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Minarefobia
ED I TOR IAL

Xhamia e Ali Pashës në Ohër është njëra ndër xhamitë e ndërtuara në vendin tonë në periudhën osmane,
e cila do t’i nënshtrohet restaurimit të nevojshëm dhe të domosdoshëm. Për këtë qëllim është nënshkruar
edhe Marrëveshja mes Bashkësisë Fetare Islame, Drejtorisë së Përgjithshme të Vakëfit nga R. e Turqisë dhe
Muzeu i Ohrit. Në këtë marrëveshje parashihet edhe rindërtimi i minares së Xhamisë, e cila sipas disa të
dhënave është prishur para Luftës së Parë Botërore.
Për ta realizuar këtë marrëveshje, të gjitha veprimet kanë ecur në mënyrë të paraparë, me ç’rast secila

palë nënshkruese i ka kryer obligimet e veta. Pra, për rikonstruktimin e Xhamisë janë kompletuar të gjitha
dokumentacionet e parapara me ligj. Të gjitha punët e rikonstruktimit kanë ecur mirë deri në momentin kur
ka filluar rindërtimi i minares dhe ato po zgjaten, si thonë, “sa minarja e xhamisë”. Kjo, pasi në skenë, me
reagime të padëgjuara dhe të papara deri më tani, kishte dalë ajo që quhet SHJQ “Sovest”, përfaqësuar nga
njeriu i parë i saj. Ai paraqitet aq ekstrem me kërkesat e tij, saqë sipas tij për rinovimin e Xhamisë duhet të
vendosë “ai në emër të popullatës ortodokse, e cila është shumicë në Ohër”!
Çfarë logjike mund të jetë kjo, kur për rindërtimin e një objekti fetar, apo për rindërtimin e një pjese të

tij, siç është minarja në këtë rast, na u dashka që të vendosë popullata shumicë, edhe pse ajo nuk i përket atij
objekti. Kjo nuk mund të kuptohet ndryshe përveç si - minarefobi. Ishallah kjo teori nuk përkrahet dhe nuk
merr përmasa më të gjera; në të kundërtën, vajhalli për shoqërinë tonë multikonfesionale dhe multietnike.
Personat e prekur nga minarefobia bënë shumë zhurmë, saqë për “qetësim” u angazhua personalisht edhe

vetë Kryeministri i vendit, i cili mori rrugën për në Ohër për të takuar përfaqësuesit e organeve lokale, për-
faqësuesit e Muzeut të Ohrit, si dhe zhurmaxhiun e shoqatës qytetare të lartpërmendur. Kryeministri, me qël-
lim apo pa të, nuk u takua edhe me përfaqësuesit e
Bashkësisë Fetare Islame, respektivisht me përfaqë-
suesit e Myftinisë së Ohrit, gjë për të cilën mendojmë
se ishte e rendit që Kryeministri t`i takojë të tri palët
që kanë nënshkruar Marrëveshjen.
Është për t`u habitur pse bëhet e gjithë kjo zhurmë,

kur dihet se Ohri është qytet që ka minare dhe se qy-
tetarët e këtij qyteti janë bindur se nuk ka rrezik nga
minaret. Madje, dihet se xhami pa minare nuk ka. Kur
e kemi fjalën për Xhaminë eAli Pashës në Ohër, sipas
disa të dhënave kjo xhami ka pasur dy minare, që e ka
bërë atë xhami të vetme me dy minare në Ballkan.
Ka mundësi që e gjithë kjo të bëhet për shkak të

zgjedhjeve lokale që do të mbahen në Ohër. Të mjerë
janë ata politikanë apo pretendues të zanatit të quajtur
politikë që karrierën apo patriotizmin e tyre e tregojnë
duke i nënçmuar të tjerët. U rekomandojmë të gjithë
atyre që janë të prekur nga minarefobia se ilaçin mund
ta gjejnë nga thirrja që del nga minarja, respektivisht
nga ezani.
Kjo thirrje nga minarja e xhamisë, që lidh tokën

dhe qiellin, ka inspiruar dhe frymëzuar letrarin dhe
poetin e njohur maqedonas Bllazhe Koneski, i cili në
vitet tetëdhjetë të shekullit të kaluar, pra në dekadën e
fundit të ish-sistemit komunist, ezanit ia ka kushtuar
një poezi, të cilën këtu e sjellim në përkthim të lirë:

Q. Osmani

EZANI

Ky zë i myezinit
nga altoparlanti,
ky zë bariton
nga xhamia,
tingëllon aq bindshëm në këtë mëngjes
si lidhje mes tokës dhe qiellit,
aq paqësor e aq qetësues
aq i thellë që është, në dëgjim të parë,
ky kontakt intim!
E, po t`i kuptoje fjalët
e kësaj lutje,
do ta dije se ajo është vetëm thirrje
për efikasitetin e besimtarëve
në këtë tokë, po ashtu të mjerë.

Ambasadorja e Republikës së Turqisë
në Shkup, zonja Tülin Erkal Kara (Tylin
Erkal Kara), priti më 1 mars, 2019, në re-
zidencën e ambasadës turke, kreun e Ba-
shkësisë Fetare Islame, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepin.
Zonja Erkal Kara fillimisht i dëshiroi

mirëseardhje Reis’ul-Ulemasë, mandej
falënderoi për gjithë bashkëpunimin që
ka pasur BFI meAmbasadën dhe me Re-
publikën e Turqisë.
Me këtë rast, veç tjerash, ajo dekla-

roi: “NëAmbasadën tonë dhe në tërë Re-
publikën e Turqisë ua kemi mbyllur
derën të gjithë atyre që manipulojnë kun-
dër BFI-së. Për ne, i vetmi që përfaqëson
Islamin dhe myslimanët në Republikën e
Maqedonisë së Veriut jeni ju, Reis’ul-
Ulema Rexhepi. Këtë jua garantoj me
bindje të thellë.”
Kreu i komunitetit mysliman, h. Su-

lejman ef. Rexhepi, u falënderua për
mbështetjen, duke theksuar që BFI gji-
thmonë do të jetë transparente, e hapur,

me Ambasadën e Turqisë dhe, nënvizoi,
gjithçka do të shkojë drejtpërdrejt, miqë-
sisht, në mënyrë zyrtare dhe vëllazërore.
Konkluzion i përbashkët i takimit

ishte që ato fondacione, grupe dhe xhe-

mate turke, por jo vetëm, që dëmtojnë
këto dy institucione, BFI dhe Ambasada
t’i luftojnë me mekanizmat ligjorë që
kanë në dispozicion, krejt kjo në të mirë
të myslimanëve dhe gjithë të tjerëve.

Bashkësia Fetare Islame nuk ka
pasur ftesë nga Qeveria për takimin ku
ka marrë pjesë Kryetari i Komunës së
Ohrit, por dhe shoqata “Sovest”, në të
cilin është diskutuar në lidhje me ndër-
timin e minares së Xhamisë së Ohrit
“Ali Pasha”.

“Nuk jemi ftuar; po të na kishin ftuar,
me siguri do të merrnim pjesë”, thonë për
Portalb.mk nga BFI, duke shtuar se
asnjëherë nuk kanë diskutuar me përfa-
qësuesit e Qeverisë në lidhje me këtë çë-
shtje.
Portalb.mk ka kontaktuar edhe me zë-

dhënësin e Qeverisë, Mile Boshnjakov-
ski, i cili tha se nuk është i informuar se
pse nuk kanë qenë në takim përfaqësue-
sit e BFI-së dhe se do të deklarohet plo-
tësisht për të njëjtën.

BFI ekskluzivisht për Portalb.mk ka
dërguar disa fotografi me pamje të Xha-
misë së Ohrit, derisa ka pasur minare,
përkatësisht deri në vitin 1972.
Ndryshe, pas takimit mes Kryemini-

strit, Kryetarit të Ohrit dhe përfaqësuesve
të shoqatës “Sovest”, nëpërmjet një kum-
tese, Qeveria ka njoftuar se Kryeministri
Zaev ka theksuar se institucionet do të
veprojnë në pajtueshmëri me ligjet e Ma-
qedonisë së Veriut dhe nëpërmjet dialo-
gut me të gjitha palët e përfshira dhe,
duke e pasur parasysh se kjo çështje është
mjaft sensitive, do të gjendet zgjidhje në
interes të qytetarëve të Ohrit dhe të shte-
tit, që mbetet i përkushtuar për mbrojtjen
dhe promovimin e trashëgimisë kulturore
që ka qyteti i Ohrit.
Megjithatë, nga shoqata “Sovest”

zbulojnë se Kryeministri Zaev u ka prem-
tuar se do të ndalet ndërtimi i minares.
“Kryeministri na siguroi se do të

bëjnë gjithçka që ne kërkuam. Ai na tha
se nëse duhet, Xhamia e Ali Pashës do të
ruhet me asistim të policisë, me qëllim që
të ndërpriten aktivitetet ndërtimore rreth
saj”, tha Tome Xhamtoski nga “Sovest”.
Ai gjithashtu theksoi se Kryeministri

u ka premtuar se do të ndalohet hyrja në
Xhaminë e Ali Pashës dhe do të vendo-
set moratorium për ndërtim.
Xhamia e Ali Pashës është ndërtuar

në vitin 1573 nga Sulejman Pasha. Në
këtë kohë ajo gjithashtu shërbeu si një
shkollë e mesme fetare. Më vonë, në vitin
1823, Xhamia është rinovuar nga veziri
Ali Pasha, prandaj edhe e ka marrë emrin
e tij. (“Portalb”, 20 mars 2019)

BFI: Qeveria nuk na ftoi
në takimin me Kryetarin e Ohrit…

Ambasada Turke:
Njohim veç Efendi Rexhepin përfaqësues të
vetëm legjitim në Maqedoninë e Veriut
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Në Shkup, më 7 mars, 2019, në Ditën
e Mësuesit, është mbajtur Akademia Për-
kujtimore në nderim të 21-vjetorit të rë-
nies së komandantit legjendar Adem
Jashari (7 mars 1998). Akademia Përkuj-
timore u mbajt në shkollën fillore “Adem
Jashari”, në organizim të Kryetarit të Ko-
munës së Çairit, z. Visar Ganiu. 
Pjesëmarrja ishte e gjerë, me anëtarë

të familjes Jashari (ishte i pranishëm edhe
djali i Komandantit, Lulëzim Jashari), pa-
staj të kreut të Kuvendit, z. Talat Xhaferi,
kryetarit të BDI-së, Ali Ahmeti, të depute-
tëve, ministrave, kryetarëve të komunave
etj. Një vend të veçantë në manifestim zuri
pjesëmarrja e Kryetarit të Bashkësisë Fe-
tare Islame, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, i cili ishte i shoqëruar nga pu-

nonjës të tjerë të Rijasetit dhe besimtarë të
rastit, të cilët kishin ardhur për të bërë lut-
jet për heroin e Republikës së Kosovës
dhe të gjithë shqiptarëve.
Pas Akademisë u shpalos Pllaka Për-

kujtimore në shtëpinë ku ka qëndruar
Adem Jashari në Shkup kah fundi i she-
kullit XX. Është kjo shtëpia e Ismet Sha-
banit në lagjen e Seravës.       

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, me ftesë të
Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shkup, ka marrë
pjesë më 27 shkurt, 2019, në takimin lamtumirës të am-
basadorit amerikan, z. Xhes Bejli (Jess Baily), duke pre-
zantuar kështu Bashkësinë Fetare Islame të RMV, me të
cilën ambasadori në largim dhe tërë Ambasada ameri-
kane kanë pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. 
Ambasadori Bejli falënderoi të gjithë pjesëmarrësit

në takim për bashkëpunimin që ka pasur brenda këtyre
viteve.
Xhes Bejli ishte emëruar ambasador i Shteteve të Ba-

shkuara të Amerikës në Shkup para katër vitesh. 

Reisi në Akademinë Përkujtimore
për Adem Jasharin

Reisi në takimin
lamtumirës të

ambasadorit Bejli

Në Institutin e Trashëgimisë Kulturore
dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Maqe-
doni, në Shkup, më 11 mars 2019 u hap
Departamenti për Edukim dhe Hulumtim
të Holokaustit. Të pranishëm ishin Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi -
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, Mini-
stri i Arsimit dhe Shkencës z. Arbër
Ademi, Ministri i Jerusalemit dhe Mbrojt-
jes së Mjedisit të Izraelit z. Zeev Elkin,
përfaqësuesi i Qeverisë së Republikës së
Kosovës z. Jahja Lluka, Shkëlqesia e Tij
z. Dan Oryan - Ambasador i Izraelit në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, z.
Thomas Gerberich - Ambasador i Gjer-
manisë  në Republikën e Maqedonisë së
Veriut, z. Mehmet Prishtina dhe shumë
mysafirë të lartë të korit diplomatik.

“Shqiptarët me mburrje mbajnë një
vend të ndritur në historinë e mbijetesës
së hebrenjve. Asnjë hebre nuk u deportua
nga Shqipëria, familjet dhe shteti shqip-
tar, i mbrojti edhe me jetën e tyre hebren-
jtë shqiptarë. Kemi vendosur një gur në
themelet e vlerave të qytetërimit dhe që
synon ndërgjegjësimin e përgjithshëm

shoqëror për një moment të historisë që
nuk e lë indiferent asnjë qenie të qytetë-
ruar” - tha drejtori i ITShKShM-së, Skën-
der Asani. “Ne nuk mund të rikthejmë që
të mos përsëritet holokausti, por ndjejmë
keqardhje për viktimat jo vetëm në Gjer-
mani, Maqedoni, Evropë dhe në të gjithë
botën dhe u themi se ne do të luftojmë an-

tisemitizmin, jotolerancën dhe fashizmin”
- tha ambasadori i Gjermanisë në RMV,
Tomas Gerberih. 
“Leksionet nga ngjarjet e këtilla ta-

nimë janë mësuar dhe ne duhet gjithmonë
t’i kujtojmë ato si ngjarje negative dhe
mos të lejojmë që të na përsëriten” - thek-
soi ministri i Arsimit, Arbër Ademi.

Reisi në hapjen e Departamentit 
për Holokaustin 

Xhamia e Ali Pashës në Ohër: sot (majtas) dhe më parë, kur ka pasur minare (në dy fotografitë djathtas). 

FOTO-ALBUM:
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Kryetari i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë, h. Bujar Spahiu, priti në një
takim, më 12 mars, 2019,  Kryetarin e
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, h. Sulejman ef.
Rexhepi bashkë me një delegacion të
këtij institucioni: prof. dr. Qani Nesimi,
h. Shaqir Fetahu, mr. Qenan Ismaili dhe
z. Muzemil Osmani.
Kryetari i KMSH-së falënderoi për

vizitën dhe vlerësoi rolin e jashtëzakon-
shëm që luan Bashkësia Fetare Islame në
Maqedoninë e Veriut në të gjitha fushat
në të cilat ushtron aktivitetin. 
Kryetari i BFI të RMV bashkë me

stafin e tij përcollën urimet më të mira
për detyrën fisnike të kryetarit të KMSH-
së, me bindjen e plotë se bashkëpunimi

midis dy institucioneve do të jetë i va-
zhdueshëm dhe i frytshëm në të mirë të
Islamit në Shqipëri, në Maqedoninë e Ve-
riut dhe më gjerë.
Kryetari Spahiu shprehu falënderimet

dhe mirënjohjet e tij për urimet dhe fjalët
e përzemërta. Kreu i KMSH-së e siguroi
h. Sulejman ef. Rexhepin që bashkëpu-
nimi midis dy institucioneve do të jetë i
vazhdueshëm dhe do të shtrihet në shumë
fusha të tjera, me qëllim forcimin e pozi-
tës së fesë islame në mbarë rajonin.
Reisi i dorëzoi kryetarit të KMSH, z.

Bujar Spahiu, emblemën e BFI-së dhe
kompletin e librave të tij “Për fe dhe
atdhe”. 

Administratorja Aida Prendi mirëpriti
më 12 mars, 2019, banorin më të ri në Një-
sinë Administrative nr. 9, të Bashkisë së
Tiranës, Kryetarin e Bashkësisë Islame në
Maqedoni,  Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, të cilit iu shpreh mirënjohje për
kontributin e tij në ndihmë të njerëzve në
nevojë.
Në takim ishin të pranishëm edhe miq

të tjerë të komunitetit, si gazetari i njohur
z. Ferdinand Samarxhi, administratori i
Njësisë Administrative nr. 10 z. Arjan Ha-
miti, znj. Fatmira Lami Xeka,  z. Muzemil
Osmani dhe z. Arben Mali.

Reisi takoi kreun e Komunitetit
Mysliman të Shqipërisë

UURRIIMM::  MMEE  RRAASSTTIINN  
EE  ZZGGJJEEDDHHJJEESS  SSËË  KKRREEUUTT
TTËË  KKMMSSHH

Të priftë e
mbara, vëlla
Bujar!
Me rastin e zgjedhjes së Bujar ef. Spa-
hiut në krye të Komunitetit Mysliman
të Shqipërisë (më 2 mars, 2019, shë-
nim H.R.), në emrin tim personal, të
BFI të RMV, si edhe në emrin e të gji-
thë besimtarëve myslimanë të vendit,
shpreh urimet më të përzemërta dhe
dëshirën që KMSH të vazhdojë punën
e vet të suksesshme, duke e avancuar
edhe më shumë pozitën e Islamit dhe
të besimtarëve myslimanë të Shqipë-
risë.
Të priftë e mbara vëlla Bujar! Allahu
(xh. sh.) të ndihmoftë në realizimin sa
më të suksesshëm të funksionit tënd të
ri,  që bart me vete shumë përgjegjësi
dhe shumë vështirësi, por që nga ana
tjetër është shumë fisnik, sepse synon
të mirën e përgjithshme të besimtarëve
myslimanë.
Urojmë që bashkëpunimi i dy Bashkë-
sive tona Fetare simotra të vazhdojë e
të intensifikohet edhe në të ardhmen,
në mënyrën më vëllazërore, gjithnjë në
interes të popullit tonë dhe të besimta-
rëve të Islamit.
Allahu (xh. sh.) qoftë me ju dhe me
Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.

Reis’ul-Ulema i BFI në RMV
h. Sulejman ef. Rexhepi
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Më 6 mars, 2019, zëvendësministri
i Shëndetësisë, z. Asim Musa, vizitoi
Bashkësinë Fetare Islame dhe takoi
kryetarin e saj, Reis’ul-Ulema h. Sulej-
man ef. Rexhepi.
Fillimisht Reisi i dëshiroi mirësear-

dhje Zv/ministrit dhe i dha një letër-
njoftim mbi BFI-në, për të cilën z. Musa

u falënderua, duke nënvizuar që e çmon
lart punën e Bashkësisë Fetare Islame
dhe të udhëheqjes së saj. 
Të dy bashkëbiseduesit diskutuan

për Ligjin e ri për abortin, si dhe për
disa çështje të tjera që po aktualizohen
kohëve të fundit lidhur me ndryshimin e
gjinisë, martesat brenda gjinisë së njëjtë

dhe mundësisë së adoptimit të fëmijëve
nga ana e çifteve të këtilla etj.
Kreu i komunitetit mysliman nënvi-

zoi rëndësinë e dispozitave islame rreth
institucionit të familjes dhe përditësimin
e tyre mbi bazë të përvojave të avan-
cuara, gjithnjë duke pasur parasysh in-
teresin e besimtarëve dhe të shoqërisë. 

Më 27 shkurt, 2019, Reis’ul-Ulema
h. Sulejman ef. Rexhepi u takua me de-
putetin e partisë opozitare VMRO, z.
Vllatko Gjorçev, me kërkesë të tij dhe
me këtë rast zhvilluan një bisedë lidhur
me Ligjin e ri për abortin, si dhe për
disa çështje të tjera që po aktualizohen
kohëve të fundit lidhur me ndryshimin e
gjinisë, martesat brenda gjinisë së njëjtë

dhe mundësisë së adoptimit të fëmijëve
nga ana e çifteve të këtilla etj.
Z. Gjorçev i shpalosi qëndrimet e

veta dhe të subjektit politik të cilit i
takon e që janë në përputhje me qëndri-
met e partive të djathta e që janë shumë
të rezervuara lidhur me çështjet në fjalë.
Nga ana e vet, Reis’ul-Ulemaja i

prezantoi z. Gjorçev qëndrimet e Isla-

mit lidhur me abortin dhe çështjet tjera
për të cilat u fol, duke theksuar se my-
slimanët në këtë drejtim i respektojnë
dhe udhëhiqen tërësisht në jetën e tyre
sipas parimeve kuranore.

Ai mes tjerash tha se qëndrimet dhe
kërkesat e z. Gjorçev nuk dallojnë
shumë dhe kryesisht përputhen me nor-
mat islame. 

Zv/ministri i Shëndetësisë vizitoi BFI-në

Reis’ul-Ulemaja u takua me deputetin 
e VMRO-së Gjorçev

“Nënta” e Tiranës mirëpret Reisin
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PËRSE VAJ: “Vetëm i Allahut është
pushteti i qiejve e i tokës; Ai krijon çka
të dojë; Ai i fal vetëm femra atij që do, e
i fal vetëm meshkuj atij që do.  Ose iu fal
çift, meshkuj e femra;  por, atë që do e lë
pa fëmijë. Ai është i dijshëm, i fuqi-
shëm.” (Esh Shura: 49-50)
Është e çuditshme, për të mos thënë e

neveritshme: sa shumë mund të ndry-
shojnë shkarravinat e plasuara nëpër in-
ternet thelbin e një informate, komenti,
analize a hulumtimi të mirëfilltë. Për më
keq, materiali i keqpërdorur dhe i keqin-
terpretuar nga secili që ka mundur t’ia
shtojë nga një “tezë”, në fund të ditës
shndërrohet në temë për analizë të re që
thirret në “burime të sigurta”. Dhe, për-
sëri ashtu, deri në pafundësi.
Këtyre ditëve lexova një hulumtim të

një instituti amerikan që merrej me ana-
lizën e trendeve të natalitetit nëpër botë
dhe ndikimin që mund të ketë plakja e
popullatës në zvogëlimin e numrit dhe
përqindjes së pjesëtarëve të religjioneve
të ndryshme në përmasa globale. Hulum-
timi ishte tërësisht në rregull, por reagi-
met dhe interpretimet e tij u ngjanin një
tragjikomedie. Urrejtja e derdhur dhe in-
sistimet morbide për dehumanizimin e
myslimanëve, duke ua mohuar atyre edhe

vetitë njerëzore e duke i shpallur për
egërsira, vetëm e vërtetuan faktin se për-
dorimi i lirshëm i internetit nga budal-
lenjtë mund të pjellë vetëm budallallëk.
Shkurt: hulumtimi i përmendur kishte

nxjerrë në pah një konstatim i cili nuk më
habiti fare, sepse bazohej në fakte. Dhe,
ato fakte thoshin se numri i myslimanëve
dhe i të krishterëve në botë deri në vitin
2050 do të barazohet, kurse sipas tren-
deve ekzistuese të natalitetit, diku nga viti
2100, myslimanët do të jenë më shumë
në numër se sa të krishterët. Njëkohë-
sisht, thoshte hulumtimi, numri i pjesëta-
rëve të religjioneve të tjera do të
zvogëlohet në mënyrë më drastike. Në
mesin e vendeve në të cilat nataliteti po
bie, duke rrezikuar që në vitin 2050
numri i myslimanëve të bëhet më i madh
se ai i ortodoksëve, sipas atij hulumtimi
të institutit “PJU” nga Uashingtoni, gjen-
dej edhe Maqedonia.
Kaq mjaftoi që të ndizej alarmi në ba-

shkësinë internetiste dhe fejsbukiste, thua
ti se u bë Kiameti. Vajtuesit kujdestarë e
bënë gjëmën, u akuzuan shqiptarët, tur-
qit, boshnjakët dhe romët si pjesë e pro-
jektit të fshehtë xhihadist,  i cili qenka “i
hartuar shekuj më parë për t’i zënë të
papërgatitur dhe në gjumë të krishterët

dhe, mes tjerash, Maqedoninë si djep të
Krishterimit ta shndërrojnë në shtet isla-
mik…” Ishin edhe të dhembshme,  por
edhe qesharake latentet,  sipas të cilave
”Maqedonia e paska prekur fundin e vet,
se asnjë kishë nuk do mbetet në Maqe-
doni,  kurse ortodoksët do përjetojnë gje-
nocid në vendin e tyre…”
Kuptohet nuk munguan as floskulat

bajate se  ”myslimanët, kryesisht shqip-
tarët, si primitivë që janë, gratë i konsi-
derojnë vetëm si makina për lindje”.
Njëkohësisht, vajtuesit e vajtuan kohën
dhe ligjin e artë të pushtetit të kaluar, që
i stimulonte të krishterët përmes ndih-
mave financiare të lindin e të krijojnë fa-
milje më të mëdha, gjë e cila paska
ndikuar që atëbotë nataliteti i të krishte-
rëve të shtohet - shihni çudinë! -  gati 0.2
për qind. Të gjithë vajtuesit harruan të
tregojnë se për çfarë arsye myslimanët
janë primitivë nëse kanë më shumë fë-
mijë,  kurse të krishterët,  që kanë ndonjë
fëmijë më shumë, qenkan joprimitivë?
Të vajtosh për diçka që mund të ndo-

dhë pas tetëdhjetë vjetësh, mendoj se
është qesharake, sepse në vitin 2100, kur
myslimanët do të dominuakan botën,
askush prej nesh nuk do jetë në këtë botë,
bile edhe foshnjat që lindin sot nuk dihet

a do ta përjetojnë atë kohë. Deri atëherë
mund të ndodhë edhe Kiameti; të panjo-
hura janë për ne vendimet e Zotit.
Ndërkohë, faktet thonë se edhe Ma-

qedonia,  sikurse e tërë Evropa, me për-
jashtim të Turqisë dhe të shqiptarëve e
myslimanëve në tërësi, po zbardhen.
Numri i vdekjeve po e tejkalon numrin e
lindjeve dhe tërmeti demografik po va-
zhdon të dridh me shkallë gjithnjë e më të
lartë matëse. Prodhuesit më të njohur të
‘pampersave’ po heqin dorë nga ‘pam-
persat’ për fëmijë dhe fitimet po i kër-
kojnë te prodhimi i ‘pampersave’ për
pleq, duke paralajmëruar kështu plakjen e
një civilizimi.
A do të thotë kjo se civilizimi evro-

pian po rrezikon të përbijë vetveten, i bal-
lafaquar me Islamin dhe myslimanët, që
do mbisundojnë përmes fesë dhe natali-
tetit?
Do kisha thënë se aktualisht po sho-

him një proces në të cilin kulturat po për-
zihen dhe po transformohen, po japin e
po marrin nga njëra-tjetra dhe, duke për-
jashtuar alarmin e trishtimit që e kanë
ndezur ideologët e ekstremizmit djathtist,
ato po bëjnë përpjekje për të bashkëjetuar
mbi bazat e tolerancës e të dialogut.
Tekefundit, edhe nëse dikur numri i

myslimanëve e tejkalon numrin e të kri-
shterëve në botë, unë nuk po shoh ndonjë
gjë të keqe, sepse plot pesëmbëdhjetë
shekuj myslimanët kanë qenë në botë më
të paktë me numër dhe kjo nuk ka bërë
që ata të zhduken. Unë personalisht për-
herë i kam dhënë përparësi kualitetit ndaj
sasisë dhe mendoj që myslimanët ar-
dhmërinë e tyre duhet ta shohin në zhvil-
limin e vet kulturor, tekniko-teknologjik,
shkencor e arsimor - të gjitha këto të sen-
dërtuara e të mbështetura në besimin e
paluhatshëm te Zoti.
Sidoqoftë, nga nataliteti vetëvrasës që

po i mundon kukuvajkat e internetit, nuk
shpëtohet dot as me para, as me dota-
cione selektive shtetërore, as me kushte

përrallore, as me urrejtjen ndaj atyre që
kanë më shumë fëmijë. Nataliteti rritet
vetëm në një mënyrë dhe atë mënyrë e di
çdo burrë e çdo grua. 

Të jetosh me terrorizmin

MENDJETRASHËSI: Duke dëg-
juar korin e njerëzve-sorra me men-
dje të ikur, që me krrokëritjen e vet
krijojnë simfoninë e pështirë kakofo-
nie, e cila paralajmëron vetëm kaos,
tensione e shqetësime në vend, nuk ka
si të mos shtrohet pyetja: a ia vlen t’i
thërrasësh vetëdijes aty ku vetëdije
s’ka?
Ditëve që shkuan, dëgjuam se MPB

kishte organizuar një aksion për të pen-
guar një aktivitet terrorist dhe pastaj u pa-
raqit edhe ambasada amerikane në
Shkup, e cila i paralajmëroi qytetarët e
vet të jenë të vëmendshëm, sepse mund
të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Ç’ është
e vërteta, opinioni nuk kuptoi më shumë
detaje lidhur me aktivitetin e MPB dhe
paralajmërimin e ambasadës amerikane,
por mbetet fakti se e tërë ajo punë nuk
mund të ishte ndonjë hajgare. Thjesht,
sepse me terrorizmin nuk bëhet hajgare.
Sidoqoftë, reagimi i opinionit me këtë

rast ishte shumë disonant. Çuditërisht, një
pjesë e “analistëve dhe ekspertëve”, për-
fshi këtu edhe njohësit shqiptarë të këtij
lëmi, mbetën të heshtur,  anipse në raste
të tjera nuk ngurrojnë të analizojnë, bile,
edhe borën që kishte rënë vitin e kaluar
në këtë kohë. Ata që, megjithatë, u de-
klaruan, kryesisht mbanin qëndrimin se
Maqedonia nuk qenka e rrezikuar nga
terrorizmi që mund ta nxitin luftëtarët që
po kthehen nga fushëbetejat e ISIL.
Ndërkaq, bashkësia internetiste e fejsbu-
kiste, që vepron si zakonisht nga errësira,
konstatoi se “shqiptarët po na e sjellin
ISIL-in në Maqedoni për të na tmerruar
e për të na larguar nga vendi” dhe kër-
kuan shfarosjen e “mjekroshëve” me

farë e me fis. Disa, si proevropianë të dë-
shmuar që qenkan, ia mbajtën gajlen
Evropës që qenka e rrezikuar nga depër-
timi i isilistëve përmes Maqedonisë.
Edhe pse po mbisundon një bindje

tjetërfare, dua të theksoj se terrorizmi
kurrsesi nuk është “specialitet” ekskluziv
i myslimanëve, sepse shumë përpara se
të paraqiten Al Kaeda dhe ISIL, botën,
dhe Evropën në veçanti, e kanë tronditur
akte të shumta terroriste,  të kryera nga
organizata që nuk kanë pasur kurrfarë li-
dhje me Islamin.
Kështu, Irgun Zvai Leumi dhe Lehi

ose Banda e Shternit janë organizata he-
braike që kanë bërë aksione terroriste
qysh në kohën e krijimit të shtetit të
Izraelit. ETA (Euskadi ta Askatasuna)
dhe IRA (Irish Republican Army) janë
organizata që përbëheshin nga katolikë.
RAF (Rote Armee Fraktion) ka qenë or-
ganizatë majtiste gjermane e ngjashme
me Brigadat e Kuqe (Brigate Rosse) që
vepronin në Itali.  Babar Kalasa është
grup militant i sikëve, kurse Tigrat Ta-
milë janë nga Shri Lanka.
Të gjitha këto organizata e kanë

mbajtur Evropën nën ethe në vitet shtatë-
dhjetë e tetëdhjetë, kurse kronologjia e
sulmeve terroriste nëpër Evropë dëshmon
se brenda 45 vjetëve kanë humbur jetën
mbi dhjetë mijë njerëz. Kjo, sipas bazës
botërore të terrorizmit, që gjendet në Uni-
versitetin në Merilend, e që e përcjell me
përpikëri më të madhe këtë dukuri.
Pra, terrorizmi nuk është diçka e re

për Evropën dhe botën, sepse bombat e
kurdisura dhe vdekjet e njerëzve të pa-
fajshëm kanë qenë gjëra që kanë sunduar
lajmet dhe kanë mbushur morgët shumë
përpara daljes në skenë të terrorizmit të
ashtuquajtur “islamik”.  Por, duhet thënë
se duke u përballur që moti me sulme ter-
roriste, Evropa i ka ndërtuar mekanizmat
e vetëmbrojtjes dhe mekanizmat organi-
zativ, paçka që praktika ka dëshmuar se
mbrojtje e sigurt nga terrorizmi nuk ek-

KKOOLLUUMMNNAA  
((TTRRIIPPTTIIKK))  

Po, unë jam Al Nur
dhe Linvud

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi



Lufta e Çanakalasë ose Beteja e Gal-
lipolit  (vendi: Çanakala, Trojë, afër Edre-
nesë, Turqi) ka zgjatur nga data 25 prill
1915 deri më 9 janar 1916.  Kjo ka qenë
një nga betejat më të madhe në Luftën e

Parë Botërore. Nga njëra anë kanë luftuar
ushtritë angleze dhe franceze, ndërsa nga
ana tjetër ushtria turke, e ndihmuar nga
Austro-Hungaria dhe Gjermania. Të dyja
ushtritë kanë pasur rreth 250.000 veta. Në
fund të Betejës Turqia ka dalë fituese.
Rreth 280.000 veta kanë vdekur për shkak
të luftës.
Në vigjilje të 104-vjetorit të rikujtimit

të kësaj lufte, 2019, kujtojmë që në të
kanë marrë pjesë rreth 35 mijë shqiptarë,
që bënin pjesë në Divizionin e 19 të Ar-
matës Turke, e cila në atë kohë komando-
hej nga Mustafa Qemali. Sipas
historianëve në debatin e organizuar nga
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore të
Shqiptarëve në Shkup  më 12 mars 2015,
ky përvjetor nxjerr në pah kontributin e
shqiptarëve në mbrojtjen e Turqisë.
“Në këtë luftë morën pjesë rreth 35

mijë shqiptarë. Turqia më 4 shtator të vitit
1914 hyn në luftë kundër Antantës, bëhet
anëtare e bllokut qendror të Austro-Hun-

garisë dhe Gjermanisë” - ka deklaruar në
këtë debat historiani Nebi Dervishi.
Shqiptarët dolën në mbrojtje të Shtetit

Osman dhe humbën jetën e tyre – ka bërë
të ditur studiuesi nga Turqia Ebu Bekër
Sofleu, i cili ka thënë se heroizmi i po-
pullit shqiptar është për t’u pasur lakmi.
“Edhe pse këto troje nuk ishin brenda

kufijve të Perandorisë Osmane, Shteti
Osman ishte në zemrat e tyre. 90% prej
tyre humbën jetën në luftë, ndërsa atyre
që mbijetuan iu ofruan pasuri dhe tokë,
por ata nuk pranuan, sepse lufta e tyre
ishte luftë për ideale, që dëshmon madhë-
shtinë e shqiptarëve si popull”- ka thënë
historiani nga Turqia Ebu Bekër Sofleu.
Debati për rëndësinë historike të kësaj

beteje është organizuar nga Instituti i Tra-
shëgimisë Shpirtërore të Shqiptarëve në
Shkup (shih
https://www.itsh.edu.mk/en/itshksh-rikuj-
ton-kontributin-e-shqiptareve-ne-luften-
e-canakalase).
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ziston.
Dhe, tani po i kthehem Maqedonisë

për të thënë nja dy fjalë:
Pikësëpari, më duhet të përsëris faktin

e mirënjohur se gjatë muajve në vijim
pritet deportimi dhe riatdhesimi i një
numri luftëtarësh nga Maqedonia, të cilët
kanë luftuar në Siri dhe në Irak e të cilët
për momentin janë të burgosur në shtete
të ndryshme. Çfarë do bëjë Maqedonia në
një situatë të këtillë?
S’do mend se kjo përgjigje iu takon

atyre të cilët janë të thirrur të menaxhojnë
situata të këtilla.  Por, jam i sigurt se
vetëm ligji ekzistues i Maqedonisë së Ve-
riut,  që i sanksionon qytetarët tanë që
kanë marrë pjesë në luftëra të huaja, nuk
mjafton për t’ia dalë në krye me ata.
Besoj thellë se çdokush në jetë meriton
shansin e dytë, besoj në mundësinë e ri-
socializimit të njerëzve të cilët kanë rënë
ndesh me ligjin. Dhe, mbi të gjitha, besoj
dhe jam i bindur se familjet e atyre nje-
rëzve, gratë dhe fëmijët, nuk guxojnë të
paragjykohen, po përkundrazi, duhet t’u
mundësohet funksionimi normal në sho-
qëri.
As që dua të merrem me bilmezët që

thonë se “mjekroshët duhet të zhduken
me farë e me fis kur të kthehen…”, e as
me ata të cilët mendojnë se “shqiptarët po
e sjellin ISIL-in në Maqedoni për t’i eli-
minuar maqedonasit…” Nuk merrem me
ata,  sepse ata, përveç mungesës elemen-
tare të qëndrimit human ndaj njerëzve, e
kanë problem edhe mendjetrashësinë.
Po them edhe sot, siç kam thënë

shumë herë:  Nuk ka asnjë dyshim se ve-
primet e grupeve të caktuara radikale, që
parapëlqejnë veshjen me petkun e Isla-
mit, kanë ndikuar dukshëm në nxitjen e
islamofobisë dhe në gatimin e imazhit
sipas të cilit “Islami dhe myslimanët e re-
fuzojnë progresin dhe tolerancën,  të drej-
tat e njeriut dhe
principet demokratike…” Por, po rithek-
soj se edhe islamofobia është terrorizëm
dhe islamofobët janë po aq terroristë të
rrezikshëm sikurse “radikalët islamikë”.
Për momentin, ekziston një diskurs

negativ politik, medial, internetist e fej-
sbukist që Islamin dhe myslimanët i pa-
raqet dhe i konsideron si cak mbi të cilin
mund të zbrazen frustracionet dhe dë-
shtimet e individëve e grupacioneve që
kanë dështuar të kyçen në rrjedhat pozi-
tive e progresive të shoqërisë.
Ky diskurs, përfundimisht, nuk është

ai që ofron zgjidhje në luftën për paran-
dalimin e përhapjes së veprimtarisë radi-
kale e terroriste në Maqedoni. Zgjidhje
ofron vetëm veprimi i mençur e intelig-
jent i shoqërisë në përgjithësi, kyçja e or-

ganizatave joqeveritare në projekte të
ndryshme të cilat synojnë tejkalimin dhe
jo thellimin e ndasive mes pjesëtarëve të
etnive dhe feve të ndryshme.
Në këtë vazhdë, po përkujtoj se Ba-

shkësia Fetare Islame e Maqedonisë së
Veriut qysh para disa vitesh, kur akoma
nuk bëhej fjalë për ndërprerjen e lufti-
meve në Siri e Irak, e përgatiti një projekt
shumë serioz dhe gjithëpërfshirës lidhur
me risocializimin e atyre që kthehen nga
luftërat. Ai projekt besoj se është bazë e
mirë për tejkalimin e rrezikut të shpërthi-
mit të radikalizmit në Maqedoni, posaçë-
risht sepse u prit me shumë konsideratë
edhe nga faktori ndërkombëtar.
Maqedonia nuk e ka luksin e të jetua-

rit me terrorizmin; ajo duhet të kërkojë e
të gjejë mënyrat për të bërë dialog e për të
tejkaluar situatat që prodhojnë dhunë. 

