Editoriali
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit

Pas Qabesë në Mekë
dhe xhamisë së Profetit
s.a.a. në Medinë, vendi i
tretë i respektuar i muslimanëve të mbarë botës
është xhamia Aksa (Kudsi i nderuar, Jerusalemi),
pra kryeqyteti i Palestinës.
Para okupimit të tij nga
ana e sionistëve, të cilën
sot zyrtarisht e quajnë “Izrael”, muslimanët e kanë vizituar këtë vend gjatë udhëtimit të tyre për në Haxh.
Muslimanëve sot, fatkeqësisht, lëre që iu është ndaluar
ta vizitojnë Mesxhidul Aksa-në apo Kudsin e Shenjtë në
Palestinë, që është si një pjesë e trupit të Islamit, por, më
e keqja është se myslimanët vendas palestinezë përballen me shumë vështirësi jetësore, duke filluar nga mospasja e kushteve minimale për një jetë të qetë dhe deri
te humbjet e tokave dhe jetëve të shumta të njerëzve të
pafajshëm.
Lufta në Palestinë është një luftë për ekzistencën e Islamit. Sot, ju mund të vëreni shumë qartë se të gjitha
luftërat që janë zhvilluar deri më tani janë kundër Ummetit musliman. Këto luftëra përfshijnë dimensionet
ekonomike, politike, kulturore, ushtarake dhe të situatës së sigurisë në vend. Në këto luftëra po përdoren
mjete moderne dhe të sofistikuara propagandistike duke
i dhënë një imazh të keq muslimanëve dhe Islamit në
përgjithësi.
Çfarë ne po shohim aktualisht atë që po ndodh në Siri,
Irak dhe Palestinë, nuk është vetëm një luftë e thjeshtë
kundër sunduesve apo shtypësve, kundër nacionaliteve
apo kundër sekteve fetare, apo luftë për ruajtjen e trojeve muslimane siç është rasti i Palestinës, por në realitet
këto luftëra zhvillohen për të luftuar ekzistencën e fesë
Islame në rajon, sepse fesë Islame ia ka frikën e tërë bota
jomuslimane. Frika qëndron në euforinë e jobesimtarëve
të cilët i frikësohen të vërtetës dhe të drejtës, të cilat në
kohët më të vështira të ekzistencës njerëzore i rregulloi
të gjitha problemet dhe çështjet sociale në shoqërinë e
asaj periudhe të zymtë në kohën para Islamit. Islamit i
frikësohen ata që kanë zemra të sëmura dhe mendje in-

jorante, prandaj e luftojnë Islamin qoftë në mënyrë direkte apo duke krijuar grupe terroriste të financuara nga
burimetë dyshimta dhe të liga kriminale.
Profeti Muhamed(paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij),
me një punë të mrekullueshme hyjnore, arriti që të udhëzojë një popull të devijuar, ku me fjalën e Zotit i dha
jehonë tërë botës, ndërsa armiqtë e Islamit kanë prirje
të mëdha që kësaj jehone t’i ngulfatet zëri i saj i vërtetë.
Por feja islame, me vlerat esaj të pamohueshme, krahas
pengesave të mëdha arrin që të promovojë tek njerëzit
vlerat e saj dhe të tregojë fytyrën reale të ekzistencës
normale si krijesa të bukura njerëzore.
Arsyeja se pse fuqitë arrogante e kanë zgjeruar dhe
shtrirë mbështetjen e tyre të plotë për regjimin sionist,
është ngase ata mundohen të krijojnë pengesa serioze
ndaj integritetit dhe fuqisë së botës islame.
Pushtimi i Palestinës do të krijojënjë rrugëkalim për
pushtimin e botën islame, dhe po ashtu Iraku është një
tjetër portë ndihmëse, sepse ata duan qëtë dominojnë
në tërë botën islame. Por, në çdo kohë dhe në çdo vend,
Zoti i Lartësuar ka të dërguarit e tij në tokë. Këta janë
njerëz të kohëve tona që nuk kanë mesazhin hyjnor si të
pejgamberëve, por ata janë njerëz të thjeshtë dhe shumë
të devotshëm që udhëheqin një masë të madhe të muslimanëve, si dhe fetvatë (dekretet) e tyre janë aq hyjnore,
saqë ngrejnë një revolucion të tërë pa iu frikësuar aspak
të ardhmes apo vdekjes. Këtë e vërtetojnë shumë gazetarë, analistë e politikanë, siç është ministri i punëve të
jashtme të Italisë, Mogherinii cili deklaron se: “Fetvaja e
Ajetullah Sistanit ka treguar fytyrën e vërtetë të Islamit.”
Fetvaja e liderit suprem Sistanit, ka një vlerë të madhe
humane, ngase ai kërkoi prej popullit që të rrokin armët
dhe të mbrojnë vendin e tyre kundër militantëve terroristë, dhe ajo është një fetva shumë me vlerë dhe shumë e
vlerësuar nga bashkësia muslimane sunite, shiite, kurde
dhe të tjerë që tregojnë se mbi të gjitha sektet dhe ndarjet e vogla në shoqërinë muslimane, prapëseprapë muslimanët janë në unitet sa i përket ruajtjes së atdheut dhe
vlerave të përbashkëta fetare.

Me dua dhe respekt,
Ikbale Berisha Huduti

PALESTINA
NJË BRENGË E UMETIT MUSLIMAN..!!
Më shumë se 1,000 Palestinez, përfshirë
230 fëmijë, kan vdekur jo më largë se brenda këtyre 10 ditëve Korrik-Gusht 2014.
Prej tyre shumë fëmijë të vrarë të cilët nuk
janë më të rinjë se 3 muajsh.
Kur fillova ta shkruaj këtë shkrim,
dëgjoja në shumë media dhe masmedia si dhe shikoja me sytë e mi fotot dhe videot ku me qindra familje
Palestineze zhdukeshin në gërmadhat e Gazas dhe në tërë Palestinën
Imam.Mr.Arber Berisha nga armatimet e rënda Izraelite.

Toleranca e Muhamedit a.s ndaj hebrejve
Ndjeja keqardhje së pari si njeri duke u nisur nga humania, pra njerëzorja, e mos të flasim se me këtë popull na
lidhë edhe besimi i përbashkët në sistemin e përkryer
jetësorë që ka emrin “Islam”, ku dihet se Islami thërret
në mëshirë për mbarë njerëzimin dhe vet Muhamedi a.s.
erdhi si mëshirë për mbarë njerëzimin. E Ne të dërguam
ty (Muhamed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat.
Atë e donin dhe fëmijët e besimeve dhe koncepteve tjera
sepse ai sillej mirë me ta, bile kishte raste edhe që e ndihmonin në punë të ndryshme nga edukata dhe butësia që
Muhamedi a.s kishte të cilin ne si musliman e kemi si
shembull. Përmendet njëherë se ai vizitoi një djalë të ri
hebre kur ishte i sëmurë dhe e ftoi në Islam, me butësi
ai pranoi islamin dhe vdiq si besimtarë vetëm nga afërsia dhe butësia që pa tek ky i dërguar i Zotit për mbar
njerëzimin.

Problemet Palestinezo-Izraelite që nga
para-historia
Në korrespondencën e El-Amarnasë, sovranët e Sirisë
iu ankohen vazhdimisht faraonëve për fise beduine që
hynin në Palestinë. Është fjala për “Kananensët”, që në
këtë kohë u ngulitën në këtë vend. Por sapo ata patën
ngritur çadrat në shekullin e dymbëdhjetë para erës
sonë - kur grupe të vjetra nomade filluan ti kërcënonin
me vërdallosjet e tyre. Kur Hebrenjtë morën në zotërim

“Vendin e Kananit”, aty banonte një popull që kishte arritur shkallë të lartë qytetërimit.
Kanienët, siç i përmendëm nuk ishin ndërkaq një komb
homogjen i pastër etnikisht pra nuk ishin një racë, por
një tërësi tribush (fisesh) të ndryshme, shumica e të
cilëve ishin të racës semitike, siç ishin edhe ardhacakët
e rinj.
Në secilën nga fetë, Ibrahimi i dërguari i Zotit ose Abrahami është personazh me rëndësi të lartë. Ai është njëkohësisht ati biologjik i familjes monoteiste dhe personi
i cili vendosi modelin themeltar të marrëdhënies së njeriut me Krijuesin, nëpërmjet gatishmërisë së tij për të
sakrifikuar birin e tij të dashur Ismailin a.s. Kjo histori
lidhet ngushtë me Palestinën dhe Izraelin.
Leximi logjik i gjithë librave të mëhershëm dallon dhe
vëren kundërthënie të mëdha, si në Tevratin e ndryshuar
apo Torën ashtu dhe në Inxhilin e ndryshuar apo Biblën
ku edhe emrin e merr nga Byblosi i Fenikasve në rajonin e Libanit të sotëm ku panteon apo kryezot i zotërave
ishte perëndia Baal, Kur’ani e përmend në kohën e hz.
Iljasit a.s. Sa i takon Tevratit apo Torës i cili manifeston
dhunën dhe terrorin e ekstremistëve hebrenjë ku e
shprehin qartaz se “ata që nuk janë në lidhje gjaku hebrenj duhet të vriten si derra e edhe më keq”. Rrënjët
sekulariste edhe pse nocioni është modern ku dhe vetë
fjala modernizëm u përdor nga priftërinjtë për t’i dalluar
shkrimet e tyre të vjetra nga ato të rejat.

Lëvizjet hebreo-masone në kohën moderne për uzurpimin e Palestinës
Shekullarizmi apo ndryshe siç njihet në fjalorin e sociologjisë “lëvizja kundër feve apo fesë” është paraqitur
në kohëra dhe më të hershme se ajo e shek. të XX. Përpjekjet për formimin e shtetit të ri në tokën e ashtu quajtur “toka e premtuar” filluan në Angli në shekullin e XIX.
Qeveria Angleze në vitin 1848 sipas një verdikti, kon-

sullatat e saj në Palestinë i dorëzoi nën juridiksionin e
çifutëve, në vitin 1870 aktiviteti i çifutëve kaloi nga Anglia në Rusi. Theodor Herzl i cili kaloi në krye të lëvizjes
Sioniste, punoi shumë për të formuar një shtet Izraelit brenda Palestinës. Herzl duke pasur mbrapa një fuqi
si Anglia po përpiqesh qe t’ia arrinte qëllimit të tij. Në
vitin 1870 çifutët e arratisur prej masakrës antisemite
nga Rusia u vendosen ne Palestinë dhe formuan ferma
bujqësore. Në vitet 1870-1896 Herzl formoi shtatëmbëdhjetë koloni fermash. Herzl i kërkoi Sulltanit Osman
të asaj kohe Abdulhamidit të II ku po formonte një Republikë Aristokrate por kërkesat e tij u refuzuan. Hercel
kërkoi nga Sulltani Palestinen por ai refuzoi tja japë dhe
ju drejtua me fjalët që “Vetëm nëse gjakun tonë e pinë
në kupa të arta mund ta marrësh Palestinën të cilën

nuk ta lëshojmë asnjë pëllëmbë si musliman.”
Mbas Luftës së Parë Botërore ne vitin 1917 me futjen
e ministrit të jashtëm të Anglisë Arthur Balfour me
deklaratën Balfour, në vitin 1917 filloi procesin e ashtuquajtura lidhja e kombeve e cila ishte dritë jeshilë për
lidhjen e kombeve moderne por këtu fillon dhe propaganda me hyrjen e grupeve masone në lindjen e mesme
dhe me hyrjen e gjeneralit anglez Edmund Alenbi i cili
shpalli kryqëzatën e rradhës dhe nga aty fillon ndihmesa
ndaj hebrejve dhe formohet miti i princit Laurenc nga
Arabia dhe nga këto ndihmesa të anglezve hebrejtë-izraelit patën përkrahje drejt konkretizimit për formimin e
shtetit të tyre. Grupimi i Kombeve të Bashkuara në vitin
1920 ja dha Anglisë përfaqësinë e saj në Palestinë. Pas
kësaj një zyrë e hapur në Angli filloi të përfaqësonte të

drejtat e çifutëve e mbështetur nga Anglia. Siria, siç ishte
premtuar, i kaloi Francës, ndërsa Britania mori hisen e
saj në Palestinë dhe në Irak. Mandatet do të ishin vetëm
të përkohshme dhe duhet t’i aftësonin vendasit për të
arritur, së fundi, pavarësinë e plotë. Deklarata e Balfourit, u ndërthur në mandatin e Britanisë për Palestinën,
duke i kënaqur kështu dëshirat e sionistëve.

Si filloi Lufta izraelito- palestineze ?
Pas disa vitesh në Gjermaninë Naziste me fillimin e genocidit ndaj çifutëve cilën me pas filluan te emigronin me
të madhe në Palestinë. Arabët në Palestinë dolën kundra
këtij emigracioni dhe Anglia vendosi të ndalojë emigrimin. Pas kësaj një Organizatë Ushtarake e quajtur Hagana
e cila ishte e lidhur me Sionin filloi aktivitete terroriste
në mënyrë që të protestonte kundra vendimit të marrë
nga Anglia në lidhje me ndalimin e emigracionit çifut për
në Palestinë. Drejtuesit palestinezë bënë marrëveshje
me Gjermaninë Naziste.
Për në Palestinë filloi emigrimi ilegal i fshehtë. Me
mbarimin e Luftës së Dytë Botërore dhe me triumfin e
aleatëve çështja e Palestinës kishte arritur në faqe të fundit. Anglia duke siguruar edhe mbështetjen e Amerikës
, çështjen e Palestinës e çoi për tu zgjidhur në Kombet
e Bashkuara. Kombet e Bashkuara në nëntor të vitit
1947’s vendosi që njëra anë e Palestinës të ishte e Çifutëve ndërsa ana tjetër e Arabeve. Ndërkohë që çifutët
e pranuan, kurse arabët e refuzuan këtë vendim. Qyteti
i Kudusit u caktua si zonë ndërkombëtare dhe ishte nën
juridiksionin e Kombeve të Bashkuara. Kjo zgjidhje nuk
i kënaqi aspak arabet. Kështu që pas kësaj filloi lufta izraelito-palestineze.
Të dhëna nga organizata ndërkombëtare UNICEF për
Palestinën dhe gjenocidin izraelit
Me formimin e këtij shteti kishim një mori trazirash

trazira të cilat nuk përfundojnë sot e asaj dite vetëm se
shkojnë duke u bërë më të rënda dhe më tragjike. Gjenocidi apo Holokausti ndaj muslimanve kohëve të fundit ka
arritur përmasa të frikshme, me miliona musliman jan
vrarë gjatë shekujve. Në Palestinë jan vrar mbi 1.9 Milion njerz nga lufta,100.000 jan vrarë dhunshëm që nga
ky konflikt dhe prej që është formuar shteti izraelit me
1948 nga hebreu David Ben gurion. Po ashtu UNICEF,
faqja zyrtare raporton se për gjendjen Gaza, ku
shumë fëmijë, afro 2,000 fëmijë palestinez janë mbetur me pasoja të rënda dhe janë lënduar rëndë në
Gaza gjatë këtyre dy muajve të fundit , ku gjysma
tyre janë nën 18 vjeç.
Më shumë se 1,000 Palestinez, përfshirë 230 fëmijë,
kan vdekur jo më largë se brenda këtyre 10 ditëve
Korrik-Gusht 2014. Kemi shumë fëmijë të vrarë të
cilët nuk janë më të rinjë se 3 muajsh.
Përshkrimi fizik dhe psikik i dhunuar është i pa përshkrueshëm thotë shefi i drejtorisë dhe qendrës se UNICEF
- it në Gaza i cili përcjell gjendjen nga afër, ai thotë ne
shohim fëmijë para syve tanë duke u vrarë duke vdekur
duke mbetur sakat dhe të gjymtuar, terrorizim dhe
shtypje e madhe.
Gjitha këto fakte dhe burime na bëjmë të brengosemi për
muslimanët por dhe për vuajtjet e fëmijëve në Gaza-Palestinë. E lusim Allahun që ti ndihmojë ata fëmijë dhe ato
familje që po vdesin në gërmadha e po përjetojnë vuajtje
të mëdha që ka kohë njerëzimi nuk i ka parë më sy dhe as
nuk i ka përjetuar.
Dhe ne fund dikush duhet të ndërhyjë që ta shuaj këtë
krim të madh që po bëhet ndaj këtij populli të pambrojtur kur dihet se Allahu nuk i donë ata që prishin e shkatërrojnë rendin në tokë, Allahu e ndihmoftë popullin
e Palestinës nga dhuna, vrasjet, malltretimet dhe terrori
AM

Përshkrimi fizik dhe psikik i dhunuar është i pa përshkrueshëm thotë shefi i drejtorisë dhe qendrës se
UNICEF - it në Gaza i cili përcjell gjendjen nga afër,
ai thotë ne shohim fëmijë para syve tanë duke u vrarë
duke vdekur duke mbetur sakat dhe të gjymtuar, terrorizim dhe shtypje e madhe.

Përse ështe festë Kurban
Bajrami?
Rajmonda Feza

Të gjithë muslimanët e festojnë kurban bajramin, ose
kanë dëgjuar për këtë festë por një pakicë e di filozofinë
e tij.
Para shumë shekujsh një profet i nderuar me emrin Ibrahim, luste Allahun, Krijuesin e tij, që t’i dhuronte një
fëmijë:

“Zoti im, më dhuro (një fëmijë) prej të mirëve!”
(Kur’an, Safat: 100)
Nga dëshira për të pasur një trashëgimtar kalonte një
pjesë të madhe të kohës duke u lutur…. Kaluan kohë
dhe dëshira nuk po i plotësohej. E shoqja e Ibrahimit i
dha leje Profetit Ibrahim të martohej me shërbyesen që
kishin, për të pasur një fëmijë... E kështu u vendos që
Ibrahimi të martohej përsëri. Pas martesës së tij, Zoti i
dhuroi një fëmijë të urtë e të sjellshëm:

“Ne e gëzuam atë me një djalë që do të jetë i butë (i
sjellshëm)”(Safat 101)
Po në këtë kohë Allahu i dërgon engjëjt që ta përgëzojnë Ibrahimin edhe më një djalë tjetër, po këtë herë me
Sarën, bashkëshorten e parë. Kur arriti moshën për t’u
angazhuar në punë Ismaili, djali i parë i profetit Ibrahim,
babai i tij kishte parë një endërr ku urdhërohej të bënte
kurban Ismailin.
“Dhe kur arriti ai (Ismaili) që së bashku me të (Ibrahimin) të angazhohej në punë, ai (Ibrahimi) tha: “O
djali im, kam parë (jam urdhëruar) në ëndërr të të flijoj.
Shiko pra, çka mendon ti?” Ai tha: “O babai im, kryeje atë që urdhërohesh, e do të më gjesh, nëse do Allahu,
prej durimtarëve!” (Safat 102)
U sprovuan që të dy baba e bir për durimin; Ismaili u
tregua shumë i butë ashtu si e përshkroi vetë Allahu në
Kur’an

“Ne e gëzuam atë me një djalë që do të jetë i butë (i
sjellshëm)”(37/ 101)
Të dy iu dorëzuan urdhrit të Allahut:
“E kur ata të dy iu dorëzuan urdhrit të Zotit dhe ai e
përmbysi atë në fytyrë (në ballë)”. (37/ 103)
“Ne e thirrëm atë: “O Ibrahim!”( 37/ 104)
“Ti tani e zbatove ëndrrën! Ne kështu i shpërblejmë
të mirët!”.( 37/ 105)
“Vërtetë, kjo është sprovë e qartë”(106)
“Ne e shpaguam atë me një të therur (kurban) të
rëndësishëm”.(37/ 107)
“Dhe ndaj tij lamë përkujtim të mirë ndër popujt e
ardhshëm”. (37/ 108)

Mjaft bukur e sqarojnë ajetet e Kur’anit ngjarjen e kurbanit, gjithkush nga ne e di se nuk do të jetojë përjetësisht në këtë botë, por harrojmë shpejt, përse vallë harrojmë shpejt? Përse edhe ne s’i bëjmë kurban Ismailët
tanë? Çdokush nga ne ka një Ismail për ta bërë kurban
ose më shumë: gjërat, mjetet, apo personat që i duam
më shumë se Krijuesin tonë dhe harrohemi në to saqë
harrojmë se na ka krijuar një Zot dhe se para Tij duhet të
japim llogari. E gjithë kjo harresë nuk e dëmton Krijuesin tonë, sepse Ai e gëzon fronin e Tij - duam apo s’duam
ne, adhurojmë apo nuk adhurojmë fare - por Ai gjithmonë na tërheq vërejtjen, na dërgon mësues (të dërguar,
Profetë) dhe Imamë që gjithë kohën që do jemi në këtë
botë të mësojmë se kemi një krijues dhe se Ai Krijues na
donë pa interes, dhe në çastet kur gabojmë nuk na mban
mëri e në çdo moment që i pendohemi sinqerisht Ai na
mëshiron.
Hazreti Ibrahimi e ofroi për kurban Ismailin e tij, ne e
dimë shumë mirë se Krijuesi ynë nuk dëshiron t’i bëjmë
kurban ndokënd e as ndonjë berr, por ajo çka Ai dëshiron
nga ne është sinqeriteti. Vetë Allahu i dërgoi dashin Hazreti Ibrahimit, që ta bënte kurban dhe në Kur’an Allahu
thotë:

“Ne e shpaguam atë me një të therur (kurban) të
rëndësishëm.”(37/ 107)
“Dhe ndaj tij lamë përkujtim të mirë ndër popujt e
ardhshëm”. (37/ 108)
Sprovën e kaloi Hazreti Ibrahimi por për të gjithë ne u
la përkujtim që të marrim mësim, e ky nuk është asgjë
tjetër vetëm se mësimi i kurban bajramit, i dashurisë që
tregon Allahu ndaj krijesave të Tij, dhe mësimi që Allahu dëshiron të japë për gjithë njerëzinë se sa Bujar dhe
Mëshirues është Ai.
Pra me pak fjalë kurban Bajrami është festa e mposhtjes
së egos sonë, mposhtja e nefsit që gjithmonë kërkon të
jetë para. Mos harroni motra dhe vëllezër, nëna dhe baballarë se Ismaili ynë mund të bëhet dhe një kokërr molle
ose diçka më e vogël se molla që ne nuk arrijmë ta bëjmë
kurban.

