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Me rastin e fillimit
të vitit akademik

ED I TOR IAL

Islami asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk është pengesë për shkollimin dhe arsimimin e
shoqërisë sonë. Akuzat për një gjë të këtillë ndaj Islamit, vijnë nga rrethe të caktuara, me
qëllime dhe tendenca të caktuara, për të kompromituar këtë fe dhe pjesëtarët e saj

Me rastin e fillimit të vitit të ri akademik, që këtë vit, për dallim nga vitet tjera do të fillojë nga dita
e parë e muajt tetor, do të themi disa fjalë rreth rëndësisë që ka të mësuarit dhe dituria në Islam.
Marrë parasysh se të mësuarit, të studiuarit, arsimimi dhe edukimi janë obligime primare islame, the-

melimi i një vatre të shkollimit sipëror islam në vendin tonë, respektivisht themelimi i Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup, lindi si nevojë e kohës. Këtë nevojë gjithnjë e më të domosdoshme e bëri
funkcionimi dhe puna e institucionit edukativo-arsimor të shkollimit të mesëm, pra e Medresesë Isa
Beu në Shkup, në të cilën për çdo vit diplomojnë me dhjetra maturantë, të cilët rrugëtimin e shkollimit
sipëror të tyre e vazhdojnë në FSHI.
S`ka dyshim se funkcionimi dhe puna e këtyre dy institucioneve edukativo-arsimore të Bashkësisë

Fetare Islame është një veprim misionar i shenjtë, i cili domosdo duhet përkrahur dhe ndihmuar nga të
gjithë ne, me të vetmin qëllim, i cili është arsimimi, shkollimi kualitativ i brezave të ri.
Duke dëshiruar që në këtë drejtim sado pak të japim kontributin tonë, mendojmë se shkaku kryesor

i neglixhencës për nxënien e diturisë është lënia pasdore e urdhërit të Krijuesit të Gjithësisë për të më-
suar, i cili urdhër u shpall jo rastësisht në ajetin e parë kuranor e që është: “Mëso, në emër të Zotit
tënd…”
Për rëndësinë e të mësuarit apo nxënëies së dijes flasin edhe shumë ajete të tjera kuranore, ku dijes

dhe dijetarëve u jepet një rëndësi e madhe. Mes tjerash Kurani na e bënë të qartë se nuk kanë vlerë të
njëjtë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, duke thënë: “...Thuaj: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që
nuk dinë!?...”
Po ashtu, edhe shumë hadithe të Muhamedit a.s. porosisin për nxënien e dijes prej të cilave po i për-

mendim në vijim:
“Të mësuarit është obligim për çdo një besimtar, qoftë mashkull apo femër.”
Nga kjo thënie e të Dërguarit të Allahut xh.sh. shihet qartë obligushmëria e të mësuarit për çdo be-

simtar, pa dallim gjinie apo ndonjë përkatësie tjetër. Pra, për çdo musliman apo muslimane është detyrë
(farz) të zotërojë dituri rreth obligimeve të domosdoshme që lidhet me jetën, me moralin dhe dispozi-
tat themelore të jetës.

“Kërkoe diturinë nga djepi e deri në varr”. Ndërkaq, ky hadith na tregon se të kërkuarit e diturisë
nuk është e përkufizuar sipas moshës, ndonëse të mësuarit në moshën rinore është si kur të gdhendish
në gurë.
“Kërkoe diturinë qoftë edhe në Kinë”. Ky hadith na tregon se të kërkuarit e diturisë nuk është e për-

kufizuar sipas largësisë apo vendit. Të përkujtojmë së në Kinën e atëhershme nuk ka pasur muslimanë,
po me këtë Muhamedi a.s. ka pasur për qëllim kërkimin e diturisë në përgjithësi, por qoftë ajo edhe në
Kinën e largët.
“Kush merr rrugë për kërkim të dijes,Allahu ia lehtëson atij rrugën për në xhenet.” Nga hadithi kup-

tohet se prej punëve më të mira është nxënia e diturisë, përpjekja për kërkim të diturisë është njëra prej
rrugëve që e shpie njeriun në xhenet.
Kjo na jep të kuptojmë dhe na e bënë të qartë se Islami asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk është pen-

gesë për shkollimin dhe arsimimin e shoqërisë sonë.Akuzat për një gjë të këtillë ndaj Islamit, vijnë nga
rrethe të caktuara, me qëllime dhe tendenca të caktuara, për të kompromituar këtë fe dhe pjesëtarët e saj.
Gjithsesi, puna e institucioneve edukativo-arsimore të BFI-së, tanimë e ka demantuar dhe demaskuar,
praktikisht, këtë akuzë kundër Islamit dhe muslimanëve.

Q. Osmani

Në fshatin Sllatinë të Komunës së Teracës është vendosur
guri themeltar për ndërtimin e Xhamisë së re, e cila do tëndër-
tohet me mjetet e vendorëve.
Në këtë manifestim të pranishëm ishin Kryetari i Bashkësisë

Fetare Islame në RM H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Teto-
vës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorë e tij, Myftiu
i Shkupit Mr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i Gostivarit hfz. Shaqir
ef. Fetahu, Myftiu i Shtipit Mr. Nasir ef. Rexhepi, Kryetari i
Komunës së fsh. Tercës Isen Asani, Zëvendësministri i punëve
të brendshme Agim Nuhiu, drejtori për diasporë pranë BFI-së
Dr. Selver ef. Xhemaili, drejtori për kulturë pranë BFI-së Dr.
Muaz ef. Agushi, Koordinator i medresesë paralelja e vajzave
në Tetovë Beqir ef. Memeti, Myftiu paraprak i TetovësAlifekri
ef. Esati,ish-kryetar i Kuvendit të BFI-së Haki ef. Agushi,
imami i Xhamisë hz. Omeri të fshatit Sllatinë, Harbin ef. Jo-
nuzi, këshilli inicues i xhamisë së re, hoxhallarë të fshatrave
përreth, mysafir si dhe një numër bukur i madh i xhematit të
fsh. Sllatinë.
Eventinsidhetegjithëtëpranishmitfillimishtipërshëndeti

kryetari i Komunës së Tearcës, përtëvijuarpastajzëvendësmini-
stri, këshilli iniciues i xhamisë, imami i xhamisë së vjetër dhe
Myftiu i Tetovës. Ndërkaq fjalën e rastit për këtë manifestim e
mbajti Kryetari i BFI-së Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi.

Që në fillim të fjalimit të tij ai tha xhamitënashërbejnëqë ta
adhurojmë vetëmAllahu xh.sh. duke e argumentuar me ajetin:
Xhamitë i janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos iu lutni
askujt, krahas Allahut! (Xhin, 18).
Fjalimin e tij Reis ul Ulemaja e përfundoi duke përgëzuar

këshillin nismëtarë dhe xhematin e fsh. Sllatinë, për këtë nismë
të hajrit ku përmendi hadithin e Pejgamberit a.s. përmes të cilit
premton se: “Ai i cili ndërton xhami, Allahu xh.sh. për te do të
ndërton një shtëpi në xhennet.“
Duan e këtij manifestimi e bëri Myftiu i Gostivarit hfz. Sha-

qir ef. Fetahu.

Në fshatin Kopanicë të Komunës së Jegunovces është ven-
dosur gurthemeli për rindërtimin e Xhamisë së Vjetër, e cila do
të ndërtohet me mjetet e bashkëfshatareve.
Në këtë manifestimmorën pjesë Kryetari i Bashkësisë Fetare

Islame në RM H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës Prof.
Dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorë e tij, Myftiu i Gostiva-
rit hfz. Shaqiref. Fetahu, Myftiu i Kërçovës H. Muratef. Huseini,
Myftiu i Shtipit Mr. Nasiref. Rexhepi, drejtori për diasporë pranë

BFI-së Dr. Selveref. Xhemaili, Koordinator i Medresesë, para-
lelja e vajzave në Tetovë, Beqiref. Memeti, ish-Myftiu i Teto-
vës Alifekrief. Esati, ish-kryetar i Kuvendit të BFI-së, Hakief.
Agushi, imami i Xhamisë Besart ef. Jonuzi, këshilli inicues i
Xhamisë së re, hoxhallarë të fshatrave përreth, mysafir si dhe
një numër bukur i madh i xhematit të fsh. Kopanicë
Me këtë rast, të pranishmit u përshëndetën nga imami i xha-

misë dhe Myftiu i Tetovës. Ndërkaq fjalën e rastit e mbajti
Kryetari i BFI-së Reisul Ulema H. Sulejmanef. Rexhepi. Që në
fillim të fjalimit të tij ai tha se vetë prezenca e hoxhallarëve dhe
xhematit tregon se sa rëndësi ka ndërtimi i xhamive në vendin
tonë. Më pas ai foli për rëndësinë e xhamisë dhe tha se xhamitë
ndërtohen që të adhurohet vetëm Allahu xh.sh. duke e argu-
mentuar me ajetin: "Xhamitë i janë kushtuar vetëm Allahut,
prandaj mos iu lutni askujt, krahas Allahut!" (Xhin, 18).
Duan e këtij manifestimi e bëri Myftiu i Gostivarit hfz. Sha-

qiref. Fetahu.
Pas gurthemelit këshilli i xhamisë kishte përgatitur një kok-

tej për të gjithë të pranishmit

Në fshatin kufitar Mxhitli, që shtrihet në territorin e Mufti-
nisë së Manastirit, u bë hapja solemne e Xhamisë së re. Në këtë
manifestim morën pjesë përfaqësueses të Kryetarit të Bashkë-
sisë Fetare Islame në RM H. Sulejman ef. Rexhepi, Muftiu i
Gostivarit hf. Shaqir ef. Fetahu, Muftiu i Manastirit Amit ef.
Rasimi me bashkëpunëtorët e vet, Muftiu i Tetovës Prof. Dr.
Qani ef. Nesimi, Myftiu i Prilepit Shefket ef. Imeri, Drejtori për
diasporë pranë BFI-së Dr. Selver ef. Xhemaili, Drejtori për kul-
turë pranë BFI-së Dr. Muaz ef. Agushi, përfaqësuesi i FSHI-së,
profesor Dr. Beadin ef. Ameti, këshilli i xhamisë së re, hoxhal-
larë, student, nxënës, mysafirë si dhe një numër bukur i madh i
xhematit vendor
Që në fillim të këtij manifstimi të pranishmit u përshënde-

tën nga kryetari i këshillit të xhamisë, Bujar Kamberi, nga do-
natori kryesor, i biri i haxhi Qerimit, Bujar Sulejmani, nga
drejtori për diasporë pranë BFI-së Dr. Selver ef. Xhemaili, Muf-
tiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Muftiu i ManastiritAmit
ef.Rasimi, i cili falenderoi të gjithë që kontribuan në ndërtimin

e kësaj Shtëpie të Zootit, në veçanti familjen Sulejmani, ndërsa
fjalën e rastit për këtë manifestim e mbajti përfaqësuesi i Krye-
tarit të Bashkësisë Fetare Islame në RM H. Sulejman ef. Re-
xhepi, Muftiu i Gostivarit, hf. Shaqir ef. Fetahu, i cili në emër
të Reisul Ulemasë së BFI-së përuroi hapjen e xhamisë së re të
fshatit Mexhitli. Kurse duan e hapjes së xhamisë e bëri Prof.
Dr. Beadin ef.Ameti. Pas hapjes dhe faljes së namazit të drekës
këshilli i xhamisë kishte përgatitur një drekë modeste për të gji-
thë të pranishmit.

U hodh gurëthemeli i Xhamisë në Sllatinë tëTetovë

U hodh guri themeltar i Xhamisë së Vjetër në Kopanicë të Tetovë

Fshati Mexhitli me Xhamitë re
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Me rastin e Hixhrit, Ditës Ma-
dhështore për Fenë Islame dhe
për mbarë myslimanët e botës,

Bashkësia Fetare Islame, edhe sivjet, nën
patronazhin e Reis’ul-Ulemasë H. Sulej-
man ef. Rexhepi, në sallën e Filarmonisë
së Maqedonisë, ka organizuar manifesti-
min e vet tradicional me një program të

larmishëm artistik-fetar.
Manifestimi u nderua nga pjesëmar-

rës të shumtë, mysafirë të lartë, siç ishin
Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqi-
përisë, H. Skënder Bruçaj, Kryemyftiu i
BIK, H. Naim Tërnava, Nënkryetari i BI
të Serbisë, H. Nexhmedin Saqipi, pastaj
myftilerë, profesorë, dekani i FSHI-së,

drejtori dhe përgjegjësit e Medreseve Isa
Beu, Ministri i Kulturës z. Asaf Ademi,
përfaqësues të jetës publike dhe shtetë-
rore, ministra, deputetë, drejtorë, përfa-
qësues të pushtetit lokal, ambasadorë dhe
përfaqësues të korit diplomatik në vend.
Programi nisi me ashere, interpretuar

nga Hafëz  Xhemail Nuhiu, njëri ndër

zërat më të bukur të vendit tonë. Gjitha-
shtu, ky event ishte i pasuruar edhe me
ilahi e recitime nga kori i Medresesë Isa
Beu, nën udhëheqjen e profesorit të nde-
ruar dr. Abaz Jahja, si dhe me recitalin e
përgatitur nga Drita Alili, me titull “Ti
afër, unë larg”.
Programi u moderua nga Shefi i Ka-

binetit të Reis’ul-Ulemasë, Mr. Muzemil
Osmani, i cili që në hapje të programit
nënvizoi se Bashkësia Fetare Islame në
RM për këto dy dekada e gjysmë tashmë
ka vulën e tradicionales mbi një sërë ma-
nifestimesh dhe akademish solemne.
Edhe kjo që na ka tubuar në këtë sallë
është tradicionale dhe i kushtohet njërës
prej ngjarjeve më të rëndësishme dhe më
jetike për myslimanët dhe për Fenë
Islame, tha ai.  Ne si Institucion dhe, mbi
të gjitha, si pjesëtarë të fesë islame, vle-
rësojmë se e kemi obligim të përjetshëm
për ta përkujtuar gjithnjë Hixhretin,
ngjarjen që shënon emigrimin e pejgam-
berit Muhamed(a.s.)  nga Meka për në
Medinë, ku do të hidhen themelet e para
të një qytetërimi të ri, i cili do të garantojë
shpëtim për mbarë njerëzimin.
Në vazhdim të pranishmit dhe mbarë

opinioni i vendit u përshëndetën edhe nga
krerët e Bashkësisë Islame të Shqipërisë

dhe të Kosovës, përkatësisht nga H.
Skënder Bruçaj dhe H. Naim Tërnava.

Si zakonisht, moment i veçantë ishte
edhe ndarja e mirënjohjes “Myfti Vebi
Dibra”,  me të cilën Reis’ul-Ulemaja e
BFI-së i dekoron personalitetet e ndry-
shmeqë shquhen si meritorë për avanci-
min e jetës fetare, si dhe në zbutjen e
problemeve fetare e shoqërore të mysli-
manëve të vendit. Laureatë të sivjetmë
ishin Myftiu i Myftinisë së Kërçovës, H.
Murat Hyseini; ish-Myftiu i Tetovës, H.
Alifirki Esati; profesori shumë i nderuar
i Universitetit të Tetovës, dr. Abdullah
Mehmeti, si dhe një nga myslimanët e de-
votshëm të qytetit të Strugës,  Haxhi
Azmi Alushi.  Po ashtu, iu ndanë diplo-
mat e hifzit edhe hafëzëve të rinj të ven-
dit, të dalë gjatë këtij viti, si dhe
mirënjohje për nxënësit e gjeneratave të
Medresesë Isa Beu dhe studentët e gje-
neratës të FSHI-së.
Me fjalë rasti rreth ngjarjes madhë-

shtore dhe të papërsëritshme në historinë
e mbarë njerëzimit, Hixhretit, auditorit
dhe opinionit të gjerë iu drejtua H. Sulej-
man ef. Rexhepi, i cili nënvizoi rëndësinë
e kësaj ngjarjeje, si dhe domosdoshmë-
rinë për të bashkëjetuar me këtë ngjarje
deri në frymën e fundit të jetës. Efendi

Rexhepi do të theksojë:
“Pa dyshim, të gjitha shoqëritë në

botë kanë ngjarjet, historitë, proceset e
zhvillimit, momentet e ngritjes dhe të rë-
nies, i kanë përjetimet e llojllojshme të
punës e të luftës, të paqes, të progresit e
të stabilitetit! Megjithatë, nuk ka popull
në botë, gjatë tërë historisë së njerëzimit,
që e pati rastin të përjetojë atë që e përje-
toi komuniteti i parë i myslimanëve –
shpërnguljen, apo siç njihet ndër ne – HI-
XHRETIN! Kjo ngjarje, e prirë nga pej-
gamberi i të gjithë pejgamberëve,
Muhamedi (s.a.v.s.), u urdhërua nga Al-
lahu Mëshirëplotë, në kohën kur pasuesit
e fesë së Zotit po përndiqeshin e vriteshin
barbarisht derisa përpiqeshin për ta arri-
tur konsolidimin më të përkryer shpirtë-
ror.
Në këto kushte dhe rrethana shumë të

vështira, pejgamberi ynë do t’ju prijë pa-
suesve të vet në shpërnguljen e tyre nga
Meka në Medinë, më 16 korrik të vitit
622. Pra, myslimanët anekënd botës siv-
jet e përkujtojnë 1396-vjetorin e kësaj
ngjarjeje të shenjtë.
Shpallja e fesë islame synonte formi-

min  e njeriut të moralshëm, të devot-
shëm, të përkushtuar ndaj mësimeve dhe
urdhrave të Krijuesit të vet, të njeriut të

Reis’ul-Ulema: Myslimani i devotshëm
është në “hixhret” të përditshëm

MANIFESTIMI KUSHTUAR HIXHRETIT 2018

“Ata që, pasi vuajtën të shtypur, u shpërngulën për hir të Allahut, Ne do t’i vendosim në vendbanime të mira
në këtë botë. Natyrisht, shpërblimi që i pret në botën tjetër (Xheneti), është edhe më i madh. Ah! Sikur ta
dinin ata.” 

(El Nahl, 41)
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paqes, të dashurisë, të mirëqenies, të nje-
riut të civilizimit të përkryer! Këtë synim
mund ta vërejmë edhe në ligjërimin e
Mësuesit të njerëzimit, Muhamedit
(s.a.v.s.): “Të bësh drejtësi mes dy vetave

është një lëmoshë; të ndihmosh një njeri
të ngjitet në kalë dhe t’i ngresh barrët
është një lëmoshë; t’i përgjigjesh një
pyetjeje me butësi është një lëmoshë; të
heqësh atë që përbën rrezik në udhën e

njeriut (si gjemba ose gurë) është një lë-
moshë; t’i buzëqeshësh vëllait është lë-
moshë.” (Transmetojnë El-Buhâri dhe
Muslimi)
Medinasit tashmë e patën të qartë se

në mesin e tyre po lulëzon feja e Allahut
Mëshirëplotë,  e cila synonte një rend të
ri shoqëror.
Hixhreti mundësoi që mbarë bota të

kuptonte se feja e Allahut, Islami, është
fe në të cilën shumë qartë pasqyrohet
vizioni i saj për paqe ndërmjet popujve
të ndryshëm të botës, pa dallim feje dhe
race. Ky fakt u përforcua edhe më
shumë sidomos me nxjerrjen e Kushte-
tutës së parë dhe me miratimin e Kartës
për të drejtat dhe liritë e njeriut, e cila
nuk kishte ekzistuar asnjëherë më parë.
Ajo i garantonte çdo qytetari lirinë, si-
gurinë dhe drejtësinë; garantonte lirinë
e kultivimit dhe të praktikimit të fesë si
për myslimanët, ashtu dhe për jomysli-
manët; garantonte siguri dhe mbrojtje
për të gjithë, njësoj, ndaj çdo sulmi që
vjen nga jashtë, shfuqizim të të gjitha
praktikave të pamoralshme dhe ndë-
shkim të të gjithë atyre që merren me
punë të pamoralshme. Pra, kërkohej
prej të gjithëve, pa dallim, që të konso-
lidohen shpirtërisht dhe të arrijnë de-
votshmërinë, e cila garanton paqe,
zhvillimin e mirëqenies dhe me këtë,
njëkohësisht, arrihet kënaqësia e Kri-
juesit Absolut. Duke flakur makutërinë
dhe egoizmin, shtyllë e idealit që po e
ushqente feja islame u bënë dhembshu-
ria dhe kujdesi për të gjitha qeniet e
gjalla.
Pas këtij Hixhreti, nuk ka më hixhret,

migrim! Bredhjet poshtë-lart u përkasin
interesave meskine. Megjithatë, vështruar
nga këndi i shpirtërores, myslimani i mirë
përjetë duhet të jetë në migrim! Allahu
Fuqiplotë thotë: “Kush mërgon për çë-
shtjen e Allahut, ai gjen shumë vendba-
nime dhe begati në tokë. Kush lë shtëpinë

e vet, duke u shpërngulur për tek Allahu
dhe i Dërguari i Tij dhe ndodh që t’i vijë
vdekja, Allahu me siguri do ta shpërblejë.
Se Allahu është Falës dhe Mëshirëplotë.”
(En Nisa, 100)
Nëse myslimanët e parë u detyruan

që të braktisnin pronat e tyre, shtëpitë e
tyre, familjet dhe të migrojnë me qëllim
të zhvillimit dhe të përsosjes së fesë
islame, ne, sot, myslimanët e botës,
duhet të jemi më të lumtur, sepse e kemi
Kuranin Madhështor, e kemi Fenë
Islame, e kemi detyrën për ta praktikuar
këtë fe, e cila mbarë njerëzimit i sjell
vetëm dobi dhe të mira. Na duhet vetëm
të migrojmë e të ikim nga ajo botë ku
vlojnë punët e pamoralshme, nga të cilat
mund të përvëlohemi në këtë botë e të
digjemi në Xhehenem.  Pra, përjetë
duhet të jemi në hixhret shpirtëror, duke
ikur nga e keqja! 
Mos harrojmë: Njëra prej të këqijave

më të rënda është shpifja!
Shpifja synon që në çdo qelizë të trupi

të njeriut të ngjallë lakminë për një ves të
dëmshëm, ose të ngjallë urrejtjen. Ur-
rejtja shkakton përçarjen, kurse përçarja e
rrënon unitetin.
Uniteti është ajo që sot më së shumti

u duhet myslimanëve anekënd botës.
Sepse, uniteti ruhet dhe zhvillohet duke
u ushqyer me respekt e dashuri të ndër-
sjellë, me dhembshuri e përkushtim për
më të mirën në këtë dhe në botën tjetër.
Pra, nuk jemi në momentin “të rrosh apo
të mos rrosh”, siç ishin të parët tanë my-
slimanë, e cila i detyroi në hixhret. Sot
jemi në momentet kur detyrimisht duhet
të rrojmë duke i dhënë kuptim jetës
vetëm përmes ruajtjes, kultivimit dhe
zhvillimit të atyre vlerave islame që u

ngritën në Medinën e Shenjtë, pas Hi-
xhretit. 
Zoti qoftë i kënaqur nga hixhreti ynë

i përditshëm në të mirë të këtyre vlerave
islame. Amin!”
Pas fjalimit të vet, H. Sulejman ef.

Rexhepi u ndau mirënjohje individëve
dhe personaliteteve me kontribute të ve-
çanta në zhvillimin e jetës fetare islame,
por edhe në sferat e tjera, ku qytetarët
tanë kanë pasur dobi të veçanta nga ato
kontribute.
Po ashtu, Reis’ul-Ulema i BFI-së, H.

Sulejman ef. Rexhepi, mirënjohje u ndau
edhe nxënësve të gjeneratave të Medre-
sesë Isa Beu: Hafsa Mustafi, Gostivar,
gjenerata VII;Elma
Osmanovska,Shkup, gj. IX;  Ali Asa-
nov, Shtip, gj. X;Egzona Havziu, Te-
tovë, gj. XI; si dhe Muhamed Nuredini,
Qendër, gjenerata XXXI.  Ndërkaq, mi-
rënjohjen Student i Gjeneratës në FSHI
Reis’ul-Ulema i ndau studentes Sermijete
Ismaili.
Në fund, si zakonisht, edhe në këtë

manifestim Kryetari i BFI-së, H. Sulej-
man ef. Rexhepi,  hafëzëve të rinj, që
kanë dalë gjatë këtij viti sipas Hixhretit, u
ndau diploma të hifzit. Numri i hafëzëve
të sivjetshëm ishte gjithsej 11.
Në fund u falënderuan edhe sponso-

rët e ndryshëm që ndihmuan në realizi-
min e këtij programi, në veçanti u
falënderua Ministri i Kulturës, z. Asaf
Ademi, i cili personalisht u angazhua në
sigurimin gratis të sallës grandioze të Fi-
larmonisë së Maqedonisë, ku u mbajt ma-
nifestimi kushtuar Hixhretit 2018.
Falënderime pati edhe për TVM2, që u
angazhua në transmetimin e drejtpër-
drejtë të programit.

Myftiu i Myftinisë së Kërçovës, H. Murat ef. Huseini –
një nga myftinjtë më të vjetër, drejtues dhe menaxhues i pa-
konkurrencë me jetën fetare islame në territorin e Myftinisë së
Kërçovës, një nga besnikët e paluhatshëm të interesit të BFI-së
dhe të politikave të Reis’ul-Ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepi
në zhvillimin dhe avancimin e jetës islame në Maqedoni.

Ish-Myftiu i Myftinisë së Tetovës, H. Alifikri ef. Esati –
një nga teologët më të spikatur të vendit, njohës i shkëlqyer i
Islamit, bartës i detyrave jetike për zhvillimin dhe avancimin
e jetës fetare islame, një nga myftinjtë e suksesshëm të Ba-
shkësisë Fetare Islame.

Haxhi Azmi Alushi – një nga besimtarët e gjeneratave më
të vjetra, që kanë dhënë një kontribut të pamohueshëm në

ruajtjen e trungut fetar dhe të unitetit mysliman. Këtë kontri-
but e kanë dhënë sidomos në angazhimin e tyre për një Islam
tradicional ndër ne.

Profesori i Universitetit të Tetovës, akademiku Abdul-
lah Mehmeti – me këtë motivacion: Gjurmët e para të proce-
sit mësimor akademik të Universitetit të Tetovës u lanë nëpër
objektet e Bashkësisë Fetare Islame. Përfshirja jonë institu-
cionale sypatrembur në këtë ngjarje gjithëkombëtare, në një
kohë shumë të egër e të turbullt, sot na bën të ndjehemi kre-
narë. Procesi akademik nisi mbi punën dhe vizionin e qartë të
mendimtarëve, profesorëve dhe ekspertëve tanë. Në dhjetor të
vitit 1993 e ka përgatitur Platformën për hapjen e Universite-
tit Shqiptar në Maqedoni dhe ka hartuar strategjinë dhe takti-
kën e themelimit të këtij Institucioni të lartë arsimor.

Me çmimin “Myfti Vebi Dibra” u dekoruan:
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Ambasada e Turqisë në Maqedoni ka organizuar një pritje
solemne me rastin e 30 Gushtit, Ditës së Fitores e cila shënon fi-
toren e Turqisë në betejën e fundit në luftën për pavarësi, si dhe
ditën e Forcave të Armatosura të Turqisë.
Me rastin e kësaj feste kombëtare të Turqisë në këtë pritje

morën pjesë kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, ministri pa
resor Adnan Kahil, ministri i Kulturës, Asaf Ademi, deputetë,
kryetarë komunash, diplomatë, përfaqësues të organizatave dhe
institucioneve turke në vend si dhe Reisul Ulema i BFI, H. Su-
lejman ef. Rexhepi.
Pritja u organizua nën patronatin e ambasadores Tulin Erkal

Kara, e cila në fjalimin e saj veç tjerash tha se 30 Gushti është

një datë e rëndësishme për Turqinë.
Në këtë event u lexua edhe mesazhi i presidentit të Turqisë,

Rexhep Taip Erdogan, i cili i është drejtuar miqve të Turqisë dhe
popullit turk me rastin e 30 Gushtit, Ditës së Fitores dhe For-
cave të Armatosura të Turqisë.

Reisul Ulema në pritje 
solemne për Ditën e Fitores
dhe pavarësisë së Turqisë

Në prezencë të komisionit për dëgjim dhe vlerësim të hafi-
zëve pranë Myftinisë së BFIM – Shkup i përbërë nga : hfz.Shafi
ef. Osmani, hfz. Sheval ef. Azizi dhe hfz. Sadudin ef. Sulej-
mani, hafizi i ri, Muaz Ajrullahu, përfundoi hifzin me notë të
shkëlqyer (5). Përpos miqëve dhe mysafirëve ishin prezentë
edhe shumë hoxhallarë dhe hafëzllarë për ta nderuar hafizin e
ri. Të pranishëm në këtë gëzim dhe ceremoni hifzi ishte kreu
më i lartë i BFI-së h. Sulejman ef. Rexhepi i shoqëruar nga
Muftiu i Shkupit Mr. Qenan ef. Ismaili, Muftiu i Tetovës prof.
dr. Qani ef. Nesimi, Muftiu i Gostivarit Hfz. Shaqir ef. Fetahu,
profesorë pranë FSHI – së, profesorë të SHMI “Medreseja Isa
Beu” – Shkup, mysafirë të shumtë si dhe përfaqësues si nga pu-
shteti lokal ashtu edhe nga pushteti qendrorë. 
Në fjalën përshëndetëse, Muftui i Shkupit Mr. Qenan ef.

Ismaili uroi hafizin për hifzin duke i dëshiruar sukses në jetën
e tij të mëtutjeshme. Po ashtu, fjalë përshëndetëse pati edhe
Myftiu i Myftinisë së Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, ndërsa
fjalë rasti pati Reisul Ulema i BFIM-së h. Sulejman ef. Rexhepi
i cili u ndal në faktin se Bashkësia Islame thuajse çdo muaj
nxjerr nga dy ose tre hafiza. “Pa kurrfarë hezitimi nënvizoj se,
në këtë plan jemi pa konkurrencë në rajon. Muhamedi a.s. tho-

shte “njerëzit më të dashur të këtij ummeti janë bartësist e Ku-
r’anit”! I nderuar hafiz edhe ju jeni njëri prej këtyre bartësve të
Kur’anit, ne ju dëshirojmë suksesë në jetë dhe të vazhdoni ta
mbroni këtë Kur’an që e keni të memorizuar në trurin tuaj”, tha,
veç tjerash, efendi Rexhepi. 
Duanë e hifzit e bëri Muftiu i Myftinisë së Gostivarit Hfz.

Shaqir ef. Fetahu, ndërsa çertifikatë për kryerjen e hifzit ia ndau
Reisul Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi. Meritat për këtë hafiz
shkojnë edhe për mualimin e nderuar, hfz. Sadudin ef. Sulej-
mani.
Pa dyshim që, vlenë të theksohet edhe një meritë e hafizit të

nderuar, Muaz Hajrullahu. Është i pari hafëz që zyrtaisht njihet
si fenomen që ka nxënë përmendësh Kuranin edhe në gjuhën
arabe por edhe versionin e Kuranit të bouar në gjuhën shqipe.

Dua hifzi në Shkup

Nën organizimin e Kryqit të Kuq me seli në Zhëneve si dhe
Fakultetit të Shkencave Islame të Sarajevës, në Kryeqytetin e
Bosnjë dhe Hercegovinës, u mbajt Seminari ndërkombëtar, i
cili brenda dy ditëve në fokus të trajtesave kishte rolin e orga-
nizatave humanitare në situata lufte. Mbi këtë temë debatuan
ekspertë të ndryshëm, nga sfera e shoqërisë civile, përfaqësues
ushtarakë, profesorë e intelektualë të lëmive të ndryshme.

Bashkësia Fetare Islame e RM u përfaqësua nga Kryetari i
OH HILAL, Mr. Mustafa Dauti, i deleguari i Reisul Ulemasë,
H. Sulejman ef. Rexhepi.

Seminar dyditor mbi rolin 
e organizatave humanitare 
në situata lufte

Me ftesë të Ambasadorit të Arabisë
Saudite në Tiranë, Abdelmomen
Mohammed Sharaf, në festimin

e 88 vjetorit të Ditës kombëtare të Arabisë
Saudite, mori pjesë edhe Reisul Ulema i
BFI, H. Sulejman ef. Rexhepi, i shoqëruar
nga Myftiu i Strugës, myftiu i Tetovës si
dhe nga përgjegjësi i sektorit për botën
arabe pranë BFI-së. Me këtë rast, Amba-
sada e Arabisë Saudite në Tiranë kishte or-
ganizuar një pritje festive ku morën pjesë
personalitete të larta të politikës, ambasa-
dorë, përfaqësues të jetës ekonomike dhe
medias.
Në fjalën e rastit, ambasadori Abdul-

momen Mohammed Sharaf, u ndal te mar-
rëdhëniet e shkëlqyera mes Arabisë
Saudite dhe Shqipërisë, nënvizoi angazhi-
min e Arabisë Saudite për ndjekjen e një
agjendë ambicioze për zgjerimin dhe thel-
limin e bashkëpunimin në të ardhmen.
“Këtë vit, festimi i Ditës Kombëtare vjen
në kontekstin e transformimit strateg-
jik,afatgjatë dhe te shumëfishtë neper te
cilin po kalon Mbretëria aktualisht, di-
mensionet e të cilit janë formuluar dhe
përcaktuar ne kuadër të një vizioni ambi-
cioz te quajtur “Vizion 2030”, i cili synon
të aktivizoje pikat e forta dhe potencialet e
mëdha qe posedon shoqëria saudite, çka
do ta poziciononte Mbretërinë në radhët e
vendeve të zhvilluara, duke i mundësuar
luajtjen e rolit udhëheqës dhe konstruktiv
në arenën ndërkombëtare, mbështetur në
një bazë të fortë ekonomike, një mjedis
efikas investimi si dhe shumëllojshmëri te
gjere të burimeve të të ardhurave dhe te
pasurisë”, është shprehur ambasadori Sha-
raf para të pranishmëve me rastin e Ditës
Kombëtare të Arabisë Saudite.

ÇFARË SIMBOLIZON DITA
KOMBËTARE TË MBRETËRISË SË

ARABISË SAUDITE
Arabia Saudite përkujton çdo vit në

javën e tretë të muajit shtator, shpalljen e
themelimit të shtetit në vitin 1932 në ter-
ritoret që njihet dhe sot. Në këtë vit, mbreti
i dinastisë Al Saud shpalli unifikimin e
vendit në një shtet të vetëm pas përpjek-
jeve që zgjatën 32 vjet, duke bashkuar kra-
hinat e vendit nën një flamur për herë të
parë në histori. Ky shtet u themelua mbi
principe islame, larg ngjyrave etnike e
sektare. Kjo datë shënon jo vetëm bashki-

min e territoreve arabe në mbretërinë e
Saudëve, por edhe kthesën e fortë që mori
vendi në rrugën e zhvillimit në të gjitha fu-
shat, veçanërisht në infrastrukturë, shën-
detësi e arsim, duke krijuar modele që më
vonë u ndoqën edhe nga vende të tjera
arabe e islame. Arabia Saudite vazhdon të
njohë zhvillim të dukshëm nën drejtimin
e mbretit aktual,  Selman bin Abdul Aziz
al Saudi, i cili nën shembullin e paraar-
dhësve të tij Al Saudë po e kthen vendin
në një faktor të rëndësishëm në arenën po-
litike të Lindjes së Mesme, madje dhe atë
ndërkombëtare duke punuar në dobi të
kombit arab e Islamit. Në rrafshin e bren-
dshëm, statistikat ndërkombëtare e rendi-
tin Arabinë Saudite ndër vendet e para në
rajon, përsa i përket zhvillimit ekonomik,
arsimor, industrial e shëndetësor. Ndërsa
nëpërmjet zbatimit të reformave dhe ma-
save për shpërndarjen e të ardhurave e si-
stemit të mbrojtjes së shtresave në nevojë,
mbreti i vendit  gëzon simpatinë e saudi-
tëve thjeshtë.

MBRETËRIA E ARABISË SAUDITE
DHE PËRHAPJA E MESAZHIT ISLAM
Arabia Saudite karakterizohet nga

vendosmëria e pandërprerë për të mbrojtur
besimin islam dhe autenticitetin e këtij be-
simi, duke qenë edhe vendi ku ka zbritur
Libri i Shenjtë – Kurani dhe ku ndodhet
drejtimi nga falen të gjithë myslimanët e
botës, Shtëpia e Ndershme – Qabeja. Që
nga data e themelimit, ky shtet ka marrë
në mbrojtje vijimësinë e thirrjes islame
përmes ngritjes së xhamive e qendrave
islame në vende të ndryshme të botës, për-
krahjes së të drejtave të myslimanëve,
ofrimit të bursave të studimeve teologjike

dhe hapjen e dyerve të instituteve të saj e
universiteteve për myslimanët nga të gji-
tha kontinentet, pa harruar këtu fondet mo-
netare të vëna në shërbim të fesë së Zotit.
Nga përpjekjet e shtetit saudit në fushën e
përhapjes së fesë është edhe botimi i Ku-
ranit, si dhe kuptimit të vargjeve të tij në
gjuhë të ndryshme të botës dhe shpër-
ndarja e tij në vendet, ku ka myslimanë.
Vetëm Kompleksi Mbreti Fehd i Botimeve
nxjerr çdo vit mbi 10 milionë kopje të Ku-
ranit, si dhe përkthimet e kuptimit të tij në
44 gjuhë të ndryshme, botime të cilat nda-
hen çdo vit në vende të ndryshme të botës.
Arabia Saudite konsiderohet një nga tri-
bunat më të fuqishme të thirrjes islame në
botë.

MBRETËRIA E ARABISË SAUDITE
DHE NJOHJA E KOSOVËS

Njohja e Republikës së Kosovës nga
ana e Mbretërisë së Arabisë Saudite, në
vitin 2009, konsiderohet një hap i rëndësi-
shëm në drejtim të njohjes së shtetit koso-
var nga vendet e tjera anëtare të
Organizatës së Konferencës Islamike. Kjo
njohje, ka ndikuar fuqishëm në fillimin e
bashkëpunimit diplomatik mes Kosovës e
vendeve të Lindjes së Mesme. Arabia Sau-
dite, prej shumë vitesh ka krijuar një fond
të posaçëm për të ndihmuar popullin e Ko-
sovës, përmes një komisioni mbretëror, i
cili ka asistuar refugjatët kosovarë si dhe
arsimimin e shëndetësinë në Kosovë edhe
gjatë pushtimit të këtij vendi e deri në ditët
e sotme. Krahas ndihmave monetare e pa-
jisjeve, investimeve në fusha të ndryshme,
Arabia Saudite, ka ndihmuar edhe në fu-
shën e përgatitjes dhe trajnimit të kuadrit
kosovar.

Reisul Ulema merr pjesë në shënimin
e Ditës Kombëtare të Arabisë Saudite
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Në Fakultetin e Shkencave Islame
në Shkup, Rijaseti i Bashkësisë
Islame mbajti mbledhjen e vet të

rregullt, në të cilën, veç tjerash, diskutoi
edhe mbi Referendumin, i cili, më 30 shta-
tor qytetarët e Maqedonisë do t’i vë para
sprovës nëse janë për katandisje të tri-
shtueshme apo për perspektivën e lumtur
të shtetit në integrimet euro-atlantike. Me
këtë rast, Rijaseti i Bashkësisë Islame doli
dhe me vendimin, të cilin para mediave për
opinionin e gjerë do ta kumtoj unë, prijës i
gjithë myslimanëve të vendit, të cilët për-
bëjnë gjysmën e popullatës së përgji-
thshme të vendit.Fatmirësisht, qëndrimi
ynë do të jetë e kundërta e qëndrimit ta-
shmë publik të disa institucioneve dhe
strukturave të vendit, të cilat, në çastet më
vendimtare në historinë e këtij shteti, edhe
më tej po mundohen të manipulojnë me
qytetarë, duke theksuar se qytetarët tanë na
qenkan të pjekur dhe se duhet të lihen në
qetësi të plotë të votojnë sipas bindjeve dhe
përcaktimeve të tyre. Fatmirësisht, qyteta-
rët e Maqedonisë e kanë lidershipin e tyre
politik e fetar, të cilët kanë një synim dhe
një ideal që është në përputhje me ëndrrat
e të parëve tanë për të siguruar një har-
moni, një lumturi dhe një bashkëjetesë të
bekuar për të gjithë qytetarët e Maqedo-
nisë, pa dallim përkatësie etnike dhe fetare.
Popullata myslimane në Maqedoni në

masë të konsiderueshme përbëhet nga një
shumicë absolute myslimanësh të përkatë-
sisë etnike shqiptare. Kjo popullatë, pra, në
përgjithësi popullata myslimane, gjithnjë
është ndjerë si komunitet i kategorisë së
dytë dhe, në këtë aspekt, gjithnjë ka qenë i
diskriminuar, i padrejtësuar, i keqtrajtuar.
Kjo ndjenjë vazhdon të na rëndojë edhe sot
e kësaj dite, prandaj dhe populli shqiptar,
përgjithësisht myslimanët e Maqedonisë,
janë popull që pothuajse në masën qind për
qinde kanë përcaktimin e tyre për inkua-
drimin e Maqedonisë në Aleancën e
NATO-s dhe në Bashkimin Evropian- dy
mekanizma që garantojnë liri, paqe, drej-
tësi e prosperitet absolutisht të barabartë

për të gjithë njësoj!
Më 30 shtator duhet të kemi festë gji-

thëpopullore, do të kemi çastin kur solem-
nisht do të vendosim përmes votave tona
plebishitare duke i thënë PO Marrëveshjes
së Prespës,  e cila na i hap portat krah më
krah dhe na e ndrit udhën për integrimin e
shtetit tonë të përbashkët në strukturat
euro-atlantike. 30 Shtatori do të jetë dita
kur, përfundimisht, pas nesh do të ngelin të
gjitha përpjekjet destruktive që e kanë
mbajtur peng për dekada me radhë qyteta-
rin tonë në përpjekjet e tij për një të ne-
sërme më të lumtur. Me Referendumin e
30 shtatorit qytetarët e Maqedonisë do të
përshëndeten përfundimisht me skenarët e
errët politik, të cilët gjithnjë janë luajtur në
dëm të popullatës shqiptare, pra, mbi kur-
riz të myslimanëve të Maqedonisë, por
edhe të qytetarëve të tjerë.
Prandaj, qytetarë të respektuar, sot Ri-

jaseti ka vendosur që t’i bëjë apel anëtarë-
sisë myslimane që më 30 shtator masivisht
të dalë në Referendum dhe t’i thotë PO in-
kuadrimit të Maqedonisë në NATO dhe në
Bashkimin Evropian. Rijaseti do t’i obli-
gojë të gjithë strukturat e veta, organet, in-
stitucionet, si dhe nëpunësit e vet, që
vazhdimisht të jenë në kontakt me pjesëta-
rët myslimanë të vendit, t’ju shpjegohet
kthesa historike që i pret me dhënien ma-
sive të votës pro inkuadrimit të Maqedo-
nisë në strukturat që janë garanci e
fuqishme e paqes, bashkëjetesës dhe per-
spektivës së lumtur të shtetit dhe të shoqë-
risë sonë.