Ne jemi Al Nur dhe Linvud. A jeni
edhe ju?

NË KISHËKRISHT (Christchurch):
Po, unë jam Al Nur dhe Linvud,
sikur të gjithë besimtarët myslimanë.
Jemi, sepse kemi qenë edhe me Stam-
bollin, edhe me Parisin, edhe me Lon-
drën, edhe me Brukselin, edhe me
Kvebekun... Po ju që ishit Charlie
Hebdo, a jeni edhe Al Nur dhe Linvud
(Linwood)? Apo ndoshta mendoni se
nuk mund të tërhiqet shenjë barazimi
mes këtyre ngjarjeve?
Mbeta i shokuar nga sulmi terrorist

ndaj xhematit të xhamive Al Nur dhe
Linvud në Zelandë të Re. Ekzekutimi i
besimtarëve, të cilin vrasësi e transme-
toi live e që tmerroi botën, për mua është
pamja më e rëndë dhe më e shëmtuar që
e kam parë ndonjëherë, sepse e zhveshi
tërësisht bestialitetin që mund të fshihet
te njeriu. Dhe, kjo masakër përfundimisht
dëshmoi se islamofobia është strofulli në
të cilin kërkojnë strehim psikopatë e
monstra të çiftit të Brenton Tarant-it që
vrau fëmijë, gra e burra vetëm pse janë
myslimanë. Pas këtij rasti dhe pas nëntë-
dhjetë njerëzve që i likuidoi Anders Ber-
vik para disa vitesh, pas sulmit mbi
besimtarët myslimanë në Xhaminë e
Kvebekut, a mund dikush të vazhdojë me
avazin e vjetër se “myslimanët janë vra-
sës, kurse të krishterët janë engjëj”?
Nuk përshkruhet dhembja që ka ka-

pluar shpirtin e çdo myslimani pas kësaj
që ndodhi në Zelandën e Re, por unë sin-
qerisht besoj se nga ky rast janë të tri-
shtuar edhe jomyslimanët, të gjithë ata të
cilët janë të vetëdijshëm se aktet e këtilla
janë elementi që nxit reciklimin e për-
shpejtuar të dhunës, të hakmarrjes, të vra-

sjeve të pakuptimta.
Sidoqoftë, plagët e Zelandës së Re do

të mbeten dhe do të kullojnë edhe gjatë
në memorien e çdo njeriu, në veçanti të
familjarve të viktimave që gjetën vdek-
jen tek po i luteshin Zotit. Ata janë she-
hitë të vërtetë, pa asnjë dyshim. Por, çfarë
jemi ne që mbetëm e që duhet të kër-
kojmë e të gjejmë mënyra për të ndër-
prerë qarkun vicioz që po e krijojnë
njerëz të ushqyer me urrejtje? Shpresoj të
mos jemi vetëm soditës që do numërojmë
viktimat e sulmeve terroriste, nuk do të
bjerrim kohën duke e mbajtur anën e “ter-
roristëve tanë” dhe duke sharë “terrori-
stët e tyre”.
Po ashtu shpresoj se njerëzit e llojit të

atij senatori të Zelandës së Re, që dekla-
roi se “myslimanët janë fajtorë për këtë
masakër, sepse feja e tyre primitive që i
ngjan fashizmit po prodhon dhunë gji-
thkund nëpër botë…”, do mbeten të vet-
muar e do konsiderohen si jashtëqitje e
njerëzimit dhe civilizimit.

Po, unë jam Al Nur dhe Linvud,
sikur të gjithë besimtarët myslimanë.
Jemi, sepse kemi qenë edhe me Stambol-
lin, edhe me Parisin, edhe me Londrën,
edhe me Brukselin... Po ju që ishit Char-
lie Hebdo, a jeni edhe ju Al Nur dhe Lin-
vud? Apo, ndoshta mendoni se nuk mund
të tërhiqet shenjë barazimi mes këtyre
ngjarjeve?
Po e shtroj këtë pyetje, sepse kam frikë

që spiralja e dhunës nuk përfundon në Ze-
landë të Re; kam frikë se kjo masakër
vetëm do të nxit të tjera masakra dhe të
tjerë njerëz të pafajshëm do të vdesin. Kam
frikë se njerëzimi nuk po mund ta kuptojë
se duke arsyetuar një akt terrorist, ndër-
kohë që e gjykon tjetrin, në fakt po e rrezi-
kon paqen, mirëkuptimin dhe tolerancën si
garantues të progresit të përgjithshëm.
Dhe, kam frikë se njerëzit nuk po e kup-
tojnë sa duhet rrezikun e shpërthimit të
islamofobisë, e cila gjithnjë e më shumë
po stoliset me elemente të Krishterimit.
Pas Zelandës së Re asgjë më nuk do të jetë
si më parë,  sepse njerëzit mund të thonë
se krahas “terrorizmit islamik”, ja që ekzi-
stuaka edhe “terrorizmi i krishterë”.

Pra, nëse të gjithë nuk jemi Al Nur
dhe Linvud, do të nisemi rrugës së legji-
timimit të dhunës e të terrorit; për më
keq, do të lejojmë që njerëz të paudhë
të identifikojnë aktet e tyre të çmendura
me fetë, me Zotin, me Kuranin e me Bi-
blën. Dhe, atëherë mund të ndodhë ka-
trahura. Andaj, le të bëhemi të gjithë Al
Nur dhe Linvud; drita e njerëzimit le të

davarit errësirën.

Në botim të Shoqatës Ilmije, doli nga shtypi përmbledhja e
dytë me kolumna e Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.
“Ishullizimi i njeriut”, përmbledhja me 46 kolumna, e dyta

e Reis’ul-Ulema h Sulejman ef. Rexhepi, paraqet qëndrimet dhe
këndvështrimet e tij ndaj zhvillimeve dhe fenomeneve të cilat
po e përcjellin shoqërinë shqiptare dhe myslimane në përgji-
thësi, por jo vetëm.
Në fakt, ky libër është shpërthim i zërit të heshtur, përpjekje

për të paraqitur dhe për të profiluar idenë që thotë se kohët e
çuditshme, që po i jeton njerëzimi, kërkojnë përballje të gu-
ximshme me defektet, me keqpërdorimet dhe me politikat di-
skriminuese, me sajesat dhe nxitjen e mostolerancës që po vjen
nga qarqe të ndryshme në vend e më gjerë.
“Ishullizimi i njeriut” është libër që kërkon ndryshim të qa-

sjeve të gabuara ndaj një populli, ndaj një feje, ndaj jetës dhe
ndaj njeriut, gjithmonë duke u mbështetur te besimi në Zot dhe
duke mbrojtur të drejtën absolute të çdo individi për të qenë
pjesë e shoqërisë në të cilën jeton - jo ishull i vetmuar, jo pjesë
e harruar dhe e shkëputur nga trungu i civilizimit dhe kulturës
globale.
Dhe, ky libër është një zë i ngritur kundër dhunës e ekstre-

mizmit të të gjitha ngjyrave, kundër padrejtësisë, e për tole-
rancë, dialog dhe mirëkuptim.

Ishullizimi 
i njeriut

Lufta e Çanakalasë ose Beteja e Gallipolit

BBOOTTIIMMEE
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Disa herë ndodh që të premten të
shkojmë në xhami më herët.
Është shtëpia e Allahut dhe, nor-

malisht, ata që shkojnë në shtëpinë e Tij,
shpresojnë të mëshirohen. Pa dyshim se
Ai i nderon, i mëshiron dhe i fal. Duke
menduar të ulemi e të angazhohemi me
diçka, fillon ligjërimi qendror (në Turqi
ligjërohet në xhamitë kryesore, ndërsa
xhamitë tjera lidhen me autoparlant, sh.
p.). Temat si namazi, avdesi, gusli - janë
tema të gatshme. Predikuesi ynë përnjë-
herë i qaset njërës prej tyre. E qartë që ka
ardhur i papërgatitur dhe,  sendet që çdo
kush i di, vazhdimisht i tregon duke i
përsëritur. Nuk duam të themi se këto
janë çështje jo të vlefshme, assesi!... Baza
e fesë është adhurimi, ndërsa baza e
adhurimit është namazi i falur drejt. Në
rregull!...
Por, nëse Islami është një fe që për-

fshin të gjitha poret e jetës dhe në qoftë se
jeta në disa aspekte vazhdimisht shkon
duke pësuar ndryshime, atëherë pse,
vallë, ne besimtarëve nuk u bëhemi

udhërrëfyes në këto kënde të jetës që va-
zhdimisht ndryshojnë? Pse, duke e aku-
zuar laicizmin, vetë ne jemi ata që fenë
jemi duke e burgosur brenda mureve të
xhamisë dhe assesi nuk kemi mundësi ta
nxjerrim në rrugë dhe ta jetojmë në çdo
vend? Si duket Fenë jemi duke e sjellë në
një gjendje të një biberoni, që shërben për
t’i futur në gjumë vetëm pleqtë! Në fakt,
shkaku është i qartë: ne vetë nuk jemi
duke e kuptuar, duke e përcjellë dhe nuk
jemi duke e mësuar  jetën e cila po ndry-
shon vazhdimisht e këtë të mund t’ia tre-
gojmë dhe shpjegojmë edhe xhematit.
Madje, për këtë çështje nuk kemi as qël-
lim dhe dashuri. Sikur të kishim  njo-
huri/dituri dhe dashuri,  në fund do të
kishim edhe veprim.
Gjithnjë jemi duke e theksuar: vallë,

një vaiz i cili në muaj nuk ka lexuar tre
libra,  ose, le  të themi, për ata që janë më
përtacë/dembelë,  as edhe një libër, nëse
do të dalë të ligjërojë para auditorit, çfarë
mund t’u shpjegojë atyre pa lexuar fare?
Në fakt, çdo vaz/ligjërim duhet të jetë një

rezyme e një libri dhe ai i cili më së paku
nuk ka lexuar pesëdhjetë libra të zgje-
dhur,  më së miri do të ishte mos t’i hyjë
fare punës së ligjërimit.
Ne si njerëz që kemi arritur ta fitojmë

këtë detyrë dhe mundësi kaq të mrekul-
lueshme, si do t’i japim llogari Allahut
nëse nuk ia japim hakun? Si mund të pre-
sim ndryshimin dhe përmirësimin e sho-
qërisë? Le të veprojmë ashtu siç duhet
dhe të shohim se, vallë, a nuk do t’i
mbush rinia xhamitë? Edhe pse të rrallë,
kemi vaiz/ligjërues të tillë ku menjëherë
vërehet bereqeti dhe lëvizja në xhamitë e
tyre. Të tillëve jo duart, por edhe këmbët
jemi të gatshëm t’ua puthim.
Predikimet që mbahen nga xhamitë

qendrore kanë edhe anët e tyre pozitive.
Por, ata që nuk ia japin hakun kësaj pune,
e të cilët  temën për predikim e zgjedhin
pasi që dalin në qursi (vendi për predi-
kim), ata të cilët  nuk punojnë së paku
katër orë për përgatitjen e një teme për
predikim,  nuk duhet të dalin në qursi.
Ndoshta do të duket paksa e rëndë kjo

fjalë, mirëpo nuk ka kuptim që xhemati
të vihet në pozitë të mendjelehtëve.
Në rregull, Islami në tërësi është

adhurim. Por, ibadeti nuk e ka kuptimin e
vetëm atyre sendeve që i dimë.  E gjithë
jeta duhet të sillet në gjendje të adhuri-
mit. 
Në secilin predikim t’i shpjegosh

xhematit problemet e javës se kaluar, ve-
tëdijesimi i xhematit nga besime të ndry-
shme të kota, nga shprehitë e këqija,  nga
haramet moderne që shtohen për çdo ditë,
nga dexhallët (mashtruesit) modernë, të
ofrohet pikëpamja e botës me sy Islam,
të diskutohen tema efikase rreth përçar-
jes, ndihmës së ndërsjellë dhe dorëdhë-
nies, të tregohen dimensionet e të
drejtave dhe obligimeve ndaj njëri-tjetrit,
të flitet rreth tregtisë së dobishme dhe
asaj të dëmshme, të ofrohen mundësi dhe
mënyra të forta për arritjen e  modestisë,
mos mashtrimin e  njerëzve, nevojën e
shitblerjes pa mashtrime,  të tërhiqet vë-
rejtja për mashtrimet e bëra, paralajmë-

rimi i asaj se mashtruesi nuk mund të jetë
besimtar dhe mysliman, të flitet rreth na-
tyrës, shkaqeve dhe alternativave të lë-
vizjeve të reja djallëzore të cilat janë
duke i përzier mendjet e të rinjve, infor-
mimi xhematit rreth problemeve dhe vë-
shtirësive të myslimanëve nëpër botë, si
ranë myslimanët në këtë gjendje nën-
çmuese dhe ofrimi i recetës rreth asaj si
mund të dilet nga kjo situatë… a nuk
duhet që temat e ligjëratave të jenë tema
aktuale si këto dhe tema të tjera të ngja-
shme me këto?
Gjithsesi, përgatitja e këtyre kërkon

prishjen e rehatisë; këto nuk janë gjëra që
mund të bëhen pa pasur njohuri dhe pa
lexim. Madje, nuk mjafton vetëm leximi;
kjo punë kërkon dashuri dhe entuziazëm.
Hatibët, vaizët, shkurtimisht të gjithë pri-
jësit fetarë të cilët janë njerëzit më me fat
në aspektin  e davetit, thirrjes dhe orien-
timit të shoqërisë,  duhet që një herë në
javë të bëjnë biseda debatuese ndërmjet
vete dhe vazhdimisht të mbushin baga-

zhet e tyre. Allahu na ruajt! Por, a thua,
vallë, ne vetëm atëherë kur të vinim në
situatën e Irakut, të Sirisë, të Algjerisë,
apo të Egjiptit, do ta kuptojmë rëndësinë
e kësaj detyre? Çdo mirësie që  nuk i
dihet vlera merret nga dora e njeriut. A
nuk është ky edhe kuptimi i ajetit "Nëse
falënderoni, do t'ua shtoj të mirat; e nëse
përbuzni, s'ka dyshim, dënimi im është i
vështirë!"?
Hutbet (ligjërimet) në një farë mënyre

shpëtuan nga rrethi vicioz, mirëpo edhe
ato pa u filtruar mirë gjithnjë ngelin në
një kornizë të caktuar. Në të vërtetë,
Qendrat e Specializimit të Dijanetit kanë
arritur rezultate madhështore. Por, nuk do
të thotë se vetëm njohuritë në shkenca të
caktuara janë të mjaftueshme; nevojiten
edhe sende të tjera. Nevojitet edhe da-
shuri; nevojiten edhe akte të tjera që nxi-
sin dashurinë. Edhe këto, për t’u arritur,
nuk janë gjëra të lehta.  Por, a nuk është
patjetër të fillohet nga ndonjë skaj?

Nga turqishtja: Semi Ajeti

Respekte të 
thella për vaizin 
e përgatitur

ÇFARË PREDIKIMI?

Gjithsesi, përgatitja e këtyre kërkon prishjen e rehatisë; këto
nuk janë gjëra që mund të bëhen pa pasur njohuri dhe pa lexim.
Madje, nuk mjafton vetëm leximi; kjo punë kërkon dashuri dhe
entuziazëm.  Hatibët, vaizët, shkurtimisht të gjithë prijësit
fetarë të cilët janë njerëzit më me fat në aspektin  e davetit,
thirrjes dhe orientimit të shoqërisë,  duhet që një herë në javë të
bëjnë biseda debatuese ndërmjet vete...

Shkruan: Faruk Besher
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Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë
dhe ndihmën për të afërmit, si dhe nda-
lon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe
dhunën...” (Kuran, 16/90) Në bazë të
këtij urdhri hyjnor, një person që nuk e
kryen punën e ngarkuar siç duhet, nuk
është i mirëpritur as nga Krijuesi, as nga
shoqëria. Zhvillimi dhe përparimi në
çdo fushë vjen kur secili e bën siç duhet
punën që i takon. Progresin dhe zhvilli-
min e meritojnë vetëm ata që e kryejnë
detyrën e dhënë në mënyrën më cilësore
dhe më të mirë.
Suksesin në këtë botë Allahu nuk ia

jep askujt sipas përkatësisë fetare, apo
kombëtare, por sipas përpjekjes dhe

punës, pa dallim në është mysliman, be-
simtar ose jo. Allahu nuk i dhuron suk-
ses një populli pa bërë përpjekjet e
duhura për të ndryshuar situatën e vet;
thjesht, vetëm pse ky popull është be-
simtar. Besimtarët janë urdhëruar t’i
kryejnë detyrat - qofshin ato shpirtërore,
apo materiale - në mënyrë më cilësore
dhe më të bukur. Ai që e kryen punën e
ngarkuar në mënyrë më cilësore dhe të
mirë,  e ka çuar në vend përgjegjësinë që
ka para Allahut dhe para shoqërisë;  ai
dëshmon se ka vetëdije të përgjegjë-
sisë/takvallëk. Kush e kryen punën si
duhet, në çfarë do lloj fushe qoftë, ai
është i fituar si në këtë botë, ashtu edhe

në botën tjetër.
Kur përmendet fjala mysliman, kjo

përnjëherë duhet të asociojë njeriun ba-
mirës, të dobishëm për të tjerët, njeriun
nxitës të punëve të mira, që nuk i bën
dëm askujt; njeriun e kulturuar, që sillet
mirë me të tjerët; njeriun e matur, që di
të respektojë atë që duhet respektuar,
njeriun që i di kufijtë e vet, që di të flasë
kur dhe ku duhet dhe që di të heshtë kur
dhe ku duhet, që e di vlerën e kohës dhe
e planifikon atë për të bërë mirë. Ashtu
siç e ka përkufizuar edhe vetë i  dërguari
i Allahut (s.a.v.s.): “Mysliman i përkryer
është ai njeri prej gjuhës dhe duarve të
të cilit të tjerët janë të qetë dhe rehat-
shëm.”
Andaj, duke filluar me punët e pran-

verës, duhet të kemi parasysh se të drej-
tën e vet e kanë edhe shpirti, shëndeti,
syri, veshi, gjuha etj. Andaj, hakun
duhet dhënë secilit ashtu siç e meriton -
shpirtit, profesionit dhe çdo pune të
bërë. Natyrisht se çdo mysliman është i
detyruar t’ia japë hakun besimit, Islamit
dhe namazit, njësoj siç duhet t’ia japë
hakun punës dhe parasë së fituar. Nëse
njeriu ia jep hakun punës, herët a vonë
do t’ia arrijë qëllimit në jetë.
Feja jonë, e cila i jep kaq vlerë punës

dhe angazhimit të njeriut, kurrë nuk e ka
parë me sy të mirë përtacinë. Madje,
përtacia është konsideruar si pengesë
kryesore e punës. Ajo e shuan dëshirën e
njeriut për punë, e bën atë të mjerë dhe
e shpie në dështim. Pejgamberi i dashur,
i cili sahabët e tij i motivonte për punë
dhe për fitim legjitim (hallall), shpe-
shherë ka kërkuar mbrojtjen e Allahut
fuqiplotë nga përtacia.
Njëkohësisht, feja jonë i ka ndaluar

rrugët jolegjitime të fitimit, aktet e pa-
drejta dhe dëmtuese të vlerave theme-
lore të shoqërisë, si: vjedhjen, grabitjen,
kumarin, ryshfetin, kamatën, tregun e zi
dhe mashtrimin në tregti; dhe i ka dhënë
shumë rëndësi fitimit të pasurisë në
rrugë legjitime. Madje, çdo punë legji-
time që bëjmë për të fituar atë që është
hallall, e gëzon Allahun dhe bën pjesë
tek ibadetet në kuptimin më të përgji-
thshëm. Por,  ky fakt nuk duhet ngatër-
ruar me adhurimet specifike si: namazin,
agjërimin, haxhin etj. Pra, me arsyeti-
min se ‘jam duke punuar’, nuk duhet
neglizhuar adhurimet që duhet bërë në
kohë dhe vende të caktuara. 

Këtë temë modeste e përfundojmë
me një fjalë të Pejgamberit (a. s.), i cili
thotë: “Puno për këtë botë sikur do të je-
tosh përgjithmonë në të dhe puno për
ahiret, pra jij gati për botën tjetër sikur
nesër do të vdesësh.”

Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Jemi në prag të stinës së pranverës,
periudhë e cila karakterizohet me
zbukurimin dhe lulëzimin e mjedi-

sit, si dhe me lëvizjen dhe shpresën që
ngjallet si rezultat i aktivizimit të njeriut
në punët e kësaj periudhe kohore.
Jeta e vë njeriun në pozitën që të luf-

tojë për të siguruar kafshatën e gojës.
Sado që jetesën e jep Allahu, përsëri nje-
riut i takon të punojë dhe të mundohet
për ta fituar atë. Në fenë tonë  nuk lejo-
het që njeriu, për të fituar ahiretin, të ve-
tizolohet, të bëjë jetë prej asketi, të
braktis botën dhe të lërë punën – shkurt,
në Islam nuk ka murgatori. Sipas Isla-
mit, angazhimi, fitimi hallall dhe djersa
e ballit - janë gjëra të bekuara. Mysli-
mani është në gjendje që, me një anë, të
punojë për të fituar jetesën në këtë botë
e, nga ana tjetër, të përgatitet për jetën e
amshuar. Prandaj, myslimanët nuk e
ndajnë fenë nga bota, por punojnë pa u
ndalur, për të arritur lumturinë në të dyja
botët. Allahu i lartësuar thotë: “Dhe nje-
riu do të ketë vetëm atë për të cilën ka
punuar dhe përpjekjet e tij do të shi-
hen.”  (Kuran, 53/39-40)

Andaj, të rikujtojmë edhe një herë
mësimet islame, të cilat e orientojnë be-
simtarin të ketë një qëndrim të ekuili-
bruar ndaj punëve të kësaj bote dhe ndaj
detyrimeve të botës tjetër.   Ndryshe
thënë, ndaj përmbushjeve të kërkesave
trupore dhe esëllisë shpirtërore. Në Ku-
ranin fisnik përkujtohet njeriu: “Allahu
nuk e ndryshon gjendjen e një populli,
derisa ata të ndryshojnë ç’kanë në vet-
vete.” (Kuran, 13/11) Nëpërmjet këtij
ajeti në mënyrë shumë të qartë na bëhet
me dije se ndryshimi, përparimi, suksesi
në cilëndo fushë qoftë nuk vijnë nga
qielli të paketuara në adresën tonë, por
prej nesh kërkon përpjekje të vazhdue-
shme, punë, aktivitet, disiplinë dhe re-
spekt (në veprimtaritë tona). Pejgamberi
(a. s.) ka thënë: “Një popull përpara
jush e mashtroi shpresa duke ëndërruar
në falje, deri sa dolën nga dynjaja pa

punuar asnjë vepër të mirë, duke thënë:
‘Ne mendojmë mire për Allahun.’ Në
fakt, ata gënjyen, sepse po të kishin

pasur mendim të mire për Të (Allahun),
do të kishin punuar mirë.”  Në një ajet
tjetër, ndërkaq, thuhet: “Në të vërtetë,

Ekuilibri në punë

NGA MIMBERI
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Shkruan: Mr. Lutfi Nexhipi 

Me Isra kuptohet ajo ngjarje me
të cilën Zoti e nderoi Muhame-
din (a. s.), duke e dërguar

brenda një nate nga Qabeja në Xhaminë
Aksa në Kuds (Jerusalem). Miraxhi,
ndërkaq, është udhëtimi tjetër - ngjitja në
katet e qiejve të lartë dhe mbërritja tek
një pikë ku s’kishte arritur asnjë krijesë
tjetër, as melaqe, as xhinde apo njerëz, e
mandej kthimi në Mekë brenda po të
njëjtës natë.
Lidhur me datën e saktë të kësaj ndo-

dhie ka këndvështrime të ndryshme; nëse
ka ndodhur vitin e dhjetë të pejgamber-
llëkut, apo më pas. Mendimi më i drejtë
sipas Ibnu Sad në “Tabekatul Kubra”
është se Israja dhe Miraxhi kanë ndodhur
dymbëdhjetë muaj para hixhretit.
Shumica e dijetarëve myslimanë dhe

masa e myslimanëve besojnë se ky udhë-
tim është kryer si shpirtërisht, ashtu dhe
fizikisht, njëherazi. Prandaj, ajo radhitet
tek mrekullitë me të cilat Zoti e nderoi
Muhamedin (a. s.). Kjo ngjarje është reg-
jistruar në koleksionet e imam Buhariut
dhe Muslimit me të gjitha detajet përka-
tëse.
I dërguari i Allahut (xh. sh.) tregon se

iu soll Buraku, për t’i hipur, që është një
kafshë më e madhe se gomari dhe më e
vogël se mushka, një hap i së cilës shtri-
hej gjer në horizont. Muhamedi (a. s.)
mbërriti në Xhaminë Aksa, ku fali dy re-
qatë, i ndjekur nga profetët tjerë. Mandej

Xhibrili (a. s.) i solli dy enë: njëra e mbu-
shur me qumësht, kurse tjetra me pije al-
koolike. I dërguari i Allahut (xh. sh.)
zgjodhi qumështin dhe Xhibrili (a. s.) i
tha:   ”Ke bërë zgjedhjen që përkon me
natyrën njerëzore.”
Prej aty Muhamedi (a. s.) u ngjit në

qiellin e parë, të dytë, të tretë… derisa
mbërriti tek Sidretul Munteha - ku Zoti i
shpalli ato që i shpalli. Atje Zoti i obligoi
myslimanët me pesë kohë namaz në ditë,
të cilat në origjinë ishin pesëdhjetë syresh
në ditë.
Të nesërmen, Muhamed (a. s.) u tre-

goi njerëzve ato që kishte parë gjatë atij
udhëtimi. Idhujtarët filluan të grumbullo-
hen për ta dëgjuar këtë histori qesharake
sipas tyre. Disa prej tyre e sfiduan dhe i
kërkuan Muhamedit (a. s.) t’ua për-
shkruajë Xhaminë Aksa, meqë pretendon
se e ka vizituar. Në fakt, Muhamedi (a.
s.) nuk ishte fokusuar në detajet e Xha-
misë Aksa, pasi nuk ishte ky synimi i vi-
zitës.
Në ato çaste, Zoti ia shfaq Xhaminë

Aksa, me gjithë format, kolonat dhe de-
tajet tjera. Kështu, Muhamedi (a. s.) filloi
t’ua përshkruajë Xhaminë ashtu siç e
shihte me imtësi, duke iu përgjigjur të gji-
tha pyetjeve të idhujtarëve. Transmeton
imam Buhariu, se Muhamedi (a. s.) ka
thënë: ”Kur kurejshët nuk më besuan, u
ngrita tek Guri i Zi dhe Zoti ma shfaqi
para syve Xhaminë Aksa. Unë ua për-
shkrova me të gjitha detajet, ndërkohë që
e shihja me sy.”

Disa nga idhujtarët vajtën tek Ebu
Bekri dhe i treguan për këtë ngjarje, me
synimin që ta bëjnë të dyshojë në vërte-
tësinë e Muhamedit (a. s.). Por, Ebu
Bekri u tha:  ”Nëse e ka thënë këtë, ka
thënë të vërtetën. Unë e besoj për gjëra
më të mëdha…”
Në mëngjesin e natës së Isra-së dhe të

Miraxhit Xhibrili (a. s.) i vajti Muhame-
dit (a. s.) dhe i mësoi mënyrën e namazit
dhe kohët e tij. Para se të obligohej me
pesë kohët e namazit, i dërguari i Zotit (a.
s.) falte dy reqatë në mëngjes dhe dy të
tjerë në darkë, njëlloj siç falej Ibrahimi
(a. s.).

MËSIMET DHE UDHËZIMET
Disa studiues janë të fiksuar që jetën

e Muhamedit (a. s.) ta paraqesin fund e
krye pa komplekse mrekullish dhe gjë-
rash të mbinatyrshme. Ata nuk ua vënë
veshin atyre që u besojnë mrekullive që i

kanë ndodhur Muhamed (a. s.) dhe as zë-
rave që duan t’u flitet për këto. Sipas tyre,
vetë Muhamedi (a. s.) e theksonte shpe-
shherë se mrekullitë dhe gjërat e paza-
konta nuk i përkasin atij, duke e
argumentuar këtë me ajetin: ”Mrekullitë
janë vetëm nga Allahu!” (En’am, 109)
Por, cili është qëndrimi i këtij imazhi,

krahasuar me realitetin e të dërguarit të
Zotit, Muhamedit - paqja e Zotit qoftë
mbi të! - bazuar në studimin shkencor,
logjik dhe objektiv?
Nëse i referohemi fenomenit të shpal-

ljes hyjnore, gjë e cila manifestohet qartë
në jetën e Muhamedit (a. s.), do të sho-
him që cilësia më e dukshme e tij është
pikërisht pejgamberllëku.
E, të qenët pejgamber është diçka që

ka të bëjë me botën e fshehtë (gajbin), që
nuk u nënshtrohet kritereve dhe standar-
deve të ndjeshmërisë. Prandaj, një mre-
kulli e pazakontë është diçka që lidhet

ngushtë dhe pandashëm me të qenët pro-
fet. Mrekullitë nuk mund të mohohen,
veçse nëse mohohet më parë koncepti i
pejgamberllëkut, gjë e cila barazohet me
mohimin dhe përgënjeshtrimin e fesë,
edhe pse kjo nuk deklarohet qartë nga
studiuesit orientalistë. Ata, thjesht, mjaf-
tohen duke nxjerrë në pah inteligjencën e
të dërguarit të Zotit (a. s.), gjenialitetin,
trimërinë, politikat menaxhuese të tij,
etj… të cilat shërbejnë si një hyrje për të
arritur më pas tek konkluzioni përfun-
dimtar.
Nëse marrim në shqyrtim jetëshkri-

min e të dërguarit të Zotit (a. s.) dhe
ngjarje të ndryshme nga jeta e tij, do të
vërejmë që Zoti i ka dhënë një duzinë
mrekullish, të cilat duhen besuar, pasi
kanë mbërritur në ditët tonë nëpërmjet
njerëzve të shumtë të besueshëm, saqë
përgënjeshtrimi është i pamundur.
Ndër këto mrekulli është dhe rrjedhja

e ujit të pijshëm nga gishtat dhe duart e tij
fisnike. Transmeton imam Buhari në ka-
pitullin e avdesit - por edhe shumë shken-
cëtarë të tjerë të hadithit, si: imam
Muslimi, imam Maliku etj. - se rrjedhja
e ujit të pijshëm nga gishtat e Muhamedit
(a. s.) është përsëritur në disa raste. Tran-
smetimi i këtyre ngjarjeve nga njerëz të
shumtë dhe të besueshëm, e bën atë një
fakt të pamohueshëm.
E njëjta gjë vlen dhe për hadithin e

çarjes së hënës, kur ia kërkuan idhujtarët
si provë dhe argument se ishte i dërguar i
Allahut. Ibnu Kethiri thotë se ky hadith
është transmetuar nga njerëz të shumtë
dhe të besueshëm, në mënyra dhe rrugë
të ndryshme, të gjitha të sakta. Të gjithë
dijetarët kanë mendim unanim për këtë
mrekulli, e cila ka ngjarë në jetën e Mu-
hamedit (a. s.) dhe se ka qenë një nga ar-
gumentet e qarta dhe të pamohueshme.
Po të njëjtin status gëzon dhe udhë-

Mrekullia e Israsë
dhe Miraxhit

NGA KALENDARI  ISLAM

Israja dhe Miraxhi janë ngjarje të cilat i përjetoi Muhamedi (a. s.) në
një kohë delikate për mesazhin islam. Udhëtimi i Israsë dhe Miraxhit

ishte, thjesht, një nderim dhe shpërblim nga ana e Zotit, ishte një
përtëritje e vullnetit dhe vendosmërisë. Ky udhëtim ishte për t’i
treguar Muhamedit (a. s.) se problemet, sfidat dhe konfliktet me

popullin e vet nuk ishin për shkak se Zoti kishte hequr dorë prej tij, ose
se ishte zemëruar, por ishin thjesht një nga ligjet e Zotit në tokë, ishte

ligj i ftesës islame në çdo kohë dhe në çdo vend.
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timi i Israsë dhe Miraxhit, temë për të
cilën po flasim në këto rreshta. Kjo
ngjarje është transmetuar nga burime dhe
njerëz të besueshëm, gjë e cila gëzon dhe
unanimitetin e myslimanëve dhe të dije-
tarëve.
Është e çuditshme pasi këta që rekla-

mojnë cilësitë e gjenialitetit të Muhame-
dit (a. s.) duke mohuar mrekullitë dhe
ngjarjet e pazakonta në jetën e tij, e injo-
rojnë faktin se këto mrekulli janë tran-
smetuar në rrugë të sigurta dhe të
besueshme, duke marrë statusin e argu-
menteve të prera dhe të pamohueshme.
Ata nuk flasin për këto hadithe as në më-
nyrë pozitive dhe as në mënyrë negative,
sikur librat e hadithit të mos përmbanin
me dhjetëra transmetime të pamohue-
shme të tyre.
Është e qartë që shkaku i këtij injo-

rimi është ikja prej problemit të madh me
të cilin do të përballen teksa marrin në
shqyrtim këto hadithe, të cilat bien ndesh
haptazi me linjën teorike që ka lëshuar
rrënjë në kokat e tyre.
Mrekullia (muxhize) është një fjalë e

cila nuk ka një kuptim vetjak dhe me të
synohet një kuptim relativ. Kështu, mre-
kulli sipas konceptit të njerëzve është çdo
ngjarje që del jashtë të zakonshmes dhe
tradicionales. Por, çdo gjë tradicionale
dhe e zakonshme zhvillohet dhe progre-
son me ndryshimin e kohërave, kultu-
rave, mënyrës së perceptimit dhe të
zhvillimit të shkencave. Diçka mund të
jetë konsideruar në një kohë si mrekulli,
por që sot është shndërruar në diçka të za-
konshme; ashtu siç diçka që është nor-
male dhe e zakonshme në një ambient të
civilizuar, në një ambient primitiv konsi-
derohet si mrekulli dhe e pazakontë.
Madje, do të thosha që si e zakonshmja,
ashtu edhe e pazakonshmja, janë mrekulli
në thelb.
Planetët janë mrekulli, lëvizja e ga-

laktikave është mrekulli, ligji i gravitetit
është mrekulli, sistemi nervor te njeriu
është mrekulli, qarkullimi i gjakut është
mrekulli, shpirti i tij është mrekulli, vetë
njeriu është mrekulli.
Veçse njeriu, për shkak të kohëzgjat-

jes dhe vijueshmërisë, e harron thelbin
dhe vlerën e mrekullisë, duke e konside-
ruar të pazakontë dhe mrekulli vetëm atë
ngjarje që na befason - surprizën dhe që
thyen vetëm ato ligje me të cilat janë fa-
miljarizuar njerëzit. Tradicionalen dhe të
zakonshmen ai e shndërron në kriter dhe
standard të besimit,  apo të mosbesimit të
tij. E, kjo është një sjellje e çuditshme e
njeriut, sado lart të qëndrojnë në shkallët
e civilizimit dhe të shkencës.
Israja dhe Miraxhi janë ngjarje të cilat

i përjetoi Muhamedi (a. s.) në një kohë
delikate për mesazhin islam.
Muhamedi (a. s.) ishte përballur me

sfida dhe probleme nga më të ndryshmet
me idhujtarët mekas. Vuajtja dhe pro-
blemi më i fundit për të ishte vajtja në
Taif, ku u prit shumë keq nga njerëzit.
Përjetimi i kësaj ngjarjeje nga ana e Mu-
hamedit (a. s.) duket qartë në lutjen që
bëri teksa ishte ulur të pushojë në fermën
e djemve të Rebia-s. Ai i lutej dhe i për-
gjërohej pafundësisht Mbështetësit më të
madh, ku i tregonte dobësinë dhe pafu-
qinë e tij. Ai frikësohej se mos këto
vuajtje dhe probleme i ndodhnin për
shkak të ndonjë zemërimi hyjnor, gjë të
cilën e pikasim tek fjalët: ”Nëse Ti nuk je
i zemëruar me mua, nuk dua t’ia di për
gjë tjetër.”
Udhëtimi i Israsë dhe Miraxhit dhe

mikpritja që iu rezervua ishte, thjesht, një
nderim dhe shpërblim nga ana e Zotit,
ishte një përtëritje e vullnetit dhe vendo-
smërisë. Ky udhëtim ishte për t’i treguar
Muhamedit (a. s.) se problemet, sfidat
dhe konfliktet me popullin e vet nuk ishin
për shkak se Zoti kishte hequr dorë prej
tij, ose se ishte zemëruar, por ishin thjesht
një nga ligjet e Zotit në tokë, ishte ligj i
ftesës islame në çdo kohë dhe në çdo
vend.

