë Kurani
për gratë

Kur isha njëmbëdhjetë vjeçe, bleva një libër të vogël, që kishte një ajet
Kurani.Doracakun e mora në një stendë para një xhamie në Kajro.As

nuk isha myslimane, as nuk dija të lexoja arabisht, thjesht e bleva për
shkak të ballinës dhe përmasave të përshtatshme për ta mbajtur.

Tregtari më shikoi habitshëm derisa unë po e merrja librin që nuk ishte
më i madh sesa një shkrepës



madje kanë mbajtur ligjërata duke udhë-
tuar përgjatë gjithë Lindjes së Mesme. 

Në fillim thashë se emrat e këtyre
femrave ishin harruar e mbuluar prej plu-
hurit të historisë, sikurse kishte ndodhur
edhe me gratë e Perëndimit që ishin injo-
ruar ngjashëm.Për shumicën e civilizimit
perëndimor, burrat shkruan historinë, dhe
shkruan çfarë ditën.Nuk ishte ditur për
kontributin e femrave derisa nuk nisën të
shkruanin në vitet 60-të historianet femi-
niste. 

Në kontekstin e kulturës islamike,
fshirja e femrave ishte punë më e ndërli-
kuar.Shoqëria myslimane çmon mode-
stinë femërore, ka shpjeguar Akram, një
ditë derisa po flisja në telefon. Tradicio-
nalisht, shumë familje myslimane nuk
donin që të përmendej e botohej emri i
grave dhe të bijave të tyre. 

Emrat e femrave myslimane jashtë
klasës, medresesë dhe xhamisë ishte punë
e interpretimit të konceptit të hixha-
bit.Shprehja, zakonisht e përdorur kur u
referohemi mbulesave të kokave mysli-
mane, në fakt ishte referencë më e për-
gjithshme për modestinë që kërkohet prej
grave dhe burrave.Në një përpjekje për t'i
mbajtur femrat të mbrojtura prej syrit të
njerëzve në publik, kishte kaluar pa u
ditur emri dhe aktiviteti i femrave të
zonja e të shquara. 

Sheiku Mohammad Akram Nadwi
thotë se interpretimi i gjerë i hixhabit va-
zhdon të bëhet ngjashëm edhe ditëve të
sotme. 

Njëherë kam shkruar një shkrim për
haxhin për një gazetë në gjuhën urdu, më
ka treguar Akrami. Doja të përfshija
emrat e njerëzve në pjesën për haxhillë-
kun, por të gjithë njerëzit më thanë që të
mos publikoj a emrat e femrave në fa-
miljet e tyre. 

Po si iu referove atyre? 
Si, gruaja e filan fistekut dhe si bija e

filan fistekut.Brezi i kaluar, nëna ime ki-
shte vepruar njëjtë.Në listën e adresave të

saj nga vitet gjashtëdhjetë shkruante
"Zonja Richard W. Power". 

Duke pasur parasysh traditën e gruas
që nuk duhej përmendur emri, nëntë mijë
emrat e femrave që i kishte gjetur sheiku
me siguri se ishin një pjesë e rëndësishme
e dijetareve islame gjatë historisë. 

A e dini kur përnjëmend dijetarët
islamë nisën të flisnin kundër femrave?,
më ka pyetur sheiku. Kur ata nisën ta stu-
dionin filozofinë.Aristoteli, burri që tho-
shte me ngulm se nënshtrimi i femrave
është punë e natyrshme dhe domosdo-
shmëri shoqërore, ndikoi në dijetarët më
të mëdhenj myslimanë që kishin formë-
suar fikhun, teorinë e të drejtës islame, ka
argumentuar Akram. 

Para se Aristoteli të bëhej bërthama e
tekstit, dhe para se dijetarët e Mesjetës të
flisnin më shumë për rolin e grave në të
drejtën fetare, burrat dhe gratë ishin larg
më të barabarta sipas lirive islame. 

"A e dini kur përnjëmend dijetarët
islamë nisën të flisnin kundër femrave?",
- më ka pyetur sheiku. "Kur ata nisën ta
studionin filozofinë." Aristoteli, burri që
thoshte me ngulm se nënshtrimi i fem-
rave është punë e natyrshme dhe domo-
sdoshmëri shoqërore, ndikoi te dijetarët
më të mëdhenj myslimanë që kishin for-
mësuar fikhun, teorinë e së drejtës
islame, ka argumentuar Akram. Para se
Aristoteli të bëhej bërthama e tekstit, dhe
para se dijetarët e Mesjetës të flisnin më
shumë për rolin e grave në të drejtën fe-
tare, burrat dhe gratë ishin larg më të ba-
rabartë sipas lirive islame. U them
njerëzve, Zoti u ka dhuruar vajzave cilësi
dhe potencial, ka thënë ai.Nëse ata nuk i
lejojnë të zhvillohen, nëse nuk u japin
mundësi të studiojnë dhe mësojnë, në
fakt është si t'i varrosësh për së
gjalli.Puna e sheikut për dijetarët sfidon
paragjykimet e të gjitha llojeve.Talibanin
e armatosur që qëllon një vajzë pse shkon
në shkollë.Mullahun që ua ndalon fem-
rave të hyjnë në xhaminë e tij.Radikalët

që pretendojnë se feminizmi është ideo-
logji perëndimore që nënvlerëson mëny-
rën islamike të jetesës.Perëndimorin që
pretendon se islami i shtyp gratë. 

Dhe prapëseprapë, me përjashtim të
hyrjes së publikuar në anglisht, studimi i
tij ka mbetur ende në kompjuter. Pesë
vëllime do të ishin alamet të shtrenjta për
botim, kanë thënë botuesit e tij të zakon-
shëm në Damask, Bejrut dhe Lucknow.
Pavarësisht lutjeve të përzemërta të stu-
dentëve, ai dëshiron që librin para së gji-
thash ta botojë para se të postohet në
internet.Disa prej studentëve të tij tashmë
kanë ngritur fondin "Muhadithat", me
qëllim të mbledhjes së parave për nxjer-
rjen e tij në dritën e botimit. Nëse ndon-
jëherë ka pasur dëshmi se një femër
myslimane me dinjitet nuk duhet të jetë
nënë dhe grua e nënshtruar, është jeta e
Ajshes, e treta prej njëmbëdhjetë grave të
profetit. Ajo ka ndarë pikëpamjet e nje-
rëzve që nga shekulli i shtatë në mesin e
myslimanëve dhe jomyslimanëve. 

Dijetare e jashtëzakonshme islame,
frymëzim për të drejtat e grave, koman-
dante ushtarake që prin prej shalës së de-
vesë, dhe juriste e nxjerrjes së fetvave,
formimi intelektual dhe autoriteti fetar i
Ajshes ishin të jashtëzakonshëm për stan-
dardet e kohës dhe rrethanave.Ajsheja
nuk është gruaja e vetme e Muhamedit,
jeta e të cilës kapërcen nocionet e asaj që
konsiderohet grua myslimane tradicio-
nale.Hadixheja i kishte prirë karvanit
tregtar në Mekë. Tregtare e pasur dhe e
vyer, dy herë kishte mbetur si nënë pa
burrë. Ajo ishte pesëmbëdhjetë vjet më e
vjetër se Muhamedi.Ishte shefja e tij. Pro-
pozimi për martesë profetit të ardhshëm
nuk kishte si të bëhej më drejtpërdrejt:
"Më pëlqeni për shkak të marrëdhënieve
tona, emrit tuaj të madh në mesin e po-
pullit tënd, besnikërisë, karakterit dhe fja-
lës së dhënë." Hadixheja
shfaqet-mahnitshëm papritmas, por është
Ajsheja ajo që zgjon më së shumti kure-

shtjen, prirja e saj për t'u dalluar, xhelozia
ndaj ortakeve.Ja një moment kur ajo
hahet me Safijën, na kujton Arzoo gjatë
një bisede me skype. 

Akrami u ishte kthyer burimeve stu-
dimore, dhe zbuloi një jurist dhe gjyka-
tës të shekullit të tetë, Ibën Shubrume, që
kishte nxjerrë një fetva kundër praktikës
së martesës së fëmijëve.Ibën Shubrume
kishte argumentuar se çështja ishte punë
vullneti e vajzave.Kur vajzat të piqen në
pubertet, mund të zgjedhin me kë duan të
martohen. Por atyre nuk u lejohej të mar-
toheshin sa ishin fëmijë. 

Arzoo dhe Mehrun ia kanë ndërruar
mendjen Akramit. Kam mësuar prej kë-
tyre vajzave, ka thënë ai.Fatkeqësisht ka
shumë burra që mohojnë se gratë dhe të
bijat e tyre gëzojnë të drejtat elementare,
duke u fshehur prapa Kuranit. Ata mezi
presin ta citojnë ajetin e famshëm të 34-të,
të kaptinës së katërt të Kuranit, En-Nisa. 

Kjo pjesë padyshim se është në mesin
e teksteve më të debatuara me gjaknxeh-
tësi në librin e myslimanëve. Grupi i
grave, "Musawah", i ka cilësuar këto var-
gje si "ADN-ja e patriarkatit" për traditën
ligjore islamike. Ka shumë dijetarë që
pretendojnë se Zoti u ka dhuruar epërsi
dhe autoritet burrave ndaj grave, një au-
toritet që mund të zbatohet edhe me forcë. 

Në një përkthim të njohur prej për-
kthyesit të fillim shekullit njëzetë, Mo-
hamad Marmaduke, shkruan në anglisht:
"Burrat u prijnë grave, sepse Allahu i ka
krijuar ata që të shquhen prej të tjerëve,
dhe për shkak se ata shpenzojnë pasurinë
e tyre (për të mbështetur gratë). Aq të
mira janë gratë kur binden për ruajtjen e
sekretit, saqë Allahu u ka dhuruar
mbrojtje.E për ata që i frikësohen krye-
neçësisë, qortoni dhe largoni prej shtra-
tit, dhe fshikulloni." 

Vazhdon edhe ditëve të sotme debati
se si duhet të përkthehet ky ajet. Përkthi-
met e reja sugjerojnë më pak kuptime
seksiste se në të mëhershmet.Disa u refe-

rohen burrave si mbrojtës dhe kujdestarë
të grave, derisa të tjerët thonë se burrat
duhet të kujdesen për gratë, sepse Zoti u
ka dhënë më shumë forcë. Një gjë nuk e
luan topi: interpretimi i ajetit nga ana e
burrave i ka katandisur miliona gra në
mjerim. Myftinjtë, ose gjykatësit islam, e
citojnë që të justifikojnë dhunën në fa-
milje. Qeveria e Arabisë Saudite e për-
dori si mesazh për të nxjerrë ligjin për
sistemin e mbrojtjes, ku gratë deri para
pak kohësh nuk kanë mundur të hapnin
llogari bankare ose të udhëtonin jashtë
vendit pa lejen e njërit prej burrave të fa-
miljes. Kur e ngrita këtë çështje me të,
Akrami më tha se ajeti i 34-të, nis me një
thënie se gratë dhe burrat janë krijuar prej
një shpirti. Kështu që Kurani nis me su-
pozimin e barazisë absolute qysh në kri-
jim. 

