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Editoriali
Ikballe Berisha Huduti
Kryeredaktore

Bismilahi Rahmani Rahim
Në emër të Allahut Mëshiruesit, Mëshirplotit !

shoqërisë, mbrojtjen e të drejtave të tyre, të pasurisë
shpirtërore kulturore, kombëtare etj.

Të nderuar lexues të Revistës VLERA !
Kemi nderin dhe respektin e madh që të ju njoftojmë
dhe përgëzojmë për të gjitha të arriturat e revistës
sonë VLERA duke iu qenë mirënjohëse punës së
palodhur të bashkëpunëtoërve tanë si dhe duke ju
falënderuar të gjithë juve lexues tanë për përkrahjen
tuaj morale që na bëni si në blerjen e revistës si dhe
në klikimet tuaja në faqen e Facebook-ut dhe ne web
faqen www.revistavlera.com.

Shkrimet e revistës VLERA gjithashtu përmes
rubrikës “ Pyetje Përgjigje “ i shtjellon dhe i jep përgjigje adekuate shumë problemeve familjare, bashkëkohore, sociale, ekonomike e kulturore. Gjithashtu
në qendër të vëmendjes të redaksisë VLERA është
informacioni i vazhdueshëm për Familjen e Pejgamberit ( paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij) e cila
familje është shumë pak e njohur në trojet shqiptare
dhe aspak e elaboruar dhe e studiuar nga
institucionet fetare në Kosovë, për shkaqe
të ndryshme politike dhe historike.

Revista VLERA edhe pse është sezonale pra del nga
shtypi kater herë në vit, ajo është shumë aktive në
rrjetet sociale dhe ka arritur që ti përfitojë miliona
zemra dhe mendje të shëndosha me tematikat e llojllojshme si fetare ashtu edhe etiko morale.
Revista VLERA ka një mision të lartë shoqëror fetarë
e kombëtarë me pikësynim forcimin e besimit tek
lexuesit e nderuar, forcimin e besuar tek Allahu, tek
fjala e Tij dhe tek Kurani i Madhërishëm.
Revista VLERA është duke luajtur një rol të madh në
edukimin moral dhe shpirtëror të shoqërisë shqipfolëse kudo që janë nëpër botë. Revista Vlera me
shkrimet e saja përbën frytin e shëndosh që vjen
si pasojë e bashkëveprimit të mendjes, traditave të
kombit dhe shpirtit të shoqërisë.
Duke pas parasysh se rinia është e ardhmja e çdo
shoqërie, VLERA i ka dhënë një rëndësi të veçantë
hapësirave, rubrikave që i shtjellojnë temat edukative shpirtërore. Pos kësaj revista VLERA ndërton
tematika të pasura në drejtim të marrëdhënieve të
ndërsjella me botën Islame me dijetarët , mendimtarët filozofët Lindor bashkëkohorë edhe nga ata më
të hershmit duke i përkthyer temat që kanë përmbajte të veçantë zhvillimore lidhur me edukimin e

Redaksia VLERA nuk ka për qëllim të promovojë
Islamin politIk Sunit apo Shiit, ajo nuk dëshiron të
konkurrojë me asnjë komunitet, grupacio fe apo sekt
që veprojnë në shoqërinë tonë, por revista VLERA
kultivon shumë vlera tradicionale, kombëtare dhe
etiko-morale e këtu bien pra edhe vlerat fetar. Prandaj Revista VLERA nuk vepron për të garuar me
askënd, ajo vepron për të dominuar në shoqëri me
ideologjinë Hyjnore Kuranore dhe praktikat jetësore
të familjes më të përkryer në rruzullin tokësor Ehli
Bejtit, e cila familje është vetë syneti (vepra) e Profetit
Muhamed s.a.a. sepse ai e kultivoi këtë familje me
duart dhe frymën e tij që nga dita e parë kur hyri në
shtëpinë e xhaxhait të tij Ebu Talibit si një jetim i urtë
që më pas edukoi në atë shtëpi foshnjën e quajtur Ali,
që në frymën e fundit atë e bëri Veli - Prijës të umetit
pas tij.
Së fundi dua të falënderojë të gjithë bashkëpunëtorët
e mi, mendimtarët, shkrimtarët, analistët, publicistët dhe autorët e kësaj reviste për punën e tyre të
shkëlqyeshme të bërë deri sot dhe deri sa të ekzistoj
koha.
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Editorial
Ikballe Berisha Huduti
Kryeredaktore

Bismillah Rahmani Rahim
In the name of Allah The Most Gacious, the Most
Merciful one!
Dear readers of Vlera Magazine!
With honor and the greatest respect, we announce
and congratulate you for your help in achieving
our goals by being grateful to the hard work of our
co-workers and thanking all of our readers for the
moral support which you give us by buying our
magazine, as well as the clicks on our Facebook and
web-page www.revistavlera.com.
VLERA Magazine, even though it is seasonal, which
means it comes out of the press four times a year, it
is very active in social networks and has managed to
reach and gain millions of hearts and healthy minds
with diverse religious as well as moral ethic subjects.
VLERA Magazine has a high social, religious and
national mission with a goal to strengthen the faith
of our dear readers, strengthening the belief in Allah,
His Word, and the Majestic Qur’an.
VLERA Magazine is playing a major role in the moral
and spiritual education of Albanian-speaking society
all around the world. Our magazine with our articles
represents the fruit which comes a result of mind
interaction, traditions of the nation and the spirit of
the society.
Bearing in mind that youth is the future of any society, VLERA has given special importance to rubrics
which cover the spiritual educational themes. Besides this, VLERA comes up with topics related to
relations in the Islamic world with scholars, Eastern
philosophers and even the earliest ones by translating themes that have special developmental contents
regarding the education of society, protection of their
4

rights, cultural, national, spiritual wealth, etc.
VLERA’s writings, through the “ Question and Answer” rubric, elaborates and gives adequate answers
to a lot of family, social, economic and cultural problems.
Also, in the center of attention of VLERA’s editorial office is the continuous information about the
Household of the Prophet ( Peace be upon Him and
His family), which is very little known in the Albanian
lands and not elaborated or studied by religious institutions in Kosovo, for various political and historical reasons.
VLERA Magazine’s editorial office does not intend
to promote Sunni or Shi’ite plitical Islam, it does
not want to compete with any community, religious
group or sect that operates in our society, but the
VLERA Magazine cultivates many traditional, national
and ethico-moral values and here it lists even religious values. Therefore, the VLERA Magazine does
not act to compete with anyone, it acts to dominate
the society with the Divine Qur’anic ideology and the
life-long practices of the most perfect family known
in the world, of Ehli Bayt, which family is the work of
Prophet Muhammas s.a.a because he cultivated this
family with his hands and spirit since the first day
when he entered Abu Talib’s home as a wise orphan
who then educated the newborn called Ali, who in
his last breath, made him a Veli- The Prophet of the
Ummah after him.
Finally, I would like to thank all my associates, writers, analysts, publishers and authors of this magazine
for their excellent work done today and until the time
is up.

Ç’ËSHTË VETËDIJA

NDËRGJEGJJA?

Vetëdija, ç’fjalë e
mrekullueshme
shqipe. Por këtë
fjalë nuk duhet
ngatërruar me atë
Akademik Adem Demaqi
fjalën e thjeshtë
të përditshme kur kemi të bëjmë me situatat kur
njerëzit, për shkak se u bie të fikët, humbin vetëdijen. Ose, pasi që këndellen kthehet vetëdija. Në
përdorimin tonë kjo fjalë ka kuptimin e fjalës së
huaj koshiencë, ose edhe të fjalës tjetër shqipe
ndërgjegje.
Vetëdija , pra është dija e përvetësuar, dija e asimiluar, dija e metabolizuar. Nuk mjafton, për shembull, njeriu të thotë se di që shëndeti është themeli
i lumturisë. Nëse njeriu, me mendjen e vet, me
mënyrën e ushqimit të vet dhe me sjelljet e vet e
dëmton shëndetin e vet, ai, në të vërtetë nuk e di
se shëndeti është themeli i lumturisë. Nëse atë që e
thotë, nuk e zbaton në jetë, atëherë kjo do të thotë
se ajo dije nuk është dije e përvetësuar nga ai, por
është dije jashtë vetes së tij.
Vetëdija , pra është dija e përvetësuar, dija e asimiluar, dija e metabolizuar. Nuk mjafton, për shembull, njeriu të thotë se di që shëndeti është themeli
i lumturisë. Nëse njeriu, me mendjen e vet, me
mënyrën e ushqimit të vet dhe me sjelljet e vet e
dëmton shëndetin e vet, ai, në të vërtetë nuk e di
se shëndeti është themeli i lumturisë. Nëse atë që e
thotë, nuk e zbaton në jetë, atëherë kjo do të thotë

se ajo dije nuk është dije e përvetësuar nga ai, por
është dije jashtë vetes së tij.
Populli ynë e thotë bukur se po s’e pate shëndetin, ta kesh edhe krejt botën nuk të vlen asgjë.
Mirëpo, po qe se kjo dije nuk përvetësohet , por
vetëm përfolët e shkruhet, atëherë mbetet vetëm
dijne e fjetur, për më tepër, mbetet dije e vdekur, e
mbështjellur në fjalë e në letër. Vetëm dija, të cilën
njeriu e përdorë, vetëm dija të cilën njeriu e vë
në jetë,vetëm dija, të cilën njeriu e zbaton në jetë,
bëhet dije e tij, bëhet dije e gjallë. Në shembullin
tonë, vetëm ai që në tersi, i përmbahet dijes për
ruajtjen, mbrojtjen e forcimin e shëndetit është
shëndetësisht i vetëdijshëm. Të tjerët që pjesërisht
ose përgjysmë zbatojnë dijen për ruajtjen, mbrojtjen e forcimin e shëndetit, ata janë shëndetësisht
pjesërisht ose përgjysmë të vetëdijshëm.

VETËDIJA KOMBËTARE
Dija që përvetësohet e zbatohet në frymën e vënies
së interesave kombëtare përpara e mbi interesat
individuale, familjare, grupore, fisnore, krahinore,
fetare, ideologjike a partiake, është vetëdija kombëtare.
Kjo nënkupton marrjen për sipër dhe kryerjes
sipas aftësisë, të çdo detyre që është bë funksion
të ruajtjes, mbrojtjes e forcimit kombit. Kombi
ruhet më së miri duke frenuar dhe pamundësu5

ar lakmitë e ambiciet e padrejta të kombeve tjera
ndaj nesh, por njëkohësisht edhe duke frenuar e
pamundësuar ambiciet e lakmitë tona të padrejta
ndaj kombeve tjera.
Kombi mbrohet duke mbrojtur të gjitha të drejtat
e çdo bashkëkombësi, por, pa dëmtuar të drejtat
e pjesëtarëve të kombeve tjera. Kombi mbrohet
duke qenë të hapur për bashkëpunim me të gjitha
kombet liridashëse në botë. Kombi mbrohet duke
mbrojtur lirinë e kombeve të kërcënuara e duke
ndihmuar aktivisht lirimin e kombeve të robëruara.
Kombi forcohet duke rritur e zgjeruar dijen e duke
ngritur vetëdijen shkencore, artistike e politike
si forca të domosdoshme organizuese. Kombi
forcohet duke garantuar me këmbëngulje lirinë e
mendimit dinamik, lirinë e krijimit përparimtar
dhe të veprimit produktiv. Kombi forcohet duke
identifikuar dhe neutralizuar mashtruesit, hilexhinjtë, manipulatorët dhe kriminelët e të gjitha
llojeve. Kombi forcohet duke e përsosur identitetin
e veçoritë e veta pozitive që, duke ngritur cilësinë e
vet, të pasurojë larushinë e të forcojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin ndërkombëtar.

VETËDIJA DEMOKRATIKE
Vetëdija demokratike është dija e përvetësuar e cila
përkrah ose i nënshtrohet vullnetit të shumicës së
qytetarëve për të ushtruar pushtetin politik, ose
për të marrë vendime lidhur me interesin kolektiv.
Përndryshe fjala DEMOKRACI vjen nga fjalët greke
“demos“ që do me thënë popull dhe “kation“ ose
“kraci“ që do të thotë pushtet.
Mënyra më efikase dhe më e përhapur për shprehjen e vullnetit të lirë të qytetarëve janë zgjedhjet e
lira. Si shembull për vetëdijen e lartë demokratike,
ka mbetur e shkruar dhe përmendet shpesh sjellja
me vetëdije të plotë demokratike të një burrështeti
të shtetit të lashtë të Athinës. Ky burrë ishte duke
shkuar rrugës së qytetit, papritmas i afrohet një
qytetar me rrasën e votimit në dorë dhe e lutë që
t’ia plotësojë rrasën e votimit sepse ai kishte pas
qenë analfabet. Kur e pyet bujari se për kë përcaktohet qytetari i lirë, pa ditur se me kë kishte punë,
qytetari i lirë i thotë që të shënojë emrin e atij i cili
pikërisht, ishte kundërshtari i bujarit që plotësonte
rrasën. Ai, buzëqeshi dhe ia plotësoi rrasën sipas
dëshirës së qytetarit analfabet.
Është e ditur nga të gjithë se historia e njerëzimit është plot periudha gjatë të cilave, me anë e
dhunës, pushtetin e tyre, shumicës së popullit , ua
kanë imponuar klasa, shtresa, grupe dhe individë
të ndryshëm. Kjo ka qenë dhe është e mundur për
shkak të kapacitetit të vogël të dijes dhe për shkak
6

të shkallës së ulët të vetëdijes së qytetarëve. Mungesa e dijes dhe vetëdijes së duhur ka si rrjedhim
paaftësinë organizuese të qytetarëve për të mbrojtur, ose për të imponuar vullnetin e tyre politik.

VETËDIJA QYTETARE
Për shkak se ishim për një kohët tepër të gjatë të
privuar nga dija e plotë dhe e vërtetë edhe vetëdija
jonë përparoi me ritme shumë të ngadalësuara.
Prandaj, në shumë drejtime, a i takon vetëdijes,jemi të vonuar. Ende nuk e kemi arriture shkallën
e duhur të vetëdijes kombëtare e ne na imponohet nevoja e krijimit të vetëdijes qytetare. Populli
ynë duke qenë kohë të gjatë i shtypur, i ndjekur
e nën dyshim nga pushtues të ndryshëm, e ka të
vështirë që, sa çel e mbyll sytë të harrojë të kaluarën e vet të hidhur dhe të jetë i afërt me pjesëtarë
të kombeve pushtuese që na shtypën me dhunë
ose ndaj pjesëtarëve të grupeve etnike që në disa
raste të vështira me veprimet e tyre muarën anën e
pushtuesit.
Në Kosovë, bashkë me shumicën dërmuese shqiptare gjithmonë jetuan edhe pjesëtarë të popujve
pushtues si edhe pjesëtarë të bashkësive tjera
etnike. Por, ajo bashkëjetesë, sidomos me popujt
pushtues e shtypës, prore ishte e imponuar. Ende,
aty këtu, ka shqiptarë të gjallë që mbajnë mend
zullumet otomane ndaj shqiptarëve. Edhe sot ka
mbetur një ftohtësi ndaj pjesëtarëve të bashkësisë
së vogël turke për shkak të përvojës së hidhur,
me sjelljet e një pjese të vogël të tyre që , në të
kaluarën e afërt, për disa privilegje të vogla, patën
marrë anën e pushtuesve tanë.
Sa i takon ftohtësisë e dyshimit ndaj pakicës serbe
është e tepërt të flitet. Regjimi serb me politikën e
vet kolonizuese një numër të madh të popullatës
serbe e shndërroi në administratë të drejtpërdrejtë
të politikës së vet. Shumë prej tyre ishin qytetarë
të privilegjuar dhe madje muarën pjesë edhe në
krimet shfarosëse ndaj shqiptarëve. Kjo ka bërë
sot bukur të vështirë dallimin midis regjimit dhe
popullatës së thjeshtë serbe. Edhe disa grupe
etnike më të vogla, për shkak të dijes së vogël e të
vetëdijes së ulët, si një numër i romëve për shembull, u njollosën keq me qëndrimin e tyre të turpshëm ndaj shqiptarëve në situata të vështira.
Të gjitha këto janë pengesa serioze në rrugën e
krijimit të shpejtë të vetëdijes qytetare. Mirëpo,
edhe pse ngadalë, shqiptarët po e kuptojnë se nga
e kaluara mund të jetohet dhe se nuk duhet të lejojmë që e kaluar të na zërë peng dhe të na verbojë
deri në atë shkallë sa ta mos shohim se e sotmja
dhe e ardhmja, megjithatë janë fort më të rëndë-

sishme se e djeshmja e hidhur. Duhet ta përvetësojmë dijen e vërtetë se shpenzimi i energjisë duke u
marrë me të kaluarën do të thotë të bjerrim energjinë tonë kot. Sepse, sado që të përpiqemi, ne nuk
do të mund ta ndryshojmë të kaluarën. Sepse energjia jonë është në të tashmen. Prandaj, duhet të
përqendrohemi në të tashmen dhe ta ndryshojmë
në kahe pozitive të tashmen. Sepse, vetëm duke
ndryshuar e ndërtojmë të tashmen, ne përgatisim
të ardhmen tonë më të mirë.
Prandaj, porsa t’i hedhim themelet e shtetit të
Kosovës dhe porsa të “ ngopemi “ me shqiptarizmin tonë , do ta kuptojmë se bashkëjetesa me
të gjithë pjesëtarët e pakicave kombëtare dhe të
grupeve tjera etnike që duan të jetojnë me ne, në
barazi të plotë qytetare, nuk është pengesë, por
është përparësi. Gjithnjë e më tepër, kriter për t’i
vlerësuar qytetarët, nuk duhet të jetë dhe nuk do
të jetë kush cilit komb, ose cilës bashkësi etnike i
takon, por kush, si e sa bën për përparimin e gjithanshëm të Kosovës.
Vetëdija qytetarë është proces i gjatë, por i domosdoshëm nëse duam që tyë lirohemi nga filozofia
provincialiste e mbylljes ën vetvete. Sepse, mbyllja
në vetvete është e keqja më e madhe dhe gabimi

më i madh, si për individin si për kolektivet më të
mëdha. Ajo është në kundërshtim të plotë me të
vërtetën jetësore. Shembulli i Serbisë, është shembulli m,ë i qartë dhe shembulli më i madh për këtë
që thamë.
Baza më e mirë për kulturën e vetëdijes qytetare,
është krijimi i rrethanave të atilla të bashkëjetesës
ku të gjithë qytetarët, pavarësisht nga origjina e
përkatësia e tyre, do të kenë mundësi të barabarta
të punës, të mësimit, të përparimit dhe të gëzimit
të jetës dhe të fryteve të punës së tyre.
Vetëdija qytetarë është dija e përvetësuar dhe e
zbatuar për atë se interesi i çdo qytetari, se interesat e pjesërishme të qetarëve janë të pandashme
dhe të pamundshme pa kultivimin , ruajtjen dhe
forcimin e të gjitha interesave të të gjithë qytetareve, pa përjashtim.
Vetëdija qytetare është hyrje në një vetëdije edhe
më të lartë, në vetëdijen njerëzore.

VETËDIJA NJERËZORE
Vetëdija njerëzore është dija e përvetësuat për atë
se si lumturia si fatkeqësia e individit janë pjesë
të pandashme nga lumturia ose fatkeqësia e gjithë

7

njerëzimit.
Në fillim ishin njerëzit të cilët kishin vetëm një qëllim: si të mbijetonin në natyrën e egër, të ashpër
dhe të pamëshirshme. Ata në ato kohë, jo fort moti,
nuk ishin të ndarë, as në kombe e kombësi, as në fe
e besime, as në klasa e kasta, as në shtete e perandori.
Në rrugën e vet të gjatë e të stërmundimshme,
njeriu kaloi nëpër tëhuajsime të shumta e të llojllojshme derisa erdhi, më në fund koha që ,,përsëri,
t’i kthehet esencës së vet njerëzore e shpirtërore.
Vetëdija njerëzore është hyrje në shkallën më të
lartë të vetëdijes, në vetëdijen shpirtërore, ose në
vetëdijen kuantike, në vetëdijen që na bashkon me
Zotin.

VETËDIJA KUANTIKE
Njeriu dijen nuk e krijon. Njeriu dijen vetëm e
njeh. Njeriu dijen vetëm e zbulon duke u përleshur
me problemet e jetës, ose duke bërë hulumtime e
gjurmime. Sepse dija vetvetiu është. Dija vetvetiu
ekziston. Dija është e pranueshme për gjithmonë
në gjithësinë tonë. Bie fjala, njeriu nuk e shpiku,
por vetëm e zbuloi elektricitetin që tashmë ishte
që është dhe do të
jetë përgjithmonë
në gjithësinë tonë.
Njeriu nuk e shpiku
, por vetëm e zbuloi
magnetizmin që
ishte, është dhe
do të jetë prore në
gjithësinë tonë.
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Këngët, meloditë,
ose kompozimet
magjepsëse që
ne dëgjojmë me
kënaqësi përditë,
nuk janë trilluar e
as nuk janë shpikur
nga askush. Ato
këngë, melodi e
kompozime vetëm
janë zbuluar, ose
vetëm zbulohen
nga muziktarët
dhe kompozitorët e talentuar.
Ata me talentin e
tyre të falur nga
natyra kanë qenë
ose janë njerëz të
privilegjuar. Ata
duke përqendruar
vëmendjen e tyre

dëgjojnë e përjetojnë ato këngë, melodi e kompozime. Ato me anën e zërit ose të instrumentit
përkatës e përcjellin ato këngë, melodi e kompozime deri te veshi ynë. Edhe ne, nga ana jonë
marrim nga ato këngë, melodi a kompozime aq sa
kemi kapacitet për të marrë. E njëjta gjë vlen edhe
për poetët, për poezinë e tyre dhe për ne si lexues e përjetues. E njëjta gjë vlen edhe për të gjithë
shkencëtarët, për shkencat dhe për ne si konsumatorë të shkencave përkatëse. E njëjta gjë vlen edhe
për të gjithë artistët, për të gjithë artet dhe për ne
si përjetues të tyre.
Pra, ne vetëm zbulojmë, njohim e përjetojmë
urtinë, dijen, inteligjencën ose mençurinë e pafund
të gjithësisë sonë.
Mirëpo, sado që të përpiqemi dhe sado që të
përparojmë, ne kurrë nuk do të mund të zbulojë e njohim krejt urtinë, dijen, inteligjencën ose
mençurinë e gjithësisë sonë. Ne do ta zbulojmë e
do ta njohim vetëm një pjesë të saj. Sepse ne jemi
vetëm një pjesë e parëndësishme e gjithësisë sonë
të pafund, sepse në jemi vetëm një embrion i Zotit.
Vetëm Zoti ose absoluti i di të gjitha. Dhe t’i dish të
gjitha do të thotë të dish çfarë ka ndodhur, çfarë po
ndodhë dhe çfarë do të ndodhë?
Në rrugën e përparimit të vet të gjatë e të mundimshme drejt vetëdijes shpirtërore ose kuantike,
njeriu ka ngjitur shumë shkallë të vetëdijes. Varësisht nga ajo se çfarë sasie të dijes ka akumuluar
dhe ka përvetësuar, atë shkallë të vetëdijes edhe ka
arritur.
Nga të gjitha qeniet e njohura të gjithësisë sonë,
vetëm njeriu është i dashuri i Zotit, vetëm njeriu
është më i privilegjuari i absolutit. Njeriu është
mrekullia e gjithësisë, sepse vetëm ky është i
vetëdijshëm për kualitetet, ose cilësitë e veta gjeniale. Njeriu është i pajisur me një sistem të përsosur nervor që ia bën të mundur të funksionojë si
njësi e organizuar në vete dhe njëkohësisht si pjesë
e pandashme e universit të organizuar. Ky privilegj
ia bëri të mundur njeriut që të merret me njohjen,
hulumtimin, gjurmimin dhe zbulimin e vetvetes
dhe të gjithësisë njëkohësisht
Historia e filozofisë njerëzore është përplot me
filozofë e me vepra që janë marrë e që merren më
njohjen, hulumtimin, gjurmimin e zbulimin e njeriut e të universit.
Marrë nga librushka “Filozofia e jetës.”

