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NË VEND TË EDITORIALIT
Simbol i Drejtësisë Unitetit dhe Martirizimit
Bismilahir Rahmanir Rahim
Paqja qoftë mbi imam Husejnin Paqja qoftë mbi Aliun, i biri i imam Husejnit Paqja qoftë mbi heroinën e Qerbelasë, hazreti Zejneb Paqja qoftë mbi
heroin e Qerbelasë Ebul Fad Abbas Paqja qoftë mbi fëmijët e imam Husejnit
Paqja qoftë mbi përkrahësit e imam Husejnit Paqja qoftë mbi të gjithë ata
që e pasojnë me devotshmëri rrugën e imam Husejnit Allahu i mëshiroftë
ato sy që vajtojnë për imam Husejnin Allahu i forcoftë ato zemra që mbartin dashurinë për imam Husejnin. Allahu i ndriçoftë ato mendje që e njohin
ashtu siç duhet imam Husejnin O Allah i Plotfuqishëm. Na mundëso të jemi
në rrugën e imam Husejnit, e cila është rruga e gjyshit të tij, profetit Muhammed, dhe na bashko me ta në Ditën e Kijametit.
Imam Husejni nipi i Profetit Muhamed –paqja
qoftë mbi të dhe Familjen e tij në trojet shqiptare u bë i njohur përmes poemës “ Qerbelaja”
e Naim Frashërit që ishte një krijim nga vitet e
fundit të jetës së shkrimtarit, e botuar në vitin
1898, dy vite para vdekjes së tij. Përkundër
sëmundjes së mundimshme, që përjetoi Naimi,
ai e shkroi këtë vepër aq të dhimbshme, aq
të prekshme, ku në njëfarë mënyre ai e solidarizoi dhimbjen e tij fizike me dhimbjen e
trimave të Qerbelasë. Kur e lexojmë këtë poemë të Naimit kuptojmë se ai ishte i lidhur
shpirtërisht me personazhin e kësaj poeme
Imam Husejnit a.s., sepse nga qasja e tij shihet
se Naimi ishte besimtarë i denjë dhe atdhetar i
përkushtuar ndaj kombit të tij edhe pse shumicën e jetës së tij e jetoi dhe vdiq në Turqi.
Imam Husejni a.s. me jetën e tij e mësoi popullin shqiptar për qëndresën, drejtësinë, durimin, ballafaqimin me urtësi, me të ligën dhe të
paudhën, si dhe ai i mësoi njerëzimit se ai nuk
ishte vetëm martirë shehid i luftës së Qerbelasë, por ai ishte një shembull i të shtypurve,
shembull i urtësisë mirësisë, dashurisë dhe
sakrificës më të shenjtë për të cilën nuk duhet
kursyer as gjaku as trupi.
Naimi i mësoi popullit të tij se shpirti nuk vdes,
por vetëm kalon nga një botë në një botë tjetër
edhe njeriu i mirë mbetet shembull i mirë për
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të mirën e njerëzisë dhe gjeneratave
të ardhshme, qofshin ato shqiptare, apo
jo shqiptare, myslimane apo të krishtere.
Qerbelaja në krye me prijësin komandantin
legjendar Imam Husejnin a.s. është një ngjarje metahistorike dhe metafizike që nuk njeh
as kohë as vend. Pra është një ndodhi që i jep
shembull të shtypurve, se si duhet vepruar
në çdo vend e në çdo kohë. Qerbelaja si tokë
gjendet 100 km larg në veri të Bagdadit, buzë
shkretëtirës dhe lumit Eufrat.
Imam Husejni a.s. ishte biri Imam Alut a.s. i
cili ia kishte mësuar edhe rregullat e luftës
kundër shtypësve. Imam Aliu a.s. asnjëherë
nuk e ka ngritur shpatën i pari, ai njëherë
ka bërë shumë negociate, bashkëbisedime
me armikun në mënyrë që mos të përgjaken
shpatat, pas lutjeve shpjegimeve e negociateve të njëpasnjëshme fillonte lufta në fushën e
betejës. Prandaj edhe Imam Husejni veproi në
të njëjtën mënyrë si babai i tij, Ai u bëri thirrje
dhe njoftim se nuk kishte dëshirë të luftonte
me muslimanët që ishin në rradhët e Omer
Ibn Sadit nën komandat dhe urdhrat e Jezidit
në Sham. Prandaj, ai, Husejni me një zë jehues
u tha:

“Unë nuk kam dalë as si mosmirënjohës,
as si arrogant, as si shkatërrues
dhe as për të bërë padrejtësi.
Unë kam dalë për të kërkuar reformim
në ummetin e gjyshit tim (paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), për të urdhëruar në të
mira dhe për të ndaluar nga të këqijat.”
Biharu’l-Enuar, vëllimi 44, f. 330.

Imam Husejni a.s me
ndodhin e tij në Qerbela i dha mesazhe të forta gjithë botës atëherë edhe sot
edhe gjersa të jetë koha. Imam Husejni nuk
pësoi disfatë, ngase martirizimi i tij dhe 72
miqve të tij po i dha jehonë dhe frymë gjithë
botës së shtypur dhe i mësoi se :
• Ndodhia e Qerbelas me nipin e Pejgamberit
është mirësjellje, edukatë, dhe moral më i lartë
njerëzor.
• Ndodhia e Qerbelas dhe pasimi i Imam
Husejnit është orientim më i mrekullueshëm
sipas parimeve më të pastra islame.
• Imam Husejni i sfidoi të gjithë dhe ndodhia e
tij u bë disfatë e superfuqive kundër së drejtës
dhe të vërtetës .
• Imam Husejni a.s. ua mësoi se si duhet
përballuar me subjektet politike të të gjitha
kohëve .
• Çdo i humbur, çdo i pa udhëzuar nëse pak i
referohet ndodhisë së Qerbelasë dhe

karakterit të Imam Husejnit a.s.
ai do të jetë i udhëzar e i kënaqur
me jetën e tij.
• Imam Husejni është frymë që
ringjalli fenë Hyjnore, fenë e
Gjyshit të tij.
• Martirizimi, siç ishte ai i Imam
Husejnit a.s. i dha shembull
gjithë kombeve e popujve të
shtypur në botë.
• Imam Husejni i mësoi të gjithë
se fitorja për gjeraratat që vinë
nuk mund të arrihet pa gjak,
prandaj më mirë është të mos
kursesh gjakun se sa të jetosh i
shtypur e në dhimbje

• Imam Husejni është simbol i
devotshmërisë dhe sinqeritetit.
Në tetor të vitit 680 në fushën e Qerbelasë u vra nipi
i Profetit, Imam Husejni me
72 meshkuj luftëtarë, ndërsa femrat mbetën gjallë, por
shumë të munduara e robëruara nga ushtria e Jezidit. Është
interesante të kemi njohuri se në
histori ka pasur miliona viktima
të dhunës çnjerëzore, krejt të pafajshme, krejt
të pafuqishme, krejt të pambrojtura, mirëpo
rrallëherë krijimtaria letrare i ka regjistruar
kaq shumë ndodhitë historike sa është regjistruar Ndodhia e Qerbelasë, si në historiografi,
si në letërsi, si në tregimet gojore. Për nder
të kësaj ndodhie poeti ynë Naim Frashëri
ishte ndër të parët që e ndriçoi dhe e la vepër memorandumi poemën e tij Qerbelaja me
personazhin kryesor Imam Husejnin a.s. për
të gjitha gjeneratat shqipfolëse gjer sa të ekzistojë koha.
Krahas gjitha ndodhive në botë, “Qerbelaja”
është vështirë të shpjegohet, se si ka arritur të bëhet një fenomen me kritere historike
dhe vazhdon të jetoj e gjallë duke u përkujtuar e solidarizuar me këtë ndodhi nga miliona
njerëz në botë.
Me du’a dhe respekt, Ikballe Berisha Huduti !

19

Në këtë festë ku manifestohet heroizmi,
sakrifica dhe dashuria ndaj Zotit të
madhëruar, stafi i Redaksisë Vlera uron
që ju të arrini përsosmërinë më të lartë
shpirtërore, për të përcjellë rreze pajtimi
dhe harrmonie në mesin e gjithë njerëzisë.

Gëzuar Festën
e Kurban Bajramit!
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OPINIONI

VLERA-së

REFERENCA PËR IKJE

NGA INJORANCA
Autor: Fehmi Maliqi

Meqë kurrësesi t’i ngrohim zemrat me dashuri të sinqert e sublime
që buron nga hyjnorja, po na ndezen kokat nga i nxehti tropikal ku dielli
gjithandej ka marrë pushtetin në qiellin e pastër, pa asnjë re. Shumica ankohen: asnjë hije nuk na bënë derman, asnjë pije nuk na freskon, duke u burgosur
kështu në dhomat me kondicioner të cilat simulojnë një parajsë të shpifur me
kosto të lartë për xhepin dhe ambientin tonë. Gjithëçka na pengon, madje më së
shumti na pengojnë ato që na duhen më së shumti, siç janë dielli e drita dhe për
t’u mbrojtur prej tyre, pos kondicionerëve blejmë edhe syze të shtrenjta. Para pak
ditësh po ecja rrugëve të qytetit në pikun e ditës, kur temperatura kishte shkuar
në 45 gradë celsius, mirëpo, meqë kisha për obligim t’i kryeja një shërbim një njeriu të dashur, më dukej se, deri sa dielli për të tjerët ngrohte dhe përcëllonte unë
e ndjeja si një kondicioner që më ndihmonte ta kryeja shërbimin me dashuri të
përzemërt. Prandaj varësisht nga qasja që kemi ndaj një realiteti dhe ndjesia me të
cilin e perceptojmë atë, do ta bëjë atë të përballueshëm, madje edhe të ndjehemi
këndshëm kur shumica duken se vuajnë. Mos e harroni qëndrimin në zjarr të profetit të Shenjtë, Ibrahimit a.s., apo halvetin e një Shejhu në ujin e ngrirë të lugut të
mullirit.
Përtej kësaj strukjeje dhe frike, atëherë kur mbrëmja mbulon këtë nënqiell, fillojnë të shfaqen dritat e shumta të varganeve të pafund të veturave luksoze të të
ftuarëve nëpër dasma prej kur edhe fillojnë bubullimat e tallavasë nga të gjitha
anët ku ndodhen restoranet e dasmave tona pa asnjë shije artistike, as tradicionale e as bashkëkohore. Nuk dua të merrem me mërgimtarët, meqë ata i kemi bletat
e vetme që sjellin mjaltë në këtë vend të mbizotëruar nga pelimi i varfërisë dhe
mjerimit, por dua të merrem me atë se si mjaltën e tyre e shpenzojmë pa kujdesin e duhur dhe në mënyrë zhgënjyese për ta. Nuk është faji i mërgimtarëve pse
dasmat e tona kanë një skemë e skenarë organizativ të tillë, ata kanë shumë pakë
kohë të mendojnë për të ndërhyrë në injorancën tonë. Ata nuk na kanë faj pse ne
shkojmë në dasmat e tyre për ta mbushur barkun, e jo shpirtin. Ne nuk iu dhamë
atyre asnjë rast e shembull që t’i bindim ata që dasma është dashuri e art, poetikë
e frymëzim jete e dy të rinjëve, zemrat e të cilëve do të rrahin të njëjtën melodi
përgjatë gjithë jetës, sa ata edhe do të rrojnë, madje edhe përtej se kaq.
Për pak harrova pa përmendur një event, që kaloi pa zhurmë e bujë të madhe.
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Ishte dasëm por ishin të ftuar miqt e zemrës e jo numrat. Nuk ishte ndonjë sallon madhështor as ndonjë nga yjet e estradës muzikore, ishte një si bodrum ku
u shtrua darka dhe rruga e sheshi ku luhej valle nën tingujt e zurles dhe daulles.
Dasëm tipike në ambient të hapur për të gëzuar edhe hënën e yjet. Sa pakë qëndrova e sa shumë u gëzova! Kuptova se dasma nuk duhet të jetë spektakël i shpenzimeve të lekut, por burim i freskimit të dashurisë së zvetënuar mes njerëzve. I
lumi ti o miku im që gjete këtë burim dhe na freskove në këtë vapë.
Në fund të flasim pak për numrat a për hierofglifet?! Edhe përkundër se kemi
numra romak, hieroglife e simbole që nga parahistoria, kemi edhe numrat arab,
por të gjitha këto megjithatë nuk po mjaftojnë për ta mbajtur seancën konstituive
të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe zgjedhjen e personave më të duhur për
postet më të larta të vendit. Meqë jemi ndër popujt më të vjetër të botës nuk e di
se si e humbën logjikën e numërimit apo të gjetjes së numrave. Nuk ka numra që
flasin shqip, as ilirisht e as pellazgjisht. Kur numrat kalkulohen në dëmë të arsyes dhe nevojave jetike të popullit, atëherë fillojnë lojërat hazardere të kumarit, po
mbi kurrizin e popullit. E dini, Nasradini nuk e numëronte gormarin mbi të cilin qëndronte, andaj i ngatërronte numrat. O politikanë zbritni nga kurrizi i këtij
populli dhe llogariteni edhe ekzistencën e tij, do të keni sa të doni edhe numra
edhe fytyrë.
Bëjeni me arsye, priruni nga dashuria dhe kuptohuni përmes solidarësisë dhe
standardeve më përparimtare të kohës.
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Haxhi,
Ajo që është më me rëndësi në këtë udhëtim
shpirtëror është pendimi (teube) dhe të qenit
i vëmendshëm. Kuptimi i pendimit është që
njeriu t’u shmanget të gjithë djajve dhe të
gjitha formave të sundimit të dëshirave, për
t’iu kthyer Zotit. Kjo nënkupton shpërfillje të
dëshirave dhe të prirjeve të ulta (nefs el-emmare), si dhe rrugëtim drejt përshpirtshmërisë
dhe cilësive të lartësuara njerëzore.
Kuptimi i të qenit i vëmendshëm është që
njeriu ta përqëndrojë vëmendjen e tij te
madhështia e Shtëpisë së Zotit. Ai e përqëndron vëmendjen në faktin se është pikërisht
Krijuesi dhe Furnizuesi i Universit që atij ia fal
mundësin për ta kryer haxhin. Ai përqëndrohet në faktin se nuk duhet të lejojë që ndonjë
gjë ose ndonjë njeri ta zemërojë. Ai përqëndrohet në faktin se nëse kryen një haxh që do
të pranohet, s’ka dyshim se do ta ketë arritur
pozitën, për të cilën është krijuar njerëzimi
(pra pozitën e takimit me Zotin në shkallën
e adhurimit të vërtetë). Ai përqëndrohet në
rëndësinë e kryerjes së gjërave të detyrueshme
gjatë këtij rrugëtimi.
Një grua që e kryen haxh’xhin kujdeset për
modestinë e saj dhe për hixhabin. Ajo përqëndrohet në të qëndruarit larg mëkatit dhe e di
se Zoti nuk i pranon veprimet e një personi
që mëkaton. Pranimi i veprimeve të mira të
një njeriu varet nga takva-ja (droja para Zotit).
Andaj, Zoti nuk e pranon haxh’xhin e atyre që
janë mëkatarë:
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Vërtet Zoti pranon veç prej
atyre që kanë drojë para
Zotit.
(Kur’an 5:27)
Njeriu duhet ta ketë parasysh edhe rëndësinë
e kryerjes së veprimeve të pëlqyeshme (mustehab), në mesin e të cilave rradhiten edhe të
shërbyerit krijesave të Zotit. Kjo është njëra
nga gjërat që mundëson që veprat e detyrueshme (vaxhib) të pranohen.
Njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm se veçanërisht gjatë këtij udhëtimi, kudo dhe në ç’gjendje
qoftë, ai është në prani të vazhdueshme të Zotit, të Profetit (paqja qoftë mbi të e mbi familjen e tij) dhe të Imamëve të dëlirë (paqja qoftë
mbi ta). Kështu thotë edhe Kur’ani:

Thuaj: “Veproni! Zoti ka
për t’i parë veprat tuaja,
dhe Profeti dhe
besimtarët... (Kur’an 9:105)

një rrugëtim
shpirtëror

Njeriu duhet të ketë parasysh se përdorimi i
një pasurie të fituar në mënyrë të palejuar (haram) gjatë këtij udhëtimi, nuk ka për të sjellë
tjetër veçse rritje të mëkateve e të fatkeqësive
në këtë botë dhe në botën tjetër.
Pas pendimit dhe pas të qenit i vëmendshëm,
njeriu duhet të arrijë një shkallë zbrazëtie dhe
asgjësimi. Nëse nuk mund ta arrijë shkallën ku
do t’i largojë të gjitha veset e tija, si xhelozia,
koprracia, krenaria, mendjemadhësia, adhurimi i botës etj, ai së paku duhet të përpiqet
për të fituar virtyte të çmueshme si mëshira,
bujaria, modestia e asketizmi, dhe ta çlirojë
shpirtin e tij nga gjithçka që është në brendi.
Së paku, njeriu mund të përpiqet t’i kontrollojë
veset e tija dhe të mos lejojë që ato ta marrin
nën kontroll.
Po kështu, njeriu duhet të lejojë që drejtësia
dhe droja para Zotit të mbisundojnë brenda tij, në mënyrë që shpirti të dominojë, në
një mënyrë që mundëson kryerjen e të gjitha
veprave të detyrueshme dhe qëndrimin larg
mëkateve. Kjo duhet të kryhet së paku deri në
shkallën kur këto cilësi pozitive të dominojnë
karshi nefs el emmare-s dhe karshi dëshirave
dhe epsheve të njeriut, të cilat e tërheqin drejt
mëkatit.