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame sot
vendosi që në mënyrë autoktone dhe auto-
nome të japë kontributin e vet në hapjen e
një kapitulli të ri të historisë sonë, që nuk
do të ketë më dhembje, diskriminim e pa-
drejtësi, por do të fillojë një etapë e re për
Maqedoninë multietnike, multikonfesio-
nale e multikulturore,  në të cilën shoqëria
jonë do të angazhohet të identifikohet me
vlerat civilizuese të familjes së madhe
evropiane.
Vota jonë PO do t’i ngufasë përgji-

thmonë interesat meskine të partive dhe të
strukturave të ndryshme që e synojnë pu-
shtetin për të ushtruar superioritet politik e
etnik. Maqedonia në NATO dhe në BE do
të thotë funksionim normal i shtetit, do të
thotë siguri, paqe dhe mirëqenie për të gji-
thë qytetarët e saj. Kush është kundër kësaj
PO-je të këtij Referendumi,  është ithtar i
synimeve retrograde, të pashpresa dhe
shkatërrimtare për shtetin tonë të përba-
shkët, Maqedoninë!
I ftoj të gjithë qytetarët e Maqedonisë,

sidomos komunitetin mysliman pjesëtarë
të Bashkësisë Islame, të ndërgjegjësohen
maksimalisht, ta kuptojnë rëndësinë histo-
rike të këtij Referendumi dhe, më 30 shta-
tor, të gjithë masivisht të dalin në votime
duke i thonë PO Maqedonisë në NATO
dhe hapjes së bisedimeve për kyçjen në
Bashkimin Evropian.

Shkup, 17 shtator 2018
Rijaseti i BFI-së,
Reis’ul-Ulema

H. Sulejman ef. Rexhepi

Kohë më parë, në Sulgen të Zvicrës
u hodh guri themeltar i Xhamisë
Buhara. Lopatën e parë në themel

të kësaj Shtëpie të Zotit e hodhi Reisul
Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi,
prijësi i myslimanëve të Maqedonisë i cili
përgjatë periudhës së shërbimit të tij si teo-
log deri më ditët e sotshme ka hedhur gur-
themelin e mbi 150 xhamive anekënd
qendrave të ndryshme në viset etnike dhe
më gjërë në botë. Në këtë ceremoni, efendi
Rexhepi shoqërohej edhe nga Myftiu i
Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i Te-
tovës, Qani ef. Nesimi, përgjegjësi për dia-
sporë pranë BFI dr. Selver ef. Xhemaili si
dhe nga shefi i Kabinetit Muzemil ef.
Osmani. Në mesin e një numri të konside-
rueshëm xhematlinjësh nga ky vend dhe
nga qendrat e tjera zvicrane dhe më gjërë,
prezent ishin edhe përfaqësues nga Ba-
shkësia Islame e Kosovës, nga Bashkësia
Islame e Luginës së Preshevës si dhe nga
viset e tjera etnike. Pa dyshim, ceremonia
u nderua edhe nga përfaqësues të pushte-
tit lokal zviceran.
Para të pranishmëve fjalë rasti mbajti

Kryetari i Bashkësisë Islame, H. Sulejman
ef. Rexhepi, i cili vëllezërve nga diaspora
iu drejtua me një fjalim joformal, me
shumë këshilla e mesazhe të fuqishme që
kishin të bëjnë kryesisht me ruajtjen e
trungut fetar e kombëtar, me integrim në
shoqërinë zvicerane por edhe me ruajtjen
përjetë të mallit për vendlindje e për ar-
tdhe. Tutje, efendi Rexhepi i ka kujtuar të
pranishmit për të qenurit i sinqertë në ra-
port me ata që të ofrojnë paqe e bashkëje-
tesë, por edhe për të qenë syçelë përballë
munafikëve, hipokritëve të cilët nuk kanë
rol tjetër përveçse të përçajnë dhe ta de-
ziorientojnë kombin tonë por edhe shoqë-
rinë myslimane në përgjithësi.
Duke e filluar fjalimin e vet me apel

që të gjitha shoqatat fetare islame në Zvi-
cër të bashkohen nën ombrellën e Unionit
të Qendrave Islame në Zvicër, duke nën-
vizuar se ky Union u themelua pikërisht
për ta ruajtur unitetin e shqiptarëve mysli-
manë si dhe për të ushtruar një ndikim për
të mirën e përgjithshme. “Sado tëjetë i fu-
qishëm një imam, i urtë, i mençur e i zoti,
nëse nuk e ka xhematin me vete, brenda
xhamisë ku shërben, e ka të kotë angazhi-
min e vet në këtë drejtim. Shtëpitë e Zotit
janë tempuj që thërrasin në unitet, që e

ruajnë unitetin e një xhemati, të një po-
pulli. Vetëm në unitet ne mund të jemi më
të fortë dhe të përballemi me çfarëdo lloj
sfide që përpiqet të na dëmtojë si komb.
Në parimet e Sheriatit Islam ka një rregull:
aty ku është shumica aty sillet vendimi!
Nëpër xhamitë tona gjithkund, pra edhe në
diasporë, predikohet islami human, islami
i tolerancës, islami i paqes, ju këtu e luf-
toni çdo gjë të egër dhe të shëmtuar për
islamin! Pra, dhuna, esktremizmi e radi-
kalizmi gjithmonë kanë qenë dukuri të
huaja, që nuk i përkasin as natyrës së isla-
mit por as natyrës së shqiptarit dhe, për-
gjithësisht, myslimanëve. Të gjitha këto
dukuri të këqia, shumë më lehtë e kemi t’i
luftojmë kur jemi unikë, kur ju këtu do të
jeni nën ombrellën e Unionit që personifi-
kon harmoninë dhe bashkimin tuaj. Ne
nëse nuk jemi tolerantë, nëse nuk jemi për
bashkëjetesë, nëse nuk jemi për solidari-
zim e ndihmë ndërnjerëzore, atëherë nuk
jemi myslimanë! Shqiptarët në Zvicër, që
kur janë dyndur të parët tanë në këtë shtet
e deri më sot, gjithnjë kanë hasur në mirë-
kuptim prandaj, përjetësisht duhet të jemi
falënderues si ndaj shoqërisë zvicerane
ashtu edhe ndaj Shtetit të Zvicrës, i cili me
kulturën e vet demokratike gjithmonë ka
qenë i barabart për të gjithë qytetarët e vet,
si në sferën politike ashtu edhe në atë fe-
tare. Ky shtet kurrë nuk flet për vetëveten,
nuk mburret, por, me demokracinë e vet
që ua servirë qytetarëve, me sjelljen e vet
ndaj nesh, ja pra, na detyron që ne të fla-
sim fjalë miradie për këtë shtet dhe, kjo
është forca e këtij shteti demokratik të cilin
në çdo hap tonin duhet ta falënderojmë për
gjithçka që ka bërë për ne si shqiptarë dhe
si myslimanë. Nuk duhet të harrojmë vle-
rat tona si popull tolerant, që e kultivojmë
tolerancën dhe bashkëjetesën tonë ndërfe-

tare, pra, askënd kurrë nuk e dëmtojmë,
askujt të keqen nuk ia mendojmë, por ama,
jemi edhe një popull që gjithashtu nuk e
durojmë diskriminimin, keqtrajtimin dhe
manipulimin. Prandaj, me vlerat tona që i
kemi, të dashur bashkatdhetarë, ju ftoj që
të integrohemi fuqishëm në shoqërinë zvi-
cerane. Këtë nuk duhet ta kuptojmë si re-
flektim që vie për shkak të ligjeve e
rregullave zvicerane, por, le ta kuptojmë
si normë islame, e cila e preferon integri-
min! Ju lutem, nuk dua që ju të gaboni dhe
integrimin ta kuptoni si asimilim! Unë ju
ftoj fuqishëm në integrim por, asimilimi i
asnjërit nga ju nuk do të më bënte të lum-
tur! Unë një jetë të tërë e kalova nëpër botë
por, kurrë nuk kam lejuar që të më njol-
losë asimilimi. Ja, jam krenar që jam
shqiptar, jam krenar që jam mysliman. Ky
është vullnet i Zotit dhe, kushdo që i kun-
dërvihet këtij vullneti do me thënë që ka
problem me Krijuesin e Gjithësisë. Ne,
jemi popull shumë paqedashës dhe tepër
të gatshëm për bashkëjetesë! Fatmirësisht,
këtë vlerë na e ka kuptuar Zvicra, tërë Eu-
ropa, por edhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Prandaj edhe mbarë Perëndimi
janë me ne, na ndihmojnë dhe na përkra-
hin në aspiratat tona njerëzore. Më lejoni
të nënvizoj faktin se, këtë përkrahje të Pe-
rëndimit e kemi edhe në suksesin që duhet
ta arrijmë më 30 shtator, në Referendum.
Prandaj, vëllezër të dashur, më lejoni që
edhe një herë, t’ju ftoj që t’i përgjigjeni me
Po këtij Referendumi, sepse do të jetë dita
jonë historike, që do të jetë, mbi të gjitha
në të mirën tonë si shqiptarë dhe si përka-
tës të fesë islame”, ka thënë veç të tjerash
Reisul Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef.
Rexhepi, me rastin e hudhjes së gurit the-
meltar të Xhamisë Buhara në Sulgen të
Zvicrës.

U hodh gurëthemeli i Xhamisë 
në Sulgen të Zvicrës

Rijaseti i BFI-së përfshihet në hapjen e
një kapitulli të ri të historisë sonë
Reis’ul-Ulemaja:I ftoj të gjithë qytetarët e Maqedonisë, sidomos komunitetin mysliman pjesëtarë të

Bashkësisë Islame, të ndërgjegjësohen maksimalisht, ta kuptojnë rëndësinë historike të këtij Referendumi
dhe, më 30 shtator, të gjithë masivisht të dalin në votime,  duke i thonë PO Maqedonisë në NATO dhe hapjes

së bisedimeve për kyçjen në Bashkimin Evropian.
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Me trishtim lexova diku se kra-
hasuar me vitin 1990, në Shqi-
përi paska 270 mijë nxënës më

pak, se vetëm viteve të fundit janë mbyl-
lur mbi dyqind shkolla, se numri i nje-
rëzve që janë mbi 65 vjeç qenka
trefishuar në krahasim me po të njëjtën
periudhë.Zyrtarisht, numri i emigrantëve
është pak më i lartë se një milion, por jo-
zyrtarisht ai numër shkon në dy milionë.
Ky trend i zbrazjes së atdheut nuk tregon
statistika më optimiste as në Kosovë,  e
cila dikur ishte vendi më i ri sipas mo-
shës së banorëve të vet në tërë Evropën,
por ja që tani as Kosova nuk është aq e
re.Sidoqoftë, këto shifra alarmuese për
lëvizjet, migrimet dhe emigrimet e
shqiptarëve në përgjithësi kanë arsyet e
veta të njohura e të panjohura dhe me ato
do të duhet të merren institucionet gjeg-
jëse në Shqipëri e Kosovë. Kuptohet,
nëse ndërkohë nuk zbrazen tërësisht
edhe Shqipëria, edhe Kosova.
Por, si qëndron situata në Maqedoni?

Apo zbrazet dhe sa po zbrazet ajo?!  Apo
ik më shumë rinia shqiptare,  apo maqe-
donase?!  Apo ndoshta po ikin të gjithë
toptan,  sepse duke mos mundur të presin
më ardhjen e Evropës te ne, po nxitojnë
në krahët e saj?! Vitet ikin tutje dhe jo
dalëngadalë sikur në këngë, ato ikin
shpejt dhe ata që sot janë të rinj,  qysh
nesër mund të konstatojnë se paska
shkuar koha e tyre evropiane.

RRUGË DHE SHTIGJE 
EURO-KLANDESTINE

Nuk kam hasur së voni në ndonjë sta-
tistikë zyrtare që flet për largimin e rinisë
nga Maqedonia, por më kujtohet se para
disa vitesh ky numër zyrtarisht sillej diku
rreth treqindmijë që kanë status të rre-
gulluar qëndrimi.Por, numrat zyrtarë
këtu ndër ne gjithmonë kanë pasur të
bëjnë kryesisht me maqedonasit; për
shpërnguljen e shqiptarëve rrallëkush
është brengosur dhe ka mbajtur evi-
dencë. E ata, pra shqiptarët, ka kohë që
kërkojnë rrugë dhe shtigje për të depër-
tuar në Evropë, rrugë e shtigje të cilat në
të shumtën e rasteve kanë qenë dhe janë
klandestine, “në të zezë”, siç parapël-
qejnë shqiptarët ta quajnë qëndrimin e
tyre të paligjshëm jashtë. Më duket se
nuk do gaboj fare nëse them se numrit të
qytetarëve të Maqedonisë që kanë status
të rregulluar lirisht mund t’ia shtojmë
edhe po aq klandestinë. Shto këtu edhe
pasaportat bullgare,  që janë me dhjetëra
mijë, do fitohet një numër banorësh sa
ka, ta zëmë, i tërë Mali i Zi. Pra, Maqe-
donia e vogël e paska jashtë vendit një
shtet të tërë, sado i vogël qoftë.
Pra, Maqedonia është një liferuese

bajagi e mirë e gjakut taze të llojit mul-
tietnik, multifetar e multikulturor. Dhe,
të mos harrojmë se në sajë të shkollave
dhe universiteteve të shumta që po
mbijnë si kërpudhat pas shiut e që po i
kryejnë gati të gjithë, Maqedonia po e

çudit botën duke i servirur një shtresë të
re, të paparë ndonjëherë, të punëtorëve
të krahut e të pastruesve me diploma fa-
kulteti. Kjo, natyrisht, po ndodh sepse
universitetet, në vrap pas parave, i kanë
katandisur tërësisht kriteret bazë për stu-
dime të suksesshme,  duke prodhuar në
mënyrë serike dhe krejt të pa kontrol-
lgjenerata të cilat nuk po mund t’i absor-
bojë as ekonomia e coftë e vendit, e as
administrata e stërngarkuar me të punë-
suar partiakë, të cilët në të shumtën e ra-
steve po marrin rroga për të lëvizur dyert
e institucioneve.
Shumë tesera partiake dhe shumë pak

vende pune, shumë diploma dhe shumë
rreshta të gjatë përpara Entit për Punë-
sim, shumë shpresa dhe shumë dëshpë-
rime, shumë pallavra rreth historisë dhe
shumë pak mundësi për jetë të dinjitet-
shme. Si është e mundur që rinia në Ma-
qedoni, në një atmosferë të këtillë, të
shikojë ardhmërinë e vet?!
Në këtë lament për shkapërderdhjen

e rinisë sonë, pa prefikse etnike, nuk po
e përmend derdhjen e trurit, pra emigri-
min e të rinjve që në ndonjë mënyrë të
çuditshme kanë arritur të dallohen me të
arriturat dhe profesionalizmin e tyre. Por,
ata janë të vetëdijshëm se ardhmëria e
tyre po ashtu është në Perëndim dhe po
ikin pandërprerë aty ku po iu ofrohet
mundësia për të dëshmuar atë që dinë
dhe atë që mund ta bëjnë.

ÇKA QUAJMË NE ATDHE
Në kohët e globalizimit, kur e tërë

bota është bërë një fshat i vogël, disi vet-
vetiu po zbehet koncepti i atdhedashurisë
dhe i dashurisë për kombin, bile edhe
konceptimi tradicional i familjes ka pë-
suar ndryshime të dukshme. Sot, ndoshta
vetëm ne më të vjetrit flasim për mallin
për vendlindjen kur dalim përtej kufijve.
Era e trëndafilave në bahçen e nënës,
pitet dhe flitë, kodra e gjelbëruar mbi
fshat, muhabetet me shokë - janë gjëra të
cilat i bëjnë për të qeshur të rinjtë e
sotëm. Ndërkaq, për atdheun thonë se i
ka lënë të bredhin rrugëve dhe të çojnë
dëm vitet e tyre më të bukura, andaj edhe
ata po e lënë atdheun– ‘le të rropatet mes
zgjedhjeve te pakuptimta dhe ndërtimit
të përmendoreve e pallateve antike’, ‘le
të kërkojë atdheu armatë të re votuesish
me premtime se do ju sigurojë rroga 200-
300 euro’; ‘ne po kërkojmë ndonjë atdhe
tjetër, po kërkojmë atdhe në të cilin nuk
do të jemi të detyruar të shpjegohemi, po
kërkojmë atdhe të cilin do të mund ta
ndërrojmë me një atdhe tjetër; dhe pastaj
me tjetër, me një tjetër; varësisht se çka
na ofron atdheu i ri’. Ja, kështu përafër-
sisht po e konceptojnë të rinjtë punën e
atdheut; po e konceptojnë në mënyrë të
pakuptueshme për ne, ama ata janë të
rinjtë, ata po vendosin për veten; ne
vetëm po shikojmë e po themi Subhnal-
lah, Subhanallah.

Sa i përket dashurisë për kombin
dhe gjuhën, aty gjërat qëndrojnë pakëz
më ndryshe, por jo edhe aq ndryshe sa
po shpresojmë ne. Të rinjtë tanë të ven-
dosur në tjetër atdhe e duan shumë
kombin dhe gjuhën, i mbajnë edhe më
tutje flamujt kuq e zi nëpër banesat so-
ciale që ua ndan atdheu i ri, kanë aty
ndonjë skulpturë të Skënderbeut, bëjnë
selfije duke e bërë me duar shqiponjën,
flasin shqip siç kanë folur përherë. E,
për faktin se fëmijët e rinisë sonë e fla-
sin shqipen sikur me vështirësi,  ose nuk
e flasin fare, nuk janë fajtorë prindërit e
tyre, djemtë e vajzat tona. Jo, kjo ndodh
sepse fëmijët e fëmijëve tanë kanë një
atdhe tjetër nga ky yni, kanë atdhe në të
cilin rrugët nuk janë të pista, shkollat
janë vatra mësimore që i bëjnë gati për
sfidat e jetës, ambulancat dhe spitalet
janë vende në të cilat nuk detyrohen të
korruptojnë mjekë për t’u kujdesur për
shëndetin e tyre, universitetet nuk janë
bahçe të baballarëve të askujt; aty për-
mendoret dhe pallatet antike janë të vje-
tra dhe jo prej stiropori; aty
s’punësohesh me librezë partiake,  po
me do libreza të tjera, të cilat kanë
peshë e vlerë dhe dëshmojnë aftësinë.
Vërtet, aty s’flitet shqip e maqedonisht,
por kjo vështirë se iu bën përshtypje fë-
mijëve të fëmijëve tanë; e, sa do iu bëjë
përshtypje nipave e mbesave të fëmi-
jëve tanë, po frikësohem bile të mendoj.

Tani, do thoni ju, sipas Reisit paska
mbaruar puna jonë. Por, jo, nuk ka mba-
ruar ende; ka edhe një çikë shprese për
ne të gjithë që jetojmë në Maqedoni: ek-
ziston shpresa që Evropa, e cila aktua-
lisht po i thith të rinjtë tanë – të vijë te
ne, me sistemin e vet të vlerave, me si-
gurinë dhe mbrojtjen, me kulturën e
punës dhe organizimin e riorganizimin e
ekonomisë, me qëndrimin se atdheu i
takon çdokujt që jeton në atdhe- askujt
më shumë e askujt më pak.A do të vijë-
varet nga të gjithë ne që deri sot vetëm
deklarativisht kemi qenë pro Evropës e
pro NATO-s, por ja që nga fundi i këtij
muaji do të duhet ta dëshmojmë edhe
praktikisht atë përcaktim tonin.
Ndryshe, lamenti për ikjen e rinisë do

të bëhet edhe më vajtues dhe Maqedonia
do të bëhet shtet pa popull, një Terra
Nullius- tokë e askujt. Dhe, shteti pa po-
pull është sikur xhamia pa xhemat. Xha-
mia është shtëpi e Zotit vetëm kur aty ka
njerëz që e madhërojnë Zotin; kur ajo
qëndron e zbrazur në vazhdimësi, para-
qet vetëm një objekt. 30 shtatori po
afron! Një Po e jonë në referendum është
një hap më afër perspektivës së të gjithë
neve, është përcaktim për jetë të dinjitet-
shme, pa dallime kombëtare, fetare, kul-
turore; është mundësi për të mbajtur
rininë tonë këtu, duke i mundësuar të kri-
jojë ardhmërinë dhe lumturinë e vet këtu
ku i ka rënë koka.

Shumë tesera partiake dhe shumë pak vende pune, shumë diploma
dhe shumë rreshta të gjatë përpara Entit për Punësim, shumë shpresa
dhe shumë dëshpërime, shumë pallavra rreth historisë dhe shumë pak
mundësi për jetë të dinjitetshme.  Në një atmosferë të këtillë, si mund
ta shikojë ardhmërinë e vet rinia?!

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË

Shteti pa popull – si
xhamia pa xhemat
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sakrifikonin me tërë atë që kishin, vetëm e
vetëm që edhe njëherë të mos ktheheshin
në jetën shtazarake të tyre. Ata ishin të bin-
dur se njeriu në këtë botë ose duhet të je-
tojë si njeri dhe me vlera, ose më mirë
është që të mos jetojë pa vlera.Për këtë
arsye ata u detyruan të hulumtojnë dhe të
gjejnë hapësirë kohore edhe gjeografike
ku do të vendosin themelet e patundshme
të institucioneve islame, që do të jenë ga-
rancë e këtyre vlerave.
Se sakrifica e Muhamedit (Sal-lal-

llahu alejhi ve sel-leme) dhe e myslima-
nëve ishin të këtij karakteri dëshmon fakti
se Pejgamberi (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-
leme), me të arritur në Medine pa humbur
kohë menjëherë ndërmori hapat e parë për
themelimin e institucioneve të para. Insti-
tucioni i parë që do të ngritët ishte theme-
limi i xhamisë në fshatin Kuba. Pasi
qëndroi disa ditë në Kuba rrugës për në
Medine, kishte ndërtuar edhe xhaminë ku
myslimanët për herë të parë falën nama-
zin e xhumasë në mënyrë të organizuar
dhe kjo xhami e mori emrin xhamia e
xhumasë.Ngjashëm veproi edhe në Me-
dine ku ndërtoi xhaminë.Xhamitë që i

ngriti pejgamberi (Sal-lal-llahu alejhi ve
sel-leme) dhe myslimanët e parë nuk ishin
të kufizuara në veprimtarinë e tyre vetëm
në faljen e namazit, porse ato ishin qen-
dra ku tuboheshin myslimanët dhe krahas
namazit të tyre, ata këshilloheshin mes
veti, bashkëbisedonin dhe edukoheshin.
Xhamitë ishin qendra prej ku i dërguari i
Allahut (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme)
filloi formimin e gjeneratave nga të cilët
do të ketë burra shteti, ushtarak të njohur
në historinë e islamit,, dijetar eminent, të
cilët më vonë të mobilizuar me edukatën
islame do të jenë bartës të islamit në të
gjitha anët e rruzullit tokësorë.
Rezultatet e para që u arritën nga xha-

mia ishte vëllazërimi i myslimanëve mes
muhaxhirëve dhe ensarëve, vëllazërim ky
i cili është simbol i unitetit të myslima-
nëve, e që njëherit është edhe parakusht i
formimit dhe funksionimit afatgjatë të in-
stitucioneve islame.
Xhamia luante edhe rolin e kuvendit

legjislativ, sepse me fillimin e formimit
të institucioneve të para, dhe me vëllazë-
rimin e myslimanëve, menjëherë u para-
qit nevoja për themelimin e një akti
normative i cili do të sistemojë obligimet
dhe të drejtat e çdo anëtari të kësaj sho-
qërie, e ky akt normative u themelua pi-
kërisht në xhaminë e Pejgamberit
(Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme). Marrë
parasysh faktin se shoqëria Medinase atë
kohë ishte shoqëri multikonfesionale,
nuk u harrua as ky kriter në hartimin e
këtij akti normativ, andaj, juristët të cilët
më vonë analizuan këtë akt normativ me
të drejtë konstatuan se kjo kushtetutë
ishte kushtetuta e parë e cila plotëson të
gjitha kushtet dhe kriteret e një kushte-
tute bashkëkohore. Këtë e vërteton edhe
një fakt tjetër, që kur bota bashkëkohore
kishte filluar të merret me zgjidhjen e
problemeve dhe sigurimin e të drejtave të
minoritarëve përmes akteve normative,
që edhe sot e kësaj dite paraqet një pro-
blem kyç në botën bashkëkohore, gjetën
se këto probleme i dërguari i Allahut
(Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme).i kishte
trajtuar shumë shekuj më parë, andaj
edhe jo rastësisht se nëpër shumë kon-
venta dhe akte tjera normative ndërkom-
bëtare gjejmë se kushtetuta e pejgamberit
(Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme) e cila
ishte miratuar në Xhaminë e pejgamberit
(Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme) ishte
frymëzim për hartimin e tyre.

RUAJTJA E RENDIT SHOQËRORË

Kushtetutën të cilën e kishte miratuar
i dërguari i Allahut (Sal-lal-llahu alejhi ve
sel-leme) dhe myslimanët krahas asaj që

kishte karakter juridik, gjatë hartimit të
sajë ishin marrë parasysh edhe kriteret e
ndërtimit të etikës së lartë të besimtarit
islam. Kësaj të fundit i kishin paraprirë
edhe shumë citate dhe ajete të shpallura
kur kemi parasysh faktin se shpallja Me-
kase kryesisht kishte të bëjë me çështjet e
besimit dhe të moralit për dallim nga pe-
riudha Medinase ku shpallja do të karak-
terizohet me ajete që kanë të bëjnë me
zbatimin praktik të jurisprudencës
islame. Kjo metodë kur’anore është me-
toda e parapërgatitjes së opinionit për ve-
prim dhe zbatim praktik të ligjeve, sepse
pa një parapërgatitje të tillë implemen-
timi i ligjit do të jetë i zbehtë për të mos
thënë absurd. Andaj, sekreti i zbatimit
praktik dhe me përkushtim të thellë i lig-
jeve islame nga myslimanët qëndron pi-
kërisht në faktin se ato ishin të ngritura
mbi bazën e bindjes (besimit) dhe etikës,
që më parë kishin përfituar besimtarët
islam. Kjo metodë ishte dhe ngeli edhe
më tutje si garancë e zbatimit dhe prakti-
kimit si dhe e zgjerimit të islamit në tërë
rruzullin tokësor.
Në funksion të ruajtjes së rendit sho-

qërorë, pejgamberi (Sal-lal-llahu alejhi
ve sel-leme) shpeshherë jepte këshilla, e
në mesin e tyre është edhe hadithi i cili
në një formë sqaron edhe parimet mbi të
cilat ndërtohet siguria dhe harmonia
ndërnjerëzore si dhe sqaron integrimin e
myslimanëve në veprimtari konstruktive
duke u larguar nga destruktiviteti i cili jo
vetëm që shkakton çrregullime në sho-
qëri, por edhe devijon qenien njerëzore.
Tërë këtë pejgamberi (Sal-lal-llahu alejhi
ve sel-leme) e ka sqaruar duke
thënë:“Mysliman i vërtetë është ai, që
myslimanët tjerë janë siguruar nga dora
dhe gjuha e tij, kurse muhaxhir është ai
që largohet nga veprimet që i ndaloi Al-
lahu xh.sh.”
Këtë hadith të shkurtë në fjalë, por

promotor i sjelljeve dhe veprimeve të nje-
riut në jetën e kësaj bote, nëse e kun-
drojmë nga këndi etik qartë vërehet se
njeriu për të qenë besimtarë i vërtetë, kër-
kohet që të mbajë kontroll të plotë mbi
gjymtyrët e trupit të tij, e veçanërisht dora
dhe gjuha e tij, sepse shumica e të këqi-
jave janë si pasojë e këtyre dy gjymty-
rëve. Pra, dora e tij nuk guxon të jetë dorë
krimineli që ushtron krime dhe padrejtësi
ndaj të tjerëve, si vjedhja, uzurpimi,
rrahja etj. Ngjashëm edhe gjuha e tij e
cila ka mundësi të shkaktoj dhe pasoj
ofendime, sharje, shpifje, gënjeshtra etj,
veprime këto nga të cilat shoqëria islame
duhet të jetë e pastër.Pastaj i dërguari i
Allahut (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-
leme).sqaron dukshëm se kush dëshiron

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Madhështia, roli dhe rëndësia e
hixhretit nënkuptohet nga vet
fakti, se kjo ngjarje ka lënë

gjurmë të pashlyeshme jo vetëm në jetën
e pejgamberit (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-
leme) dhe të shokëve të tij, por edhe në
formën e organizimit, zhvillimit, sistemi-
mit dhe sistematizimit të obligimeve dhe
të drejtave individuale dhe grupore në
shoqërinë njerëzore, jo vetëm për ata që
fizikisht e përjetuan këtë ngjarje, por
edhe për gjeneratat që pasojnë deri sa të
ekzistojë kjo botë.
Këto gjurmë të thella në shpirtin jo

vetëm të myslimanëve por edhe të botës
njerëzore, janë argument i pashlyeshëm
për freskinë e përhershme të besimit, eti-
kës dhe legjislacionit islam që pa ndër-
prerë na kujtojnë në aktualitetin e kësaj
ngjarje të rëndësishme islame. Këto vlera
të hixhretit sigurisht se Omer b. Hatabi,
halifi i dytë, i kishte kuptuar më së miri,
andaj dhe i motivuar nga këto vlera ven-
dosi që hixhreti krahas ngjarjeve tjerave
të shënojë edhe një datë historike për my-

slimanët në këtë nënqiell që është viti i ri
Islam.
Nëse me vëmendje analizojmë se pse

Omeri ishte përcaktuar që pikërisht kjo
ngjarje të jetë përfundimi dhe fillimi i ka-
lendarit vjetor islam, s’do mend se para
veti na dalin një sër porosi që duhet për-
kushtuar kujdes të veçantë në jetën tonë
të përditshme, sepse në të kundërtën
ngjarja e hixhretit po të kundrohej vetëm
si ngjarje historike pa i kuptuar mesazhet
e saja, do të ngelte si ngjarje shumë e
zbehtë. Nga mesazhet më të rëndësishme
që dalin nga hixhreti janë;

ORGANIZIMI INSTITUCIONAL I
MYSLIMANËVE

Nga mesazhet më vitale që jep ngjarja
e hixhretit, e për të cilin vlen të sakrifiko-
het është organizimi institucional i jetës së
islamit dhe të myslimanëve pa dallim kohe
dhe vendi, ngase vetëm kjo formë e orga-
nizimit është garancë e progresit, stabili-
tetit, lirisë, paqes, dashurisë ndërnjerëzore
dhe drejtësisë, si dhe garancë e ruajtjes së
pastërtisë së islamit dhe vlerave të përgji-

thshme të saja. Po të mos kuptohej vlera e
organizimit institucional nga myslimanët
e parë, atëherë cila do të ishte arsyeja tje-
tër që ata të sakrifikojnë me pasurinë e
tyre, me vendlindjen e tyre, me familjet e
tyre, e edhe me jetën e tyre. Ata fillimisht
kishin formuar bindjen, e më pas kishin
promovuar praktikisht se ruajtja islamit
dhe vlerave të saja në mënyrë individuale
brenda qenies së tyre apo, edhe mureve të
shtëpive të tyre jo vetëm që është jopro-
duktive dhe regres, porse është edhe afat-
shkurtre, sepse nuk ekzistonte asnjë
garancë për ruajtjen e tyre. Në anën tjetër,
ata ishin gjenerata që praktikisht kishin
shijuar jetën e antivlerave që udhëhiqej
nga ligji i shtazërisë, dhe tani me ardhjen
e islamit po shijonin jetën e vlerave, të për-
fshira në një sistem hyjnor që është ga-
rancë jo vetëm e tyre por edhe e
pasardhësve të tyre dhe tërë botës njerë-
zore. Ata e dinin se ky sistem vlerash bëri
një revolucion të brendshëm tek ata, ku
nga jeta shtazarake e përmbushur për plotë
pasiguri dhe rreziqe, i shndërroi në har-
moni, dashuri, kënaqësi dhe stabilitet. Pi-
kërisht këto ishin arsyet, që ata të

Aspekti socio-juridik
i Hixhretit

Hixhreti i Pejgamberit (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme) prej Mekes së nderuar në Medinen
e ndritshme, edhe pse në esencë nuk është mrekulli e pejgamberit (Sal-lal-llahu alejhi ve

sel-leme), në realitet realizimi i këtij hixhreti është i mbushur për plotë mrekulli që
ndërlidhen me këtë ngjarje.
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që të jetë pjesëmarrës në hixhretin e pej-
gamberit (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-
leme), ka për obligim të përditshëm që të
distancohet dhe të largohet nga veprimet
e liga satanike, nga veprimet destruktive
në ato konstruktive dhe frytdhënëse.
Mirëpo nëse hadithin e kundrojmë

nga këndvështrimi juridik-legjislativ, po
ashtu qartë vërejmë se i dërguari i Allahut
(Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme).përmes
këtij hadithi me porosinë e tij për ruajt-
jen dorës dhe gjuhës promovon vlerat më
të larta legjislative, që legjislativja ba-
shkëkohore nuk i ka arritur edhe sot e
kësaj dite, për arsye se legjislatura ba-
shkëkohore është e mbështetur vetëm
mbi vlerat materiale dhe tërësisht është e
zhveshur nga vlerat shpirtërore. Kjo thë-
nie pejgamberike fillimisht nxitë besim-
tarët në gara mes veti në punë të mira,
sinqeritet, devotshmëri, etikë, respektim
dhe zbatim të asaj që ne e quajmë dispo-
zitë apo akt normativ.Në anën tjetër kon-
siderohet një dispozitë preventive për
privimin dhe ngulfatjen e tekeve indivi-
duale apo grupore që të realizojnë dëshi-
rat e tyre, duke shkelur mbi kurrizin e më
të dobëtëve.Efekti i këtij hadithi qëndron
faktet që dalin nga mesazhet pejgambe-
rike të këtij hadithi i cili me fuqinë e tij
shpirtërore arriti të ndalojë shumë dukuri
krimonigjene që shfaqen në shoqërinë
njerëzore.Përmes këtij hadithi luftohet
krimi, dhuna fizike apo edhe psikike e
ushtruar ndaj të tjerëve, dhuna ndaj paki-

cave dhe të pa fuqishmëve, vjedhja dhe
korrupsioni, fyerja dhe shpifjet që nën-
çmojnë nderin dhe autoritetin e individit,
etj.Nga kjo nënkuptohet se i dërguari i
Allahut (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-
leme).përmes shpalljes hyjnore vuri the-
mele të shëndosha për botën njerëzore,
dhe me efikasitet shëroi plagë sociale,
atëherë kur bota nuk diskutonte për gjëra
të tilla. Këto anomali kriminogjene bota e
quajtur bashkëkohore sot po i lufton, dhe
assesi të arrijë suksese, ngase problem
kyç i botës së civilizuar akoma është lufta
kundër korrupsionit, krimit të organizuar,
tregtisë me mishin e bardhë, lufta kundër
padrejtësisë që i bëhet minoriteteve
etj.etj. Për të arritur efekt në këtë drejtim
u miratuan qindra ligje si në karakterin
ndërkombëtar ashtu edhe lokal, u shpen-
zuan mija e miliarda dollarë, por në rea-
litet efektin që pati dhe ka ky hadith i
shkurtë i pejgamberit (Sal-lal-llahu alejhi
ve sel-leme) akoma nuk u arrit. Arsyet
për mos arritje të rezultateve të duhura
janë të shumtë, por ai më kryesori është
se krimin duhet ta luftojnë vetëm ata që
janë të pastër prej tij.
Në anën tjetër, pejgamberi (Sal-lal-

llahu alejhi ve sel-leme).përmes këtij ha-
dithi shpalos dhe themelon një realitet
dhe institucion që bota bashkëkohore e
njohi pas shumë shekujve që është insti-
tucioni i rehabilitimit të individit. Andaj,
me qenë se njeriu nuk është imun nga ga-
bimet, sepse po të ishte imun nuk do të

ishte njeri, por i devotshëm dhe i sinqertë
konsiderohet ai i cili ka gabuar, porse në
momentin e duhur tërhiqet nga gabimi
duke e pranuar si gabim dhe sërish reha-
bilitohet në shoqëri, kurse shoqëria e pra-
non si anëtarë i barabartë.Kjo është
shkalla më e lartë e rehabilitimit dhe zba-
timi më i sinqertë i kuptimit të hixhretit.

NUK KA HIXHRET PAS ÇLIRIMIT
TË MEKES

Edhe pse emigrimi i pejgamberit
(Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme) dhe i
myslimanëve në aspekt sipërfaqësor pa-
raqet largimin fizik nga vendlindja, kjo
nuk donë të thotë largim pa kthim apo
kthim i shpinës së vendlindjes. Në dalje
të Mekes me lot në sy pejgamberi (Sal-
lal-llahu alejhi ve sel-leme) kishte thënë:
O mekja ime e dashur, të dua shumë,
sikur të mos më kishin nxjerruar idhujta-
rët, kurrë nuk do të isha larguar nga ti.
Tani pejgamberi (Sal-lal-llahu alejhi

ve sel-leme) dhe myslimanët fizikisht je-
tonin në Medine, por shpirtërisht gjithnjë
mendonin dhe vepronin pa ndërprerë që
një ditë të kthehen në vendlindje si nga-
dhënjimtarë. Kjo ndodhi në vitin e tetë
pas emigrimit, dhe me të çliruar të Mekes
pejgamberi (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-
leme) përveç tjerash kishte thënë: “Nuk
ka më emigrim pas çlirimit të Mekës,
porse ka përpjekje (luftë) dhe sakrifi-
kime”

Shkruan: Dr. Husein Rizai

Në një hadith Muhammedi a.s.
thotë: “Veprat vlerësohen sipas
qëllimeve dhe çdokujt i takon ajo

që e ka për qëllim. Prandaj, kush shpër-
ngulet (bën hixhret) për hire të Allahut
dhe të Dërguarit të Tij, shpërngulja e tij
është për Allahun dhe të Dërguarin e Tij.
Ndërsa kush shpërngulet të fitojë disa të
mira të kësaj bote ose të martohet me
ndonjë femër, shpërngulja e tij vlerësohet
për atë që është shpërngulur”, me këtë
nënkuptojmë se hixhr nuk ka vetëm kup-
timin e shpërnguljes fizike të Muhamme-
dit a.s.
Kemi disa lloje të Hixhretit, edhe atë:
1. Migrimi nga vendi në vend. Kjo i

ngjan shembullit të atij, i cili për ta
mbrojtur fenë e tij, largohet nga vendi ku
janë shpeshtuar mëkatet dhe shkon në një
vend të qetë. Nëse njeriu ka mundësi që
në rastet e tilla ta ruajë dhe ta shprehë
qartazi fenë e tij, nuk e ka obligim ta lë-
shojë atë vend edhe pse lëshimi ose mi-
grimi prej atij vendi është shumë i
pëlqyer.

