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FJALA E KRYEREDAKTORIT
"Zgjimi Islam" është një revistë që del nga
ndjenja e vullnetarizmit të studentëve të FSI-së.
Në shoqërinë islame, me drejtësi të përkryer, çdo
elementi i është dhënë vendi që meriton. Kështu,
edhe shoqërisë kosovare i është dhënë ky element,
element bazë për një të ardhme më të ndritur.
Kjo revistë pati një boshllëk për një periudhë të
gjatë, mirëpo vitet 2003-2004 ishin të arta për
këtë revistë, ngase mori veten dhe doli në shesh.
Nuk do të mbeten vetëm këto vite të arta, sepse
tani ne mendojmë se të gjitha barrierat, që ishin
edhe shkak i mosdaljes së saj, janë thyer.
Revista në fjalë përmban tematika të ndryshme
që e preokupojnë të riun sot. Me temat e elaboruara jemi munduar që sadopak të zbusim gjendjen e të riut, i cili sot gjendet në një udhëkryq.
Bashkëpunimi ynë me SHLP-në është edhe një
rast i mirë për shkëmbimin e ideve dhe mendojmë se me një bashkëpunim të tillë kemi bërë
edhe një risi në këtë drejtim, duke pasur
parasysh se "Zgjimi Islam" deri tani nuk ka
pasur ndonjë bashkëpunim të këtij lloji. Me këtë
kemi arritur edhe qëllimin tonë, vetëdijësimin e
rinisë kosovare për problemet që po e shqetësojnë
çdo ditë e më tepër.
Mbesim me shpresë se revista në fjalë do të jetë
një trasim në rrugë të drejtë dhe e mirëseardhur
te lexuesit.
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RETH DEPËRTIMIT TË ISLAMIT NË

T RO J E T S H Q I P TA R E
Fahri LIKA
Hulumtuesi perëndimor G. B.
Pellegrini thotë se shumë gjuhë në
Mesdhe edhe sot në glosarin e tyre
kanë shumë fjalë arabe, të cilat në
Evropë gjithsesi nuk i kanë përhapur e sjellë vetëm turqit, por janë
rezultat i kontakteve më të hershme të Evropës me arabët.
Të dhënat dëshmojnë se gjurmët
e Islamit në Ballkan dhe në trojet
shqiptare janë shumë më të hershme
seç tregojnë burimet historike dhe
historianët tanë. Historianët tanë
praninë e Islamit në Ballkan dhe në
trojet shqiptare e shohin krahas
pushtimeve osmane në Ballkan dhe
në trojet shqiptare dhe këtë tezë e
hasim në të gjitha tekstet shkollore
dhe në shkrimet gazetareske.
Kontaktet islamo-shqiptare historianët nuk i shohin para shek. XIV.
Në fakt, e vërteta nuk përputhet me
këto të dhëna, sepse kontaktet araboislame me Ballkanin kanë ndodhur
shumë më herët. Mirëpo këto fakte,
që dëshmojnë për kontaktet araboislame me Ballkanin, në vend që të
zbulohen nga hulumtuesit tanë, janë
meritë e të huajve.
Ajo që shkruhet për praninë e
Islamit në Ballkan dhe trevat
shqiptare kërkon një studim dhe
hulumtim të madh. Të shumta janë
faktet që dëshmojnë për praninë e
Islamit, por ne do të cekim vetëm
disa mendime të historianëve të
huaj.
Kështu, hulumtuesi perëndimor
G. B. Pellegrini thotë se shumë gjuhë
në Mesdhe edhe sot në glosarin e
tyre kanë shumë fjalë arabe, të cilat
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në Evropë gjithsesi nuk i kanë përhapur e sjellë vetëm turqit, por janë
rezultat i kontakteve më të hershme
të Evropës me arabët. Orientalisti
serb R. Bezhoviq i sheh kontaktet
islamo-evropiane, e veçanërisht ato
sllavo-islame, por edhe ndikimet
reciproke, në tre drejtime:
1. Nëpërmjet Bizantit, përkatësisht kufirit bizantino-arab dhe
luftërave ndërmjet dy perandorive.
2. Nëpërmjet Spanjës, Egjiptit
dhe Siçilisë, në të cilat civilizimi
arab ka arritur përmasa të mëdha.
3.
Nëpërmjet
Hungarisë,
përkatësisht veriut dhe luftëtarëve
nomadë, peqenegëve.
Kulturën arabo-islame e kemi të
pranishme në Adriatik dhe në viset
bregdetare qysh në shek. VIII, e me
ndërprerje të shkurtër do ta hasim në
fillim të shek. XI, ku nga Siçilia u
ndërmor sulmi i fundit në bregun
lindor të Adriatikut.
Duke mos hyrë në detaje dhe
duke mos cekur raste të tjera mendojmë se të gjitha këto fakte flasin se

Islami dhe kultura arabo-islame në
trojet lindore të Ilirisë kanë qenë të
pranishme shumë herët. Madje, një
pjesë e ilirëve kanë kaluar në Islam
pa përqafuar ndonjë fe tjetër.
GJENDJA E SHQIPTARËVE
GJATË SUNDIMIT SERB PARA
OSMANLINJVE
Të gjithë historianët janë të
mendimit se serbët i pushtuan tokat
shqiptare kah fundi i shekullit XI
deri në shekullin XIV.
Kjo periudhë ka qenë një ndër
më të errëtat e popullit shqiptar. Ky
pushtues bëri krime aq të rënda, saqë
e çoi popullin shqiptar para shfarosjes dhe sllavizimit në tërësi.
Është koha e asimilimit për të
cilën shkroi Noam Malkolm, i cili
konstatoi se, duke marrë parasysh
mbisundimin e serbëve ortodoksë, si
dhe të gjuhës serbe në Kosovën mesjetare, ka arsye të mendohet se rrjedhat e përgjithshme të asimilimit kanë
qenë në favor të serbëve.
Pa marrë parasysh se si është
bërë asimilimi, në çfarë shkalle ka
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qenë etj., njerëzit që iu nënshtruan
këtij procesi janë detyruar të lënë
gjuhën e tyre shqipe dhe janë bërë
serbë.
Pra, në këto periudha të gjata të
pushtimit serb as që mund të bëhet
fjalë për zhvillimin e identitetit
shqiptar, por vetëm për një proces
zhdukjeje fizike e kulturore të shqiptarëve .
Nuk po ndalemi tek asnjë
sundimtar serb, sepse të gjithë kanë
pasur të njëjtin qëllim: që shqiptarët
të asimilohen dhe të zhduken, të mos
kenë identitet kombëtar shqiptar.
Mirëpo është i njohur aplikimi i
zakonit "Cara Dushana", sipas të
cilit shqiptarët gjymtoheshin në rast
se nuk e pranonin ortodoksinë serbe.
Gjithashtu, njohim edhe ndikimin e
madh të kishës serbe në ndjekjen dhe
shfarosjen e shqiptarëve vetëm që ta
përqafonin atë. Pra kisha nuk ofronte
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asgjë të mirë për shqiptarët.
Për rolin që ka luajtur kisha në
dëm të shqiptarëve nuk po thellohemi, se mund të flitet në një temë të
veçantë. Është e qartë se rrethanat
politike, ekonomike, kulturore e
fetare në këtë periudhë kohore kanë
qenë të mjerueshme. Edhe tokat
shqiptare ishin të coptuara, është
realitet i pamohueshëm. Kjo është
periudha para ardhjes së osmanlinjve, të cilën po e përfundojmë me
shkrimin e Guillaume D'Adamit,
propagandues i kryqëzatës, që hedh
dritë mbi atë periudhë. Ai në vitin
1332 shkruan: "...Këta njerëz (shqiptarët), janë nën zgjedhën e padurueshme dhe shumë të rëndë të
princit të sllavëve, të cilin ata e përbuzin dhe e urrejnë me zemër, sepse
shpesh i lidh me zinxhirë dhe bujarët
e tyre ua shpronëson.
Që të gjithë së bashku dhe indi-

vidualisht janë të mendimit se ata do
t'i shenjtëronin duart e veta po t'i
zhytnin në gjakun e të lartë përmendurve-sllavëve."
Pra, e gjithë kjo urrejtje e shqiptarëve vjen si pasojë e shtypjes dhe e
politikës asimiluese serbe.
ARDHJA E TURQVE DHE
PËRHAPJA E ISLAMIT
Me depërtimin e Perandorisë
Turke dhe me shkatërrimin e
Perandorisë Serbe dhe çorientimin e
kishave për shqiptarët fillon një jetë
e re.
Perandoria Turke shqiptarët i
gjen në gjendjen më të mjeruar dhe
tokat shqiptare të copëtuara.
Ndërrimi i një pushtuesi të egër me
një të butë, i cili sillte me vete
mesazhin hyjnor të Islamit, ishte fillimi i një fati të ri historik, kur fillon
të krijohet një shtresë e re e identitetit kulturor e kombëtar të shqiptarëve.
Duke parë se çka ju sillte
Perandoria Turke dhe se si i trajtonte, shqiptarët e pranojnë menjëherë sundimin e tyre dhe përqafojnë fenë islame, sepse nën halifatin
islam të osmanlinjve tokat shqiptare
u bashkuan, filluan të frymojnë së
bashku, të tregtojnë e të punojnë së
bashku, etj. Pastaj, duke parë
mesazhet e qarta dhe jodevijuese të
Islamit, të cilat i jepnin njeriut vlerë,
duke i kushtuar rëndësi lirisë, si
gjëja më e çmuar, se si e urrente
robërimin e skllavërimin, atëherë
mendja e shëndoshë nuk mund të
rrinte pa e pranuar.
Duket se, çdo gjë që nuk e
kishin më parë, tashmë e kishin. E si
të mos pranonin të bashkëpunonin
me këtë sundues, i cili ua hoqi terrin
dhe i la të lirë të jetojnë, të punojnë,
të tregtojnë, të organizojnë dhe të
kenë një identitet të ri, që gati e
kishin humbur. Është shkruar se disa
fshatarë, që ishin në fqinjësi me
shtetet shoveniste, i pritën osmanlinjtë si çlirimtarë. Dhe duke pasur
edhe shumë fakte që dëshmojnë
dashamirësinë e turqve dhe të mirat
që ata ofronin, duke parë punën që
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bënin mësuesit për të sqaruar
mësimet e qarta, të plota e përparimtare të Islamit, të cilat nuk
binin në kundërshtim me mendjen,
shqiptarët filluan të pranojnë fenë
islame, duke nisur me numër më të
vogël dhe duke ardhur e duke u shtuar.
Mirëpo, ç'është më e keqja, po
fshihet e vërteta në lidhje me
përqafimin e Islamit. Edhe pse ka filluar të zbehet mendimi se Islami është
pranuar me dhunë, mendimi i keq
ende ekziston. Në literatura të
ndryshme përmendet gjoja gjendja e
rëndë ekonomike brenda Perandorisë
Osmane si presion për të përqafuar
Islamin. Kjo nuk qëndron, sepse
mirëkuptimi midis fesë islame dhe
feve të tjera, toleranca dhe bujaria
muslimane kanë qenë çështjet parësore
që kanë bërë për vete një numër dhe
masë të madhe njerëzish, kurse dhuna
ka qenë përjashtim.
Lirisht mund të thuhet se osmanlinjtë iu përmbajtën taktikës së mbrojtjes së interesave të disa shtresave vendase që pranuan të inkuadroheshin në
sistemin e tyre të tatimit dhe treguan
tolerancë ndaj feve të tjera. Në atë kohë
ata patën sukses në pushtime, por
gjetën edhe mbështetje të menjëhershme.
E për ata që mendojnë se është përdorur dhunë ndaj jomuslimanëve për ta
pranuar Islamin, kjo që i mvishet
Islamit dhe vetë muslimanëve është

vetëm një trillim dhe i pabazuar në
fakte historike. Vetëm parimet e qarta
të Islamit, toleranca dhe kushtet e mira
kanë bërë që njerëzit ta përqafojnë
Islamin me vetëdëshirë e jo siç thuhet.
Le të cekim edhe disa thënie të historianëve të ndryshëm në lidhje me
përqafimin e Islamit, a është bërë me
dëshirë e vullnet apo me dhunë. Ja
ç'thotë Aristidh Kolja për këtë çështje:
"Ndërrimi i fesë së shqiptarëve me anë
të dhunës është pjellë e fantazisë dhe
shpikje e murgjërve dhe nuk është
aspak e hijshme që ta pretendojnë këtë
historianët..."
"Shqiptarët bëheshin muslimanë
sepse kjo fe pajtohej me natyrën e tyre
dhe nuk toleronte përuljen, ofendimin
... Për këtë, koloneli Lik në librin
"Udhëtime nëpër Shqipëri" thotë:
"Duke qenë të padurueshëm ndaj
intolerancës katolike, u konvertuan në
fenë islame, vetëm duke qenë të
bindur në superioritetin e fesë is-lame."
Për përhapjen e Islamit flet edhe studiuesi serb V. Shkoriq: "Ka-limi në fenë
islame ka qenë tolerante në pikëpamje
fetare dhe rrallëherë të krishterët janë
detyruar të kalojnë në fenë islame ..."
Intelektuali A. Baleta pohon se
"Prania e faktorit musliman në Shqipëri ka qenë faktor shpëtimtar." Arsa
Millatoviq, armik i madh i shqiptarëve,
thotë: "Shqiptarët me përqa-fimin e
fesë islame i shpëtuan sllavizimit..."
Nëse nuk mjaftojnë këto argumente për të bindur historianët se nuk

ka pasur shpatë në përhapjen e
Islamit, po përmendim thënien e M.
Pirrakut, i cili thotë: "Islami ishte fe
dhe kulturë me një zhvillim të plotë,
ishte më progresiv, më humanist se
Krishterimi..." Pastaj ai thotë se Islami
nuk ishte thjesht dogmë fetare, por
sistem vlerash publike, mësimi i
hapur që nuk e njeh shpirtin e shenjtë
dhe paprekshmërinë e individit, kulturë konkrete gjithëpërfshirëse, plot
moral, këshillëdhënëse, udhërrëfyese,
qortuese, moralizuese, juridike e mbi
të gjitha arsimuese.
Duke e ditur dhe duke i cekur
thëniet e lartpërmendura, se çka sillte
Islami për shqiptarët në të gjitha sferat e jetës, qoftë materiale, shpirtërore,
morale e politike, si mund mohohet e
vërteta e të shpifen intriga për Islamin
dhe muslimanët se kinse është përdorur dhunë për përqafimin e Islamit?
Është turp i madh për të gjithë historianët që mbështesin këtë tezë, duke e
ditur se Islami ishte ai që na mbrojti
nga sllavizmi dhe nga humbja e identitetit tonë.

Literatura:
1. “Islami në trojet iliro-shqiptare gjatë shekujve”, Nexhat Ibrahimi.
2. “Rreth përhapjes së Islamit ndër shqiptarë”, Muhidin Ahmeti.
3. “Shtresimet e identitetit kulturor kombëtar
shqiptar”, Milazim Krasniqi.

harta e perqindjes së muslimanëve në botë
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ETIKË

Karakteristikat e
Thirrësit
"Çka t'ju japë Pejgamberi, atë merreni, e çka t'ju ndalojë, përmbajuni dhe kini frikë
Allahun, se Allahu është ndëshkues i ashpër." (Kur'an, 59:7)
Falënderimi i takon Allahut dhe paqja
dhe bekimi i Tij qofshin mbi Profetin e Tij.
Allahu thotë në Kur'an: "E kush është në
rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e
Allahut, që bën vepra të mira dhe që thotë:
"Unë jam prej muslimanëve?" (Kur'an,
41:33)
Personi që thërret njerëzit në fenë e
Allahut, në Islam, është një thirrës dhe është
duke bërë një vepër shumë të nderuar.
Megjithatë, personi në fjalë duhet t'i nënshtrohet një metodologjie të caktuar përpara
përfshirjes në thirrje. Ka prej njerëzve që i
futen verbërisht thirrjes, duke rënë në rrethin
e asaj që Profeti paralajmëroi: "Ju kam lënë
në provë të qartë, nata dhe dita e saj janë njësoj, askush nuk devijon prej saj pas meje,
përveç të shkatërruarit, ... pra, përmbajuni
asaj që dini nga suneti im dhe suneti i halifëve të udhëzuar me dhëmballët tuaja
(kapuni fort pas sunetit)..." (Ahmed, Ibn
Maxhe, al-Hakimi)
Shpërblimet për thirrjen me nijet të
pastër dhe me metodologjinë e saktë janë të
panumërta. Profeti një ditë e këshilloi Aliun
r.a. se, nëse Allahu e udhëzon dikë përmes tij,

ajo do të ishte më mirë për të sesa të kishte
pasuritë më të mëdha. Në një tjetër rrëfim,
Profeti tha se kushdo që udhëzon dikë në një
vepër të mirë, ai do të shpërblehet njësoj për
veprën e mirë të bërë nga ai. (Muslimi)
Ibn Umeri transmetoi se Profeti tha:
"Çdo aksion ka periudhën e vet të aktivitetit
dhe për çdo periudhë të tillë ka një periudhë
mosaktiviteti. Kush e ka periudhën e mosaktivitetit në pajtim me sunetin tim, ai është i
udhëzuar drejt, por ai periudha e mosaktivitetit të të cilit pajtohet me diçka tjetër
përveç kësaj, ai është i shkatërruar."
(Ahmedi)
Fillimi është gjithmonë i vështirë dhe
kjo ndryshon nga një person në tjetrin. Kur
një musliman i drejtohet vetëm Allahut, ai ka
për të dëshiruar me zjarr që feja e Allahut të
përhapet në çdo shtëpi. Sidoqoftë, pas
aktivitetit fillestar, personi do ta ulë ritmin.
Nëse i përmbahet Sunetit, atëherë inshaAllah
është udhëzuar drejt. Nëse jo, ka rënë në
rrugën e gabuar dhe ka mundësi që entuziazmi i tij fillestar ka qenë rrjedhojë e qëllimeve
të gabuara të tij.
Gjithashtu, ne duhet të kemi parasysh

thelbin e thirrjes. Arsyeja kryesore për të
duhet të jetë urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja (al-amr bil maruf ue nahyinil
al-munkar). Siç tha Profeti: "Çdo Profet i
dërguar para meje ka pasur ndihmës dhe
shokë që e pasuan sunetin e tij dhe ia zbatuan urdhrat, pastaj pas tyre erdhën ata që
thonin atë që nuk e bënin dhe bënin atë që
nuk ishin të urdhëruar ta bënin. Kushdo që
përpiqet kundër tyre me dorën e tij është besimtar, kushdo që përpiqet kundër tyre me
gjuhën e tij është besimtar dhe kushdo që
përpiqet kundër tyre me zemrën e tij është
besimtar dhe përtej kësaj nuk ka asnjë grimcë besimi." (Muslimi)
Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e
keqja lidhet me mundësitë dhe aftësitë e
secilit. Gjatë kësaj nuk duhen harruar karakteristikat që duhet të zotërojë thirrësi:
1) Mirësjellje dhe Butësi
Allahu përmend në Kur'an si respekt
ndaj Profetit: "Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase
Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i
vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje..." (Kur'an, 3: 159)
Pra, edhe Profeti, njeriu më i mirë,
thirrësi më i mirë do të kishte dështuar, siç
thotë Allahu: ”...po të mos ishte treguar i butë
dhe i sjellshëm. Allahu i urdhëron besimtarët
në një vend tjetër në Kur'an që t'i ftojnë
njerëzit me urtësi dhe këshillë të mirë (16:
125).
Profeti njëherë i tha Aishes: "O Aishe!
Me të vërtetë Allahu është i Butë dhe e do
butësinë dhe jep me anë të butësisë atë që nuk
e jep me anë të egërsisë dhe nuk jep për
(lehtësoni dhe mos vështirësoni)."
2) Ndershmëri
Kjo ndahet në dy pjesë. E para është
ndershmëria në lidhje me veprat. Njerëzit i
vlerësojnë muslimanët duke parë veprat e
tyre dhe duke mos parë Islamin. Pra, një mus-
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liman duhet të praktikojë dinin e tij dhe të jetë
shembull i ndershëm i fjalëve të veta. Të
gjithë duhet të kemi parasysh fjalët e Profetit
transmetuar nga Enes ibn Maliku: "Kur u
mora në udhëtimin e Miraxhit, pashë disa
burra që po ua prenin buzët me gërshërë të
zjarrta, kështu që pyeta: "Kush janë ata, o
Xhibril?" U përgjigj: "Predikuesit e umetit që
urdhëruan njerëzit të bënin mirë dhe vetë e
lanë pas dore, ndërkohë që lexojnë Librin që
nuk e kuptojnë." (Ibn Hibbani)
E dyta është ndershmëria ndaj fjalëve.
Muslimani duhet ta paraqesë Islamin në
mënyrën më të mirë, siç thotë ajeti i
mësipërm (16-125). Sigurisht, që thirrësi nuk
mund të gënjejë rreth Islamit dhe pastaj të
mendojë se po bën thirrje të mirë. Siç thotë
Allahu në Kur'an: "E kush është më mizor se
ai që për Allahun shpif gënjeshtrën, kur ai
thirret për në fenë islame; po Allahu nuk i
ofron udhëzimin për në rrugën e drejtë popullit zullumqar..." (Kur'an, 6: 144)
Shumë njerëz të paditur, në emër të
thirrjes, po bien gjithnjë e më shumë në
grackën e shejtanit. Të tillë mund të përmendim ata muslimanë që thonë se çifutët
dhe të krishterët e mirë kanë për të hyrë në
xhenet. Sa larg së vërtetës! Allahu i refuzon
këta njerëz në Kuran: "E kush kërkon fe tjetër
përveç fesë islame, atij kurrsesi nuk do t'i
pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të
dëshëpruarit." (3: 85)
3) Dija
Allahu e ka urdhëruar Profetin e Tij të
thotë: "Kjo është rruga ime, e vënë në
fakte të qarta, e që unë thërras tek
Allahu..." (12: 108)
Dy udhërrëfyesit e thirrësit janë
Kur'ani dhe Suneti, siç tha edhe Profeti
a.s.: "O njerëz, ju kam lënë diçka që, nëse
kapeni fort pas saj, kurrë nuk do të humb-
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ni: Kur'ani dhe Suneti im." (Al-Hakimi,
Bejhekiu)
Profeti gjithashtu tha: "Njeriut i mjafton
për gënjeshtër gjithçka që dëgjon."
(Muslimi).
Thirrësi duhet të kujdeset për çdo gjë
që thotë, dëgjon ose lexon, si dhe të ketë dije
për të. E ka detyrë të kontrollojë burimet
dhe referencat e asaj që dëgjon, meqë gënjimi mbi Allahun (siç u përmend më lart) dhe
për Profetin është ndër gjynahet e mëdha.
Gjithashtu, thirrësi duhet të ketë kujdes
që të mos paraqesë shumë argumente
racionale, pasi çdo argument i tillë mund të
kundërshtohet me po aq argumente të
kundërta racionale. Sidoqoftë, nëse këto
argumente bazohen në fjalën La-ilahe ila
Allah, askush nuk mund t'i mposhtë, pasi
ato janë të bazuara në të vërtetën e përhershme.
4) Durimi
Një thirrës mund të pësojë shumë sprova dhe vështirësi. Allahu i jep zemër Profetit
në Kur'an duke i thënë: "A thua ti do ta
shkatërrosh veten nga hidhërimi pas tyre,
nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi
(Kur'anit)?" (Kur'an, 18: 6)
Profeti në një hadith të gjatë përshkruan vuajtjet e një besimtari, të cilin e futën në
një gropë, pastaj ia ndanë kokën në dysh, ia
sharruan trupin me sharrë, ia hoqën mishin
me krehëra të hekurt dhe prapëseprapë ai
nuk hiqte dorë nga besimi i tij (Buhariu).
Pra, një thirrës duhet të ketë gjithnjë
parasysh se udhëzimi vjen nga Allahu dhe
se ai ka për detyrë të përçojë mesazhin e së
vërtetës.
5) Dëshira për të parë njerëzit tek
përqafojnë udhëzimin e Allahut
Çdo jomusliman është një musliman i

mundshëm. Kjo është kyçi i thirrjes, një përbërës absolutisht i domosdoshëm në procesin e mendimit të thirrësit. Vetëm me një
entuziazëm dhe dashuri për dinin e Allahut
një thirrës mund të arrijë sukses të madh.
Ajeti i treguar më lart paraqet dashurinë e
madhe të Profetit për të parë njerëz që hyjnë
në fenë e Allahut. Kjo dashuri ishte aq e
madhe, saqë, pa ndihmën dhe përkrahjen e
Allahut, ai gati po mbyste veten nga dëshpërimi për faktin se jobesimtarët nuk po
hynin në Islam.
A ka mësim më të madh? Shembulli i
njeriut më të mirë dhënë në librin më të mirë
të udhëzimit.
Duke pasur këto rregulla parasysh, nuk
duhet të harrojmë synimin final të jetës së
muslimanit: "Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten." (Kur'an, 91: 9)
Gjithashtu, nuk duhet të jemi të ashpër
në thirrje dhe të mos shkaktojmë dëm më
shumë sesa dobi. Siç tha Profeti: "Jepni
lajme të mira dhe mos i frikësoni njerëzit;
lehtësoni dhe mos vështirësoni." (Muslimi)
Në fund, qëllimi i thirrësit nuk duhet të
jetë sasia por cilësia. Siç ka thënë Profeti në
një hadith: "(besimtarët) do të jenë të
shumtë! Por (ata) do të jenë si shkuma që
merret nga rryma..." (Ebu Daudi)
Ky është një tregues i qartë i pavlefshëmërisë së shumicës pa besim të fortë.
Por, turmat mund të shkaktojnë edhe dëm
nëse nuk kanë dije dhe nuk e njohin dinin.
Allahu më faltë për gabimet e mundshme dhe e lus Allahun të na bëjë muslimanë më të mirë dhe thirrës më të mirë.
Amin!
Përpiluar dhe përgatitur nga "The Call to
Islam and the Caller" të Sheih Ali Hasanit dhe
ligjëratës së Sheih Xhamal-uddin Zarabozos.

