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Editoriali
Të nderuar lexues të revistës VLERA!
Urojmë të jeni shëndoshë e mirë, me suksese në jetë si
dhe në një gjendje të ngritur shpirtërore.
Revista VLERA tashmë e njohur në botën shqipfolëse,
sidomos në Kosovë, ka arritur të realizojë qëllimin dhe
misionin e saj shpirtëror: të dëshmojë dhe shfaqë vlerat
etiko-morale, tradicionale, fetare dhe shoqërore, duke
sendërtuar pozitën më të bukur dhe më të ndritur në
shoqëri anembanë botës shqipfolëse.
RevistaVLERA me gjithë stafin bashkëpunues përmes
shkrimeve shumë frytdhënëse,ka arritur të shpërndajë mesazhin e njohurisë dhe paqes edhe pse sot fjala
"paqe"përdoret në mënyrë të tillë që të gjitha vendet
janë nën ndikimin politik të superfuqive, që ushtrojnë kontroll kudo dhe thurin kurthe për të mposhtur
këdo, e më e keqja e kësaj është mbjellja e përçarjes mes
vëllezërve muslimanë.
Është koha e ardhjes së Imam Mehdiut (paqja qoftë
mbi të), Shpëtimtarit të Kohës, që muslimanët duhet
të zgjohen, të jenë vigjilentë që të mos ndodhë ndonjë
debat mes vëllezërve muslimanë qofshin ata të njërit
apo tjetrit sekt, me qëllim që mos të dalin grindjet
dhe mospajtimet. Këto debate janë të dëmshme për të
gjithë ne, janë të dëmshme për të gjithë muslimanët,
ndërsa ata që duan të mbjellin përçarje nuk ia vlen që
t'i njohim si muslimanë, ata thjeshtë janë agjentë të superfuqive dhe punojnë për ta.
Nëse muslimanët e marrin parasysh urdhërin e Zotit: “...kapuni që të gjithë
ju për litarin e Allahut, e
mos u përçani" (3:103) dhe
se të gjithë muslimanët janë
vëllezër, atëherë të gjitha vendet islame do të ngadhënjejnë kundër ligësive, krimeve,
kurtheve sioniste dhe shërbëtorëve të tyre në emër të Islamit, si dhe do t’ia dalin që të
përmbushin të gjitha normat
islame duke krijuar një jetë të
lumtur me drejtësi dhe barazi
njerëzore.

Muslimanët janë vëllezër dhe nuk duhet lejuar të përçahen prej pseudo-propagandës së sponsorizuar nga elementë the struktura të korruptuara. Burim i çështjes së
përçarjes qëndron në njërën anë padituria dhe në anën
tjetër propaganda në dorën e të huajve jomuslimanë,
që dëshirojnë ta përçajnë ummetin tonë. Prandaj, ilaçi
i vetëm i kësaj përçarje është që ne muslimanët të jemi
aktivë në punë të mira dhe të mundohemi të punojmë
sa më shumë që të largojmë dyshimin që është futur
në mesin e muslimanëve nga propagandat kundër tyre.
Nëse vëllazëria islame fiton përparësi mes vendeve muslimane, aq e madhe do të bëhet forca e Islamit saqë
asnjë nga fuqitë globale nuk do të jetë në gjendje që t'ia
dalë ta përçajë me propagandat dhe shpifjet që u bëhen
muslimanëve. Prandaj duhet të kemi kujdes se jemi të
gjithë muslimanë dhe se të gjithë besojmë në Kur'an,
ne të gjithë besojmë në Teuhid dhe duhet të punojmë
t'i shërbejmë Kur'anit dhe Teuhidit (Njëshmërisë së Allahut).
Sot njerëzimi si kurrë më parë ka nevojë që të rrisë
njohuritë lidhur me ligjet dominuese, në mënyrë që t'i
shtohet aftësia dhe përgjegjësia për të bërë ndryshime
në shoqërinë ku jetojnë, ngase njeriu është posedues
i vullnetit të lirë me të cilën liri mund të ndikojë në
funksionimin e shoqërisë apo individit dhe të projektojë një ardhmëri më të mirë për të.
Me Dua dhe Respekt, Hoxhanesha Ikballe
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Agjëroni

jetën. Rastin e fundit e vërejmë më shumë
tek personat e kequshqyer, tek të varfërit ose
tek ata që kryejnë grevë urie për një kohë të
gjatë. Në këtë rast, proteinat që ndodhen në
inde çlirohen si pasojë e shpërbërjes së indeve dhe si rezultat, indet shkatërohen gjatë
muajit të Ramazanit njeriu distancohet nga
ushqimmi vetëm një muaj dhe afërsisht 8-14
orë (varet se në cilin stinë qëllon muaji i Ramazanit) dhe në këtë rast, trupin në vend
që të konsumojë glukozë. Konsumn yndyra
si burum kryesor energjie, ndërsa proteinat
nuk preken dhe indet mbeten të shëndosha
Si rezultat i djegies së yndyrave, ulet pasha
e trupit dhe evitohen sëmundja të tilla të
diabetit apo tensioni i gjakut etj.

QË TË JENI

TË SHËNDETSHËM
DR. RAMAZAN MOHSENPUR

M

uaji i RamazaProfeti i nderuar i IsNË EMËR TË ZOTIT,
nit është muaji
lamit ka thënë: “DijeMËSHIRUESIT, MËSHIRËBËRËSIT!
më me vlera dhe
ni vlerën e shëndetit,
më i begatë. Ky muaji ku
para se të prekeni
Zoti Fuqiplotë i hap dynga sëmundja.” Proert e mëshirës së Tij për
feti Muhamed s.a.a.
të gjithë njerëzit dhe fjala e
gjithmonë i inkuraTij (Kur’ani), që është projonte myslimanët të
grami më i plotë udhëzujetojnë ne mënyrë të
es për lumturinë e njeriut,
drejtë, të ushqehen
(Sure Bekare, ajeti 185)
i’u zbrit profetit të madh
duke ruajtur masën,
Islamit në këtë muaj të
të kryejnë rregullishtë
bekuar. Padyshim, agjërimi në muajin e Ramazanit që
stervitjet fizike dhe mendore, të ruajnë balancën mes
është i vetmi muaj emri i të cilit është përmendur në
nevojave dhe shpirtërore dhe të respektojnë higjienën
Kur’an dhe që është quajtur “ Gostia e Zotit“, dhe
në ngrënje dhe pirje, të gjitha këto i konsideronte si
ashtu si principet e tjera të fesë islame, është një rast i
faktorin më të rëndësishëm të jetës së shëndetshme, të
volitshëm për t’i rikthyer trupit ekuilibrin dhe shëndelumtur dhe të gjatë. Edhe Imamët e nderuan ndoqën
tin dhe për të forcuar mënyrat e gabuara të jetesës.
këtë rrugë dhe atë ua këshilluan te tjerëve. Imam Aliu
a.s. thoshte: ”Kushdo që gjatë ngrënjes kënaqet me
Në mjekësinë e lashtë agjërimi kishte rëndësi të veçantë,
pak, është më i shëndetshëm fizikisht dhe mendërdisa sëmundje kuroheshin nëpërmjet agjërimit. Thuhet
ishtë.” Padyshim, muaji i bekuar i Ramazanit është një
se Harith Ibn Keledeh, mjek i njohur në kohën e prorastë i mirë per të rishikuar mënyrën e jetesës dhe për të
fetit Muhamed s.a.a, e konsideronte agjërimin si të vetvendosur ekuilibër në jetë. Gjatë periudhës së agjërimit
min kurues të sëmundjeve. Gjithashtu , Ibn Sina (Avimësojme se si të programojmë mënyrën e ushqimit,
cena), një vëllimin e librit Kanun (Ligj) ia ka kushtuar
kultivojmë frymën e vetëpërmbajtjes dhe të besimit si
ndikimit të agjërimit në kurimin e sëmundjeve. Rëndëedhe të vendosim për vetveten disiplinë të logjikshme.
sia e agjërimit, baza shkencore e të cilit çdo ditë e më
shumë po bëhet e qartë për njerëzit, sot është çështje
ÇFARË ËSHTË AGJËRIMI ?
që trajtohet gjerësisht në universitete botës dhe rezultatet e studimeve dëshmojnë se agjërimi në mënyrë të
Agjërimi nuk nënkupton vetëm të ngrënit pak, por në
drejtë bëhet shkak për parandalimin shumë sëmundfenë e pastër islame, agjërimi ka kuptime më të gjëra.
jeve. Si rrjedhim, duhet që me përpjekje serioze të kupMosngrënia dhe mospirja, moskryerja e mardhënieve
tojmë aspektin shkencor të udhëzimeve. Shëndeti është
seksuale, mospërdorimi i duhanit dhe distancimi nga
një dhuratë Hyjnore pa të cilën njeriu nuk mund të ec
veprimet të qortueshme si përgojimi dhe mashtrmi,
në rrugën e lumturisë. Si rrjedhim, feja e pastër islame
gjatë një periudhe një mujore, nga i nderuar (s.a.v.a),
gjithmonë kërkon nga muslimanët të ruajnë shëndetin
thekson: “Ai agjërues që nga agjërimi fiton vetëm
fizik dhe psikik dhe trupin e konsideron si një amaurinë dhe etjen, është si ai që rri zgjuar gjithë natën
net të Zotit për njeriun, për ti mundësuar atij që në
dhe nga ibadeti I natës fiton vetëm pagjumësinë.”
botën materiale të realizoj qëllimet e larta të krijimit
(Amoli Tusi/661)
dhe lidhjes me Zotin.
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"MUAJI I RAMAZANIT
ËSHTË MUAJI NË TË
CILIN U ZBRIT KUR’ANI"

Agjërimi përbën zbatimin e një program të plotë dhe
rigoroz shëndetësor ku përfshihen shëndëti i trupit
dhe i shpirtit. Sot është vërtetuar qartë se ngrënia e
tepërt jo vetëm që dëmton shëndetin trupor të njeriut,
por pengon dhe ngritjen shpirtërore të tij. Ngrënia
e tepërt forcon tek njeriu ndjenjën e egoizmit, ambicies dhe arrogancës, dobëson dhe streson shpirtin duke krijuar një njeri të mposhtur nga epshet.
Në lidhje me këtë, Profeti i nderuar (s.a.v.a), thotë:
“Mos hani shumë ushqim, sepse ushqimi i tepërt
dobëson forcën e gjykimit në zemër, trupi bëhet
i ngathët në bindjen ndaj Zotit dhe njeriu bëhet
në zemër i shurdhër përball këshillave të drejta"
Ndryshimet e natyrshme të trupit në kohën e agjërimit
Një prej pyetjeve më të shpeshta për njerëzit është pyetja: Vallë agjërimi ështe i dobishëm apo i dëmshëm? Për
tu përgjigjur kësaj pyetje , së pari duhet të vërejmë se
çfarë ndodh në trup gjatë agjërimit ose thënë ndryshe,
të njohim “ Fiziologjinë e agjërimit”

AGJËRIMI FAKTOR
I NGRITJES SHPIRTËRORE
DHE I QETËSIMIT TË MËNDJES
Sot , nga aspekti shkencor është vërtetuar se agjërimi jo
vetëm që ndikon në ngritjen shpirtërore të njeriut, por
edhe në qetësimin e gjendjes psikike dhe mendore të tij.
Është vërtetuar shkenctarishtë se në kohën e agjërimit rritet ndjeshëm sasia e hormoneve si Androfonia në
gjak, çka ndikon në pëmisimin e dukshëm të gjendjes
shpirtëroe dhe psiqike të agjëruesit. Kjo bëhet për shkak për një gjendje të qetësuar mendore tek njeriu dhe
për rritjen e nivelit të përqëndrimit të agjëruesit.

FIZIOLIGJIA E AGJËRIMIT
Metabolizmi i ushqimit në trupin e njeriut ndryshon
çdo8 orë pas konsumimit të vaktit të fundit të ushqimit. Çfarë do të thotë kjo? Në kushtet normale glukoza
që ekziston në trupin e njeriut dhe që rezervohet në
mëlçi dhe në inde, konsiderohet si burim kryesor i energjisë së trupit. Kur uria zgjat rreth 8-14 orë, rezervat e
glukozës shterojnë dhe yndyrat si burim i dytë i energjisë fillojnë të shfrytëzohen nga qelizat e trupit.
Zakonisht , ky process ndodh gjatë agjërimit. Por nëse
uria zgjatë më ditë të tëra, trupi për të fituar energjinë
e nevojshme fillon të djegë proteinat që përdoren në
strukturën e qelizave, indeve dhe skeletit të trupit dhe
kjo padyshim që është ë rrezikshme për shëndëtin dhë
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NË KËRKIM TË

TITULL(AR)IT

EDHE PËRKUNDËR MODERNIZIMIT TË TEKNOLOGJIVE TË INFORMACIONIT ME TË CILAT E KEMI PAJISUR ÇDO AMBIENT ZYRTAR E PRIVAT,
DUKE FILLUAR NGA INSTITUCIONET MË TË LARTA PUBLIKE E DERI
“POSHTË” NË BASHKËSITË LOKALE, NGA INDIVIDË MË TË PASUR E DERI
TE FUKARAI MË I MJERË, ME GJASË, REALITETI YNË KONKRET DHE IMAGJINARË EDHE PËR NJË KOHË TË GJATË DO TË ZHVILLOHET E PERCEPTOHET SI NJË RRËFENJË ANEKDOTIKE.
Duke pasur një Akademi të heshtur në kolltukët e buta
të një objekti modern, një Ministrie të arsimit të dirigjuar nga një Qeveri irituese dhe një Universtitet në
të cilin brenga më e madhe e personelit arsimor është
zgjedhja e Këshillit drejtues, prorektorëve, dekanëve
dhe rektorit, e sotmja dhe perspektiva shqiptare do të
jetë jashtë rrjedhave shkencore dhe lehtësirave që përparimi i saj do të duhej t’i sjellte njeriut të këtushëm,
duke filluar nga mjetet e punës, punësimi e deri te
shëndetësia efektive.
Çka po ndodhë që nga paslufta e këndej?
Që në fillim të arritjes dhe të zbarkimit të demokracisë
në oborrin tonë, duke e paragjykuar si një nuse shumë
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të zojë e të pashoqe, sipas traditës tonë anekdotike, asaj
fillimisht ia hoqëm duvakun me krisma pushke mu
para syve, gojës, hundës dhe veshëve të saj, edhe pse,
në vendin e zbarkimit, lufta e tmerret sapo kishin mbaruar dhe sapo kishte filluar procesi i përllogaritjeve të
bilancit të saj tragjik, nga ana e më të prekurve prej saj.
Se kush ia hoqi duvakun me krisma pushke nuk është
edhe aq me rëndësi të dihet, ngaqë nuk e di vetëm ai
që nuk ka dashur ta dijë, por nuk mund të mohohet
fakti se nusja e re që në hapin e parë të zbarkimit të
saj u tmerrua nga frika, iu shurdhuan veshët, iu nemit
goja, nuk i dallon aromat, iu turbullua mendja dhe
çka është më e keqja edhe sot e kësaj dite i dridhen
gjymtyrët - këmbë e duar.

Që në ditën e nesërme filluan të vijnë
burra e gra për ta uruar ardhjen e saj, me
urimet e dëshirat më të mira, jo edhe
aq për nusen (kupto demokracinë)
dhe rehatinë e saj, sa për perspektivën e tyre në raport me të e ndaj saj.
Duke e trajtuar si një hyzmeqare që
do t’i bëjë kafe e qejf secilit, në stilin
e këngës “Kallma cigaren paja çka të
kallzoj”, nuk ia lejuan ta përjetonte as muajin e mjaltit në vendin e
zbarkimit, meqë secili që i vinte i
prezantohej si i zoti i shtëpisë me huqe e mana nga më
të ndryshmet, madje duke mos i treguar as se me kë në
fakt është “martuar” ajo, saqë filloi të dyshonte a thua
jam fejuar që në djep, sipas traditës së këtij vendi, apo
jam shitur e blerë në ndonjë treg përmes ndonjë marrëveshjeje “konspirative” dhe “komplotiste”, si në faqet
internetike onllajn, ku bashkohen nevojtarët për marrëdhënie afatshkurtëra e afatgjata me “më të bukurin/
bukurën e dheut”.
Ashtu e traumatizuar dhe e lodhur nga fakti se i duhej
bërë hyzmet secilit “zot” që i paraqitej si i tillë, ajo megjithatë arriti të dëgjonte rrëfime nga më të ndryshmet,
për heroizma e vepra fisnike të paqena, për vepra bujare të koprracëve, të dëgjonte edhe emërtime e titujt të shpifura: si akademik, profesor, gjeneral, kryetar,
komandant, ndërkaq ata dashamirët e saj të rëndomtë
mund t’i shihte vetëm përmes perdeve gri se si mezi
pritshin të takoheshin me të. Në fillim pritja e tyre
ishte e lezetshme, edhe pse të përvuajtur, të tmerruar
e me shumë plagë, megjithatë shpresa se një ditë do të
takoheshin me të, edhe atë jo për t’i kërkuar hyzmet
asaj por vetëm për t’ia dorëzuar dhuratat që mbanin në
duart thatime nga mjerimi e trishtimi i përjetuar dhe të
qëndronin vetëm aq kohë sa për t’ia përcjellur urimet
më të sinqerta që trauma e saj të kaloj sa më shpejtë dhe
sa më lehtë.

DERI SA NUSJA (KOSOVA E PAVARUR) IU BËNTE HYZMET “ZOTAVE” TË
SHTËPISË, BURRAT E AMERIKËS E EUROPËS, TË CILËT EDHE E KISHIN SJELLUR KËTU I JEPNIN SUGJERIME PËR
SECILIN “ZOT” SE ÇFARË KAFE PINË,
ÇFARË TEMENAJE I DUHET BËRË DHE
ÇFARË POZITE KA E DUHET TË KETË
NË RAPORT ME TË E NDAJ SAJ.

Pa kaluar shumë kohë filluan të hapen dyert e oborrit edhe për dashamirët e rëndomtë, pa tituj e grada
fisnikësh, për t’u takuar me këtë nuse dhe për t’ia dhënë
dhuratat modeste dhe urimet më të përzemërta.
Mirëpo aty u vu një rregull i paparë: “zotat” e shtëpisë
ishin vendosur në çdo vend me rëndësi të konakut për
t’i “këshilluar” këta dashamirët e rëndomtë se si duhet
të realizohet takimi me nusen.
Njëri iu thoshte: ju duhet t’i thoni se dhuratat që ia
keni blerë, janë në fakt nga paratë e bujaria ime, se
vetëm kështu ju do të gëzoni rrespektin dhe hyzmetin
e saj.
Tjetri iu thoshte: meqë takimi i juaj me të do të jetë
i shkurtër atëhere pjesë e urimit tuaj patjetër se duhet
të jetë edhe sugjerim për nusen që mua të më bëjë më
shumë hyzmet e temena, se ajo ka nevojë të madhe për
mua.
Tjetri i këshillonte: meqë unë edhe me duar në xhepa
jam më fisniku i këtij vendi dhe nusja do të jetë më
shumë pronë e imja se e juaja, mos ia varni fare as me
dhurata e as me urata.
Nuk kaloi shumë kohë dashamirët e rëndomtë u
bezdisën nga këto këshilla dhe bojkotonin takimin me
nusen duke e lënë atë në mëshirën e “zotave” që nuk
njohin as ligj as zot.
E ardhur nuse e re vetëm para 17 vjetësh, ajo tani duket
sikur të jetë një shërbyese e ferrit të Dantes, me fytyrë
të nxirë e me sy të skuqur nga zjarri, tymi e pagjumësia
edhe përkundër tentimeve të kohëpaskohshme që po
ndërmerren pa ndonjë sukses të theksuar, nga dashamirët e saj të vërtetë për ta shpëtuar atë nga kthetrat e
“zotave” grabitqarë.
Edhe pse për vite të tëra jetojë duke qenë hyzmeqarë
i saj dhe i vizitorëve dhe pronarëve “zota” të saj, edhe
mua më kishte ndodhur, që shërbimi im nuk kishte
qenë konformë nevojave të vërteta të saj e në kohën
dhe mënyrën më të duhur për të e shëndetin e saj, meqë
“shkëlqimi” zotave” m’i kishte verbuar sytë e arsyen . Sa
shumë ndjejë nevojë të pendohem, t’i kërkoj falje dhe
të lajë gjithë ato mëkate ndaj saj. Lus Zotin e vërtetë
që kjo dëshirë dhe ky qëllimi im, tani më i sinqertë se
asnjëherë më parë, të jetë i realizueshëm.
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PSE DUHET TA LEXOJMË