2. Migrimi (braktisja) e veprës. Kjo
realizohet me braktisjen e ndalesave të
Allahut te Madhëruar, siç thotë Pejgam-
beri a.s. : “Musliman (i mirëfilltë) është
ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të qetë
muslimanët. Kurse muhaxhir (i mirëfil-
ltë) është ai që i brak-tisë plotësisht nda-
limet e Allahut”.
3. Migrimi (braktisja) i shkakut, i cili

të shpie në haram. Sqarimin më të mirë
për këtë e kemi ajetet kur’anore ku thotë
Allahu i Lartësuar: “Dhe mos iu afroni
imoralitetit (zinasë), sepse vërtet ai është
vepër e shëmtuar dhe është një rrugë
shumë e keqe.(Isra, 32)
4. Hixhreti si kthimi në Islam ose

ndryshimi i gjendjes në të cilin gjendet
shoqëria, kjo bëhet me teube-pendim. Al-
lahu i Lartëmadhëruar thotë: “O ju që
keni besuar, pendohuni te All-llahu me
një pendim të sinqertë në mënyrë që Zoti
juaj t’i largojë prej jush të këqijat, t’u
shpie në Xhennete, nën të cilat rrjedhin
lumenj ditën kur All-llahu nuk e turpëron
Pejgamberin e së bashku me të as atta që
kanë besuar. Drita e tyre ndriçon para
tyre dhe në të djathtë të të tyre, e ata

thonë: “Zoti ynë, vazhdona dritën tonë,
falna neve. Vërtet, Ti je i plotfuqishëm
për çdo send”. (Tahrim, 8)
Pendimi prej mëkateve është ndry-

shim i parë që është shtytës dhe lëvizës i
një shoqërie drejt ndryshimit, në qoftë se
nuk merret iniciativa nga vet personi në
asnjë farë mënyre nuk do të këtë ndry-
shim në shoqëri. Allahu i Lartëmadhëruar
thotë: “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e
një populli, deri sa ata ta ndryshojnë
veten e tyre”. (Rad, 10).
Ndërsa Muhammedi a.s. ka thënë:

“Besimi nuk është vetëm duke shpresuar
dhe ëndërruar, por ajo që zemra beson
dhe vepra e vërteton”. Në një transmetim
tjetër thuhet: “Një popull përpara jush e
mashtroi shpresa duke ëndërruar në falje,
derisa dolën nga dynjaja pa punuar asnjë
të mirë duke thënë: Ne mendojmë mirë
për Allahun. Në fakt, ata gënjyen, sepse
po të kishin pasur mendim të mirë për Të
(Allahun) do të kishin punuar mirë”.
Në ajetin: “Me të vërtetë, Allahu nuk

e ndryshon gjendjen e një populli, derisa
ata të ndryshojnë ç’kanë në vetvete”.
Kemi dy lloj ndryshimesh: atë të Zotit, në

Si ta kuptojmë Hixhretin

Fjala hixhret, etimologjikisht, rrjedh nga folja “hexhere”, e cila ka kuptime të ndryshme, varësisht nga
konteksti i fjalisë. “Braktisje të hiç-it”, “largim nga dikush”, “shkëputje marrëdhëniesh”, “largim nga

mëkatet”, “emigrim”, “e kundërta e lidhjes (familjare, miqësore, etj)”, “kalim nga një vend në tjetrin, ose:
lënia e të parës për hir të së dytës”, “Nuk e flet të vërtetën” “Braktisje e gjërave që nuk vlejnë”, janë disa

prej kuptimeve të kësaj fjale.Ndërsa në kuptim terminologjik hixhr domëthenë shpërngulja e Muhammedit
a.s. bashkë me as’habët e tij prej Mekës në Medine



lutjes ai ka dalë dhe ka kërkuar përmes
punës që Zoti (xh.sh) t’ia lehtësojë tela-
she dhe hallet, të cilat e kishin rënduar. O
Zot na mundëso edhe neve që të anga-
zhohemi sa më tepër që të kemi mundësi
ta ndërrojmë gjendjen tonë.
Hixhri filloi që me krijimin njeriut të

parë dhe vazhdon. Ademi a.s. ishte i pari
i cili ishte në xhennet, pasi që kishte
mend dhe përgjegjësi duhej që ta fitoj
xhennetin dhe bëri hixhret në tokë.
Ademi a.s. ishte shpirti i botës, bota pa
Adem ishte si e pa shpirt.
Iblisi prej kokëfortësisë dhe kryene-

çësisë u bë shejtan (i larguar, i përzënë),
ndërsa Ademi a.s. prej pishmanllëku u bë
burrë (njeri) dhe fitoj botën, tevbeja ishte
një shpërblim për Ademin në këtë botë.
Nuhi a.s. e ndërtoi anijen e hixhretit,

në vend ku nuk kishte ujë, tufani u bë
dënim për kundërshtarët ndërsa për ata që
kishin iman ishte hixhret. Ibrahimi a.s.
është babai i hixhretit, ai ia mësoi njerë-
zimit se si mund të bëhet hixhret, sepse

ai bëri disa hixhrete, prej kufrit në besim,
prej shirkut në besim, prej zullumit në
mirësi dhe njerzishmëri. Ai u largua prej
Nemrudit bëri hixhret vetëm që të jetë i
lirë në besimin e tij dhe i tha Nemrudit :
“Unë bëj hixhret tek Zoti im”. Haxherja
ishte nusja e hixhretit, ndërsa Ismaili a.s.
foshnja e hixhretit. Ismaili a.s, me anë të
hixhretit erdhi prej thikes në fyt deri në
pejgamberi. Jakubi a.s. bëri hixhret tek
djali i tij Jusufi, ku iu hapën sytë e tij,
ndërsa hixhreti i Jusufit a.s. ishte shkuarja
në Egjipt ku u bë sulltan. Musai a.s. bëri
hixhret prej princit të oborrit në çoban,
prej saraji në shkretëtirë, prej pasurisë në
skamje. Zekirjai dhe Jahja a.s. sakrifi-
kuan jetën e tyre duke bërë hixhret prej
kësaj bote në tjetrën vetëm për të na tre-
guar se si duhet sakrifikuar. Isai a.s. thirri
në hixhret, nga ndjenjat e papëlqyera si
zullumi, amoraliteti në merhamet dhe fi-
snikëri.
Hixhreti është ndodhi që ndërroi rrje-

dhën e historisë njerëzore.Hixhreti është

kthesë vendimtare e zhvillimit të njerëzi-
mit. Hixhreti është madhërim i Allahut e
jo ikje prej problemeve, largim prej asaj
që Allahu nuk e donë dhe përpjekja me
atë që kënaqet. Hixhreti është frymëzim
dhe fuqi e madhe për besimtarin.Hixhreti
e bartë idenë e veprimit, ndryshimit, sen-
dërtimit të porosive të Kur’anit dhe sun-
netit.Hixhreti është revolucion i madh
shpirtëror, material ekonomik, intelek-
tual, social.Hixhreti është mësim nga e
kaluara, meditim në tashmen, dhe shikim
në të ardhshmen.Hixhreti e liroi njeriun
nga eksploatimi, primitivizmi, robërimi i
epsheve, politeizmi, dhe xhahilijeti.Hi-
xhreti sfidoi dhe luftoi diskriminimi
racor, klasor, kombëtar dhe ekstremitetet
e ndryshme. Po mos të ishte hixhreti, thir-
rja e Muhammedit a.s. do të ishte e mbyl-
lur vetëm për atë shoqëri. Dallimi
ndërmjet ikjes dhe shpërnguljes-hixhrit
është në atë se: ai që ik i lë vlerat dhe ik,
ndërsa ai që shpërngulet i bartë me vete
vlerat.
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pjesën e parë të ajetit (Allahu nuk e ndry-
shon gjendjen e një populli) dhe atë të
njeriut, në pjesën e dytë (derisa ata të
ndryshojnë ç’kanë në vetvete). Pra, kemi
një ndryshim që bëhet nga Zoti dhe një
tjetër që bëhet nga njeriu.Ne duhet të
ndryshojmë veten, pastaj të presim ndry-
shimin e Zotit. Të presësh që Zoti do e
ndryshojë gjendjen e këtij ummeti, pa
ndryshuar secili prej nesh veten, do të
thotë të nëpërkëmbësh mesazhin e këtij
ajeti.
Muhammedi a. s. thotë: “Shembulli i

atij që i respekton dispozitat e Zotit (nje-
riu pozitiv) dhe atij që i shkel ato është si
shembulli i disa njerëzve të cilët udhë-
tojnë me anije. Disa prej tyre banojnë në
kuvertën e anijes, kurse të tjerët po-
shtë.Sa herë që donin të furnizoheshin me
ujë, udhëtarët që ndodheshin poshtë de-
tyroheshin të ngjiteshin sipër, të shqetë-
sonin të tjerët dhe më pas të zbrisnin
sërish. Të ndjerë në siklet, disa thanë:
“Do të ishte më mirë nëse do të hapnim

një vrimë në anije, do të furnizoheshim
më kollaj me ujë dhe nuk do i shqetëso-
nim ata që janë në kuvertë.
Nëse ata që janë në kuvertë i lejojnë

ta bëjnë këtë, do të mbyten të gjithë.Por
nëse i ndalojnë, do të shpëtojnë të gjithë.”
A nuk i ngjan gjendja e myslima-

nëve të sotëm këtij hadithi të Pejgam-
berit (a.s)?. Muslimanët shpresojnë dhe
ëndërrojnë duke menduar se ndryshimi
dhe përmirësimi do të vijë pa punuar
për të dhe pa derdhur djersën dhe mun-
din e duhur. Ummeti Islam në të kalua-
rën ishte i kapur për Librin e Allahut,
punonte me traditën e shpallur pejgam-
berike, kishte besim të shëndoshë, vepra
të mira e të pranuara, sjellje dhe zakone
(adete) të hijshme, moral fisnik, prestigj
të madh dhe udhëheqës që kujdeseshin
për çështjet e punët e popullit. Kurse sot
ka ndryshuar gjendja e ummetit, si nga
aspekti i besimit e bindjes, moralit e
adeteve e sjelljeve, po ashtu çështjet e
fesë injorohen nga vet ithtarët e tij, të

prapambetur në çdo aspekt, të zhytur në
injorancë dhe errësira, në përralla e ha-
mendësi.
Përgjigjja e pyetjes se duhet ndry-

shuar është në atë se duhet ti të ndry-
shosh. Dhe të mos bëhemi si ai që
ëndërron rrëzë pemës duke lutur Zotin t’i
japë prej saj fruta, por vet nuk lëviz për t’i
vjelë ato.Kush dëshiron fruta le t’i
mbjellë ato. Transmetohet se një ditë Pej-
gamberi (a.s) hyri në xhami dhe gjeti Ebu
Umamen të cilin e pyeti: “Çfarë të ka
shtyrë të qëndrosh këtu jashtë orarit të
faljes? I tha: Borxhet dhe telashet. Atë-
herë Pejgamberi (a.s) ia mësoi këtë lutje:
O Zoti im! Mbrohem me Ty nga telashet
dhe mërzia dhe mbrohem me Ty nga pa-
fuqia dhe përtacia.Mbrohem me Ty nga
frika dhe kopracia, mbrohem me Ty nga
borxhet e shumta dhe dhuna e njerëzve.
Tha: E bëra këtë lutje dhe Allahu ma lar-
goi hallin dhe ma lehtësoi borxhin).Sigu-
risht, që sahabiu nuk ka qëndruar vetëm
në xhami duke bërë lutje dhe dua, por pas



Shkruan:
Azmir Jusufi (PhDc), Prizren

Kurani është mu‘xhize (mrekulli)
e përhershme e të Dërguarit tonë
(s.a.v.s.).  Ai edukoi gjenerata e

popuj, krijoi komunitete dhe shoqëri që
nuk kishin të ngjashëm në historinë nje-
rëzore.  Arabët, të cilët kanë qenë barinj
devesh, Kurani i bëri liderë të botës dhe u
solli në trashëgimmbretëritë perse dhe bi-
zantine.
Në të gjitha definicionet e Kuranit

theksohet se Kurani është: “Fjalim i Al-
lahut (xh. sh.), i cili është i mbinatyrshëm
(mu‘xhize).” Pra, një nga përcaktues të
Kuranit të madhërishëm është se ai është
mu‘xhize. Fjala mu‘xhize është nxjerrë
nga folja “a’xheze-ju’xhizu”, që d.t.th: të
dobësohet, të pamundësohet, të fitohet, të
bërit e dikujt të pafuqishëm etj.
Pra, një nga karakteristikat themelore

të Kuranit është origjina e tij hyjnore. Ku-
rani është vepër e Zotit, Libër i Zotit, i
cili përmban rregulla të caktuara dhe më-
simet të cilat i Lartësuari, përmes të dër-
guarit të fundit, Muhamedit (s.a.v.s.), ua
drejtoi njerëzve që të veprojnë dhe të

drejtohen sipas tij.Që nga shpallja e Ku-
ranit, armiku ishte munduar që ta nënvle-
rësojnë atë, duke përhapur trillime dhe
dyshime, me qëllim që të shkaktohet dy-
shim në prejardhjen e tij hyjnore.
Mu‘xhizet e pejgamberëve të mëpar-

shëm kanë qenë të karakterit material dhe
janë përgjigjur kohës dhe hapësirës në të
cilat vinin. Kështu që mu‘xhiza e Musait
(a. s.) ka qenë dora dhe shkopi, sepse ai
ka qenë i dërguar në kohën në të cilën
kanë qenë të përhapur magjia dhe falli.
Mu‘xhiza e Isait (a. s.) ka qenë ngjallja e
të vdekurve, shërimi i njerëzve me gunga
dhe të verbër etj., sepse ka qenë i dërguar
në kohën kur mjekësia ka qenë në nivel
shumë të lartë të zhvillimit. Por,
mu‘xhiza e Muhamedit (s.a.v.s.) e kishte
tejkaluar kohën dhe hapësirën. Ajo i është
drejtuar mendjes njerëzore, e kishte sfi-
duar që të bindet në fuqinë e vet të imiti-
mit të saj, ashtu që edhe në atë mënyrë të
bindet, në çdo kohë dhe hapësirë, Atë i
Cili e kishte krijuar dhe të bindet dhe
vetëm Ai, edhe krahas të gjitha veçorive,
prapëseprapë krijesë e dobët.
Komentuesit klasikë të Kuranit i‘xha-

zin e Kuranit fillimisht e kërkonin në sti-

lin e tij; figura stilistike qëi përdor; në tre-
gimet e shkurtra dhe vetëtimë, të cilat
janë sikur vetëtima e shkretëtirës, e cila
është bindëse dhe vulosëse  që tek lexue-
sit lë gjurmë të thella. Komentuesit e
kohës moderne janë të prirë që nën ndi-
kimin e komentimit shkencor të Kuranit,
i‘xhazin e Shpalljes ta shohin në antici-
pimin e zbulimeve shkencore, në atë që
këta e quajnë përputhshmëri në mes të
kosmologjisë  kuranore dhe kosmolog-
jive bashkëkohore të vlefshme.

KUPTIMI I MBINATYRSHMËRISË
KURANORE

I‘xhaz në gjuhën arabe do të thotë
përshkrim i fuqisë dikujt. Në Kuran thu-
het se njëri nga djemtë e Ademit (a. s.) ki-
shte thënë: “A jam i paaftë sikur kjo
sorrë...” (El-Maide, 31)
Imam Sujutiu mu’xhizen (mrekul-

linë) e përkufizon si në vijim: “Mu’xhize
është një gjë e jashtëzakonshme dhe e pa-
zakontë, në vete përmban sfidë dhe është
e zhveshur nga kontradikta. Ajo mund të
jetë shqisore  dhe racionale.”
Dijetari i shquar boshnjak i mesit të

shekullit të njëzetë, Mehmed Hanxhiq, në
librin e tij Uvod u tefsirsku i hadisku
nauku, thotë se dijetarët islamë termin
mu’xhize e përkufizojnë si në vijim:
“Mu’xhize është gjë e mbinatyrshme,  të
cilën e bën njeriu e që pretendon të jetë
pejgamber i Zotit, dhe askush tjetër nuk
është në gjendje të bëjë një gjë të tillë.
Mrekullitë (mu’xhizet) ndahen në ato që
i shohim nëpërmjet shqisave tona  dhe
ato që mund t’i kuptojmë përmes men-
djes dhe arsyes.”
Mexhd b. Ahmed el-Mekki, një dije-

tar bashkëkohor arab, beson se mu’xhize
është një  fenomen që shkon përtej ku-
fijve të kuptimit njerëzor: “Allahu ia jep
të dërguarit të Tij, në mënyrë që të ndih-
mojë dhe ta mbështetet atë, dhe asnjë prej
njerëzve nuk është në gjendje për të sfi-
duar atë ose të sjell diçka të ngjashme.”
Në një tjetër përkufizim të termit

“mu’xhize” thuhet: “Mu’xhize është një
veprim apo akt jashtë ligjshmërisë së za-
konshme,  që në vete përmban sfidë dhe
dështim për të ekzekutuar nga ai që e
mohon atë.”
Mu‘xhiza thirret si mu‘xhize për

arsye se njerëzit nuk mund të bëjnë diçka

të ngjashme me të, sepse është diçka mbi-
natyrore, pra nuk ndodhet sipas ligjeve të
rëndomta natyrore.
Mbinatyrshmëria kuranore ka për qël-

lim që të vërtetojëdhe të tregojë jofuqinë
njerëzore, dhe atë në nivelin individual
dhe kolektiv, në kuptim që njerëzit të
shkruajnë ose të sjellin diçka që do të
ishte sikur Kurani.
Mbinatyrshmëria kuranore po ashtu

ka për qëllim edhe të vërtetojë vërtetësinë
e dërgimit të Muhamedit (a. s.), e jo
vetëm fuqinë e përgjithshme njerëzore,
vullnetin dhe caktimin.
Vlera e vërtetë e Kuranit qëndron në

pikëpamjen mendimore, e që ky mendim
edhe pse kishte ndriçuar para më shumë
se katërmbëdhjetë shekujsh, nuk ka hum-
bur aspak nga ndriçimi i vet. Ai sot ndri-
çon edhe më fuqishëm. Në të arriturat
bashkëkohore, teknike dhe shoqërore, ky
mendim është bërë akoma më i fuqishëm.
Jo vetëm se nuk është tejkaluar, por që në
avancimin bashkëkohor vetëm që më
shumë e gjen vetveten dhe afirmohet
akoma më shumë. Kjo është më se e ar-
syeshme, sepse Islami nuk është gjë tjetër
veç e vërteta e botës. Kurani në këtë pa-

raqet vetëm formulën, e cila në mënyrë
të vet e shpreh këtë të vërtetë përmes fja-
lëve.

KUSHTET QË DUHEN PLOTËSUAR QË
NDONJË GJË TË JETË E
MBINATYRSHME

Asnjë shfaqje ose gjë nuk mund të
konsiderohet e mbinatyrshme përderisa
nuk i plotëson këto kushte:
1. Sfidë, pra, që të ekzistojë kërkimi i
zgjidhjes së kësaj mbinatyrshmërie.

2. Që të ekzistojë motivi që kjo sfidë të
fitohet.

3. Që të mos ekzistojë pengesa që kësaj
sfide t’i kundërshtohet.

MENDIMET E DIJETARËVE RRETH
FORMAVE TË MBINATYRSHMËRISË

KURANORE
Dijetarët janë të pajtimit për atë se

Kurani është i mbinatyrshëm vetvetiu,
dhe se askush nga njerëzit nuk mund të
përpilojë diçka të ngjashme me të, por
nuk janë rënë dakord rreth llojeve të mbi-
natyrshmërisë kuranore. Rreth kësaj çë-
shtje ata kanë disa mendime:
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I‘xhazi
(mbinatyrshmëria) 
e Kuranit famëlartë
Në historinë islame nuk ka ndodhur që ndonjë
popull të jetë interesuar, të jetë marrë dhe t’i
ketë kushtuar vëmendje librit të vet të shenjtë,
sikur e kanë bërë këtë myslimanët. Asnjë libër
në botë, fetar ose ndonjë tjetër, nuk gëzon kaq
respekt, nuk ka kaq njerëz që e dinë
përmendsh dhe të ketë kaq shumë komentime,
sikurse që është Kurani.



të ndodhte ashtu siç është paralajmëruar,
sepse askush përveç Allahut nuk e di të
ardhmen.
1. Kurani kishte paralajmëruar se bizan-
tinët, pasi që kanë qenë të mposhtur
nga ana e persianëve, për disa vjet do
t’ mposhtin persianët dhe se kjo betejë
do të ndodhë në vendin më të ulët të
globit të botës, gjë që në të vërtetë
edhe kishte ndodhur.

Allahu (xh. sh.) ka thënë:“Elif, Lam,
Mim. Bizantinët (rumët) u mundën; në
tokën më afër (tokës së arabëve), po
pas disfatës së tyreata do të ngadhën-
jejnë, brenda pak viteve. Çështja është
vendim i Allahut, fillim e mbarim (për
disfatë dhe për fitore). E atë ditë (kur
do të fitojnë bizantinët) besimtarët do
të gëzohen.”(Er-Rum, 1-4)

2. Kurani kishte paralajmëruar se Pej-
gamberi (s.a.v.s.) dhe myslimanët do
të hyjnë në Mekë të sigurt dhe me
ndershmëri. Pejgamberi (s.a.v.s.) këtë
e kishte parë në ëndërr dhe këtë ëndërr
ua kishte treguar sahabëve, për çka ata
janë gëzuar pa masë dhe besuan se në
atë vit ata do të hyjnë në Mekë.

Allahu (xh. sh.) ka thënë:“Allahu ën-
drrën e të dërguarit të Vet e vërtetoi
me realitet: se me vullnetin e Allahut
do të hyni në xhaminë e shenjtë (në
Qabe) të siguruar, t’i rruani flokët e

kokave tuaja, t’i shkurtoni e nuk do të
keni frikë! Pra, Ai ka ditur atë që ju
nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore
të shpejtë (Hajberin).” (El-Fet‘h, 27)

3. Kurani e kishte paralajmëruar mpo-
shtjen e mushrikëve para përshkrimit
të xhihadit.

Allahu (xh. sh.) ka thënë: “A mos po
thonë: ‘Ne jemi një grup ngadhënjyes
tok të bashkuar?’ Grupi do të pësojë
disfatë dhe ata do të kthehen
prapa. Por jo, afati i tyre është kiameti,
e kiameti është edhe më i vështirë,
edhe më i hidhur.” (El-Kamer, 44-46)

Omeri (r. a.) është pyetur se cila është ajo
bashkësi e cila do të mposhtet. Kur ka
ndodhur beteja e Bedrit, e kishte dëg-
juar Pejgamberin (s.a.v.s.) se si e lexon
këtë ajet dhe e kishte kuptuar se cila
është kjo bashkësi.

MBINATYRSHMËRIA SHKENCORE 
E KURANIT

Në Kuran ekzistojnë vërtetime pre-
cize të disa fakteve shkencore të cilat janë
përmendur në të para se janë zbuluar dhe
vërtetuar. Të gjitha këto fakte nuk duhet
të kundërshtohen me asnjë fakt shkencor
të cilën e zbulon shkenca, sepse edhe
Shpallja edhe shkenca janë dy burime të
njohjes së Zotit, prandaj në mes tyre nuk
duhet të ketë kontradikta. Nëse edhe

ndodh ndonjë kontradiktë, duhet kërkuar
ndonjë arsye për këtë në dy fakte: a) Të
vërtetohet nëse është Shpallja autentike,
b) Të vërtetohet se a është ky fakt, apo
teori shkencore.
Vetëm në mes të Shpalljes jo të vlef-

shme dhe teorisë shkencore mund të
vihet deri te kontradikta, e kurrsesi  në
mes Shpalljes së vlefshme dhe fakteve
shkencore.
Vetë Kurani kishte treguar në mbina-

tyrshmërinë e tij shkencore në ajetin në
vijim:“Ne do t’ua bëjmë atyre të mun-
dshme që t’i shohin argumentet Tona në
horizonte dhe në veten e tyre deri që t’u
bëhet e qartë se ai (Kurani) është i vër-
tetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dë-
shmitar për çdo gjë?”(Fusilet, 53)

SHEMBUJ TË MBINATYRSHMËRISË
SË KURANIT

1. Teori bashkëkohore thonë se Toka ka
qenë pjesë galaktike diellore dhe se
pas kësaj ishte ndarë, ishte bërë e
ftohtë dhe e përshtatshme për banim.
Si vërtetim për këtë përmendin ekzi-
stimin e vullkaneve dhe magmën e
tyre të prushtë:“A nuk e dinë ata, të
cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të
ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe
ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi;
a nuk besojnë?” (El-Enbija‘, 30)

Mendimi i parë
Konsiderohet se kjo mbinatyrshmëri

pasqyrohet në kompakte të veçanta, të
cilat dallohen nga krijimtaria e deriatë-
hershme arabe –e prozës, rimës, kompo-
zimit etj.

Mendimi i dytë
Konsiderohet se kjo mbinatyrshmëri

pasqyrohet në retorikën e shprehjeve të
tij, sepse ai është piedestal i fjalimit.

Mendimi i tretë
Konsiderohet se mbinatyrshmëria e

tij pasqyrohet në mosekzistimin e kun-
dërshtimeve në përmbajtjen e tij, në për-
mbajtjen e kuptimeve precize,
shprehjeve, njohuritë të cilat njeriu nuk i
di, e as që e ka të mundur t’i njohë, si dhe
në atë se ai nuk është i kundërshtueshëm.

Por, të gjitha këto mendime nuk dalin
nga një lloj i natyrshmërisë – retorikës,
me të cilën cilësohet dhe veçohet Kurani.
Por, retorika dhe fjalimi nuk janë mbina-
tyrshmëri të vetme të Kuranit.
Kështu, p.sh., Imam Kurtubiu në tef-

sirin e tij kapital, i cili emërtohet El-Xha-
miu li ahkamil-Kuran kishte përmendur
dhjetë lloje të mbinatyrshmëve kuranore,
kurse sheh Zerkaniu në librin e tij Men-
hilul-irfan kishte përmendur katërmbë-
dhjetë lloje të mbinatyrshmërisë
kuranore.
Llojet më të njohura të mbinatyr-

shmërisë kuranore, ndërkaq, janë: gjuha,
mbinatyrshmëria shkencore, juridike dhe
historike;po ashtu edhe: i‘xhazi stilistik,
i‘xhaz ky i cili vjen në shprehje në  para-
qitjen figurative, i‘xhazi i cili njihet për-
mes të arriturave bashkëkohore
shkencore dhe teknologjive të avancuara;
i‘xhazi statistiko-linguistik ose numë-
rues; i‘xhazi legjislativ etj.

MBINATYRSHMËRIA JURIDIKE
Sheriati është ligji përfundimtar i Al-

lahut, i cili, sipas dispozitave, normave
dhe parimeve të veta të përgjithshme,
është sipër të gjitha ligjeve laike. Në
Kuran janë shpjeguar themelet e besimit,
dispozitat e ibadetit (adhurimit), ligjet e
moralit dhe të mirësjelljes, të rregullave
të ekonomisë, të politikës dhe të socio-
logjisë. Ai me sisteme dhe norma të veta
e ka rregulluar jetën familjare dhe shoqë-
rore, ka vendosur parimet më të larta dhe
më të drejta njerëzore për të cilat anonte
dhe anon njerëzimi deri sot, dhe të cilat
deri më sot nuk i kishte arritur përveç
vetëm gjatë periudhës së sundimit islam.
Këto parime janë: barazia, liria, drejtësia,
shuraja (konsultimi) etj. Është e vërtetë

se disa nga këto parime në kohën ba-
shkëkohore  deri-diku edhe janë reali-
zuar, por në një mënyrë raciste dhe
përmes demokracisë, e cila dita më ditë i
tregon mangësitë e veta.

SHEMBUJT QË I VËRTETOJNË
SHERIATIT VEÇORINË NDAJ LIGJEVE

LAIKE
1. Amerika ka provuar që të ndalojë al-
koolin, por në këtë nuk ka arritur,
sepse nuk i kishte ndjekur metodat ku-
ranore të cilat i kishte përdorur Islami
gjatë shërimit të të gjitha sëmundjeve
shoqërore.

2. Disa shtete, ndër to edhe Amerika, e
kishin lejuar shkurorëzimin pasi që ka
qenë i ndaluar me mendimin kishtar.
Por, në këtë ka qenë kontradiktë e
qartë e natyrës njerëzore, prandaj
prapë e kanë të obliguar që ta lejojnë.

3. Disa reformatorë evropianë kërkojnë
lejimin e poligamisë, sepse e konside-
rojnë si nevojë për shërimin e sëmun-
djeve shoqërore. Në disa vende
evropiane, e posaçërisht pas Luftës së
Dytë Botërore, kur është vërejtur ndej-
shëm rritja e numrit të grave, e në të
njëjtën kohë është zbritur numri i me-
shkujve, gratë në mënyrë demonstra-
tive kanë kërkuar lejimin e
poligamisë,  me qëllim që të zgjidhet

problemi i grave të pamartuara dhe ato
të cilat nuk ishin nën përkujdesje.

4. Njëra nga qeveritë spanjolle kishte
nxjerrë ligjin i cili e ndalon prostitu-
cionin, si dhe plazhet nudiste.

5. Komandanti i ushtrisë franceze, pas
mposhtjes nga gjermanët, ka thënë:
“Shkaku i mposhtjessonë qëndron tek
jo morali ynë.”

6. Çdo ditë në Perëndim shohim se kri-
minaliteti shtohet, edhe pse janë cak-
tuar ndëshkime të qarta për secilin
krim. Në këtë është fakti më i madh se
ligjet laike nuk mund t’u sjellin sigu-
rinë njerëzve. Islami këtë ia afroi sho-
qërisë,  për arsye se e ndërton atë në
preventiva morale dhe se besojnë se
është më mirë të parandalohet sesa të
shërohet, dhe se është më lehtë që çdo
gjë të largohet (të shtyhet) sesa të ngri-
het.

REALIZIMI I GJËRAVE TË
PARALAJMËRUARA

Prej mbinatyrshmërive kuranore
është edhe paralajmërimi  i gjërave dhe
ndodhive të cilat pa ndalur kishin ndo-
dhur dhe po ndodhin. Një nga dëshmitë
më të mëdha është se Kurani është nga
Allahu (xh. sh.), sepse, po të ishte nga di-
kush tjetër, qoftë edhe nga Muhamedi
(s.a.v.s.), sigurisht se e gjithë kjo nuk do
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2. Astronomia bashkëkohore pretendon
se gjithësia është formuar nga gazi,
atomet e të cilit kanë qenë të renditur
drejt, e që pastaj filluan që të ndodhin
reaksione të ndryshme.

3. Ngjashëm me këtë e përmend edhe
Kurani në ajetin në vijim:“Mandej e
mësyu qiellin (krijimin e qiellit) e ai
ishte tym (mjegullinë që ishte si mate-
rie e parë) dhe atij e edhe të tokës i
tha: “Qasuni urdhrit Tim me dëshirë
ose me dhunë!” Ato të dyja thanë: “Po
i qasemi me dëshirë!”(Fusilet, 11)

4. Ndarja e atomit. Deri në shekullin e
nëntëmbëdhjetë është besuar se atomi
është pjesa më e vogël dhe se nuk
mund të ndahet më tej. Por, në kohën
bashkëkohore shkencëtarët kanë arri-
tur që ta ndajnë atomin në pjesë akoma
më të vogla: protone, neutrone dhe
elektrone. Përmes këtij zbulimi është
arritur formimi i bombës atomike.

Allahu (xh. sh.) në Kuran ka thënë:“Ti
nuk angazhohesh me asnjë çështje,
nuk lexon nga ai pjesë nga Kurani dhe
nuk bëni ndonjë vepër, vetëm se ne
jemi prezantuesit tuaj, kur ju ndër-
merrni atë. Zotit tënd nuk mund t’i
fshihet as në tokë e as në qiell as sa
grimca e as më e vogël se ajo e as më
e madhe, por vetëm sa është eviden-
tuar në librin e sigurt.” (Junus, 61)

5. Zvogëlimi i oksigjenit. Nga zbulimet e
avionëve pilotët kanë vërejtur se ok-
sigjeni zvogëlohet me rritjen e lartë-
sisë. Sa më shumë që njeriu ngrihet në
lartësi, ndien vështirësi më të shumta
në gjoks dhe më vështirë merr frymë.
Për këtë arsye stjuardesat ua tërheqin

vërejtjen pasagjerëve që të përdorin
bombolen me oksigjen kur u mungon
oksigjeni gjatë aterrimit të avionit mbi
lartësinë e caktuar.

Kurani kishte treguar për këtë fakt shken-
cor para pesëmbëdhjetë shekujve:“Atë
që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ia
zgjeron zemrën për (të pranuar) Isla-
min. Atë që dëshiron ta lërë të humbur,
zemrën e tij ia bën shumë të ngushtë
sikur të ngjitej në qiell. Kështu Allahu
lëshon dënimin mbi ata që nuk be-
sojnë.”(El-En‘am, 125)

5. Është vërtetuar se fetusi në brendësinë
e nënës është i mbështjellë me tri
shtresa të cilat nuk mund të shihen me
shikim të syrit, por me mikroskop pre-
ciz. Këtë shkenca e kishte vërtetuar në
të kaluarën e afërt.

Allahu (xh. sh.) për këtë ka treguar në
Kuran: “Ai ju krijoi juve prej një nje-
riu, mandej prej tij e krijoi palën (çif-
tin) e tij dhe Ai krijoi për juve tetë nga
çiftet e kafshëve. Ai u krijon juve në
barqet e nënave tuaja, krijim (etapë)
pas krijimi në tri errësira. Ky është Al-
lahu, Zoti juaj, vetëm i Tij është pu-
shteti, nuk ka zot tjetër pos Tij. E si,
pra, i shmangeni (adhurimit të Tij)?”
(Ez-Zumer, 6)

6. Rrafshimi i vijave të majave të gi-
shtave. Këtë e para e ka përdorur Bri-
tania, në vitin 1884. Gjurmët e
gishtërinjve dallohen tek njerëzit,
ashtu që nuk ekzistojnë dy njerëz me
maja të gishtave tënjëjtë. Allahu këtë e
kishte përmendur si dëshmi e Fuqisë
së Tij se do t’i ngjallë të vdekurit. Ka
thënë:“A mendon njeriu se nuk do t’i

tubojmë eshtrat e tij? Po, do t’ia tu-
bojmë! Duke qenë se Ne jemi të zotët
t’ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat
e gishtave të tij!” (El-Kijame, 3-4)

VEPRA TË SHKRUARA RRETH
I‘XHAZIT TË KURANIT

Rreth i‘xhazit të Kuranit janë shkruar
shumë vepra. Ne do t’i përmendim vetëm
disa prej tyre: 
- Sheh Muteveli Esh-Sha’ravi:

Mu’xhizetu-l-Kuran 1-5;
- Sheh Sejjid Kutb: Et-Tasvirul-fenni

fi-l-Kurani dhe Meshahidul-Kijame fi-l-
Kuran;
- Abdul-Kadir el-Xhurxhani: Delai-

lul-i‘xhaz;
- Muhammed Ebu Zehre: El-Kuranu

el-Mu’xhizetul-kubra;
- El-Kadi Ebu Bekr el-Bakilani:

I’xhazul-Kuran;
- El-Kadi ibn Xhema’a: Keshful-

meani fil-muteshabihil-methanijj;
- Sheh Muhammed Ali Es-Sabuni: El-

I‘xhazul-bejni fi suveri-l-Kuran;
- Dr. Mensur Muhammed Haseben-

nebi: El-Kevnu vel-i‘xhazu-l-Ilmi fi-l-
Kurani;
- Dr. Abdulkadir Husejn: El-Kuranu

ve-l-suveru-l-bejanijje;
- Dr. Sejjid El-Xhumejli: El-I‘xhazul-

tibbi fi-l-Kurani;
- Dr. Rifat Es-SejjidEl-Avedi: El-

i‘xhazu-l-Kurani fi mexhalil-iktisadi;
Fethi Abdu-l-Fettah Zahani: El-

I‘xhazu-l- na’vi fi-l-Kurani-l-kerimi, etj.

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

Allahu (xh. sh.) thotë: “Ta keni të
ditur se të dashurit e Allahut
(evliatë) nuk kanë frikë (në botën

tjetër) e as kurrfarë brengosje. (Ata janë
ata) Të cilët besuan dhe ishin të ruajtur.
Atyre u jepet myzhde në jetën e dynjasë
(në çastin e vdekjes) dhe në jetën tjetër
(për shpëtim dhe xhenet). Premtimet e Al-
lahut nuk mund të pësojnë ndryshime. E,
ai është sukses i madh.” (Junus, 62-64)
Nga ajeti në fjalë kuptojmë se të de-

votshmit janë të afërmit e Allahut (xh.
sh.), do të thotë ata që i afrohen duke e
respektuar Atë, me adhurim sa më të për-
kryer dhe duke realizuar urdhrat e Tij.
Kështu që Allahu i Lartmadhëruar atyre u
ofron kujdes, ndihmë dhe shpërblim të
madh. Këtu qëndron edhe arsyeja që për
ta mos të ketë frikë e as pikëllim. Në

favor të kësaj që u tha, Allahu i Madhëri-
shëm për ta afron dy sihariqe: njëri ka të
bëjë me këtë botë, e tjetri me botën tjetër
(ahiret), respektivisht me Ditën e Kiame-
tit. Në shumicën e ajeteve (fjalëve) të Al-
lahut Fuqiplotë qartë shihen dy sihariqet
në fjalë.

SIHARIQI QË KA TË BËJË ME KËTË
BOTË

“... E kush i frikësohet Allahut, Ai atij
ia lehtëson punën.” (Et-Talakë, 4)
Për të devotshmit të gjitha punët janë

të lehta; ai për çdo ngushticë dhe ngar-
kesë ka rrugëdalje. I Lartmadhëruari
thotë: “... e kush iu përmbahet dispozi-
tave të Allahut, atij Ai i hap rrugë. Dhe e
furnizon atë prej nga nuk e kujton fare.”

(Et-Talakë, 2-3)
Çështjet e të devotshmëve Allahu (xh.

sh.) i rregullon, andaj Ai thotë:
“O ju besimtarë, përmbajuni mësi-

meve të Allahut dhe thoni fjalë të drejta.
Ai (Allahu) ju mundëson të bëni vepra të
mira, ju shlyen juve mëkatet tuaja; e,
kush e respekton Allahun dhe të dërgua-
rin e Tij, ai ka arritur një sukses të
madh.” (El-Ahzabë, 70-71)
Kjo ka të bëjë me atë se Allahu i Ma-

dhërishëm në zemrat e tyre ka hedhur dri-
tën e udhëzimit (shpëtimit), me arsye që
mos të marrin rrugën e humbjes. Allahu i
Lartmadhëruar thotë:

“O ju që keni besuar, kini frikë Alla-
hun dhe vazhdoni me besim ndaj të dër-
guarit të Tij, se Ai ju jep dyfish nga
mëshira e Tij, ju dhuron dritë që të ecni

Shpërblimi për të devotshmit dhe urdhri
i Allahut (xh. sh.) për devotshmërinë

Allahu i Lartmadhëruar të
devotshmëve u ka premtuar të mirën

dhe shpërblimin më të madh. Ata
kanë status të veçantë në mbrojtjen

dhe mëshirën e Tij, Ai ju afron ndihmë
dhe i mbështet në mbrojtjen e Tij.

Kështu ata janë efendilerë në këtë
botë dhe në botën e ardhshme.
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me të, ju fal mëkatet tuaja; Allahu është
mëkat falës, mëshirues.” (El-Hadid, 28)
Me këtë dritë, të devotshmit kanë

mundësi të bëjnë dallimin mes të vërte-
tës dhe të pavërtetës, ta kuptojnë të vër-
tetën e ta pasojnë atë, ta kuptojnë të
pavërtetën e t’i largohen asaj. 
Në një ajet thuhet: “O ju që besuat,

nëse keni frikë Allahun, Ai do të vërë
udhëzim (në zemrat tuaja) për ju, do t’ua
mbulojë të këqijat, do t’ua falë mëkatet.
Allahu është dhurues i madh.” (El-En-
falë, 29)
Megjithkëtë, nëse i Madhi Allah për

të devotshmit dritën e ka bërë që ata të
bëjnë dallimin mes të vërtetës dhe të pa-
vërtetës, nuk do të thotë se djalli nuk bën
përpjekje për t’u prishur punë dhe për t’i
bërë që të dështojnë.
E, për këtë në Kuranin Adhimushan

thuhet:
“Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i

prek ndonjë iluzion nga djalli, ata për-
kujtojnë (Allahun) dhe atëherë shohin (të
vërtetën).” (El-A’rafë, 201)
Por, kujdesi i Allahut (xh. sh.) nuk i

përshkon vetëm se të devotshmit, por ai
ka të bëjë (ndikon) edhe tek pasardhësit e
tyre.
I Gjithëfuqishmi thotë:
“Le të frikësohen ata (në prag të

vdekjes) sikur të linin pas vete pasar-
dhës të paaftë, për të cilët kanë drojë (si
do të jetë gjendja e tyre), prandaj le t’i
ruhen Allahut (dënimit të Tij) dhe le t’ju

thonë (jetimëve) fjalë prindërore.” (En-
Nisaë, 9)

SIHARIQI QË KA TË BËJË ME BOTËN
E ARDHSHME (AHIRETIN) 

Dita e Kiametit është ditë e ngarkesës
dhe e vështirësive të mëdha. Të gjithë
njerëzit qëndrojnë në një vend, të zhve-
shur, mu ashtu siç i kanë lindur nënat, e të
ngarkuar me mëkatet e tyre mbi qafë.
Dielli është afër mbi kokat e tyre me vapë
maksimale, xhehenemi gjuan ndaj tyre
gaca të mëdha si kështjella - një ditë që
zgjatë pesëdhjetë mijë vjet. E, i devot-
shmi do të jetë ballëhapur kur njerëzit i
godet mërzia dhe vështirësia. 
Për atë kohë në të cilën njerëzit janë

në një gjendje të tillë, i Lartmadhëruari
na informon se të devotshmit (mutteki-
nët) janë në vend të sigurt. Ata janë krej-
tësisht larg së keqes, ku nuk mund t’i
prekë ajo e as nuk janë të dëshpëruar.
Në Kuranin Qerim thuhet:
“Ndërsa Allahu do t’i shpëtojë me atë

suksesin e tyre ata, që kishin qenë të ruaj-
tur. Ata nuk do t’i kapë e keqja e as nuk
do të jenë të shqetësuar.” (Ez-Zumer, 61)
Krimenelëve (mëkatarëve) u grahet

për në xhehenem si shtazëve dhe ata janë
të etshëm, ndërkaq të devotshmit tubohen
te Zoti i tyre si mysafir të ftuar. Aliu (r.
a.) këtë e komenton: “Pasha Allahun, ata
nuk dalin në tubim në këmbë, e mysafirët
e ftuar nuk dalin në tubim në këmbë. Por

ata dalin me deve, krijesë që nuk ka të
ngjashme me të, e cila është me shalë të
artë, të cilave u hipin dhe marrin rrugën
për në xhenet.”
Për në xhenet nuk ka rrugë tjetër pos

përmes xhehenemit. Kështu që, në xhe-
henem bëhet një rrugë (mbi xhehenem
vendoset një urë), e për të hyrë në xhenet
patjetër të kalohet atypari. Në këtë rrugë
ka grremça që i rrëmbejnë njerëzit dhe i
hedhin në xhehenem. Prej tyre shumë pak
ka që shpëtojnë nga këto grremça. E për
këtë, të devotshmit Allahu (xh. sh.) i si-
hariqon se për ta nuk ka frikë e as pikël-
lim dhe është e pamundur që ata mos të
shpëtojnë nga e gjithë ajo vështirësi e pa-
parë. Në Kuranin Fisnik thuhet:

“Ditën kur do t’i tubojmë të devot-
shmit tek i Gjithmëshirshmi si mysafir të
ftuar. Ndërsa mëkatarëve u grahin në
xhehenem të etshëm.” (Merjem, 85-86)
Nëse sihariqi në fjalë ka të bëjë me

shpëtimin nga tmerri i asaj Dite të
Madhe, pa mëdyshje sihariqi i tyre ka të
bëjë me atë që për ta Allahu Fuqiplotë ka
përgatitur parajsë, dhunti dhe të arritura
të mëdha. Kjo ka të bëjë me atë se i Lar-
tmadhëruari për çdo grup të adhuruesve
të Tij në xhenet ka përgatitur grada të pa-
numërta, e aty ka xhenetul- a’dn, xhnne-
tul-huld, xhennetul-me’va, firdefs etj.
Çdo xhenet ka banuesit e vet, me përja-
shtim të të devotshmëve, të cilët janë të
vetmit që mund të banojnë dhe t’i vizi-
tojnë të gjitha xhenetet kudo që dëshi-

rojnë. Allahu (xh. sh.) thotë:
“E ata që ishin të devotshëm ndaj

Zotit të tyre, sillen në grupe të xhenetit, e
kur arrijnë aty, dyert e tij i gjejnë të ha-
pura dhe roja e tij u thotë atyre: “Selam
alejkum-qofshi të shpëtuar, ishit të pastër,
andaj hyni në të, aty jeni përgjithmonë. E
ata (të xhenetit) thanë: “Falënderuar
qoftë Allahu, i cili premtimin e Vet e bëri
realitet ndaj nesh dhe na e la në dispozi-
cion tokën e xhenetit që të vendosemi aty
ku të duam! Sa shpërblim i mirë është i
atyre që vepruan drejtë.” (Ez-Zumer, 73-
74)
Kjo qëndron për arsye të afërsisë me

Allahun (xh. sh.); e ai që e ka këtë pozitë,
fiton të drejtën për të gjitha xhenetet.
Në Kuranin e Madhëruar thuhet:
“Është e vërtetë se të devotshmit do

të jenë në xhenete në lumenj. Në një vend
të kënaqshëm, te Sunduesi i plotfuqishëm
(tek Allahu).” (El-Kamer, 54-55)

PESHA E DEVOTSHMËRISË

Devotshmëria është çështje madhë-
shtore, gradë nga e cila shpresohet shumë
nga Allahu (xh. sh.). Për këtë hasim ur-
dhrin e të Lartmadhëruarit ndaj të dër-

guarit të Tij, Muhamedit (a. s.), ku thotë:
“O t’i pejgamber, qëndro i fortë në

besnikëri ndaj Allahut, e mos i përfill jo-
besimtarët dhe hipokritët, se vërtet Al-
lahu është i gjithëdijshëm, i di çështjet në
hollësi.” (El-Ahzabë, 1)
I Lartmadhëruari vlerën e bashkë-

shorteve të Muhamedit (a. s.) e kushtë-
zon me devotshmëri, dhe thotë:

“O gratë e pejgamberit, ju nuk jeni si
asnjë grua tjetër, nëse keni kujdes e ru-
heni...” (El-Ahzabë, 32)
Pos myslimanëve që këshillohen për

devotshmërinë, këshilla në fjalë qëndron
në të gjitha fetë qiellore, ku thuhet:

“...Ne ju patëm sugjeruar atyre që iu
pat dhënë libri para jush, e edhe juve, që
të keni frikë nga Allahu...” (En-Nisaë,
131)
Pastaj, qëndron edhe ajo që për de-

votshmërinë Allahu (xh. sh.) besimtarët i
urdhëron dy herë në një ajet, ku thuhet:

“O ju që besuat, kini parasysh frikën
ndaj Allahut dhe le të shikojë njeriu se
çka ka bërë për nesër, dhe kini frikë Alla-
hun; e s’ka dyshim se Allahu është që e
di në detaje atë që punoni!” (El-Hashr,
18)
Kjo është ajo që tregon peshën e de-

votshmërisë, meqë Allahu (xh. sh.) be-
simtarët i urdhëron që mos të jenë të pa-
kujdesshëm ndaj saj dhe thotë:

“O ju që besuat, kini frikë Allahun me
një sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni,
pos vetëm duke qenë myslimanë (besim-
tarë)!” (Ali Imran, 102)
Pastaj, Allahu (xh. sh.) duke ditur se

adhuruesit (ibadët) e Tij nuk mund t’ia
dalin që të jenë të përkryer në devot-
shmëri, çështjen në fjalë e ka lehtësuar,
duke thënë:

“Andaj, sa të keni mundësi ruajuni
prej dënimit të Allahut...” (Et-Tegabun,
16)
Në kuadër të kësaj, besimtari i ka

mundësitë për me qenë nga të devot-
shmit; për të arritur këtë dhunti të madhe
të Allahut (xh. sh.), Dhuntia e Tij vlen për
çdo njeri, e nuk është monopol i ndonjë
personi të caktuar.
Gjithë ajo që kërkohet prej besimtarit

është që nga devotshmëria të marrë do-
binë maksimale, të cilën e synon i Lar-
tmadhëruari, të veprojë sipas saj dhe të
bëhet nga të devotshmit.

