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Editoriali
Bismilahi-rahmanir-rahim
Në emër të Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit

Lëvdatat janë për Allahun, Zotin e Botëve!
Paqja qoftë mbi zotëriun tonë Muhammedin
s.a.a. prijësin në të dy botët, më të madhin e
profetëve, shpallësin e fesë së Zotit e ruajtësin
e të fshehtave të Tija! Dhe paqja qoftë mbi
Ehl-i Bejtin e tij të dëlirë e të pastër nga çdo
mëkat e çdo gabim!

Shumë njerëz gjurmojnë dhe hulumtojnë për të
gjetur mënyrat, parimet dhe ligje më të mira si t’i
edukojnë familjet dhe shoqërinë në përgjithësi. Ka
shumë prej njerëzve që kanë sëmundje të ndryshme
patologjike sociale, të cilat sëmundje janë trashëguar
e përjetuar brez pas brezi pa e ditur se nga vijnë shkaqet e tyre si dhe a ka shërim për to.
Për shtrembërimin e disa vlerave, që më pas i kanë
shenduar në antivlera, e që është më e keqja, e bukura iu është duk e shëmtuar, ndërsa e shëmtuara është
bërë e “bukura moderne”, kjo gjendje, shumë familje
dhe shoqëri i ka prurë deri tek cepi i humnerës së
hidhur. Ndërsa njerëzit e mençur turpërohen dhe i
dhimbset shoqëria ngase e sheh të ardhmen e degjeneruar dhe të paudhë.
Një pjesë e shoqërisë të cilët janë rritur në opiumin
dogmatik e diktatorial, ndoshta edhe janë shkolluar në shkollat fetare të shabllonizuara nga mendja e
njeriut, duke i “ modifikuar” e më mirë të themi duke
i ç’orientuar mësimet e Shenjta Biblike e Kuranore,
duke dhënë fetva ( këshilla- urdhra fetare) sipas qejfeve të tyre, këta njerëz pra, kur e shohin këtë gjendje, ata e keqësojnë edhe më shumë, edhe më keq ndjenjën dhe moralin shoqërore. Kjo ndodhë, ngase
nuk e praktikojnë etikën islame, që përmes fjalës së
but e këshillës vepruese, të e largojnë një të keqe në
shoqëri, por këta persona, me fjalë arrogante, ekstremiste, me fjalë fyese e me ligjërata të pahijshme,
mundohen ti korrigjojnë këto vese në shoqërinë
tonë të bukur Shqiptare Iliriane, e nga ana tjetër harrojnë veten, se një person i cili lexon Kuran, nuk i ka
hije të merret me zhargonin dhe fjalët e rrugëve. Për
këtë më mirë na mëson Pejgamberi s.a.a. cili tha në
një rast: “ Duhet ti pastroni, rrugët e Kuranit” kur e

pyetën kush janë rrugët e Kuranit ai tha: “ “gojët tuaja” prap e pyetën: “si ti pastrojmë me misfak (brushë)
apo?” Ai tha: “ pastroni nga fjalët fyese, banale, të
shëmtuara, thashë e thëniet dhe nga veset e këqija
që i sjell goja!..
Shikoni pra, se çfarë shembull të mirë na dha i Dërguari, Imam i Botës, që është Muhamedi paqja qoftë
mbi të dhe Familjen e tij, i cili një herë të vetme në
jetë, nuk ka përdorur fjalë fyese, ofenduese, ngase
goja që lexon Kuran e që falë namaz nuk i ka hije të
fletë fjalë të ndyta e lëre më në Mimber ( shkallët e
hutbes së Xhumas). Pos kësaj disa persona kanë harruar thënien e shenjtë Profetike e cila na udhëzon “
Se kur të shihni një gjë të shëmtuar në shoqëri, mos e
përhapni, përfolni atë, sepse gjërat e shëmtuara janë
si bakterje që shumëzohen edhe më shumë”.. E mediat tona kosovare për pasurimin e vet dhe prishjen
e moralit të shoqërisë, i ushqejnë këto bakterje duke
i lancuar në televizione e gazeta, por, më pas del
paaftësia e tyre mediale dhe injoranca e deputeteve
tona kosovare, se këto baktere kanë filluar 4 muaj
përpara në një xhami të vogël në Prizren.
Prandaj do të isha e kënaqur që prej këtij shkrimi të
mos më hidhërohen askush nga lexuesit e tanë, por
kisha dashur që të mendojmë më pastër më drejtë,
të i kthehemi Librave të Shenjta, mos të shikojmë
se çka bëjnë “ besimtarët” se do të zhgënjehemi, por
mbi të gjitha të bazoheni në Udhëzimet Hyjnore, të
jemi të kujdesshëm në atë se Zoti ka krijuar dy të
drejta Hakullah ( e Drejta ndaj Zoti) dhe Hakun-Nas
( e drejta ndaj njerëzve) , për të cilat të drejta do të
shkruaj numrin e ardhshëm të Revistës Vlera.
Gjithashtu, ne duhet të i pranojmë njeriun si krijim
i llojllojshëm, si me mendje si me shpirt edhe fizikë,
dhe ky diversitet apo llojllojshmëri duhet ta pranojmë si begati për njerëzinë, që këtë llojllojshmëri
mund ta bëjë vetëm Allahu, ndërsa fabrika e ka
shumë lehtë të krijoj me miliona gjëra të njëjta në
shërbim të njerëzve të llojllojshëm.
Fal botës së Internetit njeriu si kurdoherë më parë
është i udhëzuar dhe i njoftuar me të gjitha begatit
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e Allahut dhe të këqijat e krijesave të tij. Ndoshta
dikush mund ta keqpërdor internetin, por kjo është
normale, sepse edhe urdhërat e Zotit keqpërdoren
duke i transformuar në mënyra të qejfit ton vetanak.
Ne mund ta kemi një gotë të bukur ajo është për të
pirë lëngje të shijshme, por ne mund ta keqpërdorim
nëse nëse në të vendosim verën e cila numërohet një
nga gjërat e ndyta të punëve të shejtanit ( Kuran).
Prandaj liria e të menduarit, liria e të shprehurit
duhet të jetë e lirë gjersa nuk është në kundërshti
me normalen njerëzore dhe mësimet Hyjnore .
Unë në këtë punim timin, marrë guximin të i drejtohem gjithëve, se i Dërguari i Allahut Muhamedi
paqja qoftë mbi të dhe Familjen e Tij ka thënë: “ Gjeri
në Ditë të Kijametit, hebrenjtë do të ndahen në 71
grupe, të krishterët në 72, ndërsa umeti im musliman në 73 sekte apo grupe, dhe vetëm një do të hyjë
në Xhennet”,.
Pas meditimit rreth këtij hadithi të lartcekur erdha në
përfundim, se konfuzioni,
hutia më e madhe, si te
krishterët ashtu edhe
tek myslimanët është
se i konceptojnë Fetë
Hyjnore nga prizma
e pasuesve të tyre,
krishterë,
jahudi
apo musliaman e jo
nga studimi Librave
të Shenjtë. Krishterët
dhe prijësit e tyre janë
të gabuar nëse bëjnë amoralitete , homoseksualizëm
apo pedofili apo gjëra tjera
ç’njerëzore. Jahuditë apo hebrenjtë
janë gabim nëse dëshirojnë ta kenë botën
në dorë duke bërë shkatërrime në tokë, si dhe muslimanët janë gjithashtu gabim nëse mendojnë se
vetëm ata kanë të drejtë, se vetëm ata janë në rrugë
të drejtë, se vetëm ata duhet ta sjellin drejtësinë
përmes “xhihadit “ luftës së shenjtë’ duke prerë koka,
duke bërë xhihad seksual, duke shitur bindjen e vetë
për dollarë e rijall, me të cilat punë e rrezikon edhe
veten , familjen dhe shoqërinë e pafajshme.

umetin e tij?
Ah, sikur të ishte Pejgamberi me fizikën e tij, a do të
lejonte që femra të keqpërdoret në shoqëri?
Ah, sikur të ishte Pejgamberi me fizikën e tij, a do të
lejonte të tjerët të bëni krime në shoqëri?
Ah, sikur të ishte Pejgamberi me fizikën e tij , a do të
lejon që dikush të flet rrejshëm në emrin e tij?
Por prapë them dhe e besojë se Pejgamberi me shpirtin e tij është në mesin e zemrave dhe mendjeve
të pastra, ai i udhëzon njerëzit duke ia paraqitur
propozimin përpara për të drejtuar njerëzinë.
E propozimi dhe amaneti i tij më i madh, e ai është:
“Se do të vijë Shpëtimtari i Kohës nga fisi im Kurejshi, i ngjashëm me mua dhe me emrin tim Muhamed, pra Muhamed Mehdi”.
Ai do të vie në kohën më të vështirë kur njerëzit do
të jenë armiq të njëri tjetrit, kur do të bëhen shumë
padrejtësi, kur do të derdhet gjaku i të pafajshmëve, kur të shtypurit nuk do të kenë
fuqi të ngrisinë zërin, kur i pasuri do të
pasurohet nga i varfëri, kur prijësit
fetarë do të jenë të veshur bukur,
kur do të ketë shumë xhami me
numër dhe bukuri, të mbushura me njerëz, por nuk do të
ketë udhëzim. Do të vijë një
kohë kur njerëzit e xhamisë
do të jenë të urryer, kur Kurani do të lexohet vetëm si libër
leximi por nuk do të kuptohet
e shumë më pak praktikohet,
kur.... kur.... Jo, unë këto nuk i
thash, i ka thënë Al-i Muhameedi
në librin e tij Sahihul Buhari.

“Gjeri në Ditë të Kijametit, hebrenjtë do të ndahen në 71 grupe, të krishterët
në 72, ndërsa umeti im musliman në 73 sekte apo grupe,
dhe vetëm një do të hyjë në
Xhennet”,.

Them me vete dhe me ngashëri, Ah, sikur të ishte
Pejgamberi me fizikën e tij ( edhe pse ai është gjallë
por ne nuk mund ta shohim), athua a do të ishte i
kënaqur me neve, me umetin e tij?
Ah, sikur të ishte Pejgamberi s.a.a. me fizikën e tij,
athua do të lejonte gjithë këtë gërdi e injorancë në
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O Allah ti je ai që i mban shpresat tona të
gjalla, Ti je ai që i realizon shpresat tona, athua nuk
është koha e Imam Mehdiut që të vie në mesin tonë
para Qabes së bashku me Isaun a.s.
O Allah pash Hazreti Muhamedin, mos na zbeh
shpresat tona na dërgo Shpëtimtarin e Kohës sa më
parë e sa më mirë, ne do ta presim të gatshëm e me
shumë gëzim, të na ndaj drejtësinë , bereqetin e rehatin në sipërfaqe të tokës gjeri në Ditë të Kijametit.
VE AXHIL FEREXHEHUM.- SHPEJTOJE ARDHJEN E TIJ ( Imam Mehdiut paqja qoftë mbi të).
Me dua dhe respekt H. Ikballe B. Huduti

JETËSHKRIMI I GRUAS NË HISTORI
DHE SHKELJA E TË DREJTAVE TË SAJ
Me ardhjen e fesë Islame dhe me përhapjen e mësimeve të tij të
larta, jeta e gruas hyri në një fazë të re, gruaja u bë e pavarur
dhe gëzonte të gjitha të drejtat e saj personale, shoqërore dhe
njerëzore.
Gjatë gjithë historisë gruaja është përballur me ngjyra
të ndryshme të padrejtësisë, shtypjes dhe poshtërimit.
Kjo histori e dhembshme dhe e hidhët përbën një pjesë
të rëndësishme të sundimeve sociologjike. Përgjithësisht
historinë e jetës së gruas mund ta ndajmë në dy periudha:
Periudha e parë është ajo para historisë.
Ne nuk zotërojmë të dhëna të sakta për gjendjen e gruas
në këtë periudhë. Ka mundësi që ajo gëzonte të drejtat e
saj të natyrshme njerëzore.
Periudha e dytë është ajo e historisë.
Në shumë shoqëri gruaja ka qenë personalitet jo i pavarur
në të gjitha të drejtat ekonomike, politike dhe shoqërore.
Kjo gjendje vazhdoi në disa shoqëri deri në shekujt e fundit.
Kjo ngjyrë e të menduarit për çështjen e gruas shihet edhe
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te ligji civil francez, që është më i hershmi. Si shembuj, po
sjellim disa paragrafë të këtij ligji, që kanë të bëjnë me
çështjet ekonomike të bashkëshortëve.
-Nga dy lëndët 215 dhe 216 thuhet se gruaja e martuar
nuk mund t’i kryej asnjë punë kurrkujt pa lejen dhe nënshkrimin e burrit të saj. Në çdo veprim reciprok ajo ka
nevojë për lejen e burrit.
-Sipas lëndës 1234 vetëm burri ka të drejtë ta përdorë pasurinë e përbashkët mes tij dhe gruas. Ai nuk ka nevojë
për lejen e saj, me kusht që përdorimi të jetë në kuadër të
drejtimit. Nëse nuk është i tillë, ai ka nevojë për lejen dhe
firmën e gruas.
-Më shumë se kaq, në lëndën 1428 thuhet: E drejta e drejtimit të gjitha pasurive personale të gruas janë në sipërmarrje të burrit, çdo veprim jashtë kufijve të drejtimit ka
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nevojë për miratimin dhe firmën e gruas.
-Në tokën e Relevatës islame, në Hixhaz, veprohej ndaj
gruas si qenie e varur. Ata përfitoni prej saj në mënyra të
ashpra e barbare.
-Aq shumë u përkeqësua situata e gruas, saqë i shoqi e
përdorte për të sjellë të ardhura, duke e dhënë me qira.
-Në atë vend kishte varfëri qytetërimi dhe varfëri materiale dhe kjo bëri që disa të ashpër prej tyre të mos ngurronin në varrosjen për së gjalli të femrës.

Faza e re në jetën e gruas
Me ardhjen e fesë Islame dhe me përhapjen e mësimeve
të tij të larta, jeta e gruas hyri në një fazë të re, shumë
larg nga ajo që ishte më parë. Në këtë fazë gruaja u bë e
pavarur dhe gëzonte të gjitha të drejtat e saj personale,
shoqërore dhe njerëzore.
Mësimet islame rreth gruas bazohen te ajetet që po flasim
’’...Gratë kanë aq të drejta sa kanë edhe detyra, sipas arsyes
së shëndoshë...’’ Sipas këtij ajeti, gruaja gëzon aq të drejta
sa ka edhe detyra të rënda për të në shoqëri.
Islami e konsideron gruan njësoj si burri, qenie me shpirt
të plotë human dhe me vullnet e zgjedhje. Rruga e saj
është shpalosur drejt përsosmërisë, që është edhe synimi
i krijimit. Në shumë ajete Kur’ani e përmend gruan dhe
burrin së bashku. Për shembull: ’’O ju njerëz, o ju që keni
besuar.’’
Ai ka vendosur për sistem edukativ, moral dhe shkencor për të dy gjinitë. Ai u premton të dyve së bashku për
lumturi të përjetshme e të plotë në Jetën Tjetër, siç thotë
ajeti 40 i sures’’Gafir’’: ‘’...ata që besojnë dhe bëjnë vepra të
mira, qofshin meshkuj apo femra, do të hyjnë në Xhennet.
Aty do të begatohen pa kufizim.’’
Kur’ani dëshmonë se të dyja gjinitë kanë mundësinë e ndjekjes së rrugës së Islamit për të arritur në përsosmërinë
shpirtërore dhe materiale dhe për të jetuar një jetë të
mbushur me mirësi e siguri, siç thotë edhe ajeti 97 i sures
‘’En-Nahl’’: ‘’cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të
mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë
të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave të mira, që
ka bërë.’’
Sipas mendimit Islam gruaja është si burri, e lirë dhe e
pavarur. Ky mendim gjendet në disa vende në Kur’anin
Fisnik. Në suren ‘’Mudethir’’, ajeti 28 thuhet: ‘’Çdo njeri
është peng i veprave të veta.’’ Dhe në suren ‘Fusilet’, ajeti
46, thuhet ‘’Kush bënë mirë, e bënë për dobi të vet, e kush
punon keq, punon në dëm të vet...’’. Kjo është liria që Islami ka vendosur për burrin dhe për gruan. Kështu që ata
të dy janë të barabartë para ligjeve të shpërblimit dhe të
ndëshkimit, siç thuhet në suren ‘Nur’ ajeti 2: ‘’Laviren
dhe lavirin ta rrihni çdonjërin prej tyre me nga njëqind
goditje...’’
Meqenëse për pavarësinë janë të domosdoshme dëshira
dhe zgjedhja, Islami e ka caktuar këtë pavarësi në të gjitha
të drejtat ekonomike dhe financiare. Ai e lejon gruan që
të veprojë në të gjitha çështjet materiale dhe e bën atë pronare dhe zotëruese të pasurive të saj. Në suren ‘’En-Nisa’’, ajeti 32, All’llahu i Madhëruar thotë ‘’...meshkujt do
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të kenë pjesë pre asaj që kanë punuar e po shtu edhe femrat do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar...’’
Fjala arabe ‘‘iktisab’’, punon , vepron, që përmendet në
këtë ajet, ka kuptim të kundërt nga fjala “kesebe”. Ajo
përdoret në ato gjëra, rezultati i të cilave i kthehet vetë
njeriut. Nëse këtij mendimi do t’i shtojmë rregullin bazë,
që thotë:’’Njerëzit janë sundues të pasurive të tyre.’’, do
ta kuptojmë respektin e madh që Islami ka caktuar për
gruan në dhënien e pavarësisë në veprimet ekonomike.
Po ashtu, do ta kuptojmë barazinë që ka vendosur mes dy
gjinive në këtë fushë.
Sipas islamit, gruaja është shtylla themelore e shoqërisë
dhe nuk lejon që ajo të konsiderohet si qenie e varur.

Kuptimi i drejtë i barazisë gjinore
Këtu duhen parë me kujdes ndryshimet fiziologjike dhe
shpirtërore mes burrit dhe gruas. Vetëm Islami i kushton
vëmendje kësaj çështjeje, ndërkohe që disa e mohojnë,
duke u nisur te fanatizmi verbues dhe ndjenjat emocionale të tyre.
Nëse do të mohojmë çdo gjë, mund të mohojmë edhe
britmën e mospajtimeve mes dy gjinive, qofshin nga
ana shpirtërore apo edhe materiale. Për këtë çështje janë
botuar shkrime të veçanta. Këtu po përmbledhim disa
prej tyre:
Gruaja është baza e shumimit të njeriut. Në prehrin e saj
edukohen dhe rriten breza. Për këtë ajo është krijuar që
të jetë e aftë nga ana fiziologjike për edukimin e brezave.
Në anën shpirtërore ajo ka më shumë ndjenjë dhe butësi.
Vallë, me këtë ndryshim të madh, mund të themi për
barazi mes dy gjinive në të gjitha punët dhe që të dy të
marrin pjesë në mënyrë të barabartë në të gjitha çështjet?!
A nuk thotë drejtësia që çdokush të bëjë detyrat e tij, duke
përdorur dhuntitë dhe aftësitë e tij personale?! A nuk
është në kundërshtim me drejtësinë, që gruaja të bëjë ato
punë, që nuk janë në përshtatje me përbërjen e saj trupore dhe shpirtërore?!
Nga këtu shohim se Islami, me gjithë dëshminë e tij për
drejtësi, në disa çështje, si mbikëqyrjen në familje, i jep
përparësi burrit dhe gruan e vendos në postin e ndihmësit
në këtë çështje.
Familja dhe shoqëria kanë nevojë për drejtues. Çështja e
drejtimit në fund të fazave të saj duhet të ndalojë te një
person, përndryshe do të sundojë çrregullimi dhe rrëmuja.
Cila është më e mira, në këtë drejtim ta ketë burri apo gruaja? Të gjitha përllogaritjet larg nga nervozizmi thonë:’’
Gjendja krijuese e burrit e detyron që drejtimi i familjes
të jetë në dorën e tij dhe gruaja e ndihmon në këtë përgjegjësi.’’
Me gjithë këmbënguljen e këmbëngulësve dhe kokëfortësinë e fanatikëve, të cilët mohojnë realitetin, gjendja
e jetës reale në botën e sotme ku jetojmë, madje edhe në
ato vende që pretendojnë se i kanë dhënë gruas liri dhe
barazi, tregon se çështja në fushën praktike qëndron ashtu siç e përmendëm, ndryshe nga pretekstet e tyre.

MESHKUJT JANË FËMIJË

TË RRITUR
Në momentin kur njeriu është shumë i angazhuar me
punë apo është i sëmurë ka nevojë që të kujdeset dikush për të. E përkujdesur, me dashurinë dhe kujdesin
e saj, mund të ndihmojë në shërimin e të sëmurit.
Meshkujt janë fëmijë të rritur. Ata ende kanë nevojë
për një përkujdesje nëne. Kur mashkulli martohet, ai
prej saj pret, në rast sëmundjeje dhe në problemet e
tjera, të përkujdeset për të me një përkujdesje nëne.
E nderuara zonjë! Nëse bashkëshorti juaj sëmuret,
kushtoni kujdes atij më tepër se sa rëndom. Shprehja dhembshurinë tuaj dhe tregohuni se jeni shumë e
shqetësuar për shkak të sëmundjes së tij. Inkurajoni,
plotësoni të gjitha kërkesat e tij dhe qetësoni fëmi-

PËRKUJDESU PËR BURRIN
ME NJË PËRKUJDESJE NËNE

jët në mënyrë që të pushojë. Nëse e lyp mjekun apo
ilaçe, mundësoni ato. Përgatitni ushqimin që ai e do
e që i përgjigjet. Pyete më shpesh për shëndetin. Insistoni që sa më tepër të qëndroni pranë krevatit të
tij. Nëse ka dhembje dhe nuk mund të flejë, mundohuni sa më tepër të qëndroni pa gjumë pranë tij. Në
momentin kur të zgjoheni, shkoni pranë tij. Pyete si
është me shëndet. Nëse nuk ka fjetur atë natë, shprehni keqardhjen tuaj. Le të jetë dhoma e tij gjatë ditës e
qetë. Përkujdesja juaj do t’i ndihmojë që sa më shpejt të përmirësohet gjendja e tij shëndetësore. Ai do ta
çmojë punën tuaj dhe do të ju dojë më tepër. Përveç
kësaj, ai do të veprojë, gjithashtu në këtë mënyrë kur
do të sëmureni ju.