Dhikri

P Ë R M E N D J A

Hytbja e parë nga Labinot Qaushi
e mbajtur në Universitetin e Nexhefit dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nga
vet autori.
Mbështetem në Zotin e Lartësuar të na ruaj nga
shejtani i mallkuar.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërsit. Paqja
dhe mëshira e Zotit qoftë mbi udhërrëfyesin dhe
zotëriun e zemrave tona Muhammed Mustafan dhe
mbi familjen e tij të pastër.
Selam alejkum vëllezërit e mi. Në këtë hutbe ligjëratë të parë dëshiroj ti them disa hadithe që
përcillen nga gjuha e Prijësit të besimtarëve a.s.
për dhikrullah – përkujtimin e Allahut. Së pari do
të e them atë që e ka thënë Zoti në librin e Tij:

"O ju të cilët keni besuar, përmendeni Zotin me
një përmendje të shpeshtë ", dhe në vazhdim
do të përcjellim fjalët e Imam Aliut a.s. i cili
lidhur me dhikrin ka thënë:
"Dhikri është një kënaqësi për të dashurit
(muhibet)".
“ Dhikri është vendtubimi i të Dashurit.”
“Dhikri është qiriu i të devotshmëve
(mutekin).”
“Kush e ka përmend Zotin në fshehtësi, sikur
ta ketë përmendur me një masë të madhe të
dhikrit.”
“Besimtari përherë është në përmendjen e
Zotit dhe në meditim.”
“ Përmendeni Zotin me një përmendje të
veçantë dhe jetoni me të sepse do të keni një
jetë e mirë, udhëtoni me dhikër në rrugët e

E

Z O T I T

shpëtimit.”
“Dhikri është dritë e mendjes dhe jetë e shpirtit si dhe lehtësim i gjoksit.”
Nga të gjitha këto perla urtësie që burojnë nga
burimi i paster i Pejgamberit Muhamed s.a.a.
nga i cili burim përfitoi më së shumti Imam Aliu
a.s. sepse ishte me të në çdo qastë të jetës, kështu që Aliu a.s. na mësoi se ai që e përmend Zotin
shpesh, zemrës së tij i bashkëngjitet Zoti dhe Zoti
ia mundëson përmendësitë të Tij një prestigj të
veçantë dhe qenia e tij të bëhet e dashur në zemrat e besimtarëve. Pra ky prestigj të cilin e fiton
Dhakiri ( personi që bënë dhikr ) arrihet nëpërmes
përmendjes Hyjnore dhe i bënë njerëzit të mahnitur për rreth tij.
Ndjekësit e metodologjisë së Ehli Bejtit a.s. sa i
përket dhikrit janë ata të cilët janë përshkruar
se përherë në çdo gjendje janë në dhikër, këtë e
gjejmë në lutjen e Imam Sexhadit a.s.: “A nuk është
më se e vërtet se me përmendjen Tënde zemrat
qetësohen. Nga veçoritë e përmendjes Tënde është
se Ti të gjitha gjërave i ke caktuar një kufi përveç
dhikrit Tëndë. Përkujtimi për Ty nuk njeh kohë, as
vend dhe as numër dhe Ti na urdhërove që në çdo
gjendje të të të përmendim ty o Zoti im"
Përfund një lutje nga Imam Aliu a.s.; "Të lutem Ty,
pash hatrin Tënd, pash shenjtërinë Tënde dhe pash
madhështinë e cilësive dhe emrave Tu që të bësh
kohën time, sikur gjatë netëve ashtu edhe gjatë
ditëve të jem në përmendjen Tënde të jem i lidhur
në shërbimin Tënd. Të lutem o Zoti që veprat e mia
të jenë të pranuara, derisa të bëhen veprat dhe
dëshirat e mija një dhe të jem në shërbimin Tënd.”
Falenderojmë të madhin Zot dhe lusim Atë që dhe
ne të jemi nga Dhakirinjét. AMIN
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Fitorja dhe
Festa e Madhe

e Gadirit

Dr. Shejh Ali Aliaj

Dita 18 Dhil Hixhe është dita e besatimit të
imametit të Imam Aliut a.s. Në vitin e dhjetë
hixhri, Profeti Muhammed s.a.a. u urdhërua
nga Zoti që Imam Aliun a.s. ta emërojë si pasardhës të tij. Në atë ditë, profeti i islamit para
120 000 haxhijve mbajti një fjalim të rëndësishëm historik dhe në fund e ngriti dorën e
Aliut a.s. lartë dhe atë e zgjodhi si pasardhës të
vetin.
Profeti i madh i islamit pas 23 vitesh mundimesh dhe përpjekjesh në përhapjen e misionit të tij, tha: “Asnjë pejgamber në përhapjen
e mesazhit të tij nuk ka vuajtur si unë”. Profeti
i nderuar i islamit me urdhër të Zotit shkon
për të kryer Haxhin e tij të fundit me qëllim që
myslimanëve t'ia mësoj rregullat dhe ritualet e
haxhit dhe gjithashtu të sqarojë përgjegjësinë
dhe udhëheqjen pas vdekjes së tij. Gjatë kësaj
ceremonie madhështore hz. Muhammedin
s.a.v.s, e shoqëruan mbi 120 mi njerëz dhe kjo
shifër nuk ishte parë deri në atë kohë.
Është thënë se i dërguari i Zotit kishte informacione në lidhje me xhelozinë dhe urrejtjen
e hipokritëve ndaj Imam Aliut, por zbritja
e ajeteve të Kur’anit atë e bënë edhe më të
vendosur për të prezantuar pasardhësin e
tij, madje përkryerja e misionit të tij ishte e
kushtëzuar me këtë lajmërim.
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Pas përfundimit të ceremonisë së Haxhit
haxhinjtë u lajmëruan që të dalin nga Mekka
dhe të marrin pjesë në një program tepër të
rëndësishëm në vendin e quajtur Gadiri Khum,
një vend ky ku ndaheshin dhe karavanet e
hanxhinjve. Tri ditë pas përfundimit të Haxhit,
haxhinjtë u drejtuan kah Gadiri. Me arritjen
në këtë vend profeti i nderuar urdhëroi që të
ndalojnë dhe çdo kush të zë vendin e vetë. Selmani, Abuzeri, Amari dhe shokët tjerë besnikë
të profetit Muhamed s.a.a. qëndronin nën disa
pemë të vjetra dhe vëzhgonin ngjarjet që po
ndodhin në atë mes. Nën hije të këtyre drunjve
u përgatit një vend prej druri për fjalimin e
profetit Muhammed. Pasi u mblodhën njerëzit
profeti u ngjit mbi këtë vend dhe filloi fjalimin
e tij historik.
I dërguari i Zotit në pjesën e parë të ligjëratës
së tij e falënderoi dhe e madhëroi Krijuesin e
botëve dhe duke numëruar cilësitë e Tij foli
për një përgjegjësi tepër të rëndësishme hyjnore dhe tha:

"Tani dëshmojë për robërinë time dhe për
Krijuesin tim. Tani po e kryej atë që më
është urdhëruar nga ana e Zotit... Nuk
ka Zot tjetër përveç Allahut i cili më ka
thënë që në qoftë se nuk e zbatojë këtë

përgjegjësi dhe detyrim që kam nga ana
e Tij, atëherë nuk do të kisha zbatuar as
misionin tim hyjnor; Zoti më ka ruajtur
nga dhuna dhe rreziqet e të tjerëve dhe
pa dyshim se Ai është i mjaftueshëm për
njerëzit".
Profeti i nderuar foli rreth ajetit 67 të sures
Maide, i cili sapo iu kishte shpallur. Pastaj i
dërguari i Zotit foli rreth këtij ajeti dhe për
trashëgimin e Ali bin Ebi Talibit dhe tha:

"Zoti më ka urdhëruar në këtë mënyrë: O ti i
dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd, e nëse nuk bën (kumtimin në
tërësi), atëherë nuk e ke kryer
detyrën (revelatën-risalen).
Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve (prej
armiqve). Allahu nuk
vë në rrugë të drejtë
popullin që mohon".
O njerëz, unë nuk
kam hezituar aspak
për të kumtuar shpalljen e Zotit dhe tani do
t'ju flasë për shkakun
e zbritjes së këtij ajeti:
Xhebraili më është paraqitur mua në tri shkallë... Më ka
detyruar që të flasë në këtë takim
dhe të ndajë të bardhën nga e zeza, kështu
që dijeni se "Aliu është vëllai im, pasardhësi
im dhe zëvendësi im për umetin tim dhe është
imam pas meje. Pozita e tij për mua është sikur pozita e Harunit me Musaun, padyshim se
pas meje nuk do të ketë profet. Aliu pas Zotit
dhe të dërguarit të tij do të jetë kompetent".
"Dhe Zoti në lidhje me këtë më ka shpallur ajet
në librin e Tij ku ka thënë...
I dërguari i Zotit në vazhdim foli edhe për
vështirësinë që pati për ta thënë këtë mesazh
për shkak të disa nga jobesimtarëve të djeshëm
të cilët në dukje kishin besuar por akoma ishin
në anën e hipokritëve. Pastaj profeti Muhamed
tha:

"O njerëz, unë nga Xhebraili kërkova
që Zoti të më lironte nga kryerja e një
përgjegjësie të këtillë për arsye se jam i
informuar për numrin e paktë të të devotshmëve, numrin e madh të hipokritëve
dhe të mashtruesve që gjenden në
islam. Persona të cilët Zoti në Kur'an i
ka përshkruar në këtë mënyrë: Ka prej
tyre që e ofendojnë Pejgamberin e thonë:
“Ai është bërë vesh (beson çka dëgjon)”.
Thuaj: “Ai është vesh i të mirës suaj (dëgjon të mirën dhe vepron e jo të keqen), ai
beson All-llahun (çka i thotë), u zë besë
besimtarëve dhe është mëshirues
për ata që besuan nga mesi
juaj, e ata që nuk e lënë
të qetë të dërguarin e
All-llahut, ata kanë
dënim
të dhembshëm".
(Tevbe, 61).

Pastaj i dërguari i Zoti
foli rreth vlerave dhe
epiteteve të hz. Aliut
dhe tha se vetëm ai
e meriton të jetë udhëheqës i besimtarëve.
Profeti Muhammed foli edhe
për imam Aliun dhe pasardhësit e tij dhe tha:

"O njerëz, ai është ndihmues dhe
mbështetës i fesë dhe mbrotjës i të
dërguarit të Zotit, ai është i devotshëm
dhe udhëzues i udhëzuar. Profeti i juaj
ishte profeti më i mirë dhe pasardhësi i tij
është pasardhësi më i mirë dhe bijtë e tij
janë imamët më të mirë... O njerëz duhet
ta dini këtë gjë rreth tij dhe ta kuptoni
se Zoti atë e ka zgjedhur kompetent dhe
imam, kurse ju jeni të detyruar të ndiqni
atë. Zoti e ka detyruar çdo muhaxhir
dhe ensar, çdo të bardhë dhe të zi, çdo
arab dhe çdo axhem, çdo rob dhe çdo të
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lirë që të zbatojnë dhe t'i nënshtrohen
urdhrave dhe predikimeve të tij. Çdo kush
që e kundërshton atë është i mallkuar
dhe çdo kush që e përkrah atë do të
përfitojë kënaqësinë e Zotit. Zoti do t'ia
falë mëkatet atij që zbaton urdhrat dhe
predikimet e Aliut".
Gjoja i dërguari i Zotit dinte se njerëzit nuk do
ti përmbahen Aliut a.s. për atë dhe në fjalimin e tij disa herë përsëriste trashëgiminë dhe
zëvendësimin e tij nga imam Aliu dhe thoshte:

"O njerëz, kjo është hera e fundit që po
ju drejtohem një grumbulli të këtillë.
Atëherë dëgjoni dhe nënshtrohuni përball
urdhrit hyjnor, për arsye se Zoti është
Kompetent për çdo gjë dhe Krijues i çdo
gjëje dhe tani para jush flet i dërguari i
Tij. Dhe pas meje me urdhër të Zotit Aliu
do të jetë pasardhës dhe imam. Pastaj
imameti do të vazhdojë me bijtë e Aliut të
cilët do të jenë trashëgimtarët e mi. Aliu
është burri i parë që besoi Zotin dhe të
dërguarin e tij dhe askush nuk më beson
mua më shumë se ai. Ai ishte i pari që e
shoqëroi të dërguarin e Zotit në kohën
kur pranë tij nuk gjendej asnjë burrë. Ai
ishte njeriu i parë që qëndroi pas meje në
namaz dhe më shoqëronte në adhurimin
e Zotit".
Profeti i Zotit vazhdonte të fliste për imam Aliun dhe duke ju drejtuar njerëzve të pranishëm
në Gadiri Hum thoshte:

"Dijeni se nga ana e Xhebrailit më ka
ardhur një lajm ku thuhet: Çdo kush
që është armik i Aliut dhe nuk pranon
sundimin e tij, Zoti do ta mallkojë dhe do
t'i dërgojë të këqija. Çdo kush duhet ta
dijë të ardhmen e tij. Kini frikë Zotin kur
ta kundërshtoni Aliun dhe mos dobësoni
besimin në Zotin dhe të dërguarin e Tij...
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O njerëz, përmbajuni Kur'anit, kuptoni
ajetet e tij, thellohuni në urdhrat dhe predikimet e tij dhe mos devijoni. Betohem
në Zotin se Kur'ani nuk do t'ju tregojë
për kuptimin e tij të brendshëm dhe atë
ju mund ta kuptoni vetëm nëpërmjet
njeriut të cilin e kam kapur për dore dhe e
frymëzojë për të komentuar sekretet dhe
kuptimin ezoterik të Kur'anit. Ju them
që çdo kush që më ndjek mua duhet ta
ndjek edhe Aliun dhe ai është vëllai dhe
zëvendësi im, sundimi i tij është nga ana
e Zotit të Madhërishëm... O Zot, duaje atë
që e ka dashur Aliun dhe urreje atë që
do ta urrej Aliun, ndihmoje atë që do ta
ndihmojë Aliun dhe poshtëroje atë që do
ta poshtërojë Aliun".
Në këtë mënyrë dhe profeti i islamit e përfundoi misionin e tij të fundit dhe në fund të
pranishmit duke u besatuar me imam Aliun
paqa qoftë mbi të, shprehën nënshtrimin e
tyre ndaj fesë dhe profetit Muhamed. Pastaj
profeti tha:

"Dijeni se pas përfundimit të fjalimit tim
nga ju do të kërkojë që njëherë të më
jepni dorën mua pastaj të veproni njëjtë
edhe me Aliun... O njerëz, thoni atë që po
ju them dhe Aliun përshëndeteni duke e
quajtur udhëheqës të besimtarëve dhe
më pas thoni: Dëgjuam dhe vepruam, o
Zot i Madh, kërkojmë mirësinë Tënde dhe
kthimi është vetëm drejt ty dhe pastaj
thoni: Falënderimi dhe lavdërimi i takon
vetëm Zotit që na ka udhëzuar dhe sikur
të mos na udhëzonte do të ishim të devijuar. Engjëjt janë të vërtetë dhe të ardhur
nga Zoti. O njerëz, vlerat dhe epitetet e
Ali Bin Ebi Talibit janë më të mëdha dhe
më të shumta që unë mund t'i numërojë
në një fjalim. Atëherë miratojeni çdo gjë
të mirë që dëgjoni dhe shihni në lidhje me
Aliun".

Korrespondenca

e Muhammed Abduhusë dhe Lev Nikoláevic Tolstoit,

fakte historike dhe porositë
1.

Dy bashkëkohës të famshëm

Përgatiti:
Akademik
Enes Karić

Muhammed ‘Abduhū (1849-1905), reformator i pranuar mysliman dhe një prej
themeluesve më të rëndësishëm të reformizmit islam, dhe Lev Nikoláevič
Tolstoĭ (1828-1919), me siguri shkrimtari më i madh botëror, shkëmbyen letrat, ishte kjo në prill dhe maj të vitit 1904, (e ka mundësi që letrat të kishte
nga të dyja anët edhe më vonë). Të dhënat rreth kësaj korrespondence në këtë
shqyrtim, i cili sillet këtu në formë të kompilimit jubilar, në shumëçka i kemi
borxh Alexander B. Kudelinit dhe studimit të tij rreth këtij shkëmbimi të njohur
shkresash rreth të cilit Kudelini shkroi me dokumentim në revistën Manuscripta Orientalia (vëllimi 15., nr. 1., qershor 2009) i cili del në Shën Petersburg.
Muhammed ‘Abduhū, myftiu suprem i Egjiptit në vitet e fundit të shek. XIX, dhe
në vitet e para të shek. XX, shprehte interesim për letërsinë dhe filozofinë evropiane, janë të njohura takimet dhe miqësitë e tij me shkrimtarin dhe politikanin
anglez Wilfrid Scawen Blunt (1840-1922), pastaj gruan e Bluntit Anne (Lady Anne
Blunt, 1837-1917), e cila përndryshe, ishte mbesa e poetit të madh Lord Byron
(1788-1824).
Në Angli Muhammed ‘Abduhū është takuar edhe me filozofin Herbert Spencer (1820-1903), e në kohën e tij vizitoi edhe bibliotekat e mëdha evropiane në
Stamboll, Vjen, Berlin, Paris, Londër, Cambridge etj.
Supozohet që për veprat e mëdha të Lev Tolstoĭt myftiu Muhammed ‘Abduhū
mësoi si prej burimeve evropiane (‘Abduhū fliste mirë frëngjisht), po ashtu
edhe prej përkthimeve të hershme arabe të disa veprave të Tolstoĭt ose studimeve rreth tij në gjuhën arabe. Orientalisti rus Ignatij Julijanovič Kračkovski
(1883-1951), pohon që në vitin 1901 Salīm Qub'ayn botoi librin “Medhheb Tūlstūy”
(Mësimet e Tolstoĭt), gjithashtu po i njëjti autor në vitin 1904, botoi edhe veprën
“Inxhīl Tūlstūy” (“Evangjelistët sipas Tolstoĭt”). Të dyja këto vepra përmbajnë aksionet e diskutimeve të Tolstoĭt ose tekstet me të cilat dha simetri vetë
Tolstoĭ.
Sipas gjithë asaj që shihet, i përmenduri Salīm Qub'ayn me kënaqësi paraqiste
dhe përkthente veprat e Lev Nikoláevič Tolstoĭt prej rusishtes në arabisht. Sipas
Alexander B. Kudelinit, ky Salīm Qub'ayn prej rusishtes në arabisht përktheu
edhe një zgjedhje të Tolstoĭt të thënieve ose haditheve të Muhamedit a.s., me
titullin: Hikam al-Nabī Muhammad li al-faylasūf Tūlstūy wa tā ifa muhtāra min
ārā i wa ta līm al-faylasūf al-rūsi ash-shahir (“Fjalët e urta e të dërguarit Muhamed prej filozofit Tolstoĭ dhe pjesa e përzgjedhur prej pikëpamjeve dhe mësimeve të filozofit të njohur rus”- vepra është botuar në Kajro, pa vit botimi).
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2.

Fascinimet e 'Abduhusë ndaj
pikëpamjeve të Tolstoit
Mendimet dhe qëndrimet e Muhammed 'Abduhūsë rreth Lev Tolstoĭt më së miri kuptohen
prej shkresës së 'Abduhūsë të cilën ai e shkroi në
arabisht, e në anglisht e përktheu Lady Anne Blunt,
tashmë mbesa e përmendur e poetit Lord Bayron,
dhe gruaja e shkrimtarit anglez Wilfrid Scawen
Blunt. Shtojmë që Lady Anne (1837-1917) jetoi gjatë
në Kajro, ku në pasurinë e vet të madhe, është
marr me rritjen e kuajve arabë të racës fisnike,
gjithashtu Laddy Anne udhëtoi me burrin e vet
W.S. Blunt në shumë vende dhe rajone të Lindjes së
Mesme, për këtë e njihte mirë gjuhën arabe.
Prej librit “Seri e punimeve të panjohura të Muhammed Abduhūsë” (Silsilatu l-a'mālil-mexhhūlah-muhammed 'abduhū), të cilin në vitin 1987 e
botoi në Londër 'Ali Shalash, ne mësojmë që Lady
Anne Blunt për myftiun 'Abduhū përkthente prej
arabishtes në anglisht edhe disa bashkëngjitjet dhe
intervistat e tij.
Sipas të dhënave të cilat i jep Alexander B. Kudelin,
letra e Muhammed 'Abduhūsë Lev Tolstoĭt është e
datuar me 8 prill të vitit 1904, dhe është e shkruara në 'Aynu sh-Shams, periferia e Kajros. Shkresa
është (arabisht origjinal dhe përkthimi i saj në
anglisht nga Lady Anne Blunt) e dorëzuar Tolstoĭt
me ndërmjetësim të koleksionistit anglez të
dorëshkrimeve, historianit dhe shkrimtarit Sydney
Cockerelli (1867-1961). Gjegjësisht, Kudelini citon
fragmentin prej letrës të cilën Tolstoĭ e shkroi më
12 maj 1904, dhe ia drejtoi Sydney Cockerellit, në
shkresë Tolstoĭ thotë:

“Tani pranova letrën e myftiut dhe shumë
u jam falënderues që ma keni dërguar.
Letra e myftiut është aq lindore, me ngjyrim falënderues saqë gjej se kam vështirësi
të përgjigjem në të. Por, unë do të provoj
ta bëj këtë dhe kam kënaqësi të madhe
të komunikoj me një personalitet
aq interesant”.
Edhe vet Wilfrid Scawen Blunt në ditarët e veta
në Appendixin 1., ditën e 10 prillit të vitit 1904,
shënon lajme rreth kësaj letre të 'Abduhūsë dhe
sjell përkthimin e saj në anglisht me titullin: “The
Grand Mufti of Egypt to Count Leo Tolstoi” (“Myftiu i madh i Egjiptit grofit Lev Tolstoĭt”). Gjithashtu,
Blunt shënon që kjo shkresë është e datuar me 8
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prill të vitit 1904 (“Ain Shams, near Cairo”- Aynu
sh-Shams të Kajros). Siç shihet prej të dhënave të
cilat japin “Ali Shalash dhe W.S. Blunt, historiani
i përmendur anglez dhe koleksionisti i dorëshkrimeve, Sydney Cockerell, qëndroi në Kajro në
periudhën shkurt-mars-prill të vitit 1904. Sydney
Cockerell ia dorëzoi letrën Lev Nikoláevič Tolstoĭt,
është për të supozuar që ai vet e mori letrën prej
Kajros, dhe për më tepër me bashkëshortët Anne
dhe Wilfrid Bluntin mori pjesë në nxitjen (bindjen)
e Muhammed 'Abduhūsë që atë letër t’ia shkruajë
shkrimtarit të famshëm Tolstoĭt.
Në bazë të gjithave, kjo shihet qartë prej të dhënave
të cilat i sjell Alexander B. Kudelin në studimin
e vet Muhammad 'Abduhū’s Letter to Leo Tolstoi
(“Letra e Muhammed 'Abduhūsë Lev Tolstoĭt”),
gjegjësisht ai citon letrën e Sydney Cockerellit (prej
2 maj 1904) në të cilën ai i drejtohet Lev Nikoláevič
Tolstoĭt:
“Ndoshta kujtoheni që ju kam folur dhe shkruar
rreth simpatisë të cilën shayh Muhammed 'Abduhū, myftiu i madh i Egjiptit, shprehi për sjelljen dhe të mësuarit tuaj. Unë kohët e fundit isha
në Kajro dhe ai më besoi letrën e vulosur që t’ua
dorëzoj juve. Në anglisht e përktheu Lady Anne
Blunt, udhëtare e njohur dhe njohëse e gjuhës
arabe, e cila është mike dhe fqinje (gjatë periudhës së dimrit) e këtij myftiu. Ndoshta letra do t’ju
inkurajoj në kohë, kur deklarata juaj e guximshme
rreth përplasjes fatkeqe në Lindje duhej shkaktuar
armiqësi prej të shumtëve, të pranoni këtë shprehje të simpatisë prej një njeriu të urtë nga një tjetër
religjion, i cili pësoi shumë në emër të parimeve të
cilat nuk i ndajnë gjithmonë bashkëqytetarët e tij.”