Përktheu: Eglantina MUÇA
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MBULESA
ISLAME
Lito GOGA
"Thuaju edhe besimtareve të
ndalin shikimet e tyre, të ruajnë
pjesët e turpshme të trupit të
tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre
përveç atyre që janë të dukshme,
le të vejnë shamitë mbi kraharorin e tyre..." (En-Nur: 31)
Jetojmë në një kohë përplot
paragjykime dhe spekulime për besimin islam. Edhe përkundër kësaj,
është realitet që nuk mund të mohohet se feja islame tregon vitalitet dhe
tejkalon sfidat e kohës moderne.
Islami është fe e paqes, fe e dinjitetit
dhe mbi të gjitha simbol i moralit të
lartë të jetës njerëzore. Në të njëjtën
kohë, Islami është fe e luftës kundër
të gjitha të këqijave, kundër të gjitha
mënyrave të padrejtësisë, përbuzjes
e tiranisë.
Kohët e fundit, çështja e
mbulesës së femrës muslimane është
sintagma më e përfolur me intensitete të ndryshme që pa nevojë u
ngrit në një shkallë të lartë
preokupimesh nga disa politikanë
diletantë dhe pseudopatriotë. Këtij
konfuzioni i kontribuojnë edhe
mediat, duke botuar tekste sensacionale, të cilat vetëm se tërheqin
vëmendjen prej problemeve të
mëdha kombëtare.
Nëse hedhim një vështrim, do të
shohim se dukuria e mbulesës së
femrës është shumë e hershme dhe i
ka rrënjët shumë thellë në historinë e
njerëzimit. Është një petk që e ka
zanafillën në epokën më të hershme.
Veshja islame nuk është petk
arab, apo i ndonjë kombi tjetër oriental, por komponent përbërës i feve
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monoteiste, si Judaizmi dhe
Krishterimi.
All-llahu xh. sh. në Kur'an thotë:
"Thuaju edhe besimtareve të
ndalin shikimet e tyre, të ruajnë
pjesët e turpshme të trupit të tyre, të
mos zbulojnë stolitë e tyre përveç
atyre që janë të dukshme, le të vejnë
shamitë mbi kraharorin e tyre..."
(En-Nur: 31)
Përsëri, në ajetin tjetër, thuhet:
"O ti Pejgamber, thuaju grave të tua,

bijave të tua dhe grave të besimtarëve le të vëjnë shamitë (mbulojë)
e veta mbi trupin e tyre..."
(El-Ahzab: 59)
Mbulimi i femrës nuk urdhërohet vetëm në Kur'an, ai urdhërohet
edhe në Dhjatën e Vjetër, ku ka pjesë
që e quajnë turp zbulimin dhe urdhërojnë mbulimin.
Në Dhjatën e Re, thuhet kështu:
"Çdo burrë, kur lutet ose profetizon
kokëmbuluar, turpëron kryet e tij.
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Edhe çdo grua, që lutet ose profetizon kokëzbuluar, turpëron kryet e
saj, sepse është një lloj sikur të
ishte e rruar. Sepse në qoftë se gruaja nuk mbulohet, le t'ia presin
flokët; por në qoftë se për gruan
është turp të qethet a të rruhet, le të
mbulojë kryet. Sepse burri nuk
duhet të mbulojë kryet, sepse është
shëmbëllimi
dhe
lavdia
e
Perëndisë, kurse gruaja është lavdia e burrit, sepse burri nuk është
nga gruaja, por gruaja nga burri,
edhe sepse burri nuk u krijua për
gruan, por gruaja për burrin." (1
Korintasve: 11/ 4-9)
Po ashtu, kemi citatin tjetër në
Dhjatën e Vjetër, ku thuhet:
"Edhe Rebeka ngriti sytë dhe
pa Isakun; atëherë zbriti më të
shpejtë nga deveja, dhe i tha shërbëtorit: Kush është ai njeri që vjen
nga fusha drejt nesh?. Shërbëtori u
përgjegj: Është zotëria im. Atëherë
ajo morri vellon dhe u mbulua."
(Zanafilla: 24/ 64-65)
Edhe pjesë të shkëputura nga
libra me famë botërore e shtjellojnë
këtë çështje. P.sh. Rabini Dr.
Menachem M. Brayer (Profesor në
Universitetin Yeshiva) në librin e
tij "Gruaja jehude në librat e
rabinëve" thotë: "Ka qenë rregull
për gratë jehude, kur dilnin publikisht, të vinin mbulesë koke, e cila
ndonjëherë mbulonte madje tërë
fytyrën, duke lënë vetëm njërin sy
të lirë për të parë." Më pas ai citon
disa thënie të dikurshme të njohura
të rabinëve: "Nuk është e
pëlqyeshme që bijat e Izraelit të
lëvizin jashtë me koka të pambuluara", "I mallkuar qoftë mashkulli
që lejon t'i duken flokët gruas së
tij... gruaja që shfaq flokët e saj,
sjell varfëri."
Në botën e qytetëruar liria e
besimit, e ndërgjegjies dhe liria e
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përkatësisë fetare janë të paprekshme dhe veshja është e drejtë personale e secilit, sipas vullnetit,
botëkuptimit dhe shijes. Madje nuk
guxon të pengohet, pasi të drejtat
elementare njerëzore nënkuptojnë
respektimin e diversitetit fetar, kulturor, politik e jo dhunimin dhe
cungimin e të drejtës së shprehjes
së mendimit të lirë dhe bindjeve
fetare.
Të ndalohet e drejta e
mbulesës-shamisë përbën jo vetëm
diskriminim fetar, por edhe diskriminim ndaj femrës, pasi njeriu
është qenia më me vlerë e gjithësisë. Atëherë, pse të diskriminohet
e drejta e tij për bindjet fetare,
morale, jetike e civilizuese?
Pretendimi se shamia është një
simbol fetar islam është i papranueshëm, pasi shamia nuk është në
asnjë mënyrë simbol, por normëparim, sepse simboli është ai që
s'ka detyrë tjetër përveç shprehjes
së përkatësisë fetare të bartësit të
tij, si, fjala vjen, kryqi në qafë ose
jarmulka hebraike.
Ndërkaq, shamia është diçka
krejt tjetër, pasi ajo ka një tjetër
detyrë të mirëfilltë, që është mbulesa dhe serioziteti, ndërkohë që nuk
i shkon ndërmend asnjërës prej
mbajtëseve të shamisë se mbajtja e
saj ka për qëllim të tregojë fenë e
tyre. Me këtë veshje ato u binden
urdhrave të Zotit të tyre dhe zbatojnë rregullat e fesë islame.
Për këtë arsye, ndalimi i mbajtjes së shamisë, siç bie ndesh me
parimin e lirisë, bie në kundërshtim
edhe me parimin e barazisë gjinore
dhe me konventat ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut, sepse cenimi
i kësaj të drejte do të thotë persekutim i fetares, ngushtim i lirisë së
saj, mohim i të drejtave të saj.
Civilizimi i vërtetë është ai që

karakterizohet nga toleranca, ai ku
ka vend për diversitetin fetar dhe
kulturor, që lejon diversitetin etnik
dhe mendor.
Njerëzit duhet t'i edukojmë për
të respektuar njëri-tjetrin, për të
pranuar njëri-tjetrin, edhe nëse
ndahen në besime e fe, e jo të kemi
urrejtje, fanatizëm, zili ndaj njëritjetrit. Këtë shumë mirë na e mëson
Kur'ani:
" Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni) e unë kam fenë time (që i
përmbahem)!" (El-Kafirun: 6)
Përqeshja e mbulesës dhe përpjekja për ta përdhosur atë nuk është
gjest intelektual e përparimtar,
është kthim në një sistem unitarist
dhe s'ka të bëjë aspak me civilizimin e shekullit tonë. Është cenim
flagrant i dy lirive themelore të të
drejtave të njeriut: lirisë personale
dhe asaj të besimit, të drejta këto të
garantuara edhe me Kornizën
Kushtetuese si dhe nga çdo ligj e
konventë ndërkombëtare e të drejtave individuale dhe kolektive të
njeriut.
Shamia nuk është risi për
shoqërinë shqiptare në tërësi, sepse
gjyshet dhe nënat tona dhe sot e
kësaj dite mbajnë shami me një
ndryshim në model, madje, edhe
më tepër, shamia apo mbulesa e
flokëve është pjesë e traditës së
veshjes sonë kombëtare, pa dallim
besimi.
Për shkak të perceptimeve të
gabuara, disa intelektualë kohët e
fundit kanë shkruar dhe shprehur
një revoltë të paparashikuar për
vajzat e mbuluara, kinse ato i janë
kthyer traditës konservatore turkearabe, por asgjë nuk kanë shkruar
për dukurinë e konvertimeve
shkatërruese, siç janë: lakuriqësia,
prostitucioni, narkomania e varfëria, si pasojë e korrupsionit që e
gjunjëzoi dhe e njollosi dinjitetin
kombëtar. Por, sipas tyre, vetëm
mbulesa po pengon dhe cungon
interesat tona elementare kombëtare! Mjerim!!! për nivelin e këtij
mentaliteti.
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KËSHILLË

KËRKIMI I DITURISË
-Rruga për në XhenetNga Habib Ahmedi
"Allahu do t'i lartësojë ata që
besojnë nga ju dhe ata që kanë
dituri të lartë." (Kur'an)
"Kërkimi i diturisë është obligim
për çdo musliman (mashkull dhe
femër)." (Hadith)
llahu i Lartmadhëruar është
Ai që na krijoi dhe na dha
furnizim dhe gjithashtu Ai
është që na udhëzoi. Ai ka thënë:
"Vërtet, Ne e krijuam njeriun në
vështirësi të njëpasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposhtë
askush? E thotë: "Unë kam shpenzuar shumë pasuri!" A mendon ai se
atë askush nuk e ka parë? A nuk i
dhamë Ne atij dy sy? Edhe gjuhë e dy
buzë? Dhe i sqaruam atij për të dy
rrugët." (El-Beled: 4-10)
Pasi na e dha aftësinë e të
gjykuarit, duke menduar dhe bërë
dallimin e gjërave, Ai na udhëzoi që
ta njohim Atë, që t'i njohim të
Dërguarit e Tij dhe të njohim fenë e
Tij, Islamin. Ai thotë: "Atëherë, dije
se nuk ka zot tjetër pos Allahut, kërko
falje për mëkatin tënd, për të besimtarëve e të besimtareve, Allahu di për
lëvizjet tuaja (për vepra) dhe për
vendin tuaj." (Muhammed: 19)
Këto versete kur'anore tregojnë
rëndësinë e diturisë dhe dobitë që
Allahu i ka dhënë asaj. Tregojnë
gjithashtu se dituria zë vend përpara
veprave, që atëherë kur Allahu e
udhëzoi Pejgamberin e Tij ta dinte se
Ai është Një dhe i vetmi i denjë për
adhurim. Pas kësaj, Ai e ka urdhëruar atë që të kërkojë falje për vete,
familjen e tij dhe umetin e tij.
Nëse muslimanët me të vërtetë
do t'i japin Islamit pozitën e merituar
në dituri dhe në mirësitë e saj,
padyshim do të jenë të aftë të mësojnë, por edhe t'u japin mësim të

A
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tjerëve. Ata duhet të fillojnë së pari
me vetveten dhe familjet e tyre, pastaj me fqinjët e tyre dhe me rrethin e
gjerë. Njëherë Muav ibn ebi Sufjani
r.a. mbajti një fjalim, ku në mes
tjerash tha: "Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: "Nëse
Allahu ia dëshiron dikujt të mirën, Ai
e bën atë shumë të ditur në fe (të mirinformuar)."
(transmetur
nga
Buhariu e Muslimi)
Kjo për arsye se dituria është
baza e të gjitha të mirave; ajo nxjerr
vepra të bazuara në urdhrat e Allahut
dhe udhëzimet e Pejgamberit a.s..
Kështu që çdo musliman duhet të
rrënjosë në mendjen e tij dëshirën e
madhe për kërkimin e diturisë.
Allahu xh.sh. e mësoi Pejgamberin e
Tij, dhe në këtë mënyrë të gjithë
muslimanët, që të kërkojë nga Allahu
t'ia shtojë diturinë. Ai thotë:
"…Thuaj, Zoti im, më shto dituri."
(Ta-Ha 20:114)
Fillimisht, të gjithë muslimanët
janë të barabartë përpara Allahut,
mirëpo ata që besojnë dhe janë të
devotshëm janë ata të cilët e kanë
vendosur diturinë e tyre në shkallët
më të larta (ata të cilët janë thelluar
në dituri). Allahu në lidhje me ata të
cilët kanë devotshmëri (takvallëk)
thotë:"…s'ka dyshim se tek Allahu më
i ndershmi ndër ju është ai që më
tepër është ruajtur (nga të këqijat)…" (El-Huxhurat, 49:13)
Dhe për ata që besuan dhe fituan
dituri Allahu thotë:
"Allahu i lartëson ata që besuan
prej jush, i lartëson në shkallë të
larta ata të cilëve u është dhënë
dituri, Allahu është i njohur mirë me
atë që punoni." (El-Muxhadele,
58:11)
Kur një rob i Allahut është i ngritur në dituri, atëherë ai do ta çmojë më
tepër krijimin e Allahut dhe do të
njohë më mirë cilësitë e Tij. Si pasojë,

ai përzemërsisht dëshmon se Krijuesi i
tij është i Vetmi që meriton adhurim, e
pastaj i gjunjëzohet Atij me modesti.
Allahu xh.sh. ka dëshmuar në favor të
robërve të Tij të ditur këto cilësi: kuptimin e plotë të Njëshmërisë së Tij dhe
frikën ndaj Tij. Ai e shpalli atë në dy
ajete, të cilat do të lexohen deri në
Ditën e Gjykimit:
"Allahu vërtetoi se nuk ka zot
tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe
engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është
zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot
përveç Tij, Fuqiplotit e të
Urtit."Ali-Imran, 3:18)
"…Po Allahut ia kanë frikën nga
robërit e Tij, vetëm dijetarët, Allahu
është
mbi
gjithçka,
është
Mëkatfalës." (Fatir, 35:28)
I Dërguari i Allahut xh.sh. ka
dhënë lajme të gëzueshme për të
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gjithë ata që kanë marrë përsipër
detyrën e kërkimit të diturisë.
Transmeton Ebu Hurejra se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Për atë i cili
merr rrugën për kërkimin e diturisë, Allahu do t'ia lehtësojë rrugën
për në xhenet." (Transmeton
Muslimi)
Nëse nuk do të kishte hadith
tjetër për rëndësinë e diturisë, do
të mjaftonte për muslimanët kjo
shprehje nga Pejgamberi a.s..
Sidoqoftë, Pejgamberi a.s. ka bërë
edhe më shumë se kjo. Ai e ka
inkurajuar
shoqërimin
për
kërkimin e diturisë: Ibn Mesudi
transmeton se Pejga-mberi a.s. ka
thënë: "Vetëm dy persona janë të
merituar për t'ua pasur lakminë:
një personi të cilit Allahu i ka
dhënë pasuri dhe i është mundësuar që ta shpenzojë në rrugë të
drejtë dhe një personi të cilit i
është dhënë dituri me të cilën
gjykon dhe i mëson të tjerët."
(Transmetuar nga Buhariu e
Muslimi)
Profeti dinte t'i përgëzonte
shoqëruesit kurdoherë që ata jepnin ndonjë gjykim të drejtë ose
ndonjë mendim të saktë. Imam
Muslimi transmeton se: Njëherë
Pejgamberi a.s. e pyeti Ubej ibn
Kaabin; "A e di se cili ajet në
Librin e Allahut është më i famshmi (më i madhi, kryesori)?" Ubeji
iu përgjigj duke lexuar Ajetu-lKursinë (ajeti kushtuar Fronit, El-
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Bekare, 2:255: "Allahu është Një,
nuk ka Zot tjetër përveç Tij. Ai
është Mbikëqyrës i përhershëm dhe
i përjetshëm…) I Dërguari s.a.v.s.
e përkëdheli ëmbëlsisht në kraharor e i tha: "Të uroj, Ebu
Mundhir për këtë dituri."
Ai kërkonte nga Allahu që t'i
lartësonte ata me një dituri të
vërtetë (të saktë, dobishme) dhe
me mirëkuptimin e këtij dini. Ibn
Abasi r.a. transmeton: "Njëherë
Pejgamberi a.s. më përqafoi e tha:
"O Allah! Dhuroji këtij dituri nga
Libri (Kur'ani)!" (Transmetuar nga
Buhariu)
Ai i urdhëroi të gjithë
shoqëruesit e tij dhe çdo musliman
që kishte pak dituri, qoftë edhe sa
një ajet, ta përhapin atë që e dinë
te të tjerët: Ai ka thënë: "Bartni
(transmetoni atë që mësoni nga
unë), qoftë edhe një ajet" (Transmetuar nga Buhariu)
Ai bëri dua të veçantë për ata
që mësojnë fjalët e tij dhe i transmetojnë ato te të tjerët. Zejd ibn
Thabiti transmeton se Pejgamberi
s.a.v.s. ka thënë: "Allahu e ndriçoftë
fytyrën e atij personi që dëgjon ato që
them unë dhe i mban mend ato, e
pastaj i përcjell ato te të tjerët, ngase
nganjëherë dikush që dëgjon nga të
tjerët i mban mend ato më mirë se
vetë dëgjuesi i drejtpërdrejtë ( ai që
ka qenë i pranishëm)." (Transmetuar
nga Ahmedi e Tirmidhiu)
I Dërguari a.s. siguroi se të

gjithë ata që e përhapin diturinë e
tyre do të marrin shpërblimin e
njejtë me atë të çdo muslimani që
vepron me atë dituri. Ebu Hurejra
tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë:
"Ai që e thërret tjetrin në udhëzim
do të ketë të njëjtin shpërblim me
shpërblimin e atij që e pason atë,
pa u zvogëluar shpërblimi i
asnjërit prej tyre." (Transmetohet
nga Muslimi)
Ai gjithashtu na e paraqiti
gjendjen madhështore të njerëzve
të ditur të umetit të tij: Ebu
Umame tregon se Pejgamberi
s.a.v.s. ka thënë: "I dituri qëndron
aq lart me adhurim, aq lart sa jam
unë më së paku te ju." Dhe vazhdoi: "Allahu, engjëjt e Tij dhe
gjithë ç'ka në qiej e në tokë, madje
edhe milingonat në zgavrat e tyre
dhe peshqit në ujë, luten për
bekime ndaj atyre njerëzve që
mësojnë të tjerët me dituri të
dobishme." (Transmetohet nga
Tirmidhiu)
Ai deklaroi se ulematë (dijetarët e fesë) janë trashëgimtarët e
tij. Ebu Derda ka thënë se e ka
dëgjuar Pejgamberin a.s. të ketë
thënë: "Ulematë janë trashëgimtarët e Pejgamberëve, ndërsa
Pejgamberët
nuk
kanë
lënë
trashëgim dirhem dhe dinarë, por
vetëm dituri. Ai që e merr diturinë,
ka marrë diçka të madhe."
(Tansmetuar nga Ebu Davudi e
Tirmidhiu)
Pasi t'i kesh lexuar tërë këto
premtime dhe lajme të gëzueshme,
duhet të pyesësh: ç'na duhet tjetër
për të zgjuar vëmendjen tonë?
Neve na është premtuar rruga e
lehtë për në xhenet, trashëgimi i
Pejgamberit tonë, pozitë e lartë,
gjendje madhështore dhe bujare,
bekime nga Allahu e lutje nga
gjithë ç'ka në qiej e në tokë; fytyrë
e qeshur, e shkëlqyeshme dhe e
bukur në Ditën e Gjykimit, kur
fytyrat e tjera do të jenë të errëta,
të dëshpëruara, të zymta e të
mjera. Pra, le të nisemi rrugës për
në xhenet; le të kërkojmë dituri
sot.
Nga anglishtja:
Ymer KURTOLLI
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THËNIET E MENDIMTARËVE ME
FAMË BOTËRORE RRETH:

ISLAMIT, KUR'ANIT DHE
MUHAMEDIT A.S.
Senad MAKOVIQ
ë këtë artikull do të përmbledhim
fjalët dhe mendimet e disa mendimtarëve të shquar botëror, të cilët, pas
studimeve të thella, kanë dhënë deklaratat
e tyre për fenë Islame, Kur'anin e
Madhërishëm dhe për Muhamedin a.s. Të
shkruhen të gjitha mendimet e njerëzve të
shquar botëror do të duhej të përmblidheshin në një libër, pasi janë të shumta, por
në këtë artikull do të përmendim veç disa
prej tyre.
Feja islame, që i është shpallur
Muhamedit a.s., është vazhdimi dhe kulminacioni i të gjitha religjioneve paraprake të
shpallura, e kësisoj ai është për të gjitha
kohët dhe për të gjithë njerëzit.
Këtë herë nuk do t'i gjurmojmë thëniet
e dijetarëve islamë, por do të paraqesim
pohimet e jo-ithtarëve të Islamit, një pjesë e
të cilëve pas studimeve kaloi në Islam.
TOMAS ARNOLD "Thirrja në Islam""Ne asnjëherë nuk kemi dëgjuar për ndonjë përpjekje për të detyruar jo-muslimanët
për të pranuar Islamin apo për ndonjë
persekutim të organizuar që ka për qëllim
zhdukjen e Krishterimit. Në qoftë se halifët
do të kishin zgjedhur një nga këto plane,
ata do ta kishin fshirë Krishterimin nga faqa
e dheut po aq lehtë siç u bë me Islamin
gjatë kohës së Ferdinandit dhe Isabelës në
Spanjë; me të njëjtën metodë që ndoqi
Luigji XIV për ta bërë Protestanizmin një
besim ndjekësit e të cilit dënoheshin me
vdekje; apo me të njëjtën lehtësi që u mbajtën hebrejtë larg Britanisë për më tepër se
350 vjet..."
DE LACY O'LEARY "Islam at the
Crossroads", London, 1923, pp. 8"Historia, ndërkaq, na mëson se legjenda
mbi muslimanët fanatik që kaluan botën me
furi dhe që i detyruan racat e pushtuara ta
përqafojnë Islamin me majat e shpatave të
tyre, është njëri ndër mitet më absurde fantastike, të cilën historianët ndonjëherë e
kanë përsëritur."
M. L. STODDARD "The Religion of All
Prophets", Pakistan, pp. 56- "Ngritja e
Islamit është mbase ngjarja më e çuditshme në historinë e njerëzimit. Duke buruar nga një vend dhe nga një popull, më
parë fare të papërfillur, Islami brenda një
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shekulli u përhap në mbi gjysmën e rruzullit tokësor duke zhdukur perandori të
mëdha, duke përmbysur religjione më të
vjetra, duke reformuar shpirtërat e forcave
dhe duke ndërtuar një botë të re, botën e
Islamit".
W. MONTOGOMERY "Watt, Islam
and Christianity Today", London, 1983, pp.
IX.- "Mendoj se shprehjet e ngulitura në
Kur'an dhe shprehjet e tjera të vizionit
islamik janë një thesar i madh: së vërtetës
hyjnore nga të cilat unë dhe oksidentalistët
e tjerë mund të mësojnë akoma shumë dhe
se Islami është një luftëtar i fuqishëm për të
na dhënë skeletin themelor të një religjioni
të së ardhmes."
H. A. R. GIBB "Wither Islam", London,
1932, pp. 379.- "Mirëpo, Islami ka për t'i
ofruar kauzës së njerëzimit edhe një shërbim. Fundja, ai qëndron më afër Lindjes së
njëmendtë sesa Evropa dhe posedon një
traditë të shkëlqyer të mirëkuptimit dhe të
bashkëpunimit ndërmjet racave. Asnjë
shoqëri tjetër nuk ka arritur sukses më të
madh në bashkimin e më shumë racave të
ndryshmë njerëzore... Islami e ka ende
fuqinë e pajtimit të elementeve, në dukje të
papajtueshme, racore dhe të traditës."
Gjithashtu për Islamin flasin edhe
CANNON TAYLOR, SAROJINI NADIU,

G.B. SHAW, A.J. TOYNBEE, EDWARD
MONTET, e shumë të tjerë.
Edhe deklaratat për Kur'anin dhe për
natyrën specifike të tij, si: ruajtja e tekstit
origjinal të tij, stili, metoda, përmbajtja dhe
ndikimi i tij në natyrën e brendshme të njeriut. Ne dimë se ç'ndjenja ngjall ky libër për
ata që e lexojnë në gjuhën e pastër dhe të
qartë arabe... si i zëvendëson idetë dhe
mendimet, si ndyshon ndjenjat shpirtërore
duke shkaktuar dridhje në emocionet e
njeriut dhe sikur i thotë lexuesit dhe dëgjuesit me zë të heshtur se unë nuk jam libër si
librat e tjerë, nuk jam vepër si veprat e tjera,
nuk jam...
Pjesa dërrmuese e orientalistëve janë
të një mendimi se teksti i Kur'anit dallon nga
të gjithë tekstet e librave të shpallura fetare.
Kur'ani është i ruajtur nga çdo e metë, i
pandryshuar; atë nuk e ka prekur dorë e
huaj, nuk është shtuar as hequr asgjë nga
teksti origjinal i tij. Mbeti i njëjtë gjatë gjithë
historisë, siç ishte shpallur Muhamedit a.s.,
i shkruar në letër, i ruajtur në zemrat e
njerëzve fjalë për fjalë, verset për verset
dhe kaptinë për kaptinë. Që nga momentet
e para të zbritjes së Kur'anit, Muhamedi
a.s. me gjithë shokët e tij e lexonin atë, e
nxënin përmendsh dhe e shkruanin me
pendë. Pra, qysh në fillim Kur'ani dallohet
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për dy elemente të shëndosha që nuk i
shquajnë librat e tjerë. Këto elemente bënë
që ai përfundimisht të tubohej me një saktësi dhe besnikëri të lartë dhe të mbetej i
saktë, gjeneratë pas gjenerate deri në ditët
e sotme.
SUSEH (orientalist çifut)- Kur bën dallimin në mes tekstit kur'anor dhe librave të
tjerë qiellore, vërteton faktin për
zëvendësimet dhe ndryshimet që pësuan
librat e shenjtë te çifutët dhe te krishterët.
Kjo është një e vërtetë për të cilën të gjithë
mendimtarët e mirëfillt të religjioneve pajtohen.
"Kur'anin muslimanët e ruajtën me
besnikëri dhe emanet të
lartë. Ai është libri i vetëm
i shenjtë i ruajtur dhe i
shpëtuar nga devijimet
dhe ndryshimet eventuale. Studiuesit e huaj të
Kur'anit shpeshherë gjuajnë shigjeta helmuese
kundër Islamit, mirëpo
realiteti dhe argumentet
historike janë më se të
qarta, ato nuk lënë vend
për dyshim se Kur'ani në
të vërtetë nuk pësoi
ndryshime dhe modifikime."
"Është më se e vërtetë se ai që nuk e
njeh gjuhën arabe, sintaksën, gramatikën
dhe retorikën e saj, asnjëherë nuk mund të
kuptojë rëndësinë dhe ajkën e Kur'anit."
LANDO (orientalist çifut)- "Osmani r.a.
bëri një punë të madhe rreth Kur'anit. Ai
kishte ngarkuar Zejd ibn Thabitin që të
bënte tubimin e ajeteve në formë të librit,
dhe që nga ajo kohë Kur'ani mori formën e
tij zyrtare për të arritur tek ne i shëndoshë,
pa ndonjë ndryshim, sado i vogël të ishte
ai."
LORA FAGLIRI (studiuese Italiane)"Kur'ani deri te brezi ynë është përcjellë me
një transmetim të përpiktë përmes një zinxhiri të pashkëputur dhe teksti i tij mbeti i
pastër, i pandryshuar gjatë shekujve, dhe i
tillë do të mbetet derisa të ekzistojë jeta në
sipërfaqen e tokës."
BLASHIRI (orientalist francez)- "Merita
më e madhe për ruajtjen e Kur'anit, pas
Pejgamberit a.s., i takon halifit Osman r.a.
në vitin 655 h. i cili me kohë kishte vërejtur
rrezikun që filloi t'i kanosej Kur'anit me lindjen e përçarjeve rreth leximit të drejtë të tij.
Ai kishte formuar komisionin për verifikimin
e shkrimit origjinal të Kur'anit, ashtu siç
kishte zbritur në kohën e Muhamedit a.s.,
duke mos lejuar futjen e asnjë elementi të
huaj në të ose largimin e ndonjë pjese prej
tij."
DI KASTRO (studiues francez)"Neve, evropianëve, deri tani nuk na është
dhënë rasti të kuptojmë domethënien e
saktë të Kur'anit, ndoshta pse nuk arritëm
të kuptojmë metodën e ligjërimit të tij, apo
pse doktrina e tij ishte kundër disa
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parimeve tona dhe nuk përputhej me mentalitetin tonë, mirëpo injorimi ynë kurrsesi
nuk do të thotë se Kur'ani nuk ishte dhe nuk
vazhdon të jetë libër hyjnor me ndikim të
madh në psikologjinë e njeriut."
FILIP HITI për metodën e ligjërimit të
Kur'anit thotë: "Ajo është aq e lartë, saqë
nuk mund të krahasohet me të tjera, nuk
mund të kopjohet, të emitohet etj."
XHORXH
SARTUN
(studiues
amerikan)- "Gjuha e Kur'anit numërohet si
gjuhë e Zotit dhe ajo është e plotë në një
definim dhe përcaktim të tillë; kjo ka bërë që
gjuha arabe të ngrihet më lart se çdo gjuhë

tjetër e botës."
NASRIJ SELEHEB "Gjuha e tij është
aq e lartë dhe superiore, saqë është e
pamundur për joarabin ta kuptojë dhe të
ndiejë kënaqësinë dhe bukurinë e saj.
Është gjuhë që e zgjodhi Zoti dhe e bëri më
të vlefshme se çdo gjuhë tjetër, kurse
Kur'ani është vlera më e çmuar e saj, sepse
është Fjala e Allahut."
Gjithashtu, Nasrij Seleheb flet se si i
çmonin as'habët citatet e Kur'anit më të
shtrenjta se çdo thesar i tokës. Pohon
gjithashtu faktin se një fat të tillë para përmbledhjes në një koleksion nuk e gëzoi asnjë
nga librat e shpallur hyjnor, të cilët nuk
gëzuan as kujdesin që pati Kur'ani, përmes
të cilit arriti t'i shpëtoi çdo ndërhyrjeje të
jashtme njerëzore, kurse në librat tjerë
hyjnorë u fut dora e huaj."
ZHAK VISLER (studiues francez)"Çdo përkthim i Kur'anit, qoftë ai edhe i
shkollës më të lartë, nuk mund të jetë
zëvendësim i tij. Që të kuptohet drejt, ai
duhet të lexohet me gjuhën e tij, e nuk ka
gjuhë në botë që mund të zëvendësoj atë.
Përkthimi i Kur'anit është i ngjashëm me
shkëputjen e lules nga rrënjët e saj."
RISLER- "Kur'ani, përveç që është
libër fetarë, në vete përmban edhe
esencën e të gjitha njohurive. Aty njeriu
gjen zgjidhje për të gjitha çështjet."
MARSIL (orientalist francez)- "Kur'ani
është fjalë e gjallë në zemrat e shumë
njerëzve-hafëzëve, është ndërmjetësues
në mes njeriut dhe Allahut, udhëzues
shpirtëror, sistem moral dhe ligji i botës. Ai
nuk është libër që i dedikohet vetëm një