(Nga gjuha arabe: Hfz. doc. dr.
Ataullah Aliu)
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Nga Prof.ass.dr. Musa Vila

Fjala el-xhenaiz rrjedh nga folja xhe-
neze, që nënkupton mbulesën, e
këtu është fjala për mbulimin e të

vdekurit. Po ashtu ka kuptimin e arkivo-
lit në të cilin gjendet i vdekuri. Fjala el-
ijade ka kuptimin e vizitës, zijaretit,
kushdo që të vjen herë pas here quhet
‘aidun - vizitor apo shkon dhe kthehet
prapë për të vizituar. Kjo shprehje është
shquar për atë që viziton të sëmurin. Me
këtë shprehje është emërtuar edhe shtë-
pia e shëndetit - ambulanca, ngase njerë-
zit hyjnë dhe dalin për shërim në të. 

FJALËT E PANJOHURA 
Fjala teshmit ka kuptimin e qëndre-

sës; rrjedh nga fjala esh-shevamitu që
d.m.th. qëndrim, stabilitet, këmbëngulje
- el-kavaim, sikur personi të lutet për qën-
drueshmëri në rrugën e drejtë. Apo ka
kuptimin kur personi gëzohet me fatke-
qësinë e tjetrit. Lutja e bërë që t’ i largo-
het ajo fatkeqësi, ngase ai që teshtin
mendon se me teshtitje mund ta godasë
ndonjë e keqe e papritur. 
Fjala ed-dibaxhe ka kuptimin e këmi-

shës së mëndafshtë. Fjala el-kassijjue ka
kuptimin e rrobës së mëndafshtë të qepur
nga penj apo fije të mëndafshta. Është
emërtuar kështu për shkak se prodhohej
në një fshat në breg të detit në Egjipt, që
quhej El-Kassu. 
Fjala el-istebrek është këmishë me

mëndafsh të shumtë, që është më e rëndë
se ed-dibaxhi. 
Fjala el-mitheree ka kuptimin e mbu-

lesës, e shtrojës së mëndafshtë, të cilën
nuset e vendosnin në shalë të devesë për

burrat e tyre. Kjo ndalesë vjen si shkak i
përmbajtjes së mëndafshit e jo si mbulesë
apo traditë e tyre.

SHPJEGIMI I HADITHIT 
Ky hadith përmban shumë çështje me

rëndësi për lidhjet ndërnjerëzore që kanë
efekt pozitiv në ruajtjen e raporteve vël-
lazërore. Në veçanti përfshihen çështjet e
inkurajimit dhe frikësimit. Këtu ceken
gjërat dhe kërkesat më të nevojshme që e
lidhin njeriun me vëllanë e tij në të gjitha
sferat shoqërore, njerëzore, humane dhe
sociale. Këto gjëra mund t’ i quajmë edhe
prej fundamenteve të çdo shoqërie civili-
zuese, që prodhojnë stabilitet, paqe, vël-
lazëri dhe qetësi për individin. 
Sikur pasuesit e Islamit në veçanti

dhe njerëzia në përgjithësi t’i përvetëso-
nin dhe zbatonin këto udhëzime njëri me
tjetrin, atëherë afërsia dhe bashkëpunimi
do të zëvendësonin ftohjen dhe armiqë-
sinë, paqja do të zëvendësonte luftën, të
gjitha shtresat njerëzore do t’ i përfshinte
një jetë e lumtur dhe e qetë. Këto funda-
mente do të prodhonin fryte të këndshme
dhe thirrjet e profetëve do të realizohe-
shin te të gjithë popujt për paqe dhe lum-
turi, në veçanti thirrja e Profetit të fundit,
që të gjithë njerëzit ta duan njëri-tjetrin si
vëllezër që vijnë nga një prind, Ademi (a.
s.). 

PËRCJELLJA E TË VDEKURIT 
Ky obligim është e drejtë e Allahut, e

drejtë e të vdekurit, obligim i të afërmve
të tij dhe të gjallëve në përgjithësi. Ky
parim islam në dukje të jashtme shihet si
veprim që lidh zemrat, bashkon kundër-
shtarët dhe afron të braktisurit. Duke

marrë pjesë në varrim, realizohen dhe
konfirmohen shumë synime. Nuk ka dy-
shim se shkuarja në xhenaze në çastet e
vështira të mërzisë dhe pikëllimit mbjell
afërsi dhe konfirmon rëndësinë që ka nje-
riu për njeriun në momentet më të vë-
shtira të jetës. Në atë ngushëllim
shpaloset dashuria në shoqëri, përkrahet e
mira, gëzohen shpirtrat dhe ndihmohet
viktima. Në momentin kur personi vdes,
ne duhet të mundohemi të bëjmë gjithçka
që kemi mundësi, duke përfshirë shoqë-
rimin e të vdekurit, faljen e namazit, lut-
jet për të dhe njëkohësisht marrim
shpërblimin e përcjelljes dhe faljes së na-
mazit. Resulullahu (s.a.v.s.) ka thënë:
“Kush është i pranishëm në xhenaze de-
risa t’ia falë (namazin), për shpërblim ka
një kirat (sa një kodër shpërblim). E kush
është i pranishëm derisa të varroset, ai ka
për shpërblim dy kirate - sa dy kodra.”
Është pyetur sa është shpërblimi i dy ki-
rateve dhe është përgjigjur sa dy kodra të
mëdha.”
Me një vepër të thjeshtë që ka pak vë-

shtirësi, besimtari arrin vlerësim dhe
shpërblim jashtëzakonisht të madh, saqë
është krahasuar me peshën dhe madhë-
shtinë e dy kodrave. 
Shkuarja në xhenaze është dëshmi

dhe vlerësim për të vdekurin, ngase aty
shumë njerëz bëjnë vlerësime, lutje dhe
thonë fjalë lavdëruese dhe të mira që ndi-
kojnë drejtpërsëdrejti në ardhmëri, se ku
po përfundon i vdekuri. 
Kemi shumë thënie autentike; ndër to

edhe hadithin që imam Buhariu e tran-
smeton nga Enesi    (r. a.), i cili ka thënë:
“Kaluan sahabët afër një xhenazeje - ku-
fome’ dhe e lavdëruan me fjalë të mira, e
Pejgamberi (s.a.v.s.) ua ktheu: “Iu bë
obligim (Xheneti)!” Pastaj kaluan afër
një xhenazeje tjetër duke thënë fjalë të
këqija, e Pejgamberi (s.a.v.s.) ua ktheu:
“Iu bë obligim (Xhehenemi)!” Atëherë
reagoi Omeri (r. a.): “Çka iu bë obligim?”
Ai tha: “Atij për të cilin thatë fjalë të mira
iu bë obligim Xheneti, kurse atij për të
cilin thatë fjalë të këqija iu bë obligim
Zjarri. Ju jeni dëshmitarët e Allahut në
tokë.”
Gjithashtu Hakimi transmeton hadi-

thin: “Vërtet tek Allahu janë disa melaqe
që flasin (dëshmojnë) me gjuhën e nje-
rëzve për të mirat dhe të këqijat e nje-
riut.”
Në kontekst të shpjegimit të këtyre

haditheve imam Neveviju thotë: “E vër-
teta qëndron se këto hadithe kanë kuptim
të përgjithshëm. Kushdo që vdes dhe Al-

lahu i inspiron njerëzit të flasin fjalë të
mira, është argument se personi në fjalë
është prej banorëve të Xhenetit, pavarë-
sisht se veprat e tij janë për atë (Xhene-
tin) apo jo, ngase veprat qëndrojnë nën
vullnetin dhe dëshirën e Allahut, ndërsa
ky inspirim për fjalë të mira është argu-
ment për vendin e tij.” 
Nga këto hadithe mund të nxjerrim

edhe dobinë e lëvdatave për të vdekurin
dhe përmendjen e tij vetëm për mirë. 

ÇFARË NUK PREFEROHET GJATË
PËRCJELLJES SË KUFOMËS? 
Gjatë përcjelljes së xhenazes nuk pre-

ferohen zhurma dhe ngritja e zërit nga
pjesëmarrësit, qoftë me leximin e Kura-
nit, përmendjen e Allahut, leximin e mi-
rësive apo lëvdatave të tjera. Nëse
thellohemi më shumë në këtë çështje,
shohim se heshtja është traditë e Pejgam-
berit (s.a.v.s.)sipas thënies: “Vërtet Al-
lahu e do heshtjen në tri raste: në leximin
e Kuranit, në vijën e frontit të luftës dhe
në përcjelljen e xhenazes.”
Prej synimeve të sheriatit në çështjen

e heshtjes gjatë përcjelljes së xhenazes
është se pozicioni i xhenazes nuk është
rast përkujtimi, por është rast këshille dhe
ka më shumë vlera të thellohesh në me-

ditim, se kush ishte ky person, sa pasuri
la pas vetes, si e rrëmbeu vdekja kaq
shpejt, se kjo botë qenka shumë ma-
shtruese, shumë kalimtare, ku janë veprat
e mira, çfarë do të bëhet këtu e tutje me
të, ku do të jetë përfundimi i tij, si i ndër-
preu vdekja të gjitha kënaqësitë e jetës,
ia shkatërroi familjen, ia çrregulloi sho-
qërinë, la pas vetes grua të ve, fëmijë je-
timë, e humbi kuptimin e kënaqësive të
jetës dhe shumë meditime të tjera. Pra,
përderisa preferohet heshtja në raport me
përkujtimin, kërkimin e faljes me zë dhe
leximin e Kuranit, atëherë nuk mbetet ha-
pësirë për kukama, për vajtim, për rrahje
të fytyrës, për shqyerje të rrobave, për
poezi dhe prozë të poetëve, 
për përcjellje të xhenazes me pjesë-

marrjen e grave dhe tradita të tjera të ka-
nunit dhe injorancës së errët. 
E ndaluar mbetet edhe përcjellja me

ritme muzikore, me shkrepje të pushkëve
dhe topave dhe prezantimi i gjinisë fe-
mërore me veshje joislame. 
Prej risive mjaft rrëqethëse, e që janë

të ndaluara, është edhe prerja e ndonjë
kafshe para se kufoma të largohet nga
shtëpia deri në varr. Resulullahu (s.a.v.s.)
thotë: “Nuk ka prerje të kafshëve (për
xhenaze) në Islam.”
Feja islame është fe e njerëzimit, e

mendjes, e logjikës, e arsyes, nuk ka vend
për gjëra të prapambetura të injorancës
dhe të kanunit. 

Në esencë, xhenazja duhet të shpej-
tohet për në varr 

Me rastin e konfirmimit të vdekjes,
duhet të shpejtohet që xhenazja sa më
parë të përcillet për në banesën e fundit,
në varr. Këtë e ka kërkuar legjislacioni
islam, pasi i Dërguari (s.a.v.s.) thotë:
“Shpejtoni me xhenazen (për në varr)
nëse ka qenë person i mirë; atëherë më
mirë për të është sa më parë ta dërgoni (te
mirësitë e tij). E nëse ka qenë person jo i
tillë, atëherë sa më parë largojeni të
keqen nga (përgjegjësia) qafat tuaja.”
Të shpejtuarit e xhenazes nënkupton

edhe përgatitjen për larje, qefinosje, tran-
sport dhe varrosje. Këto çështje janë prej
obligimeve - farzi kifaje, që duhet të kry-
hen nga një grup njerëzish. Nëse patjetër
xhenazja duhet të vonohet, për shkak se
ka vdekur befasisht dhe ka nevojë për au-
topsi apo që të jenë prezentë shumica e
njerëzve dhe e të afërmve, atëherë mund
të jepet hapësirë për të pritur për një kohë
të shkurtër. Të shpejtuarit në hadith si
pretekst ka që të vdekurit të mos i injoro-
hen mirësitë që e presin në botën e pa-
stajme ose për interes të të gjallëve, që të

Shtigjet e përforcimit 
të raporteve në shoqëri

El-Bera bin Azib (r. a.) tregon dhe thotë: “Na ka urdhëruar Resulullahu
(s.a.v.s.) për shtatë gjëra dhe na ka ndaluar nga shtatë të tjera. Na ka
urdhëruar për përcjelljen e kufomës - xhenazes, vizitën e të sëmurit,
përgjigjen ndaj ftesës, ndihmën ndaj viktimës, përmbushjen e betimit,
kthimin e selamit, lutjen për atë që teshtin dhe na ka ndaluar nga enët e
argjendta, nga bartja e arit (unaza), nga mëndafshi me llojet e tij (qofshin
rroba, mbulesa, shtroje, këmisha).” Transmetuesi nuk e ka përmendur të
shtatën, e ajo është mbulesa prej mëndafshi e shalës së devesë.”
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keqen (kriminelin) ta largojnë sa më
shpejt që është e mundur. 
Nëse hadithi kërkon nga ne të shpej-

tojmë në përgatitjen e kufomës, atëherë
edhe me më prioritet kërkohet që sa më
shpejt të shlyhen borxhet materiale dhe
obligimet e tjera të tij karshi njerëzve. 
Gjatë përcjelljes së kufomës, sipas ha-

nefive, njerëzit duhet të ecin pas kufomës,
ngase vetë fjala përcjellje - el-ittibau nën-
kupton ecje prapa xhenazes. Ndërsa sha-
fitë preferojnë ecjen para xhenazes, duke
u bazuar në një hadith që Ibn Omeri (r. a.)
thotë se e ka parë Pejgamberin, Ebu Be-
krin dhe Omerin duke ecur para xhenazes.
Hanefitë e komentuan këtë se Pejgamberi
(a. s.) është person ndërmjetësues në
Ditën e Gjykimit dhe është e drejtë e tij e
veçantë që të ecë para apo prapa xhena-
zes. Pavarësisht se në çfarë pozite ecën,
shpërblimin e arrin, fjala është vetëm se
cila pozitë është më e vlefshme. Ai që
është prezent, do ta marrë shpërblimin pa
i interesuar se është më mirë të shpejtohet
apo të vonohet xhenazja. 
Nga ky hadith shihet mjaft qartë rën-

dësia e njeriut në aspektin islam si për së
gjalli, ashtu edhe pas vdekjes. Nga ky
hadith del në shesh edhe shpërblimi edhe
ndëshkimi në jetën në varreza, ndaj jemi
të urdhëruar që pas varrosjes të qën-
drojmë te varri për lutje, për forcim gjatë
marrjes në pyetje nga ana e melaqeve.

VIZITA TË SËMURIT 
Prej detyrave që ka myslimani ndaj

vëllait të vet është edhe që ta vizitojë kur
të jetë ai në gjendje të sëmurë. Shëndeti
është prej begative të veçanta të Allahut
që ia ka dhuruar robit të Tij, sikurse është
edhe siguria. Njeriu e vlerëson fare pak
shëndetin kur e ka. 
Një fjalë e urtë arabe thotë: “Shëndeti

është një kurorë e artë mbi kokat e nje-
rëzve të shëndoshë, të cilën askush nuk e
vëren përveç të sëmurëve.“ Kur njeriu
është i sëmurë, është në sprovë. Kur shë-
rohet, ai patjetër duhet ta pyesë veten se
si u sëmur dhe përse u shërua. Në këtë
mënyrë ai vetëdijesohet për shumë lë-
shime të së kaluarës dhe përgatitet për të
vepruar shumë më mirë sesa më herët. Ai
bëhet human, bën mirësi ndaj prindërve,
fqinjëve, farefisit dhe shoqërisë në për-
gjithësi. Ai vetëdijesohet për shoqërinë
dhe rolin e vizitës së të afërmit të sëmurë,
në mënyrë që të mos gabojë dhe të mos
japë llogari para Allahut (xh.sh.). 
Në hadithin kudsij thuhet: “I dërguari

i Allahut (s.a.v.s.) ka thënë: ‘Vërtet Allahu
i Madhëruar do të thotë në Ditën e Kia-
metit: ‘O bir i Ademit, jam sëmurë e nuk
më ke vizituar.’ Ai thotë: ‘O Zoti im, si të

të vizitoja Ty, kur Ti je Zoti i botëve?!’Al-
lahu i përgjigjet: “A nuk e ke dëgjuar se u
sëmur filan robi Im, a nuk e ke ditur se
sikur ta vizitoje, më gjeje Mua tek Ai?!...“
Për vlerën e vizitës së të sëmurit tre-

gon edhe kjo thënie e Resulullahut
(s.a.v.s.): “Kush e viziton një të sëmurë,
ai është në kopshtin e Xhenetit derisa të
kthehet.”
Pejgamberi (s.a.v.s.) i kishte vizituar

sahabët kur ishin të sëmurë dhe kishte
bërë lutje për shërim, siç kishte ndodhur
me vizitën tek Sead bin Ebi Vekkasi, kur
ishte lutur për shërimin e tij. Po ashtu Pej-
gamberi (s.a.v.s.) kishte vizituar edhe
Xhabir bin Abdilahun, i cili nga sëmun-
dja ishte alivanosur; atëherë Resulullahu
(s.a.v.s.) mori avdes dhe e stërpiku me ujë
e ai u zgjua nga ajo gjendje. Njëherë Pej-
gamberi (a. s.) vizitoi një beduin të vra-
zhdë dhe filloi të lutej për të, por ai e

refuzoi.
Prej rregullave që myslimani duhet t’i

ketë parasysh gjatë vizitës së të sëmurit
është edhe moszgjatja e qëndrimit tek i
sëmuri. Për këtë kemi një ilustrim, të cilin
Imam Dhehebiu e cek në biografinë e El-
E’arnesh-it, i cili kur u sëmur për një
kohë të gjatë, e njerëzit filluan ta vizito-
nin duke ndenjur mjaft gjatë, ai u shqetë-
sua, kështu që vendosi t’ua përshkruante
sëmundjen e tij në letër dhe shkaqet e saj
dhe e vendosi nën jastëkun që flinte. Kur
njerëzit e pyesnin për sëmundjen e tij, ai
e nxirrte letrën e shkruar dhe u thoshte që
ta lexonin, saqë më vonë e vendosi nën
sqetulla nga shqetësimi i njerëzve dhe
shkroi edhe një fjali: “Allahu i shëroftë të
sëmurët tuaj!” 
Prej rregullave të tjera është edhe të

shprehurit me fjali lehtësuese për të së-
murin, paraqitja e sëmundjes si e lehtë
me fjalë të shkurtra dhe mospërdorimi i
fjalëve që e frikësojnë apo i duken rrezik

për jetën. 
Kur Pejgamberi (s.a.v.s.) vizitonte të

sëmurin, i thoshte me fjalë të shkurtra:
“Nuk ke gjë, kjo është vetëm një pastrim,
nëse do Allahu.”
Disa dijetarë kanë thënë: “Kur ta vi-

zitosh një person që i është vështirësuar
sëmundja dhe shihen shenjat e vdekjes,
përpiqu që t’ia mbjellësh mendimin e
mirë për Allahun dhe përgëzoje me Xhe-
net dhe t’i japësh shpresa të mira për tek
Allahu (xh. sh.).” 
Veprat e të sëmurit do të regjistrohen

të plota ashtu siç i ka bërë kur ka qenë i
shëndoshë. Resulullahu (s.a.v.s.) thotë:
“Kur njeriu sëmuret ose udhëton, i shkru-
het shpërblimi për atë vepër që punon
sikur të ishte në vendin e tij ose të ishte i
shëndoshë.”
Allahu (xh.sh.) e di se robi i Tij, i cili

ishte i përpiktë në kryerjen e adhurimeve

dhe punëve të tjera, po të mos ishte i së-
murë do t’i kryente në formën e plotë, ndaj
shpërblimi i shkruhet i plotë sikurse kishte
vepruar më herët, sepse nijeti është i tillë. 

PËRGJIGJJA NDAJ FTESËS 
Prej detyrave të myslimanit ndaj vël-

lait të vet është edhe përgjigjja ndaj fte-
save që ia bën ai. Disa ftesa janë
obligative, disa të pëlqyeshme e disa të
ndaluara. Prej ftesave të detyrueshme
janë marrja pjesë në dasma, ceremoni sy-
netllëku, ceremoni të përfundimit të
shkollimit apo diplomimit në speciali-
zime të vështira, mjekësi, arkitekturë,
elektroteknikë apo edhe në ceremonitë
fetare, si p.sh. në hatme të Kuranit, kon-
certe me karakter fetar, me ilahi, kaside,
ligjërata etj. 
Transmetohet se Resulullahu (s.a.v.s.)

ka thënë: “Kur ndokush ju fton në cere-
moninë e dasmës, përgjigjjuni ftesës.”
Urdhri në këtë hadith ka karakterin e

obligueshmërisë, nëse në atë dasmë apo
ceremoni nuk ka gjëra të ndaluara, që
bien në kundërshtim me sheriatin. 
Ai që bën ftesa për njerëzit nuk ka dy-

shim se fton njerëzit e farefisit, të dashu-
rit, miqtë, kolegët. Ai i fton që të marrin
pjesë në gëzimin e tij, duke ndier se gë-
zimi i tij është edhe gëzimi i tyre, këna-
qësia e tij është edhe kënaqësia e tyre. E
kush nuk i përgjigjet ftesës së vëllait të
tij, ai sikur e injoron atë dhe afërsia e tij
është lëkundur dhe është drejt fundit. Për
këtë arsye shohim shumë hadithe që
ftojnë në mënyrë kategorike për përgjig-
jen ndaj ftesave, në mënyrë që lidhjet
shoqërore të mos marrin fund. Nganjë-
herë mospërgjigjja ndaj ftesës shpie në
urrejtje dhe armiqësi mes zemrave të nje-
rëzve dhe mund të jetë shkaktar i prishjes
së raporteve të mira të ndërtuara në vite. 
Në këtë kapitull nuk bëjnë pjesë cere-

monitë që kanë të bëjnë me hulumtime
shkencore, politike, ekonomike, kongre-
set, seminaret, tubimet e përkujtimeve e
të ngjashme. 

NDIHMA NDAJ VIKTIMËS 
Fjala viktimë ka një kuptim të përgji-

thshëm. Ajo përfshin të gjitha klasat nje-
rëzore pa dallim race, gjuhe, etniteti,
kulture dhe feje. I viktimizuar mund të
jetë myslimani dhe jomyslimani, i riu dhe
plaku, gruaja dhe fëmija. Të ndihmuarit
e tyre është obligim apo detyrim me të
cilin ngarkohen një grup njerëzish në
bazë të mundësive dhe nuk kanë frikë se
mund të dëmtohen. Kurani besimtarët i
ngre në shkallën më të lartë, duke i cilë-
suar vëllezër: “Pa dyshim që besimtarët
janë vëllezër. Kështu, pra, vendosni paj-
timin ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini
frikë Allahun, që të mund të fitoni më-
shirën e Tij.” (El-Huxhuratë, 10) 
T’i pajtosh zemrat e ndara dhe të pi-

këlluara është një vepër kulminante, për-
mes së cilës njeriu del në krah të viktimës. 
Myslimani nuk e do padrejtësinë, e

urren dhe e kundërshton në çdo kohë dhe
nga çdokush. Padrejtësia në Ditën e Kia-
metit do të shumëfishohet. Allahu
(xh.sh.) nuk e do zullumqarin, madje ia
ka ndaluar padrejtësinë Vetes së Tij dhe
njëkohësisht e ka ndaluar edhe mes kri-
jesave. T’ia zgjatësh dorën e ndihmës dhe
mirësisë viktimës apo nevojtarit, përbën
ndjeshmërinë më të lartë njerëzore dhe
humane në shpirtin e njeriut. Në këtë
kontekst, Resulullahu (s.a.v.s.) thotë:
“Ndihmoje vëllanë tënd zullumqar ose
viktimën e zullumqarit. Ne i thamë: “O i
Dërguar i Allahut, ne e ndihmojmë vikti-
mën e zullumqarit, por si ta ndihmojmë
zullumqarin?!” Ai tha: “Ta largosh nga e
keqja; kjo është ndihma ndaj tij.”
Myslimani nuk e braktis vëllanë e tij

në fushën e mejdanit, por qëndron në
krah të tij duke e ndihmuar, përkrahur
dhe mbrojtur. 
Ai shpejton në vepra që reflektojnë

pozitivisht për ta ndihmuar vëllanë e tij,
duke mos mjaftuar vetëm me deklarata,
opinione, hutbe, ligjërata dhe fjalë të
thata, ngase këto janë gjërat që lakmon
kundërshtari. 
Ndihma e fiton rëndësinë e saj kur

jepet në bazë të nevojës dhe mundit.
Nganjëherë ndihma bëhet me armatim,
nganjëherë me gjak, nganjëherë me pa-
suri, nganjëherë me fjalë këshilluese,
nganjëherë me mjete diplomatike dhe po-
litike. Duhet t’i apelojmë çdo myslimani
që padrejtësia të mos ketë vend në mesin
e besimtarëve, të mos ketë zullumqarë
dhe viktima të zullumqarit, por secili t’i
gëzojë të drejta e tij dhe të jetë i lirë e i
qetë në çështjet e veta. Të vërtetës duhet
t’i japim përparësi, edhe pse injorantët
ndoshta na shqetësojnë. 

PËRGJIGJJA ME MIRËSI NDAJ
BETIMIT 

Vetë nocioni ibrar ka kuptimin e mi-
rësisë dhe respektit ndaj besimtarit. An-
tonimi i kësaj fjale është el-hanithu - i
pabesë, që thyen betimin. Kuptimi i kësaj
shprehjeje në hadith është kur personi të
betohet për t’i dhënë nga pasuria jote ose
betohet duke kërkuar ndonjë ndihmë, ose
betohet për t’i mësuar ndonjë çështje me
rëndësi, ose të betohet për t’i ushqyer je-
timët, atëherë përgjigjju betimit të tij me
mirësi dhe realizoje shpresën e tij. Ky ve-
prim është prej moralit dhe etikës së Pej-
gamberit (s.a.v.s.), që nënkupton të jesh
në krah të vëllait tënd kur ai ballafaqohet
me probleme; të kesh kujdes për t’i ku-
shtuar rëndësi çështjes së tjetrit kur këto
gjëra mund të bëhen brenda mundësive,
pa i bërë dëm vetvetes. 
Dijetarët kanë thënë se përgjigjja me

mirësi në betimin që të bëhet është sun-
net; nëse në këtë përgjigje nuk ka dëm. Sa
i përket përgjigjes me mirësi në betimet
që përmbajnë gjëra të ndaluara, si alkool,
bixhoz, lojëra fati, mëkate etj., ai nuk
merret parasysh dhe një betim i tillë nuk
duhet të përmbushet. Përkundrazi, një gjë
e tillë është haram - e ndaluar. E me këtë
i përmbahemi rregullës: “Nuk ka respekt
ndaj krijesës kur i bëhet mëkat Krijuesit.”
Kur jemi te betimi, vlen të ceket se

është e mundur që njeriu të betohet vetë
në Allahun (xh.sh.) dhe betimit të tij t’i
përgjigjet Allahu (xh.sh.). Për shembull,
një person mund të betohet në Allahun
(xh.sh.) se nesër do të bjerë shi dhe vërtet
ndodh një gjë e tillë. Ai thotë: “Vallahi bil-
lahi, nesër do të bjerë shi”, e këtij betimi
Allahu (xh.sh.) t’i përgjigjet për shkak të
devotshmërisë dhe sinqeritetit që ai ka me
Allahun. Në këtë kontekst Resulullahu
(s.a.v.s.) thotë: “Ka disa prej robërve të
Allahut, sikur të betohen në Allahun, Ai
do t’i përgjigjej betimit të tyre.” 
Me këtë konfirmohet grada e lartë e

personit dhe afërsia e tij shpirtërore me
Allahun. I tillë ishte sahabi Bera bin
Malik. Kur sahabët shkonin në luftë, i
drejtoheshin atij që të betohej në Allahun
(xh.sh.), se Ai do të na ndihmojë në fito-
ren tonë. Në një betejë me romakët saha-
bët nuk mund të mposhtnin një kala të
tyre, prandaj El-Berau u betua në Allahun
për fitore. Ai tha: “O Zoti im, Ti e di se
unë të dua. O Zoti im, sot betohem në Ty
që të na ndihmosh dhe më bëj mua dë-
shmorin e parë në këtë betejë!” Dhe,
ashtu edhe ndodhi: kalaja u pushtua, fi-
torja u arrit dhe ky u bë dëshmor i kësaj
beteje. 

(P.S. Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Shkruan:  Hafsa Hasan

Koncepti i ndëshkimit - përkufizimi
i tij - zbatimi praktik i tij dhe justi-
fikimi gjatë gjysmë shekullit të ka-

luar kanë treguar një domethënie dukshëm
larg përpjekjeve për të reformuar dhe re-
habilituar shkelësit në favor të ndëshkimit
dhe burgosjes. Dënimi në konceptimin e tij
tashmë është pranuar të jetë një praktikë,
praktikë ndëshkuese, çfarëdo qoftë roli i
mëtejshëm i ndëshkimit si një justifikim
ose qëllimi i dënimit. 

HISTORIKU I NDËSHKIMIT
Një justifikim liberal i ndëshkimit do

të vazhdonte duke treguar se shoqëria ka
nevojë për kërcënimin dhe praktikën e ndë-
shkimit, sepse qëllimi i rendit shoqëror nuk
mund të arrihet ndryshe dhe sepse është e
padrejtë të pritet që viktimat e agresionit
kriminal të mbajnë koston e viktimizimit
të tyre. Kufizimet në përdorimin e dëni-
meve të kërcënuara (siç është procesi i
duhur i ligjit) natyrisht janë të nevojshme,
duke pasur parasysh mënyrat në të cilat au-
toriteti dhe fuqia mund të abuzohen. Një
arsyetim i tillë përfshin si konsideratat de-
ontologjike, ashtu edhe konsekuencale.
Reflektimi filozofik mbi ndëshkimin

ka ndihmuar të shkaktojë dhe është pjesë-
risht një efekt i zhvillimeve në kuptimin e
dënimeve që kanë ndodhur jashtë akade-
misë,  në botën reale të jetës politike. Një
gjeneratë më parë  sociologësh, kriminolo-
gësh dhe penologësh u zhgënjyen me efek-
tet rehabilituese (të matura nga reduktimi i
përsëritjes së veprës penale) të programeve
të kryera në burgje,  që synonin këtë qël-
lim. Ky zhgënjim çoi në skepticizëm në li-
dhje me fizibilitetin e vetë qëllimit të
rehabilitimit brenda kuadrit të filozofisë

penale ekzistuese. Për këto janë shtuar
skepticizmat mbi efektet parandaluese të
ndëshkimit (qoftë të veçantë, që synojnë
kryerësit, apo të përgjithshëm, që synojnë
publikun) dhe si një qëllim efektiv për të
ndjekur dënimin. Kjo, me sa duket, la
vetëm dy synime racionale të mundshme
për të ndjekur në praktikën e ndëshkimit
sipas ligjit: Mbrojtja sociale nëpërmjet bur-
gosjes dhe pagëzimit. Avokuesit e politi-
kave publike këmbëngulën se gjëja më e
mirë për të bërë me shkelësit e dënuar ishte
që t'i burgosnin ata, duke besuar se mënyra
më ekonomike për të ulur krimin ishte që
të paaftë recidivistët e njohur nëpërmjet
burgosjes, madje edhe vdekjes. Në të njëj-
tën kohë që entuziazmi për burgosje dhe
paaftësi po rritej, si metodat e preferuara të
dënimit, pakënaqësia me dënimin e pacak-
tuar, burgu - vendimtare për çdo skemë re-
habilituese për shkak të lirisë që u jepte
zyrtarëve penalë - në bazë të drejtësisë i
bënin analistët e politikave të kërkonin për
një tjetër qasje. Drejtësia në dënim dukej
se ka të ngjarë të ishte e arritshme në qoftë
se një dënim penal ishte i një kohëzgjatje të
caktuar dhe jo të pacaktuar.
Referimi i rikonceptimit të praktikës së

ndëshkimit që del nga puna e Michel Fou-
cault në mesin e viteve 1970. Foucault na
ftoi të shohim praktikën e dënimit sipas lig-
jit si subjekt i forcave të përgjithshme në
shoqëri që pasqyrojnë format dominante të
fuqisë shoqërore dhe politike - fuqinë për
të kërcënuar, për të detyruar, shtypur, shka-
tërruar, transformuar - që mbizotërojnë në
çdo epokë të caktuar. Gjithashtu, ai kultivoi
një dyshim të thellë ndaj pretendimeve se
shoqëria bashkëkohore kishte humanizuar
në mënyrë të konsiderueshme format e
ndëshkimit duke braktisur brutalitetin e
egër trupor që mbizotëronte në ditët e kë-

qija të vjetra, në favor të sistemit të fshehtë
të zjarrit të betonit dhe çelikut të epokës
moderne.
- Përcaktimi i konceptit të dënimit

duhet të mbahen të dallueshme nga dënimi
i justifikuar. Një përkufizim i ndëshkimit
është, ose duhet të jetë, neutral ndaj vlerës,
të paktën në masën e       mospërfshirjes së
ndonjë norme ose parimi që fshehurazi ten-
ton të justifikojë çdo gjë që bie nën vetë
përkufizimin. Për ta vënë këtë në një më-
nyrë tjetër, dënimi nuk mendohet të jetë i
justifikuar, ose madje pjesërisht i justifi-
kuar, duke paketuar definicionin e tij në një
mënyrë që praktikisht garanton se çdo gjë
që llogaritet si dënim automatikisht justifi-
kohet. 
- Të justifikosh praktikën ose institu-

cionin e dënimit duhet të mbahen të dal-
lueshme nga justifikimi i ndonjë akti të
dhënë dënimi. Për një gjë, është e mundur
që të ekzistojë një praktikë e dënimit - një
sistem kërcënimi i autorizuar dhe i ligj-
shëm - i gatshëm dhe i pritur pa ndonjë rast
për të shkaktuar dënimin e kërcënuar nga
askush (për shembull, nuk ka krime, ose
nuk janë gjykuar dhe dënuar kriminelët).
Për një tjetër, mbetet e lirë që të lejohet
mundësia që praktika e dënimit të justifi-
kohet,  edhe pse një akt i caktuar ndë-
shkimi - një aplikim i praktikës - nuk është. 
- Arsyetimi i çdo vepre ndëshkimesh

duhet të bëhet duke iu referuar normave
(rregullave, standardeve, parimeve) që për-
caktojnë praktikën institucionale - siç janë
normat klasike të ligjit romaknullum cri-
men sine lege dhe nulla poena sine lege (pa
krim, pa ligj;  nuk ka dënim pa ligj). Meg-
jithatë, arsyetimi i vetë praktikës  domo-
sdoshmërisht i referohet konsideratave
shumë të ndryshme - qëllimeve sociale,
vlerave ose qëllimeve të komunitetit,  ku

praktika është e rrënjosur. Vlerat dhe kon-
sideratat e duhura për të justifikuar vepri-
met shpesh asimilohen tek ata që
përcaktojnë përgjegjësinë gjyqësore,
ndërsa vlerat që mbartin për justifikimin e
institucionit ndëshkues janë të ngjashme
me ato që qeverisin aktet statutore nga një
legjislaturë. 
- Praktika e ndëshkimit duhet të justifi-

kohet duke iu referuar ose konsideratave të
ardhshme,  ose të prapambetura. Nëse e
para mbizotëron, atëherë teoria ka gjasa të
jetë pasuese dhe ndoshta një variant i utili-
tarizmit, sipas të cilit pika e praktikës së dë-
nimit është rritja e mirëqenies sociale të
përgjithshme duke zvogëluar (idealisht, pa-
randalimin) e krimit. Nëse kjo e fundit
mbizotëron, teoria është deontologjike; në
këtë qasje dënimi shihet ose si një i mirë
në vetvete ose si një praktikë e kërkuar nga
drejtësia, duke bërë kështu një pretendim
të drejtpërdrejtë mbi besnikërinë tonë. Një
justifikim deontologjik i dënimit ka të
ngjarë të jetë një justifikim pagues. Ose, si
një alternativë e tretë, arsyetimi i praktikës
mund të gjendet në disa kombinime hi-
bride të këtyre dy alternativave të pavarura.
Përpjekjet për të shmangur këtë dualitet në
favor të një qasje krejtësisht të ndryshme,
nuk duhet të përmbushen me shumë suk-
ses.
Pranimi i këtyre dallimeve duket të jetë

thelbësor për çdo gjë që mund të konside-
rohet si një teori adekuate e përshtatshme e
ndëshkimit. 

Dy përfundime substanciale janë arri-
tur nga shumica e filozofëve, bazuar pje-
sërisht në këto konsiderata. Së pari,
megjithëse është e mundur të kritikohet
legjitimiteti ose përshtatshmëria e akteve
të ndryshme ndëshkuese individuale -
shumë pa dyshim janë të tepruara, brutale
dhe të panevojshme - praktika e ndëshki-
mit në vetvete është e justifikuar qartë dhe
në veçanti e justifikuar nga normat e një
demokracie liberale kushtetuese. Së dyti,
ky justifikim kërkon disa strehime për kon-
sideratat konsekuentistë, si dhe deontolog-
jike. Një teori thjesht ndëshkuese,  e
ndëshkimit të ngushtë,  është aq e pakë-
naqshme,  sa një teori thjesht konsekuen-
ziale me përfundimet e saj kundër intuitive
(sidomos për ndëshkimin e të pafaj-
shmëve). Praktika e ndëshkimit, për të
vënë një pikë tjetër në një mënyrë tjetër,
mbështetet në një mori vlerash, jo në një
vlerë të vetme me përjashtimin e të tjerave.
Aq shumë nga rishikimi i së kaluarës

së afërt,  si një skenë për atë që pason - një
skicë e asaj që ne e konsiderojmë si qasja
më e mirë e përgjithshme për problemin e
përcaktimit dhe të justifikimit të dënimit.

ARSYETIMI KONSEKUALIST (PASUES)
DHE DEONTOLOGJIK

Për disa dekada filozofët kanë thje-
shtuar pamjen e formave të mundshme të
justifikimit normativ në etikën, formimin
e politikave dhe ligjin në dy alternativa:
konsekualist (pasues) dhe deontologjik.