3.

Letra e Abduhusë Tolstoit
Tash është koha të citojmë përkthimin e letrës së
'Abduhūsë Tolstoĭt (letra në origjinal në arabisht
gjendet e depozituar në muzeun e Tolstoĭt në
Moskë).
“Ayn Shams të Kajros, Egjipt, 8 prill, viti 1904
Filozofit të famshëm Lev Tolstoĭt,
Ndonëse nuk atë kënaqësi që personalisht të njoftohem me ty, unë nuk jam pa njohuri rreth shpirtit
tënd; drita e mendimeve tuaja na ka ndriçuar, dhe
në qiejt tanë shndritën (ngrohën) diejt e ideve tuaja,
duke krijuar lidhjen e miqësisë ndërmjet shpirtrave të
arsyeshëm këtu dhe shpirtit tënd. Zoti të udhëzoi në
dije rreth fshehtësisë së asaj natyrshmërie esenciale
të lindur në harmoni të së cilës Ai e formësoi njeriun, dhe të tregoi qëllimin përballë të cilit Ai e drejtoi

gjininë njerëzore. E ti ke kuptuar atë që njeriu ka hyrë
në ekzistencën e tanishme që të rritet me dije, dhe që
të mund të mbledh frytet me punën e vet, që fryti i tij
të jetë me lodhjen e cila sjell uri shpirtit të tij, dhe të
jetë me mundin me të cilin mbijeton dhe zhvillohet
gjinia e tij njerëzore.
Ti ke shijuar fatkeqësinë e cila godet njerëzit kur
shmangen prej ligjeve të natyrës, e kur përdorin ato
forcat e veta të epura atyre, zakonisht që të sigurojnë
fatin e vet, në mënyrën e cila shqetëson harmoninë e
tyre, lëkund paqen e tyre. Ti me shikim të mprehtë pe
religjionin, me shikimin i cili shqeu vellot e traditës
[inerte]. Me atë shikim erdhe deri te të vërtetat bazike
rreth Njëshmërisë së Zotit. Ti e ngrite zërin që të
thërrasësh njerëzit në atë çfarë Zoti të udhëzoi, dhe ti
dole para tyre me veprën e vet [të mirë] për t’i kthyer
që ta bëjnë.
Dhe sikurse me fjalët e veta që udhëhoqe mendjet e
tyre, ashtu me veprat e veta thellove në ta vendimet
e forta dhe qëllimet e mëdha. Sikurse idetë e tua ishin
dritë që të kthehen ata që devijuan, ashtu edhe shembulli yt në vepër është model të cilin duhet ta imitojnë
gjurmues për të vërtetën. Dhe sikurse ekzistenca jote
[mënyra se si jeton] është qortim për të pasurit nga
Zoti, ashtu ajo është ndihmë e kujdesit Hyjnor ndaj
të varfërve. Me të vërtetë, lavdinë më të madhe që
arrite, shpërblimin më të madh të cilin ke fituar për
mundin vetë sakrifikues në dhënien e këshillave dhe
udhëzimeve, është ajo që ata e quajnë Shkishërim dhe
Dëbim. Ajo në çfarë të ekspozuan prijësit religjioz,
nuk është gjë tjetër pos pranimi i tyre që ia shpallën
botës se ti nuk u takon atyre njerëzve të cilët u qasën
përmes devijimit. Falënderohu Zotit që ata u ndanë
prej teje me fjalët e veta, sikurse edhe i ke lëshuar në
dogmat dhe veprat e tyre. Kaq [me këtë rast], me të
vërtetë shpirtrat tanë janë në pritje padurim të asaj
se çfarë do të pasojë e re prej pendës tënde në ditët e
ardhshme të jetës tënde, lusim Zotin që të bëjë jetëgjatë dhe ta ruajë fuqinë tënde. Zoti le t’i hap dyert e
zemrave njerëzore që ta kuptojnë atë çfarë u tregon.
Zoti le t’i inkurajojë shpirtrat e tyre që të imitojnë në
veprat e tua. Të fala [Selam].
Myftiu i provincës së Egjiptit
Muhammed 'Abduhū
Nëse filozofi më bën nder të më përgjigjet, le të jetë në
frëngjisht, të vetmen gjuhë evropiane të cilën e njoh.
Muhammed”.
Sikurse shihet prej letrës së Muhammed 'Abduhūsë, shumë vepra, idetë dhe pikëpamjet të
Lev Nikoláevič Tolstoĭt atij i ishin të njohura, dhe
prej tij jashtëzakonisht të respektuara. Prej letrës
së theksuar shihet menjëherë si myftiu 'Abduhū

lavdëroi veprat e Tolstoĭt, i krahasoi me “dritën e
diellit”, por barazisht ashtu lavdëroi edhe mësimet
sociale të Tolstoĭt. Gjegjësisht, Tolstoĭ si njeriu i
pasur dhe grofi rus, përpiqej për çlirimin e bujkrobërve. Për atë myftiu 'Abduhū në letër dëshmoi
që “mënyra se si jeton Tolstoí vetvetiu është qortim
për pasanikët”. Poenta e tretë në letër e cila shihet
qartë, është vendimi i Kishës ortodokse ruse që
Tolstoĭn ta dëbojë. Myftiu 'Abduhū si modernist i
cili ishte kundër autoriteteve sklerotike dhe tradicionale, i drejtohet Tolstoĭt se me këtë i është bërë
nder. Më në fund e gjithë letra e myftiut 'Abduhū
është përshkruar me një referim të hapur të
përgjithshëm njerëzor të monoteizmit për të cilin
beson se ai është religjioni i vërtetë apo esencial në
të cilin të gjithë besimtarët dhe njerëzit mund ta
njohin, gjejnë dhe dëshmojnë. Gjithashtu, në letrën
e vet myftiu 'Abduhū referohet edhe në “ligjin e
natyrës”, sipas së cilës shihet se ai është edukator dhe reformist islam i cili konsideron që “ligji i
natyrës” nuk mund të jetë në kundërshtim me “ligjin e Librit të Zotit”. Llojin e tillë të racionalizimit
(ose “natyralizimit”) të religjionit e shohim edhe te
shumë reformatorë tjerë islam, p.sh.: në mësimet e
Sayyed Ahmād Hān Bahādurit (1817-1898) në Indi.

4.

Përgjigjja e Tolstoit myftiut
'Abduhu
Po sikurse i premtoi mikut të vet anglez Sydney
Cockerellit, Lev Nikoláevič Tolstoĭ me 13 maj të
vitit 1904, shkroi dhe dërgoi përgjigjen e vet Muhammed 'Abduhūsë. Përfilli kërkesën e myftiut
'Abduhū dhe letrën e shkroi në frëngjisht (e sjellim
sipas tekstit të Alexander B. Kudelinit):
“Cher ami!
J’aí reçu votre bonne et trop louangeuse lettre et je
m’empresse d’y répondre en vous assurant du grand
plaisir qu’elle m’a procurée en me mettant en communication avec un homme éclairé quoique d’une
autre croyance, que celle dans laquelle je suis né et fus
élevé, mais de la même religion, car les croyances sont
différentes et il y en a plusieures, mais il n’y a qu’une
seule religjion, la vraie. J’espére ne pas me tromper
en supposant, d’aprés votre lettre, que la religion que
je confesse est la même que la votre, celle qui consiste à reconnaître Dieu et Sa loi-celle d’aimer son
prochain et de faire à autruí ce qu’on voudrait qu’on
vous fit. Je crois que tous les vrais principes religieux
découlent de celui là et sont les mêmes pour les Juifs,
comme pour les Brahmanes, Bouddistes, Chrétiens et
Mahométans. Je crois que plus les religions se rem15
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plissent de dogmes, de prescriptions, de miracles, de
superstitions, plus elles désunissent les hommes et
même produisent l’inimitié, et plus au contraire elles
se simplifient et s’épurent, plus elles atteignent le but
idéal de l’humanité-l’union de tous. C’est pourquoi
votre lettre m’a été trés agréable et je voundrais rester
en communication avec vous...”
“I dashuri mik!
Pranova letrën tënde të mirë dhe shumë të lavdërueshme, dhe nxitoj të përgjigjem, duke ju bindur
rreth kënaqësisë së madhe që letra më ofroi, duke më
vënë në kontakt me një njeri të ndritur, ndonëse të
fesë tjetër prej asaj në të cilën jam lindur e edukuar, por religjionit të njëjtë, sepse besimet janë të
ndryshme dhe ka të shumtë, por ekziston vetëm një
religjion i vetëm, ai i vërtetë. Shpresoj se nuk jam gabim duke përfunduar sipas letrës suaj, që religjioni të
cilin unë e rrëfej është i njëjti si i juaji, i cili përbëhet
prej pranimit të Zotit dhe ligjeve të Tij - të duhet i
afërmi i vet dhe t’u bëhet të tjerëve atë çfarë dëshironi
t’ju bëhet juve. Unë besoj që të gjitha parimet e vërteta
dalin prej kësaj dhe janë të njëjta për çifutë, si edhe
për brahmanë, budistë, krishterë dhe muhamedanë.
Unë besoj se religjionet, sa më shumë të mbushen me
dogma, rregulla, mrekullira, paragjykime, me këtë më
shumë i ndajnë njerëzit madje edhe vetë prodhojnë
armiqësi, e, në të kundërtën e kësaj, sa më shumë që
religjionet janë më të thjeshta dhe më të pastra, më
shumë arrijnë qëllimin ideal të njerëzimit - uniteti i të gjithëve. Ja pse letra juaj më është shumë
e këndshme edhe unë dëshiroj të mbes me juve në korrespondencë...”

Prej disa pohimeve në letrën e Tolstoĭt (përgjigjen)
Muhammed 'Abduhūsë shihet që shkrimtari i famshëm njihte, të paktën në vijat kryesore, programet
reformiste dhe edukuese të tij, të cilat u përpoq
t’i zbatojë në Kajro dhe Egjipt, dhe me ndërmjetësimin e revistës Al Manār rreth tyre ta njoftojë
edhe publikun e gjerë. Vetëm mund të supozojmë që 'Abduhūsë i ka konvenuar shumë ajo kur
Tolstoĭ në letrën e vetë theksoi se si nuk shikon me
dashamirësi në atë që religjionet “të përmbushen
me dogmat, rregullat, paragjykimet, mrekullitë...”
Gjegjësisht, është numri i madh i faqeve të cilat i
shkroi Muhammed 'Abduhū me të cilat përpiqej
kundër zbatimit (reduktimit) të religjionit në “dogmat, rregulloret, paragjykimet, mrekullitë...”
Fatkeqësisht, nuk na është e njohur se kjo korrespondencë ndërmjet myftiut 'Abduhūsë dhe
shkrimtarit Tolstoĭt a është zhvilluar më tej. Rreth
kësaj vetëm mund të supozohet. 'Abduhū vdiq papritmas me 11 qershor të vitit 1905.
Le të themi në fund të këtij eksplorimi që shumë
në botën arabe kanë shkruar rreth letrës të cilën
Muhammed 'Abduhū ia drejtoi Lev Nikoláevič
Tolstoĭt. Mes tyre më së shumti nxirret në pah
mendimtari dhe shkrimtari egjiptian 'Abbās Mahmūd al -'Aqqād (1889-1964).
Por, recepcionin arab të kësaj korrespondence të
famshme, si edhe mësimet islame të Tolstoĭt, duhet
veçanërisht eksploruar.
(...)
					

Nga gjuha boshnjake përktheu: Behrim Jusufi

16

8 KËSHILLA TË MREKULLUESHME

për Kuranin Fisnik
1. 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)
2. 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)
3. 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)
4. Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi të) ka thënë: "Ai që e lexon Kur'anin do
të jetë i pavarur dhe më pas nuk do të ketë nevojë për asgjë. Ndërsa ai që nuk e lexon Kur'anin,
kurrë nuk do të jetë i pavarur dhe gjithnjë do të ketë nevojë për të tjerët." (Thavabul A'mal, fq. 230)
5. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: "Një besimtar, i cili lexon dhjetë ajete nga Kur’ani çdo natë, nuk do të llogaritet në mesin e të pakujdesshmive (arab. ghafilin)
dhe një besimtar që lexon pesëdhjetë ajete do të shënohet në mesin e atyre që e kujtojnë Zotin
(arab. dhakirin). Një musliman që lexon njëqind ajete do të shënohet si bindës dhe adhurues
i Zotit të Madhëruar (arab. kanitin)." 					
(Thavabul A'mal, fq. 232)
6. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: "Unë ju këshilloj ta lexoni
Kur'anin dhe ta kujtoni Zotin sa më shumë që të jetë e mundur. S’ka dyshim se edhe Kur'ani do
t’ju kujtojë juve në qiej dhe kjo do të jetë një dritë hyjnore për ju në tokë." (Al-Khisal, fq. 525)
7. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë: "Epërsia e Kur’anit kundrejt fjalëve të tjera, është si epërsia e Zotit të Madhëruar kundrejt krijesave të Tija."
								
(Mustadrak al-Vasa'il, vëll.4, fq. 237)
8. Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi të) ka thënë: "Është e këshillueshme
për personin që e lexon Kur’anin, që kurdoherë që arrin në ndonjë ajet ku i bëhet ndonjë kërkesë
Zotit, t’ia kërkojë Zotit të njejtën gjë. Dhe kurdo që arrin ndonjë ajet ku flitet për dënimin,
është e këshillueshme që t’i kërkojë Zotit mbrojtje nga zjarri dhe dënimi i xhehennemit.
										(Usul el-Kafi, vëll.3, fq.1-3)
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Imam Mehdiu a.s.
DIELLI I FSHEHUR I EK ZISTENCËS

Përshëndetje dhe selame
mbi shpëtuesin e botës.
Përshëndetje mbi personalitetin i cili shpërndan aromën e drejtësisë
në këtë botë të trazuar.
Hëna është e plotë. Është
kaq e ndritur dhe me
rreze të forta sa që në
mes të natës të përkujton
Dr. Shejh Ali Alijaj
diellin. Pëshpëritjet dhe
rrëmuja e qytetarëve të Samaras ia kanë lëshuar
vendin një qetësie të rëndë dhe të padurueshme.
Kjo natë është nata e 15 e muajit Shaban të vitit 255
H.K. Hakime, halla e Imam Hasan Askeriut a.s. ka
ardhur në shtëpinë e Imamit për të vizituar familjarët e saj. Kur dëshiron të kthehet, Imami Askeriu
asaj i thotë që të rri edhe një natë. Hakime i thotë:"
Jo se mjaft ju kam bezdisur sot." Imami ia kthen:
"Sot nga ne do të lind të fëmijë që Zoti me dijen,
besimin dhe udhëzimin e tij do ta mbushë këtë
botë dhe pas tij do të eliminohet e keqja dhe dhuna." Pastaj Hakime me gëzim pyeti: "Kjo foshnje e
zgjedhur do të lindë nga Nerxhesi? " Imami thotë:"
Po nga Nerxhesi."
Mehdiu i premtuar, shpëtuesi i Kohës së Fundit
(Aher Zamanit), është po ai bregdeti që njerëzimi
është duke e kërkuar gjatë tërë historisë së tij.
Është pika e rrezatimit të diellit të drejtësisë dhe
lirisë. Ditëlindja e Imam Mehdiut a.s., është një
festë e vërtetë për të gjithë ata të cilët kanë vuajtur në këtë jetë dhe gjatë periudhave të ndryshme
historike kanë duruar të padrejtësi të mëdha, por
gjithnjë kanë shpresuar se një dit do të arrijnë te
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bregdeti i shpëtimit. Besimi në shpëtimtarin dhe
ardhjen e tij, nuk kufizohet vetëm në një kohë
apo në një popull. Por ky besim i përket gjithë
njerëzimit. Premtimi i Zotit që i ka dhënë njeriut,
padyshim se një ditë ka për tu realizuar, sepse ai
është një premtim hyjnor. Të gjithë popujt dhe
njerëzit e botës gjatë tërë historisë, për arsye të
ndryshme kanë besuar në ardhjen e shpëtimtarit,
ky ka qenë një besim shpirtëror dhe emocional.
Ngase bota që nga fillimi e deri më tani ka qenë
përplot padrejtësi dhe të këqija. Të gjitha fetë dhe
shkollat jo fetare posedojnë një qëndrim të përbashkët se në historinë e njeriut do të vijë një periudhë, ku ai do të zotërojë programet më të përsosura të jetës së tij dhe me ardhjen e shpëtimtarit
në botë do të mbizotërojë bashkëjetesa, drejtësia,
qetësia dhe toleranca në mesin e njerëzve.
I premtuari i botës islame është njeri madhështor dhe nip i të dërguarit të fundit, Muhammedit s.a.a.. Imam Mehdiu a.s. ka lindur në vitin 255
H.K. në qytetin Samara të Irakut. Ai ka një pamje
tërheqëse, fytyrë të bukur dhe një shikim të këndshëm. Krenaria e tij është robëria ndaj Zotit. Para
Zotit është modest dhe i përulur, kurse ai vet llogaritet si një pasqyrë i bukurisë së Krijuesit të botës.
Ai është i pajisur me të gjitha të mirat dhe epitetet
e këndshme, është i drejtë dhe zbatues absolut i
drejtësisë dhe të vërtetës. Armiqtë e tij janë përpjekur që të pengojnë lindjen e këtij personaliteti.
Por shpëtimtari i premtuar ka lindur me dëshirën
e Zotit, kurse tani po me kërkesën e Tij është i
fshehur dhe në pritje për të zbritur. Mehdiu a.s.
është pasqyrim i të gjithë profetëve të Zotit, kurse
ekzistenca e tij është shpresëdhënëse. Ai është i
detyruar të vendosë drejtësinë në botë dhe të shkul

rrënjët e dhunës dhe shtypjes. Muhammedi s.a.a., i
dërguari i fundit i Zotit atë e llogaritë të pastër dhe
nga Familja e tij, dhe thotë:

t’ju harrojmë. Nëse do të ndodhte një gjë e
këtillë, atëherë mbi ju do të zbritnin ngjarje
shumë të hidhura”.

“Ju përgëzoj për ardhjen e Mehdiut, i cili do
të vijë në një kohë kur botën do ta kaplojë
shtypja, dhuna, përçarja, pasiguria dhe
shpifja, kurse Zoti nëpërmjet tij botën do ta
mbushë me drejtësi dhe siguri”.