Pejgamberi( s.a.a).
thotë: ”Për gruan xhihadi (përpjekja e shenjtë në rrugë të Allahut)
është të përkujdeset
për burrin e saj”.
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Zonja

Shembullore

Sabrie Feza

Hazreti Fatime Zahra është
bija e krijesës më të dashur të
Allahut Profetit Muhammed
(paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij!) dhe Hatixhes. Ajo
është bashkëshortja e udhëheqësit dhe flamurtarit të
Islamit, imam Aliut. Ajo është
nëna e prijësve të rinjve të
Xhennetit, Imam Hasanit dhe
Imam Husejnit dhe nëna e
trashëguesve të brezit të Pro-

fetit të Islamit.
Në vitin e 5-të të Shpalljes së profetit, shtëpia e cila
ishte vendi ku melekët shkonin e vinin, dhe vendi ku
vinin shpalljet dhe selamet e Allahut për Profetin Muhammed, u ndrit edhe me ardhjen e një meleku tjetër,
melek në formën e njeriut, melek që për babanë e saj
do të ishte bijë, nënë, mbështetëse, ngushëlluese dhe
mbrojtëse. Më 20 xhemadi thanij lindi më e nderuara
e grave të dy botëve, lindi gëzimi i Resulallahut, lindi
Fatime Zahra (paqja qoftë mbi të!).
Në momentet e lindjes u paraqitën te hazreti Hatixhja katër gra: Havaja (bashkëshortja e Ademit,) Asija
(bashkëshortja e Faraonit), Kulthumja (motra e Musait) dhe Merjemja (nëna e Isait) (paqja qoftë mbi
to!). Këto u dërguan nga All’llahu për të ndihmuar
Hatixhen që të prisnin lindjen e Fatimes.
Babai i Fatimes, profeti Muhammed tregonte një respekt të veçantë ndaj bijës së tij. Sa herë që Fatimja
hynte te babai i saj, ai ngrihej në këmbë për ta takuar,
i puthte dorën dhe e ulte në vendin e tij. Sa herë që
Profeti i nderuar nisej për ndonjë udhëtim, Fatimja ishte personi i fundit me të cilën ndahej dhe kur
kthehej ishte personi i parë me të cilin takohej. Kur
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kthehej nga udhëtimi, gjëja e parë që bënte Profeti,
ishte të drejtohej për te shtëpia e Fatimes që ta takonte atë.
Shumë herë, Profeti i nderuar (paqja qoftë mbi të
dhe Familjen e tij!) thoshte për Fatimen (paqja qoftë
mbi të!): “Fatimja është pjesë e trupit tim. Kushdo që
e hidhëron atë, më ka hidhëruar mua.” Dhe: “Allahu
zemërohet me zemërimin e Fatimes dhe lumturohet
kur lumturohet Fatimja.”
Edhe Fatimja tregonte një kujdes aq të veçantë për
babanë e saj, saqë Profeti e thërriste atë “Nëna e
babit të saj!”
Fatimja është zonja që i ka të gjitha vetitë dhe virtytet për t’u marrë shembull. Ajo ishte një qenie ëngjëllore, që është shfaqur në këtë botë në formë njeriu
(kështu e cilësonte Profeti i nderuar).
Ka njerëz në këtë botë të cilët nuk kanë asnjë ndikim tek të tjerët; ata vdesin pa lënë asnjë gjurmë në
këtë botë. Ka të tjerë që ndikojnë te njerëzit, por pas
vdekjes së tyre lihen në harresë. Ka të tjerë, ashtu sikurse ishte edhe Fatime Zahra, që në çdo kohë ndikojnë te njerëzit dhe do të jenë shembulli më i mirë për
çdo njeri në të gjitha drejtimet.
Të flasësh a të shkruash për bijën e Profetit të nderuar të Islamit, asaj që është zonja e grave në Xhennet,
është shumë e pakt. Profeti thoshte për bijën e tij
të nderuar: “Bija ime, Fatimja, është zonja e grave të
botëve. Sa herë që ajo qëndron në vëndfaljen e saj para
Zotit, drita e saj në tokë ndriçon për melekët në qiell,
ashtu siç ndriçojnë yjet e qiellit për banorët e Tokës.
Allahu u thotë melekëve: ‘ O melekët e Mi! Shikojeni
Fatimen, zonjën e robve të Mi. Ajo ka qëndruar para
Meje dhe trupi i saj dridhet nga frika e madhështisë
Sime. Ajo po më adhuron Mua me dëshirën e saj. Jini
dëshmues se pasuesit e saj janë të mbrojtur nga zjarri

i Xhehennemit.’”
Për Fatimen flet jo vetëm Profeti, por edhe në Kur’an
kanë zbritur ajete në nder të saj. Këtë gjë e shohim
në disa prej ajeteve që do të përmëndim në vijim.
Një grup prej të krishterëve, me disa dijetarë dhe
priftërinj në krye të tyre shkuan në Medine për të
kërkuar dhe vërtetuar profetësinë e Hz. Muhammedit (paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
familjen e tij!). Ata filluan të diskutonin me Profetin.
Ndër të tjera, ata e paraqitën Isanë (paqja qoftë mbi
të!) si birin e Zotit. Argumenti i tyre ishte lindja e
Hz. Isait pa baba. Zoti u jep përgjigje se krijimi i Isait
është si shembulli i Ademit, që nuk kishte as baba e
as nënë për të.
“Rasti i Isait për Allahun është si rasti i Ademit,
që e krijoi prej baltës e pastaj i tha: “Bëhu!” - dhe
ai u bë. E vërteta është nga Zoti yt, prandaj mos u
bëj nga ata që dyshojnë! (Sure Ali Imran, 59-60)

Pas diskutimeve të shumta të Profetit, Allahu
i Madhëruar zbret ajetin:
Atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isait,
pasi të ka ardhur dija, thuaju: “Ejani t’i thërrasim
bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që
mallkimi i Allahut t’i godasë gënjeshtarët!” (Sure
Ali Imran, 61)
Profeti mori me vete për t’u përballur me grupin e të
krishterëve, Imam Aliun, Fatimen, Imam Hasanin dhe
Imam Husejnin (paqja qoftë mbi ta!) që të hidhnin
mallkimin mbi gënjeshtarët. Kur udhëheqësi i tyre
pa se Profeti kishte marrë me vete ata katër persona,
tha: “Unë po shoh fytyra që, nëse ata i luten Zotit që ta shkulë malin prej vendit të tij, Ai e shkul
atë. Ejani e mos u përballni me ta sepse, nëse e
bëni, do të shfarosemi dhe nuk do të mbetet asnjë
i krishterë mbi tokë deri Ditën e Kijametit.”
Kjo ngjarje përmendet edhe në komentimin e
Kur’anit të Sherif Ahmetit, si dhe në komentimin e
Kur’anit të Hafiz Inrahim Dalliut, në “Ajka e kuptimeve të Kur’anit Kerijm”. Imagjinoni se çfarë pozite
të lartë që kishin ata katër veta te Profeti i nderuar.
Ndër ata ishte e vetmja grua, Fatime Zahra.
Në suren Shura, në ajetin 23 thuhet:
“...Thuaj: Nuk kërkoj asnjë lloj shpërblimi prej
jush përveç respektit për familjen time...”
Ibn Abbas thotë: “Kur zbriti ky ajet e pyeta Profetin: “Cilët janë këta persona që dashuria dhe respekti ndaj tyre na është obliguar?” Ai tha: “Aliu,
Fatimja, Hasani dhe Husejni”
Në një tjetër sure, All’llahu i Madhëruar zbret ajete në
nder të Fatimes, kur Imam Hasani dhe Imam Husejni ishin të vegjël e u sëmurën rëndë. Imam Aliu dhe

Fatimja bënë nijet që nëse All’llahu do t’i shëronte,
do të agjëronin tri ditë në shenjë falënderimi. Fëmijët
u shëruan dhe Imam Aliu e Fatimja e mbajtën premtimin. Agjëruan ditën e parë. Në kohën e iftarit, në
derën e tyre troket një i varfër, i cili i përshendet dhe
kërkon ta ushqejnë. Imam Aliu dhe Fatimja i japin
ushqimin e tyre dhe iftarin e parë e bëjnë vetëm me
ujë. Ditën e dytë, në kohën e iftarit troket një jetim,
i cili kërkon prej tyre ushqim. Ata sërish i japin ushqimin e tyre, edhe pse vetë nuk kishin gjë tjetër që
të bënin iftar. Kështu, edhe ditën e dytë, agjërimin e
hapin me ujë. Ditën e tretë të agjërimit, kur sapo ishin
ulur që të bënin iftarin, troket një i zënë rob. Edhe ai
kërkon ushqim prej tyre. Ata i japin ushqimin e tyre,
edhe pse tashmë kishin tri ditë që nuk hanin dhe iftari i ditës së tretë bëhet sërish vetëm me ujë. Kështu, i agjëruan tri ditët e tyre pa asnjë ushqim. Uria
i kishte këputur e fytyra e tyre ishte zverdhur. Kur
erdhi Profeti e i pa në këtë gjëndje, u merakos për
ta. Atëherë, Xhebraili erdhi e i tha: “O Muhammed,
merre këtë sepse është për familjen tënde.” Ai
tha: “Ç’të marr?” Atëherë zbritën ajetet:
Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob,
edhe pse vetë janë nevojtarë,
duke thënë: “Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e as falënderim! (Sure Insan, 8-9)
Ka edhe ajete të tjera që kanë zbritur në nder të Fatimes, bijës së Profetit, si ajeti i pastërtisë në suren
Ahzab ajeti 33.
“O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që
ta largojë prej jush papastërtinë
dhe t’ju pastrojë plotësisht.”
Më në fund, nuk dua të lë pa përmendur njërën prej
sureve, e cila zbriti në kohën kur Profetit të nderuar i
lindi vajza e tij, Fatime Zahra. Në atë kohë, ata të cilët
nuk kishin djem, i thërrisnin Ebter që do të thotë “i
shuar”. Para se të linde Fatimja, profetit të nderuar
i kishin vdekur dy djem, njëri me emrin Kasem dhe
tjetri Tahir (të cilin e thërrisnin Abdullah). Me lindjen e Fatimes (e cila ishte vajzë), kurejshët filluan ta
thërrisnin Profetin “Ebter” (i shuar). Atëherë zbriti
edhe surja:
“Me të vërtetë që Ne të kemi dhënë ty shumë të
mira, prandaj, falju Zotit tënd dhe ther kurban.
Sigurisht, ai që të urren ty, ai vetë është i shuar.”
(Sure Keuther)
Kjo ishte me pak fjalë Fatimja - bija, bashkëshortja
dhe nëna që çdokush do të donte t’i ngjante sadopak
në bindjen, adhurimin, përkushtimin, moralin dhe
sjelljen, e saj.
E lusim All’llahun e Madhëruar që Hazreti Fatimja të
bëhet shembull në jetën tonë të përditshme dhe të
jemi të përfshirë në ndërmjetësimin e saj në Ditën e
Gjykimit.
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A dëshiron femra moderne

mehr dhe furnizim

Mehri është dhurata e kurorëzimit, sipas standardit në Kosovë është e
paraparë që mesatarja e kësaj dhurate të jetë 5.000 euro. Në numrin e
ardhshëm të Revistes VLERA do të flasim më gjerësisht për këtë çëshjte.
Ne kemi theksuar se sipas islamit funksioni i burrit është të kujdeset për shpenzimet e familjes, duke
përfshirë këtu edhe shpenzimet individuale të gruas,
dhe që gruaja nuk ka detyrime në këtë aspekt. Femra mund të ketë pasuri shumë të madhe dhe mund të
posedoj pasuri shumëfish më të madhe se mashkulli,
megjithatë as në këtë rast nuk ka obligim t’i bart shpenzimet e familjes. Pjesëmarrja e femrës në shpenzimet
e familjes ose në formë të punës që është më e mirë ,
varet nga dëshira dhe afiniteti i saj.
Përkundër faktit se shpenzimet e femrës janë pjesë e
shpenzimeve familjare dhe hyjnë në detyrim të mashkullit , ai sipas pikëpamjes islame, nuk është i autorizuar të nxjerr përfitime financiare as të marr pjesë në
të ardhurat nga puna dhe fitimi i bashkëshortes.
Ai nuk mund të eksploatorë. Furnizimi i gruas në këtë
aspekt është si furnizimi i babit dhe nënës, ndërsa në
disa rrethana është detyrë e djalit të siguroj furnizimin,
por për përmbushjen e këtij detyrimi djali nuk mund të
kërkoj kurrfarë të drejte si kompensim për shërbimin
që ofron.
Përparësia për femrën në gjërat financiare

Islami femrës i ka dhënë përparësi të pashembullt në
çështjen financiare. Në njëfarë dore i ka dhënë pavarësi
dhe liri të plotë financiare dhe e ka penguar mashkullin të ketë pushtet ndaj pasurisë dhe punës së saj. Ai
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i mori mashkullit të drejtën e mbikëqyrjes së punëve
të gruas çfarë ka ekzistuar në histori dhe që ka qenë e
zakonshme në Evropë deri në fillim të shekullit njëzetë.
Madje edhe me shumë duke e liruar nga përgjegjësia
për shpenzimet për familje, islami femrën e kurseu nga
çfarëdo detyrimi ose obligimi të veproj pas parave.
Kur ata që e adhurojnë Perëndimin duan të kritikojnë këtë ligj në emër të mbrojtjes së femrës, nuk
kanë alternativë tjetër pos t’i qasen gënjeshtrës. Ata
deklarojnë se arsyeja e cila qëndron nën prapavijë të
furnizimit është ai që mashkulli e konsideron veten pronar të femrës dhe e merr atë në shërbim të saj. Njësoj
si pronarët e shtazëve që janë të detyruar të ushqejnë
shtazët e tyre në mënyrë që pastaj t’i ngarkojnë ose
ashtu që të kalërojnë mbi to, po nga kjo arsye ligji i furnizimit ka kërkuar provizion për mjetet nga dora në
gojë për jetë.
Nëse dikush dëshiron të pranoj detyrën e sulmit të ligjit islam me kritikën që ky ligj është favorizues
për femrën dhe se nuk është i drejtë ndaj mashkullit,
sepse i kanoset të bëhet shërbëtore pa pagesë i femrës, ai do të sillte argumente për vërejtjen e vet dhe t’i
jap formë fiktivisht më realiste se personi i cili synon
të kritikoj këtë ligj në emër dhe për hir të mbrojtjes së
femrës.
Mirëpo e vërteta është se islami nuk synon të krijoj ligj
në favor të femrës, e kundër mashkullit as në favor të
mashkullit dhe në dëm të femrës. Islami nuk synon që

të krijoj ligj në favor të femrës e kundër mashkullit as
në favor të mashkullit dhe në dëm të femrës. Në ligjet
e tij Islami ka në konsideratë mirëqenien e femrës dhe
mashkullit dhe fëmijëve të cilët duhet të rriten nën këtë
kujdes , dhe ka në konsideratë si orientim jetëgjatë
mirëqenien e tërë shoqërisë njerëzore.
Sipas Islamit mirëqenia e meshkujve, femrave, fëmijëve
të tyre dhe mbarë llojit njerëzorë varen nga kushti i cili
aludon se nuk do të duhej, sipas rregullave dhe ligjeve
të natyrës , të cilët janë kushtëzuar dhe formuar nga
dora e fortë dhe e arsyeshme e Kreatorit , të pasohen
verbërisht pa kurrfarë vërejtjesh urtësinë e tyre.Siç u
përmend disa herë islami gjithnjë i është përmbajtur
rregullit sipas të cilit njeriu është simbol i nënshtrimit
dhe afërsisë, kurse femra është simbol i pasurisë.

Islami te mashkulli ka parë blerësin kurse te femra pronarin e të mirave të nevojshme. Në sytë e islamit kur një
çift i martua jeton bashkë, mashkulli është ai që duhet
të konsideroj vetën përfitues dhe do të duhej të bartë
shpenzimet e familjes. Mashkulli dhe femra nuk duhet
të harrojnë se u janë dhuruar dy role të ndryshme në
çështjet e dashurisë. Bashkimi do të jetë i fortë dhe harmonik vetëm nëse mashkulli dhe femra sillen brenda
roleve të tyre natyrore.
Arsyeja e dytë pse burri është i obliguar të furnizoj
gruan është ai që akti i natyrës i ka dhënë gruas të
përjetojë vuajtje, dhembje dhe humbje të energjisë që
janë të përfshira në lindjen e gjeneratave të reja. Roli i
natyrshëm i mashkullit në lidhje me këtë është vetëm
akti i kënaqësisë dhe asgjë më shumë. Femra është ajo
që e pengojnë menstruacionet dhe e cila e bart barrën
e shtatzënia dhe vuajtjeve të lidhura me këtë, ajo që
duron barrën e lindjes së fëmijës dhe rrezikut që dalin
nga kjo, ajo është që ushqen fëmijën dhe kujdeset për
të. ( foto njjë nënë me një bebe)
Të gjitha këto që i përmendëm e dëmtojnë forcën fizike
dhe nervore të femrës dhe thithin energjinë të cilën ajo
duhet ta shpenzoj duke punuar dhe fituar para. Duke
pasur parasysh këto gjera të vështira kur do të vendoset
që mashkulli dhe femra duhet të jenë njëlloj përgjegjës
për llogarinë e familjes dhe sikur ligji të mos ndihmonte, femra do të gjendej në situatë të mjerueshme. Këto
janë arsyet madje edhe tek shtazët të cilat jetojnë në
çifte mashkulli gjithnjë e mbështet femrën dhe ndihmon atë në gjetjen e ushqimit gjatë kohës së lindjes së
saj kur ajo i jep një pasardhës. Pos kësaj mashkulli dhe
femra nuk janë krijuar njësoj sipas fuqisë së tyre që të
merren me punë të rënda dhe produktive. Nëse ekziston rasti i mospajtimit dhe mashkulli merr qëndrimin kundër femrës dhe deklaron se nuk do të shpenzoj
asnjë para të fitimit të tij për të , femra nuk do të jetë
në gjendje të fitoj mjaft që të arrij standardin nivel të
fitimit të mashkullit.
Duke lënë të gjitha anash , mbi të gjitha qëndron fakti
se gruas i nevojiten më shumë para dhe pasuri se mashkulli. Gjerat luksoze dhe stolitë janë nevojat primare të
femrës. Atë që femra e shpenzon në gjësende luksoze,

për manie dhe zbukurim është e barabartë me shpenzimet e disa meshkujve. Ky afinitet i stolisjes vetvetiu
krijon te femrat afinitet ndaj varietetit dhe trilleve.
Mashkulli do të kënaqet me një palë rroba modeste, sa
të jetë e përshtatshme të vishet dhe jo shumë të vjetra
por si qëndron puna me femrën? Për femrën rrobat
janë të përshtatshëm vetëm gjersa të tregojnë ndonjë
sharmë të ri. Sa shumë shpesh kemi dëshiruar që fustani apo ndonjë stoli të jetë për femrën më i vlershëm
sesa ti bartin vetëm njëherë! Energjia dhe mundi i femrës në fitimin e pasurisë janë më të vogla se te mashkulli , porse mundësia e femrës për ta shpenzuar është
shumëfish më e madhe se te mashkulli.
Pos kësaj, femra për të mbetur femër gjegjësisht për
të mbajtur bukurinë, elegancën dhe dinjitetin e vet
i duhet të jetë shumë më e qetë më e rehatshme dhe
vetëm pak brenga rreth nevojave. Sikur femrat të ishin
të detyruara të vrapojnë pas fitimit si meshkujt, shumë
shpejtë do të tretej krenaria e tyre dhe do të fillojnë të
paraqiten rrudhat në fytyrë të cilat telashet ekonomike
i vulosin madje edhe në fytyrën dhe ballin e mashkullit.
Dëgjohet shumë shpesh se femrat e gjora perëndimore
që janë detyruar të luftojnë për mjetet e tyre për jetë
në shitore, fabrika dhe institucione i kanë lakmi lindorëve për jetën e tyre. Është evidente që femra e cila
nuk është e qetë dhe nuk gjen kohë për t’u kujdesur
për veten, gjithashtu nuk do të jetë burim i gëzimit dhe
lumturisë për burrin e vet.
Rezultati është që ajo do të duhet të përjashtohet nga
luftimet e detyrueshme në sigurimin e mjeteve për jetë
dhe kjo jo vetëm që është e përshtatshme për femrën
porse është edhe në interes të mashkullit dhe më në
fund të tërë familjes. Mashkulli gjithashtu dëshiron që
shtëpia e tij të jetë vend i prehjes, vend i pushimit nga
puna e lodhshme, vend ku do të harroj të gjitha brengat e botës së jashtme. Gruaja e tij ka fuqi që shtëpinë
ta bëjë vend të pushimit dhe qetësimit dhe vend për të
harruar të gjitha shqetësimet dhe brengat, ndërsa vetë
ajo nuk do të duhej të jetë e lodhur dhe e konsumuar
nga puna e vështirë jashtë shtëpisë të cilën është i detyruar të kryej mashkulli. Sa patetike është gjendja e
mashkullit që hyn në shtëpinë e tij dhe has shoqen e
jetës më të lodhur dhe rraskapitur se vetë ai. Prandaj
qetësia, rehatia dhe mirëqenia e gruas , lumturia dhe
gëzimi kanë vlerë të madhe për burrin.
Sekreti i gatishmërisë së mashkullit për t’i dhënë
para gruas, para të cilat ai i sjell në shtëpi pas punës
së lodhshme, para të cilat ajo do t’i shpenzojë sipas
dëshirës, qëndron në atë që burri e ka të qartë se nevojat e tija shpirtërore janë me gruan. E ka të qartë që Zoti
e ka vënë tek gruaja e tij burimin e ngushëllimit dhe
lehtësimit për shpirtin e tij:
Ai është që ju krijon prej një njeriu, e prej tij krijon shoqen e tij për t’u qetësuar
pranë saj. (El-A’raf, 189)
Ai e kuptoi se sa më në rregull të jenë kërkesat, mirëqenia dhe qetësia e gruas së tij, më mirë në mënyrë indirekte do të rregulloj lumturinë dhe rehatinë e shtëpisë
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së vet. Erdhi në përfundim që nga dy njerëzit e martuar të paktën njëri duhet të jetë jashtë mundimit të
luftës dhe punës së rëndë, kështu që njëri të jetë burim
i ngushëllimit shpirtërorë për tjetrin. Në këtë ndarje të
punës më kompetent për të hyrë në luftë për jetë është
mashkulli , ndërsa ajo që mund të ngushëlloj më mirë
dhe të qetësoj shpirtin e tjetrit është femra. Femra është
krijuar për shkak të nevojës së mashkullit për aspektet
materiale dhe financiare të jetës, ndërsa nga patjetër
dhe ngjashëm me këtë edhe mashkulli ka nevojë për

femrën edhe nga aspekti shpirtërorë. Pa mbështetjen
e mashkullit femra nuk mund t’i plotësojë shpenzimet
e nevojave të veta materiale që janë shumëfish më të
larta se ato të mashkullit. Falë kësaj, Islami ka përcaktuar që burri i ligjshëm i femrës të jetë të jetë qendër e
vetme e pavarësisë së saj.
Nëse femra dëshiron të jetoj si dëshiron por të mos
jetë e varur nga burri i saj i ligjshëm , ajo do të duhet të
varët nga meshkuj të tjerë. Shembuj të tillë fatkeqësisht
ka shumë dhe numri i tyre është në rritje e sipër.