Domethënia dhe
simbolika e haxhit

Sejjid Husein Nasr

Haxhi është edhe mjet për dëlirjen e individit dhe integrimin e shoqërisë. Në haxh shihen muslimanë nga të gjitha
pjesët e botës. Në botën islame, ata që kryejnë haxhin bëjnë edhe vizitën tek varri i Profetit në Medine dhe përpara
marrjes izraelite të Jerusalemit më 1967, ata bënin pelegrinazh në numra gëlues edhe në këtë qytet të tretë të shenjtë të Islamit.
Falë transmetimeve radiotelevizive të disponueshme
në shkallë globi, shumica e botës tashmë ka dëgjuar për
pelegrinazhin islam, haxhin, dhe me shumë gjasa ka
shikuar pamje të atij që përbën ndoshta tubimin më të
madh fetar të përvitshëm në botë. Haxhi, i cili është i
detyrueshëm të paktën një herë në jetën e musliman-it/
es, nëse i ka mjetet financiare dhe aftësinë fizike për ta
kryer, përfshin pelegrinazhin në Mekë gjatë një periudhe të caktuar të muajit hënor Dhu`l- Hixhxhe. Riti ripërshkon veprimet e Ibrahimit a.s. pas rindërtimit prej
tij të Qa`bes (strukturës kubike në qendër të Mekës, e
cila konsiderohet nga muslimanët si shenjtërorja më e
lashtë, e ndërtuar burimisht nga Ademi) dhe ndjek modelin e vendosur nga Profeti. Në njëfarë kuptimi, Haxhi
është rit abrahamik brenda shprehjes përfundimtare të
monoteizmit, pra Islamit, e cila e ringjalli dhe rivendosi
monoteizmin abrahamik.
Haxhiu, qoftë mashkull apo femër, duhet të veshë një
rrobë të bardhë të posaçme, të quajtur ihram, përpara se
të hyjë në rrethinat e shenjta të Mekës, brenda të cilave
lejohen vetëm muslimanët, një veshje kjo që shpesh përdoret më vonë si qefin i haxhiut. Duke u bërë muhrimë,
pra të veshur me këtë rrobë të posaçme, burrat dhe
gratë duhet ta lënë botën pas. Gjatë haxhit ata duhet të
përmbahen nga veprimtaria seksuale e t`i përkushtohen
krejtësisht Zotit, Shtëpinë e të cilit, Qa`ben, janë duke
vizituar. Këtu fshihen tej të gjitha dallimet; mbret e fshatar vishen njëlloj. Ritet e ndërlikuara përfshijnë midis të
tjerash rrotullsjelljen rreth Qa`bes në kah të kundërt me
atë të orës, me vetëdijen se po lëvizim kundër marshimit të kohës dhe po shpëlajmë nga shpirti tërë zgjymin e
mbledhur përbrenda si pasojë e rrjedhjes së kohës.
Nëpërmjet këtyre riteve, të cilat përfshijnë sakrifikimin
e një kafshe, gjë që simbolizon flijimin e nefsit përpara
Zotit, haxhiu kthehet në gjendjen e qëmotshmërisë, ose
gjendjen edenike në të cilën është krijuar, dhe Zoti ia fal
mëkatet nëse e kryen haxhin me sinqeritet e përkushtim
të plotë. Ja përse shumë të moshuar e kryejnë haxhin,
me shpresën se do të vdesin gjatë tij duke e lënë kësisoj
këtë botë, të dëlirur nga gjynahet e tyre. Në njërën qoshe

të Qa`bes gjendet një gur i zi, që simbolizon paktin mes
njerëzve dhe Zotit. Të gjithë haxhinjtë synojnë ta prekin
e ta puthin, për t`ia kujtuar vetes konkretisht paktin që
kanë bërë me Zotin për të pranuar gjendjen e të qenit
njeri, që nënkupton pranimin e Hyjnitetit të Zotit dhe
dorëzimin ndaj Tij
Haxhi është edhe mjet për dëlirjen e individit dhe integrimin e shoqërisë. Në haxh shihen muslimanë nga të
gjitha pjesët e botës. Sot, mbi 2 milionë njerëzit që e
kryejnë haxhin çdo vit vijnë nga të gjitha anët e botës
dhe përfshijnë arabë, persë, turq, si dhe afrikanë, malejzianë, kinezë e indo-pakistanezë, bashkë me gjermanë
e amerikanë, lëkurerrët apo lëkurëçelët, syzi e sykaltër.
Askund tjetër në botë nuk është larmia etnike dhe racore e bashkësisë islame në dorëzimin ndaj Zotit Një
më e dukshme sesa në Mekë gjatë haxhit. Këtu ndodh
edhe shkëmbimi i ideve dhe të mirave mes muslimanëve
nga pjesë të ndryshme të botës, dhe haxhi është quajtur
nga disa dijetarë perëndimorë si kongresi i parë ndërkombëtar i shkencës në botë dhe i pari panair ekonomik
ndërkombëtar. Por më shumë se gjithçka tjetër, përgjatë
haxhit, haxhinjtë dëliren dhe kur kthehen në shtëpi sjellin diçka nga hiri, ose bereqeti i Qendrës në skajet më të
largëta të botës islame.
Me shpërthimin e popullsisë botërore, problemi i akomodimit të të gjithë haxhinjve që dëshirojnë të kryejnë
haxhin është bërë i mprehtë. Ndonëse numri i haxhinjve është rritur tani në mbi 2 milionë, kjo mbetet akoma
përqindje e vogël e 1.5 miliardë muslimanëve në botë,
jo të gjithë prej të cilëve ama i plotësojnë kushtet e nevojshme për ta kryer haxhin. Megjithatë, numri i atyre
që kualifikohen sipas Ligjit Hyjnor për ta kryer haxhin
është shumë më i madh sesa i atyre që e marrin lejen për
ta kryer. Kështu që ekziston goxha trysni mbi shumicën
e qeverive muslimane, si dhe Arabinë Saudite, që të lejojë
më tepër haxhinj çdo vit, ndërkohë që vetë logjistika e një
tubimi kaq të madh si dhe kufizimet hapësinore e bëjnë
të pamundur vazhdimin e rritjes së numrit të haxhinjve.
Për arsye të kufizimeve, disa muslimanë e bëjnë haxhin
në Mekë jashtë sezonit të specifikuar, për të përfituar

nga hiri i vizitimit të Shtëpisë së Zotit, edhe pse ai nuk
është gjatë ditëve të specifikuara nga Ligji Islam. Megjithatë, haxhi nuk është forma e vetme e pelegrinazhit
islam, por e vetmja që është e detyrueshme me Sheri`at,
nëse plotësohen kushte të caktuara

hore pelegrinazhi. Natyrisht, këto tyrbe të shenjtoreve
vizitohen veçanërisht nga gratë, por jo vetëm. Edhe
burrat edhe gratë marrin pjesë në numra të mëdhenj në
të gjitha këto pika, qofshin ato të lidhura me një figurë
shenjtori apo shenjtoreje.

Në botën islame, ata që kryejnë haxhin bëjnë edhe vizitën
tek varri i Profetit në Medine dhe përpara marrjes izraelite të Jerusalemit më 1967, ata bënin pelegrinazh në
numra gëlues edhe në këtë qytet të tretë të shenjtë të
Islamit. Shume pika lokale pelegrinazhi janë vende hiri
të lidhura me varret e pasardhësve të Profetit dhe evlijave të mëdhenj. Të gjitha këto pika përbëjnë tejzgjatje
të Medines dhe e zgjerojnë bereqetin e qytetit të Profetit
dhe mbetjeve të tija sakrale në viset e ndryshme të botës
islame.

Vizita tek “Shtëpia e Zotit” mbetet sipërore në mendjen e
muslimanëve kur është fjala për pelegrinazhin, e shumë
besimtarë e vizitojnë edhe jashtë sezonit të përcaktuar,
gjatë asaj që quhet umreh. Ja përse sot, kur popullsitë
janë rritur e udhëtimi është më i lehtë, në çdo ditë të vitit
ka haxhinj të shumtë në Mekë, dhe në mes të natës gjatë
cilësdo stinë gjen mijëra haxhinj që i rrotullsillen Qa`bes
e luten përpara shtëpisë së rindërtuar nga Ibrahimi në
festim të Zotit Një, i cili ka thënë në Dhjatën e Vjetër,
“Unë jam Ai që jam.”

Përpara se, reformistës arab, të shkatërronin tyrbet e
bashkëshortes dhe bijës së Profetit, Hatixhes e Fatimes
në Hixhaz ( Medine) , edhe ato pika ishin qendra mad-
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URIME FESTA
E KURBAN BAJRAMIT !

NEVOJA DHE DOMOSDOSHMËRIA
E DIALOGUT MES MUSLIMANËVE
Si islami sunni po ashtu edhe ai shiia ndajnë trashëgimin e njëjtë shpirtërore dhe të dyja
degët rriten në trollin e Fjalës autentike të All-llahut dhe të Sunnetit të të Dërguarit
s.a.v.a., ndërkaq sepcifitetet e tyre janë vetëm se në rrafshin e gjeniut interpretues
Moskuptimi mes muslimanëve dhe mungesa e
një dialogu të shëndoshë, për fat të keqë, edhe sot
është shumë i shprehur, gjë e cila po ndjehet edhe
te ne. Sigurishtë njëra nga çështjet qenësore është
aktualizimi me mendje të kthjellët i raporteve të sunnizmit
(ehlu-s-sunne
we-l-džema’a)
dhe shiizmit, para së gjithash të
rrjedhës së tij dominuese i cili
emërtohet si shiizmi duodecimal (eš-ši’a el-isna ‘ašerijje). Nuk
bënë të harrojmë se edhe gjeniut
(liderit) shpirtëror shiia i nënshtrohet pjesa më e madhe e popullatës së Iranit, Azerbejxhanit,
shumica e popullatës së Irakut, Libanit, një pjesë e
konsiderueshme e popullatë së Pakistanit, Afganistanit dhe Jemenit dhe në shumë vende të botës
në masë të pjesërishme. Hendeku mes këtyre dy
“blloqeve” të muslimanëve (sunnizmit dhe shiizmit)

është shumë i shprehur, veçmas në botën arabe.
Është fakt se gjatë historisë, sipas parimit të automatizmit, nga të dyja anët është ndërtuar muri i
mosdurimit. Shiiat shpesh prireshin t’i identifikojnë sunnit me ushtrinë kriminale
të Jezidit e cila kishte masakruar nipin e të Dërguarit s.a.v.a.,
Hz Huseinin k.s., familjen e tij
dhe disa nga sahabet e shquar,
ndërkaq sunnit, nga ana tjetër,
shpesh i mbyllnin sytë para disa
fakteve të caktuara fetare dhe
historike.
Mirëkuptimi mes muslimanëve
Qenia e muslimanëve në brendinë e saj zhuritet për
një dialog mes muslimanëve me të cilin me siguri do
të hapeshin portat për një jetësim të plotë të rrugës
së ndërtimit të një bazamenti unik të së Vërtetës
dhe të zgjidhjes së kësaj problematike si në planin

individual, shoqëror po ashtu dhe atij shpirtëror.
Nuk është e rastit që dijetari egjiptas Muahame Ebu
Zehr lëshon fetfanë -dekretin sipas së cilës medhebi
Xhaferi (shkolla juridike shiite e cila ndjek metodologjinë e imamit të gjashtë, Imam Xhaferit, i cili
njëherit kishte qenë edhe mësues i Ebu Hanifes)
është i barabartë me katër medhebet e tjera sunnite
(hanefi, shafi, maliki dhe hambeli).

dhe shiizmit dëshmon edhe Sadruddin el-Qonjevi nxënësi më i njohur i ‘Arebiut k.s. – për të cilin historia ka përcjellur se ishte i lidhur me dijetarët shiia
Sa’duddin Hemujehiun (vdekur 1252.) dhe Nasiruddin et-Tusiun (vdekur 1274.), si dhe shembulli i Behaiddin Veledit (babit të themeluesit të rendit sufik
të mevlevive, er – Rumiut, k.s.) i cili ishte ndjekës
i dijetarit shiit NexhmeAllahu i Lartësuar në Kur’an thotë:: din Kubras k.s., nxënës
i drejtëpërdrejtë i të cilit
‘’Ai (Allahu) lëshon nga qielli ujin,
tani më i përmenprandaj nëpër shtretër rrjedhë aq (uj) ishte
duri Sa’duddin Hemujesa ata mund të pranojnë...’’ (er-Ra’d, hiu.

Në historinë e mendimit të muslimanëve ka pasur edhe kolosë të
atillë për gjeniun shpirtëror të të
cilëve mendja njerëzore edhe sot
luhatet në dyshimet e veta se cilit 17.).
topos shpirtëror i kanë takuar, siç
është rasti me ‘Alauddewle es-Simnani (shekulli XIV), ose edhe Hajdar Amulli (shekulli XV). Pikërisht
përmes veprave të tyre do të duhej
mbase të kërkohen “reçetat” e dialogut mes muslimanëve, gjegjësishtë
të aktualizohet raporti i sufizmit si
misticizëm “sunnit”, nga njëra anë,
dhe shiizmit, si ezoterizëm ( fshehtësi të brendshme), nga ana tjetër.

Fryma shiite paraqet vet matricën e ezoterizmit
(shkenca e fshehtësisë së brendshme) të hullisë së
përbashkët të islamit, më shumë se një traditë heterodokse të lindur në krahun e traditës islame si të
tillë. Ky është një fakt i rëndësisë së veçantë për dialogun e nevojshëm mes muslimanëve, me të cilin
do të duhej hequr plasaritjet tragjike ekzistenciale të
cilat ishin paraqitur në fytyrën shpirëtore të traditës
unike të islamit, kundrejt imponimit të dilemave të
rrejshme.
Nga ana tjetër, sufizmi tashmë qysh nga fillimi është
thellë i rrënjosur në popullusin sunni, ndërsa nga
el-Gazali (vdiq në vitin 1111) merr edhe një lloj të
njohjes zyrtare. Nuk duhet harruar edhe faktin se
thuaja të gjitha rendet sufike (tarikatet) si burim të
fundit gjenealogjik e marrin Hz. Aliun paqja qoftë
mbi të dhe në silsilet e tyre
(hallkat shpirtërore) lidhen me trashëgimtarët e
tij të drejtëpërdrejtë, sikur
rendi sufik i Çishtive i cili
rrespekton njëmbëdhjetë
trashëgimtarët shpirtëror të Hz. Aliut paqja qoftë
mbi të (dymbëdhjetë imamët shiit).
Në këtë lloj të lidhjes së kryqëzuar në mes të sufizmit

Është me rëndësi të
theksohet dhe të jemi
të vetëdijshëm për faktin se si islami sunni
po ashtu edhe ai shiia
ndajnë trashëgimin e
njëjtë shpirtërore dhe
të dyja degët rriten në
trollin e Fjalës autentike të All-llahut dhe
të Sunnetit të të Dërguarit s.a.v.a., ndërkaq sepcifitetet e tyre janë
vetëm se në rrafshin e gjeniut interpretues. Kjo
në fund të fundit aspak nuk e prishë autencititetin dhe besueshmërinë e këtyre dy rrjedhave interpretuese të islamit si besim. Kjo është e mundur të
përforcohet me treguesit e vlefshëm vetëm nëse aspektin shpirtërore të shiizmit e vrojtojmë në dritën
e teksteve autentike të cilat e shohin fizionominë e
brendshme të kësaj fryme, ndërkaq duke mos u marrë me prapavinë politike.

Allahu i Lartësuar në Kur’an thotë:: ‘’Ai (Allahu)
lëshon nga qielli ujin, prandaj nëpër shtretër rrjedhë aq (uj) sa ata mund të pranojnë...’’ (er-Ra’d,
17.). Duke folur përmes gjuhës së arifëve ( gnostikëve) ndërkaq kjo është një gjuhë e të vërtetave
të thella shpirtërore, në këtë ajet me ujin aludohet
në Kur’anin dhe kuptimet e tij shumë të begatshme
të cilat Allahu na i zbulon përmes tij, ndërkaq me
shtretërit aludohet në zemrat e njerëzve, prandaj
varësishtë nga gjerësia e zemrës edhe aq dije dhe
urti do të mund të pranohet.
Me këtë tekst njëherësh duhet që të nxitet intelegjenca jonë fetare drejt ndërmarrjes së hapave konkrete në jetësimin e vërtetë të dialogut brenda muslimanëve.

Autor: Kenan Çemo

Festa e Madhe e Gadirit

“O ti i dërguar!Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd, e nëse nuk e bën në
tërësi komunikimin, atëherë nuk e ke kryer detyrën. Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve”. Maide, 67
“Sot e përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për
ju Islamin fe” Maide, 3
-“Ai që më pranon si udhëheqës (mevla), edhe Aliu është udhëheqësi i tij. O Allah, duaje atë, i cili
e do Aliun. Kush bëhet armiku i Aliut, Ti bëhu armiku i tij. Ndihmoje atë i cili e ndihmon Aliun.
Braktise atë që e braktis Aliun dhe kudo që të shkojë, le të jetë e vërteta me të”
Çdo vit, me arritjen e datës 18 Dhul Hixh-xheh, në shpirtin dhe zemrat e muslimanëve ngjallet kujtimi i një ngjarjeje të pavdekshme, ngjarje e cila ndodhi mbas Haxhit
Lamtumirës të Dërguarit të Zotit, në një vend të quajtur
Gadir Hum. Gadiri ishte një kënetë, në rrugën në mes
Mekes dhe Medines, ku karvanët e udhëtareve ndaleshin
për të pushuar. Por, atë ditë pranë kësaj kënete, ndodhi
ajo ngjarje e madhe.
Ishte orët a para të ditës së enjte dhe Pejgamberi s.a.a.
ishte duke u kthyer nga Haxhi i tij i fundit. Në çdo anë
dëgjohej zëri i udhëtareve te karvanit dhe hingëllima e
kuajve dhe deveve. Por, në mes te kësaj zhurme, fytyra e
ndritur e Pejgamberit s.a.a. tregonte se ai ishte thelluar
në mendime dhe sikur ishte në pritje të një ngjarje te

madhe. Kur karvani arriti ne Gadir Hum, vendi ku irakianët, egjiptianet dhe popujt tjerë duhej të ndaheshin nga
njëri-tjetri, Resulullahu s.a.a. ndjeu prezencën e ngrohtë
të Xhibrilit a.s., engjëllit te shpalljes, i cili erdhi me një
mesazh të ndritur nga ana e Allahut, dhe iu drejtua Hz
Resulullahut (s.a.a.) duke i thënë:

-O Muhammed, Allahu të dërgon selamin dhe
të shpall këtë:
“O ti i dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit
prej Zotit tënd, e nëse nuk e bën në tërësi komunikimin, atëherë nuk e ke kryer detyrën.
Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve”.
(Maide, 67)

Shumë dijetar të Ehli Sunnetit kanë deklaruar se ky ajet
është shpallur në Gadir Hum me rastin e emërimit të
Imam Aliut –paqa qoftë mbi të, si Lider shpirtëror dhe
udhëheqës i mbarë metit musliman dhe në lidhje me këtë
çështje kanë transmetuar hadithe, vërtetësia e të cilëve
është vërtetuar sipas kritereve të saktësisë së hadithit.
Ajeti i lartpërmendur na tregon në mënyrë të qartë se
misioni i të Dërguarit Muhamedit s.a.a. është duke përfunduar, por te populli duhet të arrijë një e vërtetë. Kjo
e vërtetë është aq e rëndësishme, sa që nuk është e mundur përkryerja e fesë pa të. Pejgamberi s.a.a. i cili ndiente një barë të rëndë mbi supe, u bë gati që njerëzve
t’i parashtroj një çështje të rëndësishme. Pastaj, tha që
të kthehen ata të cilët kanë ecur përpara dhe ata te cilët
kanë mbetur mbrapa karvanit, dhe t’i bashkohen turmës së njerëzve para tij. Pas disa minutave të gjithë u
mblodhën rreth kënetës Gadir Hum dhe me padurim
prisnin që të kuptonin se pse i Dërguari i Zotit, i ka ndalur të gjithë këta njerëz në këtë shkretëtirë? Menjëherë
nga samarët e deveve ndërtuan një mimber (foltore) për
Pejgamberin s.a.a., i cili u ngjit mbi të dhe duke u drejtuar përafërsisht njëqind mijë të pranishmëve të pasionuar
tha: -“Ndoshta, pas këtij viti nuk do t’ju shoh më përsëri.
Është afër koha e dërgimit të ftesës nga ana e melekut
dhe të pranimit të saj nga ana ime.”
Pejgmaberi - paqa qoftë mbi të dhe Familjen e tij, e thirri
Imam Aliun –paqa qoftë mbi të, që të shkojë pranë tij.
Më pas ia ngriti dorën dhe tha:

-“Ai që më pranon si udhëheqës (mevla), edhe
Aliu është udhëheqësi i tij. O Allah, duaje atë,
i cili e do Aliun. Kush bëhet armiku i Aliut, Ti
bëhu armiku i tij. Ndihmoje atë i cili e ndihmon Aliun. Braktise atë që e braktis Aliun dhe
kudo që të shkojë, le të jetë e vërteta me të”
Pastaj dha urdhër që të vijnë sahabet në grupe dhe të
mëdhenjtë e Kurejshëve dhe Ensarëve për ta përshëndetur Imam Aliun a.s. me titullin “Emirel Muminun” (Udhëheqësi i besimtarëve). Dhe, të gjithë sahatet ( shokët)
duke filluar prej Ebu Bekrit dhe Omerit, ia uruan të
gjithë postin e Liderit udhëheqësish, madje, Ebu Bekri
dhe Omeri i thanë: “Të lumtë o djali i Ebu Talibit që u
bëre udhëheqësi i ynë dhe i të gjithë besimtarëve”. Mbasi
që përfundoi ceremonia e urimit, Resulullahu s.a.a. tha
se u shpall ajeti:
“Sot e përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush
dhuntinë Time,
zgjodha për ju Islamin fe”(Maide, 3)
Mbas emërimit të Imam Aliut a.s. si Imam dhe mbas
shpalljes së ajetit për përkryerjen e fesë, Resulullahu
s.a.a. deklaroi:
“Falënderimi qoftë për Allahun që e përsosi fenë, plotësoi dhuntinë dhe mbas misionit tim tregoi kënaqësi për
caktimin e Ali ibni Ebu Talibit si Imam.”

Sipas disa haditheve, Pejgamberi s.a.a. e bëri komunikimin në këtë mënyrë:

“Më erdhi Xhebraili nga ana e Allahut dhe
më urdhëroi që të gjithë të bardhave dhe të
zezave t’i bëjë shpalljen e Ali ibni Ebu Talibit
si vëlla e trashëgimtar timin dhe si kalif dhe
Imam mbas meje. Unë kërkova nga Xhebraili
që Allahu të më kursejë nga kjo shpallje, sepse
të paktë janë të devotshmit ndërsa të shumtë
janë ata që do të më mundojnë dhe urrejnë
për shkak të marrëdhënies sime familjare me
Aliun. Nëse doni, mund të tregojë edhe emrat e tyre, por e rruaj fisnikërinë time duke e
mbajtur të fshehtë emrat e tyre. Por, Allahu
nuk pranoi që unë të përmbahem prej komunikimit. O ju njerëz, dijeni që Allahu ka zgjedhur Aliun për juve si udhëheqës dhe Imam,
dhe e ka bërë obligim për çdo person bindjen
ndaj tij.”
Allahu në Gadir Hum i caktoi Imamët a.s. e pastër nga
mëkatet si trashëgimtar të Muhammedit s.a.a. dhe si
udhëheqës të myslimanëve, të cilëve ua dha diturinë e
librit dhe urtësinë. Dhe, në këtë rast edhe myslimanët e
tjerë duhet të pranojnë dhe t’i dorëzohen zgjedhjes dhe
urdhrit të Allahut. Sepse, edhe në kuptimin e përgjithshëm, Islami do të thotë dorëzimi ndaj Allahut. Allahu,
në ajetin e 68-të, 69-të dhe 70-të të sures Kasas thotë:

“Zoti yt krijon çka të dojë dhe zgjedh kë të
dojë, atyre nuk u takon zgjedhja. I pastër dhe
i lartë është Allahu nga çka i përshkruajnë për
shok. Dhe Zoti yt e di se ç’fshehin zemrat e
tyre dhe se ç’shfaqin haptazi. Ai është Allahu,
nuk ka zot tjetër pos Tij, vetëm Atij i takon
falënderimi në këtë botë dhe në botën tjetër
dhe vetëm Atij i takon gjykimi dhe te Ai ktheheni”
Ngjarja e Gadirit mund të shqyrtohet dhe të diskutohet
në disa aspekte. Njëri prej këtyre aspekteve është vizioni
i Resulullahut s.a.a. mbi të ardhmen e Islamit. Padyshim,
themeluesi i çdo feje është i shqetësuar për fatin dhe
vazhdimin e asaj që ka predikuar. Sigurisht që edhe profeti Muhamed s.a.a, nuk do të kishte lënë të ardhmen e
myslimaneve dhe të fesë së Allahut pa ndonjë program
të caktuar. Në ditën e Gadirit, Resulullahu me urdhrin e
Allahut ua sqaroi fatin e udhëheqjes së shoqërisë Islame
pas largimit të tij dhe në këtë mënyre e plotësoi fenë Islame. Zgjedhja e Imam Aliut, në të vërtetë ishte vazhdimi i programeve dhe politikave të Resulullahut s.a.a.,
të cilat duhej që të kryheshin nga njerëzit më të mirë dhe
më të ditur.