Pseudonimi më i njohur i shpëtimtarit të botës
është ‘Mehdi’ që do të thotë ‘i udhëzuar’ dhe
‘Kaim’ me kuptimin e kryengritësit. Imam Hasan
Askeriu a.s. i cili e dinte se drejtësia dhe siguria në
botë do të vendoset nga djali i tij, kishte thënë:

Bashkë me revolucionin e Imam Mehdiut dhe
ndryshimit të fatit të njeriut, do të ndodhë edhe
globalizimi i fesë islame. Shfaqja e Mehdiut dhe
përhapja e islamit në botë është një e vërtetë e
pamohueshme dhe do të ndodhë në mënyrën më
të përsosur. Edhe i dërguari i islamit e ka parashikuar ardhjen e Imam Mehdiut a.s. dhe ka thënë: “Ju
lajmëroj për shfaqjen e Mehdiut. Ai do të zbresë në
mesin e ummetit tim. Pastaj bota do të mbushet
me drejtësi dhe siguri, ashtu sikur është dridhur
nga dhuna dhe shtypja dhe banorët e tokës dhe
qiellit do të jenë të kënaqur nga kjo. Ai, pasurinë
do ta ndajë në mënyrë të drejtë”. Mesazhi i hz.
Mehdiut është global. Me shfaqjen e tij, shoqëria
njerëzore do të shpëtojë nga dhuna dhe despotizmi
dhe do të përfitojë dobi të shumta nga ai, sidomos
ata persona të cilët janë shtypur dhe maltretuar në
këtë botë. Shfaqja e Mehdiut a.s. si një përhapës
i drejtësisë ka të bëjë me përgatitjen e njerëzimit
dhe kushtet e krijuara për ardhjen e tij.
Ajo që atyre personave që besojnë ardhjen e Mehdiut a.s. i jep energji dhe vullnet është bindja e
tyre se vendosja drejtësisë dhe paqes është diçka
e arritshme. Për këtë arsye, pritësit e shpëtuesit
të botës, vazhdimisht janë në përpjekje që shoqërinë njerëzore ta zbukurojnë me aromë të
këndshme, dashamirësi dhe mirësi, kështu që me
anë të kësaj ata i bashkohen Imam Mehdiut a.s.,
pasqyruesit të mirësisë dhe drejtësisë hyjnore dhe
përforcojnë epitetet e mira të tyre. Kjo çështje e
përforcon besimin në ardhjen e Imam Mehdiut a.s.,
një fenomen që ka ndikim të madh në zhvillimin
dhe ngritjen e shoqërisë. Mehdiu i premtuar, si
një burim i dijes dhe përsosmërisë, në shpirtin e
pritësve të tij krijon një rol, me anë të së cilit ata
përfitojnë nga drita ndriçuese e njerëzimit. Hz.
Mehdiu a.s. këtë çështje e ka diskutuar në një nga
letrat e tij dërguar Shejh Mufidit, një dijetar i madh
mysliman, dhe ka shkruar:

“Ne nuk do të hezitojmë aspak në kujdesin
dhe mbikëqyrjen tuaj, dhe asnjëherë nuk do

“E falënderoj Zotin që nuk më largoi nga kjo
botë pa e parë zëvendësin tim, për shkak
se ai është personi që më së shumti i ngjan
gjyshit tim hz. Muhammedi s.a.v.s., si për
nga pamja ashtu edhe për nga biografia.
Zoti, atë e ruan në kohën e fshehjes dhe
gjatë paraqitjes së tij, bota e shtypur nga
dhuna dhe e keqja do të mbushet me drejtësi dhe mëshirë”. I dërguari i Zotit duke e
përshkruar shpëtimtarin e botës, thotë: “Në
kohën kur Mehdiu do të shfaqet, do të ulet
në një minber dhe do të lidhë marrëveshje
me njerëzit që të sillet ashtu sikur unë me
ta”. Dhe në një hadith tjetër thotë: “Ai është
njeri nga familja ime. Do të punojë në bazë të
traditës sime ashtu unë siç kam vepruar në
bazë të udhëzimeve hyjnore. Ai do të hedhë
hapa në gjurmët e mia dhe nuk do të gabojë
asnjëherë. Mehdiu është nga bijtë e mi dhe
po ashtu ka edhe pseudonimin tim. Ai si në
pamje ashtu edhe në veprim është personi
që më së shumti më përngjan mua”.
Imam Mehdiu a.s. krijon një shoqëri të re në të
cilën përforcohen marrëdhëniet e drejta dhe largohet çdo padrejtësi dhe diskriminim. Drejtësia e
tij është globale dhe shtohet në çdo cep të botës.
Imam Sadeku a.s. thotë:

“Betohem në Zotin që drejtësia e Mehdiut
arrin të depërtojë edhe në hijen e fundit të
shtëpive ashtu sikur nxehti dhe ftohti hyjnë
në shtëpitë tona”.
Në këtë mënyrë të gjithë njerëzit shijojnë shijen e
drejtësisë së tij. Edhe pse njerëzit kanë arritur të
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ngjiten në majat më të larta të progresit dhe zhvillimit, por ata duke u munduar të shfrytëzojnë
krijesat në natyrë, kanë bërë padrejtësi të shumta
dhe keqpërdorime të dukshme, kështu që bota ka
pësua dëme të mëdha materiale dhe shpirtërore.
Po ashtu deri më tani asnjë shkollë dhe doktrinë
nuk ka arritur të ngopë njeriun e etur për drejtësi dhe paqe. Por në periudhën e shfaqjes së
Imam Mehdiut a.s., përves arritjeve në shkencë
dhe teknologji, natyra dhe ambienti do të ruhen
nga shkatërrimet dhe ndotjet. Gjithashtu në rruzullin tokësor do të valojë flamuri i drejtësisë dhe
paqes. Në atë shoqëri më nuk do të ketë vend për
hipokrizi dhe diskriminim. Në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ndër fisnore, në vend të urrejtjes
dhe konflikteve do të mbizotërojë dashuria dhe
respekti. Në atë kohë do të dalin në pah mangësitë
e shkollave dhe feve tjera. Dielli i islamit do të
rrezatojë botën nga qielli dhe do të shpalosen të
vërtetat e kësaj feje. Gjithashtu njerëzit do të jenë
të njëjtë dhe të unifikuar mendimi dhe besimi. Në
çdo vend të botës do të vendoset besimi në Zotin
Një. Inteligjenca e njeriut do të zhvillohet tepër
shumë dhe do të arrihen shpikje dhe zbulime të
jashtëzakonshme në shkencë dhe teknologji.
Imam Mehdiu a.s. për t’ia arritur këtyre qëllimeve
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të tij do të marrë ndihmë nga shokët e tij besnikë.
Rreth tij do të mblidhen njerëz trima dhe të devotshëm, të cilët do të zbatojnë premtimin hyjnor.
Imam Aliu thotë se shokët e Mehdiut janë djem të
rinj. Është transmetuar se Imam Mehdiut a.s. do të
shfaqet në një moshë 40 vjeçare. Numri i shokëve
të tij është 313, aq sa numri i shokëve të profetit
në luftën e Bedrit. Imam Hasan Askeriu a.s. duke i
përshkruar shokët e djalit të tij, i drejtohet atij dhe
i thotë:

“E shohë atë ditë kur në Meke do të valojnë
flamujt e bardhë dhe të verdhë dhe duart
vendosen mbi njëra – tjetrën për tu besatuar me ty. Shokët besnik i kryejnë punët me
rregull dhe do të qëndrojnë pranë teje sikur
gurët e çmueshëm të perlave”.
Përshëndetje dhe selame mbi shpëtuesin e botës.
Përshëndetje mbi personalitetin i cili shpërndan
aromën e drejtësisë në këtë botë të trazuar. Ashtu siç thotë edhe vet ai: “Prezenca ime për ata që
jetojnë në tokë është shkak i qetësisë dhe sigurisë
së tyre”.

Efekti

i lutjeve

Zoti e e bëri lutjen një
nga shkaqet kryesore që ndikon me
shumë efektivitet në punët e njeriut.
Kjo do të thotë që njeriu duhet të jetë
i vëmendshëm, zemërhapur ndaj Zotit
dhe të kërkojë ndihmën e Tij nëpërmjet
lutjeve vërtet serioze. Është një gjë fare e
sigurt se Allahu i Lartësuar di gjithçka. Ai e di
se çfarë dëshiron njëri e tjetri dhe i di sekretet e
brendshme të gjithkujt. Nëse ndodheni në ndonjë
vështirësi, apo ju ka pllakosur ndonjë fatkeqësi,
mos e humbni shpresën dhe kurajën, mos u dorëzoni në përpjekjet tuaja për ta larguar këtë gjendje.
Luteni Zotin sinqerisht, sepse ju nuk mund të
parashikoni nëse keni apo nuk keni rrugë shpëtimi
nga situata e vështirë në të cilën ndodheni. Do të
mundohem të jemi më bindëse për ju të nderuar miq, duke ju sjellë një ajet kuranor, ku Allahu i
Lartësuar thotë se

“Çdo çast Ai bie në ekzistencë
një shfaqje të re, me pushtetin
e Vet...”
Nga ky ajet ne përfitojmë besimin dhe bindjen e
fortë se Ai – Atij i qofshim falë – nuk e ka aspak të
vështirë që brenda një sekonde ta bëjë fytyrën tonë
të gëzuar dhe hidhërimin të na i zëvendësojë me
gëzimin.
Allahu i Lartësuar nuk dëshiron ta ndëshkojë
njeriun menjëherë për ndonjë mëkat të bërë. Ai i
jep afat që ai të pendohet e të pastrohet. Ai është
i Mëshirshëm dhe Falës. Ai na do neve më shumë
se nëna fëmijët e saj. Ai na ka lënë neve të lirë dhe
punët tona na sjellin neve fat, lumturi, dhimbje apo
hidhërim. Për besimtarin nuk ka hidhërim. Kur
atij i ndodh një gjë e keqe ai e shqyrton çështjen
në veten e tij dhe përpiqet të gjejë shkakun pse ka
ardhur ky problem. Ai e analizon personalitetin e

tij në mënyrë që të gjejë zgjidhjen. Për besimtarin
edhe gjëja më e hidhët, që mund ta vërejnë njerëzit
me sytë e tyre fizikë, është e mirëseardhur dhe e
kalon me durim, sepse ai e di se pas durimit vjen
shpëtimi.
Vetëm i Gjithëmëshirshmi i di hallet dhe nevojat e
njerëzve, prandaj ne i drejtohemi vetëm Atij, mu
siç na urdhëron Ai në Librin e tij Famëlartë ku
thotë:

“Ve kale rab-bukumud’uni estexhib lekum”.

“Dhe Zoti juaj tha: Më thirrni
mua, Unë ju përgjigjem juve....”
(Surja Gafir, ajeti 60)

Allahu i Lartësuar, përmes sures El Fatiha, i udhëzon krijesat e Tij, se në fillim të çdo pune, së pari,
duhet filluar me emrin e tij: Bismil-lahir-rahmanir-rahim, e pastaj duhet falënderuar Ai – Elhamdulilahi Rabiil Alemin, duke kërkuar udhëzim dhe
më në fund bëhet një pohim solemn dhe solidarizues me lutjen “Ij-jake na’budu ve ij-jake nestein”
që do të thotë: “Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm
21

prej Teje ndihmë kërkojmë.” Dhe në fund shprehet
dëshira që ata të jenë në shoqërinë e të mirëve e
jo në shoqërinë e të liqve me të cilët Allahu është i
hidhëruar.
Lutja dhe kushtet e saj
Nga pikëpamja gjuhësore ‘dua’ do të thotë: ‘Dëshirë
e madhe për tek Allahu i lartësuar.’[1] Në gjuhën
arabe, fjala ‘dua’ herë ka kuptimin e kërkimit të
ndihmës, herë kuptimin e adhurimit dhe herë
kuptimin e lutjes. Andaj dijetarët e mëdhenj islamë
na mësojnë se Allahut nuk i bëhet lutje vetëm për
të kërkuar plotësimin e interesave, por, përmes
lutjeve, ne shprehim njëherë falënderimin tonë e
pastaj edhe bindjen që kemi ndaj Tij, se përndryshe, po të mos kishim besuar te Zoti, ne nuk do t’i
ishim drejtuar Atij.
Lutja, përndryshe, është dëshira e madhe për të
qenë pranë Allahut të Lartësuar. Lutja herë bëhet
për të falënderuar Allahun, herë për mirënjohjen
ndaj Tij që na ka falur ndonjë të mirë, e herë për të
kërkuar diç prej Tij.
Fjala ‘dua’- ‘lutje’ në Kuranin Famëlartë
përmendet 215 herë, andaj muslimani besimtar
është i ndërgjegjshëm për rëndësinë e duasë
(lutjes). Por ne duhet ta dimë se duaja nuk është
e pranueshme pa kushtet paraprake, disa prej të
cilave do t’i përmendim:

• Të ketë besim të patundur në ekzistimin e
Zotit dhe vetëm të Zotit
• T’i nënshtrohet dhe përgjërohet plotësisht
Zotit (se vetëm Allahu e dëgjon dhe i përgjigjet lutjes së tij)
• Të jetë korrekt me kryerjen e detyrimeve që
ia ngarkon feja
• Të ketë cilësinë e mirësisë
• Të ketë mirësjellje ndaj prindërve.
Lutja është gjithashtu e lavdëruar edhe në fjalët e
të Dërguarit të Allahut, i cili në lidhje me lutjen ka
thënë: “Lutja është truri i adhurimit” dhe “Lutja
është adhurim”.
Në pjesën vijuese do të vazhdojmë me këtë punim
apo artikull rreth lutjes, duke ju mësuar më praktikisht se pse nuk pranohet duaja, çfarë veprime
duhet të kryejmë, çka e ndalon pranimin e duasë,
çka mund të bëjë lutja, efekti i lutjes, kushtet e
pranimit të lutjes, motivet dhe shkaqet e
mospranimit të lutjes etj.

pranimin e lutjes

ÇKA E PENGON
Allahu i Madhëruar ka premtuar se, kur ne i lutemi Atij, Ai na përgjigjet dhe i merr në konsideratë
lutjet e çdonjërit prej nesh. Të marrësh diçka në
konsideratë dhe ta realizosh atë ka dy kuptime.
Allahu nuk ja refuzon askujt lutjen e tij, por varet nga koha dhe vendi se kur do t’ia realizojë atë
dëshirë apo nevojë, për të cilën ai lutet.
Njeriu shpeshherë nga mosdija kërkon me këmbëngulje nga Allahu xh.sh. shumë gjëra që do të
ishin të dëmshme për të. Prandaj ne nuk duhet ta
humbasim shpresën dhe duhet të jemi të vetëdijshëm se, ndonjëherë, vonimi i pranimit të lutjes
sonë është për të mirën tonë, sepse duaja është si
fara e bimës e cila kërkon tokë pjellore dhe kushte
të përshtatshme, pasi fara e bimës nuk mund të
mbijë në asfalt.
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Ja si na këshillon Allahu në Kuranin Fisnik, në
suren Hud, ajeti 11:

“Zoti im, unë mbështetem në
mbrojtjen Tënde që të (mos)
kërkoj prej Teje atë për çka
nuk kam njohuri, e në qoftë se
Ti nuk më fal mua dhe nuk më
mëshiron, do të jem i humbur!”
Për ta merituar përgjigjen e Zotit ndaj lutjes sonë,
do të ishte mirë që të përgatitemi dhe ta pastrojmë
shpirtin dhe trupin nga disa mëkate (të cilat do t’i

përmendim më poshtë), për të cilat na këshillojnë
Pejgamberi s.a.a. dhe Imamët e Pastër (masumët )
– paqja qoftë mbi ta. Nëse nuk jemi të kujdesshëm
ndaj mëkateve apo gjynaheve të mëposhtme,
atëherë pranimi i lutjes sonë do të vihej në pikëpyetje.
Imam Ali Ibn Husejn, Zejnul Abidin – paqja qoftë
mbi të – thotë se kemi disa lloje mëkatesh, të cilat
janë shkak për mospranimin e lutjeve tona.

Mëkatet që sjellin nënçmimin:

Mëkatet që shkaktojnë humbjen
e dashamirësisë së All-llahut:

Mëkatet që sjellin fatkeqësi:

• Të qenët i padrejtë ndaj njerëzve,
• Të qenët i pamatur dhe i pakujdesshëm ndaj të
tjerëve,
• Injorimi, nënçmimi dhe mos falënderimi për
dhuratat e All-llahut.

Mëkatet për të cilat duhet
të pendohesh thellësisht dhe sinqerisht:
• Vrasja e personit të pafajshëm
• Ndarja nga anëtarët e familjes në atë masë saqë
ata të harrohen plotësisht
• Mos falja e namazit në afatin e caktuar kohor
• Mos bërja e testamentit,
• Mos kthimi gjërave të marra në mënyrë të padrejtë
• Heqja dorë nga obligimi i pagimit të zeqatit, para
se t’i jetë afruar vdekja dhe para se t’i pushojë së
foluri gjuha.

Mëkatet që shkaktojnë dënim nga All-llahu:
• Kundërshtimi i gjithhershëm ndaj dijetarëve
(alimëve) pa ndonjë arsye,
• Cenimi dhe marrja e të drejtave të tjerëve;
përqeshja dhe ofendimi i të tjerëve.

Mëkatet që i zvogëlojnë mjetet për jetesë
dhe të ardhurat (riskun, furnizimin):
• Të treguarit të tjerëve për skamjen personale,
• Të fjeturit gjatë perëndimit të diellit dhe gjatë
kohës së namazit të mëngjesit,
• Injorimi i dhuratave të All-llahut dhe ankimi
kundër All-llahut

• Konsumimi i alkoolit
• Bixhozi
• Të treguarit e gjepurave me qëllim që të provokohet buzëqeshja
• Zbulimi i të metave të të tjerëve
• Shoqërimi me njerëz të pamoralshëm

• Të mos vështruarit e atyre që thërrasin për
ndihmë
• Të mos ndihmuarit e atyre që janë nën përkujdesje
• Të mos turbulluarit dhe të mos kundërshtuarit
ndaj së keqes dhe mos stimulimi i bërjes së veprave të mira

Mëkatet që të bëjnë që të
mposhtesh nga armiku:
• Kacafytja, fjalosja, kundërshtimi ... në masë
• Bërja e mëkateve në publik
• Konsiderimi i së lejuarës si e ndaluar
• Kundërvënia ndaj dijetarëve dhe fetarëve
• Bashkëpunimi me ata që bëjnë mëkate dhe të
këqija dhe të ndihmuarit e tyre
Mëkatet që shkatërrojnë kulturën e një populli:
• Marrja (ushtrimi) me magji
• Besimi në astrologji
• Të qenët i padëgjueshëm ndaj prindërve

Mëkatet që e prishin dua-në/lutjen
(bëjnë që të mos fitohet ajo që kërkohet):
• Mendimet e këqija dhe të prishura
• Prishja e shpirtit (karakterit)
• Dhelpëria (dinakëria) ndaj vëllezërve në fe
• Mospasja e besimit në plotësimin e lutjes
• Mos falja e namazit në kohën e caktuar
• Mos kërkimi i kënaqësisë së All-llahut nëpërmjet
bërjes së veprave të mira dhe dhënies së sadakasë
(ushqim, veshmbathje, këpucë, të holla etj., atyre
që kanë nevojë).
• Të folurit në mënyrë të pamenduar dhe përdorimi i fjalëve të pakëndshme.
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DHURATË
MENDJEVE

Testamenti i Pejgamberit S.A.A.
Kushtuar Imam Aliut A.S.

O Ali, shenjat e arritjes së bindjes së sigurt (jakin)
janë këto: Mos e kënaq askënd me ndonjë gjë që e
zemëron Allahun, mos e lëvdo askënd për ndonjë
gjë që të ka dhënë Allahu dhe mos e kritiko askënd
për ndonjë gjë që nuk të ka dhënë Allahu. Sepse,
furnizimi nuk mund të fitohet përmes lakmisë dhe
nuk mund të parandalohet përmes kërkesës.
O Ali, tri gjëra kanë shpërblim në këtë dhe në
botën e ardhshme: Haxhi, që e mbulon varfërinë;
lëmosha (sadaka), që i largon fatkeqësitë; dhe bamirësia ndaj të afërmve, që ta zgjatë jetën.
O Ali, nuk ka varfëri më të keqe se sa padituria,
pasuri më të madhe se mendja, vetmi më frikuese
se egoizmi dhe ndihmesë më të madhe se konsultimi. Asnjë mendje nuk është më e dobishme se sa
mendja e kujdesshme. Nuk ka origjinë dhe prejardhje më të mirë se sa morali (ahlak), dhe nuk ka
adhurim (ibadet) më të mirë se sa falënderimi.
O Ali, fjalën e shkatërron gënjeshtra, diturinë
e shkatërron harresa, pakujdesia e shkatërron
adhurimin, bujarinë e shkatërron neglizhenca,
trimërinë e shkatërron zullumi, bukurinë e shkatërron egoizmi dhe prejardhjen familjare e
shkatërron të lëvduarit me të.
O Ali, gjithmonë thuaje të vërtetën; mos të dalë e
pavërteta asnjëherë nga goja; kurrsesi mos tento
kah tradhtia; frikësohu nga Allahu sikur je duke e
parë Atë; pasurinë dhe jetën flijoje për fenë tënde;
përfito sjelljen e mirë dhe largohu nga sjellja e
keqe.
O Ali, Allahu e do më së shumti veprën që përmban njërën prej këtyre tri kualiteteve morale:
Jetësimi i asaj çka ka urdhëruar Allahu; ai që e bën
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këtë, ai është prej njerëzve më fetar nga mesi i
popullit. Largimi prej gjërave të ndaluara (haram)
nga ana e Allahut; ai që e bën këtë, ai është prej më
të ruajturve të popullit. Dhe, të jesh i kënaqur me
furnizimin e dhënë nga ana e Allahut; Ai që e bën
këtë, ai është nga më të pasurit e popullit.
O Ali, tri gjëra janë prej moralit të lartë: Të punosh
në vazhdimësinë e lidhjes me atë që e ka ndërprerë
me ty; t’i dhurosh atij që nuk të jep dhe të falësh
atë që të bën zullum.
O Ali, tri gjëra janë shpëtuese: Përmbajtja e gjuhës,
qarja për mëkatet dhe mosdalja nga shtëpia (duke
pasur për qëllim largimin nga shoqërimi me
njerëzit e pamoralshëm).
O Ali, këto tri kualitete morale vijnë në krye të çdo
vepre: Sjellja me drejtësi ndaj njerëzve (edhe nëse
është kundër interesave personale), mirëmbajtja e
barazisë me vëllain tënd besimtar dhe të përmendurit e Allahut në çdo gjendje.
O Ali, tre persona janë mysafirë të Allahut:
-Besimtari i cili e viziton vëllain e vet vetëm për hir
të Allahut. Njeriu i tillë është vizitori i Allahut dhe,
shërbimi dhe plotësimi i dëshirës së vizitorit është
një e drejtë që i takon Allahut.
-Mysafiri i Allahut është edhe ai që, pasi ta falë
namazin, është i zënë me lutje, përmendje të Allahut (dhikr), lexim të Kuranit, etj. deri në namazin
e ardhshëm. Edhe për personin e tillë, shërbimi

dhe plotësimi i dëshirës së tij është një e drejtë që i
takon Allahut.
-Dhe, personi që është në haxh dhe umre. Këta
persona janë duke e vizituar Allahun dhe mikpritja
për ata i takon vetë Allahut.
O Ali, ai i cili nuk zotëron këto tri gjëra, nuk do t’i
pranohet asnjë vepër: devotshmëria, e cila e ndalon nga kryerja e mëkateve ndaj Allahut; dituria
(sipas një tradite tjetër maturia), që e parandalon
paditurinë e të padijshmit; dhe mendja, që siguron
bashkëjetesën në shoqëri.
O Ali, tre persona janë nën hijen e Arshit, në ditën
e Kiametit: Ai që dëshiron diçka për vete, të njëjtën
ta dëshirojë edhe për vëllain e tij besimtar; ai që
nuk do ta fillojë një punë, pa u siguruar më parë se
a e pëlqen apo nuk e pëlqen atë punë Allahu; dhe,
ai që nuk do ta kritikojë vëllain e tij në lidhje me
ndonjë të metë, të cilën e ka edhe vetë, por të cilën
nuk e ka përmirësuar ende. Nëse mundohet që së
pari ta përmirësojë të metën e vet, atëherë ai do
t’i vërejë edhe të metat tjera që i zotëron dhe në
këtë mënyrë do të vazhdojë deri sa t’i përmirësojë
të gjitha të metat. Më vonë, do të vërejë se nuk ka
kohë për t’u marrë me të metat e të tjerëve.
O Ali, tri gjëra të çojnë drejt rrugës së mirësisë:
Bujaria, të folurit e bukur dhe të qenët i durueshëm ndaj fatkeqësive.

isë së tij), do t’i zhduket dy e treta e fesë; ata që
do të shkojnë në xhehenem prej kësaj bashkësie
(Ummet), janë ata që i kanë nënçmuar dhe që kanë
luajtur me argumentet e Allahut.
O Ali, katër gjëra sjellin katër të tjera: Ai që e arrin
pushtetin e luksit, bëhet diktator; ai që nuk konsultohet, do të pendohet; si sillesh ndaj të tjerëve,
ashtu do të sillen ndaj teje; varfëria është vdekja
më e madhe. E pyetën: “A ka të bëjë varfëria me
mospasjen e parasë dhe të mallit?” - Ai u përgjigj:
“Jo, ka të bëjë me mospasjen e fesë”.
O Ali, në ditën e Kiametit do të lotojnë sytë e çdonjërit përveç tre prej tyre: Syri që ishte i zgjuar gjatë
natës në rrugën e Allahut; syri që nuk i ka shikuar
gjërat e ndaluara dhe syri që ka qarë prej frikës nga
Allahu.
O Ali, të lumtë për atë që fytyrën ia vështron Allahu, ndërsa ky është duke qarë për shkak të mëkateve të tija, në vetmi dhe larg prej njerëzve.
O Ali, tri gjëra e shkatërrojnë njeriun: Nënshtrimi
ndaj epsheve dhe pasioneve, koprracia dhe pëlqimi
i vetvetes. Ndërsa, tri gjëra e shpëtojnë njeriun:
Veprimi me drejtësi edhe në gjendjen e zemërimit;
mbajtja e mesit në pasuri dhe në varfëri; dhe, të
kesh frikën e Allahut sikur je duke e parë Atë, si në
vetmi ashtu edhe në mesin e njerëzve. Sepse, edhe
nëse nuk e sheh ti Atë, Ai të sheh ty.