DOMETHËNIA E UDHËTIMIT DREJT
KUDSIT

Udhëtimi i dyfishtë drejt Kudsit (Je-
rusalemit), e mandej drejt lartësive të
qiejve, ka një domethënie dhe tregues të
rëndësishëm për statusin dhe shenjtërinë
e Xhamisë Aksa dhe të Kudsit tek Zoti i
lartësuar. Ai tregon lidhjet e fuqishme që
ekzistojnë mes Muhamedit (a. s.) dhe
Isait (a. s.) dhe të profetëve të mëparshëm
që kanë dalë nga kjo tokë.
Njëkohësisht, ka edhe domethënien

tjetër: përkujdesjen dhe rëndësinë që
duhet të tregojnë myslimanët në çdo kohë
për këtë tokë të shenjtë. Ata duhet të or-
ganizohen të gjithë në mbrojtje të saj nga
armiqtë dhe agresorët. Sikur urtësia hyj-
nore u bën thirrje myslimanëve të kësaj
kohe që asnjëherë të mos ligështohen, por
të brofin të gjithë në këmbë në mbrojtje të
Kudsit (Jerusalemit) nga sulmet dhe pla-
net e dashakeqëve. Ajo është një tokë që
duhet pastruar dhe u duhet rikthyer pro-
narëve të saj besimtarë.
Fakti që Muhamedi (a. s.) zgjodhi

enën e qumështit dhe refuzoi atë të al-
koolit, është një tregues simbolik që
Islami është fe e natyrës së pastër. Ajo
është feja në të cilën harmonizohen kre-
doja, dispozitat dhe instinktet burimore
njerëzore. Në Islam nuk ka asgjë e cila

bie ndesh me natyrën burimore të njeriut.
Kështu, nëse natyra (fitra) e njeriut do të
mishërohej në një fizik me përmasa të
caktuara, Islami do të ishte rroba që i
shkonte më për shtati,  deri në detaje.
Është pikërisht kjo një nga arsyet e

përhapjes kaq të gjerë të kësaj feje mes
njerëzve. Sado që njeriu të ngjitë shkallët
e civilizimit dhe të pushtohet nga këna-
qësitë e materies, ai do të vazhdojë të ketë
tendenca të njëpasnjëshme për t’iu për-
gjigjur natyrës së pastër dhe burimore. Ai
do të përjetojë herë pas here ndjenja të
forta,  të cilat duan ta shkëpusin nga var-
gonjtë që e mbajnë larg natyrës burimore.
Islami është sistemi i vetëm në të cilin
njeriu u përgjigjet instinkteve të natyrës
burimore dhe njerëzore.
Udhëtimi i Israsë dhe Miraxhit u bë

me trup dhe me shpirt së bashku. Ky
është ajo që besojnë myslimanët që nga
kohët e hershme gjer tani. Thotë imam
Neveviu:  ”E vërteta të cilën e besojnë të
parët tanë (selefët) dhe të mëvonshmit
prej fakihëve, shkencëtarëve të hadithit
dhe mutekeliminët, është se Muhamedi
(a. s.) udhëtoi në Isra dhe Miraxh me tru-
pin dhe shpirtin e tij bashkë. Kushdo që i
lexon tekstet e këtij kapitulli, e kupton
qartë këtë fakt.”
Thotë Ibnu Haxher:  ”Israja dhe Mi-

raxhi ndodhën brenda një nate të vetme,
në gjendje të zgjuar të trupit dhe të shpir-
tit. Ky është mendimi i shumicës së dije-
tarëve të fikhut, të hadithit dhe të
kelamit.”
Një ndër argumentet se ky udhëtim

ishte me trup dhe me shpirt, është fakti se
idhujtarët mekas shprehën habi dhe e për-
gënjeshtruan. Nëse ky udhëtim do të ishte
paraqitur si një ëndërr, çështja nuk do të
ishte pritur kaq bujshëm nga kurejshët.
Ata s’kishin përse të habiteshin, pasi ima-
zhet në ëndrra janë të panumërta dhe gjëra
të tilla mund t’i ndodhin si një myslimani,
ashtu dhe një idhujtari. Veç kësaj, nëse
udhëtimi do të ishte bërë me shpirt, s’ki-
shte përse ta pyesin Muhamedin (a. s.)
rreth Xhamisë Aksa mbi numrin e kolo-
nave, të dyerve dhe të penxhereve.
Lidhur me pyetjen si ndodhi kjo mre-

kulli dhe si mund ta perceptojë mendja,
them se ajo ishte një nga shumë mrekulli
që ndodhin në univers dhe në jetën tonë
të përditshme. Më lart, thamë se fenome-
net e ndryshme në univers nuk janë tje-
tër, veçse mrekulli. Prandaj, ashtu siç  i
percepton arsyeja lehtësisht këto feno-
mene, mund ta perceptojë lehtësisht edhe
këtë mrekulli të Israsë dhe të Miraxhit.

(Autori është Sekretar në SHMI
“Medreseja Isa Beu”)

Sivjet bie më: 19 prill 2019.
Përveç emrit Beraet (- Berat), kjo natë

ka emrat: Nata e Begatë, Nata e Pafajë-
sisë, sepse nëse vlerësohet si duhet, është
një mundësi e dhënë nga Allahu për të
dalë i pastër nga gjynahet dhe gabimet.
Kjo natë quhet edhe “Sak” - dekret shpë-
timi. Gjithashtu mban emrin Nata e Më-
shirës,  meqë njerëzit përfitojnë nga
mirësia dhe mëshira e madhe e Allahut
(xh. sh.).
Rreth vlerës dhe begatisë së natës së

Beraetit po i drejtohemi hadithit të profe-
tit Muhamed (a. s.): “Kalojeni natën e
gjysmës së muajit Shaban me namaz,
kurse ditën, me agjërim! Atë natë, pas pe-
rëndimit të diellit, Allahu i Lartë zbret në
qiellin e tokës dhe na bën zë kështu: “A
s’ka ndonjë që kërkon falje, ta fal; a s’ka
ndonjë që kërkon pjesë, t’i jap; a s’ka
ndonjë që kërkon shërim, ta shëroj?”, dhe
vazhdon kështu deri në mëngjes” (Ibn
Maxhe, Ikame fi’s-salat, 191)
Një tjetër rëndësi që i jepet kësaj nate

është mendimi i disa dijetarëve të cilët
pranojnë se ndërrimi i kibles nga Me-
sxhidi Aksa drejt Qabesë ka ndodhur
vitin e dytë të hixhretit pikërisht në këtë
natë të bekuar.

PESË VEÇORITË E NATËS SË
BERAETIT

Nga burimet islame mësojmë se Nata
e Beraetit njihet për këto pesë veçori:
1–  Në këtë natë bëhet ndarja dhe për-

zgjedhja e punëve më të
rëndësishme.
2–  Adhurimet që bëhen në këtë natë

dhe agjërimi që mbahet ditën,
kanë vlera shumë të mëdha.
3–  Është një natë e mbushur plot me

mirësi hyjnore dhe me begati.

4–  Është nata e faljes.
5–  I është dhënë e drejta e plotë Re-

sulullahut për të bërë shefaat (ndërmjetë-
sim për falje) për myslimanët.
Pejgamberi (a. s.) në natën e 13-të të
muajit Shaban kërkoi shefat dhe iu dha
një e treta; në natën e 14-të kërkoi përsëri
shefaat dhe iu dha një e treta; në natën e
15-të (Nata e Beraetit) kërkoi përsëri dhe
iu dha i plotë shefaati për ummetin e tij.
Ata që janë të privuar nga ky ndërmjetë-
sim, janë ata të cilët ikin nga Allahu siç
ikën deveja duke u trembur (Tefsiri er-
Razi dhe Ebu Suud, H. Basri Çantaj).
Një hadith tjetër është formuluar kë-

shtu: “Kjo natë është nata e pesëmbë-
dhjetë e muajit Shaban. Në këtë natë
Allahu i shpëton njerëzit nga xhehenemi
sa numri i qimeve të deleve të fisit Beni
Kelb, por nuk shikon fytyrat e atyre të
cilët i bëjnë shirk, atyre që ushqejnë ur-
rejtje dhe armiqësi ndaj myslimanëve,
atyre që shkëpusin marrëdhëniet me të
afërmit, atyre që mburren dhe që janë
mëndjemëdhenj, atyre që nuk u binden
nënës dhe babait dhe atyre që vazhdojnë
pirjen e alkoolit. (Buhari, et-Tergib ve’t-
Terhib, II, 118).
Siç shihet, Allahu i Lartë e ka nderuar

këtë natë me mëshirë, me mirësi dhe be-
gati, për të falur ata njerëz që drejtohen
nga rruga e Tij, duke kërkuar me sinqeri-
tet dhe me lot në sy falje për mëkatet e
bëra. Ai (xh. sh.) i thërret robtë për t’i ri-
shikuar edhe një herë punët dhe veprat e
tyre, në mënyrë që t’i minimizojnë dhe
mos të përsërisin në të ardhmen fajet dhe
gabimet e së shkuarës. Nga ana tjetër,
edhe i dërguari i Allahut i përgjërohet
Zotit për ndërmjetësim të plotë ndaj um-
metit të tij. E, ajo që na mbetet ne si be-
simtarë është ta shfrytëzojmë këtë natë,

këtë rast që na dhurohet nga Krijuesi ynë
në mënyrën më të hijshme, ashtu siç i
shkon një myslimani të vërtetë.  

ÇFARË DUHET TË BËJMË NE SI
BESIMTARË ME RASTIN E KËSAJ

NATE?
Natën me iradet (adhurim), kurse

ditën me agjërim; përveç tjerash, është
dhe sunnet i fortë të agjërosh tre ditët e
bardha, që janë datat 13, 14 dhe 15 të çdo
muaji.
Profeti Muhamed (a. s.) ka thënë:

vlerësojeni këtë natë duke u ngritur për të
falur dhe agjëroni ditën e saj, sepse Al-
lahu zbret mëshirën e tij në qiellin e dyn-
jasë, e thotë: A gjenden në këtë kohë
besimtarë që kërkojnë falje! A gjenden në
këtë kohë besimtarë që kërkojnë pasuri?
A gjenden njerëz te sëmurë që i luten
Zotit për t’i shëruar?  E kjo ndodh derisa
të dalë agimi.
Kjo natë është nata e faljes dhe e më-

shirës. Resulullahu (a. s.) na mëson se në
këtë natë Allahu e shton edhe më shumë
mëshirën e tij mbi tokë dhe urdhëron e
thotë:  “A ka ndonjë që kërkon falje dhe
unë ta fal? A ka ndonjë që kërkon risk dhe
unë ta furnizoj me risk? A ka ndonjë që
kërkon të shpëtojë prej vështirësive, që
unë t’i jap shpëtim?
Ndërkohë që ne rendim pas ëndërri-

meve, dëshirave, punëve e halleve të
kësaj dynjaje, po harrojmë se kush jemi,
nga vijmë e ku shkojmë. Neve na duhet
një ndalesë, një pauzë, që ne të kujtohemi
se kush jemi në të vërtetë, cila është ar-
syeja që jemi krijuar, kush na ka krijuar,
përse kemi ardhur në këtë botë. Kjo më-
nyrë e të menduarit merr akoma më
shumë kuptim, pikërisht në këtë natë, e
cila ka një vlerë të madhe.

Nata e bekuar e Beraetit

Ndërkohë që ne rendim
pas ëndërrimeve,
dëshirave, punëve e
halleve të kësaj dynjaje,
po harrojmë se kush jemi,
nga vijmë e ku shkojmë.
Neve na duhet një
ndalesë, një pauzë, që ne
të kujtohemi se kush jemi
në të vërtetë, cila është
arsyeja që jemi krijuar,
kush na ka krijuar, përse
kemi ardhur në këtë botë.
Kjo mënyrë e të menduarit
merr akoma më shumë
kuptim, pikërisht në këtë
natë, e cila ka një vlerë të
madhe.
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Shkruan: Frederik Stamati 

Historia për të cilën do të tre-
gojmë ndodhi në kohën e mbre-
tit Zog, në vitin e largët një mijë

e nëntëqind e tridhjetë. Atëherë, në Ti-
ranë, u gjet një thesar, zbulimi i të cilit
bëri bujë të madhe. Kjo ndodhi në lagjen
që quhej Ali Bej, një emër ky i harruar
në të sotmen, jo vetëm për meritën e Ali
Beut, por edhe si vend-ndodhje. Lagjja
ishte në drejtimin veriperëndimor të qy-
tetit, e pikërisht ajo që njihet mirë me
emrin Brraka. Brraka përshkohej tejpër-
tej nga rruga e Shkodrës, e cila më vonë
mori emrin “Rruga e Vjetër e Shko-
drës”, emër që përmendet ende nga ba-
norët e hershëm të Tiranës, e sot: “Mine
Peza”.
Në atë rrugë dikur banonte në një

shtëpi, që tani nuk e gjejmë dot, një ti-
ranas i vjetër, që quhej Idriz Huta. Nuk
e dimë se deri kur banoi ai në atë shtëpi,
se më vonë, e pas vdekjes së tij, aty u
strehuan dy vëllezër, Sefer dhe Ali She-
qeri. Sidoqoftë, banesës i mbeti nofka
“Shtëpia e Idriz Hutës” dhe kështu për-
mendej edhe në dokumentet e kohës.
Pasi u vendosën aty, Aliu, që njihej

si pronar i një kinemaje dhe ndoshta
edhe Seferi, pajtoi punëtorë dhe filloi të
hapte themelet e një kinemaje të re.

SI NË NJË PËRRALLË...

Dhe befas ndeshën në një thesar të
madh me monedha të vjetra. Ndodhi si
në një përrallë!
Me siguri që Idriz Huta nuk ka ditur

gjë për fshehjen e thesarit në tokë, ndry-
she do ta kishte hequr, pa ua lënë pe-
shqesh banorëve të rij, Aliut dhe Seferit.

Pra, edhe ky thesar pati fatin e të gjithë
thesarëve të fshehur në tokë: Nuk u
gëzua nga i zoti i tij i vërtetë.
Të entuziazmuar nga pasuria e rënë

si nga qielli, e që krahasohej me një
lumturi, si dhe nga besimi te të tjerët,

ata, ose punëtorët e marrë me mëditje,
folën për zbulimin e rrallë. Fjala mori
dhenë, u pasurua edhe me ar dhe arriti
në vesh të policisë.
Dhe policia veproi në bazë të ligjit

dhe sekuestroi një pjesë të thesarit që

ishte mbi dyqind copë e i depozitoi për
ruajtje në mjediset e saj, derisa të shihe-
shin nga specialistët, fjala e të cilëve do
të përcaktonte vlerën. Për këtë lloj
shqyrtimi u thërrit arkeologu Hasan
Ceka. Ky e vlerësoi si një thesar me mo-
nedha turke prej argjendi të përzier me
bakër, por jo prej ari siç u hap fjala, të
kohës së sulltanëve Mustafa III dhe Ab-
dulhamidi I, pra të viteve 1150 e deri
1200 në bazë të kalendarit Hixhri, që me
kalendarin e sotëm i takojnë periudhës
kohore të viteve 1737 e deri më 1786.
Së bashku me monedhat turke në thesar
u gjetën edhe 2-3 “talera”, po prej ar-
gjendi, të Maria Terezës, e cila mbretë-
roi gjatë viteve 1745-1765. 
Hasan Ceka e quajti thesarin jo me

ndonjë vlerë të madhe numizmatike, por
që do të shërbente për studimin e qar-
kullimit monetar në ato vite të Perando-
risë Osmane. Kjo bëri që monedhat të
dërgoheshin në Muzeun Kombëtar. Nuk
e dimë se sa u vlerësua thesari me paret
e viteve 1930, pra në “franga ar” dhe
nëse morën gjë gjetësit e tij.
Dokumentacioni zyrtar që tregon hi-

storinë ruhet në Arkivin Qendror Shte-
tëror.

DUKE NDJEKUR HISTORINË
E THESARIT

Pra, në bazë të dokumenteve zyrtare,
që ruhen në Arkivin Qendror Shtetëror,
në dhjetor të vitit 1930 thesari u dorëzua
në Muzeun Kombëtar. Dhe me kaq do-
kumentacioni zyrtar mbyllet.
Mirë! Atëherë u dorëzua në Muzeun

Kombëtar, po sot, ku është thesari?
Kurioziteti të çon në arkiva. Kon-

trolli i dokumentacionit përkatës ishte
zhgënjyes. Në librat ku regjistrohen vle-
rat historike, të plotësuara menjëherë
mbas çlirimit, ky thesar, i dorëzuar me
dokumentacion të rregullt zyrtar, nuk
ishte i shënuar. Madje askush nuk kishte
dëgjuar dhe nuk dinte gjë për të. E pra,
thesari nuk shkoi kurrë në institucionet
shkencore, të organizuara menjëherë pas
çlirimit të vendit.
Dhe në këtë pikë të kërkimit të enig-

mës duhet të kujtojmë dyshimet e Zef
Malës, drejtor i Bibliotekës dhe Muzeut

Kombëtar në vitin 1946, të shprehura në
një shkresë dërguar Ministrisë së Arsi-
mit, ku flet për mundësinë e vjedhjes së
objekteve të Muzeut Kombëtar gjatë pe-
riudhës së luftës.
Ose, mos është quajtur pa ndonjë

vlerë të veçantë historike dhe është
kthyer nga muzeu?
Historia e thesarit fillon e ndriçohet:

Më datë 15 nëntor 1930, pra në kohën e
ngjarjes, gazeta ORA shkruan në rubri-
kën “Lajme të shkurtra”:

“ANTIKA TË VJETRA
Dyke ndërtuar godinën e re të kine-

masë “Ideal”, mjeshtërit kanë gjetur
disa të holla të vjetra, disa nga të cilat
do të vendosen në Muzeumin e Tiranës.”
Duke kërkuar vendodhjen e kine-

masë, do t’i jap të gjitha variantet që ar-
rita të gjej.
Ku ndodhej kinema “Ideal”?
Zoti Spiro Vasil Mëhilli ka botuar

një libër me ese: “Arti në Tiranë”. Në
këtë libër flitet edhe për kinematë e
kryeqytetit. Ndër të tjera përmendet
edhe kinema-teatër “IDEAL”, e cila ka
funksionuar në periudhën 1927 deri më
1947, kohë kur u shtetëzua dhe se ka
qenë në pronësi të Ali Sheqerit. Për-
mendet edhe se në nëntor të vitit 1930 u
përurua mbas një rikonstruksioni.
Duke lidhur dokumentacionin zyrtar

të gjetjes së thesarit në rrugën e Shko-
drës gjatë punimeve ndërtimore në shtë-
pinë e Ali Sheqerit, me informacionin e
gazetës “Ora” dhe atë të botimit të zotit
Spiro Vasil Mëhilli, arrijmë në përfundi-
min se kemi të bëjmë me të njëjtën
ngjarje dhe se kinema IDEAL ka qenë
diku në rrugën e vjetër të Shkodrës.
Deri nga vitet pesëdhjetë të shekul-

lit XX, rruga e vjetër e Shkodrës ecte si
rrugë në kuptimin qytetar gjer në fund të
Burgut të vjetër, e që sot quhet Komisa-
riati Nr. 3. Përtej vazhdonte si rrugicë
midis kopshtijeve me gardh, e shtëpive
të vjetra, për të dalë jashtë qytetit. E pi-
kërisht në këtë vend, pra aty ku mba-
ronte rruga qytetare, e pak përtej burgut,
po në krahun e djathtë, ka qenë kinema
“Ideal”. Madje vendin ma tregoi vetë
zoti Mëhilli. Sot aty është një ndërtesë e
re dhe nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga
ndërtimi i dikurshëm...

VENDI KU U GJET THESARI
KOMPLIKOHET

Ka banorë të hershëm të Tiranës që
tregojnë se shtëpia e Idriz Hutës ka
qenë në aksin ku në vitin 1928 u hap

Thesari i monedhave
osmane 

DOSSIER

Historia e një zbulimi të rastësishëm, në vitet ’30. Si përfundoi thesari
në Muzeun Kombëtar dhe si e vlerësoi arkeologu Hasan Ceka…
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rruga e Durrësit. Në kompensim iu dha
tokë më në thellësi, në drejtimin veri-
lindor. Një nxënës i nënës time, Seit Ta-
faji, më tregoi se pronë e Idriz Hutës ka
qenë edhe toka më në thellësi, në rru-
gën “Sulejman Pasha”, ku ndodhej
dikur kinemaja e njohur mirë me emrin
“Rozafat” dhe se këtë tokë e bleu fa-
milja Sheqeri. “Po, po!”, këmbëngul
Seit Tafaji, “atje ka qenë kinema
“Ideal”.
Duke biseduar me pasardhësit e fa-

miljes Sheqeri: njëri prej tyre trashëgon
emrin e gjyshit-Sefer. Sa emocione të ta-
kosh, e të bisedosh me një nga personat
që kanë biseduar prej kohësh me autorët
e ngjarjeve! Ai e dinte historinë, por jo
me ndonjë hollësi kushedi se çfarë më
tepër nga ajo e depozituar në arkiva. E
vetmja e veçantë është tregimi i gjyshit të
tij, Seferit, se vëllezërit e denoncuan vetë
në polici zbulimin e thesarit, si një pasuri,
që nuk u takonte atyre. Madje, familja
Sheqeri kishte kaq shumë të ardhura,
saqë nuk u interesonte thesari i gjetur.
Përsa i takon vendndodhjes së kine-

masë “Ideal”, tregimi i tij përputhet me
kinemanë “Rozafat”, e cila fillimisht
quhej “Ideal”, por më vonë ndërroi
emrin nga personi që e mori në përdo-
rim.
Dihet se dikur, para çlirimit, kine-

maja u dogj. Thuhet se ndodhi kështu:
Po shfaqej një film. Dy nga personazhet
ishin në konflikt të rëndë me njëri-tje-
trin. Pjesa më dramatike arrinte kulmin
kur njëri prej tyre, i armatosur me një së-
patë, qëndronte i fshehur prapa derës
dhe priste hyrjen e kundërshtarit të vet,
për ta vrarë. Në kinema ndodhej edhe
një malësor i armatosur me pushkë, apo
çifte, gjë jo e rrallë në ato kohëra. Në
momentin kur “kundërshtari” po hynte,
malësori ka filluar të bërtasë: “Mos u fut
bre, se e ke me sëpatë prapa derës!” E
meqë “kundërshtari” nuk po ndalonte,
drejtoi armën dhe gjuajti në drejtim të

atij që kishte ngritur sëpatën. Mori zjarr
ekrani dhe pastaj e gjithë kinemaja. Jam
shumë dyshues për këtë variant dhe nuk
e besoj.
Një variant tjetër më ka treguar miku

im Ajten Toptani. Shfaqej çdo ditë dhe
gjithë ditën filmi “Tomiks”. Kalamajt e
mërzitur nga përsëritja e vazhduar e të
njëjtit film morën armët që gjetën në
shtëpitë e tyre dhe bam! bam! bam! ja
futën ekranit, që mori zjarr. Natyrisht që
zjarri u shua, por familjarët u detyruan
të paguanin dëmin.
Shkollën unike unë e kam bërë tek

“10 Korriku”, e që lidhej me rrugën “Su-
lejman Pasha”. E mbaj mend mirë ndër-
tesën karabina të kinemasë “Rozafat”.
Në një periudhë kohore ajo shërbente
për depo. Si kalamaj edhe jemi futur aty
dhe kemi gjetur dengje me bileta të vje-
tra kinemaje, nga ato të paraçlirimit.
Njëherë ra zjarr dhe i doli tymi. Erdhën
zjarrfikësit... Më vonë ajo ndërtesë u ri-
konstruktua dhe aty u vendos Atelieja e
Tiranës, e Institutit të Monumenteve të
Kulturës. Mbas viteve 1990 ajo u shemb
dhe atje u ndërtua një pallat.
Përsëri dyshime mbi vendndodhjen

e kinemasë “Ideal”: Nëse kinema
“Ideal” njëjtëzohet me kinema “Roza-
fat”, duhet të pranojmë se ajo ka qenë në
rrugën “Sulejman Pasha”. Por, doku-
mentacioni përmend rrugën e Shkodrës.
Duke vëzhguar hartat e vjetra të Tiranës,
vërejmë se rruga “Sulejman Pasha” dilte
si formë patkoi nga rruga e vjetër e Dur-
rësit, e që sot quhet “Misto Mame” dhe
përtej vazhdonte drejt Shkodrës. Rruga,
që njihet sot si rruga e vjetër e Shkodrës,
nuk ka ekzistuar fare në ato kohëra. A
mos, vallë, bëhej fjalë për këtë rrugë?
Kështu, të tjera kërkime duhet të bëhen.

KUSH KA QENË I ZOTI I THESARIT?

Kush ka qenë i zoti i thesarit? Naty-
risht, dikush që ka banuar në ato anë.

Dhe, historia na shtyn afërsisht në tre
shekuj më parë. Duke lexuar shkrimet e
pasionantëve të ngjarjeve që krijojnë qy-
tete, e sidomos të Fatmir Babametos, te
“100 familje autoktone tironase”, mund
të krijojmë një linjë.
Dikur ka ardhur nga Egjipti në Ti-

ranë dhe është vendosur me banim në
fushat pranë saj, e pikërisht në zonën e
Brrakës, një tregtar i aftë, e shumë i
pasur, që quhej Ahmet Dida. Thuhet se
erdhi këtu për të zgjeruar aktivitetin e tij.
Ahmet Dida ka pasur vetëm një

djalë, Mahmutin, që ishte shumë i zgjuar
dhe ishte zgjuarsia e tij që e shtyu Ah-
metin ta dërgonte për studime në Stam-
boll.
Në fillim të shekullit XIX Mahmuti

u martua dhe nga kjo martesë i lindi një
djalë, të cilin e quajti Ali. Aliu studioi në
shkollën ushtarake të Stambollit rreth
viteve 1830 – 1840. Ishte shumë trim,
ndaj edhe iu dha titulli “Qoraliu”, që do
të thotë, “Trim”. Për shkak se filloi të li-
dhej me grupet atdhetare dhe nga frika
e përndjekjes, ai u kthye në Tiranë dhe
lagjja ku banoi u quajt Ali Bej.
Dhe, thesari u gjet pikërisht në lag-

jen ku banonte dy-tre shekuj më parë një
tregtar shumë i kamur. Duke ndjekur lin-
jën e brezave dhe duke u kthyer mbrapa
në kohë, arrijmë aty nga mesi i shekullit
të tetëmbëdhjetë, kohë në të cilën kanë
qarkulluar edhe monedhat e thesarit. E
pra, në kohën e mungesës së bankave,
ndoshta ka mundësi të ketë qenë Ahmet
Dida ai që e ka fshehur thesarin të tokë.
Dhe pastaj, pa ia treguar njeriu, ka vde-
kur, duke e marrë në varr të fshehtën dhe
duke ua lënë thesarin trashëgimi të ra-
stësishme, e pa testament, atyre që nuk i
njohu kurrë...
Gjithsesi, kjo është vetëm një linjë e

hamendësuar, ndoshta një rastësi e kën-
dshme dhe vetëm kaq. (Me shkurtime
nga: “Shqiptarja.com”, 3 shkurt 2019)

d.ba./b.ha.

Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Në kohën e papës Gregori IX
(1227-1241) edhe zyrtarisht u
themelua gjyqi i inkuizicionit

dhe dalëngadalë filloi të zbatohet në
territoret e mbretërive të ndryshme
krishtere. Në vitin 1478 edhe mbre-
tëritë e krishtera të Gadishullit Iberik
(Pirinej), mbreti i Kastiljes dhe i Ara-
gonit, morën kompetencat/të drejtën
nga papa Sixtusi IV për themelimin e
gjyqit të inkuizicionit  në trojet e tyre.
Megjithëse ky gjyq më herët merrej
vetëm me të konvertuarit e krishterë
“heretikët”,  tani filloi t’i përfshinte
të gjithë myslimanët dhe hebrenjtë që
jetonin në truallin e Evropës. Kështu
që myslimanët e Andaluzisë në vitin
1492, pra pas humbjes së pushtetit, u
vunë përpara tri zgjedhjeve: emigrim,
konvertim i detyruar në Krishterim
ose vdekje. Të gjitha këto alternativa
u realizuan në forma të ndryshme deri
në vitin 1609.
Pas vitit 1492, nga ana e të kri-

shterëve, myslimanët u quajtën mori-
sko. Ky emërtim buron nga fjala
maur apo moro, nga latinishtja mau-
ros, që do të thotë i zi, me lëkurë të
errët, ezmer dhe që ka aluduar në nje-
rëzit e ardhur nga Afrika veriperëndi-
more, përkatësisht nga Mauritania
apo Maroku. Ky emërtim i myslima-
nëve përdorej për arabët dhe berberët
myslimanë të emigruar në Spanjën
jugore nga Afrika veriore. 
Myslimanët e ngelur përballë gjyqit

të inkuizicionit, një pjesë e tyre me vë-
shtirësi të mëdha, duke braktisur gjithçka
që posedonin, shpërngulet nga Andalu-
zia. Ata që vendosën të qëndronin në
tokat ku kishin jetuar për shekuj me

radhë, patën dy alternativa: rezistencën
ose konvertimin. Këta myslimanë që
mbetën në histori me emrin morisko,
kanë zhvilluar një nga luftërat më të gjata
e më të vështira për ekzistencë në histo-

rinë islame. 
Moriskot e ngelur nën këto shtypje të

rënda fatin e tyre fillojnë ta kërkojnë në
ndihmesat e shteteve tjera islame. Kër-
kesa e parë e moriskove për ndihmë nga
shtetet islame,  që i përket vitit 1487,  i
drejtohet Perandorisë Osmane, përkatë-

sisht pesë vjet para humbjes së Granadës
përballë ushtrive spanjolle:  i deleguari i
moriskove takohet me sulltan Bajazidin
II,  të cilit i tregon vështirësitë me të cilat
po ndeshej popullata myslimane e Span-

jës. Por, sulltani nuk u afroi
ndonjë ndihmë konkrete. Në
këtë periudhë ai po përballej,
në një anë,  me vëllanë e tij
Xhemin dhe, nga ana tjetër,
me Shtetin e Memelukëve
(Egjiptin). Ai u mjaftua vetëm
me nga një shkresë diploma-
tike që ua dërgoi Papës dhe
Mbretit Fernando II, duke i
lutur që të ndalojnë me dhu-
nën ndaj myslimanëve. Kjo
letër nuk dha ndonjë rezultat. 
Në vitin 1492 sërish dele-

gacioni i moriskove udhëton
në Stamboll; kësaj radhe i bën
sulltanit një kërkesë intere-
sante: për të krijuar presion di-
plomatik ndaj Mbretërisë së
Spanjës, të krishterët nën sun-
dimin osman të trajtohen në të
njëjtën mënyrë siç janë duke i
trajtuar mbretëritë e krishtera
myslimanët në Gadishullin Pi-
rinej. Por, edhe kjo kërkesë
nuk dha ndonjë rezultat. Meqë
sistemi osman i mileteve dhe
e drejta e dhimive (jomysli-
manët nën qeverisjen e Shtetit
Islam) nuk e lejon  një prak-
tikë të tillë. Në vitin 1496,

ndërkaq, moriskot dërguan kadiun e Gra-
nadës, Ibn Ezrak-un, tek sulltani meme-
luk (Egjipt), të cilit i kërkuan ndihmë.
Por, edhe këta, megjithëse donin t’i ndih-
monin, nuk patën mundësi të bëjnë diçka,
meqë vetë shteti memeluk ishte në
shuarje e sipër - në fakt,  20 vjet më vonë,

Fati i myslimanëve të Andaluzisë
pas vitit 1492

QYTETËRIM ISLAM (3)

Përfundimisht,  më 4 prill 1609 u vendos për dëbimin masiv të moriskove nga Spanja. Kështu që deri në vitin
1614/15 numri i myslimanëve të dëbuar nga Spanja kishte shkuar mbi 300.000.
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në vitin 1517,  ky shtet do të marrë fund.  
Nga ana tjetër,  myslimanët e ngelur

në Spanjë, duke mos u rezistuar shtyp-
jeve të mëdha, filluan të praktikojnë iden-
titete të dyfishta: njërin të shfaqur
publikisht/haptazi, pra në dukje si të kri-
shterë,  dhe tjetrin identitet, të vërtetë,
islam, të cilin mundoheshin ta kamuflo-
nin.  Ky  i fundit vinte në shprehje me
tepër në familje, nëpër shtëpi, larg syve
të pushtetarëve spanjollë. Pushteti span-
joll për t’i detyruar moriskot që plotësisht
të heqin dorë nga feja e tyre dhe të iden-
tifikohen si të krishterë, nxori një sërë lig-
jesh dhe rregullash të ndryshme: ndaloi
emërimin e fëmijëve me emra mysli-
manë, ndaloi sunetimin e fëmijëve, për-
dorimin dhe mbajtjen e librave në gjuhën
arabe, veshjen/mbulesën e grave mysli-
mane dhe gjithçka nëpërmjet së cilës
shfaqej identiteti islam. Bile, urdhëruan
që fëmijët nën moshën gjashtëvje-
çare të dërgohen në manastire për
të marrë edukatën të krishterë. Në
çdo rreth ku jetonin myslimanët u
themeluan gjyqe të inkuizicionit,
për të mbikëqyrur zbatimin këtyre
rregullave. Kështu që nga viti
1481-1517 në këto gjyqe, përpos
dënimeve me para, kishte konfi-
skim të pasurisë, rrahje dhe dënime
të ndryshme... I emëruari i Papës
për të vëzhguar gjyqin e inkuizicio-
nit në Andaluzi, Lorenzo, raporton
që brenda këtyre viteve janë djegur
të gjallë 13.000 njerëz.
Kjo gjendje e vështirë - në

dukje i krishterë, e në brendësi my-
sliman - në një rreth ku kanë jetuar
përballë njëri-tjetrit pjesëtarët e
feve të ndryshme, tërë jetën të ru-
hesh mos të japësh shenja se i takon
fesë islame, thjesht çështja e të je-
tuarit me identitete të dyfishta fil-
lon të diskutohet edhe në aspektin
fetar në mesin e teologëve mysli-
man; a është e lejuar/hallall një më-
nyrë e jetës së tillë apo jo?
Veçanërisht pas vitit 1501, kur filloi
procesi i krishterimit me dhunë,
myslimanët duke iu drejtuar dijeta-
rëve/fakihëve të kohës,  filluan të kër-
kojnë rrugëdalje/zgjidhje juridike fetare.
Për shembull, fakihu i njohur nga trojet e
Algjerisë së sotme, Vensherisi, duke iu
përgjigjur një pyetjeje në lidhje me situa-
tën e moriskove, thotë që ‘nuk ka mun-
dësi të jetohet duke kamufluar identitetin
e vërtetë (takije),  prandaj shpërngulja
nga Andaluzia për myslimanët është
farz’. Ngjashëm me këtë qëndrim, një
pjesë e madhe e dijetarëve kanë preferuar
shpërnguljen nga vendet ku myslimanët

nuk kanë mundur lirshëm ta jetojnë fenë
e  tyre. Por,  një fetva e këtillë si duket
myslimanët nuk i ka bindur që t’i lë-
shojnë trojet ku kanë lindur.
Një nga ngjarjet më të spikatura të

kësaj periudhe është qasja e fakihut al-
gjerian maliki, Ubejdullah Ahmed El-
Magravi, ndaj çështjes së moriskove, e
njohur si Fetvaja e Oranit. Moriskot e
mbetur përballë kërcënimit për konver-
tim, e pyesin myftiun e Oranit se ç’duhet
të bëjnë fetarisht në kushtet ku ndodhen.
Përgjigjja e       El-Magravit, e vitit 1504,
është një tekst interesant si për historinë
e Andaluzisë, ashtu edhe për atë të drejtës
islame.
Magravi u sugjeron moriskove/my-

slimanëve të fshihen nëse nuk emigrojnë
dot. Sipas kësaj, moriskot në dukje mund
ta pranonin besimin e krishterë dhe të
përkuleshin para “idhujve”, apo ikonave.