shoqërie ose një periudhe të caktuar
kohore. Kur'ani është libër me një ligj të përjetshëm, të plotë dhe të përsosur. Është
Fjala e fundit e Zotit, e cila nuk shtrembërohet dhe nuk zëvendësohet; libër i cili njeriut
i ligjëron përmes ndjenjave të tij të brendshme, mendjes dhe natyrës së tij krijuese."
LJUBILDD WEISS (studiues i
Kur'anit)- "Tani e kuptova se libri të cilin e
mbaja në dorë ishte libër i shpallur nga Zoti;
libër i cili, edhe pse kaloi në duart e
njerëzve më tepër se 13 shekuj, studiuesit
nuk arritën t'ia zbulojnë fshehtësitë filozofike. Nga Kur'ani mua më del një zë më
madhështor sesa zëri i Muhamedit a.s.
Kur'ani që u ligjërohej arabëve në
shekullin VII dhe
tundte thellësitë e
tyre
shpirtërore
është po ai që ka
edhe sot të njëjtën
fuqi, edhe për lexuesin shekullit të
XX-të, por edhe të
shekullit të XXVtë."
Një i krishterë
Indian
thotë:
"Kur'ani është libri i
vetëm qiellor, i cili
mësohet përmendsh nga mijëra njerëz nga
të gjitha anët e botës, kurse librat e tjerë të
shenjtë i gjejmë të ruajtura vetëm me
shkrimin e shtypur. Po të ndodhë për ndonjë arsye që librat e shkruar në letra të treten
nga njerëzit, Kur'ani do të mbetet libri i
vetëm i ruajtur në gjoksa."
Gjithashtu si DERMINGEMI (orientalist
francez), SIDJU (orientalist francez),
JOGEL (orientalist anglez), ZHAN ZHAK
RUSOI, GOETHE, DR. STEINGASS,
MAURICE BUCAILLE, ARTHUR J.
ARBERRY etj. etj., tregojnë se Kur'ani
është libër i Zotit dhe jo vepër e Muhamedit
a.s.
Të gjthë dijetarët botëror, të cilët e
kanë studiuar biografinë e Pejgamberit të
Islamit në mënyrë objektive, në fund kanë
dëshmuar për madhështinë e personalitetit
të tij. Prej tyre janë:
NAPOLEONI- Napoleoni i parë (17691821), imperator i Francës, në histori njihet
si një burrë shteti dhe luftëtar i madh. Në
vitin 1812, kur hyri në Egjipt, u mahnit pas
drejtësisë dhe madhështisë së besimit
Islam. Rreshtat e poshtëshënuar janë
marrë nga vepra "Bonaparte et Islam" të
Cherfilsit. Napoleoni thoshte: "Musai (a.s.)
popullin e vet, Isai (a.s.) ithtarët e vet, kurse
Muhamedi (a.s.) tërë botën e ka lajmëruar
se ekziston Allahu i Madhërishëm dhe
është vetëm Një. Në Gadishullin Ballkanik
dominonte paganizmi. Gjashtë shekuj pas
Isait, Muhamedi (a.s.) ua predikoi arabëve
Allahun e Madhërishëm, për të cilën u
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munduan edhe Ibrahimi (a.s.), Isai (a.s.),
Musai (a.s.). Arianët (të krishterët që i takojnë Ariusit), që iu bashkangjitën arabëve
dhe ata që duke prishur besimin, fenë e
Isasë (a.s.) dëshirojnë të përhapin një
besim të ri me tre Zota (d.m.th. Allahu, biri i
Allahut, Shpirti i Shenjtë) e prishnin krejtësisht rehatinë dhe paqen e Lindjes.
Muhamedi (a.s.) atyre ua tregoi rrugën e
drejtë. U tha arabëve se Allahu (xh.sh.)
është Një dhe Ai as nuk ka baba, e as bir.
Besimi në shumë zota është një zakon i
pakuptimtë, që ka mbetur nga paganizmi."
Në një pjesë tjetër të librit gjenden këto
fjalë të Napoleonit: "Mendoj se, së shpejti,
do të kem mundësi të formoj një shtet duke
i tubuar të gjithë personat e dalluar, të
mençur të botës dhe ta udhëheq këtë shtet
(sipas parimeve të shkruara në Kur'an).
Besoj vetëm në drejtësinë e këtyre
parimeve islame, dhe në sajë të këtyre
parimeve njerëzit do ta arrijnë lumturinë."
ANNIE BESANT "The life and
Teachings of Muhammad", Madras, 1932,
p.p. 4.- "Është e pamundur që çdokush që
e studion jetën dhe karakterin e Pejgamberit
të madh të Arabisë, e që di se si mësoi dhe
jetoi ai, të mos ndiejë diçka tjetër, përveç
respektit të thellë ndaj tij, njërit prej përcjellësve të mëdhenj të porosive të të
Lartmadhërishmit. Edhe pse me këtë që po
shtroj para jush do të them shumë gjëra, të
cilat për shumë njerëz tashmë janë të njohura, prapëseprapë, sa herë që i rilexoj ato,
më kaplon një ndienjë e re admirimi dhe
respekti ndaj mësuesit të madh arab."
W. MONTOGOMERY "Mohammad
at Mecca", Oxford, 1953, p.p. 52."Gatishmëria e tij për të përjetuar
persekutime për shkak të besimit, karakteri i lartë moral i njerëzve, që i besonin
dhe që e konsideronin udhëheqës, si dhe
madhështia e arritjeve të përnjëhershme,
dëshmojnë për integritetin e tij bazë. Ta
konsiderosh Muhamedin mashtrues, më
shumë shkakton probleme sesa i zgjidh
ato. Aq më tepër, asnjë personalitet i
madh historik nuk është ndriçuar më zbehtë në Perëndim sesa Muhamedi."
DR. MICHAEL H. HEART- Në librin e
tij të famshëm "Klasifikimi i 100 personaliteteve me ndikim më të madh në histori" thotë: "Vënia e Muhamedit a.s. në
krye të listës së personaliteteve më me
influencë në histori, mund t'i befasojë lexuesit, por e vërteta është se ai ishte njeriu
më i suksesshëm në aspektin fetar e jetësor. Ai ishte i vetmi që e kompletoi misionin e tij fetarë, i përsosi ligjet e fesë dhe në
të besuan popuj të tërë gjatë jetës së tij.
Përveç përsosjes së fesë, ai themeloi
edhe shtetin e ri, duke i bashkuar fiset në
popull dhe popujt në umet. Dhe për
umetin e vet vuri bazat e jetës së tij fetare.
Ai, pra, e filloi misionin e tij fetar dhe jetësor dhe e përfundoi atë."
ENCIKLOPEDIA
BRITANICA"Muhamedi ishte Profeti më i suksesshëm
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i të gjithë Profetëve dhe personaliteteve
religjioze."
BERNARD SHOW- "Unë jam thellë i
bindur se sikur një personalitet i rangut të
Muhamedit të sundonte botën e sotme, do
të kishte sukses në zgjidhjen e problemeve botërore dhe do ta çonte botën kah
paqja dhe shpëtimi."
"Në kohën e tashme, shumë nga të
afërmit e mi evropianë kalojnë në fenë e
Muhamedit dhe mund të thuhet se konvertimi i Evropës në Islam tashmë ka filluar."
EMILE DERMENGHEM- "Muhamedi
është sigurisht një Profet nga radha biblike."
LA MARTINE- Historiani francez, në
librin e tij "Historia e Turqve", shkurtimisht
e respekton tejmase me fjalët: "Filozof,
orator, profet, ligjvënës, luftëtar, ngadhnimtar idesh, rilindës i sërishëm, i fesë së
logjikës dhe të Zotit pa idhuj dhe afreke:
Themelues i njëzet mbretërive të botës
dhe i një mbretërie shpirtërore Ai është
Muhamedi."
"Muhamedi është më pak se një Zotnjë Profet."
OTO VON BIZMARK- "O Muhamed,
më vjen keq që nuk kam qenë bashkëkohësi yt."
MAHATMA GANDHI- "Feja islame
urdhëron që të adhurohet Allahu dhe
vepra e Tij. Ndërkohë që Perëndimi ishte
në një errësirë të tmerrshme, ylli islam në
Lindje i kishte sjellë rehati, paqe dhe dritë.
Feja islame nuk është gënjeshtare... Unë i
kam lexuar veprat lidhur me jetën e
Profetëve të besimit islam dhe atyre që
janë pranë tij. Këto vepra ma kanë tërhequr shumë vëmendjen, saqë, kur i përfundova më erdhi keq që nuk kishte më. Unë
nxora përfundimin se përhapja kaq e
shpejtë e fesë islame nuk është bërë për
shkak të dhunës... Njerëzit me dëshirë e
kanë pranuar fenë islame. Në myslimanizëm ndërmjet Allahut dhe robit të Tij nuk
ka ndërmjetësues... Meqë krishtërimi
kishte shumë mungesa, ishte e nevojshme të bëhen reforma të ndryshme.
Kurse në muslimanizëm çdo gjë është
ashtu siç ka qenë në fillim. Nuk ka qenë

nevoja për asnjë ndryshim."
LLAV NIKOLLAJEVIQ TOLSTOJ"S'ka dyshim se Profeti Muhamed është
një ndër reformatorët më të mëdhenj të
njerëzisë. Atij i takon lavdi më i madh,
sepse njerëzinë e ka udhëzuar drejt dritës
më të madhe, drejtësisë dhe paqes, e ka
penguar derdhjen e pafajshme të gjakut
njerëzor dhe kështu i ka hapur rrugën përparimit dhe civilizimit. Këtë vepër të
madhe nuk do të mund ta zbatonte
askush tjetër përveç një njeriu, pos me
fuqi mbinatyrore, njeri që është i denjë
secilës, mrekullisë dhe kujdesit".
RILKE- "Kurrë s'ka lexuar, kurse tanishiko! Një fjalë e tillë dhe për dijetarin
është e paarritshme."
EDWARD GIBBON DHE SIMON
OCKLAY , "History of the Saracen
Empire", London, 1870, p.p. 54. - "Unë
besoj në një Perëndi dhe në Muhamedintë Dërguarin e Perëndisë, është predikim i
thjeshtë dhe i pandryshuar i Islamit.
Imazhi intelektual i Hyjnisë asnjëherë nuk
është degraduar me ndonjë idhull të dukshëm. Nderimet e Pejgamberit kurrë nuk e
kanë tejkaluar masën e virtytit njerëzor,
kurse parimet jetësore të tij e kanë mbajtur mirënjohjen e ithtarëve të vet brenda
kufijve të arsyes dhe fesë."
Po ashtu Gibboni, në librin e tij
"Ngritja dhe shkatërrimi i Perandorisë
Romake", jep mendimin për Kur'anin dhe
fenë Islame: "Në fenë e Muhamedit nuk ka
vend për dyshim, kurse Kur'ani është dritë
e dëshmisë për njëshmërinë e Zotit."
TOMAS CARLYLE - "Ka pasur edhe
njerëz të tjerë që kanë predikuar
monoteizmin, por asnjë s'ka qenë i
barabartë me besimin e tij të fortë dhe të
pastër në një Zot."
BOSWORTH SMITH - "Muhamedi
ishte krijues i umetit, themelues i perandorisë, rimëkëmbës i fesë në të njëjtën
kohë. Atij, edhe pse analfabet, i është
shpallur libri që përmban letërsi, jurispundencë, norma morale të përgjithshme si
dhe libra të shenjtë të përfshirë në një
libër. Dhe ai e ka shenjtërinë e vet edhe
sot e kësaj dite në një të gjashtën e
njerëzimit."
Po ashtu, si JAMES H. HEART,
JAMES A. MICHENER, FERLONG, S. H.
LEEDER, JOHN WILLIAM DRAPER,
CARL BRACKELMANN, D. V. BODLY,
ANDRIN SERVE, JULES MESERMAN,
edhe shumë mendimtarë të tjerë të shquar
botëror kanë dhënë mendimet e tyre mbi
Islamin dhe Profetin Muhamed a.s.
Literatura e këshilluar:
Dituria Islame: Nr. 1, viti 1986; Nr. 20, viti
1990; Nr. 22-23, viti 1991; Nr. 24, viti 1991; Nr.
25, viti 1991; Nr. 30-31, viti 1991; Nr. 36 viti 1992;
Nr. 51, viti 1993; Nr. 71, viti 1995; Nr. 98, viti
1998; Nr. 99, viti 1998.
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POROSI

RINIA NË
ISLAM
Enver DERVISHI
"Allahu është Ai që ju krijoi në
një gjendje të dobët, e pas asaj
dobësie ju dha fuqi, e pas fuqisë,
dobësi e pleqëri." (Rrum: 54)
inia është mesi i jetës dhe mesi i
çdo gjëje; është pjesa më e fortë
e jetës së njeriut, si dielli në
zenit që na ngroh më shumë. Rinia,
pra, na qenka pika më e lartë e jetës
sonë, periudha e fuqisë dhe e gjallërisë
kulminante. Mirëpo, krahas këtyre përparësive që po gëzonka mosha rinore,
edhe përgjegjësia për këtë moshë
qenka më e madhe.
Pejgamberi s.a.v.s. thotë:
"Nuk do të lëvizë njeriu nga vendi
pa u pyetur për katër gjëra: jetën ku e
ka kaluar, rininë ku e ka harxhuar, për
diturinë, çka ka bërë me të, dhe për
pasurinë, si e ka fituar dhe ku e ka
harxhuar."
Prandaj, njeriu duhet të jetë syçelur
dhe i kujdesshëm, në menyrë që rinia e
tij të mos i kalojë kot, duke bërë
harame, e pastaj, kur të dalë para
Allahut xh.sh., të mos mundë të gjejë
përgjigje për veprat e tij.
Si ta kalojmë rininë tonë?! Kemi
mjaft shembuj te Pejgamberët e Allahut
xh.sh. dhe te muslimanët në
përgjithësi, e sidomos te të rinjtë muslimanë, pasi ata gjithmonë kanë qenë
mbartësit dhe ruajtësit e dritës së
Islamit deri te ne.
Ne kemi shembullin e Ibrahimit
a.s., i cili nuk pranoi t'i adhurojë idhujt.
Allahuh xh.sh. na tregoi fjalët e tij në
Kur'an, kur thotë:
"Pasha Allahun, posa të largoheni
ju, unë kam për t'ua bërë atë që duhet
statujave tuaja! Dhe i bëri ato copëcopë, përveç njërit, më të madhit që e
kishin ata, e me shpresë se atij do t'i
drejtohen (për ta pyetur se kush i
theu)." (Enbija: 57-58)
"Kur ata i panë të thyer idhujt e
tyre, mendonin se kush i theu dhe
thanë: "…thanë: Kemi dëgjuar për një
djalosh që i përqeshte ata, të cilit i
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thonin Ibrahim." (Enbija: 60)
Për Ibrahimin a.s. thanë: "…një
djalosh”, sepse Ibrahimi a.s. në atë
kohë nuk ishte i vjetër, por i takonte
asaj moshe kur njeriu ka potencial, si
psiqik ashtu edhe fizik, për të dhënë
kontribut në çdo sferë të jetës, e sidomos të kontribuojë për fenë e Allahut
xh.sh.. Pra, ishte djalosh i ri dhe
asnjëherë nuk pranoi t'u nënshtrohet
djajve, duke refuzuar të besojë në
diçka tjetër përveç Allahut xh.sh. Ai
theu zotat që ata besonin, për t'u
treguar se ata që nuk mund ta mbrojnë
vetveten, nuk mund t'i mbrojnë as të
tjerët dhe nuk ia vlen të besohen.
Kështu veproi ulul-azmi a.s. për t'u
treguar njerëzve rrugën e drejtë dhe të
vetme, e dihet cila rrugë është ajo.
Allahu xh.sh në Kur'ani Kerim
thotë: "Ne me të shpallur të këtij Kur'ani
po të rrëfejmë ty (Muhammed) më të
bukurin rrëfim…" (Jusuf: 3)
Me të vërtetë ky është rrëfimi më i
bukur, rrëfim në të cilin bëhet fjalë për
një të ri musliman. Ky është Jusufi a.s.,
i cili në rini u sprovua me shumë gjëra,
por sprova më e rëndë për të ishte ajo
që i ndodhi me gruan e zotëriut të tij. Ky
i ri nuk vrapoi pas gruas që deshi ta
mashtrojë, por ajo vrapoi pas tij. Gruaja
e kryeministrit të Egjiptit ishte e sigurtë
se nuk do t'i zinte askush dhe për këtë
mund ta siguronte edhe Jusufin a.s.,
por ai nuk i frikësohej as asaj e as burrit të saj, por Allahut xh.sh., prandaj nuk
iu përgjigj epshit të saj. Ai u gjend para
dy situatash: të bënte imoralitet, ose të
futej në burg, sepse kishte të bënte me
gruan e kryeministrit. Por Jusufi a.s.
zgjodhi atë që ishte më pak e keqe për
të, edhe pse në konceptin bashkëkohor
zgjedhja e tij do të dukej çmenduri, kur
vihet në peshojë zgjedhja në mes
burgut dhe një gruaje të bukur të asaj
kohe. Allahu xh.sh. tregon përgjigjen e
tij:"…Allahu më ruajtë, ai, zotëriu im (e

burri yt), më nderoi me vendosje të
mirë. S'ka dyshim se tradhtarët nuk
kanë sukses." (Jusuf: 23)
Edhe shokët e Pejgamberit a.s.
ishin të rinj në fillim të shpalljes; më i
vjetri prej tyre ishte Ebu Bekr Siddiku
r.a. 38 vjeçar, pastaj Omeri r.a. ishte 10
vjet më i ri, Aliu r.a. ishte ende fëmijë,
kurse Zubejr bin Avvami ishte aty afër
për nga mosha. Mirëpo, edhe pse ishin
të rinj, këta janë ata të cilët hapën një
faqe të re të të menduarit dhe të vepruarit, për të mos u mbyllur derisa të lindë
Dielli nga lindja dhe të perëndojë nga
perëndimi.
Pra, vëllezër, a thua vallë janë për
t'u patur lakmi këta të rinj që i pati lakmi
bota dhe u renditën në listat botërore si
njerëzit më të ngritur në çdo fushë të
jetës, apo rinia e sotme e degjeneruar
evropiane, rini të cilën ne sot e imitojmë
dhe mundohemi t'i përcjellim çdo hap
dhe lëvizje të mbrapshtë, duke filluar
nga alkooli, droga, zinaja, bixhozi dhe
degjenerimi i femrës në emër të "civilizimit" dhe vazhdimësisë me kohën?
Një gjë duhet ta dimë dhe ta kemi
të qartë njëherë e mirë, se krejt ajo për
të cilën duhet t'a lakmojë rininë
perëndimore është ngritja e tyre në
arsim, shkencë e teknologji; duhet të
lakmojmë të rinjtë që shkelën Hënën e
jo ata që bredhin poshtë e lart rrugëve
pa kurrfarë qëllimi dhe synimi në jetë.
Vëllezër dhe motra të nderuara, le
të jemi ne ata që do të konsumojmë
vetëm të mirën dhe kurrsesi të keqen.
Dhe në qoftë se patjetër duhet të imitojmë dikë, atëherë le të jenë të rinjtë që
ngritën Islamin. Ta shfrytëzojmë rininë
tonë dhe ta çojmë në vend emanetin e
Allahut xh.sh., le të jemi ata për të cilët
Allahu thotë: "Le të jetë një grup i mirë
prej jush që thërret për të mirë dhe
ndalon nga e keqja."
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MUSLIMANËT NUK
PËRFAQËSOJNË

TERRORIZMIN
Enes LIMANI
"Ata që sillen mizorisht me
njerëzit dhe i tejkalojnë kufijtë pa të drejtë, njerëz të tillë
do të vuajnë një dënim të
dhimbshëm." (Kur'an 42:42)
slami, fe e shpallur nga All-llahu
xh.sh, i erdhi si dhuratë mbarë
njerëzimit, duke i ftuar ata në
dashuri, dhembshuri, e lumturi pa
dallim kombi, race ose ngjyre. Kjo fe,
me bukurinë e fjalës hyjnore, thërret
për një jetë të qetë dhe plot dashuri.
Fjala Islam rrjedh nga gjuha
arabe dhe ka kuptimin "PAQE". Islami
ka për qëllim dhurimin e një jete
paqësore, nëpërmjet së cilës pasqyrohet mëshira dhe bamirësia
e
pafund e Zotit në tokë.
Muslimani është i lidhur ngushtë
me moralin islam-mëshirë, bamirësi,
paqe dhe tolerancë, sepse All-llahu
xh.sh. urdhëron: "O ju që besuat,
hyni tërësisht në Islam (paqe): mos
ndiqni
gjurmët e djallit, ai është
padyshim armiku juaj i hapur." (ElBekare 208)
Kur'ani i mëson muslimanët që t'i
trajtojnë të gjithë njerëzit pa marrë
parasysh se cilit religjion, kombësi
apo race i takojnë, me mirësjellje e
drejtësi. All-llahu xh. sh. thotë: "Ata
që sillen mizorisht me njerëzit dhe i
tejkalojnë kufijtë pa të drejtë, njerëz
të tillë do të vuajnë një dënim të
dhimbshëm." (Kur'an 42:42)
Ky ajet na tregon se aktet terroriste kundër njerëzve të pafajshëm
janë në kundërshtim të plotë me
Islamin. All-llahu xh.sh. i ka ndaluar
të gjitha aktet e ligësisë, përfshirë
këtu edhe terrorizmin. Ai thotë: "Zoti
nuk i drejton veprat e atyre që shkaktojnë çrregullime." (Kur'an 10:81)
Padrejtësia e njerëzve në këtë
botë ndonjëherë arrin shkallën maksimale të dhunës, por kjo nuk u takon
muslimanëve, sepse lufta në Islam
është zgjedhja e fundit që mund të
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merret. Sa u përket atyre që nuk i
binden urdhrit të Zotit dhe punojnë
sipas bindjeve të tyre mizore, Allllahu xh.sh. ka përgatitur për ta një
dënim të dhimbshëm.
Në bazë të këtyre ajeteve (verseteve) nxjerrim përfundimin se
Islami nuk ka të bëjë fare me terrorizëm, por, përkundrazi, Islami urdhëron në punë të mira, paqe, lumturi
dhe harmoni. E terrorizmi dëshiron
një shoqëri ku mbretëron dhuna,
frika, ankthi dhe kaosi. 1
Mirëpo, ndonjëherë lufta është e
pashmangshme dhe e imponuar,
qoftë edhe pa dashjen tënde, sepse
dikush të lufton pa të drejtë, të plaçkit, të përzë nga vendi yt dhe t'i bën të
gjitha të ligat. Edhe Pejgamberit a.s. i
është dashur t'i luftojë pabesimtarët
pas torturave tmerruese që i bënë,
por për raste të tilla Allahu xh.sh. na
thotë: "Luftoni në rrugë të Zotit
kundër atyre që ju luftojnë, por mos i
tejkaloni kufijtë! Zoti nuk i do ata të
cilët i tejkalojnë kufijtë." (Kur'an
2:190)
All-llahu xh.sh. në këtë ajet na

bën me dije se, edhe nëse gjendemi
në luftë, nuk guxojmë ta teprojmë dhe
t'i tejkalojmë kufijtë.
Ndërsa, Pejgamberi a.s. i porosit
kështu shokët e tij kur të ndodhen në
flakën e betejës: "Mos vrisni fëmijë!
Shmangeni prekjen e njerëzve që ia
kanë përkushtuar veten lutjes nëpër
kisha! Kurrë mos vrisni gra dhe pleq!
Mos digjni e as mos prini pemë! Kurrë
mos rrënoni shtëpi!"
Pas vdekjes së Pejgamberit a.s.
vjen Ebu Bekri r.a. të cilit All-llahu
xh.sh ia kishte mbushur zemrën plot
urtësi. Ebu Bekri r.a., duke pasur
parasysh ajetet e Kura'nit dhe traditën e Pejamberit a.s., e porositi
ushtrinë e tij kështu: "Ndaluni, o
njerëz, që t'ju jap dhjetë rregulla për
t'i mbajtur në mend e në zemër. Mos
tradhtoni e as mos iu largoni rrugës
së drejtë! Ju nuk duhet të gjymtoni,
as të vritni fëmijë, burra të moshuar
dhe gra! Mos shkulni pemët e hurmave arabe, as mos i digjni me zjarr!
Mos prisni asnjë pemë frutore! Mos
therni asnjë kafshë nga tufa e
deveve, përveç atyre që ju duhen për
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të jetuar! Ka mundësi të kaloni para
atyre që ia kanë përkushtuar jetën e
tyre shërbimit ndaj manastireve.
Lërini ata në atë që janë përkushtuar...!" 2
Po t'i shikonte këto sjellje një
njeri i liruar nga fanatizmi dhe me një
logjikë të shëndoshë, do të kuptonte
shumë lehtë se feja islame nuk ëshë
përhapur me anë të dhunës apo tehut
të shpatës, siç pohojnë disa shkrime
të rreme të krishtera. Qeverisja e
vendeve përreth Jeruzalemit nga
muslimanët është një shembull i mirë
për t'u cekur. Aty mbretëronte paqja
dhe toleranca; muslimanët, çifutët
dhe të krishterët jetonin së bashku.
Ndërsa, sot, në këto vende jo
vetëm që nuk ka paqe, por në vend të
saj është ndezur lufta që nuk ka ndërmend të shuhet. Po të pyesësh një
fëmijë do të të tregojë se atje në
Palestinë vriten muslimanët pa pikë
mëshire, duke mos bërë dallim se
viktima është fëmijë, plak apo grua.
Por, megjithatë, dikush mund të
thotë se sot shumë organizata apo
muslimanë janë terroristë duke u
mbështetur në disa revista apo media
elektronike, të cilat pa pasur dije i
etiketojnë muslimanët si terroristë.
Ndoshta ka edhe të tillë, por mos të
harrojmë se Islami nuk përfaqësohet
nga një njeri apo organizatë që
vepron nën ombrellën e Islamit.
Por, a thua, një njeri që e quan
veten musliman a duhet të bëjë gjëra
të tilla, kur Allahu xh.sh. thotë:
"...Kini frikë Zotin! Ai është i njohur me atë që veproni." (5: 8)
Sigurisht se çdo musliman që ka
parasysh këto ajete nuk do të bëjë
gjeste të tilla.