Ata gjithashtu kanë marrë përsipër ta zba-
tojnë këtë dallim në justifikimin e dënimit.
Nga një teori thjesht konsekuente, ne nën-
kuptojmë një teori që nuk imponon kufi-
zime në atë që llogaritet si hapi i katërt në
justifikim. Ndjeshmëria e pastër e konsi-
deron ndëshkimin si të justifikuar deri në
atë masë që praktika e saj arrin (ose beso-
het në mënyrë të arsyeshme për të arritur)
çfarëdo qëllimi përfundimtar, e cilae spe-
cifikon teorinë (të tilla si interesin publik,
mirëqenien e përgjithshme, e mira e për-
bashkët). Shumica e filozofëve do ta refu-
zonin këtë këndvështrim në favor të futjes
së kufizimeve të ndryshme, pavarësisht
nëse mund ose nuk mund të justifikohen
nga pasojat e tyre. Kështu, një pjesë më e
rëndësishme e teorisë së ndëshkimit është
artikulimi i kujdesshëm i normave që
ofrojnë këto kufizime në praktikë dhe ar-
syetimin e tyre.
Sa i përket akteve individuale të ndë-

shkimit - në mënyrë tipike, dënimi i një
gjykate ndaj një autori të dënuar dhe
shkaktimi i asaj dënimi mbi shkelësin - ar-
syetimi i tyre përfshihet në arsyetimin e
vetë praktikës. Sidoqoftë, ato nuk mund të
justifikoheshin në mënyrë të arsyeshme
thjesht në baza konsekuente (si një akt-uti-
litar mund të dëshironte të bënte). Dënue-
sit nuk kanë informacion të mjaftueshëm
për të gjitha efektet aktuale ose të mun-
dshme të shkaktimit të një dënimi në vend
të një dënimi tjetër në një person të caktuar
në një kohë të caktuar. Ata gjithashtu nuk

Filozofia e ndëshkimit 
në Ligjin Islam

NË PESHOJË (1)

Islami kërkon të mbrojë shoqërinë nga rreziqet e krimit. Është e zakonshme që nëse krimet nuk kundërshtohen
me dënime të rënda, atëherë shoqëria do të jetë në rrezik të madh. Islami kërkon të bëjë stabilitet dhe siguri
shoqërore të përhapur, duke e bërë jetën në shoqëri të sigurt dhe paqësore. "O ju të zotët e mendjes, kjo masë e
dënimit është jetë për ju, ashtu që të ruheni (nga mbytja e njëri-tjetrit)..." (Kuran, 2:179)
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kanë mundësi dhe kohë për të siguruar in-
formacion të tillë dhe për ta përdorur atë
për të informuar dënimet e tyre. Si rezultat,
dënuesit duhet të kënaqen me një justifi-
kim kryesisht procedural të shumicës së
dënimeve që ato imponojnë. Përderisa si-
stemi i dënimit në të cilin ata mbështetet
është në thelb i drejtë, asnjë nga aktet e dë-
nimit që garanton institucioni nuk janë të
drejta (mund të jenë të padobishme).
Arsyetimi më i mirë i ndëshkimit nuk

është gjithashtu thjesht pagues. Argumen-
timi ndëshkues i dënimit bazohet në dy
norma:  fajtorët meritojnë të dënohen dhe
asnjë konsideratë morale e rëndësishme
për dënimin nuk është më e madhe se
shkaku i shkeljes penale të kryerësit dhe
një kërkesë epistemologjike (ne e dimë me
siguri të arsyeshme se cili ndëshkim meri-
ton.
Është e diskutueshme, sidoqoftë, nëse

fajtorët gjithmonë meritojnë të dënohen;
është gjithashtu e diskutueshme nëse, edhe
kur ata e bëjnë këtë, ata duhet gjithmonë të
marrin atë që meritojnë; dhe më tutje është
e diskutueshme nëse ata duhet të dënohen
ashtu siç meritojnë; ndëshkuesi gjithmonë
e di se çfarë meritojnë ata.
Ne nuk mund t'i përmbushim këto sfida

ndaj paguesit deontologjik, duke këmbën-
gulur se dënimi nuk është asgjë më shumë
se një pasojë e nevojshme konceptuale e
jetesës nën sundimin e ligjit.
Edhe përkundër problemeve të mësi-

përme, paguesit ende nuk duhet të ndër-
tojnë një mënyrë jokarbitrore për të
vendosur se cila dënim i dënuari meriton
si ndëshkim. As nuk mjafton të heq dorë

nga hakmarrja si ndëshkim në favor të ri-
vendosjes së parimit themelor të ndëshki-
mit në formë joalionike: Ashpërsia në
ndëshkim duhet të jetë proporcional me
rëndësinë e veprës. Pak do të argumentojnë
kundër këtij parimi, por ende na lë me një
spektër alternatash midis të cilave të zgje-
dhim, të shënuar në një fund nga një lega-
lizëm pozitivist (shkelësit e meritojnë
cilindo që parashikon Kodi penal si ndë-
shkim i tyre) dhe në anën tjetër,  nga një
moralizim (shkelësit e meritojnë çdo gjë që
përputhet me fajësinë e tyre morale dhe
dëmin që kanë shkaktuar).
Të gjitha përpjekjet retributive për të

përcaktuar orarin e ndëshkimit që lidhin
krimet me dënimet e tyre dështojnë,  sepse
parimi i proporcionalitetit nënvizon orarin.
Nuk ekziston asnjë mënyrë   joarbitrare për
të gjetur pikat përfundimtare të ashpërsisë
maksimale dhe minimale që përcaktojnë
orarin e ndëshkimit ose intervalet midis dë-
nimeve. 
Pa më shumë informacion është e pa-

mundur të llogaritet se cilat krime meri-
tojnë cilat dënime; një numër i pafund i
orareve të ndryshme të ndëshkimit janë
njësoj në përputhje me parimin e propor-
cionalitetit të paguesit. Ndëshkimi nuk
mund të japë informacionin e nevojshëm.
Si rezultat, çdo plan ndëshkimesh që pre-
tendon të inkorporojë parimet ndëshkuese
ekskluzivisht nuk arrin deri në masën që
asnjë dënim i dhënë nuk mund të justifiko-
het vetëm nga këto parime.
Por,  njohuritë themelore të ndëshkimit

nuk mund të fshihen mënjanë. Ekziston një
rol për shkretëtirë në një teori liberale të

dënimit, por fushëveprimi i tij ka nevojë
për kufizim të kujdesshëm. Paguesi men-
don mbi supozimin se ligjet penale, shkelja
e të cilave e bën një të drejtë për dënim,
mbron të drejtat e vërteta individuale. Po
të mos ishte kështu, paguesi nuk mund të
pretendonte se drejtësia kërkon dënim për
shkeljen e ligjit. As paguesi nuk mund të
pohojë se zemërimi apo indinjatat e drej-
tuara kundër shkelësve janë të përshtat-
shme, dhe jo vetëm zemërimi i maskuar.
Retributivizmi, qoftë në ligj apo në mora-
lin, pa apel, heshtur apo shprehur, drejtë-
sisë së ndëshkimit është e
pakonceptueshme - ose pa dyshim dallim
nga hakmarrja ose hakmarrja.
Sapo kjo të njihet, shfaqet një pikë-

pamje e pandryshueshme, jofitimprurëse
për futjen e përgjegjësisë për ndëshkimin
e shkeljes së ligjit, publikimin e kësaj për-
gjegjësie në mënyrë që të funksionojë si
kërcënim dhe pritje të rritjes së pajtue-
shmërisë me ligjin për shkak të mospëlqi-
mit të ndëshkimit të perceptuar - kërcënimi
nga shumica e njerëzve dhe mosgatishmë-
ria e tyre për të rrezikuar që të shkaktojnë
atë që kërcënohet për mospërputhje. Rre-
ziku i ndëshkimit siguron një nxitje për çdo
person normal që të respektojë ligjet e
drejta që mbrojnë të drejtat individuale.
Asnjë koncept i pastër i praktikës së dëni-
mit, i përqendruar ekskluzivisht në shkre-
tëtirën e kryerësit, mund të akomodojë
dispozita për këtë nxitje.
Nga pikëpamja e skicuar deri më tani,

një sistem ndëshkimi nën ligj është në thelb
një teknikë e kontrollit social dhe punësimi
i tij është i justifikuar deri në masën që në

të vërtetë mbron drejtësinë e tillë shoqërore
me anë të ligjeve të saj. Ky qëllim është i
jashtëm, jo i brendshëm, ndaj praktikës së
dënimit. Të pranosh këtë konceptim të
ndëshkimit është të pranosh pretendimin
qendror të pasardhësit, e jo të paguesit. In-
stitucioni i dënimit,  i konceptuar në këtë
mënyrë,  nuk justifikohet në baza thjesht
deontologjike ose thjesht pasuese, sepse
dënimi shfaq disa tipare të secilës linjë të
shqyrtimit, edhe pse parimet që e justifi-
kojnë atë nuk janë nderributive. Sidoqoftë,
dënimi mban disa elemente ndëshkuese,
konceptualisht dhe normativisht. Çdo akt i
caktuar ndëshkimi mund të duket shumë
ndëshkues ndaj atij që i nënshtrohet asaj -
dënimi i shqiptuar është privimi i shkak-
tuar ndaj dikujt që është shpallur fajtor dhe
jo tek askush tjetër dhe imponohet vetëm
për shkak të asaj gjetjeje.

ARSYETIMI LIBERAL
Mund të fillojmë me një përgjithësim

empirik të besueshmërisë së pakapërcye-
shme: Disa lloje të sjelljes së qëllimshme
njerëzore janë të dëmshme për të tjerët dhe
është e papërshtatshme të presësh (të më-
sosh, të kërkohet) njerëz që janë viktimi-
zuar nga një dëm i tillë,  ose t'i falin ata që
i dëmtuan ato:  vuani dëm në heshtje.
(Ndëshkimi privat duhet gjithashtu të pa-
randalohet me siguri të përgjithshme se au-
torët do të arrestohen, gjykohen, dënohen
dhe do të dënohen nga autoritetet. Në një
shoqëri të drejtë, viktimizimi i pamerituar
kuptohet të shkelë të drejtat individuale
dhe prandaj është i ndaluar me ligj dhe i
dënueshëm. Kështu, ngjyra dhe cilësi e çdo
justifikimi të mundshëm për dënim do të
varet nga teoria më e përgjithshme politike
dhe morale, në përputhje me përgjegjësitë
për mbrojtjen ligjore të ofruar nga një sho-
qëri e drejtë. Arsyetimi për dënimin sipas
ligjit rrjedhimisht del si një çështje e ku-
shtëzuar, në mënyrë të pashmangshme e
varur nga konsideratat normative të tjera
dhe më të thella që vetëm një teori e drej-
tësisë shoqërore mund të ofrojë.
Për të përsëritur, në një shoqëri që e

merr drejtësinë seriozisht, sjellja e tillë e
qëllimshme e dëmshme do të ndalohet me
ligj dhe, nëse kur ndodh, do të dënohet me
ligj. Të veprosh ndryshe,  do të ishte dë-
shtimi për të mbrojtur dhe për të ndrequr
të drejtat e individëve se ligji penal krye-
sisht është hartuar për të mbrojtur. Instru-
menti qendror i një dënimi të tillë është
sanksioni penal i lidhur me ligjin që për-
cakton veprime të caktuara të dëmshme si
krime.
Në një shoqëri të drejtë,  që është gji-

thashtu një shoqëri racionale, sjellja e dëm-
shme e paligjshme preferohet më mirë para

faktit dhe jo dënohet pas faktit. Nga kën-
dvështrimi i shoqërisë, pajtueshmëria nën
kërcënim është shumë më e preferuar për
mospërmbushjen e ndjekur nga arrestimi,
gjykimi, dënimi, dënimi dhe ndëshkimi.
Por,  pajtueshmëria nuk është aq e vlef-
shme,  sa ia vlen të përpiqet ta rrisë atë me
çdo çmim, veçanërisht në çmimin e pu-
shtimeve të pariparueshme të lirisë perso-
nale. Kështu, pajtimi i vullnetshëm i një
personi me ligjin,  si pasojë e përvetësimit
të normave të një shoqërie të drejtë,  është
më e preferueshme për pajtueshmërinë e
palës së padëshiruar ose mospërputhjen e
qëllimshme. Por, nëse pajtueshmëria e vul-
lnetit nuk është e afërt, atëherë shoqëria
duhet të vendoset për pajtueshmërinë e
dytë më të mirë-pasi është e preferueshme
të mos përputhjes. Ndalimi me ligj luan një
rol esencial në sigurimin e pajtueshmërisë
së mospërfilljes dhe automjeti kryesor për
një ndalim të tillë është sanksioni ndë-
shkues i lidhur me shkeljen e Kodit penal.
Pa dyshim, efektet joparandaluese të siste-
mit të sanksioneve, siç është afirmimi
shprehës i vlerave të përbashkëta, janë më
të rëndësishme për pajtueshmërinë e për-
gjithshme sesa efektet parandaluese. Meg-
jithatë, sapo të ekzistojnë sanksione të tilla,
ato krijojnë përgjegjësi publike ndaj dëni-
mit të autorizuar.
Edhe në një shoqëri të drejtë, jo çdo

person do të veprojë në përputhje me ligjin
dhe jo secili që vepron në përputhje me
këtë do ta bëjë këtë nga respektimi i të drej-
tave të të tjerëve, domethënë nga njohja e
të tjerëve si persona me të drejta që meri-
tojnë respekt të ndërsjellë. Këtu ne hasim
në një formë tjetër parimi themelor i
mbrojtjes së të drejtave mbi të cilat është
ndërtuar sistemi i ndëshkimit: Është më
mirë të rritet përputhshmëria e ligjit me
përgjegjësinë ndaj sanksioneve të atyre që
do të shkelin ligjin, sesa të lejojnë që ata të
veprojnë sipas ligjit autonomia e çoroditur
pa ndonjë kosto të imponuar nga ana so-
ciale për veten e tyre, pasi kjo do të na kër-
konte të toleronim viktimizimin e të
pafajshmëve. Një tolerancë e tillë do të
ishte në kundërshtim me urgjencën morale
të mbrojtjes së të drejtave. Për këtë arsye,
personat e arsyeshëm të vetëqëndrueshëm
që veprojnë pas një vargu të injorancës do
të vendosnin të vendosnin mbi vete dhe
ndaj të tjerëve një përgjegjësi ndaj san-
ksioneve penale për shkelje të caktuara të
ligjit.
Ndëshkimi penalizues duhet të përpu-

thet me ashpërsinë relative të krimit: Rënia
e krimit, aq më e rëndë është ndëshkimi i
merituar. Ashpërsia e krimit, është një fun-
ksion i rëndësisë relative të arsyeve që ne
duhet t'i bindim njerëzit nga kryerja e tij,

arsyet se pse do t'u referohemi dëmeve që
u janë bërë viktimave, marrëdhënieve sho-
qërore dhe sigurisë së të drejtave tona.
Ndëshkimi penalizues i nënshtrohet

gjithashtu parimit të minimalizmit (më
pak, është më mirë), domethënë, duke
pasur parasysh dy dënime të cilat nuk janë
përjashtuar nga ndonjë prej parimeve të
mëparshme dhe përafërsisht të barabarta në
efektet ndëshkuese dhe parandaluese për
një vepër të caktuar dhe klasë të shkelësve,
dënimi më pak i ashpër është më i prefe-
ruari ndaj më të rëndëve.
Dënimi i një të pandehuri të akuzuar

sipas ligjeve që i plotëson kriteret e mësi-
përme, përcakton pranueshmërinë e një in-
dividi për dënim. Përgjegjësia e tij ndaj
dënimit përcaktohet nga veprimet dhe mo-
sveprimet e tij në lidhje me ato ligje. Dë-
nimet e të gjitha,  dhe të vetme, që janë
produkt i një sistemi ligjor në përputhje me
kufizimet e mësipërme, mund të thuhet të
meritohen nga kryerësi. Dënimi i merituar,
përderisa ekziston fare, rrjedh si rezultat i
"drejtësisë së pastër procedurale”.
Argumenti për shqiptimin e dënimeve

të merituara, në mënyrë të përcaktuar për
shkelësit-fajtorë,  është kështu pjesërisht
një argument i qëndrueshmërisë. Është e
paqëndrueshme të përcaktohen kushtet e
përgjegjësisë dhe të pranueshmërisë për
dënim dhe pastaj të mos zbatohen sanksio-
net e autorizuara kur faktet në një rast të
caktuar tregojnë se kjo është e garantuar.
Është e padrejtë të respektohen ligjet për
shkelësit e ligjit që të mos kenë koston e
miratuar shoqërore për sjelljen e tyre të pa-
hijshme; është e padrejtë, sepse ajo do të
krijonte një klasë të dëmshme, të lirë, në
shoqëri. Shpenzimet e miratuara shoqërore
të krimit të shqiptuara për shkelësit përbë-
hen kryesisht nga privimet e autorizuara
nga sanksionet ndëshkuese. Drejtësia ndaj
ligjit, gjithashtu sugjeron që shoqëria duhet
të shpenzojë një pjesë të arsyeshme të bu-
rimeve të saj në luftën kundër krimit dhe
parandalimin e viktimizimit.
Krijimi i një sanksioni ndëshkues në

emër të drejtësisë, dhe në rrethanat e spe-
cifikuara më sipër,  është i justifikuar. Pra,
është shkaktimi i një sanksioni të tillë në
emër të pajtueshmërisë me ligjin. Prandaj,
arsyetimi i praktikës së dënimit, duke për-
fshirë krijimin e përgjegjësisë ndaj dëni-
mit, duke përdorur sanksionet si një
kërcënim dhe nxitje për pajtueshmëri dhe
duke shkaktuar ndëshkimin në të cilin plo-
tësohen kushtet e përshtatshmërisë.

-Vazhdon-

(P.S. Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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ofrimit të shembujve përkatës nga zonat
e ndryshme kulturore të botës muslimane
e më pak me synimin e dhënies së pasqy-
rës së hollësishme. Për zbatimin e sheria-
tit në disa vende dhe bashkësi muslimane
ekziston sot literaturë e hollësishme dhe
thuajse çdo tekst i ri kushtetues është ob-
jekt i analizës së hollësishme. Në këtë
dritë, punimi i cili ka për synim ta shqyr-
tojë rregullimin kushtetues-juridik të ra-
porteve të sheriatit dhe të drejtës pozitive
në më shumë se pesëdhjetë vende dhe ba-
shkësi bashkëkohore muslimane sipas na-
tyrës së saj nuk ka mundur të merret me
aspektet komplekse historik-juridik, sho-
qëror, politik dhe ideologjik të cilët sollën
deri te përvetësimi i zgjidhjes së caktuar
kushtetuese.
Pasi që një numër i ndjeshëm i musli-

manëve sot jeton në statusin e pakicës në
vendet jomuslimane, në këtë punim do t’i
kushtohet vëmendje edhe shteteve të tilla,
që mund të ofrojë bazamentin përkatës
për krahasimin e gjendjes shumicë dhe
pakicë. Natyrisht, metodat kryesore të
përdorura në këtë punim do të jenë ato de-
skriptive dhe komparative.

ZHVILLIMI I KUSHTETUTSHMËRISË
NË VENDET MUSLIMANE

Historia e kushtetutshmërisë moderne,
në kuptimin e futjes së aktit formal, të ko-
difikuar, i cili rregullon funksionimin e
shtetit, në vendet muslimane fillon nga
gjysma e shekullit 19. Nga ajo kohë e më
tej në vendet muslimane janë shpallur do-
kumente të shumta të cilët paraqesin vijë
kufizuese në rrugën e zhvillimit të ku-
shtetutshmërisë bashkëkohore musli-
mane. Në dokumentet e tilla bëjnë pjesë:
Hatt-i sherif ngaGülhane nga 3 nëntori
1839, Hatt-i humajun nga 18 shkurt 1856,
Kushtetuta osmane (Kanun-i esasi) nga
23 dhjetor 1878, Pakti bazor tunizian
(Ahd el-eman) nga 9 shtator 1857, Ligji
themelor egjiptian (el-Laiha el-esasijje
nga 7 shkurt 1882, Ligji themelor iranian
nga 5 gusht 1906, Ligji themelor afgani-
stanez (Nizam-nama-i esasi-i devlet-i
alijje-i Afganisatan) nga prilli 1923 etj. 
Termat e përdorur që shënojnë ku-

shtetutën në këtë periudhë të zhvillimit të
kushtetutshmërisë moderne në vendet
muslimane, tregojnë që konstituciona-
lizmi ka qenë i mbështetur dhe teoreti-
kisht i justifikuar me praktikën e
autoriteteve politike muslimane që në atë
cilësi të japin dispozita juridike (kanun)
në fushat dhe çështjet të cilat nuk kanë
qenë hollësisht të rregulluara me sheriat.
Burimet kryesore të sheriatit kanë trajtuar
rregullimin e shtetit në mënyrë parimore

dhe mjaft shpejt, qysh nga gjysma e dytë
të shekullit 1 hixhri / shekullit 7 e.r. pu-
shteti politik kanë marrë kompetencën në
këtë fushë. Për juristët muslimanë (fu-
kaha) ka mbetur që vetëm teoretikisht t’i
elaborojnë dhe arsyetojnë aktet e pushte-
tit politik dhe të merren kryesisht me çë-
shtjet e natyrës private-juridike.
Rregullimi i shtetit madje edhe teoretiki-
saht është trajtuar në veprat të cilat së ba-
shku janë quajtur el-ahkam es-sultanijje
(dispozitat pushtetare) apo es-sijase esh-
sher’ijje (politika sheriatike). 
Procesi historik i ndarjes së udhëheq-

jes fetare dhe politike muslimane pas ven-
dosjes së dinastisë emevite (Benu
Umejje) ka gjetur shprehje, ndër të tjera,
edhe në grupimin e veçantë të dispozitave
për organizimin e pushtetit në tërësinë e
fikut (të drejtës juridike islame). Ky pro-
ces sikur edhe tendencat autoritare në
shumë shtete gjatë historisë kanë sjellë
deri te fakti që zhvillimi herët i filluar i
kushtetutshmërisë te muslimanët, i shë-
nuar me Kushtetutën e Medinës (Sahifa)
nga koha e Pejgamberi i Zotit, është nda-
luar që të vazhdojë vetëm në gjysmën e
shekullit 19. Kushtetutshmëria moderne
muslimane ka qenë, sikur edhe në vende
tjera, rezultat i luftës për kufizimin e ab-
solutizmit të sunduesit dhe për mbrojtjen
e të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe
është udhëhequr nën ndikimin e ideve
evropiane. Ndikimi evropian nuk ka qenë
vetëm rezultat i politikës së modernizimit
i cili ka pasuar përvojën evropiane dhe lë-
vizjes drejt një globalizimi juridik dhe
kulturor, por edhe i faktit që sheriati, i cili
në shoqëritë tradicionale muslimane ka
pasur funksionin e kufizimit të arbitrari-
tetit të sunduesit, nuk ka mundur këtë më
tej në mënyrë efikase ta kryejë për shkak
të jokompetentes dhe kompromisit të
shpjeguesve të tij.
Shfaqja e shteteve nacionale musli-

mane në Lindjen e mesme pas shpartalli-
mit të shtetit  shumënacional osman dhe
kundër përfundimit të procesit të dekolo-

nizimit në pjesët tjera të botës muslimane,
ka intensifikuar zhvillimin të kushtetut-
shmërisë. Shtetet e porsaformuara dhe
porsathemeluara kanë sjellë në të shum-
tën kushtetutat e tyre vetjake të bazuara
edhe në formë edhe në përmbajtje në ato
evropiane, përkatësisht në modelet perën-
dimore. Për dallim nga periudha e her-
shme, kur kushtetutat evropiane, sikur
janë ai francez dhe belg, janë shfrytëzuar
si modele, në kohën pas Luftës së Dytë
Botërore ka qenë shumë më ndikues per-
ceptimi anglosakson i kushtetutshmërisë.
Kjo ka qenë pasojë e faktit, se një numër
i ndjeshëm i vendeve të dekolonizuara
muslimane ka qenë në përbërje të Peran-
dorisë Britanike sikur edhe asaj që pas
Luftës së Dytë Botërore qendra e botës
perëndimore ka lëvizur përtej oqeanit
atlantik.
Posedimi i kushtetutës së shkruar

është bërë karakteristikë e zakontë e si-
stemeve juridike të vendeve bashkëko-
hore muslimane, ashtu që sot, dy vite para
fundit të shekullit 20, madje edhe vendet
më tradicionale muslimane kanë aktin më
të lartë formal me emërtim të tillë. Stabi-
lizimi i praktikës juridike ka pasur si pa-
sojë edhe stabilizimin e terminologjisë.
Në zonën kulturore arabe të botës musli-
mane është përvetësuar termi dustur në
kuptim të kushtetutës apo kartës kushte-
tuese. Është indikativë, se ky ka qenë emri
i kumtarit zyrtar të Perandorisë Osmane
në të cilin janë shpallur ligjet nga koha e
tanzimatit, projektit të modernizimit shte-
tëror 1839-1876, i cili shënoi epokën e re
në historinë e të drejtës së shteteve musli-
mane.
Në kushtetutat e vendeve bashkëko-

hore muslimane mund të gjenden ndiki-
met e ideologjive të ndryshme juridike.
Disa kushtetuta manifestojnë idetë e libe-
ralizmit  klasikë evropianë (republikat dhe
monarkitë parlamentare),  të dytët edhe
më tej përdorin terminologjinë e marksiz-
mit tashmë të harruar (të a.q. demokracitë
popullore, të tretët tentojnë t’i bashkojnë

Nga Prof. Dr. Fikret Karçiq

Në të drejtën e përgjithshme të të
drejtës, sheriati zë vendin e njërit
prej sistemeve më të rëndësishme

juridike të cilët janë paraqitur ndër popujt
e qytetëruar. Për dallim nga drejtësitë e
shumta, të cilat janë fikur me zhdukjen e
shteteve të cilat i kanë krijuar, sheriati i ka
mbijetuar organizatat e shumta historike
muslimane politike dhe sistemet shoqë-
rore. Gjatë pesëmbëdhjetë shekujve të ka-
luar, ai ka rregulluar mënyrën e kryerjes
ritualeve fetare të muslimanëve por edhe
thellësisht ka ndikuar në strukturën famil-
jare të grupeve më të ndryshme etnike
muslimane dhe ka luajtur rolin e faktorit
lidhës ndër ta, ka rregulluar transaksionet
pronësore, themelet e organizatës shtetë-

rore dhe ka siguruar rregullat e komuni-
kimit të tyre ndërkombëtar. Krahas të
drejtës romake dhe anglosaksone, sheriati
sot është njëri prej tri burimeve më të rën-
dësishëm të frymëzimit të të drejtës pozi-
tive të shteteve bashkëkohore nacionale.
Shtetet nacionale në kohën tonë janë

kornizë e gjithëpranuar shtetërore-juridike
në të cilin jetojnë muslimanët. Shpërbërja
e shtetit osman pas Luftës së Parë Botë-
rore ka qenë përfundim simbolik i erës
muslimane i perandorive shumënacionale
dhe fillim i epokës së shteteve nacionale
muslimane. Këto janë shtete në të cilat
muslimanët e prejardhjes së caktuar et-
nike paraqesin shumicën e popullsisë, dhe
në të cilat pushteti nxirret nga parimi i so-
vranitetit popullor.
Sistemi politik, themelet e organizatës

shtetërore dhe rendit juridik të këtyre ven-
deve janë përcaktuar me kushtetutë të
shkruar. Për shkak të rëndësisë së sheria-
tit për muslimanët, raporti i sistemit juri-
dik të shteteve nacionale muslimane ndaj
të drejtës së Shpallur, rregullisht është rre-
gulluar, në këtë apo në atë mënyrë, me di-
spozita kushtetuese. Për këtë arsye,
studimi i sheriatit në botën bashkëkohore
logjikisht fillon me diskutimin për pozi-
cionin e tij kushtetues-juridik në shtetet
nacionale muslimane. Në këtë punim do
të përpiqemi ta japim një paraqitje të
shkurtër të zhvillimit të kushtetutshmërisë
në vendet muslimane dhe të identifikohen
modalitetet e rregullimit të raporteve të
sheriatit dhe të drejtës nacionale. Modali-
tetet e caktuara do të analizohen në rastet
reprezentative më shumë me synim të

E drejta e sheriatit në kushtetutat
e vendeve bashkëkohore muslimane

TRIBUNË (1) 

Sheriati për muslimanët paraqet shprehjen normative të fesë së tyre, burimet
kryesore të së cilës janë shpallja e shpallur e Zotit (Kur’anit) dhe praktika e
Pejgamberit të Zotit. Këto norma janë zhvilluar në sistemin unik fetaro-etikë
dhe juridik me anë të gjykimit të pavarur juristik (ixhtihad) në format e
ndryshme, miratimit të traditës (adet), dobisë së përgjithshme (masleha) etj.
Për shkak të lidhshmërisë funksionale me fenë, sheriati për të gjithë
muslimanët e botës ka rolin e suazës referente dhe kriterit për vlerësimin e
vlefshmërisë së akteve individuale dhe kolektive
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i kësaj kushtetute e shpall Islamin për re-
ligjion shtetëror, kurse neni 3 shkencën
juridike islam për burim kryesor të legji-
slacionit. Neni 4 e deklaron parimin e so-
vranitetit popullor, kurse neni 5 thekson
se “shteti do t’i përmbahet Kartës së KB-
a, Deklaratës së Përgjithshme për të drej-
tat njerëzore, Kartës së Ligës së Shteteve
Arabe dhe normave të gjithëpranuara të të
drejtës ndërkombëtare.”
Në Jemen tradicionalisht është ndi-

kuese shkolla juridike zejdite në domen të
shpjegimit të sheriatit. E drejta zakonore
(urf) funksionon si kriter i rregullimit të

kontesteve ndërmjet individëve, famil-
jeve, klaneve dhe fiseve në viset rurale.
Para bashkimit e drejta familjare ka qenë
ndryshe e rregulluar në pjesën veriore dhe
jugore të vendit. Në veri ka qenë e kodi-
fikuar e drejta tradicionale zejdite (Ligji
familjar nr. 3/1978) derisa në jug qeveria
socialiste ka sjell ligjin modernist më
1974. Pas bashkimit e drejta e statusit per-
sonal është unifikuar në tërë vendin në-
përmjet Ligjit nr. 20/1992, duke pasuar
modelin tradicional të ish-Jemenit verior.
Sunduesi i Omanit Sulltan Kabus bin

Seid e ka futur me dekret nga 6 nëntor
1996 kushtetutën e shkruar me titull Libri
i bardhë – Ligji themelor i Sulltanatit të
Omanit. Specificiteti i këtij aktit është
futja në kushtetutë të “Ligjit mbi të drej-

tat” (Bill of Rights), garancitë kushtetuese
të listës së të drejtave njerëzore,që është
pa precedent për vende e Gjirit. Neni 2 i
Ligjit Themelor proklamon se Islami
është fe shtetërore, kurse “sheriati islam
është themel i legjislacionit.”
Në Afganistanin aktual situata juridike

është barabartë konfuze sikurse edhe ad-
ministrimi faktik me vendin. Ekzistojnë
tri pushtete reale të cilat kontrollojnë
pjesë të veçanta të Afganistanit. Pjesa
qendrore dhe veriore është nën kontrollin
e gjeneral Abdul Rashid Dostumit dhe po-
licisë së tij uzbeke, pjesa verilindore është
nën ndikimin e kryetarit të rrëzuar Bur-
hanuddin Rabbanit, kurse pjesa juglin-
dore dhe lindore është nën kontrollin e
lëvizjes së talibanëve, kryesisht vijues
të shkollave fetare të cilat i karakterizon
perceptimi skajshmërisht i thjeshtëzuar
i Islamit. Udhëheqësi i tyre mulla Mu-
hammed Omer Muxhabedi mban titul-
lin emir el-muminin, i cili u përkiste
halifëve muslimanë. Dy të tretat e terri-
torit nacional është nën kontrollin e
kësaj lëvizjes së fundit. Pas 27 shtatorit
1996, kur talibanët morën Kabullin,
shpallën vendosjen e Emiratit islam të
Afganistanit”, zbatimin e plotë të të
drejtës islame, duke e emëruar stacio-
nin vetjak si Radio sheriat. Njohjen
ndërkombëtare, ndërkaq, edhe më tej e
gëzon qeveria e kryetarit Rabbanit.
Kushtetuta e fundit e Afganistanit

qe miratuar më 1990. Në nenin 2 qe
theksuar: “Religjioni i shenjtë i Islamit
është religjioni i Afganistanit. Në Re-
publikën e Afganistanit nuk mund të
aprovohet asnjë ligj i cili është në kun-
dërshtim me religjionin e shenjtë të Isla-
mit dhe me vlerat e tjera të mishëruara
në këtë kushtetutë.” Neni 112 përcak-
ton që gjykatat në mungesë të ligjeve të
shkruara do të sjellin vendime duke pa-
suar dispozitat e sheriatit islam. Këto dy

dispozita i kanë dhënë sheriatit statusin e
“të drejtës së vendit” të Afganistanit.
Lloji i dytë i vendeve të cilat e kishin

shpallur sheriatin si burimi i vetëm i të
drejtës pozitive, janë shtetet të cilat për
synimin e tyre politik kanë proklamuar
vendosjen e “rendit islam” kurse sheria-
tin e kanë pranuar si mjet të domosdo-
shëm për realizimin e tij. Disa nga këto
shtete janë shpallur për “islame”, disa
janë përcaktuar për “islamizimin” e siste-
mit juridik pa ndryshimin e emërtimit të
vet zyrtar.
Përpjekja e parë e ndërtimit të “repu-

blikës islame” është e lidhur për Pakista-
nin, shtetin të themeluar me qëllim që të
bëhet atdhe i muslimanëve në nënkonti-
nentin indus. Në Rezolutën për synimet (e

themelimit të Pakistanit), të cilën Kuvendi
i Përhershëm Pakistanez e kishte miratuar
më 1949 është theksuar se ky do të jetë
shteti ku “muslimanëve do t’u mundëso-
het ta jetojnë jetën e tyre, individualisht
dhe kolektivisht në pajtim me mësimet
dhe kërkesat e Islamit, ashtu si janë shpre-
hur në Kur’anin e ndershëm dhe Sunnet.”
Ky dokument është futur në preambulat e
të gjitha kushtetutave të mëvonshme të
Pakistanit duke inkuadruar kushtetutën e
vlefshme të miratuar më 12. prill 1973.
Në preambulën e kësaj kushtetute

adresohet edhe çështja e rëndësishme teo-
rike e sovranitetit në shtetin islam. Ku-
shtetuta pakistaneze thotë: “Meqë
sovraniteti mbi tërë kozmosin i përket
vetëm Allahut të gjithëfuqishëm, pushteti
që populli i Pakistanit do ta zbatojë
brenda kufijve që Ai e ka përcaktuar është
amanet i shenjtë.” Kjo zgjidhje konside-
ron që de jure sovraniteti i përket Zotit
kurse de facto sovraniteti i përket popul-
lit. Islami është shpallur për religjion shte-
tëror të Pakistanit (neni 2). Pasoja juridike
e këtyre dy qëndrimeve ka qenë dispozita
kushtetuese, e përmbajtur në nenin 198,
që nuk do të shpallet asnjë ligj që është në
kundërshtim me dispozitat e Islamit të
shprehur në Kur’anin fisnik dhe Sunnet.
Kontrolli i pajtimit të ligjit me dispozitat
e Islamit, është dhënë sipas ndryshimeve
të fundit të Kushtetutës (neni 203/d/), i
është dhënë Gjykatës Federale Sheriatike.
Kjo gjykatë është e autorizuar që, sipas
vlerësimit vetjak, apo në bazë të propozi-
mit të qytetarëve, të qeverisë federale apo
provinciale, të hulumtojë dhe vendosë për
atë se a është ndonjë ligj apo dispozitë lig-
jore në kundërshtim me dispozitat e Isla-
mit. Në rast se kundërshtimi i tillë
konstatohet, ligji kontestues apo dispozita
ligjore e humbin fuqinë juridike kurse pu-
shteti kompetent shtetëror janë të obli-
gueshme t’i ndërmarrin masat për
harmonizim.
Kushtetuta e vitit 1973 ka ofruar sua-

zat juridike për politikën e “islamizimit”
të sistemit juridik të Pakistanit në kohën e
gjeneral Ziaul-Hakit. Me një janar 1978,
ai, në cilësi të administruesit kryesor të
gjendjes së jashtëzakonshme, ka iniciuar
harmonizimin e legjislacionit ekzistues
me Islamin, që ka rezultuar me futjen e të
drejtës së sheriatit kryesisht në fushën e
të drejtës penale dhe financave. Politika e
zgjerimit të domenit të vlefshmërisë së të
drejtës së sheriatit, ka sjell, nga ana e saj
edhe deri te disa ndryshime të kushtetu-
tës, sidomos në pjesën e cila flet për for-
mimin e Gjykatës Supreme Sheriatike dhe
kompetencave të saj. 
Në Mauritani pas arritjes së pavarësisë

parimet islame dhe format evropiane (të
republikës islame). Këto ndikime, së ba-
shku me ndryshimet e shpeshta të udhë-
heqjes politike, me rolin dominues të
ushtrisë, me oscilimet në orientimet ideo-
logjike e të ngjashme, flasin vetvetiu për
gjurmimin e botës muslimane drejt iden-
titetit vetjak dhe të manifestimit të tij me
forma përkatëse.

MODALITETET E RREGULLIMIT
KUSHTETUTO-JURIDIK TË

MARRËDHËNIEVE TË SHERIATIT DHE
TË DREJTËS POZITIVE TË VENDEVE

MUSLIMANE

Kushtetutat e vendeve muslimane, në
një mënyrë të caktuar e përmendin Isla-
min dhe simbolet e tij. Kjo, gjithsesi, nuk
i jep karakter islam ndonjë dokumenti ku-
shtetuto-juridik, por vetëm e manifeston
faktin që Islami në të gjitha vendet musli-
mane është fakt thelbësor shoqëror, i cili
nuk mund të injorohet. Referimi në Islam
dhe simbolet e tij zakonisht kryhet në pre-
ambulë apo pjesën normative të kushtetu-
tës, të cilët i përkasin përkufizimit të
karakterit të shtetit, stabilizimit të relig-
jionit shtetëror, lirive religjioze, fesë të
shefit të shtetit, betimit të nëpunësve pu-
blik, burimeve të legjislacionit nacional
dhe organizimit të gjyqësisë.
Dispozitat kushtetuto-juridike për po-

zicionin e Islamit, përkatësisht shprehjes
së tij normative – sheriatit – duhet të ope-
racionalizohen nëpërmjet legjislacionit
përkatës e pastaj të zbatohen në realitet.
Kjo domethënë që analiza e kushtetutave
të vendeve muslimane ofron pamjen
vetëm të pozicionit kushtetues të sheriatit
dhe do të duhej të pasojë analiza e ligjeve
përkatëse të cilët duhet t’i zbatojnë ur-
dhrat kushtetuese. Në këtë punim, analiza
e teksteve kushtetuese, sa herë që kjo
është e mundur, do të përcillet me të dhë-
nat për ligjet e zbatueshme.
Mirëpo, për mësimin e pozicionit real

që sheriati e ka në shoqëritë muslimane
do të ishte e nevojshme të shkohet jashtë
sferës kushtetuto-juridike, përkatësisht
pozitive-juridike dhe të hulumtohet she-
riati si faktor politik, ideologjik dhe psi-
kologjik, dhe si pjesë e kulturës juridike
të vendeve muslimane. Funksioni politik
i sheriatit pasqyrohet në mundësinë e tij
që të përdoret si bazë e legjitimimit poli-
tik të regjimit në vendet muslimane por
gjithashtu edhe kufizimet e arbitraritetit të
këtyre regjimeve. Si faktor ideologjik,
sheriati shërben si mjet i mobilizimit po-
litik, dhe vlerësimit të të drejtës pozitive
në vendet muslimane, ngjashëm me kon-
ceptin e të drejtës natyrore në traditën

evropiane. Aspekti psikologjik i sheriatit
pasqyrohet në faktin që në vetëdijen e
shumicës së muslimanëve ai shfaqet si
shprehje funksionale e religjionit dhe vle-
rësimi unik i normave religjioze, morale
dhe juridike të mirësjelljes. Si pjesë e kul-
turës juridike të muslimanëve, sheriati
edhe në situatat kur nuk paraqet të drejtën
formale, shfaqet si e drejtë të cilën e prak-
tikojnë bashkësitë muslimane, apo, në më
pak, si kodeks i tyre të etikës private dhe
shoqërore.
Këta tregues të pozicionit real të she-

riatit në shoqëritë muslimane, për shkak
të karakterit të këtij punimi, do të jetë
objekt i vëmendjes sonë.
Në kushtetutat e vendeve bashkëko-

hore muslimane mund të identifikohen
tri modalitete të rregullimit të raporteve
të sheriatit dhe legjislacionit nacional.
Një numër më i vogël i vendeve e ka
shpallur sheriatin burim të vetëm të të
drejtës pozitive. Po aq numër i vogël i
vendeve muslimane në mënyrë formale
juridike ka abroguar sheriatin si burim
të të drejtës nacionale. Shumica e ven-
deve muslimane ka pranuar pozicionin
e mesëm sipas të cilit sheriati është njëri
prej burimeve të të drejtës pozitive, za-
konisht në fushën e statusit personal të
muslimanit.

SHERIATI SI BURIMI I VETËM I TË
DREJTËS POZITIVE

Këtë pozicion sheriati e ka në ku-
shtetutat e dy llojeve të vendeve musli-
mane: monarkitë tradicionale
muslimane pa institucionet përfaqë-
suese të tipit perëndimor, me tradita
shumë të fuqishme fisnore, dhe në “re-
publikat islame” dhe shtetet e tjera ideo-
logjike të cilat e kanë shpallur
islamizimin e sistemit të tërësishëm
shoqëror dhe politik. Në kategorinë e
parë mund të numërohen Arabia Saudite,
jemeni, Omani dhe Afganistani, ndërsa në
kategorinë e dytë Pakistani, Mauritania,
Irani, Libia dhe Sudani.
Arabia Saudite, shtet i themeluar në

vitin 1932, me bashkimin e krahinës së
Hixhazit dhe Nexhdit, nën udhëheqjen e
Abdulaziz in Saudit (1881-1953), fitoi ku-
shtetutën e saj të vlefshme më 1992. Para
kësaj kohe në fuqi ka qenë kushtetuta e
adoptuar e Hixhazit nga viti 1926, i cili e
proklamoi ligjin themelor të vendit dhe
faktor të kufizimit të pushtetit mbretëror.
Reforma kushtetuese është kryer në mars
të vitit 1992 me miratimin e Ligjit theme-
lor për qeverinë dhe ligjeve të tjera të
shumta të karakterit kushtetues (për ku-
vendin këshillues, këshillin e ministrave

e të ngjashme) të aprovuara gjatë vitit
1993.
Neni 1 i ligjit themelor për qeverinë e

përkufizon Mbretërinë Arabisë Saudite si
“shtetin sovran arab islam, religjioni i të
cilit është Islami, Libri i Zotit dhe hadithi
i Pejgamberit s.a.v.s. kushtetuta e tij,
gjuha zyrtare arabishtja kurse kryeqyteti
është kryeqytet.”  Kur’ani dhe Sunneti, dy
burimet kryesore islame të sheriatit, janë
shpallur me këtë akt për kushtetutë thel-
bësore të vendit.
Në Arabinë Saudite zyrtarisht zbato-

het shpjegimi hanbelit i sheriatit, por gjy-

katat mund të ndjekin edhe shpjegimet e
shkollave të tjera sunite juridike nëse kjo
është në interes të përgjithshëm. Çështjet
e reja të cilat i sjell modernizimi i për-
shpejtuar i jetës shoqërore, sidomos pas
Luftës së Gjirit, rregullohen nëpërmjet ur-
dhrave mbretërore (nidham) dhe dekre-
teve (mersum) dhe urdhëresave të
administratës shtetërore. Gjykatat sheria-
tike janë gjykata themelore të kompeten-
cës së përgjithshme dhe janë të rregulluar
mbi parimin e shumënivelësisë.
Republika e Jemenit është shpallur më

23 maj 1990 me bashkimin e Republikës
Arabe të Jemenit (Jemeni verior) dhe Re-
publikës Demokratike Popullore (Jemeni
jugor). Kushtetuta e vlefshme e shtetit të
ri është miratuar më 16 maj 1991. neni 2
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më 28 shtator 1958 është shpallur repu-
blika islame. Kjo është zgjedhur që të si-
gurohet ideologjia shtetërore e cila do të
ndihmonte ndërtimi i identitetit nacional
me Islamin si element thelbësor kulturor.
E drejta e kodifikuar sheriatike, zakonore
dhe franceze, kanë mbetur të funksio-
nojnë si komponenta të sistemit juridik
nacional. Në fillim të viteve 1980 është
filluar me zbatimin e gjerë të të drejtës së
sheriatit dhe me themelimin e gjykatës
islame të drejtësisë. Në qershor të 1983
është marrë vendimi pëçr zbatimin e she-
riatit në të gjitha domenet e jetës. 
Kushtetuta aktuale e Mauritanisë, e

miratuar më 12 korrik 1991 në kohën e
sundimit të regjimit ushtarak e ka san-
ksionuar këtë zhvillim. Islami është shpal-
lur për “religjion popullor dhe shtetëror”
(neni 5). Mauritania është përkufizuar si
“republikë demokratike dhe sociale
islame” (neni 1) në të cilën pushteti nxir-
ret nga parimi i sovranitetit të popullit
(neni 2) dhe me parimin e sundimit të së
drejtës (neni 4). Kryetari i shtetit duhet të
jetë musliman (neni 23). Atij i ndihmojnë
në punë Këshilli i Lartë Islam, i përbërë
prej pesë anëtarëve, i autorizuar të jap
mendime për qëndrimet e Islamit ndaj
pyetjeve që shtrohet. Ndikimin dominant
në shpjegimin e sheriatit në këtë vend e
ka shkolla juridike malikite.
Pas revolucionit në shkurt 1979 po-

pulli i Iranit ka pranuar me referendum
më 29 dhe 30 mars republikën islame si
formë të qeverisjes. Kushtetuta e re është
miratuar më 24 tetor 1979. amendamentet
e rëndësishme në këtë kushtetutë janë pra-
nuar më 28 qershor 1989. tërë projekti i
republikës islame dhe kushtetuta si shpë-
rehje e tij formale juridike paraqet për-
pjekje që të ofrohet modeli institucional
për organizimin islam të shoqërisë, në
këtë rast sipas shpjegimit të drejtimit shiit.
Në këtë aspekt kushtetuta referohet në
sheriat, përkatësisht në burimet e tij krye-
sore, jo vetëm kur është në pyetje e drejta
por edhe organizata e tërë e shoqërisë.
Funksioni ideologjik i sheriatit shihet

në nenin 2, në të cilin ceket që republika
islame është sistem i bazuar në besimin
Një të Vetmin Zot, sovraniteti i Tij përja-
shtues, e drejta të sjellë dispozita dhe do-
mosdoshmëria e krijesave që t’i
nënshtrohen atyre dispozitave; besimi në
Shpalljen e Zotit dhe rolin e saj në sjelljen
e ligjeve, kthimi Zotit në Botën tjetër dhe
rolin pozitiv të këtij besimi në raportin e
njeriut ndasj Zotit, drejtësinë e Zotit në
krijimin dhe dhënien e ligjit, udhëheqja e
vazhdueshme në roli i tij vendimtar në
procesin e pandërprerë të revolucionit
islam etj.