KURANIN

DHE ÇFARË DOBI KEMI
I Dërguari (paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij) ka
thënë: "Ai që e reciton Kur'anin dhe ai që e dëgjon atë,
kanë shpërblim të barabartë."
(Mustadrakul Vasa'il, vëll.1, fq. 293)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe Familjen e
tij) ka thënë: "Më i miri në mesin tuaj është ai që e
mëson Kur'anin dhe pastaj ua mëson atë të tjerëve."
(“Al-Amali” nga Shejh et-Tusiut, vëll.1, fq. 5)
Imam Xhafer Ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë
mbi të) ka thënë: "Recitimi i Kur'anit nga faqet
e Kur’anit (domethënë shikimi në të( e lehtëson
dënimin e nënës dhe të babait të lexuesit, edhe sikur
ata të kenë qenë jobesimtarë."
(Usul el-Kafi, vëll.2, fq. 613)
I Dërguari i Zotit (bekimet e Zotit qofshin mbi të
dhe familjen e tij) ka thënë: "Çdo gjë në ekzistencë, madje edhe peshku në det, lutet për faljen e personit i cili ua mëson njerëzve Kur'anin."
(Usul el-Kafi, vëll.3, fq.301)
Imam Ali ibn Musa el-Ridha (paqja qoftë mbi të) ka
thënë: "Mos i nënvlerësoni fjalët e Zotit të Madhëruar dhe mos kërkoni udhëzim nga të tjerë pos Tij!
Përndryshe s’ka dyshim se do të jeni të humbur."
(Ujun’ul-Ekber er-Ridha, vëll.2, fq.57)
I Dërguari i Zotit (paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: "Këto
zemra ndryshken, njësoj si ndryshket hekuri. Ato lëmohen përmes recitimit të Kur'anit."
(Irshad’ul-Kulub, fq. 78)
Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi
të) ka thënë: "Kur'ani është amaneti i Zotit të Lartësuar për krijesat e Tija. Andaj është e pëlqyeshme
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për çdo musliman që ta ruajë këtë amanet dhe
të lexojë të paktën 50 ajete të Kur'anit çdo ditë."
(Usul el-Kafi, vëll.2, fq.609)
Prijësi i Besimtarëve Ali ibn Ebu Talibi (paqja qoftë mbi
të) ka thënë: "Shtëpia në të cilën lexohet Kur′ani
dhe përmendet Zoti i Madhëruar, fiton bekime të
shumta hyjnore, engjëjt janë të pranishëm në të,
ndërkohë që djajtë do të jenë larguar prej saj. Përveç
kësaj, ajo shtëpi do të shkëlqejë për njerëzit në
qiell, ashtu si shkëlqejnë yjet për njerëzit në tokë."
(Usul el-Kafi, vëll.2, fq.610)
Në amanetin e tij të fundit për Aliun (paqja qoftë mbi
të), i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen
e tij) tha: "O Ali! Të këshilloj ta lexosh Kur’anin në
çdo gjendje.”
(Men La Jahdh’hurul Fakih, vëll.4, fq.188)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi dhe familjen e tij)
ka thënë:
"Asgjë nuk është më vështirë për të duruar për shejtanin, sesa një person që e lexon Kur'anin nga faqet
e tija”
(Thavabul A'mal, fq.231)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e
tij) ka thënë: "Ndriçojini shtëpitë tuaja nëpërmjet
recitimit të Kur'anit dhe mos i bëni ato si varre, ngjashëm me atë që hebrenjtë dhe të krishterët kanë
bërë (duke mos kryer lutjet dhe adhurimin e Zotit
në shtëpitë e tyre dhe duke e kufizuar këtë në sinagogat dhe kishat)."
(Usul el-Kafi, vëll.2, fq. 610)
Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi
të) ka thënë: "Ai që e lexon Kur'anin do të jetë i pavarur dhe më pas nuk do të ketë nevojë për asgjë. Ndërsa ai që nuk e lexon Kur'anin, kurrë nuk do të jetë i

pavarur dhe gjithnjë do të ketë nevojë për të tjerët."
(Thavabul A'mal, fq. 230)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e
tij) ka thënë: "Një besimtar, i cili lexon dhjetë ajete
nga Kur’ani çdo natë, nuk do të llogaritet në mesin e
të pakujdesshmive (arab. ghafilin) dhe një besimtar
që lexon pesëdhjetë ajete do të shënohet në mesin e
atyre që e kujtojnë Zotin (arab. dhakirin). Një musliman që lexon njëqind ajete do të shënohet si bindës
dhe adhurues i Zotit të Madhëruar (arab. kanitin)."
(Thavabul A'mal, fq. 232)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij)
ka thënë: "Unë ju këshilloj ta lexoni Kur'anin dhe ta
kujtoni Zotin sa më shumë që të jetë e mundur. S’ka
dyshim se edhe Kur'ani do t’ju kujtojë juve në qiej
dhe kjo do të jetë një dritë hyjnore për ju në tokë."
(Al-Khisal, fq. 525)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen
e tij) ka thënë: "Epërsia e Kur’anit kundrejt fjalëve të tjera, është si epërsia e Zotit
të Madhëruar kundrejt krijesave të Tija."
(Mustadrak al-Vasa'il, vëll.4, fq. 237)

255 të sures Bekare), së bashku me dy ajetet që e
ndjekin atë (vargjet 256 dhe 257 deri në 'Ve Khalidun Hum Fiha') dhe tre ajetet e fundit (të të njëjtës Sure) nuk do të shohë ndonjë të keqe apo trishtim në jetën ose në pasurinë e tij, djalli nuk do
t’i afrohet dhe nuk ka për ta harruar Kur’anin."
(Thavabul A'mal, fq. 234)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e
tij) ka thënë: "Për çdo gjë ka një stoli dhe stolia e
Kur'anit është zëri i bukur".
(Bihar’ul-Enver, vëll.92, fq.190)
1. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: "Vërtet ky Kur'an është litari i
Zotit të Madhëruar, një dritë e qartë dhe një
shërim i dobishëm. Prandaj merruni me recitimin e tij për hir të Zotit të Madhëruar e të Gjithëfuqishëm, i cili jua dhuron shpërblimin e dhjetë veprave të mira për ç’do shkronjë të lexuar ".
(Bihar’ul-Enver, vëll.92, fq.19)

Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku
(paqja qoftë mbi të) ka thënë: "Është e
këshillueshme për personin që e lexon
Kur’anin, që kurdoherë që arrin në ndonjë ajet ku i bëhet ndonjë kërkesë Zotit, t’ia
kërkojë Zotit të njejtën gjë. Dhe kurdo që
arrin ndonjë ajet ku flitet për dënimin,
është e këshillueshme që t’i kërkojë Zotit mbrojtje nga zjarri dhe dënimi i xhehennemit."
(Usul el-Kafi, vëll.3, fq.1-3)
Imam Xhafer ibn Muhammed es-Sadiku
(paqja qoftë mbi të) ka thënë: "Tri gjëra
do t’i ankohen Zotit të Madhëruar (në
Ditën e Gjykimit): xhamia e braktisur në
të cilën njerëzit e qytetit nuk falin namaz,
një dijetar në mesin e injorantëve (diturinë e të cilit nuk e shfrytëzon populli)
dhe Kur’ani i cili nuk lexohet dhe lihet
për t’u pluhurosur.”
(Usul el-Kafi, vëll.2, fq.613)
I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të
dhe familjen e tij) ka thënë: "Kush i lexon katër vargjet e para të sures (kapitullit) Bekare, Ajet’ul Kursi-në (ajetin
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Miràxhi në Kur’àn e në hadith
Në librin e Allahut për Miràxhin flitet në dy sure:
a)Në suren “El-ISràë”, e cila flet për pjesën e parë të
udhëtimit të Dërguarit të Allahut) (domethënë shkaqet
e udhëtimit prej Mesxhidi Haramit (Qabesë) deri në
Mesxhidi Aksa). Më pas vjen Miëraxhi (ngjitja në sferat
jashtë tokës);

Miraxhi i Profetit Muhamed
Udhëtimi në hapësirë jashtë

“Pa të meta është Ai, i Cili e kaloi robin e Vet në një pjesë të natës prej Mesxhidi
Haramit (Qabes) deri në Mesxhidi Aksà, rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar,
për t’i treguar atij disa prej argumenteve Tona; me të vërtetë Ai është Dëgjuesi,
Shikuesi.”

A

jeti i parë i sures “El-Isràë” flet për Miràxhin e Profetit s.a.a., domethënë për udhëtimin e tij natën
prej Mesxhidi Haramit (Qabesë) në Mek’kën e
nderuar deri në Mesxhidi Aksà (Kudsi Sherijf ) në Jeruzalem. Ky udhëtim natën “el-Isràë” ishte parathënia e
Miëràxhit (ngjitjes në hapësirat jashtë tokës) të Profetit
–paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij. Miëràxhi ishte
parathënia e ngjitjes së tij në qiell. U konstatua e u vërtetua se ky udhëtim u plotësua brenda një kohe rekord:
një nate të vetme. Me mjetet transportit e asaj kohe, kjo
ndodhi është e papërsëritshme, e paimitueshme dhe e
jashtëzakonshme! Është një mrekulli!

Kjo sure e bekuar fillon me frazën:

َ س ْب َح
س َرى ِبعَ ْب ِد ِه لَ ْيالً ِ ّم َن
ْ َ ان الَّذِي أ
ُ
صى
َ س ِج ِد اْأل َ ْق
ْ س ِج ِد ا ْل َح َر ِام ِإلَى ا ْل َم
ْ ا ْل َم
“Pa të meta është Ai, i Cili e kaloi robin e
Vet në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabes) deri në Mesxhidi Aksà”.
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Ky ajet tregon se Allahu i Lartësuar e kishte
zgjedhur të Dërguarin e Tij, për ta nderuar atë me Isranë e me Miëràxhin, vetëm pasi ishte vënë në provë
gatishmëria e tij për këtë nderim e për këtë pozitë. Allahu i Lartësuar kishte dëgjuar fjalën e të Dërguarit të
tij, kishte parë punën dhe sjelljen e tij. Vetëm atëherë
e kishte përzgjedhur për këtë pozitë tepër të lartë për
atë, e kishte nderuar me Isrànë – udhëtimi natën - nga
Meka në Jerusalem dhe pastaj me Miëràxhin - ngjitja
në qiell.
Është i njohur dhe i përhapur fakti se udhëtimi
i të Dërguarit të Allahut në Isràë e në Miëràxh është
bërë me trup e me shpirt. Të çudit përpjekja e disave për
të thënë se Miëràxhi i të Dërguarit (Paqja dhe bekimet
e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është
realizuar vetëm shpirtërisht dhe e krahasojnë Miëràxhin me një gjendje gjumi ose me një zbulim shpirtëror.
Por, ashtu siç kemi theksuar më sipër, në mënyrë të
prerë kjo përpjekje nuk është në harmoni me fjalët e
qarta të ajeteve të Kur’ànit, madje fjala e atyre është
në kundërshtim të plotë me ajetet e Kur’ànit, sepse
ato tregojnë qartë se kjo çështje është bërë njëherësh
fizikisht e shpirtërisht.

b)Surja e dytë që flet për Miëràxhin është sure
“En’nexhm”. Shtatë ajete të kësaj sureje flasin për çështjen e Miëràxhit:

“Ai e ka parë atë (Xhibrilin) edhe herën
tjetër(13) (e ka parë) në Sidretul-Muntehà(14) Pranë saj është xhen’neti Meëvà(15)
atëherë kur Sidrën e mbuloi ajo që
mbuloi(16) Shikimi (i Muham’medit)
as nuk e anashkaloi e as nuk e zmadhoi(17)
Ai (Muham’medi) pa disa nga shenjat e
mëdha të Zotit të vet(18)”.
Sipas thënieve të interpretuesve të Kur’ànit
këto ajete njoftojnë se Isràë dhe Miëràxhi kanë ndodhur kur Muhamedi s.a.a. ishte zgjuar dhe plotësisht i
vetëdijshëm. Madje, këtë gjendje të tij e shpreh vetë
ajeti: “Shikimi (i Muham’medit) as nuk e anashkaloi e
as nuk e zmadhoi”. Kjo fjalë e ajetit është një vërtetim
më shumë për saktësinë e kësaj thënie.
Në librat islamë më në zë ka një numër të shumë të
madh hadithesh e transmetimesh që flasin për çështjen e Miëràxhit. Si shembull për këtë do të sjellim disa
thënie model:

Miraxhi nuk ndodhi në gjendje gjumi
Shejhu Et’tùsij, në tefsirin
“Et’tibjàn” tekstualisht thotë: “Atë natë ai u ng-

jit në qiej derisa arriti në Sidretul-Muntehà,
në qiellin e shtatë, ku Allahu i tregoi disa
prej argumenteve të qiejve e të tokës, argumente që i shtuan atij diturinë dhe e ndërgjegjësuan akoma më shumë. E gjitha kjo
ka ndodhur kur ai profeti Muhamed s.a.a.
nuk ishte në gjumë .”

Shumë prej sahabëve kanë transmetuar se Profeti fali
namazin e mbrëmjes në xhaminë e Qabesë, më pas ka
ndodhur Isràë – udhëtimi nga Mesxhidi Harami në
Mesxhidi Aksà dhe më pas brenda së njëjtës natë është
kthyer dhe ka falur namazin e mëngjesit në Mesxhidi
Haram (në xhaminë e Qabesë). Shumica e dijetarëve
janë shprehur se ky transmetim është shumë i përhapur
në njoftimet e imamive dhe të sun’nive, pra Allahu i
Lartësuar e ngjiti atë në qiell fizikisht, të gjallë e shëndoshë e mirë dhe ai pa me sytë e tij argumentet e qiellit.

Kjo nuk i ka ndodhur atij në gjendje gjumi.
Ndërsa dijetari El-Mexhlisij, ka thënë: “Unë e

di se udhëtimi i tij deri në Bejti Mukad’des
dhe pastaj ngjitja e tij në qiell ka ndodhur
brenda një nate të vetme me trupin e tij të
uruar, fakt që e vërtetojnë ajetet e Kur’ànit
dhe hadithe të shumta të shkallës “tevàtur”
– me varg përcjellësish të pashkëputur dhe
të vërtetuar nga ana e shkallës së saktësisë
sipas shkencës së hadithit, të ardhura me
rrugë transmetimi të veçanta e të përgjithshme.
Më pas dijetari poliedrik
El-Mexhlisij është shprehur: “Nëse do të mar-

rim njoftimet që kanë ardhur në lidhje
me këtë çështje, patjetër që do të bëhej një
vëllim i madh” .
Fakhru-rr’rràzij, interpretuesi i njohur islam i Kur’ànit
Famëlartë, pasi ka sjellë një seri argumentesh logjike
rreth mundësisë së ndodhjes së Miëràxhit, ka thënë:

“Nga pikëpamja e shkencës së hadithit, hadithet
që flasin për Miëràxhin janë prej transmetimesh
shumë të njohura në librat e haditheve të gradës
‘Sahijh’ të Ehli Sun’netit. Këto hadithe njoftojnë
se në fillim ka ndodhur Isrà – udhëtimi natën
– i Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) prej Mek’kës
në Bejti Mukad’des, pastaj ka ndodhur ngjitja
(Miëràxhi) e tij prej Bejti Mukad’desit në qiell”.
		

Miraxhi tek të krishterët

Gjithashtu është me shumë dobi të përmendin se doktrina e Miëràxhit nuk është vetëm te myslimanët, pasi
ngjarje të ngjashme me Miëràxhin ka edhe në fetë e
tjera, madje ne shohim se në krishterim është thënë
më shumë nga sa thuhet për Miëràxhin e Profetit tonë
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(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!). Të krishterët në kaptinën (6) të Ungjillit
të “Markut”, në kaptinën (24) të Ungjillit të “Lukës”
dhe në kaptinën (21) të Ungjillit të “Gjonit” gjejmë se
Ijsài pasi u kryqëzua e u varros, u ngrit prej vendit ku
ishte varrosur dhe jetoi në mesin e njerëzve dyzet ditë
para se të ngjitej në qiell, ku do të mbetej gjithmonë në
ngjitje! Edhe prej disa transmetimeve mësojmë se disa
prej profetëve të mëparshëm gjithashtu janë ngjitur në
qiell.

Miëràxhit ishte fizikisht apo shpirtërisht?
Fjalët e Kur’ànit të ardhura në fillim të sures
“El-Isràë”, si dhe ajetet e ardhura në suren “En’nexhm”
(siç e pamë më sipër) argumentojnë se Miëràxhi ka
ndodhur zgjuar. Këtë çështje e theksojnë edhe dijetarët
islam më të mëdhenj, prej imamive dhe prej Sun’nive.
Për sa u përket fjalëve të ardhura prej Hasan Basriut
se (ai ishte në gjumë dhe një ëndërr që ai pa), ose ajo
që transmetohet prej Àishes: (pasha Allahun, trupi i të
Dërguarit të Allahut nuk u largua, por ai u ngjit në qiell
me shpirtin e tij); duket se këto thënie kanë një veshje
politike, me qëllim për të shuar zhurmën e shkaktuar
rreth çështjes së Miëràxhit.

Qëllimi i Miëràxhit
Qëllimi i Miëràxhit nuk ishte që i Dërguari s.a.a. të
bënte një shëtitje nëpër qiej dhe që të takohej me Allahun, siç besojnë mendjelehtët ose ashtu siç thonë disa
dijetarë perëndimorë. Është për të ardhur keq për fjalët
që kanë thënë në lidhje me Miëràxhin, sepse janë thënë
ose për shkak se s’kanë dituri, ose për shkak të përpjekjeve të tyre për të paraqitur një Islam të devijuar para të
tjerëve. Prej kësaj kategorie dijetarësh është edhe Gijor
Gij), i cili në librin “Muhamedi është një i dërguar
që duhet rinjohur”, f. 120, thotë: “Muhamedi në udhëtimin e tij të ngjitjes në qiell arriti në një vend ku
dëgjonte zërin e lapsit të Allahut dhe kuptoi se Allahu ishte i zënë duke shkruar llogarinë e njerëzve!
Megjithëse ai e dëgjoi zërin e lapsit të Allahut, ai
nuk e pa Allahun me sy! Sepse askush s’ka mundësi
ta shikojë Allahun, qoftë ai edhe i Dërguar”.
Prej këtyre fjalëve kuptohet që lapsi ishte prej druri
dhe ky lloj lapsi “nxjerr zë” gjatë lëvizjes nëpër letër!
Ai shkruan edhe të tjera mite e iluzione të tjera të ngjashme.
Kurrë, nuk mund të jetë kështu, pasi qëllimi
ishte që i Dërguari, të shihte sekretet e mëdha hyjnore
në hapësirat e botës së ekzistencës, veçanërisht të botës
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së lartë, të shihte argumente të mëdha. Qëllimi ishte që
me ato argumente të ushqehej shpirti i tij i uruar dhe
që ai të arrinte një këndvështrim e një kuptim të ri për
të udhëzuar e për të drejtuar njerëzimin. Ky fakt del
fare qartë në ajetin e parë të sures “El-Isràë” dhe në
ajetin 18 të sures “En’nexhm”.
Kemi edhe një transmetim të ardhur prej imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) në përgjigjen që ai ka dhënë
për shkakun e Miëràxhit dhe ka thënë: “Pa dyshim që
Allahu nuk mund të cilësohet se Ai ka një vend ku rri,
mbi Atë nuk kalon koha, por i Larti, Ai që s’ka asnjë të
metë e mangësi deshi që me Profetin Muhamed s.a.a.
të nderonte engjëjt dhe banorët e qiejve të Tij, duke e
shikuar atë, njëkohësisht t’i tregonte atij prej çudirave
të madhështisë së Tij dhe që pas uljes së tij në tokë, ai
të njoftonte njerëzit për ato që pa” .

e paimitueshme dhe e jashtëzakonshme. Prandaj, kur
është argumenti tekst i vërtetë, patjetër që ai duhet
pranuar dhe duhet besuar.

Marrë nga Libri “Komntimi i Përsosur i Kuranit
“ Shejh Naser Mekarim Shirazi.
(Shoqata Flladi – Tiranë)

Buraku - Refrefi
Ne jemi të vetëdijshëm se Allahu, i Gjithëfuqishmi, i
Larti, vuri në dispozicion të Dërguarit të Tij një mjet
hipjeje të përshtatshëm. Është ky mjet e ruajti atë prej
të gjitha rreziqeve e dëmtimeve në ngjitjen e tij nëpër
qiej; por si quhej ky mjet hipjeje, quhej “Buràk” apo
quhej “Refref ”? Ç’formë e ç’pamje kishte ai mjet hipjeje?
Të gjitha këto punë, në raport me ne janë të paqarta, porse ato nuk janë kundërshtim me atë ne dimë në
lidhje me mjetin me të cilin u plotësua Miëràxhi. Kur
ne duam të kapërcejmë të gjitha këto probleme, patjetër që edhe problemi i shpejtësisë që mbeti ka nevojë
për një zgjidhje. Të dhënat shkencore më të fundit kanë
filluar të kapërcejnë edhe këtë problem dhe u gjetën
zgjidhje të përshtatshme për këtë problem, pavarësisht
nga ato që thekson Ajnshtajni në teorinë e tij, kur thotë
se: “Shpejtësia e dritës është shpejtësia më e

madhe që njihet sot.”