Gadiri mund te analizohet edhe nga një aspekt tjetër: arsye e zgjedhjes së një personaliteti të tillë si Imam Aliu
a.s. për udhëheqës. Shkaku i zgjedhjes së Imam Aliut
paqa qoftë mbi të në ditën e Gadirit kishte të bëjë me virtytet dhe vlerat e larta të cilat ishin zhvilluar në personalitetin dhe shpirtin e tij. Për këtë arsye, vullneti hyjnor
u realizua në atë mënyrë që Imam Aliu, i cili posedonte
këto veçori, të emërohej si zëvendësi më i përshtatshëm
i Pejgamberit s.a.a.
Gadiri nuk ishte vendi dhe rasti i parë që Pejgamberi
(pqmtft) e miratonte Imam Aliun (pqmt). Ai, që nga fillimi i profetësisë së tij, Aliun e cilësonte si të ndryshëm
nga të tjerët për shkak të tipareve që i zotëronte. Sahabet
disa herë kishin dëgjuar këtë fjali nga goja e Resulullahut s.a.a.: ”Unë jam nga Aliu dhe Aliu është nga unë”.
Në ditën e Gadirit, në mesin e myslimanëve vëreheshin
shumë fytyra dhe personalitete të dalluara, por Resulullahu s.a.a. me vullnetin e Allahut, për këtë çështje të
rëndësishme e zgjodhi më të mirin prej tyre, sepse shoqëria njerëzore ka nevoje për lider të zgjuar, përhapës të
drejtësisë, besimtar dhe trim. Devotshmëria, drejtësia,
dituria dhe humanizmi i Hz Aliut (a.s.) janë ornamente
të faqeve të historisë dhe Resulullahu (s.a.a.) më shumë
se çdo kush tjetër ishte në dijeni për këtë. Hz Aliu (as),
gjatë jetës se tij dhe në veçanti në periudhën e kufizuar
të udhëheqjes mbi myslimanet, asnjëherë nuk ka menduar për interesa personale dhe asnjëherë nuk e devi-
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juan atë ofertat dhe kërcënimet. Hz Aliu (as), gjithë
jetën e tij të begatshme e kaloi ne rrugën e vërtetë dhe
në drejtesi. Dhe, I dërguari i Zotit me zgjedhjen e tij, u
tregoi myslimaneve se fati dhe udhëheqja e tyre duhet
të lihet në dorë të njerëzve të sinqertë dhe se çdo kush
nuk e meriton këtë përgjegjësi. Në këtë mënyrë, ngjarja
e Gadirit është dëshmuese e një të vërtete: se udhëheqësi
dhe drejtuesi (mevla) i njerëzve mund të bëhet ai person
i cili e pranon qeverisjen për hir të vendosjes së drejtësisë dhe lumturisë së shoqërisë, e jo për hir të dëshirës
për pushtet dhe egoizëm. Një personalitet i këtillë duhet
të jetë i drejte, i devotshëm, mendimtar dhe dijetar në
mënyrë që shoqërinë njerëzore ta ngritë në kalanë e drejtësisë dhe të sigurisë.
Ditët e festave në kulturën Islame janë ditë të respektit
dhe pyetjes së halleve të të tjerëve. Gjithashtu, ato janë
dite të largimit të pikëllimit nga zemrat e thyera dhe ditë
te vizitave dhe shikimeve të dashura ndërmjet njerëzve.
Është e porositur që në ditën e Gadir Humit muslimanet
t’i gëzojnë zemrat e besimtareve dhe t’u ndihmojnë të
dobëtëve. Edhe vetë Imam Aliu a.s., në një vend thotë:
“Mëshira reciproke në ditën e festës së Gadirit tërheq
shikimin e butë dhe të dashur të Zotit.”
Falënderuar qoftë Allahu, i cili na udhëzoi dhe na bëri që
ta përqafojmë dhe festojmë festën e Gadir Humit
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ARGUMENTET QË E VËRTETOJNË

VILAJETIN E IMAM ALIUT (A.S.)

“Le të qohen në këmbë ata mysliman që kanë qenë dëshmitar të Ditës së Gadir Humit dhe që e kanë dëgjuar Resulullahun s.a.a. duke thënë: ‘Udhëheqësi i kujt jam
unë, edhe Aliu është udhëheqësi i tij’
Allahu i ka sprovuar myslimanët me pranimin e vilajetit të Imam Aliut –paqa qoftë mbi të, dhe është duke
i sprovuar ende. Zaten edhe kundërshtimet në mes
të mez-hebeve për burim të tyre e kanë kryesisht këtë
sprovë. Por, për hir të mëshirës së Tij të pafundme ndaj
robërve, Allahu nuk do t’i dënojë ata të mëvonshmit për
shkak të të bërave të mëhershmëve. Dhe, për hir të urtësisë së Tij të madhe, caktimin e Imam Aliut a.s. për halif e
ka ngurtësuar përmes disa ngjarjeve të rëndësishme dhe
shenjave të qarta që i përngjajnë çudirave dhe e ka penguar harresën e saj. Dëshmitarët që ishin prezent gjatë
këtyre ngjarjeve, ishin të detyruar t’i tregojnë të tjerëve
dhe kështu është hapur rruga e zbulimit të së vërtetës
për hulumtuesit dhe kërkuesit e mëvonshëm.

Argumenti i parë: Ka të bëjë me dënimin e mohimit të Imametit dhe të velajetit të Imam Aliut a.s.(paqa
qoftë mbi të). Kjo ka të bëjë me ngjarjen e periudhës
mbas Gadir Humit, kur u caktua Imam Aliu a.s. për halif
i myslimanëve dhe kjo u bë obligim për të pranishmit që
t’u përcjellin atyre që nuk ishin prezent në atë tubim. Ky
është rrëfimi për incidentin:
Kur e dëgjoi lajmin e emërimit për halif të Imam Aliut
a.s, Haris ibni Numan Fihriu nuk mundi ta durojë këtë
dhe u drejtua kah Mesxhidi Resulullahut s.a.a. E lidhi devenë përpara Mesxhidit hyri brenda, u ngul në një vend
përpara Imam Resulullahut (s.a.a.) dhe pa i dhënë selam

i tha: “O Muhamed, ti na urdhërove që të besojmë

në njësinë e Allahut dhe se ti je i dërguari i Tij; në
këtë e dëshmuam dhe e pranuam. Na urdhërove
që të falemi pesë herë në ditë, agjërimin e muajit
Ramazan, shkuarjen në Bejtullah për haxh dhe
dhënien e zeqatat prej mallit, dhe ne i pranuam
edhe këto rregulla. Pastaj, nuk u mjaftove me
kaq dhe duke ia ngritur dorën djalit të axhës e
shpalle atë si më të virtytshmin prej të gjithë
njerëzve dhe ke thënë ‘Udhëheqësi i kujt jam
unë, edhe Aliu është udhëheqësi i tij’. A është ky
vendimi yt apo është ndonjë urdhër i Allahut?”

Kur i dëgjoi këto fjalë Pejgamberi s.a.a., iu skuqën sytë
prej shqetësimit dhe në këtë gjendje i tha: “Betohen

në Allahun që është Një, kjo nuk është prej meje
por prej Allahut”. Dhe, këtë e përsëriti tri herë.
Atëherë Harisi tha: “O Allah, nëse është e vërtetë
thënia e Muahmmedit, më dërgo një gur nga
qielli ose ndonjë dhimbje tjetër” dhe pastaj u ngrit
dhe u largua nga ai vend.”

Rrëfyesi na tregon më tutje:

“Betohem në Allahun se pa mbërritur Harisi deri
te deveja e tij, nga qielli rra një gur dhe e qëlloi

për kokë, ku edhe vdes në vend. Atëherë Allahu
e shpalli këtë ajet:
“Një lutës e kërkoi dënimin e pashmangshëm për
jobesimtarët. Atë (dënim) s’ka kush që mund ta
ndalë.” (Mearixh, 1-2)
Këtë ngjarje e kanë transmetuar edhe shumë dijetar të
Ehli Sunnetit.

Argumenti i dytë: Ka të bëjë me fitimin e dënimit për
shkak të mallkimit të Imam Aliut a.s. drejtuar atyre sahabeve që i shmangeshin dëshmimit për ngjarjen e Gadir
Humit.
Në kohën kur ishte halif Imam Aliu a.s., duke mbajtur
një fjalim përpara popullit në njërin prej ditëve të rëndësishme, ai u u tha: “Le të qohen në këmbë ata mys-

liman që kanë qenë dëshmitar të Ditës së Gadir
Humit dhe që e kanë dëgjuar Resulullahun s.a.a.
duke thënë: ‘Udhëheqësi i kujt jam unë, edhe
Aliu është udhëheqësi i tij’. Të mos qohen ata që
nuk e kanë parë me sytë e tyre dhe që nuk kanë
dëgjuar me veshët e tyre”

Atëherë u ngritën tridhjetë sahabe, gjashtëmbëdhjetë
prej të cilëve ishin pjesëmarrës së luftës së Bedrit, dhe
e vërtetuan thënien e Resulullahut s.a.a.: ‘Athua e dini
se unë jam më i epërmi i juaj sesa ju vetë?’, dhe që pas
pohimit Resulullahu s.a.a. u kishte thënë ‘Udhëheqësi i
kujt jam unë, edhe Aliu është udhëheqësi i tij’.
Por, për shkak të armiqësisë dhe xhelozisë që e ushqenin
ndaj Imam Aliut a.s, disa sahabe nuk u quan në këmbë
për të dëshmuar. Njëri prej tyre ishte Enes ibni Maliki,
që mbasi që zbriti prej foltores, e pyeti: ‘O Enes, pse nuk
dëshmove edhe ti bashkë me ata?’, ndërsa ky iu përgjigj:

‘O Udhëheqësi i Besimtarëve, tash më jam plakur dhe kam harruar çka kam dëgjuar’. Atëherë,
Imam Aliu (a.s.) e mallkoi: ‘Nëse gënjen, le të
dënojë ty Allahu me një sëmundje që nuk do ta
mund ta fshehësh atë me mbulesën tënde’
Mbas kësaj, Enes ibn Maliki u sëmur nga leproza ende pa
luajtur nga vendi. Pastaj, Enesi duke vajtua thoshte: “Më
zuri mallkimi i robit të sinqertë, sepse e fsheha dëshminë e tij”
Ky është një rrëfim i mrekullueshëm. Në librin e tij “El
Mearif”, Ibni Kutejbe duke i numëruar emrat e personave
të njohur që janë sëmurë nga sëmundjet e ndryshme,
te sëmundja e leprozës e përmend edhe emrin e Enesit
dhe e transmeton edhe këtë rrëfim. Këtë ngjarje e transmeton edhe Ahmed ibn Hanbeli në Musnedin e tij dhe ka
thënë se: “Përveç tre personave, të gjithë kanë dëshmuar,
të tretë janë zënë nga mallkimi i Imam Aliut a.s.”
Këtu do të jetë mirë dhe t’i përmendim emrat e atyre tre
personave, të cilët i ka përcjellë El Belazurit Ahmed ibni
Hanbeli. Ai thotë: “Kur kërkoi Imam Aliu a.s. që të dëshmojnë për Ditën e Gadir Humit, nën foltore ishin të ulur
Enes ibni Maliki, Bura ibni Azibi dhe Xherir ibni Abdullah Bexheli. Përkundër përsëritjes së kërkesës së Imam
Aliut a.s. për t’u quar në këmbë dëshmitarët, këta të
tretë nuk lëvizën nga vendi. Atëherë, Imam Aliu a.s. tha:
“Qoftë fatkeqësia e Allahut mbi ata persona që e fshehin
këtë dëshmi; ajo fatkeqësi qoftë e tillë ashtu që të njihet
përmes saj dhe e mbëriftë atë para se të vdesë.
Rrëfuesi tregon se Enes ibn Maliku u sëmurë nga leproza, Bura ibni Azibi u verbërua dhe Xherir ibni Abdullahu
u kthye përsëri në jetën e tij nomade dhe vdiq te shtëpia
e nënës së tij në Sherat.

AJETET E KURANIT QË KANË TË BËJNË ME

PERSONALITETIN E IMAM ALIUT (PQMT)
Në ajetin e 55-të dhe 56-të të sures Maide shkruan:
“Miku (i afërmi) juaj i vërtetë është vetëm Allahu, i dërguari i Tij dhe ata që besuan, që e falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku. E kush e ka për mik Allahun,
të dërguarin e Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana
(pala) e Allahut është ngadhënjyese”
Në komentin e Kuranit “El-Kebir” të Imam Ebi Is-hak
Salebiut është transmetuar një hadith i Ebu Zer Gaffarit,
ku vetë Ebu Zerri rrëfen:

“Unë kam dëgjuar vetë me këta dy vesh, përndryshe qofshin të shurdhër të dytë, dhe kam
parë me këta dy sy, përndryshe qofshin të verbër
të dytë, se Resulullahu ka thënë:
“Aliu është udhëheqësi i besimtarëve dhe mbytësi i idhujtarëve; kush i ndihmon Aliut, do ta
ndihmojë Allahu atë; kush që e braktis Aliun, do
ta braktis Allahu atë”

Dijeni se një ditë unë isha duke u falur bashkë me Resulullahun dhe në mesxhid erdhi një lypës për të kërkuar
ndihmë prej popullit. Por, askush nuk i dha asgjë. Imam
Aliu ishte në pozitën e rukusë ( përulja në namaz) dhe
ia zgjati gishtin e unazës; në atë gisht kishte një unazë.
Fukarai erdhi dhe e nxori atë unazë prej gishtit. Atëherë
Resulullahu iu lut Allahut në këtë mënyrë:
“O Allah, vëllai im Musa duke Të bërë lutje thoshte: O
Zoti im. Më zgjero gjoksin tim, dhe më lehtëso në këtë
punë timen. Më zgjidh nyjën e gjuhës sime që të kuptojnë fjalën time. Më cakto një ndihmëtar nga familja
ime; Harunin, vëllain tim. Që të ma forcosh fuqinë time.
Bëma shok atë në punën time, në mënyrë që të madhërojmë Ty më tepër. Dhe të përkujtojmë Ty shpesh. Vërtet,
ti je Ai që sheh dha na i di punët”. Dhe Ti iu përgjigje:
“O Musa, u pranua lutja jote dhe t’u dha ajo që kërkove”
O Allah, edhe unë jam robi dhe i dërguari Yt. Zgjeroje
edhe gjoksin tim, më lehtëso punën time. Më cakto nga

familja ime Aliun si ndihmëtar dhe më forco me atë.
Ebu Zerri thotë kështu: Betohem në Allahun, ende nuk
kishte përfunduar fjalën Resulullahu, kur Gjibrili erdhi
dhe e shpalli këtë ajet:
“Miku (i afërmi) juaj i vërtetë është vetëm Allahu, i dërguari i Tij dhe ata që besuan, që e falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku. E kush e ka për mik Allahun,
të dërguarin e Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana
(pala) e Allahut është ngadhënjyese”

Disa nga hadithet e Resulullahu s.a.a. në lidhje
me Imam Aliun a.s.:

“Dashuria ndaj Aliut është prej imanit, ndërsa armiqësia
ndaj tij është prej dëshirës së përçarjes”.
“Aliu është prej meje dhe unë jam prej Aliut”
“Çdo kush që dëshiron të jetojë si unë, të vdes si unë dhe
të fitojë Xhenetin e Huld-it të cilin e kam fituar unë, le ta
pranojë udhëheqjen e Ali ibn Ebi Talibit. Ai nuk do t’ju
nxjerrë nga rruga e drejtë asnjëherë dhe nuk do të devijoni asnjëherë”
“Aliu është dera e diturisë sime”
“Dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj Ali Muhamedit (Familjes së Muhamedit), ka vdekur me vdekjen
e martirit; dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj
Al-i Muhamedit, është i falur nga Allahu; dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj Al-i Muhamedit, është
i pranuar pendimi i tij; dijeni që, çdokush që vdes me
dashurinë ndaj Al-i Muhamedit, ka vdekur si një besimtar me imanin e përkryer; dijeni që, çdokush që vdes me

dashurinë ndaj Al-i Muhamedit, engjëlli i vdekjes do ta
përgëzojë me xhenet”
“Kur Allahu dhe i Dërguari i Tij caktojnë diçka, atëherë as
besimtari as besimtarja nuk kanë të drejtë të sillen sipas
mënyrës së vet. Dhe kush nuk e dëgjon Allahun dhe të
Dërguarin e tij, ai me siguri ka humbur keq” (Ahzab, 36)
“O besimtarë, përuluni Allahut dhe nderoni Profetin,
por edhe përfaqësuesit tuaj. Por nëse nuk pajtoheni në
ndonjë çështje, drejtohuni Allahut dhe Profetit, nëse i
besoni Allahut dhe botës tjetër; ajo është më i mirë dhe
më i bukuri shpjegim” (Nisa, 59)
“Atëherë kur Zoti e provoi Ibrahimin me disa obligime,
e ai i përmbushi ato, e Ai tha ‘Unë po të bëj ty imam
të njerëzimit’. Ai tha ‘Bën o Zot edhe nga pasardhësit
e mi!’. Zoti tha ‘Mirësinë Time nuk mund ta gëzojnë
mizorët”(Bekare, 124)
“Dhe prej tyre Ne bëmë prijës që me urdhrin Tonë udhëzojnë, pasi që ata ishin të durueshëm dhe ndaj argumenteve Tona ishin të bindur”(Sexhde, 24)
“Dhe ata i bëmë shëmbëlltyrë që e udhëzonin popullin
sipas urdhrit tonë, i orientuam në punë të mira, në faljen
e namazit, në dhënien e zeqatat dhe ata ishin adhurues
Tanë të sinqertë”(Enbija, 73)
“Dhe ne duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë,
t’i bëjmë udhëheqës dhe t’i bëjmë trashëgues”(Kasas, 5)
“Po a është pra i denjë për ta pasuar atë, i cili udhëzon
kah e vërteta, apo ai i cili nuk udhëzon përveç nëse e drejton dikush. Ç’është me ju, si po gjykoni?!” (Junus, 35)

Ç’THONË JO
MUSLIMANËT
PËR IMAM ALIUN
Kështu jua shpalos Allahu shenjat e Tija, që të kuptoni (Kur’an, 2:242)
Imam Ali ibn Ebi Talibi, përfaqësuesi i përsosur në Islam pas Pejgamberit Muhamed.(paqa qoftë mbi të dhe Familjen e tij,) përshkruhet në këtë përmbledhje
citatesh të shkurtra nga një larmi personalitetesh të feve të tjera, përfshirë akademikë, shkrimtarë, filozofë, poetë, politikanë e aktivistë.
Thomas Carlyle (17951881). Historian, kritik
dhe sociolog skocez. “Sa
për këtë djalosh “Ali”,
s’mund të mos e dashurosh. Krijesë fisnike, siç
e tregon veten këtu dhe
gjithmonë më pas; plot
dhembshuri e guxim të
papërmbajtshëm. Ka diçka kalorësiake në të;.trim
si luan e prapëseprapë plot mirësi, sinqeritet
dhe butësi, të denja për kalorësinë e krishterë.

Edward Gibbon (17371794). I konsideruar
historiani më i madh
britanik i kohës..”Zelli
dhe virtyti i „Aliut nuk
është arritur nga asnjë
personalitet i kohëve të
fundit. Ai njësonte kualifikimet e një poeti, ushtari dhe shenjtori; urtia e tij frymon akoma në
një përmbledhje thëniesh morale e fetare [Nehxh ul-belagha]; dhe çdo antagonist, në duelet
e gjuhës ose shpatës u nënshtrua nga gojëtaria
dhe trimëria e tij. Që nga çasti i parë i misionit
të tij deri në ritet e fundit të funeralit të tij, Profeti nuk u braktis asnjëherë nga ky mik bujar, të
cilin pëlqente ta quante vëllain e mëkëmbësin e
tij dhe Aaronin (Harunin) besnik të një Moisiu
(Musa) të dytë”

Philip Khuri Hitti (1886-1978) Profesor i Gjuhëve Semite në
Universitetin e Prinstonit..“Trim në luftim, i urtë në këshillim,
elokuent në fjalim, besnik ndaj miqve, shpirtmadh ndaj armiqve,
ai u bë edhe simbol i fisnikërisë e kavalerisë myslimane, edhe Solomoni i traditës arabe, rreth emrit të cilit janë grumbulluar poema, proverba, fjalime dhe anekdota të panumërta.

Sir William Muir
(1819 - 1905) Dijetar
dhe shtetar skocez.
Mbajti postin e Ministrit të Jashtem në
qeverinë indiane si
dhe në.Guvernatorit të
Provincave Veriperëndimore. “I dhuntisur me
intelekt
të..kthjellët.
ngrohtë në afeksion dhe besnik në miqësi, ai
ishte që në vegjëli një zemër dhe shpirt i devotshëm ndaj Profetit. I thjeshtë, i heshtur e jo
ambicioz, sundimi i gjysmës së botës që mori në
dorë në ditët e vona iu rras me zor e s’u kërkua
prej tij.”

Dr. Henry Stubbe (1632-1676) Klasicist,
polemit, mjek dhe filozof..“Ai e urrejtje dynjanë, lavdinë dhe salltanetin e saj, i druhej Zotit
shumë, jepte lëmoshë së tepërmi, ishte i drejtë
në të gjitha veprimet, i përuljet dhe i afrueshëm;
me një mprehtësi jashtëzakonisht të shpejtë e
zgjuarsi të pazakontë; ai ishte tepër i ditur, jo në
ato njohuri që përfundojnë në spekulime por që
tejzgjatjen edhe në praktikë.”
Gerald de Gaury (1897
- 1984) Diplomat i
shquar frëng..“Ai ishte i
urtë në këshillim dhe trim
në luftim, besnik ndaj
miqve e zemërgjerë ndaj
armiqve. Ai do të shërbente përgjithmonë si
shembulli i fisnikërisë dhe
kalorësisë myslimane.”