Raporti i sheriatit ndaj legjislacionit
nacional shihet nga dispozita e nenit 4 e
cila është: “Të gjitha ligjet dhe rregullat
civile, penale, financiare, ekonomike, ad-
ministrative, kulturore, ushtarake, politike
dhe të tjera, duhet të jenë të bazuara në
kriteret islame. Ky parim zbarohet abso-
lutisht dhe në mënyrë gjenerale mbi të gji-
thë anëtarët e Kushtetutës sikur edhe mbi
të gjitha ligjet dhe rregullat tjera, kurse ju-
ristët muslimanë (fuqaha) janë gjykatës
në këto çështje.” Këshilli i mbrojtësve
(Shura-i Negahban), i përbërë prej gjashtë
të diturve të drejtë të sheriatit dhe gjashtë
juristëve muslimanë të specializuar në
fusha të ndryshme, ka për detyrë t’i ruajë
dispozitat islame dhe Kushtetutën dhe ta
hulumtojë harmoninë e ligjit të cilin e ka
miratuar Kuvendi Këshilldhënës Nacio-
nal, me kriteret islame (neni 91).
Religjioni zyrtar i Iranit është Islami

kurse shkolla zyrtare juridike është me-
dhhebi xhaferi. Shkollat tjera islame të
mendimit gëzojnë respekt, kurse pasue-
sve të tyre iu garantohet të veprojnë dhe
kryejnë ritualet fetare në pajtim me shkol-
lën e tyre juridike. Në aspekt të arsimimit
fetar, statusit personal )martesa, divorci,
trashëgimia dhe testamenti) dhe me pro-
cedurat gjyqësore të lidhura me të, shkol-
lat tjera juridike islame gëzojnë statusin
zyrtar (neni 12).
Zaratustrianët, hebrenjtë dhe kristia-

nët janë pakica të pranuara religjioze të ci-
lave iu garantohet liria fetare në kufijtë e
ligjit. Ata kanë të drejtë t’i pasojnë kanu-
net vetjakë në gjerat e statusit personal
dhe arsimit fetar (neni 13).
Në Iran ekziston sistem unik të gjyka-

tave, në të cilat bëjnë pjesë gjykatat e rre-
gullta, ushtarake dhe administrative. Pas
shpalljes së Kushtetutës është kryer har-
monizimi i legjislacionit nacional me she-
riatin si është shpjeguar në suaza të
shkollës juridike xhaferite. Janë miratuar
apo janë ndryshuar ligjet vijuese: Kodi
Civil (1982), Ligji për hududin dhe kisa-
sin (1982), Ligji përta’zirin, Kodi tregtar
(1983) etj.
Në Sudan nga nëntori i 1996 në rrje-

dhë është procedura e sjelljes së kushte-
tutës së re. Në ndërkohë praktikisht
qeveriset me dekrete të kryetarit. Në mun-
gesë të tekstit të porsamiratuar apo pro-
jektit të tij, këtu do të hedhin vështrimin
mbi kushtetutën e 12 prillit 1973. Kjo ku-
shtetutë e ka shpallur sheriatin dhe tradi-
tat për burim kryesor të legjislacionit.
Çështjet personale të jomuslimanëve do
të jenë nën kompetencën e të drejtave të
tyre  personale (neni 9). Neni 16 ka ga-
rantuar mbrojtjen e barabartë të Islamit,
Kristianizmit dhe religjioneve të tjera

qiellore. 
Sikur edhe në vendet tjera, është for-

muar komision i veçantë me qëllim t’i
harmonizojë ligjet në fuqi me sheriatin.
Detyra ka mbetur e papërfunduar deri në
verën 1983, kur Xhafer En-Numeiri e ka
shpallur planin për islamizimin e sistemit
juridik. Ka filluar veprimtaria intensive
legjislative e cila ka rezultuar që gjatë vitit
të aprovohen kodifikimet e reja të të drej-
tës civile, tregtare, penale, procedurës dhe
organizimit të gjyqësisë gjatë 1983-1984.
Vlera e brendshme e këtyre kodifikimeve
është zvogëluar me faktin se ato janë
shpallur në kohën e sundimit të regjimit
ushtarak dhe se sipas shumë kritikëve
kanë qenë më shumë shprehje e oportu-
nizmit politik sesa bindjes fetare të udhë-
heqjes. [23] Për këtë arsye, kur
El-Numeiri është hequr nga pushteti me
grushtshtet më 6 prill 1984, u paraqit kër-
kesa për shfuqizimin e këtyre ligjeve. Nga
arsyet e brendshme politike kjo nuk është
bërë por disa prej tyre, sikur Ligji për të
drejtën penale, janë ndryshuar (1991).
Regjimet vijuese, ushtarak nga viti 1989,
qeveria kalimtare nga viti 1993 dhe qeve-
ria e përzgjedhur nga viti 1996, nuk e
kanë ndryshuar më thelbësisht pozicionin
e sheriatit në legjislacionin nacional. Kjo
mbetet si çështje e rëndësishme politike, e
cila ka peshë të veçantë për rregullimin e
raporteve ndërmjet qeverisë në kartuç dhe
rebelëve në jug të vendit.
Pas rrëzimit të regjimit mbretëror në

Libi, udhëheqja e re, e mishëruar në Kë-
shillin e Komandës së Revolucionit, ka
dhënë më 11 dhjetor 1969 proklamatën ku-
shtetuese e cila, edhe pse është paraparë si
akt i përkohshëm, edhe më tej është në
fuqi. Akti i dytë i rëndësishëm kushtetuto-
juridik është Deklarata për vendosjen e pu-
shtetit të popullit nga 2 mars 1977. Në
Proklamatën kushtetuese Libia është për-
kufizuar si “republikë arabe, demokratike
dhe e lirë në të cilën sovraniteti i përket po-
pullit” (neni 1). Islami është religjioni shte-
tëror, kurse gjuha arabe gjuha zyrtare.
Shteti i mbron liritë religjioze në pajtim me
zakonet e vendosura (neni 2). Synimi i
shtetit është realizimi i socializmit nëpër-
mjet zbatimit të drejtësisë shoqërore e cila
ndalon cilindo lloj të formës së shfrytëzi-
mit. Shteti përpiqet që nëpërmjet rrugës së
ndërtimit të bashkësisë socialiste të arrijë
vetëmjaftueshmërisë në prodhimin dhe
drejtësinë në distribuim. Ajo frymëzohet
me trashëgiminë e vet arabe dhe islame,
me vlerat humaniste dhe me kushtet speci-
fike të shoqërisë libiane (neni 6). Në aspekt
të sheriatit si burim të të drejtës, kjo pro-
klamatë përmend vetëm që e drejta e tra-
shëgimisë është e rregulluar me sheriatin

islam (neni 8).
Raporti i udhëheqësish revolucionare

libiane ndaj sheriatit është lëkundur gjatë
dy dekadave të administrimit me vendin.
Janë ndërruar fazat e përkushtimit verbal
ndaj islamizimit, legjislacionit revolucio-
nar, konceptit të ri të të drejtave njerëzore
e pastaj sërish islamizimit. [24] Kjo poli-
tikë e “meandrimit” (gjarpërimit) (Ann
Elizabeth Mayer) sikur edhe eksperimen-
tet e shpeshta me institucionet juridike
dhe politike e rëndojnë vlerësimin e ndi-
kimit real të sheriatit në legjislacion.
Në tetor të 1971 kryetari i Këshillit të

Komandës së Revolucionit Muamer El-
Gadafi, ka iniciuar hapat e parë drejt
shpalljes së sheriatit për burimin e vetëm
të legjislacionit. Atëherë komisioni për re-
vidimin e legjislacionit, nën kryesimin e
kryetarit të Gjykatës Supreme, mori si de-
tyrë t’i sjellë të gjitha ligjet – statusore, ci-
vile, penale dhe tregtare – në harmoni me
parimet themelore të sheriatit dhe ta eli-
minojë ndarjen tradicionale të gjykatave
sheriatike dhe civile. [25] Pas kësaj ka pa-
suar shpallja e kodifikimit të të drejtës fa-
miljare (dhjetor 1972), ndalimi i kamatës
në raportet prej debitori ndërmjet perso-
nave fizikë, shfuqizimi i gjykatave të ve-
çanta sheriatike (1973), zbatimi i
ndëshkimeve hudud (tetor 1983) etj. Pas
shpalljes së revolucionit kulturor në Zu-
vara më 15 prill 1973, është suspenduar
tërë legjislacioni ekzistues që të mënjano-
het pengesa e ndryshimit revolucionar të
shoqërisë. Institucionet juridike islame
gjithashtu janë kritikuar.
Deklarata për vendosjen e pushtetit të

popullit nga viti 1977, e cila faktikisht e
ka shtyrë kushtetutën pasrevolucionare,
në preambulën e vet deklaron pajtimin me
socializmin, por edhe përkushtimin e “Li-
brit të Allahut si burim të përhershëm të
udhëzimit dhe rregullimit të shoqërisë.”
Neni 2 i kësaj deklarate thotë: “Kur’ani

fisnik është kushtetutë e Xhamahirisë So-
cialiste Popullore Arabe Libiane”. Ky do-
kument referon vetëm në Kur’an dhe nuk
e përmend Sunnetin, si burimi i dytë i she-
riatit dhe fikut, si trashëgimi juridike mu-
slimane. Qasja e këtillë ka hapur
mundësinë e shpjegimit të sheriatit pa
mbështetje në shkencën e tij juridike dhe
intervenimit të faktorëve politikë në
domen të dijetarëve.
Një shikim i shkurtër mbi historinë

politike të paradokohe të vendeve të cilat
janë përcaktuar për “islamizimin” e siste-
mit juridik nacional dhe shoqërisë në për-
gjithësi, zbulon disa fakte të rëndësishme.
E para, në të gjitha këto vende deri te
shpallja e sheriatit për burimin e vetëm
apo kryesor të të drejtës erdhi gjatë sun-
dimit të regjimeve ushtarake (Pakistani,
Mauritania, Sudani, Libia) ose ose gjatë
transformimeve revolucionare të shoqë-
risë (Iran). Pasi që natyra e regjimeve
ushtarake dhe revolucionare është e tillë
që e kufizon apo e eliminon rolin e tru-
pave përfaqësues dhe ngushton fushën e
të drejtave dhe lirive njerëzore, futja e
sheriatit jo rrallë është rrëgjuar në zbati-
min e sanksioneve penale. Tërë e drejta
hyjnore, në vend që të sjellë deri te sen-
dërtimi i mirëqenies së përgjithshme, në
rastet e tilla është vënë në funksion të re-
presionit politik. Synimet e përgjithshme
të sheriatit (mekasid) janë shpërfill, ko-
diofikiimit të normave të sheriatit nuk i ka
paraprirë ndarja e dispozitave të shpallura
nga shpjegimi i tyre historik, ndërsa zba-
timit të sanksioneve nuk i ka paraprirë ga-
rancia e të drejtave dhe lirive.
E dyta, shpallja e sheriatit për burimin

e vetëm të të drejtës nacionale ka pasur
pasoja të ndryshme në identifikimin e bu-
rimeve të sovranitetit dhe pozicionit të pu-
shtetit legjislativ dhe gjyqësisë në këto
vende. Pakistani dhe Irani kanë tentuar ta
zhvillojnë modelin e shtetit i cili në vete

unifikon formën republikane të qeveri-
sjes, të huazuar prej historisë evropiane,
dhe ideologjinë islame. Rezultati ka qenë
koncepti i “republikës islame” (islami dhe
res publika). Libia është përpjekur ta in-
tegrojë Islamin në perceptim të ri “të
vdekjes së shtetit”. Rezultati është kon-
cepti “i shtetit të masave të gjera popul-
lore” (xhamahirija). Mauritania dhe
Sudani kanë tentuar që formën republi-
kane të qeverisjes ta mbushin me principe
dhe institucione islame. Pakistani dhe
Irani e kanë shpallur de jure sovranitetin
Hyjnor, pushtetin legjislativ të parlamen-
tit e kanë kufizuar me pajtimin me Ligjin
Hyjnor, sheriatin e kanë ngritur në nivel
mbi rregullat pozitive. Mauritania, Sudani
dhe Libia kanë shpallur sovranitetin e po-
pullit. Në rastin e parë, sheriati i jep leg-
jitimitet vendimeve të trupave legjislativë,
në rastin e dytë trupat legjislativ vendosin
për vëllimin e zbatimit të sheriatit.
Në Pakistan, Iran dhe deri diku në

Mauritani ekzistojnë trupa të veçantë për
sigurimin e pajtimit të ligjeve pozitive me
sheriatin. Në Pakistan ky është Gjykata fe-
deral Sheriatik, në Iran Këshilli i mbrojtë-
sve kurse në Mauritani Këshilli i Lartë
Islam. Sidoqoftë, skpertëve juridikë musli-
manë iu është dhënë roli i ruajtësve të po-
zicionit dominant të sheriatit, ngjashëm me
rolin e gjykatësve të gjykatave kushtetuese
apo supreme në vendet perëndimore të
cilët vigjilojnë mbi kushtetutshmërinë e
ligjit. Në libi dhe Sudan nuk është paraparë
trup i veçantë i cili do ta kryente këtë fun-
ksion. Prandaj, ky funksion është në
domen të politikës e jo profesionit.
E treta, në të gjitha këto raste deri te

“islamizimi” i sistemit juridik erdhi në
vitet 1980-ta dhe 1990-ta në suaza të fe-
nomenit global të rimëkëmbjes islame (el-
sahva el-islamijja).Në këtë lëvizje është
theksuar identiteti islam përballë perëndi-
mizimit dhe e Drejta Hyjnore përballë të
drejtës njerëzore. Në disa raste duke e
futur sheriatin si burim të vetëm të vendit,
elitat qeverisëse i janë përgjigjur kërke-
save të lëvizjeve dhe masave islame, në ra-
stet tjera në sheriat kanë tentuar të gjejnë
zëvendësimin për legjitimitetin e humbur.
Dy dekada pas fillimit të valës së madhe të
rimëkëmbjes islame ndër protagonistët
ndikues të kësaj lëvizjeje mund të dëgjo-
het mendimi se i është dhënë theks tepër i
madh çështjes së shtetit dhe pikarritjes së
të drejtës si instrument të ndryshimit sho-
qëror dhe se në këtë fushë është i nevoj-
shëm “ndryshimi i paradigmës”. 

-vazhdon-

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Shkruan:  M.sc. Artan S. Mehmeti

Kurani është Fjala e Zotit, të cilën
Ai ia shpalli pejgamberit Muha-
med (a. s.) nëpërmjet engjëllit

Xhibril.  Muhamedi (a. s.) e mësonte atë
përmendsh dhe pastaj ua diktonte sho-
këve të tij, të cilët, nga ana e tyre, e më-
sonin përmendsh, e shkruanin dhe e
përsërisnin së bashku me Pejgamberin.
Libri i Shenjtë i zbriti profetit të fundit,
hazretit Muhamed (a. s.), që atë t’ua
kumtojë tërë njerëzve pa përjashtim. Ku-
rani është shpallur jo në formën e një akti
momental, por në formë të një procesi
unikal, të pashembullt, që ka zgjatur 23
vjet, nga viti 609 – 632 të formësimit bu-

rimor të pazëvendësueshëm të fesë
islame, si fe e madhe botërore.

KURANI TË OBLIGON NË
HULUMTIME SHKENCORE

Kurani në shumë ajete u bën thirrje
besimtarëve për të kërkuar dituri. Ai që i
analizon këto ajete e kupton qartë se ky
libër të obligon studimin. Fakti se fjala e
parë e shpallur ishte “lexo”, jep të kup-
tosh se Kurani i jep vlerë të madhe ditu-
risë, duke të obliguar që ta kërkojmë atë,
në mënyrë që të jemi sa më të arsimuar si
në aspektin fetar, ashtu edhe në atë
shkencor. Përveç kësaj, në Kuran janë të
paraqitura një mori observimesh për

shumë fenomene si p.sh. qiejt, shiun,
bimët, kafshët, lindjen dhe perëndimin e
diellit, shenjat gjeografike, procesin e kri-
jimit të njeriut, planetët etj. Për t’i ek-
sploruar këto, duhet t’i studiojmë!
Zoti (xh. sh.) për këtë në Kuran thotë:
“A nuk i shikojnë devetë se si janë

krijuar? Edhe qiellin se si është ngri-
tur lart? Edhe malet se si janë vendo-
sur? Edhe tokën se si është shtruar?”
(Gashijeh, 17 – 20)

ARGUMENTET E QARTA

Mu’xhizet (mrekullitë mbinatyrore)
dhe argumentet e qarta të Muhamedit (a.
s.) janë të shumta, të ndryshme dhe të

përjetshme, ngase ai është vulë e të dër-
guarve dhe lajmëtarëve të fesë. Njëra nga
argumentet e misionit të Muhamedit (a.
s.) është edhe shfaqja e mrekullisë së re,
që i ka libri që ka ardhur nga Allahu (xh.
sh.), mrekulli e cila ka prioritet shkencën,
e cila gjendet në Kuranin e nderuar.
Kurani na tregon për shumë feno-

mene dhe fakte shkencore. Këto fakte në
Kuran paraqiten një nga një, e në disa
raste në mënyrë të qartë dhe me saktësi
të paparë. Ka raste kur këto fakte paraqi-
ten në formë metaforike dhe alegorike.
Prej shumë fakteve shkencore që ndo-
dhen në Kuran, një numër i konsiderue-
shëm i këtyre fakteve njeriu i ka zbuluar
vetëm me ndihmën e teknologjisë së she-
kullit XX, e të cilat janë shpallur në
Kuran 1400 vjet më parë. Këto fakte
shkencore në kohën e Muhamedit (a. s.)
as që mund të perceptoheshin apo të
imagjinoheshin. Këto fakte e vërtetojnë

edhe më tepër prejardhjen hyjnore të Ku-
ranit. Kjo, gjithashtu, e argumenton dhe
vërteton se Muhamedi (a. s.) është me të
vërtetë një pejgamber i dërguar prej Zotit.
Në Kuran ka shumë fakte shkencore.

Në pa mundësi që t’i përmendim të gji-
tha këto, ne i kemi zgjedhur vetëm disa
prej tyre. Disa nga këto fakte janë: krijimi
i universit që nga forma e tij fillestare, që
ishte një materie gaz – pluhur,  e deri tek
shkatërrimi i çdo gjeje që ndodhët në të,
lëvizja e Diellit dhe e planetëve, galakti-
kat, llojet e botës bimore dhe shtazore,
detet, forma dhe lëvizja e maleve, fazat e
krijimit të fëmijës në barkun e nënës, tri
zonat e errëta të përfshira në zhvillimin e
embrionit; lëngun që hidhet nga ma-
shkulli (sperma), që është përcaktues i
gjinisë së fëmijës; ndodhitë që kanë ndo-
dhur në historinë e njerëzimit para shpal-
ljes së tij; prejardhjen e hekurit,
atmosferën dhe proceset që ndodhin në të

etj. Kurani gjithashtu flet edhe për eko-
nominë, juridikun, të cilat në kohën e
shpalljes së tij kanë qenë të paimagjinue-
shme.
Edhe pse qëllimi i zbritjes së Kuranit

nuk ishte që të na mësojë shkencën e
gjeografisë, të astronomisë, mjekësisë,
apo të shkencave tjera, ai prek çështje që
kanë të bëjnë me këto shkenca, duke na
informuar në mënyrë të detajuar për to,
ndërsa shkencat e lartpërmendura kanë
arritur tek kjo e vërtetë vetëm pasi që janë
bërë hulumtime dhe studime, e që në shu-
micën e rasteve kanë zgjatur deri në qin-
dra apo edhe mijëra vjet.
Për këtë Zoti (xh. sh.) në Kuran thotë:
“Është fakt se në krijimin e qiejve e

të tokës, në ndërrimin e natës e të ditës,
të anijes që lundron në det që u sjell
dobi njerëzve, në atë shi që e lëshon Al-
lahu prej së larti e me të ngjall tokën
pas vdekjes së saj dhe përhapë në te
nga çdo lloj gjallese, në qarkullimin e
erërave dhe reve të nënshtruara mes
qiellit e tokës, (në të gjitha këto) për
një popull që ka mend ka argumente.”
(Bekare, 164)
Feja me shkencën e vërtetë janë si dy

fytyrat e së njëjtës gjë. Feja e shëtit nje-
riun në rrugë të vërteta dhe i jep mundësi
të arrijë në përfundime që do ta bënin të
lumtur. Kurse shkenca, me qëllim dhe
synim të qartë, si një pishtar në këto
rrugë, ia ndriçon atij atë ç’ka para. Siç ci-
tohet dhe nga Albert Ajnshtajn, i cili kon-
siderohet si një nga shkencëtarët më të
mëdhenj të shekullit XX, “shkenca pa
fenë është e çalë”, që do të thotë se
shkenca e paudhëhequr nga feja nuk
mund të ecë korrektësisht, por përkun-
drazi, do të shpenzojë shumë kohë në
nxjerrjen e disa rezultateve e ç’është më
e keqja, shpesh është dhe pa rezultate.
Kurani i cili i zbriti Muhamedit (a. s.),

me qëllimin që t’ua kumtojë tërë njerëzve
pa përjashtim, i jep vlerë të madhe ditu-
risë, duke na obliguar që ta kërkojmë atë.
Kurani na tregon për shumë fenomene
dhe fakte shkencore,  të cilat janë të pa-
raqitura me një saktësi të paparë. Prej
shumë fakteve shkencore që ndodhen në
Kuran, një numër i konsiderueshëm i kë-
tyre fakteve njeriu i ka zbuluar vetëm me
ndihmën e teknologjisë së shekullit XX,
kurse në kohën e Muhamedit (a. s.) as që
mund të perceptoheshin apo të imagjino-
heshin. Këto fakte e vërtetojnë edhe më
tepër prejardhjen hyjnore të Kuranit, si
dhe Muhamedin (a. s.) si një pejgamber i
dërguar prej Zotit.

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

Kurani 
i paraprin shkencës

“Ne do t’ua bëjmë atyre të mundshme që t’i shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre deri
që t’u bëhet e qartë se ai (Kurani) është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?”

(Fussilet, 53)
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Shkruan Nexhat Ibrahimi

Çështja e përparimit intelektual, si-
domos përparimit teknike-tekno-
logjik, është ndër temat më të

përfolura në të gjitha nivelet, në të gjitha
vendet gjatë shekullit XX-XXI. Por, më së
shumti përflitet në vendet e pazhvilluara
dhe ato të gjysmëzhvilluara, për shkak të
synimit të tyre që t'i bashkohen të zhvil-
luarve. Në këtë bisedë, e pashmangshme
është edhe fjala Perëndim, si sinonim i
zhvillimit, progresit, në të gjitha pikëpam-
jet. Këtë për vete e mendon edhe vetë Pe-
rëndimi. Si i tillë edhe sillet me vendet e
tjera, duke shtrirë dominimin e vet tek ta,
madje duke eksportuar maniret e veta tek
ta, si në shkencë e teknologji, ashtu edhe
në kulturë, art, filozofi, letërsi, bonton e
përditshmëri.

SHQYRTIME RRETH MODERNIZMIT

A është moderne një gjë edhe për Pe-
rëndimin, edhe për Lindjen? A është e din-
jitetshme një gjë edhe për Perëndimin,
edhe për Lindjen?
Pyetja vijuese është: përse Perëndimi

quhet modern e jo edhe Lindja? Mos është
modern për shkak të shkencës e përpari-
mit, apo edhe për shkak të kulturës e qy-
tetërimit që ka, për shkak të kulturës,
filozofisë dhe mënyrës së jetesës që bën?
Mos është modern Perëndimi për shkak të
pornografisë, luksit, shfrenimit e perversi-
tetit moral, përdorimit të narkotikëve etj.?

A mos duhet të bëhemi edhe ne sikurse
amerikanët nëse dëshirojmë të bëhemi
modernë, përparimtarë në shkencë e tek-
nologji? A mos domethënë kjo që, nëse ne
duam të bëhemi përparimtarë në shkencë
e teknologji, duhet të kemi politikë e kul-
turë jo religjioze e të pamoralshme?
Mendimet janë të shumta, por dy prej

tyre dominojnë. Njëri mendim është se
disa kritikë të modernizmit thonë se mo-
dernizmi ka instaluar vlera të shumta ne-
gative, pikërisht në saje të sistemit dhe
mënyrës së funksionimit të tij. Ata porosi-
tin se, pasi që vlerat moderniste janë të pa-
pranueshme për tradicionalizmin (si
shkatërrimi i natyrës dhe problemi eko-
logjik, kolonializmi dhe neokolonializmi,
prodhimi i armëve kimike e biologjike të
shkatërrimit në masë, pervesiteti seksual i
të gjitha llojeve, pornografia etj.), as mo-
dernizmi si përparim teknik e teknologjik
nuk nevojitet.
Në anën tjetër, të arriturat e fundit në

industrinë automobilistike, të aviotran-
sportit, arritjeve teknike në fushën e bio-
logjisë, kozmologjisë, fizikës, në telefoni,
kompjuteristikë, televizion, grafikë e
shumë tjera, jo vetëm që joshin, por ule-
maja islame madje i rekomandon si mjete
për të mbajtur hapin me botën (edhe pse
ato përmbajnë në vete edhe pornografi e
degjenerime të tjera). Para kësaj çështjeje
duhet të pyesim: a është diç moderne
vetëm pse pikënisjen e ka në Perëndim? A
është moderne vetëm pse është e prodhuar
nga perëndimorët? A mund të quhet një

inovacion modern dhe të mos jetë pro-
dhim perëndimor.
Modernizmi paraqet pikën kthesë të

epokës së re ideore në Perëndim. R. Be-
koni (1220 - 1292) dhe R. Dekarti (1597-
1651) janë fillimi i kësaj epoke me
kontestimin e metodologjisë aristoteliane
(e cila bazohej në pikëpamjen racionale,
me epërsi ndaj metodës eksperimentale)
dhe afirmimin e metodës tjetër, asaj empi-
rike. R. Bekoni e avancoi metodën empi-
rike, të vrojtimit dhe përvojës dhe në vend
të Organonit të Aristotelit propozoi Orga-
nonin e Ri, me synim të sendërtimit të do-
bisë materiale për njeriun. Edhe R. Dekarti
ndihmoi pikëpamjet e Bekonit për përdo-
rimin e të menduarit. Dekarti mendonte se
shkenca ka njohuri të qarta dhe të besue-
shme, ndërsa matematikën e konsideronte
shembull të përkryer të shkencës. Për Be-
konin rëndësi fondamentale kishin shken-
cat natyrore, por për Dekartin rëndësi
kishte matematika. Këto dy metoda, ajo e
vrojtimit dhe përvojës të Bekonit dhe ajo
e matematikës e Dekartit, i hapën Perën-
dimit dyert drejt përparimit shkencor, i cili
ishte shkaktari themelor i fillimit të mo-
dernizmit. Me zvogëlimin e rëndësisë së
filozofisë peripatetike të Aristotelit, u zvo-
gëlua edhe ndikimi i Kishës në shoqëri,
ashtu si i kishte kuptuar Kisha çështjet e
caktuara filozofike, të cilat ishin ngushtë
të lidhura me perceptimin kishtar të peri-
patetizmit (kjo ndodhi për shkak se Toma
Akuini ishte interpretuesi më i madh ki-
shtar, kurse Vatikani mësimet e Akuinit në

teologji e filozofi i shpalli për doktrinë
zyrtare kishtare në vitin 1879. Rritja e ndi-
kimit të shkencës në shoqëri çoi në lirinë
e shkencës nga Kisha dhe në paraqitjen e
modernizmit si tërësi shoqërore, me pikë-
pamje të përkufizuara në fushat e ndry-
shme të jetës. Në evoluimin e
modernizmit ndikuan shumë faktorë, si:
ushtarakë, ekonomikë, politikë, socialë etj
.. Por, meqë ne hulumtojmë aspektin ideor
e jo praktik të përparimit të shkencës e tek-
nologjisë, po orvatemi të gjejmë edhe fak-
torët ideorë të përparimit dhe
modernizmit.

PËRSE PËRPARIMI TEKNIK DHE
TEKNOLOGJIK NË PERËNDIM

Pyesim sërish: përse shkenca në kupti-
min e sotëm u shfaq dhe përparoi në Pe-
rëndim e jo diku tjetër?
Ka shumë faktorë, por njëri nga ta

është trashëgimia antike greke dhe qën-
drimet e feve të shpallura (monoteiste),
përkatësisht moskonsistenca e pajtimit të
ndërsjellë ndërmjet besimit dhe arsyes në
etapa të caktuara të mesjetës te myslima-
nët dhe kontestimi i Kishës Romane dhe
të doktrinës së saj nga luterianët reforma-
torë, përgatiti klimë të favorshme për kër-
kimin e dijes jashtë sistemit të
deriatëhershëm. Kjo ndarje e shkencës
prej Kishës shkaktoi shumëzimin e ideve
dhe rriti frymën e hulumtimeve. Dalja në
skenë e E. Kantit (1724 -1804) dhe G. F.
Hegelit (1779-1831), i dhanë rëndësi nje-
riut, ndërsa për këtë angazhim Jyrgen Ha-
bermasi (1929) e quajti Hegelin si
themelues dhe kontribuues të moderniz-
mit. Në këtë frymë ishte edhe E. Kanti,
ndër mendimtarët e rëndësishëm moder-
nistë, i cili, i pyetur për iluminizmin, tha:
"Eliminimi i tutorisë mbi njeriun".
Kjo ishte edhe një përgjigje në favor të

frymës së kolektivizmit grek dhe instali-
mit të frymës së subjektivizmit të njeriut,
i cili e gjeti veten në fushën e kolektivite-
tit, që në fund të dominojë me kolektivite-
tin.
Këto ndryshime sollën vlera dhe jo-

vlera, vlerësime relative të palëve, por si-
doqoftë, modernizmi solli përparim, i cili,
edhe pse pati efekte edhe pozitive (mate-
riale) edhe negative (në sistemin e vle-
rave), njerëzve u solli një klimë pozitiviteti
pas një varfërie shkatërruese shumëshe-
kullore. Produkti më i rëndësishëm i pro-
gresit ishte mirëqenia, edhe pse grupet e
sufizmit islam e kontestojnë këtë konsta-
tim, duke favorizuar varfërinë, por grupet
e etikës islame e relativizojnë mendimin
sufist, duke thënë: “Nëse njeriu është i
varfër duhet të bëjë durim e nëse është i

pasur duhet të bëhet falënderues.” Në anën
tjetër, në peshoren e arsyes dhe hulumti-
meve shkencore, këto dilema nuk kanë
vlerë dhe më tepër acarojnë gjendjen sesa
e qetësojnë. Madje, bollëku material, sipas
tyre, çon në degjenerim moral, social e
ekonomik. Por, edhe varfëria nuk qëndron
më mirë, sepse nxit kriminalitetin mate-
rial, social, moral etj.
Të dy pikëpamjet kanë anën pozitive,

por edhe anën negative, jo si pasojë e var-
fërisë vetvetiu, as e bollëkut vetvetiu, por
si pasojë e abuzimit me këto dy gjendje,
prandaj edhe eliminimi i shkencës do të
ishte i paqëndrueshëm, sepse ajo është
produkt i mendjes dhe të menduarit. Men-
dja dhe të menduarit nuk mund të elimi-
nohen, sepse janë dhuratë e Zotit dhe
nevojë e njeriut. Skajshmëria në përdori-
min e mendjes dhe të të menduarit, fry-
mëzuar nga Kanti e Hegeli, solli deri te
epoka e quajtur "epoka e arsyes" (age of
reason), duke e bërë arsyen strumbullar të
jetës dhe veprimit.
Ky trend nxiti postmodernistët dhe të

tjerët që të reagojnë kundër absolutizmit
të shkencës dhe produktit të saj, arritjeve
teknike.
Islami nuk është kundër dijes e shken-

cës, as kundër produkteve të tyre dhe dijen
e konsideron mjet për njohjen e gjërave e
jo synim në vete. As arritjet e saj nuk i
konsideron absolute, por vetëm përpjekje
njerëzore, pa marrë parasysh vendin dhe
kohën ku prodhohet.
Muhammedi a.s. thotë: "Urtësia është

gjë e humbur për besimtarin, ku ta gjejë, le
ta marrë". "Kërkoje diturinë qoftë edhe në
Kinë".
Në brezat e parë të myslimanëve nuk

kishte neveri e rezistencë ndaj diturive të
huaja. Përkundrazi, i merrnin dhe i stu-
dionin. Bënin vlerësimin dhe u sugjero-
nin besimtarëve për përdorimin apo
mospërdorimin e atyre shkencave e urtë-

sive. Shkenca vetvetiu nuk ka të keqe, de-
risa asaj nuk i shtohet kriteri i vlerësimit
dhe orientimit dhe përdorimit të asaj
shkence. Ajo mund të bëhet e keqe nëse
nuk përdoret për qëllimet e mirëfillta, të
dobishme e humane. Nuk ishte e keqe as
shkenca islame që iu dha botës disa she-
kuj me radhë. Nëse një kulturë e qytetë-
rim abuzon me shkencën dhe të arriturat
teknologjike, shkenca dhe arritjet tekno-
logjike vetvetiu nuk kanë kuptim të keq
dhe nuk duhen refuzuar ato. Ajo do të re-
fuzohet nëse njeriu i jep mandat të vlerë-
sojë botën, të orientojë botën, të mohojë
Zotin apo të prodhojë zota të tjerë. Kjo
nuk është shkencë e mirëfilltë, por speku-
lim njerëzor. Si rezultat i kësaj mund të
thuhet se filozofia antike greke nuk duhej
refuzuar, por duhet refuzuar ajo që syno-
hej nga disa filozofë grekë. Gjithashtu,
bollëku nuk duhet refuzuar. Por, nëse bol-
lëku bëhet synim në vete, atëherë nuk
është faji te bollëku por te njeriu lakmues
dhe i verbër apo te ideologjia e tij që
synon çdo gjë, pa marrë parasysh mjetet e
sendërtimit. Të këqijat në Perëndim nuk
janë rezultat i shkencës, por i bollëkut dhe
mungesës së moralit në këtë shkencë me
bollëk.
Dija dhe shkenca janë pa atdhe, pa

gjuhë, pa racë, pa ngjyrë, as të Lindjes e
as të Perëndimit. Njeriu i interesuar mund
t'i marrë dhe përvetësojë kudo qofshin ato.
Shoqëria religjioze, që është e hapur ndaj
urtësisë dhe vlerave botërore, është e vo-
litshme për zhvillimin e dijes dhe shken-
cës. Gjasat që shoqëria e tillë të gjejë
hapësirë në shekullin XXI dhe të bëhet e
kërkuar, me synim të gjetjes së zgjidhjeve
për krizën e shumëfishtë njerëzore, janë
reale dhe shpresëdhënëse. Si rezultat i
ndërlidhjes, pak nga pak, shoqëria mo-
derne morale njerëzore do të rrëshqasë
drejt shoqërisë moderne religjioze njerë-
zore.

Dilema e shoqërise myslimane
bashkëkohore ndaj modernizmit
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Shkruan: ma. Behrim JUSUFI

Të menduarit mbi botën, përkatë-
sisht botëkuptimet na paraqiten
ashtu si shikojmë në realitetin e

saj, dhe jo si në realitet është bota. Më-
nyrat, format e paraqitjes brenda siste-
meve të caktuara shoqërore janë fryt i
imagjinatës njerëzore. Sa herë dëgjojmë

për një sistem të caktuar vlerash, përa-
fërsisht na përfytyrohet mënyra e fun-
ksionimit të tij. Jo rrallë, mendja i
rrotullon idetë, konceptet, imazhet e si-
stemeve të ndryshme të vlerave, andaj
shpesh ajo has në enigma dhe pyetje të
cilat e sfidojnë, të tilla si: A thua, vërtet
kështu qenka realiteti i një sistemi vle-
rash shoqërore, apo si i tillë erdhi si

brumë i gatshëm, a ndoshta realiteti
rreth tij është krejtësisht ndryshe nga ai
që paraqitet para syve?
E nëse qenka kështu, atëherë sigu-

risht se duhet të ndryshojmë shprehitë
tona, duhet ta shikojmë realitetin e botës
ashtu çfarë në të vërtetë është, dhe të
përpiqemi që të bëjmë qasje ndryshe për
po të njëjtat gjëra. 
Në jetë janë gjashtë antagonizma:

jeta dhe vdekja, paqja dhe lufta, skamja
dhe mirëqenia, dashuria dhe vrazhdë-
sia, ndëshkimi dhe falja, injoranca dhe
dija. Të gjitha këto e ndjekin njëra-tje-
trën dhe në mungesë të njërës, manife-
stohet antagonistja e saj. Këto janë
pothuajse si një trup të mishëruara mes

vete;  po të iku njëra, paraqitet tjetra.
Meqë jeta është një dhuratë e çmuar e
cila ofrohet vetëm një herë, po aq herë
kemi mundësi ta shfrytëzojmë çdo rast
të saj.

Thuaj jetës të dua,
ti një herë m’u ke ofruar mua.
E antagonistes së saj,
thuaji ti je jetë e re për mua!
Eja paqe më përqafo,
me luftë mos më frikëso,
Mirëqenie, qofsh ti me ne,
pranë nevojës së skamnorëve.
Se me dashuri, zemrat zbuten,
ata që falin, ata të falur bëhen.
Ndëshkimi te ne vend s’duhet të ketë,
mëshira duhet t’ na buzëqeshë.
Nëse të vetëdijshëm dhe mendjendri-

tur bëhemi.
Parajsën e Tokës do ta kemi!

Asnjë vepër, sado e vogël, nuk duhet
përçmuar, sepse në të mund të ketë mi-
rësi e urtësi të mëdha; një pengesë e
hequr prej rruge është mirësi e madhe,
ngase u mundëson qarkullim të lirshëm
të tjerëve. Pastaj fjalët mund të jenë me-
lodi, tinguj qetësues, dhe shkak për për-
fitimin e zemrave; edhe fjala është vepër

përderisa i paraprin diçka të cilën e fshe-
hin zemrat dhe mendjet njerëzore. Por,
ajo mund të bëhet edhe shkaktare e nxit-
jes së të keqes, përçarjeve dhe fërki-
meve, si rezultat i së cilës vjen deri te
mospëlqimet dhe tendencat për urrejtje e
dhunë, të cilat më pas mund të rezul-
tojnë me çrregullimin e ekuilibrit të
paqes. Kur kjo e fundit largohet prej
lojës, në lojë futet antagonistja e saj, e
cila i gëlltit jetët e njerëzve. 
Prandaj, me çdo kusht duhet vepruar

ndryshe, duhet të kihet kujdes për di-
skursin dhe për çdo fjalë që nxirret prej
aparatit të të folurit, sepse: Mbretëria e
fjalës e bën poseduesin e saj prej mbre-
tit përderisa e ka nën kontroll atë; në
shërbëtor, në momentin kur ai e thotë.
Përçarja nuk sjell dobi, sepse çdo vik-
timë është histori dhe botë më vete. Nuk
ka fitues aty ku ka viktima, edhe pse
vlera e jetës së njeriut ka humbur peshë,
sepse vlerat humane janë zëvendësuar
me ato të interesave materiale; për
shtrirje territoriale, sundim ekonomik,
politik e të ngjashme. 
O vëlla, po pate mundësi ndihmoje

skamnorin; të drejtohem sidomos ty,
ngase mileti ta besoji ty pozitën, të bëri
prijës. 

Sheh fytyra të lodhura, të drobitura,
që humbën besë në ata që udhëheqë-

sin ua besuan,
që presin me fytyrat e njoma e të

zbehta,
duke i shtrirë duart e tyre të mpira,
e ashtu të shtrira ndihmë presin,
gjithë kohën e lume derisa të vdesin.

Falësi është më i mirë se i faluri,
është në piedestale më të larta, sepse
zemra e tij është e mbushur me: bujari,
mirësi, butësi, qetësi, mëshirë e dashuri.
Prandaj, ai që sillet me dashuri është më
i ngritur dhe më i privilegjuar se ai që
nuk është i atillë, sikurse që është më i
mirë falësi sesa ai që nuk është i atillë. 
E, për t’i arritur gjithë këto vlera uni-

versale të humanes duhet të ndryshojmë
qasjen dhe shprehitë tona: në të men-
duarit, gjykuarit, të folurit dhe sjelljen
tonë, dhe të mos bëhemi injorantë, por
të urtë e të ditur. Një gjë e këtillë do të
rrezatonte: dashuri, mirësi, bashkëpu-
nim, falje dhe ndihmë mes njëri-tjetrit.
Prandaj, si përfundim do të sillte: paqe,
lumturi e mirëqenie më të mirë për gji-
thë komunitetin. 
Me një fjalë, do të ishte pasqyrim i

Parajsës në Tokë!