Islami te mashkulli ka parë blerësin kurse te
femra pronarin e të mirave të nevojshme.
Mashkulli dhe femra nuk duhet të harrojnë se u
janë dhuruar dy role të ndryshme në çështjet e
dashurisë, e bashkimi do të jetë i fortë dhe harmonik vetëm nëse mashkulli dhe femra sillen
brenda roleve të tyre natyrore.
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&favoret

Lëmosha

Lëmosha dhe favoret janë faktorë të tjerë shpirtërorë
të rëndësishëm, që ndikojnë në ndryshimin dhe përcaktimin e fatit të njeriut. Imam Sadiku (paqja qoftë mbi të),
thotë: “Njerëzit që vdesin, si rezultat i mëkateve të tyre,
janë shumë herë më shumë se ata që vdesin si rezultat i
plakjes së tyre fizike, dhe njerëzit, që jetojnë gjatë, si rezultat i të mirave që kanë bërë, janë shumë herë më shumë
se ata që jetojnë aq sa i lejon plakja e tyre fizike.”
Të bërit mirë krijesave që kanë shpirt Kushdo që
keqtrajton krijesat që kanë shpirt: kafshët dhe njerëzit në
përgjithësi dhe edukuesit e tij në veçanti (nënën, babain,
mësuesin) ose u krijon atyre vështirësi dhe mërzitje në
jetë, padyshim që do të ketë pasoja të rënda negative në
fatin e tij. Si përmbledhje, me fjalë të tjera, drejtësia dhe
shtypja, të bërit pishman dhe të mos bërit pishman, të
bërit mirë dhe të bërit keq, lutja dhe anashkalimi i saj dhe
të tjerë shembuj si këta, janë faktorë kryesorë që ndikojnë
drejtpërsëdrejti në fatin e njeriut nga pikëpamja e jetëgjatësisë, sigurimit të ushqimit të përditshëm, shëndetit
etj. Në këtë kontekst, këta faktorë duhen parë si një varg
efikas qëllimesh jomateriale.
Kemi disa favor që na mundësojnë të besojmë në fatin
tonë i cili është në duart e Zotit e

1-Shikimi i sistemit botëror sipas qëllimit:

Ai njeri, që njeh pushtetin e plotë të Zotit mbi tokë, e shikon sistemin botëror në një këndvështrim tjetër, mbi bazën e një qëllimi dhe të një ideali të saktë për të cilin është
krijuar. Pra, me pak fjalë, Zoti ka pasur një qëllim që e
ka krijuar tokën si çdokush tjetër që krijon diçka me një
qëllim të caktuar. Krijimi i tokës nuk është nisur nga hiçi,
tokën pa asnjë qëllim. Ky lloj këndvështrimi mbi botën
që na rrethon, e bën njeriun të jetë më optimist dhe të
shkëputet nga pesimizmi që e ka rrethuar.

2- Besimi te arsyet shpirtërore dhe mos
humbja e shpresës nga mungesa e të mirave
materiale: Njeriu, që ka besim te faktorët shpirtërorë,

nuk bie në mërzitje për arsye të mungesës së të mirave
materiale, përkundrazi, shpirti i tij (që nuk ka të bëjë me
botën materiale) zhvillohet më tepër dhe më i fortë dhe
bashkë me të zhvillohet, me po të njëjtin koeficient, edhe
shpresa e njeriut, duke u bazuar se do të jenë faktorë të
tjerë shpirtërorë që do të vendosin në favor të tij, duke u
bërë të suksesshëm në këtë rrugë.

3- Përballimi i pengesave dhe vështirësive:

Ai njeri, që kudo sheh dorën e Zotit të veprojë dhe ka
besim në faktorët e fatit të tij, pa dyshim që ka më tepër
rezistencë ndaj vështirësive të ndryshme materiale apo
shpirtërore, si dhe mund t’i bëjë ballë ngjarjeve shumë të
rënda që mund t’i ndodhin papritur. Me pak fjalë, ai është
i përgatitur shpirtërisht dhe praktikisht i pathyeshëm.

4- Shmangia nga mburrja dhe mendjemadhësia: Njeriu, që ka besim në faktorët

shpirtërorë që mbretërojnë kudo, padyshim nuk do të
dehet nga gëzimi dhe lumturia e shkurtër e provokuese,
nuk do të bjerë pre e mendjemadhësisë dhe e mburrjes.
Ndërsa njeriu, që përballë vështirësive pëson humbje, do
të bjerë lehtë pre e mendjemadhësisë në kohë të shkurtra lumturie, sepse këtë lumturi e kupton si meritë të tij.
Ndërsa ai që suksesin e sheh si një dhuratë të Zotit, nuk
ka arsye të bjerë në mendjemadhësi, por falënderon Zotin
për një favor të tillë.
Nga libri Njohje Islame - Ministria e R.I .I.
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LUTJE NGA KU
Autor: H.Ikballe Berisha Huduti

Kurani është porosi hyjnore dhe program për jetën
tonë. Allahu i Lartësuar e ka dërguar këtë Libër përmes
Pejgamberit Muhammed s.a.a. Kur’ani është libër i së
vërtetës, drejtësisë dhe lirisë. Muslimanët duhet të
mësojnë ta lexojnë dhe ta kuptojnë përmbajtjen dhe
domethënien e tij, e pastaj duhet të mundohen që ato
këshilla t’i vënë në praktikë, në mënyrë që të shohin
dobi nga udhëzimet kuranore.
Hapi i parë për t’u bërë i devotshëm është lutja. Njeriu, përmes lutjes, e njeh veten dhe Zotin dhe fillon të
vetëdijesohet se Allahu është Ai i cili dëshiron që ne t’i
drejtohemi. Duke pasur parasysh se Kurani është libër i
të kaluarës së tashmes dhe të ardhshmes, atëherë kemi
menduar që nga ky Libër të shkoqisim shumicën e lutjeve që ekzistojnë në të. Sa herë që lexojmë ajete kuranore, ne ngjitemi në shkallë më të larta shpirtërore,
andaj pse mos të ngjitemi në përsosmëri, duke filluar ta
lusim Allahun me fjalët e Tij që janë më mbresëlënëse
se të gjitha lutjet e tjera që janë të transmetuar nga
njerëzit, qofshin ata dijetarë apo njerëz të zakonshëm.
Dikush mund të pyesë: pse të mos lutemi në
gjuhën amtare, a patjetër duhet të lutemi në gjuhën
arabe, ndërkohë që ne flasim shqip? Të nderuar miq!
Gjuha arabe është gjuha e Kuranit, e Kurani është Libri
i Allahut. Sado që janë përpjekur që ta përkthejnë Kuranin në gjuhë të ndryshme, të gjithë kanë arritur në
përfundimin se përkthimi është veçse hije e Kuranit,
ndërsa origjinaliteti është në vetë gjuhën e Kuranit.
Prandaj unë do t’ju udhëzoja se kur lutja bëhet përmes
ajeve kuranore ajo ka efektin e saj të veçantë. Kurani
është muxhize, është urtësi, është mrekulli hyjnore. Me
leximin e ajeteve kuranore mund të bëjmë të pamundurën, sepse shpirti ynë lidhet shumë ngushtë me Allahun xh.sh.
Preferohet që, kur të lutemi duke i lexuar ajetet kuranore në arabisht, patjetër duhet të jemi në dijeni të
domethënies së atij ajeti në gjuhën shqipe. Nëse ne
nuk e kemi të njohur domethënien e atij ajeti atëherë
ai ajet nuk ka efekt në lutjen tonë. Prandaj ne i kemi
përgatitur këto lutje për të gjithë: ata që dinë të lexojnë
arabisht i kanë në gjuhën arabe, ata që nuk dinë arabisht i kanë të transkriptuar në shkronja latine-shqipe,
si edhe kemi paraqitur përmbajtjen apo domethënien
e ajetit në gjuhën shqipe. Inshallah ta gjejmë veten në
këto lutje dhe të na bëhen kabull (të realizueshme) lutjet dhe dëshirat tona.
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1.Lutja - në rastin kur kemi frikë apo ndonjë prob-

lem nga të tjerët, në mënyrë që Allahu xh.sh. të vendosë
perde para e prapa syve të tyre, që ata të mos i shohin
të metat tona. Ky ajet kuranor gjithashtu preferohet të
lexohet kur kemi takim me ndonjë person dhe dëshirojmë që ai person të mos i vërejë të metat tona.
Surja Jasin, ajeti 9:
VE XHAELNA MIM BEJNI EJDIHIM SED-DEN,
VE MIN HALFIHIM SED-DEN,
FE AGSHEJNA HUM FEHUM LA JUBSIRUN.
“ Ne kemi vënë perde para e prapa tyre dhe ua kemi
mbuluar sytë, prandaj ata nuk shikojnë.”

2. Lutja - kur kemi takim me ndonjë mosbesimtar, me
ndonjë person në pozitë, apo kur kemi frikë se mos po
na bëjnë ndonjë të keqe, apo mos po na vendosin ndonjë ngarkesë që s’mund ta përballojmë:
Surja El Bekare, ajeti 286:
RAB-BENA LA TUAKHIDHNA IN-NESINA EV AKHTANA, RAB-BENA VE LA TAHMIL ALEJNA ISREN KEMA
HAMELTENA ALEL-LEDHINE MIN KABLINA RAB-BENA VE LA TUHAM-MILNA MA LA TAKATELENA BIH,
VAË’FUAN-NA VAGFIRLENA, VER HAMNA ENTE
MEVLANA, FENSURNA A’LEL KAVMIL KAFIRIN.
“....... O Zoti ynë ! Mos na dëno nëse harrojmë ose
gabojmë, pa qëllim! Mos na ngarko barrën që ua ke
ngarkuar atyre përpara nesh! O Zoti ynë, mos na
ngarko për detyrë atë për çka nuk kemi mundësi!
Shlyeji mëkatet tona dhe na fal, dhe ki mëshirë ndaj
nesh! Ti je Zoti ynë, andaj na ndihmo kundër popullit mosbesimtar! ”
Gjithashtu edhe ajeti në vijim është për të njëjtën çështje që e cekëm më lart:

Surja Ali Imran, ajeti 147:
RAB-BENAGFIRLENA DHUNUBENA VE ISRAFENA FI
EMRINA VE THEB-BIT AKDAMENA VENSURNA ALEL
KAVMIL KAFIRIN.
“O Zoti ynë! Na fal gabimet tona dhe lëshimet në
çështjet tona, na forco këmbët tona dhe na ndihmo
kundër popullit mosbesimtar”!
Gjithashtu edhe ajeti i mëposhtëm vlen për çështjen e
lartcekur, si edhe kur kemi shtypje nga shoqëria që na
rrethon.
Surja Ankebut, ajeti 30:
RAB-BINSURNI ALEL KAVMIL MUFSIDIN/
“O Zoti im, më ndihmo kundër popullit të prishur!”
Gjithashtu edhe ky ajet vlen për çështjen e lartcekur :

UR’ANI FISNIK
Surja Nuh ajeti 28:
RAB-BIGFIRLI VE LI VALIDEJE VE LIMEN DEKHALE
BEJTIJE MUËMINEN VE LIL MUËMININE VEL MUËMINATI VE LI TEZIDH-DHALIMINE IL-LA TEBARA.
“Zoti im, më fal mua dhe prindërit e mi, dhe ata që
hynë në shtëpinë time, duke qenë besimtarë, edhe
besimtarët e besimtaret, ndërsa jobesimtarëve
mos u shto tjetër, vetëm dëshpërim”.

3. Lutja – Kur bëjmë ndonjë vepër të mirë dhe dëshi-

rojmë që të na e pranojë Allahu është mirë të lutemi me
lutjen e Ibrahimit a.s.
Surja Bekare, ajeti 127:
RAB-BENA TEKAB-BEL MIN-NA, IN-NEKE ENTES-SEMIUL ALIM

“O Zoti ynë, prano prej nesh, sepse Ti, me të vërtet
dëgjon dhe di!”

4. Lutja – e cila lexohet në momentet kur jeni të
stresuar nga të padrejtat që ju kanë bërë, apo kur dikush dëshiron të dominojë mbi ju pa pikë arsyeje.

Surja Ali Imran, ajeti 26:
ALL-LLAHUM-ME MALIKEL MULKI, TUËTIL MULKE
MEN TESHAU VE TENZIU’ L MULKE MIM-MEN TESHAU, VE TUI’Z-ZU MEN TESHAU VE TUDHIL-LU MEN
TESHAU BIJEDIKEL HAJRU, IN-NEKE ALA KUL-LI
SHEJ-IN KADIR.
Thuaj: “O All-llahu im që e ke tërë pushtetin! Ti ia
jep pushtetin kujt të duash dhe ia merr kujt të duash. Ti e lartëson kë të duash dhe e poshtëron kë të
duash. Në dorë Tënde është mirësia. Ti, me të vërtetë, ke mundësi për çdo send!

Dikush mund të pyesë: pse të mos lutemi në gjuhën amtare, a
patjetër duhet të lutemi në gjuhën arabe, ndërkohë që ne flasim shqip? Të nderuar miq! Gjuha arabe është gjuha e Kuranit, e
Kurani është Libri i Allahut. Sado që janë përpjekur që ta përkthejnë Kuranin në gjuhë të ndryshme, të gjithë kanë arritur në
përfundimin se përkthimi është veçse hije e Kuranit, ndërsa origjinaliteti është në vetë gjuhën e Kuranit.
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MIRËSITË E MUAJIT REXHEB
DHE VEPRAT NË KËTË MUAJ
Kuptimi i fjalës REXHEB

Në gjuhën arabe, fjala ‘Rexheb’ është e përbërë nga tri
bashkëtingëllore që janë: r, xh, b.
Dijetarë të njohur deklarojnë se këto germa kanë tri vlera
simbolike: Germa “r” është germa e parë që gjendet tek
fjala “rahmet”, që do të thotë “mëshirë”. Germa “xh” është
germa e parë e përdorur në fjalën “xhurm”, që do të thotë
“krim”. Ndërsa “b” është germa e parë që gjendet tek fjala “berij”, që ka kuptimin “i pafajshëm”. Allahu (xh .sh)
thotë: “O robi Im! Ti je fajtor, ke fajin e krimit e të gjynahut. Përderisa Unë jam Mëshirues, t’i kam falur e të kam
bërë të pafajshëm. Pikërisht, për shkak të mosbindjes
dhe gjynaheve të tua të kam dhuruar muajin Rexheb.”
Veprat në natën e parë të muajit Rexheb
Në natën e parë të këtij muaji është mirë të kryhen
këto punë:
1-Kur të shohë hënën e Rexhebit
të thotë siç thoshte Pejgamberi (s. a. a): “O Zot, beko
në Rexheb dhe në Shaban
dhe na bëj që të arrijmë
Ramazanin. O Zot, na
ndihmo në agjërimin dhe namazin në
këtë muaj. Na mbro
gjuhën dhe të shikuarit. O Zot, mos na
bëj që të marrim prej
tij vetëm urinë dhe etjen.”
2-Larja (gusli). Disa dijetarë
transmetojnë se Pejgamberi (s. a. a.) ka thënë: “Cilido që
e arrin muajin Rexheb dhe lahet në fillim të tij, në mes
të tij dhe në fund të tij, ai person do të dalë nga ky muaj
i pastruar nga gjynahet njësoj siç e ka lindur nëna e vet.”
3-Të falë pas namazit të akshamit 20 rekate namaz dhe të
lexojë në çdo rekat “Fatihanë” dhe suren “Ihlas.”
Veprat në ditën e parë të muajit Rexheb
1-Agjërimi: Transmetohet se Nuhu (a. s) hipi në anije në
këtë ditë dhe i urdhëroi ata që ishin me të që të agjërojnë.
Cilido që agjëron këtë ditë, atij do t’i largohet zjarri sa një
vit.
2-Larja (gusli)
3-Namaze dhe lutje.
4-Lexim Kur’ani ... etj.
Veprat e përgjithshme
1-Agjërimi
2-Të thuhet sa më shumë: estagfirull-llahe ve etube ilejhi.
3-Të falen sa më shumë namaze.
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4-Të bëhet Umre-ja (vizita në Qabe).
5-Përderisa, ky muaj është muaji në të cilin pranohen
lutjet dhe pendimet, është mirë që çdo ditë të lutemi me
lutjen e mëposhtme.
Ndodhitë historike në muajin Rexheb
1-Nata Regaib
2-Ditëlindja e Imam Aliut (r.a.), (13 Rexheb).
3-Çlirimi i kalasë së Hajberit
4-Vdekja e Hz. Zejneb, e bija e imam Aliut (v. 62, hixhri).
5-27 Rexheb, (sipas disa transmetimeve) dërgimi i Pejgamberit (s.a.a.)
6-Israja dhe Miraxhi
Mirësitë e muajit Rexheb
Në një hadith të transmetuar nga nipi i
Pejgamberit më të famshëm, H.
Muhammed Mustafa (s.a.a.),
Imam Hasani (Allahu qoftë
i kënaqur me të), thuhet:
“Në katër net të vitit,
mëshira, falja, bujaria,
mirësia dhe bereqetet
e Allahut (xh. sh) bien
si shiu në tokë. Janë
me fat ata që e njohin dhe do ta njohin
vlerën e këtyre netëve;
Nata e parë e muajit
Rexheb, Nata e quajtur Berae, Nata e festës së Ramazanit
dhe Nata e festës së Kurbanit.”
Është mirë që, pas çdo namazi, në muajin Rexheb të këndohet kjo lutje:
“O Ti tek i cili shpresoj për çdo të mirë dhe i mbrohem
zemërimit të Tij për çdo të keqe. O Ti që jep shumë për pak
punë. O Ti që i jep atij që të kërkon. O Ti që për shkak të
dashurisë dhe mëshirës i jep atij që nuk të kërkon dhe nuk
të njeh. Më jep mua me lutjen që të bëj, të gjithë të mirat
e kësaj jete dhe të jetës tjetër dhe m’i largo me lutjen që të
bëj të gjitha të këqijat e kësaj jete dhe të jetës tjetër sepse
asgjë nuk pakësohet në ato që Ti jep dhe m’i shto mirësitë
me mirësitë tuaja o Bujar, o Posedues i madhështisë dhe
nderimit, o Posedues i begative dhe i mirësive, o Posedues i
mirësisë dhe i bamirësisë. Ndaloja zjarrit mjekrën time. Me
mëshirën tënde, O mëshiruesi i mëshiruesve.”
Nga libri “Lartësimi i Shpirti”

MIRËSITË E MUAJIT SHA’BAN
DHE VEPRAT NË KËTË MUAJ
Duhet të dihet se muaji sha’ban ishte muaj i nderuar dhe
i veçantë për Pejgamberin Muhammed (s.a.a.). Ai (s.a.a.)
agjëronte gjatë këtij muaji. Pejgamberi thoshte: “Sha’bani
është muaji im. Cilido që agjëron një ditë të këtij muaji, unë
do t’i siguroj atij xhenetin.”
Dhe: “Agjëroni këtë muaj për dashurinë ndaj Pejgamberit
tuaj dhe për t’u afruar te Zoti juaj:”
Transmetohet se Pejgamberi, kur shihte hënën e re të
muajit sha’ban, urdhëronte një person që të thoshte:
“O banorët e Jethribit (Medinës)! Unë jam i Dërguari i Allahut tek ju. Sigurisht, sha’bani është muaji im. Allahu e
mëshiroftë atë që më ndihmon në muajin tim (duke e respektuar atë).”
Gjithashtu duhet ditur se punët në këtë muaj janë dy lloje: Të përgjithshme, që kryhen gjatë gjithë muajit dhe të
veçanta që kryhen në ditë e net të caktuara.
1-Në çdo ditë të këtij muaji duhet të thuhet 70 herë “Estagfirull-llahe ve es’eluhut tevbete.”
2-Në çdo ditë duhet të kërkohet pendim duke thënë: “Esagfirull-llahel-ledhi la il-la hve, err-Rrahmanurr-Rrahimu,
el-Hajjul-Kajjumu ve etubu ilejhi.”
3-Duhet të jepet sadaka, qoftë edhe diçka e vogël, me qëllim që All-llahu t’ia ndalojë zjarrin trupit të tij.
4-Në këtë muaj duhet të thuhet 1000 herë “La ilahe il-lallllahu ve la na’budu il-la ij-jahu, mublisine lehud-dine ve leu
kerihel mushrikune.” Për këtë veprim njeriu ka shpërblim
të madh, njësoj sikur të ketë bërë 1000 vjet ibadet.
5-Të thuhen sa më shumë salavate për Pejgamberin dhe
familjen e tij.