Namazin mund ta falnin fshehurazi dhe
në rast nevoje, avdesin mund ta merrnin
vetëm duke bërë nijet,  apo duke u kthyer
kah Meka. Për sa kohë i pranonin me
zemër si të ndaluara, mund ta hanin mi-
shin e derrit dhe të pinin verë. Mund të
pranonin interes/kamatë, gjithashtu, me
kusht që të ardhurat t’ua shpërndanin të
varfërve. Po ashtu,  nëse kërcënoheshin
me jetë, mund ta mohonin fenë nga ja-
shtë, por me zemër duhet ta merrnin
mbrapsht menjëherë këtë mohim. Madje,

nëse detyroheshin ta fyejnë Muhamedin
(a. s.),  këtë do ta bënin duke përdorur
emrin Memed,  apo në formën e përha-
pur në latinisht, Mahomet, dhe kjo do të
ishte një zgjidhje që do të shpëtonte një
mysliman nga akti i fyerjes së Pejgambe-
rit të tij.
Si duket kjo fetva e Magravit te mo-

riskot hasi në mirëkuptim më të madh
sesa të tjerat,  që preferonin shpërngul-
jen/hixhretin, meqë prezenca e tyre në
Andaluzi do të vazhdojë edhe për një she-
kull. Lejimi i fshehjes e lehtësoi jetën pu-
blike të moriskove. Përdorimi i përhapur
i këtij lejimi nga ana e moriskove, të cilët
në dukje ishin të krishterë dhe në të vër-
tetë (në shtëpitë e tyre) myslimanë për të
mbijetuar dhe për të mbrojtur familjet e
tyre, ishte krejt i natyrshëm.  
Siç kuptohet nga raportet e vëzhgue-

sve të inkuizicionit,  strategjia e fshehjes
së myslimanëve, përkatësisht jeta
nën identitete të dyfishta, ashtu me
vështirësi, u ka mundësuar mori-
skove të mbijetojnë në truallin e An-
daluzisë edhe për një kohë
njëshekullore, mirëpo kjo paraqitje
e këtillë nuk i ka bindur priftërinjtë e
krishterë se është realizuar një kri-
shterim në kuptimin e vërtetë. Mes
teologëve të krishterë në Spanjë
nisin debate serioze lidhur me fak-
tin nëse janë më të vërtetë të kri-
shterë moriskot, me gjithë
pagëzimin dhe pranimin në dukje të
fesë së krishterë. Faktet dëshmojnë
që ky debat përfundon me qëndri-
min se nuk janë të krishterë të mirë-
filltë moriskot. Ndaj, si masa të reja
për dhënien fund të myslimanëve në
Spanjë u vendosën tri alternativa:
dëbimi masiv nga vendi, ndalimi i
martesës me qëllim ‘që t’i jepet fund
sojit të tyre’,  si dhe detyrimi që të
jetojnë në një vend të izoluar/geto.
Në vitin 1609, kardinali spanjoll
shpall dekretin e fundit, sipas të cilit,
si një “grup i dyshimtë”, moriskot
duhet ose të vriteshin,  ose të dëbo-
heshin nga Spanja. Përfundimisht,
më 4 prill 1609 u vendos për dëbi-

min masiv të moriskove nga Spanja. Kë-
shtu që deri në vitin 1614/15 numri i
myslimanëve të dëbuar nga Spanja kishte
shkuar mbi 300.000. Pjesa më e madhe e
tyre ishin vendosur në Afrikën veriperën-
dimore, një pjesë e tyre në trojet e Peran-
dorisë Osmane, veçanërisht në pjesën e
Ballkanit dhe një pjesë e vogël në Francë
dhe Angli. Në këtë mënyrë prania e my-
slimanëve në këtë pjesë të Evropës zyrta-
risht merr fund.   

(Vazhdon)

M. GORMEZ: Zotëri, intervistën
që do të zhvillojmë në lidhje me Sun-
netin dhe Hadithin e kam ndarë në
katër pjesë. Pyetjet që dua t’ju shtroj:
1. Në lidhje me Metodologjinë

(Bazat) e Hadithit (Usulul-Hadhith);
2. Të kuptuarit dhe interpretimin e

haditheve të Pejgamberit (sal-lall-llahu
alejhi ve sel-lem);
3. Problemet e shkencës së hadithit;
4. Punimet bashkëkohore të hadi-

thit dhe pozita e vlerësimit të këtyre
punimeve.

Tash dëshiroj të shtroj pyetjen e
parë: Ashtu siç e dini ju, i respektuar,

hadithologët për të dalluar ndërmjet
hadithit sahih (autentik), daif (të
dobët) dhe meudu’ (të improvizuar)
kanë vënë disa kushte dhe parime. Sot,
a ka nevojë që të shtojmë edhe disa ku-
shte dhe parime të tjera? E, në qoftë se
përgjigjja juaj është për, atëherë cilat
janë qëndrimet tuaja në lidhje me këto
kushte dhe parime?
A. EBU GUDDE: Hadithologët ku-

shtet dhe parimet që i përmendët i kanë
vënë për të përcaktuar se hadithi është
sahih dhe për të nxjerrë në pah vërtetë-
sinë e objektit të tij. Ngase, me hadithin
sahih (autentik) obligohet vepra. Ndërsa
me hadithin daif (i dobët), mund të prak-

tikohet vetëm në çështje që ka të bëjë për
vepra për të bërë sevape (shpërblime) dhe
fadail (punë të vlefshme), do të thotë: ha-
dithet e dobëta përdoren më shumë për
inkurajim dhe tërheqje vërejtje. Por, për
dispozitat ligjore të Islamit (ahkamush-
sheri’) si farz, vaxhib dhe sunne muek-
ked, këto dispozita ligjore të Islamit
mbështeten vetëm me hadithe sahih (au-
tentik). Sipas meje, hadithologët e kanë
plotësuar (përkryer) shkencën e hadithit. 
Imam Nesefiu në veprën e tij “El-Hi-

lafijat” ka theksuar tri lloje shkencash:
Shkenca të plotësuara (përkryera) dhe

të zhvilluara
Shkenca të plotësuara dhe jo të zhvil-

INTERVISTË E PROF. DR. MEHMET GORMEZIT ME SHEH ABDU’L-FETTAH EBU
GUDDEN NË LIDHJE ME SUNNETIN DHE HADITHIN (1)

Hadithologët e kanë përkryer
shkencën e hadithit

Shkenca e hadithit nuk është shkencë racionale (akli), 
por tradicionale (nakli).
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luara
Shkenca jo të plotësuara dhe jo të

zhvilluara.
Sipas meje, Usulul-Hadith (Metodo-

logjia e Shkencës së Hadithit) bën pjesë
në grupin e parë të shkencave - hem është
e përkryer, hem është e zhvilluar. Këtë e
dëshmojnë studimet dhe shqyrtimet e
shumta në këtë fushë. Me të vërtetë ia
kanë dhënë hakun kësaj shkence nga di-
jetarët e periudhës së vonshme (muteahi-
run) Ibn Haxheri, Sehaviu, El-Irakiu etj.
Gjithsesi që në lidhje me çështjet the-

melore nuk bëhet fjalë, por për disa çë-
shtje dytësore mund të flitet.
Shkurtimisht, përgjigjja e pyetjes suaj të
shtruar është: Parimet e shkencës së me-
todologjisë së hadithit, edhe pse nuk janë
të gradës së plotësuar, janë përcaktuar
nga shkencat që janë shumë afër gradës
së plotësuar. Kështu që nuk kemi nevojë
që t’i shtojmë themele dhe parime. Kjo
është kështu, ashtu, sipas diturisë sime të
dobët. Madje, parimet dhe rregullat e
Usulul-Hadith (Metodologjisë së Hadi-
thit) janë marrë dhe aplikohen në shken-
cën e historisë. Historiani i krishterë Esed
Rustum në Universitetin Amerikan në
Bejrut e ka botuar librin “Mukaddimetu
Ibn Salah” me titull: “Parimet e Shken-
cës së Historisë”.

M. GORMEZ: Sheh Muhamed El-
Gazali (rahimehullah - Allahu e më-
shiroftë) [ka vdekur me 9 mars 1996,
sh. i për.] në shkencën e hadithit për-
veç që i pranoi parimet që i kishin vënë
muhaddithët (hadithologëve), solli dhe
interpretime të reja të haditheve. Një
nga këto është: lidhshmëria e kuptimit
të kundërshtimit të transmetuesit me
transmetuesin dhe    moskundërshtimi
i metnit (tekstit) të hadithit me logji-
kën, Kuranin dhe me të vërtetat histo-
rike. Gjithashtu, edhe problemin e
anomalisë (il-leh) nga fusha e vargut
(senedit) e barti në fushën e metnit
(tekstit) të hadithit. Kështu që, a
mund të na tregoni mendimin tuaj në
lidhje me këto?
A. EBU GUDDE: Profesori Muha-

med El-Gazali ka qenë dijetar, njeri i vye-
shëm, me reputacion të lartë, shumë i
sinqertë dhe thirrës me karakter dinjitoz
dhe të lartë. Por, në shumë çështje, ashtu
siç shprehen egjiptianët, ka qenë ma-
hhahi (racionalist). Çdo gjë e ka folur
sipas racios. Shkenca e hadithit, ndërkaq,
nuk është shkencë racionale (akli), por
tradicionale (nakli).
Ai, ashtu siç i ka përmendur disa ka-

rakteristika, vërtet janë karakteristika që
paraqesin problem. Por, këto probleme

dijetarët e mëparshëm i shqyrtuan, i stu-
diuan dhe i zgjidhën me një metodë më
të drejtë. Sipas Gazaliut, nuk ka nevojë
në detyrime të tilla; ai, një hadith, kur nuk
mund ta shpjegojë menjëherë, hadithin e
quan shadh. Këtë sjellje të tij vërtet e
konsideroj si labile. Dijetarët bashkëko-
horë atë e duan shumë dhe e vlerësojnë,
por, përkundër kësaj, këtë sjellje të tij nuk
e kanë pranuar. Në këtë aspekt,  kur t’i
krahasojmë Sheh Gazalin dhe Sheh Kar-
davin, mund të them që Kardavi është më
i përmbajtur dhe më stabil në mbështet-
jen e parimeve. Në të kundërt,  nëse e
hapim derën që e ka hapur Gazaliu, atë-
herë do të zhduknim shkencën e metodo-
logjisë së hadithit (usulul-hadith). Para se
gjithash, shkenca e hadithit është shkencë
tradicionale (nakli). Nuk është e drejtë që
të merret për bazë racionalizmi. Në qoftë
se një hadith na është transmetuar nga
transmetues të besueshëm (thikah), ne
këtë hadith mund që mos ta kuptojmë
përnjëherë. Ky hadith,  që mos të kupto-
het,  mund të jetë burim i transmetimit jo
nga afërsia e Pejgamberit. Ngase, një
fjalë kur të këputet nga lidhshmëria,  atë-
herë nuk kuptohet. Ashtu si malikitët:
fjalës së fillimit, e cila është thënë në tje-
tër vend, mund të mos i jepet vendi (kup-
timi). Por, çdo gjë që nuk kuptohet, nuk
është e drejtë që të refuzohet.

M. GORMEZ: Imam Muhamedi
thotë: Ka shumë fjalë autentike, por e
keqja është nga të kuptuarit e tyre
gabim...
A. EBU GUDDE: Po, vërtet; fjali

shumë, shumë, e saktë. Unë mund që një
fjalë mos ta kuptoj, por për atë fjalë e
pyes mësuesin dhe e kuptoj se ajo fjalë
është shumë e rëndësishme. Unë atë që e
refuzoj që në start, atëherë kjo nxjerr

mjaft parime të tjera. Pse? Sepse, unë nuk
e kuptoj, ndërsa ai mund ta kuptojë. Pran-
daj, Kurani për këtë shkak urdhë-
roi: “Pyetini të diturit për atë që nuk
dini.” 

M. GORMEZ: Është përhapur një
pretendim në kohën e fundit në lidhje
me Usulul-Hadith (Metodologjinë e
Hadithit), që thuhet se Usulul-Hadith
është shkruar vetëm sipas medhhebit
shafi. E vërtetë është se një gjë të tillë
po e shohim në burimet e Usulul-Hadi-
thit që janë përpiluar nga dijetarët
shafi. Kështu që hanefitët, të cilët i
përdorin disa terminologji si inkitaul-
ma’nevi (ndërprerje kuptimore) dhe
hadithul-ma’ruf (hadith i njohur), ne
këto nuk i shohim në veprat e famshme
të Usulul-Hadith. Në lidhje me këto
mund të na tregoni qëndrimet tuaja?

A. EBU GUDDE: Është e vërtetë kjo
që burimet në lidhje me “Usulul-Hadith”
më së shumti janë të shkruara nga dijeta-
rët shafi. Unë librat që botoj e theksoj
kontributin e hanefive në lidhje me
“Usulul-Hadith” (Shkencën e Metodo-
logjisë së Hadithit). Gjithashtu, dijetari
Kadi Ijad, i cili është autor i veprës “El-
Ilmaë”, është dijetar i medhhebit maliki.
Por, çdo dijetar ka shkruar dhe vepruar
sipas medhhebit dhe medresesë (shkol-
lës) së tij që i ka takuar. Është gabim,
ndërkaq, që të thuhet se kanë bërë vetëm
e vetëm për medhhebizëm. Hatib el-Bag-
dadi, ashtu siç e dimë, ka qenë kundër-
shtar i hanefive. Por, tek Irakiu, Ibn
Haxher El-Askalani, Sehravi, Hakimi dhe
muhadithë të tjerë nuk e gjeni këtë, si
kundërshtim të el-Bagdadiut. “Usulul-
Hadith” është marrë nga Usulul-Fikh
(Metodologjia e Jurisprudencës Islame),
ndërsa “Usulul-Fikh” është shkruar edhe
nga dijetarët shafi edhe nga dijetarët ha-
nefi.

M. GORMEZ: Në kohën e sotme në
lidhje me hadithin më së shumti që
përdoret një shprehje është Tenkidul-
Metën (Kritika e Tekstit). Vështrimin
e Tenkidul-Metën para Tenkidul-Isnad
(Kritika e Zinxhirit) është një gjë që e
dëshirojnë disa qarqe shkencore. Kë-
shtu që, shkurtimisht, çka mendoni në
lidhje me Tenkidul-Metën?
A. EBU GUDDE: Në qoftë se me

Tenkidul-Metën kuptoni tenkidul-metnil
hadith shadh eu mu’al-lel (kritika e tek-
stit të hadithit shadh ose mual-lel), një gjë
e tillë ka qenë dhe është paraqitur që nga
periudhat e para. Por, në qoftë se ke për
qëllim kritikën e metnit të hadithit me një

kulturë të re, me filtrim racional, unë
them para se të kritikojmë metnin e hadi-
thit,  të kritikojmë këtë racionalizëm të ri.
Në shkencën e hadithit esenciale (pri-
mare) është që të shikohet senedi (zin-
xhiri i transmetuesve). Ngase isnadi është
rruga e cila e bart hadithin. Në qoftë se
dyshojmë në isnad, atëherë nuk ka të
keqe që të kritikojmë edhe metnin. Por,
në qoftë se të gjithë transmetuesit janë të
besueshëm, edhe për nga bartja (tahmijl)
dhe përcjelljes (eda) janë të përpiktë
(dabit) dhe të fuqishëm në memorie, atë-
herë pse këto t’i braktis nën shpifje? Ndo-
shta interpretimi i hadithit mund të jetë
tjetër.
Kritika e metnit të hadithit mund të

përdoret vetëm nëse ka një kundërshtim
të madh që diç nuk e pranon mendja dhe
feja. Por, këtë kundërshtim se kush do ta
vlerësojë, kjo është shumë me rëndësi.
Këtë punë mund ta bëjnë vetëm ata të
cilët e kanë bashkuar shkencën e hadithit
me fikhun dhe posedojnë dituri të prerë
dhe diapazon të gjerë, p.sh. Ibn Hibbani:
“E ka refuzuar hadithin që e ndalon bar-
tjen nga meshkujt të unazës së arit.” Gji-
thashtu, nuk e ka pranuar edhe hadithin
që tregon se prekja e dorës së bashkë-
shortes e prish avdesin. Hafidh Edh-Dhe-
hebiu në veprën e tij “Mizanul-Iëtidal”,
kur flet për biografinë e tij, thotë: “Kjo
nuk është detyra jote”, do të thotë se ti
nuk je fakih. Edhe pse Ibn Hibbani është
fakih, por nuk është si Buhariu, Muslimi
dhe Ebu Davudi. Shkurtimisht, çka dua
të them?  Nuk është e drejtë që t’i drej-
tohet metnit të hadithit me një kokë refu-
zuese dhe kritike. Gjithsesi që së pari do
të analizojmë se hadithi është sahih (au-
tentik) apo jo. Në qoftë se është sahih dhe
nuk e kuptojmë, atëherë e studiojmë.
Por, nëse racionalizmin e bëjmë qeveri-
sës – ngase, aq sa ka racio, aq do të dalin
edhe pikëpamje - kjo do të jetë rrezik i
madh. Ashtu mendoj që një problem i
tillë vjen nga orientalistët. Ngase zako-
nisht ata bëjnë përzierje të kokës në çë-
shtje të mbyllura (jo të qarta) që i
studiojnë dhe paraqesin probleme.
Orientalistët që të gjithë nuk janë të

besueshëm. Shumica prej tyre, si trajtues,
çështjen e falsifikon. Qëllimi i tyre esen-
cial është që të ngjallin dyshime. Ngase,
në esencë metni i hadithit, që ka isnadin
shih, duhet pranuar. Por, në qoftë se nuk
e kuptojmë, atëherë duhet që të ndalemi,
në vend që të themi se ky hadith është  jo
i pranuar. Ndoshta ka ndonjë përgjigje që
ne nuk e dimë. Njeriu a mund që për çdo
çështje të japë fjalën e fundit (qëndrimin
e fundit)? Sikur Ebu Hanifja dhe Maliki,
shumë dijetarë në disa çështje nuk kanë

mundur që të përgjigjen dhe janë për-
mbajtur. Ngase, edhe mendja e ka një
kufi. Ne nuk e shlyejmë logjikën asnjë-
herë, por nuk e pranojmë edhe logjikën
tek për të shlyer hadithin. Kështu që, shi-
koni, do t’ju sjell një shembull:
Ligjvënësi na ka urdhëruar që të ag-

jërojmë (muajin Ramazan). Gjithashtu,
na ka caktuar kohën prej agimit deri në
perëndim të diellit. Nëse një njeri fillon
të agjërojë dy orë para agimit dhe e prish
disa minuta para se të perëndojë dielli,
atëherë çka është dispozita? Agjërimi
është prishur. Ndërsa sipas mendjes, mi-
nutat në kompensim me dy orë nuk duhet
bërë fjalë. Por, kjo fe është që e ka një si-
stem të vetin. Allahu di, ju nuk dini. Kë-
shtu që nuk jam përkrahës që kritika e
metnit të shqyrtohet (analizohet) së pari.
Prandaj atë çka nuk e kuptojmë,  do të
kujtojmë se nuk dimë gjithçka.
Një njeri nga Iraku erdh te Maliku

dhe ia shtroi dyzet pyetje. Imam Maliku
përgjigjet vetëm në gjashtë pyetje. Kë-
shtu që në tridhjetë e katër pyetje qëndron
i përmbajtur. Njeriu e nxit dhe e provo-
kon Imam Malikun që të përgjigjet pyet-
jeve dhe i thotë: O Ebu Abdullah, unë
erdha nga Iraku në Medinë te dijetari i
duhur. Kështu që mua këto pyetje dijeta-
rët e Irakut kërkuan që t’ua shtroj. E, tash,
unë kur të kthehem çka t’u them? Imam
Maliku thotë: Thuaj se ‘në të tridhjetë e
katër pyetjet më tha nuk e di.
Të shpreh këtë tash: se një njeri i cili

në disa pyetje përgjigjet e në disa thotë
nuk e di, kjo tregon se ai për atë që ka
dhënë përgjigje ai i di ato çështje. Por, të
folurit në të gjitha çështjet sikurse di, një
gjë e tillë ngjall ndjekje të të folurit çdo
gjë jo të saktë.

M. GORMEZ: Profesor! Siç e vë-
rejmë deri këtu ju nuk e shihni të
drejtë që të shtohet diçka në kriteret e
shkencës së hadithit, kështu që i pra-
noni të mjaftueshme ato kritere.
Ndërsa ne e dimë që ju e keni verifi-
kuar librin e Ibn Kajjim el-Xheuziut
“El-Menarul-Munif”.Në këtë vepër ka
pranuar disa kushte të reja nga ajo e
dijetarëve mutekaddimun (të mëpar-
shëm), kështu që ky është një nga dije-
tarët i cili në vlerësimin e disa
haditheve e ka paraprirë mendjen.
Prandaj, këtë si e vlerësoni?
A. EBU GUDDE: Të shprehem

menjëherë: Ibn Kajjim el-Xheuzi me
këtë metodë është ndonjëherë i sukse-
sshëm, por në të shumtën e rasteve jo. Ibn
Tejmije dhe Ibn Kajjim el-Xheuzi kur e
rastisin një mendim që e pëlqejnë dhe kur
e shohin diçka që përputhet me mendjen

e tyre, ata vrapojnë drejt duke mos shi-
kuar djathtas dhe majtas. Nëse është e le-
jueshme që të thuhet Ibn Kajjimi
ndonjëherë ka qenë i luhatshëm. Shikoni!
T’ju sjell një shembull: A e keni me vete
librin “el-Exhvibetul-Fadile” të Imam
El-Lekneviut. 

M. GORMEZ: Doc. Dr. M. Hajri
Kërbashogllu në fakultetin tonë ua
mëson studentëve si libër studimi.
A. EBU GUDDE: El-Hamdulil-lah

(Falënderimi i takon vetëm Allahut). Në
këtë libër disa haditheve u dhashë vend.
Siç e dini, Ibn Kajjimi në disa tekste e
mban qëndrimin për mosinterpretim të
tyre. Kështu që për këtë shkak është aku-
zuar për mendime të muxhessimive (an-
tropromorfistëve). Në librin e tij
Zadul-Mead, në pjesën ku flet për ndo-
dhitë e vitit tetë hixhri, duke i vlerësuar
tregon delegacionet e huaja të ardhura te
Pejgamberi. Kështu që kur flet për Dakik
bi Sabire, i jep vend një hadithi të gjatë.
Sipas hadithit,  Allahu pas kiametit (ka-
tastrofës) për shkak zbrazjes së sipërfa-
qes do të zbret dhe do të ec. Kështu që një
hadith i tillë është pa kuptim dhe diçka e
pamundur që të thuhet një gjë e tillë për
Allahun. Por, Ibn Kajjimi këtë hadith e
lavdëron shumë, vetëm e vetëm pse është
në përputhshmëri të doktrinës së tij me
pretendim se kjo fjalë është nga margari-
tari pejgamberik. Ndërsa Ibn Haxheri,
edh-Dhehebiu, Ibn Kethir dhe dijetarë të
tjerë të hadithit e kanë vlerësuar haber
munker (lajm i refuzuar).
Gjithashtu edhe Ibn Tejmija është i

njëjtë - nëse e sheh një hadith në për-
shtatshmëri të njohjes së tij, mbështetet
direkt, pa mos shikuar djathtas ose maj-
tas.
Tash, unë ju pyes juve çka e çoj një

dijetar si Ibn Tejmija që të thotë se edhe
xhehenemi një ditë do të ketë fund? Në
cilin ajet jepet një sinjal i tillë? Kurse në
Kuran veçanërisht është theksuar se xhe-
henemi do të jetë i përjetshëm. Tash, a
nuk ishte te’vili i ndaluar? Ndërsa në këtë
çështje, e cila është me ajete të qarta, e ai
jep qëndrim të kundërt. Kështu, që të
japim një sqarim rreth kësaj se këta dije-
tar posedojnë vlerë dhe kapacitet të dijes
për të cilat nuk ka çka të themi, por ashtu
si çdo dijetar, edhe këto nuk janë të
mbrojtur nga gabimet. Prandaj, ashtu siç
kanë dhënë qëndrime sheriatit paralel me
metodat racionale, ashtu kanë bërë edhe
interpretime jo të përshtatshme (të sakta).

(Kryhet numrin vijues)

E përktheu nga turqishtja:
Muin Sulejmani



30 Mars 2019 | Jumadal-Akhirah - Rajab 1440 Hëna e Re 31

kishte ndërruar jetë kur Ebu Jusufi ishte
ende foshnjë. Qysh në fëmijëri punonte
çirak te një ngjyrosës rrobash. Sido-
qoftë, sipas të dyja transmetimeve, e tërë
merita i takon Ebu Hanifes që u kujdes
për Ebu Jusufin, e mirëmbajti atë mate-
rialisht dhe ia mundësoi kushtet për të
zhvilluar aftësitë e tij. Ebu Jusufi ndoqi
Ebu Hanifen derisa u bë vet dijetar dhe
mori pozitën e imamit të medhhebit pasi
ndërroi jetë themeluesi.

UDHËTIMET, NË KËRKIM TË DIJES
DHE TË MËSUESIT

Në lidhje me këtë Ebu Jusufi thotë:
“Nuk kishte mexhlis në dynja në të cilin
do prezantoja më me qejf sesa ai i Ebu
Hanifes dhe Ibn Ebu Lejlasë. Nuk kam
parë – vazhdon ai – fekih më të ditur se
Ebu Hanifja, as kadi më të aftë se Ibn
Ebi Lejlaja.”
Ebu Jusufi ishte mirënjohës ndaj Ebu

Hanifes, e çmonte lart pozitën e tij dhe e
kujtonte shpesh. Aq shpesh, saqë në çdo
namaz që e falte i kërkonte Zotit falje
për Ebu Hanifen dhe lutej për të.
Rregullat e gjykatës Ebu Jusufi i

mori nga Ibn Ebi Lejlaja, ndërsa tek Ebu
Hanife mësonte fikhun dhe hadithin.
Nga mësuesit e tij ishte edhe Muham-
med ibn Is’haku, të cilin e shoqëroi de-
risa e mori të gjithë atë që Ibn Is’haku
kishte për të dhënë.

ROLI I TIJ NË PËRHAPJEN E
MEDHHEBIT HANEFIJ

Medhhebi hanefijj është marrë nga
Ebu Hanifeja me gojë, ndërsa nga Ebu
Jusufi me penë. Ebu Jusufi llogaritet i
pari që e ka përpiluar një vepër në usu-
lin e fikhut hanefij. Imam Ebu Hanifeja
kishte një metodologji unike në mësim-
dhënie, që bazohej në bashkëbisedim
dhe debat mes tij dhe studentëve në me-
seletë e fikhut. Fillimisht, imami e shpa-
loste para studentëve meselenë dhe pasi
i dëgjonte ata, jepte mendimin e vet.
Nganjëherë diskutonin me muaj, derisa
të arrinin në një përfundim bindës.
Vetëm atëherë e urdhëronte Ebu Jusufin
që ta shkruante atë. Kështu, Ebu Jusufi i
shënoi të gjitha meseletë,  derisa i për-
mblodhi të gjitha bazat. Por, Ebu Jusufi
nuk ishte i vetmi që i shkruante konklu-
zionet në të cilat arrinin gjatë diskuti-
meve. Bashkë me të shkruante edhe
Muhammed ibn Hasen esh-Shejbanijj,
Zufer ibn Hudhejli, Hasen ibn Zijadi
etj.. Dy shoqëruesit e Imam Ebu Hani-
fes, të njohur si Es-Sahibani, kanë dhënë
mund dhe përpjekje të mëdha në rishiki-

min e meseleve në rrethanat e reja pas
vdekjes së Imamit, si dhe në zhvillimin
dhe sistemimin e medhhebit hanefij.
Edhe pse kjo, jo rrallë, sillte në kundër-
shtimin e mendimit të imam Ebu Hani-
fes në usuule dhe furuue, megjithatë
mendimet e tyre janë të shënuara krah
mendimeve të Imamit dhe të gjitha men-
dimet së bashku llogariten të medhhebit
hanefijj, sepse, kryesisht, dy shoqërue-
sit bazoheshin në rregullat e vëna nga
vetë Ebu Hanifja dhe ndiqnin metodo-
logjinë e tij në ixhtihad. Kjo është ar-
syeja që në medhheb ndonjëherë
mendim i zgjedhur është ai i Ebu Hani-
fes, nganjëherë i dy imamëve, ose ngan-
jëherë i imamëve të tjerë. 

EBU JUSUFI DHE HARUN ER-
RESHIIDI

Ebu Jusufi për shkak të dijes së tij të
madhe, të mençurisë dhe të mprehtësisë
gëzonte pozitë të lartë te tre kalifët aba-
sidë. Që të tre ia besuan pozitën e gjy-
katësit, përkundër dëshirës së tij. Më i
vlerësuar ishte nga Haruni, i cili për të
themeloi institucionin e Gjykatësit Su-
prem (Kadi’l Kudah), për herë të parë
në historinë islame dhe e caktonte për-
gjegjës në të gjitha krahinat që sundonte.
Në kohën e Ebu Jusufit pushteti gjyqë-
sor përjetoi një pavarësi relative nga pu-
shteti ekzekutiv dhe u caktua uniformë
e veçantë (-togë) për të gjithë gjykatësit.
Nga përgjegjësitë e tij ishte edhe emë-
rimi i gjykatësve në të gjitha qytetet dhe
vendbanimet, shumicën e të cilëve i
zgjidhte nga ndjekësit e medhhebit ha-
nefij, i udhëzonte dhe i këshillonte va-
zhdimisht. E shoqëronte çdoherë Harun
er-Reshiidin në udhëtimet e tij të shpe-
shta për në Haxh dhe në njërin nga këto
udhëtime përcillet një ndodhi intere-
sante. Gjersa ishin në Mekë, Haruni ua
fali njerëzve namazin të shkurtuar në dy
reqatë dhe kur përfundoi, Ebu Jusufi u
kthye kah xhemati dhe i tha: “O banorë
të Mekës, plotësojeni namazin tuaj në
katër reqatë se ne jemi udhëtarë!” Njëri
nga ata që faleshin u përgjigj: “Ne jemi
më të ditur se aq; mos na trego kësi sen-
desh të thjeshta!” Atëherë Ebu Jusufi ia
ktheu: “Po të ishe më i ditur se kaq, nuk
do flisje duke qenë në namaz.” Kjo për-
gjigje e mprehtë e Ebu Jusufit i pëlqeu
aq shumë Harunit, saqë tha: “kjo më
gëzon më shumë se të jenë të miat të gji-
tha pasuritë e botës”.
Historianët kanë shënuar shumë

raste dhe qëndrime të urta dhe të
mprehta të Ebu Jusufit në çështjet e mar-
tesës, të prishjes së kurorës, lirimit të ro-

bërve dhe të tjera, çështje këto që flasin
për diapazonet e tij të gjera dhe zotësinë
e tij shkencore dhe logjike. Do mjafto-
hemi vetëm me rastin e mësipërm dhe
një rast tjetër, që të mos zgjatemi shumë.
Shënohet në Enciklopedinë e Figurave
të Mendimit Islam se njëherë Harun er-
Reshiidi kishte pasur një zënkë me Zu-
bejden, të shoqen, dhe ishin hidhëruar
me njëri-tjetrin. Nga hidhërimi, Haruni
ishte betuar se do ta shkurorëzonte, për-
veçse nëse atë natë ajo do të flinte jashtë
mbretërisë së tij. Pasi u qetësua dhe e
kuptoi gabimin e vet, nga dashuria e
madhe që kishte për Zubejden kërkoi
zgjidhje nga fukahatë për çlirim nga be-
timi. Meqë nuk gjeti zgjidhje tek asnjëri,
e thirri Ebu Jusufin dhe e pyeti në kishte
ndonjë rrugëdalje nga belaja në të cilën
kishte rënë. “Po” – i tha Ebu Jusufi me
gjakftohtësi.  “E ç’qenka zgjidhja?”, iu
kthye me padurim Haruni. “Thuaji asaj
– o udhëheqës i besimtarëve – të flejë në
xhami, sepse aty nuk vlen sundimi yt.
Allahu ka thënë: “E xhamitë janë vetëm
të Allahut, prandaj mos iu lutni askujt,
krahas Tij!”

VEPRAT DHE POZITA 

Ebu Jusufi llogaritet i pari që ka për-
piluar vepër në usuul fikh dhe përhapës i
dijes së Ebu Hanifes në të gjithë cepat e
botës. Nga librat e tij veçojmë: “El-
Athar” – musnedi i Ebu Hanifes, En-
Newadir, El-Emali në fikh, Ihtilafu’l
Emsar etj.. Ndër veprat e tij më të njo-
hura është Kitabu’l Haraaxh, të cilën e
përpiloi pas kërkesës së kalifit Harun er-
Reshiid, e në kohën e përpilimit të këtij
libri nuk kishte ndonjë nga bashkëkoha-
nikët e Ebu Jusufit më të aftë, më të be-
sueshëm, më të ditur në sunnetin e
Muhamedit (a. s.) dhe më të mprehtë në
të kuptuarit e Kuranit se ai. Imam Dhe-
hebiu e përmend në biografinë e tij “Te-
dhkiretu’l Huffadh” në mesin e hafidhëve
të hadithit. Në këtë vepër i ka ndarë një
pjesë më vete Ebu Jusufit, në të cilën
përmendi virtytet e tij nën titullin “Lëv-
datat e imamëve për Ebu Jusufin”.

VDEKJA 

Para vdekjes Ebu Jusufi la trashë-
gimi një pjesë të madhe të pasurisë së tij
për nxënësit e dijes në Mekë, Medinë,
Kufë dhe Bagdad. Ndihmat për nxënësit
nga trashëgimia e tij vazhduan për de-
kada të tëra. 
Ndërroi jetë në vitin 182h, afër mo-

shës  69 vjeçare. 
Përktheu: Evzal Sinani

Shkruan: Prof. Ramadan Thabit

Në periudhën më të ndritshme të
Shtetit Abasid, në veçanti në kohën e ka-
lifit të pestë, Harun er-Reshiidit (170-
193h), doli në skenë autoriteti i njërës
prej figurave më të mëdha të Islamit, dija
e të cilit mbuloi të gjitha skajet e botës, i
vlerësuar nga dijetarët për kontributin e
tij në lëmenj të ndryshëm. Flasim për
imamin, muxhtehidin, dijetarin e madh,
hafidhin, fekihun muhaddith, njeriun i
cili  çdoherë i kishte përgjigjet të gat-
shme, shoqëruesin e Ebu Hanifes (80-
150h) dhe nxënësin e tij të dalluar,
përhapësin e medhhebit të tij, mësuesin e
parë të imam Ahmedit, i njohur me titul-
liin Kadi’l kudah (Gjykatës Suprem),
meqë ishte i pari që mori këtë pozitë në
kohën e Harun er-Reshiidit. E si të mos
jetë meritor për këtë, kur Imam ‘Adhami,
gjersa i lëvdonte nxënësit e tij të zgjuar,
thoshte: “Shoqëruesit tanë janë 36 - 28
prej tyre janë kompetentë për të qenë gjy-
katës, gjashtë prej tyre janë të zotë për të
dhënë fetva, ndërsa dy prej tyre janë edhe
për gjykatës edhe për fetva”, dhe me këta
dy kishte për qëllim Ebu Jusufin dhe Zu-
ferin (110-157). Në një rast tjetër Zuferit

i kishte thënë: “Mos pretendo të jesh
udhëheqës në një vend ku gjendet Ebu
Jusufi.” Kush na qenka, pra, ky kolos i
madh dhe kaq i vlerësuar? 