Për pasqyrimin e Parajsës 
në Tokë

Diskurse të stërmbushura për ndryshime.
Po vallë, a vjen ndryshimi vetë?
Kalaja është e madhe, por ndërtohet me pjesë të vogla.
Me copëza guri të renditura e të kapura mes vete.
E, po kështu duhet të sillemi edhe ne!
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Nga Seid Husein Nasr

Ebukura ka forcë rrezatimi dhe
shkëlqimi, dhe ajo në fakt ndan
prirjen themelore për mëshirën dhe

dhembshurinë. Për më tepër, e bukura me-
rakoset rreth grumbullimit dhe ndihmon që
elementet e shpërndara të shpirtit të mbli-
dhen në gjendje të qetësisë. Nga kjo, e bu-
kura është e lidhur edhe me paqen dhe ajo
posedon fuqi të konsiderueshme qetësuese
mbi shpirtin, mbi veçorinë thelbësore për
shpirtëroren islame, siç është e pasqyruar
qartë në artin islam.
Por, ç’është e bukura? Në universin

islam si dhe në botët e tjera tradicionale, e
bukura nuk është gjendje thjesht subjektive
e cila ekziston vetëm “në syrin e vëzhgue-
sit”, sepse çdo qenie intelektuale njerëzore
ka forcë të vlerësojë zakonisht lloje të cak-
tuara të së bukurës, kurse lloje të tjera jo. E
bukura është dimension i vetë realitetit
kurse filozofët islamë dhe mistikët, shekuj
me radhë kanë dëshmuar, përmes kupti-
meve individuale, atë thënien platonike: “E
bukura është pasqyrim i së vërtetës.” Por,
fjala arabe haqiqah nënkupton “të vërte-
tën” dhe “realitetin”, kurse emri i Allahut
al-Haqq nënkupton unifikimin e atij dyshi
në vetë Zotin, I Cili është Realitet në do-
methënien e Tij absolute, Realitet që na
bën më të lirshëm, siç e ka dëshmuar edhe
Krishti po edhe vetë Realiteti absolut.
Meqë Zoti në kuptimin metafizik është i
vërtetë dhe realitet, ai nuk mund të jetë tje-

tër përpos i bukur. Siç do të thoshin sufi-
stët, çdo e bukur, tekembramja, rrezaton në
nivelin e veçantë të realitetit të Bukurisë së
Portretit Hyjnor.
Mund të thuhet se Islami është religjion

i së bukurës, virtyt i cili asnjëherë nuk
mund të shkëputet nga e mira. Në botën e
sotme, e mira dhe e bukura janë të ndara
nga njëra tjetra, bile edhe njerëzit religjiozë
gravitojnë  kah e mira duke e konsideruar
shpeshherë të bukurën si luks. Aq me tepër,
disa mendimtarë religjiozë të modernizmit
perëndimor kanë zhvilluar “kultin e së
shëmtuarës”, rezultati i së cilës është numri
i madh i kishave tmerrësisht të shëmtuara
që mund të shihen pikërisht në disa shtete
katolike, ku gjithashtu mund të zbulohen
shprehjet më të bukura të arkitekturës së
krishterë. Kur flitet për të shëmtuarën,
duhet theksuar që ai “kult i së shëmtuarës”
sot ka depërtuar edhe në botën islame, e
cila njeh shumë xhami pakrahasueshmë-
risht të prapambetura kundrejt moshata-
reve të tyre nga Perëndimi. Ato, në fakt nuk
paraqesin artin apo mendimin islam, por
hulumtojnë thjesht ndikimet nga jashtë.
Zakonisht, në perspektivën tradicionale
islame, bukuria dhe mirësia janë të panda-
shme. Në gjuhën arabe fjala husn nënkup-
ton, realisht, të dyjat – “të bukurën” dhe “të
mirën”, ndërsa qubh nënkupton “të shëm-
tuarën” dhe “të keqen”.
Mund të thuhet se e mira i përshtatet

dimensionit të jashtëm të gjërave kurse e
bukura dimensionit të brendshëm, që do të

thotë se nuk ekziston e bukura e jashtme
dhe e mira e brendshme. Ekziston një tre-
gim në lidhje me këtë çështje që sqaron
plotësimin ndërmjet meshkujve dhe fem-
rave apo ndërmjet yin dhe yang, të cilët vë-
zhgohen kozmologjikisht dhe shpirtërisht,
po edhe në shkallën njerëzore. Në Islam
thuhet se bukuria femërore është e jashtme
kurse mirësia e saj – e brendshme, ndërkaq
mirësia mashkullore është e jashtme, kurse
bukuria mashkullore, e brendshme. Njëjtë
sikur yin dhe yang që plotësojnë njëra-tje-
trën duke krijuar së bashku rrethin e për-
sosur që është i lidhur me Tao-n, e bukura
dhe e mira plotësohen mes veti duke u bërë
të pandashme. Roli i religjionit në per-
spektivën islame nuk është vetëm mësim i
zbatimit të së mirës, por njashtu edhe rre-
zatim i së bukurës në të gjitha nivelet e saj
– shpirtërore, intelektuale dhe fizike.
Thuhet se në budizëm, personaliteti i

Budës i shpëton shpirtrat përmes bukurisë
së tij. Po ashtu, mund të thuhet që vetë bu-
kuria e recitimit kuranor ka fuqinë shpë-
timtare. Në shoqërinë tradicionale islame,
asnjëherë nuk dëgjohet fjala e Zotit dhe e
atyre myslimanëve që nuk dinë arabisht
dhe që nuk e kuptojnë bile as porosinë e
asaj që recitohet. Kjo, gjithashtu vlen edhe
për shkrimin e Kuranit që paraqet kaligra-
finë e përgjithshme islame. Qysh nga kohët
më të hershme, teksti i shenjtë është
shkruar në kaligrafinë më të bukur, dhe pa-
dyshim, gjatë shekujve, për cilindo qoftë
brez mysliman, Kurani ka qenë libri më

mirë i stolisur. Në sytë dhe veshët e mysli-
manëve, teofania qendrore e religjionit të
tyre, gjegjësisht Kurani, ka qenë gjithmonë
i lidhur me të bukurën, siç janë të lidhura
strukturat dhe godinat me çështjet relig-
jioze. Ky theks, që ka të bëjë me lidhjen në
mes të bukurës dhe të shenjtës, nuk ishte i
vetmi në Islam. Para kohërave moderne,
arti më i bukur i të gjitha civilizimeve ishte
arti i shenjtë, drejtpërdrejt i lidhur me ce-
remonitë dhe praktikat fetare, siç shihet në
katedralet gotike, në tempujt hindusë e bu-
distë dhe në llojet e ndryshme të ikonave,
pastaj të mos harrojmë pa përmendur edhe
idenë tingullore të muzikës dhe të poezisë.
Nëse Islami mund të quhet religjion i

së bukurës, mund të parashtrohet pyetja:
përse mendimtarët religjiozë, myslimanët
njëjtë sikur hebrenjtë dhe të krishterët kanë
paralajmëruar se shpirti mund të dehet nga
e bukura dhe të kundërshtohet nga Zoti;
përse disa mistikë të mëdhenj janë kujde-
sur që të mos rrethohen me objekte të bu-
kura? Përgjigjja është se e bukura është
gjithsesi teofani e fuqishme tërheqëse apo
manifestim i dukshëm i Realitetit të Zotit
dhe ka fuqi që ta tërheqë shpirtin kah vetja.
Thënë shkurt, fuqia e së bukurës që teofa-
nisë t’ia ofrojë shpirtin, paraqet thikë me
dy tehe. E bukura është rrugë mbretërore
kah Zoti dhe njëkohësisht pengesë që të ar-
rihet te Zoti. Mund të thuhet se, kur të mos
ekzistonte e bukura në botën e këtushme,
atëherë nuk do të kishte as huti të shpirtit
me botën dhe çdo shpirt do të ishte më afër
Zotit. Në një farë kuptimi, jeta shpirtërore
nuk do të ishte provokim, kurse zhvillimi i
gjendjes njerëzore për nga vetja do të ishte
shfuqizuar. Ajo që këtë hulumtim shpirtë-
ror e bën heroik, thënë shkurt, është ajo që
shpirti medoemos duhet të mësohet të lar-
gohet nga botërorja (tokësorja), e cila së-
rish, të tërheq nga vetja sikurse të tërheqin
e bukura dhe e këndshmja, në tendencë për
të arritur Gurrën e të gjitha të bukurave.
Për sa i përket Islamit dhe religjioneve

të tjera, këtu futet në lojë një element i
asketizmit. Në tentim që të shikojë buku-
rinë e tokësores si shkallë që çon kah Bu-
kuria e Zotit, shpirtit, para së gjithash, i
është e nevojshme që t’i largojë rrënjët nga
bota e këtushme dhe t’i mbjellë në Zotin.
Nga kjo rezulton nevoja e praktikës aske-
tike dhe e disiplinës shpirtërore. Nuk ekzi-
ston ligj fetar dhe shteg shpirtëror që nuk
përfshin së paku disa praktika asketike.
Meqë në Islam, asketizmi i tepruar që është
praktikuar nga ana e disa murgarëve apo
yogëve nuk është i pranueshëm, ai dhe ve-
tëdisiplina shpirtërore padyshim se ekzi-
stojnë, siç shihet në lutjet dhe agjërimin.
Përmes disiplinës së Sheriatit, shpirti është
i gatshëm që të pranojë disiplinën e mëtut-

jeshme shpirtërore dhe të ngjitet në shte-
gun shpirtëror që çon kah Zoti. Burime të
të afruarit që e mundësojnë këtë udhëtim
janë e bukura dhe dashuria. Gjithashtu, ek-
ziston edhe fuqia shpirtërore dhe iniciative
(wilayah/walayah) e sjellë përmes Profetit
për të gjitha gjeneratat myslimane që kanë
gjurmuar dhe që akoma tentojnë (bile edhe
në jetën e këtushme) të shikojnë bukurinë
e pakrahasueshme të Fytyrës – Burimit të
të gjitha bukurive.
Për të mençurit e aktualizuar shpirtë-

risht, çdo bukuri është pasqyrim i Bukurisë
Hyjnore. Shpirti i çdo personi të vetëm
është ngjitur sipër rrezikut që të kapet në
grackë, me fuqinë e reflektimit të Bukurisë,
të mosshikimit të Atij I Cili është I Mre-
kullueshëm. Për individë të tillë nuk ekzi-
ston një bukuri e tillë tokësore që mund të
bëhet pengesë në rrugën drejt Zotit. Për-
kundrazi, çdo trajtë e bukurisë, këtu poshtë
ofron mundësinë për t’u kujtuar në Buku-
rinë Hyjnore dhe kujtimin për vëzhgimin
e Bukurisë së ndihmave të Tij gjatë takimit
tonë të parapërjetshëm me Zotëriun tonë,
kur kemi dëshmuar, në përputhje me thë-
nien kuranore, zotërimin e Tij.
Mendimi islam dhe ndjenja artistike e

kanë lidhur vazhdimisht të bukurën me
realitetin, kurse të shëmtuarën me joekzi-
stencën. Sot, për shumicën është bërë e
modës që t’i vëzhgojnë të shëmtuarën dhe
të keqen dhe t’i vënë në dukje si diçka të
vërtetë, ndërsa bukuria dhe mirësia janë
lënë anash si diçka jodomethënëse, sekon-
dare dhe të pavërteta. P.sh. mediat, shpe-
shherë gjurmojnë dhe tentojnë të gjejnë
diçka të keqe në jetën e ndonjë individi dhe
pastaj të potencojnë se e mira dhe e bukura
mbeten plotësisht nën hijen e asaj jete. Bile
edhe në fotografitë dhe filmat e përdorur
nëpër media, e shëmtuara shpeshherë është
më e theksuar se e bukura. Mbretëria e ma-

kinave dhe krijimi me fuqi i qenieve mo-
derne njerëzore në ambientet artificiale ur-
bane të shkëputura nga natyra e cila është
fort e bukur, ka rezultuar me faktin që
shumë njerëz e kanë marrë të shëmtuarën
si njësi reale ndërsa të bukurën e konside-
rojnë si luks që u takon vetëm të pasurve.
Kjo i kundërvihet në mënyrë dramatike
perspektivës islame e cila gjithmonë e ka
kundërshtuar “kultin e së shëmtuarës” dhe
e cila gjithmonë ka rikujtuar se e bukura
(larg asaj se është luks) është po aq e do-
mosdoshme për shpirtin sa edhe ajri për
trupin. Nuk është e rastit që vetëm në ato
mjedise urbane të privuara nga artet e
shenjta dhe tradicionale, nga harmonia dhe
bukuria natyrore, rriten agnosticistët dhe
ateistët. Civilizimi islam është liruar nga
kjo grackë duke krijuar artin dhe arkitek-
turën që është gjithashtu e bukur dhe
akoma në kontakt me natyrën dhe harmo-
nitë e ritmet e brendshme qarkulluese.
Gjatë tërë historisë, Islami ka krijuar

rrezatimin e së bukurës. Sipas tekstit të një
hadithi, mësojmë se “Zoti e ka përshkruar
të bukurën në qenien e çdo sendi.” Misioni
i Islamit, është mbështetur gjithmonë në
orientimin e shpirtit kah Zoti përmes ligjit
hyjnor dhe përmes krijimit të artit që do ta
shpaloste të bukurën e shkruar në thelbin e
gjërave nga ana e Zotit. Asnjëherë nuk do
të ekzistonte shprehja burimore islame pa
të bukurën, ndërkaq mund të thuhet, bile të
tregohet se njësia e së bukurës mund të
përdoret krahas njësisë së të vërtetës, ashtu
që sot të gjykohet për burimin e deklaratës
së çfarëdolloj lëkundjeje, e cila mundohet
të përdorë emrin e Islamit dhe të identifi-
kohet me Islamin.
“Allahu, gjithsesi është me bamirësit”

(29:69), mund të përkthehet edhe kështu:
“Allahu është me ata që janë ngatërruar në
të bukurën.”

E bukura në islam

Në Islam, ashtu si mëshira, dashuria dhe paqja, e bukura
konsiderohet atribut i Zotit, bile njëri nga emrat e Tij është al-Jamil (i
Bukuri). Sipas një hadithi, Allahu e do të bukurën, dhe kjo do të thotë
që karakteristikat e së bukurës dhe të dashurisë janë të gërshetuara
reciprokisht në planin hyjnor. Ky realitet është pasqyruar, gjithashtu,
edhe në planin njerëzor, me fuqinë e faktit se shpirti jonë e pëlqen
atë që e vëren si të bukur, kurse e shikon si të bukur atë që e pëlqen. 
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Në ajetin 21 të kaptinës "Rum" të
Kuranit të Madhnueshëm, për-
menden tri veçori të mëdha të

martesës. E para, qetësia dhe prehja e ba-
shkëshortëve. Kjo prehje, siç është tru-
pore lidhur me nevojat dhe kërkesat
përkatëse të tij, është edhe morale e shpir-
tërore. E dyta, lindja e dashurisë mes çif-
tit. Dhe, si përfundim, e treta,
dhembshuria midis dy sekseve. Kjo ve-
çori e tretë përbën një veti shumë delikate
e të thellë që përmbledh në vetvete çdo
gjë të mirë. Në një ajet tjetër u tërhiqet ve-
mendja burrave: "Gratë janë rroba juaj
dhe ju për to po ashtu". Ashtu siç merr
kuptim veshja, mbulimi nga njeri-tjetri
për të parandaluar rënien në rrugë të këqia
të ndiesive të vrullshme të dala sheshit,
ashtu edhe merr kuptim fakti që, duke
qenë nevojtarë për njëri-tjetrin, çiftet plo-
tësojnë njëri-tjetrin në çdo drejtim. Këtë
ajet e sqaron edhe një porosi e të Dërgua-
rit të Allahut (a.s.): "Pa dyshim, gruaja
është e njëjtë, e ngjashme dhe e barabartë
me burrin". Në se një njeri model do ta
ngjasonim me një mollë, dy copat e saj të
ndara në mënyrë krejt të barabartë do të

ishin njëra-gruaja, tjetra burri. Duke u
bërë bashkë të dyja, do të formohej "nje-
riu". Kështu e plotëson burri gruan dhe
gruaja burrin.

DOMOSDOSHMERIA E MARTESES

Në një ajet të tretë shpallet se gratë
janë për burrat një arë për të mbjellë dhe
rritur fëmijë për formimin e brezit njerë-
zor, gjë që është rezultat i natyrshëm i
martesës. Mendoj se këto tre ajete të shen-
jta sqarojnë që martesa sipas Islamit është
rruga e vetme e lejueshme për realizimin
e kënaqësive seksuale.
Rruga e lejueshme për kënaqësinë

seksuale është martesa. T’i shmangesh
martesës është rrugaçëri dhe shkak që një
energji, e cila zbret gjer në thellësi të ve-
tëdijës së njeriut dhe është pjesë përbërëse
e saj, të shndërrohet në diçka të dëmshme.
Te çdo njeri ekziston nevoja e kënaqësisë
seksuale. Në se kjo s’realizohet përmes
një rruge të lejueshme siç është martesa,
do të shpërthejë në rrugë të palejueshme.
Onanizmi, homoseksualizmi, lezbitizmi,
seksualizmi infantil, marrëdhëniet me

kafshët... Gjithë këto mbrapshti seksuale e
kanë shkakun kryesor te mosmartesa.
Mosmartesa dhe mosplotësimi i nevojave
seksuale në forma të tjera është diçka e
rrezikshme dhe e dëmshme për trupin dhe
shpirtin e njeriut.
T’i ikësh martesës është shkak për të

shtuar pasurinë, t’i largohesh detyrës dhe
ka të bëjë me ndjenjën e shmangies nga
krijimi i çerdhes familjare që siguron kë-
naqësinë dhe lumturinë e shoqërisë. Kurse
t’u kthesh shpinën përparësive shpirtërore
duke vlerësuar gjërat materiale, kjo të
hedh në teprime të skajshme që do ta rre-
zikonin lirinë dhe pavarësinë e shoqërisë,
të bën rob të dëfrimeve dhe epsheve.
Popujt kanë kërkuar rrugëzgjidhje për

t’i çuar të rinjtë në martesë me qëllim që
të mundin të vazhdojnë ekzistencën dhe
bashkësinë e tyre. Në perandorinë romake
institucioni i familjes qe tronditur nga për-
hapja e madhe e jetës beqare e të lirë. Për
këtë shkak, sipas ligjeve që nxori peran-
dori August, çdokush ishte i detyruar të
martohej sipas mundësive të veta dhe të
martuarit të bënin fëmijë. Kush nuk ve-
pronte në përshtatje me këto urdhëra, u

nënshtrohej pasojave serioze e të rënda.
Një njeri që martohet dhe e do famil-

jen e tij, ai di të dojë edhe të tjerët Dimë
shumë beqarë pleq të prapë, shpirtkëqinj,
mizorë e të padobishëm. Për t’ia vënë në
lëvizje dikujt ndjenjat e mëshirës, i thu-
het: "Ty s’të lindi nëna, vallë, s’ke fëmijë
ti?" Kur Musai (a.s.) ia dorëzoi të vëllait,
Harunit, njerëzit e tij dhe shkoi të merrte
"shkrimet" e shenjta, të bijtë e Izraelit për-
sëri ndërruan rrugë. Në kthim, Hz. Musai
sheh mjerimin e popullit të tij dhe e mbër-
then me forcë të vëllanë. Kurse Haruni ia
tërheq vëmendjen me këto fjalë: "O biri i
nënës sime!". Kështu ia qetësoi zemëri-
min të vëllait duke i kujtuar nënën, buri-
min e dhembshurisë, dashurisë dhe
mëshirës.
Francezëve të mundur në Luftën e

Dytë Botërore, mareshali Peten ua tërheq
vemendjen kështu: "O miq, ne na shka-
tërroi dëfrimi!" Pastaj vazhdon: "Shqyr-
toni mirë gabimet tuaja dhe do t’i gjeni
më të rënda. Ju s’deshët fëmijë, e brakti-
sët jetën familjare. I shqelmuat vlerat e
larta shpirtërore. Kudo kërkuat epshin..."

URDHRI PËR MARTESË

Në Kuranin e Madhnueshëm është ur-
dhëruar martesa. Ky urdhër, në përputhje
me gjendjen dhe nevojën për martesë të
personit nën detyrim, shkallëzohet nga
farzi e poshtë. Ajeti prek edhe gjendjen
pasurore të martesës si pengesa më e
madhe për vazhdimin e saj dhe, në kushtet
e varfërisë së çiftit të porsamartuar, laj-
mëron se, me ndihmën e Allahut, edhe ata
do të pasurohen. Hz. Pejgamberi ka dhënë
myzhden se Allahu tre vetë do të ndih-
mojë jashtë çdo dyshimi: skllavin që me
marrëveshje kërkon të fitojë lirinë, të riun
e porsamartuar që ia arrin qëllimit të vir-
tytit dhe atë që lufton në rrugë të Allahut.
Në porositë e tjera urdhërohet kështu:
"Me martesën personat kanë plotësuar
gjysmën e besimit, ndërsa gjysma tjetër
është respekti ndaj Allahut". "Martojeni
vajzën me atë që do t’ua kërkonte, në se
do të ishit të kënaqur me sjelljet dhe fenë
e tij. Po s’ia dhatë, do të shkaktohej
ndonjë intrigë dhe grindje e madhe". Nje-
rëzit thanë: "O i Dërguari i Allahut, po
s’pati pasuri dhe fis të dëgjuar?" Ai u për-

gjegj kështu duke përsëritur tri herë:
"Martojeni me atë që ia pëlqyet besimin
dhe sjelljet!"
Në Kuran, për kurorën e ligjshme për-

doret termi "ihsaan = mbrojtje" që do të
thotë ta futësh në kala, ta mbrosh. Sepse
secili person i çiftit me anë të martesës
është i mbrojtur nga mëkati, nga pasioni i
epshit dhe nga rreziqet e jetës. Me të vër-
tetë, bashkimit të paligjshëm i kanë thënë
"sifah", në kuptimin e rënies në zina
(adulter). Sepse secila anë, me atë veprim,
kolektivisht, e shpenzojnë kot spermën,
"ujin e jetës" dhe e rjedhin nderin e tyre.
Duke i dhënë fund diskutimit për do-

mosdoshmërinë e martesës, të shtojmë se
martesa dhe lindja e fëmijëve ka qenë
edhe në traditën e profetëve.

LIRIA E MARTESES

Në martesë, burri dhe gruaja janë të
lirë secili të zgjedhin shokun e vet. Sipas
Imami Malikit dhe Imami Shafiiut,
gruaja, nga frika se mos mundet prej
ndjenjave të saj, duke u treguar posaçë-
risht e kujdesshme ndaj shokut të ar-

Martesa në islam

"Martohuni me gra që lindin fëmijë dhe që e duan familjen. Në ditën e Kiametit krenohem
me ju para popujve të tjerë".

(Hadithi sherif)
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dhshëm të jetës, nuk e zgjedh dot, gënje-
het. Nga kjo pikëpamje, nuk mund të mar-
tohet pa lejen e prindit të saj. Kurse sipas
Hanefive, femra, qoftë e ve, qoftë vajzë,
është e lirë në zgjedhjen e bashkëshortit.
Nuk mund të martohet me detyrim nga të
tjerët pa vendimin dhe lejen e saj. Në se
martohet, ka të drejtën e rishikimit, po
deshi, e prish kurorën. Me të vërtetë, në
kohën e Hz. Pejgamberit një zonjë e quaj-
tur Hansa, nga ensarët - muslimanët me-
dinas, kurorëzohet nga i ati në
kundërshtim me vendimin e saj. Gruaja e
ve, duke njoftuar Pejgamberin, e kishte
prishur kurorën. Edhe një vajzë, në të
njëjtën mënyrë kishte bërë kërkesë. Pej-
gamberi e kishte lënë të lirë atë për të ri-
shikuar kurorën për po ose jo.

MARTESA E GRUAS MUSLIMANE ME
NJË JOMUSLIMAN

Në Islam ka një përjashtim në lirinë e
martesës. Një femër muslimane nuk
mund të martohet me një burrë jomusli-
man. Sepse gruaja muslimane, duke dalë
nga një mjedis musliman, hyn në një mje-
dis të huaj. Aty feja dhe tradita Islame e
gruas përballohet me rreziqe. Edhe edu-
kata e fëmijëve që do vijnë, do të jetë larg
Islamit. Ndërsa kjo situatë bie në kundër-
shtim me politikën përhapëse të Islamit.
Në të drejtën moderne, siç i ishte

dhënë rëndësi edhe në të drejtën romake,
nuk mund të martohen dy persona me
ndryshime fetare midis tyre. Sikur të kuj-
tojmë se sot një katolik nuk mund të mar-
tohet me një person të një fraksioni tjetër
kristian, na bie në sy mirëkuptimi i Isla-
mit.
Le të themi edhe këtë që, në Islam,

çdo veprim i muslimanit është fetar,
synon drejt lartësimit tek Allahu. Në
Kuran martesa quhet "hududullah" - "di-
spozita të Allahut". Muslimani që në çdo
veprim i shërben Islamit, është ai që i
thërret njerëzit në rrugën e Islamit, në ba-
shkësinë e lumtur të Allahut.
Një grua muslimane, ashtu si nuk

mund të vejë kurorë me një jomusliman,
nuk mund të martohet as dhe me një njeri,
musliman në dukje, por që e ka besimin
të prishur në atë gjendje, sa është krejt
pranë mohimit. Në se ndodhi një martesë
në kushte të tilla, martesës i jepet fund.
Dy palët që bëjnë marrëveshje, madje
edhe ata që në këtë mes përdoren si mjet,
dënohen në një mënyrë të merituar.
Le të përcjellim një ngjarje historike,

kur martesa u përdor si një pretekst i
bukur për thirrjen në Islam.
Në kohën e Lartësisë së Tij Profet,

Ebu Talha, para se të bëhej musliman, i

propozon për martesë Ummi Sulejmes, e
quajtur ndryshe Rumejsa. Ummi Sulejm i
përgjigjet kështu:
- Ç’është e drejta, edhe unë të dëshiroj

ty, një rast si ti nuk mund të humbet. Por
ti je një qafir, kurse unë jam muslimane,
s’është e drejtë të martohem me ty.
Mbi këtë përgjigje zhvillohet një dia-

log i tillë:
Ebu Talha:
- Ç’po ndodh me ty, Rumejsa?
- Ç’po ndodh me mua?
- E ke fjalën për ar dhe argjend?
- Unë s’po kërkoj ar dhe argjend. Ti je

një njeri i tillë që adhuron një gjë që as
dëgjon, as sheh, nga e cila s’ke asnjë dobi.
A nuk mërzitesh nga adhurimi i një cope
druri të mbirë nga toka, që e pruri nga
mali duke e rrokullisur shërbëtorja zezake
e dikujt? Po u bëre musliman, kjo qoftë

garancia e kurorës, nuk dëshëroj gjë tje-
tër!
- Rumejsa, kush e kryen kthimin tim

në musliman?
- I Dërguari i Allahut e kryen, tek ai

shko.
Pas kësaj, Ebu Talha niset drejt Hz.

Pejgamberit. I Dërguari i Allahut, duke
ndejtur mes pasuesve të tij, e sheh dhe
thotë: "Po vjen Ebu Talha që i shkëlqen
midis dy syve të ballit drita e Islamit!"
Para Profetit Ebu Talha pohon besimin
dhe e njofton atë për fjalët e Rumejsasë.
Në përputhje me kushtet e Rumejsasë, i
Dërguari i Madh e lidh kurorën.
Ja, pra, për një luftëtare të tillë në rru-

gën e Islamit Hz. Pejgamberi ka urdhëruar
kështu: "Pashë se kisha hyrë në Xhennet
dhe ndieva para meje zhurmë këmbësh...

kur, ç’të shoh: Rumejsaja!"

MARTESA ME NJË GRUA
JOMUSLIMANE

Ndryshe nga martesa e palejueshme
midis një jomuslimani dhe një gruaje mu-
slimane, në të drejtën Islame një burrë
musliman mund të martohet me një grua
jomuslimane. Vetëm se është kusht që kjo
grua duhet të jetë adhuruese e Librave të
Shenjtë (çifute ose kristiane). Nuk lejohet
martesa me një adhuruese të diellit, zjar-
rit, yjeve dhe statujave. Ndërsa në pamje
një grua duket muslimane, po qe se i vle-
rëson me zero urdhërat dhe ndalimet fe-
tare, refuzon qoftë edhe njerin nga
urdhërat e përhershëm të mbështetur me
fakte kategorike dhe e pranon ndalimin
(haramin), martesa me të nuk mund të

bëhet.
Në lidhje me çështjen e martesës me

gra adhuruese të Librave të Shenjtë (Ehl-
i Kitab), midis dijetarëve Islamë, edhe në
se kanë dalë në shesh disa pikëpamje të
ndryshme, shumica e madhe mbështeten
në opinionin se është e lejueshme. Kurse
Abdullah Ibn Omeri një gjë të tillë s’e
sheh të drejtë.
Ne kohën e Kalifatit të Hz. Omerit ar-

mata Islame pushtonte shumë vende,
kombe të rinj përfshiheshin në shtetin
Islam. Në këtë mes luftëtarët Islamë dhe
disa Pasues martoheshin me gra adhu-
ruese të Librave të Shenjtë. Kalifi, duke e
parë të rrezikshëm këtë veprim për famil-
jen Islame dhe për gjeneratën muslimane,
këtë e pranonte me dyshim dhe rezervë.
Një nga pasuesit, Hz. Hudhejfe, ishte

martuar me një grua çifute, kurse Hz.
Omeri i kishte shkruar: "Lëshoje atë!"
Kur e kishin pyetur Omerin (r.a.) në se
martesa e Hudhejfes ishte haram apo jo,
ishte përgjigjur kështu: "Jo, nuk është
haram, por kam frikë se mos mbeteni të
befasuar nga që cilësitë etike të atyre
grave nuk janë të kodifikuara".
Kuptohet se Hz. Omeri martesën me

një grua jomuslimane nuk e kishte quajtur
haram, por, nga pikëpamja e të ardhmes
së familjes Islame dhe të gjeneratës mu-
slimane, i ishte dukur e rrezikshme. Kur
Abdullah Ibn Omerin e kanë pyetur për të
drejtën e martesës me gra çifute ose kri-
shtere, është përgjigjur në këtë mënyrë:
"Allahu i ka ndaluar gratë politeiste për
burrat muslimanë". Pas pohimit të një
gruaje "Zoti im është Isai ose dikush tje-
tër" (nga robërit e Allahut), unë nuk njoh

ndonjë politeizëm më të madh se ky!"
Sipas së drejtës Islame, dallimi fetar

përbën pengesë trashëgimie. Lidhur me
këtë, një grua jomuslimane nuk mund të
marrë trashëgim nga i shoqi musliman.
Edhe nga kjo pikëpamje, martesa me të
pengohet prej mundësive ekonomike.
Vitet e fundit në vendin tonë janë

shtuar shumë martesat me të huaj. Prakti-
kisht, vajzat e huaja, duke iu përshtatur
procedurave përkatëse, shpallin qënien e
tyre muslimane në zyrat e myftinive. Por,
me sa di unë, në të shumtën e herës kjo
mbetet vetëm një formalitet. Në të vërtetë,
ato nuk ndërtojnë një familje Islame, nuk
shkrihen në mjedisin Islam. Nëpër shtëpi
vazhdojnë me mendësitë e veta, madje as
turqishten nuk ua mësojnë fëmijëve. Edhe
burri musliman vjen duke e humbur fenë

dhe kombësinë. Që nga ai shqetësim i
madh i Kalifit Omer, njërit prej Pasuesve
të të Dërguarit të Allahut, gjer në ditët
tona, si është gjendja tek ne?

NJOHJA RECIPROKE E
BASHKËSHORTËVE TE ARDHSHËM

Martesa është një shoqëri jete që do të
vazhdojë gjer në të gjallë. Njeriu do të ka-
lojë në këtë shoqëri kohën më të gjatë e
më të vlefshme të jetës së tij. Shumë faqe
të hidhura dhe të ëmbla të jetës do të ka-
lohen së bashku. Për këtë arsye, nga pi-
këpamja fetare, nuk ka dyshim se
ndërtimi i një lidhjeje që do të kapërcente
përmasat e një jete të vdekshme, duhet
mbështetur në themele të shëndosha. Siç
kuptohet edhe nga fryma e Hadithi sheri-
fit, burri dhe gruaja, secili më vete, pasi

gjejnë nga një gjysmë parcele, rrinë e pre-
sin në këtë botë ekzistence; pastaj, pasi të
kenë gjetur gjysmën tjetër, që do t’i vinte
përshtat të vetës, bashkohet me të dhe atë-
herë formohet një parcelë e plotë. Mbi
këtë parcelë ndërtohet themeli i jetës.
Martesa bazohet në dashurinë. Dhe,

për të dashuruar, duhet njohur dhe pëlqyer.
Nga kjo pikëpamje, feja Islame e pëlqen
njohjen paraprake të çiftit të ardhshëm,
madje për këtë urdhëron. Një ndër Pasue-
sit që donte të martohej me një grua en-
sare (nga Medine), ia parashtron kërkesën
të Dërguarit të Allahut i cili e pyet: "A e
ke parë atë?" Pasi merr përgjigjen "jo", i
Dërguari e urdhëron: "Shko shihe, sepse
në sytë e grave ensare mund të vihet re
ndonjë gjë (të meta të syrit)". Edhe dikujt
tjetër që donte të martohej, Hz. Pejgam-

beri kështu i tha: "Një herë shihe atë, sepse
kjo gjë mund të bëhet shkak për vazhdi-
mësinë e martesës". Siç dihet, bukuria e
pamjes ndryshon nga një njeri tek tjetri.
Për këtë, shokët e jetës duhet ta shohin
vetë njëri-tjetrin dhe s’duhet t’ua venë ve-
shin përshkrimeve të të tjerëve.
Porse kjo njohje është me masë dhe e

kufizuar. Sepse në mes nuk ka asnjë li-
dhje. Dhe palët nuk kanë ndonjë afërsi
midis tyre. Në këtë takim secila palë
mund të shohë vetëm fytyrën, duart dhe
këmbët e tjetrit. Zaten linjat kryesore dhe
konfiguracioni i trupit bëhen të qartë. Në
këto lloj takimesh këshillohet mbikqyrja e
një personi të tretë me afërsi gjaku.
Po qe se secila palë do të dëshironte të

njihte etikën dhe mendimet e tjetrit - gjë
dhe kjo e rëndësishme - kjo mund të rea-
lizohej duke pyetur vazhdimisht fqinjët
dhe të njohurit. Eshtë në kundërshtim të
hapur me rregullat fetare bashkëjetesa e
dy palëve pa vënë kurorë. Në fakt, në
kohë të tilla, kur çdokush pas një pamjeje
delikatese fsheh personalitetin e tij të vër-
tetë, shanset për njohje janë mjaft të
pakta. Në këto periudha tek njerëzit
ndjenjat sundojnë mbi mendjet. Hz. Pej-
gamber ka urdhëruar: "Dëshirimi i pasio-
nuar i diçkaje të kthen në një hutaq që syri
s’i sheh dhe veshi s’i dëgjon!"
"Shkrimtari i madh francez Molier, te

vepra e tij, Mizantropi, ligjin e dashurisë
si mashtrim të partnerit dhe vetëmashtrim,
pasionet e dashnorëve të tilla sa që të
bëhen pengesë për të parë të metat e par-
tnerit dhe synimin për të mbrojtur mo-
mentin e fuqishëm të shikimit, i shpreh
kështu në gojën e heronjve të tij: "Da-
shnorët çdo pjesë të trupit të njëri-tjetrit e
shohin të përkëdhelur duke iu dukur për-
sosmëri të metat, dinë t’u venë emra të
bukur e përkëdhelës aq sa një ngjyrë fy-
tyre të shpëlarë, e bardhë si jasemin t’u
duket, një e zezë e frikshme-esmere e
ëmbël për ta lëpirë, hileqari-shpirtkulluar
dhe abdalli-zemërmirë t’u duket".
Sot, nën emërtimet "të fejuar", "nën

fjalë", shumë të rinj, duke u bërë bashkë,
duke jetuar e dëfryer bashkë, duke u kë-
naqur, përpiqen edhe ta gënjejnë njeri-tje-
trin. Në të shumtën e herës, vajza është
ajo që dëmtohet. Edhe në pikëpamje lig-
jore, shtrëngimi i të fejuarve për t’u mar-
tuar nuk lejohet.
Një fshehtësi tjetër e jetës së të fe-

juarve pa kurorë është se pas ndarjes me
zemërim, ia përplasin njëri-tjetrit të metat
dhe kështu, e copëtojnë të ardhmen e tyre.

(GRUAJA NË ISLAM,
Prof. Dr. Beqir TOPALLOGLLU, 

e përktheu nga origjinali: 
Mithat HOXHA)
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Universiteti i Tiranës

Teologët myslimanë, duke e pra-
nuar në përgjithësi nevojën e re-
formimit të organizimit dhe të disa

praktikave të fesë së tyre, prapëseprapë
iu përgjigjën atyre argumenteve që i qua-
nin të padrejta dhe të gabuara. Me anë të
referimit te disa tekste kryesore të kleri-
këve myslimanë të kohës, kumtesa do të
paraqesë disa linja që këta ofruan mbi
përputhjen e Islamit me shtetin modern
kombëtar. Këto linja ishin: (1) teologët
myslimanë kanë kontribuar në lëvizjen

kombëtare; (2) feja islame nuk është kun-
dër kombit e njësimit kombëtar; (3) feja
islame nuk është kundër qytetërimit mo-
dern dhe shkencës; dhe (4) feja islame e
mbron kombin shqiptar kundër efektit
përçarës të komunizmit. Në shek. XXI,
edhe pse konteksti ka ndryshuar, disa prej
këtyre linjave të argumentimit kanë ten-
dencë të rimerren në debatet publike
shqiptare, si përgjigje ndaj të konsiderua-
rit të Islamit si “tjetri” i Perëndimit dhe
si i huaj për identitetin kombëtar shqip-
tar.
Artikulli është një shikim në debatin

publik midis intelektualëve laikë dhe in-

telektualëve klerikë myslimanë në vitet
midis dy luftërave botërore. Synimi ynë
është që të paraqesim apologjinë për pra-
ninë e fesë islame në shoqërinë e re
shqiptare, përballë argumenteve të atyre
intelektualëve laikë, për të cilët fetë në
përgjithësi, dhe ajo islame në veçanti,
përbënin pengesa strukturore për “oksi-
dentalizimin” e Shqipërisë. Këto disku-
time publike të intelektualëve shoqëronin
politikën konstante të shtetit shqiptar të
kohës, si agjent që vepronte në emër të
kombit shqiptar, për të vënë në kontrol-
lin e tij bashkësitë fetare. Prandaj, pjesa e
parë e kumtesës trajton marrëdhëniet e

shtetit shqiptar me klerin e bashkësisë
islame dhe pozicionimin e intelektualëve
laikë ndaj fesë islame. Në pjesën e dytë
shqyrtojmë argumentet e disa klerikëve
myslimanë, si Hafiz Ali Korça, Hafiz Ali
Kraja dhe Hafiz Ibrahim Dalliu, të cilët,
me librat dhe artikujt e tyre morën pjesë
në debatin publik për çështjen themelore
të ditës: reformimin e shoqërisë shqip-
tare. Pjesa e tretë e artikullit përbëhet nga
përfundimi.

ISLAMI SI ÇËSHTJE

Megjithëse shumica e shqiptarëve
ishin myslimanë, shteti i ri shqiptar nuk
miratoi asnjë fe zyrtare dhe shpalli se
ndiqte një politikë afetare, ose laike në
marrëdhëniet me bashkësitë dhe prakti-
kat fetare të popullsisë. Kjo u bë qëlli-
misht për të forcuar lidhjen kombëtare
midis shqiptarëve të tri besimeve dhe
ishte shprehje e ideve të Rilindjes Kom-
bëtare. Për pasojë, shteti laik e shpallte
veten si agjentin veprues të kombit dhe,
në emër të njësimit kombëtar, ai
ushtronte kontroll të rreptë mbi çështjet
dhe organizatat fetare (Clayer, 2010: 2).
Edhe debati publik u mbizotërua nga pu-
blicistë laikë, të cilët shpallën misionin e
tyre për modernizimin e Shqipërisë. Mo-
dernizimi thirrej prej tyre edhe “evropia-
nizim”, ose “oksidentalizim”, meqenëse
nënkuptonte se modeli që duhej ndjekur
ofrohej tashmë nga shtetet e zhvilluara
kombëtare të Evropës Perëndimore. Edhe
atëherë kur intelektualët shqiptarë shpal-
lnin se modeli që duhej ndjekur në Shqi-
përi ishte ai i Turqisë republikane, në fakt
bëhej fjalë gjithnjë për “oksidentalizi-
min”, të cilin Ataturku po e zbatonte me
sukses në vendin e tij.
Sikurse po ndodhte në Turqi, edhe në

Shqipëri, Islami në debatin publik shihej
në marrëdhënie me “qytetërimin perën-
dimor”, “Evropën”, “modernitetin”, “re-
formën”, shkencën, përparimin dhe
emancipimin e grave. Në këtë kuadër
shteti shqiptar kërkonte njëkohësisht që
ta centralizonte organizimin e brendshëm
të Bashkësisë Islame, ta kontrollonte atë
dhe ta përdorte edhe si një instrument për
kontrollin dhe reformën shoqërore (Cla-
yer, 2008: 107-108). Nën shtytjen shtetë-
rore, Bashkësia Islame ndërmori masa
ose dha pëlqimin për mbylljen e shumë
xhamive, riorganizimin e medreseve,
shkëputjen e lidhjeve institucionale me
kalifatin, mbylljen e gjykatave të sheria-
tit, heqjen e vellos së fytyrës për gratë në
mjedise publike dhe, në përgjithësi, re-
formimin e veprimtarisë fetare, sipas
atyre që gjykoheshin si kërkesa të kohës

moderne dhe të imponuara nga pozicioni
i Shqipërisë në Evropë. Në statutin e Ba-
shkësisë Islame përmendej “inkurajimi i
myslimanëve për t’iu konformuar qytetë-
rimit modern” dhe ndihmesa që ajo duhej
të jepte për të “zhvilluar vëllazërimin
kombëtar ndërmjet shqiptarëve të çdo be-
simi” (cit. te Morozzo della Rocca, 1994:
33).
Përveç institucioneve shtetërore, try-

snia për të reformuar praktikat dhe insti-
tucionet myslimane vinte edhe nga
intelektualët laikë, të cilët, përmes shty-
pit, paraqisnin vizionet e tyre të Shqipë-
risë “oksidentale” dhe kritikonin tiparet
“orientale” të shoqërisë. Sipas tyre,
shqiptarët duhej që të kapërcenin pasojat
negative të pushtimit shekullor osman,
midis të cilave në vend të parë ishin men-
dësia dhe zakonet “aziatike” që po pen-
gonin përparimin e shpejtë të kombit
drejt qytetërimit modern evropian (Sul-
starova, 2007: kap. 3-4). Edhe pse “zgje-
dha” osmane kishte mbaruar,
problematik për ta mbetej vazhdimi i ndi-
kimit të “Orientit” përmes fesë islame,
diçka që nuk mund të tolerohej, ndërkohë
që Shqipëria kërkonte të bënte pjesë në
kulturën dhe qytetërimin evropian. Për
intelektualët laikë, laicizmi ishte baras
me “çosmanizimin”, gjë që do të thoshte
se feja islame përçmohej për faktin se ki-
shte lidhje me shekujt e pushtimit turk.
Për pasojë u morën masa që simbolika e
Islamit të përjashtohej nga sfera publike,
veçanërisht në shkolla dhe institucione
shtetërore (Clayer, 2008: 124).
Në shtypin e kohës, herë pas here,

Islami në përgjithësi, varianti i tij sunit,
apo teologët myslimanë shqiptarë, aku-
zoheshin se ishin faktorë që po pengonin
evropianizimin e Shqipërisë. Mehdi Fra-
shëri, një ndër politikanët dhe intelektua-
lët më të shquar, theksonte

papajtueshmërinë e Islamit sunit me mo-
dernitetin. Në librin e tij mbi historinë e
Shqipërisë, të botuar për herë të parë në
vitin 1928, Frashëri shkruante se Islami
sunit dhe ortodoksizmi e kanë penguar
përpjekjen kombëtare shqiptare, ndryshe
nga bektashizmi dhe katolicizmi, që e
kanë përkrahur atë (Frashëri, 2000: 44-
47). Sipas tij, ishte e nevojshme që Islami
në Shqipërinë e pavarur të reformohej
thellësisht; përndryshe ai do të zhdukej.
Ai rekomandonte që të ndalohej mbulimi
i grave dhe që teologët myslimanë të
shkolloheshin në Perëndim. Askush nuk
mund të emërohej myfti ose myderriz pa
kryer më parë studimet universitare. Këto
ide ai i shprehu në mënyrë konstante në
një sërë botimesh deri në vitet 1940. Në
mesin e Luftës së Dytë Botërore, te libri
Problemet shqiptare, Frashëri sugjeronte
që edhe kleri i bektashinjve, i konsideruar
më liberal    sesa teologët sunitë, të hiqte
“kijafetin [veshjen] aziatik” dhe të mar-
tohej (Frashëri, 2006: 115).
Edhe intelektualë të tjerë shpreheshin

se zakone të caktuara të imponuara nga
feja islame nuk pajtoheshin me qytetëri-
min modern dhe me misionin e përpari-
mit të kombit shqiptar. Polemikat e tyre
me intelektualët klerikë myslimanë
ashpërsoheshin sidomos kur diskutohej
zbulimi i fytyrës së grave myslimane në
publik. Shamia, apo velloja, me të cilën
vajzat dhe gratë besimtare myslimane
mbulojnë fytyrën dhe/apo kokën, është
ndoshta çështja më e nxehtë e debateve
mbi përputhshmërinë e fesë islame me
modernitetin dhe qytetërimin perëndi-
mor. Ajo trajtohet edhe në ditët tona si një
vijë demarkacioni që dallon Perëndimin
laik ndaj botës myslimane, duke u bërë
madje objekt i rregullimeve ligjore në
disa shtete të Evropës. Siç shkruajnë li-
dhur me këtë dy studiues bashkëkohorë

Argumentet e teologëve myslimanë 
në debatin mbi modernizimin 
e Shqipërisë në vitet ‘20-30

PËR FE DHE ATDHE 

Gjatë viteve ‘20-30 të shekullit të kaluar Shqipëria zyrtarisht ishte një vend laik, megjithatë në praktikë,
shteti, duke vepruar si agjent i njësimit kombëtar, synonte të vinte nën kontrollin e tij organizimin e sferës

fetare. Elita politike, në emër të modernizimit dhe oksidentalizimit të vendit kërkonte sidomos të
reformonte organizimin dhe praktikat e bashkësisë myslimane, si më e madhja në vend. Edhe disa

intelektualë laikë e problematizonin Islamin si një fe “orientale”, që ishte e huaj për shpirtin shqiptar dhe
për qytetërimin modern të Evropës.
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nga Britania e Madhe, në Perëndim
“është bërë e pamundur të flasësh për
Islamin pa përmendur gratë dhe është e
pamundur të flasësh për gratë myslimane
pa përmendur vellon” (Williamson &
Khiabany, 2010: 93). Prandaj, duhet kup-
tuar se rëndësia që mori gjatë viteve ‘30
debati mbi mbulimin-zbulimin e fytyrës
së grave myslimane në publik buronte
nga  çështja thelbësore e “oksidentalizi-
mit” të kombit shqiptar (Clayer, 2008).
Kështu, Selim Shpuza në shkrimin “Mo-
dernizma dhe çarçafi”, botuar në vitin
1936, kërkonte që velloja e fytyrës të
hiqej, sepse është çnjerëzor, e pengon
zhvillimin e femrës myslimane, e forcon
konservatorizmin edhe ndër të krishterët,
e pengon zhvillimin e fshatit, i turpë-
ron shqiptarët në sytë e të huajve (pe-
rëndimorëve). Ai e përfundonte
artikullin duke shkruar se “ndodhemi
në mes të Evropës dhe kshtu anakro-
nikë siç jemi, pa bamë reformat e du-
huna, nuk kemi të drejtë të marrim
pjesë në kolektivitetin e popujve të qy-
tetnuem”. (Shpuza, 1999: 123) Një vit
më vonë, në vazhdën e polemikës për
vellon, tek artikulli “Zani i Naltë kun-
dra Qytetnimit”, i njëjti autor shkruante
se ndryshe nga porositë që shqiptarëve
ua lanë Naimi, Vreto apo Pashko Vasa,
Zani i Naltë, organi qendror i shtypit të
Bashkësisë Islame, po përpiqej “të im-
ponojë pikëpamjet orientale të vet në
drejtimin që duhet të marrë problemi
shqiptar” dhe se me frymëzimin e ideve
konservatore e kundërkombëtare, po
kërkonte që në Shqipëri të “përvetëso-
het primitiviteti i trashëguem nga sun-
dimi turk e që Shqipëria të mos arrijë
kurrë në gradën e popujve të lirë e të
qytetnuem” (po aty: 149). Për temën tonë
është me interes të citojmë një artikull që
gazetari Tajar Zavalani botoi më 1936 li-
dhur me çështjen në fjalë:
Një nga mbeturinat më të shëmtuara

të botës së vjetër është pa dyshim fere-
xheja që mbulon gruan myslimane….
S’na shkonte nga mëndja se ka burra që i
thonë vehtes të dijshëm dhe duan të ecin
me hap me kohën dhe guxojnë të dalin
publikisht e të përligjin me argumenta
gjoja serioze, mshehjen e gruas mysli-
mane mrapa një perde të zezë. Por ja ku
duallën zotërinjtë e Zanit të Naltë dhe de-
shën të na provojnë pa qeshur se fere-
xheja nuk e pengon qytetërimin e gruas
myslimane (Zavalani, 1998: 269).
Në citatin e mësipërm nuk merret fare

në konsideratë fakti se përdorimi i vellos
është ose jo një normë fetare për besim-
tarin, por gjykohet si pjesë e kohës së
shkuar të pushtimit turk. Perdja e zezë e

ferexhesë për gruan shqiptare është pjesë
e errësirës totale ku ndodhej kombi
shqiptar nën sundimin e huaj. Koha e ta-
nishme ku shqiptarët kanë fituar lirinë
kërkon edhe që gruaja myslimane të heqë
perden e ferexhesë. Prandaj, Zavalani
mendonte se çdokush që mbron vellon në
publik është jashtë kohe dhe kundërshtar
i përparimit e evropianizimit të kombit.
Kompromis nuk mund të ketë dhe për in-
telektualin laik formula e betejës është e
thjeshtë dhe e qartë: “Jo myslimanizmit
dhe Orientit, po shqiptarizmit dhe Oksi-
dentit”. Me këto fjalë do t’i përgjigjej
Safet Butka (2003: 790-791) klerikut
Hafiz Ali Korça në një letër të hapur më
1924.