Përveç kësaj, ka vërejtur ai, profeti
kurrë nuk i ka goditur gratë e tij.Më i miri
prej jush, thoshte profeti Muhamed, është
ai që kujdeset më së miri për gruan e tij.
Kur një herë një student e pyeti çfarë
mendonte për feminizmin, Akrami iu për-
gjigj pa menduar dy herë. "Feminizmi
kërkon drejtësi për femrat.Aty ku nuk ka
drejtësi për femrat, do të vijnë këto lë-
vizje." Por, ndryshimi i sjelljes domi-
nuese do të marrë kohë, më këshillon
Akrami. Në Evropë, ka thënë ai, ata fla-
sin sikur gjithnjë gjendja e femrave ka
qenë e tillë. Por, në disa vende, femrat
kanë votuar vetëm prej viteve 1970. Prej
momentit kur shpallja e parë "Lexo" -
zbriti te profeti, islami është përhapur si
fe e fjalës. Myslimani i mirë duhet të le-
xojë burimet e informacionit.Por, me një
tekst të ndërlikuar dhe të fuqishëm si Ku-
rani, leximi i tij kërkon më shumë se
shkrim-lexim.Anembanë botës, progresi-
stët myslimanë në vende si Xhakarta dhe
Virginia e kanë lexuar ajetin e 34-të, si
bazë për paragjykime të meshkujve që
kanë zvetënuar të vërtetën për shekuj me
radhë.Vajzat pakistaneze po sfidojnë

ediktet talibane me etjen e tyre për di-
turi.Aktivistët afrikan ë po kërkojnë që
mullahët lokalë të tregojnë se ku e thotë
Kurani se lejohet gjymtimi gjenital i fem-
rave. 

Njëkohësisht, aktivistët malejzianë
udhëtojnë nëpër qyteza, duke shkuar
nëpër xhami dhe shkolla, duke dorëzuar
pamflete që në ballinë kanë këtë pyetje: 

"A janë të barabartë burrat dhe gratë
para Allahut?" 

Gjithnjë e më shumë njerëz po e mar-
rin vesh se përgjigja është po. Disa vjet
para se të nisja të studioja me Akramin,
mora pjesë në një konferencë të organi-
zuar nga "Musawah", organizatë botërore
e femrave të përkushtuara për reformimin
e së drejtës islame për familjen, mbajtur
në një sallë vallëzimi në një hotel në
Kuala Lumpur. 

Kah fundi i mbrëmjes, ajeti i 35-të i
sure s Az'hab u lexua zëshëm. I ishte
shpallur Muhamedit pasi njëra prej grave
të tij, e mrekullueshmja Umu Selemeh, e
kishte pyetur se pse nganjëherë i dukej
sikur Zoti u është drejtuar vetëm me-
shkujve, e jo edhe femrave. Menjëherë
erdhi përgjigja: "Nuk ka dyshim se për
myslimanët e myslimanet, besimtarët e
besimtaret, adhuruesit e adhurueset, të
sinqertit e të sinqertat, durimtarët e du-
rimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat,
sadakadhënësit e sadakadhënëset, agjë-
ruesit e agjërueset, ruajtësit e nderit e
ruajtëset e nderit, shumëpërmendësit e
Allahut e shumëpërmendëset e Allahut,
Allahu ka përgatitur falje (mëkatesh) dhe
shpërblim të madh". 

Ishte premtimi i kësaj falje, këtij
shpërblimi, që i priu sheikut. Ai nuk do
ta konsiderojë veten feminist. Por, thjesht
mysliman që e ka lexuar Kuranin e tij. 

(What the Koran really says about
women? By Carla Power,

http://www.telegraph.co.uk, , Satur-
day 6 November 2015.)
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Shkruan: Edlira Durmishi

Pikërisht për faktin se besimi islam
nuk përkufizohet vetëm në prak-
tika dhe rituale religjioze, përkun-

drazi ai ngërthen nën konceptin e
adhurimit gjithë sferat e jetës, për këtë
arsye ligjërimet e edukatorëve dhe ho-
xhallarëve larmishëm janë të mbushura
më tema sociale aktuale me synimin për
të udhëzuar, orientuar te më e mira. Deri
këtu jemi shumë në rregull, mirëpo ngan-
jëherë në auditoret e ligjëratave fetare, pa
dashur ose pa vëmendje pse jo ndoshta
dhe pandërgjegjshëm, kapërcehen disa
kufij konceptualë, të cilët bëjnë një mik-
sim të asaj që është fe dhe referencë hyj-
nore, nga ajo që është kulturë dhe traditë
e vendit apo qëndrim personal. Me dë-
shirën e mirë për të zhdukur problemet,
nga mikrofonet e ligjëruesve burojnë re-
ceta dhe diku-diku ato zënë vend dhe për-
ligjin mendime, sjellje, qëndrime. Kjo
ndodh shpesh, dhe pothuaj është e paevi-
tueshme për sa kohë ligjëruesi do t’i
shkojë me se s’bën deri në palcë zgjidhjes
së problemit social, duke harruar se e ka
përthyer atë nga një kontekst i gjerë sho-
qëror në suazat e mureve të familjeve që
funksionojnë mbi të tjera parime dhe si-
stemi jetësor. 

Ligjëruesi i nderuar shumë bukur për-
mend hadithin i cili vjen në formën me të
bukur si këshillë dhe orientues i ruajtjes
së ekuilibrave ndërpersonalë midis çiftit,

për të motivuar dhe ruajtur kultivimin e
ndjenjës dhe tërheqjes fizike midis tyre,
çka tregon se në fakt ruajtja e ekuilibri t
të tërheqjes midis çiftit është realisht
shumë e rëndësishme.

Por, më lejoni t’ju risjell në vëmendje
një imperativ moral, etik dhe teorik i cili
e kalon atë të tërheqjes fizike. 

“Ndër shenjat e Tij është edhe fakti
që ai ka krijuar për ju gra nga vetja
juaj, që të preheni tek ato, dhe mes
jush vendosi dhembshuri dhe mëshirë.
Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit
që mendojnë” (Er-Rum, 21) 

Martesa, dhe për rrjedhojë familja
është një institucion i cili do të përballet
me sfida nga më të ndryshmet në rrje-
dhën e jetës, me synimin për të përmbu-
shur objektivat që dy bashkëshortët i
vendosin për të mirën e qenieve që do të
sjellin në jetë. Për këtë është e rëndësi-
shme të kuptojmë drejt pozicionin dhe
rolet e secilit nga bashkëshortët dhe prin-
dërit e ardhshëm. Bashkëshortët duhet te
jenë si dy duar që takojnë njëra-tjetrën
për të mirën e përgjithshme të familjes. 

“Femra martohet për katër shkaqe:
për pasurinë e saj, pozitën, bukurinë ose
fenë e saj. Zgjidh atë që ka fe dhe ia ke
qëlluar. (Buhariu dhe Muslimi) 

Është mesë e qartë se përballemi me
një kompleksitet të pashmangshëm ele-
mentesh. Të mos harrojmë se këto dy
qenie psikosociale, të cilat nuk kanë si
motor bazik të funksionimit intsiktet sek-

suale, janë zotuar para Zotit për te ngritur
një institucion të shenjtë, Familjen. 

Diskutimet dhe ligjërimet të cilat ten-
tojnë t’ i atribuojnë femrës detyrën dhe
përgjegjësinë për mbarëvajtjen e aspektit
të jetës bashkëshortore në fakt pa dashur
dhe pakuptuar në gjykimin tim, kanë
shtrembëruar konceptin se minimalisht e
kanë ngjyrosur atë me mbetje të mendë-
sive maskiliste dhe patriarkale. 

“Teoria e saktë” - në fakt “teoritë”,
sugjerimet, orientimet, kufizimet, urdhë-
resat dhe ndalesat për të cilat flet kodi i
familjes në legjislacionin hyjnor, janë
ideale për faktin e thjeshtë se burojnë prej
një reference hyjnore, prej një sistemi
vlerash universale dhe bashkëkohore të
cilat janë të tilla që të gjejnë vend kudo
dhe kurdo. Problemi qëndron te fakti se,
ne, njerëzit jemi aktualë, të kufizuar, të
pamundur për ta arritur idealen, afat-
shkurtër. Gjëja më e mirë që ne mund të
bëjmë dhe kjo vlen për çdo aspekt të jetës
duke renditur këtu familjen si më krye-
soren, është pikërisht të përpiqemi të
afrojmë aktualen drejt ideales. Pra, të për-
piqemi që, në mënyrën tonë të të men-
duarit, të të folurit, të vepruarit të kemi
për pikë referimi pikërisht mësimet dhe
kuptimet e Kodit Hyjnor. Vetë Kurani fa-
mëlartë orienton burrat në: “ Jetoni me
to një jetë të ndershme. Nëse nuk pël-
qeni diçka tek ato, mund të ndodhë që
të mos e pëlqeni një gjë, por Allahu, në-
përmjet saj, mund të sjellë mjaft të

mira” (En-Nisa, 19) 
“Besimtari më i plotë është Ai që ka

sjellje të mirë, ndërsa më të mirë në
mesin tuaj janë ata të cilët sillen më së
miri ndaj grave të tyre!” (Tirmidhiu –
Sahih) 

Kulturalisht, kudo dhe kurdo femrat
kanë qenë të diskriminuara, të mbingar-
kuara me role dhe detyrime, përgjegjësi.
Për t’ i shtuar kësaj edhe faktin se fizi-
kisht dhe emocionalisht ajo është lënie e
brishtë dhe delikate, ndjeshmëria dhe rea-
gueshmëria emocionale për t’ iu përgjig-
jur situatës duhet të jetë gjithnjë, 100%. 

Pa dashur dhe pa vënë re kemi arti-
kuluar nga goja e dikujt që advokon
kodin hyjnor të familjes, por vini re: Jo
me gjuhën e referencave dhe sistemit të
vlerave Islame, por me ngjyrat e kulturës
maskiliste. Është fjala këtu pikërisht për
ngjyrimin që i jepet diskutimit.Dhe një-
kohësisht për tendencën për ta mbingar-
kuar femrën me përgjegjësinë e ruajtjes
së gjithë ekuilibrave të familjes, që në ra-
stin konkret thjeshtëzohet shkurt dhe
ngushtë në eksluzivitetin që familja sigu-
ron raporteve seksuale midis partnerëve.

Problemet që nënkuptohen këtu për
fat të keq janë disa. Të thënat dhe të pa-
thënat, orientojnë në disa pikëpyetje, të
cilat vlejnë të ngrihen në vëmendje jo
vetëm për t’i dhënë një përgjigje, por mbi
të gjitha për të reflektuar dhe të të evi-
dentuar se cilat janë funksionet thelbë-
sore të familjes dhe, para kësaj, cili është

pozicioni që i ka dhënë Zoti secilit nga
bashkëshortët, larg gjuhës dhe kuptimit
kulturor maskilist, apo feminist. 

Ajo që nuk duhet lënë mënjanë në
kuptimin e këtij diskutimi është fakti se
secili nga bashkëshortët ka rol” aktiv” në
të gjitha aspektet, qofshin ato të marrë-
dhënies ndërpersonale midis tyre, qofshin
në raport me të tjera rrethana dhe dety-
rime që ngërthen jeta bashkëshortore. 

Të tregosh para një gruaje se nëse e
gjen bashkëshorti me rroba gjumi apo
duke gatuar, ai do të hedhë sytë jashtë, do
të thotë të justifikosh dobësinë e një burri
për t’i bërë ballë një tundimi, dhe më keq
se kaq, të ngarkosh me ndjenja faji dhe
kompleksi inferioriteti atë që, para Zotit
nuk është e ngarkuar me përgjegjësi për
sjelljet dhe vendimet e dikujt tjetër. Tje-
tër çështje thelbësore që ngërthen disku-
timi është dhe fakti se kjo mënyrë të
shprehuri, pa dashur” u jep të drejtë” dë-
shirave dhe çmendurive të fjetura të zgjo-
hen, dhe madje nën pozicionin e kritikës
dhe justifikimit, dhe fatkeqësisht me
ndjenjën e zhveshur nga përgjegjësia për
sjelljet personale në raport me kufijtë e
Zotit. 