Para se të filloj me biografinë e
tij, dua të tregoj se Ebu Jusufi cilësohet
si imami i dytë i medhhebit hanefij, pas
themeluesit të tij, Imam Ebu Hanifes.
Ebu Jusufi ka qenë gjykatës në periudhën
e sundimit të tre kalifëve të Shtetit Aba-
sid - Mehdiut, Hadit dhe Harun er-Re-
shiidit. Këtij të fundit një ditë prej ditëve
i thanë: “Na duket se e ke ngritur Ebu Ju-
sufin përtej meritave që ka dhe i ke dhënë
një pozitë të lartë. A nuk na tregon si e ar-
riti këtë pozitë tek ti? Haruni u përgjigj
se këtë e kishte bërë me vetëdije të plotë
dhe vetëm pasi e kishte vënë në provë
Ebu Jusufin (113-182 hixhrij, përkatë-
sisht 731-798). “Pasha Allahun! – va-
zhdon ai – në çfarëdo lëmi që e kam
pyetur, ai ishte i gatshëm të përgjigjet”.
Në vazhdim sjellim një shënim të shkur-
tër të biografisë së tij. 

EMRI DHE PREJARDHJA

Ebu Jusuf, Ja’kub ibn Ibrahim ibn
Habib ibn Sa’d ibn Hitbeh el-Ensarij el-

Kufij el-Bagdadijj. Sa’d ibn Hitbeh, stër-
gjyshi i tij, ka qenë nga sahabët e Pej-
gamberit (a. s.). Ky është ai që përmendet
në transmetime se ia kanë sjellë Pejgam-
berit (a. s.) në luftën e Hendekut, kur
ishte ende fëmijë, bashkë me Rafi’ ibn
Hudejxhin dhe Abdull-llah ibn Omerin.
Vetë Ebu Jusufi e përmend këtë rast dhe
thotë: “Gjyshin tim Sa’d ia kanë sjellë
Pejgamberit (a. s.) ditën e Betejës së Hen-
dekut. Muhamedi (a. s.) bëri istigfar për
të dhe ia lëmoi kokën. Kjo përkëdhelje
lëshon bereqet për ne deri Ditën e Kia-
metit.”

LINDJA DHE FËMIJËRIA

Është i lindur në një familje të var-
fër në Kufë, vitin 113h; sipas një ver-
sioni tjetër, vitin 93h; mirëpo, e para
është më e saktë. Qysh në fëmijëri iu
rrek nxënies së dijes. Rreth familjes së
tij ka disa transmetime kundërthënëse,
ca prej të cilave përmendin se babai i tij
ishte një varfanjak që kishte një han, i
cili nuk i jepte të hyra të mjaftueshme,
gjë që e detyronte ta çonte të birin e vet
të punojë, që t’i sillte të ardhura shtesë.
Transmetime të tjera thonë se babai i tij

Kadiu Ebu Jusuf

PORTRET

Medhhebi hanefijj është marrë nga Ebu Hanifeja me gojë, ndërsa nga Ebu Jusufi me penë.
Ebu Jusufi llogaritet i pari që ka e përpiluar një vepër në usulin e fikhut hanefij.



32 Mars 2019 | Jumadal-Akhirah - Rajab 1440 33

Kryeministrja e Zelandës së Re,
Xhakinda Ardern (Jacinda Kate
Laurell Ardern), pas krimit të pa-

parë në dy xhami në qytetin Krajstçërç
(Christchurch), ku më 15 mars, 2019, u
vranë 50 persona dhe me dhjetëra mbetën
të plagosur,  fjalimin më 19 mars në Ku-
vendin e Zelandës së Re e ka filluar me
“Selam-alejkum”, që do të thotë “Paqja
qoftë mbi ju”.  Për sulmin në dy xhamitë
është akuzuar australiani Brenton Tarant,
i cili veten e quan suprematist.
“Ju përgjërohem, tregoni emrat e

atyre që humbën jetën, para njeriut që i
vrau ato. Ai është terrorist. Ai është kri-
minel. Ai është ekstremist. Por ai, kur unë
flas, do të jetë njeri pa emër”,  ka thënë
Kryeministrja, bëjnë të ditur agjencitë. 
tterMore1
Kryeministrja e Zelandës së Re men-

jëherë pas sulmit ka treguar një solidari-
tet të veçantë me viktimat dhe
myslimanët. Ajo, bëjnë të ditur agjencitë,
ka shkuar në qendrën e refugjatëve “Can-
terbury” për ta ngushëlluar komunitetin
mysliman dhe aty është parë me shami në

kokë,  në shenjë solidarizimi dhe respekti
për pjesëtarët e komunitetit mysliman që
jeton në Zelandën e Re.
Zonja Ardern ka ngushëlluar mysli-

manët dhe ka thënë se janë pjesë e Ze-
landës së Re dhe nuk janë  ata të cilët
kanë qëndrime raciste dhe që bëjnë sulme
të tilla. “Zelanda e Re është e bashkuar
në vajtim dhe ne jemi të bashkuar në vaj-
timin tonë”, ka thënë ajo.
Në sulmin terrorist në dy xhami të

Zelandës së Re mbetën të vrarë 50 per-
sona dhe mbi 20 të plagosur.

Shkruan: Ensar Sinani

"Nuk patën pse t'i urrejnë, përveç
sepse e besuan Allahun, Ngadhënjyesin, të
Lavdëruarin, të cilit i takon sundimi i
qiejve dhe i Tokës. Allahu është dëshmitar
për çdo gjë."  (Kuran: 85:8-9)
Vdekja gjithmonë është lajm tronditës;

sado që mund ta kesh pritur, sado që mund
të mos jetë befasi. Lajmi për vdekjen është
gjithmonë një goditje e rëndë, që të mbush
me dhimbje.  E, në qoftë se bëhet fjalë për
vrasjen e njerëzve të pafajshëm, për vra-
sje të motivuar nga urrejtja, atëherë të
mbush plot mllef, plot dëshirë për të pasur
forcën për ta dënuar dorasin, plot urrejtje
ndaj kriminelit; një lëmsh ndjenjash që ta
rrëzojnë shpirtin përtokë.
Dhe, mes urrejtjes ndaj atij që të zë në

besë e të vret pas shpine me tradhti dhe në
mes urrejtjes së vetvetes që je kaq i pafu-
qishëm, që e vetmja që mund të bësh është
të shkruash nja dy rreshta, krahas lutjes
drejtuar Allahut (xh. sh.) për t’i mëshiruar
ata shpirtra të pafajshëm që iu përgjigjën
thirrjes për ta adhuruar Atë, edhe pse jeto-
nin në një tokë të huaj, ndiej keqardhje për
të gjithë ata myslimanë, për të gjithë ata
shqiptarë të mi që ende vazhdojnë ta sho-
hin të ardhmen në dhe të huaj, në dheun e
atyre ku nëse duam të jemi ndryshe, na

luftojnë me të gjitha mjetet dhe gjithmonë
në të njëjtën formë: duke hedhur gurin dhe
fshehur dorën.
T'i kthehemi asaj që ndodhi në Zelan-

dën e Re: Ez'heri Sherifi,  si institucion më
i lartë përfaqësues i myslimanëve në botë,
me seli këtu në Kajro të Egjiptit, në de-
klaratën e vet me të cilën dënon SULMIN
TERRORIST mbi xhamitë në Zelandë të
Re,  vë theksin në atë se ky sulm është re-
zultat i propagandës masive shumëvjeçare
islamofobe të mass-mediave në të gjithë
botën: "Sulmi është dëshmi serioze e eska-
limit të diskursit të urrejtjes dhe islamofo-
bisë",  titullohet reagimi. Kishte shkruar
edhe prof. Nexhat Ibrahimi:  "Kështu
është kur popullin e edukon të urrejë e jo
të dashurojë. Tragjedi. Ditën e sotme, në
dy xhami në qytetin Christchurch u hap
zjarr në drejtim të besimtarëve myslimanë,
të cilët kishin hyrë aty për të falur xhu-
manë. Ka shumë të vdekur dhe shumë të
plagosur. Janë mbyllur shkollat, tregjet
etj."
Në këtë ditë zie, le të flasim edhe për

vetveten, si shqiptarë: ne nuk e duam vet-
veten - po, nuk e duam vetveten! - sepse
po ta donim veten, do të kishim ndërtuar
vendet dhe shtetet tona me vuajtje e sakri-
ficë, duke ruajtur dinjitetin dhe krenarinë,
para se të merrnim valixhet e të bëheshim

robër me vetëdëshirë në dhe të huaj, vetëm
për një qindarkë. Gjermanët arritën ta rin-
dërtojnë Gjermaninë sepse ditën të du-
rojnë:  me vite të hanë vetëm patate,
ndërsa ne shqiptarët ikëm dhe ikim, sepse
që nga dita e parë pas luftërave që i bëmë
me gjak, deshëm t'i vjelim frytet e shtetit,
për ndërtimin e të cilit nuk deshëm të sa-
krifikojmë asgjë. Derisa në Shqipëri nuk
kërkonim asgjë më shumë se "një sh'pi,
një punë dhe një Benz", këndej kufirit de-
shëm të ndërtojmë çdo njëzet vjet shtëpi
të "vogla" trikatëshe për familje 3-anëta-
rëshe, të bëjmë dasma nga 20 mijë euro,
t'i blejmë nuses nja dy-tri stoli ari, që nuk
kushtojnë më shumë se nja 30 mijë euro... 
Harruam se pema do kultivuar me vite

para se të vjelësh frytin dhe zgjodhëm më
të lehtën: të sakrifikojmë ëndrrën, krena-
rinë, dinjitetin, identitetin kombëtar e fetar
për një mollë të ëmbël, e jo për një kaf-
shatë buke, se toka jonë pa bukë nuk na ka
lënë kurrë...
Allahu i mëshiroftë dëshmorët e na

udhëzoftë neve ta gjejmë rrugën për tek
vetja.  E, kur ta gjejmë veten, do të gjejmë
lavdinë që e kishim dikur!!!
"O Zot i Madhërishëm, mëshirë, të

lutem, lësho sot,
Mbi k’ta robër të gjorë, të cilëve kush

përpos Teje s’u përgjigjet dot!"

“Vrasësi do të jetë 
një njeri pa emër”

Përse urrejtje?! 

SKICA NGA KA JRO

Hëna e Re
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Shkruan: Dr. Islam ISLAMI

Lumturia konsiderohet qëllimi për-
fundimtar i rrugës sufiste tek El-
Gazali. Ajo është fryt i njohjes së

Allahut. El-Gazali i dedikoi një letër të
posaçme teorisë së lumturisë me emrin
“Kimia e Lumturisë”, ndërkohë që e ka
trajtuar këtë problem me hollësi edhe në
tema të ndryshme në veprën “Ihja..” (Ri-
lindja...).
El-Gazali, në kundërshtim me paraar-

dhësit e tij, dallohet se nga lumturia kri-
joi një teori të plotë. Para tij asnjë nuk e
trajtoi atë me hollësi, por thjesht patën
folur për të si zbukurim të qetësisë dhe të
kënaqësisë.
Ai mendon se rruga e lumturisë është

rruga e dijes dhe e vënies së saj në jetë.

Për këtë flet theksimi i tij: “Nëse shikon
dijen dhe kupton se është e shijshme, atë-
herë shija e saj kërkohet dhe e përdor si
rrugë për në shtëpinë e Ahiretit dhe të
lumturisë së saj dhe pretekst për t’u
afruar me Allahun e madhërishëm, sepse
nuk mund të afrohesh me Të veçse në-
përmjet saj. Dhe, nga gjërat që kanë
shkallën më të madhe në të drejtën njerë-
zore, është lumturia e përjetshme dhe
nuk ka gjë më të preferuara se sa të arrish
tek ajo. Por, tek ajo nuk mund të shkohet
përveçse me dije dhe punë. Nuk mund të
shkohet në punë pa dije dhe pa e ditur
mënyrën se si bëhet ajo. Zanafilla e lum-
turisë në këtë botë dhe në botën tjetër
është dija”.
Teoria e lumturisë tek El-Gazali ngri-

het mbi një lloj analize shpirtërore, që lar-

tësohet mbi të gjitha llojet e njohjes, që
janë kënaqësia dhe lumturia.
Lumturia e çdo gjëje sipas tij është

kënaqësia dhe komoditeti. Kënaqësia
është sipas natyrës së sendit, ndërsa na-
tyra e çdo sendi është ajo me të cilën
është krijuar ky send. Kënaqësia e syrit,
për shembull, ndodhet në pamjet e bu-
kura. Kënaqësia e veshit ndodhet në zërat
e bukur dhe kështu është puna me të gji-
tha organet, ku secila ka kënaqësinë e
caktuar.
Kënaqësia e zemrës është veçimi me

njohjen e Allahut, i cili e ka krijuar. Kë-
naqësia është fryt i njohjes, sepse njeriu
nëse njeh diçka, nuk e njeh atë nga gë-
zimi prej tij. Një lloj si shahu, për shem-
bull, që kur njeriu e njeh, nuk e lë dhe
mezi e pret të qëndrojë me të. Kështu

qëndron problemi edhe me njohjen e Al-
lahut: nëse në zemër lind gëzimi i njohë-
sit nga ajo që njeh, ai nuk do të ketë
durim derisa ta shohë atë.
El-Gazali mendon se fundi i kënaqë-

sive dhe më e larta e tyre është njohja e
Allahut. Ai nuk përfytyron që njeriu të
ndikohet nga kënaqësi tjetër, veçse nëse
privohet nga kjo kënaqësi. Kjo, sepse,
nëse e njohura është fund, atëherë njohja
do të ishte më e madhe. Dhe, nëse njohja
do të ishte më e madhe, atëherë kënaqë-
sia do të ishte më e madhe. Për këtë ai
thotë: “Sa më e madhe të jetë njohja, aq
më e madhe do të jetë kënaqësia. Prandaj
njeriu, nëse takon ministrin, gëzohet; por,
nëse e njeh mbretin, atëherë kënaqësia do
të jetë edhe më e madhe. Nuk ka ekzi-
stencë më të pastër se Allahu i madhëri-
shëm, sepse pastërtia e çdo ekzistuesi
prej Tij është e Tij dhe të gjitha çuditë e
botës janë pasojë e krijimit të Tij, pran-
daj nuk ka njohje më të shtrenjtë se
njohja e Tij, s’ka kënaqësi më të madhe
se njohja e Tij dhe s’ka pamje më të mirë
se sa pamja e pranisë së Tij”.
Asaj që u përmend më lart i shtohet

edhe ajo që kënaqësitë që varen nga or-
ganet e dukshme nuk funksionojnë më
me vdekjen, po kështu edhe kënaqësia
dhe lumturia e arritur nga njohja e Alla-
hut, por ato nuk ndalen kurrë, përkun-
drazi, kur vdes, ato bëhen më të
fuqishme, sepse njeriu del nga errësira në
dritë. 
Njeriu kur vdes, nuk shpërblehet

vetëm me njohjen e Allahut; përkundrazi,
ai shpërblehet me të edhe në kushtet e qe-
nies i zgjuar, kur bëhet i aftë të shikojë
atë që shikon në gjumë. Ai shikon të vër-
tetat më të larta dhe atij i hapet bota e
Zotit. Kjo nuk i përgatitet atij veçse me
anën e largimit nga preokupimi për ma-
terialen, shqisat dhe kënaqësitë e përkoh-
shme.
Lumturia e vërtetë ndodhet në depot e

Allahut dhe vendi i saj është zemra e
evliave njohës dhe nuk realizohet veçse
nëse kthehesh nga bota drejt Allahut.
Rruga e saj është të ndjekësh shembullin
e Pejgamberit (a. s.). Kushdo që ka kër-
kuar rrugë tjetër,  ai ka qenë i humbur; ka
menduar se është i pasur, në një kohë që
ka qenë i falimentuar.
Ajo që duhet të dimë është se kjo

lumturi që has njohësi, me të cilën gëzo-
het dhe jeton nën hijen e saj, është ajo “që
nuk kuptohet veçse me anën e shijes” dhe
eksperiencës sufiste. Njerëzit e njohjes
janë të ndryshëm në lumturinë e tyre dhe
në gjerësinë e kopshtit të tyre, në varësi të
madhësisë së dijeve dhe të zemrave të
tyre. Ata kanë shkallët e tyre tek Allahu i

madhërishëm, që nuk i di askush, përveç
të Madhërishmit vetë, sepse ndryshimi i
shkallëve të lumturisë lidhet me ndryshi-
min e njohjes dhe të besimit… Njohjet
janë drita dhe besimtarët nuk synojnë ta
takojnë Allahun e madhërishëm veçse me
dritat e tyre”. Prandaj, dallimi i njerëzve
të parajsës sipas shkallëve bëhet sipas
shkallëve të besimit dhe të njohjes që
ndodhet në zemrat e tyre. I Madhëri-
shmi ka thënë: “Përveç atij që vjen me
zemër të pastër tek Allahu” (Surja Esh-
Shua’rã – ajeti 89).
Teoria e lumturisë sufiste është e li-

dhur tërësisht me pamjen e dijes dhe të
njohjes që njohësi i merr, aq sa kanë
thënë: “Zanafilla e lumturisë në këtë botë
dhe në botën tjetër është dija”. Sa më
shumë shtohen njohjet e robit, aq më
shumë shtohet lumturia e tij; po kështu

rritet edhe shkalla e tij. Qëllimi i njohësve
nga gjithë këto dije dhe njohje është
vetëm takimi i Allahut të madhërishëm
dhe bashkimi me Të, sepse me Të është
drita e syrit dhe qetësimi i zemrës, fshirja
e shqetësimeve, e mërzisë dhe e dëshi-
rave. Zemra zhytet në kënaqësinë e taki-
mit dhe të arritjes së qëllimit mbi të cilin
nuk ka asnjë qëllim tjetër, saqë disa njo-
hës kanë thënë: “Largimi prej Tij është
më i madh se zjarri (ferri) i Tij dhe ba-
shkimi me Të është më i mirë se sa pa-
rajsa e Tij.” Qëllimi i tij këtu është
parapëlqim i kënaqësisë së zemrës me
njohjen e Allahut të madhërishëm mbi të
gjitha kënaqësitë e tjera, ku parajsa është
mineral të cilin e gëzojnë shqisat, ndërsa
zemra e ka kënaqësinë e vet vetëm në ta-
kimin e Allahut të madhërishëm.

(Fusnotat, hequr nga Redaksia)

Lumturia tek Imam El-Gazali

TRA JTESË 

Zanafilla e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër është dija,
ka thënë ai. 
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Shkruan: Hasan Xhillo 

Ibn Baxha, nëse nuk është filozofi iparë, atëherë është një prej filozofëve
të parë islamë në Gadishullin Ibe-

rik,edhe atë në pjesën e tij veriore. Edhe
para tij ka pasur filozofë, siç ishte, për
shembull, Ibn Masara. Por, falënderimet
e Ibn Tufejlit dhe Ibn Ruzhdit më vonë
kanë të bëjnë pikërisht me Ibn Baxhën
nga periudha fillestare e filozofisë në An-
daluzi. 
Dihet viti i vdekjes së tij, 533/1138,

ndërsa viti i lindjes së tij nuk përmendet
askund. 
Në botën latine njihet si Avempace. 
Në Saragozë dhe Granadë u mor me

politikë më shumë se pesëmbëdhjetë vjet,
edhe atë në mënyrë shumë aktive, me Ali
ibn Jusuf el-Murabitin. U përball me in-
triga jo vetëm të disa teologëve të cilët e
konsideronin jobesimtar, por edhe të ko-
legëve të tij-mjekë oborrtarë, të cilët
dolën edhe më të këqij, e helmuan: nuk
mund të pajtoheshin me aftësitë e tij të ja-
shtëzakonshme.
Ai nuk ishte vetëm mjek dhe politi-

kan. Ishte shumë më i madh, filozof i na-
tyrës dhe metafizikan. Shpirt i vërtetë
spekulativ. Pra, si të mos jetë i tillë kur
ideja e tij primare ishte mendimi i Ari-
stotelit: “Njeri i urtë është ai i cili mund
të mendojë për vetveten e tij.” Ose, thënë
me fjalë të tjera, vetë-refleksioni i njeriut
është mjet për përkryerjen e esencës së
tij. Ky është caku dhe detyra më e lartë e
njeriut. Pa të, çdo gjë është e kotë. Pa
qenë i vetëdijshëm për vetveten, çfarë
vlere do të kishte ndërgjegjja për gjërat e
tjera. Pse aktiviteti më fisnik i Zotit është
të menduarit për Vetën e Vet dhe Ai është
prezantuar si mendim (ide) i vetë-men-
duar. Logjikisht kuptohet se njeriu do të
ishte më afër Zotit nëse ai mendon për
vetveten.
Ky koncept la gjurmë të thella në çdo

aktivitet të tij. Për shkak të angazhimit të
tij me detyra politike, thotë Ibn Tufejli,
nuk arriti të kryejë pjesën më të madhe të

veprave të tij të shkurtra nga të gjitha fu-
shat e njohurisë së asaj kohe. Jeta e tij e
shkurtër e ndërpreu këtë aktivitet. Por,
edhe ajo që ai la pas vetes pasqyron një
rrëfim të thellë spekulativ dhe urtësinë
misterioze. Mjafton që të lexohen dy
traktatet e tij të papërfunduara dhe të shi-
het se për çfarë shpirti të mprehtë po
bëhet fjalë, e ato janë: FiNefs (për shpir-
tin) dhe Tadbiruel-Mutevehid (Jeta e të
vetmuarit). Këto i karakterizon një stil i
qartë dhe konciz filozofik. Ai ka edhe
shumë traktate në formën e dorëshkri-
meve që ruhen në Londër, Berlin, Stam-
boll dhe Kajro, thonë hulumtuesit.
Ibn Baxha përfshiu një numër të

madh të shkencave. Nuk i shpëtoi nga
dora asnjë shkencë e njohur në atë kohë.
Për këtë flasin shumë traktate që kanë të
bëjnë me: filozofinë natyrore, etikën, po-
litikën, matematikën, muzikën, psikolog-
jinë, metafizikën... Prej shumë mësimeve
të tij koncize dhe spekulative ne do të

përmendim vetëm disa koncepte metafi-
zike, etike dhe politike. Ai çdo problemi
të deriatëhershëm filozofik i bën një qasje
pak më ndryshe. Është interesante, po
ashtu, të përmendet se të gjitha tregimet
për filozofinë e tij kufizohen vetëm në
disa ide të tij. Në një farë mënyre, nuk
mund të jepet një vështrim integral për fi-
lozofinë e tij, siç ndodh me filozofët tjerë.
Është e sigurt se Ibn Baxha nuk arriti

t’i kompletojë veprat e tij - më vonë do
të konfirmojë Ibn Tufejli, sepse ka qenë
shumë i zënë me angazhime të tjera, për
shkak të përfitimeve materiale. Këtu për-
fshihet edhe jeta e tij e shkurtër. Por, edhe
ajo që ai shkroi me shpejtësi, duke mos u
kthyer ta rishikojë, është e thellë. Ai është
shumë më i njohur “sipas thellësisë” sesa
“sipas gjerësisë” së mendimit të tij.
Në debatet më të rëndësishme të Ibn

Baxhës mbizotëron njohuria. Njohja
është akt i shpirtit, ose instanca e tij e fun-
dit është vetë njohja, vetë shpirti të bëhet

akt njohurie. Njerëzit dallojnë mes vete
në shumë gjëra, por njohja është aftësia
që vjen në plan të parë. Madje, edhe aktet
shpirtërore dhe trupore dallojnë së pari
për nga njohuria. Prandaj, njeriu mund të
jetë i vetës vetëm me ndërmjetësim të
vetë-njohjes, së cilës asgjë nuk mund t’i
paraprijë. Këtë cak synon edhe “Jeta e të
vetmuarit” (Tedbirel-Mutevehhid).
Nëse debati filozofik nuk i sjell lum-

turi bartësit të tij, atëherë ky debat është
i pakuptimtë. Ky nuk është synim për
vetveten. Njeriu gjatë një periudhe të
caktuar duhet të vetmohet dhe t’i përku-
shtohet këtij misioni për të arritur lumtu-
rinë.
Edhe pse Ibn Baxha i referohet “shte-

tit ideal” të Platonit dhe shkrimeve poli-
tike të Farabiut, ai ka një qëllim
krejtësisht tjetër. Vetë titulli i debatit tre-
gon një orientim ndryshe. Nëse shteti
është ideal, atëherë pse duhet njeriu të
vetmohet? Ja, pse. Njeriu jeton në shtetin
e korruptuar, e mënyra se si ai duhet të
jetë ideal është izolimi një periudhë nga
jeta kur njeriu do të fitojë aftësinë për të
kontrolluar veprimet e tij: “punët të kry-
hen sipas planit, kurse të kihet parasysh
edhe qëllimi i tyre i veçantë” (kuptimi i
fjalës tedbir). Ose, të menduarit është ajo
aftësi që mund të kontrollojë aktivitetet
shpirtërore dhe trupore të njeriut. Nëse
njeriu për nga natyra e tij është një indi-
vid, atëherë do të ishte më ideale për të
që të përkryhet si individ dhe të mbetet ai
që është-individ. Sundimi i njeriut me të
tjerët, për shembull, nuk është diçka e na-
tyrshme. Që ai të sundojë, duhet të ngri-
het në një jetë më ideale, kur mendimi
ose vetë-refleksioni do të jetë ideja prija-
tare.
Kuptohet, problemi është se si ai të

bëhet i lumtur në shtetin e papërkryer,
pasi që në të nuk mund të gjejë lumturinë,
sepse aty paraqiten shumë pengesa që e
pamundësojnë atë. Si do t’i përkryejë të
tjerët nëse vetë mbetet i papërkryer? Na-
tyrisht, ai nuk flet për shtetin ideal për të
cilin flasin Platoni dhe Farabiu.
Prandaj, së pari duhet filluar nga in-

dividi i cili nuk mund të jetë produkt i
shtetit, por shteti duhet të jetë produkt i
individëve që kanë fituar aftësinë e shkal-
lës më të lartë të të menduarit për veten
dhe për sjelljet e tyre- individëve që janë
vetë produkt të vetvetes, e kjo arrihet,
sipas Ibn Baxhës, nëse banorët e shtetit,
si individë, duke përdorur intelektin dhe
shkencat spekulative, vënë komunikim
me intelektin aktiv. Komunikimi me in-
telektin aktiv është caku i Ibn Baxhës
drejt të cilit duhet synuar. Kjo arrihet
vetëm nëpërmjet jetës spekulative. “Jeta

e të vetmuarit” nuk është model për or-
ganizimin e jetës shoqërore dhe politike.
Themeli i kësaj jete është arritja e speku-
limit në gamat e tij më të larta. Vetëm kur
do të realizohet ky pozicion, atëherë
mund të kalohet në reformat shtetërore.
Këto reforma fillojnë nga individi dhe
nga zakonet e njerëzve, e kështu me
radhë, deri te organizimi politik. Këtu
nuk bëhet fjalë për përmbysjen ose di-
skontinuitetin, por për reformën e thellë
të zakoneve mbi të cilat mbështetet një
shoqëri. Ndërkaq, para zakoneve ndodhet
njeriu si një individ. Asgjë nuk mund të
bëhet nëse nuk fillohet nga ai si individ.
Tani shtrohet pyetja: Kush duhet ta orga-
nizojë shtetin? Këtë, sipas Ibn Baxhës,
mund ta bëjnë të vetmuarit, ata që i arri-
tën qëllimet e tyre për të cilat u vetmuan
një periudhë në jetën e tyre, e kjo, para së
gjitha dhe mbi të gjitha, është bashkimi
me intelektin aktiv.
Teoricienët ende diskutojnë për pozi-

tën e intelektit aktiv në filozofinë e Ibn
Baxhës. Disa prej tyre konsiderojnë se in-
telekti aktiv është shkalla më e lartë e re-
fleksionit njerëzor në dritën e të cilit i
sheh gjërat ashtu siç janë, në esencën e
tyre, ndërsa të tjerët konsiderojnë se in-
telekti aktiv është një realitet i veçantë,  i
cili “nga lart“ e ndriçon mendjen e nje-
riut ose i cili ndërmjetëson mes Zotit dhe
njeriut. Nuk do të gabojmë nëse themi se
tek Ibn Baxha janë të pranishëm edhe
realizmi edhe konceptualizmi. Sipas kon-
ceptit të parë, nënkuptohet se inteligibi-
let (ose nocionet e përgjithshme) kanë një
realitet të pavarur nga mendja, ndërsa

sipas konceptit të dytë ato janë prodhim i
shkallës përfundimtare të abstraksionit të
mendjes. Këtë do ta argumentojmë me
ndarjen që u bën njerëzve, e të cilët i pre-
zanton në traktatin e tij Ittisal. Vetë titulli
tregon lidhjen, marrëdhënien, e jo ba-
shkimin ose unitetin me botën e inteligi-
bileve. Edhe këtu tregon se të menduarit
është mjeti me të cilin njerëzit dallojnë
nga njëri-tjetri. Pra, bëhet fjalë për masat
e përgjithshme, për filozofët dhe të urua-
rit. Masat e përgjithshme përmes të men-
duarit për ekzistuesit seksualë vijnë në
lidhje me format (inteligibilet). Filozofët
së pari kanë parasysh inteligibilet, men-
dojnë rreth tyre si të tilla, e vetëm atëherë
lidhen me ekzistuesit ndijorë. Të bekua-
rit, megjithatë, lidhen drejtpërdrejt me in-
teligibilet, pa spekulime dhe kanë fuqi t’i
perceptojnë ato në esencën e tyre. Prej
tyre ka shumë pak (të dërguar dhe të
shenjtë).
Në çfarë mënyre do të arrijë njeriu

shkallën më të lartë të abstraksionit? Ibn
Baxha përgjigjen e kërkon në doktrinën
rreth formave. Tërë botën ai e percepton
si mendje. Gjatë hartimit të mësimit të
trashëguar të Aristotelit rreth materies
dhe formës, sipas të cilit nuk mundet
njëra pa tjetrën, në dallim të asaj që men-
donin se forma mund të ekzistojë pa ma-
terien, Ibn Baxha në mënyrë të kthjellët
vëren se materia mund të ekzistojë pa
formë. Nëse thuhet se materia ka formë,
atëherë ajo do të ndahet në materie dhe
formë dhe në këtë mënyrë çdo gjë bie në
regres; ndarja do të shkojë deri në pafun-
dësi (ad infinitum). “Forma e parë” për

Ibn Baxha (Avempace)

FILOZOFI ISLAME

Për perceptimin e botës si mendje
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nga natyra e saj është abstrakte. Ajo, si e
tillë, është tek materia që nuk ka formë.
Nuk është e njëjtë të thuhet: materia ka
formë dhe forma është në materie. Pra,
bëhet fjalë për diçka abstrakte në vetë
materien.
Nocioni formë ka më shumë kuptime

tek Ibn Baxha. Në gjuhën arabe quhet
sura, që do të thotë: formë, personazh, fi-
gurë, kuptim, nocion. Ai flet për format e
trupave qiellorë, për mendjen aktive dhe
të fituar, për nocionet dhe për format që
ekzistojnë në shpirtin e njeriut (imagji-
nata dhe kujtesa). Format e para nuk janë
materiale. Mendja aktive po ashtu nuk
është materiale dhe në asnjë mënyrë nuk
mund të vihet në lidhje me diçka mate-
riale ose trupore. Ai intelekt që ka lidhje
me realitetin vetëm kur është në funksion
të përkryejë nocionet materiale (nocionet
që kanë të bëjnë me ndonjë gjë, të mate-
ries) është intelekti i fituar,e ai që i nxjerr
si nocione është intelekti aktiv. Lloji i
tretë i formave ka lidhje me materien dhe
për këtë arsye quhen forma materiale.
Këto nuk ekzistojnë të pavarura nga ma-

teria, do të thotë, nuk janë shpirtërorë vet-
vetiu, sepse ekzistencën e tyre e kanë në
materie. Lloji i katërt i formave shpirtë-
rore është lloji i formave që ndërmjetë-
son mes formave materiale. Ibn Baxha
flet edhe për format e përgjithshme dhe
individuale. Format e përgjithshme ai i
quan forma shpirtërore dhe ato i përkasin
intelektit aktiv, kurse format individuale
i përkasin intelektit të fituar. Format e
përgjithshme kanë një lidhje të vetme, e
ajo është lidhja me atë që i pranon. E for-
mat e veçanta kanë dy lidhje: lidhja me
sensibilitetet (gjërat ndijore) dhe lidhja
me atë që i pranon. Për shembull, njeriu
e kujton formën e kodrës Uhud, e përfy-
tyron atë formë edhe atëherë kur ai nuk e
sheh drejtpërdrejt dhe kjo është një formë
e veçantë e kodrës Uhud. Kjo formë është
e njëjtë me atë që shihet drejtpërdrejt ose
realisht. Në rastin e dytë, kemi dy lidhje
të formës - njëra është me formën e vër-
tetë, e tjetra është me atë që e pranon atë
formë.
Pra, këtu të sqarojmë shkallët e inte-

lektit të njeriut për çka flasin Farabiu dhe

Ibn Sina - mësimi ku ndërlidhet edhe Ibn
Baxha. Bëhet fjalë për intelektin poten-
cial (el-aklubilkuvva), intelektin e fituar
(el-aklubilmustefad) dhe intelektin aktiv
(el-aklufe’al). Ky mësim i trashëguar nga
Aristoteli dhe Aleksandër Afrodiziaku
pësoi transformime të mëdha dhe të thella
sidomos tek Ibn Sina. Meqenëse bëhet
fjalë për një debat të gjerë, ne do të ski-
cojmë vetëm atë çka prezantojnë këto
shkallë të intelektit. Intelekti potencial
posedon format në gjendje potenciale,
kur ai është i gatshëm të ndërmarrë
ndonjë aktivitet; jo tani, por në të ar-
dhmen. Aftësia e njeriut është, për shem-
bull, të mendojë, të shkruajë, të lexojë.
Intelekti i fituar kryen kombinime të cak-
tuara në të tashmen, kur fillon të realizo-
het njohja dhe atë e mban në vete; e
intelekti aktiv është ai që i krijon nocio-
net e përgjithshme dhe i rishqyrton ato.
Pikërisht këtu paraqitet interpretimi ndry-
she për intelektin aktiv nga interpretuesit
lindorë dhe perëndimorë. Tek ata që mbi-
zotëron tradita mistike, ata thonë se inte-
lekti aktiv është një entitet i veçantë që
ndërmjetëson mes Zotit dhe njeriut dhe
ka për detyrë frymëzimin. Por, tek ata që
mbizotëron koncepti racionalist, ata kon-
siderojnë se bëhet fjalë për shkallën më
të lartë të mendimit që njeriu mund të ar-
rijë.
Kur themi se Ibn Baxha e percepton

botën si mendje, pikërisht këtë mund ta
vërejmë nga ky mësim për format, të
cilat, shikuar në mënyrë më koncize, do
të prodhojnë konsekuencat filozofike në
vijim. Mendja posedon mundësinë që t’i
ndajë format nga baza e tyre materiale, e
pastaj t’i realizojë dhe t’i perceptojë të
ndara nga mbështetja e tyre materiale.
Duke i vështruar si të tilla, ato tashmë po
bëhen reale. Kur të bëhen reale, atëherë
ato janë universale. Si universale, ato
janë në gjendje të jenë të përfaqësuara
nga gjërat e vetme materiale. Do të thotë,
ekziston lidhja e formave dhe përfaqë-
suesve të tyre materialë. Për shembull,
nocioni “kafsharake” dhe të gjitha ato
lloje që e përfaqësojnë këtë nocion, ose
inteligibilet. Megjithatë, aftësia e inte-
lektit është që ta ndërpresë edhe këtë li-
dhje mes “kafsharakes” dhe gjërave
materiale që e përfaqësojnë atë. Të per-
ceptojë këtë inteligibilitet si të tillë, në
esencën e tij. Format dhe inteligibilet, si
të ndara, bëhen vetë mendje në realitet, e
pasi që bëhet fjalë për shkallën më të lartë
të abstraksionit të mendjes së njeriut, atë-
herë edhe shpirti i njeriut, madje edhe
vetë njeriu, si dhe bota përreth tij, bëhen
mendje. Esenca e njeriut dhe e botës,
thjesht, mbetet të jetë mendja.