Vetë Bashkësia Islame mbante një
qëndrim të luhatshëm për çështjen e vel-
los. Ndërsa udhëheqësit e Bashkësisë e
justifikuan vendimin që morën autorite-
tet shtetërore mbi ndalimin e vellos (per-
çes) në publik, duke vënë në dukje se në
Kuran nuk ekzistonte ndonjë detyrim
apo udhëzim i posaçëm fetar për mbajt-
jen e vellos; në krahun tjetër, disa inte-
lektualë myslimanë me shkrimet e tyre
në Zanin e Naltë e mbronin përdorimin e
vellos, si duke iu referuar traditës fetare,
si duke iu referuar mbrojtjes së moralit
të gruas. Sidoqoftë, udhëheqësit e ba-
shkësisë islame deri diku e miratuan dhe
e adoptuan vetë argumentin e intelektua-
lëve laikë mbi nevojën që Shqipëria të
integrohej me vlerat dhe zakonet e mira
të kombeve të Evropës. Në këtë këndvë-
shtrim, ata e shikonin si të nevojshëm
zbulimin e fytyrës së gruas myslimane
në publik, sepse kjo “masë sociale” do ta

ndalte keqpërdorimin e vellos dhe do të
shfaqte natyrën e vërtetë e të ndriçuar të
Islamit. Jo më pak i rëndësishëm ishte
edhe argumenti se pas kësaj mase turi-
stëve të huaj do t’u hiqej mundësia për
ta paraqitur Islamin si barbar (Clayer,
2008: 118-120). Megjithëse debati pu-
blik mbi vellon ishte më i mprehti midis
intelektualëve laikë dhe klerikëve mysli-
manë, këta të fundit rolin publik të fesë
islame e mbrojtën duke iu referuar do-
bisë që fetë në përgjithësi, dhe midis tyre
Islami, kishin për kombin dhe njësimin
kombëtar. Pjesa e mëposhtme e artikullit
i kushtohet analizimit të disa teksteve me
autorë Hafiz Ibrahim Dalliun, Hafiz Ali
Korçën dhe Hafiz Ali Krajën.

KOMBI, ISLAMI DHE MODERNIZIMI
NË SHKRIMET E TEOLOGËVE

MYSLIMANË

Disa klerikë myslimanë spikatën si
pjesëmarrës në debatet publike në shty-
pin shqiptar dhe si autorë të librave me
tema kombëtare, shoqërore, përveç atyre
fetare. Me hulumtimin e disa prej këtyre
teksteve me autorë Hafiz Ali Korçën,
Hafiz Ibrahim Dalliun dhe Hafiz Ali Kra-
jën, mund të themi se apologjia publike
që këta autorë i bënë Islamit dhe teolo-
gëve myslimanë në Shqipëri kategorizo-
het në katër argumente kryesore:
(1) teologët myslimanë kanë dhënë

ndihmesën e tyre në lëvizjen kombëtare;
(2) feja islame nuk është kundër kom-

bit dhe njësimit kombëtar;
(3) feja islame nuk e kundërshton

shkencën dhe qytetërimin modern; dhe
(4) feja islame e mbron kombin

shqiptar prej komunizmit.
Argumenti i parë është tema e dy li-

brave: Shtatë ëndrat e Shqipërisë me
autor Hafiz Ali Korçën, botuar së pari më
1924 dhe Patriotizmi në Tiranë me autor
Hafiz Ibrahim Dalliun, botuar më 1930.
Të dy librat janë autobiografikë dhe tre-
gojnë përpjekjet e autorëve të tyre për lë-
vrimin e gjuhës shqipe dhe pavarësinë e
Shqipërisë nga Perandoria Osmane.
Korça e hap rrëfimin e tij me arrestimin
dhe burgosjen në vitin 1894 në Stamboll
për shkakun se mbante me vete libra në
gjuhën shqipe - midis tyre edhe Historinë
e Skënderbeut të Naim Frashërit. Më pas
vijon me pjesëmarrjen e tij në çetat e
kryengritësve shqiptarë, fjalimin që

mbajti në Korçë për shpalljen e kushtetu-
tës dhe me hapjen e Klubit Shqip në
Korçë. Ai ndalet gjatë në rolin parësor që
ka luajtur në Kongresin e Dibrës për gju-
hën shqipe dhe nuk harron të përmendë,
midis patriotëve të tjerë, edhe emrat e
klerikëve myslimanë që ishin pjesëmar-
rës në atë kongres. Autobiografia vijon
me persekutimin që përkrahësit e qeve-
risë osmane i shkaktonin në Korçë, si
përkrahës i arsimimit në gjuhën shqipe.
Të drejtën e arsimit në gjuhën shqipe
Korça e mbrojti me guxim dhe zgjuarsi
edhe përpara Talat Pashës, njërit prej kre-
rëve të xhonturqve në Stamboll, edhe pse
rrezikonte dënimin me vdekje (Korça,
2006 a: 86-91). Një tjetër pikë kulmore e
kujtimeve të Korçës është edhe burgosja
e tij prej rebelëve në vitin 1914. Sërish ai
shpëton për fije të perit prej ekzekutimit,
falë ndërhyrjes së miqve të tij. Gjithashtu
ai përmend edhe punën që ka bërë për

ngritjen e institucioneve të arsimit shqip-
tar, përkrah arsimtarëve të shquar si Alek-
sandër Xhuvani etj. Në mesin e paraqitjes
së vuajtjeve të tij për gjuhën shqipe dhe
pavarësinë e Shqipërisë, Korça me pez-
matim vëren se në shtetin shqiptar atë e
mbajnë për fanatik e të prapambetur dhe
nuk ia përkrahin planet për reformimin e
bashkësisë e të teologëve myslimanë:
Çudi, në kohën e rinisë kur luftonja

për shkronjat e gjuhës përbuzesha dhe dë-
nohesha me vdekje dhe quhesha latinxhi
e pa fe, por tashti q’u formua një Shqi-
përi dhe për të përmbajtur fenë islame në
gjirin e saj u mundova, çela një medrese,
filluan të më thonë fanatik (po aty: 60).
Ngjashëm me Korçën, edhe Dalliu në

qendër të librit Patriotizmi në Tiranë ven-
dos kujtimet e tij nga përpjekja për gju-
hën shqipe dhe pavarësinë e shqiptarëve
prej Perandorisë Osmane. Interesant
është fakti se jeta e Dalliut përshkon po-
thuaj po atë trajektore me atë të Korçës.
Dalliu ishte mësues i gjuhës shqipe dhe
themelues i Klubit Bashkimi në Tiranë.
Ai mori pjesë në çetat e patriotëve shqip-
tarë në kohën e revolucionit xhonturk. Ai
u torturua dhe u burgos si nga turqit, po
ashtu edhe nga rebelët e Haxhi Qamilit
(Balla, 2008: 14-15). Arsyeja pse ai ven-
dosi të shkruante kujtimet e tij mbi lëviz-
jen kombëtare në Tiranë në fund të shek.
XIX dhe në fillim të shek. XX ishte për të
shpërndarë opinionin e pabazë, në Shqi-
përinë e pavarur, se populli i Tiranës ishte
kundër pavarësisë së Shqipërisë dhe për-
krahu rebelizmin e Musa Qazimit dhe
Haxhi Qamilit. Mbështetja më e fortë që
mund të gjente ky paragjykim ishte mbi-

zotërimi i fesë islame në Tiranë dhe rre-
thinat e qytetit, prandaj, qëllimisht, Dal-
liu në listën e tij të patriotëve tiranas
shënon emrat e atyre hoxhallarëve dhe
shehlerëve që u burgosën dhe u perseku-
tuan prej turqve dhe prej rebelëve për
shkakun e vetëm se ishin pjesëmarrës ose
përkrahës të lëvizjes kombëtare. Në fund
të listës ai shkruan:
Sikundër që shihet, numri i shqipta-

rëve [nacionalistëve] të Tiranës kapet deri
në njëqind e pesëdhjetë dhe numri i ho-
xhallarëve shqiptarë [nacionalistë] deri
në pesëdhjetë. Pra në krahasim me ato
qytete që kishin një sasi frymësh baras
me Tiranën a nuk ka pas ma shumë Ti-
rana se qytetet e tjera? Sidomos hoxhal-
larë!… Përse, pra, të akuzohen tiranasit
si antikombëtarë pa ekseption? (Dalliu,
1995: 7)
Edhe te kujtimet e Dalliut pjesët

kulmore janë burgosjet, rrahjet dhe dë-
bimet e nacionalistëve shqiptarë. Vetë
Dalliu rrezikoi të humbiste jetën më
shumë se një herë për shkak të bindjeve
dhe veprimtarisë së tij. Të dy librat me
kujtime të klerikëve në kohën kur u bo-
tuan rrekeshin të dëshmonin se, në vet-
vete, Islami nuk i kundërvihet
identitetit kombëtar dhe se një pjesë e
mirë e klerikëve myslimanë shqiptarë
janë përpjekur e kanë luftuar përkrah
shqiptarëve të besimeve të tjera për li-
rinë e atdheut dhe për mësimin e gju-
hës shqipe.
Argumenti i dytë që ofruan teologët

myslimanë në shkrimet e tyre është se
feja islame nuk e përçan, por e bashkon
kombin shqiptar. Hafiz Ali Kraja, nga
Shkodra, në vitin 1934, botoi një bro-
shurë pikërisht me titullin A duhet feja,

a e pengon bashkimin kombëtar? Në pa-
rathënie Kraja e shpreh qartë se libri u
drejtohet atyre “pseudo-intelektualëve”
që mendojnë se feja nuk nevojitet më në
kohën moderne, ngaqë përhap fanatizëm
dhe urrejtje për besimet e tjera. Një ndër
pohimet që ai paraqet në broshurë është
se Islami nuk i njeh për kundërshtarë të
krishterët, prandaj nuk ka arsye përse
Islami të pengojë vëllazërimin e shqipta-
rëve myslimanë me ata të krishterë. Gji-
thashtu me interes është mendimi i
Krajës se feja e pajis njeriun me ndjenjën
e përgjegjësisë ndaj detyrave dhe për-
gjegjësive shoqërore. Gjithashtu, kombi
është një bashkësi vëllazërore, anëtarët e
së cilës kanë detyrime të përbashkëta:
“Do të ishte gabim të paramendohet
kombi si një shoqërim ndërmjet indivi-
dëve, të cilët nuk kanë ndjenjat e për-
gjegjësisë e të detyrimit”. (Kraja, 2010:
63) Si rrjedhim, feja jo vetëm që nuk
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mund të dilte kundër bashkimit kombë-
tar, por e përçonte këtë të fundit.
Meqenëse kombi përfytyrohet si një

bashkësi horizontale e individëve me të
drejta dhe detyrime të barabarta, Kraja
ofron edhe mbështetje teologjike për
idenë e demokracisë. Sipas interpretimit
që ai u bën disa haditheve, rezulton se
Islami e përkrah idenë e demokracisë,
duke lejuar vetëm pabarazinë morale dhe
intelektuale (po aty: 67). Në vitin 1924,
edhe Korça (2006 b: 35) kishte shkruar te
Zani i Naltë se “në myslimanizmë aristo-
kraci s’ka fare, gjith myslimanët janë de-
mokrat”. Sipas tij, çdo mysliman
ngarkohet me përgjegjësi për të vepruar
mirë dhe kësaj ideje Evropa moderne po
i afrohet me anë të së drejtës së votës për
të gjithë qytetarët. Jo vetëm kaq, por
Islami barazinë dhe demokracinë nuk e
shikon të kufizuar vetëm te shteti kom-
bëtar, por si parime të zbatueshme në të
gjithë botën: “Në gjuh të Kur-anit jo
vetëm ne nënshtetasit e nji shteti, po
edhe gjith bota janë vllazën, demokrata e
jo aristokrata” (po aty: 37). Duhet të kemi
parasysh se në vitet ‘20-30 intelektualët
laikë që kërkonin reforma shoqërore në
favor të shtresave të ulëta të popullit dhe
kritikonin pabarazinë ekonomike vetëqu-
heshin demokratë. Duke gjetur mbë-
shtetje për demokracinë në traditën fetare
islame, teologët myslimanë kërkonin jo
thjesht që të legjitimonin rolin e fesë në
sferën publike, por edhe të shpallnin si të
panevojshëm idetë “demokratike” dhe
socialiste që shprehnin në shtyp intelek-
tualët e majtë. Më 1937 Bashkësia Islame
u kërkoi myslimanëve të pasur që të dhu-
ronin diçka nga pasuria e tyre për të var-
frit e papunë, në mënyrë që të dëshmohej
se socializmi dhe komunizmi ishin të pa-
nevojshëm në Shqipëri. Autoritetet shte-
tërore po e shikonin dobinë e përdorimit

të fesë islame kundër ideve komuniste që
kishin filluar të gjenin terren te të rinjtë
dhe më 1937 mësimi fetar u lejua në
shkollat shtetërore (Clayer, 2008: 109).
Argumenti i tretë i klerikëve mysli-

manë në vitet ‘20-30 ishte se Islami nuk
e kundërshton modernizimin dhe evro-
pianizimin. Në debatin mbi modernitetin,
edhe teologët myslimanë i referoheshin
Evropës në shkrimet e tyre, por përdorimi
i tyre ishte i ndryshëm nga ai i intelek-
tualëve laikë. Derisa për të dytët, në çë-
shtjen e Islamit përballë Evropës, Evropa
ishte gjithmonë pozitive, për intelektualët
myslimanë Evropa mund të ishte pozitive
ose negative. Ajo ishte pozitive atëherë
kur ata e pranonin nevojën që Islami të
përshtatej me qytetërimin evropian, ose
kur u kujtonin funksionarëve shtetërorë
dhe intelektualëve laikë mbështetjen që
shtetet perëndimore u jepnin institucio-
neve dhe shkollave fetare. Evropa mund
të ishte edhe referencë negative për teo-
logët myslimanë atëherë kur ata e quanin
atë “materialiste”, ateiste apo sipërfaqë-
sore (po aty: 127). Në këtë aspekt, ligjë-
rimi publik i klerikëve myslimanë ishte i
ngjashëm me atë të klerikëve katolikë.
Këta, ndërsa e mburrnin praninë e katoli-
cizmit në Shqipëri si një faktor oksiden-
tal në një vend gjysmë-oriental, në
krahun tjetër e kritikonin materializmin,
individualizmin, kulturën e masave dhe
humbjen e Zotit të qytetërimit modern
perëndimor, dukuri që, sipas tyre, shqip-
tarët duhej t’i shmangnin duke kultivuar
kulturën e tyre origjinale (shih Sulsta-
rova, 2012: 217-223).
Lidhur me reformimin e Islamit, spi-

kasin shkrimet e Ali Korçës të botuar te
Zani i Naltë më 1924. Ai shprehej se
“myslimanizma është një fe moderne, një
fe shëndetësije që i përshtatet shqencës…
një fe qytetërimi… Dihet mirë se feja

t’onë nga përparimi kurrë s’na ndalon”.
(Korça, 2006 b: 22, 43)  Me këtë ai pra-
nonte idenë e reformimit të fesë në ku-
shtet e reja të Evropës, por ai mendonte
se reformimi i Islamit duhej t’i referohej
traditës së vet dhe jo referencave jashtë-
fetare: “Faji është i neve muslimanëve që
nuk jemi muslimanë si duhet” (po aty:
49). Sipas tij, Islami është fe e dijes dhe
ai e kishte provuar këtë përballë gjendjes
së Evropës mesjetare: “Ndë nji kohë kurë
ndë perëndimi, ingjizisjonet [inkuizicio-
net] përbytnin botën, renonin shtetet,
çpiknin rrebeshet, myslimanizmi për-
hapte shkëndijat e çkëlqyeshme në të gji-
thë anën e botës” (po aty: 17-18). Korça
qytetërimin e ndan në dy pjesë: në qyte-
tërimin lindor shpirtëror, të cilin ai e quan
“qytetërimin e vërtetë” dhe në qytetëri-
min teknik të Perëndimit modern. Gjatë
dy-tri shekujve Evropa dhe Amerika kanë
përparuar shumë në lëmin e qytetërimit
teknik dhe Lindja, që të jetojë në kohën e
sotme, duhet të përfshijë teknikën e Pe-
rëndimit. Ndërkohë, njeriu perëndimor
ka humbur shumë nga bota e tij shpirtë-
rore, diçka që nuk ka ndodhur në Lindje.
Lindja përfaqëson qytetërimin e vërtetë,
sepse ajo është djepi i feve monoteiste.
Në këtë kuptim, edhe Perëndimi e ka në
shpirt Lindjen. Për më tepër, ishte dija që
Lindja ruajti në Mesjetë ajo që i dha
shtysë përparimit teknik të Perëndimit
(po aty: 74-75). Perëndimi vërtet tani
është në një shkallë më të lartë se Lindja,
për sa i përket teknikës, por nuk mund të
thuhet e njëjta gjë për sa i përket botës
shpirtërore, sepse Perëndimi po i largo-
het besimit te Zoti. Prandaj, vendet e Lin-
djes nuk kanë përse të marrin shembull
për gjithçka Perëndimin, por vetëm
aspektin teknik të tij. Korça përmend Ja-
poninë e kohës, e cila, sipas interpretimit
të tij, e ka huazuar teknikën e Perëndimit,
por ka ruajtur qytetërimin e vet lindor. Të
njëjtën metodë Korça e rekomandon për
shqiptarët: “Ne nga perëndimi mundim të
marim vetëm qytetërimin mjeshtëror
[teknik] edhe të mbajmë qytetërimin të
vërtetë bashkë me disa zakone të bukura
ashtu si i kemi trashëguar nga prindit
t’onë… Ne për shëmbëll përparimi të
kemi pasqyrë Japonezët” (po aty: 41).
Për këto ide, Korça tërhoqi pas vetes

sulmet e disa intelektualëve laikë, të cilët
gjetën në personin e tij një mbrojtës aq
shumë të kërkuar të “Orientit”, kundër të
cilit ata po zhvillonin misionin e tyre qy-
tetërues në Shqipëri dhe betejën e “të rin-
jve” ndaj “të vjetërve”. Sado që Korça
modernitetin teknik të Perëndimit e vle-
rëson më poshtë se sa qytetërimin shpir-
tëror, duke nënkuptuar Islamin si pjesë të

këtij të fundit, ka gjasa që ai të jetë ndi-
kuar sadopak edhe nga fryma e zhgënji-
mit ndaj idesë së përparimit të
pandalshëm të njeriut përmes teknolog-
jisë, që përshkoi Evropën pas Luftës së
Parë Botërore. Optimizmi mbi natyrën
njerëzore dhe mbi të ardhmen e lavdi-
shme u rrënua para kasaphanës që i
shkaktuan njëri-tjetrit popujt, që mbahe-
shin si model i qytetërimit. Menjëherë
pas lufte, u shfaqën shumë libra apo arti-
kuj, titujt e të cilëve përmbanin fjalë si
“rënie”, “degradim”, “katastrofë”, “së-
mundje” etj. Në vitet ‘20, libri Rënia e
Perëndimit i Osvald Shpenglerit [Oswald
Spengler] po korrte sukses të jashtëza-
konshëm në publikun evropian, pikërisht
në sajë të tezës së tij se kulturës perëndi-
more i ishte shterur fuqia shpirtërore, se
dominimit material të Perëndimit në botë
po i afrohej fundi dhe se vendin e tij do ta
zinte një kulturë më vitale (Spengler,
1962). Ishte po Shpengleri ai që më 1931
do të shkruante te libri tjetër, Njeriu dhe
teknika, se “popujt me ngjyrë” po e hua-
zojnë teknikën e Perëndimit dhe do ta
përdorin për t’i dhënë fund vetë Perëndi-
mit (Spengler, 2011). Edhe në kritikën e
tij ndaj qytetërimit teknik të Perëndimit,
Korça, qoftë edhe padashur, po ndiqte
tendencat e kohës në mendimin perëndi-
mor. Gjithashtu, siç e vumë në dukje më
sipër, kritikat ndaj materializmit, ateizmit
dhe humbjes së vlerave shpirtërore të Pe-
rëndimit, gjendeshin te shkrimet e kleri-
këve katolikë shqiptarë, sikurse edhe te
shkrimet e disa intelektualë laikë.
Argumenti i katërt i klerikëve shqip-

tarë në vitet ‘20-30 ishte se Islami i shër-
bente kombit shqiptar, sepse mbante larg
prej tij doktrinën komuniste. Teologët
myslimanë u angazhuan në luftën kundër
ndikimit komunist në Shqipëri. Sërish,

Hafiz Ali Korça u shqua në këtë drejtim
me librin e tij Bolshevizma, a çkatërimi i
njerëzimit, botuar më 1925, vit i restau-
rimit të sundimit të Zogut, pas shtypjes
së asaj që regjimi e quante si kryengritje
me orientim bolshevik. Qysh në krye au-
tori e bën të qartë se qëllimi i shkrimit të
librit është që t’i shërbejë atdheut dhe ba-
shkatdhetarëve me anë të tregimit të na-
tyrës së vërtetë të bolshevizmit. Sipas
Korçës, bolshevizmi është më i vjetër se
Lenini dhe Marksi; ai burimin e ka tek ar-
miqësia që çifutët kanë ndaj myslima-
nëve dhe të krishterëve. Çifutët dhe idetë
e tyre për gjoja barazinë, kanë qenë
shkaktarët e përçarjeve të hershme në gji-
rin e Islamit dhe më në fund ata arritën
sukses në botën moderne, duke shtënë në
dorë fuqinë ekonomike të botës. Çifuti
Marks kishte për qëllim që të rrënonte
fetë monoteiste dhe të rrëzonte qeveritë e
mbarë botës dhe Lenini ishte nxënësi i tij.
Duke përshkruar se çfarë po ndodh në
Rusi, Korça përmend edhe se komunizmi
nuk e njeh familjen dhe as patriotizmin.
Çifutët e sundojnë Rusinë përmes bol-
shevizmit, por edhe Perëndimin e domi-
nojnë me anë të kontrollit mbi
ekonominë. Vetëm në shtetet myslimane
nuk ka depërtuar dot bolshevizmi, gjë që
nënkupton se prania e Islamit në Shqipëri
është një digë e fuqishme për të ndaluar
ndikimin e doktrinës komuniste (Korça,
2006 c).

NË VEND TË PËRFUNDIMIT

Në Shqipërinë e viteve ‘20-30 të she-
kullit të kaluar zyrtarët e shtetit dhe inte-
lektualët laikë e shihnin veten si agjentë
të modernizimit dhe reformimit nga lart-
poshtë të shoqërisë shqiptare. Edhe pse
zyrtarisht shteti i përmbahej formulës së

laicizmit, në praktikë kjo do të thoshte
kontroll dhe dominim të shtetit mbi pa-
varësinë e institucioneve fetare, sepse
shteti e shihte veten si mbrojtësin e një-
sisë kombëtare ndaj elementëve përçarës.
Autoritetet politike luajtën një rol aktiv
në riorganizimin e Bashkësisë Islame. Në
këtë drejtim ndikuan edhe disa intelek-
tualë laikë, që shihnin tek Islami strehën
kryesore të ndikimeve të dëmshme
“orientale” pas pavarësimit të Shqipërisë
nga Perandoria Osmane. Në shtypin e
kohës nuk mungonin akuza ndaj Islamit
si burim i prapambetjes, fanatizmit, injo-
rancës etj.
Disa klerikë myslimanë, duke e pra-

nuar idenë e një reformimi të Islamit në
Shqipëri, njëkohësisht bënë edhe apolog-
jinë e Islamit, duke përmendur nevojën
që kombi dhe shoqëria shqiptare kishin
për fetë në përgjithësi dhe për Islamin në
veçanti. Argumentet e tyre kryesore ishin
katër. Së pari, se teologët myslimanë ki-
shin kontribuar në lëvizjen kombëtare
dhe se dëshmia më e mirë për këtë ishin
kujtimet e vetë protagonistëve, siç ishin
Hafiz Ibrahim Dalliu dhe Hafiz Ali
Korça. Së dyti, se feja islame nuk ishte
kundër njësimit kombëtar e idesë së de-
mokracisë, siç synonte të shpjegonte libri
i Hafiz Ali Krajës, apo artikujt e Hafiz Ali
Korçës. Së treti, se feja islame nuk
shkonte kundër qytetërimit modern dhe
shkencës. Në këtë drejtim, Hafiz Ali
Korça u përpoq që ta paraqiste Islamin si
fe moderne, dhe në pajtim me shkencën
dhe reformën e institucioneve myslimane
në Shqipëri ta orientonte për nga vetë tra-
dita e Islamit. Së fundi, se feja islame
ishte mburojë e kombit kundër efektit
përçarës të komunizmit.
Në shek. XXI, edhe pse konteksti

shqiptar ka pësuar mjaft ndryshime që
nga koha midis dy luftërave botërore,
është interesante të vëresh shfaqjen e ar-
gumenteve të ngjashme në shtypin shqip-
tar në mbrojtje të fesë islame. Sikurse
atëherë, edhe tani, apologjitë për ekzi-
stencën e Islamit ndër shqiptarët shpe-
shherë janë si përgjigje ndaj përpjekjeve
për ta konsideruar Islamin si “tjetrin” e
Perëndimit dhe si të huaj, apo si rrezik
për identitetin kombëtar shqiptar. 

(* Artikull i botuar në librin “Kontributi
i prijësve myslimanë në formësimin e
vetëdijes dhe identitetit kombëtar”,

sipas konferencës me të njëjtin titull, or-
ganizuar me rastin e 100-vjetorit të Pa-

varësisë nga Komuniteti Mysliman i
Shqipërisë /KMSH/, Bashkësia Islame e
Kosovës /BIK/, Bashkësia Fetare Islame

e Maqedonisë /BFIM/.)
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Pyetja që dukej se ishte e destinuar
për të mbetur pa një përgjigje
(përse flemë?) po shndërrohet në

fakt në një pus të vërtetë të mbushur me
mrekulli për shkencën dhe kjo hap pas
hapi ndërsa eksperimentet shkencore
nxjerrin në pah rëndësinë e jashtëzakon-
shme që kanë për mirëqenien dhe vetë
jetën tonë, orët e errësirës së natës. Në
fakt të jetosh pa gjumë është e pamundur
dhe kjo jo vetëm në aspektin e lodhjes fi-
zike. Nëse nuk do të ishte gjumi, pra
pauza mes ditëve, atëherë nuk do të ek-
zistonte as reflektimi dhe as ndarja e
ngjarjeve nga njëra-tjetra. Ndërsa gjatë
gjumit truri ynë përjeton dhe përpunon
të gjitha përvojat e ditës. I çmonton, i ka-
tegorizon dhe i vendos ato në zona të
ndryshme të tij. Dhe aty qëndrojnë në
formën e kujtimeve për rreth një muaj,
një vit, apo për gjithë jetën sipas rëndë-
sisë së tyre apo impaktit emotiv që na
kanë lënë. Ky lloj spastrimi është ajo
ndjesi që në mëngjes e quajmë “çlo-
dhje”, apo “mendje të lehtë”. Pa këtë rre-
gullim që bëhet gjatë natës në trurin tonë
do të mbizotëronte rrëmuja dhe ne vetë
nuk do të përjetonim kurrë ndjenjën e
mirë dhe të këndshme e plot energji që
na dhuron në mëngjes një gjumë i mirë
natën. 

Gjumi, një nga tri shtyllat kryesore të
shëndetit - Ndërkohë, mund të thuhet se
jo vetëm që gjumi shërben për të organi-
zuar dhe klasifikuar përvojat e ditës, por
dhe përvojat e ditës shërbejnë për të na
dhënë ose jo një gjumë të mirë pra në ci-
lësinë e tij. Kështu për shembull, ve-
primtari të ndryshme shkaktojnë gjumë
të ndryshëm. Kur jemi para një provimi
apo një gare sportive edhe lloji i gjumit
është i ndryshëm krahasuar me rastin kur
jemi të qetë dhe mund të ndodhemi për
shembull para një dite pushimi. Gjumi

është një nga tri shtyllat kryesore të
shëndetit të njeriut së bashku me dietën
në radhë të parë dhe ushtrimet fizike në
radhë të dytë. Gjumi jo vetëm që zë një
të tretën e jetës sonë, por na bën edhe më
inteligjentë. Ndërkaq, na mban edhe në
formë dhe na ruan nga sëmundje të ndry-
shme të zemrës, të cilat në mungesë të tij
do të agravoheshin dhe do të ishin më të
shpeshta.
Kështu, mungesa e gjumit, ose mo-

sngopja me gjumë e rrit hormonin e gre-
linës që është i lidhur me oreksin dhe ul
atë të leptinës që ka të bëjë me ngopjen.
Mungesa e pushimit jo vetëm aktivizon
gjithë mekanizmin e stresit, por krijon
edhe probleme të vërteta fizike. Lidhja
mes gjumit, obezitetit dhe të ushqyerit
është shumë më e madhe nga sa men-
dojmë. Ka nga ata që flenë gjatë, nga ata
të cilëve u flihet në mënyrë të vazhdue-
shme dhe nga ata që kanë një marrëdhë-
nie të vështirë dhe shpesh të përvuajtur
me gjumin për arsye nga më të ndry-
shmet. E megjithatë ka njerëz që çohen
rregullisht, e madje të ngopur me gjumë
shumë më herët, të themi në orën katër
të mëngjesit. Dhe këtë nuk e bëjnë sepse
kanë krijuar një zakon të kushtëzuar nga
ndonjë punë që u është dashur ta kryejnë
kaq herët. Jo. Arsyeja është e thjeshtë
dhe e qartë. Në këtë orë, ata çohen, sepse
janë të ngopur me gjumë, pra kanë marrë
atë sasi gjumi që u duhet për të vazhduar
të qetë dhe me cilësi veprimtarinë e tyre
“zgjuar”. Madje, zgjime të tilla nuk ndo-
dhin vetëm gjatë ditëve të punës, por
edhe gjatë fundjavave, apo pushimeve të
gjata të vitit. Por ndërkohë që do të men-
doni se nëse këta njerëz çohen kaq herët,
atëherë duhet që domosdoshmërisht të
bien herët edhe në darkë. Do të befaso-
heni kur të dëgjoni se kategoria e nje-
rëzve për të cilët po flasim bie në gjumë
ekzaktësisht pas mesit të natës, pra gji-
thsej i takon që të flenë vetëm katër orë.
Dhe në vend që në raste të tjera këta nje-
rëz të ishin plot nerva dhe me mungesa të
theksuara të përqendrimit, siç u ndodh
personave që nuk janë ngopur me gjumë,
në të kundërt ata janë brilantë dhe të
kthjellët si të kishin fjetur gjatë gjithë
ditës. Dhe janë edhe shumë rezultativë
në punën që bëjnë. Njerëz të tillë nuk e
kanë të nevojshme që ta nxisin veten për
të qenë në një formë të tillë. Ata thjesht
janë ashtu në mënyrë të natyrshme. Nga
mjekët, ose më mirë nga specialistët nji-
hen me termin “gjumëpakët” dhe për ta
janë plotësisht të mjaftueshme katër orë
gjumë. Maksimumi pesë në rastet ek-
streme. Ata nuk kanë nevojë as për ka-
feinë, apo për ndonjë produkt tjetër, për

të qenë në gjendje “esëll”. Dhe sikur ky
“bekim” të mos mjaftonte, ata janë edhe
shumë “elegantë” zakonisht. Disa shken-
cëtarë nga Kalifornia kanë zbuluar së
fundi një lidhje gjenetike. Kështu, në
shumë raste, nëna dhe vajza kanë të njëj-
tat zakone përgjumjeje, pra ose janë nga
ata të zakonshmit që bien herët dhe
çohen vonë, ose bëjnë pjesë në atë “elitë”
qeniesh që bien shumë vonë dhe çohen
herët, duke qenë në formë shumë të mirë.
Në këtë rast, kemi të bëjmë me të njëjtin
variacion gjenetik, si te nëna edhe te
vajza. Ky lloj gjeni mendohet që është i
pranishëm 2 deri në 3 për qind të popul-
lsisë së planetit. Pra është një gjen shumë
i rrallë dhe si pasojë edhe i çmuar. Ata që
flenë kaq pak, zakonisht janë edhe
shumë të motivuar, energjikë, çka mund
të shpjegojë edhe faktin se shpesh njerëz
të mëdhenj, të cilët kanë arritur shumë në
jetë dhe kanë pasur jetë intensive, kanë
qenë persona që kanë bërë pjesë në kate-
gorinë e atyre që flenë shumë pak dhe që
zakonisht çohen në orët e para të ditës.
Një nga ata ka qenë edhe Margaret The-
çer që zakonisht shquhej për rezistencën
që kishte ndaj seancave dhe debateve të
gjata politike në Parlament dhe në qe-
veri.

Por cili është sekreti i orëve të pakta
të gjumit? - Ka shumë nga ata që e kon-
siderojnë gjumin humbje kohe. Në një
familje ku një baba ka një mundësi të
tillë dhe çohet herët, edhe fëmijët si pa-
sojë përpiqen që të kenë të njëjtën mar-
rëdhënie ndaj gjumit. Ky është një rast
kur ky zakon mund të ushtrohet dhe të
krijohet, edhe pse gjithmonë është i suk-
sesshëm. Rastet e suksesshme zakonisht
kanë të bëjnë me faktorin gjenetik. Por
ndërsa ky fenomen, apo ky tipar është
shumë i rrallë dhe “pasuri” e pak perso-
nave, njerëzit e zakonshëm, pra shumica,
duhet patjetër që të bëjnë shtatë orë
gjumë çdo natë. 
Mendoni se po jetoni qetësisht duke

fjetur vetëm gjashtë orë çdo natë? Gabo-
heni! Ndoshta jeni duke nënvlerësuar
sinjalet që trupi juaj ua dërgon për t’ju
treguar se keni nevojë për më shumë orë
gjumi. Ja se cilat janë këto sinjale:

Klikoni stilolapsin që keni në dorë
dhe përplasni lehtë këmbët në tokë -
Duke lëvizur muskujt ju i dërgoni sinjal
trurit që të qëndrojë zgjuar. Ndaj, nëse
jeni nervozë dhe keni përshtypjen se nuk
rrini dot ulur në mënyrë të qetë, mund të
jetë një mënyrë nëpërmjet së cilës truri
juaj kërkon të mbajë lart vëmendjen tuaj.
Përndryshe mund të keni marrë shumë
kafeinë, por edhe ky gjithsesi është sin-
jal i faktit se flini shumë pak.

Mbase vuani nga “lapsing”, edhe
pse nuk ia keni idenë se çfarë është - Në
anglisht do të thotë “të fiktë i shkurtër”.
Kur jeni të lodhur, zonat e trurit që kon-
trollojnë vëmendjen, për të cilat ju nuk
arrini të jeni në dijeni, bëjnë pushim.

Ndiheni shumë të lodhur - Të lodhur
jo në kuptimin e përgjithshëm, por të lo-
dhur edhe për të parë diçka me qartësi,
për të hapur një derë etj. Pra një kombi-
nim gjestesh shumë të thjeshta mund të
jetë një test i mirë për të vlerësuar aftë-
sitë tuaja motorike. Ato në fakt, ulen
dukshëm kur jeni në “borxh” me orët e
gjumit.

Në mëngjes silleni si të çmendur - Ky
veprim është një tregues i qartë i mun-
gesës së gjumit. Nëse ndiheni shumë më
të ndjeshëm ndaj simptomave të jashtme,
kjo ndodh sepse truri nuk di më si t’ua
thotë që të çlodheni. Por në të njëjtën
kohë të gjitha gjërat duken më shumë sti-
muluese nga se janë normalisht. Humori
i një personi të lodhur kalon nga çmen-
duria në nervozizëm në mënyrë shumë të
shpejtë, ndaj bëni kujdes!

Jeni më emocional se zakonisht - Të
qenët të lodhur do të thotë edhe vështi-
rësi për të kontrolluar dhe për të shprehur
emocionet. Kritikat do t’ju duken më të
ashpra dhe ka shumë mundësi që prej lo-
dhjes të thoni ose të bëni diçka për të
cilën më vonë do të pendoheni.

Keni shumë nevojë për karbohidrate
- Disa studiues kanë treguar se një natë e
vetme pa numrin e duhur të orëve të gju-
mit ul nivelet e hormoneve që rrisnin
urinë. Ngrënia e mëngjesit pasi jeni
zgjuar do t’ju bëjë më vigjilent, ndërsa
aftësitë njohëse do t’ju përmirësohen.

Nga mesi i mbrëmjes keni energji të
reja - Trupi juaj kërkon vazhdimisht që
t’ju japë forcat e munguara për të riekui-
libruar ciklin e përditshëm gjumë-zgjim.
Shpesh mbase i premtoni vetes për të

shkuar në shtrat më herët se zakonisht,
por pothuajse asnjëherë nuk ndodh kë-
shtu, vjen ai momenti kur nga mesi i
mbrëmjes ju vijnë energji të reja dhe ju
bëheni më entuziastë për t’u argëtuar ja-
shtë, për të parë një film, për të lexuar
apo për t’u marrë me një hobi çfarëdo,
ndërkohë që orët e gjumit bëhen edhe më
të pakta. Ndaj më mirë është që të sfor-
coheni për të fjetur shpejt në mbrëmje
dhe ta detyroni veten të çohet në mo-
mentin kur jeni ende të lodhur.

Harroni - Nëse filloni të harroni për
të bërë diçka që e bëni çdo ditë, ose kon-
trolloni të njëjtën gjë disa herë, kjo do të
thotë se mungesa e gjumit ndikon në kuj-
tesën tuaj. Pa gjumë të mjaftueshëm, kuj-
tesa dobësohet.

GJUMI
MISTERET E NJË 
TË TRETËS SË JETËS

Veprimtari të ndryshme
shkaktojnë gjumë të
ndryshëm. Kur jemi
para një provimi apo një
gare sportive edhe lloji i
gjumit është i ndryshëm
krahasuar me rastin kur
jemi të qetë dhe mund
të ndodhemi për
shembull para një dite
pushimi