6-Të këndohet Kur’ani dhe lutjet. Një prej atyre lutjeve
është edhe ajo që quhet “Munaxhat Sha’banijeh” e imam
Aliut.
Punët e veçanta:
Nata e parë: Transmetohet që në këtë natë falen 12 rekate
namaz. Në çdo rekat lexohet surja Fatiha 1 herë dhe surja
“ Ihlas” 11 herë.
Dita e parë:
1-Është e pëlqyeshme që kjo ditë të agjërohet.
2-Gusli (larja)
Dita e tretë:
Kjo është ditë e bekuar, sepse në këtë ditë ka lindur nipi
i Pejgamberit Muhammed (s. a. a.), imam Hysejni (r.a.).
Dita e trembëdhjetë:
Është prej netëve të bardha (të mira).
Dita e pesëdhjetë:
Është dita e lindjes së imam Mehdiut (r.a.). Në këtë ditë
kryhen këto punë:
1-Gusli (larja)
2-Ndeja zgjuar duke falur namaz, duke u lutur dhe duke
bërë istigfar (pendim).
3-Të këndohet duaja e Kumejlit.
4-Të thuhet 100 herë “Subhanell-llahi vel hamdulil-lahi ve
la ilahe il-lall-llahu vell-llahu ekber,” me qëllim që All-llahu t’ia falë atij gjynahet që ka bërë dhe t’ia plotësojë nevojat e kësaj jete dhe të jetës tjetër.
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Gratë me

VLERA

INTERVISTË: Mualimja SABIHA DAÇIÇ
VLERA: Për lexuesit e revistës”VLERA”, kush është
Sabiha Daçiç,diçka më shumë rreth jetës suaj?
Sabiha Daçiç: Kam lindur në Priboj , shkollën fillore dhe
mesmen e kam përfunduar në Priboj. Pas, mbarimit të
arsimit të lartë, në Dhjetor të vitit 1992 u martova me
Teologun – Hoxhën Mr.Nadir ef.Daçiç nga Priepolja që
Zoti na bëri martesën tonë të begatshme me 4 fëmijë
të mrekullueshëm. Vajza ime Amina vijon studimet në
universitet, djali Amar është në përfundim të shkollës së
mesme , Bilalli dhe Hafizi janë në shkollë fillore. Kam jetë
të lumtur bashkëshortore në një atmosferë të ngrohtë
familjare, jam e lumtur se çdo kush në familjen tonë ka
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pozitën dhe rolin e vetë sipas moshës dhe aftësive. Për të
gjitha këto të arritura në familje i jam mirënjohëse bashkëshortit tim i cili me qëndrimit e tij si i zoti i shtëpisë më
përkrah dhe më jep kurajë për punë si në familje si dhe
më jep shtytje se duhet të punohet edhe për shoqërinë
femërore e cila janë e gjysma e popullit.

VLERA: M. Sabiha na tregoni diçka më shumë rreth
angazhimeve dhe profesionit tuaj ?
Gjatë periudhës të viteve 1995-2005 kamë drejtuar Korin Shpirtëror Islam “Perla e Sanxhakut”, ku në të njëjtën
kohë isha edhe anëtare e këtij kori, pasi që këndimin

e këngëve fetare e kam për shpirti. Nga udhëheqja dhe
puna me korin “ Perla e Sanxhakut” kamë organizuar
dhe realizuar dhjetëra programe nëpër institute fetare
dhe kulturore nëpër Sanxhak. Tri vjet me radhë 2001,
2002 dhe ne vitin 2003 mora pjesë në festivalin “Këngë
Shpirtërore “ që ishte organizuar nga Vera e Studenteve
“ në Maglaj të Bosnje dhe Hercegovinës, i cili organizim
mbahet çdo vit në këtë qytet.

Profesioni im është Mualime ( mësuese) në Bashkësinë
Islame në Prijepolje , këndojë mevlude për kremtime
dhe raste të ndryshe përkujtimi , merrem me shkrime,
publikime, marrë pjesë në konferenca, shkrimet e mia të
shumtën e rasteve shpërblehen, edhe pse nuk e kam të
kryer medresën unë merrem me vet-studim e njohur si
self-knowledge, buri im tani do të doktorojë dhe i jam
mirënjohës se ai shumë më ndihmon që unë të ngjitem
me dituri dhe gjithnjë na këshillon se” nxënia e diturisë
është lloj adhurimi” . Prandaj e gjithë familja asnjëherë
nuk përtojmë të i drejtohemi bibliotekës sonë të pasur si
dhe qasjes në internet për mësime të ndryshme.
Gjithashtu për ngritjen time intelektuale më ka ndihmuar
shumë pjesëmarrja në shumë konferenca festivale e
takime ndërkombëtare. Përshtypjet e mia më të mëdha
kanë qen pjesëmarrja ime në Konferencën për Femra
“Zgjimi Islam” në Republikën Islamike të Iranit në vitin
2012 dhe kam marrë shumë ide dhe energji për vazhdimin e punën time në vendin tim, se si duhet të avancohet
një kulturë një fe në nivelet më të larta të humanizmit.
Kjo konferencë më ka lënë përshtypje ngase paragjyki-

met dhe antipropagandat për këtë Shtet Islamik kanë qen
të padrejta dhe të pavërteta, andaj jam e kënaqur që jam
vërtetuar me shumë gjëra dhe një gjë që më ka bërë të
mburrem me femrat iraniane se ato kishin status shumë
të respektuar në shoqëri dhe 80 % i tyre kishin shkollim
universitar, me doktoratura në të gjitha lëmit e shkencës.

VLERA: E nderuara Mualime Sabiha, juve ju njohim edhe si aktiviste që i ndihmoni qytetarët dhe ne
veçanti i mbroni të drejtat e grave?
Bindja në Islam na shtynë drejtë mësimit të përhershëm,
sikurse Islami që është vetë mësimi, ashtu edhe puna asnjëherë nuk ka fund të arritshëm ku mund të thuhet tani
u be mjaftë. Sa më shumë beson aq më shumë mëson.
Bukuria e gjithë kësaj është puna që bënë çdo kush me
kënaqësi shpirtërore nga e cila s’mund të heqësh dorë
nëse beson me sinqeritet e pa interes të pagës mujore apo
finesave tjera.
Misioni i përgjegjshëm dhe i pa lodhur është puna humanitare, e cila është punë për ti ndihmuar fëmijët, që
kanë humbur njërin ose dy prindërit, si dhe kujdesi për
fëmijët të sëmurë dhe të braktisur. Në mënyrë aktive
punojë për promovimin e Hixhabit ( mbulesës islame),
si dhe për përfshirjen e grave të mbuluara muslimane në
shoqërinë e jetës se qytetit. Pra, edukimi i grave është më
i rëndësishëm se sa edukimi i një burri, për shkak se gruaja është e lumtur kur punon duke i mësuar dhe rritur
brezat e ardhshëm. Kur’ani na mëson se vetëm nëpërmjet
arsimimit mund të kuptojmë shenjat e Zotit dhe të afrohemi më afër Tij e ky është qëllimi i jetës sime.

VLERA: M. Sabiha ju ishit pjesëmarrëse në organizimin dedikuar Ditëlindjes se Hazreti Fatimës a.s. (
paqja qoftë mbi të) vajzës së dashur të profetit Muhamend s.a.a që u mbajte me 19 prill ne Prizren, nga
Shoqata Kulturoe “ KURANI” , ku paraqitja dhe fjalimi
juaj ishte i mrekullueshëm dhe u përcjell me duartrokitje dhe salavate. A mund të na thoni disa fjalë
rreth personalitetit të Hz.Fatime Zehras alejha selam
a.s...
I falendrojë organizatorët për ftesën që ma kanë bërë në
këtë manifestim kulturor kushtuar Hazreti Fatimes . Para
që gjithash unë dua të them disa fjalë shumë të rëndë-
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pasuesit e mi nga vuajtjet” Atëherë Allahu thonë : “ Unë ti
falë gjithë pasuesit dhe dashamirët e tu, tani shko ne mesin e njerëzve të Xhenetit dhe ai që ka qenë pasues i yti, do
të kërkojë strehim tek ti oj Fatime, së bashku për të hyrë
ne Xhenet.”.

VLERA: Dhe për fund na thoni një porosi për rolin e
gruas në shoqëri?

sishme dhe thelbësore në lidhje më Hz. Fatimën dhe jetën
e saj gjithashtu kryeredaktorja e revistës Vlera Hoxhanesha Ikballe më ka ofruar që ky punim i imi të përkthehet
nga bosnjakishtja në shqip dhe të botohet në revistën
Vlera inshallah.
Hz. Fatimja(a.s) është një dhuratë më e madhe që Allahu i
Lartësuar i dha njerëzimit. Kjo është
një dhuratë për të gjitha moshat
dhe hapat e parë në rrugën e
suksesit dhe madhështisë.
Kushdo që dëshiron të
ndjekë rrugën e Hz.
Fatimës duhet të ecin
sipas shembullit të
saj, duhet të jetojë me shembullin
e saj, në moralin e
saj në kulturën dhe
sjelljen e saj, sepse
Fatimja i kishte shijuar të gjitha rolet
shembullore, ajo ishte
fëmijë shembullorë, ishte
bijë e kujdesshme për babën,
ishte grua e mençur për Imam
Aliun, ai ishte nuse e dëgjueshme
ndaj vjehrive të saj Ebu Talibit dhe nënës
së Aliut Fatimes, ishte nënë e kujdesshme për fëmijët,
ishte shoqe besnike, ishte elokuente shembullore, i shërbente shoqërisë në luftë dhe liri, ishte shembull i të shtypurve dhe i mësojë të shtypurit si të ngrinin zërin për të
drejtën e tyre, ishte sakrificë për fenë e pastër Islame, andaj ndërroi jetë tragjikisht në moshën shumë të re. Kur
është fjala për ndjekjen e parimeve të jetës se Hz.Fatimes
ato nuk janë të lidhura ekskluzivisht me femrat. Hz.
Fatimja (paqa qoftë mbi të) është shembulli më i mirë , që
luan një rol për të gjithë anëtarët e komuniteti njerëzor,
si në kohët kur jetoi ajo ashtu edhe sot. Kur jemi tek udhëzimet dhe këshillat e saj. Profeti Muhamed (s.a.a) ka
thënë për të
“ Në Ditën e Ringjalljes meleku Xhebrail, do të shpërblejë
Hz. Fatimen duke i thënë: “Oj Fatime , më trego se çfarë
dëshiron ti nga Zoti yt.”. Hz.Fatimja përgjigjet : “Të mi ruaj
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Islami e ngriti statusin shoqëror te grave në një nivel
të pa imagjinueshëm , në periudhën e me hershme ajo
ishte në një pozitë shumë të varur dhe të palakmueshme,
ndërsa Islami i dha të drejtë gruas për të menduar dhe
për tu mbështetur në aftësitë e veta me vetëbesim, duke
e ngrit kodin e saj shoqëror e jo duke qen e robotizuar
me urdhrat e të paudhëzuarve, qoftë ai edhe burri i saj.
Islami i dha të drejtë punësimi dhe profesionalizmi megjithatë ia tregoi edhe principet edhe kufijtë në atë masë sa
që ajo të jetë e mbrojtur nga veset, dhuna dhe e padrejta
që mund ti kanoset.
Islami na mësoi se gratë duhen së
pari ti përmbushin detyrimet
e saja brenda shtëpisë dhe
familjes e pastaj i dha
të drejtën që ta zhvilloj talentin dhe
kontributin e sajë
në shoqëri . Islami, jo vetëm
që i njeh të drejtat e grave ,
por krijon edhe
një
hapësirë,
duke
menduar për gëzimin e
këtyre të drejtave
dhe lirive thelbësore
ne ekzistencën tonë.
Mësojmë nga Kur’ani që
qëllimet e Allahut për të gjithë
njerëzimin, burrat dhe gratë kanë
nivel të barabartë implementues shoqëror dhe
shpirtëror.

Në Kur’an Allahu thotë: ” Unë nuk ia humb mundin
asnjërit prej jush, mashkull qoftë apo femër. “ (Surja
Ali Imran 195).

Urojë që ju bashkëpunëtorë të revistës dhe gjithë lexuesit
e revistës shumë edukative “VLERA” të jeni pasuesit
e Hz. Fatimes a.s. Rrugës së Vetme të Drejtë, Kuranit
dhe Ehli Bejtit ( Familjes së Pejgamberit) dhe të shijoni
të mirat e kësaj Bote dhe Ahiretit..

Intervistoi: Ardiana Hysejni

NISMA PËR DIALOG KUNDËR
MAKTHIT TË PRITJES NË MJEGULL

Autor: Fehmi Maliqi

”Guri me të cilin muslimanët vriten mes veti janë Kurani dhe
sunneti.”
“Jasteku mbi të cilin muslimani
ndjehet rehat është Kurani dhe
sunneti.”
shkelur “hiset” e përcaktuara nga i ati (Ademi a.s.)
brenda një morali, etike dhe kodi familjar që ishte i
frymëzuar prej Allahut Mëshirëplotë.

Të thuash diçka të re për njeriun është një çështje sikur
të bartësh ujë me shoshë. Mbase burimi i tërë kësaj
është vet akti i krijimit të tij nga Allahu Fuqiplotë,
krijimi i të cilit u prit me një kureshtje të madhe nga
krijesat e tjera, pra, si nga ana e engjëjve, krijesa këto
prej drite, e po ashtu edhe nga ana e xhinëve, si krijesa nga zjarri. Të parët nga Allahu kërkuan vetëm si
sqarim për ta forcuar bindjen dhe nënshtrimin ndaj
Fuqiplotit, ndërsa shejtani i mallkuar qoftë, mohoi
“materialin” nga i cili u krijua njeriu, rëndësinë e krijimit të njeriut dhe pozitën e tij si krijesë.
Mëkëmbësia (Imameti) e njeriut në Tokë si pozitë
mbiengjullore dhe ndërkëmbja e qenies së tij që vinte
nga shejtani ishte edhe lufta që nisi nga “beteja” e parë
në arenën e jetës, mes Abilit dhe Kabilit, dy bij më të
përfolur të Ademit a.s., e cila pati fund tragjik për Abilin.
Çuditërisht ne kemi pak informacione për opinionet
e bijëve/bijave të tjerë të Ademit a.s. A ishin ata inferior kundrejt asaj që po ndodhte mes tyre, apo shërbeu si mësim për të peshuar drejt vazhdimin e jetës
në tokë, duke iu shmangur këtij konflikti. Apo mos
vallë shmangia nga ky konflikt, madje, ishte kusht i
vazhdimit të jetës në tokë?! Një gjë dihet se Abili përfaqëson mirësinë ndërsa Kabili egon e krisur. I pari u
flijua për drejtësi dhe i dyti u bë shembull i kryeneçësisë dhe padrejtësisë, i cili, duke qenë i tillë, kishte

Kodi i ligjërimit Hyjnor në çdo Shpallje fton njerëzimin
për dialog dhe jetë në paqe, duke e lënë luftën si zgjidhjen e fundit dhe vetëm atëherë kur ajo më nuk mund
të shmanget dhe kur mbarojnë të gjitha mundësitë e
dialogimit duke lënë të kuptohet se më janë shterrur
kufijt e durimit ndërsa arsyeja e durimit do të kalonte
në frikë dhe dorëzim para së keqes. Njerëzit janë të
ftuar t’i shmangen dhunës e veçmas luftës për shkak
të pasojave tragjike që e përcjellin atë. Për këtë qëllim
i Dërguari i Allahut Muhamedi – pqmtf braktisi Mekën për t’iu shmangur situatave të dhunshm, luftës
civile e idhujtarëve të asaj kohe. Ai mes përgjigjes së
dhunës me dhunë e provokimeve për një luftë civile
në njërën anë dhe dorëzimit në anën tjetër, me këshillimin Hyjnor, zgjodhi rrugën e tretë, atë të mërgimit të
përkohshëm dhe me këtë shfrytëzoi rastin që Thirrjen
ta konsolidonte në një vend ku ishte më i pranueshëm,
ndërkaq Mekasëve iu la rast që në qetësi t’i shqyrtonin
veprimet e veta që kishin ndërmarr ndaj tij.
Nëse i Dërguari i Allahut Muhammedi –paqa qoftë
mbi të dhe Familjen e tij, ishte këshilluar nga Fuqiploti
që t’i shmangej konfliktit, madje, edhe në raport ndaj
idhujtarëve, atëherë shtrohet një pyetje shumë logjike
se çfarë po bëjnë liderët muslimanë që të shmanget
konflikti mes vet pjesëtarëve të të njëjtit ummet. Afganistani, Iraku dhe Siria sot, ndërsa fatkeqësia e palestinezëve dhe fati prej pengu i Libanit edhe më herët,
janë një dëshmi se ummeti është i përçarë si mos më
keq, deri në atë shkallë sa që i ka befasuar edhe jomuslimanët, për përmasat e egërsisë së kësaj përçarje.
21

Kjo gjendje ka krijuar edhe zhgënjim në mesin e besimtarëve të rëndomtë, deri në atë masë sa që një mik
i imi kishte shkruar kështu në kohështrirjen e tij në
facebook :
”Guri me të cilin muslimanët vriten mes veti janë Kurani dhe sunneti.
Jasteku mbi të cilin muslimani ndjehet rehat është Kurani dhe sunneti.
Shi’iti thote: familja e Sufjanit shkatërroi Islamin.
Sunnitët ka kohë që dinë vetëm të mallkojnë dhe të
luftojne kundra shiave.
Vehabitë thonë që sektarët suffi jane adhurues varresh.
Suffitë nga ana tjetër deklarojnë se Vehabitë prishin
varret (madje edhe atë të Pejgamberit a.s)
Akuzohen vehabitë si prishës të Khalifatit Islam.
Vehabitë thonë që khalifatin e prishën dervishet turq.
Po, ka edhe nga ata qe jua vënë fajin cifutëve....
Të dashur vëllezër, me keqardhje ju njoftoj se të gjitha
ato gjëra që ne themi për njëri tjetrin janë, pak a
shumë, të vërteta.”
Pastaj kur na lexojnë dhe na dëgjojnë; te tjeret na quajne TERRORISTË....
.....dhe meqenëse kam rëne dakort me të gjithë, bie
dakort edhe me këta te fundit.
Ne jemi terroriste, sepse mohuam dhe vrame ata qe
duhet te ishin te tanët.”

të unitetit të muslimanëve.

Dr. Muhammed tahir
ul- Kadri (sunni) me
rastin e vizitës në Iran:
Shkollat e ndryshme
duhet të bashkëpunojnë patjetër dhe të marrin si shembull rrugën e
maturisë dhe paqes me
qëllim të çrrënjosjes së
ekstremizmit të të gjitha
llojeve dhe të jetësimit

Imam Hamenei (shia), udhëheqësi suprem i Iranit:
Vëllezërit tanë sunnit duhet ta dinë patjetër se qëllimi
i armikut është realizimi i konfliktit dhe sektarizmit
mes nesh, ashtu që vëllezërit të vriten mes veti.
Shejh Muhammed Ikball Nadvi (suni): është
shumë me rëndësi bashkëpunimi suni-shia dhe
të bashkohen për të realizuar qëllimet e përbashkëta brenda islamit.