Kur kjo të jetë arritur, njeriu do ta arrijë shkallën e lavdisë dhe të lëvdatave, nëpërmjet
kënaqësive të fesë (si namazi, agjërimi, recitimi i Kur’anit, lutjet, modestia në praninë e Zotit, kënaqja e robërve të Zotit etj.) dhe nëpërmjet kërkimit të ndihmës me anë të Tevessulit
që i bëhet Ehl-i Bejtit. Në këtë kontekst, vlen
të përmendet se është më mirë që personi të
shkojë në Medine pasi ta ketë kryer haxh’xhin,
nëse ka mundësi për këtë. Në veçanti duhet t’i
kërkohet ndihmë nëpërmjet tevessul-it Imamit të Kohës, nëpërmjet recitimit të zijaretit
Xhamia el-Kebire, që është njëra nga format
më të bukura të tevessulitqë mund t’i bëhet
Imamit të dymbëdhjetë. Kështu, zemrat tona
mund të ndrihen nga drita e Zotit.

...e i falëm një dritë,
me të cilën ec mes njerëzve.
(Kur’an 6:122)
Në këtë rrugëtim, ndërsa është në mbrojtje të
të Vërtetës, njeriu duhet të përpiqet për ta arritur shkallën e robërisë së vërtetë, në të cilën
mund të bëjë dallim ndërmjet të mirës dhe të
ligës, ndërmjet mikut dhe armikut e ndërmjet
asaj që dëshiron Zoti dhe asaj që dëshiron uni
(nefsi).
Nëse i druheni Zotit, ai ka për t’jua falur aftësinë të dalloni ndërmjet të mirës dhe të ligës.
(Kur’an 8:29)
9

Ajo që është edhe me më rëndësi në këtë
shkallë, është se njeriu duhet ta arrijë sinqeritetin (khulus). Kjo do të thotë se, gjatë këtij
rrugëtimi, në zemrën e njeriut dhe në mendimet e tija nuk duhet të mbetet asgjë tjetër veç
Zotit dhe kryerjes së haxh’xhit në mënyrën si e
ka kryer profeti Ibrahim (paqja qoftë mbi të).

Dhe nuk pret shpërblim
prej dikujt tjetër. Ai jep veç
për ta kënaqur Zotin e tij të
Madhëruar. (Kur’an 92:19-20)

Vërtet u ktheva krejtësisht
drejt Krijuesit të qiejve
e të tokës. Unë nuk jam nga
idhujtarët.
(Kur’an 6:79)

Për të përmbledhur, në këtë shkallë qëllimi i
njeriut duhet të jetë i sinqertë dhe nuk duhet
të ketë gjurmë nga kënaqësitë e kësaj bote.
Në të vërtetë, ai s’duhet t’i ketë për qëllim as
kënaqësitë e botës tjetër. Siç përmend Kur’ani,
“ngjyra” më e mirë është “ngjyra” e Zotit:

Njeriu nuk duhet ta bëjë haxhin që njerëzit e
tjerë ta përgëzojnë ose që, ruajtë Zoti, t’i bëjë
njerëzit e tjerë të punojnë më shumë e të vuajnë, duke menduar se haxhi është një mjet për
t’i shfrytëzuar të tjerët. Në të vërtetë, një haxh
i tillë nuk është diçka për të cilën Zoti ka për t’i
falur ndonjë begati, në këtë botë ose në tjetrën.
Përkundrazi, e gjithë vëmendja e tij në këtë
rrugëtim duhet të jetë tek Zoti, qëllimi duhet
të jetë arritja te Ai dhe adhurimi i vërtetë, në
mënyrë që të mos ketë qëllim tjetër veç kënaqësisë së Zotit.

Me ngjyrën e Zotit
(ngjyrosuni)! Mos ka vallë
një që më mirë ngjyron
se Zotit?
(Kur’an 2:138)
Më e liga e ngjyrave është ngjyra e vetëpëlqimit. Ruajtë Zoti, nëse kjo cilësi është në veprat,
fjalët e në zemrën e një njeriu, ai e ka arritur
shkallën e mohimit (kufr).

Mjerë ata që falin namaze e të pavëmendshëm
janë ndaj namazit! Ata që veprojnë veç sa për t’u
dukur e që ua mohojnë ndihmën njerëzve.
(Kur’an 107:4-7)
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10 KËSHILLA TË MREKULLUESHME

të Kuranit Fisnik
1. 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)
2. 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)
3. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij): "Recitimi i Kur'anit nga faqet e
Kur’anit (domethënë shikimi në të dhe leximi i tij - jo nga kujtesa) e lehtëson dënimin e nënës
dhe të babait të lexuesit, edhe sikur ata të kenë qenë jobesimtarë." (Usul el-Kafi, vëll.2, fq. 613)
4. 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)
5. 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)
6. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij): "Kur'ani është amaneti i Zotit të
Lartësuar për krijesat e Tija. Andaj është e pëlqyeshme 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)
7. 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)
8. 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)
9. 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)
10. I Dërguari i Zotit (paqja qofshtë 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)
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FJALIMI I HAXHIT LAMTUMIRËS
Po ua lë juve një gjë të tillë, që nëse e përqafoni atë,
nuk do të devijoni asnjëherë Librin e Allahut
(Kuranin) dhe familjen time Ehli Bejtin.
A ju komunikova këtë mesazh?
O Allah, bëhu dëshmitar!
-Muhamedi s.a.a.
Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, Atë e
falënderojmë, prej Tij, falje dhe ndihmë kërkojmë, dhe tek Ai do të kthehemi. Mbështetemi
tek Allahu për mbrojtje (shmangie) nga sherri
i epshit tonë dhe prej të këqijave të veprave
tona. Atë që e drejton Allahu në rrugë të drejtë,
askush më nuk mund ta devijojë, dhe atë që e
devijon Allahu, askush më nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Deklaroj se nuk ka
Zot tjetër përveç Allahut, është tek dhe nuk ka
ortak. Dhe, deklaroj se Muhamedi është robi
dhe i dërguari i Tij.
O robërit e Allahut, ju lë porosi që të frikoheni
nga Allahu. Ju bëj thirrje që t'i bindeni urdhrit
të Tij dhe kërkoni ndihmën e Allahut për gjërat
e mbara.
O ju njerëz, dëgjoni me vëmendje këto fjalë:
Nuk jam i sigurt, por ndoshta vitin e ardhshëm
nuk do të takohem edhe një herë me ju në këtë
vend.
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O ju njerëz, sikur që është i ndaluar për mua
cenimi i shenjtërisë së këtyre ditëve (ditët e
haxhit) dhe të këtij qyteti (Mekke), ashtu edhe
për ju Myslimanët është i ndaluar gjaku dhe
dinjiteti i njëri-tjetrit. (nuk keni të drejtë të
derdhni gjakun e njëri-tjetrit dhe të ofendoni
njëri-tjetrin). O ju Myslimanë, a ju komunikova
këtë mesazh? (mbasi që mori përgjigjen pozitive vazhdoi). O Allah, bëhu dëshmitar!
Ai që ka pranë tij një amanet, le t'ia dorëzojë
atë pronarit të vet. Të gjitha kamatat e kohës
së xhahilijetit janë të pavlefshme. Kamata e
parë që e shpalli të pavlefshme është kamata e
axhës tim, Abbas ibni Abdylmutalib. Të gjitha
paditë për gjak të kohës së xhahilijetit janë të
përfunduara. Padia e parë e gjakut që e shpalli
të pavlefshme është padia e gjakut të djalit të
axhës, Amir Rabia ibni Haris ibni Abdylmutalib. Të gjitha adetet dhe traditat e xhahilijetit
që kanë të bëjnë me haxhin janë të anuluara,
përveç shërbimeve të Qabes dhe dhënies ujë

haxhilerëve. Për vrasjen me qëllim, mund të
kërkohet hakmarrja. Nëse ndokush bën vrasje
pa dashje (nëse e godet me gur, shkop ose me
diçka të ngjashëm dhe si pasojë e kësaj vdes),
atëherë si dënim për të është dhënia e kundërshpërblimit -njëqind deve. Nëse kërkohet më
shumë se kjo, atëherë kjo ka të bëjë me pasimin e traditave të xhahilijetit.
O ju njerëz, sot shejtani ka humbur shpresën e
të adhuruarit të tij dhe është i kënaqur me atë
që ju t’i bindeni atij në punët e imta.
O ju njerëz, ”Shtyrja (e një muaji në vend të
një tjetri) nuk është tjetër vetëm se një rritje e
mosbesimit, që me të edhe më shumë humbin
ata që mohuan, pse në një vit e bëjnë të lejuar
atë (muajin e shenjtë), e në një vit të ndaluar
(të shenjtë), e për të përputhur numrin që
Allahu i bëri të shenjtë dhe me atë e bëjnë të
lejuar atë që Allahu e ndaloi” (Tevbe, 37).
Si pasojë, data është kthyer në datën e kohës
së krijimit të qiejve dhe të Tokës. “Tek Allahu, numri i muajve është dymbëdhjetë (sipas
hënës), ashtu siç është në librin e Allahut prej
ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Prej tyre katër
janë të shenjtë.” (Tevbe, 36).
Tre prej tyre janë njëri pas tjetrit dhe ato janë
Dhulkada, Dhulhixhe dhe Muharremi. Dhe, i
katërti është në mes të Xhumadel Ahirit dhe
Shabanit, e ai është muaji i Rexhebit. A ju
komunikova këtë mesazh? O Allah, bëhu dëshmitar!
O ju njerëz, ju keni të drejta ndaj grave tuaja dhe gratë tuaja kanë të drejta ndaj jush.
Të drejtat tuaja ndaj grave janë këto: Të mos
pranojnë në shtratin e saj askënd përveç jush;
mos ta pranojë pa leje në shtëpi personin që
nuk e doni dhe, të mos u afrohen punëve të
shëmtuara dhe prostitucionit. Nëse e bëjnë
këtë, atëherë largojeni prej shtratit dhe përdoreni forcën në mënyrë të lehtë, duke mos
e lënduar, për këtë keni leje nga Allahu. Nëse
largohen prej atyre punëve dhe bëhen të
dëgjueshme, atëherë ushqejini ato dhe jepuni
veshmbathjet e tyre. Ato janë amanetet tuaja
nga Allahu dhe sipas ligjit të librit të Allahut
janë bërë hallall për ju. Keni frikën e Allahut
për të drejtat ndaj grave dhe kërkoni të mirat
për ato.

O ju njerëz, “besimtarët janë vëllezër” (Huxhurat, 10). Malli i asnjë besimtari nuk është hallall
për vëllanë e tij, pa ia dhënë ky pëlqimin nga
zemra. A ju komunikova këtë mesazh? O Allah,
bëhu dëshmitar!
Ruajuni që pas meje të mos ktheheni në pabesim dhe të mos goditni qafat e njëri tjetrit.
: Ç’është e vërteta, unë po ua lë juve një gjë të
tillë, që nëse e përqafoni atë, nuk do të devijoni asnjëherë Librin e Allahut (Kuranin) dhe
familjen time Ehli Bejtin. A ju komunikova
këtë mesazh? O Allah, bëhu dëshmitar!
O ju njerëz, Zoti juaj është një, edhe babai juaj
është një; të gjithë e keni prejardhjen prej Ademit dhe Ademi është prej dheut. “Te Allahu
më i ndershmi ndër ju është ai që është më i
devotshëm” (Huxhurat ,13). Një arab mund të
ketë përparësi ndaj një jo arabi vetëm në devotshmëri dhe në asgjë tjetër. A ju komunikova
këtë mesazh? “Po”, thanë të gjithë të pranishmit. Atëherë, ata që janë prezentë, le t'u komunikojnë atyre që nuk janë prezentë.
O ju njerëz, Allahu ka caktuar hisen e çdonjërit në trashëgim. Asnjërit nuk i pranohet
më shumë se një e treta e trashëgimisë sipas
testamentit. Djali i takon gruas së burrit me të
cilën është e lidhur sipas sheriatit. Personit që
bën prostitucion i takon rexhm-i (mbytja duke
e gjuajtur me gur). Mallkimi i Allahut, i engjëjve dhe i gjithë njerëzve do ta mbërrijë personin që pretendon se babai i tij është ndokush
tjetër dhe skllavit që thotë se i takon pronarit
tjetër. Allahu nuk i pranon pendimet e tyre as
pagesën e tyre për të qenë të lirë. Selami dhe
bereqeti i Allahut qoftë për ju!
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Çeliku:

KUSH ËSHTË TERRORISTI?
Të quash terroristë dhe ekstremistë të gjithë
myslimanët, kjo dhemb fortë, sepse terrorizmi i sotshëm në botë përfshin njerëzimin.
Në një akt të dhunshëm në Amerikë ose Europë, ne të gjithë myslimanët solidarizohemi
duke promovuar humanitetin, tolerancën dhe
dashurinë për njeriun. Mediat më me nam
të botës ngrihen në këmbë, qoftë edhe një
fishekzjarr nëse pëlcet nga një grua e mbuluar apo një burrë me mjekërr, nga një njeri
me emër ose mbiemër mysliman, nga një
njeri që për pastërti mund të marrë abdes në
një banjo publike, nga një njeri që mund t’i
lutet Zotit për njerëzimin, nga një njeri që e
do tjetrin sa vëllaun ose motrën e tij, nga një
njeri që promovon dashurinë. Nëse unë jam
myslimane, unë kam të drejtë të jetoj ashtu
sikur ti. Nëse unë jam fëmijë i vogël mysliman,
unë kam të drejtë të ëndërroj, ashtu sikur ti.
Nëse ti ke vendosur t’më zhdukish mua, ti se
do njerëzimin, sepse unë jam një njeri nga
njerëzimi. Ti e merr votën time. Ti je një islamofob/islamofobe që di veç të gjykosh fenë
time, por harron se unë duhet të të votoj.
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Po më thoni ju islamofobë si
e definoni njerëzimin që
masakron myslimanët?
Unë ju përgjigjem: KANIBALË.
Kurse juve shpifës, egoistë, përçarës, rrenca,
njerëz të shitur, islamofobë, mos harroni se
Kosova përbëhet nga shqiptarët myslimanë,
janë më pak se pakicë religjionet tjera dhe
myslimanizmi nuk i nënçmon.
Turp të keni që as edhe një fjalë nuk e nxorrët
nga goja, e them si njerëz, nëse ju e doni
njeriun…
Apeloj te të gjithë qytetarët të të gjitha religjioneve: Të duam Njëri-Tjetrin dhe të solidarizohemi. Të të përfaqësojnë islamofobët në
politikë, është n’dëm të shoqërisë. Të bëjnë
gazetari islamofobët, është n’dëm të gjithësisë.
Na thoni tash kush është terroristi?!!!
Marrë nga http://uskanasot.info

Aktori dhe humanisti
RICHARD GERE i cili kohë
më parë ishte i nteresuar për
ideologjinë Budiste, shprehet se
ndihet i trishtuar dhe i tmerruar me
murgjit Budist të Myanmar-t (Burma-s) dhe i cilëson ata si skajshmërisht çnjerzorë.Turp për murgjit Budist dhe për indiferencën e qytetërimit
botëror, është shprehur aktori dhe
humanisti Richard GERE!
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KONTRIBUTI I

Abd el-Rrahman el-Sufi
(903 – 986)
NË SHKENCË
M.SC ARTAN S. MEHMETI

U lind në qytetin Shiraz të Persisë, që në kohet moderne i takon Iranit.
El-Sufi është i njohur për kontributin e dhënë në astronomi,
por ai gjithashtu kontribut dha edhe në kozmografi e gjeografi.