Dhe pse kuptoj se ndoshta në gjuhën
e ligjëruesit ka tjetër retorikë dhe bisedim
të tipit konfidencial brenda mureve të au-
ditorit të tij, nuk duhet të harrojmë se pas
publikimit në rrjete sociale, fjalët tona
nuk mund të quhen më konfidenciale,
dhe jo më “pa zarar”. 

Bashkëshortët, femrat dhe meshkujt
mbi të gjitha duhet të jenë njerëz, më pas
veshim ose mbiveshim secili nga ne rolet
që kemi në jetë sipas momenteve.

Nëse elementi bazë mbi të cilin ngri-
het i gjithë adhurimi ndaj Krijuesit është”
dashuria”, nuk duhet harruar se pikërisht
femra është më meritore pas Zotit dhe
Pejgamberit a.s. për t’ ia atribuuar këtë
ndjenjë. 

Dashuria dhe mëshira’ që buron prej
saj deri në vetësakrifikim për të sjellë në
jetë një tjetër jetë, madje dhe duke e
ushqyer nga trupi i saj për dy vjet të plota
përtej çdo norme, koncepti apo ligji, me-
riton respekt, dhe madhëri pikërisht ashtu
si ia siguron ligji dhe kodi hyjnor. 

Ligji hyjnor nuk i ka parë femrat si
“objekte seksi dhe riprodhimi”, përkun-
drazi pikërisht kjo mendësi e trajtimit të
femrës si objekt është luftuar që në thelb.
Problemi shpesh qëndron te fakti se da-
shur e pa dashur ne sjellim në arenat e au-
ditorëve prurjet dhe mbetjet tona
personale duke bërë fajin dhe gabimin e
madh e të pafalshëm tashmë, atë të mve-
shjes dhe interpretimit të kulturës dhe do-
keve e zakoneve krahinore apo familjare,
si fe. 

Përkundër bindjeve të përgjithshme
se meshkujt janë ata që kanë” alergji”
ndaj martesës, Nil Jakobson nga Univer-
siteti i Uashingtonit mendon se janë pi-
kërisht meshkujt ata që përfitojnë më
shumë në martesë.

Ligjërimi përballë 
nuancave kulturore 

dhe përgjegjësive fetare

Prej të bukurave që ka Islami, është pikërisht fakti se i ka orientuar
besimtarët në çdo çështje të jetës. Përmes ajeteve Kuranore dhe

traditës profetike të mbërritur deri te ne me shumë përpikëri, ne sot
zotërojmë një pasuri të rrallë hyjnore orientuese të sjelljes deri në
detaje të marrëdhënieve ndërpersonale midis dy njerëzve, midis dy

bashkëshortëve.



52 Gusht 2018 | Dhul-Qa’dah - Dhul-Hijjah 1439 Hëna e re 53

Femrat zakonisht hyjnë në martesë
me pritshmëri të mëdha, gjë që i çon ato
drejt zhgënjimit. Edhe pse kryesisht men-
dohet se meshkujt janë më të mençur,
Adrian Furnham, profesor britanik i psi-
kologjisë në një kolegj të Londrës, ka
analizuar rezultatet e studimeve ku ishin
matur dhe krahasuar koeficientet e inte-
ligjencës (IQ) 

të meshkujve dhe femrave, gjë që ka
treguar se nuk ka dallime të mëdha rreth
vetë IQ-së, por janë vërejtur dallime të
mëdha në perceptimin e inteligjencës.
Meshkujt janë të prirë që t’i mbivlerë-
sojnë aftësitë e tyre intelektuale, përkun-
drazi, femrat janë të prira që t’i
nënvlerësojnë ato. Është parë se meshkujt

e martuar bien dy herë më pak në de pre-
sion, në ndryshim nga gratë e martuara. 

Një nga ato është dhe rasti si ky për
të cilin flasim; gishti i kritikës së fshehur
drejtohet gjithnjë nga ato, përtej gjithë sa-
krificave dhe orëve të punës së paçmuar
brenda mureve të shtëpisë që një femër
bën me tre turne gjatë 24- orëshit. Pikë-
risht për shkak të mbingarkesës së roleve
që përmendëm më sipër dhe që me kali-
min e kohës askush nuk i vlerëson, për-
kundrazi i shohin si të mirëqena për të
qenë pjesë e obligimeve të saj. Praktika
profetike na tregon të kundërtën. Ajetete
Kuranore na orientojnë për të kundërtën.
Hadithet kudsi na tregojnë të kundërtën.
Atëherë ku çalon çështja? Përse pikërisht

këtu na krijohet ngërç në perceptim, men-
dim dhe reagim? 

Femrat janë mbretëresha.Zoti i botëve
i ka krijuar për nga brinja e Ademit që në
to të prehen shpirtërisht pjesa tjetër e kri-
jimit.Që të bëhen rrugë dhe urë për jetën.

I pari njeri që e besoi dhe pasoi Muha-
medin ishte një femër.Zoti e merr si shem-
bull për gjithë besimtarët një femër dhe
pikërisht gruan e Faraonit. Praktika profe-
tike na tregon për përparësi të femrës ndaj
mashkullit në familje në raport 3 me 1, li-
dhur me respektin që duhet shfaqur ndaj
sajë. Praktika profetike na tregon se gruaja
në familje nuk detyrohet të shërbeje e as të
jetë “hirushja e shtëpisë”, vetëm nëse ajo
me dëshirën e saj i kryen ato shërbime. Ajo

nuk detyrohet të kontribuojë ekonomikisht
në shpenzimet e familjes, vetëm nëse ajo
me dëshirën e saj vendos të kontribuojë
etj.E me gjithë këto aspekte prej të cilave
referenca hyjnore e ka liruar femrën, sërish
e gjejmë që ajo i kryen pothuaj të gjitha ato
që përmendëm e madje dhe më shumë, e
mbi të gjitha, me shumë dashuri.

Ajo që nuk falet në raport me ata që
kanë në dorë të përcjellin të vërteta e nuk
e bëjnë ose e bëjnë të përshtatur sipas
konteksteve dhe prurjeve të veta perso-
nale, është pikërisht kjo. Askush nuk ua
thotë femrave këto aq bindshëm sa të gu-
xojnë të reagojnë ndaj maskilizmit që
mbyt përditë të bukurat pranë kuzhinave
të gatimit apo tavolinave të hekurosjes, e

pse jo, dhe pranë tabakave dhe ibrikëve
të çajit për gjithë farefisin. Dhe fatkeqë-
sisht askush nuk ua thotë meshkujve këto
të vërteta me po aq forcë.

Ajo që edukatorët e referencave hyj-
nore duhet të bëjnë me patjetër është pi-
kërisht t’ i tregojnë secilit nga
bashkëshortët prej ku dhe deri ku fillon
dhe mbaron e drejta hyjnore e femrës, i
vjen kjo hidhur apo jo meshkujve burra.
Dhe femrat duhet të vihen para informi-
mit dhe diturisë se nëse përjetojnë situate
si ato që kemi cekur më sipër, ajo duhet të
presë shpërblim të jashtëzakonshëm nga
Zoti, pasi po i kryen nga kultura e saj,
njerzillëku, dëshira e mirë për bashkëpu-
nim dhe ecje përpara, dhe pse jo nga kor-
tezia e sajë si qenie e mirëkuptueshme
dhe e magjishme. 

Patjetër nga ajo duhen larguar ndjen-
jat e fajit, se nuk po arrin performancën
që i kërkon realiteti i kohëve moderniste
dhe konsumiste. Nëse meshkujt nuk do ta
përballin femrën me detyrimin e shlyerjes
së obligimeve kulturore dhe zakonore të
veshura me rrobën e fesë, është e sigurt
se kontributi i tyre në familje do të ishte
shumë më i lartë në të gjitha aspektet.
Nëse gruaja arrin t’ u bëjë ballë gjithë kë-
tyre presioneve psikosociale për arsye ir-
racionale dhe kulturore të mjediseve
familjare ku shpesh herë është e detyruar
nga rrethanat të jetojë, mendoni si do të
ishte performanca e roleve nëse ajo me
bindje dhe me zemër di se: Këto sjellje i
kryej sepse” unë dua dhe unë kam dë-
shirë të jap më të mirën”. Sigurisht do të
ishin më eficente, frytdhënëse, dhe do të
shihnim ngritje të cilësisë së marrëdhë-
nieve ndërpresonale si në aspektin perso-
nal, ashtu dhe atë social-familjar.
Motivimi i sjelljes është kyçi për rezul-
tate të kënaqshme. Dhe si mbyllje nuk
duhet të anashkalojmë për asnjë moment
mesazhin që përcjellin te anëtarët e rinj
të familjes përmes këtyre fjalëve, fëmi-
jët.? Çfarë mendojnë dhe çfarë ndiejnë
vajzat dhe djemtë e këtyre grave dhe kë-
tyre baballarëve pas dëgjimit të këtyre
leksioneve? T’i ruajmë imagjinatën,
mendimin, ndjenjat sublime, modelet dhe
mbi të gjitha t’ i ruajmë me fanatizëm për
këto krijesa ato imperative që vetë Zoti i
ka bërë të domosdoshme për të qenë fi-
gura “Ikona”.

Gjëja më e mirë që një baba mund të
bëjë për fëmijët e tij, është të dojë dhe re-
spektojë nënën e tyre.

“Besimtari më i plotë është Ai që ka
sjellje të mirë, ndërsa më të mirë në
mesin tuaj janë ata të cilët sillen më së
miri ndaj grave të tyre!” (Tirmidhiu –
Sahih)

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 sexhde), respektivisht
“Bejtullah” (Shtëpi e Zotit, vend i bekuar
në të cilin Allahu xh.sh. derdh mëshirë
dhe begati).

Këta dy emra të kujtojnë dy rolet the-
melore që ka faltorja në Islam: roli i ven-
dit të sexhdes, respektivisht faljes, dhe
roli i vendit të bekuar, në të cilin pastro-
het dhe rilind shpirti i njeriut. Po t’i
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 pa-
rësor është ibadeti. Mesxhidet, respekti-
visht xhamitë, siç quhen rëndom tek 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 mesxhi-
dit 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 vlef-
shëm vetëm atëherë kur të kryhej në tem-
pull, përkatësisht në faltore. Natyrisht, ne
nuk themi se besimtarët nuk kanë pasur
mundësi që adhurimet (ibadetet) t’i bënin

edhe jashtë faltoreve, 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 kryesore 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 adhurimit (fal-
jes), ku bënin ibadet dhe përsëritnin
Emrat e Allahut xh.sh. Ata po ashtu ki-
shin vende të veçanta për sakrificë (kur-
ban), në të cilat prisnin kurbane për
Allahun xh.sh.. Atë tendë me arkën e be-
kuar e bartnin me vete, dhe kjo praktikë
ka vazhduar të zbatohej gjithnjë deri tek
Davudi a.s. dhe Sylejmani a.s., kur u
ndërtua, përkatësisht u riparua faltorja në
Jerusalem - Mesxhidul-Aksaja, ose, siç
quhet ndryshe, Bejtul-makdisi. Bejtul-

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 në mes Zotit

xh.sh.dhe besimtarit që adhuron Atë, dhe ai raport gjithmonë lidhet në një mënyrë për vendin ku
adhuruesi bën adhurimin. Ky vend gjithmonë ka karakter të veçantë, për shkak se kuptohet dhe

emërtohet “Faltore e Zotit” ose “Shtëpi e Zotit”. Në këtë kuptim besimtarët në mënyrë të veçantë
shënojnë dhe zbukurojnë faltoret, i vizitojnë për të bërë ibadet ose për të prerë kurban
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makdis ka qenë vendi qendror i Islamit
gjatë atyre kohëve, sepse Qabeja, pa dy-
shim që atëherë ishte e mbushur me idhuj
dhe institucioni i haxhit ishte ndotur me
rituale të mushrikëve, kështu që mysli-
manët pjesëtarë të benu-Izrailëve nuk
shkonin atje. Rëndësia e Bejtulmakdisit
u rrit edhe më shumë nga koha e Sylej-
manit a.s., sepse nga ajo kohë arka e be-
kuar u vendos aty dhe ibadetet e
adhurimet kryesore kryheshin po aty.