Me pak fjalë themi: në problemet e mësipërme, nga
ana logjike s’ka asgjë që e bën Miëràxhin të pamundur, pa kërkuar vërtetim. Me këtë shpjegim, Miëràxhi
nuk mund të konsiderohet logjikisht prej punëve të pamundura, pasi është plotësisht e mundur mposhtja e
dyshimeve të ngritura në lidhje me mjetet e me kapacitetet e përshtatshme për realizimin e tij.
Në mbyllje do të themi se, Miëràxhi nuk konsiderohet
i pamundur, as nga pikëpamja e argumenteve logjike,
as nga pikëpamja e të dhënave dhe as nga ana e balancimit të shkencave bashkëkohore, duke shtuar edhe
faktin se Miëràxhi ishte një ndodhi e papërsëritshme,
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Sohbet
Bismilahir-rahmanir-rahim
Allahum-me sali ala Muhammed ve ali Muhammed

U

dhëzimi i Allahut
synon që qenien
njerëzore ta sjellë
në gjendje të tundosjes,
që shpie në ballafaqim sy
më sy me realitetin, të tillë
çfarë ai është në të vërtetë,
për ta kuptuar se ekzistenca e përgjithshme në fakt
është një oscilim mes dy
Autor: Mahmut Dipsar
konsideratave të Allahut –
Mahmut Xhafçe Fark dhe Xhema - të cilat
në shikim të parë duken se i kundëvihen njëra tjetrës.
Ka shumë njerëz që në përpjekjen e tyre të ruajtjes së
interesit personal, nga frika e brendshme të tjerët i
këshillojnë me këto fjalë: „Shmanguni dhe ruajuni
nga filani e ky apo ai njeri, ngaqë ata janë njerëz
që mbjellin huti, që i rrënojnë parafytyrimet tona të
trashëguara“. Mirëpo përveç se këshillojnë shmangien
prej tyre, nuk ofrojnë këshilla se si të ruhemi prej tyre?
E vërteta është se si të ruhemi prej tyre? Nga njohja e
mangët që keni për ta, ndodhë që edhe të hani në sofrën e tyre, të pini diçka dhe kjo të bëhet shkak. Gjendja
e hutisë në kuptimin e lëvizjes në rrugë nuk është e
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përhershme dhe e pa limite, ajo është aty si një asocijim në lëvizje ose vet jeta, ashtu që në të vërtetë nuk
ekziston diçka si: „Ndalu, largohu, këtu me ne e keni
mirë, ikni prej tyre, ata nuk falen, ata pijnë (dehen),
nuk i përmbahen rregullave“. Për ta nuk ekziston
qetësia, statika – ka vetëm sukun ose vdekje. Deri sa
jeni në rrugë nuk jeni të sigurt se a është rruga ajo që po
vie drejt jush apo se ju jeni duke përshkuar rrugën. As
rrugës nuk i bënë ndonjë përshtypje se me çfarë mjeti
jeni duke ecur: me gomar ose në këmbë. Për rrugën
është me rëndësi të jeni në rrugë. Është e pamundur
të ruheni prej saj. Këto janë dyshime dhe iluzione të
mendjes (intelektit) së tyre të papjekur.
Allahu është hapësira në të cilën shpallet dhe zhvillohet ngjarja. Ngaqë aty të gjitha format i dalin në shesh
njëra tjetrës – edhe pse në thelb janë NJË. Për këtë
arsye prej atyre që i ka zgjedhur për shërbyes të Tij,
kërkon t'i gëzojnë bukuritë e dëshmisë së Tij – sepse
vetëm atyre ua ka bërë të kuptueshme: “Vel kajtu alejke
muhabbeten minni ve li tusnea ala ajni – Dhe unë kam
bërë që ty të doj secili dhe të rritesh nën syrim Tim“
- „Vastanagtuke li nefsi – Unë ty të kam zgjedhur
për vete.“

Nuk ka nevojë, që asnjë qenie njerëzore ta shqetësojmë
me këshilla të tilla, kur e tërë dituria profetike është
e veshur në imazhe të pranueshme nga çdo mendje.
E ato imazhe i shërbejnë atyre që duan të depërtojnë
në thelbin e gjërave, edhe atyre që kënaqen vetëm me
njohje sipërfaqësor, por po ashtu edhe për gjuetarë
të margaritarëve të urtësisë. Andaj nuk është mirë t’i
shqetësojmë të pafajshmit dhe t‘ua pimë gjakun, që
prej të njëjtit gjak mos të pësoj në kohërat që vijnë.
Mujjidin Arabi thotë: „Ai që e hulumton gunën se
prej çfarë bezi është i punuar, me këtë ai do ta njohë
edhe vlerën që guna bartë në vete dhe për çka shërben ajo.“ Andaj mos u brengosni, sepse nuk ekziston
mjedis pa njerëz që vigjilojnë dhe me urtësi deshifrojnë
gjitha ato që njerëzit i gjurmojnë. Me metodën dhe me
parimet e punës së Habibullahut, sikur në një proces
kimik, ngadalë eliminojnë shprehitë dhe dukuritë e
këqija atyre që gjurmojnë të vërtetën, gjithnjë deri sa
nuk arrijnë Tevhidin, dhe kështu njëri - tjetrit i bëhen
miq.
Ndërkaq edhe për të gjithë është e qartë se kushdo që
heq dorë nga namazi, vetes i mbjellë fatkeqësi. Prandaj
insistohet që namazi të bëhet me xhemat, kudo që të
jesh – qoftë me familjen ose në mexhlis. Çfarëdo që
të jetë imami, nuk mund të jetë arsye për lënien pas
dore të namazit. Namazi është aty për të të kultivuar/
edukuar dhe të të mësoj rregullat e sheriatit, që mos
t’i shkaktosh dëme trupit tënd, ndërkaq paralelisht me
këtë edhe për ta kuptuar thelbin gjatë veprimit.

ato mendime që vijnë në intelekt gajr i Hakkut dhe
ka diçka tjetër përveç Hakkut, gjegjësisht mendimet që
rrjedhën a kanë vuxhude të pavarura? Dhunun Misri
ishte shumë i kënaqur për këtë pyetje dhe tha: „Unë
deri më tani nuk i kam ditur këto çështje të tevhidit,
vetëm se tani i kuptova dhe i arsyetova“
Hz. Ibni Farisi ka thënë: „Kjo botë e shfaqjes së
dukurisë së formave është xhubeja e Tij me të cilën
Ai e mbulon veten“. Këtë në mënyrën më të bukur e
zbulon ajeti:

“Huvvel evvel-u vel-ahir-u vez-zahir-u
vel-batin-u ve huve bikulli šejin alim-un –Ai
është veve (i pari), Ai është ahir(i mbrëmi),
Ai është Zahir (i dukshmi), Ai është Batin (i
padukshmi) dhe ai i di të gjitha me selamin
(fjalën) e Tij.“
Tubuesit janë ata që kanë marrë veten (hashr), janë
persona bartës të marifetullahut (mjeshtërisë së Zoti)
, ngase hashri i pasuesve të pastër të tevhidit është
bashkimi i të gjitha gradave (fena-beka) brenda vetes.
Ndërkaq sa i përket zjarrit (azabit) ai vie nga mosdituria duke futur pasiguri dhe tundime te njerëzit. Sa i
përket faljes së tyre dhe të kthimit të sërishëm në këtë
botë, kjo është kështu meqenëse ata ende e shohin
veten/unin e tyre.

Veprat e Imamit nuk duhet ta lajthisin askë, e as mezhebi të cilit i takon ai, e as të pranishmit të cilët në
dukje dallohen në kryerjen e namazit. Hazreti Pir Sejid
Muhamed Nurul Arabi ka thënë: „Lidhuni pas imamit, qoftë ai salih ( i mirë) ose fasik ( i ligë). Nëse
Imami është salih do t’i shtohen sevabet, nëse imami është fasik, për shkak të respektit që xhemati ka
ndaj tij, Allahu do ta bëjë salih dhe do ta falë atë”.
Ka thënë edhe: “nëse në ndonjë namaz xhenaze radhiten tre safe xhematë, ndërkaq xhenazja i takon ndonjë
salihu do të shtohet ahlaku i të pranishmëve edhe për
dhjetë herë. Nëse xhenazja i takon ndonjë fasiku nga
rrespekti i xhematit të pranishëm, Allahu do t’ia falë
mëkatet atij”.

Pa marrë parasysh se sa një njeri piqet intelektualisht,
kurrë nuk do të shërohet nga mburravecëria, paragjykimi dhe iluzionet. Të gjitha këto lajthitje, te skeptikët
dhe dogmatikët nuk lejojnë që ta kuptojnë se ata në
të vërtetë janë vetëm se forma, përmes të cilave shprehet shpërfaqet Allahu, edhe atë në një përpjesëtim të
përkryer me njohuritë e personit gjegjës. Ngase e tëra
kjo që shpërfaqet, pa marrë parasysh mënyrën, i takon
atij që iu është shpërfaqur. Besimtari i vërtetë është i
vetëdijshëm se Allahu do të shpërfaqet në ditën e gjykimit – dita e ngritjes/zgjimit në botën e amshuar, fillimisht në formën e njohur/dallueshme ndërkaq mandej
në formën e papranueshme për bindjet e Tij të përditshme, dhe në fund në formën të gatshme që të bëhet
i pranuar/njohur nga ana e bindjeve të besimtarit.

Kur Shejhu i Madh, në botën kuptimore u gjend me
Dhunun Misriun e kishte pyetur: “O Dhunun në fillim të librit tëndë Kitab-i risalet ke thënë: ’Fi balike
vallahi bi hilafi zalike… - çfarëdo qoftë mendimi
që të vije në kujtesë, e vërteta është e kundërta e tij
dhe se ky është gajr i Hakkut ( jashtë të vërtetës së
Zotit) “. Mirëpo, Dhunun, mua më intereson: „A janë

Ekziston vetëm Allahu të cilin format materiale e mbulojnë. Ndërsa këtë e kuptojnë vetëm ata që e kanë
arritur raportin e përkryer mes intelektit dhe trupit,
janë pastruar nga të gjitha epshet dhe i kanë shkëputur
lidhjet me shpirtrat e ulët të cilat i frikësohen vdekjes,
që kërkojnë kthimin dhe bëjnë debate për atë se çfarë
do të jetë ndarja. Ndërsa ata që janë të vetëdijshëm se
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në këtë botë janë sjellë vetëm për një moment, për ata
mund të thuhet se janë të lindur në varrin e trupit dhe
se për këtë arsye janë në gjendje të shohin dhe të dëshmojnë atë që të tjerët nuk e shohin. Edhe pse forma e
njeriut është e prirur drejt shpërbërjes, shprehia e tij
thelbësore do të mbetet bashkë me imagjinatën e tij,
dhe për këtë thuhet se prirjet dhe qenësia jonë janë siguria jonë, fuqi dhe mbrojtje.
Sepse ndikimi sipërfaqësor i kësaj bote është ai që Arifëve/gnostikëve iu jep formën e kësaj bote. Andaj për
këtë thuhet se ata në të vërtetë janë të fshehur brenda
atyre formave ndërkaq mund t’i shohin vetëm ata te të
cilët vetëdija e arsyes (kabli besar) është e lirë dhe është
e gatuar për t’i parë. Prandaj duhet bërë hixhër (shpërngulje) për dëshirën e madhe, për atë Nur syri, porse me
atë rast të mos lodhet asnjë pjesë e vuxhudit (e trupit)
në rrugë drejt Mashrikut.
Njerëzve të rëndomtë u është dhënë dhurat, sikur Ademit a.s. pas Abilit dhe Kabilit, pas Amelit i është dhënë

Shid-it a.s. dhe me këtë i është dhënë mundësia që nëse
bëhet i përkorë Zotëriut të tij do ta fitoj të drejtën dhe
qasjen në sekretet e Tij, dhe të shikoj në vetë dritën, pa
pasur pasoja në shikim, ndërkaq të shikuarit në Vatanin e gjithçkaje të krijuar me të vërtetë është një nder
i madh.
Syri Nur, në të vërtetë është syri i edebit i cili është i
fshehur pa dëshirën e tij dhe është i detyruar ta pasojë
vëllaun e tij zahir, puna (kajd) e vetme e të cilit është të
regjistruarit/regjistrimi. Mirëpo fati i tyre është sijamik,
vetpëlqyerje dhe hidhësia janë fati i tyre. Nëse egon e
tyre nuk e mbizotërojnë bashkërishtë, kurr nuk do të
arrijnë deri te burimi i dritës, do të jenë të detyruar t’i
aktivizojnë mekanizmat e vetshkatërrimit të tyre dhe që
t’i gjykojnë vetvetes në vend që vetvetes t’i falin. Andaj
për këtë duhet qenë teslim (gjakftohët, i përkushtuar
dhe i përkortë), sikur dielli i kësaj bote, akulli i cili reflekton – ngrohtësinë. Fillimisht duhet ndriçuar brendinë e mandej, bashkë me këtë, edhe jashtësinë tënde si
dhe gjithçka tjetër në qiej e në tokë.

MARTESA

Martesa dhe themelimi i jetës së përbashkët bashkëshortore është dëshirë natyrore e qenies njerëzore që
u përgjigjet instikteve të tyre. Kjo konsiderohet njëra
ndër begatitë më ekselente të All-llahut.
Në të vërtetë, ku do të mund të gjente njeriu strehim më
të mirë për të rinjtë, përvëeç se në bashkësinë e sinqert
familjare? Kjo është dëshirë për ngritjen e familjes e cila
i mbron të rinjtë nga ëndërrimet e parealizueshme dhe
nga shqetësimet e brendshme. Bashkësia bashkëshortore u mundëson të gjejnë partner të mirë e besnik i cili
do të gjendej aty në momentet e rënda të fatkeqësisë.
Bashkësia e shenjt bashkëshortore është një litar hyjnor
që bashkon zemrat, i qetëson ato kur janë të shqetësuara dhe ëndërrat e parealizuara i rregullon sipas qëllimit ideal.Shtëpia është qendër dashurie, kujdesi dhe
miqësie, prandaj ajo është vendi më i pershtatshëm
për pushim e jetë komode. All-llahu i Gjithëfuqishëm,
këto begati, i përmend në Kur’anin Famëlartë:

I dërguari i All-llahut s.a.v.a. ka thënë: “As një rregull
në Islam nuk është krijuar më i dashur e më i këndshëm te Allahu se sa martesa”.
Edhe pse Allahu i Mëshirshëm iu dhuroi qenieve
njerëzore kësisoj dhunti të çmueshme, ata nuk i çmojnë ato, pastaj disa herë, nga mosdija dhe egoizmi, këtë
bashkësi të ngrohtë e të butë e shndërrojnë në një burg
të errët ose bile, në Xhehennem të këndellur. Mosdija
e njeriut është shkak që anëtarët e familjes patjetër të
jetojnë në këtë burg të errët dhe që bashkësia e shenjtë
bashkëshortore të rrënohet.

“Edhe një argument tjetër i Tij është se Ai, nga
lloji i juaj, krijon bashkëshorte që të gjeni prehje pranë tyre, dhe ndërmjet jush mbjell dashuri
dhe mëshirë. Ky, me të vërtetë është argument
për njerëzit që mendojnë” (30:21).

Mosmarrëveshjet familjare i shkaktojnë shumë shkaqe,
siç janë: faktorët ekonomikë, prejardhja familjare e
mashkullit dhe femrës, rrethanat jetësore, ndikimi i
padëshirueshëm i baballarëve, nënave dhe të afërmëve,
madje edhe të dhjetëra faktorëve tjerë. Por, sipas mendimit të autorit, faktori më i rëndësishëm është mosnjohja bile edhe injorimi i obligimeve nga ana e burrit
ose gruas dhe mosgatishmëria e tyre për jetë bashkëshortore.

Pejgamberi i Islamit s.a.v.a. ka thënë: “Burri që nuk
është i martuar, po edhe sikur të jetë i pasur, vërtetë
është i ngratë dhe i varfër, ndërsa e nëejta vlen edhe për
gruan”.
Hazreti Sadiku a.s. e ka pyetur një njeri: “A je i martuar? ”Njeriu u përgjigj: ”Jo”, Imami ka thënë: ”Nuk
kisha patur dëshirë të jem i pamartuar bile as për një
natë, sikur të ma ofronin edhe gjithë botën”.
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Sikur partnerët bashkëshortorë të jenë të vetëdijshëm
për detyrat e veta dhe sikur të sillen në përputhshmëri
me ato, atëherë shtëpia do të ishte vend miqësie dhe
do të na përkujtonte Xhennetin. Por, nëse ekzistojnë
mosmarrëveshje e zënka familjare, vatra familjare, me
siguri, mund të shndërrohet në burg.

Për t’i kryer mirë detyrat bashkëshortore, shkathtësia
dhe përgatitja janë kushte të domosdoshme. Nëse njeriut i mungon njohuri dhe përgatitje e mjaftueshme,
atëherë ai nuk do të mund me sukses ta arrijë qëllimin e dëshiruar. Që të vendosin njerëzit për punë të
ndryshme, organizohen dhe ushtrohen.
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QËLLIMI I MARTESËS
Martesa është nevojë natyrore e gjithë qenies njerëzore.
Ajo ka shumë anë pozitive nga të cilat më të rëndësishme janë:
1. Krijimi i familjes në të cilën njeriu mund të gjejë siguri dhe qetësi shpirtërore. Personi që nuk është
i martuar është sikur shpendi pa fole. Martesa shërben si strehim për çdo kënd që ndjehet i humbur në
shkretëtirën e jetës, andaj njeriu patjetër duhet të gjejë
partnerin e jetës me të cilin do ta ndante gëzimin e
dëshpërimin.
2. Instinkti natyror seksual është i fortë dhe i rëndësishëm. Secili duhet të ketë partner për të kënaqur
nevojat e veta seksuale në një ambient të qetë e të sigurt. Secili duhet të përjetojë satisfakcionin seksual në
mënyrë korrekte e të drejtë. Ata që abstenojnë nga martesa, zakonisht, vuajnë nga dhembjet fizike e psikike.
Dhembjet e këtilla dhe problemet e caktuara sociale
kanë pasoja të drejtpërdrejta të abstenimit të të rinjve
nga martesa.

për njerëzit është ndryshe. Njeriu nuk zë vend në këtë
planet vetëm që të hajë, të pijë, të flejë, të kërkojë kënaqësi apo të lakmojë (pas kësaj bote) e pastaj të vdes
e të zhduket. Pozita e njeriu është më e lartë se këto
veprime. Qeniet njerëzore janë të krijuara të përsosin
veten dhe shpirtin e vet duke nxënë dituri, duke kryer
vepra të mira dhe duke u sjellë njerëzisht.
Nga njeriu kërkohet të ndjekë rrugën e drejtë me qëllimi të afrimit te Allahu i Plotfuqishëm. Njeriu është
një qenie e aftë që mund ta pastrojë shpirtin e vet, madje, duke u larguar nga veprat e këqija dhe duke ushtruar një sjellje të mirë, arrin ashtu një pozitë të lartë
të cilën as melekët nuk do të mund ta arrinin. Njeriu
është një krijesë që është e përhershme. Ai arriti në këtë
botë që përmes udhëzimit të pejgamberëve dhe aplikimit të dispozitave, të cilat ia ka caktuar feja (Islami)
të sigurojë fatin, lumturinë e vet në këtë dhe në botën
tjetër në mënyrë që të jetojë një jetë të qetë në botën e
amshueshme.