El-Sufi i cili në botën
perëndimore njihet me
emrin Azofi, është njëri nga
dy astronomët më të njohur
el-Sufi
të epokës së mesjetës, në
fushën e astronomisë praktike. Në observatoriumin e tij personal, ai përgatiste harta të
yjësive qiellore dhe me kujdesi vendoste magnitudat e tyre.
Në librin e tij të quajtur “Kitab el-Kavatib
el-Thabit el-Musavvar” (Atllasi i Yjeve), ai ishte
i pari astronom që pas shumë vëzhgimeve bëri
përshkrimin e “Mjegullës” në Andromendë
(Andromeda Galaxy), duke e përshkruar këtë
si “re të vogël”. El-Sufi gjithashtu ishte i pari
astronom që e emërtoi grupin e yjeve jugor me
emrin “El-Bekal El-Ebjed” apo Yllësi e Bardhë, këtë e beri mbasi mori informacionet nga
udhëtarët arab që vinin nga Arkipelagu i Malajës. Ne sot këtë galaktikë e njohim si “Nubekula Kryesore” apo “Reja e madhe e Magelanit
(Large Magellanic Cloud), e cila mund të vërehej edhe nga Jemeni. Kjo galaktikë nuk u pa
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nga evropianet deri në udhëtimin e Magelanit,
në shekullin e XVI – të. Po ashtu ai vuri re se
rrafshi ekliptikë është i pjerrtë në raport me
ekuatorin qiellor, kjo mundëson që më saktësi
të llogaritet gjatësia e vitit tropik.
Në parathënien e “Kitab el-Kavatib el-Thabit
el-Musavvar”, el-Sufi fletë dhe për studimet
e Ptolomeut që ai i posedonte, studime për
Mërkurin (Utarid) dhe Haxhin (al-Hajjaj), por
vë në dukje gabime brenda tyre, e të cilat nxiten el-Sufin për të kryer studime të reja duke
i përmirësuar këto gabime. Më pas ai përshkruan dyzetepesë yjësitë duke i renditur nga
ato yjësi që ndodhën në hemisferën veriore,
zonën e zodiakut dhe hemisferën jugore. Për
secilën yjësi, ai i rendit pozicionin, shkëlqimin,
madhësinë, ngjyrën e yjeve brenda yjësive, si
dhe jep korrigjime për vëzhgimet e Ptolemeut,
duke ju shtuar detaje nga tradita beduine arabe. Pranë çdo përshkrimi të secilës yjësi janë
dy figura. E para tregon yjësinë siç shihet nga
toka, kurse e dyta siç shihet nga lart d.m.th.
mënyra se si u shfaqë në një botë hyjnore. Këto

për bazë duhet të kenë pasur paraqitjen klasike
të yjësive, si dhe figurave që u ngjanin, por
disa ndryshime që u prezantuan janë si pasoj
që vizatuesi ti këtë keqkuptuar figurat mitologjike greke, ose el-Sufi ti këtë lexuar gabimisht
tekstet origjinale të Ptolomeut. Nganjëherë
njohurit themelore nga përshkrimet arabe për
yjësitë përmbajnë edhe figura, siç është rasti
për yjësinë Andromeda që paraqitet më një
peshk të rrethuar për belin e saj.

remte. Gjithashtu në këtë libër, ai përshkruan
eklipsin e Hënës dhe të Diellit.

Në “Kitab el-Kavatib el-Thabit el-Musavvar”, ai
përfshiu edhe yllin që ne sot e njohim si Theta
Eridanin, i cili është njëri nga trembëdhjetë
yjet më të shndritshëm të njohur në atë kohë.
Astronomi musliman Ulug Begu, në vitin 1437
zbuloi se ajo ishte nga e para magnitudë në
librin e tij të yjeve fikse. Edmond Halej gjatë
udhëtimit të tij për në St. Helena në fillim të
shekullit XVIII – të, e pa atë si yll të magnitudës së tretë. Po ashtu në këtë vepër el-Sufi,
tregon se ngjyra e yllit Sirms (alhpa canes
majoris) nuk ndryshon, gjë e cila është konfirmuar nga vëzhgimet e mëvonshme. Si për çudi,
astronomi i quajtur Seneca nga vëzhgimet e tij
të kryera në Romë raporton që ngjyrën e yllit
Sirms (alhpa canes majoris) ta këtë parë të kuq,
kurse Ptolomeu pas vëzhgimeve në Aleksandri
më pak të kuq dhe Schmidt (1841) gjatë vëzhgimeve të tij në Athin thekson se e ka parë më
ngjyrë të bardhë dhe mbas disa ditësh e gjeti
atë të verdh. Supozohet që këto kontradikta të
jenë si pasoj e ndryshimit të kohës në vende të
ndryshme. El-Sufi gjithashtu vëzhgoi ngjyrën
e yllit të quajtur Algol beta Persei (arabisht
El-Ghoul), ku sipas tij ky yll ka ngjyrë të kuqër-

Influenca e el-Sufit në astronomi ishte e konsiderueshme. Raportohet që Sulltani Bavajh
dhe Sherif-el-Devleh, u interesuan për astronomin vetëm për shkak të influencës së
el-Sufit. “Kitab el-Kavatib el-Thabit el-Musavvar” ishte kryevepër në fushën e astronomisë
yjore. Libri gjendet në gjuhen e tij origjinale
arabe, si dhe i përkthyer në franceze nga autori Shjellepur. Ky edhe në kohet moderne konsiderohet si mjaftë më rendësi për studimin
e lëvizjeve të përshtatshme dhe variabiles me
periodë të gjatë.

El-sufi në “Kitab el-Kavatib el-Thabit
el-Musavvar”, shkruan edhe për astrolaben,
duke gjetur shumë përdorime shtesë për të. Ai
përshkroi mbi 1000 përdorime të ndryshme të
astrolabes, si në astronomi, astrologji, lundrim, caktimin e drejtimit të kiblës, kohët e
namazit, etj.

Në vitin 1837 Beer dhe Madler në veprën e
tyre të famshme “Der Mond”, përmendin një
veçori sipërfaqësore të Hënës në mbështetje
të el-Sufit. Është një rreth vigan 26 milje në
diametër në seksionin nëntë të hartës lunare.

Pjesë nga libri “Kitab el-Kavatib
el-Thabit el-Musavar”,
ku el-Sufi përshkruan eklipsin
e Hënës dhe të Diellit.
Disa figura të yjësive që gjenden
në “Kitab el-Kavatib
el-Thabit el-Musavar”
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Kush është

Imam Ali Rida

Hazreti Ali ibn Musa Er-Rida, a.s., kishte lindur më 11 dhul-kade
të vitit 148., sipas Hixhrës. Nëna e tij ishte gruaja e ndershme me
emrin Tahira. Pas shehadetit të babait të tij të nderuar në burgun
e Bagdadit (183 H.), në moshën 35 vjeçare e mori detyrën e imamatit dhe udhëheqjen e ummetit.
Imamati i Ali Ridasë a.s.
Imameti i hazreti Ridës zgjati njëzet vjetë. Dhjetë
vite përputhen me sundimin e Harun Reshidit,
ndërsa pesë vite ishte bashkëkohës i hilafetit të
Muhammed Aminit, ndërsa pesë vitet e fundit të
imametit të tij përputhen me hilafetin e Abdullah
Memunit. Deri në ﬁllim të hilafetit të Memunit,
Imami kishte jetuar në vendlindjen e tij – Medinë,
ndërsa mandej Memuni e ftoi Imamin në Horasan,
ku më në fund, në muajin sefer të vitit 203 H., gjeti
shehadetin (në moshën 55 vjeçare), ku edhe u
varros.
Safvan ibn Jahja thotë: “Pasi vdiq Imam Ebu Ibrahim Musa ibn Xhaferi, a.s., dhe kur Ali ibn Musa
Er-Rida publikisht shpalli imamatin e tij, iu tha:
“Po bëni diçka të madhe dhe të rrezikshme, prandaj kemi frikë për ty nga ky dhunues (Harun
Reshidi)!, ndërsa ai u përgjigj: “Çkado që përpiqet
të bëj, ai nuk mund të më bëj keq!”

Gjithashtu, nga Muhammed ibn Sinani transmetohet: “Në kohën e hilafetit të Harunit i thashë
Ebul-Hasan Ali ibn Musa Er-Ridës: “Ju pas babait
tuaj hapur e shpallët hilafetin tuaj dhe imamatin,
ndërsa nga shpata e Harunit ende pikon gjak!,
ndërsa ai më tha: “Më japin kurajë fjalët e Pejgamberit, s.a.v.a. Po sikur Ebu Xhehli të mund të ma
hiqte një ﬁje ﬂoku nga koka, dijeni që unë nuk jam
Pejgamber i Allahut! Kështu edhe unë ju them
juve: Po sikur Haruni të mund të ma hiqte një ﬁje
ﬂoku nga koka, dijeni që unë nuk jam Imam!”
Disfata e Aminit
Po atë natë Haruni vdiq në Tus, populli në Bagdad ia
dha betimin birit të tij Muhammed Aminit. Vetëm
shtatëmbëdhjetë ditë pasi që mori hilafetin, Amini
vendosi që vëllait të tij t’ia merrte të drejtën në
trashëgimi dhe për trashëgimtar ta shpallte birin e
tij Musanë.

Në lidhje me këtë u këshillua me vezirët e tij, por ata
një veprim të tillë nuk e konsideruan të drejtë, dhe
vetëm njëri prej tyre, Ali ibn Isa ibn Hamani, kishte
insistuar në abolimin e Memunit. Megjithatë, Amini
në fund vendosi ta shfuqizonte vëllain e tij nga
pozita e trashëgimtarit të fronit.
Si reagim në një akt si ky, Memuni nuk e pranoi
hilafetin e Aminit, dhe pas disa konﬂikteve ushtarake, Amini më në fund në vitin 198. H., u vra.
Kështu, pas vdekjes së Aminit, i tërë pushteti mbi
tokat islame ra në duart e Memunit.
Liria relative e Imamit në kohën e Aminit
Gjatë kohës së pushtetit të Aminit, respektivisht në
vitet mes vdekjes së Harunit dhe marrjes së
pushtetit nga Memuni, historia nuk na ﬂet që kishte
ndonjë konﬂikt mes Imamit dhe nëpunësve të
pushtetit abasid. Duket se kalifati abasid në atë
periudhë të shkurtër të konﬂikteve të brendshme
dhe trazirave ndërmjet Aminit dhe Memunit, pasi
që Amini ia mori pushtetin Memunit dhe për
trashëgimtar e emëroi djalin e tij Musanë, nuk
kishin kohë të merreshin me shqetësimin e
trashëgimtarëve të Aliut në përgjithësi, veçanërisht
Imam Ridës, a.s.. Kjo periudhë (193-198.), mund të
konsiderohet si kohë e lirive relative për Imamin
dhe rast i shkëlqyeshëm për aktivitetet e tij
kulturore.
Imami i tetë në kohën e Memunit
Me marrjen e hilafetit nga Memuni u hap një faqe e
re në jetën e Imamit, a.s., e cila për Imam Ali ibn
Musa Er-Ridën, a.s., do të thoshte pikëllime e
telashe.
Uzurpatorëve të hilafetit – qoftë fjala për emevitët
apo abasidët – brengën kryesore dhe drojën më të
madhe ia paraqiste familja e Aliut, a.s.; ata pra, të
cilët njerëzit – apo së paku shumica e popullit – i
konsideronin ata të cilëve padyshim i përkiste e
drejta në hilafet dhe veç kësaj ka të bëjë me personalitete të cilat i uniﬁkonin në vete të gjitha virtytet.
Për këtë arsye pasardhësit ﬁsnik të Aliut, paqja
qoftë mbi të gjithë ata, vazhdimisht u ishin ekspozuar vështirësive dhe shqetësimeve nga ana e
kalifëve, dhe më në fund nga dora e tyre arrinin
deri te shehadeti. Mirëpo, Memuni hapur shprehte
simpati për shi’izmin, ndërsa shumicën e
nëpunësve të aparatit shtetëror e përbënin Iranianët, të cilët kishin simpati për familjen e Aliut,
respektivisht ndaj imamëve të ehli-bejtit, dhe
kësisoj nuk kishte mundësi, si pararendësit e vet
Haruni dhe Mensuri, ta fuste Imamin, a.s., në burg
dhe as ta ekspozonte ndaj dhunës dhe shqetësimeve. Për këtë arsye ai ishte përcaktuar për një
metodë tjetër – e cila vërtetë nuk ishte e re dhe me
të cilën ishin shërbyer edhe disa kalifë të mëher-

shëm – sepse bëhej fjalë për marrëdhënien e cila
dukej më e butë dhe më e pranueshme, prandaj e
ndoqën edhe kalifët pas tij.
Memuni vendosi ta sjellte Imamin, a.s., në Merv,
qendër të pushtetit të tij, dhe në këtë mënyrë, duke
i shprehur miqësi dhe simpati, dhe duke u shërbyer
me pozitën e tij shkencore e shoqërore, t’i mbante
nën kontroll të gjitha aktivitetet e Imamit.
Pse Memuni deshi t’ia jepte hilafetin Imamit?
Memuni ﬁllimisht me dashamirësi e ftoi Imamin që
bashkë me dinjitarë të familjes së Aliut të vinte në
kryeqytetin e kalifatit për të jetuar. Imami u përmbajt nga pranimi i kësaj ftese, por Memuni insistoi
shumë, ashtu që mes tyre kishte një letërkëmbim të
gjatë dhe voluminoz, derisa Imami, a.s., më në fund
me një grup anëtarësh të familjes së Aliut nuk shkoi
në Merv. Memuni e urdhëroi Xheludin, apo sipas
disave Rixhi ibn Ebu Dahakun, i cili ishte i ngarkuar
që karvanin me Imamin dhe të afërmit e tij ta sjellte
në Merv, që Imamit dhe anëtarëve të karvanit t’i
bënin të gjitha nderimet, por Imami, për t’ia bërë
popullit me dije se për çka ishte fjala, shprehu
pakënaqësi për këtë udhëtim. Në ditën kur duhej të
niseshin nga Medina, ai tuboi familjen e tij dhe iu
tha që ta vajtonin, sepse: “Unë më nuk do të kthehem në mesin tuaj.” Mandej shkoi në xhaminë e
Pejgamberit për t’u përshëndetur me të. Kështu u
drejtua kah varri i Pejgamberit të Allahut dhe qau
me zë.
Mehul Sistani deklaron: “Atëherë iu afrova Imamit,
i dhashë selam dhe i dëshirova rrugë të mbarë. Ai
më tha: ‘O Mehul, më shiko mirë, sepse unë po
shkojë nga gjyshi im, do të vdes në vend të huaj dhe
do të varrosem pranë Harunit!’”
Arritja në kryeqytet
Karvani me Imamin, a.s., më 10. sheval arriti në
Merv. Disa milje para qytetit Imamin e priti personalisht Memuni, me të cilin ishte edhe Fadl ibn Sehli
dhe një grup i madh emirësh dhe dinjitarësh
abasidë. Me nderime të mëdha e përcollën Imamin
në qytet, ndërsa Memuni urdhëroi që hazreti Ridës
në dispozicion t’i jepej dhe t’i ofrohej akomodimi
më i mirë.
Pas disa ditësh të parapara për pushim nga
udhëtimi, ﬁlluan bisedimet ndërmjet Imamit dhe
Memunit, dhe Memuni propozoi që imamit t’i jepte
hilafetin. Mirëpo Imami, a.s., prerazi e refuzoi këtë
propozim. Fadl ibn Sehli me habi ﬂet për këtë:
“Kurrë sikur atë ditë nuk e kisha parë hilafetin më
të pavlerë. Memuni i propozoi hilafetin Ali ibn
Musës, ndërsa ai refuzoi ta pranonte atë.”
Memuni, i cili ndoshta edhe e kishte marrë me
mend që Imami do ta refuzonte një ofertë të tillë,
mandej tha: “Pasi që është kështu, prano atëherë të

jesh pretendent i fronit.” Imami, a.s., u përgjigj:
“Pranoje refuzimin tim edhe kur është fjala për
këtë.” Mirëpo Memuni, nuk e pranoi këtë refuzim
por me zemërim dhe ashpër, jo pa kërcënim, tha:
“Kur po vdiste Omer ibn Hattabi, urdhëroi të tubohej këshilli gjashtë anëtarësh, në të cilin ishte edhe
imam Aliu, a.s., dhe i këshilloi që ta vrisnin atë i cili
kundërshton vendimin e tyre. Edhe ju duhet ta
pranoni propozimin tim, sepse zgjidhje tjetër nuk
po shoh.” Mandej edhe më drejtpërdrejtë e
kërcënoi Imamin, a.s., dhe i tha: “Gjithmonë
kundërshton vullnetin tim dhe ndjehesh i sigurt
nga fuqia ime! Pasha Allahun, po refuzove ta
trashëgosh hilafetin, do të të detyroj me dhunë, e
nëse nuk pranon do të vras!”
Kështu Imami, a.s., nuk kishte zgjidhje përveç se ta
pranonte ofertën e Memunit, dhe tha: “Pranoj të
jem pretendent froni, por me kusht që kurrë të mos
merrem me çështje të pushtetit dhe shtetit, dhe të
mos implikohem në çështje të pushtetit si emërime
e shkarkime, gjyqësi, gjykime e fetva.”
Pozitë kurrë e realizuar e pretendentit të fronit

Të hënën, ditën e shtatë të ramazanit, Memuni personalisht shkroi vendimin për emërimin e pretendentit të fronit, ndërsa në anën tjetër të letrës, pas
një hyrjeje përplot aludime, nënshkrimin e tij e
vendosi hazreti Ali ibn Musa Er-Rida, por edhe me
atë rast rikujtoi se e nënshkruara nuk do të realizohej kurrë. Mandej u nënshkruan edhe dinjitarët
shtetëror si Jahja ibn Aksami, Abdullah ibn Tahiri,
Fadl ibn Sehli, dhe kësisoj e dëshmuan të nënshkruarën. Mandej, të enjten ditën e dhjetë të
ramazanit, u mbajt ceremonia solemne e dhënies së
betimit, dhe kështu Imami edhe zyrtarisht u bë
pretendent i fronit.
Gjithsesi, lajmi për këtë që Imami i tetë u emërua
pretendent i fronit shkaktoi gëzim mes shokëve dhe
ithtarëve të tij. Mirëpo, vetë Imami ishte i pikëlluar
për këtë, dhe kur pa një njeri i cili gëzohej shumë, e
ftoi pranë vetës dhe i tha: “Mos e lidh zemrën për
këtë, dhe mos u gëzo me atë që nuk do të zgjatë!”
Përgatiti Redaksia VLERA

Populli në Merv po bëhej gati ta agjëronte muajin e
ndershëm të ramazanit të vitit 201 sipas Hixhrës,
kur u përhap lajmi që Imami, a.s., ishte emëruar për
pretendent të fronit, gjë që shkaktoi një valë entuziazmi të përzier me habi.

