Në vend të Editorialit,

Mësimi, edukimi dhe kriteret e moralit
Bismilahir-rahmanir-rahim
Në emër të Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit.

“A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Vetëm
të zotët e mendjes marrin mësim.” (Zumer,ajeti 9)
“Kush nuk përmirësohet me edukatën e Zotit, nuk do të
përmirësohet me edukatën personale”. Muhamedi –paqja
qoftë mbi të dhe Familjen e tij.

Ekziston një dallim i theksuar ndërmjet arsimimit dhe edukimit. Sa rëndësi ka arsimimi, po aq rëndësi ka edhe
edukimi apo terbija. Çdo njeri në jetën e vet ka një mision, ka një qëllim dhe Zoti me fisnikërinë e Tij secilin prej
nesh e ndihmon në jetë sipas qëllimit që ka. Nëse njeriu mbështetet në forcën e Zotit, Ai patjetër do ta ndihmojë,
por smirëkëqijtë nuk kanë guxim të kërkojnë ndihmë nga Zoti për të bërë punë të liga. Prandaj, qëllimi në jetë ka
shumë efikasitet për të arritur më të mirën, në të dy botërat.
Ne, me arsimim mundohemi të ngulisim diturinë në mendjen e një personi përmes dhënies së një programi edukativo-mësimor. Por edukimi apo terbija është një element tjetër shumë me rëndësi në personalitetin e fëmijëve
dhe rinisë sonë. Edukimi kërkon një kohë më të gjatë për të arritur rezultatin e duhur, në mënyrë që Zoti të jetë
i kënaqur me ne. Ne si mësues të njerëzimit, me një profesion të njëjtë si të Pejgamberit s.a.a. (paqja qoftë mbi të
dhe Familjen e tij), mundohemi që me arsimim të mbjellim edhe edukimin.
Fëmijët (të rinjtë) tanë mund të jenë shumë të mençur dhe të kenë dije deri diku të kënaqshme, por shpeshherë
ndodh që ata të devijojnë nga disa dituri që nuk kanë burime të duhura humane. Prandaj, është shumë me rëndësi që dijet tona të merren e të jepen në emër të Zotit i Cili na ka krijuar. Ai na krijoi me një dituri të pastër në
Fitra-n (nëndijen) tonë të pastër, që për fat të keq kjo nëndije shpeshherë di të mbetet shumë pasive nëse njeriu
nuk punon për ta ngritur mendjen dhe shpirtin e tij.

“Vërtet, Allahu vetëm
dëshiron t’ju mbajë
larg nga çdo lloj papastërtie. O ju, Ehlul
Bejt, do t’ju pastroj
tërësisht.”
(Ahzab, ajeti 33)

Kur jemi tek nëndija, vetëdija dhe edukata e mirë, ne kemi shembuj nga jeta
e Pejgamberit s.a.a. dhe familjes së tij, për të cilët Zoti ka thënë se ata janë pa
mëkate.
Prandaj, kjo pastërti mendore dhe shpirtërore i ka bërë këto autoritet që të
jenë plotësisht të vetëdijshëm për veprat e shëmtuara dhe të liga si dhe tërësisht të përsosur nga aspekti i ngritjes shpirtërore. Me një fjalë, mendja e
shëndoshë është në trupin e pamëkat, sepse kujtesa e njeriut dobësohet gjersa ai bën mëkate.

Sot në shekullin 21, kur bota me teknologjinë e saj e ka mobilizuar njeriun dhe ka arritur ta largojë nga shpirtërorja si dhe vlerat familjare, tradicionale dhe fetare janë zbehur shumë, prandaj kryesuesit e familjeve, shkollave,
dhe institucioneve kulturore kanë shumë probleme dhe vështirësi për edukimin e njeriut sidomos të fëmijëve
dhe rinisë.
Sikur të kishim punuar të gjithë siç na këshillon Pejgamberi s.a.a..,“Po shpëtove një njeri, do të kesh shpërblimin sikur të kesh shpëtuar tërë botën”, po sikur çdonjëri prej nesh të kemi këto prirje dhe bindje që ta
shpëtojmë nga e keqja një vëlla apo një motër, do të ishte e tërë bota e udhëzuar dhe e shpëtuar.
Allahu në Kur’an na premton se “nuk do ta humbasë mundin e askujt, qoftë mashkull apo femër...”(ElMaide, 195), prandaj puna rreth edukimit dhe arsimimit është një meritë dhe punë e shenjtë për të gjithë ata që
marrin dije dhe shëmbëllejnë me edukatë të mirë. Të studiosh do të thotë të adhurosh. Feja islame ka ardhur për
të vetëdijesuar njeriun, për ta ngritur në piedestalet më të larta humane, prandaj kjo neve na jep shpresë se nëse
punojmë me qëllime të sinqerta, patjetër Ndihmësi ynë në këtë rrugë do të jetë Allahu, ndërsa kënaqësia do të
jetë e gjithanshme.
Njeriu i edukuar është konstruktiv, ai ndërton vetveten dhe mjedisin që e rrethon, sjellja dhe veprat e tij flasin
për të, prania dhe dukja e tij është më efektive sesa fjala e tij. Suksesi i tij në ndërtimin e mjedisit të tij rezulton
nga suksesi i tij në ndërtimin e vetvetes dhe anasjelltas. Feja islame përmban mësime të shumta, të cilat janë
këshilla për të gjitha aspektet e jetës njerëzore dhe mbulojnë të gjitha nevojat njerëzore, qofshin ato materiale
apo shpirtërore, individuale apo shoqërore, kulturore apo ekonomike,etj.. Prandaj, është e pamundur, që në botë
të ekzistojë një sistem tjetër përveç Islamit, që e mbron familjen, nderin dhe identitetin e një populli. Kur themi
feja islame, kjo nuk nënkupton që ne i anashkalojmë fetë e tjera hyjnore, por nëse bëjmë një krahasim të feve të
tjera që kanë një largësi shumë të gjatë kohore në krahasim me fenë islame, që ka shumë devijime, keqinterpretime dhe abuzime me librat e shenjtë, atëherë rezultat i gjithë kësaj është se sipas statistikave botërore, është
vërtetuar se familjet muslimane kanë më shumë natalitet dhe ngrohtësi familjare, duke falënderuar mësimet
islame të cilat e bëjnë të ndaluar celibatin (mosmartesën) për të cilën Allahu në Kur’an e cek se ata (të krishterët)
ia ndaluan vetes martesën, nga e cila ndalesë nuk mund të përmbaheshin.
I Dërguari i Zotit ka thënë: “Gjëja më e mirë që babai mund të sigurojë për fëmijën e tij, është sjellja
e mirë dhe formimi i moralit të tij.”Prandaj, të punosh për edukim dhe moral të mirë nuk mund të vëresh
suksesin aty për aty, por suksesi i atyre që punojnë për edukim ecën ngadalë, me hapa të vogla por të thella, që
nguliten në zemrat dhe shpirtrat e pasardhësve tanë. Një ditë, kur ne të plakemi, e të rinjtë gjallërojnë, neve na
mbetet t’i shikojmë dhe të gëzohemi me frutat e sukseseve tona, duke u kënaqur me edukatën (terbijen) apo
edukimin që ia kemi trashëguar fëmijëve dhe studentëve tanë.
Prindërit mësuesit, edukatorët dhe profesorët, nëse janë udhëheqës në veprat e mira, ata tërheqin vëmendjen e
të tjerëve dhe në fund të tjerët vendosin në kryerjen e veprave të tilla. Pranimi i shembullit të mirë është mjaft
interesant, sidomos te të rinjtë. Sa më shumë që njerëzit bëhen më të plotë aq më shumë duan të bëhen shembull
i të tjerëve dh këtë ndjenjë e e shprehin përmes sjelljes së tyre dhe me kryerjen e veprave të mira. Si pasoj e kësaj
edhe të tjerët nxitën të veprojnë njëjtë. Prandaj edhe në psikologji islame “ pranimi i shembullit” numërohet si
mjeti më i mirë i edukimit.
Për fund, do të shtoja një mendim të Imam Aliut paqja qoftë mbi të, i cili na këshillon se njeriu duhet të punojë
shumë për të formuar personalitetin e vet, me virtyte të mira, sjellje të bukur, punë dhe vepra të pëlqyera. Ky
personalitet duhet të krijohet deri në moshën 30 vjeçare, përmes personalitetit tonë do të na njohin bota mbarë
dhe në momentin kur njeriu formon personalitet, ai fillon të njohë aftësitë e veta dhe prirjet e tij se ku gjendet
talenti i tij. Në momentin kur ai e zbulon talentin e vet, atëherë fillojnë sukseset në jetë, sepse ai në atë kohë e ka
njohur veten, e kush e njeh veten e tij ai ka njohur edhe Zotin, e nëse ne e njohim sa më shumë Zotin, atëherë do
të kemi dhe njerëzinë të përkryer që në terminologjinë islame i themi insani kamil. Pra,“Men arefe nefsehu

fekad arefe Rabehu!” (Kush e njeh veten, ka njohur edhe Zotin”.

Me du’a dhe respekt, H.Ikballe Berisha Huduti.

Lindja e Muhammedit s.a.a.
SEJJID ALI ASGHEN

dhe vitet e hershme të jetës së tij

Sir William Muir: I pajisur me një mendje të fortë dhe me një shije të rafinuar, i mbyllur
në vete dhe meditativ, ai (Muhammedi) e jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij brenda
vetes dhe në përsiatjet e zemrës së tij gjeti zëvendësim për orët e tëra që burrat e tjerë
i kalonin në argëtime dhe ahengje. Karakteri i drejtë dhe sjellja fisnike e këtij të riu, i
fituan lëvdatat e bashkëqytetarëve të tij, të cilët e quanin “El-Emin” (i besueshmi). I
respektuar dhe i nderuar, Muhammedi jetoi një jetë të qetë dhe të tërhequr në familjen
e Ebu Talibit.(“Jeta e Muhammedit”, botim i vitit 1877, fq. 20)
Abdullahu ishte djali më i dashur i Abdul Muttalibit. Kur i mbushi të shtatëmbëdhjetat, u martua me
Aminen, një grua fisnike nga Jethribi, qyteti në veri
të Mekkes. Megjithatë, atij nuk i ishte shkruar të
jetonte gjatë dhe vdiq vetëm shtatë muaj pas martesës së tij. Muhammedi, i Dërguari i Zotit, ishte
një fëmijë i lindur pas vdekjes së të atit. Shejh Muhammed el Khidhri Buck, profesor i historisë islame
në universitetin egjiptian në Kairo, thotë:
Ai (Muhammedi) u lind në shtëpinë e xhaxhait të
tij, Ebu Talibit, në “distriktin” e Hashimitëve në
Mekke, në ditën e dymbëdhjetë të muajit “Rabbi el-Evvel”(muaji i tretë) të “vitit të elefantit”, një
datë e cila sipas llogaritjeve është 8 Qershori i vitit
570 pas Krishtit. Mamia e tij ishte nëna e Abdurrah-

man ibn Auf-it. Nëna e tij, Amineja, i dërgoi sihariqe
Abdul Muttalibit, i cili erdhi menjëherë, e morri në
krahë foshnjen dhe e quajti Muhammed.
Pjesa e Muhammedit në trashëgiminë e të atit ishte
një robëreshë, Umm Ajman-i, pesë deve dhe dhjetë dele. Ky është një vërtetim se profetët mund
të trashëgonin pasuri dhe nëse mund të trashëgonin atëherë do të thoshte se edhe mund t`u linin
fëmijëve të tyre trashëgim. Të qenit profet nuk e
pengon njeriun nga të trashëguarit e pasurisë së tij
dhe nuk i pengon fëmijët e tij të trashëgojnë nga ai.
Kjo çështje mund të duket pa ndonjë lidhje me këtë
temë, mirëpo nuk është e tillë. Muhammedi, profeti i Islamit, (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e
tij), ia kishte falur të bijës, Fatimesë, tokat e Fedekut. Por kur vdiq profeti, Ebu Bekri (kalifi i parë)

dhe Umari (kalifi i dytë dhe këshilltari i të parit) e
konfiskuan këtë pronë me pretendimin se profetët
nuk u lënë trashëgimi fëmijëve të tyre dhe se gjithçka që ata lënë pas, i takon shoqërisë islame dhe jo
pasardhësve. Ky ishte një dënim i çuditshëm që
duhej ta paguante djali ose vajza e një profeti. Secili
njeri tjetër në shoqërinë islame kishte të drejtë të
trashëgonte pasuri nga i ati përveç të bijës të të Dërguarit të Zotit, Muhammedit.

Pak përpara vdekjes së tij, Abdul Muttalibi i thirri të
gjithë djemtë dhe u tha se do t`u linte dy amanete:
njeri ishte prijësia e Hashimitëve dhe i dyti ishte
Muhammedi, djali i Abdullahut, nipi i tyre jetim, që
asokohe i kishte mbushur tetë vjet. Pastaj i pyeti se
cili prej tyre do të donte ta trashëgonte autoritetin
e tij dhe të kujdesej njëkohësisht edhe për fëmijën, i
cili i kishte humbur të dy prindërit. Pjesa më e madhe e djemve të tij kishin shumë dëshirë t`ia zinin
vendin si prijës i fisit por asnjëri nuk dëshironte ta
merte përsipër përkujdesjen e Muhammedit.

Ekzistonte një traditë në mesin e arabëve, sipas të
cilës ata i dërgonin fëmijët e tyre në shkretëtirë për
t`i kaluar vitet e hershme të fëmijërisë në një klimë
Kur Abdul Muttalibi i vëzhgonte një nga një dhe
që ishte më e shëndetshme se ajo e Mekkes. Falë
mendonte për të ardhmen e fëmijës, një heshtje
kësaj, fëmijët bëheshin më të shëndetshëm dhe e
vrasëse ra mbi të gjithë. Por nuk zgjati shumë. Ebu
thithnin ajrin e pastër të shkretëtirës, i cili ishte më
Talibi, njëri nga djemtë e tij, bëri një hap para dhe
i shëndetshëm se klima aspak e këndshme e qytetit.
tha se ai kishte dëshirë ta merte jetimin e të vëllait,
Një tjetër arsye e dërgimit
Abdullahut dhe se nuk dëshitë fëmijëve në shkretëtirë Sir John Glubb
ronte ta trashëgonte pasurishte fakti se arabët ishin
inë dhe autoritetin e Abdul
mjeshtër të gojëtarisë dhe Në vitin 578, Abdul Muttalibi vdiq. Përpara Muttalibit.
puristë të skajshëm kur
vdekjes së tij, ai ia la Ebu Talibit përgjegbëhej fjalë për gjuhën. Ata
Deklarata e Ebu Talibit e
jësin
e
përkujdesjes
për
Muhammedin.
Abe adhuronin gjuhën arabe,
zgjodhi problemin e Mufjalët e saj, me nuancat e dullahu, babai i Muhammedit, ishte vëllai hammedit. Abdul Muttalibi,
ndryshme kuptimore dhe i Ebu Talibit nga e njejta nënë. Siç dihet, jo vetëm që e bëri atë kujkrenoheshin mjaft me djemtë e tjerë të Abdul Muttalibit ishin nga destar të Muhammedit por
gojëtarinë e tyre. Mad- gratë e tjera të tij. (“Jeta dhe koha e Mu- edhe prijës të familjes së
je shumë shpesh, klasat hammedit”, botim i vitit 1970)
Hashimitëve.
aristokrate të Mekkes e
mbështesnin autoritetin e tyre pikërisht në fuqinë
Në shtratin e vdekjes, Abdul Muttalibi, shpalli se
retorike. Mekkeja ishte vendtakimi i karavanëve dhe
djali i tij, Ebu Talibi, do të ishte kujdestar i Musi e tillë, arabishtja e saj nuk kishte arritur ta ruajë
hammedit dhe prijësi i ri i Hashimitëve. Pastaj u
pastërtinë e duhur. Aristokratët arabë nuk dëshirourdhëroi të tjerëve që ta pranonin Ebu Talibin si prinin që fëmijët e tyre ta flisnin atë gjuhë “të rrugës”
jës, gjë që e bënë të gjithë pa kundërshtim.
dhe për këtë i dërgonin në shkretëtirë, për ta mësuar gjuhën e pastër të shkretëtirës. Për këtë arsye,
Histori e vërtetoi saktësinë e vendimit të Abdul
fëmijët e tyre largoheshin nga Mekkeja në vitet e
Muttalibit. Djali dhe trashëgimtari i tij, Ebu Talibi,
hershme të fëmijërisë dhe me këtë mbroheshin nga
i plotësoi në mënyrën më të denjë të dyja detyrat.
ndikimet kulturore të këtij fenomeni.
Ebu Talibi dhe e shoqja ishin krenarë dhe të lumtur
Amineja ia dha Halimes djalin e saj, Muhammedin.
që Muhammedi erdhi në familjen e tyre. Ata nuk
Halimeja i takonte fisit Esad, që jetonte në lindje
e pranuan Muhammedin vetëm në shtëpinë e tyre
të Mekkes. Muhammedi i kaloi katër vitet e para të
por edhe në zemra dhe e deshën më tepër se fëmijët
jetës së tij në shkretëtirë, nën kujdesin e Halimes.
e tyre.
Sipas historisë, ajo e ktheu atë në Mekke, në vitin e
pestë të jetës së tij.
Ebu Talibi ishte një njeri me dinjitet dhe autoritet
të lartë. Gjatë periudhës në të cilën ishte prijës
Muhammedi ishte vetëm gjashtë vjeç kur i vdiq e
i Hashimitëve, ai i mbajti titujt “Zotëriu i Kureëma, Amineja. Atëherë ai mbeti nën përkujdesjen
jshëve” dhe “Prijësi i luginës”. Njësoj si pjesëtarët e
e gjyshit të tij, Abdul Muttalibit. Por vetëm pas dy
tjerë të fisit të tij edhe ai merej me tregti. Karavanet
vjetësh, edhe ky i fundit vdiq.
e tij udhëtonin drejt Sirisë dhe Jemenit.

Çdo vit, karavanet e Ebu Talibit largoheshin nga
Mekkeja për në drejtime të ndryshme. Ndonjëherë
edhe ai vetë nisej bashkë me ta, për ta mbikqyrur
shitjen dhe çmimet e mallërave në tregjet e huaja.
Përcillet se Muhammedi e shoqëroi xhaxhain e tij
në njërin nga këto udhëtime, kur ishte vetëm dymbëdhjetë vjeç.
Që në moshë të re, Muhammedi krijoi emër si një
njeri i drejtë dhe me gjykim të shëndoshë. Ngase në
atë kohë nuk ekzistonin bankat ku mund të depozitoje gjëra me vlerë, Muhammedi u bë “banka” e mekkasve. Atij ia sillnin paratë, xhevahirët dhe sendet
e tjera me vlerë dhe ai u kthente kurdo që të dëshironin t`i mernin. Ata e quanin “Emin” (i besueshmi)
dhe “Sadik” (i sinqerti).
Kur Muhammedi ishte njëzet vjeç, u bë një betejë
mes fisit Kurejsh dhe fisit Havazin. Ndonse Muhammedi ishte i pranishëm, ai nuk mori pjesë në
luftime. Nuk e vrau dhe as e plagosi dikë, duke e
treguar që në atë kohë, urrejtjen që kishte ndaj gjakderdhjes. Thuhet se në këtë betejë, ai i mblidhje nga
toka shigjetat e armiqve dhe u jepte xhaxhallarëve
të tij për të qëlluar.
Pas disa vitesh, Muhammedi u bë pjesë e “Lidhjes
së të virtytshmive”. Siç përmendëm edhe më sipër,
kjo lidhje ishte betuar që t`i mbronte të dobëtit,
t`i kundërshtonte tiranët dhe mizorët dhe t`i sillte

fund diskriminimit në të gjitha format e tij.
Vlen të përmendet se ishte pikërisht familja e
Hashimitëve (të cilës i takonte Muhammedi) ajo
e cili e themeloi këtë lidhje. Ishte vallë kjo vetëm
një rastësi? Nuk ka mundësi të gjendet përgjigja e
kësaj pyetjeje. Por ishin pikërisht Hashimitët ata që
i shpallën luftë pabarazisë dhe padrejtësisë. Ata e
bënë të qartë se nuk do t`i toleronin krimet e të fuqishmit kundër të dobëtit dhe se nuk do të lejonin që
të varfërit e Mekkes të shfrytëzoheshin nga pasanikët e Kurejshit. Vetëm pas disa viteve, Muhammedi
do të bëhej nismëtari i një programi të ri shoqëror,
elementi ekonomik i të cilit do të kishte për qëllim
pikërisht shkatërrimin e këtij shfrytëzimi të padrejtë. Ai do t`ia merte Kurejshit privilegjet dhe “të
drejtën” e tyre për t`i shfrytëzuar varfanjakët dhe
të dobëtit.

Montgomery Watt:
“Lidhja e të virtytshmive” duket se ka patur
një ndikim të rëndësishëm në jetën e Mekkes
dhe se ka qenë e drejtuar pikërisht kundër personave dhe politikave, me të cilat Muhammedi
do të përballej në të ardhmen. Në veçanti, fisi i
tij i Hashimitëve, kishte një rol qendror në këtë
lidhje.(“Muhammedi, Profet dhe burrë shteti”
botim i vitit 1961)
Marrë nga www.dielli.net

Urime ditëlindjen
Ja Resulullah!

Këndi i Nehxhul Bela
Fjalimi Imam Aliut a.s.