Wilferd Madelung Profesor i Arabishtes në Universitetin e Oksfordit.
“Përkundrejt pretendimit të rremë Umejjad për pushtet legjitim në Islam, si
mëkëmbës të Zotit mbi tokë, halife,.dhe duke parë mashtrimin, arbitraritetin e
qeverisjen përçarëse Umejjade dhe shpagimin e tyre hakmarrës, ndershmëria,
përkushtimi i papërkulshëm ndaj sundimit të Islamit, besnikëritë e thellë personale, trajtimi i barabartë i të gjithë mbështetësve dhe bujaria në të falurit e
armiqve që gëzonte Aliu u çmuan së tepërmi.”
Washington Irving (1783-1859) I mirënjohur si “amerikani
më i shquar i letrave”. “Ai ishte nga dega më fisnike e klanit fisnik
të Kureishëve. Ai zotëronte tri cilësitë më të çmuara nga arabët:
kurajën, gojëtarinë dhe zemërgjerësinë. Shpirti i tij i patrembur i
kishte dhuruar titullin e Luanit të Zotit (Esed-u Llah) nga Profeti;
shembuj të gojëtarisë së tij mbeten në disa vargje dhe thënie të
ruajtura mes arabëve; dhe zemërgjerësia e tij shpalosej në ndarjen mes të tjerëve, çdo të premteje, të asaj që kishte mbetur në
arkë. Për bujarinë e tij na janë treguar raste të panumërta; ashtu
si dhe përbuzjen e tij fisnike të gjithçkaje të rreme e të ulët, si dhe
mungesën në sjelljen e tij të çfarëdo gjëje të ngjashme me intrigën
egoiste.”
“Ai ishte nga më të denjët e muslimanëve të parë, i cili e thithi entuziazmin e tij fetar nga shoqërimi me vetë Profetin, dhe e ndoqi deri në një thjeshtësinë e shembullit të tij. Ai përflitet me nderim si kalifi i parë që mori nën mbrojtje Letrat e Bukura. Ai u përfshi
vetë në dellin poetik dhe shumë nga thëniet dhe proverbat e tij ruhen e janë përkthyer në shumë
gjuhë. Unaza e tij mbante këtë gdhendje:”Mbretëria i takon Zotit”. Një nga thëniet e tija tregon
mungesën e vlerave që ai u jepte lavdive kalimtare të kësaj bote: ‘Jeta është veçse hija e një reje ëndrra e të fjeturit’.”

HAZRETI HATIXHEJA

PRINCESHA E TREGTARËVE
“Pasha Allahun. Zoti nuk ma ka zëvendësuar me një tjetër grua më të mirë se
Hatixhja. Ajo më besoi Mua kur njerëzit nuk besuan, dhe dëshmoi për Mua
kur njerëzit më gënjyen, dhe më ndihmoi me pasurinë e saj kur njerëzit nuk
më ndihmonin…” Muhamedi s.a.a.
Hatixheja, e bija e Huvejlidit, ishte banore e Mekes dhe
i takonte fisit Kurejsh. Ajo respektohej nga mekasit për
karakterin e saj shembullor dhe për aftësinë organizative. Njësoj siç njihej Muhammedi s.a.a. me titujt “i besueshmi” dhe “i sinqerti”, edhe Hatixheja u bë e njohur si
“Tahira” (e pastra). Ndër arabët ajo njihej si “princesha e
tregtarëve”. Kurdo që karvanët largoheshin nga Mekkeja
ose ktheheshin në Mekke, devetë e saja ishin përherë më
të ngarkuara se devetë e të gjithë mekkasve bashkë.
Kur Muhammedi ishte 25 vjeç, kujdestari dhe xhaxhai
i tij Ebu Talibi i sugjeroi Hatixhes që ta punësonte Muhammedin si udhëheqës të njërit nga karvanët e saj, i cili
ishte gati për t’u nisur drejt Sirisë. Edhe Hatixheja ishte
në kërkim të një personi të tillë dhe u pajtua menjëherë
që Muhammedit t’i jepej kjo detyrë. Muhammedi e mori
përgjegjësinë dhe karvani u nis për në Siri.
Shërbëtori i saj, i quajtur Mejsere, i bëri shoqëri Muhammedit dhe shërbeu si ndihmësi i tij. Kjo ekspeditë
për në Siri solli shumë fitime për Hatixhen dhe ajo u nd-

ikua aq shumë nga aftësitë e Muhammedit, sa e vendosi
atë në krye të të gjitha tregtive të saja. Ky rast u bë edhe
prelud i martesës së tyre.

Edward Gibbon
Në vendlindje dhe jashtë, në luftë e në
paqe, Ebu Talibi ishte xhaxhai më i respektuar i Muhammedit dhe udhëzuesi e mbrojtësi i tij në rini. Me njëzet
e pesë vjet, Muhammedi u punësua
pranë Hatixhes, një vejushë e pasur
dhe fisnike, e cila së shpejti e shpërbleu besnikërinë
e tij duke ia falur dorën për martesë. Marrëveshja e
martesës, në stilin e thjeshtë të antikitetit, flet për
dashurinë e dyanshme të Muhammedit dhe Hatixhes, e përshkruan Muhammedin si më të mirin e fisit
Kurejsh dhe parashikon një mehr prej dymbëdhjetë
florinjsh dhe dymbëdhjetë devesh, të cilat i siguroi
Ebu Talibi (“Rënia dhe shkatërrimi i Perandorisë Romake”).

Ebu Talibi e mbajti fjalimin e rastit gjatë martesës së Muhammedit me Hatixhen dhe fjalimi i tij nuk lë dyshim për
faktin se ai ishte monoteist. Ai e filloi fjalimin në stilin
“mysliman”, duke e lëvduar Zotin për mëshirën e Tij dhe
për dhuratat e Tija të pafundme dhe e përfundoi duke u
lutur që t’i mëshironte e t’i bekonte të porsamartuarit.

Zoti nuk ma ka zëvendësuar me një tjetër më të mirë se
ajo. Ajo më besoi Mua kur njerëzit nuk besuan, dhe dëshmoi për Mua kur njerëzit më gënjyen, dhe më ndihmoi
me pasurinë e saj kur njerëzit nuk më ndihmonin…»
Kjo shtëpi shembullore, e nderuar, e famshme, ishe e
vetmja që gjindej në shkretëtirën e xhahilisë ishte me e
begatshmja në botën e fatkeqësive të asaj kohe. Kjo ishte
e ndërtuar mbi bazat e dashurisë dhe sinqeritetit. Profet
Muhamedi s.a.a. e donte shumë Hatixhen a.s. po ashtu ajo e donte Atë dhe jetonin në bujari dhe sinqeritet.
Hatixheja a.s. çdo gjë që zotëronte e shpenzoi në rrugën
e përhapjes së mesazhit.

Martesa e Muhammedit me Hatixhen ishte një martesë
e suksesshme dhe e bekuar me lumturi për të dyja palët.
Hatixheja ia dedikoi jetën Islamit. Ajo e harxhoi gjithë
pasurinë e saj për ta forcuar Islamin dhe për t’i shërbyer mirëqenies së myslimanëve. Hatixheja e kishte po
atë aftësi sakrifikimi si Muhammedi dhe kishte shumë
dëshirë ta shihte triumfin e Islamit mbi paganizmin.
Nuk gjendej femër e barabartë me Hazreti Hatixhen. Ajo
Kësaj dëshire të flaktë ajo ia shtoi edhe përkushtimin
ishte e para femër e cila e besoi Kur’anin dhe dëshmoi
dhe fuqinë. Ajo e çliroi Muhammedin nga barra e të fituprofetizmin e Muhamedit s.a.a. Po ashtu ajo duroi posharit për ta ushqyer familjen dhe i mundësoi atij t’ia kushtërimet dhe bllokadat e kurejshitëve së bashku me Protonte gjithë kohën të menduarit dhe thurjes së planeve
fetin –paqa qoftë mbi të dhe Familjen e tij.
për punën e madhe që e priste. Ky është kontributi më i
madh që ajo ia bëri të shoqit. Ajo ishte përkrahja kryesore
Ajo shpenzoi pasurinë e saj në rrugën e Allahut. Vdekja
e Muhammedit në ato vite përgatitjeje për profetësinë.
e saj ndodhi tre vjet para Hixhretit në muajin Ramazan.
Martesa e Muhammedit dhe e Hatixhes u bekua edhe
Profeti u hidhërua shumë për
me lindjen e vajzës së tyre Fatimesë, të njohur si “Zehra” (e Imam Xhafer Sadiku ka thënë: “Mbi vdekjen e saj. Tre ditë mbas
Shkëlqyeshmja). Ndonëse dhura- Araf do të qëndrojnë Imamët e Ehli Bejtit”. vdekjes së Hatixhesë a.s. ( alejha
tat e Zotit për ta ishin të shumta, Në një rrëfim tjetër thotë: “Arafi është një selam- paqa qoftë mbi të) vdiq
asgjë nuk ishte më e çmueshme
vend në mes Xhenetit dhe Xhehenemit. Në mbrojtësi i Profetit s.a.a, dhe i
mesazhit Ebu Talibi r.a. Kur Prose Fatimeja. Ajo ishte “drita e
syve” të të atit, që në të ardhmen atë vend do të qëndrojnë Resulullahu s.a.a., feti s.a.a. dëgjoi për vdekjen e
do të quhej “zonja e parajsës”. Aliu Hasani, Hysejni, Fatimja dhe Hatixhja xhaxhait të Tij u hidhërua shumë.
I ati dhe e ëma i falën dashuri dhe do të bëjnë këtë thirrje: Ku jeni ata që na Ai (sa) qëndroi pranë tij dhe i
prindërore dhe ajo solli në fo- keni dashur neve, ku jeni shiitët ( pasuesit) fërkoi ballin Ebu Talibit r.a ( Zoti
lenë e tyre shpresë, lumturi dhe tanë? Atëherë, të dashurit e tyre dhe shiitët( qoftë i kënaqur) duke i thënë: «O
xhaxha rrite të voglin, more përbekim nga Zoti.
pasuesit) e tyre do të shkojnë drejt tyre. Ata sipër jetimin, dhe më ndihmove
Mund të shihen edhe shënimet do t’i njohin përmes emrave të tyre dhe em- kur u rrita (pra në përhapjen e
që historia i përcjell për Hatix- rave të baballarëve të tyre. Pastaj, do t’i mar- Islamit) Zoti të shpërbleftë për
hen, gruan e të Dërguarit, për rin ata për dore dhe do të shkojnë në Xhenet mua më së miri»
Për pasojë të këtyre dy ndodhive
vajzën e tyre Fatimenë dhe për duke kaluar mbi urën e Siratit”.
të hidhërueshme në rrugën e
Zejneben, vajzën e Aliut. Këta
lëvizjes historike Islame, Profet s.a.a. e quajti këtë vit
shembuj flasin për pozitën e lartë të këtyre grave, të cilën
«Viti i Hidhërimit».
e fituan falë besimit të tyre, thellësisë shpirtërore dhe të
kuptuarit të fesë e të kushteve që i rrethonin. Ata u përballën me të gjitha sfidat që i ndeshën në jetët e tyre. Të
Pejgamberi Muhamedi s.a.a. ka thënë: “Gratë më të
gjitha këto gjëra tregojnë se nuk kishte asnjë dallim mes
përsosura të banorëve të xhenetit janë Hatixhe bint
tyre dhe meshkujve bashkëkohës.
Huvejlid, Fatime bint Muhamed, Merjem bint OmGjatë gjithë jetës së tij, Profeti –paqa qoftë mbi të dhe
Familjen e tij e lavdëronte Hatixhenë a.s. ( alejha selampaqa qoftë mbi të) dhe kujtonte mirësitë e saj para bashkëshorteve të Tij.

Në një Hadith nga Ajshja thuhet se: Profeti s.a.a. nuk
dilte prej shtëpisë pa kujtuar Hatixhenë(r.a) dhe e lavdëronte atë. Një ditë Ai e përmendi Hatixhenë a.s.
dhe unë u bëra xheloze dhe i thashë: - A nuk ka qenë
veçse një plakë e moshuar, dhe Allahu ta zëvendësoi
me më të mirë se Ajo?
-Profeti(s.a.s) u nevrikos pastaj tha: «Jo Pasha Allahun.

ran, Asia bint Mezahim dhe gruaja e Firaunit»
Kjo pra është Hatixheja, nëna e Fatimes a.s. Që i solli
pejgamberit një ambient të bukur dhe të shëndosh
familjar. Është e natyrshme që ky ambient i kulluar
të ndikoi në jetën e Fatimesë a.s dhe në personalitetin e saj që më vonë Pejgamberi na tregoi se ajo do të
jet Zonja e Parë e Xhenetit , ndërsa Hazreti Hatixhja
është gruaja më e përsosur dhe nëna e dy Zotnive të
banorëve të Xhenetit Imam Hasani dhe Imam Hysejnit a.s..
Redaksia

Lutja e përditshme

PËR PLOTËSIMIN E DËSHIRAVE DHE NEVOJAVE TONA
VEL HAMDULILAHIL-LEDHI LEM JET-TEHIDH
VELEDEN
VE LEM JEKUL-LEHU SHERIKUN FIL MULKI
VE LEM JEKUL-LEHU , VELI-JU MINEDHDHUL-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:
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:

- 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.

“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.

Marrë nga libri “ Kurora e Lutjeve” Autor Ikballe
Berisha Huduti

LIGJET NJERËZORE DHE HYJNORE
Njëri nga përbërësit më të rëndësishëm që i krijon shoqëritë e civilizuara dhe që i vendos ato në mesin e shoqërive të përparuara të botës, të cilat e respektojnë njeriun dhe i japin vlerë atij, është, pa dyshim, ekzistenca e
një sistemi të mirëfilltë, që është i mbrojtur nga gabimet
dhe mangësitë. Përveç kësaj, duhet të ekzistojë një prijës
që e udhëzon shoqërinë drejt përmbushjes dhe realizimit
të sistemit në fjalë, duke qenë vetë shembull i i gjallë i
sistemit, që fillimisht e jetëson tek vetja e tij, tek familja
e tij dhe tek rrethi i tij, duke lëvizur dalëngadalë drejt një
qarku më të gjerë.

sepse mendja njerëzore nuk mund ta zbulojë të padukshmen dhe as ta dijë me siguri gjendjen e ardhshme të shoqërisë.

Është një fakt i gjithëpranuar se duhet të ekzistojë një
sistem i ndjekur nga e gjithë shoqëria. Në histori kanë
ekzistuar dy lloje sistemesh. Lloji i parë është:

-Mendja njerëzore nuk është e aftë t’i rishikojë dhe
vlerësojë të gjitha përvojat e njerëzimit, nga fillimi i krijimit deri në fund të universit. Si pasojë, mendja është e
paaftë për të ditur se çfarë ka qenë gjëja më e dobishme
për gjeneratat e kaluara dhe çfarë mund të jetë gjëja më
e dobishme për të ardhmen, qoftë në aspektin shoqëror
ose moral. Si pasojë, kurdoherë që të shfaqet një problem
shoqëror ose një nevojë e caktuar, njeriu do t’i drejtohet
kreativitetit të tij dhe shpikjes. Siç thuhet shpesh, nevoja
është shkaku i çdo shpikjeje.

1.Sistemi legjislativ njerëzor,
2.Sistemi hyjnor
Sistemi legjislativ njerëzor, është prodhimi i mendjes
njerëzore dhe buron ose nga një njeri i vetëm ose nga
një grup mendimtarësh. Në rastin e parë, sistemi korrigjohet nga mendjet e njerëzve të tjerë që vijnë pas tij.
Këto mendje do t’i korrigjojnë pikat e dobëta dhe do t’i
shtojnë rastet e paparashikuara nga mendja e krijuesit
të sistemit. Në rastin e dytë, ky sistem mund të jetë
prodhimi i një grupi intelektualësh, të cilët në mënyrë
kolektive pajtohen të pranojnë një sistem të tillë, qoftë
një ligj ose kod shoqëror. Kjo është qasja e parë kundrejt
krijimit të sistemit shoqëror. Kjo qasje është materialiste
për nga natyra dhe ka shumë mangësi. Disa prej tyre janë
si vijon:
- Sado që të jetë e zhvilluar aftësia mendore e njeriut, ajo
prapëseprapë nuk mund t’i arrijë rezultatet e dëshiruara,

-Mendja njerëzore nuk mund të jetë e paanshme në rast
të prirjeve personale ose të interesave private, madje
përkundrazi, mbështetet pikërisht në këta dy faktorë.
Kjo është e njohur për gjithkënd që ka njohuri mbi qytetërimin njerëzor. Në çdo rrëfim historik do të hasim domosdo në shumë raste ku në sistemet e krijuara nga dora
njerëzore dominojnë interesat dhe dëshirat.

Këto ishin vetëm disa nga pasojat negative që burojnë
nga sistemet materialiste shoqërore, të cilat krijohen pa
u mbështetur në ndonjë ligj hyjnor.
Sistemi hyjnor është i ndryshëm nga i pari, është sistemi
hyjnor, i cili i dërgohet njerëzimit për lumturinë dhe
siguriie të pajisur me etikë dhe sjellje të mirë. Fjalët e
tijaishin të përqendruar në shpjegimin e rolit që shoqëria duhej ta merrte përsipër dhe ta ndiqte. Duke gjurmuar në trashëgiminë e Pejgamberit s.a.a. që i kishte si
trashëgimtarë dymbëdhjetë imamët, vërejmë se ai punoi
për ta rrënjosur këtë mësim në shoqërinë islame dhe në
veçanti në mesin e ndjekësve të tij.

IMAM XHEVADI MBI
MËSIMET EDUKATIVE
Dymbëdhjetë Imamët e shenjtë janë trashëgimtarë dhe
pasardhës të Profetit (paqja qoftë mbi të e mbi Familjen e
tij). Të gjithë imamët rrjedhin nga fisi Kurejshi në Arabi.
Profeti, para vdekjes së tij, e emëroi secilin prej tyre me
emër, duke theksuar se i pari prej tyre ishte Imam Aliu
(paqja qoftë mbi të), paraardhësi i të gjithë Imamëve të
tjerë. Ky besim i tyre përkrahet nga dëshmitë historike.

isht kur Halifi Abbasid Meëmuni e ftoi të debatonte me
kryegjykatësin e kohës. Ky debat historik mbaroi me një
triumf bindës të Imam Xhevadit (paqja qoftë mbi të).
Imam Xhevadi (pqmt) u lind në Medine, më 10 Rexheb
të vitit 195 pas Hixhrit, që përkon me 8 prillin e vitit
811, dhe vdiq më 29 Dhulkade të vitit 220 pas Hixhrit
(përafërsisht 24 tetor 835), kur ishte 25 vjeç. Imamati i
tij zgjati 17 vjet.

Imam Xhevadi apo Muhammed ibn Ali el-Xhevad-it
Imam Xhevadi u helmua nga Halifi Muëtasim dhe u var(paqja qoftë mbi të), është imami i nëntë me radhë që
ros
në varrezat e Kurejshit (sot Kadhimije), pranë gjyshit
e mori përsipër këtë detyrë kur ishte vetëm nëntë vjeç.
të tij Musa el-Kadhimit (paqja qoftë mbi të).
Ky rast i pashembullt ishte një shkas habie, jo vetëm për
armiqtë e Ehl-i Bejtit, por edhe për dashamirët e tyre.
Sido që të jetë, është një fakt se
Qasja edukative e Imam
të zgjedhurit në mesin e Ehl-i
“Është respekt kur mikun e këshill- Xhevadit
Bejtit, të rinj qofshin ose pleq, të
on fshehurazi dhe është fyerje kur e
gjithë i posedojnë cilësitë e njëImam Xhevadi (paqja qoftë mbi
këshillon në sy të të tjerëve.”
jta, të cilat i bëjnë të denjë për
të) u përqendrua në dy aspekte të
pozitën e Imamatit.
sjelljes shoqërore:
Cilësia e pjekurisë në moshë të re u has për herë të parë
tek profeti Isa (paqja qoftë mbi të), i cili fliste me njerëzit
teksa ishte akoma në djep, si një shenjë për ndershmërinë
e nënës së tij Merjemës (paqja qoftë mbi të). Kjo cilësi e
njëjtë iu dhurua edhe Imam Xhevadit (paqja qoftë mbi
të), si një dëshmi për Imamatin e tij.
Për shkak të kësaj cilësie të pazakontë, ai u përball me
shumë sfida për ta dëshmuar Imamatin e tij, veçanër-

1. Sjellja e individit kundrejt vëllezërve të tij besimtarë
2. Sjellja e individit kundrejt shoqërisë në tërësi, pavarësisht fesë, mez-hebit (shkollës së mendimit) ose racës që
i përkasin pjesëtarët e saj.
Në vijim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi këta
dy aspekte dhe mbi disa thënie që përcillen prej tij. Në
fund të kësaj do të kemi kuptuar një dimension shumë të
rëndësishëm në lidhje me këtë Imam të madh, që punoi

me mund për t’i përmbushur qëllimet e Sheriatit të sjellë
nga stërgjyshi i tij Muhamedi (paqja qoftë mbi të e mbi
Familjen e tij) dhe për ta realizuar vullnetin e Zotit në
shoqëritë njerëzore, duke përfshirë edhe arritjen e lumturisë në këtë botë dhe në tjetrën.

Sjellja e individit kundrejt vëllezërve të tij
besimtarë

shumë i rëndësishëm i rezultatit negativ të një këshille
është pikërisht kryerja e saj në sy të të tjerëve. Në këtë
rast, personi ose do ta mohojë veprimin e vet të ligë,
duke bërë që këshilla të shkojë dëm, ose do të nevrikoset,
do ta kundërshtojë këshilluesin dhe madje do të fillojë ta
sulmojë atë, duke folur para të tjerëve për aspektet negative të tij. Në këtë rast, këshilla do të kthehet në një gjë
të ligë dhe përplot urrejtje, që nuk bën tjetër veçse shkakton fyerje të tjetrit.

Sjellja e një besimtari duhet të jetë plotësisht islame dhe
me prirje fetare. Por të qenit fetar përbëhet nga dy aspekte, prej të cilëve i pari ka të bëjë me:
•Marrëdhënien ndërmjet individit dhe Zotit, ku njeriu
duhet të jetë një rob i sinqertë i Zotit, ndërsa aspekti
tjetër ka të bëjë me:
•Marrëdhënien ndërmjet individit dhe shoqërisë në
përgjithësi. Një besimtar i vërtetë, që i ngërthen në vete
të dy këta aspekte të besimit, është një shembull i përsosur i bindjes ndaj urdhrave hyjnorë.
Sipas kësaj, një njeri nuk mund të jetë një besimtar i
mirëfilltë pa i poseduar të dy këta aspekte, ngjashëm si
një zog që s’mund të fluturojë me një krah të vetëm. Në
të vërtetë, marrëdhënia ndërmjet besimtarit dhe shoqërisë së tij është një marrëdhënie që fillon me lidhjen
ndërmjet dy besimtarëve. Kjo është kështu sepse besimtarët përherë e kanë përfaqësuar elitën dhe themelin e
shoqërisë njerëzore. Krijimi i marrëdhënieve shoqërore
dhe përhapja e sjelljes përplot mirëbesim në mesin e
besimtarëve, i falin shoqërisë fuqi dhe lumturi, faktorë
që konsiderohen vendimtarë për t’i stimuluar besimtarët
që të bashkohen në shërbimin e Zotit të Madhëruar.
Imam Xhevadi (paqja qoftë mbi të) e përcolli këtë ide në
fjalimet dhe në mësimet e tija. Në vijim do t’i përcjellim
disa nga fjalët e tija, bashkë me shpjegimet përkatëse.