3. Reproduktimi: Përmes martesës zgjatë jetën gjinia njerëzore. Fëmijët janë fryt i martesës dhe faktor i
rëndësishëm në përforcimin e themeleve familjare si
dhe janë burim i vërtetë i gëzimit të prindërve të tyre
Në Kur’anin Famëlartë dhe në hadithe theks i veçantë i
është vënë martesës dhe posedimit të fëmijëve. All-llahu i Plotfuqishëm thotë në Kur’an:
“Edhe një argument tjetër i Tij është se Ai, nga lloji
juaj, krijon bashkëshorte...” (30:21).
Pejgamberi s.a..a. ka thënë: “Nuk ka ndërlidhje më të
mirë të bazuar në Islam se sa është martesa”
Imam Aliu r.a. ka thënë: “Martohuni sepse kjo është
traditë e Pejgamberit s.a.a..” I Dërguari i Allahut ka
thënë: ”Kushdo që zgjedh të ndjekë rrugën time, le
të vejë kurorë që, me martesë, të lejë pasardhës (të
rrit numrin e muslimanëve) që në Ditën e Gjykimit do të mund të mburrem para umeteve (popujve)
tjerë me numrin e madh të Umetit tim“.
Imam Ali Rida a.s. thotë: ”Fitim më i madh për njeriun është gruaja besnike e cila kur e shikon burrin
bëhet e lumtur dhe e cila, në mosprezencëne tij, e
mbronë pasurinë e tij dhe nderin e vet.”
Gjer më tani, në këtë kapitull, kemi folur mbi aspektin e kësaj bote dhe të ndjenjave për martesë, gjë që i
posedojnë edhe gjallesat e tjera: dobitë nga jeta e përbashkët dhe reprodukcioni. Qëllimi parësor i martesës,
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Prandaj, qëllimi i martesës duhet kërkuar në këtë kontekst shpirtëror. Qëllimi i martesës, për besimtarin,
duhet të jetë largim nga veprat e liga dhe pastrim i
shpirtit nga gjynahet. Ajo patjetër duhet të jetë mjet afrimi te Allahu i Gjithëfuqishëm. Në këtë kuptim, partneri i përshtatshëm dhe i mirë zë vend të rëndësishëm.
Kur dy besimtarë, përmes martesës, krijojnë familje, marrëdhënia e tyre seksuale do t’u ndihmojë në
forcimin e marrëdhënieve të dashurisë dhe respektit të
ndërsjellë, sepse një çift i tillë nuk do të jetë i rrezikuar
nga asnjë degjenerim seksual, defekt i rrezikshëm dhe
vepër e jo zakonshme. Pejgamberi i Islamit s.a.a. dhe
të gjithë imamët a.s. theks të veçantë i kanë kushtuar
institucionit të martesës.
Pejgamberi s.a.a ka thënë: ”Kush martohet e ka ruajtur gjysmën e fesë së vet”.
Imam Sadiku a.s. ka thënë: “Dy rekate namaz që i falë
personi në kurorë janë më të vlefshëm se shtatëdhjetë rekate që i falë i pamartuari”.
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NUK MË INTERESON

E DJESHMJA…

Sot jam zgjuar, si çdo ditë, dhe jam e lumtur që mund të jetoj edhe një ditë tjetër
në këtë botë, dhe marr frymë. Marr jetë… dhe kjo falë Zotit. Sot është një ditë për
të thënë: nuk më intereson asgjë nga e djeshmja, sepse i`a vlen çdo gjë e sodit, dhe
të jem e lumtur tash… Buzëqesh!
Jam një person e formësuar, mirënjohëse dhe e lumtur, një person luftarake, sepse
Zoti e jeta të jep një mundësi për të jetuar edhe një ditë më shumë… Atëherë,
përqafo e vlerësoje ata që e ke afër. Thuaju mjaft zhgënjimeve dhe të këqijave. Më e
keqja që do të mund të ndodh është të vdesësh dhe kjo nuk po të ndodh tani. Dhe,
thuaj vetës… Jam një person i njëjtë si të tjerët, me vullnet e dëshirë për të jetuar
dhe për të provuar gjëra të reja. Të ndjehem e gjallë dhe e qetë me botën. Një person
i njerëzishëm, nuk është ai, i cili nuk gabon kurrë, por ai i cili nuk dorëzohet kurrë,
dhe i cili vazhdon të lufton për të qenë i lumtur, dhe të jem një person që mund të
jap shembull, dhe të jap buzëqeshje tjerëve.
Jam një person, i cili ka dështuar shpeshherë, por jam këtu ku jam sot, për t`u ballafaquar dhe për t`u përpjekur për shumë gjëra. Nuk jam një qyqare dhe për mua
jeta është një dhuratë, të cilën çdo ditë e vlerësoj më shumë dhe e jetoj për të qenë
çdo ditë më e fortë, më e lire, fleksibile, e zgjuar, mirëkuptuese dhe një person që
mëson për ta pranuar realitetin, të vërtetën.
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ARMIQTË E TU MË TË KËQIJ S`MUND TË TË LËNDOJNË
APO TË TË BËJNË KEQ, SESA

MENDIMET E TUA

Duhet që të mësohemi se si t`i shmangim mendimet jo të shëndosha, sepse pikërisht ato ndikojnë që të sillemi në mënyrë jo të denjë dhe që të ndjehemi të dëshpëruar. Më shumë vuajmë për atë që e imagjinojmë, se sa për atë që e shohim, e
ekziston në realitet. Njerëzit duhet t`i duam ashtu siç janë, pa i ndryshuar, e jo t`i
duam për atë që kujtojmë se janë, ashtu siç duam ne.
Duhet të mos presim diçka nga tjerët, në ketë mënyrë, do të jetojmë në paqe, e të
lumtur, pa dëshpërime, sepse pritja dhemb shumë dhe duhet të mësohemi që të
jetojmë pa ata persona të cilët kanë mundur të jetojnë pa ne. Në qoftë se dëshiron
të jesh i lumtur e në paqe, mos dëgjo gjithë atë që e thonë tjerët, mos beso në çdo
gjë që sheh, dhe mos thuaj çdo gjë që dëshiron të thuash, ngaqë një fjalë mund të
dhëmb më shumë se një goditje, dhe mund t`i lëndosh ata që më të vërtetë të duan.
Që nga sot, fillo të mendosh në mënyrë pozitive, t`i flasësh vetës me dashuri dhe
sa here që të vije në mendje ndonjë mendim negative ndaloje. Fuqia mentale është
më e keqe se ajo fizike, kështu që të shfrytëzojmë këtë fuqi për të mirë, për t`i thyer
zinxhirët transidental. Ka raste që këta zinxhirë na bllokojnë, ata janë më mentale
se fizike.
Shpeshherë, mendojmë në gjëra të pa vlera, të kota. Duhet të dimë ta dominojmë,
kontrollojmë mendjen dhe çdo gjë do të ec më mirë në jetë. Duhet t`i mposhtim
barrierat e mendjes për të arritur atë që e mendonim sit ë pamundur, të mposhtim
frikën dhe dyshimin në mendjen tonë, nuk ka kufizime, s`ka limite, çdo gjë është e
mundur. Mendja është shumë e fuqishme, që mund të bashkohen shumë gjëra pa
kuptim, dhe e vështirë për ta kontrolluar.
A.R
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PRIJËSI
I BESIMTARËVE

ALI IBN EBI
TALIBI (A.S.)
DITËLINDJA E IMAM ALIUT A.S.
KËTË VIT PËRSHKON
ME DATËN 21 PRILL 2016
Imam Aliu paqja qoftë mbi të, kishte lindur me 17 rexheb, tridhjetë vjet pas “vitit të filit” brenda vet Qabes.
Nëna e tij quhej Fatime bint Esed, ndërsa babai Ebu
Talib. Shehadetin (vdekjen) e arriti në natën 21 të ramazanit 40 vjet pas Hixhrës në Kufa. Varri i tij gjendet
në Nexhefin fisnik në Irak.

FAZAT E JETËS SË ALIUT (A.S.)
Pasi që Aliu a.s., kishte lindur dhjetë vjet para fillimit të
Shpalljes së Pejgamberit, s.a.a., dhe në të gjitha ngjarjet e rëndësishme nga historia e islamit gjithmonë ishte
pranë Pejgamberit Fisnik, dhe jetoi edhe tridhjetë vjet
pas vdekjes së Pejgamberit, jetën e tij, e cila kishte zgjatur 63 vjet. Pasi që Pejgamberit Shpallja nisi t’i vinte në
moshën dyzet vjeçare, Aliu, a.s., në kohën e shpalljes së
parë nuk kishte më shumë se dhjetë vjet.

NËN STREHËN E PEJGAMBERIT
Imam Aliu, këtë periudhë shumë të ndjeshme të
formësimit të personalitetit, edukimit dhe profilimit
shpirtëror e kaloi në shtëpinë e Muhamedit, (pqmtf ),
nën kujdesin dhe edukimin e tij. Historianët islam në
lidhje me këtë shënojnë:
Një vit Mekën e goditi skamje e madhe. Ebu Talibi,
xhaxhai i Pejgamberit, në atë kohë kishte familje të
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madhe dhe harxhime të mëdha. Profeti Muhammed
(pqmtf ), i propozoi Abbasit, xhaxhait tij tjetër dhe
njërit prej njerëzve më të pasur mes Hashimive, që secili prej tyre ta merrnin në shtëpi nga një prej fëmijëve të
Ebu Talibit, për t’i zvogëluar harxhimet e Ebu Talibit.
Abbasi u pajtua, dhe së bashku shkuan tek Ebu Talibi,
ia paraqitën propozimin e tyre dhe Ebu Talibi pranoi.
Më në fund, Abbasi e mori në shtëpinë e tij Xhaferin,
ndërsa hazreti Muhammedi, s.a.a, Aliun. Ai, jetoi në
shtëpinë e Pejgamberit deri në Shpallje dhe ishte i pari
që e vërtetoi dhe pranoi Pejgamberin si të Dërguar të
Zotit. Pasi që Muamedi s.a.a ishte rritur në shtëpin e
xhaxhait të tij Abdul Mutalibit kur mbeti jetim, kështu
që me këtë gjestë të zgjedhjes së Aliut prë mbikëqyrje
desi ti shpërblejë xhaxhait Ebu Talibit dhe gruas së tij
Fatime bint Esed për kujdesin që i kishin treguar atij,
dhe mes fëmijëve të tyre zgjodhi Aliun, a.s.
Pejgamberi i islamit, pasi e mori pranë vetes Aliun,
deklaroi: “E zgjodha atë të cilin Zoti e zgjodhi për
mua.”
Gjatë kalifatit të tij, Aliu, a.s., theksoi këtë periudhë
të edukimit të tij në hytben e njohur si Kasi’a, duke
deklaruar:
“ Vërtetë dëshironi ta dini vendim tim te Pejgamberi
i Allahut – s.a.a. – duke pasur parasysh farefisninë e
afërt dhe pozicionin e veçantë. Kur isha fëmijë, më

mori nën strehën e tij. E kishte zakon të më mbështeste në gjoksin e tij dhe të më vendoste në shtratin e
tij pranë vetes, ta ofronte trupin e tij afër meje, dhe
më mundësonte të shijoja aromën e tij të këndshme.
E kishte zakon të përtypte diçka, dhe atë pastaj ma
jepte mua, kafshatë pas kafshate... Ndërsa unë e
ndiqja si një deve e vogël që shkon pas nënës së saj.
Për çdo ditë në formë të shenjave më tregonte diçka
nga vetitë e tij dhe më urdhëronte t’i zbatoja.”

ALIU A.S. (PAQA QOFTË MBI TË)
NË SHPELLËN HIRA
Para se të fillonte t’i vinte Shpallja, Muhamedit, s.a.a.,
çdo vit e kalonte nga një muaj në ibadet në shpellën
Hira. Nëse gjatë kësaj kohe atypari kalonte ndonjë i
varfër, e ushqente, e pasi bëhej një muaj, kthehej në
shtëpi. Në kthim fillimisht ndalej në Mesxhidul-haram, shtatë apo më shumë herë bënte tavaf rreth Qabes, e pastaj shkonte në shtëpinë e tij.
Raportet na tregojnë që Muhammedi, s.a.a., duke pasur parasysh simpatinë e tij të madhe ndaj Aliut, a.s.,
gjatë atij muaji e merrte Aliun me vete në Hira. Kur
meleku i Shpalljes për herë të parë i kishte zbritur hazreti Muhammedit, s.a.a., pikërisht në atë shpellë, dhe e
nderoi me shkallën e pejgamberllëkut, Aliu, a.s., ishte
përkrah Pejgamberit. Sepse, fjala ishte pikërisht për atë
muaj gjatë të cilit Muhammedi, s.a.a., me qëllim të ibadetit tërhiqej në kodrën Hira.
Aliu, a.s., në hytben Kasi’a, në lidhje me këtë deklaron:
“Për çdo vit shkonte në vetmi në shpellën Hira, ku
e shikoja, e ku askush tjetër nuk e shihte... Kur atij i
zbriti shpallja, s.a.a., dëgjova vajin e shejtanit. Atëherë
thashë: “O Pejgamber i Allahut, çfarë është ky vaj?”
Ndërsa ai u përgjigj: ‘Është shejtani i cili e ka humbur
çdo shpresë se do t’i robëroj atij! Ti vërtetë e dëgjon
atë që dëgjoj unë, dhe sheh atë që po e shoh unë,
megjithëse ti vërtetë nuk je pejgamber, por padyshim je ndihmës, dhe ti, vërtetë je në të mirë.’
Edhe pse këto fjalë mund t’i atribuohen ibadetit të Pejgamberit në Hira në periudhën pas fillimit të shpalljes,
por të dhënat e paraqitura më parë dhe fakti që Pejgamberi ka bërë ibadet në Hira kryesisht para fillimit të
shpalljes, bëjnë me dije për atë se këto fjalë i atribuohen
kohës para fillimit të shpalljes Pejgamberit të islamit,
s.a.a.. Sidoqoftë, pastërtia e shpirtit të Aliut, a.s., dhe
edukimi i Pejgamberit kanë bërë që Aliu që në fëmijëri
me zemrën e tij të ndijshme, shikimin mendjemprehtë
dhe veshin që dëgjon, t’i shoh gjërat dhe t’i dëgjoj tingujt, që njerëzit e zakonshëm nuk mund t’i shohin apo
dëgjojnë.

Ibn Ebil-Hadid Mu’tezili në komentin e tij të Nehxhul-belaga-s shkruan:
“Në librat të cilët përcjellin transmetime të besueshme që kur Xhibrili për herë të parë i zbriti
Pejgamberit dhe e nderoi me shkallën e pejgamberllëkut, Aliu në atë moment ishte bashkë me Pejgamberin e islamit.”
Nga Imam Sadiku, a.s., transmetohet të ketë thënë:
Para shpalljes Pejgamberit të islamit, s.a.a., Aliu, a.s.,
kishte parë përkrah tij dritën e pejgamberllëkut dhe
kishte dëgjuar zërat e melekëve. Pejgamberi i islamit,
s.a.v.a., i tha: “Po sikur të mos isha unë vula e pejgamberëve të Allahut, ti do të ishe i denjë për pejgamberllëkun, ti je i besueshmi im, dhe trashëgimtari i pari
i të besueshmëve, dhe prijës i të devotshmëve.”

I PARI QË PRANOI ISLAMIN
Gjëja e parë në këtë periudhë që i bën nder Aliut, a.s.,
është pranimi i islamit si më i pari. Respektivisht, të
themi më saktë, ai gjithmonë ka predikuar islamin pasi
që Aliu, a.s., nga fëmijëria ishte monoteist dhe kurrë
nuk ishte zhytur me idhujtari, prandaj këtu me islamin
nënkuptojmë refuzimin e idhujtarisë (që nuk është rast
me as’habët e tjerë të Pejgamberit).
Pranimi i islamit si i pari është vlerë të cilën e thekson
Kur’ani Fisnik i cili thotë se ata të cilët të parët e përqafuan islamin te Zoti kanë vlerë të veçantë: Dhe ata të
parët - vërtet të parët, ata do të jenë afër me Allah
Rëndësia e veçantë e Kur’anit ndaj të parëve që pranuan islamin para pushtimit të Mekës dhe që sakrifikuan
jetët e tyre dhe pasurinë në rrugën e Allahut i konsideron më të mirë se ata të cilët fenë e pranuan pas çlirimit myslimanë të Mekës dhe mandej morën pjesë në
xhihad. Atëherë, çfarë të thuhet për ata që myslimanë
u bënë para Hixhrës, në vitet e para të islamit, siç është
thënë: ...Nuk është i njëjtë ai nga ju që ka dhënë para
Fitores dhe ka luftuar – të tillët janë në nivel më të lartë
se ata të cilët kanë dhënë pastaj dhe kanë luftuar! Ndërsa Allahu të gjithë atyre u premton shpërblim të bukur,
Allahu është i informuar për gjithçka që punoni.
Prandaj, pasi që pranimi i islamit dhe flijimi i jetës e
pasurisë në kushtet e tilla është vlerë e veçantë, nuk ka
dyshim që pranimi i islamit që në fillim të thirrjes së
Pejgamberit, atëherë kur nuk kishte fuqi tjetër përveç
Kurejshëve idhujtarë, është vlerë edhe më e madhe dhe
më e rëndësishme. Prandaj mes shokëve të Pejgamberit
e kaluara në islamë konsiderohej arsye e rëndësishme
për krenari. Pra për këtë e kemi më të qartë vlerën e
pranimit të islamit ndër të parët nga Aliu, a.s..
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TAKIMI I KOLOSËVE TË
MISTICIZMËS ISLAME

RUMIT DHE
SHEMSIT

T

akimi i Rumit dhe Shemsit ishte një
ndodhi madhështore në evolucionin e
misticizmit në planet. Me shoqërinë e
tyre, kategoritë mësues dhe student, dashurues
dhe i dashur, master dhe dishepull, u shkrinë.
Xhelaledin Rumi kishte lindur në një vend të
quajtur Balkh, ku tani është Afganistani. Ai ka
jetuar shumicën e jetës së tij në Konia të Turqisë,
ku në shekullin e 13-të ishte një qendër takimi
i kulturave të ndryshme në tehun Perëndimor
te Rrugës së Silkut, një vend ku përziheshin
udhëtarët Muslimanë, Krishterë, Hindusë madje
edhe Budistë. Jashtë përtej ideve të keqëbërjes
dhe mirëbërjes ndodhet një fushë. Atje do të takohen. Rumi ra.
Rumi, në moshën tridhjetë e shtatë vjeçare,
kishte arritur të bëhej doktor i teologjisë në
qendrën e shkollës së tij hyjnore. Ai ishte një
dashurues venecian i të bukurës dhe të mirës, dijetar dhe artist.
Shemsi ishte një sufi endacak, i rritur në kushte
të vështira dhe mendjehollë. Ishte një bodisatva
i rrugëve, që përzihej me punëtorë dhe udhëtarët
e deveve. Ai nuk kishte asnjë ditë shkollë. Në
mënyrë spontane njerëzit tuboheshin rreth tij,
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edhe pse i ishte bërë
shprehi të ikte nga dyert anash pa e hetuar njeri
dhe largohej nga vendi, kur
ndodhte kjo. Ai nuk donte përcjellës apo famë, ai dëshironte ta gjente
vetëm një person që kishte shpirt të gjërë të
bëhej shoqëruesi i tij.
Përderisa Rumi i hipur në gomar po kalonte
përmes tregut të pazarit, i rrethuar nga dishepujt e tij, një i huaj me sy që shponin doli nga
dera në rrugë dhe ia kapi dyzginat. Me të kapur
dyzginat e gomarit i panjohuri i bën një pyetje
provokuese:
-Kush është më i lartësuar, Muhamedi apo
Bistami?”
Rumi ia ktheu përgjigjen e duhur, “Muhamedi.” Por Bistami tha, “Unë jam Lavdia!” e
Muhamedi tha, “Nuk mund të të falënderoj
sa duhet!’”
Përderisa Rumi deshi t’ia kthente përgjigjen, ai
e kuptoi se ky nuk ishte një debat seminaresh
për misteriet. Në një treg me pluhur në qendrën
jugore të Anatolisë, ai ishte takuar ballë për ballë
me Misterin.

Një derë tek përjetësia u hap… dhe në një
akt të pastër marramendës të besimit,
Rumit i bie të fikët dhe bie nga gomari. Në një instancë të zhdukjes
mistike, zjarri takoi zjarrin, oqeani
oqeanin, dhe Rumi ra në një qenie
të pastërti.
Kur Rumi u kthjellua, i shtrirë ne
tokë, ai u përgjigj, “Bistami morri vetëm një përtypje të njohurisë
dhe mendoi se ajo ishte e tëra,
por për Muhamedin madhështia
shpalosej në vazhdimësi.”
Shemsi e ndjeu thellësinë e përgjigjes. Ky ishte ai që po e
kërkonte.
Të dy filluan seri të
tërheqjes me muaj të
gjatë në izolim ku hyn në
një komunikim të thellë
të fjalëve dhe qetësisë së quajtur
SOHBET.
Disa nga studentët e Rumit e shikonin mësuesin
e tyre të dashur sikur që po shterohej shpirtërisht nga një njeri i çmendur, dhe intrigat e tyre e
detyruan Shemsin ta lëshojë Konian.
Pas ca kohe Rumi e dërgon
djalin e tij, Sulltan Veledin,
që ta ftoj Shemsin që të kthehej. Ai e gjeti atë në Damask,
duke luajtur letra në lokal me
një djalë të ri nga Perëndimi,
që më vonë u bë i njohur
me emrin Francis nga Assisi.
Djali i ri po mashtronte në
lojë. Kur Veledi bëri respektin më të madh për Shemsin
si të një perandori të shpirtit,
Francisi pranoi se po mashtronte dhe u mundua që të ia
kthente të hollat Shemsit.

Jo,” tha Shemsi, “merri dhe tua dërgosh
shokëve tanë në Perëndim.”
Shemsi ishte detyruar disa herë të largohej, por
ai gjithnjë kthehej me ftesën e Rumit. Më në
fund me 5, Dhjetor, 1247, fanatikët e komunitetit e vranë Shemsin. Trupi u zhdukë. Rumi me
muaj të tërë endej gjithandej për ta kërkuar – i
vetmuar në pabesim që shoqëruesi i tij me të vërtetë është larguar. Një ditë në Damask ai arriti
tek realizimi se nuk është e nevojshme ta kërkojë
më tutje. Shemsi ishte me të, në të. Rumi e personifikoi shoqërinë. Me këtë iluminim finalë, ai
filloi të këndonte poezitë e tij spontane të asaj
bukurie dhe perfeksioni që tani duhen dhe çmohet anë e mbanë botës si një zbulim.
Kur Rumi vdiq, ai qe vajtuar nga Muslimanët,
Krishterët, Cifutët, dhe Budistët. Përderisa ai e
kishte bërë punën e tij shpirtërore sipas Sufizmit
Islamik, e tërë jeta e tij ishte një dëshmi tek univerzaliteti i pakufishëm i zemrës. Sufinjtë duhen
në botë sepse na kujtojnë se lavdia gjendet në realitetin tonë të brendshëm, qenia e jashtme është
një lloj i gjuhës që shpjegon se: Dashuria është
feja. Universi është libri.