Fytyra e Vërtetë e
Terrorizmit
Fillet e terrorizmit i shohim në
kohën e kryqëzatave. Ato do të merrnin me vete shumë jetë të pafajshme. Kryqëzatat përhapnin frikën
dhe tmerrin kudo që shkelnin, vrisnin
pa mëshirë çdo krijesë, plaçkisnin
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çdo gjë që u shkonte për dore. Kur
hynë në Jeruzalemin e sotëm, kryqtarët
sollën
gjakderdhje
të
tmerrshme. Të kaplojnë ethet kur
dëgjon se brenda dy ditëve u vranë
40.000 muslimanë, fëmijë, pleq e gra.
Ja se si krenohet një kryqtar me
dhunën e ushtruar ndaj muslimanëve.
Rajmondi i Agijes rrëfen: " Pamje
të mrekullueshme mund të shiheshin... pirgje me koka, duar, e
këmbë u panë në rrugët e qytetit.
Njerëzve u duhej të ecnin duke
shkelur mbi kufoma njerëzish e kuajsh. E megjithatë, këto ishin vogëlsira
në krahasim me atë që ndodhi në
Tempullin e Solomonit, i cili është një
vend ku zakonisht këndoheshin
shërbesa fetare... Në Tempullin e
Solomonit dhe në oborrin e tij njerëzit kalëronin në gjak deri në gjunjët
dhe kapistrat e kuajve." 3
Por, këta njerëz nuk kishin të
ndalur. Kur filluan të qeverisnin në
Jeruzalem, zunë të përzënë edhe
çifutët. E çifutët u pritën në Stamboll
nga Sulltan Pajaziti II, i cili ishte një
musliman i përkushtuar. Ai i lejoi të
jetojnë në vendin e tij dhe të praktikojnë besimin e tyre lirshëm.
Kjo tragjedi vazhdon edhe në
ditët e sotme, por në mënyra të tjera.
Në ditët e sotme shohim se Islami
sulmohet haptas, e muslimanët torturohen në mënyra çnjerëzore. Për të
parë më afër urrejtjen ndaj Islamit, do
të mundohemi të japim disa opinione
të njerëzve me "autoritet" në vendet e
krishtera.
John Gilchrist, një udhëheqës
shpirtëror në Afrikën e Jugut, për t'iu
kundërvënë shkrimeve dhe debateve
të Sh. Ahmed Didatit, shkroi librin:
"Islamic Invasion", nga i cili shkëpusim: "Përdorimi i torturave, vrasjet
publike, prerja e duarve, e këmbëve,
e veshëve, e gjuhëve, e kokave si
dhe nxerrja e syve, të gjitha këto janë
pjesë e ligjit islam sot, sepse janë
pjesë e kulturës arabe të shekullit
VII-të..." 4
Shihet qartë se si një prift, nga
fanatizmi i tepruar, shpreh arro-

gancën e tij dhe ia mvesh Islamit
krimet që nuk kanë të bëjnë me
Islamin, siç e pamë edhe më lart, por
fatkeqësisht prifti analfabet ende nuk
mund ta dallojë kulturën islame nga
ajo arabe!
Kryetari i Partisë Radikale Serbe,
Vojsllav Sheshel nuk hezitoi haptazi
të japë deklaratën më terroriste që
mund të ekzistojë:"Në momentin kur
në Serbi do të bien bombat e Natos,
në Kosovë nuk do të mbetet më
asnjë shqiptar." Në "Nasha Borba"
Dr. Mirolub Jevtiq shkruante: "Islami
e përjashton multikulturën dhe krijon
një fashizëm të ri në një formë më të
vrazhdë se ajo që kishte krijuar
Hitleri." 5 Krimineli Radovan Karaxhiq
deklaronte : "Islami duhet të eleminohet nga Evropa ." 6
Ish-prefekti i Prishtinës, Dushan
Simiq, në të përjavshmen amerikane
"Neës ëeek" tha :"Serbët luftuan që
ta shpëtojnë Evropën nga Islami. Ne
ende luftojmë që të pengojmë
përhapjen e Islamit në Evropë."
Pra, po shihet se kush janë në të
vërtetë terroristët: muslimanët apo...
Mos ta lëmë pa përmendur se Hitleri
nuk ishte prej muslimanëve, as Stalini
nuk ishte musliman, bombën atomike
nuk e hodhën muslimanët mbi civilët
e pafajshëm në Hiroshima. Mos harroni se ushtarët e Francës, e cila
ngrihet në emër të paqes dhe flet në
emër të demokracisë, gjatë luftës së
Algjerisë kanë çarë barqet e nënave
muslimane e njëkohësisht hidhnin
short në do të ishte fryti mashkull apo
femër. Këto gjeste nuk i kanë bërë
kurrë muslimanët.

Literatura:
1.Harun Jahja "Islami dënon Terrorizmin"
2.www.harunyahya.com
3.Po aty
4.www.horizonti.com
5.Po aty
6.Po aty
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A ËSHTË ISLAMI
ANTIVIRUS I VIRUSIT HIV
(AIDS)?
Lulzim KASTRATI
ot bota përballet me epidemi
shumë të rrezikshme, njëra prej
tyre është edhe virusi HIV, apo
AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrom), i cili është përhapur në
shekullin që lamë pas dhe vazhdon të
përhapet edhe në shek. XXI. Për këtë
virus bota harxhon me miliarda euro
dhe me mijëra njerëz vdesin në vit, e
megjithatë shkenca ende nuk ka arritur t'ia gjejë ilaçin.
Ky virus për herë të parë u shfaq
në Belgjikë, në vitin 1978, dhe të
sëmuret atëkohë ishin vetëm shtatë.
Në vitin1979 paraqiten rastet e para
në SHBA; në vitin 1980 u shënuan 58
raste, një vit më vonë numri arriti në
231 të sëmurë, ndërsa në 1983
numërohen 3064 raste. Jashtë SHBAve atë vit janë shënuar 2000 raste.
Pastaj raste të veçanta janë shfaqur në
Sudan,
Portugali,
Hong-Kong,
Japoni, Tajlandë. Kryesisht shiriti
afrikan i SID-ës konsiderohet më i rrezikshmi.
Në vitin 1993 janë
zbuluar rastet e para të
SID-ës në Shqipëri.
Statistikat e vitit1999 tregojnë 65 raste të infektuarish, ndërsa midis viteve
1993-2000 janë regjistruar 85 raste. Nga të infektuarit me këtë virus në
Shqipëri 49% janë të
gjinisë
mashkullore;
sipas zbulimeve të bëra
85 % e personave janë
infektuar nga rrugët seksuale dhe 90% e të infektuarve janë të moshës 20
deri 35 vjeçare.
Sipas OKTV-së deri
tani në Kosovë janë
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infektuar 54 veta me këtë virus. Sipas
Izet Sadikut, koordinator pranë
OKTV-së, ndër 54 raste me këtë
virus, 22 prej tyre kanë vdekur që nga
viti 1986 deri në dhjetor të vitit 2003.
Duhet të theksohet se në vitin 2001
janë infektuar 12 persona, përfshirë
edhe pesë ndërkombëtarë.
Në botë, sipas raporteve të institucioneve ndërkombëtare që merren
me luftën kundër kësaj sëmundje,
thuhet se ka 40-50 milionë njerëz të
infektuar, kurse vitin e kaluar kanë
vdekur 3 milionë njerëz. Po ashtu, kjo
organizatë parashikon se çdo ditë
regjistrohen 5000 raste të reja.
Çdo pasojë ka shkakun e vet, edhe
kjo sëmundje ka shkaqet e veta. Si shkak
kryesor i kësaj sëmundjeje është seksi i
lirë (zinaja), homoseksualizmi, safizmi
(homoseksualizmi femëror). Mjekët
kanë konstatuar se 70-74% e infektimeve nga ky virus në SHBA dhe në
Evropë janë pasojë e shfrenimit seksual.
Dr.Andrau Rigg, profesor i

mjekësisë për fëmijë në SHBA, thotë:
"Tri gjëra kryesore në përhapjen e
sëmundjeve
gjenitale
janë:
amoraliteti (prostitucioni), mjetet
kontraceptive (kondomët) dhe bindja
e gabuar se antibiotikët mund t'i
shërojnë këto sëmundje."
Dr. Seid Saig në librin "SIDAsëmundje e të rinjve" thotë: "Kjo
sëmundje godet një kategori të veçantë njerëzish… Kategoritë më të
ekspozuara janë: homoseksualët,
përqindja e të cilëve shtrihet deri në
70% të numrit të përgjithshëm, pastaj
konsumuesit e materieve narkotike
përmes shiringave .
Ç'thotë Islami për këto
shkaqe:
Allahu xh.sh. thotë:"Dhe mos iu
afroni imoralitetit (zinasë) sepse
vërtet ajo është vepër e shëmtuar dhe
është një rrugë shumë e keqe." (Sure
El-Isra 32)
Allahu xh.sh. nuk krijoi asgjë pa arsye dhe
shkak, edhe këto instikte
(ushqimi dhe seksi) njerëzore nuk i krijoi pa arsye.
Instikti për ush-qim ka
rolin e ruajtjes së individit, ndërsa instikti për seks
ka rolin e ruajtjes së llojit,
që ka prioritet ndaj ruajtjes së individit. Mirëpo,
Allahu xh.sh. nuk ia la
këtë rastësisë dhe as nuk e
lejoi të takohet një
mashkull çfarëdo me një
femër pa kurrfarë rregulli
dhe kushti. Për-kundrazi,
Allahu xh.sh. hartoi një
rrugë të caktuar, në të
cilën i thërret, i nxit dhe i
inkurajon njerëzit, e kjo
është martesa.
Islami, si fe hyjnore
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e ndaloi në mënyrë definitive prostitucionin (zinanë), homoseksualizmin
dhe safizmin, duke i mbyllur gjithashtu të gjitha dyert që shpien në këto
punë të liga. Islami thërret në pastërti
dhe moral në mënyrë të vazhdueshme
Islami e ndaloi seksin e lirë dhe
zhveshjen e femrës dhe urdhëroi që
ato të mbulohen në mënyrë që të mos
nxitet amoraliteti. Islami e ndaloi përdorimin e pijeve alkoolike dhe përdorimin e drogës për arsye se kjo
ndikon në humbjen e kontrollit të
njeriut. Islami e ndaloi edhe
homoseksualizmin. Popullin e Lutit
a.s., Allahu xh.sh. e shkatërroi për
shkak se ata njerëz ishin homoseksualë.
Islami i ndaloi të gjitha ato rrugë
që shpien tek e keqja dhe paralajmëroi se mosdëgjimi i ligjit të
Allahut xh.sh. do të ndëshkohet me
dënime të rrepta në të dy botët.
Allahu xh.sh. thotë:
"...dhe që nuk bënë kurvëri,
ndërsa kush i punon këto ai e gjen
ndëshkimin ." (Furkan 68).
Pejgamberi a.s. gjithashtu thotë:
"Kur në një popull shfaqet zinaja
(prostitucioni) dhe përhapet deri në
atë masë saqë bëhet haptazi, në të do
të përhapet murtaja (me termin"
murtaja" kuptohet çdo sëmundje
infektuese, ngjitëse) dhe sëmundje
që nuk kanë ekzistuar në mesin e të
parëve që jetuan para tyre." (tr.
Hakimi)
Pra, Islami, qysh para 14 shekujsh, na e ndaloi amoralitetin dhe
rrugën që të shpie tek ai dhe se atë
popull që nuk ndalet nga bërja e
këtyre të këqijave do ta godasin epidemi të rrezikshme vdekjeprurëse.
Pas gjithë këtyre argumenteve, të
cilat janë kaq të qarta, shihet se
Islami është antivirusi i virusit më
të rrezikshëm, në këtë rast HIV-it .
Edhe pse kaluan vite të tëra pas
zbulimit të shkaktarëve të kësaj
sëmundjeje, ende AIDS-i mbetet
ndër sëmundjet më të rrezikshme në
botë. Për fat të keq, ende mjekët dhe
mjetet informative i shmangen
thirrjes së pastër islame dhe u bëjnë
thirrje njerëzve që të kenë kujdes
gjatë seksit të lirë duke deklaruar:
"Nëse je prej atyre që bën seks të
shfrenuar, atëherë zgjidh një partnere, në vend që të bësh seks me këdo
që takon.
Nëse je prej atyre që përdorin
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drogë, atëherë provo të përdorësh
vetëm shiringa të dezinfektuara."
Kurse mediat ftojnë në liri të
pakufizuar në çdo gjë, edhe në seks
të lirë, të cilin e shohin si një gjë të
natyrshme dhe normale me përdorimin e kondomëve si mbrojtje
ndaj shtatzanisë dhe HIV-it. Ndërsa
78% e grave të pyetura për aventurat
e
tyre
jashtëmartesore
janë
përgjigjur se mjetet për parandalimin
e shtatzanisë kanë qenë motiv plotësues për këtë.
Sa ndihmuan këto në përhapjen e
virusit HIV?
Në SHBA, te personat e infektuar nga virusi HIV gjatë viteve 197983 është konstatuar se 72% e tyre
kanë qenë persona që merreshin me
seks të shfrenuar, kurse në Shqipëri
kjo përqindje shkon në 85%. Ndërsa
nga alkooli dhe droga, sipas statistikave zyrtare të organizatës për
shëndetësi, 50% e numrit të
përgjithshëm të dhunimeve dhe keqtrajtimeve dhe 86% e vrasjeve ndodhin nën ndikimin e mjeteve dehëse.
Për fat të mirë, ende ka njerëz që
thërrasin për ndalimin e kësaj
sëmundjeje. Dr. Kenxhi në librin
"Sëmundjet veneriane" thotë: "Në
Perëndim janë bërë përpjekje të
mëdha në fushën e ngritjes së vetëdijes shëndetësore për rrezikun nga
sëmundjet veneriane, por, përkundër

të gjithave, është vërejtur se këto
përpjekje kanë qenë të pasuksesshme
ngase shkollat dhe institucionet
mjekësore e vëjnë theksin te mjetet
për pengimin e shtatzanisë dhe në
largimin nga sëmundjet, e jo në
shmangien e marrëdhënieve seksuale
jashtëmartesore..."
Dr. Teodor Kuper thotë: "Morali
i njeriut është pengesë kur bëhet
fjalë për sëmundjet gjenitale dhe
përhapjen e tyre."
Sa i përket rrezikut që i kanoset
njerëzimit nga kjo epidemi vdekjeprurëse, Xhejms Reksoi, në "New
York Times", theksoi: "Rreziku nga
fuqia seksuale në fund të fundit
mund të jetë më i rrezikshëm sesa
rreziku i fuqisë bërthamore ...!"
Islami, qysh para katërmbëdhjetë shekujsh, theksoi largimin nga
marrëdhëniet seksuale jashtëmartesore dhe mbrojtjen e moralit. Islami
na mësoi se për t'u larguar nga një e
keqe duhet të largohemi edhe nga të
gjitha ato rrugë që të shpiejnë në
drejtim të saj, se nuk mund të largohesh nga e keqja në qoftë se nuk
largohesh edhe nga rruga që të shpie
aty. Kështu na mësoi Allahu xh.sh.
me urtësinë dhe diturinë e Tij
absolute. Dhe pas gjthë këtyre fakteve, duhet ta kuptoni, lexues të
dashur, se në të vërtetë Islami është
antivirusi i vetëm i virusit HIV.
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MAGNETET E
SHËNDETIT
Arsim AJGERAJ
skush nuk e di saktësisht
pse është kështu, por është
fakt se vendosja e magneteve heq dhembjen te pëlkymja
e pjesëve të trupit ose dhembjen e
kokës.
Për ata që besojnë në medicinën zyrtare tregimi për magnetet
do t'u duket sharlatanizëm, njësoj
si qaforet të cilat ndihmojnë
kundër
reumatizmit.
Mirëpo
hulumtimet e drejtorit të sektorit
pranë QHSH-së (Qendra për
Hulumtime Shkencore), dr Zhan
Bernar Baron, neurofiziolog i
famshëm,vërtetoi ekzistimin e
ndikimit të magnetëve në disa
receptorë muskularë. Ai gjithashtu
erdhi deri në përfundimin se Poli
i Jugut vepron kundër dhembjeve.
Pas këtyre hulumtimeve, dr.
Baroni vendosi t'i përdorë magnetet te disa pacientë duke punuar
sipas principeve të mjekësisë
tradicionale japoneze. Në të
vërtetë, ndoshta do të ishte më e
saktë të themi se këto metoda ai i
ripërdori pas një kohe të gjatë,
pasi në kohët e vjetra ato përdoreshin me të madhe. Por nuk duhet
të përziejmë efektet e magnetizmit
mineral me ato shtazor. Dr Baroni
dhe magnetizmi mineral janë
marrë me seriozitet dhe magnetet
e tij tani testohen dhe përdoren në
shumë klinika. Me to punojnë më
së shumti reumatologët, ortopedët,
specialistët e mjekësisë sportive,
kinezoterapeutët…
Filip Orengo, kirurg ortoped,
pohon se ka arritur rezultate të
mrekullueshme me magnete te
pëlkyemja, bile edhe në rastet më
të rënda. Dhembja zhduket gati në

A

21

momentin e njëjtë kur vendosim
magnetin "Eporec 1500 TDK",
thotë ai, ndërsa Poli i Jugut
mundëson mobilizimin e plotë të
nyjes dhe ecjen pa dhembje. Sa i
përket hematomave, zhduken 15
orë pas vendosjes së magnetit.
Është vërtetuar se 88% e pacientëve pas terapisë me magnet kanë
ecur normalisht dhe kanë vazhduar
punën. Disa mjekë të tjerë mendojnë se nuk është mirë të hiqet dorë
nga imobilizimi (si dr. Orengoja),
por, krahas magnetoterapisë të
vazhdohet edhe me vënien e
ngjitësve elastik.
Magnetet janë provuar në
lëndimet e ndryshme sportive,
qofshin ato lëndime të reja apo të
vjetra, si dhe te lumbagoja. Në
fund kanë ardhur në përfundimin,
për befasinë e shumë mjekëve që
nuk besonin, se magnetet janë
shumë efikas aty ku nuk janë arritur rezultate me metodat klasike të

kurimit.
Kinezoterapeutët i përdorin
magnetet te pacientët të cilët kanë
pasur paralizë periferike të fytyrës
që t'ua zvogëlojnë kontraksionin e
muskujve, ndërkohë që magnetet
kanë ndikim të madh edhe te ndalja e dhembjes së kokës. Është e
mjaftueshme, thonë mjekët të cilët
i kanë testuar magnetet, që të vendosen një ose dy magnete në
vendin ku ndodhet nervi i Arnoldit
për t'u ndalur intensiteti, frekuenca dhe kohëzgjatja e krizave te
pacientët që lëngojnë prej vitesh
nga kokëdhembjet e mëdha. Kjo
terapi, është e nevojshme të përmendet, mundëson heqjen e barnave nga përdorimi.
Edhe pse deri tani nuk ka pasur
shpjegime si dhe pse ndihmojnë
magnetet kundër disa sëmundjeve,
më e rëndësishmja është - thonë
ithtarët e tyre - që ato ndihmojnë.
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ZHYTJA NË AGONI
Shpata HOTI
"Dhe vetëm të Allahut janë ç'ka në qiej e
në tokë për t'i shpërblyer ata që bënë keq
me të keqen e tyre dhe për t'i shpërblyer
ata që bënë mirë me të mirën e tyre."
(Nexhm,31)
humica e njerëzve, pa ditur, janë në
gjumë, lindin të përgjumur, jetojnë të
përgjumur, martohen, rrisin fëmijën në
gjendje të përgjumur, vdesin të përgjumur
dhe në fakt kurrë nuk zgjohen. Asnjëherë
nuk ia arrijnë ta kuptojnë bukurinë dhe
mrekullinë e asaj që e quajmë ekzistencë
njerëzore.
Dituria është shkëndijë e shpirtit njerëzor, me anë të së cilës besimi fisnikërohet,
pasi feja është mendja. Kështu i tha
Pejgamberi s.a.v.s. një bediuini (fshatari) nga
fisi Havazin. Pak ka dobi nga besimi i verbër
nëse nuk kuptohet qëllimi i lartë i fesë dhe
nuk shihen frytet e saj të ëmbla. Pse nuk e
rikujtoni ndonjëherë se njeriu i trevës sonë
gjatë luftës barbare serbe ishte i djegur, i
masakruar, i vrarë, i përndjekur, i fyer e i
poshtëruar në mënyrën më çnjerëzore, por
kurrë i mposhtur. Pse?!
Allahu xh.sh. e krijoi njeriun në
mënyrën më të përsosur dhe e la të lirë të
vendosë se në cilën rrugë dëshiron të shkojë. A do të shkojë rrugës së drejtë të Islamit,
apo rrugës së dëshirave njerëzore, ku nuk
mundë ta ndalë veten nga të këqijat, nga
pasimi i rrugës së keqe, alkoolit, drogës,
duhanit e shumë gjërave të tjera. Këto gjëra
njeriun nuk e bëjnë të lumtur por fatkeq,
saqë do të dëshironte të bënte vetëvrasje, gjë
të cilën e ndalon rreptësisht Islami. Po ju
mund të pyesni: "Si mund të gjejmë
kënaqësi kur sëmundjet dhe vdekja e bëjnë
jetën kaq të hidhur? Ku është lumturia kur
bota është plot me luftëra, urrejtje e mosmarrëveshje dhe konfliktet po përhapen si
epidemi, kur familjet po shpërbëhen për kak
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të divorceve?"
Ligësia, aidsi, e vrasjet po përhapen në
një masë të madhe në të gjithë rruzullin tokësor. A nuk është kontradiktor fakti se jeta
shpesh është e dhimbshme, ndërkohë që
dëshira jonë e natyrshme është që ta gëzojmë
atë?
Gjatë shekujve njeriu ka luftuar për t'i
kapërcyer pengesat që shpesh e kanë hidhëruar, por më kot. Ai nuk është në gjendje t'i
zgjidhë vetë problemet dhe ka nevojë për
këshilla dhe udhëheqje nga një burim më i
lartë për të kapërcyer vështirësitë e jetës.
Kush, përveç Allahut, është në gjendje ta
udhëheqë më mirë njerëzimin? Kujt mund t'i
mbështetemi tjetër përveç Allahut? Në fakt, a
mund të imagjinojmë se Allahu do ta linte
njeriun pa udhëheqje dhe ndihmë? Jo, sepse
Allahu e krijoi njeriun në mënyrën më të përsosur. Pra, Allahu e bëri atë mbizotërues të
gjërave që ekzistojnë mbi tokë. E si të mos
jemi falënderues ndaj Tij? Pse të mos jemi ne
ata të cilët e falënderojnë Allahun duke bërë
punë të mira, duke falur namazin, duke ndihmuar njëri-tjetrin?
Ka të atillë që e propagandojnë Islamin
si fe që çon në prapambetje!!! Në një kohë
kur gjithë shkencëtarët e huaj e paraqesin
Islamin si religjionin më të përsosur, dhe shumica e banorëve muslimanë të Perëndimit e
praktikojnë Islamin në jetën e tyre, ne muslimanët e ashtuquajtur imitojmë verbërisht
jetën e perëndimorëve, së cilës ata i janë
larguar apo tentojnë t'i largohen. Sot shkalla e
ulët e njerëzimit merret me përqeshjen dhe
transmetimin e gabuar të Islamit, mundohet
t'i largohet, sa më shumë ligjeve të Allahut
dhe të bëjë dëm, shpifje ndaj njëri-tjetrit, të
gënjejë, të përgojojë… Pse nuk i thoni vetes
njëherë ndaluni, ndaluni prej të gjitha këtyre
të këqijave? Të shohim seç thotë Islami.
Allahu xh.sh. thotë: "Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por
Allahu e plotëson dritën e Vet." (Es-saff-8)
"Kush bën vepra të mira, bën për vete,
kush bën keq, bën kundër vetes, pastaj do të

ktheheni te Zoti juaj." (Xhathije-15)
Nuk duhet shikuar Islami te njerëzit që
quhen muslimanë. "Të gjithë bijtë e Ademit
janë mëkatarë, përveç atyre të cilët pendohen." (Hadith)
Ky hadith, pra, tregon se njeriu gabon
vazhdimisht dhe nuk duhet të marrim si
shembull në jetën tone njerëzit, por jetën
dhe veprën e Pejgamberit tonë s.a.v.s., besimin e fortë, krenarinë dhe urtësinë etj.,
sepse përsosmëria i takon vetëm Allahut
xh.sh.
E ne duhet të mundohemi ta ndryshojmë veten tonë. Do të pyesni se si të
ndryshojmë. Nuk mund ta ndryshoni veten
tuaj nëse nuk lexoni dhe nuk hulumtoni të
vërtetën.
Allahu xh.sh. thotë:
"A janë të barabartë ata që dinë dhe ata
që nuk dinë? Por vetëm të zotët e mendjes
marrin mësim."
Qytetërim nuk do të thotë të notosh në
pasuri e në dëfrime. Maksim Gorki ka thënë:
"Duket se njeriun nuk e shkatërrojnë
vështirësitë, ajo që e shkatërron njeriun
është padituria. Dituria jonë është vetëm një
pikë, kurse padituria det i paskaj." Ndërsa
filozofi Bekam thotë: "Dituria e mangët
shpie në mosbesim, ndërsa dituria e thellë e
kthen mosbesimtarin në folenë e besimit."
Në fund do të doja që populli shqiptar
të zgjohej nga kjo agoni që i ka kapluar
shpirtrat e tyre, se në të vërtetë dënimi i
Allahut është më i madh, por edhe shpërblimi është i madh për ata që bëjnë durim.
Allahu xh.sh. thotë:
"O ju që besuat, hyni në Islamizmin
(përqafimi i fesë Islame në tërësi), e mos
ndiqni rrugën e djallit, sepse ai është armik
i juaj i hapët." (El Bekare 208)
"O ju që besuat, kijeni frikë Allahun me
një sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni,
vetëm se duke qenë muslimanë (besimtarë)!"
(Ali Imran 102)
Njeriu nganjëherë thotë sikur të mos
isha, por pasi je, çfarë je?
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STRESI MODERN
D H E

S H Ë R I M I

I

T I J

M E

K U R ' A N
Shahid Athar M.D.
tresi është mbështetja më e zakonshme e kohës moderne. Ai është
shkaktari i sëmundjes së ulcerës
peptike, të arteries koronare të zemrës,
të depresionit, të sëmundjes auto-imunitare, të hipertensionit, të diabetit,
madje edhe të kancerit. Në formën më të
butë, ai manifestohet si shqetësim, tendosje në punë, shkollë dhe shtëpi.
Problemet e rëndomta mjekësore, si tensioni, dhembja e kokës, pagjumësia dhe
dhjamosja i atribuohen gjithashtu stresit
të pazakontë. Askush nuk është i lirë nga
stresi, por disa e përballojnë atë më mirë
se të tjerët.