Këshilla e parë

Imam Xhevadi (paqja qoftë mbi të) ka thënë: Është respekt kur mikun e këshillon fshehurazi dhe fyerje kur e
këshillon në sy të të tjerëve.
Në këtë thënie të çmueshme, Imami tregon fillimisht se
të këshilluarit e vëllait tënd besimtar mund të jetë një gjë
e detyrueshme në raste të caktuara, sepse përbën urdhërim të të mirës dhe pengim të të ligës. Në këtë thënie,
ai e përcjell mënyrën e civilizuar të të këshilluarit, pa e
ofenduar fare pranuesin e këshillës. Ky është një virtyt tejet pozitiv, të cilin duhet ta ketë çdo besimtar. Të
këshilluarit e ndërsjellë do të ishte një metodë shumë
efektive nëse praktikohej në mënyrën e duhur.
Imam Xhevadi vendos një themel për këtë sjellje etike
dhe shoqërore, sipas të cilit nëse dikush dëshiron ta
këshillojë të vëllain, ai duhet ta zgjedhë vendin dhe
kohën e duhur për këtë gjë, sepse në të kundërt, rezultati mund të jetë më shumë negativ sesa pozitiv. Një shkak

Imam Xhevadi (paqja qoftë mbi të) thotë se këshilla duhet
të bëhet në fshehtësi, sepse kështu do të ketë një ndikim të
madh tek personi, i cili mbase ka për ta pranuar me shumë
zell. Në rast të fshehtësisë, personi i këshilluar do të ndjejë
se pas këshillës fshihet dashuria dhe merakosja për besimin
e tij dhe për mirëqenien e tij në këtë botë dhe në tjetrën, e jo
dëshira për ta fyer e poshtërsuar.
Në anën tjetër, në rastin e këshillimit ekzistojnë edhe
disa aspekte që kanë të bëjnë me vetë këshilluesin.
Ai duhet të jetë i kujdesshëm karshi motivimeve të
brendshme vetjake, si për shembull dëshira për të fituar
nam në mesin e njerëzve, që është ndër sëmundjet më
serioze morale, të cilat mund ta “infektojnë” njeriun në
mënyrë krejt të pavetëdijshme. Ai që përpiqet të këshillojë në publik duhet të dijë se qëllimi i tij mund të jetë
shenjë e një shpirti që dëshiron të ligën, më shumë sesa
një motivim që buron nga besimi.
Ky rregull moral, i shpjeguar nga Imam Xhevadi (paqja
qoftë mbi të), është ndër parimet më të rëndësishme të
mirësjelljes, që mund të ketë shumë dobi dhe të krijojë
një shoqëri me mekanizma vetëkontrolli përballë gabimeve dhe mëkateve.
Vazhdon...
Më gjerësisht në www.dielli.net

NJOHJA DHE

EDUKIMI

I VETVETES
Dr. Ibrahim Emini

“Ai i cili krijon çdo send në mënyrë
të përsosur dhe zuri fillin e krijimit të njeriut nga balta, kurse
pasardhësit e tij i bëri prej një
pike uji, pastaj e formëson dhe i
jep nga forca e vet jetë. Ai ju pajis me të dërguarit, të pamurit
dhe me zemër, porse ju fare pak e
falënderoni”.(Kuran,32/7-9)
Edhe pse njeriu është një krijesë e veçantë, ai është
shumëdimensional. Krijimi i tij i perceptueshëm e i
pavetëdijshëm, fillon nga toka e vazhdon me aftësitë abstrakte hyjnore.
“I cili krijon çdo send në mënyrë të përsosur dhe zuri fillin
e krijimit të njeriut nga balta, kurse pasardhësit e tij i bëri
prej një pike uji, pastaj e formëson dhe i jep nga forca e vet
jetë. Ai ju pajis me të dërguarit, të pamurit dhe me zemër,
porse ju fare pak e falënderoni”.(Kuran,32/7-9)
Siç ceket edhe në Kur’an njeriu përmban shkallë dhe horizonte të ndryshme të krijimit. Në një anë duke qenë zot
karakteristikash natyrore, në anën tjetër është krijesë
bimore (që edukohet dhe zhvillohet). Me shprehje më
të kuptueshme, ai (njeriu) është shtazë dhe përmban në
vete veçori të cilat shihen tek shtazët.
Më në fund, me që në të (në njeriun) ekzistojnë një
mori veçorish tjera për atë edhe ai bëhet njeri. Njeriu
duke thënë “ushqimi im, pjekuria ime dhe zhvillimi im”
thekson shkallën e materies bimore. Duke thënë “lëvizja
ime, epshi im dhe zemërimi im” tregon përmasat e veta
shtazore. Kur të thotë “mendimi im, ideja ime dhe mendja ime” ai me këtë vë në cak përmasat e njeriut madhështor.
D.m.th. njeriu posedon “unin” dhe “ego” të ndryshme.
Uni material, uni bimor (edukimi dhe zhvillimi), uni
shtazor dhe uni njerëzor.
Është shpirti hyjnor, abstrakt ai që njeriun e bën njeri
dhe atë e lartëson nga të tjerët.
“Ne e kemi krijuar njeriun nga palca e tokës, pastaj e bë-

jmë pikë fare në një vend të sigurt, pastaj atë pikë fare
e bëjmë copë gjaku, e mandej nga copa e gjakut e bëjmë
mish, dhe nga copa e mishit krijojmë eshtra e mandej
eshtrat i veshim me mish, pastaj i ngjallim si një qenie
tjetër, pra, qoftë lavdëruar All-llahu, krijuesi më i mirë”
(Kur’an, 23/12-14)
All-llahu Teala fjalinë “qoftë lavdëruar, All-llahu krijuesi
më i mirë” e ka përdorur për krijimin e njeriut. Ja pra,
me shpirtin qiellor njeriu lartësohet në pozitë të lartë,
për këtë edhe All-llahu xh.sh urdhëron engjëjt: “Dhe pasi
që i kam dhënë fizionominë dhe i kam dhënë shpirt, ju
përuluni.” (Kur’an,15/29)
Në qoftë se njeriut i është dhënë madhështia dhe All-llahu i Madhërueshëm në lidhje me këtë thotë: “Ne me
të vërtet i kemi nderuar bijtë e Ademit: I kemi shëtitur
nëpër tokë e det dhe i kemi furnizuar me ushqime të mira
e me shije, dhe u kemi dhënë përparësi të mëdha ndaj
shumicës që i kemi krijuar.” (Kur’an,17/70) Ka për qëllim
horizontin e tij qiellor.

Humbja e vetive njerëzore
Nëse njeriu vendos ta edukojë vetveten, ai duhet ta edukojë e ta përmirësojë horizontin e tij njerëzor e jo horizontin e tij shtazor. Edhe profetët e Zotit kishin për
qëllim që njerëzve t’u tregojnë rrugët për edukimin dhe
pastrimin e vetive njerëzore.
Ata na kanë porositur: “Mos harroni veten tuaj, d.m.th.
vetitë njerëzore tuaja, nëse i sakrifikoni vetitë tuaja
njerëzore në vend të atyre vetive, dëshirave e përkushtimeve shtazore, padyshim se do të jeni në humbje.”
Edhe në Kur’an thuhet: “Kurse ju, në vend të tij, adhu-

roni kë të doni! Thuaj: Të humbur janë ata që në ditën e
gjykimit e humbin veten dhe familjen e vet. Ja, ajo është
humbje e qartë.” (Kur’an, 39/15)
Vërtetë disa njerëz jetën e mendojnë vetëm në përmasa
shtazore, këta njerëz edhe pse e kanë humbur personalitetin njerëzor, ende as që mundohen ta kërkojnë atë.
Udhëheqësi i besimtarëve Imam Aliu a.s. thotë: “Befasohem në ata njerëz të cilët kur humbin diçka mundohen
ta gjejnë atë medoemos, e kur i humbin vetitë njerëzore
të tyre, as që mundohen t’i gjejnë ato” (Gurur-ul Hikm,
fq. 498)
Nuk ka gjë më të keqe e shkatërrim më të dhimbshëm në
botë për njeriun se të humb personalitetin e vërtetë dhe
njerëzor të vetin. Tek këta njerëz s’shihet tjetër pos një
jete shtazore.

Shpirti njerëzor dhe epshi shtazarak
Në lidhje me epshin e njeriut ajetet dhe hadithet (transmetimet) ndahen ne dy lloje: Lloji i parë, epshi (Rububi) i ardhur nga Zoti që na bën t’i ruajmë të gjitha vlerat
njerëzore. Për këtë edhe jemi të porositur që të kemi kujdes ta ruajmë, forcojmë, ripërtërijmë të ashtuquajturin
burim të virtyteve, xhevahir fisnik e hyjnor ose në të
kundërtën do të jemi nga të humburit.

“Të pyesin për shpirtin, thuaju: Çështja e shpirtit
është punë vetëm e Zotit tim, kurse juve u është
dhënë fare pak dije” (Kur’an, 17/85)
Në këtë ajet shpirti përcaktohet si krijimi jashtë botës së
materies, diçka abstrakte. Tashti të shohim disa transmetime të dhëna nga Pejgamberi s.a.a. dhe Imam Aliu
a.s. në lidhje me shpirtin: “Shpirti është një flori i

shtrenjtë, ai i cili nuk e ruan atë do të poshtërohet”. (Gurur-ul Hikm, fq.669)
“Kush e di rëndësinë e shpirtit nuk e poshtëron
atë duke bërë punë që janë të kalueshme dhe punë
të kësaj bote”. (Gurur-ul Hikm, fq.226)
“Çdo kush që e kupton vlerën e shpirtit të tij, ai
do të ruhet nga lakmitë e epshit dhe dëshirat e
këqija”. (Gurur-ul Hikm, fq.710)
“Kush posedon shpirt të mirë e të ndershëm, ai
është dashamirës”. (Gurur-ul Hikm, fq.638)
“Kush është me shpirt fisnik e të ndershëm, ai do
të shpëtojë nga poshtërsia e marrjes në pyetje për
shpirtin”. (Gurur-ul Hikm, fq.669)

Nga të gjithë këta ajete e transmetime mbi mbrojtjen e
shpirtit, pastrimin dhe edukimin e tij, kuptohet qartë se
sa flori i shtrenjtë e i rëndësishëm është shpirti.

“Ndërsa ai që është frikësuar të dal Zotit të vet
dhe e ka përmbajtur veten nga lakmia, me siguri
xhenetin do ta ketë strehimore.” (Kur’an, 79/41)
Në Kur’an për Jusufin a.s. kështu tregohet: “Unë
nuk e arsyetoj veten sepse epshi i cili të kaplon
nga të dy anët (ta kaplon gjithë trupin)”. (Kur’an,

12/53)
Edhe Muahmedi (s.a.v.s.) thotë: “Armiku yt më i
madh është epshi i cili të kaplon nga të dy anët
(ta kaplon gjithë trupin)”. (Buhar-ul Envar, v.70,
fq. 64)
“Epshi gjithmonë urdhëron të keqen. Ai i cili
mbështetet në të e çon në shkatërrim dhe ai i cili
është i kënaqur me të, e vë në gjendje shumë të
keqe”
Prap Imam Aliu a.s. thotë: “Besimi (mbështetja) në
epsh është rasti më i mirë i shejtanit.”
Njëherë Imam Sexhadi a.s. kështu ankohet: “ O Zoti
im! Të ankohem për epshin i cili vazhdimisht urdhëron të keqen, nxiton drejt gjynahit dhe vrapon
drejt gabimit, gjithashtu më bie në pozitë që Ti të
jesh i zemëruar në mua dhe më çon drejt rrugëve
të shkatërrimit”

Nuk mund të ndajmë epshin në njerëzor dhe shtazor
sepse nuk janë dy epshe të ndryshme. Vetëm se epshi i
njeriut ka dy pozita dhe horizonte. Pozita e ulët e cila
përbëhet vetëm nga tiparet dhe veçoritë shtazore. Dhe
pozita e lartë është njeriu madhështorë me tipare hyjnore. Epshi është krijimi fisnik dhe i shtrenjtë, nga ai rrjedhin të gjitha të mirat dhe virtytet. Edukoni dhe mundohuni që ta përmirësoni atë, kjo porosi tregon nivelin e
tij të lartë.
Epshi është armiku yt, mos e respekto atë. Në të
kundërtën të çon në shkatërrim, mundohu që ta përmbash atë, kjo këshill tregon shkallën e tij të ulët, d.m.th.
shkallën shtazore. Kur thuhet “forcoje epshin tënd,

edukoje atë”, ka për qëllim pozitën e njeriut.
Apo kur thuhet “shtypja kokën epshit dhe përule
atë” ka për qëllim pozitën e tij të ulët shtazore. Në mes

këtyre dy pozitave apo “uneve”, vazhdimisht ka luftë
dhe kundërshti. Uni shtazor pandërprerë është i zënë
me dëshira dhe kënaqësi, kështu që pengon shpirtin
njerëzor të ngrihet në pozitat më të larta tek All-llahu,
dhe gjithashtu vazhdimisht mundohet që ta ketë nën
kontroll shpirtin njerëzor.
Në anën tjetër, uni njerëzor apo pozita e lartë e krijimit
njerëzor, vazhdimisht mundohet t’i shto vlera virtyteve
njerëzore e të ngrihet në nivele më të larta dhe gjithashtu përpiqet që të afrohet tek All-llahu (xh.sh.)
Për të arritur në këtë gradë duhet që të kontrollohen
përkushtimet dhe dëshirat shtazore dhe duhet bërë përpjekje që ato t’i fusë nën sundimin e vet. Kjo luftë vazhdon
derisa të ngadhënjejë njëri nga këto dy “une” (njerëzorja
dhe shtazorja). Nëse ngadhënjen uni njerëzor, hyjnor,
atëherë përtëriten vlerat njerëzore dhe njeriu afrohet më
afër All-llahut, në pozitën më të lartë. E nëse ngadhënjen
uni shtazor, atëherë mendja e njeriut do të shpërndahet
dhe njeriu bie në rrugën e gabueshme. Për këtë edhe profetët janë dërguar që njeriut t’i ndihmojnë në këtë luftë
të shenjtë, njerëzore.

FORMIMI
DHE
EDUKIMI
I FËMIJËVE PËRMES VEPRAVE, JO VETËM PËRMES FJALËVE
“Çdokush që e bart përgjegjësinë e rritjes së fëmijëve,
duhet që here pas here ta bëjë analizën e karakterit dhe
të sjelljes së tij, t’i kuptojë përgjegjësinë e tij dhe të mundohet t’i korrigjoj dështimet”.
PROF. IBRAHIM AMIN

Shumica e prindërve mendojnë se këshillat gojore të
rastit në lidhje me ato se çka duhet bërë apo nuk duhet
bërë, janë të mjaftueshme për rritje të mirë të fëmijëve.
Ata mendojnë se në këtë mënyrë janë të kujdesur për
rritjen e fëmijëve dhe se nuk 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 për derisa fëmija është shumë i vogël.
Ata thonë se fëmija është ende i vogël dhe nuk është në
gjendje të kuptojë asgjë lidhur me rritjen. Kur fëmija e
arrin moshën e të kuptuarit, tek atëherë ata fillojnë të
mendojnë për rritjen e tij. Kjo është periudha e jetës së
fëmijës kur ai fillon të dallojë të mirën nga e keqja. Kjo
mënyrë e të menduarit është gabuar, sepse fëmija është
i gatshëm të trajtohet që nga dita kur vjen në këtë botë.
Ai formohet në çdo rast dhe natyra e tij modelohet në
një mënyrë të veçantë. A janë të vetëdijshëm prindërit
për këtë apo jo, fëmija nuk prêt ndonjë iniciativë nga na
e tyre.
Mendja aktive e fëmijës dhe ndjenjat tjera janë
sikur kamera që incizon e i ruan imazhet e asaj se çka
po ndodh në rrethinën e tij. Fëmija i moshës prej pesë
deri në gjashtë vjet, do të përfitoj një karakter të caktuar shprehitë e mira dhe të këqija do të rrënjosen në
natyrën e tij dhe do të jetë një punë e vështirë të bëhen
ndryshimet rreth sjelljes së tij. Fëmija, në të vërtet
është një imitues. Ai mundohet ti imitojë prindërit e tij
dhe ata që e rrethojnë atë. Fëmija i shikon prindërit me
një doze respekti dhe mundohet të kopjojë stilin e jetës
së tyre. Veprimet e tyre bëhen masë matëse për veprat e
mira dhe të këqija. Natyra e fëmijës nuk është e derdhur
në një kallëp por atë e pranon prej prindërve të tij si një
shembull që i pason. Fëmija varet më tepër prej sjelljeve
të prindërve që i merr si një model për veprat e tij, sesa
prej ndonjë sasie të predikimit.
Vajza e vështron nënën e saj dhe mëson hollësirat e
mbajtjes së shtëpisë. Ndërsa edhe babën e shikon duke
e kuptuar natyrën e meshkujve. Djali merr mësimet për
jetën nga veprat e babait, ndërsa për natyrën e femrave
ai mëson nga sjelljet e nënës.
Prandaj, është e domosdoshme që njerëzit e përgjeg-

jshëm ta reformojnë veten që në fillim, dhe nëse kanë
të meta në sjelljet e tyre, duhet t’i evitojnë ato. Thënë
shkurt, ata duhet ta transformojnë veten në një qenie të
sjellshme humane para se të nisen në rrugën e prindërve.
Prindërit duhet të mendojnë për atë se çfarë pasardhës kanë dëshirë t’i japin shoqërisë. Nëse mendojnë se
fëmija i tyre duhet të jetë një person që është moralisht
lartësuar, i sjellshëm, human, liridashës dhe i përgjegjshëm, atëherë edhe ata duhet t’i zotërojnë këto karakteristika, në mënyrë që të jenë një shembull për ata në
këtë drejtim.
Nëse nëna dëshiron që vajza e saj të jetë një person me përgjegjësi, e dashur dhe e përmbajtur, që i respekton ndjenjat e bashkëshortit të saj, atëherë vetë ajo
duhet të mundohet që ta përshtatë veten brenda këtyre
normave.
Vajza do të vështrojë modelin e sjelljes së nënës dhe në
mënyrë automatike do ta formojë vetën në të njëjtën
mënyrë. Nëse nëna është një person temperament,
përtace, e parregullt, e shkujdesur, egoiste, atëherë nuk
mund të presim që ajo ta formojë vajzën e saj vetmes
përmes predikimeve për normat e mirësjelljes. Vetëm
ata persona që kanë pasur formim të ngjashëm për
vetën gjatë fëmijërisë së tyre, mund ti formojnë fëmijët
e tyre në mënyrë të duhur. Ata do të kuptojnë më mire
natyrën e psikologjinë e fëmijëve. Prindërit që kanë pasur mospajtime dhe janë grindur për shkak të gjërave
të pa rëndësishme, do të jenë të paaftë për edukimin e
rritjes fëmijëve.
Ngjashëm, edhe edukuesit profesionalë që kanë
pranuar detyrën e trajtimit vetëm për shkak të shpërblimit material, që janë të padurueshëm, nervozë dhe që
nuk kanë mirëkuptime për natyrën dhe psikologjinë e
fëmijëve, nuk do të jenë në gjendje t’i zbatojnë trajnimet
në mënyrën e duhur.

Dr.Xhelali shkruan: “Çdokush që e bart përgjegjësinë e rritjes së fëmijëve, duhet që here
pas here ta bëjë analizën e karakterit dhe të
sjelljes së tij, t’i kuptojë përgjegjësinë e tij
dhe të mundohet t’i korrigjoj dështimet”.

“ Nëna që i trajton mire fëmijët mund ta ndërrojë botën. ”

Imam Aliu (a. s. ). Lideri i besimtarëve 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 edukon veten në
mësim dhe sjellje, meriton më shumë respekt
sesa ai që vetëm ua mëson të tjerëve normat
e mirësjelljes”(Nexh-ul Belaga).
“ Respektoi të vjetrit tuaj, që fëmijët tuaj të të respektojnë ty”(Guararl Hukum,f. 546).
“ Nëse dëshironi t’i reformoni të tjerët, atëherë filloni
me reformimin e vetvetes. Nëse keni dëshirë t’i korrigjoni të tjerët, ndërsa veten ta mbani me të meta, atëherë
kjo do të jetë njollosja më e madhe”(Guraral Hukm,f.
232).
Një grua, shkruan në një letër :
“…karakteri i prindërve të mi ka lënë përshtypje të
thellë për mua. Ata kanë qenë gjithmonë të sjellshëm
ndaj fëmijëve të tyre. Unë kurrë nuk kam gjetur ndonjë

të metë në fjalët apo veprat e tyre. Edhe ne kemi fituar
një karakter. Nuk mund të harroj karakterin dhe sjelljen
e tyre të mirë. Tani që edhe vet jam bërë nënë, përpiqem
të mos bëj diçka të konsiderohet jo e mirë në prezencën e
fëmijëve. Karakteri i prindërve të mi, është një karakter
shembull të cilin e pasoj gjatë jetës sime. Mundohem që
edhe fëmijët e mi t’i trajtojë në mënyrë të njëjtë. ”
“ Një grua tjetër shkruan në letrën e saj:
“ Kur mendoj moshën time të mëhershme, më kujtohet se si nëna ime kishte shprehi të grindet dhe të bërtasë për gjërat e parëndësishme. Tani që edhe vet jam
bërë nënë po ndjej se me një ndryshim të vogël gjendja
ime është përafërsisht e njëjtë me atë të nënës sime. Të
gjitha sjelljet e saj të këqija janë bërë pjesë e karakterit
tim. Është e çuditshme se sado që mundohem të reformoj vetveten, nuk jam në gjendje të bëj ndonjë përparim
të madh në këtë drejtim. Është vërtetuar në mënyrë definitive në rastin tim se, karakteri dhe sjellja e prindërve
kanë efekte me ndikim afatgjatë në formimin e karakterit të fëmijëve të tyre.