Edhe pse myslimanët mund të bëjnë
ibadet në të gjitha vendet e pastra, me-
sxhidi vazhdon të jetë vend ku falet namazi
më shumë. Shkak për këtë janë aktivitetet
e tjera që janë të lidhura me mesxhidin ja-
shtë namazit. Mesxhidi, besojmë se edhe
para Resulullahut - Muhamedit a.s., e me
siguri edhe pas tij, paraqet edhe vendin në
të cilin tubohen myslimanët (xhemati), pa-
staj vendin për mësim (mekteb) dhe, më në
fund, vendin për shqyrtimine çështjeve të
ndryshme jetësore (mexhlisi).

Pasi është rregull në Islam që nama-
zet farze të falen me xhemat, është nevojë
praktike që secila lagje të ketë mesxhidin
e vet, përkatësisht xhaminëku pesë herë
brenda dite do të tuboheshin myslimanët
në namaz. Prandaj, edhe pse xhemati
mund të formohet në secilin vend të pa-
stër, arsyet praktike (mbrojtja nga ndiki-
met atmosferike, çështja e nxehjes e të
tjera), kanë ndikuar që të ndërtohen
xhami si vende për kryerjen e ibadeteve,
por edhe vende mësimi (mektebe) si dhe
për grumbullimin e myslimanëve në për-
gjithësi. Gjithsesi, gjithë kësaj i ka para-
prirë shembulli i parë, d.m.th.xhamia e
Muhamedit a.s. në Medinë, sepse pikë-
risht ajo ka qenë edhe vendi i sexhdesë,
vendi i ibadetit, por në të njëjtën kohë
edhe vendi për tubimin e myslimanëve,
vendi për mësim dhe për shqyrtimin e
problemeve të kohës të myslimanëve. Për
më tepër, ajo ka qenë edhe shtëpi për Pej-
gamberin a.s. dhe familjen e tij (banesa e
tij ka qenë brenda kompleksit të xhamisë,
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 Pej-
gamberit të fundit - Muhamedit a.s.,
humb ekskluzivitetin e vet, ai aspak nuk
humb rëndësinë si vend i sexhdesë dhe
ibadetit, përkundrazi, mesxhidi edhe më
shumë bëhet vend qendror i jetës së për-
ditshme të myslimanëve, i shprehur për-
mes 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 dëshirohet të thu-
het se mesxhidet janë vende që kanë një
shkallë të caktuar bekimi, vende ku nje-
riu, duke qëndruar aty dhe duke bërë iba-
det, 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 mesxhi-
deve në këtë koncept është se ato janë
vende të mbuluara me begatinë dhe më-
shirën e Allahut xh.sh. Kështu, duke qën-
druar 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 dashur 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 se-
cili mysliman i sinqertë posedon një

shkallë të konsiderueshme bekimi, sikun-
dërqë secila xhami si vend i përmendjes,
falënderimit, lartësimit dhe përuljes vetëm
ndaj Allahut xh.sh., po ashtu posedon një
shkallë të konsiderueshme bekimi.

Me siguri, të gjitha mesxhidet, re-
spektivisht 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-harami, d.m.th. Qabeja
në Mekë, Xhamia e Pejgamberit në Me-
dinë 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 adhurohet Allahu
xh.sh., d.m.th. faltorja e parë e ndërtuar
në Tokë, në të cilën është lartësuar, adhu-
ruar dhe madhështuar vetëm Allahu
xh.sh., Krijues dhe Sundues i gjithçkaje
që ekziston: ”Tempulli i parë i ndërtuar
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 mela-
qet para se njerëzit të paraqiteshin 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 ndërtoi
Qabenë, por dihet me siguri të plotë se
atë e ndërtoi Ibrahimi a.s. mbi themelet e

saj të sotme (respektivisht, sipas një qën-
drimi tjetër, e rindërtoi në vendin e lashtë,
sepse ajo me siguri ishte rrënuar tërësisht
gjatë Vërshimit -Tufanit të Nuhut a.s.):
”Dhe, derisa Ibrahimi dhe Ismaili
ngrinin themelet e faltores, ata lute-
shin: ”O Zoti ynë, pranoje prej nesh,
sepse Ti, me të vërtetë dëgjon dhe di!”
(Kuran, 2:127).

Pa dyshim, dihet se ndërtesa origji-
nale 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 be-
sojmë se Qabeja 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 ven-
dosi gurin e Xhenetit të quajtur “Haxhe-

rul-esved”. Ai gur, së bashku me gurin
“Mekami-Ibrahim”, kishte ardhur nga
Xheneti, dhe kishte pritur në brigjet e
afërta për shumë vite, gjithnjë derisa me-
leku nuk ia dha Ibrahimit a.s. që ta ven-
doste në anën juglindore të Qabesë.

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 detyruar Sun-
duesit të tyre për dorëzim dhe robërim të
sinqertë vetëm ndaj Atij dhe askujt tjetër,
dhe se në Ditën e Gjykimit ai gur do të dë-
shmojë se kush e ka prekur me “tevhid” e
kush jo. Kështu, sipas disa transmeti-
meve, 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 më-

katet e bijve të Ademit a.s. kishin qenë
shkaktarë që ai të bëhej i zi. Konsiderohet
se Haxherul-esvedi dhe Mekami- Ibra-
him (guri në të cilin kishte qëndruar Ibra-
himi 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 ata janë
pjesë përbërëse të Qabesë, të tërësisë ar-
kitektonike të ndërtesës së Qabesë. Ha-
xherul-esvedi, de fakto, është pjesë
përbërëse e Qabesë, sepse është vendo-
sur në këndin e juglindjes, ndërsa Me-
kami-Ibrahimi gjendet afër dhjetë metra
larg murit lindor të Qabesë.

Me përcaktimin e Allahut xh.sh. Qa-
beja është vendi më i bekuar në Tokë dhe
bekimi i saj manifestohet edhe për faktin

se ajo (Qabeja) është rilindje e njerëzve
dhe pikërisht në të qëndron edhe një nga
fshehtësitë dhe qëllimet e kryerjes së ha-
xhit: ”Allahu e ka bërë Qabenë tempull
të shenjtë, që njerëzit të kryejnë ha-
xhin, si dhe muajin e shenjtë dhe kur-
banet, edhe ata të shenjuarit me
qafore, që ta dinë se All-llahu e di se
ç’ka në qiej edhe në tokë, dhe All-
llahu, me siguri di çdo send”.
(Kuran,5:97)

Nga ky ajet bëhet e qartë se haxhi pa-
raqet një rilindje radikale dhe rivitalizi-
min e tërësishëm të njeriut, 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 manife-
stohet edhe për faktin se ajo është Kibla,
drejtim nga i cili ymeti i zgjedhur i Mu-
hamedit a.s., i kthejnë fytyrat e tyre gjatë
kryerjes së namazit. Bekueshmëria e Qa-
besë bartet edhe në vetë qytetin e Mekës
ku gjendet. Në këtë kuptim, Meka është
qytet i bekuar, në të cilin të gjithë njerë-
zit janë të mbrojtur nga çdo dhunë: ”Mo-
sbesimtarëve dhe atyre që pengojnë
nga rruga e Allahut dhe Mesxhidi-l-
Harami, të cilin ne e kemi dedikuar
për tërë njerëzimin të jenë të bara-
bartë si ai vendësi ashtu edhe ai i ar-
dhuri. 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 jetohet në paqe me
të gjithë njerëzit (sjellja duhet të jetë sikur
në Xhenet, ku s’ka zili, grindje, përlarje,
ku dëgjohen 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 Xhamia e Pejgamberit në
Medinë. Atë xhami e ka ngritur persona-
lisht Muhamedi a.s. dhe, me që ai është
krijesa më e zgjedhur e Allahut xh.sh.,
me pozitë të tillë që nuk e ka gëzuar
askush dhe nuk do ta gëzojë tjetërkush
(duhet ta kujtojmë faktin se me rastin e
mi’raxhit, Muhamedi a.s. iu afrua Alla-
hut xh.sh., Sunduesit dhe Krijuesit të të
gjitha botëve, duke kaluar kufirin që nuk
e kishte kaluar meleku Xhibril) - 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 Pejgamberin a.s. krah
hapur pas hixhretit nga Meka.

Rëndësia e xhamisë së Muhamedit
a.s. pasqyrohet edhe në faktin se është
ndërtuar në themel të dorëzimit dhe fri-
kës 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 ekzistojnë mendime se këto ajete
kanë të bëjnë me xhaminë 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 nën-
shtrim dhe dashuri vetëm për Të e për
pejgamberin e Tij në shkallë të jashtëza-
konshme, - në një masë është e bekuar.
Madje, rëndësia e xhamisë së Pejgambe-
rit a.s. është vërtetuar me shumë hadithe,
nga të cilat pa dyshim më i njohuri është
ai në të cilin theksohen fjalët e Pejgam-
berit a.s. se hapësira në mes banesës së tij
dhe mihrabit është një nga parqet e Xhe-
netit.

Po ashtu me hadithe theksohet rëndë-
sia që luajtën Medina, së bashku me
Mekën, gjatë kohës së pejgamberit të
rremë Dexhallit në Tokë, sepse në atë
kohë të fitnes (konfuzionit) dhe sprovës
më të madhe, ato dy qytete do të jenë plo-
tësisht të mbrojtura 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 vi-
zita 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 falë-
sve 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 lar-
tësuar Allahun xh.sh., dhe kjo, siç tran-
smetohet nga Muhamedi a.s. në një
hadith, ka ndodhur dyzet vjet pas ndërti-
mit të Mesxhidul-haramit.

Gjendet në hapësirën e tokës së be-
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kuar që Allahu xh.sh.ia kishte lënë tra-
shëgim 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 se-
xhde Allahut xh.sh. ndonjë pejgamber
ose ndonjë melek.

Në atë vend, Israili, d.m.th. Jakubi a.s.
kishte parë në ëndërr shkallët që ngrihe-
shin 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 trashëgimtarëve të tu. Unë jam pranë
teje dhe të ruaj derisa 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 Kia-
metit për të përmbushur misionin e tij.

Në Mesxhidul-aksa, në prag të Israsë
dhe Mi’raxhit, është kryer namazi, me si-
guri më madhështori nga të gjithë nama-
zet, në të cilin safet i përbënin
pejgamberët, kurse imam kishte qenë
Muhamedi a.s., i cili prej aty shkoi për vi-
zitë në shtatë qiejt dhe në takim me Alla-
hun xh.sh. (mi’raxh). Në atë vend, siç
konsiderohet, do të grumbullohen njerë-
zit 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 përfundojmë 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 melaqeve dhe, sipas

haditheve të besueshme, gjendet në qiell
në pikën e njëjtë me faltoren mbi Qabenë

në Mekë. Sipas haditheve, në atë fal-
tore për çdo ditë hyjnë shtatëdhjetë mijë
melaqe që ta lartësojnë dhe ta madhë-
shtojnë 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 Gjithëmë-
shirshmit që i bëjnë ibadet.