Hutbeja Mutekin (Hammam) -(Fjalimi 192)

Është transmetuar se një shok i Prijësit të Besimtarëve a.s m e emrin Hammam, i cili kishte qenë i
devotshëm ndaj Zotit, e kishte pyetur atë: “O Prijës i besimtarëve, m`i përshkruaj njerëzit të cilët
vërtet janë të devotshëm ndaj Zotit, ashtu që të kam përshtypjen se jam duke i shikuar ata”. Prijësi
i Besimtarëve a.s. hezitoi për të dhënë përgjigje, por pastaj tha: “O Hammam, bëhu i vetëdijshëm
ndaj Zotit dhe kryeji vepra të mira, nga se vërtet Ai është me ata të cilët janë të vetëdijshëm për Të
dhe krahas kësaj janë edhe mirëbërës” (Kur`an, 16:128). Hammami nuk ishte i kënaqur me këtë
përgjigje, andaj e nxiti që të vazhdonte të fliste. Pas kësaj, Prijësi i Besimtarëve (a.s.) e madhëroi
dhe e lëvdoi Allahun, dërgoi salavate mbi Pejgamberin e Nderuar- paqja e Allahut qoftë mbi të
dhe mbi Familjen e tij dhe vazhdoi:
Dhe, dije se Allahu i Madhëruar dhe Lavdiplotë i krijoi krijesat atëherë kur
i krijoi, tërësisht i pavarur nga
nënshtrimi i tyre dhe i sigurt nga mosbindja e tyre,
pasi që Atë nuk e dëmton mosbindja e atij
që nuk i bindet, as
nuk ka dobi nga
bindja e atij që
i bindet. Në
mesin e tyre

Ai ka shpërndarë begatitë për jetën e tyre dhe ua ka
caktuar pozitat e tyre në këtë botë.
Kështu, ata të cilët janë të vetëdijshëm për Allahun
në këtë botë janë bartës të denjë të vlerave. Të folurit e tyre është i drejtë , veshja e tyre modeste, ndërsa ecja e tyre e qetë. Ata i ulin shikimet para asaj që
Allahu ua ka ndaluar. Veshët e tyre i përmbajnë nga
ajo dituri e cila është e dobishme për ta. Në sprova qëndrojnë njëjtë ashtu si kanë qenë në rahatitë
jetësore. Po të mos ishte afati që u është caktuar,
shpirtrat nuk do të qëndronin në trupat e tyre as
për një çast të vetëm, për shkak të dëshirës së tyre
të zjarrtë për shpërblimin dhe frikës së tyre nga
ndëshkimi. Në zemrat e tyre Krijuesi është i madh,
ashtu që çdo gjë tjetër përveç Tij është i parëndësishëm në sytë e tyre. Prandaj, Xheneti për ta është
sikur janë duke e shikuar atë dhe ata kënaqen me
begatitë e tyre. Për ata, edhe Xhehenemi është sikur
janë duke e shikuar atë dhe duke i përjetuar vuajtjet
në të.
Zemrat e tyre janë të pikëlluara, ata nuk bëjnë vepra të këqija, trupat e tyre janë të dobëta, kërkesat
e tyre janë të vogla, ndërsa shpirtrat e tyre janë të
pastra. Janë të durueshëm në kohën e cila është e
shkurtër, kurse në fund fitojnë kënaqësi e cila zgjatë
shumë. Kjo është një tregti e leverdishme të cilën
e ka bërë të mundshme Zoti i tyre. Kjo botë është
drejtuar drejt tyre, por ata nuk janë drejtuar drejt
saj. Ajo i kishte bërë peng, por ata i kanë blerë shpirtrat e tyre nga ajo.
Gjatë natës ata qëndrojnë në këmbë duke
lexuar pjesë nga Kur`ani dhe duke e
recituar me maturi dhe në mënyrë
harmonike; me këtë i mallëng-

lagës Shtegu i Elokuencës
jejnë shpirtrat e tyre dhe kërkojnë ilaç për ligështinë
e tyre. Kur hasin në ndonjë ajet i cili nxitë dëshirën
e madhe (për Xhennet), jepen mbas tij pasion dhe
shpirtrat e tyre orientohen drejt tij me ngazëllim,
kështu që e ndiejnë se Xheneti ndodhet para syve
të tyre. Ndërsa, kur hasin në ndonjë ajet i cili i
frikëson, i tendosin veshët dhe zemrat e tyre drejt
tij dhe u bëhet se oshtima e
Xhehenemit dhe britmat e tij arrijnë gjer te veshët e
tyre. Kërrusin shpinat e tyre, shkojnë në sexhde me
ballin e tyre, me shuplakat e tyre, me gjunjët e tyre
dhe me gishtat e këmbëve të tyre dhe vazhdimisht i
luten Zotit të Madhëruar për shpëtimin e qafave të
tyre. Gjatë ditës janë bujar, të ditur, të devotshëm
dhe të vetëdijshëm ndaj Allahut. Frika ata i bën të
hollë si shigjeta. Ai që i shikon mendon se janë të
sëmurë, mirëpo ata nuk janë të sëmurë, dhe thotë se
janë bërë të çmendur. Në realitet, ata i ka përfshirë
ajo që është madhështore. Ata nuk janë të kënaqur
me numrin e vogël të veprave të mira të tyre, as
nuk e konsiderojnë të madhe shumësinë e veprave
të tyre të mira. Gjithnjë e qortojnë veten dhe kanë
frikë për veprat e veta. Kur e lavdërojnë ndonjërin
prej tyre, ai frikohet nga ajo që thuhet për te dhe
thotë: “E njoh veten time më mirë se të tjerët, kurse
Zoti im njeh më mirë se unë. Zoti im, mos vepro me
mua në bazë të asaj çka flasin ata dhe më bën më të
mirë se që mendojnë për mua dhe, më fal për atë që
ata nuk kanë dijeni.”
Veçoria e çdonjërit prej tyre në këtë qëndron në atë
se ti i sheh te ai forcën e besimit, vendosmërinë me
shpirtëmirësi, besimin me bindje, pasionin për dituri, diturinë në durim, maturinë në begati, përulësinë
në devocion, mirësjelljen në varfëri, durimin në
vuajtje, kërkimin e asaj që është e lejuar, zellin në
udhëzim dhe përmbajtjen nga lakmia. Ai ndërmerr
vepra të mira dhe shqetësohet. Mbrëmjeve është i
pushtuar nga falënderimet, mëngjeseve nga të përmendurit. Bie në gjumë plot vigjilencë dhe zgjohet
në mëngjes plot hare. Është vigjilent që natën të
mos e kalojë në harresë, ndërsa është i gëzuar për
mirësinë dhe mëshirën që e ka fituar. Nëse pasioni
i tij refuzon ta pranojë atë që nuk e do, ai nuk e
pranon kërkesën e tij për të plotësuar atë që do ai.
Kënaqësia e tij qëndron në atë që nuk është e përkohshme, ndërsa përmbajtja e tij është nga ajo që
nuk zgjat përgjithmonë. Ai mirësjelljen e përshkon
me dituri, ndërsa fjalën me vepër.

Ti e shikon se shpresa e tij është afër, pengesa e tij
është e rrallë, zemrën e ka të përvuajtur, shpirtin e
ka të kënaqur, ushqimin e ka të thjeshtë, besimin
e sigurt, pasionin të ngulfatur dhe zemërimin të
mposhtur. Nga ai pritet vetëm mirësi dhe nuk duhet
të ketë frikë nga e keqja e tij. Madje edhe po të gjendet në mesin e harrestarëve, do të llogaritej ndër ata
që përkujtojnë. Nëse gjendet në mesin e atyre që
përkujtojnë, nuk do të llogaritet prej atyre që janë
harrestarë. E falë atë që ka qenë i padrejtë ndaj tij.
I jep atij i cili nuk i ka dhënë. E viziton atë që nuk e
ka vizituar.
Fjala e shëmtuar qëndron larg prej tij, fjala e tij është
e ëmbël, ligësia e tij nuk ekziston, virtytshmëria e
tij është evidente, e mira e tij arrin, ligësia e tij largohet. Është dinjitoz në fatkeqësi, i durueshëm në
vuajtje, mirënjohës për begatitë e jetës. Nuk bën padrejtësi ndaj atyre që nuk i do dhe nuk bën mëkat
për shkak të asaj që e do. E pranon të vërtetën para
se t`i paraqitet argumenti. Nuk e dëmton atë që i
është dhënë në ruajtje dhe nuk harron atë me çka
paralajmërohet. Të tjerët nuk i quan me emra përbuzës. Nuk i shkakton dëm fqinjit. Nuk e gëzon fatkeqësia e tjetrit. Nuk merr pjesë në padrejtësi dhe
nuk e braktisë të drejtën.
Nëse është i heshtur, heshtja atë nuk e pikëllon.
Nëse qeshet, nuk e ngrit zërin. Nëse i bëhet padrejtësi, përmbahet gjersa Allahu nuk hakmerret për
te.
Njerëzit janë të qetë nga ai. Ai e hedh veten në
vështirësitë e jetës së ardhshme dhe bën ashtu që
njerëzit të ndjehen të sigurt nga ai. Largimi i tij nga
ajo që largohet paraqet ngurrim dhe pastërti, gjersa
të afruarit e tij asaj që i afrohet paraqet shpirtmirësi dhe mëshirë. Largimi i tij nuk bëhet nga mendjemadhësia dhe krenaria, as të afruarit e tij nuk
bëhet me qëllim të mashtrimit dhe gënjeshtrës.

KËNDI NEHXHUL BELAGA DO TË
JETË NË TË GJITHA NUMRAT E
ARDHSHËM TË REVISTËS VLERA
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BELGZIM KAMBERI?
VLERA: Meqenëse merreni një kohë të gjatë me

gazetari, shoqëri civile dhe me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, na thoni sa janë këta sektor me të
vërtetë joqeveritar?
- Si organizata jofitimprurëse, sigurisht se ata sektorë
janë zyrtarisht joqeveritar, ngase nuk financohen drejtpërdrejtë dhe nuk janë themeluar nga institucionet
qeveritare. Por, nga ana tjetër, sektori i asaj që quhet
shoqëri civile lëngon jorrallëherë nga mungesa e profesionalizmit dhe nga mungesa e distancave të duhura ndaj pushteteve të ndryshme. Qoftë nga mungesa
e kuadrove, apo edhe nga mungesat financiare. Pastaj
ndikon jashtëzakonisht shumë fryma dhe qeverisjet

dominuese politike, të cilat sa më shumë që janë autoritare dhe regresive; aq më shumë e ngulfasin sektorin
civil emancipues dhe progresist. Megjithatë, unë vazhdoj të besoj se zhvillimi i këtij sektori mbetet jetik për
demokratizimin e një shoqërie, përderisa ai angazhohet për vlera universale, njerëzore dhe progresiste.

VLERA: Cila është pengesa që në Luginën e Preshevës nuk kemi një pozitë të avansuar të këtij
sektori dhe çfarë duhet bërë për të gjetur rrugët
“alternative” të mbijetesës së dinjitetshme të shoqërisë civile?
- Në rastin e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës; fak-

1975 dhe me profesion politose dhjetë vite në gazetari dhe si
drejtat e njeriut. Konsulent dhe
etari; kryesoj aktualisht Këshillin
Njeriut për Preshevë, Bujanoc
tori kryesor që ndikon në dobësimin e sektorit civil
është shtypja dhe diskriminimi shtetëror serb, të cilit
po i bashkëngjitet (pa)vetëdijshëm edhe politika lokale
shqiptare. Shtetit serb nuk i konvenon një politikë aktive qytetare, rezistuese dhe emancipuese. Gjatë gjithë
këtyre viteve, shteti e ka nxitur shtypjen e zërit progresist qytetar edhe duke e ushqyer, toleruar dhe mundësuar dominimin e politikanëve të korruptuar shqiptarë. Si kundërshpërblim ndaj shtetit për tolerimin e
pasurimit të tyre të paligjshëm; politikanët lokal shqiptarë po e ruajnë gjendjen dhe qetësinë mbretëruese
duke e pasivizuar masën rezistuese dhe denoncuese
që simbolizohet sot pothuajse vetëm me sektorin civil. Kësisoj, përveç kufizimeve në resurse profesionale
dhe financiare; sektori lokal joqeveritar përballet me
shtypjen e shtetit dhe me ndërskamcat e politikanëve
lokale shqiptarë, të cilët parapëlqejnë aleancat e fshehta me shtetin që po i mbanë realisht në pushtet si
të korruptuar dhe të shantazhuar, sesa partneritetin
me organizatat joqeveritare lokale që mund të denoncojnë dhe të demaskojnë pushtetin shtypës serb dhe
korruptiv shqiptar. Këtë e vërteton edhe fakti se gjatë
njëzet viteve të “pluralizmit demokratik”, asnjë zyrtar
politik shqiptar nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja
nuk është ndjekur ose dënuar nga shteti për korrupsion; përderisa shumë veprimtarë politikë shqiptarë që
rezistuan dhe denoncuan politikën shtypëse serbe janë
vrarë, arrestuar, keqtrajtuar, bastisur apo edhe detyruar të largohen nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja.
Nëse e analizojmë veprimin njëzetvjeçar të organeve
shtetërore serbe në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë;
atëherë konstatohet qartësisht se ekzistojnë dy kategori njerëzish ndaj të cilëve nuk vepron ligji: Vrasësit
e djeshëm të civilëve shqiptarë dhe politikanët e sotshëm të korruptuar shqiptarë. Sidoqoftë, kjo metodë
e përgjithshme veprimi është dobiprurëse si për shtetin, ashtu edhe për politikanët lokal shqiptarë. Shteti
serb shtypë duke e ruajtuar imazhin pozitiv të qetësisë,

ndërsa politikanët lokalë shqiptarë pasurohen duke e
ruajtuar imazhin pozitiv të patriotit.

VLERA: Për një kohë të gjatë, deri në vitin 2002,
e veçmas në Bujanoc, Këshilli për të drejtat e njeriut ishte forumi me zërin më të fuqishëm kundër
shkeljeve të drejtave të shqiptarëve nën regjimin e
Millosheviqit.
- Mbështetja e qeverisjes lokale e Bujanocit e cila administrohet nga partitë shqiptare - në varësi politike
dhe numerike nga partneri i tyre qeverisës kleronacionalist serb - është minimale. Ajo përkufizohet në një
mbështetje simbolike financiare, sa për të pasur arsyetim para ndonjë kritike të mundshme se nuk po e
mbështesin sektorin joqeveritar. Kjo është në logjikën
e politikave të tanishme dominuese, që në rastin më
të mirë, e duan shoqërinë civile si marionetë të tyre,
duke themeluar dhe favorizuar organizata joqeveritare
të përbëra nga militantët partiak ose familjarët e tyre;
e në rastin më të keq, nuk e duan fare shoqërinë civile.

VLERA: Cilat janë format dhe sektorët ku ka
shkelje më të shumta të të drejtave të njeriut nga
cili do nivel i pushtetit?
- Sa i përket të drejtave të njeriut, përderisa ka një
progres simbolik në fushën e respektimit të të drejtave individuale, pothuajse nuk ka fare përmirësim në
fushën e të drejtave kolektive. Serbia nuk shfaq vullnet të mjaftueshëm politik për t’i avancuar të drejtat e
pakicave kombëtare sikur komunitete. Ajo përpiqet t’i
përkufizojë ato në të drejta individuale duke i mohuar
në esencë të drejtat e tyre kolektive. Në thelb, problemi
qëndron te modeli kushtetues i Serbisë, që pasohet
edhe me organizimin e tanishëm territorial dhe politik të shtetit, që nuk garantojnë të drejtat e duhura për
komunitetet minoritare etnike, fetare, sociale etj.; por
as zhvillim ekonomik për rajonet e margjinalizuara.
Prandaj, Serbia duhet domosdoshmërisht ta ndryshoj
Kushtetutën e saj duke e përshtatur me interesat e
komuniteteve dhe rajoneve të margjinalizuara dhe jo
vetëm me interesat e partive dhe grupeve dominuese
politike dhe shoqërore serbe. Pastaj, Serbia duhet të filloj më seriozisht të mendojë për modelet e rajonizimit
dhe decentralizimeve që duhen zbatuar në vend.

VLERA: Dikur KDNJ ishte shtylla e përbashkimit
të rinës shqiptare të Luginës së Preshevës në ngritjen e zërit kundër padrejtësive që iu shkaktoheshin

shqiptarëve. Tani me sa duket një tempo e tillë ka
rënë. Pse?
- Ka disa faktorë që kanë ndikuar në “rënien” e kësaj
dinamike. Në momentin që shteti serb ka vërejtur
mobilizimin dhe dinamizimin e rinisë vendore për të
filluar një rezistencë më aktive paqësore, ajo ka përdorur instrumente të ndryshme për ta pasivizuar dhe
margjinalizuar atë. Pastaj, ngritja e zërit ndaj padrejtësive nënkuptonte edhe kritikën dhe kundërshtimin e
politikës lokale shqiptare, gjë që rezultoj edhe me presionin e tyre të heshtur ndaj të rinjve për t’i demobilizuar ata, në këmbim të favoreve të ndryshme simbo-

it të të drejtave të minoriteteve. Megjithatë, sigurisht
se edhe autoritetet evropiane shpërfaqin tolerancë
ndaj Serbisë. Me këtë rend kushtetues, politik dhe
ekonomik; Serbia nuk do të jetë shtet funksional dhe
demokratik edhe si anëtare e Bashkimit Evropian. E aq
më tepër, përderisa e konsideron Kosovën si pjesë përbërëse të saj.

VLERA: A mendoni se politika shqiptare në Luginë të Preshevës është duke bërë mjaftueshëm që të
përfitoj maksimumin e mundshëm për pozitë më të
mirë të shqiptarëve, në këtë fazë para anëtarësimit?
- Spektri politik shqiptar është sot substancialisht
dhe strukturalisht i defaktorizuar. Pa program dhe
vizion politik, ai është kryesisht i orientuar në realizimin e politikave klienteliste në dobi të interesave
korruptuese të individëve nëpër parti politike, duke
shfaqur mungesë të kapaciteteve për t’u profesionalizuar dhe modernizuar, e duke vërtetuar njëkohësisht
se nuk e gjen veten në Serbinë post-Millosheviqiane.
Në fakt, spektri politik shqiptar përfitoj nga kjo gjendje për të maskuar paaftësinë dhe abuzimet e saja.

VLERA: Nga viti 2001 e këndej në Luginë të Pre-

like që ofronin pushtetarët lokal shqiptar, që filluan të
ndjeheshin të rrezikuar nga krijimi i alternativa politike. Pastaj, sigurisht se edhe KDNJ ka përgjegjësinë e
saj. Të përballur me mangësi në resurse njerëzore dhe
financiare, si dhe me presione të shumta nga ana e politikave pushtetare të të gjitha niveleve, KDNJ e kishte
të vështirë ta ruante një dinamikë të tillë, edhe pse nuk
duhet harruar se KDNJ nuk e ka profilin dhe mandatin
për ta nxitur ndonjë lëvizje masive politike; por që kjo
ishte një zhvillim që lindi vetëvetiu, si mungesë e aktiviteteve të kësaj natyre nga aktorët e tjerë të shoqërisë.

VLERA: Serbia furishëm po shkon drejt anëtarësimit me të drejta të plota në Bashkimin Europian.
Sa mendoni se janë reale vlerësimet e Komisionit
Europian në përmbushjen e kritereve për anëtarësim nga ana e Serbisë?
- Bashkimi Evropian e ka kushtëzuar anëtarësimin e
Serbisë edhe me çështjen e respektimit dhe avancim-

shevës pati disa raste të arrestimeve në masë të
shqiptarëve nën dyshime e akuza të ndryshme.
Disa vuajtën edhe dënime të rënda, disa u liruan
pas një procesi të gjatë gjyjqësor duke u mbajtur
në paraburgim gjatë gjithë kohës së gjykimit. Na
thoni cilat ishin karakteristikat e përbashkëta të
këtyre proceseve dhe sa janë gjasat që këto ngjarje
të mos përsëriten më ?
- Të gjitha këto procese dëshmuan thjesht mungesën e
shtetit ligjor dhe shtetit të së drejtës në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë; ku shteti është i pranishëm vetëm
në funksion të shtypjes dhe ruajtjes së qetësisë formale. Pra, për të ndërtuar një imazh se Serbia ka risjellur qetësinë në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Paralelisht, Serbia vepron ne drejtim të zbrasjes së heshtur
të rajonit nga banorët shqiptarë, pa shtypje klasike dhe
të ashpër; por me metoda të heshtura dhe paqësore.
Paqja në Luginën e Preshevës është dashur të fillojë me
zbardhjen e të gjitha krimeve të kryera nga pjesëtarët
e autoriteteve shtetërore të sigurisë ndaj popullatës civile gjatë njëzet viteve të fundit. Asnjë rast i tillë nuk
është proceduar nga ana e autoriteteve të drejtësisë

serbe, duke dëshmuar kësisoj politizimin e anti-shqiptarizimin e gjyqësorit serb dhe kursin e saj në drejtim
të ndërtimit të politikave shtetërore të sipërpërmendura. Pa zbardhjen e vrasjeve të civilëve vendorë dhe
dënimin e përgjegjësve të këtyre krimeve nuk mund të
flitet për drejtësi dhe progres në Preshevë, Bujanoc dhe
Medvegjë. Procesi politik që po quhet i paqes, filluar
pas përfundimit të konfliktit të armatosur, ka dështuar krejtësisht. Ai duhet të rifillojë së pari nga drejtësia.
Me zbardhjen dhe dënimin e krimeve të kryera ndaj
civilëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. E ardhmja
nuk mund të ndërtohet pa ballafaqim me të kaluarën.

VLERA:

Cila është pozita e të burgosurve në
Serbi? Sa respektohen të drejtat e tyre njerëzore,
fetare (sa i përket ushtrimit të riteve fetare, ushqimit dhe specifikave të burgosurve të fesë islame),
sjellja me familjet që vizitojnë të afërmit e tyre?

- Krahasuar me vitet e nëntëdhjeta, ka një përparim
simbolik të trajtimit të të burgosurëve të përkatësive
minoritare etnike, fetare, sociale etj, në burgjet e Serbisë. Megjithatë, për shembull, rasti i keqtrajtimeve të
të burgosurëve të “Grupit të Gjilanit” si shkelje drastike e procedurave ligjore dhe të konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për trajtimin e të burgosurëve dëshmojnë se Serbia është ende shumë larg
nga standardet ndërkombëtare të trajtimit të të burgosurëve. E në këtë drejtim, natyrisht, se janë pjesëtarët
e minoriteteve të ndryshme, që pësojnë më së shumti
keqtrajtime dhe abuzime të tilla.

VLERA: Sa kanë hapësirë muslimanët në Serbi që
t’i zhvillojnë aktivitetet e tyre fetare qoftë përmes
OJQ-ve apo Bashkësive islame?
- Myslimanët në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë janë
të organizuar përmes rrjetit të institucioneve që veprojnë në kuadër të bashkësive islame ekzistuese, apo
edhe në kuadër të shoqatave të ndryshme joqeveritare
me karakter fetar islam. Parimisht, myslimanët vendorë gëzojnë mundësitë dhe mekanizmat që të kultivojnë dhe zhvillojnë besimin e tyre fetar. Por, megjithëse
shteti e ka për detyrë të ofrojë mundësitë ligjore për
ushtrimin e kësaj të drejte, Kisha Ortodokse Serbe
mbetet gjithsesi më e privilegjuar në Serbi kundrejt
komuniteteve të tjera fetare; si me Kushtetutë ashtu
edhe me kuadrin ligjor në fuqi. Kisha Ortodokse Serbe
dhe komuniteti ortodoks gëzon pa dyshim më shumë
mbështetje logjistike, financiare, politike dhe morale

nga ana e strukturuave shtetërore.
12. Meqenëse në shkollat publike është lejuar mësim
– besimi fetar, si për muslimanët po ashtu edhe për
krishterët ortodoks, në çfarë mase kjo punë ka dhënë
futet e veta për shoqërinë dhe sa i përshtatet kjo literaturë standardit ekzistues të edukimit në Ballkan?
- Duke mos e komentuar debatin e njohur rreth (mos)
cenimit të karakterit laik të shtetit me përfshirjen
e mësimbesimit fetar në sistemin arsimor publik; ai
do të duhej megjithatë ta mundësonte një mbikëqyrje institucionale ndaj mësimdhënies fetare, e cila dikur mësohej kryesisht nëpër xhamia, kisha, apo edhe
nepër shoqata të ndryshme joqeveritare me karakter
fetar. Sa i përket organizimit të mësimbesimit fetar
islam, ai bëhet natyrisht nga qeveria republikane në
bashkërendim me rrymat dominuese të dy bashkësive
islame në Novi Pazar, që mbetet qendra e Islamit në
Serbi, pavarësisht rivaliteteve dhe flirtimeve të tyre të
momentit me bashkësinë islame me seli në Beograd.
Në këtë hierarki administruese vertikale; hoxhallarët e
Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës janë në rastin më
të mirë në plan të dytë dhe në rastin më të keq, në plan
të tretë.
Pastaj; në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë ekzistojnë
gjithashtu disa fraksione rivale në mesin e organizimit
institucional lokal të myslimanëve, të cilat përplasen
vazhdimisht midis tyre për arsye ideologjike, organizative ose pushtetare. Kjo ka ndikuar në emërimet dhe
në shkarkimet e kuadrove mësimore fetare dhe të interpretimit të tyre të Islamit në shkolla; varësisht se
nga cili grup dhe nga cila rrymë fetare islame burojnë.
Këto vështirësi organizative ndikojnë sigurisht edhe
në cilësinë e mësimdhënies. Ndërsa, sa i përket literaturës, ndoshta më së miri do të përgjigjeshin ata që i
kanë hartuar dhe që i kanë miratuar tekstet mësimore,
apo studiuesit dhe hulumtuesit e tyre.