Mos e lidh zemrën për këtë,
dhe mos u gëzo me atë që nuk do të zgjatë!

KËSHILLA NGA
IMAM RIDA A.S.
Nuk mund të thuhet për ndonjërin besimtar përderisa t’i
zotërojë këto tri tradita: Një traditë prej Zotit; një traditë
prej të Dërguarit dhe një traditë prej Imamit. Tradita e
Zotit është të mbajturit e fshehtësisë. Tradita e të Dërguarit është të kaluarit e mirë me popullin dhe tradita e
Imamëve është të qenët i durueshëm gjatë vështirësive.

Kush zotëron një dhunti, duhet të sigurojë rehatinë e familjes.

Nuk mund të thuhet për ndonjërin besimtar përderisa t’i
zotërojë këto tri tradita: Një traditë prej Zotit; një traditë
prej të Dërguarit dhe një traditë prej Imamit. Tradita e
Zotit është të mbajturit e fshehtësisë. Tradita e të Dërguarit është të kaluarit e mirë me popullin dhe tradita e
Imamëve është të qenët i durueshëm gjatë vështirësive.

Ibadet nuk është falja e
shumë namazeve të preferuara (mustehab) dhe agjërimi
i shumë ditëve të preferuara.
Ibadet është të menduarit e
shumtë në lidhje me të vërtetën e punëve të Zotit.
(sepse, vetëm në këtë mënyrë
njeriu mund ta njohë Allahun dhe t’i bëjë ibadet me
sinqeritet).

Njëra prej cilësive të pejgambereve është pastërtia.
Punët e kota kanë nevojë për fjalë të kota.

Njeriu i besueshëm, nuk të ka tradhtuar, por ti je
mbështetur te tradhtari. (kjo vlen për njeriun
e pabesë. Qëllimi është ky: mos supozo keq
për njerëzit e besueshëm dhe mos e konsidero
çdonjërin si të besueshëm).

Kur dëshiron Allahu ta zbatojë vullnetin e Tij, ia merr
mendjet e robërve; në këtë mënyrë e realizon urdhrin e Tij
dhe vullneti i Tij realizohet. Mbas realizimit të urdhrit të
tij, ia kthen mendjet e robërve. Pastaj, çdokush habitet
dhe thotë: “Si u bë dhe prej nga na doli kjo punë?”

Heshtja është njëra prej dyerve të urtësisë. Heshtja (në
vend të të folurit të kotë) është mjeti i ﬁtimit të dashurisë dhe prijësi kah e mbara.

E pyetën Imamin (a.s.):
“Kush është njeriu i
thjeshtë?” - ai u përgjigj:
“Është ai që zotëron
ndonjë gjë, që është shkaktar i largimit të tij nga
Allahu (bëhet i
pavëmendshëm për Të).

Imami (a.s.) e hidhte
dheun përmbi letrën e
shkruar, për ta terur
ngjyrën e shkrimit, dhe
thoshte: “Kjo është e
lejuar”. Kur dëshironte
për të shënuar diçka, së
pari shkruante: “Bismil-lahir-rahmanir-rahim, inshaallah
nuk e harroj” dhe
pastaj shkruante atë që
dëshironte.

Imami (a.s.) e hidhte dheun përmbi letrën e shkruar,
për ta terur ngjyrën e shkrimit, dhe thoshte: “Kjo është e
lejuar”. Kur dëshironte për të shënuar diçka, së pari
shkruante: “Bismil-lahir-rahmanir-rahim, inshaallah
nuk e harroj” dhe pastaj shkruante atë që dëshironte.

Tri gjëra janë nga tradita e të
Dërguarit: Përdorimi i
parfumeve me erë të bukur,
prerja e qimeve të trupit dhe
marrëdhëniet e shumta
seksuale (plotësimi i nevojave të epshit, me qëllim
të shmangies prej
mëkateve epshore).

Një person e pyeti për kuptimin e
ajetit “Kush mbështetet në Allahun,
Ai i mjafton atij”, dhe Imami (a.s.) u
përgjigj: “Mbështetja i ka shkallët e
veta. Shkalla e parë është mbështetja
tek Ai për të gjitha punët; të qenët i
kënaqur me të gjitha punët e Tij, të
pranosh se nuk ka bërë padrejtësi
ndaj teje në asnjë çështje apo mirësi
dhe se gjykimi është në dorën e Tij.
Atëherë, mbështetu dhe trego kënaqësi ndaj Tij në të gjitha punët.
Shkalla tjetër është kjo: Të besosh në
të padukshmen hyjnore, të cilën
dituria jote nuk mund ta përfshijë;
diturinë e të padukshmes duhet t’ia
lësh Allahut dhe urdhrave të Tij;
duhet të mbështetesh tek Allahu në
çdo të dukshme dhe ta padukshme.

Vëllai i madh e zë vendin e babës.

Rrëfen Fazli: “E pyeta Imamin (a.s.):
Junus ibn Abdurrahmani beson se
njohja e Allahut (marifet) është diçka
që mund të arrihet. Dhe ai m’u përgjigj:
“Jo, nuk është ashtu. Allahu ia jep
njohjen atij që dëshiron. Disa i bën të
qëndrueshëm dhe disave u jep amanet.
Ajo që është e qëndrueshme, Allahu më
nuk e merr mbrapa, ndërsa, ajo që
jepet si amanet, do të merret mbrapa”.

PLANIFIKIMI
është përparim.

"Sa i përket jetës sonë të kësaj
bote, veproni në një mënyrë
sikur të jetoni përgjithmonë.
Përparimi në mendimin islam është i ndryshëm nga përparimi në një qytetërim materialist perëndimor. Qytetërimet Perëndimore
e shohin përparimin nga një perspektivë e
vetme, nga një perspektivë materialiste: ata
besojnë se përparimi kryesisht përbëhet nga
dimensionet financiare, shkencore, ushtarake
dhe teknologjike; Ky është nocioni perëndimor
i progresit.
Por, në mendimin islamik, përparimi gëzon
shumë dimensione të tjera: përparimin në
shkencë; Progres në etikë; Progres në administrimin e drejtësisë; Progres në mirëqenien
publike; Progres në çështjet ekonomike; Progres në arritjen e nderit dhe besueshmërisë
ndërkombëtare; Progres në pavarësinë
politike; Së fundi, përparim në shërbimin
ndaj Perëndisë dhe në zhvillimin e një marrëdhënieje më të ngushtë me Të.
Kjo do të thotë, përparimi, nga këndvështrimi
islamik, përfshin aspekte shpirtërore dhe hyjnore në mes të dimensioneve të saj të shumta.
Të afrohesh me Allahun e Lartësuar në konceptin islam të progresit është gjithashtu qëllimi përfundimtar i Revolucionit tonë. Islami
na mëson:
"Ata që heqin dorë nga jeta e tyre tokësore për
hir të së ardhmes dhe ata që heqin dorë jetën
e tyre në botën tjetër për hir të jetës së tyre

Sa i përket jetës suaj në ahiret,
veproni në një mënyrë sikur të
vdisni nesër".
tokësore, nuk janë një prej nesh".
[Man lā yahduruhu al-Faqīh, Vëll 3, p.156]
Është e gabuar të heqësh dorë nga jeta e kësaj
bote për hir të jetës së tjetrit në botën tjetër,
ashtu siç është e gabuar të sakrifikosh jetën
tënde në ahiret për hir të jetës së kësaj bote.
Ka një transmetim që thotë:
"Sa i përket jetës sonë të kësaj bote, veproni
në një mënyrë sikur të jetoni përgjithmonë".
Kjo do të thotë, mos i kufizoni planet tuaja
në jetëgjatësinë tuaj; Dhe të bëjnë plane për
pesëdhjetë vitet e ardhshme, për shembull.
Zyrtarët tanë qeveritarë dhe ata që janë përgjegjës për përgatitjen e planeve për vendin
duhet t'i kushtojnë vëmendje kësaj pike. Ne
nuk duhet të dështojmë, në përgatitjen tonë të
planeve, për pesëdhjetë vitet e ardhshme, duke
menduar se nuk mund të jetojmë shumë gjatë.
Planifikoni në një mënyrë sikur të jetoni përgjithmonë. Bëni plane për brezat e ardhshëm
sa me kujdes dhe seriozisht si kur planifikoni
vetë.
Nga ana tjetër:
"Sa i përket jetës suaj në ahiret, veproni në një
mënyrë sikur të vdisni nesër".
Domethënë, bëni më të mirën tuaj në jetën
tokësore dhe në ahiret. Ky është koncepti islamik dhe revolucionar i progresit: përparim që
është gjithëpërfshirës.
Zehra Huduti
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KURORËZIMI I IMAM ALIUT

SI SUNDUES I ARDHSHËM

I MYSLIMANËVE

DHE SI PRIJËS I SHTETIT ISLAM
URIME FESTA E MADHE E GADIRIT
“Unë jam Udhëheqësi i të gjithë besimtarëve. Të gjithë ata burra dhe ato gra që më njohin mua si
Udhëheqës të tyre, le ta njohin edhe Aliun si të tillë! Aliu është Udhëheqës i gjithë atyre burrave
dhe grave, udhëheqës i të cilëve jam unë”. 				
– Muhamed s.a.a.
Haxhi i lamtumirës kishte mbaruar tashmë
dhe Muhammedi, i Dërguari i Zotit, bashkë
me turmën e madhe të ndjekësve të tij, ishte
gati për t’u kthyer në shtëpi. Ai dha shenjë dhe
karvani i pelegrinëve u nis nga Mekkeja.
Në një distancë të shkurtër në veri të Mekkes
është një luginë e quajtur Khumm, në të cilën
gjendej një pellg uji (Gadir në arabisht). Khummi ishte një udhëkryq, nëpër të cilin kalonin
shumë rrugë. Kur i Dërguari arriti në afërsi të
Gadirit, atij iu shpallën vargjet në vijim:
O i Dërguar! Shpalle porosinë që t’u zbrit
nga Zoti yt! Po të mos e shpallësh, s’do ta
kesh plotësuar detyrën tënde. Dhe Zoti ka
për të të mbrojtur nga njerëzit sepse Ai
s’i udhëzon ata që e mohojnë të vërtetën
(Kur’an 5:67).

daheshin pelegrinët dhe ishte i kujdesshëm që
këtë shpallje ta dëgjonin sa më tepër myslimanë që të ishte e mundur.
Një “foltore” u improvizua nga lëkurat e deveve
të vendosura mbi njëra-tjetrën dhe i Dërguari
u ngjit mbi të, në mënyrë që gjithkush të mund
ta shihte me sytë e vet. Kushëriri i tij Aliu qëndronte pranë tij.

Urdhrat hyjnorë mbase kurrë më parë s’kishin
qenë kaq të mprehtë si në këtë varg, i cili me
sa shihet, kishte të bënte me një çështje jetike
që i Dërguari duhej ta shpallte herët a vonë.
Andaj, ai urdhëroi që karvani të ndalej dhe të
thirreshin prapa ata që ishin nisur në drejtime
të ndryshme. Pastaj priti derisa edhe karvani
i fundit i nisur nga Mekkeja arriti tek pellgu në
Khumm.

Myslimanët u përgjigjën njëzëri: “I Dërguari i
Zotit ka më shumë të drejta mbi shpirtrat tanë
sesa ne vetë”.

Pelegrinët do të ndaheshin nga njëri-tjetri në
Khumm dhe do të vazhdonin me karvanë të
ndryshëm duke shkuar secili drejt destinacionit të vet. Por i Dërguari kishte një shpallje
të rëndësishme për të bërë para se të shpërn24

Tani Muhammedi ishte i gatshëm për ta mbajtur fjalimin historik, duke iu bindur urdhrit të
dhënë në vargun e mësipërm. Ai iu falënderua
Zotit që i kishte bekuar me Islamin dhe pastaj
u parashtroi një pyetje myslimanëve:
“A kam unë më shumë të drejtë mbi shpirtrat tuaj sesa ju vetë?”

“Në qoftë ashtu, atëherë kam një porosi shumë
të rëndësishme për ju”,tha i Dërguari dhe
vazhdoi:

“O myslimanë! Unë s’jam veçse një
i vdekshëm si të gjithë ju dhe shumë
shpejt, mbase do të shkoj në prani të Zotit tim. Trashëgimia ime më e
vlefshme për ju janë Libri i Zotit dhe
pjesëtarët e familjes sime. Tani dëgjoni me kujdes dhe dijeni se unë jam

Udhëheqësi i të gjithë besimtarëve.
Të gjithë ata burra dhe ato gra që më
njohin mua si Udhëheqës të tyre, le ta
njohin edhe Aliun si të tillë! Aliu është
Udhëheqës i gjithë atyre burrave dhe
grave, udhëheqës i të cilëve jam unë”.
Pas kësaj shpalljeje, i Dërguari i ngriti duart
drejt qiellit dhe tha:
“O Zot! Ji mik i atij që është mik me Aliun
dhe ji armik i çdokujt që është armik i tij!”.
Ajo që përcollëm më sipër është një përmbledhje e asaj që tha i Dërguari i Zotit në Khumm.
Teksti i plotë dhe konteksti i këtij fjalimi është
ruajtur në veprën e famshme “Teuhid ed-Dala’il” të dijetarit të famshëm sunnit Allame
Shahab’uddin Ahmed. Më poshtë po e japim
një version të shkurtuar të fjalimit, ashtu siç
është përcjellë në këtë vepër:
I falënderohem Zotit për të gjitha të mirat e Tija.
Dëshmoj se s’ka zot tjetër veç Allahut dhe se Ai
është Zoti i vetëm, i Gjithëfuqishëm dhe i Përsosur. Ne të gjithë jemi të varur prej tij. Ai s’ka
bashkëshorte, s’ka fëmijë dhe s’ka të barabartë.
Unë jam njëri nga robërit e Tij por Ai më zgjodhi
si të Dërguar të udhëzimit për gjithë njerëzimin.
O njerëz! Kinie droje Zotin gjithmonë dhe kurrë
mos tregoni mosbindje ndaj Tij! Mos luftoni veçse
për Islamin dhe mbani mend se dituria e Zotit
përfshin gjithçka.
O myslimanë! Kini kujdes sepse kur të shkoj unë,
do të dalin ca njerëz që do t’më veshin fjalë që s’i
kam thënë dhe do të ketë një grup njerëzish qo do
t’u besojnë atyre. Por unë strehohem në mbrojtjen e Zotit sepse s’ju kam thënë tjetër përveç të
Vërtetës dhe s’ju kam ftuar drejt asgjëje, përveç
asaj që Ai ma ka shpallur. Ata që i kalojnë kufijtë
në këtë punë, do të dënohen.
Atë çast, Ibada ibn Samiti, një ndjekës i Muhammedit, u ngrit dhe tha: “O i Dërguari i
Zotit! Kur të vijë ajo kohë, kujt t’i drejtohemi për
udhëzim?”
I Dërguari u përgjigj: Duhet t’u bindeni njerëzve
të Shtëpisë sime (Ehl-i Bejtit) dhe ata t’i ndiqni.
Ata janë trashëguesit e diturisë sime prej profeti. Ata do t’ju mbrojnë nga devijimi dhe do t’ju
udhëzojnë drejt shpëtimit. Ata kanë për t’ju ftuar
drejt Librit dhe drejt Traditës sime (Sunnetit).

Ndiqni ata sepse ata nuk bien kurrë në dyshim.
Besimi i tyre në Zotin është i palëkundur. Ata
janë të udhëzuarit, ata janë Imamët dhe vetëm
ata mund t’ju shpëtojnë nga mosbesimi, nga
devijimi dhe nga risitë në fe.
Zoti ju ka urdhëruar ta doni Ehl-i Bejtin tim.
Devotshmëria ndaj tyre është një obligim për ju
(Kur’an 42:23) sepse ata janë të pastrit (Kur’an
33:33). Ata janë të pajisur me virtyte që s’i ka
askush tjetër. Ata janë të zgjedhurit e vetë Zotit
dhe tani, Zoti më ka urdhëruar t’jua shpall këtë:
“Dijeni se Meula (Udhëheqës; Mbrojtës) i kujt
të jem unë, Meula i tij është edhe Aliu. O Zot!
Ti bëhu Mik i atij që është mik i Aliut dhe bëhu
Armik i gjithkujt që është armik i tij. O Zot!
Ndihmoje atë që e ndihmon Aliun dhe largohu
prej atij që largohet prej Aliut!”.
Fjalimi kishte mbaruar. I Dërguari i Zotit
zyrtarisht e kishte shpallur Ali ibn Ebu Talibin
sundues të ardhshëm të myslimanëve dhe e
kishte emëruar si prijës të Shtetit Islam.
Sapo u bë kjo shpallje, u shpall edhe vargu i
fundit i Kur’anit:

Sot e përsosa fenë tuaj,
i plotësova të mirat
e Mia mbi ju dhe jua
zgjodha Islamin si fe... 			
			