Shkruan: Taxhudin  Hamidi

Monumentet  fetare  gjithkund në
botë dëshmojnë gjurmët e kultu-
rës, të historisë dhe të civilizi-

mit. Xhamia e Larme në Tetovë sot na
bën me nostalgji dhe vazhdon të rrit lart
ndjenjat empatike për qytetin, për popul-
lin dhe infrastrukturën e dikurshme, si
hare dhe lumturi e kohës.
Xhamia si shpirt i qytetit ka ruajtur

nostalgjinë ndaj njerëzve me virtyte. 
Xhamia  e Pashës  gjendet në qendër

të Tetovës, përreth lumit Shkumbin, në
fushëgropën e Pollogut, rrëzë Malit
Sharr. Kjo xhami  mori  emrin ‘e Larme’
- Allaxha  për shkak të zbukurimeve ka-
rakteristike  të shumta.
Ajo që e bën të veçantë Xhaminë e

Larme  të Tetovës është ajo se të gjitha
muret e saj janë të mbushura me  motive
dominante floreale dhe bimore. Por, dhe
me  motive kognitive  botanike që  re-
flektojnë dhe  dëshmojnë për historiogra-
finë e popullit   shqiptar mysliman të asaj
kohe, me nuanca  piktoreske  estetike.
Xhamia në  tek popullata vendore njihet
edhe si Xhamia e Pashës.
Lidhur me ndërtimin  e Xhamisë së

Larme, studiuesit e Vakëfnames  thonë që
ajo është ndërtuar në fund të shekullit
XV, në vitin 1495.
Mori emrin Xhamia e Pashës, sepse

atë e kishte rindërtuar nga themeli  (pas
djegies së qytetit në sh. XVII),  në trajtën
e sotme  monumentale,  brilante,  Abdur-
rahman Pasha, i biri i Rexhep Pashës në
vitin 1833. Abdurrahman Pasha ka qenë
dashamirës i artit dhe konsiderohet si
mbrojtës i Tetovës.
Nga epitafi i varrit në oborrin e Xha-

misë kuptojmë se këta pashallarë të njo-
hur kanë vepruar në Tetovë në gjysmën e
shekullit XIX, si dhe kanë ndërtuar një
sërë objektesh të tjera me karakter forti-
fikues  dhe zhvillimor të identitetit my-
sliman shqipatar në trojet e Pollogut. 
Në historiografinë e kronogrameve si

donatorë paraqiten  dy motrat, Hurshide
dhe Mensure, nga shek. XV. 
Xhamia e Larme në brendi ka  formë

të  katrorit  me dimensione aproksimative
10x10 m2. Tavani i Xhamisë përbrenda
ka  formë  të kubesë. Ndërkaq, nga jashtë
Xhamia është mbuluar me çati - një stil i
veçantë i xhamive shqiptare, ndryshe nga

periudha e  njohur e Tanzimatit, kur u
promovua stili barok, me elemente pe-
rëndimore. Duke pasur parasysh këtë,
nuk duhet të na habit fakti i zbukurimeve
të Xhamisë së Larme në faqet e  mureve
të brendshme, si dhe jashtë saj,  me
“Diellin“ nga periudha  ilire,  që është vë-
rejtur në shkrimet e disa historianëve të
arkitekturës shqiptare.
Ngjyrat e shumta i japin një   pamje

fascinuese objektit, ndërsa pjesa e tretë e
brendisë është  vlerësuar me motive të
bakllavasë.
Xhamia ndriçohet nga 30  dritare: 15

poshtë dhe 15 lart.
Në tyrben tetanësore, ndërkaq, janë

varrosur motrat  Hurshide dhe Mensure.
Kjo tyrbe manifeston lirinë dhe emanci-
pimin e gruas të asaj kohe,  nga e cila
kuptojmë se ka  pasur fundus të mjaftue-
shëm për të ndërtuar xhami në qendër të
Tetovës. 
Tyrbja sot, nga vëzhgimi i vizitorëve,

rrëfen një histori shumë të bujshme. Nga
dy motrat kuptojmë në mënyrë të qartë se
iniciativat e ndryshme për të ndërtuar qy-
tetin janë udhëhequr  edhe nga vullneti,
aftësia dhe  dora e gjinisë femërore.
Xhamia e Pashës, siç përmendëm,

është një objekt nga kronogramia pronë-

sore arkaike, por nga ana kuptimore - pi-
shtare e promovimit  të  vlerave moderne.
Këto momente i demonstron pozicio-

nimi  i  mafilit për prezencën e grave në
xhami.  Në pjesën jugperëndimore janë
vendosur shkallët  e drurit,  nëpërmjet të
cilave  bëhet ngjitja lart,  në mafilin e
grave.
Deri në vitin 2011 kjo pjesë e mafilit

ka shërbyer edhe si mejtep i Xhamisë.
Në afërsi të Xhamisë gjendet edhe

shatërvani. 
Xhamia e Larme është e rrethuar me

mure masive  guri,   të mbuluara me tje-
gulla, si  edhe vetë çatia. Po ashtu, dera e
hyrjes së Xhamisë, dhe tri dyert përmes
të cilave hyhet në oborr, janë karakteri-
stikë e arkitekturës së kohës.
Me shumë keqardhje e themi se Xha-

mia e Larme në Tetovë po mbetet pa një
përkujdesje institucionale - si të Institutit
të Trashëgimisë Kulturore, ashtu dhe të
Qendrës Nacionale për Konservim.
Ky objekt me histori pesëshekullore

sot  ekziston falë Mexhlisit të Xhematit
dhe Këshillit të Xhamisë, në kuadër të
BFI në RMV - Myftinia e Tetovës.

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e BFI së Tetovës)                                     

Xhamia e Larme, 
me gjurmë  pesëshekullore  



AJETI (I) 
                 

    
 

“Falënderimi i takon Allahut që ia 
zbriti robit të Vet Librin dhe e bëri atë 

pa shtrembërime!” 
 

Mozaiku kuptimor që reflekton 
fjalësi kuranor bën që çdo imtësi të japë 
mesazhin dhe mësimin e duhur, madje 
edhe format e fillimit dhe të mbarimit të 
sureve apo të ajeteve kanë një 
domethënie të rëndësishme.  

Suret kuranore dallohen edhe nga 
forma apo mënyra se si janë filluar. 
Pesë sure fillojnë me sintagmën     
“Falënderimi i takon Allahut”. Ato janë: 
Fatiha, En’am, Kehf, Sebe’ dhe Fatir.  

1.              
        

“Falënderimi i takon Allahut, Zotit 
të botëve. Mëshirëplotit, Mëshiruesit. 
Sunduesit të Ditës së Gjykimit.” (El-
Fatiha) 

2.            
     ...  

“Falënderimi i takon Allahut, i Cili 
krijoi qiejt dhe tokën, bëri errësirat dhe 
dritën.” (El-En’am) 

3.                  
     

“Falënderimi i takon Allahut,  i Cili 
ia zbriti Librin robit të Vet dhe në të nuk 
bëri mangësi.” (El-Kehf) 

4.              
 ...  
“Falënderimi i takon Allahut, të 

Cilit i përket gjithçka në qiej e në 
tokë!...” (Sebe’) 5.             

    
“Falënderimi i takon Allahut, 

Zanafillësit të qiejve dhe të tokës, 
Krijuesit të engjëjve-lajmëtarë.” (Fatir) 

Nëse i referohemi asaj që pason pas 
kësaj sintagme, përkatësisht gjësë për të 
cilën bëhet falënderimi, atëherë secili 
falënderim specifikohet për diçka. Imam 
Sujutiu transmeton nga tefsiri i 
Huvejiut,  ku thotë: “El-Fatihaja është 
filluar me hamd, por këtu Zoti 
falënderohet me cilësitë: Zot, i 
Gjithëmëshirshëm, Mëshirues dhe 
Sundues i të gjitha krijesave, kurse në 
katër suret tjera nuk falënderohet me 
gjithë këto atribute të përgjithshme, por 
vetëm me nga një atribut të veçantë. Në 
suren En’am falënderohet në cilësinë e 
Krijuesit të qiejve, të tokës, të errësirave 
dhe të dritës; në suren Kehf për zbritjen 
e Librit; në suren Sebe’ për pronësinë e 
asaj çka ka në qiej e në tokë; dhe në 
suren Fatir për krijimin fillestar të 
qiejve dhe të tokës. Pasi surja Fatiha 
është Umm el-Kitab (Nëna e Librit) dhe 
është e përgjithshme, edhe falënderimi 
është bërë për cilësitë e përgjithshme 
dhe gjithëpërfshirëse. Në suret tjera, 
ndërkaq, siç u tha më sipër, falënderimi 
i Allahut është bërë për cilësi të veçanta.  

Lidhjet me përmbajtjen  

 
Falënderimi (hamdi) në fillim të 

secilës nga pesë suret është i lidhur 
ngushtë me përmbajtjen e vetë sures. Në 
suren Kehf, shtylla kryesore kuptimore 
janë sprovat e jetës, prandaj edhe 
falënderimi i Allahut në fillim është 
bërë për zbritjen e librit, sepse mënyra e 
vetme për t’i kapërcyer me sukses këto 
sprova është mbështetja në platformën 
hyjnore.  

Të gjitha suret që nisin me hamd, 
duket se falënderimi i bëhet Zotit për 
punë dhe procese madhështore të kësaj 
dhe të Botës Tjetër, siç ishin “Zoti i 
botëve”, “Krijuesi i qiejve dhe i tokës”, 
“Zbritësi i Librit”, “Pronar i çka në qiej 
e në tokë” dhe “Zanafillësi i qiejve dhe i 
tokës”. Kur i analizon këto ajete, bie në 
sy se falënderimi për zbritjen e librit 
është vendosur në nivel të barabartë me 
të gjitha proceset tjera, pra, zbritja e 
Kuranit është bërë në mënyrë të 
përkryer, ashtu siç është e përkryer 
krijimtaria e Allahut. Vendosja e 
falënderimit për zbritjen e Kuranit në 
mes të pesë sureve, që fillojnë me hamd, 
madje edhe në suren që përbën mesin e 
krejt Kuranit, ndërkaq, tregon se 
ekuilibri i gjithë krijimtarisë së Allahut 
mbahet vetëm me Kitabin. 

Ajeti i parë i sures El-Kehf, në 
mesin e shumë vlerave ka përfshirë 
edhe personalitetin e Muhamedit (a. s.), 
vetëm se atë ka përzgjedhur ta paraqesë 
me emrin   abdun (rob) dhe jo me 
emrat   nebijjun,   resulun etj. 
Allahu (xh. sh.) në këtë ajet kuranor e 
përzgjodhi emrin rob për Pejgamberin 
(a. s.) për arsye se Muhamedi (a. s.) 
para zbritjes së Librit nuk ishte 
proklamuar si pejgamber, por u 
përzgjodh paralelisht me zbritjen e 
Kuranit.  

Fjala   abdun (rob) është e lidhur 
me përemrin   hi (i Tij), pra “robit të 
Tij”. Të qenët e Muhamedit (a. s.) “rob i 
Tij” në momentin e shpalljes nënkupton 
çiltërsinë e jetës paraprofetike të 
Muhamedit (a. s.) dhe se ai vazhdimisht 
ka qëndruar larg adhurimeve të gabuara. 
Po ashtu, në ajetin 65 të sures El-Kehf 
Allahu (xh. sh.) me fjalën   abdun 
(rob) e ka përshkruar edhe Hidrin te 
ngjarja me Musain (a. s.), ku thotë: 

      “e ata dy (Musa dhe 
djaloshi) gjetën një rob nga robërit 
tanë”. Këtu Zoti (xh. sh.) e nderon 
Hidrin (a. s.), mirëpo nderimi që iu bë 
Muhamedit (a. s.) ishte më privilegjues 
dhe i drejtpërdrejtë. Muhamedi (a. s.) u 
përshkrua si “rob i Tij”, ku dallohet 
lidhja e fjalës rob drejtpërdrejt me 
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Për dy sfidat tona si njerëz

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF (2)

Mësimi që duhet përvetësuar çdo besimtar nga ajeti i parë i sures El-Isra dhe El-Kehf është mënyra e
ngritjes dhe e mësimit të Librit. Aq sa njeriu do të jetë rob (i nënshtruar) ndaj Zotit, po aq do të ngjitet në
lartësitë që reflekton Israja dhe Mi’raxhi. Po ashtu, aq sa njeriu do të jetë rob i Zotit, po aq do të zbresin

kuptimet e Qitapit tek Ai. Pra, atij që e lexon suren Isra nuk i shkon të mos jetë aspak i ngritur dhe atij që e
lexon suren Kehf nuk i shkon të mos ketë asnjë lidhje me librin.

Shkruan: Dr. Ziber Lata



shtrembërime”, atëherë do të kuptonim 
që Kurani nuk ka shtrembërime, por 
gjithashtu do të kuptonim se Kurani 
njëherë paska qenë ndryshe, pastaj 
qenka bërë pa shtrembërime.  

 Një çështje tjetër është edhe 
përdorimi i parafjalës  le pas foljes  , 
ku në gjuhën arabe parafjalët pas foljeve 
kanë rëndësi të veçantë në përcaktimin e 
kuptimit të vetë foljes. Për ta kuptuar 
më mirë këtë, do t’i sjellim të gjitha 
format e mundshme:  

      “Nuk e bëri atë të 
shtrembër”. Kjo formë, kur kundrinori 
( ) hu (atë) vjen menjëherë pas foljes, 
tregon se Kurani në përgjithësi nuk 
është i shtrembër, por kjo formë nuk 
përjashton shtrembërimet e vogla dhe 
anësore, prandaj Allahu nuk e ka 
përdorur kështu. 

        “Nuk bëri në të 
shtrembërime”. Kjo formë, d.m.th. 
përdorimi i parafjalës  fi (në), tregon 
mospasjen e shtrembërimeve brenda 
Kuranit, por nuk përjashton mundësinë 
e pranisë së shtrembërimeve në gjërat 
tjera që lidhen me Kuranin, si p.sh. 
Muhamedi, Xhibrili, tubimi, shkrimi i 
Kuranit etj. Prandaj Allahu (xh. sh.) nuk 
e ka përdorur as këtë formë. 

        “Nuk bëri mbi të 
(ndaj tij) shtrembërime”. Kjo formë, 
d.m.th. parafjala  ala (mbi), tregon 
se nuk ka shtrembërime në gjërat që 
lidhen me Kuranin nga jashtë, por kjo 
nuk e pastron brendinë e Kuranit nga 
shtrembërimi. 

        “Nuk e bëri atë me 
shtrembërime”. Kjo formë, përkatësisht 
përdorimi i parafjalës  le, është më 
gjithëpërfshirëse, sepse ka tri specifika 
që nuk i kanë tri format e mëparshme: e 
para: Kurani nuk është pa shtrembërime 
vetëm si tërësi, por edhe imtësitë më të 
vogla të Kuranit janë pa shtrembërime; 
e dyta: të qenët e Kuranit pa 
shtrembërime është veti eternale (e 
përhershme) e Kuranit, dhe e treta: kjo 
formë nuk përjashton shtrembërimet që 
janë vetëm brenda Kuranit apo vetëm 
jashtë tij, por çdo shtrembërim që lidhet 
me Kuranin, qoftë nga brenda, qoftë nga 
jashtë.  

Kjo që u shtjellua më lart nuk bie 
ndesh me ajetin e parë të sures Bekare 

      “Nuk ka dyshim në të”, 
sepse në suren Bekare është përdorur 
parafjala  fi, kurse në suren Kehf 
parafjala  le. Të dyja format mohojnë 
çdo shtrembërim apo dyshim në Kuran 
apo rreth Kuranit. Por, secila formë, 
përveç kuptimit gjithëpërfshirës, ka 
edhe nuancën e vet kuptimore e cila 
përputhet me kontekstin e ajetit,  apo të 
sures ku është vënë. Në fillim të sures 
Bekare flitet për çështje kryesisht të 
besimit, prandaj është përdorur  fi, 
sepse kjo parafjalë është e fokusuar në 
çështje të brendshme (të Kuranit). Kurse 
tërësia kuptimore e sures Kehf është e 
sunduar nga problemet shoqërore, apo 
nga sfidat jetike, prandaj është përdorur 
forma  le, për të mos u fokusuar vetëm 
në përsosurinë e fjalës së Zotit, por edhe 
në përsosurinë e ndikimit shoqëror që 

mund të ketë Kurani. Pra, në suren 
Bekare tregohet se në Kuran nuk ka 
asnjë dyshim, kurse në suren Kehf 
tregohet se dyshimi nuk ka vend as në 
Kuran, por as në reflektimet kuranore në 
jetën sociale etj.  

 
T’i kthehemi tani cilësisë së parë të 

Qitapit        “Nuk e bëri atë 
me shtrembërime”. Fjala shtrembërim 
në gjuhën arabe shprehet me dy forma: 
  ivexhun dhe   avexhun, pra, i 
dallon vetëm zanorja (vokali) i parë: 
njëra e ka kesre (i), kurse tjetra fet’ha 
(a). Siç shihet, Allahu (xh. sh.) në suren 
Kehf e ka cilësuar Qitapin me formën e 
parë dhe jo me të dytën. Fjalën   
avexhun d.m.th. shtrembërim që shihet 
me syrin e thjeshtë, kurse   ivexhun 
është shtrembërim i cili nuk mund të 
duket me syrin e thjeshtë, apo me 
vështrimin e parë, por kërkon mjete 
teknologjike, sepse bëhet fjalë për 
shtrembërim shumë të imët. Pra,   

     “Nuk bëri në të 
shtrembërime”, tregon se Kurani është 
pa as më të imëtin shtrembërim. 
Pavarësisht arritjeve teknologjike, 
shkencore apo intelektuale, mundësia 
për të gjetur shtrembërim në Kuran 
është zero.  

Gjithashtu, fjala   ivexhun është 
dhënë në trajtën e pashquar. Trajta e 
pashquar nënkupton gjithëpërfshirje dhe 
mosnjohje. Kështu që, Kurani është larg 
çdo shtrembërimi, pavarësisht nëse e 
dimë apo nuk e dimë, madje edhe ato 
lloj shtrembërime që për ne kanë qenë 
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përemrin “i Tij”, i cili përfaqëson 
Allahun (xh. sh.), kurse Hidri u 
përshkrua si “një rob nga robërit tanë”, 
d.m.th. fjala rob fillimisht është lidhur 
me fjalën robër, pastaj robërit si tërësi 
janë lidhur me përemrin  “Tanë” që 
nënkupton Zotin (xh. sh.).  

Janë pikërisht surja El-Kehf dhe 
surja paraprake El-Isra, të cilat në ajetin 
e parë e paraqesin Muhamedin (a. s.) si 
  abdun (rob). Në ajetin e parë të sures 
El-Isra flitet për Isranë e robit 
(Pejgamberit), pas së cilës pasoi edhe 
Mi’raxhi, kurse në ajetin e parë të sures 
El-Kehf flitet për zbritjen e Librit robit. 
Kjo na mëson se kur Muhamedi (a. s.) u 
nënshtrua më shumë ndaj Zotit (kur u bë 
rob), atëherë erdhi në shprehje ngritja 
më madhështore, udhëtimi i Israsë dhe 
Mi’raxhit. Po ashtu, kur Muhamedi u 
përul, kur e adhuroi Zotin me vite e 
muaj në shpellën Hira dhe u ndje vërtet 
rob i Tij, atëherë i zbriti Libri. Mësimi 
që duhet përvetësuar çdo besimtar nga 
ajeti i parë i sures El-Isra dhe El-Kehf 
është mënyra e ngritjes dhe e mësimit të 
Librit. Aq sa njeriu do të jetë rob (i 
nënshtruar) ndaj Zotit, po aq do të 
ngjitet në lartësitë që reflekton Israja 
dhe Mi’raxhi. Po ashtu, aq sa njeriu do 
të jetë rob i Zotit, po aq do të zbresin 
kuptimet e Qitapit tek Ai. 

 
Një dukuri tjetër që duhet spikatur te 

përdorimi i fjalës abdun-rob është 
arsyeja përse janë përdorur pikërisht në 
këto dy sure dhe çfarë kuptime të tjera 
reflektojnë në realitetin tonë? 

Nëse i analizojmë sferat e 
konkurrencës mes njerëzve,  apo edhe 
shteteve të ndryshme, do të shohim se 
në mesin e tyre janë dy sfera shumë të 
rëndësishme dhe asnjëherë të dala nga 
moda: e para është arritja teknologjike, 
e cila kryesisht matet me aftësinë për të 
depërtuar sa më thellë në horizont, dhe e 
dyta është sfida me librin. Çdokush që i 
zotëron këto dy sfera, llogaritet si prijës 
i botës. Nëse është kështu, atëherë 
Pejgamberi (a. s.), sigurisht me ndihmën 
e Zotit (xh. sh.) i ka sfiduar të gjitha 
superfuqitë dhe zotëruesit e penave, 
sepse ai u ngjit atje (në Miraxh) ku 
askush nuk mund të mbërrijë dhe iu 
shpall libri pa asnjë të metë, veprim të 
cilin nuk ka mundësi ta bëjë asnjë njeri i 
botës. Kjo tregon se si këto dy sure 
fisnike, qysh në ajetet e para i kanë 
mbuluar këto dy sfera shumë të 
rëndësishme të jetës së njeriut. Pra, atij 
që e lexon suren Isra nuk i shkon të mos 
jetë aspak i ngritur dhe atij që e lexon 
suren Kehf nuk i shkon të mos ketë 
asnjë lidhje me librin.  

Këto dy ajete të para të këtyre dy 
sureve na japin edhe një mësim, sepse 
pavarësisht në cilën sferë është i ngritur 
njeriu, përsëri epiteti më i mirë që mund 
t’i jepet është rob i Zotit. Allahu (xh. 
sh.) në këto dy raste ka pasur mundësi 
që Muhamedin (a. s.) ta përfaqësojë me 
epitete të tjera si:  i Zgjedhuri i Zotit, i 
Dashuri i Zotit etj., por e zgjodhi rob i 
Zotit, për t’u treguar të gjithëve se 
shkalla më e lartë që mund ta mbërrijë 
njeriu në këtë botë është që pas çdo 
arritje të jetë modest dhe të kujtojë se 
më në fund përsëri mbetet rob i Allahut 
të madhërishëm.  

Përdorimi i fjalës   el-Kitabu për 
Kuranin në vend të vetë fjalës   el-
Kur’anu apo ndonjë nga emrat tjerë të 
Kuranit.  

Surja El-Kehf fillon me falënderim 
ndaj Zotit (xh. sh.), gjë e cila tregon se 
këtu bëhet fjalë për një begati të madhe 
nga Allahu i madhërishëm, e që në 
rastin konkret begatia është vetë zbritja 
e Kuranit. Përzgjedhja e fjalëve të 
përsosura për falënderim (el-hamdu lil-
lahi) tregon se edhe begatia është e 
përsosur. 

Allahu (xh. sh.) Kuranin e ka 
emërtuar me shumë emra e atribute, si:  
Kur’an, Kitab, Dhikr, Tenzil, Kaulun 
etj. Secili emër bart një atribut të 
caktuar të Kuranit. Fjala Kitabun tregon 
se Kurani është libër i shkruar.  

Nëse i hedhim një analizë procesit të 
realizimit të një libri ‘të përkryer’ në 
rrethanat tona, atëherë do të shohim se 
çdo libër së pari është ide, pastaj ajo ide 
zhvillohet dhe kur të jetë krejtësisht e 
kompletuar, pason faza përfundimtare, 
shkrimi i atij libri. Kur ai të shkruhet, të 
kontrollohet dhe të shoshitet mirë, 
atëherë mund të themi se libri është ‘i 
përkryer’, mirëpo nëse ai mbetet vetëm 
si ide apo si fjalë e mësuar përmendsh, 
atëherë nuk e ka arritur fazën 
përfundimtare të përsosurisë. Bota ka 
njohur shumë dijetarë dhe thënie 
magjepse të tyre, por ne mund t’i dimë 
dhe t’i mësojmë vetëm ato që janë 
shkruar. Kështu që shkrimi është 
mënyra më efikase për t’ua shtuar 
jetëgjatësinë ideve.   

Pasi tematika kryesore e këtij ajeti 
është zbritja e Qitapit pa shtrembërime, 
atëherë fjala Kitabun (d.m.th. libër i 
shkruar) është fjala më e denjë për ta 
përfaqësuar Kuranin fisnik. Pra, pa 
shtrembërime dhe plot vlera nuk është 
vetëm aspekti leximor,  apo ajo që 
dëgjohet nga Kurani, por është edhe ajo 
që është e shkruar. Bile,  këtu Kurani i 
sfidon librat e mëhershëm, sepse ato 
kanë zbritur të shkruar dhe janë 
devijuar, kurse Kurani është zbritur 

gojarisht, por është përsosur edhe 
aspekti shkrimor i tij.  

Çdoherë kur flitet për flakjen e 
dyshimeve ndaj Kuranit, çdoherë 
përdoret fjala Kitabun. Një rast të tillë e 
kemi edhe në fillim të sures el-Bekare, 
ku Allahu (xh. sh.) thotë:       

       “Ky libër, pa dyshim, 
është drejtim për të devotshmit.” (El-
Bekare, 2)  Ky ajet dhe ajeti i parë i 
sures el-Kehf kanë pothuaj lidhshmërinë 
e njëjtë, sepse të dy ajeteve që në fokus 
kanë fjalën Qitap u paraprin Hamdi. Kjo 
tregon një lidhshmëri të madhe të 
Qitapit me Hamdin. Pra, nuk mund të 
jetë mirënjohës (me hamd) ai që nuk ka 
një Qitap (platformë-libër të shkruar dhe 
të shkoqitur mirë) dhe as mund të ketë 
Qitap ai që nuk është mirënjohës.  

Nëse këtë ajet të sures Kehf e 
shohim në vija më të gjata, atëherë 
shohim se përfshin dy aspektet kyç të 
suksesit në të dy botët: e para, 
sinqeritetin, sepse fjalën el-hamdu lil-
lah mirëfilli nuk mund ta thotë askush 
përveç të sinqertit, ngase kjo frazë 
nënkupton pohimin dhe kënaqësinë me 
të mirat e Zotit, dhe e dyta, pasja e një 
platforme të përkryer, të shkruar dhe të 
shkoqitur mirë. Nëse robi arrin që të 
bashkojë hamdin me Qitapin, atëherë e 
ka fituar edhe dynjanë edhe ahiretin.  

Pa shtrembërime dhe plot vlera 

Allahu (xh. sh.) e ka cilësuar 
Kuranin me atribute të ndryshme. 
Varësisht sipas përdorimit, ashtu është 
përzgjedhur edhe atributi i Kuranit.  

Në fillim të sures Kehf, përkatësisht 
në ajetin e parë dhe të dytë, Kurani 
është përshkruar si        
“dhe nuk e bëri atë me shtrembërime” 
dhe  “ të vlefshëm”.  

Para se të ndalemi te sqarimi i dy 
atributeve të Kuranit, do të themi disa 
fjalë për foljen     xheale lehu (bëri 
për të). Dallimin e foljes   nga 
sinonimet tjera kontekstuale e kemi 
sqaruar më parë në suren Fil, por këtu 
do të shpaloset vetëm kuptimi i kësaj 
folje, e cila kryesisht dallohej me 
transformim prej një gjendje në tjetrën. 
Dhënia e kësaj në formën mohore     
  “nuk e bëri atë...” tregon se Kurani 
është i paprekshëm, d.m.th. nuk kishte 
njëherë (në Leuhi Mahfudh) një gjendje,  
që pastaj Zoti ta transformojë dhe ta 
bëjë pa shtrembërime. Pra, forma 
mohore e kësaj folje flet për origjinalitet 
eternal (të përhershëm). Nëse kjo fjali 
ishte dhënë në pohore “E bëri atë pa 
shtrembërime”, në vend të formës 
mohore: “nuk e bëri atë me 
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Shkruan:  Zulhixhe Zimeri

DISPOZITAT E USHQIMIT, TRAJTIMI
JURIDIK ISLAM

Me fjalën ushqim nënkuptohen pro-
duktet që absorbohen ose në çfarëdo
qoftë mënyre  futen në organizëm dhe
shërbejnë për plotësimin e energjisë së
humbur, ose për ndërtimin e trupit.
Ushqimi është nevojë jetësore e njeriut,
sepse përbërjet e tij e ndërtojnë organiz-
min, e mbrojnë nga sëmundjet dhe i japin
energji për punë. Nga ushqimi varet jeta
e njeriut, shëndeti i tij dhe aftësia për
punë. Njohja dhe studimi i ushqimit dhe
i përbërësve të tij është me rëndësi te
madhe, kryesisht: zgjedhja, përgatitja dhe
mënyra e futjes së ushqimit. Duke marrë
parasysh faktin se edhe nevojat e njeriut
nga koha në kohë janë relative, atëherë
s’do mend se edhe dispozita e ngrënies,
varësisht nga gjendja në të cilën gjendet,
përfshihet në njërën prej këtyre pesë llo-

jeve të dispozitave, që janë:
Ngrënia obligim (farz).Ngrënia farz

është konsumimi i ushqimit atëherë kur
me atë sasi të ushqimit e mbron veten nga
shkatërrimi (helaq) dhe me atë sasi të

konsumimit (besimtari) mund të kryejë
obligimet fetare, si: kryerjen e namazit
etj. Kjo nënkupton se nëse personi heq
dorë nga konsumimi i ushqimeve dhe si
pasojë e kësaj shkatërrohet (vdes), per-

apo do të mbeten të panjohura, Kuranin 
nuk e prekin dot asnjëherë.  

Paralelisht me fjalën  ivexhen 
është dhënë edhe fjala  kajjimen 
(d.m.th. plot vlera) po ashtu e pashquar, 
sepse edhe vlerat edhe dobitë e Kuranit 
nuk ka mundësi t’i dijë apo t’i 
grumbullojë askush të gjitha. Po ashtu, 
përmes pashquarsisë i motivon të gjithë 
besimtarët, sepse sado të njihni apo t’i 
shfrytëzoni të mirat e Kuranit, ato kurrë 
nuk haroxhohen dhe çdoherë ka vlera që 
ju nuk i dini dhe nuk i keni përjetuar.  

 
Dy cilësi të dhëna bashkërisht 
Paraqitja në mënyrë të përkryer e 

Qitapit bëhet vetëm kur bashkohen këto 
dy cilësi të Kuranit:        
“Nuk e bëri atë me shtrembërime” dhe 

 “me vlera dhe i qëndrueshëm”. 
Një libër mund të mos ketë 
shtrembërime, së paku për syrin tonë, 
por vlera kohore apo qëndrueshmëria e 
tij është e kufizuar. Ose e kundërta, një 
libër mund të ketë vlera dhe të përdoret 
gjatë gjithë historisë, siç janë disa libra 
të njohur botërisht, por zhveshja e tyre 
nga shtrembërimet është e pamundur. 
Pra, përmes këtyre dy cilësive të dhëna 
bashkërisht, kur njëra mohon 
shtrembërimet dhe tjetra pohon vlerën 
dhe qëndrueshmërinë, ky libër mbulon 
çdo dimension kohor dhe vendor.  

 
Tek ajeti i parë dhe i dytë 

“Falënderimi i takon Allahut, i Cili ia 
zbriti robit të Vet librin dhe nuk e bëri 
atë me shtrembërime (1), të 
qëndrueshëm, për të paralajmëruar 

dënim të ashpër nga Ai dhe për t’i 
përgëzuar besimtarët që bëjnë punë të 
dobishme, se për ta ka shpërblim të mirë. 
(2)”, shumica e dijetarëve mendojnë se 
përemri   (atë), i kthehet apo nënkupton 
Qitapin, por disa të tjerë mendojnë se i 
kthehet Abdit (robit). Allahu (xh. sh.) i 
ka renditur gjymtyrët e fjalisë në këto dy 
ajete në atë formë që këto katër cilësi: pa 
shtrembërime, i qëndrueshëm, 
paralajmërues dhe përgëzues t’i 
atribuohen Qitapit (Kuranit) dhe Abdit 
(Muhamedit (a. s.) në të njëjtën kohë. Do 
të ishte shumë absurde që libri të jetë i 
pajisur me këto katër veti paraprake, 
kurse Pejgamberi jo, apo edhe e 
kundërta. Pra, shtrirja dydrejtimëshe e 
këtyre katër vetive vetëm se e vërteton 
më shumë fjalën e Aishes (r. a.), e cila 
për Muhamedin (a. s.) thotë: “Ishte një 
Kuran që ecte mbi tokë.” Nëse e 
analizojmë thellë dhe nëse kërkojmë ta 
gjejmë veten brenda këtij formulimi 
hyjnor,  i cili është i shtrirë në dy 
drejtime paralelisht: Qitapi dhe Abdi, 
atëherë duhet mësuar se Allahu (xh. sh.) 
kërkon që pas platformës së përkryer 
duhet qëndruar një njeri i përkryer. Kjo 
pikërisht është e kundërta e asaj që e 
gjejmë në mesin e myslimanëve - ose 
platforma të mira pa njerëz adekuatë, ose 
njerëz të mirë pa platforma afatgjatë.  

Sipas normave të leximit të drejtë të 
Kuranit, gjatë leximit duhet përmbajtur 
disa parimeve dhe rregullave. Nuk është 
i lirë që secili ta lexojë si t’ia dojë 
këndja, por çdoherë duke respektuar 
parimet dhe rregullat ashtu siç janë 
transmetuar nga Muhamedi (a. s.), gjë e 

cila na tregon se edhe forma e leximit të 
Kuranit qenka e përcaktuar.  

Në katër ajete të Kuranit (sipas 
rivajetit të Asimit) bëhen një pushim 
dynotësh, por karakteristikë e këtij 
pushimi është se nuk lejohet marrja 
frymë, e cila në disiplinën e drejtleximit 
të Kuranit quhet sektetun,  d.m.th. 
pushim ose heshtje.  

 
Një normë të këtillë e kemi evidente 

edhe në suren Kehf, përkatësisht mes 
ajetit të parë dhe të dytë, pra, e lexojmë 
fjalën  ivexha, heshtim (pushojmë) pa 
marrë frymë për një interval prej dy 
notave, pastaj vazhdojmë ...  kaj-jimen...  

Kurani sekten (pushimin) e ka 
përdorur vetëm në çështjet madhore, pra 
këtu bëhet fjalë për zbritjen e Qitapit 
dhe se ky Qitap nuk ka as 
shtrembërimin më të vogël të 
mundshëm, por është i qëndrueshëm, 
plotë vlera, i drejtë etj. Pra, sekteja këtu 
bëhet për të bërë një ndalje,  e cila do ta 
tërheq vëmendjen e lexuesit dhe 
dëgjuesit, e pastaj kuptimi i fjalisë të 
kthehet nga një mohim i skajshëm, i cili 
përjashton çdo lloj negativiteti që mund 
t’i përshkruhet Kuranit (apo 
Muhamedit), në një pohim të skajshëm, 
i cili tregon se Kurani (apo Muhamedi 
a. s.) është plot vlera, qëndrueshmëri, 
saktësi dhe dëlirësi. Sektet (pushimet) 
në Kuran flasin aq shumë, saqë vështirë 
se mund të përmblidhen me disa fjalë 
kuptimet që ato bartin brenda heshtjes 
së tyre, apo siç është i njohur fakti se 
“heshtja ndonjëherë flet më shumë se 
fjala”.

  
 
 
 
 
 
 

Të drejtën për të lejuar e ka veç
Allahu (xh. sh.)