VLERA: A keni ndonjë evidencë rreth shkuarjes
eventuale të të rinjëve të Luginës së Preshevës në
luftrat civile që aktualisht po zhvillohen në Lindjen
e Mesme (Siri dhe Irak)?
- Nuk është në mandatin e KDNJ që të mbajë evidencë
rreth përfshirjes eventuale të qytetarëve të Preshevës,
Bujanocit dhe Medvegjës në luftërat jashtë vendit.
Jemi njoftuar nëpërmjet mjeteve të informimit, se një
qytetar nga komuna e Bujanocit e ka humbur deri tani
jetën në konfliktet që po zhvillohen në Irak dhe në Siri.

FEMRA
dhe Feja Islame
Ikballe Berisha Huduti

Gjithmonë gratë kanë qenë ato që
është dashur të luftojnë për të drejtat e tyre. Vetëm në shek. XX ato
arritën t’i realizojnë disa të drejta
në disa vende të botës por jo në të
gjitha fushat e jetës. Shumë grave i
parashtrohet mejdani për arritjen
e barazisë, i cili mejdan duket i pafund.
Në kohët e lashta, ishte zakon që në altarët e perandorive të ndryshme të sakrifikohen virgjëresha. Në
mesjetë, shumë gra u dogjën ne zjarr duke i akuzuar
se ishin shtriga të liga që sillnin mbrapshti. Edhe sot
situata nuk është më mirë. Në SHBA, e cila e konsideron veten ideal i demokracisë, gratë dhe burrat
që e bëjnë të njëjtën punë nuk paguhen në mënyrë
të barabartë, për çdo dollar që burrat fitojnë, gratë
fitojnë vetëm gjashtëdhjetë e tre cent.
Në Arabinë Saudite, gratë e kanë të ndaluar ta
ngasin makinën, madje e kanë të ndaluar edhe të
kryejnë lutjet ne xhami. Në shumicën e vendeve
të Evropës, gruaja vetëm para njëqind viteve e fitoi
të drejtën për trashëgimi në pronë: në Angli 1882
(The Married Women’s Property Act), në Gjermani në vitin 1900, në Suedi në vitin 1907, dhe në
Itali deri në vitin 1919. Në shumë vende afrikane
dhe aziatike, pavarësisht nëse ato janë të krishtera,
muslimane apo të komunitetit pagan, grave i gjymtohen organet gjenitale, në mënyrë që të respektohet me porosi të “rrethprerjes” (CIRCUMCISIONsynetia ) që është një parim shumë me i lashtë se
Dhiata e Vjetër e përcaktuar vetëm për gjininë
mashkullore. Ekziston një fjalë e urtë aziatike e cila
thotë se “rritja e vajzave është si ujitja e bimës
në oborrin e komshiut”, apo siç është tek shqiptarët se “vajza është e derës huaj”, që aludon
për kotësinë rritjes së fëmijës femër e cila shpejt
rritet dhe duhet të largohet nga shtëpia e prindërve,
ndërsa meshkujt gjithmonë kujdesen për prindërit
dhe janë trashëgimtar të tyre . Edhe sot në trojet

shqiptare prindit mashkull i vjen turp nëse i lind
foshnja femër dhe nëna ndihet e pavlerë në atë
shtëpi. Në Kinë, deri vonë është praktikuar që në
fëmijëri lidhja e këmbëve të vajzave, kjo është bërë
për të ndalur rritjen e tyre si dhe dukja e tyre të jetë
më “femërore”. Rritja e këmbës nuk mund të ndalet
por bëhet një lloj deformimi, ndërsa të ecurit japin dhimbje të ndryshme. Pra, me lidhjen e shputave
të këmbës arrihen dy gjëra: gruaja lidhet për shtëpi dhe nuk merr pjesë në jetën publike, gjithashtu,
gjersa një vajzë rritet me muskuj të shtrënguar, për
të është shumë më e vështirë marrëdhënia seksuale
që i sjell dhimbje, ndërsa mashkullit i jep më shumë
kënaqësi.

PJESMARRJA E FEMRËS
NË SHOQËRI
Kohëve të fundit flitet shumë për pozitën e femrës
në islam dhe vihet në dukje se si feja po penguaka
dhe nuk po i lejuaka ato që të afirmohen si personalitete në planin privat dhe shoqëror. Përmendet
mbulesa islame për të cilën kinse burrat e tyre i detyrojnë, rrethprerja (synetimi) barbare në disa fis
në Afrikë, ndalimi i edukimit të grave në Afganistan
e tjera. Përshkruhen shumë emigrant myslimanë,
që shkojnë për të punuar ne vendet evropiane dhe
ruajnë plotësisht identitetin e tyre kulturor dhe si
i mbeten besnik fesë së tyre. Femrat e reja kur vinë
në Evropë ato nuk punojnë, dhe të moshuarve nuk
i lejohet të mësojnë gjuhën e vendit ku ata jetojnë

dhe në këtë mënyrë bëhen të izoluara. Ndonjëherë
në rrugë mund të vërehet si shembull i keq, sjelljet e një mashkulli mysliman ndaj gruas së tij, se si
nuk flasin me njeri tjetrin gjatë të ecurit, pastaj se
si gratë ecin mbrapa burrave e tjera. Të huajt duke
e pas në dijeni se këta persona janë mysliman, ata
mendojnë se këto ndodhi janë nga feja islame, por
ne realitet disa parime e qëndrime që i veprojnë
myslimanët ato nuk janë nga feja por nga tradita
apo fanatizmi i tyre tradicional.
Arabët paganë para ardhjes së fesë islame gratë i trajtonin në mënyrë shumë brutale. Foshnjën femër e
varrosnin për së gjalli, gratë nuk kanë pasur të drejtë në pronësi dhe i kanë vlerësuar si një mall tregu.
Në fillim të shekullit të shtatë pas Krishtit, shpallja
e Kur’anit i hoqi të gjitha praktikat dhe veset barbare, por për fat të keq nuk iu nënshtruan të gjithë
njerëzit këtyre ligjeve Kur’anore. Disa ende vazhdojnë të mundojnë gjininë më të brishtë e më të dobët,
kështu që këto barbarizma me një model me liberal
po vazhdojnë edhe sot në këtë periudhë të shekullit
XXI .
Çdo person i cili ka udhëtuar në botën islame, kanë
vërejtur se në xhamitë dhe shkollat fetare, promovojnë ndarjen e femrave dhe meshkujve, pasi
që kjo praktikë e ndarjes së dy gjinive, gati është e
pamundshme, prandaj jepen teza të ndryshme se si
feja islami parashikon që një grua e mirë dhe besnike duhet të kujdeset për reputacionin e saj, prandaj

duhet të qëndrojë në shtëpi dhe kështu nuk do të jetë
e nxitur të bëjë ndonjë mëkat me ndonjë mashkull
tjetër. Përveç kësaj, përmendet dhe thuhet se “zëri i
femrës numërohet si një gjë i turpshëm” dhe këtë ia
atribuojnë Muahmedit s.a.a. Në këto vende islame
shumica e femrave myslimane që mbajn mbulesën
islame –hixhabin, janë të ndara nga jeta publike dhe
e shpenzojnë jetën e tyre midis katër mureve lidhur
me shporetin dhe lindjen e shumë fëmijëve. Ndërsa
gratë që marrin pjesë në jetën publike dhe që nuk
e mbajnë mbulesën islame, konsiderohen si gratë e
shthurura.

MENDIMET E DIJETARËVE
PËR TË DREJTAT E FEMRAVE
Egjiptiani, Muhammed Kutb, vëllai i Said Kutbit të
njohur, në librin e tij “Dilemat e Islamit” shkruan:
“Në periudhën e parë, puna e gruas jashtë shtëpisë
ka qen e arsyeshme. Islami nuk i ka ndaluar gratë që
të dalin nga shtëpia për tu angazhuar në profesione
të ndryshme sipas prirjeve dhe aftësive që posedonin, siç janë: edukatore, mësuese, dado, infermiere,
mjeke për sëmundjet femërore pra gjinekologe, e
tjera. Kontributi i saj me këto profesione ka pasur
edhe qëllim për të ndihmuar në sigurimin e mjeteve
jetësore, sepse ka pasur edhe prej atyre femrave
që kanë qenë të detyruara të fitojnë për jetesë, për
arsye se kanë qenë gra veja, apo kanë pasur burrin e sëmur, apo burrat i kanë pasur në luftëra të

ndryshme, apo për shkaqe tjera të arsyeshme. Nëse
femra nuk ka qenë vetushqyese e familjes dhe ka pasur gjendje të mirë financiare, ajo ka qen e lirë të dal
të shëtis, të shkojë në vizitë të afërmve, apo të punoj
jashtë shtëpisë nëse ka pasur dëshirë. Megjithatë,
duhet ta kemi parasysh se feja islame i ka ndaluar
femrës që të dalë nga shtëpia pa ndonjë nevojë të
arsyeshme për t’i nxitur dhe provokuar xhinin e
kundërt siç është bërë traditë në botën moderne.
Feja islame nuk e pamundëson që gratë të marrin
pjesë në ngjarjet shoqërore, por vlera e saj e vërtetë vjen në dukje vetëm në shtëpi dhe familje, ku
ajo do të ketë mundësi të trajtoj shumë probleme
psikologjike, sociale dhe morale brenda familjes, e
pastaj nëse ajo ka aftësi dhe prirje mund të shërbej
edhe jashtë familjes.

të qartë si mundet një femër të ekspozohet dhe të
jetë e dëmshme për shoqëri nëse ajo është e mbuluar me një mbulesë islame-hixhab , dhe në qoftë se
shihet vetëm fytyra e saj e pa ondulua, pa kozmetik
dhe duart e saja pa stoli, që bukurit i ruan vetëm
për burrin e saj? Nëse do ti përjashtojmë gratë nga
shoqëria dhe i mbyllim ato në kuzhinë, i kemi mbyllur më shumë se gjysmën e popullsisë botërore muslimane. Kjo natyrisht të çon në jo-produktivitetit,
varfërim dhe stagnim të shoqërisë.
Pikërisht këto gjëra kanë ndodhur ne ish- kalifatet e
myslimanëve, që ne mund të i fajësojmë udhëheqësit
religjioz të cilët me të padrejtë i kanë mbyllur femrat në burgjet shtëpiake, apo nëpër pallate duke i
joshur ato me stoli dhe pasuri të mëdha, e duke mos
i angazhuar pas emancipimit dhe prirjeve kreative.
Sjelljen e talebanëve afganë të cilët nuk lejojnë gratë
Disa njerëz pretendojnë se puna e femrës jashtë
të vijojnë shkollimin, me të vërtetë
shtëpisë mundëson rritjen e të ardështë një krim kundër njerëzimit
hurave në familje, sepse shpesh herë Në qoftëse një femër
dhe kundër Islamit, që asnjëherë
paga e një anëtari të familjes nuk nuk mëson kurrë,
nuk ka mbështetur idenë se gratë
është e mjaftueshme. Kjo mund të
nuk duhet të kenë qasje në shkencë
atëherë
si
ajo
do
t’i
jetë e vërtetë, por nëse të gjitha gratë
dituri dhe shoqëri, si dhe kjo është
punojnë jashtë shtëpisë jeta e fëmi- edukojë gjeneratat
gjithashtu kundër urdhrit të Pejgamjëve do të jetë e gjymtë, që mund të e ardhshme ?
berit s.a.a. i cili thot se: “kërkimi i
rezultojë në rënie morale të familjes.
diturisë është i detyrueshëm për
Atëherë a mund të jetë kjo një justifikim nëse një
çdo musliman dhe muslimane.” Në fakt, kjo është
familje gjymtohet, e nga na tjetër gjendja ekononjë shkelje e urdhrit të parë të Allahut, është fjala
mike, financiare përmirësohet me punën e gruas në
e parë e Kur’anit e cila u shpall “ Lexo në emër të
shoqëri. Çfarë çmimi do të jepej kësaj pune?
Zotit tënd! “
Muhamed Kutbi kishte të drejtë për dy gjëra: e para
është se gruaja është edukatore e njerëzimit, dhe e
dyta është se feja islame në fillim kishte lejuar femrës të jetë një anëtare aktive e shoqërisë. Por, me
vonë ai nuk ka të drejt kur thotë, se femra gjithmonë
duhet të qëndrojë në shtëpi, në mënyrë që edukimi
i fëmijëve të saj do të jetë i garantuar. Domethënë,
në qoftë se një grua arrin të plotësoj detyrimet e
saja personale dhe profesionale, nuk ka asnjë arsye që ajo të punësohet jashtë shtëpisë. Gjithashtu
është gabim të thuhet se feja islame në periudhën
e parë të predikimit, femrës i ka lejuar të dal jashtë
shtëpisë, por në rrethanat e tanishme nuk është e
pranueshme. Kurani është shpallur para njëzet e tri
viteve, me të cilin është plotësuar i tërë ligji islamik,
dhe redaktuarat e mëvonshme në të shumtën e rasteve nuk janë të nevojshme. Në qoftë se feja islame
në periudhën e parë ka lejuar pjesëmarrjen aktive të
femrës në shoqëri, nuk ka arsye që sot të mos jetë e
lejuar.
Kutb beson dhe sugjeron se gratë nuk duhet të ekspozohen në shoqërinë e meshkujve, por nuk e kam

Disa myslimanë besojnë që zëri i gruas është ‘avra,
apo numërohet si një prej organeve të turpshme të
njeriut, ata e komentojnë thënien e tyre duke thënë
se kështu paska thënë pejgamberi Muhammed s.a.a.
Në fakt, ata gjithashtu interpretojnë se grua duhet
të mbulojë tërë trupin përveç fytyrës dhe dy duarve,
në këtë mënyrë vërehet haptas se feja islame nuk
e ndalon një bisedë mes burrave dhe grave që nuk
janë në marrëdhënie fisnore. Për shembull, një sure
nga Kur’ani, i quajtur Muxhadile (d.m.th., ajo që diskuton), e përshkruan një grua që ishte e pakënaqur
me sjelljen e burrit të saj dhe shkoi në xhami për të
diskutuar me Pejgamberin s.a.a. Ai, Pejgamberi as
nuk e ka larguar, as nuk i ka thënë se nuk guxon të
flas me meshkuj por e ka këshilluar në mënyrë më
njerëzore lidhur me problemin e saj. Përveç kësaj,
dijetari i njohur Sejjid Muhammed Husein muxhtehid Fadlullah, një nga autoritetet më të mëdhenjë
në Liban tha se zëri i femrës nuk është vend ose
pjesë private e turpshme.

SI TË ARRIHET NJOHJA E
VËRTETË
Prof. Dr. EIDI EKBER
“Nëse shihni një njeri që agjëron dhe falet
shumë, mos e lavdëroni tepër gjersa të
mos shikoni çfarë është niveli i tëkuptuarit të tij, sepse shpërblimi është në proporcion me sasinë e vetëdijes, gjegjësisht,
mendjes së inkuadruar në vepër.”
Po fillojmë me një hyrje të akaidit, duke i bërë dua Allahut të Madhërishëm që ajo që do ta lexoni këtu të jetë
përgjigje për pyetjet tuaja ose zgjidhje e dilemave tuaja.
Në të vërtetë, sa më të forta, më të qarta dhe më stabile
të jenë bindjet dhe botëkuptimet tona, pasojat e tyre, veprat tona, do të jenë më të mira. Në një hadith Pejgamberi, s.a.v.a., thotë: “Nëse shihni një njeri që agjëron

dhe falet shumë, mos e lavdëroni tepër gjersa të
mos shikoni çfarë është niveli i të kuptuarit të tij,
sepse shpërblimi është në proporcion me sasinë e
vetëdijes, gjegjësisht, mendjes së inkuadruar në
vepër.”

Sa më e fortë, më stabile dhe më e argumentuar të
jetë besimi, akaidi jonë, veprat tona do të jenë më të
frytshme. Duhet të synojmë të eliminojmë dyshimet të
cilat do të mund të ndikojnë që veprat tona të mos jenë
të shpërblyera me shpërblim maksimal.
Ajo që shohim në zahir (jashtësi) të botës në realitet janë
pikat tona më të largëta përmes cilave e njohim Krijuesin tonë. Me fjalë të tjera, e kuptojmë Krijuesin përmes
Diellit, Hënës, por këto janë vetëm shenjat më të largëta
të Zotit, ndërsa ka edhe që janë më afër. Prandaj, dëshirojmë të depërtojmë në botën e materies dhe të arrijmë
në anën tjetër të materies, të hymë në botën metafizike
dhe t’i hedhim një sy ç’ka atje. Shumë njerëz, në bazë
të kufizimit të vet materialist lidhur me këto çështje të
ekzistencës Hyjnore dhe qenieve, kanë deklaruar: “Këto
për ne janë gjëra aq të largëta dhe të pakuptimta sa nuk
kemi çka të diskutojmë për to.”
Kur të depërtojmë nëpër botën e materies ashtu siç e
kanë trajtuar marksistët (koncepti materialist i botës,
siç e proklamonin ata), vijmë në përfundim që kjo botë,
në të vërtetë, nuk na ofron asnjë dëshmi për ekzistimin
e botës së Përtejme, botës shpirtërore.

Meqë edhe vetë ne jemi qenie materiale të Kësaj bote,
me fakte të lidhur me botën e Përtejme, botën e gajbit – metafizikës, gjërat janë paksa më vështirë të
kuptueshme, andaj prej nesh kërkohet t’i kushtojmë më
shumë vëmendje atyre.

KATËR LLOJET E NJOHJES
Thënë në mënyrë të përgjithësuar, kemi katër lloje të
njohjes, katër rrugë të cilat na shpijnë te ajo:
1. Nëpërmes shkencës empirike (përvojës).
Ajo arrihet përmes pesë shqisave të jashtme: shikimit,
dëgjimit, prekjes, shijes, erës – në bazë të cilave arrijmë përfundime logjike. Ndonëse krejt këtë e bazon në
pesë shqisat, akli (arsyeja) ka rolin e drejtuesit ndaj të
gjithave. Është e pamundur të arrihet një ligj natyror,
e që me këtë rast nuk keni përdorur mendjen e cila si
parakusht shfrytëzon shqisat e përmendura. Për shembull, kur një dentist studion pesëdhjetë lloje të sëmurjes
së dhëmbëve dhe konstaton se disa dhëmbë vuajnë nga
një lloj i caktuar kariesi, në bazë të logjikës përfundohet
dhe gjeneralizohet – merret një vendim i përgjithshëm
i cili trajton një numër të madh dhëmbësh. Konstaton,
për shembull, dhjetë lloje të sëmurjes dhe deklaron se
një ilaç i caktuar me siguri shërojnë këto dhjetë lloje të
sëmurjes. Natyrisht, dentisti këtë mund ta bëjë vetëm
me mendje, gjersa me sy vetëm i shikon dhëmbët.
Kështu është edhe në fizikë, matematikë, kimi, gjithnjë
me ndërmjetësim të shqisave vjen deri te konditat përgatitore në mënyrë që në bazë të aklit të jepet një gjykim
definitiv ose ligj.
2. Njohja direkt me akl.
Këtu përfundimet arrihen përmes postulateve të logjik-

ës. Prandaj, shfrytëzojmë logjikën e pastër, pa eksperimente. Në këtë hyjnë konkluzionet që kanë të bëjnë me
filozofinë, logjikën, matematikën, ku nuk ka nevojë për
asnjë eksperiment.
3. Njohja me ndihmën e mbështetjes në sinqeritetin e
atij që na udhëzon.
Ky është rasti kur shfrytëzojmë përvojën tonë paraprake.
Dikush vjen dhe deklaron që Pejgamberi i Allahut, ne
e testojmë, kur konstatojmë se ai vërtet është ai që ka
informacione nga Bota e përtejme, edhe atë diçka që ne
nuk dimë, konkludojmë se ky njeri vërtet është i lidhur
me forca që janë jashtë nesh dhe se e thotë të vërtetën,
si dhe që nga ky moment do ta pasojmë në gjithçka që
deklaron.
Përgjigjet lidhur me shumë pyetje që i kemi në lidhje me
kaburin, Botën tjetër, Xhenetin, Xhehenemin dhe Krijuesin burojnë nga një fakt – njohjes sonë të profecisë.
Të supozojmë se keni blerë buletën, uleni në avion dhe
niseni, për shembull, për në haxh. Në asnjë moment nuk
dyshoni që ai avion do të shkojë në Mekë, nuk pyetni
fare nëse piloti di të drejtojë avionin dhe nëse mund të
ndodhë të ju dërgojë në një destinacion tjetër.
Përse nuk u shtrojmë këto pyetje? Sepse nuk dyshojmë
që qeveria, d.m.th. shteti mund ta bëjë një lloj të tillë
të tradhtisë, duke lejuar dikë të drejtojë avionin kur të
dëshirojë. E dyta, e dimë se pilotët e deritashëm janë
profesionalë dhe prandaj nuk dyshojmë në profesionalizmin e pilotit i cili drejton avionin tonë, si as atë që
do t’na dërgojë në destinacionin e dëshiruar. Sikur rastësisht do të shtrohej pyetja nëse piloti është terrorist,
nëse mund të na vrasë, kjo do të nxiste frikë dhe në rast
të fundit edhe panik.
Meqenëse nuk na janë dhënë sqarime lidhur me pejgamberllëkun apo profetësinë, paraqiten pasiguri dhe pyetje që lidhur me pilotin e avionit nuk do t’i bënim. Kjo
metodë bazohet në mbështetje tek personi në sinqeritetin e cilit tashmë jemi dëshmuar. Kjo ka të bëjë me të
gjitha llojet e besimit: dentistit – se do të bëjë me dhëmbët tanë atë që e presim, mekanikut dhe, në fund, Pejgamberit të Allahut – me çka arrijmë bindje që gjithçka
thotë është e vërtetë.
Prandaj, kemi tre lloje të njohjes: shqisën, aklin dhe
mbështetjen në sinqeritetin e atij që na udhëzon.
4. Njohja e katërt është dëshmimi ose shuhu, kur në
vete dëshmohemi që një rrugë është e drejtë.
Për shembull, e dashuroni partnerin tuaj bashkëshortin,
në thellësinë e zemrës ndjeni dashuri ndaj tij; ose dikë
e urreni dhe ndjeni urrejtje të vërtetë ndaj tij. Kur të
merrni vendim të bëni diç, atë e bëni në bazë të diturisë
suaj të brendshme (batin) për atë çështje. Nëse doni sot
të shkoni në Gjilan, e dini se keni autobus në ora katër,
niseni të sigurt, sepse keni njohuri për këtë – dhe kjo
është dituri përmes dëshmimit.
Ekziston një dallim midis dallimeve midis dëshmimit
(shuhud) dhe këto tre rrugë të njohjes (bas, akl, te’abudi). Kur për një objekt i cili është jashtë jush keni njohu-

ri, ai objekt është ma’lum (i njohur), kurse ne jemi alim
(njohës). Lidhja midis këtyre dy termeve nuk është drejtvizore, kurse midisi nesh nevojitet një urë.
Nëse dimë si duket stacioni i trenit dhe e paramendojmë atë, midis stacionit të vërtetë të trenit e cila është
ma’lum, dhe neve që jemi alim ekziston një lidhje, dmth.
atë që e kemi projektuar në kokë. Prandaj, lidhja nuk
është direkte, por ka ndërmjetësim. Kur shikoni veten
në pasqyrë, ajo është tregues i vetë juve. Nëse dikush e
largon pasqyrën, nuk do të shihni veten, dmth. nuk do
të njihni vetveten.
Lidhja indirekte e njohësit (alim) dhe ma’lumit është
prezent në tri rrugët e para të njohjes, kurse te e katërta

Dekartit (Descartes):

“Mendoj, pra,jam.”
, shuhud, kemi njohjen direkte – njohjen brenda vetes.
Kur është fjala për dashurinë ose urrejtjen, e dimë vetëm
njohjen dhe objektin, dhe ne në të vërtetë, jemi njësoj –
s’ka distancë, askush nuk mund të na largojë pasqyrën, e
të mos e kuptojmë atë dashuri apo urrejtje. Nëse dëshironi të dini nëse çaji është i ngrohtë ose është ftohur,
duhet ta prekni dhe ta kuptoni këtë me anët të shqisës
së të prekurit. Mirëpo, kur është fjala për parametrat e
dashurisë dhe urrejtjes ose përgjithësisht ndjenjave, nuk
kemi nevojë për objektet të jashtëm të cilët do t’na tregonin këtë.
Pos kësaj, ekziston edhe një dallim midis tri mënyrave
të para dhe asaj të katërt së njohjes. Të kujtojmë, tri të
parat kërkojnë lidhje indirekte për t’i kuptuar, kurse për
të katërtën nuk ka nevojë për ndërmjetës. Cili është dallimi i dytë? Këtu nuk kemi të bëjmë me atë nëse ka Zot
apo jo. Mund të supozojmë se jemi edhe komunistë.
Kjo çështje është përkufizuar me atë thënien e njohur
të Dekartit (Descartes): “Mendoj, pra, jam.” Përse ai e
deklaroi këtë mendim i cili bë i njohur? Çfarë përfundimi
kishte arritur për të deklaruar këtë?