Hashemi Rafsanxhani (shia), kryetar i Këshillit të
Jo rastësisht listën e thënieve të personaliteteve të përgjithshëm fetar në Iran: Armiqt e Islamit i frikësoshquara rreth rëndësisë së dialogut brenda Ummetit e hen harmonisë dhe solidariteti ndërmusliman në mes
nisa me komentet e një besimtari të rëndomt shqiptar sunive dhe shiave.
i cili me sinqeritet e plotë fisnikëri përshkruan frymën
e kësaj kohe e cila nuk ka lënë pa prekur edhe shqipAhmed Didat (sunni),
tarët. Megjithatë thëniet e mëposhtme të dijetarëve
misionari i njohur mustë mëdhenjë brenda islamit, të cilët kanë punuar që
liman nga Afrika e Jugdialogu të ngadhënjej mbi dhunën, lënë hapësirë që
ut: këto tensione mes
miku im dhe shumë njerëz të tjerë të vullnetit të mirë,
sunive dhe shiive janë
të kenë arsye për të besuar se nuk ka vend për dëshvepër e djallit, për t’na
përim, e aq më pak për dorëzim para kësaj mjegulle
përçarë mes veti!
që ka pllakosur Ummetin. Shikimi i të urtëve çanë çdo
mjegull dhe ndriçon në çdo errësirë që ndjellin forcat
e errëta djallëzore.
Imam Homeini, lideri i revolucionit islamik në Iran: Ata
që duan të mbjellin përçarje
Ali Sistani (shia Irak),
nuk i takojnë as sunnive as
fukaha i njohur shiia
shiave. Ata janë shërbëtor të
nga Iraku: Nuk ekziston
fuqive botërore dhe iu shërndonjë dallim veçues në
bejnë atyre. Duhet të jemi
besim mes shiave dhe
të zgjuar dhe të vetëdijshëm
sunnive dhe unë jam
urdhërit hyjnor: “Besimtarët
në shërbim të të gjithë
janë vëllezër” (49:10)
irakienëve. Unë i dua të
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gjithë, ngase besimi islam është fe e dashurisë. Ashtu siç kam theksuar edhe më parë, shiat duhet t’i konsiderojnë vëllezërit e tyre sunnit më shumë se vëllezër, ti konsdieroj si shpirtëra të vet (pjesë të vetvetes).
Fetfaja e shejhut Al Akbar Mahmud Sheltutit (suni), ish rektorit të Al Azharit: meshebi
Xhaferi i cili quhet edhe al-shia al-imamija është meshebi i cili fetarisht është në rregull
për t’u pasuar në ibadete, mu sikur edhe cili do nga meshebet sunni.

Ajetollah shehid Muhammed Bakir Sadik Sadër : tërë jetën e kam kaluar duke punuar në forcimin e unitetit
mes shiave dhe sunnive. Unë jam vëlla dhe bir i sunnive sikur edhe që jam vëlla dhe bir i shiave.
Shejh Mahmud Ashur (sunni), ish zëvendës i dekanit në al Azhar: Dialogu mes sunnive dhe shiave është i
rëndësisë së madhe për t’iu shmangur përçarjes dhe për ta forcuar unitetin.

Nxënësit i ndihmojnë nxënësve
SHKOLLAT MBLEDHIN PARA PËR JETIMËT E SIRISË

Studentët e shkollës Al-Sadikut dhe të Al-Zahrasë në Londër, organizuan një sërë aktivitetesh të
ndryshme duke përfshirë një shëtitje nëpër vende
të ndryshme, për formimin e një pike(vendi) për
grumbullimin e të hollave që arritën shumën e 8,895
eurove për fëmijët jetimët të Sirisë nën mbështetjen
e Federatës Botërore të Apelit për Refugjatët Sirian.
Menaxher i edukimit Islam të Federatës BotëroreWorld Federation , Sheikh Abbas Ismaili vizitoi
shkollat dhe personalisht u takua me studentët. Ai
bëri gjithashtu 2 prezantime, nga një në çdo shkollë
për punën e Federatës Botërore në Siri. Ai, gjithashtu përmendi llojet e ndryshme të mbështetjes të ofruara në rajon dhe ndikimin që ka mbi refugjatët.
Fëmijët ishin shumë të interesuar dhe parashtruan
disa pyetje si; çfarë do të jenë furnizimet që do të
dhurohen atyre, dhe gjithashtu ishin kurioz të dinin

se çfarë punë të tjera bën Federata Botërore.
Studentet i prezantuan Sheikh Abbas-it një shumë
me vlerë prej 8,895 eurove dhe ai i falënderoi ata
për përpjekjet e tyre të sinqerta në emër të Federatës
Botërore dhe refugjatëve sirianë.
Pas prezantimit, Sheikh Abbasi tha: “Kjo i jep një

ngrohje zemrës kur i sheh dhembjen e nxënësve.
Ngazëllimi i studentëve ishte për të ndihmuar ata
që janë me më pak fat dhe ata që kanë nevojë, ky
është një shembull për të tjerët që ta ndjekin. “
Federata Botërore – World Federation falënderon
të gjithë studentët dhe stafin e Shkollës Al Sadikut
dhe Al-Zahra, për mbledhjen e fondeve të tyre aktive dhe i lavdëron përpjekjet e studentëve.
Lajmi është marrë nga : www.world-federation.org
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LUTJA PËRMES EMRAVE TË BUKUR TË ZOTIT

ESMAUL HUSNA

Përmes ajeteve kur’anore, Allahu i Lartësuar i mëson robërit e Tij besimtarë se me çfarë
fjalësh t’i drejtohen Atij. Ja si thuhet në Kur’anin Fisnik, në suren A’raf, ajeti 180:
“Ve lil-lahi esmul husna fed’uhul biha...” - “Allahu ka emrat e Tij më të bukur, prandaj
thirreni atë (luteni Atë ) me ata (emra të bukur)...” (Surja: El A’raf, ajeti: 180)
Lidhur me emrat e bukur të Allahut të Lartësuar, Pejgamberi Muhamed – paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij – ka
thënë: “Formojeni veten në pajtim me cilësitë e Zotit”.
Kjo do të thotë që njeriu duhet t’i zhvillojë dhe t’i zotërojë
këto cilësi apo atribute të shkëlqyera, sepse njeriu është
afër Zotit në atë masë sa i zotëron atributet e Tij. Pra,
nëse All-llahu është falës (Gafur) pse ne të mos jemi falës,
nëse Allahu xh.sh. është zgjidhjedhënës (El Fetah) pse ne
mos të japim zgjidhje për ndonjë problem, nëse All-llahu
është i dijshëm (Alim) pse ne të mos jemi të dijshëm duke
kërkuar ndihmën e Tij?
Qëllimi që synohet të arrihet me lutjen është që, duke e
thirrur Allahun e Lartësuar me emrat e Tij të bukur (Esmaul Husna), të kërkohet ndihmë vetëm prej Tij e jo nga
dikush tjetër. Lutja me emrat e Allahut është një rrugë
ndriçuese, e dalë nga thellësitë e zemrës.
Të nderuar miq! Unë do të mundohem t’iu përcjell një
metodë se si mund të lutemi duke i përmendur emrat e
Zotit dhe cilin emër mund të përmendim për raste të caktuara. Le të marrim një shembull konkret, p.sh.: nëse ke
ndonjë punë që kërkon një zgjidhje të shpejtë, të mirë dhe
të qëndrueshme, atëherë veprojmë kështu:
Falim namazin nafile (vullnetar), vetëm dy rekatë. Në

fund të namazit (por mundet edhe në fund të namazeve
të tjera) themi shtatëmbëdhjetë herë ‘EL FETAH’ (emri i
Zotit që do të thotë: ‘O Zgjidhjedhënës’) dhe pastaj, disa
herë, themi deri sa të lodhemi: IJ-JAKENAË BUDU VE IJJAKE NESTEIN (vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej
Teje ndihmë kërkojmë). Mjafton që këto fjalë t’i dimë në
shqip e t’i themi në arabisht (në faqen tjetër është posteri
me të gjitha Emrat e Zotit).
E gjithë kjo mund të bëhet në këmbë, apo ulur në drejtim
të Kibles, apo në sexhde – që është më e preferuar sepse
sexhdja e zgjatur pas çdo namazi është gjëja më e urryer e
shejtanit, andaj pas kësaj sexhde e deri në sexhden tjetër
të namazit të radhës shejtani nuk do të afrohet tek ju.
Përveç mënyrës së lartcekur, këshillat e imamëve të shenjtë dhe njerëzve evlia (të afërmit e Zotit, njerëzit më të
devotshëm) na tregojnë për vlerën e çdonjërit emër të Allahut dhe efektin e tyre në përgjithësi.
E lusim All-llahun që të na bëjë prej falënderuesve të Tij, të
na bëjë prej atyre që luten me përkushtim dhe që shpresojnë vetëm në Mirësinë dhe Mëshirën e të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Amin!

Autor: Hoxhanesha Ikballe B. Huduti.
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FAMILJA SI BASHKËSI SHOQËRORE
DHE SI FAKTORË KRIMINOGJEN
MR.SC.ARTA KELMENDI

Në familjet në të cilat janë prezentë mosmarrëveshjet e konfliktet e përhershme, problemet tek autoriteti i prindërve, dukuri
e rënies së moralit, rrënimin material dhe moral, nuk janë në
gjendej ti kryejnë detyrat dhe funksionet e veta, ato nuk kanë
aftësi që ti mposhtin atakimet dhe provokimet e rrethit.
Familja, si bashkësi shoqërore, paraqet faktorin më
te rëndësishëm në zhvillimin
dhe krijimin e personalitetit
të njeriut. Familja është institucion i veçantë shoqëror
dhe përherë ka pasur dhe
ka funksionin dhe detyrat
e shumëfishta në formimin, ngritjen, zhvillimin dhe
afirmimin e anëtarëve të
vetë, e sidomos të fëmijëve dhe të rinjve. Ajo paraqet bashkësinë shoqërore, njësinë shoqërore apo grupin primar
shoqëror në të cilin njeriu, prej lindjes dhe gjerë në vdekje gjendet dhe qëndron nën kujdesin dhe mbikëqyrjen e
anëtarëve të vetë. Familja është bashkësi shoqërore e cila i
mbron dhe orienton anëtarët e vetë sidomos fëmijët dhe të
rinjtë. Në familje zakonisht krijohen kushte që fëmijët dhe
të rinjët të formohen dhe të aftësohen për jetën e pavarur.
Në familje fëmijët dhe të rinjët fitojnë njohurit dhe udhëzimet mbi sjelljet e lejuara dhe të pa lejuara, mbi normat
morale të sjelljes brenda dhe jashtë familjes me ndalesat e
ndryshme. Familja është urë lidhëse e individit me botën
e jashtme. Familja si njësi themelore shoqërore ka edhe
shumë funksione të tjera të rëndësishme dhe të dobishme
për formimin e drejtë dhe të gjithanshëm të fëmijëve, të
miturve dhe të rinjve në përgjithësi .
Varësisht nga shkalla e realizimit të funksioneve të
ndryshme që ka familja, varet edhe suksesi apo mos suksesi i formimit dhe zhvillimit normal të anëtarëve të rinjë
të familjes. Familje me raporte normale, familjet e shëndosha, këto kryejnë këto detyrat dhe funksione zakonisht i
kryejnë me sukses. Disa familje, sidomos të ashtuquajtura
familje problematike dhe familjet e shkatërruara, shpeshherë, këto funksione nuk i kryejnë si duhet dhe ato bëhen
burim i shumë dukurive negative dhe sjelljeve kriminale .
Kultivimi i raporteve normale në familje në mes të
anëtarëve të familjes, kanë ndikuar në formimin e drejtë
dhe në mbrojtjen orientimit konstruktiv të fëmijëve. Në
familjet në të cilat janë prezentë mosmarrëveshjet e konfliktet e përhershme, problemet tek autoriteti i prindërve,
dukuri e rënies së moralit, rrënimin material dhe moral,
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nuk janë në gjendej ti kryejnë detyrat dhe funksionet e
veta, ato nuk kanë aftësi që ti mposhtin atakimet dhe provokimet e rrethit. Posaçërisht familjet e tilla nuk janë në
gjendje ti mbrojnë fëmijët dhe të miturit nga sjelljet devijonte dhe kriminale. Për këtë arsye disa autorë mendojnë se
familjet e tilla janë burim i sjelljeve kriminale në shoqëri.
Mirëpo kur flasim për ndikimin e familjes dhe raporteve
familjare në sjelljet kriminale të fëmijëve dhe të miturve,
është me rëndësi të theksohet se nuk duhet të absolutizohet
përtej mase ndikimi i familjes. Sepse që në fillim kemi përmendur se në zhvillimin e familjes ndikojnë funksionimi
i mirëfilltë te disa ndikojnë edhe faktorët të tjerë që ndikojnë në raportet familjare, sidomos në kushtet ekonomike
kulturore, papunësinë, varfërinë, shkalla e përgatitjeve
arsimore etj. Pra familja si faktor kriminogjen nuk mund
të shikohet e ndarë dhe e izoluar nga faktorët e tjerë në
shoqëri.

Familja si faktore kriminogjen
Në paraqitjen disa sjelljeve delikuente te të rinjtë dhe
miturve ndikojnë edhe disa familje me ambiente familjes
së mangëta të cilat kanë të bëjnë me strukturën jo të plotë
të familjes. Familjet e tilla janë familjet në të cilët mungojnë dy prindër apo vetëm njeri nga ata. Këto mungesat
të prindërve mund të jenë shkak të proceseve natyrore,
vdekjes, ndarjes së prindërve, braktisjes nga njeri prind,
shkuarjes jasht vendit për shkak të punësimit dhe veçmas si
pasojë e luftës. Shumica e këtyre fëmijëve jetojnë te të afërmit dhe zakonisht nuk kanë kushte normale të edukimit.
Po ashtu është e shpeshte dukuria e braktisjes së fëmijëve e
veçmas të posalindurve. Në shtypin e përditshëm përmendet shifra mjaft brengosëse të fëmijëve të tillë. Gjatë vitit
2001 në Kosovë janë braktisur 85 fëmijë, ndërsa gjatë vitit
2003, 73 fëmijë, prej tyre 42 të gjinisë mashkullore, dhe 32
të gjinisë femërore.
Kjo mungesë e prindërve paraqet rrezik të përhershëm
për devijim në të ardhme, sepse fëmijët pa prindër përjetojnë trauma psikike, lëndime të rënda psikike në mungesë të
dashurisë prindërore e cila është dashur që ti ofrohet, dhe
fëmijët në të ardhmen mundët të jenë agresiv dhe të vrazh-

dët në shoqëri, si pasojë rrethanave në të cilat janë rritur.
Nga të dhënat statistikore të praktikës gjyqësore, del se
në mesin e të miturve të cilët janë në kundërshtim me ligjin, shumica e prej tyre dalin, fëmijët të braktisur, fëmijët
që jetoj vetëm me njërin prindër për shkak të ndarjes së
prindërve, fëmijët të cilët janë rritur tek farefisi.
Hulumtimet e strukturës familjare të prindërve të ndare
dhe miturve të adaptuar, për të cilët dyshohet se kanë kryer vepra penale dhe këto shënime duke i krahasuar me
shënimet statistikore të vendeve më të zhvilluara, konstatojnë, se ky fenomen te ne në Kosovë është ende në kufijtë
normal, për çka ato vende na kanë lakmi .

Si të mbrohen fëmijët, iniciativa e atësisë në
shtetet e perëndimore
Në Amerike iniciativa e atësisë, praktika e saj tregon pak
me ndryshe. Sot, shumë prej të banorëve të Amerikës
fëmijëve-si brenda dhe jashtë sistemit të mirëqenies së
fëmijëve-janë rritur pa baba në jetën e tyre. Të paktën 65%
e fëmijëve të vendosur në sistemin e mirëqenies së fëmijëve nuk ishin duke jetuar me baballarët e tyre të lindjes
në kohën e vendosjes, dhe edhe pas vendosjes etërit e tyre
dhe të afërmit e babai nuk janë të përfshirë në planifikimin
e rasteve të tyre.

Këto baballarët dhe të afërmit e babai mund të jetë një
burim i pashfrytëzuar për fëmijët. Kjo është arsyeja pse
Iniciativa Amerikane humane Shoqatës Atësia është i
përkushtuar për të mbështetur fëmijët që të rifiton lidhje
të rëndësishme dhe të qëndrueshme me etërit e tyre dhe të
afërmit e babait, dhe për të ndihmuar prindërit të kuptojnë dhe të kryejnë rolin e tyre si prindër. Studimet tregojnë
se fëmijët që kanë një baba figurë-në jetën e tyre kanë më
shumë gjasa për të bërë më të mirë në shkollë dhe më pak
gjasa për të kryer krime, si të rriturit.

Familjet shumë anëtaresh dhe të pasura

Familjet me më shumë anëtarë, ku gjendja ekonomiko
sociale është e vështirë ku prindërit nuk janë në gjendje që
të sigurojnë as kushtet minimale të jetesës, veshmbathje
dhe ushqim për fëmijë, shkollim për shkak të papunësisë
së prindërve, mungesës së sigurimit social dhe shëndetë-

sor, bëjnë që fëmijët që në fëmijëri mendoj si të sigurojnë këto kushte elementare duke ndërmarrë aktivitete të
ndryshme, që bien ndesh me ligjin e që në forma normale
nuk mund të sigurohen. .
Ndodhë shumë herë që në tryeza të ndryshme mediatike, kur përmenden shkaqet e dhunës në familje, përmendet gjithnjë shkaqet e rënda ekonomike varfëria si element kryesore, duke harruar që të përmendin edhe faktorë
e tjerë, si që janë familjet moderne dhe familje me gjendje
shumë të mirë material, familjet e pasura, sidomos që në
mënyrë të drejtë nuk janë mare me edukimin e fëmijëve,
sepse duke dashur që të ju plotësojmë kushtet me një standard të lartë jashtë normale, fëmijët e humbin e jetën e tyre.
Duke menduar se ata tani më janë “ dikush “ humbin
motivin e drejtë për jetë optimizmin për të arritur diçka,
p.sh. për tu shkolluar në mënyrën e drejtë, për të arritur
në mënyre që të arin gjerë në maje. Fëmijët e tillë jepen
pas sjelljeve devijonte si që janë jeta e shthurur seksuale,
konsumi i drogave të ndryshme, gjë që sjell gjerë tek shkatërrimi i personalitetit të fëmijëve dhe të rinjve. Ata
vazhdimisht gjenden në konflikt me vetveten. Disponimi
me veturat e shtrenjta jo rëndomtë i dërgojnë për shkak të
ngasjes së shpejt gjerë në përfundim tragjik dhe me vdekje .
Shpeshherë, për këta delikuent flitet si për të rinjtë që kanë
humbur shpresat, persona me ideale të tretura, persona të
cilët nuk janë të këqij në botën reale të vërtetë por jetojnë
në një botë të iluzioneve. Në literaturë përmenden rastet
dhe dukuritë e aferave të ndryshme, dukuritë e vetëvrasjeve, raste të krimeve të rënda të cilat ndodhin ndër të ashtuquajtur familje të njohura dhe të pasura.
Shumë kohë më parë në Kosovë ka qenë tema tabu për të
cilat nuk është dashur të diskutohet dhe askush nuk është
mare me problemet dhe zhvillimin e kriminalitetit në shoqëri, sot gjithnjë më tepër flitet për dhunën në familje e
ushtruar ndaj anëtarëve të njëjtës familje, trafikimit me qenie njerëzore, keqtrajtim seksuale, keqtrajtim të fëmijëve
dhe formave të tjera të dhunës fizike dhe psikike.
Sot fale punës se pa lodhshme të institucioneve ndërkombëtare, institucioneve qeveritare dhe shoqërisë civile janë
krijuar mekanizmat e drejtësisë në drejtim të mbrojtjes dhe
ofrimit të ndihmës për viktimave e krimit, në përputhje
me Konventat ndërkombëtare, Kushtetutës e Republikës së
Kosovës, dhe Ligjet speciale të cilat veçanërisht përfshin
lëmenjtë e caktuar.
Vazhdon në numrin tjetër.
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SKICË NGA JETA REALE