Konsiderohet se pikërisht me këtë
Qabe qiellore kanë të bëjnë ajetet e të
Gjithëmëshirshmit nga sureja “Bjeshka”
(Et- Tur): ”Pasha Turin. Pasha Librin
me rreshta të shkruar, në lëkurë të për-
punuar, pasha Haremin përplot të ba-
nuar”. (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. Konsi-
derojmë së këtu del në pah fakti për të
cilin në këtë tekst folëm më lart: Se se-
cila 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 ndër-
tesa, në të cilat njerëzit I bien në sexhde
vetëm Atij.

PËRFUNDIM
Dy Qabe, ajo qiellorja dhe ajo tokë-

sorja, pastaj Xhamia e Pejgamberit në Me-
dinë dhe Mesxhidul-aksaja në Jerusalem,
- janë të dalluara nga ana eAllahut xh.sh..
Mirëpo, edhe çdo mesxhid në Tokë, i
ndërtuar me besim të vërtetë, për të adhu-
ruar vetëm Allahun xh.sh., paraqet një nga
fenomenet e Allahut xh.sh. në Tokë. 

Nga kjo, rrjedhimisht del përgjegjësia
dhe pozita shumë e rëndë tek Allahu
xh.sh. e atyre që i shkatërrojnë mesxhi-
det: ”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 dë-
nimin e madh” (Kuran, 2:114).

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

Dhe ajeti: “Nuk u ka mbetur poli-
teistëve që të përkujdesen për faltoret
e Allahut, kur e dëshmojnë vetë se janë
mosbesimtarë. Ata janë, veprat e të ci-
lëve do të zhduken, dhe ata do të mbe-
sin përgjithmonë në zjarr. Faltoret e
Allahut i mirëmbajnë ata që besojnë
Allahun dhe botën tjetër dhe që
kryejnë faljen e japin zukatin, dhe të
cilët nuk i janë trembur askujt përveç
Allahut. Ata, mbase, do të jenë të pë-
rudhur 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”.(Hadith).

/Burimi: www. znaci.com_Sarajevo-BiH/

Nga Redi Shehu

Në trajtimin që filozofët mysli-
manë i bënë së bukurës shihet
edhe ndikimi që ato kanë nga

konceptet platonike, si dhe nga ndikimi i
teorisë së Plotinit mbi të bukurën e për-
kuptueshme apo të intelektueshme. Mo-
nizmi plotinian mbi joqenien si produkt i
Qenies pa ndryshuar substancën e saj
(Qenies) dhe lidhja e tyre përmes një vije
ekzistimi, karshi dualizmit të Platonit për
shqisoren dhe mbishqisoren, ishte kon-
cept më afër filozofisë së Qenies si thelb
dhe ekzistencë në të njëjtën kohë të men-
dimit filozofik islam. Filozofët mysli-
manë avancuan më tej konceptet e së
bukurës së përkuptueshme, si dhe ndry-
shimet me procesin e të ndijuarit të së bu-
kurës.

Një ndër përfaqësuesit eminentë të fi-
lozofisë islame ishte edhe Al–Farabi, i
cili në shtjellimin e gjerë filozofik të
shumë çështjeve të ndryshme përfshiu
edhe punimet e tija filozofike mbi të bu-
kurën e intelektueshme, i cili këtë nocion
të së bukurës e bashkëngjiti me emrat dhe
atributet e Qenies.Vepra e tij më e spika-
tur në këtë fushë ka qenë e titulluar “Qy-
teti Virtuoz” (Al-Medina al-fadila). Nga
perëndimorët është quajtur si babai i
Neoplatonizmit islam me gjuhë aristote-
liane. Por ndryshimi i madh me Platonin
qëndron në faktin se ai u jep një dimen-
sion teologjik koncepteve të tija filozo-
fike në ndryshim nga ai politik që ne
hasim tek Platoni.  Në  qendër të argu-
mentimit të Al-Farabit për të bukurën
qëndron fakti se Zoti është më i bukuri
për arsye se vetë ekzistenca e tij është e

përkryer dhe çdo krijesë e tij bëhet më e
bukur sa më shumë, që ajo i afrohet per-
feksionimit. Ndërsa burimin e bukurisë
së Qenies (Zotit) ai e sheh te thelbi i Tij,
që është edhe ekzistencë në të njëjtën
kohë, e cila ndryshon nga bukuria e kri-
jesave, që është aksidentale dhe me cilësi
trupore dhe të panjësuara me thelbin e
tyre. Për këtë arsye bukuria e Zotit (Qe-
nies) i tejkalon të gjitha bukuritë e tjera
sepse është thelbësore në vetvete dhe jo
aksidentale. Për Al-Farabi-un kënaqësia
është në pritë të perceptimit, apo kupti-
mit të së bukurës, kështu kënaqësia rritet
sa më shumë që rritet gama e perceptimit
të së bukurës. Për këtë arsye kënaqësia
dhe e bukura janë të puqura me njëra-tje-
trën. Ashtu si Zotit ishte (është) më i bu-
kuri i qenieve sepse, dija dhe i dituri janë
tërësisht në një, edhe kënaqësia e Tij,

Estetika në mendimin 
filozofik islam

Në filozofinë islame, artet në përgjithësi nuk janë parë si caqe përfundimtare si qëllim në vetvete brenda
një rrethi të mbyllur, por si një dritare e drejt pafundësisë brenda një konteksti intelektual. Ato (artet) janë
konsideruar si mjete për të përçuar të vërtetat edhe filozofike drejt perceptimit të masës, pra përmes artit

e vërteta filozofike thjeshtëzohej për një kapacitet më të kufizuar perceptimi
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ashtu si e bukura qëndron larg percepti-
mit tonë. Vetë këto shtjellime të Farabiut
mbi të bukurën, perceptimin si dhe këna-
qësinë përbëjnë elemente estetike më
vete.

Një tjetër kolos i mendimit filozofik
islam ishte edhe Ibn-Sina, filozifia e të
cilit bazohej te realiteti dhe arsyeja e cila
nga ana e saj mund të perfeksionohej për-
mes shkallëve të të kuptuarit që të çonin
te e vërteta finale te, Zoti. Për Ibn Sinën
imagjinata kishte rolin kryesor në për-
kujtim, ngase ai krahason dhe ndërton
imazhe të cilat hapin rrugë për te univer-
salja te intelekti i pastër i Qenies abso-
lute.Ai ndante thelbin me ekzistencën e
gjërave ku thelb, konsideronte natyrën e
gjërave, e cila qëndronte e ndarë nga
realizimi apo ekzistenca fizike, apo
mendore e tyre.Ky dallim i thelbit me
ekzistencën ishte nocion për të gjitha
gjërat përveç Zotit, i Cili konsiderohej
si shkaku fillestar e për pasojë thelb
dhe ekzistencë në të njëjtën kohë.
Vepra e tij “Traktati mbi dashurinë”
është një trajtesë e zgjeruar mbi buku-
rinë e përkuptueshme dhe kënaqësisë
në të shijuarit e saj, e cila përcakton
konceptet e dashurisë dhe të bukurës
mbi katër parime.

Në parimin e parë flitet mbi shpirtin
si njësi e vetme substanciale (thelbë-
sore), që përmbledh në vetvete fuqi të
ndryshme ku puqen arsyeja dhe imag-
jinata.

Në parimin e dytë flitet për veprime
njerëzore, të cilat kanë atribute trupore
dhe i afrohen më së shumti instikteve
kafshërore.Në këto veprime përmenden
ndjesia me anë të të prekurit, dëshirat,
seksi, agresiviteti.Megjithëse këto ti-
pare të veprimeve kafshërore për Ibn
Sinën mund të administrohen nën presio-
nin e logjikës njerëzore.

Në parimin e tretë flitet që e mira
ndodhet në të gjitha paracaktimet e Zotit
në çfarëdo forme ato na shfaqen.

Kurse formulimin e së bukurës tek
Ibn Sina e gjejmë në parimin e katërt  të
tij, ku ai zbërthen atë në tre përbërës;
Rendi, Përbërja dhe Simetria.

Për Ibn Sinën dashuria për të bukurën
në instinktin kafshëror të shpirtit, është
më e prirur drejt natyrores, ndërsa në
shpirtin racional dashuria për të bukurën
është më e prirur për nga e  arsyeshmja.
Pra, duke u bazuar mbi këto katër parime
Ibn Sina mbërrin në konkluzionin se
ndjenja estetike është e mbjellur në qe-
niet njerëzore, si krijesa intelektuale.
Prandaj çdo gjë e bukur, përfshirë edhe
formën e bukurisë njerëzore, zgjon tek
njeriu instinktin estetik, i cili vlerëson bu-

kurinë në dy dimensione, të brendshme
dhe të jashtme, sepse ndjenja estetike ta-
shmë është e përkufizuar që në krijimin
e atij vetë.

Al-Gazali, një ndër filozofët, juristët
dhe teologët më të mëdhenj myslimanë,
qasjen e tij ndaj së bukurës e shpreh për-
mes librit të tij “Alkimia e Lumturisë”,
ku ai e kategorizon në tre lloje të buku-
rën.

–       Lloji i parë është e bukura e ja-
shtme fizike, e cila përbën edhe nivelin
më të ulët të së bukurës.

–       Lloji i dytë është e bukura mo-
rale, e cila thelbin e saj e ka tek karakteri
i njeriut.

–       Ndërsa lloji i tretë i së bukurës

është bukuria shpirtërore, e cila për Ga-
zaliun është bukuria më sublime për
shkak të lidhjes direkte, që ajo ka me Kri-
juesin e së bukurës.

Ndërsa po në të njëjtin libër, Gazaliu e
ndan natyrën njerëzore në tre
shkallë.Shkalla e parë përfshin natyrën
kafshërore, shkalla e dytë natyrën djallë-
zore dhe shkalla e tretë përfshin natyrën
engjëllore të njeriut. Për Gazaliun dy
shkallët e para janë shkakësore, aksiden-
tale dhe shkalla e tretë e natyrës engjëllore
të njeriut është thelbësore. Nëse arti fillon
prej këtij niveli engjëllor atëherë ai shkon
drejt origjinës së tij, drejt më të Lartit.

KONCEPTET FILOZOFIKE PËR
IMAGJINATËN, MIMESIS-IN DHE

POETIKËN

Krahas Al-Farabiut dhe Ibn Sinës,
gjejmë një tjetër filozof mysliman, Ibn

Rruzhdin, i cili së bashku me dy të parët
bashkohet në mendimin se imagjinata
është baza e aftësive për të prodhuar arte.
Al Farabiu në përcaktimin e vet mbi
imagjinatën poetike shprehet se dy janë
kapacitetet e deklarimit poetik; i pari
mundohet të shpërfaqë subjektin e vet në
një nivel më fisnik se sa është në realitet
dhe i dyti shpërfaq subjektin e vet në
formë më të ulët (poshtëruar) se ç’është
në të vërtetë. Të dyja këto tipare të de-
klarimit poetik ndikojnë tek kapaciteti
njohës i audiencës.