(Kur’an 5:3)

Ishte dita e tetëmbëdhjetë e muajit Dhulhixhxhe të vitit të 10-të pas Hixhrit (21 Mars 632)
kur u shpall vargu i fundit i Kur’anit. Shpallja
kishte filluar në vitin 610 në shpellën Hira në
Mekke dhe përfundoi në vitin 632 në luginën e
Khummit, me emërimin e Ali ibn Ebu Talibit
si Prijës pas Muhammedit dhe si Udhëheqës të
qeverisë së Medines dhe të Shtetit Islam.
Ibn Haxhar el-Eskalaniu, në veprën e tij “el-Isaba fi temjiz es-Sahaba” thotë se pasi e bërë
këtë shpallje, i Dërguari i Zotit vendosi një
turban në kokën e Ali ibn Ebu Talibit, me çfarë
edhe e përfundoi “kurorëzimin” e tij.
Të gjithë shokët e Profetit e përgëzuan Aliun pas kësaj ndodhie. Në mesin e atyre që e
përgëzuan ishte edhe Umar ibn el-Khattabi
dhe të gjitha gratë e Profetit.
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FJALIMI NË LIDHJE ME NJËSINË E ALLAHUT (TEVHID)

nga Imam Aliu

(Për të thirrur në fenë e Allahut, duhet të kemi
njohuri rreth Njësisë së Tij)
Padyshim, pjesa më kryesore e adhurimit
ndaj Allahut është njohja e Tij. Baza e njohjes
së Tij është të diturit e Tij, si të vetmin dhe
të pashoq. Vlera matëse e të diturit e Tij si të
vetmin dhe të pashoq është dëbimi nga Ai i të
gjitha cilësive (atributet e mangëta që zotërojnë krijesat). Sepse, mendjet dëshmojnë se të
gjitha cilësitë dhe zotëruesit e cilësive janë të
krijuara. Edhe të gjitha krijesat dëshmojnë për
ekzistimin e krijuesit që nuk zotëron cilësi dhe
nuk është zotërues i cilësive. Çdo cilësi dhe
zotërues i cilësisë paraqet një përbërje. Përbërja dëshmon se është diçka që është shfaqur
më vonë, ndërsa diçka që është shfaqur më
vonë dëshmon se nuk është një gjendje prej
përjetësisë (ezel). Ai që mëton se e ka njohur
Esencën (Zat) e Allahut, nuk e ka njohur Atë.
Ai që ia cakton kufijtë, nuk e ka të ditur se Ai
është tek. Ai që i bën shok, nuk i ka besuar Atij.
Ai që e ngjason Atë me ndonjë krijesë tjetër,
nuk e ka arritur të vërtetën (hakikatin) e Tij.
Çdokush që mendon se Ai ka të bëjë me ndonjë
iluzion, nuk është drejtuar kah Ai. Ai që dëshiron ta arrijë esencën e Atij, nuk e ka konfirmuar njësinë e Tij. Ai që bën me shenjë kah Ai,
nuk është drejtuar kah Ai. Ai që e kufizon, nuk
e synon Atë. Ai që e ka ndarë Atë në pjesë, nuk
i është dorëzuar Atij. Gjithçka që qëndron në
këmbë përmes esencës së Tij, është i lidhur me
tjetërkënd, dhe gjithçka që
është i lidhur me tjetërkënd, është formuar
përmes një shkaku. Krijesat e Tij janë shenjat e
ekzistencës së Tij dhe mendjet janë mjetet për
njohjen e Tij.
Argumenti qartësohet përmes mendimit.
Shenjat e Tij janë caktuar si argumente për
krijesat dhe duke i krijuar ata, vendos një
perde në mes Tij dhe krijesave. Është i ndarë
prej krijesave përmes ekzistencës. Pajisja e
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tyre me mjete është dëshmi se vetë nuk ka
nevojë për mjete; sepse mjetet janë të varura
prej zotëruesit të mjeteve. Caktimi i fillimit për
krijesa është dëshmi se Ai nuk ka fillim, sepse
ai që zotëron fillimin, nuk mund t'i krijojë të
tjerët nga asgjë.
Emrat e Tij janë ndërmjetësues për të arritur
deri te realiteti, dhe punët e Tij janë mjete për
të kuptuar të vërtetën. Esenca e Tij është thelbi
i realitetit. Esenca e Tij e ndan Atë nga krijesat. Çdokush që i cakton cilësi Allahut, nuk e
ka njohur Atë dhe duke i përshkruar Atij një të
ngjashëm është larguar prej Tij. Gabon ai që
supozon se e ka arritur realitetin e Tij.
Çdokush që thotë: Ku është, i ka përshkruar
Atij një vend; çdokush që thotë në çka është , i
ka atribuuar atij një pozitë; çdokush që thotë
kah është drejtuar, i ka caktuar Atij një kufizim.
Çdokush që thotë: Pse i ka emërtuar Atij një
shkak; çdokush që thotë çfarë është, e ka ngjasuar Atë në ndonjë gjë; çdokush që thotë kur,
i ka definuar Atij një kohë; çdokush që thotë
deri këtu , i ka emëruar Atij një fund dhe kush
i emëron fundin, e ka ndarë Atë në pjesë; kush
e ndan Atë në pjesë, e ka cilësuar Atë; kush e
cilëson Atë e ka mohuar Atë; kush e ka ndarë
Atë në pjesë, ka kthyer fytyrën nga Ai.
Allahu nuk ndërrohet me ndërrimin e krijesave; nuk kufizohet me kufirin e krijesave të
kufizuara; është një por njësia nuk bazohet
në numër; Ai nuk ndien nevojë për asgjë dhe
është i panevojshëm; është i fshehur pa hyrë
në ndonjë gjë dhe i hapur pa qenë i ndarë prej
ndonjë gjëje; me shikim nuk mund të përfshihet; është evident haptas; është i këndshëm pa
trup; është një subjekt që nuk ka nevojë për
lëvizje; pa ndier nevojën e idesë cakton përmasat e krijesave, i vë në rend ata pa lëvizur;
pa pasur nevojë për mjete dhe organe dëg-

jon dhe shikon; është i afërt pa ndier nevojën
e të afruarit dhe i largët pa ndier nevojën e
distancës; ekziston, jo pas mosekzistencës;
kohërat nuk e shoqërojnë Atë dhe vendet nuk e
kaplojnë Atë; gjumi nuk e zë Atë; kualitetet nuk
e kufizojnë; ndërmjetësimet nuk bëhen pengesa për Të; qenësia e Tij ka tejkaluar kohën
dhe paqenësinë, dhe amshueshmëria e Tij ka
tejkaluar kufirin e zotërimit të fillimit.
Përkundër dhënies së ndjenjave dhe shqisave,
Esenca e Tij është larg prej ndjenjave dhe shqisave; edhe pse i krijoi gurët e çmuar, ai nuk
është gur i çmuar; edhe pse i krijoi krijesat
prej asgjëje Ai nuk ka krijues; edhe pse krijoi
kontradiktat në mes objekteve, nuk zotëron
kontradikta; krijimi i krijesave në çifte, na bën
të kuptojmë se nuk ka ndonjë çift. Errësirën
ia ka caktuar si opozitë dritës dhe nxehtësinë
si opozitë ftohtësisë; elementet e ndryshme i
ka bashkuar dhe të kundërtat në mes veti i ka
afruar; duke i ndarë dhe bashkuar ato, ka bërë
të ditur ndarësin dhe bashkuesin e tyre. Të
gjitha këto i ka bërë si argument për Zotësinë
e tij, dëshmitar të fshehtësisë së Tij dhe shpjegimit të urtësisë së Tij.
Allahu na thotë: Dhe Ne krijuam prej çdo sendi
dy lloje (mashkull e femër) që ju të përkujtoni
(madhështinë e Zotit) (Dharijat, 49)
Me paraqitjen: përpara dhe pastaj, na bëri
me dije se për Të nuk ekziston para dhe mbas
Tij. Duke i krijuar instinktet e ndryshme për
krijesat e Veta, na bën me dije se nuk zotëron
instinkt;
duke krijuar krijesa të ndryshme, na bën me
dije se Vetë nuk pëson ndryshime. Duke i

lidhur ato për një kohë, na bën me dije se Vetë
nuk ka ndonjë varshmëri prej kohës; duke
i ndarë krijesat në mes veti dhe duke i bërë
të fshehta njërën nga tjetra, na bën me dije
se nuk ka perde në mes Tij dhe krijesave.
Pa u paraqitur robërit, Ai zotëronte realitetin
e Rabb-it dhe para se të lajmëroheshin krijesat, Ai zotëronte realitetin e Zotësisë (Ilah).
E zotëronte fuqinë e dëgjimit, pa ekzistuar
ndonjë zë; zotëronte realitetin e diturisë, pa
ekzistuar diçka për t u ditur dhe, zotëronte
forcën pa e treguar fuqinë e Tij. Edhe kur nuk
kishte krijesa, Ai ishte i denjë për emrin e krijuesit dhe pa pasur qenie, ai ishte i denjë për
atributin e sajuesit.
Pa u mbështetur në ndonjë gjë i krijoi krijesat
dhe pa përfituar dobi prej ndonjë gjëje siguroi harmoni në mes tyre. Pa rënë në ndonjë
vështirësi, u dha përmasa atyre. Idetë nuk
mund ta përfshijnë Zat-in (Esencën) e Tij dhe,
mendimet nuk mund ta kaplojnë realitetin e
Tij. Shprehja, Në çfarë kohe , nuk e kufizon
Atë; shprehja tani, nuk e afron Atë; kur të
thuhet bashkë , nuk mund të shoqërohet me
ndokënd; duke thënë nëse , nuk mund të fshihet. Shprehja, Ai (Hu) nuk mund ta përfshijë
atë. Këto shprehje e kufizojnë vetëm veten.
Këto shprehje vlejnë vetëm për objektet e krijuara nga ana e Tij; sepse këto lidhëse na bëjnë
me dije për ekzistimin e nevojës, ekzistimin
e ngjashmërive të kontrasteve, ekzistimin
identik dhe na tregojnë se ngjarjet ndodhin
së bashku me kohën. Atributet dallohen nga
njëri-tjetrit përmes emrave; përmes atyre
emrave ndahen njëra prej tjetrës, ato që janë
bashkë; ngjarjet zhvillohen përmes atyre
emrave.

Sepse, ekzistimi i këtyre krijesave
na bën me dije se janë krijuar më vonë;
qenësia e tyre tregon për paqenësinë
e tyre; ndryshimet e tyre tregojnë
për paplotësinë e tyre dhe përfundimi
i tyre na bën të ditur për plotësinë
e Allahut.
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Si mund të zbatohet diçka për Të,
kur ai Vetë është zbatues?
Si mund të kthehet tek Ai,
ajo që Vetë e ka nisur?
Si mund të vlejnë për Të ligjet e
ekzistencës së krijimit,
kur Ai Vetë i ka formësuar ato?

Gjërat si: Zotërimi i fillimit të krijesave si dhe
moszotërimi i amshueshmërisë së tyre, pastaj
lidhja e tyre për një periudhë kohore dhe
shprehja, si: sikur të mos kishte qenë kështu ,
na bëjnë me dije për nënshtrimin e tyre ndaj
detyrimit. Shpërndarjet na bëjnë me dije për
shpërndarësin, dhe ndarjet na bëjnë me dije
për ndarësin.
Nëpërmes krijesave është manifestuar në
mendje dhe është fshehur prej syve; idetë janë
drejtuar kah krijesat dhe përmes tyre janë
shfaqur shembujt, janë bërë të qëndrueshëm
dhe përmes tyre argumentet kanë fituar qartësi. Allahu dëshmohet përmes mendjeve dhe
imani përkryhet përmes pranimit. Pa ekzistuar njohja e Allahut, nuk mund të ekzistojë
as feja; pa konfirmim nuk mund të ketë njohje
dhe, pa pasur një besim të sinqertë nuk mund
të realizohet konfirmimi. Pa sinqeritet nuk ka
njësi të Allahut (tevhid); nëse bëhet krahasimi
i Allahut me ndonjë gjë, nuk realizohet sinqeriteti; nëse i përshkruhen cilësitë, nuk do t’i
largosh plotësisht mangësitë prej Tij dhe njësia
e sinqertë nuk realizohet.
Nëse pranohet ngjashmëria e disa pikëpamjeve të tij, do të pranohen ngjashmëritë e të
gjitha pikëpamjeve të Tij; mbajtja pastër e Tij
prej disa ngjashmërive dhe pranimi i disa ngjashmërive tjera për Të, e largon njeriun prej
njësisë së vërtetë. Pranimi e dëbon refuzimin;
çdo lloj i refuzimit parandalon arritjen në
sinqeritet. Veçoria që ekziston te krijesat nuk
ekzistojnë te krijuesi; ajo që është mundësuar
për krijesën, nuk është e mundur për krijues30

in; për Të lëvizja nuk vlen; ndarja dhe bashkimi
nuk shfaqen tek Ai. Si mund të zbatohet diçka
për Të, kur ai Vetë është zbatues? Si mund të
kthehet tek Ai, ajo që Vetë e ka nisur? Si mund
të vlejnë për Të ligjet e ekzistencës së krijimit,
kur Ai Vetë i ka formësuar ato? Nëse ndodh
kjo, atëherë do të ndërrojë Esenca e Tij, do
të ndahet në pjesë, nuk do të vlejë dhe nuk
do të ketë kurrfarë kuptimi ekzistenca e Tij e
përhershme.
Me këtë përcaktim krijuesi shndërrohet në
krijesë; nëse e ka të prapmen, do të ketë edhe
të përparmen; nëse ndien nevojën e plotësisë,
atëherë duhet të jetë i mangët. Nëse ndërron,
nuk mund të atribuohet si i amshueshëm.
Nëse ndikohet nga kalimi i kohës, si mund të
bëhet i vazhdueshëm? Nëse hyn nën ndikimin
objekteve, si mund t’i krijojë ata prej asgjësë?
Nëse bëhet kështu, atëherë do të bartë shenjat
e krijesave. Nëse krijesat bëhen shenja për Të,
edhe vetë do të bëhet shenjë e ndonjë krijese
dhe atributi do t'i ngjajë atributit të krijesave.
Dhe kjo, është një fjalë e pavërtetë që nuk ka
nevojë as për argument dhe në këtë gjendje
edhe përgjigjja në këtë pyetje është e pavend.

Abaz Aliu

TRIMI I QERBELASË

Hazreti Abas ibni Ali, djali i Imam Aliut dhe
vëllai i martirit ishte udhëheqës e mbajtës i
flamurit për ushtrinë e imam Husejnit në ditën
e Ashuras. Nëna e tij është zonja e nderuar
Fatime Kelabi, që më pas iu vendos epiteti Umi
Benin. Pasi kaloi një kohë nga martirizimi i
Fatime Zahrasë, Aliu pati këtë fryt nga martesa
me Umi Benin.
SHPINA E FISIT TË HASHIMËVE
Ali Abasi lindi në muaijn Shaban 26 Hixhri.
Epiteti i tij ishte Abu’l Fadhl Abas. Dhe një
nga epitetet më të njohura të tij është “Shpina e Beni Hashimëve”. Ai djalë kishte trup të
madh, fytyrë të bukur dhe ishte nga të vetmit
për kryengritje dhe në këtë ngjarje mori epitetin “Hëna e beni Hashimëve”. Në ngjarjen e
Qerbelasë, ai kishte në dorë flamurin e Imam
Husejnit dhe përsa kohë ai ishte gjallë, gratë
dhe fëmijët nuk patën frikë, sepse ai ishte
mbrojtësi i tyre. Në ditën e Ashures ai kishte
barrën më të madhe të luftës. Ai ra shehid
duke marrë ujë për fëmijët dhe gratë që ishin
në çadra, por armiku nuk e lejoi dhe e vranë
pasi mori ujë në Eufrat. Abas bin Ali zë vend
shumë të lartë sa i përket trimërisë, guximit,
sjelljes, moralit dhe njohjes së dijes.
Imam Xhafer Sadiku flet në veçanti për vendin
që i takon Abasit dhe thotë: “Paqe pastë

mbi ty o rob i pastër, kryezbatues i
urdhrit të Allahut, të Profetit të Allahut dhe udhëheqësit të besimtarëve,
Aliut, Allahun e marr si dëshmitar
që ti u largove nga kjo botë me po
atë vlerë që patën martirët e Bedrit, mendimet e larta të hapura në
luftë me armikun s’kishin të paguar
dhe po ashtu, edhe ndihma që u dha
shokëve.”

Ali Abasi apo Abas Aliu ishte 34 vjeç kur
ra shehid.