ROBËRIT E “KOHËS SË LIRË”
Spektri i gjër i problemeve familjare dhe i problemeve
të tjera sociale është thuaja aq i larmishëm saqë nuk po
mund të “përcillet” prej ekspertëve edhe në vendet më të
zhvilluara, e lëre më në hapësirat ballkanike të një Kosove
të varfër. Kur kësaj t’ia shtojmë edhe faktin se pak kush
merr kurajon ta vizitoj ndonjë psikolog edhe me kushtin,
se do të përfundojë dhe të bëhet “rast i Burdushit”, më
pastaj.
Andaj, do të përpiqem që përmes këtij tregimi ta skicoj
një “terapi” shumë të zakonshme dhe të suksesshme në
zhvillimin e raporteve brenda familjes apo edhe të një
komuniteti. Hapi i parë është durimi kreativ, jo duke
ndenjur duarkryq, por duke menduar mënyrën më të përshtatshme, kohën më të duhur dhe fjalët më të zgjedhura.
Përveç durimit sigurisht që bashkudhëtar në këtë rrugë
suksesi, duhet të jetë sinqeriteti dhe modestia si dhe domosdoshmërishtë shmangia nga të ushtruarit pushtet
mbi tjetrin që është nevojtar në këtë moment.
Madje mund të thuhet se ushtrimi i një pushteti të
pa qenë, veçmas në raportet brenda familjare edhe po
paraqitet si shkaktari numër një i sjelljeve të dhunshme
dhe i prishjes së raporteve normale.
E gjithë kjo kujtoj se burimin e ka te një ngjarje e rastit
kur një mik, i cili ishte mllefosur e dëshpëruar njëkohësisht, më ndali në rrugë dhe mu ankua për sjelljet “devijuese” të djalit të tij.
-Ka një kohë që kam problem me djalin - më tha .
Mirëpo nuk desha të futesha menjëherë në përshkrimin
prej tij të problemit që e kishte preokupuar, pa ia përkujtuar disa momente kyçe nga jeta e tij të cilat duket se i ka
mbuluar pluhuri në sirtarët e harresës.
- Mirë. O njeri i mirë a të kujtohet se ti ke ardhur në këtë
botë edhe si përgjigje në lutjen e prindërve tu drejtuar Zotit që t’iu falë fëmijë. Mandej kur ishe fëmijë edhe ti kishe
një dëshirë që të rritesh, kur u rrite edhe u martove dhe
sikur prindërve tu edhe ty fëmijët të erdhën në këtë botë
si lutje drejtuar Krijuesit, duke qenë se lindja e fëmijës
është gëzim i papërshkrueshëm.
- Po, kështu është, pa asnjë dyshim. - tha me bindje të
fortë miku im.
- Meqenëse djali yt po kthehet vonë nga “çarshia” ku sho-
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qërohet me shokë, problemi është i vogël deri sa ai vie në
shtëpi. - i them unë.
- Po - tha ai - sado që vonohet më në fund kthehet në
shtëpi.
- Po mirë ore i uruar lëre derën hapur. - ia thashë këto fjalë
meqenëse tani më në fytyrën e tij shihej një rreze shprese
se ky problem është i përkohshëm.
- Puna e detyron njeriun t’i braktisë shprehitë e këqija,
andaj deri sa është i papunë edhe nuk të duhet aq shumë
brenda në shtëpi se kështu kurseheni prej mosmarrëveshjeve që sjellë kotësia.
- Mirë po thua se ai nuk po ka fat të gjej punë dhe kjo
është duke e munduar vazhdimisht.
- E pra durim, se ai “ikjen” nga shtëpia e ka parë si formë
për t’i ikur problemeve përcjellëse që e shoqërojnë sa herë
që kemi tepër “kohë të lirë” në shtëpi.
Sa mirë që shihja në sytë e tij mënjanimin gradual të atij
zhgënjimi dhe mllefi që e kishte kapluar dhe suksesi për
këtë ishte më shumë i tij që më (mirë) kuptonte e jo vetëm
i fjalëve të mia të zgjedhura enkas për këtë rast.
- O miku im e tërë jeta jote është një ecje drejt qëllimeve
që ke pasur, por rruga nuk është në çdo segment e shtruar me lule, diku ka edhe nga një gjemb. Pra, ti po ankohesh nga ajo që Zoti t’i ka dhënë, duke t’i plotësuar lutjet
dhe dëshirat tua. Për një gjemb nuk hiqet dorë nga rruga
dhe qëllimi drejt të cilit të shpie, e as nuk duhet mbyllur
derën e shpresës te Krijuesi, as dyert e dashurisë në zemrat e më të afërmve.
Pas një kohe sërish e takova këtë person, mirëpo,
meqenëse tani, djali i tij kishte gjetur një punë edhe ky
dukej më i lehtësuar. Në fund të bisedës e pyeta:
- Tani si e ke hallin me djalin?
- Edhe po t’i thuash të vonohet, nuk e bënë, ngase po lodhet dhe mezi po e pret natën për të pushuar.
Sa e thjeshtë: të rinjtë tanë nuk duan t’i shohin ministrat
në xhip, por ta shohin veten si qytetar, për dinjitetin e të
cilëve secili nivel qeverisës kujdeset maksimalisht.
Autor: Fehmi Maliqi

Imam Aliu për rrëfyesit e

Haditheve

O njerëz, janë shumuar ata që gënjejnë dhe flasin në emrin tim. Kush gënjen
në emrin tim me vetëdije, le të përgatitet për xhehenem . Edhe mbas ndarjes
së tij nga jeta, vazhduan me shpifje dhe gënjeshtra, dhe këto ia atribuonin
Resulullahut.
Sylejman bin Kajsi i tha Emirel Muminin
Aliut paqja qoftë mbi të,: Unë kam dëgjuar disa
fjalë nga Selmani, Ebu Zerri dhe Mikdadi në lidhje
me interpretimin e Kuranit dhe hadithet e Hz Resulullahut s.a.a.( p aqja qoftë mbi të dhe Famijen e
tij) dhe kam dëgjuar disa fjalë nga ana juaj në lidhje me vërtetimin dhe konfirmimin e tyre, por, në
mesin e popullit po dëgjoj fjalë që janë në kundërshtim me këto thënie. Athua, populli po gënjen qëllimisht lidhur me hadithet e Hz Resulullahut s.a.a.
dhe duke e ditur Kuranin po veprojnë sipas mendimit të vet? Hz Aliu pqmt tha:
-Tash, dëgjo me vëmendje përgjigjen: Një
pjesë e haditheve që gjenden në duart e popullit
janë të vërteta dhe pjesa tjetër janë të pavërteta;
disa janë gënjeshtra dhe disa të drejta. Disa prej
tyre e zhvlerësojnë gjykimin e mëhershëm (nasih)
dhe disa e zhvlerësojnë vetë gjykimin (mensuh).
Ka hadithe të përgjithshme dhe të veçanta. Ka
hadithe që e kanë kuptimin e qartë dhe të dyshimtë
(që kanë nevojë për shpjegim). Ka hadithe të drejta që janë mbajtur në mend dhe ruajtur, ka edhe që
janë kuptuar gabimisht.
Edhe gjatë kohës së Resulullahut s.a.a. kishte aq
shumë hadithe të shpifura, sa që Resulullahu s.a.a.
u ngrit në foltore dhe tha:

Hadithet vijnë prej katër grupeve të njerë zve,
ndërsa nuk ekziston grupi i pestë:
• I pari, është dyfytyrëshi, që e tregon veten si
besimtar; ai kryen veprat e myslimanëve, por
nuk përmbahet prej gënjeshtrave ndaj Resulullahut dhe këtë e bëjnë me vetëdije të plotë. Sikur
të kishin ditur njerëzit se ai është dyfytyrësh, nuk
do të kishin pranuar asnjëherë hadithin e tij si të
vërtetë. Por, njerëzit do të thonë: Ky është sahabe
i Resulullahut, e ka parë atë dhe ka dëgjuar prej tij
dhe e pranojnë pa e ditur realitetin, ndërsa, Allahu
ka shpjeguar më së miri gjendjen e tyre: E kur t’i
shohësh ata, trupat e tyre të mahnitin, e kur të
flasin, fjalës së tyre i vë veshin (Munafikun, 4).
Mbas të Dërguarit, ky grup është shpërndarë në vise të ndryshme dhe filluan t i bëjnë thirrje popullit në zjarr përmes shpifjeve, duke u afruar
në këtë mënyrë te liderët e devijuar. Këta të fundit
i emëruan ata për persona kompetentë dhe me autoritet, duke u dhënë këtyre pozitat e gjyqtarëve
dhe shpjeguesve (muftive). Në këtë mënyrë fituan kompetenca për mallin, nderin dhe jetën e
njerëzve. Përmes tyre u realizuan qëllimet e sundimtarëve dhe i harxhuan pasuritë botërore. Edhe
ti e di se njerëzit e tillë, që nuk kanë ndonjë qëllim
në këtë jetë, janë të nënshtruar ndaj sundimtarëve
që e synojnë këtë botë dhe janë të dhënë mbas saj;
O njerëz, janë shumuar ata që gën- bota është qëllimi përfundimtar i tyre.

jejnë dhe flasin në emrin tim. Kush gënjen në emrin tim me vetëdije, le të përgatitet për xhehenem . Edhe mbas ndarjes
së tij nga jeta, vazhduan me shpifje dhe
gënjeshtra, dhe këto ia atribuonin Resulullahut.

Të dytët, kanë dëgjuar një fjalë nga Resulullahu s.a.a., por kanë bërë gabime dhe nuk e kanë
vendosur në vendin e duhur të mendjes; këta nuk
gënjejnë dhe nuk veprojnë në mënyrë të gabuar
me qëllim, dhe thonë:
Unë kam dëgjuar nga Resulullahu s.a.a..
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Sikur të kishin ditur njerëzit se ai ka
kuptuar gabimisht, nuk do ta kishin
pranuar fjalën e tij. Edhe ky nuk do të
kishte transmetuar atë hadith dhe nuk
do të vepronte sipas tij, sikur të dinte se
e ka gabim.
Të tretët, kanë dëgjuar se Resulullahu
s.a.a. ka urdhëruar diçka, por mbas një kohe Hz Resulullahu s.a.a. e ka ndaluar atë dhe ky person nuk
di për këtë ndalesë. Ose, ka dëgjuar për ndalesën
e saj por më vonë është lejuar, dhe ky nuk është
njoftuar për këtë. Gjykimin e ndaluar e ka përvetësuar por gjykimin e lejuar nuk e ka përvetësuar.
Sikur të kishin ditur myslimanët për ndalesën e
gjykimit, do të kishin refuzuar atë dhe, edhe vetë
do të kishte refuzuar.
Ekziston edhe grupi i katërt, që as Allahut
dhe as Resulullahut nuk ia përshkruajnë gënjeshtrën. Këta e urrejnë gënjeshtrën për shkak të frikës
nga Allahu dhe për shkak të njohjes së vlerës së
Resulullahut. As nuk e kanë kuptuar gabimisht, as
nuk e kanë harruar atë çka kanë dëgjuar; përkundrazi, çdo fjalë e kanë përcjellë njëjtë si e kanë
dëgjuar. Atë e transmeton në përputhje me të vërtetën; as nuk ia shton ndonjë fjalë, as nuk i mungon
diçka nga ajo. Ai është i njoftuar për ndalesën e
gjykimit dhe vepron sipas tij; si edhe për anulimin
e gjykimit është i informuar dhe e braktis atë.
Njëjtë sikur ajetet e Kuranit, ekzistojnë edhe hadithet e Resulullahut që janë të qarta, më pak të qarta, që anulojnë dhe që janë të anuluara. Edhe hadithet e Resulullahut (s.a.a.) përmbajnë dy drejtime:
Të përgjithshme dhe të veçanta. Allahu na urd32

hëron: Çka t’ju japë Pejgamberi, atë merreni,e
çka t’ju ndalojë, përmbajuni (Hash, 7)! Fjalët e
Resulullahut i kanë dëgjuar edhe ata që nuk kanë
mundur ta kuptojnë drejt, që nuk kanë ditur se
çka ka tentuar me atë fjalë Allahu dhe Resulullahu dhe që nuk e kanë kuptuar fare atë. Çdokush
që u parashtronte pyetje sahabeve të Resulullahut
s.a.a., nuk ka mundur ta marrë përgjigjen prej tyre;
ka pasur edhe të tillë që i kanë pyetur sahabet, por
nuk e kanë kuptuar përgjigjen. Madje, ka pasur të
tillë që janë interesuar edhe për përgjigjet e Resulullahut s.a.a. që u ka dhënë beduinëve, të huajve
dhe ithtarëve të Librit.
Por, unë(Imam Aliu) isha me Resulullahun
s.a.a. çdo ditë, për mua e boshatiste shtëpinë nga
njerëzit; mua më tregonte për gjithçka; të gjithë
sahabet e dinin këtë dhe të gjithë e dinin se me asnjërin tjetër nuk sillej në këtë mënyrë. Ndonjëherë
ai vinte në shtëpinë time, ndërsa kur unë shkoja në
shtëpinë e tij, ai i largonte të gjitha gratë nga dhoma dhe përveç meje askush nuk mbetej në dhomë.
Kur e pyetja, ai më përgjigjej, kur përfundoja me
parashtrimin e pyetjes dhe heshtja, ai fillonte me
dhënien e përgjigjes. Më tregonte për çdo ajet që
është shpallur në lidhje me ditën, natën, qiellin,
tokën, botën, ahiretin, malin, fushën, dritën dhe
padrejtësinë, dhe kërkonte prej meje që ta shkruaj atë ajet me dorën time. Dhe më informonte për
shpjegimin dhe komentin e tyre, për anulimin dhe
ndalesën, për qartësinë dhe komplikimin, për të
përgjithshmen dhe të veçantën, dhe atë për çka
është shpallur ai ajet.

Shpresa të
gabueshme
Dr. Ibrahim Emini

“All-llahu nuk do t’i pranojë veprat e një gruaje e cila nuk pajtohet me burrin e
vet dhe e cila e detyron atë të bëjë diç që është jashtë mundësive të tij. Ajo do ta
shijojë hidhërimin e All-llahut në Ditën e Gjykimit”.
E nderuara zonjë! Nëse jeni zonjë e punëve shtëpiake.
Bëheni e urtë dhe e kuptueshme. Mbani llogari për shpenzimet tuaja. Planifikoni shpenzimet në atë mënyrë që nuk
e dëmton pasurinë dhe nderin tuaj. Mos bëni gara me të
tjerët dhe mos ua keni zili atyre. Nëse shihni se ndonjë
grua ka veshur ndonjë fustan të bukur, apo nëse jeni
të interesuara për ndonjë mobilje që e keni vërejtur në
shtëpinë e ndonjë mikut a të afërmit, mos e detyroni
burrin tuaj ta blejë, nëse ai nuk ka mundësi materiale ose
ajo ta detyrojë të huazojë para. A nuk është më mirë të
pritni gjersa të rritet buxheti juaj, ose të arrini gjer te një
kursim i veçantë që të mund ta blen atë që nuk është e
patjetërsueshme?
Gra të padijshme dhe egoiste janë ato të cilat shpesh herë
u nënshtrohen ekstravagancës ( luksit) dhe rivalitetit.
Këto gra i detyrojnë burrat e vet të hyjnë në borxh, kurse
ata me mish e me shpirt mundohen t’i kënaqin dëshirat e
pamposhtura të grave të veta.
Gratë të cilat nuk mund ta kuptojnë qëllimin dhe thelbin e martesës, atëherë këto martesën e shikojnë me sy
të robërisë, në të cilën burri shërben për t’i përmbushur
dëshirat e tyre fëmijërore dhe nevojat e tyre materiale.
Ato dëshirojnë të kenë një burrë që do të shërbejë si rob
dhe i cili nuk do të ndërhyjë në mënyrën e harxhimeve të tyre. Ato gra, disa herë, shkojnë
bile edhe më larg. Ato i detyrojnë burrat të harxhojnë më tepër nga të ardhurat e tyre, gjë që mund të çojë
gjer në humbje, vrasje e pasoja
tjera.
Gratë e tilla janë turp për
gjininë femërore. Nëse shpresat e saja të mëdha sjellin
gjer te
shkurorëzimi, gruaja do ta
humb dashurinë e fëmijëve dhe do të detyrohet

të jetojë e vetmuar. Gratë e këtilla nuk mund të rimartohen lehtë. Bile edhe nëse ndodh ajo, nuk është e sigurt se ajo martesë mund të jetë e suksesshme, sepse
shumica e njerëzve nuk dëshirojnë të jetojnë në robëri të
paarsyeshme, ndërsa bashkëshorti i ri, ndoshta nuk do të
ketë mundësi hiç më tepër se sa i pari, t’i plotësojë dëshirat e saj.
E nderuara zonjë! Në vend që të jeni lakmuese, provoni
të jeni e kuptueshme. Harxhoni më tepër kohë e mund
për mirëqenien e familjes dhe buritë tuaj, gjë që është më
mirë se sa të mundoheni të imitoni cilindo. Nëse burri
juaj harxhon shumë, ndaloni dhe shfrenoni harxhimet e
tij të panevojshme. Në vend të blerjes së gjërave të panevojshme, është më mirë që të ruash ndonjë para për ditë
të zeza.
Sipas një hadithi, Pejgamberi- paqja qoftë mbi të dhe
Familjen e tij, thotë: “All-llahu nuk do t’i pranojë veprat
e një gruaje e cila nuk pajtohet me burrin e vet dhe e cila
e detyron atë të bëjë diç që është jashtë mundësive të tij.
Ajo do ta shijojë hidhërimin e All-llahut në Ditën e Gjykimit”.
Në një hadith tjetër, Pejgamberi –salallahu alejhi ve alihi, thotë: “All-llahu nuk do ta pranojë veprën
e as ibadetin(adhurimi) e një gruaje e
cila nuk pajtohet me burrin e vet,
nuk është e kënaqur me atë që ua
ka dhuruar All-llahu dhe ashpër
sillet me burrin duke kërkuar
prej tij që të ofrojë më tepër se
sa mundet. All-llahu do të jetë i
hidhëruar me të”.
Po ashtu në një hadith tjetër,
Pejgamberi
s.a.a.
thotë:
“Përveç besimit në Allahun,
nuk ka dhunti më të madhe se
sa të kesh një partner të përshtatshëm.
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OBJEKTIVI YNË

KRITIK

Ky popull nuk mësohet, nuk kulturohet, nëpërmjet lavdit, por nëpërmjet kritikës
Pothuajse 13 vite pas Luftës së Kosovës, qeveritarët Kosovarë i kanë ofruar Evropës një komoditet shumë të
mirë, për të vepruar e për të e rrjep Kosovën në mënyrë sa më demokratike e duke mos e dëgjuar zërin e popullit, sepse ky zë është naiv dhe është ngulfatur në heshtje naive.
Që nga nëntori 2013 u bë hapja dhe përurimi i rrugës së
Kombit “Ibrahim Rugova” e cila u vlerësua si një rrugë
që e lidhë Kosovën me BE-në. Por sa po shihet kohëve të
fundit kjo autostradë për fat të keq nuk i plotëson standardet për të qen autostradë evropiane kështu thonë ata
nga lartë nga BE.
Në aspektin ekonomik, kostoja e ndërtimit të autostradës
Prizren –Prishtinë do të kishte më pak harxhime, po të
ishte bërë sipas parallogarisë së parë, pasi që do të ishin
vetëm 70-80 km në krahasim me projektin e tanishëm prej
110-120 km të parapara të autostradës Vërmicë – Merdar.
Në vitit 2010 janë planifikuar shpenzimet(të dalat) prej
rreth 1,5 miliard euro. E të hyhej në kredi(borxh), gjer
në fyt është tepër e rrezikshme dhe e papërballueshme
për qytetarët e Kosovës, pasi që shumë më lehtë është të
marrish kredi(borxh), por shumë më e vështirë dhe më
dhimbshme është të kthehej kredia (borxhi), edhe atë
me kamata më të mëdha në Evropë siç i kanë Bankat në
Kosovë.