S

Stresi rrjedh nga faktorët e
mëposhtëm:
a.Frika nga e panjohura dhe përpjekja për të kuptuar dhe kontrolluar
fatin.
b.Humbja e njerëzve dhe e gjërave
të dashura dhe paaftësia për t'i tejkaluar
humbjet.
c.Konflikti i brendshëm mes zemrës
dhe mendjes, në mes asaj që njihet si e
vërteta dhe dështimi për ta pranuar si të
vërtetë.
Pranimi i së vërtetës mund të kërkojë ndryshimin e shprehive tona dhe të
mënyrës së jetesës të cilës ne i përmbahemi për disa arsye, si: kënaqësia, gëzimi, shija, krenaria racore ose
trashëgimia etj.
Le të shikojmë se si përballet
Kur'ani me situata të tilla:

kanë bekime e mëshirë dhe të tillët janë
ata të udhëzuarit në rrugën e drejtë."
(2:155 -157)
Kështu, në Islam, ne nuk e kemi
konceptin e së drejtës së pronësisë së
pasurisë dhe jetës. Çdo gjë i takon Zotit
dhe kthehet tek Ai. Kështu, nëse nuk e
zotërojmë atë gjë, pse të vajtojmë për
humbjen e saj?
a.Fati ynë është i paracaktuar. Ne
nuk kemi kontroll mbi të. Ajo që kemi
nën kontroll është një vullnet i lirë, i
kufizuar-pra veprat tona, zgjedhjen për
të bërë mirë ose keq, për të besuar Zotin
ose për të mos e besuar Atë, por ne nuk
kemi kontroll mbi ngjarjet e së nesërmes
që nuk lidhen me veprat tona. P.sh. nëse
do të kemi një djalë apo një vajzë, nëse
ai/ajo do të ketë sy të zinj apo gështenjë,
ose nëse do të më ndodhë një aksident
nesër apo jo. Nuk ia vlen të brengosesh
për gjëra të tilla.
b.Refuzimi i besimit, që në Kur'an
është quajtur një sëmundje. Mohimi i së
vërtetës është pasojë e arrogancës.
"Në zemrat e tyre kanë sëmundje, e
Allahu u shton sëmundje edhe më
shumë, për shkak se ata përgënjeshtruan" (2:10)
Prandaj, pasi mbështetemi në veten

tonë, ne krijojmë një konflikt të brendshëm - mes zemrës dhe mendjes. Për ta
përmbajtur atë konflikt mendja dërgon
sinjale te gjëndrat, të cilat sekretojnë
hormone, si adrenalina, të cilat sjellin
rrahje të shpejta të zemrës, djersitje,
dridhje, etj. Ky konflikt i të gënjyerit
mund të jetë për shkak të krimeve "TË
VOGLA", si vjedhja dhe shkelja e
kurorës, ose e krimeve të mëdha, si,
mospranimi i Zotit.
3. Fazat e zhvillimit të shpirtit janë:
a. Nefs el Ammarah - Shpirti i zjarrtë (i pasionuar)
"Unë nuk shfajësoj veten time, pse
epshi është shumë nxitës për të keqen,
përveç atë që e ka mëshiruar Zoti im, se
Zoti im është që fal e mëshiron shumë."
(12: 53)
Ky shpirt priret drejt kënaqësisë
sensuale, pasionit dhe vetëkënaqjes,
zemërimit, zilisë, lakmisë dhe mendjemadhësisë. Interesimet e tij janë kënaqësia e trupit, plotësimi i dëshirave
fizike dhe egoizmi. Thotë i Dërguari
a.s.: "Armiku juaj më i zjarrtë është
shpirti i keq, i cili jeton brenda trupit
tuaj." (Buhari)
Nëse ky shpirt i keq nuk kontrollohet, ai mund të çojë në një stres të

Humbjet janë një sprovë për ne
"Ne do t'ju sprovojmë me ndonjë
frikë, me uri, me ndonjë humbje nga
pasuria, nga jeta e nga frytet, po ti jepu
myzhde durimtarëve. Të cilët, kur i
godet ndonjë e pakëndshme, thonë: "Ne
jemi të Allahut dhe ne vetëm tek ai kthehemi!" Të tillët janë ata që tek Zoti i tyre
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pazakonshëm dhe në efektet e pasojave
të tij.
b. Nefsi el Levvameh (Shpirti
qortues )
"Betohem në shpirtin që është
shumë qortues!" (75: 1)
Ky shpirt është i vetëdijshëm për të
keqen, e kundërshton atë, lutet për
mirësinë e Zotit dhe për falje, pendohet,
përpiqet të ndyshojë dhe shpreson të
arrijë shpëtim.
"Ka edhe të tjerë që i kanë pranuar
mëkatet e veta: ata përzien vepra të
mira, e edhe të tjera të këqija. Atyre do
t'ua falë Allahu, se Ai ia fal atij që pendohet, e mëshiron atë që përmirësohet."
(9: 102)
Hadith: "Janë dy impulse (shtysa)
brenda nesh. Një mendim thërret drejt së
mirës dhe e miraton të vërtetën. Ai që e
ndien këtë impuls duhet ta dijë se ai vjen
nga Allahu. Një tjetër impuls vjen nga
armiku ynë (djalli), i cili të çon në
dyshim, mbështet të pavërtetën dhe
përkrah të keqen. Ai që e ndien këtë
duhet t'i kërkojë mbrojtje Allahut nga
djalli i mallkuar" Ky shpirt i lajmëron
njerëzit për dëshirat e tyre të pavlera, i
udhëzon dhe u hap derën e virtytit dhe
drejtësisë. Është një hap pozitiv drejt
rritjes shpirtërore.
c. Shpirti i kënaqur (Nefs el
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Mutmeinneh)
"O ti shpirt i bindur plotësisht!
Kthehu te Zoti yt i vetëkënaqur e i pranuar! Hyr në turmën e robërve të Mi! Dhe
hyr në xhenetin Tim!" (89: 27-30)
Kjo është pozita më e lartë e zhvillimit shpirtëror. Shpirti i kënaqur është
një gjendje lumturie, kënaqësie dhe
qetësie. Shpirti është në paqe sepse e di
se, pavarësisht nga humbjet e tij në këtë
botë, ai do të kthehet te Zoti. Lehtësimi
i tendosjes shfaqet nga lufta me pengesat që pengojnë qetësinë e mendjes dhe
të zemrës.
Ç'duhet të bëjmë në raste
paniku dhe dëshpërimi?
Në raste paniku jobesimtarët sillen
ndryshe nga besimtarët. Ata nuk kanë
kujt t'i drejtohen, kujt t'i kërkojnë falje;
jeta e tyre është kjo botë që nuk mund
ta kontrollojnë, kështu që ata bien edhe
më tepër në depresion. Pastaj do të
shohim se, nëse janë mësuar ta kalojnë
këtë gjendje me pije, ata do të fillojnë
të pinë më tepër dhe do të bëhen të
alkoolizuar ose kriminelë.
Në anën tjetër, një besimtar vepron
si vijon:
a.Shton dhikrin (Përmendjen e
Zotit).
"Ata që besuan dhe me të përmen-

dur Allahun, zemrat e tyre qetësohen;
pra, ta dini se me të përmendur
Allahun zemrat stabilizohen." (13: 28)
b. Shton namazin e tij.
"O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me të falur, se vërtetë
Allahu është me durimtarët." (2: 153)
c. Kërkon falje.
"Unë u thashë: "Kërkoni falje Zotit
tuaj, se Ai vërtet fal shumë." (71: 10)
Përveç atyre që përmendëm më
lart, ne duhet të vazhdojmë të luftojmë
për të ngritur vetveten.
"Allahu nuk e prish gjendjen e një
populli (nuk ua largon të mirat)
përderisa ata ta ndryshojnë veten e
tyre." (13: 11)
Në përmbledhje, do të konkludoja
se stresi vjen si rezultat i mungesës së
qetësisë së brendshme në sajë të konflikteve brenda nesh. Kjo çon në
shqetësime të jashtme në sjelljen dhe
shëndetin tonë. Qetësia e brendshme
mund të arrihet vetëm me besimin në
Zotin e Plotfuqishëm, duke e kujtuar
Atë herëpashere, duke kërkuar falje
nga Ai dhe duke kërkuar ndihmë në
kohë të vështira.
Përktheu nga anglishtja:
Suela DIBRA
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MARTESA
NË ISLAM
Zekir SHALA
eja islame martesën e ka nxitur
dhe e ka porositur. Në Kur'an
dhe në hadith, martesa përmendet në forma të ndryshme. Ajo
përmendet si traditë e Pejga-mberit
a.s., si argument i ekzistimit të
Allahut xh.sh. Martesa për dikë është
e detyrushme (vaxhib), për dikë e
dëshirueshme (mustehab) dhe për
dikë mund të jetë e ndaluar (haram).
Rregulli i përgjithshëm është se
martesa është sunet muek-kede, traditë e Pejgamberit a.s. Enesi r.a. transmeton
se:”kishin
ardhur
te
Pejgamberi a.s. tre persona dhe
kishin pyetur për ibadetin e
Pejgamberit a.s. Pasi u njohën me të,
i pari tha: "Unë do të falem tërë
ditën." I dyti tha: "Unë do të agjëroj
pandërprerë." I treti tha: "Unë nuk do
të martohem kurrë." Ndërkohë erdhi
Pejgamberi a.s. dhe u tha:"Unë e njoh
më mirë se ju Zotin dhe më shumë se
ju frikohem prej Tij, mirëpo natën e
kaloj në lutje e gjumë, agjëroj e ha
dhe martohem. Ai që largohet nga
suneti im, nuk më takon mua."
Martesa është e detyrueshme
(vaxhib) për burrin që ka kushte të
mira materiale dhe që është i sigurtë
se ka një temperament të tillë që nuk
mund të përmbahet nga imoraliteti.
Martesa është e dëshirueshme
(mustehab) për burrin që mund ta
mbajë gruan materialisht dhe që është
i sigurtë se mund të ruhet nga
imoraliteti. Transmeton Taberaniu,
nga Sead Ibn Ebi Vekasi r.a., se
Muhamedi a.s. ka rekomanduar
martesën dhe është deklaruar kundër
beqarisë (murgjërisë).
Martesa është e ndaluar (haram)
për burrat që nuk janë në gjendje t'i
kryejnë detyrimet materiale ndaj
bashkëshorteve, ose nuk mund të kenë
marrëdhënie intime. Gjithashtu,

F
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martesa është haram edhe për ata
burra të cilët vuajnë nga sëmundjet e
rënda e të pashërueshme, nga sëmundjet ngjitëse të lëkurës, sëmundjet
shpirtërore etj., të cilat nuk i mundësojnë jetë normale. Burri është i
detyruar t'i tregojë gruas së tij të
ardhshme për të gjitha të metat e tij të
mundshme, por kjo vlen edhe për
gruan. Që nga Ademi a.s. vazhdon
obligimi për të besuar në Allahun
xh.sh. dhe për të vazhduar gjininë
njerëzore me anë të martesës së
ligjshme. Duke u martuar njerëzit e
ruajnë më mirë moralin, shëndetin,
familjen dhe shoqërinë. Muhamedi
a.s. thotë : "Kush martohet, ai ka ruajtur dy të tretat e fesë së tij."
Fshehtësia e martesës qëndron në
këto pika:
1) Në ruajtjen e gjinisë njerëzore.
Është çështje themelore dhe e
padiskutueshme se martesa nënkupton
shtimin e gjinisë njerëzore dhe

paraqet
faktorin
kryesor
për
vazhdimësinë dhe qenësinë e saj
derisa të jetë kjo botë. Ç'është e vërteta, edhe në Kur'anin e Madhëruar aludohet për rëndësinë shoqërore të saj,
kur thuhet: "O ju njerëz. Kini frikë
Zotin tuaj, që ju ka krijuar prej një
vete (njeriun) dhe nga ajo krijon
palën (shoqen) e saj, e prej atyre të
dyve u shton burra shumë e gra ."(EnNisa 1)
Edhe Muhamedi a.s. për rëndësinë e shtimit thotë: "Martohuni që të
shtoheni, se unë do të mburrem me ju
para popujve të tjerë." (Bejhakiu dhe
Abdu-Rrezaku)
2) Në ruajtjen e familjes
Falë martesës, të cilën Allahu
xh.sh e ligjëroi, fëmijët mburren me
faktin se u takojnë prindërve të caktuar, sepse në familje ndiejnë përkatësinë e vet, respektin njerëzor dhe harmoninë shpirtërore. Po të mos kishte
martesë, shoqëria njerëzore do të
mbushej me fëmijë të paligjshëm dhe
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jashtë kujdesit familjar. Muhamedi a.s
thotë: "Atë që nuk e edukojnë drejt
prindërit, do ta edukojë koha." Si
është sot "koha", ose më mirë të themi
ambienti në të cilin rriten fëmijët, këtë
çdokush, nëse nuk është i verbër,
mund ta shohë.
3) Në shpëtimin e shoqërisë
nga prishja e moralit
Martesa e shpëton shoqërinë nga
prishja e moralit dhe mbron individin
nga prishja e shoqërisë, sepse instiktet
biologjike ndaj gjinisë tjetër gjejnë
shprehje në martesën e lejuar. Lidhur
me rëndësinë morale të martesës,
Muhamedi a.s. i drejtohet rinisë
mekase në përgjithësi, e sot neve në
veçanti, duke thënë: "O ju të rinj,
kush ka mundësi për martesë, le të
martohet, sepse ajo të ndal nga shikimi i ndaluar ( harami) dhe siguron
mbrojtje për organet gjinore. Ai që
nuk ka mundësi, le të agjërojë, sepse
agjërimi është frenuesi i epshit."

marrëdhënieve seksuale të palejueshme dhe shkakton infektim akut
në mitër dhe në herdhe. Gjithashtu,
mund të ndikojë te fryti në mitrën e
gruas duke ia dëmtuar sytë fëmijës,
ose duke i shkaktuar verbëri të plotë.
Sëmundja e Sifilizit. Kjo sëmundje ngjitet me anë të marrëdhënieve
seksuale të palejueshme. Shkakton
infektimin e lëkurës, nyjeve, eshtrave,
por edhe tendosjen psiqike.
6) Në nxitjen e dashurisë
prindërore
Me anë të martesës lind dashuria e
madhe e prindërve ndaj fëmijëve të
tyre. Kjo shihet qartë te ndikimi i
madh që ka dashuria e prindërve te
fëmijët, gjatë përkudesjes, edukimit,
si dhe në përpjekjet e tyre për një jetë
të mirë dhe një ardhmëri të gëzuar.
Muhamedi a.s. ka thënë: "Kjo botë
është kënaqësi, e kënaqësia më e mirë

e kësaj bote është gruaja e mirë."
(Transmeton Muslimi, Ibn Maxhe)
Një musliman i devotshëm, në
kohën e Me'munit, me emrin ELVakid, i drejtohet Allahut xh.sh. me
këto fjalë: "O Zoti im, të falënderoj
Ty, pasuria më e madhe që më ke
dhënë në këtë botë është gruaja ime."
O ZOT NA I FORCO KËMBËT
NË FENË TONË, NA MBRO PREJ
NDËSHKIMIT TË ZJARRIT DHE
PARAJSËN NA E BË REALITET!

Literatura e konsultuar:
1. E drejta martesore në Islam, Prishtinë
1996.
2. Morali Islam, Prishtinë 1996.
3. Gruaja në Islam, Bekir Topaloglu,
4. Seksualiteti në Islam, Gjilan, pa vit
botimi.
5. Rregullat e fejesës e të martesës,
Abdullah Nasih Ulvani.

4) Në ndihmën ndaj njëritjetrit
Me anë të martesës bashkëshortët
ndihmojnë njëri-tjetrin në formimin e
fëmijëve, në edukimin e tyre dhe në
punët e përditshme, ku secili plotëson
punën e tjetrit. Pra, gruaja merret me
punët e saj dhe me të gjitha aktivitetet
dhe veprimtaritë e tjera që i përshtaten asaj si femër.
Me fjalë të tjera, ajo kryen detyrat
e saj ndaj burrit dhe kujdeset për rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Edhe
burri bën punët që i përkasin natyrës
së tij, si psh: përgjejgjësia ndaj fëmijëve dhe ngarkimi me punët fizike. Të
gjitha këto arrihen në sajë të mirëkuptimit të përbashkët për ndihmë të
ndërsjelltë
bashkëshortore
në
formimin e familjes me edukatë dhe
themele të shëndosha. Në një familje
të këtillë mbizotëron dashuria, harmonia, mëshira etj.
5) Në shpëtimin e shoqërisë
nga sëmundje të ndryshme
Me anë të martesës shoqëria shpëton edhe nga sëmundjet ngjitëse vdekjeprurëse, të cilat përhapen me anë të
prostitucionit (zinasë).
Ndër sëmundjet e tilla më të
përhapura janë:
Sëmundja e Gonoresë. Kjo
sëmundje ngjitëse përhapet përmes
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Ai i cili ka dy ditë të njëjta në arritje, ai është në humbje të sigurtë
( h a d i t h )
Cili është sekreti i veprimtarisë
suaj në shkencën islame duke e
ditur se ju jeni një internist e jo
teolog?
Ali Iljazi: Rrjedh nga një familje
hoxhallarësh me traditë fetare. Nga
familja jonë kanë dalë njëzet hoxhallarë dhe shtatë muderrizë që kanë
shërbyer në Medresenë e Lartë të
Gjakovës për afro 280 vjet me radhë.
Po nga kjo familje u shqua Smajl dhe
Ali Efendiu si pjesëmarrës aktiv në
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit. Që nga
fëmijëria mësimet e para i mora nga
xhaxhai im, Muderris Tahir Efendiu.
Gjatë studimeve pata fatin të takohem
me Haxhi Mulliqin, i cili është ende
gjallë. Vazhdimisht kam qenë në kontakt edhe me dijetarë islamë dhe e di
se Islami mbi të gjitha preferon diturinë. Ajnshtajni ka thënë: "Shkenca pa
besim çalon në ecjen e saj, por edhe
besimi pa dije i kërkon sendet ashtu
siç i kërkon i verbëri."
Për të kuptuar Kur'anin nevojitet
të kesh njohuri dhe dituri enciklopedike dhe kjo më ka shtyrë që për 20
vjet t'i qasem Kur'anit, këtij libri
madhështor, këtij margaritari, duke
parë se Kur'ani aq shumë e përkrah
diturinë dhe aq shumë fsheh thesare
të shkencës. Kjo më ka shtyrë që të
hulumtoj për 20 vjet dhe vazhdimisht
interesohem të bëj krahasime në mes
verseteve të cilat flasin për shkencën.
Vazhdimisht ka qenë tabu se gjoja
feja na ka lënë mbrapa, e ky është një
gabim i madh për arsye se feja është
ajo që filloi me fjalën "ikre". Jusuf
Kardavi cek se fjala e parë është ikre,
lexo, në imperativ, por ne pak lexojmë, edhe nëse lexojmë, pak kuptojmë, edhe nëse kuptojmë, pak veprojmë, edhe nëse veprojmë, nuk e çojmë
punën tonë deri në fund.
Unë kam botuar shtatë libra, ku
jam munduar që intelektualëve tanë,
të cilët i njohin sadopak të vërtetat
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kur'anore, t'ju ofroj një qasje, pasi ky
Kur'an Madhështor është një oqean i
madh, t'i qasemi e t'i afrohemi pa
paragjykime. Një dijetar i madh ka
thënë se "Kur'ani i përngjan nuses,
por pa ia hequr duvakun nuk mund ta
shohësh bukurinë e saj." Shpesh
ndodh që disa të thonë se e kam lexuar një herë Kur'anin, ndërkohë që ai
ka zbritur për 23 vjet dhe me një të
lexuar nuk mund të kuptohet. Sot
jemi në shek. XXI, i cili ofron gjëra
të mëdha shkencore. E sa për arritjet
shkencore, edhe në librin e fundit që
kam botuar, kam bërë të ditur se
vërtetë Kur'ani është prijatar i
shkencës, pasi këto të dhëna i ka në
formë shumë të saktë, një herë në
parabola, një herë në formë alegorike.
Por aq bukur i është përshtatur, saqë
mund të themi me plot kuptimin e
fjalës se ky Kur'an është prijatar i
shkencës bashkëkohore.
Cilat janë sëmundjet që godasin
më shpesh organet e brendshme dhe
a është Kur'ani shërues i tyre?
Ali Iljazi: Momentalisht vendin
e parë në botë e zënë sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e zemrës,

sëmundjet e enëve të gjakut dhe pas
këtyre sëmundjeve vendin e dytë e
zënë, sipas pato-logëve, sëmundjet
psiqike, prandaj Kur'ani është siç
thotë edhe verseti: "Ne kemi zbritur
Kur'anin si mëshirë dhe bar shërues."
E nëse ne i përmbahemi tërë këtij
planprogrami, siç na mëson Allahu
xh.sh., i tërë ky Kur'an është bar
shërues, shërues i shumë sëmundjeve
psikike. Muhamedi a.s. një njeriu i ka
thënë mos u hidhëro. Hidhërimi është
prej formave që e çrregullojnë sistemin nervor dhe sjellin emocione.
Edukimi shpirtëror i Kur'anit është ai
ilaç që me të vërtetë i shëron këto
sëmundje, si sëmundjen e frikës dhe
të depresionit të cilat sot kanë marrë
hov dhe përdoren me miliona tonelata
barna
qetësuese
antidepresive.
Kur'ani është ilaçi më i mirë. Allahu
xh.sh. thotë: "Edhe sikur t'i përmbaheshit udhëzimit Tim, këtij planprogrami të cilin për ju e begatova."
D.m.th. nëse i përmbahemi këtij
Kur'ani Famëmadh, nuk do të kemi
një jetë të vështirë. Jetë e vështirë
nuk do të thotë vetëm të mos kesh
para për lakmi materiale, pasi kemi
vende që kanë standarde shumë të
larta, siç është Suedia, Japonia, por
aty kemi shumë vetëvrasje. Ana
materiale vërtetë është e sajuar bukur,
por mungon ana shpirtërore, e ky
Kur'an kultivon anën shpirtërore,
prandaj Muhamedi a.s. ka thënë:
"Shërbehuni me dy ilaçe, mjaltin dhe
Kur'anin." Mjaltin për trup, e
Kur'anin për trup dhe shpirt.
A mendoni se rinia është e
vetëdijshme për problemet që i
kanosen në dhjetëvjeçarin e fundit?
Ali Iljazi: Ju them se tashmë jemi
në zhvillimin më të fuqishëm shkencor. Rinia jonë në trevat shqiptare e
njeh më pak Islamin, kështu që duke e
njohur më pak rrezikohen të goditen
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intervstë
nga këto sëmundje të cilat, sikur t'i
përmbaheshin Islamit e ta praktikonin
si duhet atë planprogram, me siguri se
do t'i minimizonin apo do t'i zhduknin
fare. Sidoqoftë është një element
shumë i përsëritur, narkomania, e cila
ka marrë hov shumë të madh në
Kosovë, për të cilat Kur'ani është
shumë i vendosur. Në të vërtetë, të
gjitha këto sëmundje fshehin sëmundjen e AIDS-it, ndërsa ne kemi preventivën e ajeteve kur'anore dhe të
haditheve. Muhamedi a.s.thotë: "Aty
do të paraqiten sëmundje të cilat
edhe ata para jush nuk i kanë ditur."
Mirëpo shkenca ka një kahje tjetër
nga Kur'ani. Shkenca mban simpoziume kundër narkomanisë dhe kundër
AIDS-it, duke preferuar përdorimin e
kondomëve, mirëpo mbrojtja me anë
të kondomit mund t'i shpëtojë ndoshta një herë virusit, por mbrojtja e
vërtetë është mbrojtja islame,
mosqasja kurrsesi prostitucionit. Mos
iu afro fare prostitucionit, sepse
është rrugë shumë e shëmtuar, prandaj mosqasja do të thotë mosafrim.
Parandalimi më i mirë
kundër
alkoolit dhe narkomanisë është
Islami. Pra, Islami ka ilaçin bazik,
themelor, prandaj porosis që rinia ta
lexojë sa më shumë Kur'anin, se në
këtë mënyrë do të jetë e mbrojtur nga
të gjitha këto sëmundje që po i
kanosen.
Dihet se aty ku punohet nuk
mungon suksesi. Cili ka qenë suksesi
juaj në këtë fushë?
Ali Iljazi: Të them të drejtën, pas
leximit të shumë librave të dijetarëve,
më ka interesuar se si për një kohë
kaq të shkurtër të jetës së tyre dijetarët islamë Fahrudin Err-Rrazi, Ibn
Sina, Farabiu, etj., kanë shkruajtur
kaq shumë vepra kolosale. Më intereson të gjej sekretin e (suksesin) tyre.
Kam hasur se ata e kanë shfrytëzuar
kohën ashtu si duhet. Pra, elementi
thelbësor është shfrytëzimi racional i
kohës. Njërin prej dijetarëve dhe
komentatorëve të shquar El-Alusiun,
kur e kanë pyetur se si kishte arritur
deri këtu, kur të gjithë ishin duke iu
lutur Zotit, ka thënë: "O Zot, bëmë ta
shfrytëzoj kohën ashtu si duhet!"
Prandaj shfrytëzimi i kohës, racionalizimi, është një prej elementeve të
suksesit, të cilën do të doja ta shihja
edhe te të rinjtë tanë, prandaj duhet
gjetur
kohë
për
të
punuar
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vazhdimisht, pasi edhe suksesi nuk do
të mungojë, por asesi nuk duhet gjetur kohë për ta humbur. Kjo më ka
shtyrë gjithmonë, siç thotë edhe
hadithi: "Ai i cili ka dy ditë të njëjta
në arritje, ai është në humbje të sigurtë.'' D.m.th. se njeriu vazhdimisht
duhet të jetë në shfrytëzimin e kohës.
Një statistikë amerikane thotë: "Një
njeri i cili jeton 60 vjet, 22 vjet i
kalon në gjumë, kurse 12 vjet i kalon
duke shikuar televizion." Merre me
mend, afro tre fakultete i ka lënë
pranë televizionit dhe dihet çfarë programesh shohim ne, d.m.th. gjithmonë kemi kohë, por kur është çështja te leximi e studimi themi se nuk
kemi kohë. Prandaj, shfrytëzimi
racional i kohës është ilaçi apo çelësi
i suksesit.
Duke pasur parasysh profesionin
tuaj, a ka ndodhur ndonjë polemikë
me kolegët tuaj, të pyeteni se a ka
Zot? Nëse po, si jeni përgjigjur?
Ali Iljazi: Unë kam jetuar në një
kohë në të cilën ekzistonte një qëndrim shumë i ashpër kundër besimit
dhe fesë në përgjithësi, kurse sot
ateizmi është më i dobët, siç thotë
edhe një proverbë arabe: "Njeriu
është gjithmonë kundërshtar i asaj
gjëje të cilën nuk e di.'' Gjithmonë
me ata që takohesha dhe dëgjoja të
më thonin "si beson në diçka që nuk
shihet?", unë menjëherë ndërhyja
duke thënë se besim do të thotë t'i
besosh Atij që nuk e sheh dhe jo që e
sheh. Pastaj u ofroja argumente të
fuqishme, ku Allahu xh.sh. thërret në
Kur'an në shikimin e kozmosit dhe në
veten tonë, a nuk jeni duke e parë?
Në qoftë se shikojmë vetëm zemrën, ajo fut në qarkullim 5 litra gjak
në minutë, 20 milionë litra brenda 24
orëve, ndërsa në 60 vjet ajo qarkullon 478 milionë litra gjak pandërprerë. Dhe në qoftë se njeriu mendon se
është kusht që ta fusë zemrën në
funksion vetëm kur është zgjuar,
atëherë ai do të rrinte tërë natën
zgjuar që mos t'i ndalej zemra dhe
organet e frymëmarrjes.
Le të flasim për argumentet mbi
yjet, siç thotë një shkencëtar: "Në
qoftë se ndalemi t'i shikojmë dhe t'i
numërojmë yjet, do të na duheshin 35
milionë vjet." Atëherë këto argumente
të fuqishme vështirë është që dikush
t'i diferencojë, që të mos ndalet dhe të
mendojë se ekziston një fuqi e gjithë-

fuqishme.
Porosia juaj e fundit për të rinjtë
e Kosovës?
Ali Iljazi: Mesazhi im është që të
lexojmë dhe të studiojmë Kur'anin që
t'i kuptojmë sa më mirë ajetet ku
Allahu xh.sh. thotë: "Ne e zbritëm
Kur'anin për të menduar në ajete
d.m.th për të medituar."
I them rinisë që ta lexojë dhe studiojë Kur'anin siç thotë Allahu xh.sh.:
"Ne e sollëm Kur'anin për ta kuptuar
dhe a ka kush që merr mësim nga ky
(d.m.th. a ka kush që merr përvojë)."
Pra, përvoja, mësimi dhe zbatimi
është ajo që kërkohet nga rinia jonë.
Por, një këshillë e imja është që mos
t'i qasemi Kur'anit duke mos e ditur
që është Fjala e përhershme e Allahut,
mos t'i qasemi si një roman i thjeshtë
ose si librat e tjerë që jemi mësuar t'i
lexojmë, libra që kanë hyrjen, zhvillimin dhe përfundimin, por Kur'ani
nuk e ka këtë sistem. Allahu xh.sh.
flet në mënyrë shumë të qartë dhe në
mënyrë alegorike duke përdorur figura të ndryshme stilistike, metafora të
bukura. Mesazhi i Tij ka pak ajete,
por të fuqishme. P.sh. në Kur'an kemi
suren që flet për merimangën, nga ka
marrë emrin, kemi suren që flet për
bletën-En-Nahl, suren që flet për
milingonën En-Nemël, çka do të thotë
që të mos bëhemi si merimanga, e cila
thurr rrjetën dhe rrënon çdo gjë, të
mos bëhemi si milingona që e merr
kokrrën vetëm për vete, por si bleta
që shkon lule më lule dhe për të bërë
gjysmë kilogram mjaltë endet në 4
milionë lule, kurse për të bërë një
kilogram mjaltë kalon 878.000 km.
Siç ka thënë Pejgamberi a.s.:
"Bëhuni si bleta , ajo as nuk e thyen
lulen as nuk e gërvish, as nuk e dëmton, por mbledh nektarin."
Do t'i këshilloj studentët që t'i
lexojnë ajetet e Kur'anit duke medituar thellë dhe pastaj nga goja të dalin
fjalë të ëmbla, duke u konsultuar edhe
me dijetarët për arsye se Kur'ani
kështu na mëson : "Pyetni ata që janë
të ditur gjëra që nuk i dini."