O Ali, në Tora janë shënuar katër gjëra, që i bartin
katër gjëra tjera: Kush e lakmon botën, zemërohet
në Allahun; ai që ankohet prej një fatkeqësie të
qëlluar, në të vërtetë ai ankohet prej Allahut; atij,
që përulet përpara të pasurit (për shkak të pasur-
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FAKTE SHKENCORE
FAKTE SHKENCORE NGA FUSHA E ASTRONOMISË (KOZMOGRAFISË)

NË KURAN

ORIENTIMI NË NATYRË
Orientimi në natyrë bëhet në bazë të
trupave qiellorë. Trupat qiellorë që
shërbejnë për përcaktimin e anëve të
horizontit janë: yjet dhe yjësitë, Dielli,
si dhe Hëna. Më anë të këtyre trupave
qiellor, njeriu mund të orientohet në çdo kohë si
ditën ashtu edhe natën. Për këtë Zoti xh.sh. thotë
në Kuranë

“Ai që ju orienton në errësirat e tokës e të detit...
(Neml 63)”

ORIENTIMI MË ANË TË YJEVE DHE YJËSIVE
Që kur njerëzit e parë filluan të lëvizin nëpër sipërfaqen e Tokës, rëndësi e madhe i kanë kushtuar
objekteve qiellore që janë dukur në kupën qiellore.
Për të lehtësuar orientimin gjatë udhëtimeve të
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natës në natyrë, apo në det
udhëtarët e vjetër i kanë bashkuar yjet më të ndritshme, në
figura të ndryshme që quhen
yjësi. Yjësive iu dhanë emra të
personazheve të miteve dhe të
legjendave të vjetra, të kafshëve
apo të objekteve.1 Për orientimin
më an të yjeve dhe yjësive, Zoti xh.sh. na tregon
përmes ajeteve kuranore në të cilët thotë:

“Ai është që krijoi yjet për ju që me ta të orientoheni në errësira kur jeni në tokë ose në det...
(Enam 97)”

ORIENTIMI MË ANË TË DIELLIT
Përcaktimi i vijës së mesditës, në të cilën drejtim
bien hijet e trupave vertikalë në të dhe njëkohësisht tregohet edhe koha e mesditës së vërtetë,

mund të kryhet shumë lehtë. Mjafton që në rrafshin horizontal të ngulet një shkop vertikal. Drejtimi i tij vertikal mund të caktohet me peplumb. E
vizatojmë një rreth në rrafshin horizontal 2 – 3 orë
para mesditës me reze sa është gjatësia e shkopit
me qendër në shkop. Duke iu afruar kulmit, dielli
ngritët më lartë dhe hija e tij vazhdimisht zvogëlohet. Më e vogla gjatësi e hijes është pikërisht në
mesditë në momentin e kulmit të tij. Pas mesditës
hija vazhdon prapë të zgjatët për deri sa gjatësia e
saj nuk prek harkun e rrethit të vizatuar më parë. E
bashkojmë pikën e prerjes së hijes më rreth, para
kulmimit dhe pas tij më vijë të drejtë. Mesi i kësaj
vije i bashkuar me qendrën ku gjendet shkopi na
jep drejtimin veri – jug. Ky instrument shumë i
thjeshtë i quajtur gnomon që në kohë të vjetra ka
shërbyer për vrojtime astronomike. 1 Për orientin
në natyrë më anën e Diellit dhe hijes Zoti xh.sh. na
ka treguar përmes njeriut i cili nuk kishte as një dit
shkollë – Muhammedit a.s. Për këtë Zoti xh.sh. në
Kuran thotë:

“A nuk e sheh se si Zoti yt e zgjati (andej e
këndej) hijen, e sikur të kishte dashur do ta linte
në një vend, pastaj diellin e bëmë rrëfyes të saj.
Pastaj Ne atë e tërheqim pak nga pak. (Furkan 45
– 46)”

ORIENTIMI MË ANË TË HËNËS
Më Hënë mund të orientohemi gjithashtu në kohë
dhe hapësirë. E dimë se në faza të ndryshme
Hëna gjendet në largësi kohore të caktuara nga
Dielli. Kështu, drapëri i hollë i Hënës menjëherë
pas Hënës së re më pjesën e vete të lakuar tregon perëndimin. Duket pas perëndimit të Diellit
në pjesën perëndimore të qiellit. Kur ajo gjendet
në katërshin e parë, pjesa e djathtë e saj është e
ndriçuar – lind rreth mesditë dhe perëndon ka
mesnata. Kjo do të thotë se kulmon kah mbrëmja dhe më këtë pozitë tregon jugun. Kur Hëna
është e plotë lind në mbrëmje dhe perëndon në
mëngjes. Orientimi më Hënë të plot natën do të
jetë sikurse orientimi me Diell ditën kjo kulmon
në mësuat – drejtim që tregon jugun. Nëse ndodhet në katërshin e fundit – lind kah mesnata dhe
perëndon kah mesdita, që do të thotë se kulmon në
mëngjes. Drapri i Hënës
në katërshinën e
katërt është i
kthyer më
pjesë të

lakuar majtas dhe shihet para lindjes së Diellit. Kjo
tregon anën lindore të horizontit.Lindja e Hënës,
kulmimi dhe perëndimi nga dita në ditë vonohet
për afro një orë, kështu që më vrojtim të vazhduar
mund të orientohemi me të dhe të dimë se në çfarë
kohe do paraqitet në kupën qiellore.3 Për këtë, Zoti
xh.sh. në Kuran thotë:

“Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (rrem i hurmës
së tharë). (Jasin 39)”

FUNDI I ÇDO OBJEKTI HAPËSINORE
Të gjitha objektet e hapësinore (Yjet, Dielli, Planetët, Satelitet e tyre, asteroidet kometat, meteorët
etj.), kanë tri faza gjatë ekzistimit të tyre d.m.th;
lindjen (krijimi), jetën (ekzistimi), vdekjen (shuarjen). Nga kjo kuptojmë çdo objekti hapësinor do ti
vie fundi i ekzistimit d.m.th. do të shkartohet dhe
zhduket. Zoti xh.sh. në Kuran për këtë fenomen na
tregon në disa ajete kuranore kut thotë:

“...Ai nënshtroi Diellin dhe Hënën, që secili lëviz
deri në një afat të caktuar, pra Ai është ngadhënjyesi, mëkatfalësi. (Zumer 5)”

SHUARJA E YJEVE
Yjet janë të ndryshëm në madhësi, masë dhe temperaturë. Diametri i yjeve fillon nga 450 x ata më
masë më të vogël deri në 1000 x më e madhe se ajo
e Diellit. Masat e yjeve varion nga 1/20 në mbi 50 se
sa masa diellore. 4
Reaksionet bërthamore që ndodhin në qendër të
yllit siguron energji që është e mjaftueshme që ylli
të shndritë deri në fund të jetës së tij. Jeta e një
ylli më shumë varet nga madhësia e tij. Yjet shumë
të mëdhenj që quhen yje masiv, e djegin shumë
më shpejt karburantin e tyre (energjinë) se sa yjet
me të vegjël, këta yje mund të zgjatin disa qindra
mijëra vjet. Jeta e yjeve më të vegjël do të zgjat më
shumë, për disa miliarda vjet sepse karburanti
i tyre do të digjet shumë më ngadalë se sa yjeve
të mëdhenj. Zoti xh.sh. në Kuran, na tregon për
shuarjen e yjeve përmes ajeteve ku thotë:

“Betohem në shuarjen (perëndimin) e yjeve.
(Vakia 75)”

1 Prof. Dr. RASIM BEJTULLAHU, ASTRONOMIA për klasën e IV të shkollave të mesme,
Prishtinë 1994, BOTIMI I TRETË, ENTI I TEKSTEVE DHE MJETEVE MËSIMORE I KOSOVËS
2 Po aty, faq. 31 – 32
3 Po aty, faq. 54
4 http://www.astro.keele.ac.uk/workx/starlife/StarpageS_26M.html, shikuar më 04.07.2013
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SHUARJA E DIELLIT

SHKATËRRIMI I PLANETËVE

Temperatura në sipërfaqe të Diellit është rreth
6.000 0C, (në njollat e errëta 4.500 0C), kurse
në brendësi të tij ajo arrin në mbi 15 milion 0C.
Kjo temperaturë e lartë në brendësi të Diellit
ka kushtëzuar që në të, të zhvillohen reaksionet
termobërthamore të shndërrimit të hidrogjenit në
helium që janë edhe burim i energjisë në Diell. Nga
ky shndërrim termobërthamor humbet çdo sekondë rreth 5 milion tonë nga masa e vetë, por kjo
është e pa përfillshme në krahasim më masën e tij
që është rreth 2.1028 tonë (rreth 332.000 herë më e
madhe se masa e Tokës) dhe që përbën rreth 99.8
% të masës së gjithë sistemit. 6

Dielli luan rolë të rëndësishëm për jetën e planetëve. Më shuarjen e Diellit, jeta e planetëve do u
vie fundi dhe kjo për disa arsye që do i përmendim
më poshtë.

Është e qartë se sasia e hidrogjenit në Diell megjithatë është e kufizuar. Kjo do të thotë se ai një
herë do ta harxhoj “lëndën djegëse”. Sasia e hidrogjenit në të premton edhe për 5 – 6 miliardë
vjet. Zoti xh.sh. në Kuran, na tregon për shuarjen e
Diellit ku thotë:

2. Dielli është trupi qendror dhe më i madh i
sistemit, i vetmi trup ndriçues i tij, që u jep dritë
energji (nxehtësi) të gjitha trupave të tjerë të
Sistemit Diellor, pra edhe Tokës sonë. Toka pa nxehtësinë diellore do të ishte një planet pa jetë.
Zoti xh.sh. në Kuran, na tregon për shkatërrimin e
planetëve ku thotë:

“Kur Dielli të jetë mbështjellur (dhe errësohet),...
(Takvir 1)”

1. Masa e Diellit, e cila tejkalon 99 % të masës së
terë sistemit të trupave të tjerë i detyron planetët
të rrotullohen rreth tij nëpër orbita stabile gati
në një rrafsh. Kur të shkatërrohet Dielli, nuk do
funksionoj më ligji i gravitetit, d.m.th. planetët nuk
do mundin që të mbajnë rrugën e tyre të tanishme
dhe do të ndeshen ndërmjet veti dhe do të shkatërrohen.

“Dhe kur planetët të shkatërrohen.
(El Infitar, 2).”

5 http://www.schoolsobservatory.org.uk/astro/stars/lifecycle, shikuar më 04.07.2013
6 KOÇO PRIFTI, PAJTIM BEHJTA, GJEOLOGJIA E PËRGJITHSHME, Shtëpia Botuese LIBRI UNIVERSITAR, Tiranë 1996, faq. 9
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ORIENTIMI I PERSONALITETIT
TË FËMIJUT

Orientimi i personaliteti të fëmiut është formësuar nga dy faktorë me rëndësi e ata janë, faktori
trashëgimi dhe ai i mjedisit. Për këto dy faktorë
me rëndësi, shumë mendimtarë psikolog kanë
vërtetuar se shumëçka mbi zhvillimin e individit ndërlidhej me fuqitë misterioze, mbinatyrore
bashkë me evolimin e mendjes njerëzore përsosjes
edhe mënyra e të kuptuarit të shumë çështjeve që
ndërlidheshin me zhvillimin e tij. Filozofët e kohës
antike debatonin për shumë probleme të zhvillimit, nëse tiparët e personalitetit të njeriut ishin të
trashëguara apo të fituara gjatë jetës. Që nga ajo
kohë këto tema i ndanin dijetarët.

Xhon Llok

Raporti trashëgimi edukim, studiohej në
mënyrë më gjithëpërfshirëse dhe duke
filluar nga shekulli
XVII pikërisht në vitin
1600, filozofi anglez
Xhon Lok, përfaqësues
i impirizmit, konsideroi
se fëmija lind tabulla
ras ( fletë e pastër), i cili
formësohet nga përvoja
e mëvonshme e mjedisit dhe faktorëve të
mjedisit.

Ndërsa përkundër mendimit të Xhon Llo, se fëmija
lind “ fletë e bardhë “ siç e quan ai, kemi edhe psikolog tjerë që nuk pajtohen me këtë siç është Zhan
Zhak Ruso i cili viteve të 1700 dha një tezë, teori
tjetër mbi zhvillimin dhe pohoi se :” Fëmija nuk
është një i rritur në miniatur, dhe si faktorë vendimtarë për zhvillimin e fëmijës ai i konsideronte
aftësitë e trashëguar nga prindërit përkundrejtë
faktorëve të mjedisit.“
Në vitet e para të shekullit XX dijetarët ishin në
supozime e mendime të ndryshme që kishin të bëjnë me krijimin e personalitet dhe se ishin karakteristike teoritë se në personalitet ndikon përvoja
apo trashëgimia. Në përvojë përfshihet, edukimi,
mjedisi dhe rrethanat tjera që mësoheshin ndërsa
në trashëgimi hynin karakteristikat e trashëguara
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nga prindërit e tyre. Ndërsa psikologët e sotëm
pranojnë se natyra ( trashëgimia) dhe edukimi (
mjedisi human) ndërveprojnë për të krijuar modele dhe personazhe të cilët imitoheshin e pasqyroheshin tek personalitet e reja të krijuara nga dy
komponentët strukturale pra, trashëgimia dhe
mjedisi ( apo natyra dhe edukimi) .

3.1. Komponentët që krijojnë personalitetin
Psikologjia fletë për njeriun si një trup fiziologjik
dhe shpirtëror që vepron, ndjenë dhe mendon.
Gjithashtu përmes psikologjisë moderne është
konstatuar se janë tre elemente kryesore që i
posedon çdo person dhe që përmes këtyre tre elementeve ai krijon personalitet të bukur dhe nxitës
për të tjerët e të kënaqshëm për vetveten. Këto tre
elemente kyçe janë :

1. Procesi mendor
2. Procesi emocional
3. Procesi veprues
Për të kuptuar personalitetin nuk duhet të anashkalojmë filozofinë dhe religjioni, ngase të dyja
kanë të bëjnë me psikologjinë dhe se në fillim në
kohërat e lashta psikologjia nuk njihej por ajo doli
si shkencë në vete për studimin e shpirtit.
Nga aspekti i ndërtimit të themeleve të rritjes dhe
formimit emocional, një mjedis shoqëror i përshtatshëm dhe vitet e fëmijërisë janë vitet më të
rëndësishme formuese dhe edukuese. Edukimi i
hershëm jepet nëpërmjet prindërve dhe njerëzve
të tjerë shumë të afërt të familjes. Sjellja korrekte
dhe të folurit nga ana e mësuesve kanë një ndikim vendimtar në përcaktimin e modelit të jetës
së fëmijëve, duke kontribuar në zhvillimin e personalitetit të tij dhe lulëzimin e aftësive të tij të
brendshme.
Nga ana tjetër, metodat e duhura jokorrekte dhe
pa moral për edukimin dhe trajnimin e dëmtojnë
zhvillimin e personalitetit të fëmijës dhe shtypin
aftësitë e tyre të brendshme. Filizat e rinj të sapodalë nga toka lehtësisht mund të përkulen dhe të
drejtohen për t’u rritur në drejtimin që ne duam.
Bukuria dhe eleganca apo hijeshia e pemës së
ardhshme varet nga kujdesi që tregohet për rritjen
e saj, gjatë periudhës që ajo është ende një pemë e
vogël.

3.2. Zhvillimi dhe krijimi i personalitetit
Sipas kuptimit të Frojdit, zhvillimi i personalitetit
është një proces i vazhdueshëm që kalon nëpër
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fazat e vendosura. Fazat më të rëndësishme të
zhvillimit të personalitetit janë ato që ndodhin në
pesë vitet e para të jetë Autori: Sejjid Muxhteba
Musavi LARI
s kur struktura "prototip" e një njeriu të rritur
formohet në masën më të madhe. Në zhvillimin
e personalitetit bëhen përpjekje të mëdha për të
studiuar se çfarë e karakterizon njeriun në tërësi.
Sa i përket zhvillimit të personalitet ai bazohet në
tre komponentë kryesore të cilat janë;

• Zhvillimi emocional,
• Zhvillimi moral dhe
• Zhvillimi social tek një individ
Nga ana tjetër familja, shkolla dhe mjedisi shoqëror përbëjnë tre faktorët më të rëndësishëm në
shtrimin e themeleve të personalitetit dhe përcaktimin e karakterit të një njeriu.
Psikologjia moderne i jep shumë rëndësi fenomenit
pak të kuptuar të personalitetit, diçka së cilit nuk
i është kushtuar shumë vëmendje në psikologjinë
e vjetër. Padyshim, faktorët social luajnë një rol
të drejtpërdrejtë e të rëndësishëm në formimin e
personalitetit dhe shumë nga cilësitë e njeriut janë
ato të formuara nga mjedisi i jashtëm. Lidhur me
persoanalitetin psikologu Mayers jep një definicion shumë përkatës i cili thotë: “ “Personaliteti
paraqet një mënyrë karakteristike të sjelljes për një
individ, sfondin e të cilës e përbëjnë mënyrat e të
menduarit, ndjenjat dhe veprimet e tij. Është pra
ky një përkufizim që pasqyron jo vetëm aspektet
e jashtme (veprimet), por edhe ata të brendshme
(mendimet dhe ndjenjat) .”

3.3. Nevojat njerëzore që luajnë rol në krijimin e personalitetit
Një thënie e bukur e Fromit të shtynë të mendosh
se personalitetin tëndë duhet krijuar përmes rilindjes së vetvetes. Fromi thotë kështu “Detyra më
e madhe e njeriut është që
ta lind vetveten.”. Prandaj
Fromi në krijimin e personalitetit i kushton rëndësi të
veçantë lirisë dhe dashurisë
për veten, ngase në momentin kur njeriu largohet
nga mendimet e rregullat
autoritative të tjetrit (këtë
rast e përmend rregullat
e religjionit) atëherë ai
shpërthen nga brendia e
David Mayers
tij dhe realizohet një njeri

të përkryer apo siç e quan i
vetë-realizuar.
Fromm identifikon pesë
nevoja themelore njerëzore
që përshtaten në pyetjen
e përjetshme të kuptimit
të jetës së një individi:
1) Nevoja për marrëdhënie – lidhje me
njerëzit, kujdesi, respekti,
dashuria në kuptimin më
të gjerë, tejkalimi i izolimit dhe ndarjes pa mohuar
unikalitetin.
2) Kreativiteti - dëshira
për krijimtarinë, ndryshueshmërinë, ekspertimin
në një gjë, në mënyrë që
përmes kreativitetit të shprehet dashuria.
3) Qëndrueshmërin prejardhëse
- nevojën për përkatësi, zbulimin e
vëllazërisë dhe të binjakëzimit me gjithë
njerëzimin;
4) Ndjenja e identitetit – individualiteti por jo
konformiteti, paraja e vetës si unik i veçantë por
gjithashtu edhe si pjesë e një grupi shoqëror.
5) Korniza orientuese - nevoja për të kuptuar botën,
shoqërinë, kulturën dhe fenë në vendin e saj, si dhe
kornizë orintuese me qëllim racional.

3.4. Nevoja për edukim si element kyq
për krijim të personalitetit
Krahas asaj se çfarë Fromi potencon dhe i jep të
drejtën e largimit dhe mosrespektimit të normat
autoritare, mendimtarët e besimit Islam nuk pajtohen plotësisht dhe thonë se çdo krijesë ka nevojë
për mësim dhe edukim. Ndërsa Fromi gjithçka e
bazon në shfaqjen e dashurisë dhe lirisë, e cila nuk
duhet cenuar e frenuar por në momentit kur qenia
del nga normativja e përpiluar, në atë moment ai
shpërthen dhe arin tek vetë- realizimi, . Citojmë
mendimin e Fromit “ Në krijimin e personalitetit
i kushton rëndësi të veçantë lirisë dhe dashurisë
për veten, ngase në momentin kur njeriu largohet
nga mendimet e rregullat autoritare të tjetrit ( këtë
rast e përmend rregullat e religjionit) atëherë ai
shpërthen nga brendia e tij dhe realizohet në një
njeri të përkryer apo siç e quan ai i vetë-realizuar.”

Sa i përket lirisë mendimtari dijetari i kohëve
Sejjud Ali Hamenei thotë

“Liria as nuk fitohet,
as nuk dhurohet por liria
duhet mësohet ( edukohet)“
Libri " Fjalë të urta nga Lideri Suprem Ali Hamenei"

Sipas mendimtarëve të Lindjes zhvillimi i personalitetit duhet të jetë i bazuar në parimet dhe
normat edukative sepse këto norma janë faktorë
rregullatorë të tij. Nëse këto energji njerëzore që i
ka përmendur Froidi si libido (epsh) do të lihen të
padrejtuara dhe të pakanalizuara në një gjendje të
lirisë së papërmbajtur, ato do të mbeten gjithnjë
subjekt i nevojave njerëzore parësore. Ja, përse
karakteri njerëzor dhe sjellja ka gjithmonë nevojë për trajnim edukues dhe formues, nëpërmjet
lavdërimeve dhe shpërblimeve, si dhe qortimit dhe
ndëshkimit.
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Kur’ani deklaron:

“Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtojë,
ndërsa kushdo që e shtyp
atë (me punë të këqija), do
të dështojë.” (91:9-10).
Ndërsa, si vazhdimësi e të kuptuarit të këtij verseti Kuranor të lartëcekur, dijetari dhe psikologu
i madh Ali Bin Ebu Talibi ( shek.VII) edukimin e
konsideron si një nevojë të pamohueshme dhe si
një komponentë përbërëse në etapën e zhvillimit
të personalitetit dhe më pastaj gjatë jetës deri në
vdekje. . Ai thotë: “Qeniet e mbrojtura me forcën
e arsyes kërkojnë edukim, ashtu si dhe të mbjellat
kanë nevojë për shi.”.