Rruga ime çdo javësh Prizren Prishtinë dhe anasjelltas
sa do që të jetë e rehatshme, ajo më prekën shpirt për
shkakun e fukarasë dhe atyre që e mbushin karburant 5
apo 10 euro. Për të shkuar nga spitali i Prishtinës e deri në
Bazhdaranë të Prizrenit të duhen vetëm 75 km. Ndërsa
përmes autostradës , për të shkuar nga Spitali i Prishtinës deri në hyrje të Prizrenit të duhen gati 95 Km.. e që
është më e keqja punë e palogjikshme dhe e qëllimshme,
që sa më shumë të përfitohet nga bizneset e pompave te
benzinës dhe firmave që kanë rregulluar këtë autostradë,
është se kur dëshiron të del nga Prizreni në autostradë
për Prishtinë të kap neveria sepse nga Hotel NAFRON
shihet autostrada që është afër 40 metër, ndërsa neve na
duhet të vozisim 4 km për ty kyçur në autostrade...
Në këtë korridor të bukur që ia ka bërë Kosova Evropës,
e Evropa duke e ditur se sa e kemi nivelin e varfërisë , e
dikush duke u bërë kavalier e duke mos kërkuar ndihmë
nga Evropa, i jep një komoditet që nëpër këtë korridor (
autostrade) të kalojnë më lehtë më të sigurt e gjithë bota
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duke pasur parasysh edhe rreziqet edhe të mirat që mund
ti sjellin vendit tonë.
Kjo autostradë e Kosovës, është si një korridor i bukur
i pasur i cili ka shumë dyer dhe cilëndo derë të hapësh
do të shohësh, varfëri, antivlera, sëmundje, amoralitet,
papastërti, papunsi, vetëvrasje për shkak borxheve, presione psikike, demoralizim e shumë shumë dhoma të trishtuara me një frymë të gushitur e të papaster.
Nga e gjithë kjo që thash si përfundim do të kesh këtë
analizë të dhimbshme se ka ardhur koha siç ka thënë Pejgamberi s.a.a. “ Se do të vijë koha kur të pasurit do të
pasurohen edhe më shumë nga të varfëritë “ apo që është
më e keqja Imam Aliu thotë: “ Kur varfëria hynë nga dera
atëherë besimi del nga dritarja”.. Prandaj për fat të keq
Kosovën e shohë si një vend shumë të leverdishëm për
të krijuar rryma të ndryshme fetare, apo për të ndërruar

fenë e vet islame , ngase nuk e njeh, e athua pse nuk e njeh,
sepse shumica e tyre a kanë dertin e barkut të zbrazët se
sa trurit bosh. Prandaj edhe është e mirë e organizatave
humanitare që punojnë për të na futur ideologjitë e tyre
së bashku me vendasit që marrin rroga të majme prë të
prishur kulturen e vendit, duke na mbushur barkun e
duke na larë trurin e shqiptarëve, që ndoshta shumë pak
kanë njohuri për fenë dhe dinjitetin e tyre, andaj shumë
lirë e shesin edhe fenë edhe atdheun.
U munduam që të ju pasqyrojmë një gjendej të mjerueshme në Kosovë duke e lutur të Madhin Zotë të na
vetëdijësoj për punë të mira, në mënyrë që ne të marrim
hapa për ndryshime, hiq më tutje më shkoi mendja te Faik
Bey Konica na këshillon:”Ky popull nuk mësohet, nuk
kulturohet, nëpërmjet lavdit, por nëpërmjet kritikës”.
Redaksia Vlera ( IBH )
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PËRGJUMJA DHE SHPËRQENDRIMI GJATË
STUDIMIT DHE RRUGËT E LUFTIMIT TË TYRE

Një prej detyrave parësore të
nxënësve dhe studentëve është
leximi dhe studimi i mësimit.
Dinamizmi i përparimeve shkencore dhe nevoja për t’u
njohur me dijet e reja dhe arritjet bashkëkohore kërkojnë
kohë të mjaftueshme për leximin e studim. Ndaj, duhet
ta shfrytëzojmë kohën në mënyrën më optimale. Zbatimi
i teknikave të përshtatshme për të parandaluar përgjumjen gjatë procesit mësimor në klasë, ose gjatë studimit të
mësimeve mundëson një studim më të thellë e më të begatshëm, në mënyre që ta shfrytëzojmë kohën tonë maksimalisht. Disa prej këtyre rregullave janë si vijon:
1.Mos lexoni mësimet menjëherë pas zgjuarës nga gjumi;
së paku gjysmë ore para studimit duke kryer gjimnastikën apo faljen e namazit të sabahut, bëni që trupi juaj
ta “harrojë” gjumin.
2.Pas ngrënies së ushqimit mos u merreni me studim për
një kohë prej një ore.
3.Para se të keni filluar studimin mendoni për rëndësinë
dhe dobinë e tij.
4.Filloni të studioni me motivin dhe për këtë kërkoni
ndihmë nga Zoti, në mënyrë që kjo çështje të konsiderohet si adhurim ndaj Zotit.
5.Para se të filloni studimin merrni abdes dhe mbështetuni te Zoti.
6.Duhet të keni përgatitur program e të jeni korrekt ndaj
kohës gjatë studimit. Zbatojeni çdo vendim që e merrni,
saqë të ndjeni kënaqësi prej leximit. Filloni dhe mbaroni
studimin me orar, sepse kur ju vendosni ndonjë gjë qelizat
e trupit tuaj përgatiten për ta zbatuar vendimin tuaj.
7.Mos studioni në kohët kur zakonisht e keni kohën e gjumit. Fillimi i mbrëmjes, fillimi i agimit dhe koha pas një
pushimi të shkurtër është momenti më i përshtatshëm
për të studiuar.
8.Para studimit nuk duhet të hani ushqim në sasi të tepërt
ose të bëni stërvitje, sport që shpenzon shumë energji.
9.Para se të filloni studimin reflektoni për rregullat (metodat) mësimore.
10.Gjatë studimit kushtojini vëmendje të kuptuarit e
çështjeve të parashtruara (jo fjalëve e shkronjave) dhe
mos e shkëpusni temën kryesore që i lidh çështjet.
11.Përpiquni t’i përvetësoni çështjet thellë dhe shmange-
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ni leximin e shumë çështjeve brenda një kohe të shkurtër
(gjë që humb rëndësinë gjatë studimit).
12.Mos e ngulisni syrin mbi fjalët e fjalitë, sytë duhet të
jenë të hapur plotësisht, largësia mes kapakëve të syrit
të jetë shumë e madhe dhe diapazoni i shikimit të jetë
zgjuar, i hapur.
13.Për ta shmangur lodhjen e syve mund të praktikoni “
gjimnastikën” e syve ( ta lëvizni syrin, bebëzën etj) gjatë
leximit.
14.Studioni në një mjedis me dritë të mjaftueshme e temperaturë të përshtatshme.
15.Pasi të keni studiuar për afro 30-40 minuta duhet të
bëni lëvizje fizike dhe të pushoni së paku 5 minuta. Gjatë
studimit mos u mbështesni në ndonjë vend, mblidhni
këmbët tuaja dhe mos e vendosni peshën tuaj mbi një
pikë të përcaktuar, sepse gjatë studimit është shumë me
rëndësi qarkullimi i gjakut në tru. Muki kjo është me
rëndësi nëse mundesh me gjet me libër dhe këmbëkryq...
16.Përpiquni që të paraqiteni me kohë në studim dhe në
një vend që është i pandryshueshëm.
17.Zhdukeni lodhjen e mbledhur gjatë studimit duke përdorur mënyra të ndryshme, si: konsumim çaji, ngrënie
ëmbëlsirë, kryerja e një sporti (këtu mund të numërohet edhe namazi i drekës), frymëmarrja e thellë ( këtu
mund ta numërojmë përmendja e Allahut- Zikr), kryerja
e një sërë punëve individuale e dytësore, leximi i librave
jashtëshkollorë (si tregime, poezi, humor etj); mbyllja e
syve dhe sjellja në mend e çështjeve që keni lexuar, si dhe
shëtitje ( apo kryerja e ndonjë punë shtëpie)
18.Nëse vuani nga sëmundje që shkaktojnë përgjumje
mjekoni menjëherë duke kërkuar ndihmën e specialistit.
19.Përforconi nivelin tuaj mësimor (bazën shkencore);
përvetësimi dhe nxënia e çështjeve të vështira e nivelit
më të lartë do të jetë shumë më e rehatshme për ju.
20.Me konsumimin e lëndëve që përmbajnë shumë vitaminë A (veza, karota dhe sallata jeshile) mund të luftoni
lodhjen e syve gjatë studimit.
21.Përpiquni që të largoni prej mendjes suaj brengat
(nga profesori, nga e ardhmja, nga provimi etj.), duke u

MËNYRAT PËR TË LARGUAR
PËRGJUMJEN NË KLASË
1.Lexojeni mësimin e vijueshëm paraprakisht dhe në

mbështetur te Zoti. Studioni në qetësi e me përqendrim
të plotë.
22.Materialin që e keni lexuar në klasë studiojeni dhe diskutojeni pas klasës, në mënyrë që të mos grumbullohen
mbi njëra tjetrën.
poezi, humor etj); mbyllja e syve dhe sjellja në mend e
çështjeve që keni lexuar, si dhe shëtitje ( apo kryerja e
ndonjë punë shtëpie)
18.Nëse vuani nga sëmundje që shkaktojnë përgjumje
mjekoni menjëherë duke kërkuar ndihmën e specialistit.
19.Përforconi nivelin tuaj mësimor (bazën shkencore);
përvetësimi dhe nxënia e çështjeve të vështira e nivelit
më të lartë do të jetë shumë më e rehatshme për ju.
20.Me konsumimin e lëndëve që përmbajnë shumë vitaminë A (veza, karota dhe sallata jeshile) mund të luftoni
lodhjen e syve gjatë studimit.
21.Përpiquni që të largoni prej mendjes suaj brengat
(nga profesori, nga e ardhmja, nga provimi etj.), duke u
mbështetur te Zoti. Studioni në qetësi e me përqendrim
të plotë.
22.Materialin që e keni lexuar në klasë studiojeni dhe diskutojeni pas klasës, në mënyrë që të mos grumbullohen
mbi njëra tjetrën.

rast mundësie diskutojeni atë( me nxënës e tjera).
2.Planifikoni kohën e të ushqyerit në një mënyrë që
të jetë së paku një orë para fillimit të mësimit.
3.Programi me gjimnastikën dhe sportin duhet kryer
së paku gjysmë orë para fillimit të mësimit.
4.Mos hyrë në klasë menjëherë pas zgjimit nga gjumi
( nëse banoni në konvikte).
5.Paraqitu në klasë para mësuesit e mendo për rregullat dhe metodat e mësimit .
6.Para paraqitjes në klasë duhet të shfletoni mësimet
paraprake e të jeni të përgatitur mendërisht për mësim.
7.Fillojeni arsimimin me motivacion të lartë dhe me
kujtimin e Zotit dhe mos e harroni ndihmën e Tij për
të përmbushur detyrimet.
8.Gjatë mësimit përdorni shqisat të ndryshme (si të
pamurit dhe të dëgjuarit) për ta përvetësuar atë.
9.Ndaluni tek çështjet e rëndësishme në mësim dhe
tek pikat kryesore.
10.Shënoni vështirësitë që ju shfaqen në mësime dhe
parashtrojini gjatë mësimit në klasë, ose më pas apo
duke lexuar libra të ndryshëm që japin sqarime.
11.Mos i ngulisni sytë mbi librin, profesorin dhe dërrasën. Lëreni që shikimi i juaj të jetë i lirë dhe i zgjeruar.
12.Para çdo mësimi të ri lexoni mësimin që mbart
njohuritë e paraqitura si bazë e atij mësimi.
13.Mos u mbështetni në ndonjë vend gjatë mësimit.
14.Për të shmangur lodhjen në klasë, çdo 5 minuta
merrni frymë thellë, ( duke përmendur Allah ose HU
që d.m.th. HUVE pra Ai Allahu).
15.Zgjidhni vend të përshtatshëm që të uleni nga
pikëpamjet e ndriçimit dhe temperaturës.
16.Zvogëlojeni angazhimet e juaja gjatë ditës në
mënyrë që të keni më tepër mundësi të jeni aktiv
gjatë procesit mësimor(në klasë).
17.Nëse keni precedent të keq me profesorin, klasën,
mësimet etj, mos e bëni konfuze mendjen dhe
përpiquni të mos u kushtoni rëndësi këtyre çështjeve.
18.Nëse vuani nga një prej sëmundjeve që shkaktojnë përgjumje mjekojeni menjëherë, duke kërkuar
ndihmën e specialistit.
19.Mos vendosni trupin mbi një vend dhe nëse lodheni bëni gjimnastikën të lehtë.
20.Kur mësuesi jep mësimin shënojeni çështjet kryesore e të rëndësishme.
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FATIME ZEHRA
Të lumtura ishin ato ditë,
Kur Pejgamberit iu lajmërua,
Për një lajmë të ri,
Se do të lind një fëmijë.
Katër zonjat e xhenetit,
Hynë në shtëpinë e Profetit,
Plotë me fat e krenari
Të lidhin një kondak të ri.
Mu si hëna e plotë,
Ishte fytyra e Fatimes,
Ngjyrë e bardhë e faqe kuqe
Buzë të njoma si burbuqe.
Athua pse,
Allahu e zbret suren e Kevtherit?
Me rastin e lindjes së vajzës së Pejgamberit.
Mu atëherë kur femra
Aspak nuk vlerësohej,
Lindet ylli i pashuar
Idealja e madhëruar.
Fjala më e hidhët
Në ishullin e Arabisë,
Ishte ebter, farësosur,
I thanë Profetit të Perëndisë
Pse punon o Muhammed.!?
Ti nuk ke djalë, ti nuk ke shpresë,
Kush do të trashëgon
Gjithë këtë vepër që e bënë?
Çfarë relacione të mira kishte,
Pejgamberi me Allah.
Athua pse nuk ja dha një djalë
Kështu menduan ata.
Ata që Pejgamberit,
me djem e nipa ju lëvduan
I la Allahu në faqe të tokës,
emri i tyre për tu mallkuar.
Ebu Sufjan e Muavi ,
kishin djem e trashëgimi,
Por mos e harroni edhe Hindan
Që e shkuli zemrën e Hamzas.
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Pjellë e fëlliqur e Hindas,
I dha shëmtim gjithë dynjasë,
I la Zoti për punë mallkimi
Deri në ditë të Gjykimit.
Ky fis Pejgamberit iu lavdërua
Se kishte meshkuj për të luftuar,
Por meshkujt e tyre u bënë Jezid
Prej asaj kohe e gjer në këtë ditë .
Edhe një gjë të kisha pyet nëse nuk të vjen mërzi
A vuri dikush emër, Jezid e Muavi?
Jo vëlla jo këtë nuk do ta dëgjosh
Qoftë edhe nga më i keqi njeri në këtë botë.
Ndërsa Pejgamberi me vajzën e tij
I dhuruan njerëzimit dymbëdhjetë imam të rinj,
E vazhduar rrugën me gjak e me lot
Për t’na përcjell Kuranin, siç e kemi sot.
Nënën Fatime gjithmonë e përkujtojmë
Edhe pse varrin e saj nuk e dimë ku ekziston.
Salavate dhe selame për Juve ne këndojmë
Pasardhësit e Pejgamberit kështu i respektojmë.
ALLAHUM-ME SAL-LI VE SEL-LIM VE ZID VE
BARIK
ALA RESULULLAH , VE ALIHIL AT-HAR.
Autor : Ikbale B. Huduti

KËNDI “Nga brendia e shpirtit “
Nëse doni të ndani shkrimet tuaja emocionale me dikë tjetër?
Nëse doni që zëri juaj të dëgjohet brenda dhe jashtë kufijve të Kosovës?
Nëse doni që poezia juaj të trokasë në sa më shumë zemra?
Nëse doni të ndryshoni sa më shumë mendime nëpërmjet fjalës suaj poetike?
Nëse doni t’i përcillni botës mesazh, një moral të mirë apo një përvojë me dinjitet për ta fisnikëruar atë?
Nëse doni që të shkoni përtej asaj që shihet dhe asaj që preket?
Atëherë nëse doni të jeni dikush dhe të fitoni një çmim,merrni pjesë në konkursin e poezisë që organizohet nga
revista”VLERA”
Çdo numër një fitues
Në fund të vitit ”talenti i ri” shpërblehet me 100 euro dhuratë.
Zgjedhja nga juria profesionale
Kësaj radhe do ta vendosim një poezi nga kryeredaktorja e Revistës VLERA, ndërsa nga numri i ardhshëm presim
poezitë e juaja Në redaksinë tonë : vlera.magaziene@gmail.com
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SEMINARI NDËRFETAR
“MARIA NË BIBËL DHE
MERJEMJA NË KURAN”
Instituti Al Mahdi – Dega në Kosovë ka filluar aktivitet e tij që nga Tetori
2013 me seli në Prishtinë. Një nder aktivitetet e para të këtij Instituti është
Seminari Ndërfetar me temën “ Maria në Bibël dhe Merjemja në Kuran”.
Seminari ishte i karakterit shkencor ndërfetar, që kishte qëllim të arrijë një
të mirë të përbashkët, me synim të pasqyrimit të vlerave të ndërsjella si
nga komuniteti krishterë ashtu edhe ai mysliman.
Arsyeja kryesore pse, Instituti Al Mahdi kishte vendosur të bëjë një seminar të kësaj natyre ishte, ngase në një shoqëri demokratike evropiane,
duhet vlerësuar, respektuar dhe ndihmuar çdo njëri individ dhe komunitet pa marrë parasysh se cilit religjioni i takon.
Prandaj ne Instituti Al Mahdi nga Birmingham BM – me Degë në Kosovë,
me kontributin e studiuesve, hulumtuesve, njerëzve akademik dhe prijësve fetar, arritëm që përmes shkrimeve të tyre shkencore, ta ngremë nivelin e të kuptuarit të religjioneve me një diapazon më të gjerë, ngase për
tolerancë ndërfetar shumë flitet, por pak dëshmohet, apo toleranca bëhet
aq e madhe sa që njerëzit fillojnë të i harrojnë vlerat e veta njerëzore dhe
tradicionale.
Prandaj ne vendosëm që të elaborojmë për Marian apo Merjemen –paqa
qoftë mbi të, e cila ka një biografi të rrallë si në Tevrat, Bibël dhe Kur’an.
Ajo i bashkon popujt të ndryshëm nga të gjitha racat, bashkon zemra
njerëzore midis besimtarëve në jetën tokësore, e mbi të gjitha është një
mrekulli sepse Merjemja i takon të gjitha besimeve dhe feve Ibrahimike ,
Hebreje, krishtere dhe Islame.
Për këtë seminar ndërfetar kanë punar:
•Fahredin Shehu- Poet, shkrimtar, orientalist dhe hulumtues i pavarur
shkencorë.
•Prof: Riad Walji - Ligjërues i Hutbes të xhumas, dhe profesor në Institutin
Al-Mahdi në Birmingham, Britania e Madhe
•Pastor Dr. Femi Cakolli – doktor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, studiues vigjilent i religjioneve si dhe pastor në Kishën Protestante.
•Mr. Imam Arbër Berisha, në mungesë për shkaqe objektive, punimin ia lexoi dhe përkushtoi shumë rëndësi, ztr. Besmir Yvejsi – me profesion-teolog.
•Ikalle Berisha Huduti –Teologe dhe letrare, kontribuoi me krijime poetike
dhe video artistike për personalitetin e Merjemes s.a.
•Si dhe prof. Mexhid Yvejsi – orientalist dhe studiues i pavarur i shkencave
bashkëkohore dhe religjioze.
Shpresojmë që pas këtij seminari të vazhdojmë bashkëpunimin për
të mirën e shoqërisë sonë Kosovar për një të ardhme më të bukur , më
njerëzore , më etike dhe më morale të mbarë shoqërisë njerëzore .
Instituti Al –Mahdi Dega në Kosovë, e shpalosi këtë personalitet të Shenjtë ngase shoqëria jonë Kosovare dhe shqipfolëse, sot ka nevojë si kudo
herë më parë, të formojë qëndrim të bukur shtetëror, vizion të pastër, të
krijojë shpresë e dashuri për njëri tjetrin, si krijesa të Zotit si bijtë e Ademit dhe Haves -paqa e Zotit qoftë mbi ta.
Më gjërësisht për Institutin Al mahdi mund të njoftoheni në www.almahdi.edu ( outreach)...Kosovo
Raportoi Ikballe Berisha Huduti
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FESTON KOSOVA DITËLINDJEN E
Manifestimi ” Ditëlindjes së
Fatimes dhe Dita e Femrave “
Prill 2014 Prizren

Fatime Zehrasë

Për nder të ditëlindjes së bijës së Pejgamberit( s.a.a), Fatime Zehrasë paqja qoftë mbi të, është mbajtur manifestim kulturor për të ngritur dhe njoftuar njerëzinë për personalitetin Hz. Fatime Zehrasë alejha selam.
Në këtë manifestim të organizuar nga Shoqata Kulturore
“ KURANI”, të mbajtur në Shtëpinë e Kulturës “ Xhemali
Berisha “ Në Prizren, morën pjesë shumë të ftuar nga Turqia, Shqipëria , Sanxhaku, të cilët ishin edhe mysafir edhe
ligjërues që ia kushtuan me gjithë shpirt mjeshtërinë, artin dhe vullnet shpirtëror për paraqitjen sa më të mirë të
zonjës së madhe Fatime Zehrasë.
Programi ishte i larmishëm dhe shumë emocionues, sa që
nuk kurseheshin duartrokitjet e njëpasnjëshme, salavatet jehuese, këndimi në grupe si dhe lotët e gëzimit që
pasqyronin mallin dhe dashurinë e madhe që kishin për
Hazreti Fitimen. Të gjithë të pranishmit ishin dashamirë
të Allahut, Pejgamberit dhe Pasues të denjë të Familjes së
tij të pastër.
Programi u fillua me leximin e bukur të Prof.Ali Çalarit
nga Turqia, i cili lexim, i rrëqethi të gjithë të pranishmit
me lot në sy. Pas fjalës hyrëse të përfaqësuesit dhe misionarit nga Universiteti Al Mustafa nga Republika Islamike e
Iranit Mr. Hassan Azari i cili shprehi mirëseardhjen e të
gjithëve, më pastaj vijuan fjalimet e shkurta por shumë

domethënëse nga zonja nga Shqipëria Sabrie Feza, zonja
nga Sanxhaku Sabiha Daçiç, ztr.. Musa Ajdin nga Turqia
si dhe zëri shumë i bukur i Alixhan Gurel nga Istambulli,
zgjoi emocionet dhe ngrit zërin e të gjithëve, ku deri në
fund audienca i përcolli shumë selame shpirtit të Zonjës
së Madhe Fatime Zehras paqja qoftë mbi të.
Korit i Vajzave “ Kolegjit Sadi” nga Tirana, në këtë program kulturor ishin si sherbet në bakllava siç thotë Tirana,
ato i dhanë një atmosferë shumë freskuruese, magjepse,
me fytyrat dhe zërin e tyre të ëmbël të dirigjuar nga prof.
Luan Syla. Prandaj redaksia e Revistës Vlera shfrytëzojë
rastin që të marrë nga një mendim të shkurtër për personalitetin e Fatime Zehras, ato thanë: Fatimja është Yll
mbi të gjitha yjet, Fatimja është shembull për të gjitha
botën mbarë, Fatimja është xhan, shpirt i Profetit, Zehraja është Dritë e shkëlqyer, Zehraja është pjesë e profetit
Muhamed, Fatimja është Fatime, ajo nuk ka shembull
sepse është shembull mbi të gjitha shembujt, tha njëra
nga këto vajza të mençme e simpatike.
Gjithashtu, këtë manifestim e bënë shumë më interesant
edhe grupi i aktorëve profesional të cilët e aktruan ngjarjen e Familjes së Pejgamberit Ehlul Bejtit sipas këtij ajeti
Kuranor.