intervistuan:
E. Vezaj
L. Kastrati
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DALLIMI NDËRMJET
PEJGAMBERËVE
"NEBIJ" DHE "RESUL"
Mejreme UKA
ihet mirë se kushti i katërt i imanit
është besimi në të gjithë të Dërguarit
e Allahut xh.sh., pa dalluar asnjërin
prej tyre, që nga Ademi a.s. e deri te
Muhamedi a.s. si i Dërguari i fundit.
Allahu xh.sh., sipas nevojës dhe
kohës, dërgoi shumë Pejgamberë, madje
edhe dy e më tepër në të njëjtën kohë dhe
në të njëjtin vend.
"Më së miri Allahu e di ku ta vërë
shpalljen (dërgesën) e Tij."(El-Enam: 124)
"Vetëm Allahu xh.sh. është Ai që e di
numrin e saktë të të Dërguarve të Tij, ndërsa neve për disa na ka njoftuar në Kur'an e
për disa jo: "Ne kemi dërguar Pejgamberë,
para teje, për disa prej tyre të kemi njoftuar
me rrëfimet e tyre, e për disa nuk të kemi
njoftuar…" (Gafir: 78)
Në Kur'anin e Madhërueshëm, të
Dërguarit e Allahut xh.sh. përmenden me
emrat "Nebij" dhe "Resul". Dijetarët që merren me këtë çështje janë të një mendimi se
këto dy emra të përmendur në Kur'an kanë
të bëjnë me të Dërguarit e Allahut xh.sh.,
mirëpo përsa i përket përdorimit dhe obligueshmërisë së Pejgamberëve të përmendur me këto dy emra në Kur'an, disa dijetarë janë të mendimit se nuk ekziston kurrfarë dallimi në mes tyre, ndërsa të tjerë,
megjithatë, panë dallimin që ekziston në
mes "Nebij" dhe "Resul". Të dytët dhanë
shumë përkufizime lidhur me atë se kush
është Nebij dhe Resul.
Një ndër përkufizimet më të shpeshta
rreth dallimit mes Nebij dhe Resul është ky:
"Nebij është personi të cilit i është shpallur
ligji me të cilin ai vepron, por nuk është i urdhëruar-obliguar që atë ligj t'ua transmetojë
të tjerëve. Ndërsa Resul është personi i të
cilit është shpallur ligji (sheriati) me të cilin ai
vepron dhe është i obliguar që atë t'ua
transmetojë të tjerëve. Sëkëndejmi, çdo
Resul është Nebij, ndërsa çdo Nebij nuk
është Resul. 1
Një përkufizim të tillë, thuajse tradicional, mbështetur në literaturë të
ngjashme, e kanë përvetësuar edhe disa
prej autorëve tanë, të cilët kanë shkruar
rreth kësaj çështjeje. Këtu nuk kemi për qëllim të polemizojmë me askë, sepse ky nuk
është qëllimi ynë, por, sipas nesh, ky përkufizim nuk mund të konsiderohet si i plotë
dhe si i tillë do shqyrtuar. Parasëgjithash

D

ZGJIMI ISLAM NR.5 / 2004

është e pakuptueshme për ne që Allahu t'ia
dërgojë shpalljen atij që e zgjodhi dhe e dalloi nga të gjitha krijesat e tjera të Tij dhe ta
ngrejë atë në shkallën më të lartë-atë të
nubuvvetit-pejgamberllëkut, e pastaj, pas
gjithë kësaj, të mos e urdhërojë atë për
transmetimin e asaj shpallje te njerëzit e
tjerë. Nëse nubuvveti-pejgamberllëku është
shkalla më e lartë që mund të arrijë njeriu,
kuptohet me zgjedhjen e Allahut xh.sh.,
atëherë transmetimi i asaj që i shpallet
është absolutisht puna më e ndershme.
Në anën tjetër, nëse i kthehemi kuptimit gjuhësor të fjalës nebij, vërejmë se ka
kuptimin lajmëtar, informues, komunikues
etj. Me një fjalë, Pejgamberi i ashtuquajtur
Nebij është lajmëtar nga Allahu xh.sh. te
njerëzit e tjerë. Ndërkaq, nëse lexojmë
ajetet kur'anore, do të vërejmë se ajetet e
kundërshtojnë përkufizimin e lartshënuar.
Allahu xh.sh. e urdhëron të Dërguarin e Tij
Muhamedin a.s. që t'ia transmetojë umetit
të vet rregullat e sheriatit dhe obligimet
hyjnore dhe në këto ajete i drejtohet qartë
duke e cilësuar me fjalën en-nebij. Prandaj,
po të mos ishte në kompetencat e
Pejgamberit nebij transmetimi i shpalljes te
masa, atëherë sigurisht Allahu xh.sh. nuk
do ta cilësonte me këtë epitet.
Allahu xh.sh. thotë: "O pejgamber (ja
ejjuhen-nebijju), thuaju atyre robërve, që i
keni në duar tuaja, se posa të vërejë Allahu
ndonjë të mirë në zemrat tuaja, Ai ju jep
edhe më shumë të mira nga ajo çka është
marrë nga ju, ua fal gabimet, se Allahu fal
pa masë, se është Mëshiruesi i madh." (El
Enfal: 70)
"O ti Pejgamber, thuaju grave të tua:
"Në qoftë se lakmoni jetën e kësaj bote dhe
stolitë e saj, atëherë ejani…" (El Ahzab: 28)
Nga këto ajete shihet qartë se
Pejgamberi a.s. është i obliguar që urdhrat
t'i transmetojë, në të kundërtën, si do të
ishte ai udhëzues i popullit, kur për këtë
nuk ishte i urdhëruar dhe nuk ishin shpallur
argumente e fakte?
Ajete kur'anore, pra, flasin të
kundërtën, ndërsa Muhamedit a.s. gjithashtu i thuhet: "O ti pejgamber (ja ejjuhen-nebijju), Ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar,
përgëzues e qortues dhe me urdhrin e
Allahut thirrës për në rrugën e Tij dhe
pishtar ndriçues." (El Ahzab: 45)
Këtu duhet hedhur vëmendja te sintag-

ma me të cilën Allahu xh.sh. i drejtohet të
Dërguarit të Tij, Muhamedit a.s.: "Ja
ejjuhen-nebijju", ku pas kësaj thirrjeje pasojnë obligimet dhe detyrat-roli i të Dërguarit
a.s. . ai është dëshmues për umetin e tij,
lajmëtar, përgëzues për ata që bëjnë vepra
të mira, qortues për ata që bëjnë mëkate,
ndërsa pas këtyre ai (Pejgamberi) është
mbartës i emanetit më të madh, pra është
transmetues i shpalljes dhe urdhërues në të
mira e ndalues nga të këqijat dhe sqarues i
rregullave të fesë- ua mëson njerëzve atë
që u lejohet dhe atë që u ndalohet.
Prandaj, Pejgamberi i cilësuar si nebij
është i obliguar dhe i urdhëruar për transmetim, por, për transmetimin e atij sheriati
(ligji) të Pejgamberëve që ishin dërguar
para tij. Atij nuk i ka zbritur dhe nuk i është
shpallur sheriat i ri dhe për këtë ai nuk ka
ardhur me rregulla të reja, por ka ndjekur
dhe ka ringjallur rregullat e vërteta të sheriateve të Pejgamberëve paraprak.
Përkufizimin më të qëlluar lidhur me
këtë çështje e ka dhënë dijetari i mirënjohur
islam Abdurr-rrezak Afifi në librin
"Mudhekkeretu-Et teuhid", fq.33, b. i Elmekteb El islamij, ku thotë: "Dallimi në mes
të en-Nebijj dhe err-Rresul" është se errRresul është ai i Dërguar të cilin Allahu
xh.sh. e dërgoi te populli i tij dhe i zbriti atij
libër ose nuk i zbriti, por i shpalli atij ligje dhe
rregulla të cilat nuk ishin në sheriatin paraprak. Ndërsa nebijj është ai i Dërguar të cilin
Allahu xh.sh. e urdhëroi që të thërrasë në
sheriatin e mëparshëm pa i zbritur atij libër
apo pa i shpallur ndonjë vendim të ri
abrogues apo jo abrogues."
Ky është përkufizimi më i plotë që kemi
hasur lidhur me këtë çështje dhe si i tillë
mendojmë se duhet të gjejë vend edhe në
shtypin tonë.

____________
Fusnota
1. Një përgjigje të tillë e kemi hasur në
revistën "Minberul-Islam", fq.42, shevval,
1410 hixhri, në rubrikën: "Ti pyet, myftiu
përgjigjet", të dhëna nga Atije Sakar.
Gjithashtu edhe në librin: "Subuli-selam" të
Muhammed Ismail Es-San'anit, pjesa I, fq.11,
botim i Mekteb el xhumhurije". Në librin:
"Sherh El-akidetu et-Tahavije" të Sadruddin
Alij Ebil-Izze, fq.96, botim "Mekteb err-Rrijad",
në librin e Hasen Ejjubit, "Tebsit el-akaid elIslamijje", fq. 156, Kuvajt, 1991.
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AKTUALE

KUSH PO I SHKEL LIGJET E ARSIMIT,

VAJZA ME SHAMI APO…?
Lulzim KASTRATI
anë kaluar disa muaj që kur
drejtoresha e gjimnazit "Sami
Frashëri", Ikballe Blakaj, ia
tërhoqi vërejtjen nxënëses së vitit të
tretë Merita Qehaja, se duhet ta heqë
shaminë, se kështu nuk mund të vazhdojë mësimet, sepse në këtë mënyrë
shkel ligjet e arsimit, por ajo ende
vazhdon mësimin.
Drejtoresha nuk pranon të prononcohet për ne me arsyetimin se i ka
thënë të gjitha. Burimet nga Ministria e
Arsimit thonë:
Në Ministrinë e Arsimit deri tani
nuk ka ardhur asnjë ankesë, prandaj
nuk kemi arsye të prononcohemi apo
të marrim ndonjë masë dhe na dhanë
ligjet e Arsimit. Ligji mbi të cilin
mbështetej drejtoresha Blakaj është:
Neni 4, paragrafi qëllimet e arsimit
4.7 thotë: "Institucionet arsimore publike do të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose veprimet e tjera të cilat
propagandojnë një fe të caktuar."
Këto ligje janë miratuar në korrik
2002.
Merita Qehaja thotë se prej shtatorit 2003 shkon në shkollë e mbuluar
me shami dhe se drejtoresha kur e
kishte parë për herë të parë i kishte
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thënë se nuk ka ndonjë ligj të arsimit
që ia ndalon, kurse pas pesë muajve i
tërheq vërejtjen se po shkel ligjet e
arsimit. A nuk i ka njohur drejtoresha
ligjet e arsimit më herët, apo tani i
është kujtuar ky ligj?!
Neni 4 paragrafi 4.1.d. flet mbi përgatitjen e nxënësit për një jetë të
përgjithshme në një shoqëri të lirë, në
frymën e kuptimit, të paqes, të tolerancës, të barazisë gjinore dhe të miqësisë midis të gjithë popujve, grupeve
etnike kombëtare dhe fetare si dhe
personave me origjinë nga i njëjti
vend.
Neni 4 paragrafi 4.1.b. thotë se
nxënësi duhet të zhvillojë ndjenjën e
respektit e të drejtave dhe lirive të
njeriut si dhe të parimeve të shprehura
në Kartën e Kombeve të Bashkuara
dhe
Konventën
Evropiane
për
Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të
Njeriut. Kryetari i KMDLNJ-së, që e
mbështet programin dhe punën e vet
në dokumentat ndërkombëtare, thotë:
"Primare janë dokumentat ndërkombëtare dhe se ligji vendor bazohet në
të, ligji vendor ështe sekondar."
Sipas KMDLNJ-së, sipas dokumentave ndërkombëtare nuk mund të
përjashtohet nga shkolla nxënësi apo
nxënësja për shkak të shamisë apo
kryqit, ose për arsye të ndonjë simboli

të veçantë me të cilin ai ose ajo shpreh
përkatësinë fetare apo tjetër. Dhe në
qoftë se kjo ndodh, është cenim i të
drejtave të njeriut dhe shkelje e dokumentave ndërkombëtare.
Paragrafi 4.7, edhe pse nuk është
mjaft i qartë, sipas KMDLNJ-së bie në
kundërshtim me dokumentat ndërkombëtare dhe duhet të ndryshojë, pasi bie
në kundërshtim edhe me vetë ligjin e
arsimit në paragrafin 4.1.b.
Neni 4 paragrafi 4.6: thotë: "Të
gjithë personat e punësuar në institucionet arsimore të themeluara, ose që
veprojnë në bazë të këtij ligji, marrin
masat e nevojshme në mënyrë që
nxënësi të mos lëndohet ose të bjerë
viktimë e fjalëve apo veprimeve
ofenduese. Ndëshkimi trupor ose çdo
formë tjetër e ndëshkimit poshtërues
është e ndaluar në të gjitha institucionet arsimore, pavarësisht a financohet nga fondi publik apo privat."
E pyes drejtoreshën sesa do të
ndihej e ofenduar sikur të hiqej një
parim i shkollës që ajo drejton, pa të
cilën nuk plotësohen rregullat e shkollës. Njësoj është edhe me nxënësen e
quajtur Merita, nga e cila kërkohet të
heqë një parim të fesë së cilës i takon
e pa të cilin nuk e plotëson fenë e saj.
Kaluan disa muaj e ajo është ende
nën presionin e mediave elektronike
dhe të shkruar, ende nën ankth se a do
të vazhdojë mësimin apo do të përjashtohet nga shkolla. Sa është keqtrajtuar e lënduar ajo! Në vend që të
mësojë, duhet të vrapojë nëpër institucione të ndryshme për të mbrojtur të
drejtat e veta. Kush po i shkel ligjet e
arsimit
në
paragrafin
4.1b?
Institucionet shkollore bëjnë thirrje dhe
i mësojnë nxënësit që të mos i shkelin
të drejtat e njeriut, ndërsa për vete po
i shkelin.
Në paragrafin 4.6 organet arsimore marrin masat e nevojshme në
mënyrë që nxënësi të mos lëndohet,
mos të bjerë viktimë e fjalëve apo
veprimeve ofenduese, kurse të gjitha
këto po i bëjnë vetë ata.
Edhe sa kohë duhet të jetojmë të
ofenduar e të lënduar në mëshirën e
kohës?
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ARSIM

ROLI DHE RËNDËSIA E
ARSIMIMIT TË FEMRËS
Sahiba GOGA
" ...Thuaj: " A janë të barabartë
ata që dinë dhe ato që nuk
dinë?..."(Ez-Zummer 9)
rsimimi është kushti kryesor
për të kuptuar ekzistimin në
këtë botë. Që këtu lind pyetja: Pse erdha në këtë botë? Cili është
obligimi im? Cila është detyra ime?
E përgjigjen mund ta gjejmë
përmes leximit, studimit, arsimimit
dhe hulumtimit.
Arsimimi i femrës në trojet tona
ka një rëndësi të veçantë, në mënyrë
që të zgjohemi nga një gjumë që na
ka kapluar. Shpesh thuhet gabimisht
se Islami e mban femrën në shtëpi, se
femra nuk lejohet të dalë jashtë
shtëpisë dhe se nuk lejohet të ndjekë
karierën e saj. Kjo nuk është e
vërtetë, sepse kërkimi i diturisë dhe i
mirëkuptimit
është
esenca
e
shkencës.
Pejgamberi a.s. thotë: "Kërkimi i
diturisë është obligim për çdo
mashkull dhe femër."
Për të shpëtuar njeriu nga lumi i
padrejtësisë dhe i pandritshmërisë ku
ishte zhytur është hulumtimi, studimi. Kur'ani zbriti para shumë shekujsh dhe filloi me urdhrin: "Lexo!
Lexo në emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë). Krijoi njeriun prej një
gjaku të ngjizur. Lexo! Se Zoti yt
është më bujari. Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me pendë. I mësoi
njeriut atë që nuk e dinte." (El Al'ak
1-5)
Pra, vetë feja islame kërkon prej
besimtarëve dhe besimtareve që të
hulumtojnë, të mendojnë dhe t'i
zgjerojnë mendimet e tyre nëpërmjet
studimit. Askund nuk mundemi të
gjejmë se femra nuk duhet të studiojë e të mbesë brenda katër mureve të
shtëpisë e përbuzur. Jo, kjo nuk
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duhet të vlejë për ne, sepse kjo ka
qenë në kohën e injorancës (xhahilietit). Edhe femra edhe mashkulli
janë robër të Allahut xh.sh. Dënimin
apo shpërblimin e veprës do ta marrin individualisht. Allahu xh.sh.
thotë:
"Kush bën ndonjë punë të mirë,
qoftë mashkull apo femër, duke qenë
besimtar, hyn në xhenet dhe nuk i
bëhet fare padrejtësi." (En Nisa 124)
Lidhur me këtë, edhe mashkulli,
ashtu si edhe femra, është nën
përgjegjësinë që të gjitha veprimet e
veta t'i kryejë në përputhje me
urdhrat e Allahut xh.sh. dhe të mos
dalë jashtë porosive hyjnore.
Prandaj, është i urdhëruar t'i
mësojë urdhrat dhe porositë e
Allahut xh.sh.
Islami është feja e parë dhe sistemi i parë në botë që ia obligon diturinë mashkullit dhe femrës, duke u
mbështetur në hadithin e Pejgamberit
a.s. "Kërkimi i diturisë është detyrë
obligative."
Nuk do të mundemi ta kryejmë
rolin tonë në shoqëri nëse nuk i
mësojmë çështjet që kanë të bëjnë
me fenë dhe jetën e përditshme.

Islami na nxit për arsimimin dhe
edukimin e vajzave. Femra është ajo
që e luan rolin kryesor në familje, në
shoqëri, në punë dhe në rrugë. Nëse
ajo është e edukuar dhe e arsimuar
brenda kufijve që thotë Allahu
xh.sh., atëherë ajo do të jetë mësuesja më e shkëlqyeshme e ardhmërisë.
Arsimimi i femrës, njohja dhe
përgatitja praktike-mësimore dhe
moralo-etike e saj janë kusht i
domosdoshëm.
Pretendohet se mësimi i shkrimleximit, arsimimi, bëhet shkak që
femra nga pikëpamja moralo-etike të
ngrihet në shkallët e larta të
shoqërisë. Është me rëndësi të thuhet
se injoranca nuk mund të ketë kurrë
vlerë dhe dobi në raport me diturinë.
Sigurisht që duhet të ketë lidhje
midis diturisë së vërtetë, arsimimit
dhe edukatës në njërën anë dhe sjelljeve jo të pamoralshme në anën
tjetër. Pikërisht morali i të rinjve
mund të prishet po qe se sistemi arsimor u largohet kritereve të edukatës,
ku mungon rregulli dhe disiplina, siç
po ndodh pak a shumë në kohën tonë.
Zoti i dha mundësi njeriut që të
fitojë diturinë, të mendojë dhe të
meditojë, të dallojë të mirën prej së
keqes, por përveç asaj Allahu xh.sh. i
dha lirinë relative të dëshirës dhe
veprimit. Në këtë liri sprovimi i
njeriut, dituria, urtësia, gjykimi,
liria, dëshira dhe veprimi i tij i janë
nënshtruar tekstit të sprovës. Duke e
shfrytëzuar drejt diturinë dhe inteligjencën e vet, njeriu e pranon
Krijuesin e vet, e beson pa kurrfarë
dhune dhe zgjedh rrugën e nënshtrimit të Tij. Me anë të saj njeriu
edukohet me të vërtetën dhe njeh
edhe gjërat më të rëndësishme të
realitetit që e rrethon.
Me studimin e Islamit në mënyrë
komplete do të vërtetojmë saktësinë
dhe vërtetësinë e Kur'anit.
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Si e pranova Islamin?

ua të deklaroj edhe njëherë se
Shpallja që i është dhënë nga
Allahu të Dërguarit tonë
s.a.v.s. është feja e vetme e vërtetë.
Si qenie njerëzore na është dhënë
vetëdija dhe përgjegjësia, gjëra këto
të cilat na kanë bërë të jemi në krye
të krijimit. Njeriu është krijuar për të
qenë përfaqësuesi i Zotit në tokë,
prandaj është me rëndësi përmbushja
e obligimit të çlirimit të vetes sonë
nga të gjitha iluzionet, duke e vënë
kështu jetën tonë në përgatitje për
jetën tjetër. Kushdo që e humb këtë
rast, ai nuk është i denjë (përshtatshëm) që t'i jepet edhe një tjetër rast,
sepse ai do të mbetej vazhdimisht
duke u kthyer, ngase në Kur'anin e
Shenjtë thuhet se, kur do të sillet
para llogarisë, njeriu do të thotë: "O
Zot, më kthe edhe një herë dhe më jep
një rast tjetër.'' Ndërsa Zoti do të
thotë: "Nëse ju kthej prapa, ju do të
veproni njësoj (si më parë).''

D
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Edukimi i mëhershëm
Unë jam rritur në një botë
bashkëkohore duke përmbushur të
gjitha qejfet dhe duke pasur një standard të lartë jetësor, i cili vinte si
rezultat i aktiviteteve muzikore. Kam
lindur në një shtëpi të krishterë,
mirëpo ne e dimë se çdo njeri lind në
natyrën e tij origjinale (Islam), ndërsa
prindërit e tij janë ata që pastaj e kthejnë atë në këtë apo në atë fe.
Meqenëse mua më është dhënë ky
besim (Krishterimi), unë e pasova atë.
Kisha mendimin se Zoti ekziston, po
ja që nuk po e zotëroja kontaktin e
drejtpërdrejtë me Të, ngase kontaktin
me Të e kishim përmes Isait a.s. - në
të vërtetë ai ishte dera jonë për te Zoti.
Kjo ishte pak a shumë mënyra ime e
të kuptuarit të besimit, mirëpo unë
këtë nuk e gëlltitja fare.
Një herë, derisa po shikoja disa
nga shtatoret që ia përngjanin Isait

a.s., erdha në përfundimin se ato
vërtetë ishin vetëm gurë të pajetë!
Dhe, derisa më thuhej se Zoti ishte
tre, unë dyshova edhe më shumë, por
kundërshtimin tim ende nuk mund ta
argumentoja. Ndërkohë që këtë besim
pak a shumë e pranoja, sepse më
duhej të respektoja bindjet e prindërve
të mi.
Si një yll arti (i muzikës pop)
Dalëngadalë fillova të largohem
nga edukimi fetar. Fillova të bëj
muzikë. Dëshiroja të bëhesha një yll i
madh. Të gjitha ato gjëra që i shihja
nëpër filma dhe mjete të informimit
zënin vend tek unë dhe mbase mendoja se ky ishte "zoti" im, pra synimi për
të fituar të holla. Kisha një xhaxha i
cili kishte një makinë të bukur. "Ja";
mendoja me vete "Ai vetë e ka arritur këtë, ngase ai ka mjaft të holla."
Njerëzit përreth gjithashtu ndikonin
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tek unë që të mendoja se kjo ishte ajo
që duhej të ishte; pasuria e arritur në
këtë botë ishte pra zoti i tyre.
Atëherë erdha në përfundim se ky
duhet të jetë kuptimi i jetës për mua;
të fitoj sa më shumë të holla dhe të bëj
një "jetë të mrekullueshme." Në këtë
rast idhuj për mua ishin yjet e artit.
Fillova të kompozoj këngë, por thellë
në vete kisha ndjenjën e bamirësisë,
ndjenjën se, nëse bëhem i pasur, do t'i
ndihmoj nevojtarët. (Në Kur'an thuhet
se ne ndonjëherë japim ndonjë premtim, por, kur e arrijmë qëllimin tonë,
pastaj nuk dëshirojmë ta mbajmë
fjalën e dhënë, duke u bërë kështu
edhe më lakmitarë, tahmaqarë).
Mirëpo, çfarë ndodhi pastaj,
meqenëse unë u bëra shumë i
famshëm! Unë atëherë isha ende i ri,
emri im dhe fotografitë e mia nxirreshin nëpër të gjitha mjetet e
informimit. Duke më bërë kështu më
të madh se vetë jetën. Unë dëshiroja të
jetoja më tepër se jetën, ndërsa e vetmja mënyrë për ta arritur këtë ishte
dehja (me anë të alkoolit dhe drogës).
Në spital
Pas një viti të suksesshëm financiar dhe pas
jetës "madhështore'', unë u
sëmura rëndë me tuberkuloz dhe më duhej të shtrihesha në spital. Ishte kjo
që më bëri të mendoja:
Ç'kishte ndodhur me mua?
Mos isha vetëm një trup,
ndërsa qëllimi im i jetës
ishte thjesht kënaqja e
këtij trupi? Ndërkohë
erdha në përfundim se kjo
bela
ishte
pikërisht
mëshirë nga Allahu, një
rast për t'i hapur sytë dhe
për të pyetur veten: "Pse
jam këtu? Pse jam i shtrirë
në shtrat?'' dhe pastaj fillova të kërkoja gjetjen e
përgjigjeve. Në atë kohë
njerëzit kishin një interesim të madh për misticizmin (botën shpirtërore)
e botës lindore. Fillova të
lexoj, ndërsa gjëja e parë
që nisa ta kuptoj ishte
vdekja, se shpirti është një
gjë që kalon përtej kësaj
bote, pra nuk ndalet këndej. Tanimë e ndieja se unë
po nisesha rrugës së lumZGJIMI ISLAM NR.5 / 2004

turisë së vërtetë dhe arritjeve të
mëdha. Pastaj fillova të meditoj dhe
madje u bëra një vegjetarian. Tani unë
besoja në "paqen dhe forcën
lulëzuese", që u bë prirja ime e
përgjithshme. Mirëpo ajo që unë besoja më hollësisht ishte se tanimë nuk
po e konsideroja veten vetëm një trup
organik. Kjo mënyrë e të kuptuarit tim
më erdhi gjatë kohës kur isha në spital.
Një ditë, ndërsa po shëtisja dhe
më kishte zënë shiu, nisa të vrapoj te
një strehë dhe pastaj mendova me
vete: "Prit pak, trupi po më laget, vetë
trupi im është ai që më thotë mua se
po lagem. "Kjo më bëri të mendoja në
lidhje me thënien se trupi është si një
gomar të cilin duhet ta mësosh në
ç'drejtim duhet të shkojë. Përndryshe,
gomari të çon ku dëshiron të shkojë
vetë.
Pastaj kuptova se unë e kisha përcaktimin tim, kjo ishte dhuntia e caktuar nga Zoti për mua. Thashë me
vete: "Bindju, pra, përcaktimit të
Zotit." Unë tani isha i mahnitur nga