E përgatiti: Fehmi Maliqi

Mevlana Museum, Konja - Turqi
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KËNDI
I HADITHIT

Të kuptuarit e drejtë

të realiteteve

jetësore
DHE SHFRYTËZIMI I DUHUR I JETËS

“O Ebu Dherr, ruaju nga ajo që për shkak të shpresave t’i shtysh veprat e mira!
Je në ditën e sotme, jo në të nesërmën. nëse të vjen e nesërmja, edhe nesër
bëhu siç je sot, e nëse nuk të vjen e nesërmja, nuk do të pendohesh nesër për atë
që e ke lëshuar sot.
O Ebu Dherr, sa është numri i atyre që zg johen duke mos e pritur natën dhe sa
janë ata që e presin të nesërmën, por nuk e arrijnë! o Ebu Dherr, nëse e shikon
vdekjen dhe e sheh që po të afrohet shpejtë, do ta ngrish shpresën dhe mashtrimet e saj.
O Ebu Dherr bëhu në këtë botë si të ishe i huaj apo udhëtar dhe llogarite vetveten mes banorëve të varrit! O Ebu Dherr, kur të zbardh dita, mos i thuaj vete
se do ta presësh natën, e kur të bie muzgu, mos i thuaj vetvees se do ta presësh
mëng jesin. Shfrytëzoje shëndetin tënd para se të sëmuresh, dhe jetën tënde
para vdekjes, sepse ti nuk e di se çfarë do të ndodh nesër!”

Nivelet e mendjelehtësisë së shtyerjes
Niveli i parë i shtyerjes (tesvif ) është synim i prehjes
dhe manifestimi i përtacisë në pikëpamje të kryerjes së
punëve të kësaj bote, që bëhet shkak që njeriu t’i shtyj
punët e tij. Kjo shprehi e keqe nuk ka lidhje me besimin: ashtu siç besimtarët goditen me të, ka mundësi që edhe jobesimtarët të goditen me të, sepse dikur
edhe jobesimtarët në punët e kësaj bote ishin përtacë
dhe indiferentë. Kjo shprehi dhe karakter, që bëhet shkak që njeriu t’i shtyj punët e tij, bën pjesë në vetitë e
qortueshme edhe për besimtarin edhe jobesimtarin, pa
dallim.
Gjithsesi, nëse njeriu-besimtar e bën shprehi të mos i
kryej me kohë obligimet e veta, pak nga pak kjo shprehi do t’i bëhet e përhershme dhe do të ndikoj në të
edhe në çështjet e fesë si dhe do të bëhet shkak që ai
obligimet e veta fetare të mos i kryej me kohë. Nga
kjo pikëpamje kjo shprehi për besimtarin është më e
qortueshme dhe lufta kundër saj porositet pikërisht për
këtë arsye. Po qe njeriu i shlirshëm dhe i pakujdesshëm
për sa i përket punëve të kësaj bote, kjo shprehi gradualisht do t’i bëhet veti e përhershme dhe shtrihet edhe
në shtyerje dhe prehje edhe për sa i përket punëve të
asaj bote.

1) Shtyerja dhe pakujdesia në kryerjen e obligimeve
për kryerjen e të cilave është paraparë kohë e caktuar, siç
janë pesë kohët e namazit ditor, ku secili kërkon mjaft
kohë. Disa individë e shtyjnë dhe janë të pakujdesshëm
në kryerjen e këtyre namazeve, ashtu që vazhdimisht i
shtyjnë dhe i kryejnë pak para kalimit të kohës së paraparë. Edhepse kjo shtyerje dhe ky lloj i qasjes nuk është
haram, do të llogaritet si veprim i qortueshëm.
2) Shtyerja e obligimeve të cilat duhet të kryhen në
kohën e paraparë, megjithëse nuk janë tërësisht të
pashtyeshme. Kjo do të thotë që — nëse lihen kur të
ofrohet rasti i parë duhet të kryhen kur të ofrohet rasti i dytë, e nëse nuk kryhen as atëherë, atëherë kur të
ofrohet rasti i parë vijues. P.sh., është e detyrueshme të
bëhet teube (pendim) posa të ofrohet rasti dhe shtyrja
e saj është haram, por edhe nëse ndodh të shtyhet kjo
nuk do të thotë që obligueshmëria dhe mosshtyerja e
teubes më nuk janë në fuqi.
3) Shtyerja dhe pakujdesia në veprat e obligueshme
të cilat janë përcaktuar në kohë të veçantë, si agjërimi, i
cili ka kohë saktë të përcaktuar. Disa individë i shmangen kryerjes së këtyre obligimeve në kohën e duhur
dhe mendojnë në vete që më vonë do ta agjërojnë atë
që e kanë lëshuar etj., megjithëse individi i tillë është
mëkatar më i vogël në krahasim me atë i cili nuk e ka
ndërmend që t’i kompensoj obligimet e lëshuara, megjithatë akti i tij është haram.

Niveli i dytë i shtyerjes është pakujdesia në kryerjen e
obligimeve. Kjo shtyerje duke pasur parasysh llojet e
obligimeve (vaxhib) ndahet në tri vijuese:

Shfrytëzimi i rasteve në kohë të duhur Tesvifi ka kuptim të shtyerjes së punëve me shpresë që
ato të kryhen më vonë. Një gjendje e këtillë mund të
dhe largimi i dëshirave afatëg jata
“O Ebu Dherr, ruaju nga ajo që për shkak të shpresave t’i shtyesh veprat e mira!”
Këto fjalë plotësojnë fjalët paraprake të Pejgamberit, paqja e Allahut qoftë me të dhe familjen e tij
të ndershme, dhe njëherit theksojnë rëndësinë e
shfrytëzimit të rasteve dhe mos humbjes kot të kohës
së jetës.
Shtyerja (tesvif ) është nja nga vështirësitë të cilat pamundësojnë kryerjen e veprave të mira. Për këtë arsye
ajo në transmetime është paraqitur si veti e qortueshme.
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ketë shumë shkaqe, por shkaqet dhe motivet kryesore
të saj janë (në harmoni me atë që u tha këtu) dëshirat e njeriut. Në fakt, njeriu punën që ishte dashur ta
kryej sot nuk e përfundon, me shpresë që nesër do të
jetë i gjallë dhe që do ta përfundoj nesër. Kur të arrij e nesërmja, atëherë me shpresën në një ditë të re, e
gjithashtu në muaj apo vit edhe më tutje shtynë kryerjen e punëve të veta.
Pejgamberi s.a.v.a., porositë:
Nëse kjo gjendje dhe veti të heqet nga brendësia jote,
merre me mend që e ke vetëm këtë ditë, këtë orë dhe
këtë çast dhe pas kësaj nuk do të kesh mundësi për
jetë.
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PRINCIPI I USHQIMIT
TË DREJTË NË MUAJIN E

Ramazanit
AGJËRIMI PA RESPEKTUAR PRINCIPET E USHQIMIT TË
DREJT JO VETËM QË NUK GARANTON SHËNDETIN E
NJERIUT, POR MUND TË RREZIKOJ SHËNDETIN E TIJ.
NGANJËHERË VËREJMË SE DISA NGA AGJËRUESIT
PAS MUJIT RAMAZAN PËRBALLEN ME SHTIMIN NË PESHË, RRITJEN E YNDYRËS NË GJAK, DALJEN JASHTË
KONTROLLIT TË DIABETIT, PROBLEM NË SISTEMIN
E TRETJES APO PROBLEM NË PJESË TË TRUPIT.
PËR KËTË ARSYE ËSHTË E DOMOSDOSHME QË AGJËRUESIT E DASHUR TË NJIHEN ME PRINCIPET E DREJTA TË USHQIMIT GJATË MUAJIT TË RAMAZANIT DHE TI
SHFRYTËZOJNË KËTO PRINCIPE.

PRINCIPET MË TË RËNDËSISHME NË
KËTË DREJTIM JANË:
1. Ushqimi që përdoret në muajin e Ramazanit
të jetë i thjesht dhe nuk duhet të ndryshojë shumë me ushqimin e përditshëm të agjëruesit.
2. Edhe në muajin e Ramazanit, ashtu si g jatë
g jithë vitit duhet të hani 3 vakte në ditë: Iftari,
darkën dhe syfyrin.
Në fakt, nuk ekziston nevoja e eliminimit të
asnjë vakti ushqimi, por ag jëruesi duhet të
hajë të paktën 20% më pak ushqim sesa në
periudhat e tjera të vitit dhe kjo i lejon trupin
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që të djegë yndyrat tepërta
3. Ag jëruesit duhet të përdorin ushqime
të larmishme, sepse çdo ushqim përmban
lëndët ushqimore të nevojshme për shëndetin e trupit. Në fakt, ushqimi i ag jëruesit duhet
të përmbajë 5 grupe kryesore të ushqimeve
të cilat janë:

• Buka, patatja dhe drithërat e tjera
• Mishi, peshku, veza dhe vaji
• Qumështi dhe bulmetet
• Frutat
• Perimet

4. Në perudhën mes iftarfit dhe syfyrit pini shumë
ujë (8-12 gota). Kjo ndihmon në evitimin e diarrës,
në eliminimin e lëndëve
helmuese dhe të lëndëve të
dëmshme për trupin dhe në
sistemin e procesit të metabolizmit. Kjo është tepër e
rëndësishme sidomos për
të sëmurët që vuajnë nga
gurët në veshka.
5. Ushqimet të pasura me
fibra si frutat, perimet, dhe
drithërat.
Rëndësia e kësaj lënde
ushqimore qëndron
në faktin se:
a) Përmbajnë karbohidrate
të komplikuara.
b) Relativisht përmbajnë pak kalori
c) Plotësojnë nevojën e përditshme të trupit
për fibra (rreth 20-30 gramë fiber).
d) Treten me qetësi nga trupi dhe përhapen
ngadalë në g jak çka mundëson ag jëruesit të
jetë i ngopur për një kohë të g jatë.
e) Kryesisht përmbajnë vitamina (vitamina
C dhe B) si dhe hekur që janë tepër të dobishme për trupin. Nga ushqimet që përmbajnë fibra mund të përmendim, miellin, pataten, perimet dhe pothuajse të g jitha fibrat.
6. Ngrënia ngadalë dhe përtypja e plotë e
ushqimit si dhe ndalimi para ngopjes së plotë
siç ka porositur Profeti dhe Imamët e ndritur, është një nga principet e rëndësishme të
ngrënies së ushqimit në muajin e Ramazanit
ashtu si dhe në muajt e tjerë të vitit.
7. Gjatë muajit të Ramazanit patjetër konsumoni lloje të ndryshme perimesh dhe frutash si karota, limon, sallatë jeshile, lakër
dhe lulelakër. Këto lëndë kanë edhe një
veçanti tjetër të rëndësishme dhe janë anti-kanceroze.
8. Përdorni mish dhe dhjamë, mish pule pa
lëkurë, bulmete pa yndyrë dhe përpiquni të
mos përdorni yndyra shtazore që bëhen shkak për rritjen e kolesterolit në g jak.

9. Evitoni përdorimin e ushqimeve të gatshme (FastFood) të përgatitura jashtë
si picë, hamburger etj.
10. Gjatë ngrënies së ushqimit mos përdorni vaj të
ngrirë. Përdorni më shumë
ushqime të ziera dhe vaj
veg jetal.
Është shumë më mirë që
në muajin Ramazan të mos
përdorni ushqime të skuqura, sepse përveç shtimit të
yndyrave në g jak, bëhen
shkak për çrregullimin në
aparatin tretës, në kirjimin e
ulçerës në stomak dhe për
rritjen e peshës
11. Duhet të përdorni kalciumi të mjaftueshëm. Kalciumin mund ta siguroni nëpërmjet bulmetave
pa yndyrë dhe nëse kjo plotëson nevojat tuaja, nën këshillimin e mjekut të përdorni medikamente të ndryshme.

USHQIMET E DOBISHME
DHE USHQIMET E DËMSHME
GJATË MUAJIT TË RAMAZANIT
Ag jëruesit duhet të evitojnë përdorimin e
ushqimeve që përmbajnë karbohidratet të
përpunuara si sheqeri, mielli i bardhë, ëmbëlsira me krem, biskota me krem, bakllava,
hallva me shumë sheqer dhe yndyrë si dhe
mishra me yndyrë.
Gjithashtu duhet të përdoren më pak pije me
kafeinë si çaj, kafe kola, sepse kafeina e shton
urinimin dhe për këtë arsye, g jatë ditës agjëruesi ndjen mungesë lëng jesh dhe etj.
Nga ana tjetër, ushqimet me pak yndyra dhe
të përgatitura me pak vaj veg jetal, të shoqëruara me patate apo me perime të ziera
si dhe me kos, bëjnë pjesë në grupin e ushqimeve më të shëndetshme. Duhet të përdorni
ëmbëlsira të përgatitura me qumësht, mjaltë
ose lëndë të tjera natyrore kryesisht bimore.
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tiazh, mana, g jalpë, mjaltë dhe vezët të ziera
janë g jithashtu ushqime të përshtatshme për
iftar.

SI TA ÇELIM IFTARIN?

Hapja e iftarit është një nga çastet më të
bukura të ag jërimit në të cilat ka begati të shumta. Në traditën e Profetit të Zotit
(s.a.a), theksohet që iftari është mirë të hapet me ujë të vakët dhe me hurma. Qumështi
i ngrohtë, pak bukë me djathë, jeshillëqe dhe
supë është ushqimi më i mirë për iftar. Hapja
e iftarit me ujë të valuar e të vakët ndihmon
në zhdukjen e lëndëve helmuese nëpërmjet
urinimit dhe aparatit të frymëmarrjes. Trupi
i njeriut në kohën e iftarit ka nevojë për një
burim energ jie si glukoza që trupi fiton energjinë e nevojshme. Prandaj Profeti Muhamed
s.a.a. n këshillon që ’’Çdo kush që ag jëron, ta
çelë iftarin me hurma dhe nëse nuk g jen hurma, ta çelë me një gotë ujë të pastër ’’
Ushqimet e këshilluara nga hazreti Muhamed
(s.a.s) janë: Qumështi, hurma, mishi i deles
dhe buka e elbit. Edhe në Kur’an përmenden
fruta si hurma, ulliri dhe fiku. Ag jëruesi në iftar duhet të hajë ushqime të lehta dhe me
energ ji dhe të evitojnë ushqimet vuliminoze,
pilaf dhe ushqime të skuqura si dhe ushqime
të përgatitura, me qëllim që trupi gradualisht
të bëhet gati për darkën.

RIKUJTIM:
1. Iftarin çeleni me ujë, hurma, rrush të thatë,
mjaltë dhe në përg jithësi me glukozë natyrore. Mund të pini edhe çaj me oak kafeinë,
qumshësht të ngrohtë si dhe ëmbëlsira me
pak yndyrë.
2. Patate të ziera, perime të ziera (g jethe
lakre, selino, lulelakër, karrotë ) pak arra, sul30

3. Janë të ndaluara ëmëlsirat, dhe yndyrnat.
Përdorimi i këtyre ëmbësirave shkakton rritjen
e glukozës dhe ynyrës në g jak dhe neutralizon makanizmin e balancimit të yndyrnave
në trup. Ag jëruesit duhet të distancohen nga
ky lloj ushqimi dhe të mjaftohen me glukozë
natyrale.
4. Mos e çelni iftarin me glukozë artificiale
(sheqer, çololladë, ëmbëlsira ).
5. Gjatë iftarit mos hani asnjë ushqim me yndyrë.
6. Asnjëherë mos e hapni iftain me ujë të
ftohtë, ushqime të ftofta dhe me pije me gaz.
7. Supa me qepë të skuqura nuk është
ushqim i përshtatshëm për iftar, sepse përmban sasi të madhe yndyre. Këshillohet që për
iftar të përdorni supa të holla dhe pa yndyrë.

RËNDËSIA E NGRËNIES SË DARKËS
GJATË MUAJIT TË RAMAZANIT

Darka është një vakt i rëndësishëm ushqimi
g jatë muajit Ramazan. Meqenëse g jatë stinës
së verës nata është më e shkurtër, ag jëruesit
këshillohen që më pak kohë pas ngrënies së
iftarit të lehtë, të hanë darkë dhe deri dy orë
para fjetjes të pinë 2 gota çaj ma pak kafeinë,
një gotë qumësht dhe të paktën dy kokrra fruta (sidomos mollë me lëkurë) . Por në stinën e
vjeshtës dhe sidomos të dimrit kur ezani i akshamit këndohet zakonisht në orën 18 të pasdites, është më mirë që ag jëruesit të hanë
darkë 3 orë pas ngrënies së një iftari të lehtë.
Darka mund të përbëhet nga mishi i bardhë, i
kuq dhe peshk, bukë, bulmete, perime dhe fruta. Është më mirë që frutat të konsumohen
në fund të darkës ose pas ngrënies së darkës.
Pilafi , g jellërat, në përgatitjen e të cilave nuk
është përdorur shumë yndyrë, sallata jeshile
dhe kosi janë elementë të përshtatshëm për
darkën e një ag jëruesi.
Syfyri , vakti kryesor i ushqimit në muajin e
Ramazanit

Syfyri në krahasim me iftarin dhe darkën,
është vakti kryesor i ushqimit. Kjo ka rëndësi më të madhe për personat që g jatë
ditës kryejnë aktivitete të shumta mendore
dhe fizike si studentët, nxënësit, sportistët,
punëtorët dhe bujqit.
Mungesa e madhe e energ jisë tek personat
që në mënyrë të gabuar mbajnë ag jërimin pa
ngrënë syfyr, bëhet përshkak për uljen e aktiviteteve g jatë ditës. Personat që ag jërojnë
pa ngrënë syfyr, metabolizmi i trupit të tij shkakton shkon drejt shpërndarjes së parregullt
të yndyrave dhe kjo krijon një përbërje e cila
në g juhën e shkencës njihen me termin, trupa
ketonikë. Krijimi i këtyre trupave bëhet shkak i
erës së keqe të gojës, dhimbje koke, dhimbje
të pjesëve të tjera të trupit dhe krijimin e një
ndjenje jo të mirë tek njeriu.
Mosngrënia e syfyrit shkakton uljen e glukozës
në g jak shkakton rënien e aftësisë së trupit
dhe ndjenjë lodhje tek njeriu. Ndryshe nga çka
mendojnë disa njerëz, ag jërimi pa syfyr jo
vetëm që nuk shkakton rënien në peshë, por
në përg jithësi bëhet shkak për shtimin e peshës. Shkak për këtë është ulja e glukozës në
g jak dhe kjo e shtyn ag jëruesin që në kohën e
iftarit të hajë ushqime të ëmbla dhe me yndyrë. Mosngrënia e syfyrit dëmton seriozisht
shëndetin e adoleshentëve dhe të rinjve në
procesin e rritjes. Si rrjedhim, asnjëherë mos
e lini pa ngrënë syfyrin.

RREGULLAT USHQIMORE NË SYFYR

Profeti i nderuar (s.a.a.) ka thënë;
‘’Zoti i Madhërishëm dhe eng jëjt dërgojnë përshëndetje dhe selam, për
ata që bëjnë syfyr, prandaj secili prej
jush duhet të hajë syfyr, qoftë edhe
nëse është sa një pikë uji. ‘’
Meqenëse syfyri është vakti më i rëndësishëm
ushqimor i ag jëruesve, duhen respektuar disa
principe bazë disa nga cilat po i përmendim
më poshtë.
1. Fjetjen programojeni në mënyrë të atillë që
të zg joheni pak më herët që ibadetin dhe adhurimin ndaj Zotit ta kryeni me qetësi dhe syfyrin ta hani pa nxitim

2. Gjatë syfyrit përdorni patjetër ushqime të
ngrohta e të freskëta.
3. Përdorni ushqime me pak yndyrë, pak kripë
dhe pak sheqer.
4. Gjatë syfyrit përdorni ushqime të larmishme dhe jo çdo syfyr të keni të njëjtën menu.
5. Karbohiratet që përdorni g jatë syfyrit duhet
të jenë të larmishme dhe jo karbohidrate të
thjeshta të cilat durojnë vetëm 3-4 orë në
trupin e njeriut. Karbohidratet e larmishme
qëndrojnë deri 8 orë në sistemin e tretjes dhe
ag jëruesi ndjen uri shumë vonë. Në karbohidratet e larmishme bëjnë pjesë buka dhe
drithërat e tjera (orizi, elbi) patatja, thjerrëza,
fasulja si dhe frutat dhe perimet.
6. Duhet të përdorni sa më pak ushqime të
skuqura sepse bëhen shkak për djegie në stomak dhe për shtimin e etjes g jatë ag jërimit.
7. Gjatë syfyrit evitoni ngrënien e ëmbëlsirave,
ushqimeve të kripuara, me yndyra sepse këto
lëndë ushqimore bëhen shkak për shtimin e
etjes g jatë ditës.
8. Evitoni pirjen e dhallit (përshkak të kripës
dhe ynyrës që ka), të pijeve me gaz dhe të
pijeve me ëmbëltues.
9. Konsumoni kos dhe sallata të ndryshme si
dhe supë elbi g jatë syfyrit.
10. Evitoni pirjen e çajit dhe kafesë në kohën e
syfyrit, sepse ato shtojnë urinimin duke bërë
shkak për shtimin e etjes g jatë ditës.
11. Gjatë syfyrit mos hani ushqime të thata si
qofte dhe qebapë të ndryshme me mish të
kuq. Këto ushqime sidomos kur shoqërohen
me erëza, shtojnë etjen dhe bëhen shkak për
ulçerën në stomak.
12. Mos konsumoni ëmbëlsira me sherbet,
hallvë me yndyrë, majonezë, sallam, salsiçe
dhe ushqime të përgatitura jashtë (fastFood)
13. Për të ulur etjen, mund të konsumoni limon,
kos dhe jeshillëqe të freskëta.
14. Mos u shtrini menjëherë pas syfyrit sepse
ky veprim shkakton çrregullim në apararin e
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tretjes. Konsumimi i ushqimeve me karbohidrate të larmishme dhe i ujit të bollshëm në
periudhën nga iftari në syfyr janë principet
themelore g jatë muajit të ag jërimit.

tar, darkë dhe syfyr.
2. Iftari për nxënësit duhet të jetë tepër i lehtë dhe me pa yndyra.
3. Meqenëse vëllimi i
stomakut në këtë moshë
është shumë më i vogël
se vëllimi i stomakut tek
të rriturit, patjetër duhet
darka të hahet 2 ose
maksimum 3 orë pas iftarit.