Vdekja e Hazreti Fatimes
PAQJA QOFTË MBI TË

“Vlera e njeriut vërtetohet me respektimin e fëmijëve
të tij pas vdekjes së tij’’- Pejgamberi Muhammed s.a.a.
Fatimja ishte ofenduar dhe e lënduar. Kur tha
ç’kishte për të thënë , i mbeti vetëm të heshte dhe të
qajë. Çdo ditë shkonte te kaburi(varri) i babait dhe
ankohej për padrejtësinë që i ishte bërë nga miqtë e
deri djeshëm, ndërsa lotët i rridhnin nëpër fytyrën
dikur flakë të kuqe.
Nga pikëllimi dhe keqardhja e madhe Fatimja u
sëmur. Kujtonte poshtërimin në shtëpinë e saj në të
cilën ishin futur me dhunë, me ç’rast ishte goditur
dhe poshtëruar. Kujtonte shkuarjen në xhami për të
mbrojtur të drejtën e vet, ku ishte mashtruar dhe
akuzuar. Kujtonte burrin si e kishin lidhur dhe burgosur dhe si i ishin kanosur se do të mbytet; kujtonte fëmijët, Hasanin, Husejnin, Zejneben, dhe Ume
Kulsumen, edhe foshnjën e vdekur të emëruar nga
Pejgamberi që në bark të Fatimes, pra Muhsnin, i
cili nuk e pa dritën e kësaj bote, por hyri në dhe së
bashku me trupin e nënës.

Një mëngjes e gjetën të alivanosur pranë kaburit të
babait. E sollën në shtëpi dhe e shtrinë në shtrat.
Lajmi mbi sëmurjen e Hazreti Fatimes, përhap në
tërë Medinën, kështu që gratë e Muhaxhirëve dhe
Ansarëve filluan të vinin për ta vizituar.
Fatmija u fliste për njerëzit e tyre dhe për përkrahjen e tyre, “Kam filluar, për Allahun, të ndjej mllef
ndaj kësaj bote dhe neveri ndaj njerëzve tuaj; I kam
flakur pasi i kam testuar, dhe i kam urryer pasi i
kam provuar“...
Vetëm sikur njerëzit e këtij qyteti ti besonin dhe
të frikësoheshin nga Allahu, ne me siguri do t’iu
kishim hapur dyert e çdo të mire, tokësore dhe qiellore, mirëpo, ata refuzuan (të vërtetën), andaj i
kemi sjellë përgjigjen për krime. Edhe ata, që kanë
bërë krime nga kjo gjeneratë, së shpejti do ti gjejë
më e keqja dhe kurrë nuk do të mund ta ndryshojnë
planin tonë.(Kur’an)

Mbi të gjitha bisedonte me të atin, i cili e ruante dhe
e respektonte, gjithnjë edhe para të tjerëve; i cili
kishte kërkuar nga myslimanët të ia ruajnë fëmijët
dhe familjen, siç iu urdhëron edhe Allahu në Kur’an.
‘’Vlera e njeriut vërtetohet me respektimin e fëmijëve të tij pas vdekjes së tij” , ishin fjalët e babait
të saj. Çfarë respekti i bëhej atyre, të Muhammedit? I ishte marrë e drejta, u ishte grabitur prona, u
ishte shkelur dinjiteti, jeta e tyre ishte rrezikuar,
kualitetet e tyre ishin mohuar, fjalët e tyre ishin injoruar.

Ata kanë zëvendësuar guximtarin me qyqarin, të aftin me të paaftin dhe të ndershmin me intrigantin.
Janë të humbur këta njerëz që besojnë (gabimisht)
se bëjnë mirë për vete. Sa shumë e dëmtojnë veten,
porse nuk e vërejnë. Sa fatkeq që janë! A është më i
vlefshëm të ndiqet ai që shpie drejt të vërtetës, ose
ai që nuk din nëse nuk i tregohet? Ç’po ngjan me
juve?...

Fillova të ndjej mllef ndaj kësaj bote tuaj dhe neveri ndaj njerëzve tuaj... Vërtetë, veprimi i tyre për
ta është humbje e madhe! Përse janë kthyer kundër
Abdul Hasanit pra Imam Aliut? A është më i vlefshëm ai që udhëzon drejt të vërtetës se ai që nuk din
po të mos i tregohet?...tha Fatimja.

Pas kësaj gratë lajmëruan burrat e tyre mbi fjalët e
Fatimës, andaj një grup prej tyre shkoi te ajo dhe i
tha: “O më e mira ndër gratë! Po të na kishte thënë
Abdul Hasani para se e kemi bërë betimin, atëherë
(imam Aliun, a.s) nuk do ta kishim ndërruar me
asnjërin”
Pas kësaj Fatimja tha ta: “ Më leni! Nuk keni arsyetim pasi ju fola.”

Testamenti
Kur iu afrua çasti i vdekjes, Fatimja e ftoi hazreti
Aliun, a.s dhe i tha:
“Kërkoj që të mos i lejosh asnjërit nga ata që më
shkaktuan padrejtësi të prezantojnë në xhenazen
time. Vërtetë ata dhe ithtarët e tyre janë armiqtë e
mi dhe armiqtë e Pejgamberit të Allahut. Mos u jep
rast të luten mbi trupin tim të vdekur. Më varros
natën kur shikimi pushon dhe kur sytë lëshohen për
të fjetur.”
Natën e tretë të Xhemadu Ahirit të vitit 11 pas
Hixhrit dy muaj pas vdekjes së babait, xhenazja e
Fatimës niset në drejtim të Bakijetit, varrezat përball xhamisë së Pejgamberit s.a.a. në Medinë. Në errësirën e dendur xhenazen e përcjellin Aliu, Hasani,
Huseini, Zejnebja, dhe Ulum Kulsumja, Ebu Dheri,
Mikdadi e Selmani.
“Ku janë me mija të tjerë që jetonin në Medinë”?! –
do të pyeste ndokush, ndërsa përgjigja do të ishte;
“Fatimja nuk kishte dashur të prezantojnë në
xhenazen e saj. ! Kjo dëshirë e Fatimes u bë mesazh
hyjnor për të gjithë myslimanët atëherë edhe sot,
sepse kur të shkon në Haxh në Medine nuk do të
gjesh asgjë nga shenja e Fatimes..Athua pse.

Qetësia e mbuluar me pendim;
Katër kabure të freskët

merr vendim; ‘’Zgjidhni një grup femrash dhe thoni
ti hapin kaburet ashtu që ta gjejmë Fatimen dhe tia
falim xhenazen.’’

Foli Imam Aliu paqja qoftë mbi të
A do tu lejohet të bëjnë edhe një krim kundër
Fatimës, a.s ? ‘’Nëse bëni diç, do ta ujiti tokën me
gjakun tuaj..’’
Pas vdekjes së Pejgamberit imam Alui, a.s. , nuk ka
luftuar për të drejtën e vet, nga se ka pasur parasysh unitetin myslimanëve dhe interesin e përbashkët. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se do të lejonte të
bënin edhe një krim ndaj Fatimës. Pejgamberi Muhammed, s.a.a., kishte kërkuar nga Aliu, a.s., të jetë
i durueshëm, mirëpo edhe kjo kishte kufi.
Kur Aliu morri lajmin se dëshirojnë të nxjerrin
trupin e Fatimes, shtrëngoi shpatën dhe u nis drejt
varrezave ‘’Nëse dikush e lëvizë vetëm një gurë nga
këto kabure, do të godas dhe kjo shpatë do të flasë
në gjuhën e vetë.’’
Imam Aliu, a.s. , iu kanos atyre.Njerëzit u tërhoqën
pasi kuptuan vendosmërinë e kanosjes së tij. Prijësi
i grupit u afrua dhe i tha: “ Ku qëndron puna o Abu
Hasan ?! Dëshirojmë ta nxjerrim trupin e saj vetëm
t’ia falim xhenazen.’’

Në mëngjes lajmi mbi vdekjen e Fatimës u përhap në
tërë qytetin. Populli filloi të tubohet para shtëpisë,
duke pritur të dëgjojnë lajme mbi xhenazen. Mirëpo, atyre u thanë se Fatimja ishte varrosur natën e
kaluar. Në ajër ndjehej qetësia e mbuluar me pendim. Nga Bakijeti arrijnë lajme se atje ndodhen
katër kabure (varre) të freskët, kështu që nuk dihet
cili është i hazreti Fatimës.

Aliu, a.s., e kapi për rroba, e shkundi dhe e përplasi
në tokë.”Bir i Savadit! Kam hequr dorë nga e drejta ime për të penguar njerëzit t’ia kthejnë shpinën
besimit. Sa i përket kaburit të Fatimes, për atë në
duart e cilit është shpirti im, nëse provoni diç, do ta
njomi këtë tokë me gjakun tuaj!! ‘’

Pejgamberi ynë s.a.a., e ka lënë vetëm një vajzë. Nga
pikëllimi dhe padrejtësia që iu bë ajo vdiq shumë e
re. Përse është varrosur dhe xhenazja nuk i është falur bashkë me neve?
Tani është fshehur edhe vendi i kaburit të saj-dëgjoheshin zërat nga turma. Duke u frikësuar nga
revolta, që ka mundur të lindi nga emocionet e shkaktuara me vdekjen e Fatimës, partia në pushtet

O popull i tubuar! Ulni shikimin që të kalojë Fatimja, e bija e Muhammedi! Kthehu dhe kërkoje çdonjërin më zemrën e cilit ka pasur dashuri pët ty.
Imam Aliu, a.s., transmeton: ‘’E kam dëgjuar Pejgamberin Muhammed, s.a.a., kur ka thënë ( Ditën
e gjykimit do të dëgjohet një zë pas perdes ). O popull i tubuar! Uleni shikimin që të kalojë Fatimja, e
bija e Muhammedit.’’

Fatimja a.s në ditën e g jykimit

Ajo, do të ngrihet .... Allahu, i Madhërishëm, do të
thotë : ’’O popull i tubuar! Përkulni kokat, lëshoni
shikimin, nga se Fatimja po shkon në Xhennet.’’
Atëherë Xhibraili do ta sjellë nga Xhenneti një deve
të stolisur, e cila do të jenë të zbukuruara në xhevahire, ndërsa shala me korale të larmishëm.... Allahu
do të dërgojë 100 000 melekë që ta përcjellin nga
ana e djathtë dhe 100 000 melekë nga ana e majtë...
Kur të jetë afër hyrjes në Xhennet, do të shikojë
anash, ndërsa Allahu, i Madhërishëm, do të thot:
“O bija e pejgamberit tim të dashur, përse shikon
anash pasi që të kam lejuar të hxsh në Xhennet?
Fatimja, a.s., i përgjigjet: “ O Zot, dëshirova që
pozitën time ta kuptojnë të gjithë në këtë ditë.’’
Allahu do të thot: ‘’ O vajza e pejgamberit tim!
Kthehu dhe kërko çdonjërin që në zemër ka pasur
dashuri për ty ose ndonjërin nga pasardhësit e tu,
merri për dore dhe sjelli në Xhennet.’’
Abu Xhaferi (Imam Bakiri) i ka thënë Xhabirit:
*Për Allahun, Xhabir, ajo do ti zgjedhi shiitët (adhuruesit dhe ithterët) e vet mu ashtu si shpeza farën
në mesin e guralecëve në rërë, kështu, kur janë afër

hyrjes në Xhennet, Allahu do ti frymëzojë të shikojnë anash.
Kur ta bëjnë këtë, Allahu, i Madhërishëm, do të
thotë: ‘’Të dashurit e mi, përse shikuat anash, kur
Fatimja, bij e pejgamberit tim të dashur, ka garantuar për juve? ‘’
O Zot! Kemi shpresuar se gjendjen tonë do ta kuptojnë të gjithë këtë ditë.*- do të përgjigjen ata.
Ndërsa Hazreti Fatimja do të thotë: ‘’Të dashurit e
mi! Kthehuni prapa dhe kërkoni çdonjërin që ju ka
dashur për hir të Fatimes, kush ju ka ushqyer për
hir të Fatimes, kush ju ka shuar etjen për hir të Fatimes, kush ju ka veshur për hir të Fatimes, kush ju
ka mbrojtur për hir të Fatimes ... merrni për dore
dhe futni në Xhennet...’’
Pejgamberi i Allahut s.a.a., ka thënë * Keni kujdes!
Ahlulbejti im është si anija e Nuhut: kush hip në
të do të shpëtojë, ndërsa kush mungon- do të fundoset.
Marrë nga libri “Hazreti Fatimja dhe Imam Husejni “
botuar nga Bashkësia Islame “Ehli Bejti”

Fatimeja është pjesë e imja, unë urrej çka ajo urren te shikojë.
Dhe çka e lëndon atë, më lëndon edhe mua.- Pejgamberi s.a.a.

Miriai Maria Merjmja
e shenjtë në tekstet sabiane

“Me siguri ata që kanë besuar ose që janë ebrej, edhe të krishterë, edhe sabej, që
i kanë besuar All-llahut edhe botës tjetër dhe kanë bërë punë të mira, shpërblimi
i tyre është te Zoti i tyre. Për ata nuk ka as frikë e as pikëllim” (Kur’an, 2:62) .
KUSH JANË SABEJT

Nuk ekziston e dhënë e
saktë shkencore, lidhur
me origjinën e saktë të
Sabianëve dhe kjo, për
arsye, se kanë ndërruar
emrin dhe identitetin.
Burimet fillestare flasin,
se vet ata nga Kaldej, kanë
FAHREDIN SHEHU pranuar të emërtohen Sa(HULUMTUES I PAVARUR SHKENCOR) bian, ndërsa arabët lokal i
thërrasin Sabi. Dhe këtu
është krijuar huti, sepse flitet për Sabianët e Harranit,
të cilët besonin në yje dhe planetë dhe Sabianët, të cilët
besojnë në një Zot. Etimologjia e fjalës ka këto kuptime:
Sabi’un, ose konvertit apo njerëz, të cilët e ndërrojnë
fenë, nga besimi politeist në besimin monoteist. Sabi
është quajtur edhe Profeti Muhamed, A.S. si dikush, i
cili ka braktisur fenë e të pareve. Kur’ani shkurtimisht i
përmend Sabianët, por nuk ka detaje, se kush janë këta.
Duket se kanë qenë të njohur në kohën e Muhamedit,
mbase kjo është edhe arsyeja pse në Kur’an nuk ka më
shumë të dhëna për këta njerëz.
Shumë autorë kanë krijuar huti në përshkrimin e
tyre, që nga ata, të cilët i konsiderojnë si Ehli Kitab
ose njerëz të Librit, e deri te njerëz që adhurojnë yjet.
Një gjë është e qartë, se Sabianet e Harranit, të cilët
nuk ekzistojnë më, ishin ata, të cilët kanë adhuruar
yjet dhe planetët. Ndërsa Sabianët e kontekstit tonë,
pra Sabianët trashëgimtar të Jahjaut A.S. janë ata, të
cilët i përmend Kur’ani. Vet ata konsiderojnë, se janë
pasardhës të Ibrahimit, Seth-it dhe Nuhut, ndërsa
kultivojnë ritin e Jahjahut A.S. Në Kur’an thuhet:

“Me siguri ata që kanë besuar ose që janë ebrej,
edhe të krishterë, edhe sabej, që i kanë besuar
All-llahut edhe botës tjetër dhe kanë bërë punë
të mira, shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre. Për
ata nuk ka as frikë e as pikëllim” (Kur’an, 2:62) .
Dhe ajeti:

•“Ata të cilët besuan, edhe ata që ishin ebrej,
edhe sabejt, edhe të krishterët – por se kush kanë
besuar All-llahun dhe botën tjetër dhe kanë bërë
vepra të mira, - për ata nuk ka frikë as pikëllim”.

( Kur’an, 5:69). Miriai në tekstet Sabiane
Në tekstet Sabiane, në disa sosh Miriai përmendet si
person me prejardhje hebreje, e cila konverton në religjionin Sabian. Njëri nga tekstet Sabiane i njohur si Haran
Gawaita , për të thotë:
“Dhe [Mandeasit] e donin Perëndinë, i cili, është ,
Adonai, derisa në shtëpinë e Izraelit u krijua diçka
që nuk është vendosur [respekt., është vendosur në
mënyrë jo të natyrshme] në mitrën e Miriait, vajzës
së Mojsiut [Miša]. Kjo është fshehur në mitrën e sajë
për nëntë muaj dhe magjepsi atë derisa u mbushën
nëntë muaj dhe ajo ishte e mbarsur dhe lindi Mesihun
[Mšiha]” .
Haran Gawaita përmend dy shtatëzani, njërën si të
lig dhe të nxitur nga magjia, që i referohet Miriait
dhe tjetra e ngjizur nga fara e pastër, te Elizabeta
(‘Nisbai), e cila sjell një jetë nga fara e pastër, heroin
Sabian, profetin e tyre; Gjon Pagëzorin (Jahjaun).
Në librin e Gjon Pagëzorit, nga burimi origjinal i Sabianëve, situata ndryshon në tërësi. Aty Miriai rrjedh nga
bota e dritës, ku thuhet se është e bija e mbretërve të
Babelit, respektivisht Jerusalemit, edhe në kontekstin e
Jerusalemit libri shfaq konfuzion. Përshkrimi se Miriai
është rritur nga priftërinjtë dhe është e detyruar që të
bëj punë të vështira duke adhuruar Adonai. Mirëpo situata ndryshon kur babai i saj përgatitet që të shkoj në
Sinagogë apo (Bit Ama), ndërsa nëna e sajë në Tempullin
hebre (Mqdiša) dhe që të dy i urdhërojnë asaj, që të mos
dal nga shtëpia dhe që, rrezet e diellit mos të bijnë në
fytyrën e sajë. Por ajo doli jashtë me qëllim, që ta përcjell
babin e sajë për në Sinagogë, por këmbët e çuan në tempullin Sabian të quajtur (Maqšna), duke i gjetur Sabianët
në mes të shërbesës fetare, ku u skajua për t’i dëgjuar
shërbesat dhe aty e zuri gjumi. Njëra nga motrat Sabiane
e zgjoi, duke i thënë se duhet të zgjohet para të vi muzgu.
Ajo ik nga tempulli dhe babai i saj kërkon të dijë nga ajo,
se ku ishte gjatë asaj kohe, i zemëruar ai e akuzon se,
është lavire dhe fton njerëz që të vijnë e shohin se, si vajza e tij e skandalizoi familjen e tij, duke e lënë Judaizmin
dhe duke pranuar religjionin Sabian, Mandai.
Miria fillon të vishet me petkat e bardha Sabiane dhe i
lë anash petkat e bojdisura Hebreje. Ndërsa ndërron
mbulesën e kokës, nga mbulesa Hebreje Tutifta në atë

Sabiane Burzniqa. E obsesionuar nga guximi i jashtëzakonshëm i një konvertimi të ri, ajo mallkon hebrenjtë
dhe priftërinjtë e tyre, duke i mallkuar me pluhur në
gojët e gojë-këqinjëve dhe priftërinjve hebrenj t’u dalin
jelat e kalit në kokat e tyre.
Këtë interpretim narrativ e sqaron jashtëzakonisht
bukur Jorunn Jacobsen Buckly, në librin: “Mandeasit;
Tekstet antike dhe njerëz bashkëkohor”, libri, i cili
ishte pjesë e doktoraturës së saj dhe, e cila ka jetuar një kohë mes komunitetit Sabian në SHBA, dhe në
Irak e Iran.
Jacobsen Buckly sqaron se konvertimi i Miriait nga
Judaizmi në Mandeizëm, shkakton bujë të madhe dhe
në atë kohë secili veprim i gruas në këtë drejtim është
stigmatizuar menjëherë në kurvëri, prandaj zemërimi i
babait ka shfaqur dyshimin në dëlirësin e Miriait te, e
cila është vënë në dyshim mrekullia e Zotit për të qenë
e mbarsur me mrekullinë e Zotit. Pjesa tjetër tek libri
i Gjonit, e vendos Miriai buzë lumit Eufrat, e përzënë
nga komuniteti hebre ajo shndërrohet në pjergull në të
cilën ndalen zogjtë e ndryshëm. Aty ndalet edhe Hibil
Ziwa (Ndriçimi), i cili e udhëzon Miriai dhe e shëron atë.
Kështu, Miriai bëhet priftëreshë e parë. Edhe më herët
ajo shërbente si mësuese e Torës kur nëna e sajë e lut
që t’i kthehet fesë së të parëve, hebraizmit. Ajo mësonte
fëmijët shkrim lexim të Torës.
Kapitujt 21 dhe 22 të librit të Gjonit sqarojnë se si Gjoni
në Jerusalem e lë Torën dhe ligjëron mësimet e veta.
Në këto ligjërata i vijën nënë e tij Elizabet dhe Miriai,
të cilat vajtojnë për shkak e Gjoni do ta lë Jerusalemin,

ndërsa Benia Amin (bijtë e Aminit) dhe Miriai dhe Jaqif
(Jakobi), pyesin Gjonin çka do të ndodh. Ai parashikon
se priftërinjtë Mandai do të vriten, Jerusalemi do të shkatërrohet e më pastaj do të paraqitet Muhamedi.
Miriai përmendet tek Sabianët gjatë secilës lutjeje të
mëngjesit të premteve dhe të shtunave në mbrëmje.
Këto janë lutjet në librin e Gjonit, lutja nr 149 dhe 162.
Dua të përmend se përkthimin dhe studimin e këtyre në
Perëndim e ka bërë i pari, Mark Lidzbarski. Në lutjen 149,
nëna e Miriait e takon tek dera e tempullit, duke e parë
atë me faqe të kuqe dhe gjendjen e sajë të përgjumshme
dhe kërkon sqarime prej sajë:
“A nuk ke dëgjuar bija ime Miria, çka thonë hebrenjtë
për ty?
Hebrenjtë thonë, “Bija jote e do një mashkull, ajo urren Judaizmin dhe e do Naƒiruta ; Ajo urren derën e
Bit ama dhe e do derën e Maškna ; ajo urren Tutifta
Dhe don kurorën e freskët . Gjatë Shabatit (šapta) ajo
punon; të dielave (habšaba) ajo heq dorë nga çdo gjë
(nuk punon).”
Në lutjen 162, Miriai mallkon hebrenjtë, të cilët dëshirojnë të dijen kush e mëson atë në këtë dije, por ajo i
mallkon dhe i thotë se ju kurrë nuk do të shihni çka shoh
unë. Ajo pra ishte në përcjellje të përhershme të Manda
d-Hiia, ose Dija e jetës.
Nga që u pa më lartë, Miriai ishte e keqtrajtuar në komunitetin hebre dhe në disa rrethana ajo ishte e vrazhdë në
mallkimin e saj kundër shpifjeve të tyre.