USHQIMET E LEJUARA DHE LICENCA E STANDARDIT  “HALLALL” (2)

Nuk ka dilemë se sipas
mësimeve islame, e drejta
e lejimit (hallallit) dhe e
ndalimit (haramit) është e
drejtë ekskluzive e
Allahut fuqiplotë dhe e të
dërguarit  të Tij, prandaj
themi se e lejuar është
çdo gjë që ka lejuar Allahu
(xh. sh.) dhe e ndaluar
është çdo gjë që e ka
ndaluar Allahu  (xh. sh.).
Në lidhje me këtë kemi
shumë argumente nga
Kurani dhe Sunneti i
Pejgamberit  [alejhis-
selam]. 
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soni i tillë konsiderohet mëkatar, sepse ai
vetveten e ka hedhur në shkatërrim, kurse
një veprim i tillë është i ndaluar (haram). 
Ushqimi sunnet. Konsumimi i ushqi-

mit është sunnet atëherë kur me atë sasi të
ushqimit në mënyrë të rëndomtë, krahas
farzeve, kryen edhe sunnetet, edhe punët
e tjera të përditshme. 
Ushqimi i lejuar (mubah). Konsu-

mimi i ushqimit të lejuar (mubah) për
njeriun është deri në çastin kur do të ngo-
pet plotësisht, me qëllim që t’i plotësojë
nevojat e veta fizike dhe në atë mënyrë të
bëhet më i fortë për t’i kryer detyrat e
përditshme. 
Ushqimi i urryer (mekruh).Konsu-

mimi i ushqimit të urryer (mekruh) është
atëherë kur personi ha pak më tepër se sa
ngopja, por që kjo tepricë nuk e dëmton.
Ushqimi i ndaluar (haram).Konsu-

mimi i ndaluar (haram), është atëherë kur
personi ha më shumë se sa ngopja dhe me
këtë e dëmton shëndetin e vet, si dhe kur
ha ushqime të ndaluara (haram).
Parimet bazë të Islamit mbi lejimin

(hallallin) dhe haramin
Çështjen e ndërtimit të konceptit të le-

jimit dhe ndalimit jurisprudenca islame
gjithnjë e ka trajtuar mbi bazën e disa pa-
rimeve themelore islame, të cilat ne do t’i
theksojmë në pika të shkurtra:
Në esencë, të gjitha gjërat janë të

lejuara.
Nga parimet kryesore që ka vendosur

Islami, është ky:  “Çështjet në esencë

janë të lejuara”, përveç sendeve që janë
të ndaluara me tekst të qartë dhe të prerë.
Dijetarët islamë këtë parim e kanë mbë-
shtetur mbi ajetet kuranore,  ku Allahu
(xh. sh.) thotë:
“Ai (Allahu) është që për juve kri-

joi gjithçka ka në tokë...” pastaj ajetin:
“A nuk e dini ju se Allahu nën-

shtroi për të mirën tuaj ç’ka në qiej e
ç’ka në tokë dhe plotësoi ndaj jush të
mirat e Tij, të dukshmen e të fshehtat;
e megjithatë prej njerëzve ka që pole-
mizojnë çështjen e Allahut, duke mos
pasur as dituri, duke mos qenë i udhë-
zuar dhe duke mos pasur libër të ndrit-
shëm.”
Përcaktimi i hallallit dhe haramit

është e drejtë ekskluzive e Allahut 
Parimi i dytë është se Islami e ka për-

caktuar autoritetin që ka të drejtë për të
lejuar, apo për të ndaluar, dhe këtë të
drejtë e ka shkëputur nga kompetenca e
krijesave. Pa marrë parasysh se çfarë po-
zite ka në fenë e Zotit, ose në botën e
tyre.  Ngase këtë të drejtë e ka vetëm Zoti
i Madhërishëm. As monarkët, as murgjit,
as mbretërit e as sulltanët s’kanë të drejtë
që përherë t’u  ndalojnë diçka robërve të
Zotit. Nëse ndonjëri prej tyre vepron kë-
shtu, atëherë ai e kapërcen kufirin dhe
kundërshton të drejtën hyjnore dhe legji-
slacionin për krijesat. Allahu (xh. sh.)
thotë:
“A mos kanë ata ortakë (zota ose

idhuj) që u përcaktuan atyre fe, të cilën

nuk e urdhëroi Allahu? Po, sikur të
mos ishte fjala vendimtare (e Allahut që
shpërblimi dhe ndëshkimi të jenë në ahi-
ret), dhe do të kryhej dënimi mbi ta, e
megjithatë, mohuesit do të kenë dë-
nimi të dhembshëm.”
Kurani na mëson se Allahu (xh. sh.) i

kishte qortuar monarkët dhe murgjit për
arsye se kishin marrë kompetenca që ata
vetë të bëjnë përkufizimin e hallallit dhe
të haramit.  E Allahu (xh. sh.) thotë:

“Ata i konsideruan “ahbarët”
(priftër jehudi) të tyre, “ruhbanët”
(murgjit e krishterë) të tyre dhe Mesi-
hun (Isain) birin e Merjemes, për zota,
pos Allahut, ndërsa ata nuk janë ur-
dhëruar për tjetër (nga pejgamberët),
pos për adhurimin ndaj Allahut një, e
që nuk ka të adhuruar tjetër pos tij. I
lartë është Ai nga çka i shoqërojnë.”
Nuk lejohet lejimi i haramit e as

ndalimi i hallallit
Nuk ka dilemë se sipas mësimeve

islame, e drejta e lejimit (hallallit) dhe e
ndalimit (haramit) është e drejtë eksklu-
zive e Allahut fuqiplotë dhe e të  dërgua-
rit  të Tij, prandaj themi se e lejuar është
çdo gjë që ka lejuar Allahu (xh. sh.) dhe
e ndaluar është çdo gjë që e ka ndaluar
Allahu (xh. sh.).  Në lidhje me këtë kemi
shumë argumente nga Kurani dhe Sun-
neti i Pejgamberit  [alejhis-selam]. Allahu
(xh. sh.) në Kuranin fisnik thotë:

“Mos theksoni me gjuhët tuaja
rrejshëm: “Kjo është e lejueshme, e

kjo e ndaluar”, që kështu të trilloni
gënjeshtra për Perëndinë. Me të vër-
tetë, ata që trillojnë gënjeshtra ndaj
Perëndisë, nuk do të shpëtojnë.”
Transmetohet nga Ebu Dardai (r. a.)

se Pejgamberi  [alejhis-selam] ka thënë:
“Atë që e ka lejuar Allahu (xh. sh.)

në librin e Tij (Kuran), është hallall, e
atë që e ka ndaluar është haram; kurse
për atë që ka heshtur për të, ajo është
falje për ju,  prandaj pranoni prej Alla-
hut faljen e tij, sepse vërtet Allahu nuk
është që ka harruar.”
Ndikimi i ushqimeve hallall në

zhvillimin psiko-fizik të njeriut dhe në
adhurime –ibadete
Dihet mirë fakti se çdo besimtare dhe

besimtar është i obliguar që t’i kushtojë
përkujdesje të madhe mënyrës së të
ushqyerit nga hallalli. Ushqimi hallall
dhe i pastër, përveç se ndikon në ndërti-
min e organizmit të shëndoshë dhe në
ruajtjen nga sëmundjet e ndryshme,  ndi-
kon edhe në aspektin psikologjik e po
ashtu ndikon edhe në ibadetet (adhurimet
e tij). Besimtari islam duhet të jetë i ve-
tëdijshëm se trupin të cilin e ndërton duke
u ushqyer me pasuri të haramit, përveç
pasojave në jetën e kësaj bote, Ditën e
Gjykimit ai trup do të jetë lëndë djegëse
e xhehenemit. Allahu (xh. sh.) në Kuran
thotë:

“Ata që e hanë pa të drejtë pasu-
rinë e jetimëve, në të vërtetë ata hanë

atë që mbush barkun e tyre zjarr dhe
do të futen në zjarrin e Xhehenemit.”
Në hadithin e transmetuar nga Ibni

Abasi (radiallahu-anhuma) thuhet: Në
prezencën e Pejgamberit  [alejhis-selam]
u lexua ajeti kuranor:
“O ju njerëz, hani nga ajo që është

në tokë e që është e lejuar dhe e mirë,
e mos shkoni hapave të djallit, se ai
është armik i hapët i juaj.” Në këtë rast
u ngrit Sead ibni Ebi Vekasi [Allahu qoftë
i kënaqur me të] dhe tha:
O i dërguari i Allahut, lutju Allahut që

të më bëjë nga ata të cilëve  u pranohet
lutja! Pejgamberi  [alejhis-selam] tha: “O
Sa’d, pastroje ushqimin tënd, do të jesh
nga ata që u pranohet lutja, sepse pasha
Atë që shpirti i Muhamedit është në
dorën e Tij, nëse robi hedh një kafshatë
nga harami në fytin e tij, prej tij nuk
pranohet veprimtari dyzet ditë; secili rob
që ka ripërtërirë mish në trupin e tij me
haram dhe kamatë, zjarri është më me
prioritet në zhdukjen e tij.”
Prandaj, ushqimi haram që hyn në

stomakun tonë jo vetëm që na ngop neve
me haram, por edhe syrin, duke i dhënë
atij (syrit)  kënaqësinë e dobët gjatë shi-
kimit të atij harami. Po ashtu, këmba,
dora, veshi i atij që ushqehet me haram,
patjetër që do të merren me punë harami,
ngase marrja me punë hallall do t’i
shkaktojnë mundime të papërballueshme.
Prandaj, meqë dora, këmba, syri, veshi

dhe organet e tjera ndjejnë kënaqësi nga
harami, të gjitha ato organe do të jenë të
privuara nga kënaqësia e ibadeteve. Per-
soni i privuar nga kënaqësia e ibadetit
nuk do ta kryejë ibadetin me dashuri;
edhe nëse e kryen, do ta kryejë vetëm si
një detyrë formale,  që duhet kryer. Në
hadithin e transmetuar nga Ebu Hurejreja
[Allahu qoftë i kënaqur me të]  është
thënë: I dërguari i Allahut  [sal-lall-llahu
alejhi ve sel-leme] ka thënë: 
“O ju njerëz, vërtet Allahu është i

mirë dhe nuk pranon përveç të mirës
dhe se Allahu (xh. sh.) i ka urdhëruar
besimtarët me atë që i ka urdhëruar të
dërguarit dhe tha: “O ju të dërguar,
hani atë që është e lejuar dhe e mirë
dhe bëni vepra të mira, se Unë e di atë
që ju veproni” dhe thotë: “O ju që be-
suat, hani nga të mirat që ju kemi
dhënë, dhe falënderoni Allahun, nëse
jeni që vetëm Atë e adhuroni.” Pastaj
përmendi njeriun që është në rrugë të
gjatë me flokë të shthurura, duke i
ngritur duart e tij drejt qiellit dhe
thotë: o Zot, o Zot; e në anën tjetër
ushqimi i tij është haram, pija e tij
haram, veshja e tij është haram, është
ushqyer me haram. Si mund t”i prano-
het lutja këtij personi.”  

(Vazhdon)

(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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Nga Azra Selimi Sheapi

PASOJAT E SHKURORËZIMIT
Lojet e ndryshme të shkurorëzimit

dhe të shkëputjes së martesës prodhojnë
pasoja të ndryshme. Disa nga ato pasoja
janë:
Keqardhja-ngazëllimi
Si reagim i parë i palëve ndaj shku-

rorëzimit, është paraqitja e ndjenjës së
keqardhjes apo e ngazëllimit, apo ndo-
shta edhe një kombinim i të dyjave. Po
qe se keqardhja paraqitet në masë të
tillë,  saqë i bën palët të inkujarohen,
atëherë u jepet mundësia që të përmirë-
sojnë gabimet e tyre, ta shlyejnë fajin
dhe ta shfuqizojnë veprimin e tyre. Çfa-
rëdo që të jetë ndjenja e palëve, shpal-

lja e shkurorëzimit nuk nënkupton pat-
jetër edhe shkëputjen e menjëhershme
të lidhjes martesore. Aq më pak, kjo
nuk të lë të nënkuptohet panjerëzishmë-
ria, fyerja apo hidhërimi ndaj njëri-tje-
trit. Pajtimi është mjaft i
rekomandueshëm kurdo që ekziston
shpresa për harmoni, ndërsa drejtësia
me mirëqënie është e detyrueshme në

çdo kohë; si brenda, ashtu edhe jashtë
bashkëshortësisë.

Ideti apo periudha e pritjes 
Një pasojë e drejtpërdrejtë e shkuro-

rëzimit, apo shkëputjes së martesës, është
fillimi i periudhës së pritjes, apo kohës
provuese. Kjo zakonisht zgjat tre muaj,
për të lejuar tre kurse mujore. Po qe se
paraqitet shtatzënia, periudha zgjat aq sa
zgjat edhe shtatzënia. Kjo obligohet për
shkak të vërtetimit të gruas nëse është me
barrë. Periudha e pritjes është një kohë e
provës, e rishqyrtimit dhe e kalimit. Ndo-
shta një periudhë më e gjatë do të ishte
torturuese, ndërsa më e shkurtër shumë
nxitëse. Pra, periudha e pritjes mund të
konsiderohet si një masë plotësuese pre-
ventive dhe si pikë e fundit e kontrollit.

Mirëmbajtja në periudhën e pritjes
Fakti se periudha e pritjes është së

paku një zgjerim i pjesërishëm i lidhjes
bashkëshortore, me siguri, ajo është një
nga rregullat e mirëmbajtjes gjatë kësaj
periudhe. Gruaja dhe burri gjatë kësaj
pritje i kanë të njëjtat obligime sikur mar-
tesa të ishte plotësisht e paprekur.

Kujdestaria ndaj fëmijëve
Fëmijët mbesin nën kujdestarinë e

nënës së tyre të shkurorëzuar, pos, nëse
ajo nuk është e aftë. Shkurorëzimi si i
tillë nuk e diskualifikon apo prek të drej-
tën e saj të kujdestarisë. Nëna  duhet të
kujdeset për fëmijët, ndërsa babai duhet
t’i plotësoje shpenzimet e tyre. Derisa kjo
gjë mund të jetë një burim i mundshëm i
tensionit dhe i padisë, po ashtu mund të
jetë një masë për pajtim dhe harmoni. 

Caktimi i mehrit
Po qe se shkurorëzimi zë vend pas

përmbushjes së martesës, gruaja e shku-
rorëzuar duhet të pranojë mehrin e saj të
plotë, ose ndonjë pjesë të caktuar të tij.
Përveç kësaj të drejte të patjetersueshme
të gruas, është mjaft e këshillueshme që
ajo të trajtohet nga dorëheqësi (burri) në
mënyrë sa më bujare dhe sa më të sjel-
lshme.

Rimartesa 
Njëra nga pasojat kryesore të shkuro-

rëzimit është liria për t’u martuar. Të
qenët të shkurorëzuar, nuk do të thotë
patjetër se palët përkatese do të jenë të
njollosura, e as që ata duhet të kalojnë
jetën deri në fund në vetmi apo shfrenim.
Një “gabim” nuk e bën përgjithmonë
palën që ka gabuar, një gjykim i keq nuk
është arsye për shqetësim të vazhdue-
shëm. Mëkatet falen nga Zoti (xh. sh.),

Fëmijët, masë për pajtim 
dhe harmoni

SHKURORËZIMI DHE PASOJAT E TIJ (3)

Sot në shoqërinë tonë martesa nuk e ka më kuptimin që kishte dikur. Modernizimi që vijon si proces, po ia humb
rolin martesës dhe, “sa më moderne” të bëhet shoqëria,  aq më shumë martesa po bëhet një instuticion

problematik shoqëror. Kjo, falë degjenerimit të shoqërisë, mungesës së dashurisë ndërmjet çifteve, numrit të
madh të shkurorëzimeve etj., dukuri të cilat janë krejtësisht të dëmshme për të gjithë ne. 



edhe kështu duhet të bëhen nga njerëzit.
Ekziston gjithmonë mundësia e dytë për
t’íu afruar Zotit dhe për t’u larë keqbërjet
e dikujt. Palëve të shkurorezuara u ofro-
het çdo rast i mundshëm për t’u rimartuar
me njëri-tjetrin, po qe se kanë për qëllim
paqen dhe dëshirojnë harmoninë.

Pasojat që godasin gruan dhe burrin
Sheriati islam ka caktuar përkufizime

të shumta, me qëllim që sa më shumë ta
ngushtojnë sferën e shkurorëzimit.  Disa
fukaha mendojnë se shkurorëzimi që e
dëmton burrin e gruan dhe që e shkatër-
ron interesin e të dyve pa arsye, si p.sh.
harxhimi i pasurisë, konsiderohet i nda-
luar.  Pejgamberi (a. s) thotë: “Mos dëm-
toni veten e as të tjerët.”   Janë bërë
studime të shumta mbi mënyrën e përje-
timeve të emocioneve ndërmjet burrit
dhe gruas. Ajo që është e sigurt, është se
të dy palët shfaqin problem të dukshme
psiko-emocional dhe jo pak herë gjenden
në mes të një konflikti të pashpjegue-
shëm për ta. Por, mënyra e paraqitjes dhe
transmetimit të këtyre ndjenjave është e
ndryshme për ta. Meshkujt  në përgji-

thësi pushtohen nga ndjesitë se ata të
vetëm nuk mund t’ia dalin dot dhe se kuj-
desi mbi vetën do të jetë shumë më i ulët
se më parë. Gjithashtu, efekti moshë
është shumë i rëndësishëm në mënyrën
se si mund të përjetohen efektet e shku-
rorëzimit mbi individin. Studimet kanë
treguar se partnerët e përfshirë në këtë
proces, që janë në një moshë mbi mesa-
taren (40 vjeç e më lart) atëherë edhe pa-
sojat e këtij shkurorëzimi do të jenë në
një shkallë më të ulët vështirësie emo-
cionale. Ekspertët e mëparshëm në fu-
shën emocionale i rrisin individit ndjenjat
e besimit dhe vlerësimit mbi vetën. Fem-
rat janë më të përfshira në jetën e tyre fa-
miljare dhe pas procesit të ndarjes janë
më të fokusuara drejt fëmijëve të tyre
sesa drejt jetës së tyre private dhe intime.

Pasojat që godasin fëmijët dhe anë-
tarët tjerë të familjes
Divorci nuk është një ngjarje kalim-

tare për një fëmijë, por është një proces
që zgjat për shumë vite. Divorci dhe im-
pakti i tij në sjelljen e fëmijëve kanë qenë
qëllimi i disa studimeve dhe objekt i di-

skutimeve të shumta në fushën e psiko-
logjisë, duke ngjallur një interes të ve-
çantë për studiuesit e shkencave sociale
në përgjithësi. Divorci i prindërve dhe
sjellja e fëmijëve mund të shihen në disa
këndvështrime. Psikologët dhe sociolo-
gët mendojnë se divorci ndikon në sjel-
ljen e fëmijëve. Një pjesë e tyre arrijnë në
këtë përfundim duke e krahasuar sjelljen
e fëmijëve me prindër të divorcuar me atë
të fëmijëve me prindër të padivorcuar.
Disa të tjerë kanë studiuar sjelljen e fë-
mijëve para dhe pas divorcit. Studiuesit
kanë shtuar vëmendjen e tyre në faktin se
si niveli i marrëdhënieve nënë-baba, prin-
dër-fëmijë dhe gjyshër-prindër, ndikojnë
në mënyrë të drejtëpërdrejtë në rritjen
dhe zhvillimin e fëmijës në familje. Fë-
mijët që jetojnë bashkë me prindërit e
tyre biologjikë janë më të shëndetshëm
psikologjikisht sesa fëmijët me prindër të
divorcuar. Kur lidhjet martesore të prin-
dërve janë të ngrohta dhe të kujdesshme,
nënat dhe baballarët mburrin dhe stimu-
lojnë fëmijët e tyre më tepër sesa i shajnë
dhe i nënvlerësojnë. Ndërsa, kur martesa
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është e vrazhdë dhe e paqëndrueshme,
prindërit tentojnë të jenë më pak të për-
gjegjshëm ndaj kërkesave të fëmijëve të
tyre. Në këtë rast ata janë më kritikë,
shprehin më tepër mërzitje, ashpërsi dhe
shpeshherë i dënojnë ata. Fëmijët janë ata
që shfaqin hapur ndjenja të fuqishme dë-
shpërimi, agresiviteti, zemërimi dhe
frike. Shpeshherë nga ata ndjehen fajtorë
dhe të pafuqishëm për ndarjen e prin-
dërve të tyre. Në disa raste ata fajësojnë
veten për ndarjen e tyre. Vlen të thekso-
het se në ato momente që ndodh procesi
i ndarjes, edhe ndjenjat e fëmijës injoro-
hen totalisht, pa tentuar që të shpjegohen
shkaqet e këtij shkurorëzimi; këta fëmijë
do të shfaqin probleme të dukshme në
shkollë dhe në shoqëri, të reflektuara në
sjellje, komunikim, bashkëpunim  me ba-
shkëmoshatarët, si dhe do të perfshihen
në vetëvlerësime dhe imazhe të ulëta mbi
veten e tyre.  Një nga problemet më të
dukshme tek ta është se në të ardhmën
shfaqin devijanca të ndryshme në komu-
nikim me prindërit e tyre, por edhe në
marrëdheniet intime, ku ata përfshihen.

Çfarëdo moshe që të jenë fëmijët, duhet
të marrin një shpjegim të mundshëm se
cilat janë arsyet dhe kushtet që prindërit
e tyre po ndahen, në mënyrë të tillë që
edhe panorama psikologjike e kësaj fë-
mije të jetë akoma më e qartë. Në qoftë se
do të studionin një grup fëmijesh me fa-
milje të përbëra nga të dy prinderit dhe
fëmijët që vijnë nga familje të divor-
cuara, do të kuptonim se disa nga shkaqet
që çojnë në zhvillimin e këtyre çrregulli-
meve janë:
Humbja e kontaktit me prindërit – Të

dy prinderit, si nëna dhe babai, janë bu-
rime të rëndësishme për fëmijët. Studi-
met kanë treguar se shkurorëzimi e ka
larguar njërin prind dhe, si rrjedhojë,
edhe kontaktet me fëmijën janë shumë të
rralla. Një mungesë e tillë sjell konfuzion
në gjendjen psikologjike të tij, të cilit i
mungon modeli i prindërimit, për të cilin
ai ka nevojë. Në mënyrë graduale, ky
model përjashtohet nga fëmija, duke
sjellë pengesa në komunikimet e tij të va-
zhdueshme.
Jetë më stresuese familjare –Këta fë-

mijë duke jetuar nën stres të vazhdue-
shëm për shkaqe të ndryshme, që mund
të jenë: psikologjike, sociale dhe ekono-
mike, mbyten nga presionet dhe konflik-
tet e vazhdueshme që hasin brenda
familjeve të tyre. Si rrjedhojë, ata rriten
dhe zhvillohen nën ndikimin e vështirë-
sive të mëdha, duke humbur besimin dhe
kurajën mbi veten dhe shoqërinë.
Humbja e një ekonomie të qëndrue-

shme - Duke jetuar vetëm me një prind,
edhe stabiliteti ekonomik i familjes së
ndarë është mjaft i lëkundur, fakt ky i
përthithur nga fëmija dhe ndjesia që ai
përjeton është ndryshimi ndërmjet tij dhe
fëmijëve të tjerë, duke ulur nivelin e ima-
zhit tek vetja.

KONKLUZIONE
Prej çështjeve të cilave Islami u ku-

shton rëndësi të veçantë është edhe çë-
shtja e familjes, brenda shtëpisë dhe
jashtë saj. Duke pasur parasysh se baza-
ment i çdo familjeje janë burri dhe
gruaja, Allahu për ta vendosi ligje, caktoi
kufi dhe rregulla, u dha detyra dhe ua bëri
me dije se përmbajtja dhe veprimi me
këto ligje dhe rregulla prej anës së ba-
shkëshortëve është shkak i formimit të
një familje të shëndoshë e të lumtur, e si
shkak i përmirësimit të tyre më vonë do
të vijë edhe deri tek një formim i një sho-
qërie të shëndoshë e të lumtur, e cila ar-
rihet duke iu përmbajtur programit që na
e solli feja islame.  Prandaj edhe Omeri
(r. a.) ka thënë: “Ne jemi një popull të
cilin Allahu e ka bërë krenar me Islamin,

e nëse kërkojmë krenari tjetër pos Isla-
mit, Allahu ka për të na poshtëruar.”
Në shoqërinë shqiptare, viteve të fun-

dit, shkurorëzimi është bërë një nga du-
kuritë sociale me dimension të zgjeruar.
Madje është shndërruar në një ndryshim
në përceptimin social të tij, duke u kon-
sideruar si gjë normale, e cila mund t’u
ndodhë të gjithëve.  E njëjta gjë ka prekur
edhe shoqërinë tonë, e cila kundrejt kësaj
çështjeje, nuk ka pasur një shkallë kaq të
lartë të numrit të çifteve të ndara, por sot,
në shoqërinë tonë, martesa nuk e ka më
kuptimin që kishte dikur. Modernizimi që
vijon si proces, po ia humb rolin martesës
dhe, “sa më moderne” të bëhet shoqëria,
aq më shumë martesa do të bëhet një in-
stuticion problematik shoqëror. Duke
parë degjenerimin e shoqërisë sonë, mun-
gesën e dashurisë ndërmjet çifteve, num-
rin e  shkurorëzimeve që rritet çdo ditë e
më shumë, vendosa që ta shtjelloj këtë
temë duke marrë edhe numrin e shkuro-
rëzimeve prej vitit 2007 deri në vitin
2017.
Kam cekur në këtë temë pasojat që

sjell një shkurorëzim, te bashkeshortët, te
fëmijet dhe në shoqëri. Një shkurorezim
edhe nëse ndodh në ditët e sotme, që për
fat të keq është bërë shumë e shpeshtë,
mënyra se si vjen deri tek shkurorëzimi
nuk është  e njëjtë me një shkurorëzim që
ka ndodhur  para disa viteve. Por, pasojat,
vuajtjet e një fëmije që s’mund të këtë një
familje të bashkuar është e njëjtë.  Pran-
daj, duke e ditur që shkurorëzimi si një
opsion i papëlqyer tek Allahu (xh. sh.),
çdo çift duhet të mundohet që ai të jetë
hapi i fundit. Si një metodë për t’i ikur
shkurorëzimit, çdo çift duhet t’i ndjekë
këto këshilla:
Të kthejmë buzëqeshjen në shtëpitë

tona, që t’i thyejmë errësirat në shpirtrat
tanë, e Zoti me anë të buzëqeshjes të na
dhurojë nur, dritë nga këto buzëqeshje,
sepse - ti kur buzëqesh, atëherë buzëqesh
me nurin nga Allahu që ta fal.
Të ndahet kohë për njëri-tjetrin së

paku gjysmë ore në ditë, të bëni një shë-
titje, sepse edhe zemrat fillojnë të plaken
e ka nevojë që të lëviz e të ndërrojë am-
bientin, duke e pasur qëllimin për hir të
Zotit, që të afrohemi edhe më teper me
njëri-tjetrin. Le të mos mendojë ma-
shkulli se gjinia femërore nëse hesht goja
e saj, do të heshtë edhe brendësia e saj.
Lëre le të flas dhe - kuptoje atë.
Le të shikojnë bashkëshortët te njeri-

tjetri se çka do ai ose ajo, dhe mundohuni
t’ia plotësoni. Së paku fjalët që ai ose ajo
i preferojnë që t’i dëgjojnë.

(Fund)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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Shkruan: Jusuf  ZIMERI

HYRJE
Aborti nuk është fenomen i ri i sho-

qërisë njerëzore, sepse një fenomen i tillë
ka ekzistuar edhe në shoqëritë e mëher-
shme. Edhe në kohërat më të vjetra nje-
rëzit kanë bërë përpjekje që këtë anomali

ta administrojnë me logjikën e shëndo-
shë, që përputhet me logjikën dhe natyr-
shmërinë njerëzore. Edhe në shoqëritë
më të vjetra janë bërë tentativa për rre-
gullime administrative dhe juridike nga
qarqe të ndryshme fetare e gjyqësore.
Ndër ligjet e para që është marrë me rre-
gullimin e kësaj procedure është ligji i su-
merëve, 2000 vjet p.e.s., pastaj ligji i

Hamorabit, 1300 vjet p.e.s. Gjithashtu,
mund të përmenden edhe ligjet hinduse
1200 vjet p.e.s.  Të gjitha këto ligje kanë
bërë përpjekje të bëjnë rregullimin e
abortit dhe kanë parashikuar edhe masa
sanksionuese ndaj atyre që kanë marrë
hapa të tillë.
Duke u mbështetur në këto ligje të

mëhershme, nënkuptojmë se edhe në të

kaluarën e hershme mirë e kanë kuptuar
se aborti është një virus shkatërrues i nje-
rëzimit, prandaj edhe kanë marrë masa
konkrete për të penguar këtë dukuri.
Kanë ekzistuar edhe filozofë të njo-

hur botërorë, siç janë Platoni e Aristoteli,
të cilët abortin e kanë trajtuar si diçka
shumë normale, si çështje të ligjshme;
andaj, si në Athinë, ashtu edhe në Romë
ishte miratuar ligji i cili jo vetëm që e le-
jonte abortin, por shkonte edhe një hap
më tutje, duke e lejuar edhe mbytjen e fo-
shnjave të porsalindura. 
Kurse sa i përket mendimit të Hipo-

kratit, i cili edhe konsiderohet si ‘baba i
mjekësisë’, dhe betimin e të cilit e japin
të gjithë mjekët, ai konsideronte se aborti
është vepër rreptësisht e ndaluar dhe
kryerësi i saj duhet të ndëshkohet.
Sa i përket qëndrimit të feve të shpal-

lura me karakter botëror,  dihet fakti se
aborti në parim është veprim i ndaluar te
të gjitha fetë, me përjashtime dhe rregul-

lime të sistemuara.
Në botën bashkëkohore dhe moderne

aborti gjithnjë e më shumë po merr për-
masa më të gjëra dhe tërë kjo po ndodh
në emër të zbatimit dhe implementimit të
lirisë dhe të drejtave të njeriut, që në
esencë aspak nuk ka të përbashkët me
këtë. Nuk ekziston e drejtë apo liri në të
cilën mund të thirret logjika e shëndoshë
e që mund të lejojë që në emër të tyre të
vriten 50 deri 56 milionë fëmijë të pafaj-
shëm përmes çmendurisë së abortit - sta-
tistika këto që janë mbledhur mes viteve
2010-2014. Kjo nënkupton se ¼ apo 25%
e shtatzënive përfundojnë në abort, e kjo
është shifër trishtuese  për ata që kanë
mendje të shëndoshë dhe logjikë për të
logjikuar. Kjo shoqëri  gjithnjë e më
shumë po dëshmon se në çdo hap të jetës
po dehumanizohet, njeriu po largohet nga
gëzhoja e vet njerëzore, nga natyrshmëria
e tij dhe gjithnjë e më shumë po egërso-
het dhe po humb tiparet humane dhe spi-

rituale, sepse të vriten 50-60 milionë fë-
mijë në një vit pa fije faji, ende pa e shi-
juar jetën e garantuar, është më shumë se
krim njerëzor.

Qëndrimi i Islamit ndaj abortit
Një nga veprat që është në kundër-

shtim me imperativin ligjor dhe në kun-
dërshtim me parimet universale islame
dhe njerëzore, e që në jurisprudencën
islame konsiderohet veprim penal, dhe
për të parashihet sanksion, është edhe çë-
shtja e abortimit. 
Arsyeja thelbësore që abortimi sipas

jurisprudencës islame të konsiderohet ve-
prim penal është ataku që i bëhet jetës, si
vlerë dhe e drejtë esenciale që Islami dhe
jurisprudenca e tij pa kompromis është
përcaktuar në mbrojtjen e saj. Në legji-
slacionin islam e drejta e jetës është e
drejtë vetoje,  të cilën Krijuesi Absolut
(Allahu) e ka rezervuar vetëm për veten e
Tij, dhe askush tjetër nuk e posedon të

Aborti, vepër penale islame

TEMA AKTUALE

Arsyeja e cila mund të lejojë abortin, në një periudhë kohore të caktuar, është vetëm atëherë kur rrezikohet
jeta e nënës së fëmijës dhe detyrimisht duhet ndërhyrë që të shpëtohet jeta e saj me nxjerrjen e fetusit.
Veprohet kështu, sepse kur është në pyetje jeta e nënës,  apo e fëmijës,  përparësi i jepet jetës së nënës
ndaj jetës së fëmijës së palindur, dhe veprohet sipas rregullit “Kryerje e njërës prej dy veprave, dëmi i së

cilës është më i vogël se i tjetrës.”
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drejtën që dikujt tjetër t’ia uzurpojë këtë,
apo ta privojë nga kjo e drejtë. Jo vetëm
kaq, por Islami shkon edhe më larg nga
kjo, sepse këtë të drejtë edhe vetë bartë-
sit të jetës nuk ia dha të drejtën që ta
shuajë jetën e vet përmes vetëvrasjes,
sepse edhe ky veprim islamikisht konsi-
derohet veprim penal në dallim nga e
drejta pozitive. 
Nëse në të kaluarën e largët prindërit,

të nxitur nga rrethanat dhe traditat bar-
bare të shoqërisë së tyre, i mbytnin fëmi-
jët e vet të porsalindur duke i varrosur të
gjallë, sot, në kulmin e botës së moderni-
zuar dhe të civilizuar kryhet i njëjti ve-
prim, me të njëjtat pasoja, vetëm se me
metoda më të sofistikuara, përmes abor-
tit teraupetik, duke ia marrë jo vetëm
jetën fetusit në vendbanimin e tij të
ngrohtë, por edhe duke e masakruar atë.
Për të qenë krimi dhe ironia edhe më e
madhe se kjo, në botën bashkëkohore
përmes abortit fëmijët në të shumtën e ra-
steve vriten për motive mediokre e pse jo
edhe banale, që janë ndërtimi i jetës per-
sonale mbi kurrizin e tjetrit, interesa me-
diokre ekonomike dhe në të shumtën e
rasteve për të zhdukur gjurmët e tradhtisë
dhe të prostitucionit.

DISPOZITAT JURIDIKE ISLAME
RRETH ABORTIT

Duke u nisur nga burimet autentike
islame, si dhe nga parimet e përgjithshme
islame, juristët islamë,  e në mesin e tyre
edhe prof. Jusuf Kardavi, ndërtuan qën-
drimin se aborti në esencë është veprim i
ndaluar dhe, sa i më vonshëm të jetë
aborti, edhe dispozita e ndalimit është më
e rëndë.
Që në fillim të theksojmë se sa i për-

ket çështjes së abortit juristët islamë që
merren me çështjet penale, duke e trajtuar
këtë vepër si krim të pamoralshëm dhe
antinjerëzor, kanë theksuar që aborti
është disa llojesh, sa i përket kohës së
abortimit.

ABORTI PARA DYZET (40) DITËVE 

Nëse aborti kryhet brenda periudhës
kohore dyzetditëshe, nga momenti kur ka
zënë fill shtatzënia, atëherë ky abort është
i lejuar sipas Islamit.  Dispozita juridike
islame e këtij lloji të abortit është e ngja-
shme me dispozitën e përdorimit të ma-
save preventive –kontraceptive për
shtatzëni.  Megjithatë, edhe ky abort
sipas juristëve islamë kushtëzohet. Ja
disa kushte:
Aborti të bëhet me pajtimin e plotë të

dy palëve bashkëshortore, sepse fryti

është i përbashkët mes palëve, dhe
asnjëra palë nuk ka të drejtë të vendosë
për të drejtën e palës tjetër pa pëlqimin e
saj/të tij.
Aborti nuk guxon të jetë rezultat i fri-

kës nga kushtet ekonomike dhe varfëria,
sepse aborti me këtë qëllim është i nda-
luar,
Aborti duhet të jetë i lejuar nga mjeku

ekspert mysliman, i cili duhet të konsta-
tojë profesionalisht se ky abort nuk do të
sjellë pasoja apo efekte negative,
Për të qenë ky abort i lejuar, kushtë-

zohet që shtatzënia të jetë fryt i kurorës
së shëndoshë bashkëshortore, që nënkup-
ton se aborti si fryt i prostitucionit nuk le-
johet sipas parimeve islame.

ABORTI PREJ 40-120 DITË NGA
SHTATZËNIA

Për abortin në këtë periudhë të zhvil-
limit të fetusit juristët islamë i gjejmë të

ndarë në dy mendime. Sipas mendimit të
parë, e që paraqet edhe mendimin më të
përkrahur të juristëve islamë,  aborti në
këtë periudhë të zhvillimit të fetusit në
mitrën e femrës nuk lejohet, vetëm në
raste kur kërkohet nevoja, e kjo detyri-
misht duhet konstatuar nga dy mjekë ek-
spertë të fushës përkatëse dhe
myslimanë,  për faktin se barra e shtatzë-
nisë është duke e dëmtuar femrën. Kra-
has këtij mendimi, ekziston edhe
mendimi tjetër, që është pak më tolerues
në pikëpamje që e lejojnë abortimin e
edhe në këtë periudhë kohore, por gji-
thnjë duke plotësuar kriteret dhe kushtet
nga lloji i parë i abortit.