Në të njëjtën gjatësi vale Ibn Sina për-
qendrohet në atë që shfaqje të tilla imag-
jinate mund të jenë e kundërta e dijeve
tona, por aftësia e imagjinatës për të ndi-

kuar veprimet tona realizohet përmes një
konsensusi intelektual të shpirtit njerëzor,
i cili sipas filozofëve myslimanë është i
lidhur me konceptin e imitimit. Ndërsa
Ibn Rruzhd-i e zbërthen termin imitim
(mimesis) si evokimin e një imazhi. Në
përgjithësi mendimi i përbashkët i tyre li-
dhur me imitimin konsiston në faktin se
ai (imitimi) është përfaqësim imagjinues,
ku objekti riprodhohet në formë më të
mirë ose më të keqe sesa ai është në të
vërtetë. Dhe këtu që të tre filozofët my-
slimanë janë në linjën e Platonit e sido-
mos të Aristotelit kur bëhet fjala për
mimesis-in sepse “sipas Aristotelit mime-
zisi është më tepër imitim i ideve, mandej
edhe i cilësive imanente të artistit, të asaj
që ai përjeton, kupton dhe sheh vetë”.

Duke  folur për imitimin poetik Al-Fa-
rabi, në veprën e tij “Libri mbi Poetikën”,
thotë se imitimi poetik vjen përmes gju-
hës, i cili ka ngjashmëri me imitimin i cili

vjen përmes veprimit në të imituarit e diç-
kaje, ku qëllimi përfundimtar i tij është të
shkaktojë imazherinë e objektit të imituar
në mënyrë direkte apo indirekte. Ndry-
shimi mes këtyre dy mënyrave të imitimit
përmes veprimit qëndron në faktin se një
statujë është imitim i një personi, ndërsa
pasqyrimi në pasqyrë i statujës është imi-
timi i imitimit. I njëjti fenomen për Fara-
biun ndodh edhe në imitimin gjuhësor në
poezi, i cili për disa njerëz sa më i shkuar
në kohë të jetë, aq më perfekt dhe më afër
artistikes është. Forca imituese e mënyrës
së të shprehurit është më e madhe në ndi-
kimin veprues të njeriut. Ibn Ruzhdi për-
mes veprës së tij “Komentar mbi
Poetikën” merr në shqyrtim poetikën e

poetëve arabë dhe ashtu si filozofët e tjerë
myslimanë, prirja e komentimit është tek
fakti se poetika dhe retorika mund të për-
doren si në artikulimin politik ashtu edhe
në atë religjioz. Po ashtu edhe Farabiu në
veprën e tij “Libri i letrave”, si dhe Ibn
Ruzhdi në “Traktati Vendimtar”, priren të
argumentojnë se këto arte formojnë bazën
shpjeguese të marrëdhënieve mes filozo-
fisë dhe fesë.

Pra kultura e vendeve myslimane ki-
shte nevojë të trajtonte një formë të re
arti, e cila ishte unike dhe e përqendruar
në postulatin se e bukura më së shumti
ishte atribut hyjnor, gjë që kishte nevojë
të shprehej në forma të kuptueshme per-
ceptive, duke shprehur substancën për-
mes teknikash, që nuk cenonin këtë
parim. Subjekti nuk duhej të paraqitej be-
snikërisht në formën e vet natyrore por
duhej të shprehte autonominë e vet, sepse
ai ishte substanca, e cila duhej të shfaqej

përmes një strukture shprehjeje të kap-
shme për soditësit. Kjo strukturë e re
shprehjeje u identifikua me individuali-
tetin dhe jo me formën e subjektit, i cili
përmes artit shfaqej si koncept ose si ide
dhe jo si objekt konkret në kuptimin e mi-
rëfilltë të fjalës. Kështu u mënjanua ri-
prodhimi besnik i krijesave dhe u anua
nga prirja për të shfaqur konceptet e tyre
për të mos kundërshtuar artistikisht aktin
e Krijuesit.Në këtë formë artisti mysli-
man mundej në të njëjtën kohë të
shprehte të brendshmen dhe të jashtmen
e artit të tij, duke ngjizur në një vepër si
të bukurën aksidentale të krijesave me të
bukurën esenciale si tipar i Qenies (Kri-
juesit).

KONCEPTET ESTETIKE 
NË ARTET  ISLAME

Ndryshueshmëria e materialeve,
formave, ngjyrave, si dhe përkujdesja
për t’i dhënë artit shpirt përmes evoki-
mit të esencës dhe idesë e jo formës, ka
qenë karakteristika e arteve islame në
kohëra dhe vende të ndryshme. Pikë-
risht prej evokimit të substancës, si dhe
mesazhit të pafundësisë në veprat e
artit, duke mos u kufizuar me përmasat
e krijesave, mesazhi artistik islam ka
pasur si moto të vetën intelektualizmin
në formatin më të intelektueshëm të
mundshëm. Kjo e bënte të dallueshëm
artin islam përmes fokusimit në for-
mate abstrakte, si e kundërta e krijesave
në formatin origjinal të tyre, që shfaqe-
shin përmes shenjave gjeometrike, të
kaligrafisë dhe bimësisë.

ARTET PAMORE

Është e dobishme të përmendim, si-
domos formën gjeometrike të arteve
islame, e cila pati edhe arsyet e veta se
pse mori një zhvillim kaq të madh në të
gjithë hapësirën islame.Fakti që kjo më-
nyrë e të shprehurit nuk konfliktonte me
të pikturuarit e krijesave të gjalla ishte
ndoshta një ndër arsyet dominonte, se
përse u zgjodh si formë shprehjeje, e cila
përmes imagjinatës së lirë dhe krijimta-
risë artistike mbërriti nivele të larta per-
feksioni.Një tjetër mundësi se pse arti
gjeometrik mori një zhvillim kaq të madh
i atribuohet edhe zhvillimit të papër-
mbajtshëm të shkencave ekzakte nga my-
slimanët, të cilët arritën që përmes
formave gjeometrike të shpreheshin
estetikisht mbi thelbin dhe mesazhin e
veprës së artit.Kështu për herë të parë u
formuluan teoritë e aplikimit të esteti-
kës gjeometrike në artet pamore.Ky art
i një preçizioni të rrallë ishte totalisht i
abstenuar nga rastësia krijuese, sepse
shprehja estetike realizohej përmes për-
llogaritjesh të sofistikuara matemati-
kore dhe gjeometrike në shprehjen e
botës së brendshme të artistit, duke i
dhënë si kurrë më parë dimension
human shkencave ekzakte. Pikërisht ky
perfeksion i formave gjeometrike, duke
përfshirë edhe arabeskat, sipas Martin
Briggs në veprën e tij “Arkitektura Mu-
hamedane në Egjipt dhe Palestinë”,
mahniti Leonardo Da Vinçin i cili u
mor për një kohë të gjatë për të ripro-
dhuar modelet e sofistikuara të këtij
arti.

Kaligrafia përmes formave gjeome-
trike, duke ruajtur edhe simetrinë, si një

ndër elementet thelbësore të së bukurës
në arte, ishte përbërësi kryesor në artet
dekorative.Mesazhi i kaligrafisë përmes
arabeskave, tentonte të shtrihej në hapë-
sirë dhe kohë shpesh duke imponuar një
ritëm shumëfishimi, i cili udhëhiqte kah
një drejtim pa cak, duke abstraguar pa-
fundësinë.Përdorimi i gjerë në artet de-
korative të shkronjave me nuanca
zgjatimesh artistike, lidhej me faktin se
ato simbolizonin dijen, e cila përbënte
edhe kushtin e parë të mesazhit hyjnor në
qasjen e njeriut me botën. Shkrirja e for-
mës, duke shprehur përmbajtjen në të
njëjtën kohë me anë të një gjuhe e cila
konsiderohej si gjuha me simbolet e së
cilës zbriti revelata hyjnore, e zhyt nje-
riun brenda një pothuaj hipnoze ciklike, e
cila përjashtëson çdo kufizim të lidhur
me forma konkrete të mbyllura me desti-
nacion të përcaktuar, duke i dhënë imag-
jinatës rrugë drejt transhendentes. Njihen
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dy format më të spikatura të kaligrafisë
islame, e para është ajo e shkollës se
Kufas dhe e dyta është kaligrafia e tipit
Naski, e cila gjeti një aplikim shumë më
të madh sidomos gjatë Perandorisë
Osmane në zbukurimet e objekteve të
kultit, por edhe të formave të tjera të artit
dekorativ. Grunebawn ka një përkufizim
tipik për artin figurativ islam, ku ai for-
mulon idenë se Islami është i vetmi re-
ligjion në botë, i cili nuk ka nevojë për
artet figurative dhe imazherinë për të
shprehur konceptet e veta.

E gjithë kjo formë e veçantë, unike në
llojin e vet, ka pasur influencë në boshtet
e tjera qytetërimore dhe kësaj nuk i ka
shpëtuar edhe kultura evropiane, e cila
përgjatë shekujve XI-të dhe XVI-të ka
huazuar shumë nga konceptet abstrakte
të arteve islame. Ali Jairazbhoi, një ndër
studiuesit më eminentë në botë i shumë
fushave të arteve islame, por edhe më
gjerë të arteve të antikitetit, në librin e tij
“Influenca Orientale në Artet Perëndi-
more”, vërteton tezën se stilet Rokoko
dhe Barok të arteve perëndimore gjatë
shekujve XVI-të-XVIII-të, ishin të fry-
mëzuara nga arti islam i arabeskave.
Sipas tij stili Rokoko plot dritë dhe me
linja harkore me nuanca  abstrakte është
imitim i dizenjove të arabeskave. Ky stil
Rokoko u zhvillua në Francë në shek. e
XVIII-të e më vonë u përhap më gjerë në
Evropë. Elementët e këtij stili autori i
gjen në Pallatin Al-Xhaferia në Spanjën
myslimane të shekullit të XI-të.Po ashtu
shembuj të tjerë të stilit Rokoko gjenden
edhe në xhaminë Tlemcen në Algjeri, e

cila u ndërtua në vitin 1136. Jairazbhoi
shkon edhe më tej, kur flet për stilin
Barok, dhe thotë se  fjala “barok” rrjedh
nga fjala arabe burga,  që nënkupton “si-
përfaqe e thyer” nga ku buroi termino-
logjia portugeze pastaj barocco,  që do të
thotë “perlë në trajtë të parregullt”.

Pra, abstenimi i sjelljes në artet
islame të krijesave në formatin e tyre na-
tyral, jo vetëm që krijoi një art unik për të
gjithë botën, duke stabilizuar edhe rre-
gullat e veta estetike, por mbi të gjitha
formuloi një soj arti, i cili po ashtu
mbante të njëjtin qëndrim edhe për sa i
përket figurave fetare. Kjo asnjanësi në
pjesëmarrjen artistike, ishte kyçi i pene-
trimit të lehtë të arteve islame në të gjitha
qytetërimet, që u bënë pjesë e këtij relig-
jioni, por jo vetëm kaq, sepse qëndrimi i
qartë artistik dhe pa ekuivok në atributet
e vetme të Absolutit, lehtësuan përqafi-
min e elementëve të këtij arti edhe nga
arti perëndimor.