3.5. Personaliteti si faktorë kryesor
për qenësinë dhe lumturinë e njeriut
‘Sa shumë gjëra të panumërta ekzistojnë në këtë
botë, për të cilat njeriu nuk ka nevojë.’ Prandaj,
faktori më i rëndësishëm dhe i efektshëm në
lumturinë e njerëzve është personaliteti. ]Këtë e
tha Sokrati teksa vëzhgonte një herë materialet
e zbukurimit në një ekspozitë. Personaliteti nuk
mund të konsiderohet si një komponent e cila
mund të matet ose të ketë një dimension të vetëm
apo të matshëm vetëm me një kriter apo me një
standard të vetëm. Kjo qasje është shumë e gabuar,
është e rrezikshme dhe na largon nga faktet reale.
Shumë njerëz ndodhë të përballen me pozita dhe
gjendje të papërshtatshme duke akuzuar disa
kritere të personalitetit të tij që mund të jenë disa
defekte të vogla apo të veçanta, si dhe më e keqja
e kësaj është se këta persona shpërfillin fuqinë e
mrekullueshme kompensuese të dimensioneve të
tjera të personalitetit të tyre dhe barazojnë papërshtatshmërinë e njërit prej dimensioneve të tij si
defekt të gjithë personalitetit.
Kjo lloj vetktitike e pabazuar i shtyn njeriun drejt
një demoralizimi, ankthi apo plogështie të cilat
gjendje më tej mund të rezultojnë në dëme të
pashërueshme dhe rreziqe të pariparueshme. Kjo
ka ndodhur në histori dhe ndodh edhe në ditët e
sotme, kur njerëzit demoralizohen, bëjnë vetëvrasje apo krime ndaj të tjerëve si pasojë e armiqësive
dhe paragjykimeve të dëmshme, bazuar në një
konceptim të gabuar të personalitetit të vet.
Ne si psikolog dhe bashkëbisedues të përafërt me
klientin duhet ta kemi të dikur se ka njerëz të cilët
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edhe pse zotërojnë aftësi të veçanta të mrekullueshme ata prapë vuajnë nga mangësi në çështje
të caktuara dhe këto mangësi bëhen pengesa në
aktivitetin dhe progresin e tyre ku më pas nëse
nuk dinë ti menaxhojnë këto probleme ato bëhen
shkaktarë të sëmundjeve psikike. Si rrjedhojë, ata
mbajnë barrën e kësaj dobësie gjatë gjithë jetës
së tyre, ndërsa me një masë dëshire dhe përpjekjeje mund të kapërcejnë këtë papërshtatshmëri
dhe të forcojnë vlerat e tyre shpirtërore. Prandaj psikologu i mirë duket të zbulojë defektet në
personalitetin e klientit duke këshilluar atë që
mos të lejojë që mendimet shkatërruese t’iu zaptojnë mendjen. Ekziston gjithmonë një konflikt i
vazhdueshëm mes dëshirave të brendshme dhe
instinkteve të njeriut, secila prej tyre përpiqet të na
shtyjë në drejtim të ndryshëm nga tjetri. Të menduarit dhe reflektimi e zgjidhin këtë konflikt dhe i
zëvendësojnë këto qëllime të papajtueshme me një
objektiv të integruar.
Mendimet, planifikimet dhe dëshirat e forta janë
gjithnjë në gjendje konflikti dhe jo qëndrueshmërie
me mendjen e njeriut. Ata që kanë një personalitet
jo të qëndrueshëm veprojnë në një mënyrë të
pabesueshme. Politikanët, të cilët gjithmonë bërtasin dhe pretendojnë të mbrojnë klasën punëtore, i
përkasin këtij grupi. ‘Ne duhet të lehtësojmë mundimin dhe vuajtjet e klasës që bën punë të rënda’,
thonë ata, por, sapo fitojnë, ndërmarrin masa që e
bëjnë jetën e punëtorëve mijëra herë më të trishtuar dhe më të vështirë. Këtij grupi i përkasin të
gjithë ata që kanë dy mënyra të të menduarit dhe
kanë dy personalitete konfliktuale.
Disa njerëz kanë defekte në personalitetin e tyre
ngase kanë kultivuar urrejtje, agresivitet, mospajtim me të tjerët e tjera. Mirëpo psikologu i mirë
mund ti ofrojë zgjedhje të urtë duke i preferuar dy
rrugë: ose jeto me urrejtjen e fituar dhe jetës falja
një ëmbëlsi të dhimbshme dhe të dhunshme, ose
do ta zgjedhësh rrugën e lumturisë, e kjo rrugë e
lumturisë duhet mësuar, prandaj psikologët luajnë
rol të veçantë në përmirësimin e personalitetit të
njeriut në mënyrë që ai më pas të jetojë i lumtur.
Prandaj të marrësh vendime të rënda në jetë është
një lloj aftësie në kërkim më të bukurës dhe më të
mirës. Jeta ofron shumë shanse të lumturisë por
në duart tona është se a dëshirojmë të jetojmë të
lumtur duke e larguar urrejtjen.
IV. Përfundimi
Përfaqësuesit e psikologjisë humaniste në drejtim rreth çështjes së personalitetit ( Rodgers,
Maslov) japin shpjegime të reja dhe ndoshta më të
pranueshme të njeriut dhe sjelljes së tij, sidomos

në sferën e dinamikës së personalitetit. Njeriu
posedon karakteristika specifike, nga të cilat më e
rëndësishmja është vetë-aktualizimi. Prandaj, të
mësuarit dhe zhvillimi i personalitetit është komponent shumë e nevojshme njerëzore në mënyrë
që njeriu të arrijë të gjitha mudnësitë e veta për të
qenë një qenje me personalitet të plotë.
Një rol të rëndësishëm luan mjedisi shoqëror i cili
duhet të krijojë kushte të tilla që do të mundësojnë
zhvillimin individual të papenguar, aktualizimin
e çdo individi. Përkundër kontributit të rëndësishëm që ka mjedisi, kjo teori e Fromit i kushton
pak rëndësi faktorëve socialë në interpretimin e
zhvillimit të personalitetit. Si rrjedhojë, ajo është
lënë pas dore nga personaliteti i përbashkët dhe

mbi-thekson veçoritë e secilit person.
Mendimi im është se sjellja e njeriut dhe të mësuarit e aktiviteteve komplekse të cilat janë të
kushtëzuara nga shumë faktorë, subjektiv dhe
objektiv dhe se njeriu në të gjitha aktivitetet e tija
manifeston në praktikë një qenie unike bio-psikosociale. Mendojë se arsyeja e vetme për sjellje të
veçanta në shoqëri nuk është as në karakteristikat persona në faktorët që krijojnë situata, por
sjelljet e veçanta qofshin ato negative apo pozitive
mbështeten te aktiviteti i personit por më tepër në
marrëdhënien e tyre reciproke, ku aktivitetit të një
individi i siguron një cilësi të re në bashkëpunim
apo një ngecje dhe anashkalim nga ana e shoqërisë.
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T’I KTHEHEMI SËRISH LIBRIT TË SHKRUAR,

Kuranit Fisnik
Autor: Mahmud Xhafqe

Deri sa ne lexojmë tekstet e shkruara me alfabet latin ne e kemi të pamundur të shkojmë më
thellë dhe më gjerë në fushën kuptimore, meqë
në germat e gjuhëve latine kemi bashkëtingëllore
dhe zanore. E lexojmë vetëm atë çka është shkruar. Mënyra e tillë e shkrimit të Ajeteve na detyron
drejtë një leximi të caktuar, andaj edhe nuk mund
të dalim përtej kufizimeve të kuptimit të caktuar.
Në gjuhët siç janë gjuha arabe, arameje, herreje e
siriane dominojnë bashkëtingëlloret, andaj rrjedhimisht këto gjuhë janë të vokalizuara sikur nota.
Të lexuarit në këto gjuhë njëkohësisht në kokë na
krijon disa të panjohura, të cilat mund t’i vërtetojnë vetëm ata njerëz që njohin traditën e transmetimeve gojore (njohësit e tevaturit – transmetimeve
gojore). Tekstet e shkruara në këto gjuhë nuk na
detyrojnë që t’i lexojmë ato vetëm në një mënyrë të
caktuar. Këto tekste të shkruara me bashkëtingëllore në njëfarë mënyre vokalizohen sikur notat
muzikore.
Ta sqarojmë këtë me një shembull:
Në origjinalin e Mushaf-i Sherif-it i grumbulluar
nga ana e halidfit të tretë Osmanit, që ruhet në
Sarajin Topkapi të Stambollit, në Turqi) dominojnë
bashkëtingëlloret, pra nuk ka shenja të zanoreve
të shkurtra, të cilat në gjuhën arabe janë futur
njëqind vjet pas Hixhrit.

MUSHAFI I HALIFIT OSMANIT I SHKRUAR
ME SHKRONJA PA SHENJA TË PIKËSIMIT
DHE SHENJA TË ZANOREVE
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MUSHAFI NË TË CILIN PIKAT
JANË SHËNUAR ME NGJYRË TË KUQE

TEKSTI NGA MUSHAFI NË TË CILIN ZANORET
JANË TË SHËNJUARA ME NGJYRË TË KUQE
NDËRSA PIKAT ME NGJYRË TË ZEZË,
MEQË PËRDORIMI I TYRE TANI
MË ISHTE STANDARDIZUAR.
Kur në tekstin e Mushafit (për lexim më të lehtë
prej joa rabëve) u fillua me shënimin e zanoreve
me këtë e kanë ngrirë edhe kuptimin e tij. Po mirë,
ç’kuptim ka kjo?
Do të tentojmë që këtë ta sqarojmë me një shembull, atë të shprehjes nga sureja Fatiha: “İhdinassiratel mustakim = na udhëzo në rrugë të drejtë “.
Fjalia në të cilën bashkëtingëlloret janë shenjuar
me shenja thuhet: “rrugë të drejtë”. Ndërkohë që në
origjinal fjalët “në rrugë të drejtë” janë shënuar me
tri bashkëtingëllore SRT. Kjo fjalë mund të lexohet
në mënyra e kuptime të ndryshme në kombinim
me zanore të cilat ne ia ngjesim bashkëtingëlloreve S, R dhe T. Fjala “Sirat” kryesisht shkruhet dhe
lexohet si “rrugë”, me çka mund të vijmë te përfun-

dimi se kjo pjesë e ajetit thotë: “na udhëzo në rrugë
të vërtetë”. A është gabim? Jo. Shikuar përgjithësisht kjo është më e përshtatshme dhe e dobishme
për njerëzit e nivelit standard.
Mirëpo, i Dërguari i Allahut, Muhammed( paqa
qoftë mbi të dhe Familjen e tij) thotë: Kur’ani
i ka shtatë kuptime të jashtme dhe shtatë të
brendshme. Bazuar në këtë koment lindi edhe Tasawufi. Më herët thamë se Siratel mustekim=rruga,
mirëpo të mos harrojmë se fjala Sirat gjithashtu do
të thotë edhe “urë”. Pra, në kuptimin e parë, ishte
rrugë, ndërkohë që tani u bë urë. Si “rrugë” na tregon për distancën më të shkurtër drejt një qëllimi.
Kur të vazhdojmë më tej dhe e sheh kuptimin “urë”
e sheh se si kuptimi i fjalisë do të ndryshoj dhe
tani e njëjta fjalë na jep kuptimin e bashkimit të dy
gjërave të ndara. Ura simbolizon bashkimin e dy
gjërave të ndara. Pra, ata që e lexojnë me kuptimin
e rrugës thonë një gjë, ndërsa ata që e lexojnë me
kuptimin urë thonë diçka tjetër. S-R-T gjithashtu
lexohet dhe si “surat”, me këtë rast fitojmë kuptimin i cili këtë përmbajtje: shiko drejtë në fytyrë,
(në figurë, pamje, formë). S-R-T gjithashtu lexohet
edhe si “siret” që ka këtë kuptim: na oriento në
drejtim të ruh-it (brendësisë tonë, person(alitet)

it të brendshëm). Nga kjo na dalin përjetimet dhe
gjendjet e niveleve shpirtërore. Arifët thonë kështu, ndërkohë që alimët nuk pajtohen me këtë duke
ndrojtur që njerëzit të mos hutohen. Kjo vetëm
se do të shkaktoj huti, njerëzit nuk do të mund ta
gjejnë kuptimin e vërtetë, rrugën e vërtetë, andaj
sipas alimëve, duhet ta marrim për bazë vetëm
kuptimin fillestar, atë të jashtmin i cili sipas tyre
është i mjaftueshëm.
Cila nga këto është më e sakta e din vetëm Allahu i
lartësuar, prandaj, e vetmja zgjidhje është të përzihemi me ekzistencën e Allahut. Rruga e sinqeritetit
dhe përuljes është e vetmja mënyrë me të cilën
mundë të përzihemi me të mirën absolute dhe me
ekzistencën absolutisht të pastër. Zotëriu ynë Muhamedi s.a.a.a. thotë: EL FAKRU FAHRI” – unë jam
më i varfëri nga më të varfëritë, më i përuluri nga
më të përulurit.
I mbështetemi Xhenabu Hakkut nga gabimet tona.
me Muhabet dhe selamet
Mahmut Dipšar
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Të jetosh një jetë të lumtur familjare është një
bekim. T’i kesh më të afërmit dhe dashurit tuaj
pranë jush, ju fuqizon me besimin se ju mund të
kaloni çdo sfidë që jeta sjell. E gjithë kjo është një
privilegj që kërkon kujdes dhe përkushtim të vazhdueshëm.
Secili nga ne është pjesë e një familje. Qoftë
anëtarë të familjes të lidhur nga farefisnia apo
miqësia, e dimë që janë të dashurit tanë, sado që
ndodh të na bezdisin, nuk mund të jetojmë pa ta.
Disa njerëz janë të bekuar të kenë një familje të
ngushtë. Disa nuk e kanë atë fat. Sido që të jetë,
nëse dëshironi të keni një familje të lumtur, njihni
sfidat që gjithmonë do të jenë të pranishme. Dhe
mbi të gjitha, duhet të jeni të vetëdijshëm për veprat dhe kontributin tuaj në familje.

1) Largoji fjalët negative
Jepni fund thashethemeve të pavenda, fjalëve të
këqija dhe të folurit pas shpinës së njerëzve tjerë.
E dimë të gjithë se si rrjedhin fjalët e pabaza. Cikli
shkon rreth dhe para se të dalë ndonjë e vërtetë në
shesh, dikush deri atëherë do duhej të jetë lënduar.
Tubimet familjare mund të jenë vatër e bisedave të
tilla. Njerëzit e kanë shumë të lehtë të japin informata potencialisht të dëmshme për të tjerët pa
menduar. Në raste të tilla, braktiseni këtë dukuri
duke ndërruar temën dhe bëhu ndryshimi pozitiv
duke mos filluar kurrë i pari i bisedave negative
për të tjerët.

2) Parashikoni nevojat e tyre dhe tregoni
ndjeshmëri me ta
Pa marrë parasysh se sa të afërt jeni ju me familjarët tuaj, ju kurrë nuk mund të kuptoni plotësisht
se çfarë fshihet pas tyre. Kjo, jo me arsyen që ju
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nuk jeni mjaftueshëm të lidhur, por ndoshta sepse
familja juaj ndonjëherë zgjedh të mos ju ngarkojë
me problemet e tyre. Nëse ju mendoni se diçka nuk
është në rregull, vëzhgoni nga afër por me kujdes.
Mos përkeqësoni situatën duke insistuar në diçka
të cilët familjarët tuaj nuk duan të ndajnë me ju.
Ndihmoni nëse dini dhe nëse mundeni bëjeni atë
me kujdesin më të madh. Bëni një du’a (lutje) për
ta. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) tha se:

"Lutjet e bëra për vëllanë janë
ato të cilat marrin përgjigje më
të shpejt nga Zoti."
Mbi të gjitha, respektoni dëshirat dhe kërkesat e
njëri tjetrit.

3) Gëzohuni për sukseset e tyre
Gëzohuni me ta kur diçka e mirë ndodh në familjen tuaj. Nëse bëhet fjalë për një ngritje në pozitën
e punës, një shtëpi, apo veturë të re, mos i gjykoni
duke i pyetur se pse ata duhet t’i meritojnë këto
gjëra. Mësoni të jeni të lumtur për familjen tuaj
sikur të ishit ju ata që po festoni për vete. Gjithashtu, punoni sa më shumë që të shijoni gëzimin
shumëfish.

4) Duhet të jeni modest
Sigurisht që blerja e gjërave të shtrenjta, të ushqyerit mirë, vizitat në vendet ekzotike ju bëjnë të
ndiheni mirë. Megjithatë, ju duhet të bashkëndjeni me familjarët të cilët janë duke kaluar kohë të
vështira. Ata mund të ndihen sinqerisht të lumtur
për arritjet tuaja, por gjeni kohën dhe ndani të
arriturat tuaja me ata. Trajtoni njerëzit ashtu si

dëshironi të ju trajtojnë juve.

5) Lërini fëmijët larg nga grindjet tuaja
Të gjitha familjet fjalosen dhe grinden. Është e
natyrshme sepse është njerëzore. Njerëzit kanë
mendime, koncepte dhe parime të ndryshme. E
nganjëherë këto mendime mes familjarëve nuk
përputhen . Asnjëherë mos e nxirrni zemërimin
ose hakmarrjen ndaj fëmijëve tuaj. Fëmijët janë të
pafajshëm. Kur flasim për grindjen, Pejgamberi tha
se:

"Muslimanët nuk lejohen të mos
flasin me tjetrin për më shumë
se tre ditë. Bëhuni personi i
cili është i pari në afrimin (pajtimin) e tjetrit."

6) Qëndroni të lidhur
Bëni përpjekje për të qëndruar në kontakt. Sigurisht, familjet e ngushta kanë aftësinë të vazhdojnë ‘bisedën’ aty ku ka mbetur më parë edhe
pa u takuar me javë apo muaj. Mbajeni këtë afërsi
mes familjarëve tuaj dukë i kontaktuar. Në ditët e
sotme, kjo gjë është lehtësuar tej mase falë rrjeteve
sociale, mirëpo asgjë nuk mund të krahasohet me
takimet ballë për ballë. Takohuni madje dhe për
30 minuta gjatë drekës dhe interesohuni se si janë
dhe mbani këtë ngrohtësi mes familjarësh si një gjë
të çmuar.
Një familje e lumtur nuk zhvillohet pa mundin
tonë. Për të krijuar një familje të lumtur në duhet
të jemi të kuptueshëm, të durueshëm, të bëjmë
kompromis dhe të dhurojmë dashuri dhe nuk
duhet të ketë vend për ego dhe krenari. Nëse jeni
lënduar nga familja juaj, pyesni vetën a dëshironi
që gjërat të përmirësohen. Nëse përgjigja është po,
atëherë bëni gjithçka me fuqinë tuaj për t’i kthyer
të pahijshmet në gjërat pozitive.
Redaksia VLERA
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Ademi

dhe domethënia e krijimit

Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë do të caktoj në tokë një mëkëmbës!”
Ata thanë: “Si mund të jetë mëkëmbës ai që shkakton çrregullime dhe derdh gjak?
Kurse ne të madhërojmë dhe lavdërojmë (bëjmë tesbih) dhe të adhurojmë
siç e meriton!” Ai tha: “Unë di atë që ju nuk e dini!” Bekare 33

Këtu melekët e mësojnë
problemin vijues lidhur
me njeriun: ai, kur të
bëhet mëkëmbës në Tokë,
do të derdh gjak – andaj
ata me qëllim të mirë
paralajmërojnë për këtë,
Autor:
Prof. Dr. Eidi Ekber sepse mëkëmbësi në
Tokë duhet të përfaqësojë
dhe të jetë kalif i Qenies Supreme, dmth. Krijuesit
të vet. Prandaj, melekët nuk e kanë pasur të qartë
si është e mundur që njeriu i tillë, i cili do të derdh
gjak në Tokë, mund ta përfaqësojë Dikë me virtytet
dhe atributet më të larta. Pastaj, melekut vijnë në
përfundim se qenia me e prapë do ta përfaqësojë
Atë që është më i miri. Ata më tej përsiatin:
“Nëse ke për qëllim të krijosh dikë për të
madhëruar, ne jemi ata që Ty të madhërojmë
dhe të bëjmë tesbih pa ndërprerë. Ne të bëjmë Ty
edhe hamd (lavdërojmë), por ai hamd nuk e arrin
madhështinë Tënde. Ti je shumë më lart nga ajo që
mund të shprehim. Pastaj të bëjmë istigfar ngase
nuk mund të lavdërojmë dhe madhërojmë sa e
meriton.”
Melekët bllokuan në problemin vijues: nga njëra
anë, njeriu është ai që duhet të bëhet objekt i respektit të shtuar, ndërkohë që po ky njeri në esencën e vet dhe në natyrën e tij është potencialisht
i prirur të shkaktojë çrregullime; nga ana tjetër,
melekut s’mund të kuptojnë ku qëndron kuptimi
i krijimit të kalifit (mëkëmbësit) në Tokë. Sepse,
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ata janë, siç thotë Kur;ani në një vend, qenie të
ndershme të cilët kurrë nuk janë rebeluar kundër
Zotit, as e kanë kundërshtuar në diçka. Mirëpo,
kjo pyetje e tyre nuk erdhi si shprehje e rezultat i
kundërshtimit Allahut, por ishte shihje e mundësisë së kufizuar të kuptimit të tyre.
Lidhur me këtë Lavdiploti u përgjigjet:
1. Unë e di atë që ju nuk e dini.
Lavdiploti pastaj i vë melekut në provë, duke
kërkuar:
2. Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat, pastaj ua
prezantoi engjëjve dhe u tha: ‘M’i thoni emrat e
tyre, nëse e thoni të vërtetën?’ (El-Bekare, 31)
Prandaj, Allahu, xh.sh., kërkoi nga melekut që t’ia
thonë emrat të cilët Ademi, a.s., i dinte.
Ata u përgjigjën:
Madhëruar qofsh, ne kemi dije vetëm për atë që na
e mësove Ti. Vërtetë, Ti je i Gjithëdijshmi, i Urti!
(El-Bekare, 32)
Kur melekut u dorëzuan, duke mos ditur të përgjigjen në këtë pyetje, Lavdiploti iu drejtua Ademit,
a.s.:
O Adem, ua trego emrat e tyre! Ademi natyrisht e
dha këtë provim... Dhe kur ai u tregoi emrat e tyre,
Allahu tha: ‘A nuk u kam thënë se vetëm Unë i di
fshehtësitë e Qiejve dhe Tokës ... (El-Bekare, 33)

Këtu Kur’ani transmeton një dialog serioz midis Admeit , a.s., dhe melekëve, në të cilin shumë
qartë theksohet statusi shumë më i lartë i Ademit,
si zanafillë e gjinisë njerëzore, në raport me vetë
melekut. Me këtë shembull logjik Kur’ani në shkallën e vërtetë të vlerave, ka caktuar një shkallë
më të madhe të njeriut dhe rëndësinë më të vogël
të melekëve.