Abas Aliu del vetë,
mori shokë pesëdhetë,
pa drejt ujit u lëshua,
edhe shum’ u zëmërua,
tha: E mbani ment një ditë,
q’ishin dy ushtritë,
edhe ahere tim atë juve pa ujë e latë.
f 139/ Qerbelaja e Naim Frashërit. 28

NGJARJA E QERBELASË
Sipas mendimtarëve Qerbelaja është një ngjarje e rrallë që i ka dhënë vlerë të madhe fesë
islame. Martirizimi i Imam Husejnit i fali jetë
të re Islamit, vuri në lëvizje gjakrat dhe largoi vetminë. Imam Husejni me kryengritjen
e tij, ringjalli shpirtrat e myslimanëve, u dha
krenari e i nxori nga skllavëria.Umeti islam
është i bindur dhe i një mendimi për ngjarjen
e Qerbelasë: Ajo është madhështi, fisnikëri,
pasi nga udhëheqja e shtrembër dhe nga
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dobësitë e prijësisë, vlerat e fesë kishin rënë në
gradën më të fundit.
Lëvizja dhe kryengritja e Husejnit e zgjoi atë.
Kjo lëvizje është e përjetshme dhe me vlerë
për çdo kohë dhe çdo pasardhës. Është i vetmi
revolucion, që nëse i paraqesim çdo moment
siç ka ndodhur, askush nuk do të rezistonte;
kjo ishte një katastrofë. Sipas Imam Shafiut:

“Botën e tronditi dhe është gati që malet të
bëhen ujë. Husejnin e vranë pa pasur faj, ia
ngjyen këmishën me gjak. Sa keq për ne që nga
njëra anë çojmë paqe dhe bekime për familjen
e Profetit dhe nga ana tjetër ia vrasim djalin
dhe ia mundojmë familjen. Ehli Bejti i Profetit në ditën e ringjalljes do jenë ndihmësit e
mi dhe nëse do jem armik me ta, do jetë një
gabim i pafalshëm.”

ABAZ ALIU

NAIM FRASHËRI (LULET E VERËS
Engjëll! që m’u qasë pranë
Nga i madhi Zot,
Pse më rrëfen Qerbelanë?
A do të derth lot?
moj fush’e Qerbelasë!
Që më rri ndër sy,
Plot me gjak t’Ali-Abasë,
Vallë ç’ësht’ ay?
Ç’ësht’ ay që shkon kaluar,
Ikën si veriu,
Me dy-tri foshnja nër duar?
Ësht’ Abas-Aliu!
Shpije foshnjatë në lumë,
Se s’durojnë dot,
I ka marrë etja shumë,
E qajnë me lot!
Ujët ua kanë prerë
Janë në shtrëngim,
Si të varfër e të mjerë.
Në zi, në hidhërim.
Më ç’do an’ i ka rrethuar
Kombi faqezi,
Komb’i lik i xnallëkuar,
Posi mizëri!
Nëpër mest të ushtrisë
Të armikut shkon,
Si ëngjëll i Perëndisë,
Nd’erë fluturoni
Shigjetat si breshërimë
I vinë ngado,
Ay po si vetëtimë
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Ikën nëpër ’to.
Shërbtor’e njerëzisë
Shigjeta s’e çpon
Edhe nder’e trimërisë
Zoti e mburon.
Ç’ikën ay kal’i shkretë,
Mi dhë nuk shkel
Nga potkonjtë q’ikën shpejtë
Zjar e flak’i del!
moj kafshëz e uruar,
Mos shkel për mi dhë.
Se’shtë gjaku i bekuar,
Ikë nëpër rë!
Frat, o more lum’i shkreti
Mos këndo pa qaj,
Derth lot e rënko për jetë,
Mos qesh paskëtaj;
Se Hysejn’e Fatimesë
Me faret të ti,
E vranë komb’i pabesë,
Kombi faqezi.
Abas Aliu zu’ Tomorë,
Erdhi afër nesh,
Shqipërija s’mbet e gjorë,
Se Zoti e desh.
Hysejni desh njerëzinë,
Dhe për të u vra,
Për të shpëtuar njerinë
Ra nde Qerbela.
Hysejni ’shtë dashurija
Që fatbardhëson,

Buron soje miqësija,
Qe na lartëson.
Jeziti ’shtë egërsirë,
Që sjell ligësi,
Dhe s’del soje pun’e mirë
Po dëm edhe zi.
Kushdo që bën mirësinë
E ka njerëzi
Ka besuar Alinë,
Dhe udhën e ti.
Gënjeshtra ’shtë Mavijeja,
Që prish edhe sot,
E drejta ’shtë Fatimja,
Dhe i madhi Zot.
E liga është Mervani
Që nxin e shkretën,
Djallëzija ’shtë Syfjani,
Që dhe sot dërmon.
Imamëtë dymbëdhjetë
Nga der’e Aliut,
Hoqn’e vuanë ndë jetë
Por nder të njeriut.
Zotërinj! ju qofsha falë!
Që hoqtë për ne,
Na latë vetëm një fjalë
Për bes’e fe.
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PYETJE DHE PËRGJIGJJE
Ju pyesni, dijetarët përgjigjen.

MENDIMI I FILOZOFËVE DHE I ISLAMIT
PËR ARTIN DHE BOTËRAT E KRIJUARA
Esselamu alejkum,
Dr. Eidi Akbar i nderuar!
Kohë më pare kam filluar së lexuari librin Historia e filozofisë, ndërsa
para kësaj kisha lexuar
fragmente nga sfera e
filozofisë islame, dhe
se meqë nuk jam edhe
aq i njohur me fushën
e filozofisë perse vetëm
Dr. Eidi Akbar
tani jam duke u njohur
me mendimet e disa filozofëve, do të doja që
Ju si person kompetent të përgjigjeni në disa
mendime dhe persiatje të mia.

?

Duke lexuar pjesën kushtuar Platonit kuptova
se ai beson që ekzistojnë` dy botëra, materialja dhe një botë e formave të përkryera. Si do
të mundet që kjo të kuptpohet sipas islamit
dhe a ka mundësi aplikimi ngaqë edhe Islami
na mëson se kjo botë është materiale dhe e
mangët, dhe se ekziston bota tjetër e përkryer.
A ia shton islami kësaj edhe botën e barzahut
(jeta në varreza) apo a mos qëndrimet e Platonit janë në kundërshtim me Islamin?
Duke e lexuar letrën tuaj fitova përshtypjen se
jeni duke gjurmuar të vërtetën dhe kuptimin
e drejtë të çështjeve religjioze, racionale dhe
mendore.
Tema të cilën e keni hapur ka një vlerë shumë
të lartë njerëzore e religjioze ngase përgjithë34

sisht urtia e krijimit të njeriut dhe botës ka për
qëllim arritjen e përkryeshmërisë, lumturës
së përjetshme dhe të jetës së përhershme.
Natyrisht ky qëllim ka mundësi të realizohet
vetëm se nën hijen e shërbimit dhe robërimit
Allahut të Lartësuar. Sipas Kuranit robërimi i
sinqert Allahut nuk është e mundur të arrihet
nëse nuk ka njohje të vërtetë dhe të drejtë. Pra
njohja dhe kuptimi i kësaj bote dhe të ligjeve
që mbretërojnë në të, njeriun e shpiejnë te
Zoti i botëve, e me këtë edhe te jeta dhe lumturia e përjetshme të cilat njeriu i gjurmon
për nga natyra e tij primordiale. Arritja te
përkryeshmëria dhe lumturia e përjetshme i
ka kushtet e veta të cilat duhet hulumtuar me
shumë saktësi dhe plotëni ashtu që në këtë
mënyrë të dimë ta dallojmë rrugën e drejtë nga
rruga e gabuar. Rruga e vërtetë njeriun e shpie
te caku, ndërkaq rruga e gabuar jo vetëm se e
largon nga qëllimi por i shkakton edhe lloje të
ndryshme të dhunës, iluzione dhe mendime të
errëta.

BOTËRAT E KRIJUARA
Edhe sipas Kur’anit edhe filozofëve rendi
ekzistues ndahet në tri botë, me fjalët ë tjera i
ka tri faza (gradë, shkallë) të cilat terminologjikisht i emërtojmë si:
1. Kjo botë – bota e natyrës ndjesore (shqisore)
e cila mund të perceptohet përmes shqisave
të jashtme: duket me sy, mund të preket dhe
përmes shqisës së nuhatjes mund t’i nuhasim
aromat e ndryshme të saj.

2. Bota e Berzahut (bota e ndërmjetme) –
kur shqisat e tona të jashtme vdesin, shpirti
qetësohet, ndërkaq njeriu hynë në botën e
ëndrrave atëherë shpirti mund t’i perceptoj
të vërtetat dhe qeniet nga e kaluara, e tashmja
dhe e ardhmja dhe se ajo botë e Berzahut të
cilin filozoftë e kanë emërtuar “bota imagjinare”. Njeriu pas vdekjes futet në botën imagjinare dhe e fillon jetën e vet të berzahut të cilit
një ditë i vie fundi, ndërkaq duke e përkryer
rrugën e rendit të krijuar do të hyjë në fazën
e fundit e cila njëherit është edhe faza më e
lartë. Përfundimi i Berzahut ose i botës imagjinare e shënon fillimin e përjetësisë.
3. Bota tjetër (bota e texherudit) – i cili dallohet nga dy botërat e lartëpërmendura në
aspekte të ndryshme.
Ajetet e Kur’anit flasin për këto tri botëra
dhe për veçantitë e secilës prej tyre që janë
të shumta, ndërsa me këtë pajtohen të gjithë
teozofët.
Ajo që ka thënë filozofi i madh Platoni me
emërtimin “bota e ideve” në të vërtetë është
një filozofi e thellë të cilën nevoitet për ta
shqyrtuar si nga këndvështrimi filozofik po
ashtu edhe nga këndvështrimi i religjionit, për t’iu shmangur të kuptuarit e gabuar
e cila mund të sjellë deri te mbyllja e rrugës
së përkryrjes. Natyrisht me këtë rast duhet
theksuar se të tri botërat janë të ndërlidhura,
pra nuk janë të ndara. Për shembull, koha e
kaluar në barkun e nënës dallon nga mosha

e foshnjërisë-fëmijërisë, kjo dallon nga mosha rinore, e kjo e fundit dallon nga pleqëria,
mirëpo krahas gjithë këtyre dallimeve të gjitha
periudhat e përmendura paraqesin një cikël
dhe përkryerje, gjegjësisht lëvizja nga mangësia drejt përkryerjes. Ngjajshëm është edhe me
tri botërat.
Nëse njeriu njihet para së gjithash me njohuritë hyjnore, kur’anore dhe qiellore dhe
me mësimet fetare dhe fiton bindje të forta për to dhe vepron sipas ligjit të sheriatit,
atëhere edhe pse jeton në këtë botë të natyrës
dhe jeton jetën materiale ka mundësi që të
ndërlidhet me botën e imagjinatës dhe me Atë
botë duke i perceptuar ato. Pra, jo domosdoshmërisht duhet të kaloj ndonjë kohë e caktuar dhe që një herë duhet përfunduar njërën
botë për të kaluar në botën tjetër për t’u përafruar dhe njohur me të vërteta dhe qenësinë e
saj.
Po, islami thotë se kjo botë është e brisht dhe
material, por jo në kuptimin se nuk e ka vlerën
e vet, por në kuptim të kufizueshmërisë, si
fillim i rrugës së njeriut në botëra me horizonte më të gjera dhe më të përkryera, pikërisht
sikur që edhe aftësia e perceptimit te fëmiu më
e dobët dhe ai posedon të dhëna të kufizuara,
mirëpo mu ato aftësi të brishta dhe fuqi të
kufizuara duke u zhvilluar fitojnë inovacione.
Të gjitha ligjet ekzistuese janë “lexuar” nga
natyra, ndërkaq zbulimi i secilit ligj – krahas
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asaj që ka vlerë të madhe shkencore, njëherit
shpërfaqë edhe kufizimet e mendjes së tij, që
është një paralajmërim i mirë se mendja dhe
intelekti të cilat dikur ose nuk kanë ditur asgjë
ose se kanë ditur shumë pak mund të jenë të
orientuara në rrugën e përkryerjes së vazhdueshme, gjithnjë deri sa botën ta njohin me të
gjitha ligjet e ndërlikuara dhe komplekse.
Në pyetjen tuaj ju shtruar çështjen për qëndrimin e islamit për botën e Berzahut, krahas
dy botëve të tjera. Duhet thënë se bota e Berzahut është fazë e mesme e ciklit të lëvizjes
drejtë përkryerjes, Ku’rani Fisnik për këtë na
thotë:
Kur dikujt prej tyre iu vie vdekja, ai klith: “Zoti
im, më kthe – për të kryer ndonjë punë të
mirë nga ajo që kam lënë!” – Kurrë! Këto janë
fjalë që ai do t’i thotë kotë – para tyre do të
jetë pengesa (berzahu) deri në ditën kur do të
ringjallen.
Pra kur vie vdekja dhe njeriu ballafaqohet me
të vërtetën dhe e kupton se sa i pakujdesshëm
ka qenë ndaj ligjeve të Allahut dhe bëhet i
vetëdijshëm se sa dëmë të madhë dhe të pariparueshëm ka shkaktuar, mirëpo edhe pse lutet: “O Zoti im më kthe në këtë botë për të bërë
vepra të mira dhe ta shpëtoj veten time nga
kjo vuajtje” kjo më nuk është e mundur, ngase
udhëtimi dhe lëvizja në rendin e krijuar nuk
ka kthim prapa. Pas Kësaj bote njeriu kalon në
Berzah deri në ditën kur edhe kësaj rruge t’i
vie fundi, ndërsa do të filloj Përjetësia.
Pra në këtë ajet përmendet se si kjo botë po
ashtu Berzahu dhe jeta e ardhshme – përjetësia. Prandaj tri botët: Kjo botë, Berzahu dhe
Ajo botë i takojnë fakteve tani më përgjithësisht të pranuara dhe të gjitha librat qiellor
pajtohen për këtë çështje, sikur edhe transmetimet e të gjithë të Dërguarve të Allahut. Natyrisht të gjitha këto duhet t’i shqyrtojmë dhe t’i
kuptojmë përmes një leximi të drejtë dhe të
kujdesshëm.

?

Pyetja e dytë ka të bëjë me artin. Në të vërtetë
Platoni e kritikon artin duke thënë se arti ia
zbukuron njeriut botën e përkohshme kalimtare dhe se kur e lexova këtë m’u kujtuan
thëniet e të Dërguarit të Allahut, Muhammedit
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s.a.a. dhe të Imamëve në të cilat flitet negativisht për muzikën, skulpturën, pikturën etj.
A është i drejtë qëndrimi i Platonit për artin
dhe a është i ngjajshëm qëndrimi i tij
me mësimet islame?
Shikuar përgjithësisht, bota e krijuar në të
vërtetë është shpalosje e artit dhe e bukurisë
së krijimtarisë së Allahut dhe nëse njohuritë
fetare nuk ndërlidhen me artin, nuk do të ishin
të qëndrueshme dhe të përhershme. Natyrisht,
duhet ditur se sikur dituria, feja, përparimi
teknologjik dhe gjithçka tjetër edhe arti e ka
edhe anën tjetër të medales. Kjo do të thotë se
në botë gjithçka ka rolin e saj pozitiv po ashtu edhe rolin shkatërrimtar, ndërsa arti nuk
është ndonjë përjashtim nga ky rregull.
Sot po dëshmohet se sa tradhëti i është
bërë para së gjithash besimit, e mandej
edhe njerëzimit. Sa krime janë bërë duke
shfrytëzuar dijet dhe shkencat. Sa e sa të drejtash të njeriut dhe komuniteteve shkilen në
emër të “lirisë”. I njëjti fat e ka ndjekur edhe
artin. Nëse arti do të ishte në shërbim të vlerave fisnike të njeriut, duke u ndërlidhur me
njohurinë hyjnore, atëherë nuk do të kishte se
si të ishte më mirë. Mirëpo kur arti vihet në
shërbim të epsheve dhe ngritet në luftë kundër
diturisë, arsyes dhe vlerave të njeriut në këtë
rast do të jetë me të vërtetë i rrezikshëm.
Islami është shkollë diturie i bazuar në arsyen
dhe në natyrën primordiale të njeriut, që do
të thotë se të gjitha gjërat i analizon në bazë
të ligjeve ontologjike. Prandaj nëse Allahu i
Lartësuar e ka mbjellur në qenien e njeriut një
realitet të quajtur art ose dashuri ndaj artit
ose artin e krijimit, atëherë nuk do të ishte e
mundur që kjo vepër e Allahut të jetë e padobishme, e kotë dhe e zbrazët pa ndonjë qëllim
të drejtë, logjik dhe njerëzor.
Nëse Kur’ani Fisnik thotë: “Ne këtë botë nuk
e kemi krijuar kot” atëhere kjo dispozitë dhe
ky ligj nëse vlenë për gjithë botën e krijuar – si
një tërësi- vlenë edhe për të gjitha grimcat,
që do të thotë se as edhe një grimcë e vetme
e botës së krijuar nuk është krijuar kot. Arti
është një nga veprat e mahnitshme të krijimit
dhe nuk mund të jetë pa ndonjë qëllim ose me
ndonjë qëllim të gabuar, ngase nuk do të ishte
me njohjen e Allahut, me fuqinë e Tij, as edhe
me urtinë e Tij. Artin duhet mënjanuar nga

rruga e gabuar dhe duhet kthyer në rrugën e
vërtetë njerëzore duke e ndërlidhur me njohuritë hyjnore dhe fetare, duhet ta bëjmë të
përhershëm me vlerat e fisnike njerëzore.