Redaksia VLERA
Ata i ushqejnë të varfrit,
jetimët dhe të zënët rob, edhe
pse vetë janë nevojtarë, duke
thënë: “Ne ju ushqejmë vetëm për
hir të Zotit. Për këtë, nuk duam
shpërblim e as falënderim! (Sure
Insan, 8-9)
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AKUPUNKTURA
NË PYETJE DHE PËRGJIGJE
Dr.Ac. Ibrahim Gashi

Ç’është akupunktura ?
Akupunkturë mund ta quajmë shërimin me anë të injektimit të gjilpërave, metaleve të ndryshme në pikat e caktuara të trupit.
Sa lloje akupunkturash ka ?
Dallojë 3 lloje më të përdorura
•Akupunktura e trupit
•Akupunktura e veshit
•Akupunktura e kokës
Përpos këtyre dallojmë dhe akupunkturën e gjoksit,gojës,dorës si dhe të këmbëve
Gjatë akupunkturës sa futen gjilpërat thellë ?
Kjo ndryshon varësisht sipas të sëmurit dhe sipas sëmundjes. Në vesh gjilpërat janë milimetrike,kurse në disa
raste gjilpërat futen 5-15 cm thellë.
Sa gjilpëra duhet përdorur gjatë shërimit ?
Poashtu kjo ndryshon varësisht sipas të sëmurit dhe sipas sëmundjes. Mesatarja është 6-8 gjilpëra .Kjo varet pak
dhe nga përvoja e mjekut ku disa mjekë me disa gjilpëra e
shohin të mjaftueshëm , kurse disa të tjerë i përdorin 3050 gjilpëra.( Sikur disa mjekë që shkruajnë shumë barna
në terapion e disa pak).
Në vend të injektimit a mund të ketë infektim ?
Janë raste të rralla ku përreth vendit të injektimit mund
të paraqiten të skuqura,por jo të rrezikshme. Këto të
skuqura për disa ditë humbin.
A ka dhimbje gjatë injektimit?
Dhimbje gjatë injektimit nuk ka. Tek disa pacientë është
e paraqitur vetëm frika nga gjilpëra,por ajo është vetëm
frik. Gjatë injektimit ndihet një dhimbje që i ngjanë pick-
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imit të mizës d.m.th. humbet menjëherë.
Cilat sëmundje mund të shërohen me anë të akupunkturës ?
Nga Shoqata Botërore e Shëndetësisë janë të pranueshme
mbi njëqind sëmundje e sidomos sëmundjet me dhimbje.
Pos sëmundjeve me dhimbje mund të përmenden edhe
astma ,varshmëria nga duhani si dhe preparateve tjera.
Tek mbipesha ,lodhshmëria, plogështia,humbja e imunitetit të organizmit Ac ka ndikime të suksesshme .
Sa seanca nevojiten për shërim?
Varësisht nga i sëmuri dhe nga sëmundja ndryshon. Mirëpo 15-20 seanca janë të mjaftueshme. Tek disa të sëmurë
mund të ketë sukses edhe me 3-5 seanca,kurse tek disa
raste më serioze duhet ketë më tepër seanca.
Sa kohë merr një seancë ?
Kjo ndryshon nga sëmundja dhe nga aftësitë e mjekut. Në
normale 15-20 minuta janë të mjaftueshme. Disa mjekë
e zvogëlojnë në 8-10 minuta ndërsa disa e zgjasin gjerë
30 min.
Cilat janë kundër indikacionet gjatë shërimit me
akupunkturë ?
Nuk paraqitet kundër indikacionet serioze. Rallë herë tek
disa pacient në seancat e para mund të shqetësohen nga
frika,por me kohë adaptohen. Dy pika janë që ndikojnë në
uterus si dhe tek shtatzënat nuk përdoren.
Si ndikon akupunktura?
Në fillim ndikon në dy rrugë:
•Në momentin e injektimit paraqitja e refleksit
•Rruga Neurokimike : ndikimi i gjilpërës nga palca dhe
truri tajohen hormonet natyrale me kimike që ndikojnë
pozitivisht tek i sëmuri.

Si e arrin akupunktura baraspeshën e energjisë ?
Kontrollon energjinë që rrjedh në meridiane. Me shpërndarjen dhe transferimin e energjisë Qi nëpër organe e arrin baraspeshën.
Ç’është akupunktura laserike ?
Në vend të gjilpërave përdoren rrezet llaserike nëpër pikat adekuate.Kjo më së tepërmi përdoret tëk fëmijët si
dhe tëk personat që frikohen nga gjilpërat.
Ç’është eletro Akupunktura?
Në vend të gjilpërave bëhet lëshimi i rrymës me frekuenca të ndryshme. Është metodë mjaftë e përdorur e Akupunkturës në botë.
Ç’është Akupunktura magnetike ?
Është metodë e balancimit të energjisë duke përdorur
fusha magnetike në pikat e akupunkturës. Sidomos përdoret tek personat që kanë ndikime magnetike nga aparatet e ndryshme që shkaktojnë sëmundje apo pengojnë
shpërndarjen e energjisë, nëpër qeliza Ac ka efekt pozitiv
. Përparësia tjetër është se i sëmuri nuk ndjen kurrfarë
dhimbje gjatë lëshimit të fushave magnetike.
Çka janë gjilpërat e përhershme dhe vathi ?
Janë gjilpëra milimetrike që vendosen në pika të veshit
sidomos tek personat e shëndoshë me mbi peshë si dhe
tek ata me varshmëri. Këto gjilpëra të vendosura duhet të
barten 5-10 ditë.
a)A mund të bien këto gjilpëra gjatë larjes ?
Po,për atë duhet pasur kujdes gjatë larjes.
b)A duhet bërë mazash gjilpërave të përhershme?
Po,sidomos tek personat që kanë varshmëri nga duhani
si dhe tek personat me mbipeshë , arrin suksese të pabesueshme.
c)Tek gjilpërat e trupit a ka nevojë akupunkturë të trupit?
Kjo varet nga dialogu i të sëmurit me mjekun
d)Në cilat raste nuk preferohen gjilpërat e përhershëm?
Nuk preferohet tek personat që janë tepër të shëndoshë
me që djersiten tepër.

Si dobësohet njeriu me shërim Akupunktural ?
Akupunktura e zvogëlon oreksin , rrit punën e metabolizmit dhe i jep njeriut nje ndjenë të ngishmërisë .
a)Sa kohë nevojitet për t’u dobësuar me Akupunkturë ?
Ndryshon sipas njeriut,disa mund të kenë sukses të
jashtëzakonshëm e disave i nevojitet kohë më e gjatë.
b)Sa është ideale të dobësohet brenda jave ?
Varet nga njeriu, por në javë 1-2 kg kishte me qenë ideale
pa kurrfarë pasoje.
c)A zbatohet dieta gjatë dobësimit me Akupunkturë ?
Gjithsesi duhet të ketë kujdes në ushqim dhe në pije.
d)A ka ndonjë program të preferuar për dijet ?
Nga lista e ushqimit hiqen: sheqeri,kripa dhe brumi,poashtu patatja dhe orizi hiqen nga lista e ushqimit
pasi përmbajnë nisheste të bollshme.
A ndikon Akupunktura tek personat që nuk besojnë
në Akupunkturë ?
Po,pasi që Akupunktura nuk varet nga mosbesimi,kështu
që as që e humb e as që e pakëson ndikimin e shërimit. Me
ndikimin e Akupunkturës vetvetiu mosbesimi humbet.
Kur fillojnë shenjat e shërimit tek i sëmuri?
Kjo varet nga natyra e të sëmurit dhe nga sëmundja. Tek
disa persona qysh në fillim e ndjejnë lehtësimin (suksesin
e Ac). Tek disa persona pas 8-10 seancave ka ndikim. Për
balancimin e energjisë Qi është i nevojshëm edhe durimi.
A ka metoda tjera pos injektimit me gjilpëra?
Po me anë të masazhit në pikat Ac si dhe me metodën e
quajtur Akupresus. Ndryshe mund të quhet edhe shërimi
me prekje.
Poashtu me anë të ngrohjes mund të aktivizohen pikat
Moksa. Me metodën Moksa mund të përdoren edhe barishte të ndryshme shëruese. Me anë të nxehjes bahet balancimi i energjisë Qi.
a)Me metodën Moska të shërimit a mund të vjen deri te
djegia?
Jo,pasi që shkopi i Moskës nuk digjet gjerë në pikën e Akupunkturës. Shkopi digjet ngadalë sa që i sëmuri nuk e
ndien djegien.
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MËNJANIMI I DHIMBJEVE NGA BOSHTI
KURRIZOR, SHPINDA DHE KËMBËT
Nëse keni dhimbje në boshtin kurrizor, shpin
e madje edhe në këmbë, duhet ta dini se këto
dhimbje shkaktohen nga teprimi i të ndenjurit
ulur ose puna tepër e rëndë fizike. Mirëpo më nuk
keni nevojë të brengoseni për këtë, ngaqë ka një
zgjidhje tërësisht natyrale për problemet tuaja të
kësaj origjine. Vetëm se për pak ditë të konsumit
të këtij ilaçi, do të ndjeni ndryshime të ndjeshme
pozitive, ndërsa për më pak se dy muaj ju do të
jeni tërësisht të shëruar.

Provojeni këtë recetë natyrale, dhe do të
befasoheni për të mirë. I tërë ky gjenialitet
është në të vërtetë shumë i thjeshtë dhe në
dorën e secilit person.
Nëse doni t’i harroni dhimbjet në boshtin tuaj
kurrizor, çdo mbrëmje, para gjumit, për dy muaj
duhet të konsumoni:

- 1 fik të tharë
- 1 kajsi të tharë dhe
- 5 kumbulla po ashtu të thara

Këto fruta përmbajnë substanca që rigjenerojnë
indet dhe disqet intervertebrale. Me këtë ato

bëhen më të fuqishëm dhe më të fortë. Unazat
fillojnë që vet të kthehen në pozitën e tyre të
natyrshme, pa ndonjë korrektim manual nga
jashtë.
Provojeni, do të befasoheni këndshëm!
Secili nga këto fruta përmbanë elemente dhe
supstanca të caktuara, ndërsa përzerja e tyre jep
një ilaç popullor, i cili është jashtëzakonisht efikas
kundër dhimbjeve në boshtin kurrizor. Është
shumë i dobishëm si për meshuj ashtu edhe për
femra.

narodnilijek.com

SI TA SHËROJMË NDEZJEN E FYTIT
NATYRAL
DHE ANGJINËN PËR NJË DITË SHËRIM
Edhe një recetë e verifikuar, e rëndomtë por shumë efikase nga mjekësia tradicionale ruse për shërimin e ndezjeve të fytit dhe bajameve.
Receta për shërimin e ndezjes së fytit, bajameve dhe angjinës.
Do të nevojitet:
1 panxhar i kuq dhe uthull me 9% alkool.
Panxharin e kuq prijeni në pjesë të holla e të vogla
Në 250 gr. të panxharit të prerë shtoni 1 lugë gjelle me uthull (në 500 gram - 2 lugë gjelle me uthull)
Mandej ato duhet përzier dhe t’i lëni të qëndrojnë ashtu 15-20 minuta.
Kullojeni mirë nëpër gazë apo kulluese prej plastike.
Mbetjet e panxharit t’i hidhni.
Fytin duhet shpërlarë rregullisht në çdo 2-3 orë (por edhe mund ta pini lëngun për efekt më të mirë) dhe
rezultati nuk do të mungoj!
Në këtë mënyrë panxhari i kuq e shëron me sukses ndezjet kronike të fytit dhe angjinës.
Bëhuni të shëndetshëm!
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PËR NJË KUJTESË

TË FORTË
1. Të hash pak

2. Të bësh shumë
përsëritje,
3. Të ngrihesh natën
për të falur namaz dhe
për të bërë ibadet

4. Të lexosh shumë
Kur’an
5. Të largohesh nga
të gjitha gjynahet
6. Të hash çdo
mëngjes mjaltë
esëll
7. Ta hash çdo
mëngjes 21
kokrra rrush
të thatë esëll
-Bismilah duke
thënë

PËR shëndetshëm
TRUP DHE TRU TË
Për trup dhe tru të shëndetshëm ;
Mundohuni të konsumoni sa më pak kafeinë-kafe
,çaj, cocacolla,çokollatë.
Të zvogëlojmë sasinë e konsumimit të sheqerit.
Ti kushtojmë rëndësi gjumit
I kushtoni kohë për shlodhje trupit tuaj! Kaloni një
fundjavë të rehatshme.Mësohuni të mos i përdorni
ushqimet me përbërje kimike! Nuk duhet të përdorni ujë me përmbajtje bakri ose klori, fruta ose perime të rritura me hormone dhe gjithashtu duhet të
qëndrojmë larg ambientit të ndotur.
Dobësohuni duke bërë gjimnastikë; edhe vrapim
dhe 20 min ecje në ditë i japin trupit një energji të
vazhdueshme. Konsumoni sa më shumë vitamina
dhe minerale –majonezë, vitaminë B,C.
Ruhuni nga alergjitë e fshehura-alergji që shkaktohen nga gruri, mielli, nishesteja dhe produktet e
qumështit.
Mendoni pozitiv! Mos ia prishni bukurin çdo gjëje
duke menduar ti gjeni të metat .
Vizitohuni te mjeku edhe nëse nuk keni ndonjë
shqetësim të paktën çdo dy vjet bëni një kontroll të

përgjithshme.
Disa nga shprehjet e HZ Aliut A.S.
-Njeriu është armiku i asaj që nuk di
-Mos shih njeriun që flet, por shih çfarë thot
-Malli me vlerë është ai që të hyn në punë në kohë
nevoje
-Nëqoftëse ke mundësi bëju gjithmonë bujar.
-Nuk ka thesar më të madh se sa të kënaqesh me
atë që ke .
-Mos flit gjithçka për të cilën nuk je i sigurt sepse
bëhesh gënjeshtar .
-Mos e dëshiro një person që largohet gjithmonë
prej teje .
-Kaloje mirë me fqinjët
-Ai person që e do shumë këtë botë mbledh për
të tjerët
-Armiku më i keq është ai që e ka hilen e fshehtë
-Ai njeri që bënë gjithçka që i do zemra, patjetër
që ndeshet me të këqijat(pagesa).
Përgatiti redaksia VLERA.
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HEADBANINGING
TUNDJA E KOKËS

Origjina

Origjina e Headbanging – Tundja e kokës, është kontestuese, është e mundshme që ajo është shpikur gjatë
turneut të parë në Amerikë të grupit Led Zeppelin në
vitin 1969. Gjatë një shfaqje në Boston njerëzit e rreshtit
të pare të audiencës janë parë duke tundur kokat e tyre
me ritmin e muzikës.
Ozzy Osbourn edhe Geezer Butler të grupit Black Sabbath nga Londra, dokumentuan headbang në një koncert
të tyre në Paris në vitin 1970.
Ian Gillanvokalisti i Deep Purple, kur u pyet nga gazetarët
se a mund të ishte ai zbuluesi I headbanging ai u përgjigj:
“Ka shumë mundësi” po ashtu ai shtoi se “nuk është me
të vertetë head banging – tundje koke, më shumë është
lëvizje e shpejtë e flokëve”.
Kjo praktikë u popullarizua edhe më shumë nga kitaristi
Angus Young I grupit AC/DC.
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Problemet shëndetësore

•Në vitin 2005, Terry Balsamo kitaristi I Evanescence,
pësoi një goditje nga tundja e kokës.
•Nëvitin 2007, krijuesi I Molokovokalistja Roisin
•Murphy pësoi një lëndim të syrit gjatë performances
së këngës “Primitive” kur ajo tundi kokën në një karrige në skenë.
•Në vitin 2009, basisti/vokalisti i Slayer Tom Araya filloi të kishte probleme kurrizore për shkak të tundjes
së kokës agresivisht.

ZIDAN ENDE KONSIDEROHET
SPORTISTI MË I FAMSHËM NË

FRANCË

Emri: Zinedin Zidan
Data e lindjes:23 qershor 1972 (mosha41)
Vendi i lindjes:Marsej, Francë
Religjioni:Musliman
Gjatësia:1.85m
Pozicioni: Mesfushor Ofanziv
Historia në klube:
•Cannes
•Bordeaux
•Juventus
•Real Madrid(Klubi i tanishëm)
+ kombëtarja Franceze

Edhe pse i pensionuar, qysh para gjashtë vitesh, futbollisti legjendar francez Zinedin Zidan ende qëndron bindshëm në zemrat e dashamirve francez të
futbollit...
Ky dyzetvjeçar fitoi në garën e zgjedhjes së sportistit
më të dashur. Anketusitë në një anketë me mostër
reprezentuese në mesin e të anketuarve nostalgjik
e bëri dhe e publikoi gazeta franceze Le Journal du
Dimanche.
Në konkurencë ishin të gjithë sportistët e pensionuar
dhe aktiv, ndërkaq mbi 50% të votave ishin në favor
të 25 sportistëve joaktiv.
Ish futbollisti i real Madridit, Juventusit dhe Bordeaux fitoi bindshëm para Sebatian Loeba-s, fituesit
të tetëfisht botëror në revy dhe ish tenistit dhe përzgjedhësit të reprezentacionit për Davis Kup Yannicka Noaha.
Në Top 10-Shën e sportistëve të pensionuar ishin
edhe Michel Platini, Alain Prost, David Douillet dhe
Alain Mimoun.
Sportistja me plasman më të mirë ishte notuesja Laure Manadou, që zuri vendin e tetë, ndërkaq sportisti
me plasman më të mirë prej futbollistëve aktiv ishte
Kerim Benzema, në vendin 21.
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PRISHTINA I NDIHMON

GRATË NË BIZNES

Qendra Tregtare e Grave, synon përkrahjen e grave ndërmarrëse nga e gjithë Kosova, për të rritur qasjen e tyre
në treg, duke krijuar kështu një pikë të përhershme të
shitjes dhe promovimit të produkteve të tyre. Karakteristikë e kësaj qendre janë prodhimet shtëpiake, natyrale,
vendore, që prodhohen nga gratë ndërmarrëse anëtare të
rrjetit të Gratë në Biznes.
Organizata, Gratë në Biznes,ka për synim rëndësinë e
kësaj qendre, jo vetëm në jetën e grave ndërmarrëse, por
për mbarë shoqërinë kosovare ka qëllimin se krijimi i një
ambienti të sigurt për të gjitha gratë ndërmarrëse, është i
domosdoshëm për promovimin, rrjetëzimin, bashkëpunimin dhe rritjen e bizneseve të grave. “Hapja e kësaj qendre është vetëm një pikënisje drejt zhvillimit dhe rritjes
së potencialit ekonomik të grave në Kosovë. Duke pasur
konsideratë se gratë meritojnë më shumë vëmendje dhe
respekt dhe janë të vlefshme të investohet në bizneset e
tyre.
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Gratë sot përfaqësohen me vetëm 10%, në ndërmarrësi,
përderisa janë 50% e popullsisë. Prandaj gratë kanë nevojë edhe për shumë qendra të tjera për të hapur, shumë
biznese të grave, por gjithashtu duhet të jemi aty për
njëra tjetrën. Kjo qendër shpresojmë të shërbejë si model për Prishtinën dhe gjithë Kosovën”, Organizata Gratë
në Biznes i ka ndihmuar ato në vetëdijesim dhe zhvillim,
sidomos gratë që vijnë nga zonat rurale. “Gratë në biznes
i kanë përkrahur si nga ana morale ashtu dhe nga ana financiare për të rritur kapacitetet tona”
Qendra Tregtare e grave në Prishtinë synon që të përkrahë
gratë ndërrmarrëse nga e gjithë Kosova dhe të zhvillojnë
produkte të qëndrueshme dhe konkurruese. Pra 25 ndërmarrje të grave nga tërë Kosova do të shesin prodhime
shtëpiake,të cilat janë natyrale, tradicionale,të shëndetshme dhe ambientaliste.

Ardiana Ismaili – redaksia VLERA.

MODA ISLAME PËR
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“Veshja nuk të bënë njeri por tregon se kushje.“

Dafina Berisha

Një anekdotë popullore thotë: “Ari nuk shkëlqen në tokë, por në duart e argjendarit” DB
Të nderuara zonja nga ky numër i Revistës Vlera DAFINA “DB” CREATION nga Italia do të
ju japim ide për kreacione të reja nga bota e Modës Islame. Bukuria e femrës nëse ekspozohet jashtë shtëpisë humbet shkëlqimin, bukurinë dhe elegancën sepse ka shumë sy mashtrues dhe zemra të sëmura smirëkeqe.
Prandaj këto modele të modës Islame nga duat e arta të Dafina Creation janë të parapara
për femra në shoqëri të femrave dhe për të dashurit tonë të lejuar në shtëpi dhe ahengje.
Dafina Berisha ka mbaruar shkollimin e lart për Dizajn Mode në Itali dhe tani në Romë
vazhdon specializimin në shkolla të mëdha të dizajnit të modës.
Dëshira e Dafinës është që së bashku me mësuesen e saj italiane të organizojnë një filialë
mode për femrat e mbuluara, pasi që edhe vet së shpejti mendon të jetë në mesin e tyre me
imazh të ri musliman.
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KUriozitete
NjerËzit tË cilËt flenË 6-7
orË nate kanË njË jetË mË
tË gjatË sesa ata tË cilËt
flenË mË shumË se 8 orË.

Jo të gjithë Arabët janë Musliman. Ka
edhe Arab të krishterë në botë, duke
përfshirë në Liban, Siri, Jordan, Afrikën Veriore dhe Palestinën/Izraelin.

qentË mund tË bËjnË mË
shumË se 100 shprehje
tË fytyrËs.

nxËnËsit e shkollËs
sË mesme nË kore
stduiojnË rreth 14
orË nË ditË.
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Hitleri i dha njË njeriut medalje
sepse qeshi me shakanË e tij.

Shpella mË e madhe nË
botË ndodhet nË
vietnam brenda saj
ka pyll dhe poashtu
kjo shpellË ka retË
veta