MUZIKA

Një ndër elementët përbashkues
midis kulturave të ndryshme brenda Isla-
mit, është edhe muzika si një ndër format
më të zhvilluara të artit shprehës. Ashtu
siç e përmendëm më përpara, ku si filo-
zofia edhe artet në Islam janë të lidhura
dhe janë një përçues i së vërtetës hyjnore
dhe muzika në këtë kontekst është një
ndër format e shprehjes së kësaj të vër-
tete. Gjatë periudhës së Abasinjve u sol-
lën punime të Greqisë së lashtë të cilat
muzikën e kishin trupëzuar brenda zhan-

reve të shkencave ekzakte, më saktë ma-
tematikës. Një ndër figurat e shquara që
shkroi rreth muzikës është edhe Al-Kindi
nga mesi i shekullit të IX-të, i cili bëri
përllogaritjen matematikore të interva-
leve dhe aplikoi shkallët muzikore të la-
hutës, duke i vendosur ndarje prej metali
në bishtin e saj. Ai për herë të parë për-
dori fjalën e arabizuar musiki, si dhe ishte
i pari që përmes eksperimenteve të tija
zbuloi efektet shëruese të muzikës.Është
e faktuar që me anë të muzikës ai arriti të
shëronte një djalë tetraplegjik. Po ashtu
Al-Farabiu shkroi librin e tij  “Libri i
madh i Muzikës”, ku hulumtoi për shkal-
lët dhe intervalet muzikore, e cila u për-
kthye në shek. e XII-të në Spanjën
myslimane edhe më vonë në latinisht,
duke ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e
muzikës evropiane. Al-Gazaliu në puni-
met e tij analizoi dobinë e ritmit muzikor,
si dhe të këngës në jetën shpirtërore të
njeriut me qëllimin, që të arrijë bashki-
min shpirtëror me Zotin.

Një tjetër qasje shumë interesante
mbi muzikën në artet islame janë edhe
disa fakte që studiues të njohur sjellin
mbi rolin thelbësor të myslimanëve në
themelimin e teorisë muzikore. Për
shumë kohë, studiues perëndimore kanë
refuzuar një fakt të tillë por sipas mendi-
mit të Jean-Benjamin de Laborde, notat
muzikore që aktualisht përdoren sot
(do,re,mi,fa,sol,la dhe si) janë derivat i al-
fabetit të myslimanëve. Deri më tani
mendohej se është Guido d’Arezo (995-
1050) formuluesi i notave muzikore më
1026.Mendimin e Laborde e përforcon
një tjetër studiues francez, Guillaume-
André Villoteau në veprën e tij “Për-
shkrimi i instrumenteve muzikore të
orientit”.

Vështrimin më të detajuar mbi këtë
çështje e jep Henry George Farmer në
monografinë e tij të famshme “Fakte hi-
storike për influencën e muzikës arabe”,
ku ai sjell ngjashmërinë në tingull të al-
fabetit arab me notat muzikore:

Alfabeti arab
Mim, Fa,  Sad, Lam, Sin, Dal, Ra’

Notat muzikore
Mi,   Fa,   Sol,   La,   Si,   Do,   Re

Këto nota muzikore u  përdorën nga
myslimanët që nga shekulli i IX-të dhe i
gjejmë në librat e Al-Kindit, Al-Farabiut,
Ibn Sinës, Ali Ibn Jahjas, etj. Sigrid
Hunke, studiuesja eminente gjermane e
orientit, për temën në fjalë, pohon se këto
nota arabe janë gjetur në shekullin e XI-
të, në traktatin muzikor të Monte Casi-

nos, vend i cili kishte pasur praninë e my-
slimanëve për një kohë të gjatë. Për pa-
sojë jo vetëm teoria muzikore, por edhe
instrumentet me të cilat u luajt kjo mu-
zikë, sipas Farmerit, janë transportuar më
vonë në vendet perëndimore, ku ai para-
qet edhe një tabelë krahasuese të emërti-
meve të instrumenteve muzikore të
përdorura nga arabët, e që më pas ruajtën
ato emërtime edhe në terminologjinë e
perëndimit.

ARKITEKTURA

Arti islam në përgjithësi ngrihet mbi
kufizimet e gjuhëve kulturore të rajoneve
të ndryshme, çdo kulturë e gjen veten
brenda këtij arti, por në të njëjtën kohë
asnjëra prej tyre nuk është dominante, ato
shkrihen përmes kohëve dhe hapësirave
gjeografike, duke krijuar një lidhje unike,
një unitet artistik brenda ndryshueshmë-
risë. Lidhja që dominon në konceptin
estetik në këtë art është lidhja e së buku-
rës me të shenjtën, e cila lartësohet për-
mes vendeve ku njeriu i drejtohet
hyjnores. Të njëjtat karakteristika vëre-
hen edhe në arkitekturën islame të cilat si
çdo art tjetër brenda këtij lloji janë të de-
stinuara të merren me pafundësinë dhe
zbritjen e hyjnores në perceptimin njerë-
zor përmes formash induktimi të së bu-
kurës që estetikisht udhëton mes vendesh
e historish. Stili arkitekturor islam shpër-
faqet më së shumti në objektet e kultit, ku
edhe mjeshtëria artistike derdhet në
forma krejt të veçanta. Edhe në arkitek-
turë zotëron i njëjti princip i mungesës së
kopjimit të qenieve të gjalla përmes skul-
pturash, apo trupëzimit të figurave të fry-

morëve në kolonat, apo harkatat e ndërti-
meve, ashtu siç rëndom e gjejmë në arki-
tekturën perëndimore.E gjitha kjo
zëvendësohet me gdhendje artistike, duke
respektuar gjithmonë abstrakten, të
shprehur në formate gjeometrike, apo
edhe gdhendje floreale të bimësisë.Në ra-
stin e arkitekturës, ashtu si edhe në artet
e tjera, kaligrafia është prezente, por në
formatin tashmë të gdhendur në sipërfaqe
guri apo graniti. Ajo që e dallon arkitek-
turën islame është kubeja  të cilën e
hasim si në ndërtimet e objekteve të kul-
tit, xhamive ashtu edhe në objektet so-
ciale, duke përfshirë edhe hamamet.

Prezenca e kubesë në këto ambiente
me ndërthurje harkatash, krijon një hapë-
sirë të bollshme për individin gjatë ritua-
leve të tij, duke imponuar një dimension
vertikal, i cili të udhëheq kah qiellorja,
deri në pafundësi të perceptimit. Rol të
rëndësishëm në arkitekturën islame luan
padyshim koloriti që më së shumti zhvil-
limin e vet e pati në Andaluzi mes she-
kullit të IX-të dhe X-të. Ky kolorit u
përdor në pllakat dekorative të ndërti-
meve të shumta, të cilat në formë të për-
sëritur renditeshin në të gjithë hapësirën
e ndërtimit duke formuar një objekt, i cili
mund të ishte floreal, apo gjeometrik ose
në miniaturë përbënin një ide, e cila shu-
mëfishohej në pafundësi. Element kyç
estetik në këtë model arkitekturor përbën
drita, e cila shfaqet në koloritin e qera-
mikës, që zbukuronte objektet, ose drita
në kuptimin natyral të saj, e cila përmes
hapësirash të mëdha e kombinuar me fa-
sada të qelqta, ndërhyn në ambientet e ri-
tualeve me sfond madhështor. Në shumë
raste të ndërtimeve religjioze drita ka

shërbyer edhe si matës i kohëve të lut-
jeve. Përmes lëvizjes në pjesë të ndry-
shme të objektit, drita natyrale jo vetëm
që ndriçon pjesë të caktuara të ndërtesës,
por në vende të ndryshme sinjalizon për
ardhjen e kohëve të lutjeve.

Ky stil arkitekturor pati ndikim të
madh në Perëndim, sidomos përmes pe-
riudhës së Spanjës myslimane. Veprat më
të spikatura, të cilat edhe sot e kësaj dite
përbëjnë shembull arkitekturor, por edhe
estetikisht të admirueshme, janë së pari
Pallati Nasridi në Granata, i cili u ndërtua
në shekullin e XIII-të, me risi të mëdha
arkitekturore për kohën në të cilin përdo-
ren suvatë tip stalaktitesh, ose forma
gjeometrike, të cilat përthyhen duke iu
bashkëngjitur punimeve në pllakë në
formë kaligrafish. Po ashtu “Madina Al-
Zahra” u ndërtua më herët në shekullin e
X-të në Andaluzi, si pallati i parë i ngri-
tur atje me një kompozim të ndërthurur
të arkitekturës së jashtme dhe të bren-
dshme, me tarraca të niveleve të ndry-
shme, me kopshte, shatërvanë e pishina.
Për fat të keq ky pallat sot është i shka-
tërruar, por megjithatë përbën një desti-
nacion të fortë studimi arkeologjik. E
mirënjohura “Alhambra”, sot përbën de-
stinacionin kryesor turistik të Spanjës, e
ndërtuar po ashtu me të njëjtën strukturë
aktitektuore të ndërthurur mes kopshtesh,
tarracash, shatërvanësh, pishinash dhe bi-
mësisë. Kjo tip arkitekture gjeti zbatim
edhe në kolonitë e mëvonshme të Span-
jës, të cilat shtrihen deri në pjesën Jugpe-
rëndimore të SHBA-ve.

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Shkruan Prim. dr. Mair Iseini

Igjithëfaji ështëi një virusi.Për autiz-
min duhet ndjekur njëpistë infektive.
Duke u bazuarte eksperimentet e para

mekura me antibiotikë, mund të thuhet
se rezultatet janë inkurajuese. “Sëmundje
si parkinsoni, alzeimeri dhe autizmimund
të kenë origjinë infektive”, shpjegon vi-
rologu LucMontagnier, i cili në vitin
1983zbuloi virusin e sidës, për tëcilën u
nderua edhe me Çmimin Nobel në vitin
2008. Këto lloj infeksionesh mund të
zvogëlohenduke luftuar stresin oksidativ.
Për parandalimin e sëmundjeveneuro-
degjenerative,shkencëtari beson verbë-
risht në fuqinë e antioksidantëve. Mes
eksperimenteve të fundit nuk ka munguar
edhe ai i kombinimit të antibiotikëve për
shërimin e sëmundjes së autizmit. Mon-
tagnier thekson se është ende herët për të
folur për kurën. “Shkaku i një deficiti
imunitar është stresi oksidativ. Në një
gjendje të tillë molekulat bashkëveprojnë
me proteinat, lipoidet, yndyrat dhe ADN-
në. Në fakt, ka një veprim të drejtpër-

drejtë mbi ADN-në, e cila modifikohet
dhe me kalimin e kohës kjo gjë mund të
çojë në sëmundje neurodegjenerative, siç
është për shembull parkinsoni, alzeimeri
ose disa forma të kancerit”. Por, çfarë e
shkakton stresin oksidativ? Sipas stu-
diuesit, bëhet fjalë për infeksione “të
ftohta”. Ato “të nxehta” shfaqen me ethe,
ndërsa ato “të ftohtat“ jo. Ka baktere që
fshihen përkohësisht në disa inde ose or-
gane. “Më intereson shumë që t’i studioj
këto fenomene. Për sa i përket sëmundjes
së autizmit, unë dhe ekipi im i punës po
mendojmë për një pistë infektimi. Në
Francë ka 5.000 raste të reja në vit të au-
tizmit. Po të krahasohet me të kaluarën,
numri është rritur. Së fundmi bëmë një
eksperiment me kurë antibiotikësh te 200
fëmijë. Mund të them se po funksionon;
megjithatë, janë trajtime të ndërlikuara.
Ende nuk mund të flasim për një kurë
përfundimtare.“

Po mjedisi në të cilin jetojmë, a e nxit
shfaqjen e agjenteve të rinj viralë ose
bakterialë? Dhe, përse fëmijët janë më të
rrezikuar? Sipas tij, faktorët janë të

shumtë: ndotja, pesticidet dhe merkuri
nëpër ushqime, rrezatimet elektromagne-
tike. Mund të bëhet një krahasim me së-
mundjet që prekin bletët. Sot ato sëmuren
më shumë për shkak të pesticideve, rre-
zatimeve dhe parazitëve. E njëjta gjë
ndodh edhe me njeriun, por sidomos me
fëmijët, sepse janë më të brishtë dhe më
të rrezikuar. Së fundmi, shkencëtari i
është dedikuar “teorisë së ujit”, e zbuluar
në vitin 1988 nga imunologu francez Jac-
ques Benveniste. Sipas kësaj teorie, uji
mban kujtimin e substancave që për-
mban. “Kjo teori mund të jetë e vlefshme
më vonë për të gjetur ndonjë kurë për së-
mundjet kronike, si kanceri dhe patolog-
jitë neurodegjenerative. ‘Teoria e ujit’
shpjegon shumë gjëra. Bakteret kanë se-
kuenca të ADN-së që zmadhohen në tre-
tësira ujore. Duke analizuar këto
substanca, mund të bëhet një hap para për
luftimin e shumë sëmundjeve”, thekson
ai. Momentalisht po merret edhe me stu-
dimet kundër sidës. Ai thotë se po punon
shumë për parandalimin e sëmundjes
vdekjeprurëse, por duhet ende kohë që të

gjendet vaksina. Ndihet keq për të gjithë
fëmijët e sëmurë në Afrikë dhe disa zona
të Kinës. “Nëse arrijmë të shërojmë të së-
murët e sotëm me sidë, atëherë mund të
them sei kemi vënë frerin epidemisë.”