?

Duke lexuar për Plotinin i cili kishte jetuar
pas të Dërguarit të Allahut, hz. Isës a.s., i cili
mund të konsideron një filozof mistik, kam
ardhur në përfundim se qëndrimet e tija janë
shumë të ngjajshme me qëndrimet e sufive,
gjegjësisht me atë kur thotë se qeniet njerëzore
që mendojnë janë të angazhuara në tentimin
për t’u unifikuar me të Mirën (përkatësisht
Allahun), andaj pyetja është kjo: a janë të drejta këto qëndrime të Plotinit?

ua bëri të qartë njerëzve rrugët dhe rreziqet.
Nëse keni edhe pyetje të tjera, me ëndja do
të isha në shërbimin tuaj, duke qenë të hapur
edhe për propozime e kritika qëllimmira.
Gjithë të mirat!
Prof. Akbar Eydi

Nga pikëpamja e Kur’anit, të filozofëve të mëdhenj sikur Mulla Sadra Shirazi dhe i lutjeve të
Dërguarit të Allahut s.a.a. dhe Imamëve të Ehli
Bejtit a.s., mes Kur’anit, irfanit dhe filozofisë
(në kuptim të dëshmive, provave) dhe të fitretit njerëzor mbretësron një harmoni e plotë.
Ngase nuk është e mundur që natyra e lindur
e njeriut të priret nga e drejta dhe drejt asaj
që është në harmoni me ligjet e krijimit, e në
anën tjetër ato prirje të jenë në kundërshtim
me Kur’anin, qëllimi i zbritjes së të cilit është
lulëzimi dhe përkryerja të kësaj natyre të lindur të njeriut.
Dhe natyrisht, nuk është e mundur që irfani
i vërtetë të jetë në kundërshtim me Kur’anin,
me natyrën primare të njeriut dhe dëshmitë e
vërteta. Personalitetet e mëdha Platoni, Aristoteli, Sokrati dhe të ngjajshmit me ta, i zbuluan njerëzimit ligje që përkojnë me natyrën e
njeriut, filozofinë, irfanin, shkollën e mësimit
fetar dhe shpirtëroren, ndërsa kjo rrugë e
përkryerjes ka vazhduar duke kaluar gjenerat pas gjenerate edhe përmes profetit Nuh,
Ibrahim, Musa dhe Isa. Secili nga këta njerëz
hyjnor të pastër – paqja e Allahut dhe e gjithë
njerëzve të pastër qoftë me ta – kanë nxjerrë
në dritë vetëm një pjesë të së vërtetës, ndërkaq
kur njerëzimi ishte i pjekur iu erdhi i Dërguari
i fundit i Allahut, Muhammedi s.a.a., që ta
plotësoj këtë vargan dhe ta njoftoje njerëzimin
për të gjitha ato që kishte nevojë. I Dërguari i
Allahut, Muhammedi s.a.a. si inicuesin kryesor
të përkryerjes i ka prezentuar persiatjen dhe
të menduarit, ndërkaq robërimin ndaj Zotit e
shpalli mjet për arritjen deri në perfeksion. Ai
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Pas vuajtjes

vjen kënaqësia

Pas vuajtjes vjen kënaqësia dhe nuk mund të jetë
ndryshe. Për disa kënaqësi duhet të përjetohen
edhe disa vuajtje. Të gjithi pengesat, shikuar nga
jasht, duken tiranizuese , por në fund prej kësaj
kemi përfitime.
Ajo që na duket si dominim relativ i të keqes ndaj
të mirës, në një periodë të caktuar, në të vërtetë
është dominim i të keqes së madhe ndaj të keqes
së vogël, me e keqja e vogël nënkuptojmë ata që
kanë bërë zullum ashtu që nuk e kanë mbrojtur
hakkun.
Fakti që e keqja ekziston dhe se do të provohemi në të vërtetë është e domosdoshmëri e
kësaj bote – është gërshetuar në qenësinë e
saj, sepse është sajuar nga kundërthëniet. Në
këtë botë nuk mund të kemi asnjë kënaqësi, e të
mos shijojmë hidhësi. Për shembull, nëse jemi
të uritur dhe afrohemi te sofra e mbushur me
gjellë të ndryshme, për t’u kënaqur në ushqim,
duhet shpenzuar një pjesë të kohës dhe energjisë
duke ngrënë, ndërsa do t’i “shpenzojmë” edhe
dhëmbët. Këto kundërthënie të kësaj bote janë
të këqija nëse i shikojmë një nga një, por nëse i
shikojmë bashkë, vijmë në përfundim të kundërt.
Tani do të flasim për Ditën e gjykimit dhe rënien
morale të njeriut i cili ka pasur rast të jetë halif në tokë, siç i është premtuar. Në të vërtetë,
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këtu është fjala për njeriun i cili për hir të një
momenti të kënaqësisë i shndërron në zjarr të
gjitha vetitë tjera të larta me të cilat e ka nderuar
Lavdiploti. Kur të vijë Dita e gjykimit, askush nuk
do ta vërejë tjetrin, të gjithë do të përkujdesen
për vete, ndonëse do të shihen. Mëkatari i madh
do të dëshirojë të sakrifikojë të gjithë njerëzit
për ta shpëtuar veten, madje edhe familjen e vet,
vëllezërit, motrat – shkurt, gjithë botën.
Të krahasojmë tani njeriun i cili e flijon botën
për vete edhe imam Aliun, i cili thotë se sikur
t’ia ofronin tërë kozmosin që t’i bëjë zullum një
milingone, ai nuk do ta bënte. Tani e shohim se
njeriu është qenie e cila është vendosur midis dy
skajshmërive: pozitive dhe negative.
Nga njëra anë, kemi njeriun për të cilin thuhet
se është “Mëshirë e Allahut për të gjithë botët”,
kurse nga ana tjetër janë ata që mashtrojnë
njerëzit, por këtë nuk e bëjnë sipas diktatit të
shejtanit, porse vetë janë shejtanë. Në Kur’an
thuhet se çdo pejgamber do të ketë armiq,
ndërsa shejtanët do të jenë me pamje të njerëzve
dhe xhinëve. Një grup i njerëzve shndërrohen
në shejtanë të vërtetë, jo ithtarë të shejtanit,
por shejtanë të kulluar.
						SH. E .

KËNDI POETIK

Ejani të zgjohemi së bashku!

Hatixhe Mehmedi

Pse po e them këtë?

Të dashur bashkëmoshatarë të mi, këtë letër e
shkruaj për ju dhe veten
time që jemi ardhmëria
e këtij vendi. Do të doja
të flas për një problem
shumë të madh me të cilin preokupohet dhe ballafaqohet në këtë kohë e
gjithë rinia jonë. Dje por
edhe sot e ndoshta edhe
nesër do të ndodhë po
e njëjta gjë nëse ne nuk
i themi stop pesimizmit!

Sepse unë, por mendoj se edhe ju jeni të vetëdijshëm me realitetin se më nuk kanë ngelur
banorë në qytetet tona! Në lagjen time nata
nuk ndriçon, por është terr, dita nuk ka zhurmë njerëzish e automjetesh, pasi që vetëm në
shtëpinë time ka banorë, dritë e zhurmë! Me
një lule nuk çel pranvera, përderisa lulet tjera
thahen duke marrë valixhet e largohen nga
vendlindja e tyre. Jemi bërë si zogjtë shtegtarë
dimrit larg vendit e verës afër. Kjo ndodh ngase
kemi formuar bindje në kokat tona se në këtë
vend të vdekur me njerëz të gjallë s’ka punë andaj detyrohemi të ikim.
Vërtetë është vështirë këtu ne vendin tonë të
gjendet punë me profesionin që ke mbaruar,
të kesh një standard të mirë jetese sepse qindra e mijëra studentë të diplomuar, më në fund
punësohen si kamerier të thjeshtë edhe pse titullin mund ta ketë profesor apo magjistër. Por
të mos harrojmë se pas vështirësisë vjen lehtësimi, prandaj mos dorëzoheni. Duhet të largojmë këtë bindje që e kemi fiksuar se nuk ka dobi
nga vendi jonë. Jo, jo nuk duhet të mendojmë
kështu!!!
Mos e bëni edhe ju këtë traditë siç e kanë bërë
dhe vazhdojnë ta bëjnë disa, që të kenë pasuri, shtëpi luksoze duke u bërë rob i një shteti

të huaj e jo zotëri i vendit të vet. Nga thëniet e
arta të popullit tonë është edhe ajo se “ashtu si
të bën dritë hëna në vendin tënd nuk mund të
të bëjë dritë dielli në vendin e huaj”, ose “më
mirë nën hijen e ferrës tënde se sa nën hijen e
fikut të huaj!” Fundja pasuria dhe aspekti material mund të blejnë shumëçka por jo edhe lumturinë. Por, për fat të keq ajo që ka ndodhur dhe
vazhdon të ndodh është se e gjithë rinia është
në gjumë, e unë sot dua të them që të zgjohemi
së bashku.
Andaj ju drejtohem të gjithë rinisë: Ejani që ti
hapim rrugët të cilat kanë ngelur të papërfunduara nga paraardhësit tanë! Ejani që ti hapim
dyert e shtëpive tona të cilat janë mbyllur duke
shkuar në kurbet, e hapen një herë në vit! Ejani që ti ringjallim ëndrrat tona të cilat i kemi
varrosur! Ejani që të zgjohemi nga gjumi që
shohim vetëm ankth e nuk na lënë asnjë pikë
shprese! Të zgjohemi nga ai gjumë i thellë që
të ndryshojmë botën, që do ta lulëzojë vendin
e jetën tonë, që do t’i gëzojë nënat tona duke
pasur fëmijën pranë vetes!
Ejani, të mos i bëjmë padrejtësi vetes sonë duke
mos i zbuluar aftësitë tona dhe duke thënë se
s’ka nevojë për arsim, dituri e shkencë pasi që
ka punë! JO, nuk duhet të mendojmë kështu.
Sepse pesimizmi është sinonim i dhimbjes që të
çon në një vend ku do të ndjehemi të dëshpëruar, të mërzitur e të pa shpresë, duke harruar se
cili është qëllimi i ardhjes tonë në këtë botë…
Ndaj kjo botë nuk është krijuar për të jetuar kot,
nuk është krijuar që natën ta kalojmë nëpër rrjetet sociale e ditën në gjumë, por është krijuar
që të ndryshojmë të tashmen nga e kaluara dhe
të ardhmen nga e tashmja, t’i japim kuptimin e
duhur jetës e të mos bëhemi objekt loje duke i
zhvlerësuar dhe asgjësuar vlerat dhe potencialin që ngërthejmë në vete e që na e dha Krijuesi
i gjithësisë! Pra ejani të çlirohemi nga kjo errësirë duke gjetur dritën e të arrijmë lumturinë e
lirinë tonë. Sepse liria është thelbi i shpirtit, aty
ku ska liri, mendja dhe shpirti thahen si bima
pa ujë.
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ZEHRA LARI
Me integritet, përkushtim
absolut dhe energ ji
të palodhshme,
21-vjeçarja Zahra Lari
dëshiron të vendos g jurmë
pashlyeshëme për vendin
e saj duke përfaqësuar
Emiratet e Bashkuara
Arabe si rrëshqitësja
e parë në Lojrat
Olimpike Dimërore
2018.
Ajo është një grua e fortë dhe e ndritshme
që ka sfiduar mosmarrëveshjet për t’u bërë
një lidere, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse
Nike zg jodhi atë për të përfaqësuar produktin e tyre të ri: “Nike Pro Hixhab”.
Në këtë intervistë ekskluzive, “Princesha e
Akullit” me gazetaren Wassila Ayoub flet
rreth perpjekjeve për të bërë histori në Lojrat Olimpike të 2018-ës, polemikat e shkaktuara të Nike’s Pro Hijab dhe misionin e saj
për të thyer stereotipet për atletet myslimanë.

Nuk është normë për një person që
rritet në një klimë të ngrohtë për të
marrë pjesë në një sport dimëror.
Çfarë ju motivoi të bëheni vajza
e parë rrëshqitëse e akullit?
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“Prin

Kur isha 12 vjeç, pashë një film të Disney me
titull “Princesha e akullit” dhe menjëherë u
dashurova me të dhe babai më dërgoi në
mësime. Që atëherë, unë kam ndjekur rregullisht mësimet në patinazh dhe kam mësuar shumë për këtë sport.

Deri më tani, keni konkuruar në garat
kryesore ndërkombëtare në vende si
Sllovakia, Hungaria dhe Italia. Si një
grua e re muslimane, çfarë lloj ndikimi
mbarëbotëror mendoni ju mund të
keni? A ekziston një presion që vjen
me qenë muslimanët konservator?
Unë përpiqem të bëhem shembull dhe model për vajzat e reja muslimane dhe tashmë
shoh rritjen e këtij sporti në këtë rajon. Ne
tani kemi rrëshqitëse nga Emiratet

ncesha e Akullit”
NË OLIMPIADËN 2018
e Bashkuara Arabe, Katar, Bahrein, Kuvajt
dhe Oman. Unë mendoj se puna më e madhe është e Akademisë së Sporteve, konkretisht e Zonjës Fatima Bint Mubarak dhe
përkrahja e tyre për mua dhe qindra zonja të
tjera, luan një rol kyç në këtë zhvillim të këtij
sporti dhe shumë sporteve të tjera në dispozicion për zonjat sot.

Pas rënieve të tmerrshme,
çfarë ju shtyn të ktheheni në patina?
Rëniet mund të jenë të vështira dhe g jithmonë të dhimbshme, por kurrë nuk duhet
të jetë një ndrojtës. Për çdo patinator g jithmonë do të rrëzohesh, por ato që rrëzohen
mësojnë gabimet. Kur të mësoni një kërcim
të ri, do të rrëzohesh qindra herë derisa një
ditë ta merrni dhe ta vendosni në mënyrë
të përsosur. Kjo ndjenjë e suksesit është ajo
që do t’ju mbajë g jithmonë të ngriteni dhe të
vazhdoni të përpiqeni.

Ju jeni në rrugën për t’u bërë atletja
e parë e Emirateve për të konkurruar
në Olimpiadën Dimërore 2018. A mendoni se prania juaj në Lojërat Olimpike
do të ndihmojë të hapë rrugën për
atletët dhe që do të inspironi ato që
mbajnë hixhabin?
Nëse unë kualifikohesha, unë do të jem më e
lumtura, nëse nuk e bëj, menjëherë do të filloj
përgatitjet për Olimpiadën Dimërore 2022.

Mendoj se çdo grua që konkurron në një
sport me hixhab është një shembull i madh
i diversitetit të kësaj bote dhe se hixhabi
nuk ju ndalon të jetoni ëndrrat tuaja. Nike
Ad përmban pesë atletë të suksesshëm
profesional muslimanë që ndjekin ëndrrat e
tyre atletike, ndërsa një zë pyet: “Çfarë do
të thonë ata për ty?” Si do t’i përg jig jeshit
pyetjes retorike të Adit? Disa vjet më parë
do të thosha, “do të thonë se kjo vajzë nuk
duhet të jetë jashtë duke bërë këtë profesion, ajo duhet të jetë në shtëpi”, por tani
them, “kjo vajzë është mahnitëse, e bukur,
e fortë, e fuqishme, frymëzuese dhe e suksesshme”.
Kosova Post
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Lidhja e pamjes së mjedisit rrethues që përfsinë malet e largëta, liqenin, pyllin dhe të
gjitha elementet tjera në sfond me formën dhe
lartësinë e ndërtesës ishte sfida kryesore e këtij
dizajni.Peizazhi I qytetit në pjesën e pasme
llogaritet si oborr I pasëm I ndërtesës dhe
këto dy pamje së bashku kompletonin peizazhin e kësaj shtëpie.
Bazuar në këtë ide, arkitektët projektuan një
formë të integruar fleksibile e cila fillon nga
peizazhi I qytetit duke vazhduar përgjatë dyshemesë në mure dhe përfundon në tavanin e
lartë I cili jep ndjesinë e hapësirës së madhe
nga lartësia që ka.
Hapësira dinamike është e dizajnuar në atë
mënyrë që të mund të shfrytezohet për çdo
rast duke përfshirë këtu dhe tubimet me numër
të madh njerëzish.
Gjatë projektimit është menduar minimalizimi
I përdorimit të materialeve dhe funksionalizimi sa me I madh I secilës pjesë. Gjithashtu
është mohuar përdorimi I objekteve dhe ornamenteve pa ndonjë funksion.
Në mes të oborrit jugor ekziston një mur mbajtës ku duket ndarja e shtëpisë në dy nivele.
Niveli I sipërm është I lidhur me katin përdhesë
dhe ky I fundit lidhet me një hapësirë të gjelbër të oborrit.