AGJËRIMI PËR FËMIJËT
DHE NXËNËSIT

Një nga pyetjet që preokupon prindërit është
se në cilën moshë ag jërimi nuk përbën rrezik
për fëmijët? Burimet fetare dhe faktet shkencore theksojnë se fëmijët mund të fillojnë agjërimin në moshën e adoleshencës. Ag jërimi
para kësaj moshe varet nga niveli i durimit të
fëmijës dhe nga situata e përg jithshme shëndetësore e tij.
Nuk këshillohet ag jërimi para moshës 7-8 vjeç,
meg jithëse është ide e mirë që fëmijët që në
këtë moshë ti njohim me ag jërimin. P.sh, agjërimi vetëm disa orë në ditë marrja pjesë në
iftar me pjesëtarët e familjes dhe shokët krijon një ndjenjë pozitive tek fëmijët dhe përgatit atë nga aspekti fizik dhe shpirtëror për të
mbajtur ag jërim të plotë në vitet e ardhshme.
Nxënësit e shkollave fillore kanë nevojë për
kujdes të veçantë. Në fakt,fëmijët e moshës
9-12 vjeç adoleshentët e moshës 13-18 vjeç
janë në procesin e rritjes dhe nëse nuk marrin sasinë e nevojshme të ushqimit dhe energ jisë, mund të përballen me pasoja të pariparueshme. Përdorimi i në sasie të madhe
sheqeri nëpërmjet ëmbëlsirave me sherbet
dhe yndyra g jatë syfyrit bëhet shkak për uljen
e glukozës në g jak në filim të ditës dhe në këtë
mënyrë bie efikasiteti i punës së nxënësve. Si
rrjedlim, nxënësit që ag jërojnë duhet:
1. Në programin e ag jërimit të respektojnë
principet e ushqimit në 3 vakte ushqimore, if32

4. Është e domosdoshme ruajtja e ekuilibrit ushqimor g jatë iftarit, darkës dhe syfyrit.
5. Në çdo vakt ushqimor, nxënësit duhet të
konsumojnë fruta dhe
perime për shkak të vitaminave dhe kripërave që përmbajnë këto
ushqime.
6. Konsumimi i një gote qumësht g jatë iftarit
dhe syfyrit si dhe i një tasi kos në darkë dhe
syfyr është tepër e këshillueshme për fëmijët
dhe nxënësit ag jërues.
7. Meg jithëse pjesa më e madhe e energ jive
tek nxënësit g jatë ag jërimit duhet të plotësohet nga buka dhe drithërat, konsumimi i
lëndëve proteinike si mishrat dhe sidomos
mishi i bardhë dhe veza dhe bulmetet është
e domosdoshme për ta.
Të dashur nxënës: Asnjëherë mos ag jëroni pa
ngrënë syfyr dhe mos përdorni ëmbëlsira me
sherbet dhe yndyrë dhe as pije të gazuara
sidomos në kohën e syfyrit.

TË NDERUAR PRINDËR:

Duhet të keni parasysh se në rast të mos zbatimit të reg jimit të drejtë ushqimor nga fëmijët tuaj në periudhën e ag jërimit, fëmijët tuaj
mund të përballen me pasoja të dëmshme si
çrregullimi në procesin e rritjes, dobësimi trupor, shëndoshje e tepërt probleme kronike
në aparatin e rritjes dhe në veçanti për vajzat
mund të ketë pasoja në reg jimin ushqimr të
fëmijëve tek mjekët specialistët e në veçanti
tek mjekët e reg jimit

AGJËRIMI, SHTATZANIA
DHE USHQIMI I FOSHNJËS

RASTET E NDALIMIT TË AGJËRIMIT
PËR GRA SHTATËZËNA

Për më shumë gra shtatzëne lind pyetja a
mund të ag jërojnë apo jo? Nëse ag jërojnë, a ka rrezik për foshnjat e tyre? Për t’ju
përg jig jur këtyre pyetjeve, ato duhen trajtuar
veçmas dhe në situata të ndryshme.

Gratë shtatzëna që këmbëngulin të ag jërojnë, duhet të kenë parasysh këshillat e më
poshtme, sepse në rast të kundërt, ato dhe
foshnja do të pësojnë. Prandaj këto gra duhet
ta kenë parasysh këto këshilla:

1. Ag jrimi në 3 mujat e parë të shtatzënisë
Në muajt e parë dhe sidomos përg jatë tetë
javëve të para të shtatëzanisë kur formohen
qelizat dhe indet e para trurit të embrionit dhe mundë të shkaktojnë rreziqe pariparueshme. Rreziqet janë më të mëdha në
stinët kur ag jërimi zg jatë shumë deri në 10 -12
orë në ditë. Përveç kësaj, të vjellat në muajt e
parë të shtatzanisë e pakësojnë mundësinë e
ag jërimit.

1. Pesha e nënës
të mos jetë më pak se 45-50kg.
2. Rritja e foshnjës
në mitrën e nënës të jetë normale.

2. Ag jërimi në 3 muajt e dytë të shtatëzanisë
Ag jërimi në 3 muajt e dytë të shtatëzanisë,
me këshillimin e mjekut nuk përbën asnjë
problem dhe rrezik për foshnjën.

4. Nëna g jatë periudhës
të shtatzënësisë të mos
ketë rritje tensioni.

Ag jërimi në 3 muajt e tretë të shtatëzanisë
Edhe në këtë periudhë ag jërimi i nënës nuk
është i dobishëm për fëmijën, sepse në këtë
periudhë shumica e energ jisë së fëmijës
plotësohet nga glukoza në g jakun e e nënës
dhe nëse ag jëron g jatë kësja periudhe, yndyrat në trupin e saj sgpërbëhen, krijohet
trupa të huaj të cilatbmund të depërtojnë në
g jakun e fëmijës dhe të dëmtojnë sistemine
tij nervor.

A mund të ag jëroj një nënë që ushqen
foshnjën me qumësht
Në bazë të fakteve, deri në 6 muaj kur burimi
i vetëm i ushqimit të foshnjës është qumështi
i nënës, është më mirë që nëna të mos agjërojë, sepse ag jërimi i nënës do të shkaktonte probleme për procesin e rritjes së foshnjës.
Por nënat që pas 6 muajsh, përveç qumështit të tyre përdorin edhe ushqime të tjera
ndihmëse për foshnjën, mund të ag jërojnë
duke parasysh pikat e më poshtme:
1- Reg jimi ushqimor i këtyre nënave të jetë i
pasur me proteina, hekur, kalcium dhe vitamina të ndryshme (Mish, drithëra, bulmete,
vezë, fruta dhe perime).
2- Në periudhën nga ifatri në syfir të konsumojnë lëng je si ujë dhe qumësht në sasi të
mëdha.
3- Të evitojnë kryerjen e punëve të rënda e të
lodhshme.

GRATË SHTATËZËNA QË DËSHIROJNË
TË AGJËROJNË NË KËTË PERUDHË,
PATJETËR DUHET QË:
1. Të ulin ndjeshëm aktivitetin e tyre
2. Analizat e g jakut dhe të urinës t’i kenë normale

3. Të mos pakësohet
lëngu brenda qeses së ujit

3. Të mos kenë sëmundje të veçantë.
4. Të llogarisin nivelin e kalorive të nevojshme
në bazë të g jatësisë, peshës së trupit dhe
të moshës së shtatëzanisë nën mbikqyerjen
e mjekut specialist.
5. Presionin e g jakut ta kenë normale.

KËSHILLA PËR SPORTISTËT
GJATË AGJËRIMIT

• Sportistët këshillohen qe të llogarisin dhe të
konsumojnë nivelin e kalorive të nevojshme në
periudhën në mes iftarit dhe syfyrit.
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• Të përdorin në sasi të nevojshme lëndë të
ndryshme ushqimore si karbohidrate, proteina, bulmete, fruta, perime dhe yndyra.
• Në vend të përdorimit të sheqernave, të
konsumohen karbohidrate te komplikura dhe
natyrore si buka dhe patatja.
• Para fillimit të aktivitetit sportiv, sportistët
duhet të kontrollohen patjetër nga mjeku dhe
kjo është shumë e rëndësishme për sportistët ag jërues.
• Nëse sportistët preken nga sëmundje që
shkaktojnë temperaturë dhe diarre, këshillohen që përkohësisht të ndërpresin aktivitete
sportive.
• Këshillohet që nga iftari deri në syfyr, sportistët dhe në veçanti sportistet femra të konsumojnë 3-4 gota qumësht ose kos.
“O besimtarë! Ju është urdhëruar ag jërimi
(saum), ashtu si u ishte urdhëruar
atyre që ishin para jysh, me qëllim
që të bëheni të devotshëm."

RRUGËT E PËRCAKTIMIT TË ILAÇEVE

Ekzistojnë rrugë të ndryshme për përcaktimin
dhe përdorimin e ilaçeve mbi të cilat ekzistojnë mosmarrëveshje mes specialistëve të
mjekësisë dhe mes dijetarëve fetarë, por pika
e përbashkët është se ag jërimi nuk prishet në
rastet në vijim:

1. Përdorimi i pikave të syrit, veshit dhe hundës.
2. Të g jitha ilaçet që thithen nga lëkura, si
kremat dhe pomadat, nuk shkaktojnë prishjen e ag jërimit.

LUTJA GJATË

3. Përdorimi i llojeve të ndryshme të kremave
dhe pomadave vaginale
4. Injektimi nënlëkurë, në muskuj, madje edhe
brenda damarit me përjashtim të inektimit llojeve të ilaçeve simulantë që bëhen shkak për
prishjen e ag jërimit ( pikëpamja e dijetarëve
fetarë në lidhje medikamenetet që injektohen
brenda damarit, janë të ndryshme).
5. Gazi i oksig jenit që thithet nëpërmjet
tubave.
6. Përdorimi i llojeve të ndryshme të lëndëve
për shpëlarjen e gojës ose i sprucatorëvetë
të ndryshëm me kusht që asg jë të mos kalojë poshtë fytit (edhe në këtë rast mes dijetarëve ekzistojnë pikëpamje të ndryshme).
7. Kokrrat nën g juhë si nitroglicerina(edhe
në lidhje me këto medikamenete ekzistojnë
pikëpamje të ndryshme mes dijetarëve fetarë).

MUAJIT RAMAZAN
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
ALLAHUM-ME SAL-LI ALA MUHAMMED VE ALIHI MUHAMMED
O ALLAH! JEPU GËZIM NJËRËZVE TË VARREVE.
O ALLAH! PASUROJE ÇDO TË VARFËR.
O ALLAH! NGOPE ÇDO TË URITUR.
O ALLAH! VESHE ÇDO TË ZHVESHUR.
O ALLAH! LAJA BORGJIN ÇDO BORGJLIU
O ALLAH! ÇLIROJE ÇDO TË MËRZITUR.
O ALLAH! KTHEJE NË VENDIN E VET ÇDO TË HUAJ.
O ALLAH! ÇLIRO ÇDO ROB LUFTE.
O ALLAH! RREGULLO ÇDO TË KEQE MIDIS MYSLIMANËVE.
O ALLAH! JEPI FUND VARFËRIS SONË ME PASURINË TËNDE.
O ALLAH! NDRYSHOJE GJENDEJN TONË TË KEQE DUKE NA DHËNË NJË
GJENDJE MË TË MIRË.
O ALLAH! NA I LAJ BORGJET TONA DHE NA ÇLIRO NGA NGUSHTËSIA.
TI JE I PLOTËFUQISHËM PËR ÇDO GJË RRAHMANURR-RRAHIM.
ALLAHUM-ME SAL-LI ALA MUHAM-MED VE ALIHI MUAHMMED
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ITIKAFI,

Beteja e Siffinit
Gota me qumësht

TRADITË
SHEKULLORE

NË IRAN
Ka më shumë se 5500 xhami në të gjithë Iranin
që të mbajnë I'tikafin dhe më shumë se 60.000
besimtarë nga Teherani do të marrë pjesë në këtë
traditë të shenjtë Islame.
I'tikaf është një praktikë Islame që përbëhet nga
një periudhe tërheqje në një xhami gjatë muajit
Ramazan për një numër të caktuar ditësh në përputhje me dëshirën e vet besimtarit.

I'tikafit '', njoftoi përfaqësuesi për Çështje Kulturore – Shoqërore i Qendrës për Mbikëqyrjen e
Çështjeve të Xhamive.
Huxhxhat ul Islam Sejjid Karami tha:
“Ka edhe 600 xhami të Provincës së Teheranit që
do ta mbajnë këtë ceremoni të cilat janë në gjendje të presin më shumë se 60.000 të besimtarë për
I'tikaf.

''Më shumë se 5500 xhami të Iranit janë të
gatshme për të pritur besimtarët për ceremoninë

HAFIZËT E KUR'ANIT
U NDERUAN NË INDONEZI

Në një ceremoni të mbajtur në kryeqytetin e Indonezisë, në Xhakarta, u nderuan një numër i
hafizëve të Kur'anit.
Ceremonia u mbajt nga dega e Indonezisë e Qendrës Dar-ul-Kur'an, nga Qendra e Astanit (Kujdestarisë) së Xhamisë së Shenjtë të Imam Hussejnit,
njoftoi Agjencia e Lajmeve Kaf.
Ata që u vlerësuan, nderuan në këtë ngjarje ishin
djem dhe vajza që kanë përfunduar së mësuari përmendësh xhyzin 29 dhe 30 (pjesë) të Kur’anit të
Shenjtë.
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Ceremonia filloi me këndimin e ajeteve nga Kur’ani
i Shenjtë, duke vazhduar me Tavashih, shfaqje dhe
poezi në lavdërim të Hazreti Zahra (a.s.) bija e
dashur e Pejgamberit Muhammed (a.s.).
Në fund të ceremonisë, certifikatat të nderit dhe
kopje të librit Texhvidi i Kur’anit, ku përfshihen
rregullat e Texhvidit të publikuara nga Xhamia e
Hazreti Abasit (a.s.) në qytetin e shenjtë të Qerbelasë, në Irak u dhuruan hafizëve të Kur'anit.
Qendra Dar-ul-Kur'an e Xhamisë së Shenjtë të
Imam Hussejnit (a.s.) ka qenë organizatore e kurseve Kur'anore në degët e saj në Indonezi për disa
kohë.
Ky është Kursi i Kur’anit i shtati me radhë që zhvillohet për trajnimin e mësuesve të Kur’anit në
Xhakartë, Indonezi, i cili ka filluar javën e kaluar
me pjesëmarrjen e aktivistëve të Kur'anit nga Xhakarta dhe rrethinat e tij.

Marrë nga Media e Lirë

N

ë pranverë të vitit 657, Muavije u nis nga
Damasku për në Irak me një ushtri. Ai e kaloi
kufirin e Sirisë dhe ndaloi në një fshat të quajtur Siffin, në breg të lumit Eufrat. Veprimi i parë i tij
ishte që t’i okuponte burimet e ujit.
Pasi e mori lajmin e nisjes së ushtrisë siriane, Aliu e
emëroi Akaba ibn Amr Ensariun si guverntor të Kufes, e
thirri Ibn Abbasin nga Basra që t’i bashkangjitej dhe më
pas u nis drejt Siffinit në prill të vitit 657.
“Shtatëdhjetë veteranë të betejës së Bedrit dhe 250
sahabe të Pemës së Besnikërisë marshuan nën flamurin e Aliut, përgjatë bregut të Eufratit, derisa arritën në Siffin” (“El-Mustadrak”, vëll.3)
Pas arritjes në Siffin, ushtria e Aliut pa se ushtria armike
i kishte marrë nën kontroll burimet e ujit. Aliu e dërgoi
Sa’sa ibn Sauhanin, një shok të Profetit, për t’i kërkuar
Muavijes që t’i hiqte ushtarët nga burimet, që gjithkush
të mund ta përdorte ujin lirisht. Siç mund të pritet,
Muavije nuk e pranoi këtë. Pas kësaj, Aliu u urdhëroi
trupave të tija që t’i merrnin me forcë burimet. Trupat
e tij i përzunë trupat siriane dhe i morën nën kontroll
burimet. Atë çast filloi paniku dhe shqetësimi në kampin e Muavijes. Hija e vdekjes nga etja filloi të dukej në
horizont. Por Amr bin Asi e siguroi se Aliu nuk do t’ia
mohonte ujin askujt.
Sirianët nuk kishin mundësi të merrnin ujë. Gjeneralët
e Aliut ishin të mendimit se duhet t’ia kthenin Muavijes
në të njejtën mënyrë siç kishte vepruar ai. S’kishte gjë
më të lehtë se t’i lije sirianët të vdisnin nga etja. Por Aliu
i qortoi butësisht për dëshirën e tyre për ta imituar një
shembull të cilin vetë e patën kritikuar më parë dhe u
tha:
“Lumi i takon Zotit. Askush nuk mund t’ia ndalojë
ujin një tjetri dhe gjithkush mund të marrë aq sa të
dojë.”
Në muajin Dhilhixhxhe (muaji i fundit sipas kalendarit
islamik) të vitit 36 pas Hixhrit pati disa konfrontime të
vogla që vazhduan në mënyrë sporadike. Me hyrjen e
muajit Muharrem (muaji i parë i vitit hixhri), luftimet u

shtynë për një muaj. Gjatë
këtij muaji të paqes, Aliu
sërish filloi me përpjekjet e
tija për ta zgjidhur problemin nëpërmjet negociatave
ose për të gjetur një zgjidhje që nuk do të lejonte luftë
ndërmjet muslimanëve. Por
të gjitha përpjekjet e tija
mbetet pa rezultate, për
vetë faktin se armiku i tij
nuk e shihte paqen si një
opcion. Për Muavijen, paqja
nuk ishte në përshtatshmëri me interesat e tija. Edhe
përkundër përvojave të hidhura, Aliu ishte i gatshëm të
besonte se paqja ishte e mundur.Por kur muaji Muharrem mbaroi dhe filloi muaji Safar, Aliu e dërgoi Merthid
ibn Harithin për t’u dërguar një porosi sirianëve.
Merthidi qëndroi para tyre dhe e lexoi porosinë:
O sirianë! Prijësi i Besimtarëve Aliu ju informon se ai
ju dha çdo mundësi për t’i verifikuar faktet dhe për
t’u informuar. Ai ju urdhëroi që ta ndiqni Librin e
Zotit por ju nuk ia varët veshin thirrjes së tij. Tani ai
s’ka gjë tjetër për t’ju thënë. S’ka dyshim se Zoti nuk
i do ata që e kundërshtojnë të Vërtetën. (“Historia” e
Taberiut, vëll.4, fq.6)
Kur të dyja ushtritë u përballën, Aliu, njësoj si para betejës së Basrës, ua dha trupave të tij urdhrat në vijim:
O muslimanë! Prisni që armiku ta fillojë luftën dhe
mbrohuni vetëm kur të sulmoheni! Nëse armiku dëshiron të largohet nga fushëbeteja, atëherë lejoni që ta
shpëtojë jetën e tij! Nëse Zoti ju fal fitore, atëherë mos
e plaçkisni kampin e armikut, mos i masakroni trupat e
të vrarëve, mos ua merrni armët ose parzmoret dhe mos
i sulmoni gratë e tyre! Por para se të gjithash, kujtojeni
Zotin çdo çast!
Aliu i vendosi trupat e tija në fushëbetejë. Komandën
e krahut të djathtë ia dha Abdullah ibn Abbasit, atë të
krahut të majtë Malik el-Eshterit kurse pjesën qendrore
të ushtrisë e komandoi ai vetë. Me të ishin shokët e të
Dërguarit të Zotit, në mesin e të cilëve edhe Ammar
bin Jasiri. Në fillim sulmuan sirianët dhe më pas Aliu u
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urdhëroi trupave të tija që t’i përgjigjeshin sulmit të tyre.
Beteja e Siffinit kishte filluar...
Ammar bin Jasiri i kishte kaluar të shtatëdhjetat asokohe
por besimi në Zotin dhe dashuria për të Dërguarin e tij
Muhammedin akoma i ndizej në zemër dhe i mundësonte të luftonte si një djalë i ri. Për t’ia rritur tonin dramatik kësaj beteje, ai e e kishte me vete armën e njejtë që e
kishte përdorur në Bedër kundër politeistëve të Mekkes.
Armiku me të cilin Ammar po përballej në Siffin, ishte
vetëm i maskuar si musliman por nuk arrinte ta mashtronte atë. Sytë e mprehtë të Ammarit e shihnin qartë
fytyrën pas maskës. Për të duhet të ketë qenë një përvojë
interesantë që sërish pas shumë vitesh, të përballej me
armikun e vjetër në një betejë të re. Për të, beteja e Siffinit ishte vetëm një përsëritje e betejës së Bedrit. Dhe
ai sërish po luftonte në anën e Muhammedit e të Aliut,
kundër armiqve të tyre. Teksa po i godiste sirianët, ai
thoshte:
“Sot luftojmë kundër juve për interpretimin e
Kur’anit, njësoj siç luftuam në kohë të Profetit për
shpalljen e tij”
Imam Ahmed bin Hanbeli në veprën “Musned” dhe
Hakimi në veprën “el-Mustadrak”, nëpërmjet Ebu Said
Hudriut e kanë përcjellur hadithin në vijim nga i Dërguari i Zotit:

“O Ali! Njësoj si luftoj unë kundër idhujtarëve
për shpalljen e këtij Kur’ani ti ke për të luftuar
një ditë për interpretimin e tij.”
Ammari pushoi për disa çaste dhe duke u folur shokëve
të tij, u tha:

“Allahu Ekber (Zoti është më i madhi). I Dërguari i Zotit e tha të vërtetën.” Njeriu që ishte pranë tij e pyeti
përse kishte thënë kështu. Ai iu përgjigj:

“I Dërguari i Zotit më kishte thënë se gjëja e
fundit që do të shijoja në këtë botë do të ishte
qumështi. Tani e di se më ka ardhur koha të takohem me të. Aq shumë kohë dhe me aq shumë
dëshirë e kisha pritur këtë çast. Ja ku erdhi më
në fund. Lavdi i qoftë Zotit!”

do të thotë
të dashurosh
më shumë

Ammari ishte i trajtësinë me dashurinë ndaj Zotit dhe
ndaj të Dërguarit. Ai e piu qumështin, i hipi kalit të
tij dhe me të shpejtë u nis drejt rradhëve siriane. Pas
pak, në mesin e tyre e vërejti Amr bin Asin dhe thirri:
“I mallkuar qofsh o shërbetor i Muavijes! E shite fenë
tënde për Egjiptin. A e ke harruar parashikimin e të
Dërguarit se një grup i lig ka për të më vrarë mua? Më
vështro mirë! A s’më njohe? Unë jam, Ammari. Ammari,
i biri i Jasirit, miku i Muhammedit.”