Prandaj, është e vërtet thënia se “ Nëna që i trajton
mire fëmijët mund ta ndërrojë botën. ”

SJELLJA
DHE
RESPEKTI
Prindërve që u mungon mirësjellja dhe
edukimi nuk duhet të presin mirësjellje prej
fëmijëve. Ata mund t’i mësojnë fëmijët e tyre
njëqind herë për normat e mirësjelljes dhe të
edukatës, por fëmijët do të sillen nën përvojën qëndrimit të prindërve.
Gjithmonë, dëshira e prindërve është që fëmijët e tyre
tarëve, thotë:
të jenë të sjellshëm. Fëmijët e mirë dhe të edukuar janë
“Respekti është maja e humanitetit. “
burim i krenarisë për çdo prind. Fëmijët e sjellshëm
“ Respekti (mirësjellja) te njeriu është sikur veshja e
i përshëndesin bukur personat që i vizitojnë, ia japin
bukur“
dorën, pyesin për shëndetin tyre, bisedojnë butë, e ku“ Mirësjellja kërkohet nga njerëzit më shumë se ari e arfizojnë bisedën në atë çka është e lejuar për ata që të
gjendi.
pyesin dhe shqiptojnë lamtumirën e bukur kur të dalin
“ Trashëgimia më e mirë që mund t’ia lërë një baba djalprej shtëpisë së mikpritësit. Fëmijët e tillë e shfaqin reit të tij është mirësjellja”
spektin e duhur ndaj të vjetërve, kur të hyjnë të vjetrit
“ Një person i pasjellshëm do të ketë shumë dështime në
ata ngrihen sjellshëm në këmbë, tregojnë respekt ndaj
jetë.“
dijetarëve, figurave religjioze dhe në përgjithësi i respekMuhsin këto ajete etj shiko pak ose ngjyren ose fondin,
tojnë besimtarët dhe personat e mirë. Gjatë takimeve
me ja ndryshu por me qen pak më tërheqëse, por edhe jo
rrinë të qetë dhe nuk shtrihen, nuk flasin me zë të lartë,
si për fëmijë se është temë serioze
i falënderojnë personat që u japin ndonjë gjë, nuk i ndërImam Sadiku, ka thënë:
presin fjalën të tjerëve, posaçërisht më të vjetërve. Ata
“ Lejoni që fëmijët tuaj të luajnë deri në moshën shtatëvthonë Bismilahin para se të fillojnë të hanë, marrin kafjeçare, pastaj mësojeni mirësjelljen dhe edukatën. “
shata të vogla gjatë ngrënies, nuk hanë
Profeti i shenjtë i Islamit, ka thënë:
Imam Aliu (a.s.) ka thënë:
tepër, nuk gjuajnë ushqim në tavolinë
“ Babai ka tri të drejta ndaj fëmijëve të
apo dysheme dhe i përcjellin të gjitha
vet: Ai ia zgjedh një emër të mire për
rregullat e duhura të mirësjelljes gjatë “ Sjellja më e mirë është ajo të cilën vetë të, ia jep mirësjelljen (edukatën) dhe ia
filloni ta praktikoni. “
ngrënies. Ata kujdesen për rrobat e tyre
gjen bashkëshort/e të mirë.“
“
Filloni
t’i
jepni
udhëzime
vetes
dhe
që të mos njollosen dhe mundohen të
mbeten të pastër e të rregullt. Ata do të
Shpresa më e dashur e çdo prindi është
pastaj i mësoni të tjerët. Së pari
kenë konsideratë për të tjerët dhe nuk formoni karakterin tuaj të përkryer që fëmija e tyre të rriten në persona të
do t’i lëndojnë ndjenjat e të tjerëve. Ata dhe pastaj predikoni dhe këshilloni të sjellshëm e të respektuar. Por, shpresa e
ecin me një ecje të përmbajtur dhe japin
tij nuk mund të plotësohet pa përpjekje
tjerët. “
përshtypjen e fëmijëve të dëgjueshëm.
të sinqerta e të vazhdueshme. Nuk do të
Ata nuk i përqeshin të tjerët me shaka në kurriz të dikujt
jetë e mundshme të injektohet ky tipar te fëmija përmes
tjetër kur ndonjëri të flasë për ata. Ata dëgjojnë me një
predikimit. Rruga më e mirë për këtë është vendosja e
vëmendje të përqendruar.
një shembulli ideal përpara fëmijës nga ana e prindërve
Fëmijët e sjellshëm nuk i pëlqejnë vetëm prindërit, por
me sjellje shembullore në jetën e tyre të përditshme.
ata janë të dashur edhe prej të gjithëve me të cilët takohen. Fëmijët e pasjellshëm e të paturpshëm janë të urryFëmijët janë imitues natyralë. Aftësia e tyre kopjuese
er nga të gjithë.
është shumë e fortë në natyrën e tyre. Fëmijët i imitoImama Aliu, paqa qoftë mbi të, Urdhëruesi i Besimjnë mënyrat e prindërve dhe të tjerëve përreth tyre. Ai

do flasë sikur ata dhe do të mundohet të ecë sikur ata.
Sigurisht që instruksioni është një aspekt shumë i rëndësishëm i trajnimit, por nuk është aq i fortë sikurse aftësia
imituese dhe e mësimit, posaçërisht në fazat e hershme
të fëmijërisë. Prindërit që janë të vendosur se fëmijët
e tyre duhet të jenë të sjellshëm e të edukuar, duhet t’i
kushtojnë; kujdes të veçantë trajnimit, por nuk është
aq i fortë sikur aftësia imituese dhe e mësimit, posaçërisht në faza e hershme të fëmijërisë. Prindërit që janë të
vendosur se fëmijët e tyre duhet të jenë të sjellshëm e të
edukuar, duhet t’i kushtojnë kujdes të veçantë trajnimit
të tyre përmes shembujve personalë. Nëse prindërit janë
të sjellshëm ndaj njëri tjetrit, natyrisht që edhe fëmija do
ta ndjekin këtë.
Prindërve që u mungon mirësjellja dhe edukimi nuk
duhet të presin mirësjellje prej fëmijëve. Ata mund t’i
mësojnë fëmijët e tyre njëqind herë për normat e mirësjelljes dhe të edukatës, por fëmijët do të sillen nën përvojën qëndrimit të prindërve dhe të tjerëve në shtëpi. Nëse
prindërit janë të pasjellshëm dhe fyes ndaj njëri tjetrit,
ata do t’u japin një shembull negativ fëmijëve të tyre që
janë duke u rritur. Fëmijët e shtëpive të tilla do të sillen keq si edhe vet prindërit e tyre, apo ndoshta edhe
më keq. Çdo përpjekje për t’i korrigjuar ata do të hasë
në vesh të shurdhët. Natyrisht, ata do të mendojnë se
prindërit e tyre kërkojnë prej tyre të sillen sipas asaj që
vetë e praktikojnë.

Gjithmonë shembulli është më i mirë se këshilla. Por,
nuk është e drejtë të mendohet se këshillimi do të jetë
plotësisht i paefektshëm. Prindërit e mirë që i vendosin
shembujt e mirë përpara fëmijëve të tyre mund të flasin
gjithnjë për normat e sjelljes së mirë dhe fëmijët e tillë
pa dyshim që do t’i pranojnë këshillat e tyre. Edhe këshilla duhet që të jepet në mënyrë të sjellshme. Ekzistojnë
prindërit që e shprehin zemërimin e tyre në mënyrë të
vrazhdë kur të vërejnë se fëmijët e tyre janë duke bërë
diçka gabimisht. Ndonjëherë mund të thonë: ” Ti çapkën,
pse nuk i mirëprite mysafirët? Pse nuk u the atyre mirëdita? A je memec? Fëmijë i pasjellshëm dhe torollak, pse
i ke shtirë këmbët përpara mysafirëve më të vjetër? Pse
s’ke qenë i urtë kur ishin mysafirët dhe shokët e tu? O
hajvan, pse po ndërhyn në bisedë? “ Këta prindër të padijshëm mendojnë se janë duke e korrigjuar fëmijën e tyre
me biseda të tilla. Ata nuk e dinë se sjelljet e mira nuk
mësohen përmes sjelljeve të këqija. Nëse fëmija është
fajtor për ndonjë pamaturi, ai duhet të paralajmërohet
në mënyrë të sjellshme. Në situata të tilla nuk duhet të
jenë prezent të tjerët dhe kjo duhet të bëhet në mënyrë
të qetë dhe shoqërore.
Pejgamberi s.a.a. kishte zakon t’i përshëndeste fëmijët
dhe të thoshte: ” I përshëndes fëmijët, që përshëndetja
të bëhet shprehi e tyre. “

RRËFENJA TË SHKURTËRA

NGA SAADI SHIRAZI

Njëri, që kishte zë shumë të keq, po këndonte
Kuran, duke u çirrur, sa kishte në kokë. Një njeri
i mire, që kaloi afër tij, i tha: - Ç’rrogë të paguajnë për këtë punë?
- Asnjë ovull – u përgjigj njeriu me të keq.
- Asohere, - vazhdoi i miri, - pse i jep vetes kaq
mundim?
- Për hir të Zotit – u përgjigj ai.
- Po të jetë kështu, edhe unë të them: për hir të
Zotit, mos këndo!
Ti fenë Islame e bën katran
po të këndosh kështu Kuran.

Një tregtar humbi një herë një mijë dinarë në
tregëti. Fill pas kësaj, thirri të birin dhe i tha:
- Nuk duhet t’i thuash njeriu gjë për gjëmën që
na gjeti:
- O baba, - i tha i biri, - do të bëj ashtu, si më
urdhëron zotrote, nuk i them njeriu. Vetëm më
thuaj të marrë vesh se çfarë dobie do t kishim
duke e mbajtur të fshehtë atë që na gjeti.
Dhe i ati iu përgjigj:
- Dobia është që të mos bëhen dy gjëma bashkë:
humbja e florinjëve dhe gëzimi i fqinjëve.
Mjerimin ti fshihja atij që s’të do!
Se shpirti i gëzohet kur thotë “obobo”.

NDRYSHIMET MIDIS

BURRIT
DHE

GRUAS
DR.MURTEZA MUTAHARI

“Dhe një prej shenjave të Tij është që prej
jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të
qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet
jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në
këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë.”
(Er- Rum: 21)
Siç shpjeguam më lart, nga pikëpamja e pozicionit dhe
nivelit shpirtëror midis burrit dhe gruas nuk ka asnjë ndryshim. A është burri i barabartë me gruan nga
pikëpamja fizike dhe psikologjike? Rezultatet e nxjerra, mbi bazën e kërkimeve psikologjike dhe studimeve
shkencore, tregojnë qartë se ekzistojnë ndryshime trupore dhe psikologjike midis tyre, pasi janë të gjinive
të ndryshme. Ky mosbarazim trupor dhe psikologjik
nuk nënkupton se njëri është më perfekt se tjetri, por
plotësojnë njëri-tjetrin, në mënyrë që të mund të jetojnë
bashkë. Ligji i krijimit donte që, me këto ndryshime, të
perfeksiononte jetën e tyre të përbashkët.
Përveç ndryshimeve trupore që ekzistojnë midis burrit dhe gruas, psikologët theksojnë se ekzistojnë edhe
ndryshime thelbësore në mënyrën e të menduarit dhe
të këndvështrimit që kanë për botën. E thënë ndryshe,
secili, nga të dy palët, është një botë më vete. Pikërisht,
për këtë arsye ndodh shpesh që burri dhe gruaja të mos
jenë në një mendje ose të mos veprojnë njëlloj në raste
të njëjta. Pra, botëkuptimi i tyre në përgjithësi është i
ndryshëm. Në pjesët e mëposhtme do të analizojmë disa
prej ndryshimeve midis burrit dhe gruas.

Kryevepra e krijimit
Në të vërtetë, ndryshimet midis burrit dhe gruas janë
kryeveprat më të çuditshme të krijimit. Këto ndryshime
flasin hapur për një sistem të saktë dhe të mirëllogaritur krijimi. Pra, me fjalë të tjera, ndryshimet midis bur-

rit dhe gruas janë shenja të një krijimi të qëllimtë dhe
aspak të rastësishëm. Sistemi i krijimit, për të arritur
qëllimin e tij që çdo krijesë të mbijetojë, ka vendosur
sistemin e riprodhimit të brezave, ku për këtë qëllim ka
krijuar dy gjinitë, femër dhe mashkull, ku bashkëpunimi
dhe mirëkuptimi midis tyre mund të sjellë një qëllim të
tillë. Në rastin e njerëzve, unifikimi dhe bashkimi i tyre
është planifikuar në mënyrë të tillë që të ekzistojë: nevoja, shërbimi, sakrifica, dashuria etj, për njëri-tjetrin.
Mbi bazën e këtij projekti janë planifikuar me saktësi
edhe ndryshimet fizike dhe psikologjike midis femrës
dhe mashkullit. Pra, me fjalë të tjera, janë pikërisht këto
ndryshime që i tërheqin ata drejt njëri-tjetrit. Në qoftë
se femra do të kishte po ato cilësi trupore dhe psikologjike si të mashkullit, bashkimi dhe tërheqja midis tyre do
të ishte e pamundur dhe anasjelltas.

Lidhja është më e lartë se pasioni
Ligji i krijimit gruan dhe burrin i ka ndërtuar mbi bazën
e dëshirës dhe dashurisë për njëri-tjetrin. Kjo dashuri
dhe dëshirë nuk është si llojet e tjera të dëshirave për
sende dhe gjëra të ndryshme. Ekziston një ndryshim
thelbësor midis kësaj dashurie dhe dashurive të tjera.
Njeriu e do një send për qetësinë dhe rehatinë e tij, duke
plotësuar kërkesat e tij personale, ndërsa dëshira për
bashkëshort/e është me kuptimin që të dy palët kanë
nevojë për njëri-tjetrin dhe jo me kuptim të njëanshëm.
Pra, dëshira ka kah të dyfishtë, gjë që nuk ndodh me
sendet dhe mjetet e tjera materiale që njeriu dëshiron

t’i ketë. Në këtë kontekst marrin kuptim edhe sakrifica
apo nga padija për këto krijesa, por u janë dorëzuar në
për njëri-tjetrin, si një kënaqësi dhe jo si një mundim si
dorë krijesave me një qëllim të përcaktuar mirë. Në këtë
dhe veprime të tjera të ngjashme me këtë që njeriu nuk
kontekst, rrënja e të drejtave familjare duhet kërkuar te
do t’i bënte për sendet dhe krijesa të tjera në përgjithëdhuntitë natyrore të burrit dhe të gruas.
si. Disa janë të mendimit se vetëm pasioni për gjininë e
Duke studiuar talentet që ekzistojnë tek burri dhe tek
kundërt është shkak i lidhjes midis femrës dhe mashkulgruaja, mund të gjykojmë se a ka në të vërtetë burri të
lit, kur në të njëjtën kohë vetë lidhja
drejta dhe detyra të barabarta me gruan
“Dhe
një
prej
shenjave
të
Tij
është shumë me tepër se sa pasioni
apo jo.
është që prej jush krijoi për Mendimi se barazia identike e të drepër gjininë e kundërt.
Është pikërisht kjo lidhje që kurorëzo- ju bashkëshortet tuaja, që të jtave familjare midis burrit dhe gruas,
het me bashkimin e çiftit. Kur’ani i qetësoheni pranë tyre, duke që disa gabimisht e kanë quajtur me
vënë ndërmjet jush dashuri termin e të drejtave të barabarta, bazoMadhëruar shprehet:
dhe mëshirë. Me të vërtetë, het mbi supozimin se burri dhe gruaja
në këtë ka shenja, për njerëzit kanë dhunti dhe nevoja të njëjta. Mbi
Bazat e të drejtave familjare
që mendojnë.” (Er- Rum: 21) bazën e kësaj logjike, secilit i takon pjesë
e barabartë e të drejtave dhe detyrave
I vetmi libër reference kompetent, për
familjare.
të njohur të drejtat e vërteta të njeriut, është libri i kriNjë mendim tjetër është se të qenit bashkëshort/e do
jimit. Po të shfletoni faqet e këtij libri të madh, mund të
të thotë të drejta dhe detyra të veçanta, dhe kështu me
kuptoni të drejtat e përbashkëta të njerëzimit, si dhe të
radhë, të qenit baba apo nënë ose të qenit fëmijë u kordrejtat e burrit dhe të gruas në veçanti. Çdo lloj dhuntie
respondojnë të drejta dhe detyra të veçanta për secilin
dhe talenti natyror është bazë për një të drejtë të vërrast. Gjithsesi, në bashkësinë familjare këto të drejta
tetë dhe qëndron si një dokument natyror për të. Për
dhe detyra bëhen shkas që aktiviteti, veprimtaria, si dhe
shembull, fëmija i njeriut ka të drejtë të arsimohet dhe
bashkëpunimi midis këtyre pjesëtarëve të jetë i ndrytë kërkojë dije, ndërsa “fëmija” i një kafshe nuk e ka këtë
shëm. Mendimi se gruaja dhe burri nuk kanë të drejtë drejtë, sepse fëmija i njeriut e ka talent për të mësuar,
ta dhe detyra identike të barabarta, por në total ruhet
ndërsa ai i kafshës nuk e ka këtë talent. I njëjti arsyebarazia, pikërisht bazohet në arsyetimin e mësipërm dhe
tim është edhe me të drejtën e mendimit, me të drejtën e
gjithashtu mbrohet edhe nga Islami. Arsyeja e një logjike
votës, me të drejtën e të qenit i lirë etj.
të tillë është diferenca fizike dhe psikologjike që ekziston
Sistemi i krijimit, çdo krijesë e ka pajisur me dhunti
mbi burrin dhe gruan, ku si rrjedhojë kemi diferenca në
dhe talente të veçanta, duke e vendosur atë në një cikël
nevojat, detyrat dhe të drejtat e secilit. Vetëm në këtë
të saktë jetese, në mënyrë që të përshkojë një qark të
kontekst jemi në gjendje të kuptojmë sekretet e ndryshicaktuar gjatë jetës së saj. Po ashtu, edhe perfeksionimi
meve dhe diferencës midis burrit dhe gruas në kuadrin
dhe lumturia e saj mbi këtë cikël jetese do të llogaritet.
islam dhe veçanërisht në të drejtat familjare midis tyre...
Sistemi i krijimit këto dokumente natyrore nuk ua ka
Fund
dhënë në dorë krijesave të saj në mënyrë të rastësishme

HOBI I MESHKUJVE
Disa meshkuj kanë dëshirë të kenë hobe të caktuara në shtëpi. Ata, mund të themi,janë të interesuar, kur janë në shtëpi, për koleksionimin e
pullave postare ose të librave, për kopshtari ose
fotografi ose kujdesi ndaj pëllumbave etj.
Hobetë e këtilla llogariten, për kohët e lira, si
aktivitete më të mira dhe më të shëndosha. Ato
janë shumë të dobishme sepse i tërheqin meshkujt në shtëpi dhe njëkohësisht edhe i relaksojnë. Nëse njeriu është i papunë mund të jetë
shumë i dëshpëruar dhe i mërzitur. Është fakt

se njëra nga mënyrat e shërimit të njerëzve prej
sëmundjeve mentale qëndron pikërisht në angazhimin e tyre që të merren me diçka.
Ata që në mesin tonë janë më të angazhuar se të
tjerët, më pak u ekspozohen sëmundjeve mentale e më pak u interesojnë punët e rrezikshme.
Andaj duhet që gruaja t´i çmojë hobetë e shëndosha të bashkëshortit të vet dhe nuk duhet që
aktivitetet e tij, gjatë kohës së lirë, t´i konsideroj
të kota, të parëndësishme dhe të padobishme.

PIKËPAMJET E FEMRËS

PSIKOLOGE

Në një numër të madh të revistave bashkëkohore në
Perëndim, është shfaqur mendimi shumë interesant
i një femre psikologe e quajtur Cleo Dalson. Kjo zonjë deklaron se tërë jetën është e interesuar për studimin e mentalitetit të meshkujve në atë masë, në
të cilën mund të bëjë këtë një psikologe femër. Në
të kaluarën e më hershme , thotë ajo, ka qenë e autorizuar të studiojë faktorët psikologjikë tek femrat
dhe meshkujt dhe ka ardhur në përfundim vijues se:
-Të gjitha femrat dëshirojnë të punojnë nën
mbikëqyrjen e dikujt. Me fjalë të tjera ato preferojnë të punojnë si vartëse , nën mbikëqyrjen e dikujt
që është epror.
-Të gjitha femrat dëshirojnë të ndjejnë që ekzistenca e tyre është kreative dhe se, në të vërtet, janë të
dobishme.
Pas kësaj, zonja në fjalë thekson mendimin e vet.
Ajo pohon se si është bindur se këto dy dëshira i
kanë rrënjët në faktin se femrat janë nën ndikimin

e ndjenjave vetjake gjersa meshkujt e ndjekin arsyen. Shumë shpesh mund të vërehet , vazhdon ajo,
që femrat nuk janë të barabarta me meshkujt sa i
përket intelektit, por nganjëherë më të mira se ata.
Pika e vetme e dobët te femra është intensiteti i ndjenjave.
Meshkujt gjithnjë mendojnë në mënyrë praktike,
arrijnë rezultate më të mira, janë organizatorë më
të mirë dhe ofrojnë udhëzime të mira. Kështu që
epërsia mentale e mashkullit ndaj femrës, mendon
ajo është diçka më e planifikuar nga natyra. Sado që
femra lufton kundër një gjendje të tillë, nga ajo nuk
ka dobi. Meqenëse se janë më të ndjeshme se meshkujt, femrat do të duhej ta pranojnë realitetin e në
jetët e tyre u nevojitet mbikëqyrja e mashkullit.
Qëllimi më i rëndësishëm në jetën e femrës është
siguria dhe kur arrin të përmbushë këtë qëllim,
punon së qenit aktiv. Femra ka frikë nga ballafaqimi
me rreziqet që janë përfshira në rrugën e arritjes
së qëllimit të saj. Frika është ndjenja e vetme tek e
cila kanë nevojë për ndihmë ta eliminojnë. Detyrat
të cilat kërkojnë mund të madh mental për femrat
janë të mërzitshme dhe i anashkalojnë.

PSE “LUFTA KUNDËR
TERRORIZMIT” NUK KA ARRITUR
TË SJELLË STABILITET NË BOTË?
Përkundër zotimeve të bëra nga fuqitë e mëdha të botës
-duke përfshirë SHBA-të dhe NATO-n-për të luftuar
terrorizmin global, bota në vitin 2013 ishte një vend i
dhunshëm dhe i paqëndrueshëm.Sulmet amerikane në
Pakistan, Afganistan, Jemen dhe Somali vazhdojnë të
vrasin më tepër njerëz.Sajimi i dhunës në duart e militantëve ekstremistë ka lënë shumë njerëz të vrarë në Afganistan dhe Pakistan. Në botën arabe, tensionet vazhdojnë në Siri, Egjipt, Liban, Libi, Bahrein, Jemen dhe
Tunizi.
Izraeli vazhdon për të ndërtuar më shumë vendbanime
në tokat e pushtuara palestineze, dhe sulmon palestinezët si në Rripin e Gazës ashtu edhe në Bregun Perëndimor, ndërsa i ashtuquajturi procesi i paqes nuk arriti të
tregojë ndonjë shenjë të progresit. Në SHBA, dy bomba
shpërthyen gjatë maratonës së Bostonit në prill të 2013ës, duke vrarë 3 persona dhe duke plagosur mbi 260 të
tjerë. Dhe në Rusi, dy sulme terroriste në qytetin jugor
rus Volgograd vranë mbi 30 njerëz. Franca, që dikur
ishte fuqia dominuese koloniale në Afrikë, është duke
bërë një rikthim në emër të luftimit të terroristëve dhe
militantëve. Parisi ka vendosur trupat e saj në Mali dhe
Republikën e Afrikës Qendrore për “të sjellë stabilitet”
atje. Në të njëjtën kohë, është duke i mbështetur militantët e të njejtit mendim në Siri.

A ishte bota më shumë e sigurtë dhe më e qëndrueshme në vitin 2013?
Pse e ashtuquajtura “luftë kundër terrorizmit”

nuk ka arritur të sjellë stabilitet në botë?
A munden vendet e SHBA-ve dhe të NATO-s të
sjellin stabilitet në botë?
A janë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj serioze në luftën kundër terrorizmit?