Ekzistojnë qasje të ndryshme
vertikale dhe horizontale
nëpërmjet kateve.
Për të implementuar një hapësirë integrale, arkitektët
kanë kërkuar një material për të krijuar një ndjenjë rrjedhshmërie dhe për të minimizuar shumëllojshmërinë
e materialeve të përdorura për elementet e ndërtimit,
duke përfshirë muret e jashtme, muret e brendshmë,
mbulojën ë pjesës së poshtme të çatisë, shkallët, dhe
vatrën me kornize metalike.
Dyshemeja është e mbuluar me dru të hirit për të lidhur pamjen mahnitëse të peizazhit më gjeometrinë e
ndërtesës dhe disi të depërtojë ngjyra dhe tekstura e
mjedisit rrethues përbrenda shtëpisë.
Dritaret në këtë projekt si një sipërfaqe e integruar
lidhin hapësirat e jashtme me ato të brendshme. Për
të siguruar nivelin maksimal të transparencës dhe për
të parandaluar humbjen e energjisë, janë përdorur
dritare me profile nga alumini dhe xhama të dyfishtë.
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SEKRETET DHE MISTERET
E GJASHTË VEPRAVE
MË TË FAMSHME NË BOTË
Përpos arkitekturës dhe madhështisë që mbartin, ndërtesat
dhe statujat ikonë të botës, fshehin detaje mistike që shumë
pak prej nesh i kanë vënë re. Por, jo pa qëllim ato janë aty,
mesazhi që përcjellin është aq i vjetër sa dhe jeta e tyre.

mbart zinxhiri i shkëputur nga këmba e statujës, fundin e epokës së skllevërve.

APARTAMENTI NË KATIN
E FUNDIT TË KULLËS EIFFEL
Gustav Eiffel, njeriu që dizajnoi monumentin
më të famshëm të Francës, krijoi dhe ndërtoi
një apartament në katin e fundit të kullës, të cilin e përdorte për të pritur miqtë.
Shpeshherë aty ai bënte diskutime të gjata me
Thomas Edison-in, shpikësin e llambës elektrike. Sot ai apartament shërben si muze për
turistët dhe sigurisht ofron pamje të mrekullueshme të Parisit.

ZINXHIRI I THYER NË KËMBËN
E STATUJËS SË LIRISË
Statuja e Lirisë iu dhurua Amerikës nga Franca
në 100-vjetorin e revolucionit amerikan. Simboli i saj është liria, demokracia dhe shfuqizimi
i skllavërisë. Ky është pikërisht kuptimi që
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MONA LISA E ISLEWORTH-IT
Në të gjithë historinë e artit njihet përpjekja e
piktorëve për të riprodhuar figurën e Mona Lisa-s. Por besohet se ekziston një tjetër portret
i saj, i pikturuar nga vetë Da Vinci, dhe se kjo
nuk është një kopje. Thuhet se versioni i dytë i
pikturës ka ndryshim pak në perspektivë. Aludimet se kjo pikturë është risjellë nga piktorë
të tjerë janë të shumtë, por ekspertët besojnë
se ky është thjesht një version më i hershëm i
kryeveprës së Da Vinci-t.

PAMJA E VËRTETË E SFINKSIT
Statuja më e vjetër e botës sigurisht që mbart
mistere që nga krijimi i saj. Për pamjen e këtij
monumenti ka patur gjatë gjithë kohës komente.

“THE TIME CAPSULE”
NË MALIN RUSHMORE
Gjatë ndërtimit të këtij monumenti të famshëm, arkitekti i saj dëshironte të krijonte
brenda shkëmbit një dhomë sekrete, ku gjeneratat e reja të njiheshin dhe të merrnin çdo lloj
informacioni në lidhje me historinë e Amerikës. Kështu ata krijuan një shpellë në pjesën e
pasme të statujës së Abraham Lincoln-it.
Edhe pse projekti mbeti i papërfunduar, pas
vdekjes së arkitektit, 50 vite më vonë, në hapësirën e krijuar u vendosën kopje dokumentesh
shumë me rëndësi dhe kujtime të presidentëve
të ndryshëm, që shërben sot si dëshmi e historisë së SHBA-ve.

Disa ekspertë besojnë se Sfinksi origjinal ka
patur kokën e një luani dhe shumë më vonë
është gdhendur fytyra e një njeriu. Kjo shpjegon gjithë dyshimet rreth diferencës së madhe midis trupit gjigant dhe kokës së vogël.

URA GOLDEN GATE
Ura Golden Gate ka qenë gjithmonë në fokusin
e fotografive më të bukura të shkrepura ndonjëherë. Por ajo që ne nuk dimë, është se për
ndërtimin e saj ka patur shumë debate me
Flotën e SHBA-ve. Pasi u dha leje për ndërtimin
e saj, flota dëshironte që ngjyra e kësaj ure të
ishte me vija të zeza dhe të verdha, në mënyrë
që të ishte e dukshme dhe në raste mjegulle.
Por kjo u kundërshtua nga arkitekti i urës, i cili
vendosi ta lyente me ngjyrë portokalli të errët.
Në këtë mënyrë, përveçse do të ishte e dukshme
në çdo situatë, do të afeksiononte të gjithë ata
që e shihnin.
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Plazhi

fenomen në Shqipëri !

Mua me pëlqen të notoj në
thellësi dhe nuk shkoj ne
plazh pa njerëz. Shkoj aty
ne mes te gjithëve. Arsyeja:
se aty kam shtëpinë time, ai
është plazhi im, aty paguaj
çdo vit taksa mirëmbajtje
ashensor pastrim etj. Nëse
dikush duhet te iki janë ata,
turistet. Ata nuk kane vend
BRIKENA BALA ata nuk paguajnë. Plazhin
ma zënë shazllonet e tyre
te cilat Bashkia ia jep me qira ndonjë oligarku
që punëson ca çunakë që s'kanë parë lek gjithë
vitin por vetëm dele e lopë. Ata turistët më
pushtojnë qytetin tim. Si unë po ankoheshin
dje venecianet dhe barcelonasit në një media
të fuqishme ndërkombëtare.
Por unë si ata kam edhe me shume ankesa.
Ankohem për bezdisjen që kane turistet nga
veshja ime. Por edhe unë bezdisem nga veshja
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e tyre dhe nuk mund te flas se ndryshe është
mungesë civilizimi sipas shumicës injorante të
plazhistëve.
Plazhi është një fenomen i pas Luftës së Dytë
Botërore. Madje fillimisht plazhi ishte marrëdhënie me detin jo me bregun. Njerëzit
laheshin në det por nuk rrinin ne diell me orë
për shume arsye, aaa se harrova laheshin me
rroba me fustane te mëdha madje.
E para se gratë ishin femra dhe jo kafshe, që
do te thotë kujdeseshin qe te mos plakeshin para kohe sepse siç e dimë rrezet e diellit
plakin lëkurën.
E dyta sepse për vitaminën "D" pyesni çdo
doktor do t'ju thotë mjaftojnë 10 min në diell
ne dite per ta absorvuar lekura sasine e nevojshme, përndryshe me shume fillon prodhimi
i melaninës që nëse teprohet fillon rreziku i
kancerit të lëkurës.

Qëndrimin në diell si është kthyer në modë se
fundmi e kanë stimuluar tregtarët duke filluar
nga ata më të thjeshtët e deri tek industria e
madhe e kozmetikes. Të gjithë thonë shkoni
në plazh më pas të këshillojnë krem mbrojtës
ndaj diellit me SPF deri 50 (pra një lloj mbulimi
artificial por edhe me kemikate)
Unë jam shqiptare dhe dua të jem edhe europiane meqë i përkas këtij kontinenti. Unë
nuk jam emigrante arabe e as turiste arabe
ndaj nuk më përzini dot nga plazhi im se nuk
ju pëlqen pamja ime apo mënyra që unë kam
zgjedhur të vishem për arsyet e mia që nëse
mi gjykojnë cenojnë privatësinë time. Atëherë
çfarë bëra: kërkova një foto të një gruaje simbol te civilizimit europian me bikini apo në
plazh, rezultati: nuk gjeta. Asnjë foto e Marias
nënës së Isait ( Jezusit europiançe) nuk është
me flokë jashtë ne nuk e dimë çfarë ngjyre
kishin flokët e saj e kjo nuk e pengoi atë të jetë
ajo që është e as të gjithë Papët apo edhe nëna
tereza të jenë njerëz me famë botërore apo
shembuj për te tjerët.
Kërkova nëse mbretëresha Elizabet e Anglisë
shkon në plazh publike e nxihet si indianet
e saj te kolonizuar, por jo kurrrë ajo nuk do
ti ngjante lekurës së një skllavi përkundrazi
duket aq e bardhe sa i fshihet diellit me lloj
lloj kapelesh sa here del për pak sekonda, dhe
diellit anglez që edhe sikur të dale nuk te nxin
e as te ngroh.
Po mire ky evoluimi i plazhit nga larje në det
në nxirje në diell po sjell plazhe nudistesh (qe

nuk ka më ku te evoluojnë më se majmunin e
arritën, aaa ata e kane evoluimin mbrapshtë
d.m.th. drejt jetës së shpellarëve por pa gjethe), tani që edhe burrat po na veshin tanga e
po na martohen me njeri tjetrin, tani që provokimi dhe imoraliteti bëhen në mes të rëresë
( ndonjë me turp akoma nën ndonjë pemë ose
thelle ne det), tani qe kur notoj ne det duhet
te jem vigjilente se përveç jashtëqitjeve ne
thellësine e detit ku notoj gjen edhe c*****,
eee ça ti bësh është civilizim praaa.
Përveç çmimet që mi ngrejnë në qytetin tim
sapo vijnë pushtuesit (turiste) dhe menusë
ne restorante sipas shijes se pushtuesve, dhe
etikës në lokale që nga muzika e llojit "futja
kot veç tundu" e deri tek brazilianet e grave
e burrave qe te pështirosin relaksin, koshat
e plehrave qe gjithmonë janë të rrethuar nga
pirgje plehrash se nuk përballojnë kapacitetin
e plehrave te pushtuesve, ujit te detit që edhe
ngjyrën e ndryshon nga ndotja e pushtuesve,
etj etj.... dike diku e shqetësoj unë me veshjen
time që notoj në thellësi qe me pëlqen kajaku
dhe habis të gjithë që mendojnë se jam viktimë
e ndonjë burri apo fanatizmi fetar e nuk ditkam çfarë është noti apo deti.
Këta tipa nuk dine as çfarë është deti e as
plazhi por janë "kavie" ku moda mbush xhepat
e saj dhe ndonjë tjetër kënaq sytë me lloj lloj
pamjesh sexy që gruaja vajza e këtij tipi i ofrojnë falas publikut me dhëmbë te palare apo
edhe ndonjë maniaku tjetër.
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Ja çka ndodh kur pini kafe

NË BARKUN BOSH

Rritet aciditeti i stomakut: stomaku përmban
acid klorhidrik i cili balancon nivelin e aciditetit në stomak. Konsumimi i kafes esëll rrit
nivelin e aciditetit në stomak, ju shkakton
urth, sindromën e zorrës nervoze, ulcër etj.
Shkakton ankth:nëse konsumoni kafe në
stomakun bosh do t’ju ulet aftësia e trurit
për të përpunuar siç duhet nivelin e serotinës.
Serotina është hormoni që ju jep ndjesinë
e qetësisë dhe lumturisë.
Ju dehidraton: kafja ka veti dehidratuese,
prandaj edhe në rastet që konsumohet duhet
të shoqërohet patjetër me ujë.

Kafja është një
nga produktet
më të dashura për
njerëzit në mëngjes.
Sipas studimeve,
thuhet se kafja nuk
duhet konsumuar
me stomakun bosh,
ju duhet të
konsumoni
mëngjes më
parë dhe më
pas të pini kafe.
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Shkakton probleme në stomak: kafja në stomakun bosh rrit shanset për t’u prekur
nga sëmundjet e stomakut si ulcerat, urthi etj.

7 FAKTE QË TREGOJNË SE JENI
MË TË ZGJUAR SE MESATARJA
NËSE E GJENI VETEN TEK KËTA TREGUES, NDOSHTA MUND TË MBURRENI
PËR IQ E LARTË, POR JO PA EFEKTE ANËSORE! INTELIGJENCA ËSHTË E LIDHUR SHPESH ME ÇRREGULLIME TË HUMORIT DHE SHQETËSIME! NJERËZIT E
ZGJUAR PRIRËN TË SHQETËSOHEN, SHKOJNË NË SHTRAT VONË, ATO MUND
TË JENË TË ÇRREGULLT DHE TË VUAJNË NGA ÇRREGULLIME MENDORE!

• KANË ÇRREGULLIMET TË HUMORIT
Çrregullimet në humor mund të jenë çmimi që
disa njerëz paguajnë për inteligjencën e tyre
mbi mesataren!

• VUAJNË NGA ANKTHI
Njerëzit me një IQ më të lartë kanë tendencë që
të vuajnë më shpesh nga çrregullimet e ankthit,
se ato me inteligjencë mesatare.

• JANË TË PAZAKONTË
Ato janë jo konvencional. Mund të jenë ateist
dhe politikisht liberal.

• SHKOJNË NË SHTRAT VONË

mbi mesataren nuk mund të jetë gjithmonë
i vendosur në marrjen e vendimeve. Në të
kundërt, ata që kanë një IQ nën mesataren, do
të veprojnë me më pak vështirësi dhe pa probleme në marrjen e vendimeve.

• NUK KANË DËSHIRË TË BISEDOJNË
Ky është një tregues shumë i diskutueshëm:
njerëzit e zgjuar janë edhe më të vetmuar. Studimet kanë gjetur se sa më shumë një person
me inteligjencë mbi mesataren shoqërohet dhe
ndjek miqtë, aq më shumë i pakënaqur do të
jetë me jetën e tij/saj. Njerëzit e zgjuar nuk kanë
dëshirë të bisedojnë, ato nuk kanë shumë miq.
Ata preferojnë të shkojnë në një rreth shumë të
vogël të miqve të ngushtë.

Në një studim ku u shqyrtuan zakonet e 20,745
adoleshentëve rezultoi se ata që shkuan në
shtrat pas mesnate dhe u zgjuan në mëngjes
rreth orës 8 kishin një IQ më të lartë se ata që
shkuan në shtrat rreth orës 23.40 dhe u zgjuan
në 7:20.

• NJERËZIT ME INTELIGJENCË MBI MESATAREN NUK JANË TË KUJDESSHËM
Hulumtimi gjeti se ata që janë më të lumtur dhe
kanë inteligjencë të lartë, kanë tendencë të besojnë më lehtë. Rritja e besimit mund të justifikohet me një shkallë më të lartë të kënaqësisë
në jetë, ose nga një gjykim më i lartë.

• MARRIN MË SHUMË KOHË
PËR TË VENDOSUR

Kush është më shumë reflektiv dhe ka një IQ
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JA ÇFARË I BËN TRUPIT TUAJ VETËM
NJË KANAÇE ME PIJE ENERGJIKE
PAS 10 MINUTAVE
Sapo të keni pirë një pije energjike, kafeinës i
duhen vetëm rreth 10 minuta për të hyrë në qarkullim të gjakut. Normat tuaja të zemrës dhe
shtypja e gjakut fillon të rritet

PAS 15-45 MINUTAVE
Kjo është koha kur nivelet e kafeinës në gjak arrijnë kulmin. Ju filloni të ndjeheni më të zgjuar
për shkak se stimuluesi në pije fillon t’ju prekë
juve, duke përmirësuar jo vetëm koncentrimin
por edhe atë se sa vigjilent jeni.

PAS 30-50 MINUTAVE
E gjithë kafeina absorbohet plotësisht dhe
mëlçia juaj përgjigjet gjithashtu duke absorbuar
më shumë sheqer në gjak.

PAS 1 ORE
Trupi juaj fillon të ndjejë rënie të sheqerit së
bashku me nivelet e kafeinës, dhe do të filloni
të ndjeheni të lodhur për shkak se edhe nivelet
e energjisë fillojnë të bien.

PAS 5-6 ORE
Kjo është gjysma e jetës së kafeinës, që nënkupton se trupit i duhen 5-6 orë për të reduktuar
kafeinën në gjakun tuaj për 50%.

PAS 12 ORËVE
Kjo është koha që i nevojitet shumicës së
njerëzve për të hequr plotësisht kafeinën nga
gjaku i tyre. Shpejtësia në të cilën ndodh kjo varet nga shumë faktorë, prej moshës e deri tek
aktiviteti.

PAS 12-24 ORËVE
Pasi kafeina është një ‘drogë’, ata që rregullisht pinë kësi pije mund të ndjejnë simpto50

ma tërheqjeje 12-24 orë pas dozës së fundit.
Kjo shpesh çon në dhimbje koke, nervozë dhe
kapsllëk.

PAS 7-12 DITËVE
Studime të ndryshme kanë treguar se kjo është
koha që i duhet trupit për t’u bërë tolerant ndaj
dozës së rregullt të kafeinës. Kjo nënkupton se
ju do të mësoheni me të dhe nuk do t’i ndjeni
më efektet e saj aq shumë.

Revistën Vlera mund ta gjeni
në të gjitha kiosket e Kosovës.

Të nderuar lexues!
Redaksia mirëpret përgjigjet tuaja për anketën e re të revistës Vlera
• Cili shkrim ju pëlqen më shumë ?
• Çfarë tematikisht mendoni se duhen shtuar në revistë ?
• Cila rubrikë mendoni mund të rrisë numrin e lexuesve të revistës ?

Na shkruani në:
vlera.magazine@gmail.com
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