ABORTI PAS 120 DITËVE TË
SHTATZËNISË 

Abortimi pas kalimit të 120 ditëve
nga fillimi i shtatzënisë është pika jo
vetëm më kritike, por edhe më tmerruese

e qenies njerëzore, andaj juristët islamë
janë unanimë dhe për këtë çështje para-
qesin konsensus në të gjitha kohët dhe
vendet për ndalimin e këtij aborti.  
Pasi që fryti në barkun e nënës të ketë

kaluar 120 ditë, sipas mendimit absolut
të juristëve islamë, atij i frymohet shpirti
dhe ai ka marrë formën e plotë të njeriut
dhe ndihet i gjallë, që nënkupton se atij
sigurohet e drejta e jetesës; krimi mbi të
konsiderohet krim mbi një njeri, vrasjen
e të cilit Allahu (xh. sh.) e ka ndaluar. Të
këtij mendimi janë shumë dijetarë,  siç
janë: Kurtubiu, Imam Neveviju, Ibn Ku-
dame, Ibni Abidini etj. etj.
Argumentet për ndalimin e abortit në

këtë periudhë janë të shumta dhe të ndry-
shme, por ne do të përmendim disa prej
tyre. Allahu (xh. sh.) thotë: “Dhe mos
mbytni shpirtin që Allahu e ka nda-
luar (mbytjen e tij), përveç me drej-
tësi (që e kërkon sheriati). E kush
mbytet pa të drejtë (pa faj), kujdesta-

rit të tij Ne i kemi dhënë të drejtë (të
kërkojë drejtësinë), e ai të mos kalojë
kufirin në mbytje derisa ai është i
ndihmuar (prej Allahut).” (El-Isra’ë, 33)
Pastaj në ajetin tjetër thuhet: “Dhe mos i
mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfë-
risë, se Ne ua sigurojmë furnizimin
atyre dhe juve, e mbytja e tyre është
mëkat i madh.” (El-Isra’ë 31) 
Foshnja pasi që t´i vijë shpirti ka jetë

të plotë. Sipas së drejtës islame, asnjë
shpirti nuk i jepet prioritet ndaj shpirtit
tjetër. Ai i cili kërcënohet nga vdekja, nuk
ka të drejtë që ta vrasë një shpirt tjetër,
edhe pse jeta e këtij shpirti rrezikohet nga
vdekja e tij. Në këtë rast, mendimi i akë-
cilës nënë se, nëse e aborton fëmijën
mund të shpëtojë nga rreziku i vdekjes,
nuk është i arsyeshëm.
Arsyeja e cila mund të lejojë abortin

në këtë periudhë kohore është vetëm atë-
herë kur rrezikohet jeta e nënës së fëmi-
jës dhe detyrimisht duhet ndërhyrë që të

shpëtohet jeta e saj me nxjerrjen e fetu-
sit. Veprohet kështu, sepse kur është në
pyetje jeta e nënës, apo e fëmijës, për-
parësi i jepet jetës së nënës ndaj jetës së
fëmijës së palindur, dhe veprohet sipas
rregullit “Kryerje e njërës prej dy ve-
prave, dëmi i së cilës është më i vogël se
i tjetrës.”

PASOJAT JURIDIKE ISLAME NGA
ABORTI

Theksuam edhe më parë se aborti, i
ndaluar sipas jurisprudencës islame, një-
kohësisht konsiderohet edhe krim apo
atak ndaj jetës së njeriut, që nënkupton se
një veprim i tillë trajtohet edhe si vepër
penale islame dhe, si e tillë, përveç se ka
pasoja morale, shëndetësore, detyrimisht
që ka edhe pasoja juridike islame. Nisur
nga parimi se sipas së drejtës islame san-
ksioni duhet të jetë në harmoni të plotë
me peshën e veprës penale, atëherë kon-
siderohet se edhe sanksioni i veprës pe-
nale të abortit varet nga pesha e veprës
penale të abortit, që mund të paraqitet në
forma të ndryshme. Në vazhdim do të
theksojmë disa prej tyre, duke sqaruar
edhe sanksionin përkatës.

SANKSIONI I ABORTIT

Sanksioni për veprën penale të abor-
tit që parasheh kodi penal islam është:
Shpagimi i dijes
Me nocionin “dije” në terminologjinë

e sheriatit islam nënkuptohet sasia e për-
caktuar e pasurisë, e cila duhet të shpa-
guhet së dënim i përcaktuar për veprimin
penal, siç është aborti, apo vrasja me
gabim.
Prandaj, nëse dikush bëhet shkaktar

që gruaja shtatzënë ta hedhë fëmijën e
saj, të abortojë pa justifikim juridik islam,
e drejta islame – Sheriati për të parasheh
dënime të rënda. Nëse dikush e rreh
gruan shtatzënë, e frikëson, e sanksionon
me uri, apo i ofron ndonjë erë që e shkak-
ton abortin etj., pavarësisht se me këto
masa apo veprime kryerësi i tyre kishte
për qëllim abortin e saj apo jo, shkaktari
i veprës nuk lirohet nga sanksioni që
është:  shpagim i dijes. Ky dënim i para-
parë e përfshin si vetë gruan shtatzënë për
fëmijën e saj, ashtu edhe dikë tjetër që e
shkakton abortin me apo pa dashje. Për
shembull, nëse një grua përdor ndonjë
ilaç pa udhëzimin dhe këshillën e mjekut,
me ç´rast shkaktohet aborti, atëherë kjo
vepër konsiderohet krim dhe për këtë ajo
grua mban përgjegjësi juridike dhe obli-
gohet të paguajë dije. Në dallim nga rasti
kur gruaja shtatzënë përdor ndonjë ilaç
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Shkruan: Prim. Dr. Mair Iseini

Trishtimi pas humbjes së një fëmije
vret intimitetin. Humbja e një fëmije
shumë shpesh të fshin çdo lloj dëshire:

për të folur, për t'u argëtuar, madje dhe
për të përjetuar momente intime me par-
tnerin. Seksologët janë munduar të shpje-
gojnë se si duhet të kalohen këto
momente të vështira. Për të pasur një ide

mbi abortet spontane, nuk kemi nevojë
për të dhëna shkencore apo për statistika.
Për këtë na mjafton eksperienca e jetës.
Të gjithë ne njohim të paktën një grua,
një shoqe, një të afërme apo një kolege, e

me udhëzimin dhe këshillën e mjekut,
me qëllim të shërimit të ndonjë sëmun-
dje, ndërsa një ilaç i tillë tek ajo shkak-
ton abort, kjo nuk konsiderohet krim dhe
për të nuk mban përgjegjësi juridike dhe
nuk obligohet të paguajë dije.
Për të qenë obligim shpagimi i dijes,

është kusht që fetusi të ketë kaluar fazën
e tretë (120 ditë) të zhvillimit të vet (El
Mudgatu – copë mishi i ngjizur) dhe të
ketë filluar ta marrë formën e njeriut. Kjo
duhet të konstatohet edhe prej dy gjine-
kologëve myslimanë. Por, nëse fëmija
nuk e ka kaluar këtë fazë, porse është
ende El Alekatu (gjak i ngjizur), apo është
El Mudgatu, por ende nuk e ka marrë
formën e njeriut, atëherë shkaktari i abor-
tit nuk është i obliguar të paguajë dije.
Dështimi i shtatzënisë, përkatësisht

aborti nga gruaja shtatzënë, në këto raste
mund të jetë:

a. hedhja e fëmijës së vdekur,
b. hedhja e fëmijës së gjallë.

a. Hedhja e fëmijës së vdekur
Nëse fëmija abortohet i vdekur nga

nëna, atëherë shkaktari i këtij krimi san-
ksionohet me pagim të dijes, e cila në ter-
minologjinë e jurisprudencës islame
quhet Girre, që është në vlerë të pesë (5)
deveve, apo në kundërvlerë prej pesë-
dhjetë dinarë ari ose pesëqind (500) dër-
hem argjend, siç parashihet në shkollën
juridike hanefite.
Argument për këtë kemi hadithin e

transmetuar nga Ebu Hurejra (r. a.), i cili
thotë: “Derisa rriheshin mes vete dy gra
nga fisi hudhejl, njëra prej tyre e gjuajti
tjetrën me gurë dhe e mbyti - edhe atë,
por edhe fëmijën që gjendej në barkun e
saj. Me këtë rast lënda për procedurë gjy-
qësore u ngrit te Pejgamberi (alejhis-
selam), i cili gjykoi dhe mori këtë
vendim: „Dija e fëmijës së saj është 5
deve, dhe dijen e gruas (së vrarë) duhet
ta paguajë familja e vrasëses, 100
deve.“ 
Në zgjidhjen e problemit në proce-

durë, si dhe për shkakun e vdekjes së fë-
mijës, për të vërtetuar se është pasojë e
krimit apo jo, rol të rëndësishëm në pro-
cedurë ka edhe gjinekologu, apo mjekë-
sia gjyqësore. Në bazë të analizave dhe
konstatimeve të saj mund të gjykohet për
pagimin apo për mos pagimin e dijes.
S´do mend se, në rast të krimit, nëse
gruaja aborton dy fëmijë binjakë apo më
shumë, atëherë edhe numri i dijes jepet
sipas numrit të fëmijëve. 
Dijen si sanksion duhet paguar fa-

milja e shkaktarit të krimit, apo fisi i tij.
Imam Bejhekiu na rrëfen se si një ditë
Omeri, i biri i Hatabit (radiall-llahu

anhu), e ftoi një grua që të vijë deri tek
ai. Kur dëgjoi për këtë, ajo u frikësua pa
masë, duke thënë: ‘E mjera unë, ç´ka
Omeri me mua!?’ Derisa ishte duke
shkuar rrugës, nga frika për atë që e ki-
shte ftuar Omeri në rezidencën e tij, ajo
abortoi fëmijën, i cili pas një vaji të
shkurtër vdiq menjëherë. Pastaj, për ta
zgjidhur, këtë problem Omeri (r. a.) filloi
të kërkojë këshilla dhe sugjerime juridike
islame prej shokëve të Pejgamberit (ale-
jhis-selam). Disa prej tyre i thanë se
Omeri nuk është i obliguar të paguajë dije
për këtë rast. Lirimin nga përgjegjësia e
bënë duke u arsyetuar në faktin se është
Kalif dhe edukator i myslimanëve. Por,
gjatë tërë kësaj kohe Aliu (radiall-llahu
anhu) rrinte anësh dhe heshtte. Pastaj
Omeri u kthye kah ai dhe e pyeti:
Ç’thoni ju, o baba i Hasanit? Atëherë
Aliu (radiall-llahu anhu) iu për-
gjigj: “Nëse këta e thanë mendimin e
vet, mendimi i tyre është i gabuar, e
nëse këtë e thanë vetëm për hir tëndin,
nuk të këshilluan mirë, sepse ti në këtë
rast je i obliguar që ta paguash dijen,
sepse këtë grua e frikësove ti, dhe prej
frikës ajo e hodhi fëmijën-abortoi.”
Omeri tha: „Po të betohem që të mos
lëvizësh nga vendi përderisa dijen ta
ndajmë në popullin tënd.”

Kush e trashëgon dijen e abortit?
Meqenëse dija është pasuri e vikti-

mës, atëherë e drejta islame parasheh se
dijen e foshnjës së mbytur mund ta tra-
shëgojnë vetëm trashëgimtarët juridikë,
të cilët i parasheh jurisprudenca islame.
Shkaktari i krimit nuk mund të tra-

shëgojë asgjë, madje sikur të ishte edhe
ndonjë i afërm fare i afërt. Sikur për atë
dështim (abort) fajtorë të ishin baba apo
nëna, nuk kanë të drejtë në trashëgimin e
dijes, sepse në këtë rast ata trajtohen si
vrasës të padrejtë. Këtë e argumenton
edhe një hadith i Pejgamberit (a. s.):
“Vrasësi nuk trashëgon.” Nëse vetë
gruaja shtatzënë është shkaktare për abor-
tin e fëmijës, atëherë ajo obligohet ta pa-
guajë dijen dhe atë mund ta trashëgojnë
të gjithë anëtarët tjerë trashëgues, por jo
edhe ajo.

b. Hedhja e fëmijës së gjallë
Nëse për shkak të ndonjë agresiviteti

apo sjellje barbare gruaja e hedh fëmijën
të gjallë dhe pastaj vdes ai fëmijë, pas
konstatimit të dy gjinekologëve vrasësi
obligohet që ta paguajë dijen, porse kësaj
radhe dija duhet të jetë e plotë, e jo e asaj
sasie që jepet për fëmijën e hedhur të
vdekur. 
Në këtë rast, dije e plotë do të thotë

që pagesa të bëhet në vlerë të njëqind
(100) deveve, apo në kundërvlerë prej një
mijë (1.000) dinarëve ari, ose dhjetë mijë
(10.000) dërhem argjendi. 
Ngritja apo zbritja e dijes prej asaj të

plotës në atë të fëmijës bëhet për dy
shkaqe:
Nëse lind dyshimi i thjeshtë se,

shkaku i vdekjes së fëmijës apo hedhjes
së tij është diku gjetiu, pra, jashtë armi-
qësisë së shprehur ndaj nënës shtatzënë,
dhe,
Nëse konstatohet se armiqësia i është

shprehur drejtpërsëdrejti nënës shtatzënë,
e jo fëmijës që bie viktimë e kësaj armi-
qësie.

2. Kefareti për abortim
Kefareti është sanksioni i dytë i abor-

tit, andaj kur jemi te kjo temë që në fillim
të potencojmë se për këtë kefaret vlejnë
dy dispozita juridike islame, hukme, që
janë:
- kefareti mendub
- kefareti farz
Nëse fëmija abortohet, hidhet i vde-

kur, atëherë kefareti është mendub. Por,
nëse fëmija abortohet, hidhet i gjallë e pa-
staj vdes prej pasojave të marra nga sjel-
ljet antinjerëzore, atëherë kefareti është
obligim, pra farz.
Kefaretin e ka caktuar Allahu (xh.

sh.), i Cili thotë: “E kush mbyt gabi-
misht një besimtar, ai është i obliguar
të lirojë një rob besimtar dhe shpagi-
min do t´ia dorëzojë familjes së tij, për-
pos nëse ia falin… E kush nuk ka
mundësi, le të agjërojë dy muaj rresht
pandërprerë si pendim ndaj Allahut.
Allahu është më i dituri, ligjdhënësi më
i drejtë.” (En Nisa, 92)
Sipas këtij ajeti, nënkuptojmë se në

kohën e sotme, për mbytje, jemi të obli-
guar që në shenjë kefareti të agjërojmë dy
muaj rresht pandërprerë.
Nëse gjatë agjërimit të kefaretit para-

qitet ndonjë arsye juridike e Sheriatit
islam që e ndërpret agjërimin, siç është
rasti te femrat gjatë menstruacioneve, kjo
nuk konsiderohet shkëputje, dhe, menjë-
herë pas kalimit të kësaj pengese obligo-
het të vazhdojë edhe më tej agjërimin prej
aty ku ka ngelur. Por, nëse shkaku është
aksidental - ta zëmë: sëmurje - atëherë
ndërpritet agjërimi dhe pasi të kalojë së-
mundja, agjërimi bëhet i obligueshëm për
t´u përsëritur prej fillimit.
Po ashtu, duhet përmendur se obli-

gimi i kefaretit nuk e liron prej pagesës
së dijes shkaktarin e krimit, pavarësisht
se a është kefareti mendub apo farz.

Allahu e di më së miri!

A B O R T I
(Nënë, përse ma more jetën?)

Aborti është shkatërrim i qëllimtë i fetusit në mitër, apo çfarëdo lindje e parakohshme me qëllim që të
shkaktohet vdekja e fetusit. Hipokrati ka shënuar në betimin e tij të famshëm: “Nuk do t’i jap leje gruas që të

shkaktojë abortin.”
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cila ka humbur fëmijën e saj. Ekspertët
thonë se një abort spontan është diçka
shumë normale dhe që nuk duhet të shqe-
tësohemi, sepse nuk mund të parandalo-
het. Për këtë arsye femrat lihen vetëm për
të jetuar këtë lloj zije sikur për të gjithë
dhimbja e saj apo situata në të cilën ndo-
dhet të mos ishte shumë e rëndësishme.
"Kjo situatë është shumë delikate dhe
duhet t'i kushtohet shumë rëndësi, edhe
pse shtatzënia mund të ketë qenë vetëm
pakjavëshe, femra gjithsesi ka filluar të
mendojë dhe të bëjë projekte për jetën e
re që po mban brenda vetes. Kur të gjitha
këto projekte dhe iluzione përfundojnë në
një mënyrë kaq tragjike, është shumë
normale që femra të kalojë në një fazë de-
presioni dhe trishtimi. Kjo situatë për-
fshin dhe sferën seksuale. Është shumë e
vërtetë që pas një aborti një në dhjetë
femra humbasin dëshirën për të pasur
marrëdhënie seksuale me partnerin e tyre.
Përse ndodh e gjitha kjo? Para së gji-
thash, ka një shpjegim fizik. Ndërprerja
e shtatzënisë sjell edhe një çrregullim
shumë të madh hormonal, e cila reflekto-
het edhe në sferën e dëshirave. Por, fak-
tori kryesor që ndikon në humbjen e
dëshirës është ai psikologjik-femrat ndje-
hen të tradhtuara nga trupi i tyre. Ato nuk
dëshirojnë që të ndiejnë asnjë lloj këna-
qësie. Madje ndiejnë një dëshirë shumë
të madhe që të dënojnë atë trup që i ka
zhgënjyer në formën më të "shëmtuar".
Për ta bërë këtë,  ato largohen sa më
shumë nga intimiteti, duke gjetur një mi-
lion arsye absurde para partnerit të tyre.
Megjithatë, intimiteti mbetet e vetmja
mënyrë për të realizuar ëndrrën e një tje-
tër shtatzënie. Në këtë periudhë femrat
ndodhen mes dy zjarresh dhe ndjehen
shumë konfuze dhe thuajse të pafuqi-
shme për të ndryshuar rrjedhën që ka
marrë jeta e tyre.
Planifikimi familjar nuk është përfi-

timi i vetëm nga kontraceptivi oral. Nga
11.2 milionë gra amerikane që marrin pi-
lula, rreth 1,5 milionë prej tyre e marrin si
mjekim për probleme të tjera. Nëse kjo gjë
ju tingëllon çuditshëm dhe nuk e keni të
qartë për çfarë arsye tjetër mund të përdo-
ret pilula, më poshtë do të listojmë të gji-
tha problemet që trajtojnë këto të fundit. 

LËKURA JUAJ DO TË PASTROHET
NGA AKNET APO PUÇRRAT 

Sipas sondazhit Guttmacher, rreth
14% e femrave marrin kontraceptivë
oralë për të rregulluar cilësinë e lëkurës.
Përmbajtja e pilulave mund të ulë nivelin
e androgenit në trup, një hormon që pro-
dhon yndyrë. Kjo gjendje bllokon poret,

duke shkaktuar irritime apo akne. Cikli
menstrual do t'ju vijë pa dhimbje. Në
bazë të Kongresit Amerikan të Gjineko-
logëve,  më shumë se gjysma e grave për-
jetojnë dhimbje gjatë ciklit menstrual.
Kjo mund të jetë arsyeja pse 31% e grave
përdorin pilulën. Pilula kontraceptive e
zvogëlon sasinë e prostaglandinës, një
hormon që trupi prodhon, dhe nga ana
tjetër, pengon trashjen e mureve të mitrës,
e cila ndikon pozitivisht në ditët e para të
ciklit. Cikli menstrual do t'ju vijë rregul-
lisht. Duke dashur të shmangin çdo sur-
prizë, femrat marrin kontraceptivë në
mënyrë që çdo ditë e muajit të tyre të jetë
e mirë planifikuar. Ulin rrezikun e kan-
cerit endometrial dhe ovarial. Kanceri
ovarial është i pesti shkak kryesor i vdek-
jeve nga kanceri në Shtetet e Bashkuara;
më shumë se 22.000 gra janë diagnosti-
kuar me të në vitin 2016, sipas American
Cancer Society. Por, hulumtimi ka tre-
guar se gratë që përdorin pilula kanë më
pak gjasa të zhvillojnë këtë sëmundje
vdekjeprurëse. Po ashtu, studimet kanë
treguar se duke marrë pilula kontracep-
tive, ulni shanset për të zhvilluar kancer
endometrial (lloji më i zakonshëm i kan-
cerit të mitrës). Mund të lehtësojë sim-
ptomat e endometriozës dhe mund të
ndihmojë gratë me PCOS. Sindroma po-
lycystic e vezoreve (PCOS) është çrre-
gullimi më i zakonshëm hormonal tek
femrat. Përveç periodave të parregullta,

simptomat PCOS përfshijnë qime në fy-
tyrë, gjoks, si dhe akne dhe shtim në
peshë. Nuk ka shërim, por duke marrë pi-
lula mund të ndihmojë në rregullimin e
cikleve menstruale, të zvogëlojë rritjen e
qimeve në fytyrë dhe ta pastrojë atë nga
puçrrat. Trajton dhimbjet e migrenës:
Rreth 50% e grave thonë se kanë migrenë
gjatë ciklit menstrual.  Kjo për shkak se
gratë përjetojnë një rënie në nivelet e
estrogjenit gjatë një pjese të ciklit men-
strual. Pilulat mund të sigurojnë një dozë
të qëndrueshme të estrogjenit, duke nda-
luar dhimbjet e kokës.
Aborti është një fenomen social mjaft

shqetësues. Duket shumë e thjeshtë t’i
akuzosh femrat për këtë problem, edhe
pse është shoqëria ajo që duhet ta mbajë
përgjegjësinë për këtë. Të gjithë jemi më-
suar me etikën e abortit, me faktin se si
femrat e shkatërrojnë jetën e tyre, apo me
problemet të cilat lidhen me moralin pu-
blik etj. Gjithsesi, askush nuk mund t’ia
heqë të drejtën një gruaje të marrë vendi-
min e saj që lidhet me këtë problem, të
pranojë shërbimin e mjekut, përkujdesjen
dhe ndihmën psikologjike, me qëllim që
në të ardhmen të jetë e lumtur. Falë gru-
peve “prolife” (pro-jetës), qëllimi i të ci-
lave është të ndihmojnë gratë për të mos
abortuar, femrat mund të gjejnë mbë-
shtetje dhe ngrohtësi, por mbi të gjitha i
ndihmojnë të gjejnë një zgjidhje për pro-
blemin e tyre. Për të qenë sa më bindës,

këto grupe shpërndajnë trakte kundër
abortit me slogane të tilla: “Nënë, përse
ma more jetën?” Mesa duket,  qëllimi i
këtyre grupeve është që të vënë në sedër
femrat të cilat vendosin t’i japin fund
shtatzënisë së tyre.
Para pak kohësh një vajzë 18-vjeçare

u përpoq t’i jepte fund jetës një javë pasi
kishte abortar, sepse çdo çast dëgjonte t’i
pëshpëriste dikush në vesh “vrasëse” dhe
menjëherë i vinin ndër mend momentet e
tmerrshme të abortit. Incidente të tilla,
kur vajzat e reja përpiqen të vrasin veten,
sepse nuk arrijnë t’i fshijnë nga kujtesa
torturat pas abortit, janë shumë të shpe-
shta. Të gjithë e dimë se aborti është i
dëmshëm, ka efekte negative për shënde-
tin e një gruaje-si fizike, ashtu edhe psi-
kologjike.
Aborti është shkatërrim i qëllimtë i

fetusit në mitër, apo çfarëdo lindje e pa-
rakohshme me qëllim që të shkaktohet
vdekja e fetusit. Hipokrati ka shënuar në
betimin e tij të famshëm: “Nuk do t’i jap
leje gruas që të shkaktojë abortin.”  Si
është e mundur që aborti, i cili është në
kundërshtim me urdhrat bazë të praktikës
mjekësore, siç janë “mos dëmto” apo “re-
spektoje jetën njerëzore”, që dita ditës të
jetë në rritje e sipër. Sipas fesë islame,
aborti zbeh marrëdhëniet bashkëshortore
dhe e humb seriozitetin e jetës, pasi mar-
tesa është rrugë e krijimit të familjes e jo
e zhdukjes së anëtarit të ri. Aborti është i

lejuar vetëm nëse femrës i rrezikohet jeta
nga shtatzënia; në të kundërtën Islami
rreptësisht e ndalon kryerjen e abortit.
Shumica e femrave që bëjnë ndërprerjen
artificiale të shtatzënisë më vonë nuk
mund të ngelin shtatzënë,  apo fitojnë ste-
rilitet.  Gjithashtu aborti sjell edhe një
çrregullim shumë të madh hormonal, që
reflektohet edhe në sferën e dëshirave.
Por, faktori kryesor që ndikon në hum-
bjen e dëshirës është ai psikologjik. Fem-
rat ndjehen të tradhtuara nga trupi i tyre,
madje nuk dëshirojnë që të ndjejnë asnjë
lloj kënaqësie (në kontekst të dashurisë).
Të pirët e duhanit, ashtu sikundër edhe
përdorimi i alkoolit, ndikojnë në shënde-
tin e femrave, që janë shkaktar të abor-
teve. Femrat që pinë duhan gjatë
shtatzënisë rrezikohen për lindje të para-
kohshme,  ose lindje nën peshë edhe për
fëmijë të lindur në kohë. Pasojat e duha-
nit mund të ndodhin në secilin nga tre-
mujorët e shtatzënisë; ato variojnë nga
aborte spontane në tremujorin e parë - në
lindje të parakohshme dhe peshë të ulët
në tremujorin e tretë. Sa më shumë që
femra pi duhan, gjatë shtatzënisë, aq më
e ulët është pesha e fëmijës në lindje.
Femrat që vazhdojnë të pinë duhanin në
kohën kur ato duhet të mbesin shtatzënë
kanë shumë gjasa që të presin më tepër
deri sa t’ia arrijnë qëllimit. Mesatarisht
femrave të cilat pinë duhan u duhen dy
muaj më tepër që të mbesin shtatzëna

sesa shoqeve të tyre që nuk e pinë duha-
nin.
Mosedukimi seksual dhe varfëria janë

faktorë kryesor për kryerjen e aborteve.
Abortet në mënyrë të rregullt lejohen të
kryhen deri në dy muajt e parë, kurse pas
javës së dhjetë e deri në javën e trembë-
dhjetë për abortin duhet të japë leje ko-
misioni përkatës, i përbërë prej tre
mjekëve dhe një punëtori social. Sipas
Islamit, aborti në asnjë fazë të shtatzënisë
nuk u lejohet femrave që nuk kanë ku-
rorë. “Femra mund të kryejë abort me
pëlqimin e bashkëshortit, vetëm nëse asaj
i rrezikohet jeta,  edhe atë deri në muajin
e katërt të shtatzënisë.”  Në Islam arsyet
socio-ekonomike nuk mund të llogariten
si arsye për abort.
Si përfundim, për mua si mjek ju kë-

shilloj: sa më larg alkoolit, marihuanës
dhe duhanit, të cilat shpijnë deri në
aborte, që është shkatërrimtar i familjes.
Nëse nuk pini, mos filloni! Nëse pini,
ndaleni sa më shpejt! Alternativa tjetër
është: sëmundje, fatkeqësi, kriminalitet
dhe në fund vdekje! Na pret punë e
madhe në ndryshimin e botëkuptimit për
dëmet nga alkooli, marihuana, duhani,
posaçërisht në mesin e të rinjve. Kjo
është betejë e rëndë, por në luftën kundër
këtyre të këqijave peng nuk janë vetëm
konsumuesit e tyre, por edhe familjet,
njerëzit që i rrethojnë dhe në fund edhe
bashkësia më e gjerë.
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Shërbimi profesional për çë-
shtje fetare i Rijasetit të
BFI-së me vëmendje po e

përcjell debatin rreth Propozimligjit për
ndërprerjen e shtatzënisë (abortit), pro-
pozuar nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë së Veriut.
Bashkësia Fetare e RMV, duke u

mbështetur në argumentet autentike
islame (Kuran- Sunnet), si dhe në kon-
sensusin e juristëve islamë në të gjitha
kohët, për Qeverinë e RMV e lëshon
Sqarimin në vazhdim.
Aborti, sipas burimeve autentike

islame dhe sipas konsensusit të juristëve
islamë, nuk shihet si një zgjidhje e sho-
qërisë, me përjashtim kur për të paraqi-
tet nevoja apo domosdoshmëria. 
Qëndrimi i Islamit sa i përket abor-

tit është si vijon:
Ndërprerja e shtatzënisë (aborti),

sipas Islamit, mund të bëhet maksimum
deri në 120 ditë, nga dita e shtatzënisë
(katër muaj). Aborti deri në këtë afat
kohor trajtohet si çështje e ndërgjegjes,
kurse aborti pas 120 ditëve trajtohet i
paligjshëm dhe, si i tillë, konsiderohet
vepër penal, që nënkupton se organi
kompetent detyrohet të ngrejë padi pe-
nale si për  mjekët që e kanë kryer abor-
tin,  ashtu edhe për femrën që ka
abortuar. 

Arsyeja e ndalimit të abortit pas
kësaj periudhe (120 ditëve) është se fë-
mija pas kësaj kohe ndihet i gjallë dhe i
sigurohet e drejta e jetës, do të thotë
sulmi ndaj tij është sulm ndaj jetës.  
Prandaj, konsiderojmë se Neni 8

pika 1, ku thuhet: “Ndërprerja e shtat-
zënisë mund të bëhet edhe pas 12 ja-
vëve (84 ditë), deri në javën e 22-të
(154 ditë), me kërkesë me shkrim, të
cilën e parashtron gruaja shtat-
zënë...” është në kundërshtim me pari-
met esenciale islame dhe, si i tillë, nuk
mund të pranohet nga myslimanët.
Aborti që duhet të kryhet para kësaj

periudhe (para 120 ditëve) detyrimisht
duhet të jetë me pajtimin e plotë të dy
palëve (të gruas dhe të burrit), prej të ci-
lëve është formuar fryti, sepse në të kun-
dërtën kemi shkelje të të drejtave
elementare. Pranimi i abortit vetëm me
pëlqimin e gruas shtatzënë, pa pëlqimin
e bashkëshortit, siç përmendet disa herë
në Propozimligj, siç janë nenet 2, 3, 4
etj. nuk përkon me parimet e përgji-
thshme të drejtësisë së përgjithshme, e
aq më pak me parimet e jurisprudencës
islame, andaj edhe kjo është  papranue-
shme.
Aborti pas 120 ditëve mund të kry-

het vetëm atëherë kur rrezikohet jeta e
nënës, e kjo vërtetohet me dëshminë e
mjekëve ekspertë të lëmit përkatës dhe
me pëlqimin e të dyja palëve (të burrit
dhe të gruas). Vlerësohet kështu, ngase
kur është në pyetje jeta e nënës apo e
fëmijës, jeta e nënës ka më shumë prio-
ritet të mbrohet.
Duke e marrë parasysh se një për-

qindje e madhe e popullsisë i takon be-
simit islam, presim që këtë Sqarim ta
merrni parasysh, sepse kështu do të
kontribuonim të gjithë në të mirë të
nënës dhe të fëmijës. (27 shkurt, 2019)

Dallimi midis dy gjinive - mashkullit
dhe femrës nuk bëhet për shkak të fakto-
rëve shoqërorë, siç po pretendohet, por
për shkak të faktorëve biologjikë,  që ndi-
kojnë edhe gjatë krijimit të tyre. Dallimet
midis mashkullit dhe femrës nuk janë
vetëm në gjymtyrë si pjesë organike, por
dallimet kanë të bëjnë me natyrën e kriji-
mit të njërit dhe të tjetrit.
Duke u nisur nga citati kuranor i për-

mendur,  vihet në pah se mashkulli dhe
femra janë dy pjesë të një tërësie; janë
pjesë të vetme përbërëse të familjes së
shëndoshë. Nga ana tjetër, ndërkaq, fa-
milja është bërthama e shoqërisë.  Islami
i koncipon funksionet e tyre në shoqërinë
myslimane jo si antagoniste, por si kom-
plementariste. Çdonjëri ka detyrat që janë
në pajtim me natyrat dhe konstitucionin

specifik.Natyrshmëria në të cilën është
krijuar njeriu është martesa mes dy gji-
nive të kundërta, sepse vetëm aty fillon
zanafilla  e shëndoshë e familjes si bër-
thama e parë e shoqërisë njerëzore. Ho-
moseksualizmi apo lezbizmi, si dhe
kurorëzimi mes dy personave të së njëjtës
gjini, alarmojnë për një anomali dhe së-
mundje, te disa persona të kufizuar në
numër, kurse nxjerrja e ligjit nga njerëzit
e mençur për t’i dhënë legjitimitet kësaj
sëmundje, alarmon se e tërë shoqëria
është e sëmurë. Homoseksualizmi sipas
parimeve të përgjithshme të jurispruden-
cës islame,  përveç se është sëmundje,
është vepër e ndyrë,  që konsiderohet
vepër penale. Se homoseksualizmi është
veprim penal në të drejtën islame, të këtij
mendimi janë të gjithë juristët islamë, pa

varësisht nga vendi dhe koha që kanë je-
tuar. E vetmja çështje rreth së cilës juri-
stët islamë kanë kundërthënie mes vete,
për të cilat debatojnë përmes argumen-
teve,  është lloji i sanksionit që duhet zba-
tuar ndaj kryerësit të kësaj vepre penale.
Prandaj,  BFI, duke u mbështetur në

burimet autentike islame, në mendimet
unanime të juristëve islamë në të gjitha
kohët, dhe në të vërtetat shkencore që e
trajtojnë këtë çështje, konsideron se
nxjerrja e ligjit për legjitimimin e gjinisë
së tretë është akt jocivilizues, johuman,
dhe i papranueshëm për besimtarët
islamë dhe se ne ngelim fuqishëm në bin-
djen tonë se formimi i familjes së shën-
doshë  mund të bëhet vetëm nga një
mashkull dhe nga një femër e assesi nga
dy pjesë të së njëjtës gjini. (8 mars 2019)

SQARIM NGA BFI

Rreth Propozimligjit 
për ndërprerjen 
e shtatzënisë (abortit),
propozuar nga Qeveria
e Maqedonisë

Homoseksualizmi, akt 
antinjerëzor dhe antifetar

Allahu (xh. sh.) thotë:  “O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj, që ju krijoi prej një veteje (njeriu) dhe nga ajo krijoi
palën tjetër (shoqen e saj), e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra.”  (En-Nisa:1)
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Thirret më 7 mars, 2019, ezani i parë në xhaminë më të madhe të Turqisë, në Stamboll, në Çamlıca (Çamllëxha). 
Besimtarët e shumtë në këtë ditë aty kishin falur dhe sabahun e parë. 
Ndërtimi i saj ka shkuar për 6 vjet, që nga viti 2013 - bëjnë të ditur mediat e Turqisë.
Xhamia në Çamlıca është ndërtuar në kodrën më të lartë të Stambollit, ka një stil selxhuk, 

osman dhe modern. Në xhami në të njëjtën kohë do të mund të kryejnë adhurimin 63.000 persona. 
Hapja zyrtare, siç kanë njoftuar autoritetet lokale, do të bëhet më vonë. 

Më 14.03.2019 (e enjte) në fshatin Arnaqi e Epërme (Shkup)
u bë hedhja e gurit themeltar për rindërtimin e xhamisë.

Në prani të kreut më të lartë të BFIM-së,  Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, Myftiut të Myftinisë së BFIM-Shkup mr.
Qenan ef. Ismaili, myftilerëve të myftinive  të Gostivarit dhe të
Tetovës, Kryetarit të Kuvendit të BFI-së Fadil ef. Ramadani,
Kryetarit të Komunës Saraj z. Blerim Bexheti,  si dhe të një
numri të madh të hoxhallarëve dhe të xhematëve, startoi ndër-
timi i kësaj shtëpie të Zotit.
Programi filloi me leximin e disa ajeteve kuranore nga re-

ferenti Sali ef. Bislimi. 
Fjala përshëndetëse i takoi nikoqirit të organizimit të këtij

programi,  mr. Qenan ef. Ismaili.  Po ashtu,  fjalë përshënde-
tëse kishte edhe Kryetari i Komunës Saraj, z. Blerim Bexheti,
ndërsa fjala e rastit i takoi Kryetarit të BFIM-së, Reis’ul-Ulema

h. Sulejman ef. Rexhepi. 
Në fjalën e tij Reisi foli mbi vlerën dhe rëndësinë e xhamisë

në Islam,  duke lutur Zotin që donatorët t’i shpërblejë. 
Duke marrë parasysh se kjo xhami ka pasur një histori të

dhimbshme gjatë sistemit të mëhershëm,  për të dhënë një re-
zyme rreth historikut të saj në emër të Këshillit Iniciativ për
ndërtimin e kësaj xhamie u paraqit z. Haxhbi Zendeli. 
Programi u përmbyll me duanë nga Myftiu i Myftinisë së

Gostivarit,  hfz. Shaqir ef. Fetahu, dhe  krejt në fund, duke kën-
duar tekbiret, u hodh guri themeltar. 
Pas programit fetar, nga Këshilli i Xhamisë u organizua një

drekë modeste për të gjithë të pranishmit. 
Lusim Allahun që ta shpërblejë donatorin, i cili dëshiron të

ngelë anonim, dhe shpresojmë që kjo xhami të ndërtohet sa më
shpejt dhe të bëhet qendër shërbimi për myslimanët. 

U hodh guri themeltar i Xhamisë
në Arnaqi të Epërme

Thirret ezani i parë në xhaminë më të
madhe të Turqisë