Pse?
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PENGESA KRYESORE
NË ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES

”Nëse frikësoheni se mund të lind përçarje në mes atyre dyve, atëherë dërgoni një pajtimtar nga familja e tij e një pajtimtar nga familja e saj. Nëse ata dy duan pajtimin,
All-llahu do t’i pajtojë, sepse All-llahu është i Gjithëdijshëm dhe për gjithçka i informuar.”
Pengesë më e madhe në zgjidhjen e problemeve familjare është egoizmi. Për fat të keq, shumë njerëz e posedojnë këtë veti. Njerëzit e atillë nuk janë në veçanti inteligjentë, sepse ata i pranojnë vetëm shkathtësitë e veta
ndërsa të huajat nuk i pranojnë, madje nuk i pranojnë
gabimet e veta. Veçanërisht është dështim, nëse kjo veti
e sëmurë plotësohet me ndonjë shprehi tjetër, të kritikohen gabimet e të tjerëve. Ndonjë herë edhe bashkëshorti
edhe bashkëshortja vuajnë nga kjo e fundit, ku mund të
qortohen ditë e natë. Ata kritikojnë njëri tjetrin, ndërsa
gabimet e veta i harrojnë.
Ndonjë herë nëse vetëm njëra palë e ka këtë veti, ajo do
ta kritikojë palën tjetër dhe në këtë mënyrë çlirohet nga
të gjitha kritikat. Nëse edhe burri edhe gruaja vuajnë nga
kjo sëmundje, shumë vështirë është t’i pajtosh, sepse
nuk do të jenë të gatshëm të pranojnë këshillën e dikujt.
Kur cilido prej tyre dëgjon radion ose shikon ndonjë program në televizion që ka të bëjë me çështje familjare, do
t’i hetojë disa veti të caktuara që i posedon partneri i tij
e do ta potencojë atë. Por cilido gabim i përmendur, i cili
ka të bëjë me ata do t’i ndihmojë vëmendjes së tyre. Ata
do të blejnë ndonjë libër mbi moralin familjar dhe do t’ia
japin partnerit të vet ta lexojë, duke mos ndjerë aspak
nevojë që edhe ata duhet patjetër ta lexojnë.
Egoizmi aq shumë mund të rritet sa që personi te i cili
gjendet, bile mund të bëhet plotësisht i
pavetëdijshëm. Në një situatë të këtillë, marrëdhëniet në
mes bashkëshortëve acarohen dhe bëhet e pamundshme
të vazhdohen matej . Mu për këtë, jeta do të vazhdojë me
zënka, hidhërime e pakënaqësi ose do të arrijë puna gjer
te shkurorëzimi.
Prandaj, të gjithë partnerëve u sugjerohet të përmbahen
nga egoizmi. Një çift bashkëshortor që është i rrezikuar
nga kjo gjendje duhet patjetër të gjejë kohë e të ulet bashkë dhe si një gjykatës i ndershëm të bisedojë për problemet e veta. Ata duhet patjetër, pa paragjykime, ta dëgjojnë njëri tjetrin. Është e nevojshme t’i shohin lëshimet
e veta me qëllim përmirësimi, duke mos lënë pas dore
as gjënë më të vogël. Pastaj, që të dy duhet të vendosin

të përmirësohen, por vetëm nëse ndjejnë nevojë për një
mirëkuptim të thellë dhe nëse të dy dëshirojnë të shijojnë dashurinë dhe qetësinë që dikur ekzistonte në mesin
e tyre.
Por, nëse nuk është e mundur të arrihet pajtim, ata duhet
që problemet e veta t’ia besojnë një
personi me përvojë, besnik, i vetëdijshëm, i besueshëm
dhe qëllimmirë. Nëse ai person është një mik ose i afërm,
kjo mund të jetë një përparësi për ta, sepse atij mund
t’ia shprehin të gjitha dhe të presin vendimin. Ata do të
duhej ta dëgjojnë dhe ta pranojnë këshillën e ofruar me
qëllim të vënies së saj në praktik.
Natyrisht se nuk është lehtë t’i qëndrosh besnik sugjerimit të gjykatësit, por personi i cili është i shqetësuar për
familjen e tij, stabilitetin, qetësinë dhe mirëqenien e saj,
duhet të bëjë durim e pastaj të kënaqet në rezultatet e
dobishme.
Prindërit e këtyre bashkëshortëve, nëse janë të vetëdijshëm për problemet e fëmijëve të tyre, duhet t’i këshillojnë që të kërkojnë ndonjë këshilltar besnik e qëllimmirë.
Nuk bën prindërit të mbajnë anën e burrit apo të gruas.
Në këtë mënyrë me ndihmën e All-llahut xh.sh do t’i zgjidhin problemet e veta.

MENDJEMADHËSIA

APO KRENARIA

Për çdo vepër që e shohim si të gabuar, në vend se të thonë se babai nuk e pëlqen
këtë, duhet t’u thuhet se Zoti nuk e pëlqen këtë.
Mendjemadhësia dhe mburrja është e pranishme te çdo
individ më shumë apo më pak. Çdo person ka dëshirë të
paraqesë veten e treguar ndonjë aftësi apo diçka tjetër.
Ai mundohet të tërheq vëmendjen e të tjerëve përreth tij
përmes këtyre veprimeve. Këto qëllime te fëmija fillojnë
të manifestohen vetvetiu në moshën një vjeçare. Fëmija
dëshiron të lëvizë rreth e rrotull dhe të tërheq vëmendjen e të tjerëve përmes sjelljeve të tija të çuditshme .
Ai do t’i përsërisë veprimet me të cilat do të gëzohen dhe
do të qeshin prindërit dhe të tjerët.
Do të ndjejë kënaqësi në reaksionet e prindërve dhe do
të ndjejë një mburrje të lehtë që ka arritur t’i gëzoj të
ata. Ndonjëherë, fëmija e shpreh kënaqësinë e tij përmes
gjesteve të ndryshme dhe në këtë mënyrë dëshiron të
tregojë rëndësinë e saj.
Mburrja vetvetiu nuk është një veçori negative. Në fakt,
kjo ndjenjë e ngacmon një individ që të përpiqet për të
arritur më të mëdha me një shpirt konkurrues. Fëmija
mundohet shumë të arrijë gradën e lartë në klasën e vet.
Ai mundohet të zhvillojë aftësitë oratorike apo të bëhet
piktor i shkathët. Është kjo dëshirë konkurruese te fëmija që e dëshmon paralajmërimin e poetëve, artistëve, autorëve dhe shkencëtarëve të mëdhenj të së ardhmes.
Prezenca e kësaj veçorie të mburrjes te fëmija nuk
është për t’u brengosur. Me rëndësi është se duhet të
shfrytëzohet pozitivisht për leverdinë e fëmijës. Nëse
udhëzohet në drejtimin e duhur, mund të vijmë deri te
rezultatet e dobishme. Në fazën fillestare fëmija nuk

mund të dallojë ndërmjet të mirës e së keqes. Ai i vëzhgon reaksionet e prindërve në mënyrë që të arrijë deri
në një përfundim. Mentori i kujdesshëm do të inkurajojë
veprimet e pëlqyera të fëmijës duke i shprehur gëzim për
to. Mentori mund të inkurajojë sjelljet e mira te fëmija
duke e shprehur pakënaqësinë e tij për veprimet e papëlqyeshme.
Disa prindër të pakujdesshëm, përveç dashurisë së tyre
për fëmijën, e mbulojnë fëmijën me lajka dhe lëvdata të
tepërta pa menduar se a është i pëlqyer apo jo veprimi i
fëmijës. Në këtë mënyrë ata ia vendosin themelin e sjelljeve të këqija te fëmija në mënyrë të paqëllimtë. Në lajkat
e tyre ndaj fëmijës, ata i zmadhojnë kualitete e mira dhe
e lëvdojnë së tepërmi. Ka shumë gjasa që fëmija i tillë të
bëhet mendjemadh dhe dalëngadalë të bëhet egoist dhe
arrogant. Ai do të fillojë të presë lajkat e të tjerëve sikur
nga prindërit. Kur fëmija dështon në marrjen e përgjegjës së dëshiruar, ai bëhet i shqetësuar. Ai fillon ta shprehë mllefin e tij kundrejt të tjerëve dhe në rastin më të keq
mund të mendojë për t’u shkaktuar ndonjë dëm atyre në
fazat e mëvonshme.
Prindërit duhet të kenë ndërmend se ata duhet të kujdesen për të menduarit fëmijëve, në mënyrë që t’i udhëzojnë në rrugën e të sinqertëve. Pastaj, do të vijë faza
kur fëmijët do ta rindërtojnë mendjen e tyre kundrejt
Zotit. Tani e tutje, për çdo vepër që e shohin të gabuar,
në vend se të thonë se babai nuk e pëlqen këtë, duhet t’u
thuhet se Zoti nuk e pëlqen këtë.

FARA E ZEZË – NIGELLA SATIVA
“Fara e zezë është ilaç për ethe, dhimbje koke, dhimbje dhëmbi,
ftohje e zakonshme. Ai është një agjent qetësues për shumë probleme të lëkurës, plagë dhe pezmatime të jashtme, dhe si një anti-fungal dhe mbytës kundër parazitëve dhe krimbave” IBN SINA
(AVICENA) LIBRI I SHËRIMIT
“Ta quajmë farën e zezë një kurë magjike me siguri do të jetë një
ekzagjerim, por është e pamundur të mos e ekzagjerosh efektivitetin e saj!.” PETER SCHLEICHER, MD
IBN SINA (AVICENA)
Çfarë është fara e zezë?

Është farë e një bime shumëvjeçare, emri shkencor i së
cilës është Nigella Sativa. Persianët e njihnin si Shoniz,
Egjiptianët e lashtë e njihnin si Bar gjumi i Zi,ndërsa
arabët e njihnin si Fara e Zezë e Bekuar.

Hipertensioni

Përziej çdo lloj lëngu me një luge çaji (5 ml) te vajit të
farës së zezë dhe shoqëroje me 2 thelpinj hudhra çdo
mëngjes në vaktin e ushqimit. Fërkoje të gjithë trupin
me vajin e farës së zezë dhe ekspozoje atë në rrezet e
diellit për gjysmë ore çdo 3 ditë.

Historia e Farës së Zezë:

Përdorimi i Farës së Zezë ka më shumë se 2500 vjet.
Është përmendur në sistemin mjekësor grek,gjithashtu
ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm në praktikat e lashta mjekësore, veçanërisht tek egjiptianët e lashtë. Është
përmendur gjithashtu në librat shkencor “el-Bairuni”,
gjithashtu dhe Avicena (Ibn Sina) ka treguar rëndësinë e
saj në librin I tij “Ligji i mjekësisë”, dhe për rolin e saj në
trajtimin e shumë sëmundjeve.

Tensioni nervor & stresi

Një luge çaji (5 ml) vaji fare të zezë i shoqëruar me një
gotë çaj apo kafe ju ndihmon te qetësoheni dhe te ulni
simptomat e tensionit.

Përmbajtja e farës së zezë:

Studime të shumta vërtetuan se fara e zezë përmban
elemente të shumta të pasura me vlera ushqyese si dhe
amino-acide, fosfat, hekur fosfor, karbohidrate, vajra,
antibiotik të ndryshme me ndikim dhe me dobi të pakrahasueshme, që ndihmojnë në rregullimin e sistemit
imunitar dhe shëron një numër të konsiderueshëm të
sëmundjeve të ndryshme si: shkatërrimin e viruseve,
përforcimin e aparatit të frymëmarrjes, përforcimin e
aparatit tretës si dhe është materie qetësuese dhe aktivizuese në të njëjtën kohë.

Përdorimi dhe përparësitë:

Dhimbja e shpinës & dhimbje te tjera muskulore
Ngroheni mesatarisht vajin e farës së zezë dhe vendoseni intensivisht mbi zonën e dhimbjes, dhe të shoqërohet
bashkë me pirjen 3 herë në ditë të një luge çaji vajë fare
të zezë (5 ml). Shërimi do të arrihet brenda pak javëve.

Dhimbja e kokës

Fërko vajin e farës së zezë në pjesën e ballit dhe zonat
afër veshit, më pas fasho ballin. Gjithashtu të pihet një
luge çaji (5ml) vaj fare të zezë para mëngjesit.

Problemet e stomakut

Pini një gote qumësht të shoqëruar me një luge çaji (5
ml) vaj fare të zezë 3 herë në ditë për 5 ditë radhazi.

Diarreja

Përziej një lugë çaji (5 ml) vaj fare të zezë me një gote
kos, pijeni përzierjen 2 herë në ditë për 3 ditë radhazi.

Kolla & Asma

Fërkojeni kraharorin me vajin e farës së zezë, dhe pini
një lugë çaji (5 ml) vaj fare të zezë në mëngjes, mesditë
dhe natën. Thith avujt e vajit të farës së zezë të hedhur

në ujë të nxehtë.

Diabeti

Përziej një gotë me gjethet e lules lakërishtë, një gotë
fara të zeza, gjysmë gote me lëkura shege, dhe gjysmë
gote gjethe fumaria. Bluajini ne grirëse deri sa të bëhen
si pudër. Pini gjysmë luge çaji të kësaj përzierje me një
lugë çaji (5 ml) vaj të farës së zezë para se të hani kafjallin
. Përsëriteni këtë për rreth 1 muaj.

minuta. Lajini me shampo dhe ujë tërësisht dhe në fund
thajini flokët. Më pas në skalpin e kokës aplikoni vajin e
farës së zezë dhe pini një lugë çaji (5 ml) të shoqëruar me
çaj ose kafe.

Skuqja e kofshëve & nyjave

Lajeni zonën e skuqur me ujë dhe sapun. Thajeni zonën
dhe fërkojeni me vajin e farës së zezë, lëreni kështu nga
mbasditja deri në mëngjesin tjetër.

Sëmundjet e zemrës

Për lëkurë te shëndetshme

Pini vaj të pastër të farës së zezë të shoqëruar me një
lëng të nxehtë. Kjo ndihmon në shkrirjen e dhjamërave,
hapjen e venave dhe arterieve.

Përziej barazisht (ne mase) vajin e farës së zezë si dhe
vajin e ullirit. Fërkojeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni
kështu për rreth 1 orë,më pas lajeni me sapun dhe ujë.

Tëmthi & gurët në veshka

Përtacia

Grini tërësisht 250 gram fara të zeza dhe përzieni me
250 gr mjaltë të pastër. Merrni 2 lugë çaji të kësaj përzierjeje me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje është mirë të
shoqërohet edhe me një lugë çaji (5 ml) vaj fare të zezë
çdo ditë para mëngjesit.

Impotenca seksuale

Përzieni 50 ml vaj ulliri + 50 ml vaj farë të zezë + 50ml
mjaltë të pastër. Përzini tërësisht dhe pini një lugë çaji
nga kjo përzierje para çdo vakt buke. Kjo do të rikthej
vitalitetin.

Rënia e flokëve

Fërko skalpin e kokës me lëng limoni dhe lëreni për 15

1-2 luge çaji (5-10ml) vaji fare të zezë të përzier me lëng
portokalli çdo mëngjes ju ndihmon të jeni më aktiv gjatë
gjithë ditës.

Përmirësimi i kujtesës

1 luge çaji (5 ml) vaji farë të zezë të shoqëruar me 100 mg
mente të zier mirë.

Për gjumë të qetë

Një lugë çaji (5 ml) vaj fare të zezë të shoqëruar me një
lëng të nxehtë ju garanton një gjumë të qetë gjatë gjithë
natës.

Përgatiti Z.Huduti

SI LËNGJET E GAZUARA
SHKATËRROJNË TRUPIN TUAJ?
Gjak i dendur: Një lëng i gazuar në ditë rrit sasinë
e triglicerideve duke e vështirësuar punën e arterieve.
Dobësi në dhëmb: Acidet fosforike dhe citrike
ndryshojnë balancën e Ph në gojë, duke çuar në erozion të përhershëm të mbështjellësit të dhëmbit.
Skuqje të lëkurës: disa lëngje të gazuara përmbajnë një pëlhurë apo substancë që parandalon apo
pengon shpërthimin e zjarrit e quajtur retardant e
përzier me vajë vegjetal (BVO), e cila bënë skuqjen
dhe çrregullime të nervave të lëkurës.

jyrë ushqimore dhe me sheqer të rremë diabetik
atëherë bëhet toksik për qelizat e trurit.
Sindroma metabolike: Pirja e një lëngu të gazuar në
ditë rritë mundësinë e pasjes së sëmundjeve metabolik në 36% dhe po ashtu mundësinë për të pasur diabet në 67%.

Plakje e përshpejtuar: fosfatet dhe acide fosforike rrisin kohëzgjatjen e tyre mirëpo shkurtojnë
tuajën! Ato janë të bashkangjitura me plakjen tuaj
të përshpejtuar.
Dëmtim truri: kur lëngjet janë të përziera me ng-

PSE UJI ËSHTË I SHËNDETSHËM ?
Ai është që për ju lëshoi nga (lart) qielli ujë, që prej tij të
keni për të pirë dhe prej tij të keni bimë që në to do t’i
kullotni (bagëtinë). Kuran 16:10.
Pirja e ujit është shumë i rëndësishëm dhe nëse njeriu nuk pinë më shumë se 7 ditë njeriu mund të vdesë.
Kërkimet shkencore kanë zbuluar se njeriu duke qëndruar i hidratur i ngopur me ujë mund ta zvogëlojë rrezikun
nga kanceri në zorrë të trash, nga kanceri i gjirit si dhe
njeriu është më pak neverik. Uji përbën 75% të indeve
të muskujve tonë kështu që dehidrati mund të qojë në
dobësi, lodhje marramendje dhe mos balancim të
elektroliteve .
Me konsumimin më të madh të ujit ne
mund të humbim peshë, sepse njeriu
ndonjëherë mendon se është i unët,
por në realitet është i etur. Prandaj pirja e ujit ndihmon në
humbjen e peshës trupore.

Pirja e ujit mund të zvogëlojë dhimbjet në nyjet tuaja duke e mbajtur kërcin të butë dhe të hidratuar. Uji
largon mbeturinat dhe bakteret sepse ato dalin jashtë
përmes urinës dhe djersës.
Këshilla nga Pejgamberi –paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij.
“ Njeriu ka shpërblim të madh kur i jep gruas së vet
ujë për të pirë.” ( Kenzul- ummal 16380)
“Kur të shumohen mëkatet jepu ujë të eturve” ( Kenzul- ummal 16377)
“ Ai që i jep ujë një grupi të njerëzve, vet duhet të
pijë i fundit. ( El Bihar 75/455/24)
“Mos pini ujë duke qëndruar në këmbë,
sepse do t’ju godet ndonjë brengë që
nuk do të ketë zgjidhje, përveç nëse
vetë Allahu jua largon brengën.
“Larja e trupit me ujë të ftohtë i
mjekon hemorroidet.”

Shërues magjik kundër djegieve!

1

Një djalë i ri, po spërkaste lëndinën dhe shkurret e
tij me pesticide dhe donte të kontrollonte përmbajtjen e barelës për të parë se sa pesticide kishte në
të. Ai e ngriti mbulesën dhe ndezi dritën. Avujt u
ndezën në fytyrën e tij si zjarr dhe e ngulfatën atë.
Ai kërceu nga vendi duke bërtitur.
Komshinja e tij doli jashtë më një enë me vezë duke
bërtitur: -‘ Sillni më shumë vezë këtu!’
Ajo i theu ato, duke ndarë të bardhat nga të verdhat.
Një tjetër komshije e ndihmoi gruan që të vendoste

të bardhat e vezëve mbi fytyrën e djalit të ri.
Kur mbërriti ambulanca dhe stafi pa djalin e ri, ata e
pyetën se kush e kishte bërë këtë.
Të gjithë treguan për gruan që e ndihmoi. Ata e
përgëzuan atë dhe i thanë: -‘ Ti ja shpëtove fytyrën
këtij djali të ri!’
Në fund të verës, djali i ri i dërgoi kësaj gruaje një
buqetë me trëndafila për ta falënderuar atë. Fytyra
e tij ishte si lëkura e një bebi.

2

Dikur një grua tjetër dogji dorën e saj me ujë të nxehtë. Ajo fillimisht vendosi ujë të ftohtë në dorën e saj, ndau 2 vezë të bardhat nga të verdhat dhe i
vendosi të bardhat në lëkurë. Ata ja thanë lëkurën dhe formuan një shtresë
mbrojtëse.
Më vonë ajo mësoi se të bardhat e vezëve janë kolagjenë natyralë dhe lëkura e
saj u shërua plotësisht pa asnjë shenjë djegieje pas 10 ditësh!
Pra, e bardha e vezës, është një shërues magjik kundër djegieve!

KËSHILLA NGA IMAM HUSEJNI
PAQJA QOFTË MBI TË

“Një njeri u ankua për djegësimin ( thartirën) që ishte ndezur në të, kështu që pothuajse I tëri
ishte përmbledhur .” Imami I kishte thënë, “Merr kumbulla dhe kjo do të largohet .”
Kumbullat janë janë të dobishme për djegësimin ( apo thartimin) dhe ato relaksojnë nyjet , por
mos hani shumë , sepse ato do të formojë një ajër në nyje “
“Kumbullat në stomakun e zbrazët e qetësojnë lukthin por I formojnë gazrat.”
“Hani kumbulla të pjekura, sepse ata krijojnë efekte që mbeten dhe eliminojnë dëme. Hani ato të
qëruara, sepse ato janë të shëndetshme për secilin lloj të djegësimit dhe nxehtësisë që e largojnë
nga trupi. “

Dashuria dhe Shpresa
Dy gjëra pa të cilat jeta njerëzore nuk mund të ketë
kuptim dhe s’mund të ketë motiv për të ecur përpara drejt veprave të mira, ato dy gjëra ku Islami
na thërret shpesh në to janë dashuria dhe shpresa.
Dashuria dhe shpresa janë kur njeriu ka shpresë dhe
dashuri që Allahun, Zoti i gjithësisë do e falë dhe
do i japë shumë të mira. Sigurisht se neve Allahu na
dha shumë të mira dhe garantoi se do na falë shumë:

“Zoti yt është që fal shumë dhe mëshiron shumë,
sikur t’i ndëshkonte ata për atë që kanë vepruar,
do t’ua shpejtonte atyre dënimi” (Kehf, 58).

Prej mirësive dhe dashurisë që Zoti jonë ka për ne
është se kur ne bëjmë një të mirë na shumëzohet
dhjetë e më shumë e jo vetëm një mas, pra proporcioni i sajë është shumë më i madh, nga dhjeta e
më lartë, varësisht nga sinqeriteti dhe nijeti ynë i
pastër. Në lidhje me këtë Kuranin famëlartë na njofton :

“Kush më vjen me një të mirë, Unë ia shumëfishoj
me dhjetë të tilla …” (En’am, 160).

Dashuria jonë ndaj Allahut dhe të dërguarit të tijë
duhet të spikatë dhe të vërehet dhe në veprimet
tona kjo dashuri do na jap inspirim për punët tona
në jetën e përditshme që ne jemi aktiv kudo që jemi
në punë të hallallit apo në rrugën e dijes. Në një ajet
kuranor tregohet dashuria që duhet të kemi ne ndaj
Allahut gjithmonë nëse ndjekim mësimet Kur’anore
dhe ato çka Muhmamedi a.s na mësoi me butësi
sepse ai nuk fliste kurrë nga vetja e tij.