Punimi komplet i kësaj tematike mund ta gjeni në
www.iknnf.org

Liria njerëzore e kombëtare e
e Naim Frashërit d
Krijimtaria e Naim Frasherit ka rëndësi të posaçme për studime të lirisë
dhe të të drejtave njerëzore e kombëtare të shqiptarëve dhe krijimtaria
e Naim Frasherit ka vlera te veçanta studiuese në rrafshin e studimit të
lirisë dhe të të drejtave njerëzore dhe kombëtare, sikurse edhe në rrafshin e sociologjisë së kulturës, të estetikës dhe të psikologjisë.
LIRITË NJERËZORE
Për Naimin, themel i zhvillimit të mirëfilltë të shqiptarëve është njerëzimi. Këtë e dallojmë në disa vargje,
nga të cilat shkëputem:’’Ndërsa themel i themelit është
vetëm njerëzimi”. Me njerëzi Naimi kupton: konsiderimin e njeriut ” korë dhe shëmbëllesë e Zotit”, qenie me
zemër të pastër, me vetëdije që luan rolin e një gjykatësi
të brendshëm, qenie që respekton secilin pa dallim feje,
që nderon tjetrin dhe mendon për tjetrin e fesë tjetër pa
paragjykime.
Naimi identifikon fenë e shqiptarit me njerëzimin
e njeriut. Sipas Naimit” Feja e kohës së sotme është
vetëm njerëzimi”. Për Naimin të gjithë shqiptarët e tri
konfesioneve kanë mbi themelin e fesë së tyre vetëm
njerëzimin.“ Një perëndi që të gjithë kemi dhe të njëjtën
besë, pra, secili si të dojë le t’i falet perëndisë”, shkroi
poeti ynë para njëqind vjetëve. Naimi vlerëson lartë harmoninë e përhershme të sjelljeve me të tjerët, në rend të
pare me fqinjët. Këtë e dallojmë në këto vargje të tija:” Ne
me sllavët e me grekët, me të gjithë fqinjët tanë, duam të
rrojmë ngaherë me harm oni, si vëllezër, vetëm e drejta
e secilit gjithnjë të respektohet”. Pikërisht këto vlera të
qytetërimit të mirëfilltë u përfshinë në gjysmë shekulli e
më shumë në Deklaratën Universale mbi të Drejtat e Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë
pikëpamje konstatojmë se tradita e popullit shqiptar dhe
këshillat e porositë e poetit Naim Frasheri për njerëzim,
sikurse ka thënë poeti, përkatësisht për sjellje njerëzore
e humaniste, sikurse mund të themi sot, janë kontribut
i shqiptarëve dhe i mendimtarëve shqiptarë konceptimit
të të drejtave dhe lirive njerëzore dhe angazhimit tone të
përbashkët në shqyrtimin e tyre në jetën e përditshme.

KOMBI DHE SHTETI I SHQIPTARËVE
Të drejtat dhe liritë njerëzore Naimi i lidhë ngushtësisht

me të drejtat dhe me liritë kombëtare të shqiptarëve.
Madje, kombësinë e shqiptarit dhe ndjenjën e përkatësisë së tij kombëtare, sikurse edhe vetëdijen kombëtare
e vlerëson lartë. Sipas Naimit “ Duhet mbi çdo gjë, pa
tjetër, kombësia të fitojë”. Këtë pohim e dallojmë në
shumë vargje dhe, madje, mund të thuhet se ky pohim
përbën një prej motiveve kryesore të gjithë veprimtarisë
së Naimit. Kështu, bie fjala, ndër vargjet e këtilla dallohen edhe këto vargje:” Ashtu si fjala grek është për ju
e shtrenjtë dhe e dashur, dhe për fjala shqiptarë është
e shtrenjtë dhe e çmuar”. Lirinë njerëzore dhe lirinë
kombëtare Naimi nuk e ndanë, por në emër të lirisë së
përbashkët Naimi porositë:” Ne duhet me të fortë të lidhemi që të gjithë. Për dallim ton’të shtrenjtë, në emrin e
lirisë”. Sipas tij njeriu arrin deri në liri të mirëfilltë duke
u zhvilluar në kuadrin e lirisë së kombit. Këtë e dallojmë
në vargjet, ku mallkon ata që “ prekin” në lirinë dhe në
kombin e shqiptarëve dhe të dheut të tyre. Në këtë drejtim Naimi ka thënë “Edhe kur, në këtë shekull? Në këtë
epokën tonë? A e doni miqësinë dhe dashurinë tonë? Hiqni
dorë nga sofizmat , nga gënjeshtrat, nga mashtrimet”.
Naimi dallimin ndërmjet njeriut dhe kafshës e bëri edhe
sipas kriterit të pohimit dhe të mohimit të atdheut. Këtë
e dallojmë në këto vargje: “ Kush kërkon që të këmbejë
kombësinë, gjuhën e mëmës, të mohoj atdheun, ndjenjat,
ai do të jetë kafshë” . Për Naimin gjuha e nënës, ndjenjat
kombëtare dhe atdheu është mbi të gjitha. Ai që tradhton këto, ai ka tradhtuar atdheun dhe këtë shqiptar nuk
e do, sipas Naimit, “as mëma e vetë”. Secilin që përpiqet
t’i rrëmbejë trojet tona, atij, sipas Naimit, i vijë vdekja.
Duke u bazuar në këtë të vërtetë Naimi porositë: “Ju o
fqinjët tanë, dhe ti o diplomaci dinake, binduni njëherë
e mirë dhe pa pikën e dyshimit, se shqiptari atdheun s’ia
dorëzon askujt kurrë”. Ndërkaq, kushtet e zhvillimit të
kombit i parasheh në zhvillimin e diturisë të shkencës
dhe të shkollës. Qysh shekullin e XIX e ka konsideruar
shekull të dritës.

e Shqiptarëve në krijimtarinë
dhe vlerat e saj sot
E DREJTA ZHVILLIMORE E SHQIPTARËVE

ose kusht të zhvillimit të lirë të kombit. Por, kush duhet
të bëjë këtë? Sipas mendimit të Naimit, këto duhet ta
bëjnë “perënditë e paqes, përkatësisht perënditë e qielNaimi me keqardhje në mbarim të shekullit XIX ka konlit”. Këta janë ruajtësit e paqes dhe këta duhet të sjellin
sideruar ngecjen e shqiptarëve dhe të kombit shqippaqen jo vetëm shqiptarëve, por të gjithëve. Këtë e daltar, kundruall disa popujve dhe kombeve të tjera. Ai ka
lojmë në vargjet:
kërkuar që në mbështetje të konstatimit të së kaluarës
“Perëndi ndriçoji
dhe të tashmes, që shqippopujt,
sill
ti paqen në mes
tarët vëllezër të jenë të kutyre
jdesshëm për të nesërmen e
Edhe ndihi të fitojnë
tyre. Nxjerrjen e shqiptarëve
lirinë të gjithë”
nga pozita e ngecjes në proPor në emër të lirisë së
cesin e zhvillimit të tyre
këtillë Naimi nga shqiptarët
Naimi e sheh në shpëtimin
kërkon: besnikëri ndaj kome kombit, të nderit dhe të labit, bashkim të përhershëm,
vdisë së tij me anën e shekrespekt të tjetrit, miqësi,
ullit të dritës, sepse, sikur
dashuri, mbrothësi, nderim
ka thënë poeti: “...pa gjuhën
e urtësi. Por, kush t’i siguroe pa shkencën , pa shkoljë këto?Naimi u drejtohet
lim, pa të mjafta dituri, sot
në rend të parë vetë shqipasgjë nuk vlenë në botë”.
tarëve dhe zhvillimin etik të
Naimi kombin dhe shtetin
tyre. Dy janë vlerat kapitale
e shqiptarëve e përcakton
me përmasë të theksueshme
sipas shtrirjes etnike dhe
qytetëruese, që dalin në pah
historisë së zhvillimit të tij.
dhe perceptohen si të këtilNë mbështetje të së drejtës
la nga lexuesi i kësaj poeme.
historike Naimi përfundon:
Këto vlera janë” :
“Ne jemi një komb të gjithë,
1)Karakteri universal i lirisë
jemi bijtë e një atdheu,
dhe i të drejtave njerëzore e
një trup jemi dhe një zemër ,
kombëtare duke mos i cenujemi një fis e një farë.
ar këto askush askujt, dhe
Kemi një ide, një gjuhë, një
2)Lirinë e këtillë e çmon
palë doke e zakone,
të drejtën natyrore dhe në
Dhe së fundi, që të gjithë sot
“Le të mbetet pjella e ime e paprekur, pacenuar emër të Zotit kërkon që
jemi në një mendje
Për të mirën e përbashkët, Dhe ju, perëndi të qiellit, ju o perëndi të paqes këtë të mos e prek, sikurse
për lavdinë e Shqipërisë”.
Jepjani mollën e sherrit drejtësisht kujt i takon” thotë ai, as te foshnja.
Ky është, sipas Naimit identiteti i shqiptarëve, i kombit të tyre dhe i origjinës së
shqiptarëve. Ai ka përfunduar duke kërkuar drejtësi për
pasardhësit e shqiptarëve.
Për ata që cenojnë të drejtat dhe liritë e njeriut të kombit shqiptar, Naimi kërkon drejtësi. Cenimin e këtyre të
drejtave dhe lirive e emërton me shprehje popullore, përkatësisht me shprehjen “mollë e sherrit”. Sipas Naimit
drejtësia ruan paqen, të cilën ai e ka anticipuar faktor

Lirinë e shqiptarëve dhe të
kombit shqiptarë Naimi e nxjerrë nga karakteri universal i lirisë njerëzore, kurse zhvillimin e lirisë kombëtare
dhe mbrojtjen e saj e vlerëson detyrë të secilit. Këtë detyrë e shprehë me ngjyrime të thella emocionale, të cilat
e përçojnë përmbajtjen e poemës mbi lirinë kombëtare
duke përfunduar me brohoritje vargore:
“Poshtë armiqtë e tiranët! Poshtë grindja, errësira!
Rroftë Besa dhe liria!Rroftë drita, dituria!.

Këndi i
LUTJA PËR NXËNIEN E DIJES
Kjo lutje përmbahet në një nga ajetet e Kuranit Fisnik dhe
njihet si lutja e Musait a.s. Preferohet që të thuhet kohë pas
kohe gjatë lutjeve në namaz dhe jashtë namazit, kur kemi
për t’u paraqitur në provime, gjykime, fjalime të ndryshme
etj.
BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM.
RABI SHRAHLI SADRI.
VE JESIRLI EMRI.
VAHLUL UDEKE MIN LISANI.
JEFKAHU KAVLI.
O ZOTI IM , ZGJEROMA KRAHARORIN
TIM.
DHE MA LEHTËSO PUNËN TIME!
ZGJIDHMA NYJËN NË GJUHËN TIME,
TA KUPTOJNË FJALËN TIME.
Surja TAHA 25-28

LUTJA PËR SHTIMIN E DIJES
KUL RAB-BI ZIDNI ILMA - O ZOT MA ZGJERO DIJEN TIME.!

LUTJA ÇDO MËNGJES E ÇDO MBRËMJE
Me këtë lutje lutu çdo mëngjes e mbrëmje. Kjo është lutja e prijësit të besimtarëve,
Imam Aliut – paqja qoftë mbi të, në natën e fjetjes në shtratin e Pejgamberit Muhamed –paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, kur ai migroi nga Mekja në Medine.
“O Zoti im! O Zoti im! O Zoti im!
Unë të lutem Ty me të vërtetën e Muhammedit e të familjes së Muhammedit që
kanë prej Teje:
Madhëro dhe dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin dhe për familjen e Muhammedit.
Vendose dritën në syrin tim!
Forcoje besimin në fenë time!
Bëje të qëndrueshëm ndërgjegjësimin në zemrën time!
Shpëtomë mua!
Bëje të bollshëm furnizimin me ushqim,
dhe bëje të përhershëm falënderimin për Ty
për aq kohë sa Ti të më mbash në këtë botë.”

Shpirtit
LUTJA E PËRDITSHME PËR PLOTËSIMIN
E DËSHIRAVE DHE NEVOJAVE TONA
Dijetarët kanë shpjeguar se nga kushtet e pranimit të lutjes nuk mund të
jetë vetëm leximi i lutjes (duasë), por, nevojtari duhet të insistojë në lutjen e tij gjersa të shohë se po i realizohet lutja. Prandaj duhet të veprojë
disa nga këto veprime:
1-Pas namazit të sabahut thuaj shtatëdhjetë herë JA FET-TAH që është
emri i Allahut, që do të thotë – ‘O Zgjidhjedhënës’. (Pra lusim Allahun të
na japë zgjidhje për punët apo dëshirat tona).
(Në vend të atributit të Allahut ‘JA Fetah’, mund ta lusim Zotin me
ndonjë emër tjetër të Tij, në varësi të asaj çka na nevojitet neve, p.sh.
‘JA REZAK’, që do të thotë: ‘O Furnizues’, etj..)
2-Të këndosh vazhdimisht lutjen e mëposhtme, të cilën Pejgamberi (s.a.a.) ia
mësoi njërit prej shokëve të vet, i cili ishte i sëmurë dhe i varfër. Por, nuk shkoi
shumë dhe prej tij u largua sëmundja dhe varfëria. Ja dhe lutja:

“Nuk ka mbrojtje dhe fuqi përveçse me Allahun;
Jam mbështetur në të Gjallin që nuk vdes.
Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm Allahut,
i Cili nuk ka fëmijë;
për Atë nuk ka shok e ortak në sundim;
Ai nuk ka as ndonjë të afër të pafuqishëm,
dhe vetëm Atë madhërojë me madhështime të shumta.”
Apo në gjuhën arabe:
LA HAVLE VE LA KUV-VETE IL-A BIL-LAH,
TEVEK-KELTU ALEL HAJ-JIL-LEDHI LA JEMUT.
VEL HAMDULILAHIL-LEDHI LEM JET-TEHIDH
VELEDEN
VE LEM JEKUL-LEHU SHERIKUN FIL MULKI
VE LEM JEKUL-LEHU , VELI-JU MINEDH-DHUL-LI
VE KEB-BIRHU TEKBIRA...
3- Gjithashtu është mustehab (e pëlqyeshme) të bëhet edhe sexhdja e falënderimit. Përsëri nëse dëshiron dhe nuk je duke nxituar, thuaj njëqind herë me kokë në sexhde dhe me tespihe në dorë, fjalën:
- faleminderit, faleminderit, apo në gjuhën arabe: SHUKREN, SHUKREN.....
- pastaj: më fal, më fal, ose në gjuhën arabe: AFVEN, AFVEN...... ,
- dhe në fund themi 3 herë: Faleminderit vetëm Allahut, apo në gjuhën arabe: ELHAMDULIL-LAH .
Duhet ta dimë se prej pejgamberit, Muhamedit (s.a.a.), dhe Imamëve të familjes së tij janë transmetuar shumë lloje të dhikreve (përmendjes së Allahut) dhe lutje të shumta që këndohen kur lind e kur
perëndon dielli; madje janë të shumta ajetet e Kur’anit Fisnik dhe hadithet e Pejgamberit (s.a.a.) të
cilat na nxisin të kemi dëshirë të lutemi në këto dy kohë.
MARRË NGA LIBRI “KURORA E LUTJEVE” IBH

Karakteri i mirë

“Gruas me moral të mirë Allahu i Plotfuqishëm do t’i japëshpërblime të njëjta sikur për xhihadin. Ai do ta përfshijë me
shumë mirësi edhe gjatë ditës edhe gjatë natës“.

Ai që ka sjellje dhe karakter të mirë, gjithashtu, në të
njëjtën mënyrë do të ballafaqohet me vështirësi dhe me
probleme të jetës. Këto janë tipare të personalitetit që i
tërheqin njerëzit dhe pas të cilave njerëzit gjithnjë pasojnë. Personat që kanë sjellje dhe karakter të mirë duhet
të jenë imun ndaj pengesave psikike, meqë moto e jetës
së tyre është t’i tejkalojnë problemet, aq sa mundet, në
mënyrë sa më të mirë.

Imam Sadiku a.s. ka thënë: ”Asnjë formë
e jetesës nuk është më e mirë se sa karakteri i pëlqyeshëm”
Por, edhe personat me karakter të keq, gjithashtu,
do të konkludojnë se jeta është jo e këndshme, meqë
marrëdhëniet e njerëzve të tillë nxisin tronditje dhe
acarim. Personi i këtillë ankohet dhe shpreh një mos pajtueshmëri me jetën. Këtyre sjelljeve shumica e njerëzve
u largohen për shkak se personi mbetet vetëm me shumë
pak shokë. Pra, këto janë disa situata të cilat u nënshtrohen problemeve të ndryshme psikike dhe sëmundjeve
tjera për shkak të shqetësimeve dhe zbrazëtirave përmes
së cilave personi me sjellje të këqija e shikon jetën.

Pejgamberi s.a.a. thotë: ”Personi me
karakter dhe sjellje të keqe gjithnjë do
të jetë në vuajtje e mundime”.
Sjellja e mirë dhe e pëlqyeshme, në përgjithësi, është
më se e nevojshme mes njerëzve, e në veçanti mes bashkëshortëve, meqë bashkëshortët patjetër duhet të jenë
së bashku për të ndërtuar jetë të përbashkët.

E nderuara zonjë! Nëse doni të jetoni një jetë të mirë me
bashkëshortin dhe me fëmijët e juaj, atëherë veproni
ashtu që sjellja dhe karakteri juaj të jenë të mirë e të
pëlqyeshëm. Jini me karakter të mirë e jo grindavece.
Ju keni mundësi që shtëpinë tuaj ta shndërroni në një
Xhenet të begatshëm ose në një Xhehenem të këndellur.
Ju mund të jeni e mirë si melek ashtu që bashkëshorti
dhe fëmijët tuaj në ju mund të gjejnë qetësi. A e dini ju se
çfarë përshtypje të shkëlqyeshme mund të leni në zemrat e tyre me sjelljet dhe fjalët tuaja të mira?
Përshtypja e mirë në mendimet e tyre është e freskët
gjersa shkojnë në shkollë ose në punë dhe kjo u ndihmon
ta fillojnë ditën me të mirë. Për këtë arsye, nëse llogaritni në kualitetin e jetës suaj dhe në marrëdhëniet që i
keni me bashkëshortin tuaj, mos u bëni negative. Bëhuni
pozitive në sjelljen dhe karakterin tuaj sepse shtylla më e
mirë e më fortë e sigurimit bashkëshortor është morali i
mirë që çon drejt karakterit të mirë.
Shumica e rasteve të shkurorëzimit janë pasojë e natyrës
së mos pajtueshmërisë së burrit dhe gruas. Statistikat e
shkurorëzimeve tregojnë se mes bashkëshortëve nuk ka
pasur vlera morale dhe respekti. Burimi kryesor i konflikteve familjare dhe i pasojave të mosmarrëveshjeve
është mospërputhja e karaktereve.
Një grua u ankua para trupit gjykues se bashkëshorti i
saj drekë e darkë i ha jashtë shtëpisë. Bashkëshorti i saj
këtë e arsyetoi se shkaku që ai ushqehet jashtë është se
bashkëshortja e tij nuk përmbante në vete asgjë kreative
dhe se ishte më e keqja dhe gruaja më e urryer në botë.
Gruaja çohet dhe fillon ta rrahë burrin e saj në sy të
gjykatësve. Kjo grua e poshtër mendonte se përmes ankesave, keqtrajtimeve e rrahjeve do të mund ta kthente
në shtëpi. Por, ajo nuk e përdori metodën e thjeshtë

dhe inteligjente që ka të bëjë me atë se duhej të ishte e
kuptueshme dhe të kishte sjellje të përshtatshme.
Një grua tjetër u deklarua para gjyqit se bashkëshorti i
saj nuk ka folur me të pesëmbëdhjetë muaj dhe se ia ka
paguar harxhimet familjare përmes nënës së vet. Burri
deklaroi se nuk mund më t’i duronte sjelljet e gruas së
vet, gjë që e detyroi që të mos flasë me të pesëmbëdhjetë
muaj.
Shumica e konflikteve familjare mund të zgjidhen me
mirësi, mëshirë e karakter të mirë. Nëse bashkëshorti juaj nuk është i dashur, nëse në mbrëmje del vetë,

A e dini ju se
çfarë përshtypje
të shkëlqyeshme
mund të leni në
zemrat e tyre me
sjelljet dhe fjalët
tuaja të mira?

nëse ju ofendon, shkapërderdh pasurinë tuaj, flet për
shkurorëzim e ndarje ose për shumë shkaqe që sjellin
gjer në konflikt familjar, ekziston vetëm një mënyrë për
ta zgjidhur atë. Ajo mënyrë është që të jeni e dashur dhe
me virtyte të mira. Rezultatet e kësaj sjellje janë të çuditshme.
Imam Sadiku a.s. ka thënë: “Gruas me moral të mirë Allahu i Plotfuqishëm do t’i japë shpërblime të njëjta sikur
për xhihadin. Ai do ta përfshijë me shumë mirësi edhe
gjatë ditës edhe gjatë natës“.
Etika bashkohore

Prania e Zemrës

“O Ebu Dherr, adhuroje Allahun sikur po ta shihje, sepse n
Kemi shumë këshilla të dobishme të Pejgamberit, s.a.a.
që ta arrijmë lumturinë, ndoshta këshilla më e mirë do të
mund të ishte ajo me të cilën do ta mësonte me mënyrën
më të mirë të robërimit ndaj Allahut, dhe t’ia hapë
rrugën e fitimit të dobive më të mëdha nga ai robërim,
e ajo është posedimi i pranisë së zemrës gjatë ibadetit.
Prania e zemrës fitohet me ushtrim, veprim praktik dhe
perceptim të pranisë së Allahut, respektivisht që njeriu
vazhdimisht ta ndjej që është në prani të Allahut dhe që
është i afërt për Të, sepse sikur dikush do të afrohej me
Allahun, kurrë nuk do të ndjehej i lodhur nga të drejtuarit Atij dhe dëgjimit të fjalimit të Tij: në fakt, i dashuruari sa më shumë kohë të kaloj me të Dashurin dhe sa më
shumë t’i drejtohet, në përputhje me kohën e kaluar i
rritet edhe dashuria.