terminologjia e re që po mësoja nga
kjo fe e Lindjes. Isha i mërzitur me
Krishterimin. Fillova të bëj muzikë
përsëri dhe kësaj radhe fillova të
pasqyroja mendimet e mia personale.
Ende e kujtoj lirikën e njërës nga
këngët e mia. Tingëllonte kështu: Dua
ta di, dua ta di kush e ka krijuar
Parajsën, kush e ka krijuar Ferrin…,
dhe kështu e ndieja se isha në rrugën e
besimit.
Unë gjithashtu pata shkruar një
këngë tjetër, "Rruga për ta gjetur
Zotin''. E me këtë madje u bëra edhe
më i famshëm në botën e muzikës.
Unë vërtetë po kaloja disa kohë të
vështira, ngase u bëra i pasur dhe i
famshëm dhe njëkohësisht sinqerisht
po kërkoja të Vërtetën. Pastaj erdhi
një periudhë kur po mendoja me bindje se Budizmi ishte më i sakti dhe më
i ndershmi besim, por ende nuk isha i
gatshëm të largohesha nga kjo botë.
Isha tepër i lidhur me këtë botë dhe
nuk isha i përgatitur të bëhesha një
murg (prift budist) e të veçohesha nga
shoqëria.
Kisha provuar numerologjinë e njohur si "Zen
dhe Ching'', letrat e fatit dhe
astrologjinë. Provova të
kthehem përsëri te Bibla,
por megjithatë nuk gjeta
asgjë. Në atë kohë ende
nuk dija asgjë për fenë
islame dhe pas kësaj mendoj se ndodhi mrekullia.
Vëllai im kishte vizituar
xhaminë në Jeruzalem dhe
kishte mbetur tejet i impresionuar. Ai ishte tronditur
me jetën e atjeshme ngase,
në dallim nga kishat dhe
sinagogat, të cilat kishin
qenë të zbrazta - pa njerëz,
në anën tjetër, në xhami
kishte hasur në një mjedis
plot me njerëz, ku mbisundonte paqja dhe qetësia.
Kur'ani
Kur u kthye në Londër,
ai solli me vete përkthimin
e Kur'anit, të cilin ma dha
mua. Ai nuk u bë musliman,
por megjithëkëtë ndiente
diçka për këtë fe dhe kishte
menduar se ndoshta edhe
unë gjithashtu do të gjeja
gjëra të dobishme në të.
Dhe kur e pranova lib33
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rin, udhëzimin që do të sqaronte çdo
gjë për mua - kush kam qenë unë, cili
është qëllimi i jetës, cila ka qenë e
vërteta dhe cila do të jetë e vërteta dhe
prej nga vij unë - pas këtyre kuptova
se kjo ishte feja e vërtetë; fe e cila nuk
është kuptuar nga botëkuptimi
perëndimor, fe që në fakt nuk është e
dedikuar vetëm për gjeneratat e vjetra. Në Perëndim, kushdo që dëshiron
ta përqafojë fenë dhe përpiqet ta bëjë
drejtimin e vetëm jetësor të tij, ai konsiderohet fanatik. Unë nuk kam qenë
fanatik. Unë që në fillim kam qenë i
fokusuar rreth çështjes mbi trupin dhe
shpirtin. Pastaj kuptova se trupi dhe
shpirti nuk duhen ndarë (duke i dhënë
përparësi njërës apo tjetrës ). Ne
vetëm duhet t'i bindemi përcaktimit
të Zotit, e pastaj do të mund të ngrihemi më lart se engjëjt. Si rrjedhim,
erdhi koha kur gjëja e parë që dëshiroja ta bëja ishte të bëhesha musliman.
Kuptova se çdo gjë që ekziston i përket (takon) Zotit, se Atë nuk e kaplon
gjumi. Ai krijoi çdo gjë. Në këtë pikë
unë fillova ta humbas tërë krenarinë
që kisha, sepse deri atëherë unë pata
menduar se isha këtu ishte në sajë të
madhështisë time personale. Por kuptova se unë nuk e kam krijuar veten
time dhe e tërë arsyeja e qenies time
këtu është për t'iu nënshtruar mësimit,
i cili është përkryer përmes fesë të
cilën ne e njohim me emrin El-Islam.
Dhe pikërisht këtu unë fillova ta gjej
besimin tim. Kisha ndjenjën se kisha
qenë musliman. Gjatë leximit të
Kur'anit, e kuptova se të gjithë të
Dërguarit e Allahut kanë sjellë të
njëjtën porosi. Pas kësaj unë shtroja
pyetjen: Pse atëherë hebrenjtë dhe të
krishterët janë të ndryshëm? Tani e di
në ç'mënyrë nuk e pranuan hebrenjtë
Isain a.s. si të Dërguar dhe si i kanë
ndryshuar fjalët e tij. Madje edhe të
krishterët i keqinterpretuan Fjalët e
Allahut dhe e quajtën Isain a.s. ''i biri
i Zotit''. Në Kur'an çdo gjë mbante në
vetvete kuptimin përkatës. Pra, kjo
është bukuria e Kur'anit; nga ju kërkohet të mendoni dhe të gjykoni e jo të
adhuroni Diellin apo Hënën. Jo, ju
duhet të adhuroni Atë që e ka krijuar
tërë Gjithësinë. Kur'ani kërkon nga
njeriu të mendojë për Diellin e Hënën
dhe përgjithësisht për tërë atë që Zoti
ka krijuar. A e kuptoni sa i ndryshëm
është Dielli nga Hëna? Ato gjenden në
largësi të ndryshme nga toka, ndonëse
neve na duken në madhësi të njëjtë;
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ndërsa ndonjëherë njëri e mbulon
tjetrën.
Dhe kur shumë nga astronautët
ngrihen lart në qiell, ata vetëm atëherë
e kuptojnë madhësinë jodomethënëse
të Tokës dhe pafundësinë e qiellit.
Pastaj, kur ata kthehen në tokë, bëhen
thellë të bindur në fe, ngase atje lart
kanë parë shenjat e Allahut në krijim.
Kur e lexoj Kur'anin, shoh se
flitet për lutjet, nderin dhe bamirësinë. Unë ende nuk isha bërë musliman, por ndieja se e vetmja përgjigje
për mua ishte Kur'ani, ndërsa Allahu
ma kishte dërguar atë dhe po e mbaja
të fshehur. Kur'ani gjithashtu flet edhe
për nivelet e ndryshme të njerëzve.
Dhe kështu të kuptuarit e mi filloi nga
një kënd tjetër, nga atje ku në Kur'an
thuhet: "Ata të cilët besojnë, le të mos
i marrin mosbesimtarët për miq dhe
besimtarët janë vëllezër.'' Pastaj erdhi
koha kur dëshiroja t'i takoja vëllezërit
e mi muslimanë.
Kthimi im
Atëherë vendosa të bëj një udhëtim për në Jeruzalem (si vëllai im). Në
Jeruzalem unë shkova në xhami dhe u
ula atje. Erdhi një njeri dhe më pyeti
se çfarë kërkoja. Unë i thashë atij se
jam një musliman. Ai më pyeti si
quhesha. Unë i thashë: "Stevens". Ai
atëherë u hutua. Pastaj iu bashkova në
lutje (namaz), ndonëse jo në mënyrë
aq të duhur. Pastaj, kur u ktheva në
Londër, takova një motër të quajtur
Nafisa. I thashë asaj se dua të përqafoj

fenë islame, kurse ajo më drejtoi te
xhamia e njohur me emrin New
Regent. Kjo ka ndodhur në vitin 1977,
ndoshta nja një vit e gjysmë pasi kisha
lexuar Kur'anin. Tani kuptova se më
duhet të çlirohesha nga krenaria ime,
të çlirohesha nga djalli (Iblisi) dhe t'i
rrekesha vetëm udhëzimit. Dhe kështu, të premten, pas namazit të
xhumasë, unë shkova tek imami dhe
deklarova besimin tim - dëshminë
(Kelima).
Më parë kisha brenda vetes dikë
që kishte arritur famë dhe fat.. Por,
meqënëse kisha gjetur shpëtimin
përmes udhëzimit tim, atëherë nuk
kishte më rëndësi sesa të vështirë e
kisha përderisa tek unë gjendej
Kur'ani. Tani e kuptoj se vetëm kështu mund të vë kontakt të drejtpërdrejtë
me Zotin, në dallim nga Krishterimi
apo cilado fe tjetër. Do t'ju tregoj
çfarë më tha njëherë një zonjë e besimit hindu: "Ju nuk i kuptoni besimtarët hindu! Ne besojmë në një Zot; ne
i përdorim ato objekte (idhujt) vetëm
për t'u përqendruar në lutje.'' Ajo që
dëshironte të thoshte ishte se për të
arritur (lutja) te Zoti njeriut iu dashka
të gjejë lidhje, të cilat në këtë rast janë
idhujt e tyre. Mirëpo feja islame është
ajo që i rrënon të gjitha këto pengesa.
Gjëja e vetme që i nxjerr besimtarët
prej të qenurit mosbesimtarë është
pikërisht lutja - salati. Ndërsa, në fakt,
ky është pikërisht procesi i pastrimit.
Në fund, dua të theksoj se çfarëdo
që bëj tani, e bëj për kënaqësinë e
Allahut dhe lutem që ju të frymëzoheni nga përvoja ime. Veç kësaj, dua
gjithashtu të theksoj se unë nuk kisha
asnjë kontakt me muslimanët para se
të përqafoja fenë islame. Që kur e lexova Kur'anin për herë të parë, kuptova
se askush nuk është i përkryer. Vetëm
Allahu është i Përkryer dhe nëse ne e
pasojmë udhëzimin e Pejgamberit
s.a.v.s., atëherë do të jemi të suksesshëm. E lusim Allahun e
Madhërishëm të na udhëzojë të jemi
me bindje të plotë në rrugën e umetit
të Muhammedit s.a.v.s.. Amin!

How I came to Islam
Përktheu nga anglishtja:

Bekim Rrahimi
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Si e pranova Islamin?
ua të deklaroj edhe njëherë se
Shpallja që i është dhënë nga
Allahu të Dërguarit tonë
s.a.v.s. është feja e vetme e vërtetë.
Si qenie njerëzore na është dhënë
vetëdija dhe përgjegjësia, gjëra këto
të cilat na kanë bërë të jemi në krye
të krijimit. Njeriu është krijuar për të
qenë përfaqësuesi i Zotit në tokë,
prandaj është me rëndësi përmbushja
e obligimit të çlirimit të vetes sonë
nga të gjitha iluzionet, duke e vënë
kështu jetën tonë në përgatitje për
jetën tjetër. Kushdo që e humb këtë
rast, ai nuk është i denjë (përshtatshëm) që t'i jepet edhe një tjetër rast,
sepse ai do të mbetej vazhdimisht
duke u kthyer, ngase në Kur'anin e
Shenjtë thuhet se, kur do të sillet
para llogarisë, njeriu do të thotë: "O
Zot, më kthe edhe një herë dhe më jep
një rast tjetër.'' Ndërsa Zoti do të
thotë: "Nëse ju kthej prapa, ju do të
veproni njësoj (si më parë).''

D

Edukimi i mëhershëm
Unë jam rritur në një botë
bashkëkohore duke përmbushur të
gjitha qejfet dhe duke pasur një standard të lartë jetësor, i cili vinte si
rezultat i aktiviteteve muzikore. Kam
lindur në një shtëpi të krishterë,
mirëpo ne e dimë se çdo njeri lind në
natyrën e tij origjinale (Islam), ndërsa
prindërit e tij janë ata që pastaj e kthejnë atë në këtë apo në atë fe.
Meqenëse mua më është dhënë ky
besim (Krishterimi), unë e pasova atë.
Kisha mendimin se Zoti ekziston, po
ja që nuk po e zotëroja kontaktin e
drejtpërdrejtë me Të, ngase kontaktin
me Të e kishim përmes Isait a.s. - në
të vërtetë ai ishte dera jonë për te Zoti.
Kjo ishte pak a shumë mënyra ime e
të kuptuarit të besimit, mirëpo unë
këtë nuk e gëlltitja fare.
Një herë, derisa po shikoja disa
nga shtatoret që ia përngjanin Isait
a.s., erdha në përfundimin se ato
vërtetë ishin vetëm gurë të pajetë!
Dhe, derisa më thuhej se Zoti ishte
tre, unë dyshova edhe më shumë, por
kundërshtimin tim ende nuk mund ta
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argumentoja. Ndërkohë që
këtë besim pak a shumë e pranoja, sepse më duhej të
respektoja bindjet e prindërve
të mi.
Si një yll arti (i muzikës
pop)
Dalëngadalë fillova të
largohem nga edukimi fetar.
Fillova të bëj muzikë.
Dëshiroja të bëhesha një yll i
madh. Të gjitha ato gjëra që i
shihja nëpër filma dhe mjete të
informimit zënin vend tek unë
dhe mbase mendoja se ky ishte "zoti"
im, pra synimi për të fituar të holla.
Kisha një xhaxha i cili kishte një makinë të bukur. "Ja"; mendoja me vete
"Ai vetë e ka arritur këtë, ngase ai ka
mjaft të holla." Njerëzit përreth
gjithashtu ndikonin tek unë që të mendoja se kjo ishte ajo që duhej të ishte;
pasuria e arritur në këtë botë ishte pra
zoti i tyre.
Atëherë erdha në përfundim se ky
duhet të jetë kuptimi i jetës për mua;
të fitoj sa më shumë të holla dhe të bëj
një "jetë të mrekullueshme." Në këtë
rast idhuj për mua ishin yjet e artit.
Fillova të kompozoj këngë, por thellë
në vete kisha ndjenjën e bamirësisë,
ndjenjën se, nëse bëhem i pasur, do t'i
ndihmoj nevojtarët. (Në Kur'an thuhet
se ne ndonjëherë japim ndonjë premtim, por, kur e arrijmë qëllimin tonë,
pastaj nuk dëshirojmë ta mbajmë
fjalën e dhënë, duke u bërë kështu
edhe më lakmitarë, tahmaqarë).
Mirëpo, çfarë ndodhi pastaj,
meqenëse unë u bëra shumë i
famshëm! Unë atëherë isha ende i ri,
emri im dhe fotografitë e mia nxirreshin nëpër të gjitha mjetet e
informimit. Duke më bërë kështu më
të madh se vetë jetën. Unë dëshiroja të
jetoja më tepër se jetën, ndërsa e vetmja mënyrë për ta arritur këtë ishte
dehja (me anë të alkoolit dhe drogës).
Në spital
Pas një viti të suksesshëm financiar dhe pas jetës "madhështore'', unë

u sëmura rëndë me tuberkuloz dhe më
duhej të shtrihesha në spital. Ishte kjo
që më bëri të mendoja: Ç'kishte ndodhur me mua? Mos isha vetëm një trup,
ndërsa qëllimi im i jetës ishte thjesht
kënaqja e këtij trupi? Ndërkohë erdha
në përfundim se kjo bela ishte pikërisht mëshirë nga Allahu, një rast për t'i
hapur sytë dhe për të pyetur veten:
"Pse jam këtu? Pse jam i shtrirë në
shtrat?'' dhe pastaj fillova të kërkoja
gjetjen e përgjigjeve. Në atë kohë
njerëzit kishin një interesim të madh
për misticizmin (botën shpirtërore) e
botës lindore. Fillova të lexoj, ndërsa
gjëja e parë që nisa ta kuptoj ishte
vdekja, se shpirti është një gjë që
kalon përtej kësaj bote, pra nuk ndalet
këndej. Tanimë e ndieja se unë po
nisesha rrugës së lumturisë së vërtetë
dhe arritjeve të mëdha. Pastaj fillova
të meditoj dhe madje u bëra një vegjetarian. Tani unë besoja në "paqen dhe
forcën lulëzuese", që u bë prirja ime
e përgjithshme. Mirëpo ajo që unë
besoja më hollësisht ishte se tanimë
nuk po e konsideroja veten vetëm një
trup organik. Kjo mënyrë e të kuptuarit tim më erdhi gjatë kohës kur
isha në spital.
Një ditë, ndërsa po shëtisja dhe
më kishte zënë shiu, nisa të vrapoj te
një strehë dhe pastaj mendova me
vete: "Prit pak, trupi po më laget, vetë
trupi im është ai që më thotë mua se
po lagem. "Kjo më bëri të mendoja në
lidhje me thënien se trupi është si një
gomar të cilin duhet ta mësosh në
ç'drejtim duhet të shkojë. Përndryshe,
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gomari të çon ku dëshiron të shkojë
vetë.
Pastaj kuptova se unë e kisha përcaktimin tim, kjo ishte dhuntia e caktuar nga Zoti për mua. Thashë me
vete: "Bindju, pra, përcaktimit të
Zotit." Unë tani isha i mahnitur nga
terminologjia e re që po mësoja nga
kjo fe e Lindjes. Isha i mërzitur me
Krishterimin. Fillova të bëj muzikë
përsëri dhe kësaj radhe fillova të
pasqyroja mendimet e mia personale.
Ende e kujtoj lirikën e njërës nga
këngët e mia. Tingëllonte kështu: Dua
ta di, dua ta di kush e ka krijuar
Parajsën, kush e ka krijuar Ferrin…,
dhe kështu e ndieja se isha në rrugën e
besimit.
Unë gjithashtu pata shkruar një
këngë tjetër, "Rruga për ta gjetur
Zotin''. E me këtë madje u bëra edhe
më i famshëm në botën e muzikës.
Unë vërtetë po kaloja disa kohë të
vështira, ngase u bëra i pasur dhe i
famshëm dhe njëkohësisht sinqerisht
po kërkoja të Vërtetën. Pastaj erdhi
një periudhë kur po mendoja me bindje se Budizmi ishte më i sakti dhe më
i ndershmi besim, por ende nuk isha i
gatshëm të largohesha nga kjo botë.
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Isha tepër i lidhur me këtë botë dhe
nuk isha i përgatitur të bëhesha një
murg (prift budist) e të veçohesha nga
shoqëria.
Kisha provuar nume-rologjinë e
njohur si "Zen dhe Ching'', letrat e
fatit dhe astrologjinë. Provova të
kthehem përsëri te Bibla, por
megjithatë nuk gjeta asgjë. Në atë
kohë ende nuk dija asgjë për fenë
islame dhe pas kësaj mendoj se ndodhi mrekullia. Vëllai im kishte vizituar
xhaminë në Jeruzalem dhe kishte
mbetur tejet i impresionuar. Ai ishte
tronditur me jetën e atjeshme ngase,
në dallim nga kishat dhe sinagogat, të
cilat kishin qenë të zbrazta - pa njerëz,
në anën tjetër, në xhami kishte hasur
në një mjedis plot me njerëz, ku
mbisundonte paqja dhe qetësia.
Kur'ani
Kur u kthye në Londër, ai solli me
vete përkthimin e Kur'anit, të cilin ma
dha mua. Ai nuk u bë musliman, por
megjithëkëtë ndiente diçka për këtë fe
dhe kishte menduar se ndoshta edhe
unë gjithashtu do të gjeja gjëra të
dobishme në të.

Dhe kur e pranova librin, udhëzimin që do të sqaronte çdo gjë për
mua - kush kam qenë unë, cili është
qëllimi i jetës, cila ka qenë e vërteta
dhe cila do të jetë e vërteta dhe prej
nga vij unë - pas këtyre kuptova se kjo
ishte feja e vërtetë; fe e cila nuk është
kuptuar nga botëkuptimi perëndimor,
fe që në fakt nuk është e dedikuar
vetëm për gjeneratat e vjetra. Në
Perëndim, kushdo që dëshiron ta
përqafojë fenë dhe përpiqet ta bëjë
drejtimin e vetëm jetësor të tij, ai konsiderohet fanatik. Unë nuk kam qenë
fanatik. Unë që në fillim kam qenë i
fokusuar rreth çështjes mbi trupin dhe
shpirtin. Pastaj kuptova se trupi dhe
shpirti nuk duhen ndarë (duke i dhënë
përparësi njërës apo tjetrës ). Ne
vetëm duhet t'i bindemi përcaktimit
të Zotit, e pastaj do të mund të ngrihemi më lart se engjëjt. Si rrjedhim,
erdhi koha kur gjëja e parë që dëshiroja ta bëja ishte të bëhesha musliman.
Kuptova se çdo gjë që ekziston i përket (takon) Zotit, se Atë nuk e kaplon
gjumi. Ai krijoi çdo gjë. Në këtë pikë
unë fillova ta humbas tërë krenarinë
që kisha, sepse deri atëherë unë pata
menduar se isha këtu ishte në sajë të
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madhështisë time personale. Por kuptova se unë nuk e kam krijuar veten
time dhe e tërë arsyeja e qenies time
këtu është për t'iu nënshtruar mësimit,
i cili është përkryer përmes fesë të
cilën ne e njohim me emrin El-Islam.
Dhe pikërisht këtu unë fillova ta gjej
besimin tim. Kisha ndjenjën se kisha
qenë musliman. Gjatë leximit të
Kur'anit, e kuptova se të gjithë të
Dërguarit e Allahut kanë sjellë të
njëjtën porosi. Pas kësaj unë shtroja
pyetjen: Pse atëherë hebrenjtë dhe të
krishterët janë të ndryshëm? Tani e di
në ç'mënyrë nuk e pranuan hebrenjtë
Isain a.s. si të Dërguar dhe si i kanë
ndryshuar fjalët e tij. Madje edhe të
krishterët i keqinterpretuan Fjalët e
Allahut dhe e quajtën Isain a.s. ''i biri
i Zotit''. Në Kur'an çdo gjë mbante në
vetvete kuptimin përkatës. Pra, kjo
është bukuria e Kur'anit; nga ju kërkohet të mendoni dhe të gjykoni e jo të
adhuroni Diellin apo Hënën. Jo, ju
duhet të adhuroni Atë që e ka krijuar
tërë Gjithësinë. Kur'ani kërkon nga
njeriu të mendojë për Diellin e Hënën
dhe përgjithësisht për tërë atë që Zoti
ka krijuar. A e kuptoni sa i ndryshëm
është Dielli nga Hëna? Ato gjenden në
largësi të ndryshme nga toka, ndonëse
neve na duken në madhësi të njëjtë;
ndërsa ndonjëherë njëri e mbulon
tjetrën.
Dhe kur shumë nga astronautët
ngrihen lart në qiell, ata vetëm atëherë
e kuptojnë madhësinë jodomethënëse
të Tokës dhe pafundësinë e qiellit.
Pastaj, kur ata kthehen në tokë, bëhen
thellë të bindur në fe, ngase atje lart
kanë parë shenjat e Allahut në krijim.
Kur e lexoj Kur'anin, shoh se
flitet për lutjet, nderin dhe bamirësinë. Unë ende nuk isha bërë musliman, por ndieja se e vetmja përgjigje
për mua ishte Kur'ani, ndërsa Allahu
ma kishte dërguar atë dhe po e mbaja
të fshehur. Kur'ani gjithashtu flet edhe
për nivelet e ndryshme të njerëzve.
Dhe kështu të kuptuarit e mi filloi nga
një kënd tjetër, nga atje ku në Kur'an
thuhet: "Ata të cilët besojnë, le të mos
i marrin mosbesimtarët për miq dhe
besimtarët janë vëllezër.'' Pastaj erdhi
koha kur dëshiroja t'i takoja vëllezërit
e mi muslimanë.
Kthimi im
Atëherë vendosa të bëj një udhëtim për në Jeruzalem (si vëllai im). Në
Jeruzalem unë shkova në xhami dhe u
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ula atje. Erdhi
një njeri dhe
më pyeti se
çfarë kërkoja.
Unë i thashë
atij se jam një
musliman. Ai
më pyeti si
quhesha. Unë i
t h a s h ë :
"Stevens". Ai
atëherë
u
hutua. Pastaj
iu bashkova në
lutje (namaz),
ndonëse jo në
mënyrë aq të
duhur. Pastaj,
kur u ktheva
në
Londër,
takova
një
motër të quajtur Nafisa. I
thashë asaj se
dua të përqafoj
fenë islame,
kurse ajo më
drejtoi
te
xhamia e njohur me emrin
New Regent.
Kjo ka ndodhur në vitin
1977, ndoshta
nja një vit e gjysmë pasi kisha lexuar
Kur'anin. Tani kuptova se më duhet të
çlirohesha nga krenaria ime, të çlirohesha nga djalli (Iblisi) dhe t'i rrekesha vetëm udhëzimit. Dhe kështu, të
premten, pas namazit të xhumasë, unë
shkova tek imami dhe deklarova besimin tim - dëshminë (Kelima).
Më parë kisha brenda vetes dikë
që kishte arritur famë dhe fat.. Por,
meqënëse kisha gjetur shpëtimin
përmes udhëzimit tim, atëherë nuk
kishte më rëndësi sesa të vështirë e
kisha përderisa tek unë gjendej
Kur'ani. Tani e kuptoj se vetëm kështu mund të vë kontakt të drejtpërdrejtë
me Zotin, në dallim nga Krishterimi
apo cilado fe tjetër. Do t'ju tregoj
çfarë më tha njëherë një zonjë e besimit hindu: "Ju nuk i kuptoni besimtarët hindu! Ne besojmë në një Zot; ne
i përdorim ato objekte (idhujt) vetëm
për t'u përqendruar në lutje.'' Ajo që
dëshironte të thoshte ishte se për të
arritur (lutja) te Zoti njeriut iu dashka
të gjejë lidhje, të cilat në këtë rast janë
idhujt e tyre. Mirëpo feja islame është

ajo që i rrënon të gjitha këto pengesa.
Gjëja e vetme që i nxjerr besimtarët
prej të qenurit mosbesimtarë është
pikërisht lutja - salati. Ndërsa, në fakt,
ky është pikërisht procesi i pastrimit.
Në fund, dua të theksoj se çfarëdo
që bëj tani, e bëj për kënaqësinë e
Allahut dhe lutem që ju të frymëzoheni nga përvoja ime. Veç kësaj, dua
gjithashtu të theksoj se unë nuk kisha
asnjë kontakt me muslimanët para se
të përqafoja fenë islame. Që kur e lexova Kur'anin për herë të parë, kuptova
se askush nuk është i përkryer. Vetëm
Allahu është i Përkryer dhe nëse ne e
pasojmë udhëzimin e Pejgamberit
s.a.v.s., atëherë do të jemi të suksesshëm. E lusim Allahun e
Madhërishëm të na udhëzojë të jemi
me bindje të plotë në rrugën e umetit
të Muhammedit s.a.v.s.. Amin!

How I came to Islam
Përktheu nga anglishtja:

Bekim Rrahimi
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VROJTIM

VLERA E DITURISË
DHE E BESIMIT
Vedat SHABANI
'ka dyshim se gjëja më e vlefshme që
ka përfituar shpirti dhe ka arritur
zemra, me të cilën njeriu arrin
lartësinë në këtë botë dhe në botën tjetër,
është dituria dhe besimi, prandaj Allahu
xh.sh. i ka përmendur në Kur'an së bashku,
në ajetin:
"E atyre që iu është dhënë dija dhe
besimi thonë: "Ju keni qëndruar aq sa u pat
caktuar Allahu deri në Ditën e Ringjalljes..."
(Err-Rrum: 56)
"Allahu lartëson ata që besuan prej
jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të
cilëve u është dhënë dituri." (El-Muxhadele
11)
E ata janë njerëzit më të mirë dhe më
të zgjedhur, janë meritorë për grada të larta,
mirëpo shumë njerëz gabojnë në atë që
quhet dituri dhe iman (besim), me të cilat
njeriu arrin lumturinë dhe lartësinë. Çdo
grup mendon se zotëron dituri dhe besim
me të cilët do të arrinte lumturinë. Mirëpo
nuk është ashtu, sepse shumë prej tyre nuk
kanë besimin që i shpëton ata e as diturinë
që i lartëson, por në të vërtetë ata ia kanë
mbyllur vetes rrugët e diturisë dhe të besimit me të cilat ka ardhur i Dërguari i Allahut
xh.sh. Muhamedi a.s., rrugë të cilën e kanë
pasuar edhe shokët e tij.
Çdo grup është i bindur se dituria e
vërtetë është ajo që zotëron ai grup e jo të
tjerët dhe ai grup është i kënaqur me të: "E
ata më vonë u ndanë në grupe sipas çështjes së fesë dhe secili grup krenohej me atë
që kishte përvetësuar për vete." (ElMuminun 53)
Ajo që zotërojnë ata është fjalë dhe
mendim, ndërsa dija është pas fjalëve që
Hammad bin Zejdi i ka thënë Ejjubit: "A
është dituria më e madhe sot apo në kohën
e kaluar? Ai tha: "Fjalët sot janë më shumë,
kurse dituria ka qenë në kohën e kaluar më
shumë!"
Ky dijetar i thelluar në dituri ka bërë
dallim mes diturisë dhe fjalëve. Librat sot
janë të shumta, edhe fjalët, polemikat dhe
vlerësimet mendore janë gjithashtu të
shumta, e në të shumtën e tyre s'ka dituri,
sepse dituria është ajo që ka sjellë i
Dërguari i Allahut s.a.v.s..
Allahu xh.sh. thotë: "E kush të
kundërshton ty në çështjen e Tij, pasi të
është bërë e ditur e vërteta..." (Ali Imran
61), dhe thotë:
"...E nëse, pasi të ka ardhur ty e
vërteta, shkon pas mendimeve të tyre..."