Shkallët
e lartësimit shpirtëror
Tani paraqitet një pyetje për të menduar: melekët
shtruan pyetjen lidhur me përshtatshmërinë e njeriut për kalif, ndërsa Lavdiploti u përgjigj. Në këtë
pyetje të melekëve dhe në përgjigjen e Lavdiplotit
ekziston një urtësi dhe porosi. Ku qëndron poenta? Të kujtojmë: melekët pyetën: Si mund të jetë
mëkëmbës ai që shkakton çrregullime dhe derdh
gjak?, kurse Lavdiploti u përgjigjet: Unë di atë që
ju nuk e dini!. Vetë ne në këtë pyetje dhe përgjigje
duhet të gjejmë një pyetje përgjigja e cilës do t’na
zbardhte shumë sekrete. Cila është kjo pyetje?
Të kujtojmë, kur një fjalë të gjuhën arabe fillon
me një nyjën përcaktuese “el”, ajo nënkupton
tërë esencën e një gjësendi. Kur thuhet elerd,
mendohet në planetin Tokë, ndërsa kur thuhet
erd, atëherë kjo ka të bëjë me një pjesë të tokës.
Gjithashtu, el-esmâ nënkupton të gjithë emrat të
cilët i di Ademi, a.s., ndërsa esmâ janë vetëm emrat
e objekteve. Kështu Allahu ka forcuar universalizmin e e domethënies duke vënë para tyre nyjën
përcaktuese, duke i shtuar pastaj edhe kullehu (në
tërësi, krejt). Prandaj, këtë e ka potencuar dy herë.
Kur melekut deklaruar: Ne të madhërojmë, u ka
mbetur akoma një pyetje në vetëdije: “Po çka do
të bëjë ai njeri, kush të madhëron më mirë se ne.
Nëse e ke për qëllim ta krijosh atë njeri për të qenë
kalif Yti, nëse qëllimi Yt është që ai të madhërojë Ty në Tokë, e kush të madhëron Ty më mirë se
ne, sepse ne të madhërojmë Ty katër miliard vjet
pa ndërprerë. Ky njeri i cili shkakton çrregullim, derdh gjak dhe përpunon tokën, nuk do të
madhërojë aq sa të madhërojmë ne!”

Nga siç u tha del ajo
pyetja jonë e kërkuar:
Cila është në të vërtetë
domethënia e krijimit
të njeriut?

Allahu i Madhërishëm në ajetet e sipërshënuar
thotë se ia ka mësuar Ademit të gjithë emrat, kurse
melekëve u thotë: Unë di atë që ju nuk e dini! Kjo
do të thotë se Allahu, xh.sh., e ka mësuar Ademin
për diçka që është shumë më e larë se tesbihu.
Mirëpo, ekziston edhe ajeti: Krijova njerëzit dhe
xhinët të më madhërojnë (Ed-Dhariat, 56).
Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat, në të vërtetë do
të thotë: ia mësoi të gjitha realitetet dhe parimet
e botës së krijuar. Qëllimi krucial i porosisë së
Ademit, a.s., nga ana e Allahut, xh.sh., është njohja
– ma’rifet.

Ademi a është krijuar
për ta adhuruar
apo për ta njohur Zotin ?
Dikush me plot të drejtë mund të bëjëpyetje: “Thoni se qëllimi i krijimit të njeriut është ma’rifeti,
njohja e Krijuesit, kurse ajeti kur’anor na thotë
qartë se kuptimi parësor i krijimit është ibadeti
dhe adhurimi i Krijuesit; andaj si mund të pohoni
diç aq kontradiktore, kur qëllimi parësor i njeriut
është ibadeti?”
Atëherë cili prej këtyre dy qëndrimeve është i
drejtë, sepse nuk mund të ekzistojnë dy përgjigje
të ndryshme për një pyetje të njëjtë. Pos kësaj, të
supozojmë që këtu, në këtë botë, jetojmë mesatarisht 60 deri 70 vjet, edhe atë gjithnjë në ibadet,
kurse nga ana tjetër e dimë se ibadeti nuk është
qëllimi nuk është qëllimi kryesor i misionit tonë
të përbotshëm. Ja, në këtë qëndron edhe pyetje
kryesore. Sepse, Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat
dhe realitetet – njohjen e Vetë Krijuesit – pra, atë
që nuk e dinë dot melekut. Ata e shikojnë përmes
një horizonti të ngushtë, kurse Ademit, për dallim
prej melekëve të cilët nuk i dinin emrat e të gjithë
realiteteve, përmes këtyre njohjeve u është hapur
një horizont i gjerë këndesh të ndryshëm të shikimit të Kirjuesit.
Nga që i tha domosdo konkludojmë se kuptimi i
krijimit të njeriut nuk mund të jetë i lidhur me atë
pjesën më të shkurtër të jetës së njeriut. Kur’ani na
mëson një gjë dhe kjo është e pranueshme logjikisht, se ekzistojnë dy qëllime të krijimit:

a) kuptimi përgatitor i krijimit;
b) kuptimi final i krijimit.
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O besimtarë u është obliguar agjërimi, siç u është
obliguar edhe atyre para jush që të jeni të devotshëm.
A mjafton vetëm të arrihet takvallëku (devotshmëria) dhe këtu të përfundojë misioni i krijimit.
Elif, lam, mim. Ky Libër, në të cilin nuk ka
dyshime, është udhëzim për të gjitha ata që e kanë
frikë Allahun. (Bekare 2)
Sikur qëllimi të ishte vetëm takvallëku, nuk do të
kishte udhëzim pas tij. Prandaj, takvallëku është
vetëm stacioni i dytë. Ata që do të jenë të devotshëm, Allahu do t’u jep furanin (dallimin e të
vërtetës nga e pavërteta).

O ju që besuat, nëse e keni frikë Allahun, Ai do t’u
japë aftësi dhe ju do të mund ta dalloni të vërtetën
nga e pavërteta dhe do të kalojë mbi të këqijat
tuaja dhe do t’ua falë mëkatet. Mirësia e Allahut
është e pafund.
A qëndron këtu fundi i zinxhirit të përsosjes? Jo,
këtu është stacioni i tretë. Ata që janë të devotshëm, atyre do t’u pranohen veprat e tyre. Prandaj,
takvallëku është vetëm supozim për furanin dhe
pranimin e veprave të mira. Por, këtu nuk është
fundi. Më tej thuhet se Allahu i do ata që janë të
devotshëm.
Është e sigurt se të devotshmit (mutekkin) do të
marrin nga Allahu i tyre kopshte të begatshme.
(El-Kalem, 34)

Agjërimi dhe devotshmëria – takvallëku
Gjithçka fillon nga agjërimi. Agjërimi ndihmon në
arritjen e takvallëkut, takvallëku është kusht për
të marrë udhëzim (hidajet), udhëzimi pastaj është
kusht për të arritur furanin me të cilin meritojmë
që t’na pranohen veprat e mira. Në stacionin e
ardhshëm, të katërt, Allahu na do dhe na pranon
në gjirin e Vet.
Dhe kur kemi arritur në pozitën më të afërt te Lavdiploti, këtu duket se është fundi i udhëtimit.
Kryeni namazin që të më kujtoni (Ta-ha, 14)
A janë mjaft ky namaz dhe dhikri (të kujtuarit)? Jo.
Namazi në të vërtetë vetëm na largon nga veprat e
këqija dhe na udhëzon të kujtojmë Krijuesin tonë.
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Dhikri brenda vetes shkakton qetësimin e zemrës.
Ky është stacioni i pestë. Por, as këtu nuk është
fundi.
E ti, o shpirt i bindur, kthehu te Zoti yt i kënaqur,
edhe Ai i kënaqur me ty dhe hyn në mesin
e robërve të Mi, dhe hyn në xhennetin Tim!
(El-Fexhr, 27-30)
Prandaj, ky është stacioni i fundit, i gjashti, i udhëtimit. Njësoj është edhe me xhihadin ( përpjekjen në jetë) i cili, gjithashtu, ka shkallët e veta në
realizim.

KËNDI
I HADITHTIT

SHFRYTËZIMI I DREJTË
I MUNDËSIVE MOMENTALE
Kur njeriu të besoj në Zotin e Madhërishëm, Ditën e gjykimit dhe vlerat
hyjnore, ai përpiqet që para Allahut të jetë me fytyrë të pastër dhe në
Ditën e gjykimit të jetë subjekt i kujdesit dhe mirësisë së Tij, por gjithçka varet nga ajo se a do të di të vlerësoj vlerat e peridhës së tij jetësore
dhe a do të di se si t’i shfrytëzoj, mos vallë do ta arrij qëllimin — lumturinë e përjetshme. Në vazhdim Pejgamberi Fisnik, paqja e Allahut
qoftë me të dhe familjen e tij të ndershme, paralajmëron për rrezikun
e kryerjes së mëkatit dhe devijimit të rrugës nga pakujdesia, sepse ka
mundësi që në atë gjendje njeriut t’i vij vdekja dhe të niset drejt vendqëndrimit të përjetshëm i turpëruar dhe fatkeq.

RËNDËSIA
E TË KUJTUARIT TË VDEKJES
DHE PASOJAVE TË MËKATEVE
Pejgamberi Muhamed –paqja qofë mbi të
dhe Familjen e tij këshilloi: “O Ebu Dherr,
ki frikë nga mundësia që vdekja të të vij
derisa je duke bërë mëkat, sepse në atë
rast nuk do të kesh mundësi për shpagim
dhe pendim, nuk do të mund të kthehesh
në këtë Botë, pasardhësit e tu nuk do të lavdërojnë për atë që u ke lënë, dhe as Zoti i
Madhërishëm nuk do ta kërkoj faljen tënde

për atë që ke dërguar para vetës.”

Pejgamberi s.a.a një grup të termeve etike i ka shpjeguar duke u shërbyer me shprehje të ndryshme.
Qëllimi i përsëritjes së këtyre termeve është që të
lë përshtypje më të fuqishme në besimtarët. Nëse
hedhim një shikim në ajetet fisnike të Kur’anit,
do të vërejmë që shumë ajete përsëriten në vende
të ndryshme. Bile në disa raste ajetet thjeshtë
përsëriten, tekstualisht, siç është ajeti i ndershëm: E cilat mirësi të Zotit Tuaj i mohoni??! Ky
ajet në suren er-Rahman përsëritet 31 herë. Edhe
pse secili ajet duke u përsëritur fiton rëndësi të
veçantë, megjithatë nuk mund të mohohet roli
i përsëritjes në rritjen e efektit në zemra. Edhe
në aktivitetet e përditshme përsëritja luan rol të
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rëndësishëm në aspektin e fitimit të shprehive të
mira apo këqija.
Është transmetuar se kur u shpall ajeti fisnik:
All-llahu ka për qëllim që nga ju, o familje e
shtëpisë (së Pejgamberit) të largojë ndytësinë e
mëkateve..., Pejgamberi, s.a.a., tetë muaj pa ndërprerje kishte ardhur në derë të Aliut, paqja e Allahut qoftë mbi te, e kishte thënë: “Namaz! Allahu ju
mëshiroftë: o familje e shtëpisë (së Pejgamberit) të
largojë ndytësinë e mëkateve dhe t’ju pastrojë deri
në skaj....” Nëse Pejgamberi, paqja e Allahut qoftë
me të dhe familjen e tij të ndershme, çdo ditë, së
paku një herë kishte shkuar në derë të Aliut, kjo do
të thotë që ky veprim ishte përsëritur 240 herë. Në
fakt, duket që kishte ardhur pesë herë gjatë ditës.

NJERIU GODITET
NGA MËKATET NGA MOSDIJA
Esenca e porosisë së Pejgamberit s.a.a është se
nëse njeriu nuk e di se cilat vepra e shpiejnë deri
te lumturia, e cilat në fatkeqësi, në fund goditet
me mëkat dhe fundosje dhe me rastin e kryerjes
së mëkatit i vjen vdekja dhe ai në shpirtin e tij ka
ngarkuar humbjet më të shëmtuara, sepse xhevahir i jetës dhe periudhës jetësore, rininë dhe
begatitë e Zotit i ka humbur në rrugën e kryerjes
së mëkateve, e si kundërshpërblim nuk ka marrë
asgjë përveç fundosjes dhe prishjes. Prandaj Pejgamberi s.a.a. porositë:” Ki frikë nga mundësia që
vdekja të të vij në kohën e kryerjes së mëkatit dhe
në atë gjendje të ta marr shpirtin. Në atë rast më
nuk do të kesh mundësi për shpagimin e mëkatit
dhe ai mëkat gjithmonë do të jetë në shpirtin tënd,
pasi që askujt nuk i lejohet kthimi në këtë Botë.”
Në lidhje me këtë Kur’ani Fisnik thotë:

E kur ndonjë prej tyre i viziton vdekja, ai
deklaron: “Zoti im, Ti më kthe, që të kryej
ndonjë vepër të mirë nga ato që kam lëshuar!” Kurrë! Kjo është fjalë të cilën ai e ka
deklaruar më parë. Prapa tyre do të ketë
pengesë deri Ditën kur do të ringjallen.
Nëse njeriu me rastin e kryerjes së mëkatit do të
mendonte se në atë gjendje mund t’i vij vdekja, do
të largohej nga mëkati. E pandehim që njeriu ka
fituar fitim të madh përmes tregtisë së paligjshme
dhe t’ua lë pasardhësve të vet. A do të ketë dobi ai
nga kjo? Pasardhësit që do ta trashëgojnë atë pasuri a do të jenë mirënjohës për përpjekjen e tij dhe
nga Zoti a do të kërkojnë falje për të? Apo ata këtë
pasuri do ta përdorin për kënaqësi e as që do ta
kujtojnë atë? Po sikur edhe ta lavdëronin, ai nga kjo
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nuk do të kishte kurrfarë dobie. Në anën tjetër, ai
me të gjitha fundosjet e tij dhe mangësitë vjen para
Zotit. A ka tani ndonjë arsyetim para Zotit dhe a do
t’ia fal Zoti? Ai e kishte ditur që vepra të cilën po e
bënte ishte e ndaluar dhe kundër urdhrit të Zotit,
dhe dëshmia për të ishte e plotë. Çfarë arsyetimi
do të ketë para Zotit për zjarrin që ia kaplon shpirtin? Çfarë përgjigje ka?

“O Ebu Dherr, nuk kam parë asgjë sikur
zjarri, e të fle ai që ikë prej tij, dhe asgjë
nga xheneti, kërkuesi i së cilit fle.”

MOS E HARXHONI KOHËN
NË VEPRIME BOSHE
QË T’I KËNAQNI TË TJERËT
“O Ebu Dherr, bëhu më kursimtar ndaj
jetës tënde se sa që je me dërhemin dhe
dinarin.”
Nëse dikush me përpjekje të mëdha dhe angazhim
ia ka dalur të vij në posedim të parave, a ua jep ato
ashtu thjeshtë të tjerëve në dispozicion? Për arsye
se ka bërë shumë përpjekje për t’i siguruar paratë,
nuk i lëshon lehtë nga dora dhe di t’i vlerësoj. Në
të kundërtën e kësaj, është e mundur që pa ndjenjën e ndonjë humbjeje orë të tëra të jetës së tij
t’i kaloj në rrugën e mashtrimit. Thënë ndryshe,
ka mundësi të jemi kursimtar në pikëpamje të
harxhimit të pasurisë sonë, por në harxhimin e
periudhës sonë jetësore të mos jemi kursimtar, me
ç’rast duhet ta kemi në mendje se vlera e pasurisë
nuk mund të krahasohet me vlerën e periudhës
jetësore.
Kur dikush e ka jetën në rrezik, është i gatshëm
të harxhoj shumë herë më shumë se sa që ka vlerë
pasuria e tij, vetëm të mbetet gjallë. E pandehim
që të gjitha minierat e arit, argjendit dhe briliantëve dhe burimet e naftës të jenë në pronësi
të një njeriu dhe t’i thuhet: “Që të jetosh, duhet ta
japësh tërë pasurinë tënde!” Vallë ai nuk do ta jepte
pasurinë e tij?
Njeriu dëshiron të fitoj pasuritë e kësaj Bote në
dobi të vetën, por nëse nuk do të ishte i gjallë —
çfarë dobie do të kishte nga kjo? Për këtë arsye,
periudha jetësore e njeriut është më me vlerë se sa
të gjitha pasuritë e kësaj Bote. Atëherë, pse kjo pasuri marramendëse ashtu thjeshtë të lëshohet nga
dora? Dhe jo vetëm që lehtë e lëshon, por ndon-

jëherë me të blenë për vete vuajtjen e përhershme.
Nëse shpërdorimi i dërhemit dhe dinarit nuk është
punë e mençur, a është punë e mençur harxhimi i
kohës në rrugën e dëshirave kalimtare?!
Këtë kapital mos e lëshoni lehtë nga duart dhe
në dispozicion të miqëve, të njohurve, grave dhe
fëmijëve. Mos e harxhoni në veprime boshe që t’i
kënaqni të tjerët, e mos e harxhoni — Zoti mos
dhashtë! — në padëgjueshmëri dhe mëkate!
E nëse për hirë të kënaqësisë së Zotit
njeriu jetën e tij e ka përdorur
duke i bërë të tjerët të lumtur,
ta bëj të lumtur gruan, fëmijët dhe vëllaun besimtar,
jo vetëm që jetën e tij
nuk e ka harxhuar kot,
por në atë mënyrë si
kundërshpërblim ka
siguruar kënaqësinë
e Zotit, e cila është
më e vlefshme se e
tërë bota. Sidoqoftë,
nuk është punë e
mençur që jetën,
çdo moment i së cilës
është më me vlerë se
e tërë bota, ta harxhoni
sipas dëshirës së këtij
apo atij, sepse në një rast
të tillë ajo lehtë lëshohet nga
duart.

KRYERJA E OBLIGIMEVE
NË KOHËN E DUHUR DHE
MOSBRENGOSJA PËR NESËR
Pejgamberi këshilloi; “O Ebu Dherr, a pret dikush
nga ju diçka tjetër, përveç pasurisë e cila do të
përfundoj me zemërim, apo varfëri e cila do të
shkaktoj harresë në Zotin, apo sëmundje e cila do
t’ia shkatërroj shëndetin, apo sëmundje e cila e
pengon, apo ardhjen e befasishme të vdekjes, apo
Dexhallit, e kjo është e keqe e fshehur, e cila pritet,
apo aritjen e Çastit të ringjalljes i cili është më i
tmerrshëm dhe më i hidhur.”
Këto fjalë janë theksim i ri i rëndësisë së
shfrytëzimit të rasteve me qëllim të kryerjes së
obligimeve. Nëse njeriu nuk e përdor shëndetin
dhe kohën të cilin e disponon që t’i kryej detyrimet e tij, atëherë çfarë rasti pret? Këto fjalë janë
paralajmërim për ata të cilët — kur u thuhet që t’i
kryejnë obligimet e tyre — përgjigjen: “Ka mjaft
kohë, më vonë do ta bëjmë atë.”

Njeriu i cili është përtac dhe i shtynë punët e tij,
apo merret me punë të kota, apo — mos e dhashtë
Zoti! — bën mëkat, atëherë çfarë dite pret për
t’i kompensuar obligimet e tij? P.sh., në kohën e
skamjes dhe fukarallëkut pret që të kaloj koha e
skamjes dhe të bëhet i pasur që pastaj t’i kryej
obligimet e veta. Në të vërtetë, ndoshta pasuria me
vete sjell vetëm dukuri edhe më të këqija se sa që
është rasti me varfërinë dhe skamjen, dhe do ta
shtyj të jetë i zemëruar – sepse njeriu, kur të
ndjehet i pavarur, zemërohet:

Jo, është e vërtetë se ai i
kalon kufijtë, për shkak se e ndien veten
të pavarur.
Në gjendje të pasurisë dhe panevojës
a pret që të të vij
koha e skamjes dhe
fukarallëkut, e që
vështirësitë të cilat
t’i ka shkaktuar
pasuria dhe paratë të
largohen dhe vetëm
atëherë t’i kryesh
obligimet tuaja? A
mendon që me humbjen e
pasurisë do të të zvogëlohen
vështirësitë në punë dhe jetë
dhe lirshëm t’i kryesh obligimet
tua? Shpesh edhe skamja bëhet shkak për t’i harruar qëllimet dhe përsosjet dhe
kësisoj preokupon njeriun sa që përsosmëritë e
spiritualitetit as nuk i bien në mend.
Kur je i shëndosh, mendon që njeriu i sëmurë më
shumë e kujton Zotin, megjithëse kjo nuk është
kurrfarë rregulle e përgjithshme. Nuk është rregull
që secili që është i sëmurë më shumë të bëj dhikër,
lutje dhe të kërkoj shefat. Ndonjëherë sëmundja aq
shumë e mposhtë njeriun sa që ai nuk ka fuqi për
ibadet dhe kujdes ndaj obligimeve.
Në rini njeriu i thotë vetës: Lëri që pasionet rinore,
zbavitja dhe trillet ta bëjnë të vetën, e kur të
plakem, atëherë do t’i përkushtohem ibadetit. Me
atë rast nuk e di që në pleqëri do të jetë i pafuqishëm, që do të ketë më pak forcë trupore dhe që
nuk do të jetë në gjendje t’i kryej obligimet e veta.
Atëherë, kur mendon t’i kryej obligimet e tij? Kur
t’i vij vdekja? Apo atëherë kur të vij Dexhalli — intriguesi?
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Këshilla
për lumturinë bashkëshortore

Prof.Dr. Sejjid Ali Khamenei

Pjesa e parë

“Është prej argumenteve të Allahut
krijimi nga vetë lloji juaj i palës tjetër,
i grave, që ju të gjeni prehje tek ato. Në
mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë.
Këtu ka argumente për njerëzit që
mendojnë.”
Sure "Rrum", ajeti 21.
Shpresoj që shumë prej nesh ta kenë lexuar këtë
ajet të bekuar ose mund ta kenë dëgjuar shpesh në
çdo dasëm apo momente niqahi kurorzimi nëpër
dasmat muslimane. Mbase ne kemi medituar rreth
kuptimit dhe komentimit të tij. Por fjala e Allahut të
Madhëruar nuk mbaron kurrë. Ajo është aq e thellë
sa nuk mund të preket. Kushdo që ka hyrë
aty, ka nxjerrë dhe ka mësuar diçka të re.
Nëse hedhim dritë në këtë ajet mbi fjalën “dashuri
dhe mëshirë” do të gjejmë se ndërtimi i familjes
sipas mënyrës që dëshiron Allahu i Lartësuar,
duhet të mbështetet patjetër mbi këto dy shtylla
të mëdha. Pa dyshim, çdo familje që e humbet
thelbin e dashurisë, të respektit dhe thelbin e
mëshirës, kërcënohet me shkatërrim dhe nuk
qëndron më si e tillë. Ajo familje shndërrohet dhe
karakterizohet vetëm nga një lidhje materiale
ndërmjet dy bashkëshortëve ose nga një lidhje
kontrolli e njërës palë ndaj tjetrës. Ndërkohë që
ne themi se familja të rrethohet nga dashuria
dhe respekti.
Bashkëshorti shpenzon gjënë më të shtrenjtë që
ka për bashkëshorten e tij dhe nuk dëshiron asnjë
shpërblim. Këtë ai e bën vetëm sepse ai e do atë.
Kjo dashuri mund të shtohet më shumë gjatë
marrëdhënieve intime. Me kalimin e kohës lidhja
të bëhet lidhje e mëshirës dhe dashamirësisë dhe
jo ashtu siç mendojnë disa se martesa është “varri
i dashurisë”. Kurrsesi, martesa e ndërtuar në bazë
të dashurisë dhe mëshirës nuk është varr i dashurisë. Martesë e shëndetshme është ajo martesë kur
bashkëshorti arrin ta ndjejë shumë të nevojshme,
sesa të mendojë se nuk mund të jetojë dot pa bash44

këshorten e tij qoftë edhe për disa çaste pa atë.
Edhe në se ndodh që për arsye dhe probleme
të ndryshme njëri prej bashkëshortëve mund të
sëmuret, martesa e ndëtuar mbi bazë të mëshirës,
mbart ato vlera të cilat tregojnë besnikërinë e
thellë mes bashkëshortëve dhe nuk ndodh që
në përballje me fatkeqësi të tilla, njëri nga bashkëshortët të heq dorë nga bashkëshorti/ja i/e
sëmurë, por i qëndron pranë dhe sillet me të me
dashuri dhe mëshirë. Mëshira është shumë më e
lartë dhe më e gjerë se sa nocioni i dashurisë.
Kështu e ka ndërtuar Islami lidhjen bashkëshortore dhe kështu e ka formuar familjen me qëllim që
familjet tona të dashura të jenë bërthama e ngrohtë
e shoqërisë, vatra që ndërton dhe rrit dashurinë,
respektin dhe lumturinë.
Ne kemi zgjedhur këshillat më të rëndësishme, të
cilat i sjell udhëheqësi i çështjeve të myslimanëve,
i nderuari Ali Khamenei për bashëkshortët para
se të bëjnë lidhjen bashkëshortore me qëllim që të
ndërtojnë jetën e tyre në bazë të ndërgjegjësimit
shoqëror, të ndërtojnë folenë e re te familjes së
shëndetshme. Përmes përcjelljes së këtyre këshillave ne synojmë të kontribuojmë në ndërtimin e
një familjeje të lumtur dhe kështu të meritojmë
edhe kënaqësinë e Krijuesit të kohës, të Allahut të
Madhëruar.