Zotin

p.sh. falja e namazit, agjërimi i muajit të ramazanit dhe
veshja e hixhabit. Me anë të faljes së namazit falënderojmë Zotin e Madhëruar për begatitë që na i ka dhuruar.

Amr bin Asi i kishte konsideruar të gjitha mundësitë
dhe e kishte zgjedhur Egjiptin. Por heshti, duke e ditur se po ta hapte gojën, vetëm sa do ta pranonte gabimin dhe pavarësisht se çdo të thoshte, vetëm do ta
tradhëtonte vetveten.
Ammari po kalëronte për herë të fundit mbi tokë.
Shumë shpejt do të shkonte drejt Qiejve për t’u takuar
me mikun e tij të dashur Muhammedin, i cili po e priste
për ta përshëndetur dhe për t’ia shkundur nga flokët
pluhurin e Siffinit, njësoj siç ia kishte shkundur vite më
parë, pluhurin e hendekut të Medines nga flokët dhe
nga fytyra e tij shkëlqimtare.

“Miqtë e mi! Sulmojeni armikun! Nuk ka kohë
për të dyshuar e për të pritur. Dyert e Qiejve
janë hapur sot por që të mund të hyni, duhet t’i
përdornit shpatat tuaja kundër këtyre armiqve
të Zotit dhe të të Dërguarit të Tij. Sulmojini!
Thyeni shpatat e tyre, shtizat dhe kokët, që të
mund të hyni nëpër dyert e dritës dhe të lumturisë së përjetshme. Atje do të jeni në shoqëri të
Muhammedit, të të Dashurit të vetë Zotit.”

Duke sulmuar në të djathtë e në të majtë, Ammari po
përparonte, krejtësisht shpërfillës ndaj rrezikut. Koka
dhe fytyra i ishin kapluar në pluhur e në gjak dhe ishte
vështirë ta njihje. Atë çast, një ushtar sirian, duke marrë shënjestër, e hodhi drejt tij një shtizë, e cila e goditi
pikërisht mbi zemër. Duke rënë nga kali i tij, ai tashmë
e kishte shkëmbyer jetën e tij me kurorën e dëshmorit.
Me këtë kurorë mbi kokë, Ammar bin Jasiri hyri në shoqërinë e të Përjetshmive të Parajsës, të prirë nga miku i
tij, Muhammedi.

Vetë Ammari po e udhëhiqte sulmin dhe shumë shpejt hyri në mesin e trupave siriane. Por gjatë këtij sulmi filloi të ndjente një etje të madhe dhe dalëngadalë
u tërhoq prapa drejt ushtarëve të tij dhe u kërkoi ujë
bashkëluftëtarëve të vet. Atë çast nuk gjetën dot ujë dhe
dikush i zgjati një tas me qumësht. Kur Ammari e pa
tasin me qumësht para vetes, një drithmë i kaloi nëpër
trup. Buzët iu lakuan në një buzëqeshje dhe thirri:

Dy kalorës sirianë erdhën tek Muavijeja dhe secili pretendonte se ai e kishte hedhur shtizën që e vrau Ammarin, duke shpresuar se Muavije do t’i shpërblente.
Amr bin Asi ishte me Muavijen dhe i pyeti: “Përse keni
aq shumë dëshirë të futeni në zjarrin e ferrit?”
Historianët dhe shkencëtarët e hadithit e kanë përcjellur
parashikimin e të Dërguarit të Zotit se Ammar bin Jasiri
do të vritej nga një grup i devijuar.

38

Festa e adhurimit

Mosha e pubertetit

Duart e vogla të tyre i vendosin përballë fytyrës, bëjnë lutje dhe nga Zoti kërkojnë dëshirat e tyre. Fytyrat
e rrumbullakëta dhe të vogla të tyre ndriçojnë. Gjatë
faljes së namazit bëjnë lutje për prindërit e tyre, i kujtojnë ditët e fëmijërisë së tyre dhe u vjen buzëqeshja.
Por, tani e tutje, si namazi ashtu dhe agjërimi janë bërë
të detyrueshme për ato. Sot, është “festa e adhurimit”
të fëmijëve. Ata janë të gëzuar dhe përgatiten për festën. Fëmijët në këtë moshë e ndjejnë më shumë Zotin si dhe krijohen marrëdhënie më të mira dhe më të
ngushta me Zotin. Namazi është lidhja me Zotin dhe
falënderimi ndaj Tij.
Fëmijët në këtë moshë mësojnë ndryshimin në mes
mahremit (të afërmit) dhe namahremit (jo të afërmit)
si dhe faljen e namazit në kohën e duhur. Namazin e
falim që ta adhurojmë Zotin e Madhëruar. Nëse nuk e
adhurojmë Zotin e Madhëruar nuk kemi vepruar drejt.
Zotin e Madhëruar duhet adhuruar për arsye se na e ka
dhënë shëndetin dhe na ka falë nënën dhe babanë që na
duan shumë. Kur falemi e ndjejmë veten më pranë Zotit dhe njëkohësisht bisedojmë me Të. Personi që falet
nuk duhet që të gënjejë të tjerët si dhe të grindet me
ata. Festa e adhurimit është një ditë në të cilën shumë
gjëra dhe punë për ne bëhen të detyruara (vaxhib) si

Intervistë me fëmijët rreth
festës së fillimit
të pubertetit
A ju kujtohet festa e fillimit të pubertetit?

Në kohën kur kam arritur moshën e pubertetit, nëna
më dhuroi një shami koke dhe sixhade, dhe më tha:
Tani e tutje, namazi është bërë i obligueshëm për ty,
dhe duhet që të falësh namazin.

Cili është opinioni juaj në lidhje
me moshën e pubertetit?

Sipas mendimit tim, fëmijët në këtë moshë e ndjejnë
më shumë Zotin, si dhe krijohen marrëdhënie më të
mira dhe më të ngushta me Të.
Asja thotë: Sipas Mendimit tim namazi është lidhja e
njeriut me Zotin, shprehja e shqetësimit dhe zhdukja e brengave; dhe në të njëjtën kohë edhe shprehja e
falënderimit ndaj Tij.
Arta thotë: Në kohën kur kam arritur në moshën e pubertetit, kam mësuar shumë gjëra. Ndryshimin në mes
mahremit (familjarët e afërt ku femra të dali përballë
tyre edhe pa veshjen islame) dhe jo mahremit (meshkujt e tjerë ndaj të cilëve femra nuk mund të dali përballë
tyre pa veshjen islame) si dhe faljen e namazit në kohën
e duhur.
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Esmeralda rreth festës së fillimit të pubertetit thotë:
Festa e pubertetit është një ditë në të cilën shumë gjëra
dhe punë për ne bëhen obligim (vaxhib) si p.sh. falja
e namazit, agjërimi i muajit të ramazanit dhe veshja e
hixhabit.

Pse merr abdes para faljes?

Edina thotë: Sepse duhet që të jemi të pastër para se të
bashkëbisedojmë me Zotin.

Pse duhet adhuruar Zotin e Madhëruar?

Zotin e Madhëruar e adhuroj sepse më ka dhuruar
shëndetin dhe më ka krijuar nënën dhe babën që më
duan shumë.
Tesa në lidhje me namazin thotë: Namazin e falim që
ta adhurojmë Zotin e Madhëruar. Nëse nuk e adhurojmë Zotin e Madhëruar, nuk kemi vepruar drejt.

Çka ndjeni kur faleni?

Kur falemi e ndjejë veten më pranë Zotit dhe në ndërkohë bisedoj me Të.
Emira gjithashtu shprehet:Kur e fali namazin, nuk
duhet që t’i gënjejë të tjerët dhe të grindem me shoqërinë.

Pse nuk bisedoni me nënën dhe babën?

Edhe me prindërit bisedoj shumë, por ekzistojnë disa
gjëra që prindërit e mi nuk mund të më japin si p.sh.
shëndetin, që një gjë të tillë e kërkoj vetëm nga Zoti i
Madhëruar.

Çfarë kujtimi keni nga namazi?

Një herë isha duke u falur. Djali i hallës m’u afrua
pranë dhe më foli, dhe unë u ktheva nga ai dhe e pyeta: “Çka thatë?”

Merita shprehet: Shumicën e kohës, e kujtoj Zotin

e Madhëruar, e falënderoj Atë për të gjitha begatitë që
na i ka dhuruar, si dhe fali namazin.
Në shtëpi po falja namazin ndërkohë vëllai im i vogël
më hoqi shaminë nga koka dhe u largua; dhe unë e
ndërpreva namazin.
Një ditë isha duke u falur dhe bëra sexhde tre herë.
Shoqja më qeshi dhe mua më zuri e qeshura.
Arlinda që dëshiron të bëhet aktore thotë: me anë të
faljes së namazit falënderojë Zotin e Madhëruar për të
gjitha këto begati të mira që m’i ka dhuruar.
Një ditë të muajit ramazan isha duke u falur nëna ime
po e përgatiste iftarin. E ndjeva aromën e ushqimit, e
ndërpreva namazin përgjysmë dhe shkova në drejtim të
kuzhinës.
Një ditë isha duke u falur dhe shoqja më shtyri nga
mbrapa, dhe mua m’u prish namazi.
Një ditë isha duke u falur dhe motra ime e vogël erdhi,
më mori sexhaden e namazit në të cilën po falesha dhe
iku. Por, tani edhe ajo falet.

Afërdita thotë: Një ditë isha duke u falur dhe vajza

e hallës sime më thirri. Unë iu përgjigja me “urdhëro”
dhe e prisha namazin.

Kush ju nxit për faljen e namazit?

Nëna dhe motra ime.
Albana thotë: Mua gjyshja më ka mësuar që të falem.
Andrra shprehet: Namazi i parë të cilin e kam falur,
ka qenë pas festës së pubertetit. Për këtë më ka nxitur
shumë nëna.

PYETJE DHE PËRGJIGJJE
Ju pyesni, dijetarët përgjigjen.
LIDHJA MES TË “USHQYERIT ME
HARAM” DHE VETËVRASJES
Në emër të Allahut – Mëshiruesit e Mëshirbërësit
Paqja qoftë me ju!
PYETJA
Le të jetë paqja dhe shpëtimi me të gjithë ata të cilët
përpiqen në përhapjen e mendimit Islam!
Profesor i nderuar, më lejoni të ju shtroj pyetjen e cila
është e ndërlidhur me furnizimin e lejuar dhe furnizimin e ndaluar.
Allahu I lartësuar në ajetin 29 të sures Nisa thotë:

“ O ju që besuat, mos e konsumoni pasurinë
tuaj me rrugë të palejuar, përveç se me tregti të
kënaqësisë së ndërsjellë, dhe mos bëni vetëvrasje, se me të vërtetë Allahu ndaj jush është i
Mëshirbërës.”
Pyetja e cila shtrohet me këtë rast është kjo: pse Allahu “të ushqyerit e të ndaluarës” e ka prezantuar si
vetëvrasje? Ose me fjalë të tjera, cila është lidhja mes “të
ushqyerit e haramit” dhe vetëvrasjes?
Ju faleminderit paraprakisht për kohën e ndarë dhe të
dhënies së zekatit ndaj dijes.
Në dorë të Zotit.
PËRGJIGJE
Në emër të Allahut – Mëshiruesit e Mëshirbërësit
Paqja qoftë me ju! Para së gjithash do të doja t’iu falënderohem për pyetjen e parashtruar me shpresën se do të
ofrojmë një përgjigje të dobishme.
Pjesa e pare e ajetit 29 të sures Nisa’ përkon me raportet ekonomike të individit në shoqëri, të cilat thirren
në shkëmbim të arsyeshëm dhe të shëndosh ekonomik të të mirave dhe shërbimeve dhe të shmangies së
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shpenzimit të pasurisë në kamata, lojëra fati e karta/
kumar dhe në gjëra të tjera të ndaluara. Në vazhdim
prezantohet rregulla për ndalimin e vetëvrasjes dhe
përgjithësisht të vrasjes së njerëzve të tjerë, ashtu që ajeti të përfundoj me fjalët Allahu me të vërtetë është i
Mëshirshëm ndaj jush.
Mirëpo, pse menjëherë pas ndalimit të tregtisë së palejueshme dhe paligjshme vie edhe ndalimi i vetëvrasjes
dhe i vrasjes së njerëzve të tjerë? Disa nga komentuesit
e Kuranit Fisnik kanë thënë se nuk ka ndonjë lidhje të
rëndësishme mes këtyre dy rregullave dhe se kemi të
bëjmë me dy rregulla të ndryshme brenda përmbajtjes
së të njëjtit ajet. Mirëpo disa prej komentuesve të tjerë
të Kur’anit Fisnik janë të bindur se rregulla e dytë që
përkon me ndalimin e vetëvrasjes ndërlidhet me rregullën e parë që përkon me ndalimin e punëve të paligjshme ekonomike dhe se e gjithë kjo nuk është rastësi.
Kur’ani Fisnik krahas këtyre dy ndalesave të përmbajtura në dy rregullat e përmendura dëshiron ta ekspozoj
edhe një çështje të rëndësishme e cila flet për rolin dhe
ndikimin e ushtrimit të kamatës, bixhozit, shpërlarjes
së parave dhe punëve të tjera ekonomikisht të dëmshme
që ndikojnë në shëndetin e individit dhe shoqërisë. Sikur dëshiron të na thotë se tregtia e pandershme dhe
klima e pandershme ekonomike në shoqëri me vete
tërheqin edhe vdekjen e shoqërisë dhe individit.
Rendi i padrejtë ekonomik dhe zhvillimor do të shkaktoj ndërlikime në shkëmbimet ekonomike dhe
të shpenzimit të kapitalit shoqëror në gjëra jo të
shëndetshme, të cilat ekonominë e shoqërisë dom ta
shmangin nga përparimi, ndërsa kjo negativisht do të
shprehet në sferat e tjera të jetës së njerëzve dhe me
këtë do ta ndaloj lulëzimin dhe zhvillimin e shoqërisë –
meqenëse ekonomia është shtyllë dhe themel i nevojave
të tjera, tregëtisë dhe të përpararimit shoqëror. Nëse në
shoqëri nuk vendoset një rend i shëndoshë ekonomik
kjo do të shprehet keq edhe në të gjitha levat e tjera
të sistemit, nga ajo e politikës e deri te kultura. Me
rrënimin e rendit ekonomik të një shoqërie aty do të
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paraqitet prostitucioni, vetëvrasjet, veprat penale, vjedhjet dhe plaçkitja e pasurisë.

te lumturia, përkryeshmëria dhe te realizimi i synimeve
dhe dëshirave. Rruga e parë është imani dhe besimi në
Allahun dhe respektimi i ligjeve të Tij të krijimit. Këtë
rrugë na e ofrojnë të Dërguarit e Allahut, librat qiellor dhe arsyeja – ashtu që përmes të kuptuarit të drejtë
ta arrijmë lumturinë dhe për t’i realizuar dëshirat tona
materiale dhe shpirtërore.

Me këtë rast edhe pse e pëson individi, gjithashtu rrënohet e shkatërrohet edhe shoqëria si tërësi. Në një shoqëri të tillë në shkatërrim sistemi arsimor nuk zhvillohet me ritmin e nevojave, rrënohet shëndeti i njerëzve,
fillojnë të prishen raportet ndërnjerëzore, rrezikohet
siguria publike, do të korruptohet policia, ndërkaq
me këtë do të vritet edhe sistemi gjyqësor.
Në pjesën e fundit të ajetit në fjalë të sures Nisa’
Allahu i Lartësuar dëshiron që njerëzve t’ia mbjellë shpresën në Mëshirën e Tij, që njerëzit – Zoti
na ruajt – për shkak të vështirësive ekonomive
të mos iu rreken mënyrave të dëmshme dhe të
ndaluara të tregëtisë ose që për shkak të shfaqjes
së ekonomisë së pashëndetshme në shoqëri të biejnë
në zhgënjim e mjerim dhe me këtë t’i shkaktojnë dëm
vetit dhe shoqërisë. Ata duhet ta dinë se Allahu i Lartësuar është i mëshirshëm ndaj robërve të tij të mirë.
Në fund, shpresojmë sinqerisht se me sukses iu kemi
përgjigjur pyetjes Tuaj.
Prof. Shahrijar Sulejmani

e nëpër gjyshe që ofrojnë shërbimet e këtij lloji nga
tradita e vendit, gjithnjë e me të njëjtin qëllim për t’u
shëruar. Të gjitha ato akte i kam hudhur në lum. A kam
vepruar mirë? Mirëpo më ka mbetur edhe një “hajmali” (shkrim) ku kam foton time dhe të bashkëshortit
tim të cilën ma kishte dhënë një grua duke më thënë se
është në suren janë të shkruara me germa arabe.
Nuk e di se si t’ia bëjë me këtë shkrim a ta hedhë në lum
apo ta djeg, mirëpo drojë se nëse e djeg do të bëjë ndonjë mëkat ose, ruana Zot, gjendja jonë të përkeqësohet
edhe më shumë, ose nëse e shqyej foton kam frikë për
veten dhe burrin tim. Jam para një problemi e dileme
shumë serioze. Ndërkohë kam dëgjuar se të gjitha këto
veprime janë të mëkatshme, edhe pse Allahu e di më
së miri, andaj kemi vizituar një hoxhë i cili shëron me
rukje, gjë e cila u shoqërua me reagime të tmerrshme
dhe kjo më ngjanë sa herë që e përsëris këtë vizitë.

PAMUNDËSIA
E SHTATËZËNISË DHE RUKJET
PYETJA:
Paqja qoftë me ju, jam e martuar me vite të tëra ,
ndërkaq për mua e bashkëshortin tim kjo martesë nuk
u kurorëzua me fëmijë. Lutem që Allahu i dashur të
më falë meqë kam shkuar te hoxhallarë të ndryshëm
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Më duket se duhet bërë shumë rukje deri sa të shërohem plotësisht, ndërkaq unë jetoj në Gjermani andaj e
gjithë kjo vështirë të realizohet. Ju lutem të më thoni
çfarë mendoni se si të veproj më së miri me këtë shkresë
në të cilën është fotoja ime edhe e bashkëshortit tim.
Pres përgjigjen tuaj, duke qenë paraparkisht shumë
mirënjohëse për këtë.
PËRGJIGJE
Në emër të Allahut – Mëshiruesit e Mëshirbërësit
Paqja qoftë me ju,
E nderuar,
Në jetën e njeriut ekzistojnë dy rrugë për të arritur deri

Rruga e dytë është njohuria/dituria, gjegjësisht njohja e
ligjeve të kësaj bote dhe interpretimi e përdorimi i drejtë i tyre, si dhe ballafaqimi me sfidat jetësore. Është me
rëndësi të theksohet se këto dy rrugë janë të ndërlidhura, që donë të thotë se duhet shfrytëzuar të dyja. Kjo
varet pikërisht prej aftësive perceptuese të njeriut, si për
shembull: sytë janë për të parë, veshët për të dëgjuar,
ndërkaq qëllimi i tyre i përbashkët është të kuptuarit
e njeriut. Andaj duhet të shërbehemi me besimin, por
edhe shkencën.
Gjëja e dytë të cilën duhet theksuar është fakti se edhe
besimi dhe dijet shkencore të njeriut kanë bërë që njeriu të shmanget nga shtrembërimet, nga qëndrimet e
pa argumentuara dhe nga fjalët kuturu. Në bazë të këtij
parimi duhet ta dini se çështja e mospasjes së fëmijëve
është pasojë e një varg shkaktarëve të cilët duhet njohur.