Pse e falim shpejt namazin?
Arsyeja pse lodhemi shpejt gjatë kryerjes së adhurimit
është se namazin e falim me nxitim që t’i kryejmë punët
e përditshme dhe nëse namazi rastësisht na zgjatet, jo
vetëm që nuk kënaqemi në të, por ndjehemi sikur të
ishim mbyllur në kafaz - është rrethana që nuk e dimë
dhe nuk vërejmë se pranë Kujt po qëndrojmë dhe me
Kënd po bisedojmë.

Imam Aliu ka thënë:

Është e mundur që me dijen e fituar ta njohim nivelin e adhurimit
dhe madhështinë e Zotit dhe ta
ndjejmë lartmadhërinë e Tij, por
ato perceptime të trurit nuk kanë
lënë gjurmë në zemrat tona dhe
nuk mund të jenë shkas për vendosjen e lidhjes së vërtetë me Allahun. Ajo që sjell deri te vendosja e lidhjes
së vërtetë me Allahun është prania e zemrës me rastin
e kryerjes së ibadetit (robërimit ndaj Allahut). Ibadetet
të cilat ia dalim t’i kryejmë kanë për efekt vetëm çlir-

imin nga ky obligim, ndërsa ato dobi që do të duhej t’i
realizonim përmes ibadetit ne nuk i arrijmë sepse ibadetet tona janë të privuar nga frymëzimi dhe i kryejmë
pa praninë e zemrës. Angazhimi me punët e kësaj bote e
pengon afrimin e zemrës ndaj Zotit dhe fitimin e pranisë
së zemrës dhe kjo është vështirësia me të cilën përballemi.

Çka të bëhet që njeriu në namaz ta ketë
praninë e zemrës?
Çdo herë parashtrohet pyetja: çka të bëhet që njeriu në
namaz ta ketë praninë e zemrës? Arritja e pranisë së
zemrës kërkon trajnim të vazhdueshëm shpirtëror (rijazet). Për fillim, njeriu duhet të ulet në ndonjë qoshe,
të vetmohet, dhe të mendoj për atë që Allahu e sheh.
Disa mësues të ahlakut (etikës) propozojnë përdorimin
e imagjinatës gjatë këtij ushtrimi, edhe atë në mënyrën
vijuese:
Nëse jeni në ndonjë dhomë apo jeni vetmuar diku tjetër,
merreni me mend që Ju dhe sjelljen Tuaj e shikon dikush
që është i fshehur në atë vend. A është sjellja juaj e njëjtë
me atë kur kishit menduar që nuk
ju sheh askush? Sidomos nëse ai
person (vëzhguesi) nuk është dikush i zakonshëm, por dikush të
cilin e konsideroni të rëndësishëm
dhe shihni që fati juaj është në
duart e Tij. Keni dëshirë t’i jeni i
dashur dhe do të dëshironit që t’ju
dojë Ju. Në këtë rast a mund të jeni fare të pavëmendshëm ndaj tij dhe a mund të preokupoheni me ndonjë
punë tjetër?

“Kini frikë nga të bërit mëkat ndaj
Allahut në vetmi, sepse Ai që është
dëshmitar është edhe gjykatës.”

Nëse njeriu përmes ushtrimeve ia del që në vetvete të

s në Namaz
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nëse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.”
formësojë njohjen se gjendet në prani të Zotit dhe që
Zoti e sheh, edhe pse ai nuk e sheh Zotin, gradualisht
në ibadete do të jetë i pranishëm edhe me zemër, dhe
ibadetet do t’i kenë shpirt. Një ibadet i tillë si pasojë nuk
do të ketë vetëm çlirimin nga obligimet, por ibadeti për
atë njeri do të jetë shkas i përparimit shpirtëror, ngritjes
dhe afërsisë me Zotin.
Prandaj, personat që deri më tani nuk janë përpjekur që
ta arrijnë praninë e zemrës në namaz do të duhej që çdo
ditë të ndanin kohë për të ushtruar: të ulen në ndonjë
kënd në vetmi dhe të mendojnë për atë se Zoti i Madhërishëm e sheh. Natyrisht, nuk ka dyshim në faktin që njeriu gjithmonë është në prani të Zotit dhe që Zoti e sheh,
për çka në Kur’anin Fisnik bëhet me dije në disa vende:
Ai i kupton shikimet mëkatare të drejtuara fshehurazi,
edhe atë që e fshehin zemrat. (Mumin, 7)
Një nxënës kishte treguar ngjarjen në vijim: Në çastet e
fundit të jetës së profesorit tim, shkova tek ai dhe kërkova të më këshillonte. Profesori mezi hapi gojën dhe tha:
A nuk e di ai se Allahu sheh gjithçka? (El-Alek, 14)
Në fjalinë e parë të hadithit Pejgamberi, paqja e Allahut
qoftë me të dhe Familjen e tij të ndershme, ibadetin e ka
theksuar si çelës i lumturisë njerëzore. Mandej në fjalitë
vijuese kishte filluar të shpjegonte nivelet që ekzistojnë në adhurimin e Zotit. Përveç kësaj, në fjalinë e parë
vëmendja është drejtuar në llojin e ibadetit dhe në domosdoshmërinë që ibadetet duhet të posedojnë shpirt—
ndërsa shpirti i ibadetit është prania e zemrës.
Në të vërtetë këtu vërejmë që vetëm ibadeti dhe robërimi
nuk janë drejtpërdrejtë subjekt i këshillimit, ashtu siç kjo
çështje është marrë parasysh në hadith si diçka e padiskutueshme.

Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në një nga
citatet e tij të shkurtër thotë:
“O njerëz, kini frikë Zotin, i cili dëgjon
kur flisni, dhe e di edhe atëherë kur
fshiheni!”
Hadithi i Pejgamberit Muhamed –paqja
qoftë mbi të dhe familjen e tij:
“O Ebu Dherr, adhuroje Allahun sikur
po ta shihje, sepse nëse ti nuk e sheh
Atë, Ai të sheh ty.”
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Vetitë e robërimit dhe
rruga e shpëtimit
di

Transmetimi të cilin do ta shqyrtojmë është
përmbledhje e këshillave të sublimuara
dhe shumë të dobishme të Pejgamberit
Muhammedit , dhënë njërit prej sahabëve
të tij të ndershëm, Ebu Dherrit.
Ebu Dherri tha: Një mëngjes, hyra te Pejgamberi i Allahut dhe hyra në mesxhidin
e tij. Në mesxhid nuk pashë asnjë nga
njerëzit e tjerë përveç pejgamberit Muhammedin dhe Aliun, paqja qoftë mbi ta,
i cili ishte ulur pranë tij.
Shfrytëzova rastin që në mesxhid nuk ishte
askush dhe i thashë: ”O Pejgamber i Allahut, për ty do ta flijoja edhe nënë dhe
babain, më këshillo diç për çka Allahu do
të më shpërblej.”
Pejgamberi s.a.a. u përgjigj: “Po, Ebu
Dherr, ti je njeri fisnik! Vërtetë je nga mesi
ynë, nga Ehli-bejti!”
Siç e vërteton hadithi i cituar, Ebu Dherrin ora e llogaritë në Ehli Bejtin e tij. Dhe
në lidhje me Selman Farisin , Pejgamberi
s.a.a. ka thënë: “Selmani është yni, nga
Ehli-bejti.”
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Në vazhdim të hadithit Pejgamberi,
s.a.v.a., fillon ta këshilloj Ebu Dherrin:
“Ta jap një këshillë dhe pres që ta ruash
dhe të veprosh sipas saj, sepse ajo përfshinë të gjitha rrugët dhe shtigjet e së
mirës (hajrit). Nëse vepron sipas kësaj
këshille, do të të dhurohet mirësia e kësaj
dhe Botës tjetër.”
Pastaj citoi ajetin:
O besimtarë, kini frikë nga Allahu dhe u
besoni pejgamberëve të Tij, Ai nga mëshira e Vet do t’u japë dy shpërblime...(Hadid, 28)
Prandaj, kuptimi i fjalimit të Pejgamberit,
paqja e Allahut qoftë me të dhe familjen
e tij të ndershme, do duhej të ishte: Po
veprove sipas këshillës sime, do të kesh
mëshirë të dyfishtë.
“O Ebu Dherr, adhuroje Allahun sikur po ta
shihje, sepse nëse ti nuk e sheh Atë, Ai të
sheh ty.”
Në lidhje me këtë kuptimësi në një hadith
tjetër thuhet:“Mirësi është që ta adhurosh
Zotin sikur po ta shihje.”

RRËFIME NGA JETA
E PEJGAMBERIT S.A.A.

(PAQJA QOFTË MBI TË DHE FAMILJEN E TIJ)
El-Hakim En-Nijsaburij me sened nga Ummu Fadl bintul Harith, bashkëshortja e Abbas ibn Abdul Muttalibit,
e cila ka shkuar tek i Dërguari i Allahut dhe i ka thënë:
-O i Dërguari i Allahut, unë kam parë një ëndërr të
keqe mbrëmë.
Ai i tha: Si ishte?
Ajo i tha: Ishte e tmerrshme.
Ai i tha: Si ishte?
Ajo i tha: Unë pashë sikur një pjese e trupit tënd u pre
dhe ra në prehërin tim.
I Dërguari i Allahut i tha: Ke parë diçka të mirë. Fatimja
do të linde, inshallah një djalë dhe do të jetë në prehrin
tënd.
Hazreti Fatimja lindi Husejnin dhe u vendos në prehrin
tim, ashtu siç tha i Dërguari i Allahut. Një ditë, hyra te i
Dërguari dhe e vendosa atë në prehrin e tij. Pastaj pashë
sytë e të Dërguarit të Allahut që po lotonin.
Ajo tha: I thashë: O i Dërguari i Allahut,
nëna ime dhe babai im qofshin kurban për ty! Çfare ke?
Ai tha: Më erdhi Xhebraili (paqja qofte mbi te!) dhe me
lajmëroi se ummeti im do ta vrase këtë djalin (nipin) tim.
Unë i thashë: Këtë?
Ai tha: Po. Ai me solli edhe dheun e kuq.
(El-Mustedrek alafs-Sahihejn, 3/194, hadithinr. 4818.
E ka transmetuar Ibn Asakiri ne
Tarijkh Dimashk, 14/197.)z

PEJGAMBERIN E LANË VETËM...!
Rrëfen Xhabir ibn Abdullah el-Ensari, njëri prej sahabeve
të mëdhenj: “Ishim duke e falur bashkërisht namazin e
Xhumasë me Resulullahun s.a.a. –paqja qoftë mbi të dhe
Familjen e tij. Në atë moment mbërriti karvani nga Siria
që ishte duke sjellë mallra ushqimore. Kur e panë këtë
sahabet, e lanë në këmbë të Dërguarin s.a.a. duke e falur namazin, përveç dymbëdhjetë prej tyre, dhe të gjithë
shkuan te vendi i karvanit”. (Sahihi Buhari, Libri i Xhumas, xhuzi një dhe tre).
Le ta paramendojnë lexuesit tanë këtë pamje trishtuese.
I dërguari i fundit është duke e falur namazin e Xhumas
ndërsa ata sahabe të vlefshëm e të drejtë e lënë në këmbë të dërguarin bashkë me dymbëdhjetë të tjerë kur vjen
puna te malli i kësaj bote. Për hir të Allahut! Sikur të
kishin rastin njerëzit e ditëve të sodit për ta falur namazin mbas të Dërguarit s.a.a nuk i kishin lënë të gjitha
punët e kësaj bote? Ai që nuk do ta kishte bërë këtë, do të
ishte sigurisht prej mynafikëve apo prej jobesimtarëve.
Si mund të lë amanet Kuranin atyre që e lënë në këmbë
të Dërguarin s.a.a. Ata që ia përshkruajnë këtë të Dërguarit s.a.a. nuk paskan asnjë lidhje me fenë e tyre. Ai që
ka besim, edhe po t’ia presin kokën në atë moment nuk
do të ishte ndarë nga i Dërguari i Zotit, edhe po t’ia jepnin pasurinë e tërë botës. Besimtarët e vërtetë asnjëherë
nuk e ndërrojnë ahiretin me mallin e kësaj bote. Besimtarët e vërtetë nuk ndahen nga i Dërguari s.a.a. edhe
nëse fundi i tyre është vdekja.

PEJGAMBERI S.A.A. I PAJTOI, POR ATA......!
I Dërguari i Zotit ndodhej në një udhëtim bashkë me sahabet dhe u paraqit një fërkim, grindje në mes Muhaxhirëve
(Mekasëve) dhe Ensarëve (Medinasëve). Të dytë i thirrën për ndihmë fiset e tyre. Kur e pa këtë i Dërguari s.a.a. tha:

- “A jeni kthyer në shoqërinë e kohës së xhahilijetit ( injorancës para islamike) ?”

Të dy grupet mundoheshin që ta paraqitnin veten të drejtë dhe i Dërguari s.a.a. i dëgjoi ata dhe në fund i pajtoi. Prej
Ensarëve, Abdullah ibn Ubejji, tha: - “Lëreni tani fjalosjen. Kur të kthehemi në Medine, i ndershmi (medinasi)
do të jetë mbi të poshtrin( mekasin) ’’. Kur e dëgjoi këtë Omeri, shkoi te i Dërguari s.a.a. dhe tha: “Ja Resulullah!
Më jep leje t’ia pres kokën atij!” Resulullahu (s.a.v.) tha: “Mos e prek atë! Nuk dua që njerëzit të thonë ‘Muhamedi po i vret sahabet e tij” (Sahihi Buhari; Libri i virtyteve të Kuranit, kapitulli i sures Munafikun)
Në këtë ngjarje na bëhet e qartë se gjatë paraqitjes së një fërkimi në mes atyre që kanë emigruar nga Mekeja dhe
banorëve të qetë të Medinës përnjëherë harrohen lidhjet nga feja që i kanë në mes veti. Athua si do të veprojë një
popull mbas vdekjes së të Dërguari s.a.a. që përpara prezencës së tij i kthehet ligjeve të kohës së xhahilijetit?
Shembuj të tillë mund të gjenden edhe në shumë libra të historisë. Në të gjitha librat burimore historike është rrëfyer
në mënyrë të qartë sesi kanë vepruar Ensarët dhe Muhaxhirët në lidhje me ngjarjen e halifatit mbas vdekjes së të Dërguarit s.a.a. Xhenazja e të Dërguarit paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij, nuk ishte varrosur ende, ndërsa Muhaxhirët
dhe Ensarët e diskutonin në mes veti çështjen e kalifatit edhe pse vetë Pejgamberi s.a.a. e kishte lënë emanet se pas tij
do të vijë Imam Aliu si Lider shpirtëror. MEN KUNTU MEVLA FE HADHA ALIJUN Mevla “ Kush më ka njohur

mua si prijës , zotëri, pas meje e keni Aliu është prijësi juaj. “

PËRGJEGJËSIA
Prindërit janë instrumente që ia japin formën qenies njerëzore, në atë mënyrë që fëmijët të jenë të
mirë apo të këqij. Shërbimi më i madh që prindërit
mund tua japin fëmijëve të tyre është se ata i përgatisin fëmijët që të përfitojnë sjelljet e mira, të jenë
të dashur, të shoqërueshëm me të tjerët, të kuptueshëm, liridashës, guximtarë, të drejtë, të urtë, fisnikë,
të besueshëm, përg jeg jës, punëtorë dhe të edukuar.

Në sytë e Islamit, pozita e babës dhe e nënës është shumë
e lartësuar. Allahu, i Dërguari i Shenjtë dhe Imamët e pagabueshëm, i kanë këshilluar njerëzit në lidhje me këtë.
Ekzistojnë ajete të shumta në Librin e Shenjtë që kanë
të bëjnë me këtë temë. Mënyra e sjelljes shembullore të
fëmijëve ndaj prindërve të tyre, është vlerësuar si njëra
ndër adhurimet më të mira.
Allahu i Madhëruar thotë:

“Zoti yt të ka urdhëruar që ti të adhurosh vetëm
Atë dhe të sillesh në mënyrë bamirëse ndaj
prindërve.” (Kuran, 17/23)
Imam Xhafer Sadiku (a.s) thotë: “Tri vepra janë më të
mira: falja e pesë namazeve të obliguar në kohën
e duhur, sjellja e mirë ndaj prindërve dhe lufta në
rrugën e Allahut.”

Shtrohet pyetja: Pse Allahu ua ka dhënë prindërve besimtarë këtë pozitë aq të lartë dhe a është dhënë kjo pozitë
pa ndonjë arsye të posaçme? Çfarë vepër të madhe kryejnë prindërit për fëmijët e tyre që të meritojnë atë pozitë
aq të lartësuar? A kanë vetëm prindërit të drejtë ndaj
pasardhësve të tyre dhe athua edhe fëmijët nuk kanë të
drejta ndaj tyre?
Koha kur fëmija është në procesin e adaptimit të mënyrës
së jetës, që mund ta bëj atë të virtytshme apo të lig, është
koha më e mirë kur mund të ndikohet tek ai, që ai të
ndryshohet në një qenie të përkryer njerëzore apo në një
shtazë të degraduar dhe të egër. Virtytshmëria apo ligësia
e një personi do të varet nga formësimi që edhe kjo është
përgjegjësi mbi supet e prindërve. Në fakt, prindërit janë
instrumente që ia japin formën qenies njerëzore, në atë
mënyrë që fëmijët të jenë të mirë apo të këqij. Shërbimi më i madh që prindërit mund tua japin fëmijëve të
tyre është se ata i përgatisin fëmijët që të përfitojnë
sjelljet e mira, të jenë të dashur, të shoqërueshëm me të
tjerët, të kuptueshëm, liridashës, guximtarë, të drejtë,
të urtë, fisnikë, të besueshëm, përgjegjës, punëtorë dhe
të edukuar. Prindërit duhet t’i formojnë fëmijët e tyre
në atë mënyrë që ata të jenë të suksesshëm në këtë dhe

në botën tjetër. Vetëm njerëzit e tillë janë të dhuruar
me një pozitë të lartësuar të prindërve dhe jo ata që me
plotësimin e dëshirave të tyre trupore e kanë shkaktuar
lindjen e fëmijës dhe pastaj e kanë lënë fëmijën në mbrojtje të vetvetes, duke u bërë shkaktarë të mundshëm të
shkuarjes së fëmijës në rrugë të gabuar.
I Dërguari i Shenjtë ka thënë: “ Gjëja më e mirë që babai
mund të sigurojë për fëmijën e tij është sjellja e mirë dhe
formimi i moralit të tij.”
Nëna ka një funksion më të rëndësishëm për të kryer në lidhje me rritjen e fëmijëve. Madje, edhe gjatë
shtatzënisë, mënyra e ushqimit të nënës dhe sjellja e saj
ndikojnë në zhvillimin e virtyteve të fëmijës në të ardhmen.
I Dërguari i Islamit ka thënë: “Fatbardh është ai që

baza e virtyteve të tij është formuar në mitrën e
nënës.”
Pastaj: “Xheneti është nën këmbët e nënës.”

Prindërit që nuk i kushtojnë vëmendje edukimit dhe
formimit të fëmijëve të tyre, do të bëhen fajtorë për shkak të kësaj pakujdesie. Prindërit e tillë duhet të pyeten
se athua ata kanë bërë marrëveshje më fëmijët e pafajshëm që vetëm t’i lindin dhe pastaj t’i braktisin, sikur
dhentë dhe bagëtitë. Tani që ti je bërë shkak i ekzistencës
së tij, duke u mbështetur në parimet e religjionit dhe të
urtësisë njerëzore, edukimi dhe formimi i tij është përgjegjësia jote obliguese.
Prindërit kanë përgjegjësi edhe ndaj shoqërisë. Fëmijët e
sotshëm do të jenë burra e gra, qytetarë të së nesërmes.
Fabrika e shoqërisë do të formohet prej këtyre individëve. Çfarëdo mësimi që e mësojnë sot, të nesërmen
do ta zbatojnë në praktikë. Nëse formimi i tyre sot është
i përkryer, shoqëria e së nesërmes do të jetë e pa metë.
Dhe nëse gjenerata e sotme e pason programin e gabuar
të formimit, është e paevitueshme që shoqëria e nesërme
do të bëhet fatkeqe dhe e prishur.
Edukimi dhe formimi nuk duhet të trajtohen si çështje
të parëndësishme. Përpjekjet që prindërit i bëjnë për t’i

A E PRINDËRVE
Prof. Besa Bytyqi

edukuar fëmijët e tyre dhe vuajtjet që i pësojnë në këtë
drejtim, rezulton me krijimin e mijëra profesorëve, doktorëve dhe inxhinierëve. Janë prindërit ata që orvaten të
ndërtojnë qenien e përkryer njerëzore, mentorët e aftë
dhe besimtarë, si dhe profesionistët tjerë.
Prindërit që i rrisin fëmijët e sinqertë dhe besimtarë, jo
vetëm që bëhen të dobishëm për fëmijët e tyre dhe për
shoqërinë, por gjithashtu formojnë një vend të ngrohtë
për vetveten në shoqëri. Këta fëmijë do t’u ndihmojnë
prindërve të tyre në pleqërinë e tyre të thyer.
Aliu, Udhëheqësi i besimtarëve thotë:

“Pasardhësi i lig është ndër vuajtjet më
të rënda për prindërit”
“Pasardhësi i lig shkakton humbjen e respektit për prindërit, ndërsa
trashëgimtarët janë të turpëruar.”