Martesa është ligj
i natyrës dhe kushtetutë
e sheriatit
Këshila e parë - Martesa është
një nga vlerat e Islamit
Pikëpamja islame buron nga Libri i Allahut të
Lartësuar dhe tradita e Pejgamberit s.a.a ( paqja
qoftë mbi të dhe Familjen e tij), prandaj ajo sjell
argumente të qarta për nxitjen dhe inkurajimin e
ndërtimit të një familjeje të shëndoshë. Pikëpamja
islame i jep martesës një pozitë të pashembullt.

Për këtë Pejgamberi i nderuar, ka thënë:

“Nuk është ndërtuar një ndërtesë më
e dashur tek Allahu i Madhëruar sesa
martesa”.
Për këtë flet edhe udhëheqësi i çështjes së muslimanëve, Sejjid Ali Khamenei. Ai ka thënë: “Tema
esenciale dhe e parë është martesa, të cilën Allahu i Madhëruar e ka bërë traditë. Këtë martesë e

pason natyrshmëria, e cila është një nga mirësitë
dhe sekretet e Zotit si dhe një nga fenomenet
prej së cilës nuk mund të distancohesh në jetën
njerëzore. Allahu i Madhëruar mund t'i braktiste
njerëzit dhe t'i linte të iknin, të martoheshin e të
mos gjykoheshin për atë që bënin. Por i Lartësuari
e ka konsideruar martesën si një prej vlerave dhe
virtyteve më të çmuara. I Lartësuari thotë se ai që
nuk martohet i ka humbur plotësisht ato vlera.”

Këshilla e dytë: Metodologjia e Islamit
është më e mira
Prof.Dr. Ali Khamenei thotë: “Edhe te kristianët,
edhe te çifutët si dhe në fe të tjera ka kritere për
martesën, por në forma të tjera, kurse Islami e
ka plotësuar e ka kompletuar këtë gjë dhe i ka
konsideruar ata të dy (d.m.th. burrin dhe gruan),
bashkëshortë dhe fëmijët e atyre të dyve i ka konsideruar të ligjshëm.”
Ai thotë: “Mënyra e martesës në Islam është ndër
më të mirat se çdo mënyrë që gjendet në te popujt
dhe te fetë e tjera, qoftë në premisat e saj, apo në
parimet e saj apo në vazhdimësinë e saj. Të gjitha
këto janë caktuar sipas interesit dhe dobisë së
njeriut.

Ai gjithashtu thotë: “Martesat e kryera sipas udhëzimeve të feve të tjera ne i respektojmë dhe i
vlerësojmë. Pra ato lidhje martesore që bëhen
nëpër kisha, apo sinagoga, apo martesat te çdo
popull, sido që të jetë bërë martesa, ne nuk i
mendojmë si të pa vlerë. Mirëpo udhëzimet që ka
përcaktuar Islami për lidhjen martesore janë më
të mira, sepse Islami ka konfirmuar dhe ka garantuar se edhe burri, edhe gruaja kanë të drejta

të njëjta në martesë. Në Islam ka etikë në sjellje
dhe në marrëdhëniet intime mes bashkëshortëve.
Veçanërisht, Islami thekson se martesa e ndërtuar
mbi parime të tilla të shëndosha është rrënja e një
familjeje të shëndetshme. Parimi bazë në Islam
është vazhdimësia e familjes dhe lumturia e saj.”

Këshilla e tretë - Formimi i familjes
është urdhër i Zotit
Prof.dr. Sajjid Ali Khamenei thotë: “Formimi i
familjes sipas udhëzimeve islame konsiderohet një
urdhër i Zotit. Një martesë të tillë, të mbështetur
në normat dhe rregullat e Islamit duhet ta kryejnë
burri dhe gruaja. Kjo është një detyrë dhe përgjegjshmëri përpara Allahut. Kjo nuk është përmendur
në kontekstin e obligimeve sheriatike, sepse është
konsideruar si mjaft e qartë, e cila nuk ka nevojë të
shtjellohet e diskutohet më tej. Allahu i Lartësuar e
konfirmon lidhjen e tillë martesore jo me cilësinë e
saj si legjitime, por si një ngjarjeje të vazhdueshme,
e cila ndikon në jetë dhe në shoqëri. Prandaj kjo
lidhje martesore është përmendur si nxitje dhe
këshillë për lidhjen e shëndetshme dhe të bazuar
në parimet islame ndërmjet burrit dhe gruas dhe
me përçmimin e ndarjes.”
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Këshilla e katërt - Allahu i Madhëruar
nuk e aprovon beqarinë
Prof.dr. Sajjid Ali Khamenei t hotë: “Nëse djali i ri,
i cili ka mundësi të martohet dhe nuk martohet,
apo vajza që synon martesën dhe e refuzon fejesën
duke u justifikuar se akoma nuk ka ardhur koha
e duhur, mendoj se ata të dy nuk janë të sinqertë
për lidhjen e tyre, apo në atë çfarë thonë. Nuk ka
asgjë të keqe nëse dy të rinjtë vlerësojnë instiktet e
tyre seksuale dhe gjithashtu të përpiqen tia drejtojnë pyetjen Pejgamberit të tyre më të nderuar,
Muhamed ibn Abdullahut s.a.a., që ai t'u përgjigjet
atyre në mënyrë të qartë:

“Martesa, (nikahu), është tradita, syneti im dhe ai që largohet nga tradita ime,
nuk është prej meje.”
Ai vazhdon e thotë: “Allahu i Madhëruar nuk e aprovon dhe nuk e pëlqen
burrin beqar dhe gruan beqare e në
mënyrë të veçantë të rinjtë, të cilët
nuk janë martuar. Allahu i Madhëruar e do shumë jetën sociale.8 Në
pikëpamjen islame nuk lejohet që
njeriu ta kalojë jetën e tij i vetmuar,
sepse do të jetë si krijesë e huaj në
strukturën njerëzore. Islami dëshiron që familja të jetë qeliza e vërtetë e
shoqërisë dhe jo individi i vetmuar.”

Këshilla e pestë -Prej traditës
së Pejgamberit s.a.a., është martesa
në kohën e duhur
Prof.dr. Sajjid Ali Khamenei thotë:
Ne kemi një trasmetim të njohur se
Pejgamberi s.a. ka thënë: “Martesa
është tradita ime”. Sigurisht martesa
është rruga e formimit dhe tradita e
gjithë njerëzimit, e të gjithë popujve
dhe feve. Po, përse atëherë ka thënë
Pejgamberi s.a., se kjo është tradita
ime? Cili është sekreti specifik i kësaj?
Mbase kjo e ka shpjegimin në konfirmimin e tepërt në Islam, ndërsa në
fetë e tjera kjo nuk ka qenë.
Ai thotë: “Ju e vini re se konfirmimi
islam për martesën nuk ka shembull
të dytë në shkollat sociale dhe filozofitë e përhapura, as dhe në politikat
në modë në botë. Islami ngulmon fort
që djemtë dhe vajzat të martohen në
kohën që janë të gatshmë dhe të aftë
për t'u martuar.”
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Ai gjithashtu thotë: “Martesa, përveç të qënit të
saj një nevojë normale e natyrshme, ajo është
gjithashtu, edhe një traditë fetare islame, prandaj
është shumë e lehtë për dikë që të fitojë një sevap
nga kjo punë të cilën ia kërkon natyrshmëria krijuese dhe nevoja.”
Prof.dr. Sajjid Ali Khamenei t otë: “Martesa është
një ligj i Allahut. Kur Pejgamberi më i nderuar, thotë se martesa është tradita e tij, kjo do të
thotë se Islami ngulmon shumë në këtë çështje.
Nëse thuhet: Përse? Kjo ka lidhje me rëndësinë
e çështjes, sepse martesa e realizuar sipas normave islame ka një ndikim të madh në formimin e
familjes, në edukimin e njeriut, në përsosjen e tij
morale dhe shpirtërore.”
Vazhdon...

këshilla

për kopshtin tuaj

1. Ngrohuni në oborr
me një vatër zjarri
Kush nga ne nuk ka
dëshirë atmosferën
që vatra e zjarrit
krijon? Krijoni një
të tillë në oborrin
tuaj duke mos harxhuar shumë të holla.
Formoni një bazament
nga betoni dhe mbulojeni atë me gure apo tulla.
Në shtresën e poshtme vendosni zhavor, kurse mbi të vëni drunjtë dhe ndizni
zjarrin. E tëra që ju mbetet juve, është të merrni
familjarët dhe miqtë tuaj të kaloni netët e freskëta
verorë në atmosferën e ngrohtë qe kjo vatër krijon.

2.Krijoni pergolën tuaj
Mbulesat e ndryshme në oborrë, të quajtura pergola, mund të duken si diçka qe do ju kushtonte,
mirëpo ju mund të krijoni pergolën tuaj
më shume pak mjete
dhe mund. Madhësia e oborrit tuaj
përcakton se
sa e madhe
do të jetë,
mirëpo
dizajni i
tillë i kësaj
mbulese i
përshtatët
çdo hapësire.

3.Bëni një sandbox për fëmijët tuaj
Kjo hapësirë e mbushur më rërë të kujton lojën që
fëmijët bëjnë në plazh. Sjellni plazhin në oborri
tuaj duke krijuar një bazament në formë kubi me
lartësi të ulët, të mbushur me rërë ku femijët tuaj
mund të kalojnë kohën duke luajtur. Mos harroni të
vendosni dhe një strehë që ata t’i shmangen djegies nga dielli.

4.Përdorni litarët me drita që t’i
ndriçoni shtigjet në kopshtin tuaj
Gjithçka që ju duhet janë drita në formë litari. Vëni
ato përgjatë shtrigjeve tuaja, kështuqë oborri juaj
të merr një ndriçim përrallor gjatë ecjes natën.

5.Vendosni drita të varura
në vend të pergolës
Nëse ju nuk keni një strukturë ekzistuese për të
varur dritat, atëhere sforconi mbajtëse në katër
anët me qimento ne bazament, qofshin ato drunjë
apo shtiza nga materiale tjera dhe lidhini
dritat në majet e
tyre. Gjithashtu,
zbukuroni vendin
me bime si citronella apo lemongrass për t’i mbajtur
larg insektet.
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6. Varëni luhatëse
A ka ndonjë gjë më qetësuese se luhatëset e varura në oborr, poshtë vargut te dritave? Kjo pjesë e
kopshtit tuaj do bëhet pjesa e juaj favorite për t’u
relaksuar. Krejt qka duhet të bëni është të krijoni
një luhatëse të tille të sforcuar me litarë
në murë apo në dy drunjë anësore.

7.Shtoni më
shume thellësi
Ndoshta nuk keni
mundësi te zgjeroni
oborrin tuaj, por ju
mund t’a bëni atë
të duket me i gjerë.
Kthejini kornizat e
dritareve në pasqyra
dhe varini ato. Reflektimi i krijuar do të shtojë
dimension dhe thellësi
shtesë në kopshtin tuaj.

12. Krijoni një
kopësht vertikal
me xhepa
Besojmë që kurrë
më parë nuk e keni
menduar këtë ide
: shfrytëzoni mbajtesit e këpuceve për
të krijuar një mbajtës
vertikal të bimëve tuaja,
mënyrë kjo ideale për të ruajtur hapësirën. Mbushni hapësirat e zbrazura me dhe, mbillni erëzat
tuaja dhe ujitni ato sipas nevojës.

8.Ndriçoni pemët tuaja
Krijoni një vend romantik duke perdredhur dritat
në trungjet e pemëve tuaja. Jo vetëm që do të krijojë një vend të këndshëm për t’u ulur në mbrëmje,
por do të jëtë vend simpatik dhe për t’u parë nga
brenda shtëpisë tuaj.

9. Përfitoni nga trungjet e drunjëve
Nëse keni planifikuar të preni drunjtë në oborrin
tuaj, lini një lartësi të caktuar trungu dhe shndërroni atë në tavolinë.

10. Dhuroni teksturë shtigjeve tuaja
Rifreskoni oborrin tuaj duke i kthyer hapat e çimentos në diçka moderne dhe përplot me ngjyra.

11. Zbukuroni vazot tuaja
Jepni një pamje tjetër vazove tuaja duke i mbështjellur ato me litar përreth, e pastaj duke i jepur
ngjyrë varësisht ambientit në të cilën duhet vendosur këto vazo.
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13. Ushqyes zogjësh
nga shishet e qelqi
Mendoni dy herë para se të hidhni shishet e qelqit!
Ripërpunojeni shishen në ushqyes për zogjtë të
cilët vizitojnë kopshtin tuaj!

14.Dizajnoni një hapësirë
funksionale për bimët
Kjo tavolinë e dizajnuar, jo
vetëm që është ideale për
vendosjen e bimëve tuaja,
por shfrytëzohet dhe ti
tavolinë ku ju mund të
vëni librat tuaja, apo të
vendosni pijet gjatë kohës
që ju qëndroni në kopësht.

Mrekullia

e bletëve
Mimoza Sinani

Zoti yt i dha instinkt bletës: “Ndërto shtëpi nëpër male, nëpër drurë
dhe nëpër kulmet që ata i ndërtojnë. Pastaj ha nga të g jitha frutat dhe
futu nëpër rrugët e nënshtruara prej Zotit tënd.”
Nga barqet e tyre del lëng, ng jyra e të cilit është e ndryshme dhe
të cilin ka shërim për njerëzit. Edhe në këtë ka arsye për atë popull
që mendon thellë.						(Surja En Nahl: 68-69).
Në këtë pjesë do të shqyrtojmë bletët punëtore.
Këto krijesa të vogla dhe të zgjuara prodhojnë
mjaltë të shijshëm, që ne e shijojmë në mëngjes
dhe që është aq i mirë për ne. Bletët janë krijesa
të vogla që jetojnë në koloni dhe punojnë shumë
në harmoni me njëra-tjetrën. Për miliona vite,
ato kanë prodhuar shumë më tepër mjaltë se sa
iu është nevojitur atyre, pikërisht për ne. Para së
gjithash, mikeshat tona të vogla ndërtojnë hoje ku
ato depozitojnë mjaltin e tyre. Hojet që ato ndërtojnë janë në të vërtetë mrekulli për inxhinierinë.
Bletët përdorin dyllin për të bërë hojet e huallit.
Bletët punëtore përdorin një metodë të përllogaritur për përdorimin e hojeve gjashtëfaqëshe
apo hegzagonale, sepse hegzagoni është forma
që merr sasinë më të paktë të dyllit dhe mund të
grumbullojë sasinë më të madhe të mjaltit. Qindra bletë punëtore bashkohen së bashku për të
bërë hojet. Bletët e fillojnë ndërtimin nga anë të
ndryshme dhe takohen në mes ndërsa ato punojnë.
Së fundi, formohet ky vend depozitues që duket i
bukur. Hualli tani është përfunduar. Tani ka ardhur koha për të mbledhur materiale për bërjen
e mjaltit. Bletët zbuluese e kalojnë të gjithë ditën
duke shkuar lule më lule, duke kërkuar një burim
të ri për ushqim. Kur ato gjejnë një burim të tillë
ushqimi, ato kthehen në koshere dhe i informojnë

bletët e tjera. Por bletët janë të shurdhëta. Kështu
ato nuk mund të komunikojnë me njëra-tjetrën me
anën e zërit. Megjithatë, bletët zbuluese e përshkruajnë rrugën për të gjetur burimin e ushqimit
në një mënyrë që bletët e tjera mund ta gjejnë pa
humbur. Si e kryejnë bletët këtë detyrë në dukje të
pamundshme? Nëse dëshironi, ne mund t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje duke bërë një pyetje tjetër. A
keni menduar ndonjëherë ta përshkruani rrugën
për diku nëpërmjet vallëzimit? Ju ndoshta do të
thoni jo. Por bletët zbuluese kthehen në koshere
dhe kryejnë një vallëzim për t’iu treguar shoqeve
të tyre sesi ta gjejnë burimin e ushqimit. Bletët
zbuluese i tundin trupat e tyre vazhdimisht, ndërkohë që kryejnë vallëzimin. Mënyra se si ato lëvizin
i përngjan përafërsisht numrit tetë.
Ato e tundin trupin e tyre rreth pesëmbëdhjetë
herë në sekondë, nga njëra anë në tjetrën. Ky
vallëzim është tepër i rëndësishëm për bletët e
tjera, sepse ai përmban të gjithë informacionin
rreth distancës së burimit të ushqimit nga kosherja, drejtimin e tij dhe pasurinë e tij. Bletët e tjera,
duke vështruar vallëzimin, i kuptojnë menjëherë
drejtimet. Tani është tepër lehtë për to që ta gjejnë burimin e ushqimit. Tani, le të ndalemi dhe të
mendojmë për një mom ent. Për të gjetur drejtimin
e duhur, kërkohen disa llogaritje matematike. Por
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krijesat që i bëjnë këto llogaritje dhe kryejnë këtë
vallëzim, janë pikërisht bletët. Dhe këto krijesa
të vogla i japin të dhënat e tyre duke vallëzuar në
errësirën e koshereve të tyre. Ne shpesh i shohim
këto krijesa të vogla ndërsa jemi duke ecur gjatë
rrugës, duke shijuar një shëtitje në vend, apo jemi
ulur në kopsht. Megjithatë, as ne njerëzit nuk
mund të kryejmë kurrë një gjë të tillë, pa përgatitje
të veçantë apo pa instrumente teknike. Sigurisht
është Zoti i Gjithëfuqishëm, Ai i Cili i ka frymëzuar
bletët që të prodhojnë mjaltë dhe ta gjejnë rrugën
e tyre, ashtu sikurse ato veprojnë. Një ajet kur’anor
thotë:

Krijesat dhe ngjyrat
Ekzistojnë shumë krijesa të bukura dhe plot ngjyra në natyrë, apo jo? Pothuajse sikur ato janë
të vetëdijshme për këtë. Vetëm shikoni sesi ato
i mburren njëra-tjetrës. S’ka dyshim se ato janë
krenare për ngjyrat e tyre. Por prisni një minutë!
Si u krijuan këto ngjyra: Nga erdhi kjo harmoni ngjyrash në trupat e qenieve të gjalla, me ngjyrime aq
të bukura, saqë as ndonjë artist i madh nuk mund
të pikturojë ndonjëherë?
Këto ngjyra nuk mund të jenë krijuar rastësisht,
ashtu sikurse pretendojnë përkrahësit e teorisë së
evolucionit. Le ta shqyrtojmë këtë me anën e një
shembulli. Ngjyrat nuk mund të bëjnë asgjë prej
vetvetes, apo jo? Vështroni këto ngjyra...
Ato janë vërtet plot gjallëri dhe të bukura... Tani
le të presim që këto ngjyra të bashkohen dhe të
formojnë një pikturë të bukur. Ne ndoshta do të na
duhet të presim për disa kohë. Në fakt, nuk është e
nevojshme të presim fare. Dhe jam i sigurt se edhe
ju mendoni në të njëjtën mënyrë. Këto ngjyra nuk
mund të bashkohen kurrë rastësisht dhe të krijojnë një pikturë. Është e qartë se ekziston një artist
që i përdor këto ngjyra, të cilat ju i shihni dhe që e
krijon pikturën. Sa herë që ju e shihni një pikturë,
ju e dini se ajo është pikturuar nga një artist.
Pikërisht, ashtu sikurse një pikturë e pajetë, e
vizatuar mbi një copë letër, nuk mund të krijohet
rastësisht, sigurisht edhe ngjyrat e mrekullueshme
të kafshëve nuk mund të jenë krijuar rastësisht. Të
gjitha këto ngjyra dhe dizajnë janë dëshmi se Zoti
i ka krijuar këto ngjyra me kujdes të madh. Le të
vështrojmë një numër të vogël shembujsh për të
parë sesi janë këto ngjyra dhe dizajnë të planifikuar
në mënyrë inteligjente.
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Fluturat
Dizajnët e bukur mbi krahët e fluturave gjithmonë
kanë tërhequr vëmendjen tonë. Por pjesa më e
madhe e njerëzve nuk e kuptojnë se këta dizajnë
kanë një domethënie. Në të vërtetë ekziston një
mesazh tepër i rëndësishëm që përmbahet në
ndërtimin e fluturës. Për shembull, në krahët e
disa fluturave, gjendet një dizajn që duket si një
sy i madh. Këta sy fals janë një taktikë shumë e
rëndësishme mbrojtjeje. Kur flutura has ndonjë
rrezik, për shembull, një zog që kërkon ushqim,
ajo i hap shumë krahët e saj. Tani ajo ngjason si një
kafshë e madhe.
Tani le të vështrojmë dizajnin e mrekullueshëm të
syrit mbi krahët e fluturës. Të gjitha imtësitë në
sytë real janë të riprodhuara në të: forma e syrit,
qerpikët, hunda, bebëzat dhe madje edhe një reflektim i dritës në bebëz.
Sigurisht ky dizajn nuk është produkt i rastësisë,
por është krijuar për një qëllim të caktuar. Ky
dizajn i mrekullueshëm mbi krahët e fluturave na
tregon mjeshtërinë artistike krijuese të përsosur të
Zotit.
Dhe sigurisht, nuk janë vetëm fluturat që janë krijuar me ngjyra të veçanta. Sa herë që vështrojmë në
natyrë, do të ndeshim shembuj të krijimit që do të
na çudisin. E gjithë kjo shfaqje e mrekullueshme e
ngjyrave është mjeshtëri artistike krijuese
e Zotit, ashtu siç shihet në krijesat e Tij.
Marrë nga libri “Ta njohim Zotin“
Autor: Mimoza Sinani
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