Ju ecni rrugës së drejtë, ndërkaq Allahu i Lartësuar do
t’iu ndihmojë.

Pra, mos i harroni disa gjëra:

1. T’i drejtoheni mjekut dhe shërimit të bazuar në faktet shkencore
2. Të luteni dhe të kërkoni falje për mëkatet eventuale.
3. T’iu jepni lëmoshë të varfërve dhe nevojtarëve, sado
pak të jetë ajo, duke mos e cënuar dinjitetin e nevojtarit
Sigurisht se Allahu i Lartësuar do ta zgjidhë rastin tuaj,
mos u brengosni. Nuk keni nevojë të shkoni nëpër
fallxhore ose te njerëzit injorantë, por të keni besim
vetëm në Allahun e Lartësuar, pra të bazoheni në besim
dhe në shkencë.
Prof. Akbar Eydi

Së pari, një vit nuk është shumë dhe
nëse Allahu dëshiron mundësia për
këtë është e hapur.
Së dyti, duhet t’i drejtoheni mjekut me përvojë, ngase ky problem –shikuar shkencërisht - sot
është i zgjidhshëm, ndërsa janë të
njohura edhe metodat e zgjidhjes së
këtij problemi.
Së treti, kur e kemi parasysh besimin,
disa nga mëkatet tona janë shkaktarë
që na largojnë nga disa mirësi. Andaj
kërkimi i faljes, lutja, ndërsa krahas
tyre edhe shkuarja te mjeku mund të
jenë të dobishme. Të lutesh mu ashtu siç ishte lutur i Dërguari Zekerija,
ndërkaq Allahu ia pranoi lutjen dhe
ia fali për pasardhës të dërguarin Jahjan a.s.. Nganjëherë kjo na shfaqet si
sfidë.
Sa i përket tekstit Kur’anor dhe lutjeve,
mos i digjni por futini në dhe në ndonjë
vend të pastër ose le t’i merr me vete uji i
ndonjë lumi paksa të madh.
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mjekësore për 500 vitet në vijim. Ndër shpikjet e tij të
shumta, Zahrawi zbuloi përdorimin e Catagut për qepjen e plagëve – paraprakisht duhej një operacion i dytë
për të hequr stendat. Ai gjithashtu thuhet se ka kryer
operacionin e parë cezarian dhe krijoi pincetat e para.

KAFEJA

Tani , pija më e famshme ne botën perëndimore është
kafja. Kafja është rritur për herë të parë ne Jemen rreth
shekullit IX . Ne ditët më të hershme kafja ndihmonte
Sufitë të qëndronin gjatë netëve të vona të përkushtimit. Më vonë u sjell në Kairo nga një grup studentësh
dhe kështu kafja u shpërnda në tërë Perandorinë. Në
shekullin XIII ka arritur në Turqi , kurse në Evropë përdorimi i kafesë filloi tek në shekullin XVI , që u soll nga
tregtarët venecian në Itali.

MAKINA FLUTURUESE

SHPIKJET MUSLIMANE
QË FORMËSUANË BOTËN MODERNE
Mendoni për origjinën e jetës së sotme moderne, për
filxhanët e kafesë dhe Italia shpesh na bie ndër mend.
Por në fakt, Jemeni është vendi i origjinës së shumë
shpikjeve që shumica ndër ne nuk kishim njohuri se
nga vinin, ndonëse rrethohemi nga to çdo ditë.
Së bashku me Universitetin e parë, madje dhe furçën e
dhëmbëve, numri i shpikjeve në botën
muslimane është shumë i madh dhe këto të fundit, janë
shumë të rëndësishme në funksionimin normal të jetës
së njeriut.
Origjina e këtyre ideve themelore dhe objekteve – baza
e çdo gjëje duke filluar nga biçikleta deri në shkallët
muzikore – janë në qendër të “ 1001 Shpikjeve “ , një
libër në të cilin shkruhet për 1,000 vitet “ e harruara”
te trashëgimisë Islame.
44

“Ka një vrimë në njohuritë tona, ne kërcejmë prej Rilindjes tek Grekët antik” – tha profesor Salim al-Hassani, kryetar i Fondacionit për Shkencë Teknologji dhe
Civilizim dhe editor i librit të lartpërmendur.
“1001 Shpikjet” tani është një ekspozitë në Muzeun e
Shkencave të Londrës. Hassani shpreson se ekspozita
do të nxjerr në pah kontributin e kulturave jo-perëndimore sikurse ishte Perandoria Islame që njëherë mbuloi Spanjën dhe Portugalinë, Italinë Jugore dhe u shtri
deri në disa pjesë të Kines – për të paraqitur civilizimin
. Këtu Hassani ndan Top 10 shpikjet më të jashtëzakonshme muslimane:

KIRURGJIA

Rreth vitit 1,000 , mjeku i njohur Al Zahrawi publikoi një enciklopedi me 1,500 faqe të ilustruara rreth
kirurgjisë që u përdor më vonë në Evropë si referencë
mjekësore për 500 vitet në vijim. Ndër shpikjet e tij të
shumta, Zahrawi zbuloi përdorimin e Catagut për qep-

“Abbas Ibn Firnas ishte personi i parë i cili tentoi të
konstruktonte një makinë e cila do të fluturonte.”- tha
Hassani. Në shekullin IX ai projektoi një aparat fluturues, përafërsisht i ngjan një kostumi të shpendëve.
Në gjykimin e tij të famshëm pranë Kordovës ne Spanje, Firnas fluturoi lart për disa çaste, para se të bjerë në
tokë dhe pjesërisht kishte thyer kurrizin e tij. Planet
dhe projektet e tij pa dyshim kanë qenë shtysë për artistin e famshëm Italian dhe shpikësin Leonardo da Vinci
qindra vjet më vonë.- tha Hassani.

UNIVERSITETI

OPTIKA

Shumë nga përparimet më të rëndësishme ne studimin
e optikes vijnë nga bota islame” – thotë Hassani. Rreth
vitit 1000 Ibn al- Haytham vërtetoi se njerëzit shohin
objekte nga drita e reflektuar në ta dhe hyn drejt në sy,
duke hedhur poshtë teorinë e Euklidit dhe Prolomeut
që drita emitohet vetë nga syri. Ky fizikant i madh musliman zbuloi gjithashtu dhe fenomenin e fotoaparatit ,
i cili shpjegon se si syri sheh imazhe drejtë për shkak të
lidhjes midis nervit optik dhe trurit.

MUZIKA

Muzikantët muslimanë kanë një ndikim të thellë në
Evrope, duke datuar nga koha kur Charlemagne mundohej të hynte në konkurrence me muzikën e Bagdadit dhe Kordobës, sipas Hassanit. Ndër instrumentet e
shumta që arritën në Evrope nga Lindja e Mesme janë
lahuta dhe rababi, paraardhës i violines. Shkallët moderne të muzikës, gjithashtu thuhet të kenë rrjedhur nga
alfabeti arab.

FURÇA E DHËMBËVE

Sipas Hassanit, Profeti Muhammed (paqja qoftë mbi
të dhe Familjen e tij) e ka popullarizuar përdorimin e
furçës së parë të dhëmbëve rreth vitit 600. Duke përdorur një degë të pemës Misvak, ai pastronte dhëmbët
dhe freskonte frymëmarrjen. Përmbajtjet e ngjashme
me Misvakun përdoren tani në pastën modern të
dhëmbëve.

LEVA NGRITËSE

Ne 859 një Princeshë e re me emrin Fatima al-Firhi
themeloi universitetin e parë i cili jepte diploma në Fez,
Maroko. Motra e saj , Miriam, themeloi një xhami ngjitur dhe së bashku si tërësi u formua Xhamia Al- Qarawiyyin dhe Universiteti. Ende veprojnë , gati 1,200
vjet më vonë- tregon Hassani i cili shpreson që njerëzit
do të kuptojnë që të mësuarit është në thelbin e traditës
islame dhe se historia e motrave Al-Firhi duhet të frymëzojë gratë e reja muslimane nga mbarë bota.

Shumica bazike e automatikës moderne së pari hyri
në pune në botën muslimane, duke përfshirë kështu
levën revolucionare e cila lidhej me një sistem shufrash.
Duke e kthyer lëvizjen rrotulluese në lëvizje lineare,
leva mundëson ngritjen e objekteve të rënda me lehtësi relative. Kjo teknologji, e zbuluar nga Al-Jazari në
shekullin XII, u përhap në tërë globin, duke vazhduar
te biçikleta e deri tek motorët me djegie të brendshme.

ALGJEBRA

SPITALET

Fjala “algjebra” vjen nga titulli i traktatit te famshëm të
shekullit të IX të një matematicienti të
famshëm Persian libri i quajtur “ Kitab al-Jabra l-Mugabala & quat “ që përkthehet afërsisht si “Libri i arsyetimit dhe balancimit.” Ndërtuar në rrënjët e sistemeve
Greke dhe atyre Hindu, rendi i ri algjebrik ishte një
sistem i unifikuar i numrave racional, irracional dhe
magnitudave gjeometrike. I njëjti matematicient, AlKhwarizmi, ishte i pari të paraqiste konceptin e ngritjen e numrave në fuqi.

“Spitalet siç i njohim sot, me reparte dhe qendra mësimore, vijnë nga Egjipti i shekullit të IX,” shpjegoi
Hassani. Qendra e parë mjekësore e tillë ishte Spitali
Ahmad ibn Tulun, themeluar në vitin 872 në Kairo.
Spitali Tulun ka siguruar kujdes pa pagesë për këdo që
kishte nevojë, parim ky i bazuar në traditën muslimane
për t’u kujdesur për të sëmurët. Nga Kairo, spitale të
tilla u shpërndanë në të gjithë botën muslimane.
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EKUIPAZHI ME GRATE ME SHAMI

NE FLUTURIMIN HISTORIK

A janë spitalet tona në shërbim të humanitetit? Si është
shërbimi spitalor në vendin tonë? Për këto pyetje, revista
"Vlera" mori përgjigje shqetësuese!

Pilotet e ‘’Three Royal Brunei Airlines’’ kanë bërë kthesë
në histori duke u bërë të parat pilote femra, ekuipazh ky
i pari i kësaj kompanie të fluturimit i përbërë e vetem
nga gra. Këto të fundit bënë udhëtimin e tyre të parë në
Arabinë Saudite, ku gratë nuk lejohen të vozisin.

Sabri Fejza

Gratë vozitën airoplanin Boeing 787 Dreamliner nga
Brunei ne Xhide. Ky moment historik përkoi me Ditën
Kombëtare të Bruneit për festimin e pavarësisë së këtij
vendi.

Disa doktorë janë joprofesionistë...
Herën e fundit që kisha nevoj të shkoj në spital, aty
ishte mjerin, madje nuk ishin as paisjet ementare për t'i
kryer analizat. Paisjet e reja që i ka dhuruar si donacion
bota për të bërë analizat, nuk dinë t'i përdorin, seose
aty punojnë njerëz të paaftë. Sallat e operimit, sikur
cjapi te kasapi.

Feride Hasani

Frikësohëm të shkoj në spital...
Masa dërrmuese të janë "kasap" jo doktorë, për arsye se, po nuk pate para tu japësh paraprakisht, nuk të
prekin me dorë, nuk të kryejnë kurfarë shërbimi, edhe
nëse je duke vdekur, nuk të marrin në dorë pa u dhënë
para. Bile, frikësohëm të sëmurem e të shkoj në spital
sepse aty veç të përkeqsojn gjendjen. Ama, nëqoftëse e
ke xhepin plotë, e pamundura bëhet e mundur!
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Hamit Hajdari

Çdo gjë me para...
Thënë të drejtën nëpër spitalet tona nuk i kemi as
kushtët bazike. Nëse shkon me e bë një kontroll duhët
të paguash për të , gjithashtu edhe injeksionin që e
merr, po s'pate para as a të nuk ta bëjnë. Mandej, dhe
medilamentetët po kushtojnë shtrenjtë. Une si pensionist, me një pension të vogël mezi ia dalë të mbijetoj, se duhët të blej barëra për tu mjekuar, paratë e
pensionit nuk më mjaftojnë, sepse duhët të mbajë dhe
familjën!

Halime Surdulli

S'ka higjienë nëpër spitalet tona...
Pastërtia në spitalet e vendit tonë nuk është hiç ashtu
siq duhët të jetë. E dyta ka shërbim mjaft cilësor, vetëm
poqëse ke para çdo gjë është e mundur.

Vitin e kaluar, gratë ne Arabinë Saudite fituan të drejtën të votojnë për herë të pare në zgjedhjet komunale.
Një total prej 978 femrave të regjistruara si kanditate.
Ato ishin krahas 5,938 burravedheduhejtëflisnin pas
një ndarjeje përderisa ishin në fushate, ose të përfaqësoheshin nga burrat.
Vendimi për të lejuar gratë të marrin pjesë është marrë
nga Mbreti Abdullah dhe është parë si pjesë e rëndësishme e trashëgimisë së tij.

ARRITJE E MADHE

Kapitenja e udhëtimit ishte Sharifa Czarena, e
ndihmuar nga oficeret e larta Sariana Nordin dhe Dr.
Nadiah PgKhashiem.

Kapitenja Czarena është trajnuar ne Mbretërinë e Madhe dhe në dhjetor 2013 u bë e para pilote nga Royal
Brunei të fluturonte jashtë Heathrow të Londrës me
Boeing 787 Dream liner.
Ajo citoi në “The Brunei Times” se në vitin 2012 : ‘’
Njerëzit zakonisht e shohin të qenurit pilot është një
profesion për meshkuj.’’

"SI NJË GRUA, NJË GRUA NGA
BRUNEI, KJO ËSHTË NJË ARRITJE
E MADHE. ËSHTË ME TË VËRTETË
MËSIM PËR GJENERATAT E REJA ,VAJZAT
SIDOMOS SE ÇDO GJË QE ATOËNDËRROJNË, ATO MUND TA ARRIJNË ATË.’’
Arabia Saudite është i vetmi vend në botë ku vozitja nga
gratë është e ndaluar. Edhe pse teknikisht nuk është e
paligjshme për gratë te vozisin, licencat lëshohen vetëm
për meshkujt , dhe femrat të cilat vozisin në publik,
gjobiten dhe arrestohen nga policia.
Gratë saudite kanë nisur një seri fushatash – duke përfshirë mediat sociale – për të kërkuar një lehtësim të
kufizimeve.
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ZHVESHJA
Uh, sa i bukur, ky fustan i shkurtër,
Do ta vesh njëherë
Pastaj do ta gjuaj,
E s'do ta vesh më asnjëherë!
Jo më rrika bukur
Ashtu më duket besoj,
Jo nuk do t'a gjuaj,
Vetëm pak do e shkurtoj!
Gjoksin s'e kam ekzpozuar mjaft,
Shiko atë vajzën atje,
Dua edhe unë ashtu,
Se askush s'po më vë re!
Xhinset s'i kam shqyer
Por tani do t'i shqyej unë
Se askush s'po m'i sheh linjat,
Sa të bukura i kam unë!
Tani do të dal në qytet,
Çfarë të vesh, për besë nuk di?
Në xhinse e këmishë të shkurtër do të dal,
Se në bluzë në këtë vapë s'mund të rri!
Shumë njerëz më shikojnë,
Nuk e di as vetë çfarë kanë,
Sa vapë është, dielli të përvëlon,
Më vjen të qesh se si të veshur janë!
Tani në shtëpinë time,
Uh... do të ulem e do të pushoj,
Do të vesh pizhamet e gjata,
Se turp... kështu në shtëpi të qëndroj!!!
"Nëse zhveshja e femrave tregon civilizimin, atëherë kafshët janë më të civilizuar se ne."
(Mehmet Akif Ersoj)
Autor:Dafine Bajrami, Gjilan.
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MARTHA:

KRISHTERJA AMERIKANE
SOLIDARIZOHET PËRMES

HIXHABIT

"MUSLIMANET JANË SHUMË TË FORTA, GRA TË PAVARURA TË CILËT ZGJEDHIN QË TË MBULOJNË KOKËN E TYRE,
SI PJESË E BESIMIT TË TYRE. UNË NUK DO TË NDJEHEM SI
ATO GRATË MUSLIMANE, PËR SHKAK SE ATO NDJEHEN TË
KËRCËNUAR PËR KËTË QË BËJNË ".
Për të protestuar retorikën anti-muslimane të kësaj fushate presidenciale në Amerikë, këshilltarja e
shkollës së mesme Martha DeVries
ka vendosur që të veshin një hixhab
në publik çdo të hënë.

E pyetën De vrieson: "Çfarë është
për juve një shami?“ Shamia është
një material 60 cm. Nuk është reale
e drejtë që ky material të më tjetërsojë nga njerëzimi i cili është i njëjtë si
qenësia ime.

Ajo filloi të praktikojë këtë hixhab në
dhjetor dhe nuk ka marrë ndonjë
komente negative në rrugë ose në
shkollë. Por ka edhe disa njerëz që
pyesin: "A nuk mendoni ju, se ju jeni
duke përjetësuar këtë të vërtetë
ultra konservative, pamje degraduese të grave duke i veshur me një
hixhab ? ", Ka thënë De Vries.
Ajo tha se motivi i saj është vetëm
për "të ecur në këpucët e dikujt
tjetër", të cilën ajo e ka në plan të
vazhdojë deri në fund të vitit shkollor
në maj.

Burri i saj, Mike DeVries, pastor i të
rinjve, mbështet g jestin e gruas së
tij duke thënë se : “ "Të krishterët
duhet të marrë një hap prapa dhe të
vlerësojnë veprimet e tyre duke pyetur veten se : "A jemi me të vërtetë
duke bërë një ndryshim, në mënyrë
që qëllimi ynë shtë që të bëjmë
dhunë psikolog jike ndaj të tjerëve?"

"Është e vërtetë e lehtë të jesh i
krishterë në Shtetet e Bashkuara.
Shumë njerëz ndajnë besimin tim,
shumë njerëz ndajnë pushimet e
mia, kështu që nuk është me të vërtetë një luftë" tha ajo.

DeVries ka bërë miq në Facebook
me njerëz myslimanë në të g jithë
botën të interesuar në historinë e
saj. Dhe në mënyrë kritike ajo përgjig jet se miqtë e saj të cilët mbajnë
hixhab kurrsesi nuk janë të nënshtruar.
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U MBAJT HAPJA

SOLEMNE E

FONDACIONIT GNOSA
NË TETOVË

facebook.com/gnosamk
Të shtunën, më 26 mars 2016, në Tetovë, u bë hapja solemne e Fondacionit për Kulturë dhe Shkencë
GNOSA. Si një zhvillim i mëtejmë i veprimtarisë së
Librarisë Dielli, Fondacioni GNOSA, përveç promovimit të mendimit intelektual islam nëpërmjet botimeve
cilësore, synon të organizojë edhe konferenca, seminare dhe kurse nga lëmenj të ndryshëm të diturisë. Mes
projekteve të rëndësishme afatgjate të këtij fondacioni
është edhe shpërndarja e bursave kërkimore për studiues të fushave të ndryshme relevante.
Në fjalimin e tij përshëndetës para të pranishmive,
duke folur mbi misionin e kësaj sipërmarrjeje, drejtori
i përgjithshëm Admir Sherifi, tha:

“U ndalëm pikërisht tek emri GNOSA, që
do të thotë „njohje“, pra njohje e të Vërtetës,
e Krijuesit, e Zotit. Ne besojmë se vetëm kjo
njohje shpirtërore e zanafillës sonë, vetëm
ky afërsim me të Vërtetën e me Krijuesin
mund të jenë një prehje dhe shpëtim për
shpirtin e trazuar njerëzor, i cili, siç e shpreh
shumë bukur edhe Mevlana Rumiu, gjithnjë vajton për shtëpinë nga është shkëputur.
Fondacioni GNOSA, qoftë si një sipërmarrje botuese, qoftë si një institut shkencor e
kërkimor, i shërben pikërisht këtij qëllimi.”
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Si një sipërmarrje që mbështetet fuqimisht në traditën
shpirtërore e diturore të Ehl-i Bejtit, Fondacioni GNOSA ka për qëllim promovimin përshpirtshmërisë së
mirëfilltë, dialogut ndërfetar, vlerave morale dhe etike,
mendimit filozofik e shkencor dhe, para se të gjithash,
studimit objektiv dhe akademik të Islamit, si hallka e
fundit në vargun e mësimeve të shpallura hyjnore.

Promovii & Konferencë shkencore
Ceremonia e hapjes solemne u ndoq nga manifestimi
shkencor i mbajtur në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë. Në këtë program
shkencor, fillimisht u bë promovimi i librit “Hyrje në
botëkuptimin islam” (vëll.1) nga Murtaza Mutahhari,
që është botimi i parë i Fondacionit GNOSA. Lidhur
me jetën dhe veprën e autorit foli teologu Vullnet Merja, drejtor i Shoqatës Flladi në Tiranë, ndërsa për vlerën
e veprës së botuar foli Mr. Amar Imamovic, drejtor i
Fondacionit “Bastina Duhovnosti” me seli në Mostar.
Pas një pauze të shkurtër, të shoqëruar nga një koktejl i pasur, u mbajt konferenca me titull “Rëndësia e
mendimit filozofik në Islam”, ku si folës u shfaqën Mr.
Amar Imamovic dhe Mr. Shpëtim Doda, studiues i
filozofisë dhe autor.
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