Sa i përket pyetjes së fundit se a kanë vetëm prindërit të
drejtë ndaj pasardhësve të tyre dhe athua edhe fëmijët
nuk kanë të drejta për ta?
I Dërguari i Shenjtë i Islamit ka thënë: “Sikur që babai yt
ka të drejtë mbi ty, ashtu edhe fëmijët tuaj kanë të drejta
të ngjashme mbi ata.”
Imam Sexhadi ka thënë: “Fëmijët tuaj kanë të drejtë ndaj
teje për faktin që ti i konsideron ata se a janë të mirë apo
të këqij. Ti ke qenë shkaktarë i lindjes së tyre dhe bota i
njeh ata si pasardhësit e tu. Është përgjegjësia jote që ti
t’ua mësosh atyre sjelljen e mirë dhe t’i udhëzosh drejt
njohjes dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Sjellja jote ndaj
fëmijëve tuaj duhet të jetë sikur i një personi që beson
se veprat e mira do të pranojnë shpërblimin e përshtatshëm, ndërsa trajtimi i keq do të pasohet me ndëshkim.”
Aliu, Udhëheqësi i besimtarëve thotë: “Keni kujdes, sjellja juaj mund të pasqyrohet në familjen tënde dhe të afërmit tuaj, siç pasqyrohet sjellja e njerëzve që e meritojnë
ndëshkimin.”
Mbi të gjitha në Kuranin e Shenjtë, Allahu thotë:

“O besimtarë. Shpëtoni veten dhe familjet tuaja
prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit
dhe gurët.” (Kuran, 66/6)
Formimi përmes veprave, e jo përmes fjalëve
Shumica e prindërve mendojnë se këshillat gojore të rastit në lidhje me atë se çka duhet bërë apo nuk duhet bërë,
janë të mjaftueshme për një rritje të mirë të fëmijëve.
Ata mendojnë se në këtë mënyrë janë kujdesur për rritjen e fëmijëve dhe se nuk kanë të bëjnë asgjë tjetër me
rritjen e tyre që kanë të bëjnë me pozitat tjera shoqërore.
Kjo është arsyeja se pse prindërit e tillë ndjejnë se nuk

kanë nevojë të mendojnë për rritjen e fëmijëve derisa
fëmija është shumë i vogël. Kjo mënyrë e të menduarit
është e gabuar, sepse fëmija është i gatshëm të trajnohet
që nga dita kur vjen në botë. Ai formohet në çdo çast
dhe natyra e tij modelohet në një mënyrë të veçantë. A,
janë të vetëdijshëm prindërit për këtë apo jo, fëmija nuk
pret për ndonjë iniciativë nga ana e tyre. Mendja aktive e
fëmijës dhe ndjenjat tjera janë sikur kamera që incizon e
i rruan imazhet e asaj se çka po ndodh në rrethinën e tij.
Fëmija në të vërtetë është një imitues.
Për këtë Imam Aliu a.s. thotë: “Personi që udhëheq duhet
së pari ta reformojë vetveten dhe pastaj të mundohet t’i
korrigjojë të tjerët. Para se t’ua mësojë të tjerëve normat
e mirësjelljes, ai duhet vetë të bëhet shembull. Njëri që e
edukon veten me mësim dhe sjellje, meriton më shumë
respekt se sa ai që vetëm ua mëson të tjerëve normat e
mirësjelljes.” (Nexhul-belaga)
“Respektoji të vjetrit tuaj, që të respektojnë ty fëmijët
tuaj.” (Gurerul Hukm., f. 546)
Për këtë arsye, është e përshtatshme të shqyrtojmë në
mënyrë të përmbledhur biografinë e prindërve të Fatimesë aleja selam, në mënyrë që të arrijmë një përfundim për madhështinë që e rrethonte jetën e saj, nga kjo
pikëpamje.
Prijësi i profetëve dhe i Dërguari, Muhamed Ibn Abdullah është qenia më e dëlir, njeriu më i nderuar dhe drejtuesi i gjithë botës. Ishte për hir të Muhamedit s.a.a. që
Allahu (xh.sh.) krijoi qeniet njerëzore dhe s’ka nder, virtyt ose qëllim fisnik në gjithë universin ekzistues që s’i
përket Profetit të madhërishëm.
Kjo është më e pakta që mund të thuhet për të Dërguarin
s.a.a., këto fjalë nuk janë të tepruara, ose të zmadhuara.
Pra ky është i Dërguari i Allahut (xh.sh.), nga i cili rridhte
Fatime Zehraja.
Kurse, sa i përket zonjës Hadixhe ajo ishte një femër e
zgjuar në marrjen e vendimeve, e konsideruar fisnike në
mes njerëzve të saj, shumë inteligjente dhe posedonte
një mendjemprehtësi të theksuar.
I Dërguari i Allahut lidhur me këtë ka thënë:
“Besimi triumfoi përmes shpatës së Aliut dhe pasurisë
së Hadixhes.”

DASHURIA NUK DUHET

TË BËHET PENGESË

PËR NJË RRITJE TË MIRË
DR. IBRAHIM EMINI

PRINDËRIT DUHET TË KUPTOJNË SE FËMIJA DO TË RRITET NË NJË
ADOLESHENT DHE DO TË BASHKËVEPROJË ME TË TJERËT NË SHOQËRI. NËSE, PËR SHKAK TË DASHURISË SË TEPËRT PËR FËMIJËT
E TYRE, ATA I SHPËRFILLIN DETYRAT E TYRE TË FORMIMIT ME ANË
TË NORMAVE TË MIRËSJELLJES, FËMIJA NUK DO TË JETË I MIRËSEARDHUR NË SHOQËRI DHE TË TJERËT DO TË LARGOHEN PREJ
TIJ APO DO TA URREJNË DHE NDIEJNË NEVERI NDAJ TIJ.
Janë disa prindër që i duan fëmijët e tyre deri në atë
masë, sa që nuk e vërejnë se çka është e keqe për rritjen
e tyre. Kur ata vërejnë se fëmija i tyre është duke vepruar
gabim, apo kur ndonjëri ua bën me dije atyre për ndonjë
gabim të fëmijës, ata nuk e marrin parasysh atë vetëm që
të mos e bezdisin apo irritojnë fëmijën.
Ju sigurisht keni parë fëmijë të tillë që i fyejnë fëmijët
të tjerë, i bezdisin të tjerët, i thyejnë xhamat e fqinjëve
dhe përdorin gjuhën fyese me të tjerët. Prindërit e fëmijëve të tillë, jo vetëm që nuk mundohen ti korrigjojnë,
por edhe mbajnë një buzëqeshje të gjak ftoftë në fytyrat
e tyre kur fëmijët bëjnë ndonjë gabim të tillë. Në këtë
mënyrë ata nxisin veprat e padëshiruara të fëmijëve dhe
me këtë shkaktojnë një dëm të madh fëmijëve të tyre.
Kjo mos përfillje e rritjes së duhur nuk është e falshme
në sytë e Allahut. Dashuria ndaj fëmijëve nuk do të thotë
që prindërit t’i mbyllin sytë ndaj normave të rritjes së
duhur. Prindërit e mirë janë ata që bëjnë përzierjen e

shkathtë të dashurisë dhe të rritjes së mirë. Ata i duan
fëmijët e tyre dhe e mbajnë syrin realist mbi sjelljen e
fëmijës së tyre. Ata mundohen në mënyrë të shkathtë
që t’i korrigjojnë gabimet e fëmijëve. Ata bëjnë që fëmijët t’i vërejë se ai nuk është i lirë në kryerjen e veprave
të gabuara. Fëmijës i është dhënë në dije fakti se nëse
prindërit e duan atë për shkak të gjërave të mira që i bën,
ai gjithashtu edhe mund të dënohet për ndonjë gabim të
kryer.
Prindërit duhet të kuptojnë se fëmija do të rritet në një
adoleshent dhe do të bashkëveprojë me të tjerët në shoqëri. Nëse, për shkak të dashurisë së tepërt për fëmijët
e tyre, ata i shpërfillin detyrat e tyre të formimit me anë
të normave të mirësjelljes, fëmija nuk do të jetë i mirëseardhur në shoqëri dhe të tjerët do të largohen prej tij
apo do ta urrejnë dhe ndiejnë neveri ndaj tij. Duhet që
të ngulitet mendja e fëmijëve se të tjerët nuk do të jenë
si prindërit që i mbyllin sytë ndaj çdo gabimi të tyre dhe
të vazhdojnë për t’i dashur ata. Në shoqëri, personi do të
pranohet vetëm për shkak të sjelljes së mirë të tij.

IMAM MUHMED BAKIRI THOTË;

“BABAI MË I KEQ ËSHTË AI QË I DO FËMIJËT
E TIJ PËRTEJ KUFIJVE “

.” IMAM MUHAMED BAKIRI THOTË:
“BABAI IM I NDERUAR KISHTE PARE NJË PERSON DUKE SHKUAR ME DJALIN
E TIJ. DJALI I PASJELLSHËM KISHTE HIPUR MBI KRAHËT E BABAIT TË TIJ.
BABAI IM, ZEJNEL ABIDINI, ISHTE SHQETËSUAR SHUMË PREJ KËTIJ DJALI
TË PATURPSHËM SA QË DERI NË FUND TË JETËS SE TIJ NUK KISHTE FOLUR
ME TË.”

IMAM ALIU, LIDERI I BESIMTARËVE, KA THËNË:
“ JANË ZVOGËLUAR GABIMET E ATIJ QË IA KANË MËSUAR SJELLJET E MIRA.”

Mjekësia Islame
Kur dhe si duhet të ushqehemi

Imam Xhafer Sadiku - paqja qoftë mbi të - tha se Emirul
Muminini e kishte treguar këtë hadith të mëposhtëm:
“Kushdo që dëshiron që ushqimi mos ti shkaktoj asnjë
dëm, nuk duhet të hani gjersa nuk ndjeni urinë. Dhe kur
hani, duhet të thoni: “ Me emrin e Allahut le të fillojë
të ushqehet mirë dhe mos të hajë, derisa ai
nuk ndien shije për të ngrënë një ushqim. “
Prijësi i besimtarëve Imam Aliu - paqja qoftë
mbi të - ka thënë: “Kushdo që dëshiron
botën tjetër të përjetshme, dhe jo këtë botë,
le të jetë veshur me rroba të lehta (modeste),
le të ushqehet herët, dhe sa më pakë të ketë
marrëdhënie intime me gruan. “

Të ushqyerit para dhe gjatë sëmundjes
Një ditë tek Imam Husejni a.s. erdhi një i afërm dhe tha:
“ U bëfsha kurban për ty o Imam, e kemi një shok të
sëmur dhe mjekët e kanë këshilluar që të përmbahet nga
disa ushqime të caktuar.
-Imami u përgjigj: “ Ne Ehli Bejti ( Familja e Pejgamberit
s.a.a) , nuk përmbahemi nga asnjë lloj ushqime përveç
hurmave dhe veten e shërojmë duke ngrënë mollë dhe
duke pirë ujë të ftohtë. “
I afërmi pyeti- “ E pse përmbaheni nga hurmat?”.
Imam Husejni a.s. ju përgjigj: “Sepse kur Pejgmaberi
Muhamed s.a.a. ka qenë i sëmuar, thjesht ai nuk ka
ngrënë hurma “ “Dhe pastaj ai tha:”.. pacienti nuk do
të dëmtohet nëse për një kohë nuk përdorë pemë të
këtilla si hurmat. “

Elbi pjekur
“Kur elbi i pjekur merret në
stomakun e zbrazët ai gjithmonë e ngrohë dhe e zbut
vrerin ( idhëzën) , por kur
konsumohet i grimcuar ai
nuk ka këtë efekt.

Imam Bakir - paqja qoftë mbi të – ka thënë:” Sa i mrekullueshëm është elbi i pjekur. Kur dikush e merr derisa
është i ngopur kjo është e shëndetshme për te dhe e
shpejton tretjen e ushqimit. Nëse e merr derisa është i
uritur, ai do te mbrojë atë. Elbi i pjekur është gjëja më
e bekuar në shtëpi. ”

Mishi
Transmetohet nga Ebu Abdullah Sadiku - paqja qoftë mbi të
- se Pejgamberi s. a. a. ka thënë:
“Mishi prodhon mish dhe rrit
intelektin. Kushdo që largohet
nga konsumimi i mishit disa
ditë me radhë, intelekti i tij do të
dobësohet. “
Në një hadith tjetër lidhur me mishin thuhet: “Kushdo
që përmbahet prej mishit 40 ditë, ai do të bëhet i vrazhdë
dhe intelekti i tij do të përkeqësohet. Kushdo që bëhet i
vrazhdë, këndojani Ezanin në veshin e tij. “

Dardha
Imami i pestë Muhamed Bakir - paqja qoftë mbi të e
përcjellë nga gjyshi i tij se Imam Aliu a.s. ka thënë: “Hani
dardha, sepse ato e forcojnë zemrën. “ Dhe pastaj vazhdoi se një njeriu që i ishte ankuar për dhimbje në zemrën
e tij, Imami i tha të hajë dardha “

Ftoi
Pejgamberi s. a. a. ka thënë: “. Konsumimi i ftoit rrit
fuqinë dhe heq dobësinë” “E pyeta Ebu Abdillahun
- paqja qoftë mbi të - për blerjen e të shtunave. Ai
gjithashtu tha: “ Hani ftua të ëmbël me farën e tij,
sepse ajo heq dobësinë dhe pastron barkun”.
Imami - paqja qoftë mbi të - ka thënë: “Ftoi ka një cilësi
që nuk mban asnjë fryt tjetër” Dikush e pyeti :
-Cila është ajo” Ai tha: “ Ftoi e largon dobësinë, kjo
është e njohur nga ligjëratat e të dërguarit të Zotit,
paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij.

KUR FËMIJA FILLON
TË SHOHË BOTËN PËRRETH TIJ

Prindërit bartin një përgjegjësi të madhe. Ata
duhet të jenë vetëdijshëm se fëmija ka ndjenja
dhe është nën ndikimin e sjelljes së tyre. Ata
duhet të mbajnë vëmendjen e fokusuar në të.
Ata duhet të vijnë në prezencën e fëmijës me
buzëqeshje dhe me fytyrë të këndshme.
Fëmija është një njeri në miniature dhe natyra e tij është
sociale. Ai ka nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e të
tjerëve për të jetuar. Ai do të ketë kujdesin e tij të fokusuar te të tjerët; ai përfiton dobi prej tyre dhe të tjerët
përfitojnë dobi prej tij si kundërshpërblim. Muajt e parë
të jetës së tij, i sapolinduri nuk i njeh të tjerët dhe nuk
është i aftë t’u kushtojë vëmendjen atyre.
Mbasi të mbushen katër muaj, fillojnë të shihen bazat e
natyrës shoqërore në sjelljet e tij. Prej kësaj kohe fillon
t’i kushtojë vëmendjen rrethinës dhe fillon t’i vështrojë
sjelljet e nënës së vet.
Fillon të reagojë ndaj veprimeve të të tjerëve. Nëse nëna
qeshet, edhe ai ia kthen të qeshurën. Nëse nëna i luan
vetullat, edhe ai bën të njëjtën. I shikon lodrat , me interesim dhe buzëqeshje. Fillon t’i masë ndjenjat e lumturisë
dhe të zemërimit të të tjerëve. Kur të përballet me faqen
e lumtur dhe të gëzuar, përnjëherë kërcen drejt tyre. Ai
dëshiron të ulet dhe ta vështrojë botën për rreth tij.
Në këtë fazë, prindërit duhen të kujdesen për atë se
fëmija i ka zhvilluar disa ndjenja të rrethinës dhe se
është anëtar i plotë i familjes. Fëmija është në gjendje
t’ua kushtojë vëmendjen të tjerëve në familje dhe deri
në një masë t’i kuptoj ndjenjat e tyre. Gjatë katër muajve
të pare të jetës së tij, fëmija ka kaluar përmes disa përvojave dhe ka formuar një memorie për gjërat rreth tij.

I Dërguari i Zotit ka thënë:

Nëse prindërit janë të matur në tentimet për të ushqyer
instinktin e fëmijës, ai mund të ndihmohet dhe të zhvillohet e të bëhet një anëtar i dobishëm i shoqërisë. Përndryshe, fëmija do të fillojë të bëhet i pavëmendshëm ndaj
botës së jashtme dhe do të kufizohet vetëm në fushën e
botës së tij të brendshme. Ai mund të shndërrohet në një
person të turpshëm dhe të tërhequr nga bota. Ai do të
bëhet viktimë e kompleksit të vlerës së ulët.
Prindërit bartin një përgjegjësi të madhe. Ata duhet të
jenë vetëdijshëm se fëmija ka ndjenja dhe është nën ndikimin e sjelljes së tyre. Ata duhet të mbajnë vëmendjen e
fokusuar në të. Ata duhet të vijnë në prezencën e fëmijës
me buzëqeshje dhe me fytyrë të këndshme. Me fëmijën
duhet të flasim me dashuri. Duhet që t’i sigurojnë fëmijës lodra edukuese që njihet me botën e jashtme me lehtësi dhe me rehati.
Nëse nevojat dhe dëshirat e fëmijëve janë të plotësuara, ata do të ndjehen të rehatshëm. Ata do të fillojnë të ndjejnë se të tjerët ia donë të mirën dhe se janë
mirëbërësit e tij. Kur të trajtohet mirë, fëmija përgatitet
të bëhet anëtarë i mirë i shoqërisë. Prindërit e mirë dhe
të vëmendshëm nuk i rrahin fëmijët e tyre dhe nuk i trajtojnë ashpër. Ata janë të vetëdijshëm se një sjellje e tillë
do të ketë efekt të kundërt në mendjen e fëmijës dhe do
të shndërrojnë atë në person me karakter të humbësit
dhe që është i turpshëm.
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Sporti heqë dembelinë dhe forcon tiparet pozitive siç
janë guximi, vetë-sakrifica dhe bënë thirrje për të luftuar
kundër depresionit dhe ndihmon në forcimin e vullnetit
dhe g jithashtu rrit fuqinë tonë të rezistencës.
Përtacia dhe pasojat e saj të dëmshme janë një problem
serioz për shoqërinë njerëzore. Përtacia veçanërisht
gjatë verës, është shumë e rrezikshme dhe e rëndë për
tu përballur me të. Shumë kundërvajtje, duke përfshirë
abuzimi i drogës, grabitje, grindjet e rrugës, devijime
seksuale janë shkaktuar nga përtacia dhe papunësia. Pa
dyshim, Islami e ka vlerësuar punën për të parandaluar
të tilla efekte negative të papunësisë. Ka shumë hadithe
për këtë çështje, disa nga të cilat janë si më poshtë:

Profeti i shenjtë i Islamit:
‘’Zoti akuzon çdokënd që keqpërdor të tjerët dhe vë barra
(ekonomike) mbi shpatullat e të tjerëve’’
Imam Aliu a.s:
‘’Zoti i Plotfuqishëm e do një burrë\grua të suksesshme,
që ka një profesion të caktuar’”
Pa dyshim duke gjeneruar vende të reja pune për të papunët dhe të rinjtë e papunë, duhet të ketë prioritet për të
gjitha vendet, megjithatë a është e mundur për të krijuar
punë për të gjithë njerëzit në të njëjtën kohë, veçanërisht për adoleshentët dhe të rinjtë?!
Çka duhet të bëjmë nëse nuk është e mundur? A ka ndikim organizimi i aktiviteteve të shëndetshme në parandalimin e këtyre devijimeve? Sporti është një nga aktivitetet më të dobishme dhe më të suksesshme që mund
të ju ofrohet falas adoleshentëve dhe të rinjve. Sporti
heqë dembelinë dhe forcon tiparet pozitive siç janë guximi, vetë-sakrifica dhe bënë thirrje për të luftuar kundër
depresionit dhe ndihmon në forcimin e vullnetit dhe
gjithashtu rrit fuqinë tonë të rezistencës.
Pushteti i lartë fizik i forcave ushtarake dhe parciale
ka qenë gjithmonë i rëndësishëm si në kohët e kaluara
kur njerëzit luftuan me armë të ftohta, si dhe në kohët
e sotme kur luftërat janë të shoqëruara me armë moderne. Ushtrimet fizike përbëjnë një pjesë të madhe dhe

të rëndësishme në trajnimet ushtarake, veçanërisht në
trajnime të caktuara për komandat dhe forcat speciale.
Në përgjithësi është e njohur se njerëzit e dobët në forcë
fizike nuk mund të regjistrohen në ushtri madje ata janë
të liruar nga shërbimi ushtarak. Sporti është dukshëm i
dobishëm në rritjen e forcës fizike, zhvillimin mendor,
njerëzit që bëjnë stërvitje janë dukshëm më të shëndetshëm dhe jetojnë më gjatë se të tjerët.
Qenia njerëzore është e lindur me instinkte duke përfshirë dhe konkurrencën. Nëse garat sportive mbahen ne
kushte të shëndetshme atëherë instinktet janë përmbushur si duhet, por në qoftë se ato nuk janë kontrolluara
dhe të drejtuara në kaheje të drejtë, ato mund të jenë të
rrezikshme dhe problematike për njeriun dhe shoqërinë.
Sporti e rrit kapacitetin njerëzor për të kryer më lehtë
punët dhe detyrimet ditore. Madje edhe obligimet fetare
si, namazi, haxhi, dhe xhihadi kërkojnë një trup të shëndetshëm dhe të fuqishëm. Qenia njerëzore instinktivisht
është krijesë sociale që kërkon shoqëri nga të tjerët. Ky
instinkt mund të plotësohet edhe nëpërmjet sportit.
Ushtrimet gjithashtu mund të na ndihmojnë në arritjen
e shumë vlerave shoqërore, duke përfshirë: punën grupore, besnikërinë dhe korrektësinë. Një mjedis intim
(për femra, ku femrat mund të zhvillojnë sportin më lirë)
dhe i shëndetshëm sportiv është një mundësi e duhur
për të zhvilluar marrëdhëniet njerëzore dhe shoqërore.
Të ushtruarit e bën dinamikën njerëzore: lëvizja dhe dinamizmi janë jetësore për rritje veçanërisht te fëmijët.
Janë edhe të tjera përparësi në sport dhe në ushtrime
fizike që kanë nevojë për studim dhe hulumtim mbi këtë
çështje. Në këtë shkrim ne deshëm të ju bëjmë të njohur
këtë praktikë të mrekullueshme.
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BIBLIOTEKA
KOMBËTARE

U PASURUA
ME LIBRIN:

“ NEHXHUL BELAGA “
NGA FONDACIONI “ALULBAYT” - LONDËR

Më datë 21 nëntor 2014, ditë e premte, stafi i Institutit Kërkimorë Ndërkombëtar “Naim Frashëri”
bënë një vizitë zyrtare në objektin e Bibliotekës
Kombëtare “Pjetër Bogdani” në Prishtinë. I nderuari
Mr. Bedri Zyberajt me pozitë, drejtorë i Bibliotekës
Kombëtare, shprehu kënaqësinë e tij për këtë vizite
duke treguar bujarin, interesimin dhe falënderimet
e tij për nderin që ia ka bërë Fondacioni “ Alulbayt
(a.s.) “ nga Londra, lidhur me dhurimin e librit të
shumë mirënjohur “ Nehxhul Belaga “ si libri më i
përkthyer në shumë gjuhët e botës.
Mr. Arbër Berisha bëri një prezantim të shkurtër
rreth misionit dhe objektivave të Institutit Kërkimor Ndërkombëtar “Naim Frashëri” si dhe u
bisedua për bashkëpunimin e mundshëm me Bibliotekën Kombëtare dhe institucionet me misione
të ngjashme.
Znj. Ikballe Berisha Huduti gjithashtu njoftoi rreth
qëllimit të vizitës në Bibliotekës Kombëtare, që
kishte për synim, dhurimin e librit “Nehxh el-Belaga” për nevojat e qytetarëve të Kosovës. Stafi i
IKN “ Naim Frashëri” kishte nderin të e përcjellë
këtë emanet të çmuar me vlera të lashta kulturore
së bashku me doracakun udhëzues të mënyrës si si

janë shkruar këto dorëshkrime origjinale nga vet
dora e Imam Aliut (paqja qoftë mbi të), të tubuara
nga Sejjid Sherif er-Radi rreth fundit të shekullit X.