“Thuaj: ‘Nëse e doni All-llahun, atëherë ejani
pas meje që All-llahu t’ju dojë, t’ju falë mëkatet
tuaja, se All-llahu është që fal shumë, mëshiron
shumë.’” (Ali Imran, 31).

HAXHI EFENDIU DHE HAXHI HANËMI
Haxhillëku, luan rol të madh në jetën religjioze të muslimanve. Haxhillëk i obliguar është, natyrisht, ai i bërë
në Mekë, me të cilin njeriu i kurorëzon veprat religjioze
të jetës së tij. Meqenëse për të bërë atë haxhillëk kërkohen mjete financiare dhe aftësi për ta siguruar familjen
që përpara, ata që bëjnë haxhin, të cilët quhen haxhinj,
identifikohen me njëfarë pasurie dhe mirëqenie ekonomike. Haxhiun e respektojnë të gjithë njerëzit e devotshëm, e sidomos në pazar; të jesh haxhi do të kesh
përparësi shoqërore dhe ekonomike. Meqenëse të gjithë
hanxhinjtë në pazar nuk janë gjithmonë pa të shara në
veprimet e tyre, nga shtresat e modernizuara u bëhet
atyre njëfarë kritike.

MISHI I KURBANIT

SHËRIM

PËR SËMUNDJE

Haxhillëku përfundon me festën e
sakrificës apo të kurbanit (id-i adha
ose id-i kurban) duke përkujtuar
sakrificën e Ibrahimit. Gjatë asaj
dite, jo vetëm në Mekë por gjithkund në botën muslimane, bëjnë
kurban dhen.

Tufat e dhenve shënohen me ngjyra të posaçme dhe
sillen në qytet para atij rasti, kurse në mëngjesin e Bajramit bëhet kurbani, duke ua dhënë mishin të varfërve
dhe fqinjëve. Por përveç kësaj, kurbani bëhet gjatë gjithë
vitit. Së pari, gjithë mishi i cili përdoret për ushqim të
përditshëm prehet me ritual dhe bëhet kurban; së dyti,
gati në çdo rast gëzimi, siç janë arritja e një udhëtari nga
rruga e gjatë, lindja e një fëmije (sidomos e një djali), ardhja e një mysafiri të nderuar, ndërtimi i një shtëpie të
re, bëhen shkak për kurban, zakonisht të ndonjë deleje a
dashi por ndonjëherë edhe i kafshëve të tjera të lejuara,
duke përfshirë ndonjëherë edhe deven apo tek ne lopën
apo kaun.
Praktika dhe mësimet e disa dijetarëve Islam na mësojnë se mishi i deles/ dashit i cili prihet herët në mëngjsin e Festës së Kurban Bajramit, pastaj copëtohet në 3
pjesë për fukara, për akraba ( të afërm) dhe një pjesë për
familje, ka begatin dhe i mbron tërë anëtarët e familjes
nga rreziqet, fatkeqësitë dhe gjakderdhjet që mund të

ndodhin gjatë vitit. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë
se familja që ther kurban duhet në mëngjesin e hershëm, ende pa pir as ujë as ngrënë bukë, pra në barkun
thatë, esëll, të e shijojnë së paku nga një pjesë të mishit
të pjekur të kurbanit, kjo bëhet për arsye që nëse kemi
sëmundje të na bëhet shifa shërim, nëse nuk kemi sëmundje të na ruaj Zoti nga sëmundjet deri në vitin e
ardhshëm, gjithashtu nuk duhet të harrojmë të lexojmë
lutje qoftë nga librat apo nga vet fjalët tona.
Ngrënja e mishit të Kurbanit, esëll, gjithashtu praktikohet edhe për personat që pranojnë mishin e ndarë të kurbanit, nëse ata nuk mund ta shijojnë esëll ditën e parë,
atëherë këtë gjest të ngrënies esëll të mishit e provojnë
ditën e dytë me bindje dhe besim se do ti pranohet lutja
inshallah.
I.B.H.

PALESTINË, PO VUAJMË Ermal
ME Bega
TY
E dashur Palestinë
Ke vuajtur shumë
Viti ’48, vit i mallkuar për ty
Kur barbarët hebrenj nga e gjithë dynjaja t’u sulën të të
hanë,
Atëbotë kur t’i ishe në paqe, e paqen s’ta lanë
Pa kujtuar paqen e kohës së Salahudinit
Kur të gjithë besimet dhe njerëzit ishin të lirë
Se Islami u solli lirinë e jetës e të besimit
Shpirti na rënkon
Zemra na gufon
Syri na loton
Për ty Palestinë
Martire e përkohshme
Allahu ta dha sprovë
Sfidë për të gjithë muslimanët
Pasues të Ibrahimit
Atij që nuk iu gjunjëzua kurrë mosbesimit
Ne të duam ty Palestinë
Brenda në shpirtin e muslimanëve jeton
I lutemi Allahut
Që të të shohim një ditë të lirë e të lumtur përgjithmonë
Unë duhet të isha tani atje te ty
Të luftoja pranë teje,
Në këto momente krize
Kur fashisti, kanibali, terroristi çifut
Kërkon të të bëjë gropën
Mallkuar qofshin çifutët
I ka mallkuar dhe Allahu në Kur’an
Se shpirtin e kanë të varfër
Vetëm për të pirë gjak mendjen e kanë
Nuk do të zgjasë përgjithmonë kjo situatë
Zoti i Madhëruar e di deri kur
Vetëm na mbetet ne si muslimanë
Me du’a burimin e jetës njerëzve atje t’ua shtojmë
Bota histerike rri e vështron
Se çfarë po ndodh në Palestinën tonë

Ku rrugët e saj me gjak të bekuar
Çdo ditë po lahen
Nga mospasja faj e njerëzve të pafajshëm
Begini, Netanjahu, Sharoni, Baraku
Gjakpirës të përbetuar
Allahu i mallkoftë
Se me gjak janë larë të tyre duar
Dheu i bekuar i Palestinës
Po bërtet e po gërthet:
Ejani vëllezër muslimanë
Ngado që jeni, koha nuk pret
Egërsira çifute si hije e rëndë
E mbuloi Palestinën me zjarr e me flakë
Nënat thërrasin: Pse, o Allah?
Çfarë faji patëm bërë që mbi kryet tona ra kjo gjëmë
Fëmijët e vegjël e të porsalindur
Vdekjen pse e panë
Fëmijët çifutë
Mesazhe në raketat ushtarake atyre u lanë
Vdisni ju, që të jetojmë ne - kështu u thanë
Shumica e profetëve të Zotit
Atje kanë jetuar
Besimin, drejtësinë dhe pastërtinë e tyre
Askush nuk ka për ta harruar
Dhe vetë Profeti Muhamed
Atje e kishte Kiblën e parë në namaz
Allahu e begatoi atë vend
Me Islamin e bëri hak
Të tre besimet hyjnore të mëdha
Atje e kanë rrënjën
Nga Profeti Ibrahim
Atje e kemi tokën mëmë
Të lutemi të gjithë o vëllezër e motra besimtarë
Për Palestinën tonë
Që Allahu ta lirojë sa më shpejt
E t’ia dhurojë muslimanëve përgjithmonë

(Në kujtim të arabëve palestinezë që ranë shehidë për të mbrojtur vatanin dhe fenë e tyre).

PYETJE - PËRGJEGJJE
nga Prof.Dr.Akbar Eydi

PYETJA
MARTESA ME JO MYSLIMAN
Kam lexuar në disa libra se është e ndaluar martesa e një grua muslimane me një jomuslimane,
ndërsa një musliman und të martohet me një
jomuslimane? Do ju kisha lutur të më jepni një
përgjigje me filozofike se ku qëndron fshehtësia e
kësaj? Dhe ne qoftë se ekziston një lidhje e këtillë
a pranohet te Zoti apo ekziston dënim, ose është
rreptësisht e ndaluar? Ju faleminderit!

E nderuara lexuese e Revistës VLERA,
Përgjigjja: Në jurispudencën islame, në lidhje me
martesën e gruas muslimane me një mashkull jomusliman ka një ndalesë të qartë dhe të prerë. E njëjta nuk vlen kur bëhet fjalë për martesën e një burri
musliman me një grua jomuslimane.
Ky dallim ndërmjet dy gjinive nuk ka të bëjë aspak
me statusin e femrës ose të mashkullit në Islam por
ka një arsye shumë logjike dhe pragmatike. Gjatë
martesës, është gruaja ajo që shpërngulet nga një
shtëpi në një shtëpi të re, ndahet nga familja e saj
dhe i bashkëngjitet një familjeje të re. Në raste të
tilla, është shumë e lehtë që ajo të ndikohet nga rrethanat ku jeton dhe me kohë t’i humbë lidhjet e saja
me Islamin. Pikërisht parandalimi i këtij fenomeni
është njëri ndër shkaqet e kësaj ndalese. Domethënë
Islami dëshiron të parandalojë që femra të largohet
nga atmosfera familjare e Islamit dhe të jetojë në
një atmosferë joislame. Ky problem nuk ekziston në
rastin e martesës së një mashkulli musliman me një
grua jomuslimane. Shumë shpesh, madje, ndodh që
martesa e një gruaje jomuslimane me një musliman,
të çojë deri në konvertimin e gruas në Islam.

Na lejoni këtu të theksojmë edhe një hollësi të vogël. Në Islam lejohet martesa vetëm
me gratë që janë të krishtera ose çifute. Pra,
nuk lejohet martesa me cilëndo grua jomuslimane.

PYETJA

NË LIDHJE ME ALKOOLIN

A ndalohet alkooli në Islam? Nëse po, atëherë
përse disa sekte brenda Islamit ia lejojnë vetes
përdorimin e alkoolit?
Përgjigjja: Duke u mbështetur në vargjet e Kur’anit dhe

në hadithet e prera nga i Dërguari i Zotit (paqja qoftë
mbi dhe Familjen e tij), alkooli është rreptësisht i ndaluar në Islam. Për shembull, Kur’ani thotë:
O besimtarë! Alkooli, kumari, idhujt dhe shigjetat e fallit
janë punë të pista të djallit. Rrini larg tyre që të jeni nga
të shpëtuarit! (Kur’an 5:90)
Në mesin e shumë thënieve të Profetit (paqja qoftë mbi
të e mbi Familjen e tij), do të mjaftohemi duke e përcjellur thënien në vijim: “Vërtet Zoti e ka mallkuar verën
(alkoolin), atë që shtyp (rrushin për) verë, atë që e përgatit, atë që pi, atë që e mbush, atë që e bart, atë të cilit i sillet, atë që e blen dhe atë që ushqehet me paratë e fituara
prej saj.” (Kenz’ul-Ummal, hadithi nr. 13191).

PYETJA

ÇKA NUK I LEJOHET PERSONIT
RRETH ALKOOLIT?

A ndalohet alkooli në Islam? Nëse po, atëherë
përse disa sekte brenda Islamit ia lejojnë vetes
përdorimin e alkoolit?
Të gjitha shkollat ligjore brenda Islamit e kanë ndaluar unanimisht alkoolin. Madje, sipas fetvave të
shumë dijetarëve të ligjit, si për shembull Sejjid Ali
Sistani, një muslimani nuk i lejohet të hajë në një
tavolinë ku pihet alkooli dhe nuk i lejohet të punojë
në një shitore ose restorant ku shitet ose shërbehet alkooli. Përveç kësaj, pijet alkoolike konsiderohen ritualisht të papastra (nexhis). Kjo do të thotë,
për shembull, se sikur alkooli të vijë në kontakt me
trupin ose me rrobat e një personi, me ato rroba nuk
mund të falet namazi, pa u pastruar paraprakisht.

PYETJA

SEKSI ORAL
A është e lejuar të bëj seks oral me gruan time
nëse ajo kërkon një gjë të tillë dhe anasjelltas?
Përgjigjja: Në lidhje me pyetjen tuaj, po ju dërgojmë

përgjigje nga dy dijetarë të shquar të ligjit islam.
Sipas tyre, seksi oral është I LEJUAR, me kusht që kjo
të jetë me dëshirën dhe me pajtimin e të dyja palëve dhe
të mos përdoret ndonjë objekt i jashtëm. Në vijim, po i
përcjellim mendimet e dijetarëve në fjalë:  

Nga Sejjid Muhammed Rizvi, në librin “Martesa dhe
morali në Islam”, tek kapitulli “Morali seksual në Islam”
thuhet: “Sa i përket metodave të stimulimit të dyanshëm
në paralojë (para seksit), ligji islam i LEJON burrit dhe
gruas ta shohin, puthin, prekin, nuhasin dhe ta stimulojnë cilëndo pjesë të trupit të njëri-tjetrit. Andaj, seksi
oral është i lejuar. Një ditë, njëri e pyeti Imam Musa Kazimin a.s. se a ishte e lejuar që burri t’ia puthte gruas së
tij organin seksual. Imami u përgjigj: “S’ka gjë të keqe
në të.” (Vesail, vëll.14, fq.77). Kufizimi i vetëm është që
të mos përdoret ndonjë objekt i jashtëm. Arsyeja e kësaj
është e qartë: asgjë nuk mund ta zëvendësojë atë që Zoti
e ka krijuar në trupin tonë.

BURIMI: www.najaf.org
Përgjigjja e dytë: Nga Sejjid Muhammed Husejn Fadlal-

lah: Bashkëshortët janë të lirë për t’i zgjedhur metodat
që do t’i përdorin në marrëdhënien seksuale, me kusht
që të mos përdoret ndonjë metodë që është e ndaluar në veçanti. Dhe në lidhje me këtë, ndalesa e vetme
e veçantë është për seksin anal. Por përveç këtij rasti,
bashkëshortët kanë një liri të plotë dhe mund ta përdorin këtë liri ashtu si dëshirojnë. Megjithatë, gruaja nuk
është e detyruar të pajtohet me kërkesat e të shoqit për
gjëra që mund t’i shkaktojnë asaj dhimbje, dëmtim ose ta
bëjnë të ndjehet keq dhe e turpëruar, për shembull nëse
burri i kërkon seks oral. Në këtë rast, gruaja nuk është e
detyruar të pajtohet me kërkesën e të shoqit, nëse kjo gjë
nuk është në përshtatshmëri me dëshirat e saja.

BURIMI: www.english.bayynat.org.lb

PYETJA

LEXIMI I KURANIT PA ABDES
A është e ndaluar të lexohet Kur’ani ose të bëhet
lutje në shtrat pa patur abdest?
Përgjigjja: Në lidhje me pyetjen tuaj, po përgjigjemi duke
u mbështetur në mendimin e dijetarit të njohur të jurispudencës islame, Sejjid Ali Sistani.
Sipas tij, marrja e abdestit për ta lexuar Kur’anin ose për
të lexuar ndonjë lutje nuk është farz (e detyrueshme) por

vetëm një vepër mustehap (e pëlqyeshme).
Megjithatë, nëse do ta prekni shkrimin origjinal të
Kur’anit (në arabisht) me ndonjë pjesë të trupit tuaj,
është farz (e detyrueshme) të keni abdest. Por nuk ka
nevojë për abdest nëse e prekni shkrimin e përkthyer
të Kur’anit (në shqip për shembull), kapakun e Kur’anit
ose cepin e faqes ku është shkruar teksti origjinal në arabisht.

Burimi: www.sistani.org

PYETJA

DËSHIROJ TË MARTOHEM

E kam motrën 27 vjeqare. Dëshiron të martohet,
është vajzë e pastër e mirë dhe virgjine por nuk ka
fat në dashuri, ju lutemi na ndihmoni i nderuar
Shejh Eidi?
Përgjigjja: Vlerat dhe virtytet e larta të njeriut të cilat i
keni përmendur që ika motra juaj nuk duhet ti numëroni
si të pavlera. Pastërtia, mëshira , mosndytja me mëkate
numërohen në begatitë e mëdha të njeriut dhe vlerësohen shumë te Zoti.
Në realitet motra juaj e paka njohur dashurinë më të
afërt me Zotin dhe bëhuni të sigurt që kjo çiltërsi do ta
bëjë të veçantë si në jetë ashtu edhe në martsë.

Në ligjin e Zotit dhe krijimin e rallë është që cdo e mirë
dhe begati është sikurse fara që jep fruta të ndryshem.
Prandaj motra juaj me këtë çiltërsi do të gjejë shumë begati dhe do të gëzohet me sihariq ( myzhden) për muralin ( dëshirën) e saj, por ajo dueht lutur pa nderpre Zotit gjersa të arrij tek dëshira e saj më këtë ajet Kuranor:
“ VE KUL RAB-VI ENZILNI MUNZELEN MUBAREKEN
VE ENTE HAJRUL MUNZELIN” (surja Muëminun 29)
“ Dhe thuaj” O Zoti im më lësho në vend të bekua se Ti je
më i miri që jep vend”
Ky ajet është i lidhur me ndodhinë e anijes së Nuhit a.s.
që e këshilloi Zoti që të mbështetet vetem tek Ai. Motra
juaj le ta mëson përmend këtë ajet të Kuranit dhe rregullisht le ta lexojë dhe me siguri sa më shpjet Allahu ka
me ju përgjigj në dëshirën e saj dhe do ti jap hapësirë në
jetë gjithashtu mos ti lej pa i falur namazet e saja.
Shtojmë, Hoxhanesha Ikballe: “ Ju kemi treguar në
numrin paraprak të VLERA-së lidhur me leximin e
lutjes në gjuhën arabe. Pra, më mirë është që lutja të
lexohet në gjuhën arabe, kur janë në pyetje ajetet kuranore, mirëpo në mendjen tuaj duhet të dini përmbajtjen e asaj lutje, për të pasur efektin më të madh
shpirtëror.

YLLI I I FILMIT AMERIKAN
KONVERATOHET NË

I
slam

Aktorja e Indisë jugore, Monika ka përqafuar Islamin, duke lënë pas jetën e dritave. Unë nuk jam
konvertuar për shkak të dashurisë ose të pasurisë,
unë nuk jam një person i tillë. Unë e përqafova Islamin sepse më pëlqeu mënyra e jetës me islam.
Unë kam qenë duke e praktikuar Islamin për gati
katër vjet. Babai im është i krishterë dhe nëna ime
është hindu dhe që të dy e përkrahin plotësisht vendimin tim
E lindur si Rekha Maruthiraj, ajo e mori emrin
Monika për shkak të karrierës së saj duke punuar si
aktore në filmat Tamil dhe Telugu. Tani emri i saj
musliman është M.G. Rahima.
Monika, e cili kishte fituar Çmimin Shtetëror
Tamil Nadu si aktorja më të mirë për fëmijë,
për punën e saj në En Aasai Machan. Për herë
të fundit u pa në filmin Tamil Jannal Oram, në
muajin nëntor 2013. Monika nuk është aktorja
e parë e famshme indiane që e pranoi Islamin.

KRYEQYTETI
EVROPIAN
MË I BUKUR SOTË SE SA DJE, APO...?
Si u bënë që të humbin lulet e mbjellura në shiritat e
gjelbëruar ndarës?
Në pranverën e hershme u mbollën shumë lule të cilat
i dhanë një pamje të bukur dhe ngrohëse qytetit tonë.
Dukej se po i ngjante çdo ditë e më shumë një qyteti
Evropian. Por, kjo pamje dhe këto bukuri në disa pjesë
të rrugëve shumë shpejtë u shkatërruan dhe u bë mesi
ndarës i rrugëve trotuar kalimi për disa fëmijë romë, të
cilët tërë ditën bredhin rrugëve për të pastruar dritaret
e automjeteve dhe për të zgjatur dorën e lypsarit para
veturave të cilët janë ndalur në semafor. Kjo pamje e
shëmtuar a mund ti ngjajë një qyteti Evropian? A duhet
të merren masa dhe të ndryshojë kjo gjendje e palakmueshme, në mënyrë që të mbretërojë e bukura dhe të
humbet e shëmtuara?.

ambientit, jo vetëm në parqe, por çdo kund ku mund të
dëmtohet bukuria e qytetit.
Pra, Prishtina po bëhet një qytet i bukur, edhe pse
është ngulfatur nga mungesa e hapësirave gjelbëruese
skaj rrugëve me plot vetura të parkuar, prapë se prapë
duhet ta gëzojmë Prishtinën duke i larguar veset e këqija
në shoqëri dhe duke i ndihmuar lypsarëve në mënyra të
ndryshme me dinjitoze, sepse deshëm s’deshëm edhe ata
janë pjesë e shoqërisë sonë kosovare.

Ardiana Ismaili.

Është një thëne e Imam Aliut që na këshillon “ Kur lypsari kërkon, më mirë jepni pak, sesa aspak! Vërtet shoferët
shpesh gjenden në situata të ngushta, sepse nuk i qëllon të jap pak, atëherë dikush ndihet i shqetësuar dhe i
turpëruar.
Ne e dimë se në vende të civilizuara, ekzistojnë rregull,
ligje dhe fonde për lypsar, si dhe rregulla për ruajtjen e

“ Kur lypsari kërkon,
më mirë jepni pak, sesa
aspak!

E PALODHUR PËR BAMIRËSI
“ZEHRA ANA”

SHOQATË HUMANITARE NË TURQI
Kudo në botë emri i madh Zehra ka bërë që shumë institucione, shoqata e shkolla të kenë nder
të emërohen me këtë emër të vajzës së Pejgamberit s.a.a. Fatime Zehra.
Në lagjen Zejnebije në Istambull gjendet Shoqata Humanitare “ Zehra Ana “ apo në shqip “ Nëna
Zehra” e cila zhvillon aktivitetin e saj në kuadër të Qendrës Zeynebiye në Istambull e përfaqësuar me Liderin e mez-hebit Xhaferi në Turqi , ztr. Selahattin Ozgündüz.
Përfaqësuesja e organizatës Edukative Kultutrore “NISA” kishte një takim zyrtarë me bashkëpunëtoret dhe udhëheqëset e Shoqatës “Zehra Ana” me qëllim të shkëmbim të ideve dhe
mundësive për një bashkëpunim në aktiviteteve humanitare si dhe religjooze.
Pos aktiviteteve të bollshme humanitare, shkencore, religjoze, tubimeve nëpër festa dhe ditë të
xhumave me ligjërata nga dijetarë të shquar te mezhebit Xhaferi. Ky komunitet turk me emrin
Xhaferitët, të emëruar sipas autoritetit të shenjtë Imam Xhafer Es-Sadikut, kanë Televizionin
e tyre privat ZEJNEBIJE TV ku mund ta ndiqni përmes kësaj ueb faqe, www.zeynebiye.tv. Puna
e palodhshme në këtë kanal televiziv, jep kontributin e tij të madh për vetëdijesimin e popullsisë për punë të mira dhe largim nga të ligat si dhe njohja me mësimet e shkollës së Familjes së
Pejgamberit -paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij.
Gjithashtu Xhemati Zejnebije në Stamboll është në ndërtim të sipër të xhamisë më të madhe në
tërë Ballkanin, e cila nuk do të jetë vetëm xhami, faltore për namaz por do të jetë edhe qendër,
institut për shkollimin e gjeneratave të reja si dhe qendër edukimi për mbarë shoqërinë si në
Turqi ashtu dhe jashtë saj.