Shkencëtari flet shpesh edhe për rre-
zatimet. Për cilat rrezatime dhe a janë të
rrezikshëm celularët? Sipas tij, ka per-
sona shumë të ndjeshëm ndaj rrezati-
meve, si për shembull fëmijët. Në bazë të
disa testeve është parë se në këto raste rri-
tet niveli i stresit oksidativ. Për pjesën tje-
tër të popullsisë, që janë të rriturit, nuk
është shfaqur ndonjë gjë e veçantë, meg-
jithatë ende nuk dihet se ç’efekt kanë
këto rrezatime në periudha të gjata ko-
hore, prandaj njerëzit duhet të bëjnë kuj-
des. Do të ishte e udhës që të shmangej
përdorimi i celularëve nga ana e fëmijëve
nën moshën 15 vjeç. Parandalimi është
shumë i rëndësishëm për të mos u prekur
nga sëmundjet neurodegjenerative. Në
vitin 2002, studiuesi i këshillit Papa Gjon
Palit II, një kurë me antioksidantë me
bazë papaje për të përballuar gjendjen
shëndetësore të dobët për shkak të së-
mundjes së parkinsonit. Montagnier
beson shumë në kurën e produkteve na-
tyrore. “Duke filluar nga mosha 40-45
vjeç,duhet mbajtur nën kontroll niveli i
stresit oksidativ. Si fillim duhet të bëni te-
stin në një laborator të specializuar. Po
ashtu duhet të përdorni produkte naty-
rore, si papaja, që jep rezultate befasuese.
Kura duhet të fillohet kur jeni të shëndet-
shëm. Jam i bindur së po t’i parandalojnë,
njerëzit nuk do të sëmureshin dhe do të
kishte më pak spitale.” Por, cilët janë ele-
mentet për t’u “plakur shëndetshëm”?
Sipas shkencëtarit, njerëzit nuk duhet të
stresohen, të bëjnë sport me masë dhe të
ushqehen në mënyrë të ekuilibruar. Frutat
dhe zarzavatet janë shumë të rëndësi-
shme. Edhe sporti i tepërt mund të jetë i
dëmshëm. Pjesa më e madhe e sporti-
stëve e injorojnë faktin që një sforco e
madhe muskulore përkthehet në stres të
fortë oksidativ. Nëse nuk pushohet pas
një sforcimi të madh, mund të verifiko-
hen efekte të pakthyeshme kronike dhe të
lindin tumore, sëmundje kardiovaskulare,
ose sëmundje të ndryshme të trurit.

Vdekja është kura e Evropës për au-
tizmin - Evropa po përballet me sfida të
shumta, që kanë të bëjnë me çështje të
etikës, të mënyrës së të jetuarit dhe të të
drejtës së jetës. Charles Lane shkruan se
Evropapo sheh si zgjidhje të autizmit
vdekjen. Në fëmijërinë e hershme, pa-
cienti psikik holandez, i njohur si 2014-
77, kishte përjetuar moskujdes dhe
abuzim. Kur ishte rreth 10 vjeç, mjekët e
diagnostikuan për autizëm. Rreth dy de-

kada më vonë ai iu nënshtrua trajtimit
mjekësor të vazhdueshëm dhe bëri për-
pjekje të përsëritura për vetëvrasje. Vuajti
tmerrësisht, vërejtën më vonë mjekët, nga
paaftësia e tij për të krijuar marrëdhënie:
“Ai reagonte ndaj çështjeve në mënyrë
spontane dhe nervoze, shpesh ekstreme.
Kjo krijoi probleme.” Pak vite më parë,
2014-77 i kërkoi një psikiatri t’i jepte
fund jetës së tij. Në Holandë, mjekët
mund të kryejnë eutanazi (vdekje me dë-
shirën e pacientit) - jo vetëm për ata me
sëmundje të pashërueshme, por dhe me
kërkesën “vullnetare dhe të mirëmen-
duar” të atyre që vuajnë gjendje mendore
të pashërueshme dhe të padurueshme.
Mjeku nuk pranoi, për shkak të bindjes
së tij, që ai ishte rast i mjekueshëm dhe i
parimeve të tij morale. Por, ai e përcolli
kërkesën te kolegët e tij, siç e kërkojnë
rregullat holandeze. Ata e mjekuan 2014-
77dhe për një vit, vendosën që çështja e
tij ishte e pashpresë dhe i dhanë një dozë
ilaçesh vdekjeprurëse. Kështu, një burrë
në të 30-tat, diagnoza e të cilit ishte
thjesht autizmi, u bë një nga 110 njerëzit
që vdiqën me eutanazi prej çrregullimeve
mendore në Holandë, prej 2011 deri më
2014. Rasti i 2014-77 shfaqet në faqen
elektronike në gjuhën holandeze të Ko-
mitetit të Mbikëqyrjes së Eutanazisë Ra-
jonale të Holandës, që i mbikëqyr vrasjet
e mëshirshme - por thuajse asnjëherë nuk
gjen gabime. Nga 5306 të vdekurit me
eutanazi, të listuar në raportin vjetor
2014, shumica bazuar në sëmundje fi-
zike, rregullatorët vunë re mungesë “kuj-
desi të mjaftueshëm” në katër raste, ose
0,08 për qind. Pasojat e këtij zbulimi,
nëse ka, janë të paqarta. Megjithatë, mje-
kët në vende të tjera kanë nisur të hetojnë
në mënyrë të pavarur për shtimin e euta-
nazisë në Holandë ndaj të sëmurëve men-
dorë dhe zbulimet e tyre nuk janë shumë
pozitive. Përkundrazi. Disa doktorë kanë
hequr dorë tashmë. Më 2009, një grua
belge, 39 vjeçe, kaloi shqetësime pas
ndarjes në një lidhje romantike dhe mori
një doktor t’i kryente eutanazi, sepse ligji
belg është i ngjashëm me atë holandez.
Gruaja, Tine Nys, kishte një histori së-
mundjeje mendore, përfshi një përpjekje
për vetëvrasje në adoleshencë, por kohët
e fundit ecte mirë. Në shkurt 2010 ajo u
diagnostikua me autizëm të ri dhe, dy
muaj më vonë, vdiq me injeksion vdek-
jeprurës.

Megjithëse fëmijët me autizëm për-
fshihen në arsimin e rregullt fillor, jo të
gjitha shkollat janë të përgatitura që atyre
t’u sigurojnë arsimin përkatës, në përpu-
thje me nevojat e tyre.

“Mungesat e tilla i kemi të eviden-

tuara. Këtë problem e kemi parasysh dhe
vazhdimisht kërkojmë zgjidhje. Është e
vërtetë që me kërkesë të institucioneve
arsimore dhe edukative disa herë i kemi
bërë kërkesë Ministrisë së Punës dhe Po-
litikës Sociale. Në një rast, respektivisht
në Shkollën e Mesme Teknike Komu-
nale, kërkesa u aprovua nga ministria, por
nuk arritëm të gjejmë kuadër adekuat për
trajtimin e fëmijëve me autizëm. Për mo-
mentin nuk kemi kuadër shqiptar të pro-
fesionalizuar në këtë drejtim. Kur flasim
për çerdhet publike, me kërkesë të tyre i
kemi nisur Ministrisë së Punës dhe Poli-
tikës Sociale kërkesë për angazhim të
kuadrit adekuat. Përgjigjja ishte negative,
shkaku i ndalesës së përkohshme për pu-
nësime. Po edhe të ishte pranuar dhe po
të hapej vendi i punës, do ta kishim pro-
blem  gjetjen e kuadrit. Nga Instituti për
Defektologji thonë se gjendja me defek-
tologët është alarmante. Në çdo shkollë
duhet të ketë nga një defektolog, që të pu-
nojë çdo ditë me fëmijët me autizëm, por
kuadri profesional është në mungesë.”

“Megjithëse fëmijët me autizëm për-
fshihen në arsimin e rregullt fillor, jo të
gjitha shkollat janë të përgatitura që atyre
t’u sigurojnë arsimin përkatës,nëpërpu-
thjeme nevojat e tyre”, thonë nga ky in-
stitut nga ku sugjerojnë që në çdo shkollë
fillore duhet tëketë nga një defektolog,
nëse duam që të nxjerrimkonkluzionin
ashtu sikurse në vendet e BE-së. Krahas
mungesës së kuadrit, mungojnë edhe traj-
nimet në kuadrin mësimdhënës për punë
me këta fëmijë, mungon sensibilizimi i
plotë i kuadrit mësimdhënës, ka mësim-
dhënës të cilët refuzojnë të punojnë dhe
konsiderojnë se fëmijët me autizëm nuk
duhet të jenë pjesë e arsimit të rregullt fil-
lor, por duhet të regjistrohen në paralele
ose në shkolla fillore të veçanta. Vërehet
edhe diskriminim nga prindërit e mosha-
tarëve të tyre. Sipas statistikave, gati 20%
e fëmijëve me autizëm kanë inteligjencë
normale, 5% kanë inteligjencë mbi me-
satare, ndërsa 75% kanë inteligjencë
mjaft të ulët dhe këta të fundit e kanë
shumë më të vështirë të përfshihen në
shkollë. Krahas Qendrës Ditore për fë-
mijët me nevoja të posaçme, paralele të
posaçme ka në disa shkolla –‘Ismail Qe-
mali’ dhe ‘Mustafa Kemal Ataturk’ (Ko-
muna e Gostivarit). Te kjo e fundit
funksion paralelja speciale për fëmijët me
nevoja të posaçme dhe është e pajisur me
set logopedik behringer dhe aparat logo-
pedik vibrafon për trajtimin e problemeve
dhe vështirësive në të folur.

(Ky punim i dedikohet fillimit të vitit
shkollor 2018-2019)

Antibiotikët kundër autizmit

Si fillim duhet të bëni testin në një laborator të specializuar. Po ashtu duhet të përdorni
produkte natyrore, si papaja, që jep rezultate befasuese. Frutat dhe zarzavatet janë

shumë të rëndësishme, kurse sporti i tepërt mund të jetë i dëmshëm