Ky dorëshkrim është pjesë e bibliotekë private të Grand Ajatullah Sayed Hibat el-Din elShahrestanit(1883-1966) i cili është i famshëm
për dorëshkrimet e tij të rralla dhe librat e çmuara.
Pas vdekjes së tij, mbetet në pronësi të djalit të
tij, avokatit të shquar Sayed Jawad Shahristani.
Gjithashtu Instiuti Kërkimor Ndërkombëtari ka fatin që ta ketë këtë libër në arshivën e tij së bashku
me një kopje tjetër të dhuruar edhe Bibliotkës Kombëtare të Kosovës “ Pjetër Bogdani”.

Këto dy libra të çmuar të “Nehxhul Belagas” me
tekst origjinal në gjuhën Arabe, u dhuruan nga Fondacioni “Alulbayt (a.s.) me seli në Londër përmes
drejtorit gjeneral Sejid Mohsin Musawi KhalKlali
gjatë një vizite zyrtare që bëri në Kosovë. Drejtori i bibliotekës pranoi edhe një mirënjohje nga ana
e Fondacionit “ Alulbayt”- Londër, nga porosia e
Sejjid Mohsen Musawiut, së bashku me disa libra
tjerë të Nehxhul Belagas në gjuhën shqipe me emër
“ Shtegu i elokuencës”, libër i cili u botua për herë
të parë në gjuhën shqipe nga Bashkësia Islame “ Ehli
Bejti” në Prizren, në vitin 1998.
Sa i përket përmbajtjes së librit “ Shtegu i Elokuentës”
fjalën e mori teologu Besmir Yvejsi i cili tha se ky
libër është një faksimilë ( riprodhim) njërit prej
dorëshkrimeve më të vjetër dhe të rrallë në botë.
“Nehxh el-Belaga” është përmbledhje e ligjëratave,
letrave dhe fjalëve të urta të Imam Ali ibn Ebi Talibit
a.s. (601-661). Ato i mblodhi Sejjid Sherif er-Radi
rreth fundit të shekullit X.
Ky dorëshkrim i faksimiluar daton rreth vitit 400
hixhrij ose 1010 miladij.
Pas prezantimit dhe dhurim të këtij libri Bibliotekës
Kombëtare “ Pjetër Bogdani” në bisedën e sipërme
u dha një ide vepruese që në muajin Prill të vitit vi-

jues në manifestimin kulturor “ Java e librit” është
rast i mirë që ky donacion i dhuruar të prezantohet
para audiencës që janë dashamirë të librit, dhe të
bëhet një njoftim se për studiuesit inteligjent, këtë
libër mund ta kenë në përdorim përmes Bibliotekës
Kombëtare apo Institutit “ Naim Frashëri” në Prishtinë.
Gjithashtu vlen të përmendet se Kryegjyshata Bektashiana këtë vit ka bërë edhe një ripëkthim shumë
të bukur të librit “ Shtegu i Elokuencës”, prandaj do
të jemi në biseda me Shejhun e nderuar Baba Mondin që në “ Javën e Librit” në Prishtinë të na dhurojë
disa kopi të këtij libri në gjuhën shqipe për masën e
gjerë shqipfolëse, që do të mund të e kenë për lexim këtë libër të rrallë në Bibliotekën Kombëtare në
Prishtinë.
Drejtori, në shenjë mirënjohjeje tre vizitorëve ju
dhuroi nga një libër të tij me titull “Në gjurmë të
arketipeve” botuar nga Instituti Albanologjik në Prishtinë më 2013 dhe me kaq përfundoi edhe vizita
mes zyrtarëve të institutit “Naim Frashëri” dhe drejtorit të Bibliotekës Kombëtare “Pjetër Bogdani” në
Prishtinë.
Redaksia” VLERA”

PYETJE - PËRGJIGJJE
nga Prof.Dr.Akbar Eydi

PYETJA
HOMOSEKSUALIZMI - a është sëmundje?
Selam alejkum i nderuari Shejh Eidi Ekber!
Mua më intereson se a është homoseksualizmi sëmundje? Dhe si do të ndëshkohen homoseksualët dhe si është
e mundur që të jenë të mallëkuar nëse këtë e kanë nga
lindja? Ose ndoshta nuk do të dënohen ata që e kanë
pasur këtë sëmundje por se nuk kanë bërë amoralitet,
përkatëisht janë shmangur nga amoraliteti?

Përgjigje:
Në emër të Allahut të Gjithëmëshirmisht, Mëshiruesit
Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju.
Dallimi themelor në mes të një qenie të sëmurë dhe të
shëndosh është në atë se qenie e sëmurë është ajo që një
apo më shumë organe nuk janë në vendin ku duhej të
ishin ose nuk e ushtrojnë funksionin e tyre dhe për pasoj
të kësaj edhe organet e tjera të trupit ballafaqohen me
probleme. Për shembull, nëse veturës ia heqim një rrotë
me atë rast rëndohet funksonimi i gjithë mekanizmit
të veturës. Rendi natyror i ka parimet për secilën gjini të kundërt. Asnjë nga gjallesat, pra as njeriu, të gjisisë së njëjtë nuk mund ta ketë rrugën e natyrshme të
plleshmërisë.
Pra, është e qartë se homoseksualizmi është një sëmundje psiqike dhe mendore te individë që është shfaqur si
pasoj e propagandës së keqe. Krahas kësaj kjo botë e krijuar asnjëher nuk do të rrugëtoj në kahun e kundërt të
rrugëtimit të tij, andaj as homoseksualizmi nuk mund të
jetë i lindur gjenetikisht, gjegjësisht i natyrshëm.
Natyrisht, është e mundur që lloje të caktuara të sëmundjeve shpirtërore dhe trupore të barten te fëmiu nga
babai e nëna e tij, si pasoj e edukatës së keqe, mjedisit të
keq andaj këto veti te ai mund të jenë të pranishme qysh
në moshën fëmijërore, mirëpo kjo kurrsesi nuk mund të
ndërlidhet me kuptimin se është sëmundje e lindur.
Allahu i Lartësuar ia ka dhënë çdo njeriu aftësinë për ta
dalluar të mirën e të keqen përmes arsyes, fuqisë së vullnetit dhe vendimarrjes me të cilat njeri ka mundësi ta
tejkaloje secilin problem i cili është në kundërshtim me
rrugën e së vërtetës dhe natyrës së saj.
Nëse dikush sëmuret nga kjo sëmundje për shkak të
mjedisit të keq ose për shkak se nga kjo sëmundje vua-

jnë babai ose nëna e tij , mirëpo është i përmbajtur dhe
shërohet prej kësaj – jo vetëm se nuk do të jetë i ndëshkuar , por përkundrazi ai nga ana e Allahut do të jetë i
shpërblyer, ngase përmes dritës së arsyes dhe me fuqinë
e vullnetit i ka tejkaluar veset e shëmtuara trupore.
Personi i tillë është sikur luftëtari i cili lufton kundër
armiqëve të Allahut dhe me siguri se atë Allahu i lartësuar do ta shpërblejë me shpërblime të mëdha.
Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatu

PYETJA
Përzemërsia në namaz apo namazi me gjithë
zemër
Esselamu alejkum!
Ka një kohë që jam i rregullt në namaz, po përpiqem të
lexoj Kur’an (edhe pse nuk e zotëroj mirë leximin në arabisht), kam vendosur ta ndryshoj jetën time dhe me këtë
t’i afrohem Allahut. Por kam një problem, nuk ndjehem i
pranishëm në namaz. Jam shumë i munguar, mendimet
më fluturojnë dhe se shpesh më ndodhë të harroj se cilin
rekat jam duke e falur.
Në çfarë mënyre mund ta përmirësoj gjendjen time në
namaz? Në çfarë mënyre mund ta mënjanoj gjithë këtë
amulli në kokë gjatë namazit? A është kjo gjë diçka për
t’u brengosur? Kam kërkuar përgjigje në disa libra por
nuk e kam gjetur, ndërsa edhe ato përgjigje që kam gjetur janë disi tepër sipërfaqësore dhe nuk më japin informacione të mjaftueshme.
Paraprakisht ju faleminderit.
Selamu alejkum

Përgjigje:
Në emër të Allahut të Gjithëmëshirmisht, Mëshiruesit
Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju
Para së gjithash, më lejoni t’iu faleminderoj për pyetjen e parashtruar.
Brengosja për mospraninë e zemrës në namaz dhe fakti që një njeri mendon se si duhet të falet namazi me
zemër të pranishme është një brengë pozitive. Prandaj
edhe ju uroj për këtë pyetje.
Është e vërtetë se shumica e besimtarëve kur bisedojnë
mes veti këtë e bëjnë me kujdesin dhe përzemërsinë e

duhur, përveç me atë që këtë e meriton më së shumti
– e ky është Allahu i Lartësuar, i cili meriton kujdesin
më të madh. Është e vërtetë se edhe namazet tona të
cilat i falim në gjendjen me zemër, modesti e përulje
të munguar nuk janë meritore për Allahun e Lartësuar, mirëpo Ai na donë dhe na njeh më së miri, andaj
shpresojmë se me Mëshirën e Fisnikërinë e Tij do t’i
pranoj nga ne edhe namazet e falura në këtë gjendje.
Duhet të bëjmë përpjekje në drejtim të përparimit dhe
ibadetit, e veçmas të namazit. Gjëja më e rëndësishme
e cila namazin e bënë dritë, kënaqësi dhe të tillë që
gjithnjë në të të ketë prani të zemrës është dëshira,
vullneti dhe vendosmëria e shmangies nga mëkatet.
1. Pra, gjëja e parë është shmangia nga mëkatet, qofshin ato individuale apo kolektive, siç janë amoraliteti
në shtëpi ose në shoqëri ose mungesa e raporteve të
mira me të tjerët dhe me familjen.
Ky akt i rëndësishëm ka një ndikim të pashmangshëm
në krijimin e pranisë së zemrës (përzemërsisë) në
namaz.
2. Gjëja e dytë që duhet bëtë me qëllim të pranisë së
zemrës në namaz është respektimi me përpikmëri i
orarit/kohës të namazeve dhe pritja me gëzim e kohës
së faljes së namazit. Është e dëshirueshme që njeri
disa minuta para ezanit të ulet në vendin ku falet dhe
të mendojë për namazin që ka për ta falur dhe për atë
se me kë dëshiron të bisedoj (Allahun e Lartësuar).
Këto gjëra veço hen në ligjëratat/transmetimet islame
dhe janë të rekomanduara nga mësuesit/edukatorët
e ahlakut. Edhe në jetën e përditshme kur duam të
bisedojmë me dikë, madje edhe nëse ai dikushi është
i parëndësishëm, ne përpiqemi që paraprakisht të
përgatitemi dhe të mendojmë për mënyrën se si do të
shprehemi, e çfarë të thuhet për namazin gjatë të cilit
ne bisedojmë me Allahun e Lartësuar dhe kur jemi të
ftuarit e Tij. Pra, gjendemi në grupin e gostitur, nikoqir i të cilit është Allahu i Lartësuar, ndërsa gjatë kësaj
kohe janë të pranishëm edhe engjujt, dëshmorët dhe
dashamirësit e të vërtetës. Si është e mundur që njeriu të jetë i pranishëm në atë tubim të ftuarish dhe të
bisedoj me pjesëmarrësit e tij, por të mos jetë i vetëdijshëm se çfarë flet dhe çfarë bënë ose që për më tepër
të mendoj për gjëra të tjera të parëndësishme? Pra,
duhet përgatitur veten para se ta fillojmë namazin.
3.Gjëja e tretë të cilën mund ta bëjmë përkon me ushtrimet dhe përpjekjet në arritjen e pranisë së zemrës
në namaz. Çdo punë ka nevojë për ushtrime. Nefsin
duhet kultivuar duke i dhënë shprehi të mira. Nefsi i njerëzve të rëndomtë, çfarë jemi ne, është sikur
zogu që në çdo moment dëshiron të fluturoj që të ik
nga përqëndrimi, veçmas ngase edhe shejtani është i
pranishëm aty. Pra, nefsin duhet edukuar me shprehi të mira, duhet ushtruar pëqëndrimin dhe pranishmërinë.

4.Gjëja e katërt është përzgjedhja e vendit të përshtatshëm për faljen e namazit. Duhet shmangur
vendet që na dekoncentrojnë. Në transmetime thuhet
se në shtëpitë tona duhet zgjedhur vendin e përhershëm ku e falim namazin. Ai duhet të jetë vendi ku
nuk ka shumë zhurmë, e natyrisht nuk duhet ushtruar presion ndaj anëtarëve të tjerë të familjes që ata
të heshtën, ngase ne e falim namazin duke pasur në
konsideratë se të gjithë duhet ta kenë jetën e tyre të
natyrshme, mirëpo duhet të përpiqemi ta gjejmë një
vend të përshtatshëm për faljen e namazit.
5.Gjëja e pestë është pjesëmarrja në faljen e përbashkët të namazit në xhami, ngase kjo i sjellë kënaqësi
dhe prani të përzemërt meqenëse drita e xhamisë dhe
prania e më shumë besimtarëve e shtonë praninë e
përzemërsisë.
6.Gjëja e gjashtë është ajo se njeriu duhet ta shtoj
nivelin e njohurisë për Allahun, ibadetin dhe namazin ngase njohja jonë e Allahut është e dobët, ndërkaq
kjo padituri është shkaktar i mëkateve dhe mungesa e
përzemërisë gjatë ibadeteve.
Nëse Allahu në sytë tanë është madhështor, pra nëse e
marrim me mend madhështinë e Allahut së paku deri
diku, atëherë nuk do të bëjmë mëkate dhe nuk do të
kemi mungesë të përzemërsisë. Vetëm atëherë e gjithë
përpjekja jonë do të fokusohet në namaz, përkatësishtë të gjitha punët tona do të bëhen ibadet. Allahu
është gjithnjë me ne dhe i pranishëm në zemrat tona
por ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë dhe nuk e ndjejmë praninë tonë para Tij. Nëse e shtojmë vetëdijen
dhe njohurinë tonë dhe deri diku e njohim madhështinë e Tij, atëhere gjithçka për ne do të jetë zgjidhur.
Gjithashtu, duhet ta dimë edhe domethënien e fjalëve
që i themi gjatë namazit.
7.Gjëja e shtatë është largimi nga punët e kota dhe të
pakuptimta në çdo pikëpamje. Pse të merremi me atë
që nuk na përket ose që nuk e kemi detyrim? Pra duhet
t’i ikim bisedave të kota. Heshtja në raste të caktuara
është vetvetiu ibadet e cila luan një rol pozitiv për t’u
ndërgjegjësuar. Gjithashtu nuk duhet të jemi të pranishëm aty ku ka biseda të pavlera, ngase kjo na e prishë përqëndrimin dhe pranishmërinë. Gjithashtu nuk
duhet ta humbim kohën duke ndenjur kot dhe duke
shikuar filma dhe përmbajtje të tjera të padobishme
në internet. Pra duhet të heqim dorë nga çdo kotësirë.
Në fund, i nderuari lexues, shpresojmë që Allahu i
Lartësuar do t’iu dhuroj sukses për ta falur namazin
me përzemërsi dhe nga ju të bëjë njërin prej robërve
të Tij të sinqertë.

Çdo të mirë
Mr. Shehrijar Solejmani

Merjemja e Shenjtë
Na ishte e ndershme nëna e Isas,
Motra e Harunit , vajza e Hanas,
Me lindjen e saj shumë veta u dëshpëruan,
Ngase prisnin lindjen e shpëtimtarit të premtuar.
Shpëtimtari i kohës na ishte vonuar
Thoshin njerëzit e gjorë e të konfrontuar.
E q’ ishte më e keqja dhe punë e shëmtuar,
E fyenin Zekerian dhe më nuk i besuan.
Zekeria, i urti profet dhe me plotë durim,
I drejtohet Hanës me respekt e gëzim,
Mos u dëshpëro oj Hanë, ngrije kokën lart
Se kjo vajza jote do të sjellë lindje të artë.
Merjemja e vogël u rrit me urtësi
E lidhur me Zotin që në fëmijëri.
Hazreti Zekeria gjithmonë e këshillonte
Nga Libri i Zotit , shumë gjëra ia mësonte.
Pas një kohe të duhur Merjemja u përgëzua,
Se do të lindë një djalë, nga meleku u përurua,
U paraqitë Xhebraili si njeri me përsosuri
I tregoi Merjemjes se do të lindësh një fëmijë.
U magjeps Merjemja nga pamja e tij
Kërkoi mbështetje nga Zoti, që ta mbrojë nga ky njeri.
Që i solli lajmin sihariq dhe mrekulli.
Nuk e priste Merjemja edhe pse kishte ndjesi.
U ankua e vetmuar, Merjemja e Shenjtë,
Si mund të lind unë fëmijë, kur nuk njoh babanë e tij?!
Edhe pse, Jeta ime e pastër e çiltër dhe me nder,
Do të ketë kënaqësi të lind një Pejgamber,.
Zoti Fuqiplotë, Formëdhënës e Fisnik,
Ka menduar për ty dhe për djalin tënd mik.
Aspak nuk është vështirë për një Përdëllestar,
Kur thotë Ai “bëhu”, dhe bëhet si më parë.
N’amësinë e ngrohtë të nënës, kjo foshnje u zhvillua,
Me adhurime të pa ndara, Zotit përkushtuar. .
E këtillë ishte Merjemja e Shenjtë dhe me vlerë
I solli botës, Jezusin, Isaun , profet.
Autor: Ikballe Berisha Huduti

“ Të gjithë besimtarëve të Krishterë iu urojmë Ditëlindjen e
Shenjtë të Isaut – Jezusit Paqa qoftë mbi të dhe nënën e tij.

Dy f
jalë
për muzikën

Ka ‘ulema’ dijetar, mendimtar islam, që e kanë konsideruar muzikën të ndaluar (haram), ndërsa të tjerë
e kanë parë të lejuar për ata, të cilëve ajo nuk ua ndez
pasionet. Sidoqoftë, kësaj çështjeje nuk i është dhënë
kurrë përgjigje kategorike nga juristët në historinë islame, ndërkohë që muzika u zhvillua gjerësisht në viset e
ndryshme të Islamit, shumë prej saj në mënyrë të kulluar
fetare e shpirtërore.

Sigurisht, siç u përmend më parë, arti i epërm që ka të
bëjë me tingullin dhe i cili përbën “muzikën” supreme në
Islam (megjithëse fjala muzikë nuk përdoret kurrë për
të) është këndimi i Kur’anit Fisnik. Këndimi i Kur’anit
është në një kuptim përvoja protomuzikore e shpirtit
të muslimanit dhe burimi i etosit të shkollave klasike të
muzikës që janë zhvilluar ndër shekuj, ashtu sikurse teksti i tij është burimi i letërsive së popujve islam.

Ekziston sigurisht muzika ushtarake dhe ajo e kënduar nga fshatarët në periudhë korrjesh etj, me natyrë
më tepër folklorike. Por ekzistojnë gjithashtu traditat
klasike të muzikës, nga të cilat më madhoret në qytetërimin islam janë arabja, persiania, turkja dhe ajo muslimane e Indisë së Veriut, që është bërë e njohur si muzikë
indiane por shumica e ekzekutuesve të së cilës deri sot
e kësaj dite kanë emra islam. Këto shkolla të muzikës e
pasqyrojnë në masë të madhe aspektin e brendshëm të
këtij arti në botën islame.

Po kështu, Kur’ani i përmban në mënyrë të hollë parimet
dhe përbën origjinën e shpirtit të arteve pamore të Islamit, qoftë kaligrafisë, e cila burimisht lidhej drejtpërsëdrejti me tekstin e Kur’anit, apo arkitekturës, që
krijon hapësira ku muslimani dëgjon përgjatë tërë jetës
bukurinë qiellore të Fjalës së Allahut, e cila jehon nga
mihrab-i nëpër hapësirat e xhamisë dhe nga minarja
nëpër hapësirat e mjedisit urban islam.

Ato nuk janë arte që përdoren për qëllime shoqërore, si
muzika e kërcimit që dëgjohet në Perëndim. Përkundrazi, ato zakonisht lidhen me poezinë mistike dhe gjendjet
soditëse fetare e shpirtërore. Kjo muzikë u zhvillua ndër
shekuj kryesisht nga mistikët islam, prej sufive të tillë si
Xhelal ed-Din Rumiu dhe Amir Khosrovi. Kësisoj, muzika
tradicionale u lidh ngushtë me letërsinë, sidomos poezinë, duke krijuar një mjet të përkryer për madhërimin e
Allahut dhe një ndihmës të fuqishëm për kujtimin e Tij.

PANAIRI I
17- TË I LIBRIT

“TIRANA 2014”
Panairi u zhvillua në Pallatin e Kongreseve në Tiranë dhe zgjati 5 ditë. Si çdo vit, Fondacioni i Kur’anit dhe
Shoqata “Flladi” ishin të pranishme me stendën e tyre. Ky është viti i 10-të për Fondacionin e Kur’anit dhe
viti i 7-të për Shoqatën “Flladi” që marrin pjesë në Panair.
Cila ishte e veçanta e këtij viti?
Zakonisht, çdo pjesëmarrje ka qenë e shoqëruar me botime të reja, por këtë vit, përveç titujve të rinj, një
frymë akoma më dashmirëse e literaturave fetare iu bashkua stendës sonë. U dalluan disa kategori lexuesish si, ato fillestarë e kuriozë, ambiciozë të të rejave shkencore e deri tek studiues të Kur’anit. Kërkesat e
lexuesve ishin nga më të ndryshmet dhe sigurisht stafi i Fondacionit të Kur’anit ishin ata që me korrektësi e
profesionalizëm arritën t’u përgjigjeshin kërkesave të vizitorëve.
Shpresojmë që viti që vjen të jetë akoma më i pasur me tituj të rinj, sigurisht, duke plotësuar kërkesat në
rritje të dashamirësve të librit.

“Nûn. Betohem për penën dhe për atë që shkruajnë.” (Sure “Kalem”, ajeti 1)

KURIOZITETE
KINDLE* MË I LIRË PËRMBAN 1400 LIBRA, DUKE
DITUR SE NJË LIBËR MESATARISHT PESHON
RRETH 1 KG, I BIE TË JETË RRETH 1.5 TON
LIBRA.
*kindle ËshtË platformË pËr leximin e librave elektronik.

falË zhvillimit tË teknikave bujqËsore fermerËt sot janË tË
aftË tË ofrojnË ushqim pËr
155 njerËz.-mË 1940 njË fermer i
vetËm ofronte ushqim vetËm pËr
19 njerËz.
dËmi qË ia shkaktohet qafËs tuaj duke
shiquar telefonin, ËshtË si tË vendosËsh
njË objekt 27kg nË shtyllËn kurrizore.

90% e tË rriturve tani
thonË se nË fËmijËrinË e
tyre ata dilnin nË lagje
pËr tË luajtur. vetËm 30%
e fËmijËve tani e bËjnË kËtË
terorizmi, dhuna, vrasja e civilËve etj,
janË absolutisht tË ndaluara nË islam.
islami ËshtË njË mËnyrË e jetesËs qË na
mËson tË jemi tolerant, dhe tË jetojmË
nË paqe.