S
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(El-Bekare 120), dhe "...Atë ta zbriti sipas
dijës së Vet..." (En-Nisaë, 166)
Atëherë kur me kalimin e kohës u
largua dituria, çështje e diturisë te
shumë njerëz u bënë mendimet e
dyshimta, nocionet e përshtatshme, si
"dituri e vërtetë". U shkruan mbi to libra
dhe u shpenzuan jetë të tëra, por vetëm
sa e kanë humbur kohën dhe zemrat i
kanë mbushur me të zi. Shumë prej tyre
kanë deklaruar se në Kur'an dhe në
Sunet nuk ka dituri, duke thënë se argumentet e tyre janë argumente që nuk
japin bindje të plotë.
Imam ibn Kajjim el-Xhevzijje tregon
një ngjarje. "Më kanë treguar disa shokë
për disa nxënës të atyre që e konsiderojnë
veten si dijetarë. Mësonin disa nga librat e
tyre, kurse Kur'anin nuk e dinin. Atëherë i
thanë atyre: "Sikur ta kishit mësuar
Kur'anin së pari, do të ishte më mirë." Ata
thanë: "A ka dije në Kur'an?!"
Gjithashtu, Ibn Kajjimi tregon edhe
një rast tjetër: "Më kanë thënë disa imamë
të tyre: "Ne e dëgjojmë hadithin vetëm për
begati e jo që të përfitojmë dije." Kjo që
thonë është në kundërshtim me rregullat
islame, sepse sahabët e të Dërguarit të
Allahut xh.sh., kur janë tubuar në ndonjë
vend, kanë filluar të rikujtojnë mësimet e
Kur'anit dhe të Sunetit të Muhamedit a.s.
Kjo sa i përket diturisë, kurse çështjen e
imanit (besimit) e pretendojnë shumë
njerëz ose të gjithë: "Po ti, edhe pse lakmon (për besimin e tyre), shumica e
njerëzve nuk do të besojnë." (Jusuf: 103)
Shumica e besimtarëve me të vërtetë
kanë besim të kufizuar, kurse sa i përket
besimit të detajizuar tek ajo që ka sjellë i
Dërguari i Allahut xh.sh., si në njohuri, dije,
pranim dhe dashuri ndaj saj, ai është besimi i të veçantëve të umetit, ai është besimi i Ebu Bekrit dhe i shokëve të tij.
Për shumë njerëz, fati i tyre në besim
është vetëm pranimi i Krijuesit, se Ai është

i Vetmi që ka krijuar qiejtë dhe tokën dhe
atë që është në mes tyre. Këtë nuk e kanë
mohuar as adhuruesit e putave nga kurejshitët (fis arab) dhe të tjerët.
Për disa të tjerë besimi është shprehja e shehadetit, pa marrë parasysh a i
bashkangjitet vepra apo jo dhe pa marrë
parasysh a përputhet me bindjen e zemrës së tij apo jo.
Për të tjerë besimi është vetëm bindja
me zemër se Allahut xh.sh. është Krijues i
qiejve dhe i tokës dhe se Muhamedi a.s.
është i Dërguari i Tij, edhe nëse nuk e pranon me gjuhën e tij dhe nuk vepron asgjë,
bile edhe nëse e fyen Allahun dhe të
Dërguarin e Tij dhe bën mëkate të mëdha.
Për disa njerëz të tjerë, besimi është
adhurimi i Allahut xh.sh. sipas shijes,
mendjes dhe sipas epsheve të tyre, pa
përcaktuar në atë që ka sjellë i Dërguari i
Allahut xh.sh., Muhammedi a.s.
Për disa të tjerë, besimi i tyre është ai
që kanë gjetur te etërit dhe të parët e tyre,
sidoqë të jetë. Imani i tyre ngrihet mbi dy
baza: njëra, se kjo është thënie e të
parëve tanë: e dyta, se ajo që thonë ata
është e vërtetë.
Për disa të tjerë, besimi i tyre është
morali i mirë, veprimi i mirë dhe paramendimi i mirë për çdo njeri.
Imani (besimi) i vërtetë është pas të
gjitha këtyre, ai është një e vërtetë e përbërë nga njohja e mirë e asaj me të cilën
ka ardhur i Dërguari i Allahut xh.sh, bindja
në të me zemër, pranimi i saj me gjuhë,
nënshtrimi ndaj saj me dashuri dhe
respekt, veprimi sipas saj, si brenda ashtu
edhe jashtë, realizimi i thirrjes në të sipas
mundësisë dhe kulmi i imanit është në
dashurinë për hir të Allahut dhe në hidhërimin për Allahun, dhënien për Allahun
dhe mosdhënien për Të, që të jetë Allahu
i vetmi Zot dhe i adhuruari i njeriut. Rruga
e vetme për realizimin e këtyre është pasimi i të Dërguarit të Allahut xh.sh. në
mënyrë të hapur dhe të fshehtë dhe largimi nga çdo gjë që ka ndaluar Allahu xh.sh.
dhe i Dërguari i Tij.
Kush punon për Allahun dhe i jep
përparësi ndaj vetes, Allahu xh.sh. do t'i
mjaftojë për problemet e veta, kush
punon për Allahun dhe i jep përparësi
ndaj njerëzve, Allahu do t'i mjaftojë në
problemet me njerëzit, kush jep përparësi
vetes së vet ndaj Allahut, Allahu xh.sh. do
ta lërë t'i mbështetet vetes së vet dhe
kush i jep përparësi njerëzve ndaj
Allahut, Allahu do ta lërë atë të
mbështetet tek ata.
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ISLAMI ËSHTË PLANPROGRAMI I
ALLAHUT PËR NJERËZIT
Burim BIBAJ
Ekziston një fakt themelor dhe i thjeshtë
për Islamin dhe metodën e veprimit të tij në
jetën njerëzore, i cili, me vetë thjeshtësinë e
tij, shpesh është i harruar apo që nga fillimi i
kuptuar gabimisht.
Për shkak të harresës apo lëshimit në të
kuptuar, paraqitet një gabim serioz në studimin
e kësaj feje, si të esencës së saj natyrore, edhe
të realitetit të saj historik, të sotmes dhe të
ardhmes së saj.
Duke parë se është i shpallur nga Zoti
xh.sh., disa presin që Islami të ndikojë në jetën
e njeriut në mënyrë magjike, por ata që presin
kështu nuk marrin parasysh natyrën njerëzore,
aftësitë e ndryshme të mundshme të njerëzve
dhe realitetin material të jetës njerëzore.
Veçori themelore e Islamit është që mos
ta harrojë në asnjë moment, në çdo epokë dhe
në çdo kohë natyrën e njeriut dhe kufirin e
mundësive të tij. Në të njëjtën kohë, e nxit
njeriun që të arrijë, sikurse ka ndodhur në periudha të ndryshme të së kaluarës, e mund të
ndodhë edhe në kohën tonë, në qoftë se bëhet
përpjekja e duhur.
Bindshmëria e Islamit është një sistem i
përcaktuar hyjnor për jetën njerëzore. Veprimi
në këtë drejtim fillon në momentin kur njerëzit përfitojnë udhëzime të duhura dhe vazhdon
deri në mbarim të shtigjeve, në kufijtë e aftësive njerëzore. Do të cekim disa pika që njerëzit (besimtarët) ta kuptojnë më mirë këtë planprogram:
Fryti i udhëzimit është rezultat i
përpjekjeve tona.
Për këtë pikë kemi raste të shumta nga
historia islame, natyrisht duke u mbështetur në
atë që na ka treguar Allahu xh.sh. përmes
librave dhe të Dërguarve të Tij.
Si shembull kemi rastin e gruas së
Faraonit, Asijes. Edhe pse bashkëshorti i saj e
quante veten zot dhe luftonte që ta mbronte
këtë gjë, në anën tjetër bashkëshortja e tij,
ishte besimtare e sinqertë dhe e devotshme e të
Vetmit Zot. Kemi edhe rastin e Ibrahimit a.s.,
se si e gjeti krijuesin e vërtetë, me mundin dhe
përpjekjen e tij, por me dëshirën e Zotit.
Allahu xh.sh. thotë: "E ata që luftuan për
hir Tonë, Ne me siguri do t'i orientojmë rrugës
për te Ne." (Ankebut: 69)
Allahu gjithashtu ka caktuar që natyra
njerëzore të veprojë në mënyrë konstante, e
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mos të jetë e shkatërruar apo e përjashtuar nga
aksioni. Allahu xh.sh. thotë: "Pasha njeriun
dhe Atë që e krijoi atë! Dhe ia mësoi se cilat
janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pason vetveten. E ka dështuar ai që
e poshtëroi vetveten." (Esh-Shems: 7-10)
Allahu ua ka lënë besimtarëve nderin që
feja të lartësohet përmes duarve (punëve) të
tyre.
Për ta kuptuar këtë çështje kemi rastin e
sahabiut të ndershëm dhe shehidit në rrugën e
Allahut, Musab bin Umejrit. I Dërguari i
Allahut e dërgoi këtë djalosh 18 vjeçar si
ambasador të vetin në Medine me grupin e disa
medinasve që kishin shkuar për ta bërë haxhin
në Mekë, dhe ata kërkuan nga Pejgamberi a.s.
një njeri që t'ua mësonte fenë e Zotit xh.sh..
Ky djalosh e la nënën dhe pasurinë që
kishte në Mekë dhe shkoi në Medinë për t'i
thirrur njerëzit në fe. Ai qëndroi një vit në Medine, por suksesi që korri gjatë këtij viti ishte i
habitshëm; nuk la asnjë familje në Medine pa i
trokitur në derë për t'ia treguar Islamin. Si
rezultat i këtij djaloshi shumë njerëz pranuan
Islamin.
Me këtë rast dhe raste të tjera të shumta
gjatë historisë islame kuptojmë se Zoti xh.sh.
ka dashur që feja e Tij të lartësohet si rezultat i
angazhimit të besimtarëve, por në të njëjtën
kohë për t'i sprovuar ata se sa janë në gjendje të
punojnë për fenë e Tij dhe për t'i shpërblyer me
të mira të shumta ata që punojnë me angazhimin edhe mundin e tyre.
Sa të jesh i suksesshëm në luftë me
vetveten, aq do të jesh i suksesshëm në ballafaqim me armikun.
Duhet të kemi parasysh se njeriu gjatë
tërë jetës së tij është në luftë me vetveten
(nefsin), që çdo herë e nxit atë për punë të
ndyra, dhe me shejtanin, si armik i përbetuar
i njeriut. Allahu xh.sh. thotë: "O bijtë e
Ademit, po a nuk u dërgova porosinë që të
mos e dëgjoni djallin, se me të vërtetë ai

është armiku i juaj i hapët?" (Jasin: 60)
Fitorja e kësaj beteje arrihet me punë të
palodhshme dhe me përkushtim e devotshmëri
ndaj urdhrave të Allahut. Shembulli më i mirë
për ne është i Dërguari i Allahut, Muhamedi
a.s., dhe pastaj shokët e tij, që u edukuan në
shkollën e Pejgamberit a.s. Si shembull po
cekim rastin e Omerit r.a. (në kohën e hilafetit
të tij), i cili e dërgoi Sead bin Ebi Vekasin si
komandant të ushtrisë muslimane për të luftuar kundër persianëve. Omeri r.a. i tha Seadit:
"O Sead, mos të të mashtrojë ajo që të kanë
thënë daja i Pejgamberit (në kohën e
Pejgamberit ai kishte këtë epitet), sepse ndërmjet Allahut dhe njerëzve nuk ka lidhje fisnore
dhe dije se Allahu nuk e zëvendëson të keqen
me të keqe, po e zëvendëson të keqen me të
mirë dhe dije se ne fitojmë kundër armikut me
adhurimet tona ndaj Allahut dhe me mëkatet e
armikut kundrejt Allahut."
Kjo fe i lartëson njerëzit.
Allahu xh.sh. e zgjodhi këtë fe që të jetë
qetësim, lumturi dhe krenari për njerëzit.
Gjithashtu, kjo fe i bashkon të gjitha shtresat
njerëzore pa i dhënë përparësi ndonjërës prej
tyre, përveçse me devotshmëri. Për t'a kuptuar
më mirë këtë çështje kemi shembujt e shumtë
te shokëve të Pejgamberit a.s., se si qëndronte
jeta e tyre para Islamit dhe si ndryshoi ajo në
kohën e Islamit. Bilal Habeshiu (ibën Rebaha)
ishte një skllav nga Abisinia dhe një njeri që ia
kishin shkelur të gjitha të drejtat, por me ardhjen e Islamit ai mori vendin që meritonte.
Omeri ishte një njeri shumë agresiv, i ashpër
etj., por me pranimin e Islamit atë ashpërsi e
shfaqi ndaj pabesimtarëve ndërsa me besimtarët ishte i butë dhe i mëshirshëm.
E shumë e shumë raste të tjera, ku me të
vërtetë shihet madhështia e kësaj feje, e cila
është planprogrami i Allahut për njerëzit.

ZGJIMI ISLAM NR.5 / 2004

ESE

ME

BESIM

PËRBALLË INJORANCËS
Rrahman FERIZI
I sëmuri duhet të konsulltohet me
mjekun dhe të përdor ilaçet sipas preferimit të
tij (pa marrë parasyshë shijen dhe dhimbjen
që sjellë përdorimi i tyre - ngase ato janë mjeti
më i mirë që sjellin shëndet dhe me ndihmën
e Zotit edhe shërim.
A i bën rinia veti pyetje se a jemi vërtetë
të sulmuar-sëmurë nga simptomet
shpirtërore, vuajtja, ankthi, stresi, çregullimi i
personalitetit, amoraliteti, ikja nga vetja dhe
realiteti etj. E tëra kjo bënë që të ikni nga provokimi i të vërtetës dhe mbulimi i sajë me
velon e injorimit dhe arsyetimit artificial (e
vërteta është si gjilpëra, dhemb por shëron).
Përse kur sëmuremi shkojmë te mjeku,
kur prishet vetura te automekaniku kur
prishet kompjuteri te imxhinieri, shtëpia të
mjeshtri kur, kur. ... etj. Ngase ata janë të
thirur - kompetent për defektet në fjalë apo
parandalimin e tyre.
Dëshironi që rininë tuaj (me pritje,
hamendje, hutime, kurreshtje të çoroditur,
devijime), ta lëni në dorën e mendjes suaj të
papjekur...? Mosni, por kërkoni ndihmë dhe
këshilla nga prindërit, mësuesit dhe më të
moshuarit (që kanë përvojë të jetës dhe kanë
kaluar shtigjeve para jush, e juve u duken ato
shpesh të frikshme dhe të pakaleshme) për
çdo problem, ndjenjë, kërshëri apo veprim
nga ju, mos e konsideroni çdo gjë të modës
dhe kohës së rinisë. Jo shpeshëherë ajo që
shihni se është trend, entuziazëm dhe modernizëm, kulturë emancipim mund të jetë fanitje dhe zjarr me mbulesë të mëndafshtë...
Ndoshta ju bezdis ky tekst "Filozofik"
por keni durim dhe qëndroni deri në fund,
sepse është në dobinë tuaj dhe të ardhmës
sonë. Këta rreshta janë të shkruar nga një
njeri që ka kaluar "kohën tuaj", ëndrrat,
iluzionet, kontradiktat, shprehitë, përpjekjet,
boshllëkun dhe interpretimet jo reale të një
realiteti të vështirë (jeto të tashmën por jo në
një realitet të idealizuar, ashtu siç është duke
e hedhur shiqimin larg në prespektivë) dhe të
pakuptimt, prandaj ndjejë obligim moral që
të ju drejtohem dhe të ju ofroj këshilla modZGJIMI ISLAM NR.5 / 2004

este nga një zemër që Zoti, besimi dhe
mirësia ndaj njerëzve është qëllimi i jetës së
tij.
Është një ligj natyrorë, materia kërkon
vendin e vet me energji minimale, uji rrjedhën e vet, rrezet e diellit shtigjet e veta etj.,
ashtu edhe shpirti i njeriut kërkon lumturinë,
qetësinë dhe rehatinë, zemra e përjeton thellë
këtë, ndodhë që ndaj lumturisë të krijojmë
halucinacion ideor në vend të saj të shijojmë
diçka tjetër e cila në formë është e hijshme
por në shije është helm që helmon jetë tonë,
ky është shkaku që shumë të rinjë përkundër
vetëdijes (për gjërat negative) nuk ndalen prej
tyre, jo pse nuk kanë njohuri por pse nuk kanë
vullnet dhe bindje ta orientojnë - kontrollojnë
atë (sot nuk mungon dituria - niveli i vetëdijës por mënyra e zbatimit të saj) për këtë janë
zhytur thellë në humnerën e injorancës,
amoralitetit dhe modës së përbuzjes së trupit
të vet fyerjes së nderit të vet dhe të tjerëve dhe
humbjes së dinjitetit si etnitet kombëtar, fetar,
dhe kulturorë. (ta dini rini e nderuar se kombi
shqiptar krenohet në Europë dhe ajo ia ka
lakmi për rininë dhe pastëritnë tonë, ta ruajmë
këtë fizionomi dhe atë ta përcjellim tek fëmijët tanë me nder dhe krenari)
E tërë ajo që duam të themi është kjo në
pika të shkurtëra:
1) Jeta është e përbërë nga ditët që vijnë

e shkojnë pa u vërejtur, mendoni se një ditë
do të pendoheni për hargjimin e çdo sekondi
pa nevojë dhe do të gëzoheni për atë të kaluar në mësim , edukim, dhe dobi.
2) Mendoni se vet do të bëheni mësues,
prindër, prandaj duani dhe respektoni dinjitetin e tyre.
3) Mendoni se edhe vet keni motra apo
vëllezër, prandaj ruani vehten si dhe dinjitetin, fjalën dhe personalitetin e të tjerëve.
4) Mendoni në sukses të edukatës
mësimit dhe sjelljes, ngase ju jeni trung në
rritje e sipër, nesër ose do të jepni fruta të
shëndoshë ose trung i kalbur, i cili nuk mund
të mbajë gjallë as vetvehtën.
5) Mendoni se ashtu si e keni kaluar
shkollën fillore, ashtu do të kaloni edhe këtë
nivel shkollor. Ku mbetet mësimi, suksesi,
fjala dhe shembulli i mirë.
6) Mendoni se iluzioni është gënjeshtër
dhe pispillosja është djallëzi e urryer
përkundër lajkave artificiale që i bëhen, pas
përfundimit të shkollës "siten" të mirët, e të
tjerët përfundojnë në shportën e kohës.
7) Mendoni se e tëra që shfaqet në shkolla nuk është e shenjtë dhe e pazëvendësuar,
mendimi konfuz lidhur me kulturën dhe besimin duhet të analizohet mirë, pa marrë
parasyshë nga kush vie dhe besoni se shkollat tona kanë nevojë për reforma shpirtërore,
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ngase kultura gjysmëshkollore komuniste ka
lënë gjurmë si hidër në kokat që janë shkolluar gjatë atij sistemi fatal, prandaj përkrahni
mësim - besimin me shpirtrat tuaj të pastërt
dhe mos lejoni që ata të ndoten me ide të
atyre që kan bankrotuar.
8) Mendoni se kënaqësia e vërtetë është
në moral të mirë, rehatia në besim, punë dhe
mësim, dhe lumturia në dashuri për hir të
Zotit, në çiltërsi të shpirtit pa zili, pa urrejtje
dhe pa dëmtim të tjetrit në asnjë aspekt.
9) Mendoni se jeni të mirë, të suksesshëm dhe të dashur nga Zoti, prindërit,
mësuesit dhe rrethi në përgjithësi. Me atë
shiqim që keni ndaj jetës ashtu ju sheh ajo
juve. Mos fiksoni ide negative në kokën tuaj,
të zhgënjimit, papërspektivës dhe pashpresës,
se "mësimi sjellë varfëri dhe "se rrugët e
shkurtëra e të pista sjellin pasuri", jo, ngase
nuk është pasuria vetëm materiale, pasuria e
vërtetë është pasuria e shpirtit.
10) Mendoni se ate që lexoni e kuptoni
dhe se është e mirë dhe e dobishme, përsëritni me durim mësimet se ajo është nëna e
diturisë dhe ruane intelektin tuaj mos e infektoni atë. Ta dini se jeni në kohën që të ndërtoni e jo të shkatërroni vehtën dhe familjen.
11) Besoni shumë dhe duane Zotin sinqerisht, mundohuni ta njihni Atë përmes
leximit të literaturës burimore të pastër, komform disponimit dhe të kuptuarit tuaj, ta dini
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se zemra vyshket pa besim sikur lulja pa ujë
dhe ajo qetësohet në jetë me besim sikur lulja
pas shiut, me të përmendurit e Zotit qetësohen zemrat.
12) Mësoni diçka për besimin tuaj dhe
vizitoni ndonjë faltore që keni më afër,
mësoni diçka nga rregullat e fesë suaj si:
mënyrën e veshjes, ngrënies, pierjes, pastërtisë, përshëndetjes, sjelljes në shtëpi, rrugë,
shkollë, me fëmijët, të vjetërit, mysafirët,
shokët e shoqet dhe sjelljet e jetës në
përgjithësi.
13) Mundohuni të mësoni diçka nga lutjet elementare që ua lehtësojnë vështërisitë
dhe ua pakësojnë brengat ua lehtësojnë suksesin dhe thërrasin lumturinë si: lutjen për
mësim (kur filloni leximin), kur shtriheni për
të fjetur, kur zgjoheni, kur visheni, kur dilni
nga shtëpia dhe kur ktheheni prapë, kur takoheni me njerëzit, kur filloni të hani dhe pas
përfundimit, kur jeni në udhëtim, kur hyni në
treg, kur frigoheni natën, kur doni të zgjedhni
diçka në jetë e nuk jeni të sigurtë plotësisht,
kur gëzoheni dhe hidhëroheni, kur jeni thellësishtë të dëshpëruar dhe mërzitur, nëse doni të
jeni të lumtur etj. (për më tepër lexoni librin
"Mburoja e muslimanit" ose "Lutjet e jetës"
që ta keni shoqërues tuajin në jetë)
14) Dhe për fund, rini e nderuar, bëhuni
të dobishëm për vehtën dhe familjen tuaj,
rrethin dhe shoqërinë. Mbahuni fort për

familjen dhe ruani dinjitetin e saj (O ju që
keni besuar ruane vehten dhe familjen tuaj
prej një zjarri të ferrit, lëndë djegëse e të cilit
janë njerëzit dhe gurët - Kur'an) prej zjarrit
edhe të kësaj bote që është duke iu kërcënuar
rinisë dhe popullit tonë adresuar përmes
robërimit modern me tërë manifestimet e tij:
lirisë së cunguar, varfërisë, dhe një fortune të
në emër të kulturës dhe emancipimit.
Në emër të demokracisë janë zgjuar
demonkratët dhe si hidër kanë mbuluar
vendin tonë, këtu shpëtojnë vetëm shpirtërat
e pastërt dhe të ndritur me dritën e pashterur
të Zotit, Krijuesit të Plotfuqishëm.
O shpirtëra të pastërt rinor, ndriqohuni
me dritën e pastër të besimit dhe traditës sonë,
e cila si kripa me ujin u bashkuan me fenë e
pastër dhe dhanë një ekstrakt të jetës sonë që
na mbajti gjallë gjatë historisë. Historia thonë
përsëritet. Mos të lejojmë që në emër "të standarteve për lirinë" ta shesim trupin, shpirtin,
kulturën dhe pasurinë tonë të jemi kurdoherë
të gatshëm që të sakrifikojmë vehten dhe
pasurinë tonë. Besimi dhe liria të jenë qëllimi
i jetës sonë.
Qofshi gjithmonë në paqën mëshirën
dhe vigjilencën e Zotit të Madhëruar dhe të
shpëtuar nga zjarri i shkatërrimit në këtë dhe
botën tjetër.
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ARGUMENTE

NJË SEKRET I
SISTEMIT PERIODIK
Bashkim THAÇI
kimist i diplomuar
Një nga argumentet e shumta shkencore që vërtetojnë se Allahu është krijues
i çdo gjëje që ekziston në këtë gjithësi
është edhe "sistemi periodik i elementeve".
Me zbulimin e më shumë elementeve
kimike, në gjysmën e shekullit XIX, janë
bërë përpjekje që ato të klasifikohen sipas
vetive të substancave të tyre të pastra.
Përpjekja e parë është bërë nga kimisti
gjerman J.W. Doreiner, më 1817, duke i
radhitur elementet nga tre nëngrupe. Këto
grupe i quajti triada dhe i publikoi më
1829. Përpjekjen tjetër të klasifikimit të
elementeve sipas masave atomike relative të tyre e bëri kimisti frëng A. E. B. de
Chancourtois, më 1862. Në të njëjtën
kohë punoi edhe kimisti anglez J.A.R.
New Leandes.
Ai konstatoi se shpeshherë vetitë
kimike të substancave të pastra përsëriten
të çdo i teti element. Për këtë arsye, i radhiti elementet e njohura deri në atë kohë
nga shtatë sish, në shtatë grupe. Këtë sistem e quajti Ligji i Oktavave dhe e publikoi
me 1864. Në të njëjtin vit, Odlinku paraqiti tabelën e vet të elementeve të radhitura
sipas masave atomike relative, në mënyrë
që elementet që formojnë substanca të
pastra në veti të ngjashme ishin në të
njëjtin rend horizontal. 1
Në mars të vitit 1869, kimisti rus
Dimitrij Ivanoviq Mendelejev paraqiti
tabelën e elementeve të klasifikuara sipas
masave atomike relative dhe vetive kimike
të substancave të pastra dhe e publikoi po
në të njëjtin vit. Por, në dallim nga të gjithë
autorët e mëparshëm të tabelave të
ngjashme, Mendelejevi e arsyetoji shkurtimisht tabelën e tij me katër postulate (që
ne nuk do t'i cekim këtu), të cilët paraqesin
esencën e ligjit periodik të elementeve, atij
ligji natyror, të cilin Mendelejevi e vërejti i
pari. Dy vjet më vonë, më 1871, ai dha
tabelën e re të sistemit periodik duke
paraqitur më hollësisht ligjin periodik. Me
zbulimin e elementeve të reja sistemi periodik i Mendelejevit është plotësuar dhe
zhvilluar më tej. Sot njihet me emrin sistemi periodik i periodave të shkurtra.
Postulati i Mendelejevit, se vetitë e elementeve kimike varen nga masat atomike
relative dhe se janë funksioni periodik i
tyre, nuk është pajtuar me katër çifte elementësh, të cilët nuk janë radhitur sipas
masave atomike relative, po anasjelltas, e
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këto janë: argoni (39.948) dhe kaliumi
(39.0983); kobalti (58.9332) dhe nikeli
(58.89); teluri (127.60) dhe jodi
(126.9045); toriumi (232.0381) dhe protoktniumi (231.0359). Dy vjet më vonë
Mosley, duke përcaktuar numrat atomik të
shumë elementeve, ka parë se renditja e
çifteve të përmendura të elementeve në
sistemin periodik i përgjigjet saktësisht
renditjes së tyre sipas madhësisë së numrave atomik. Prandaj, edhe këto grupe
janë në funksion të numrave atomik, e jo
masave atomike, duke sjellë katër
mospërputhje të kësaj rregulle.
Nëse ndërtojmë një diagram, ku në
abshisë radhisim elementet në bazë të
numrit atomik dhe në ordinatë grupet
atomike, me bashkimin e të gjitha pikave
do të na paraqitet një mrekulli, emri i Atij
që ka krijuar çdo gjë që ka në tokë në qiej
dhe në mes tyre, pra, Allah (siç shihet në
figurë). A thua vallë, pse pikërisht emri
Allah, e jo në ndonjë emër tjetër dhe mu
në atë gjuhë që ka zbritur Kur'ani? Sepse
krijuesi është vetëm Allahu e jo dikush
tjetër. Mendja e kujt mund të thotë se e
gjithë kjo është një rastësi? A mund të
quhet rastësi kur, nga të gjitha elementet
(112 që janë zbuluar gjer më sot), asnjëri
prej tyre nuk devijon nga ky kontinuitet?
Mendja e atij që logjikon vetëm pak vjen
në përfundim se është e pamundur që e
gjithë kjo të jetë rastësi.
Në aspektin shkencor dihet se me
bashkëdyzime të ndryshme të elementeve krijohet çdo gjë që gjendet në
këtë gjithësi. Ç'na tregon kjo? Tregon atë
se krijuesi i çdo gjëje është Allahu, pasi po
prej atyre elementeve me anë të një dia-

grami po del emri i Allahut.
Edhe pse Zoti nuk ia ka mundësuar
njeriut të shohë atë, në këtë botë ka lënë
shumë argumente në vetë trupin e tij dhe
në atë që e rrethon atë, që nëpërmjet
këtyre fakteve shkencore të vërtetohet
ekzistenca e Zotit. E një ndër shumë argumentet është edhe ky që paraqitëm këtu.
Nëse nisemi nga ajo që të besojmë vetëm
atë që shohim, nuk do të plotësonim një
ndër kriteret e muslimanit, pasi Zoti në
Kur'an thotë: "Dhe ata të cilët besojnë të
fshehtën..." (El-Bekare 3)
"Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i
tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuar." (ElBekare 5)
Këto ajete kanë një rëndësi shumë të
madhe në zhvillimin e shkencës. Në
mënyrë shkencore është vërtetuar se
atomi është i rrumbullakët, mirëpo deri më
sot, edhe me mikroskopët elektronik më të
përsosur, nuk është arritur që të shihet,
atëherë si t'i besojmë? Në mënyrë shkencore është llogaritur largësia Tokë-Diell
(150 milionë km); rrezja e Tokës (6370
km.); pesha e tokës (1.06 *1024 kg.).
Kush është ai që e ka matur praktikisht
këtë distancë?
Kush është ai që e ka peshuar Tokën
në peshore? Pra, si t'i besojmë këto?
Është fatkeqësi e madhe që shumë
shumë pak dihet dhe flitet rreth këtij argumenti shumë të fortë shkencor.
Literatura:
(1) Dr. Ivan Filipoviq, Dr. Stjepan Lipanoviq
"Kimia e përgjithshme dhe inorganike" pjesa Irë.
(2) Figura është marrë nga një revistë
boshnjake.
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DIMENSIONE

NJERIU DHE FEJA
Ilmi GURRA
Njeriu është një ndër mrekullitë e
Allahu xh.sh., i përbërë prej materies
dhe shpirtit.
Mund të mendohet se këto dy përbërje janë të ndara nga njëra-tjetra, por,
po t'i analizojmë, do të shohim një ngjizje reciproke që ndërlidhet. Njeriu duke
qenë i përbërë nga elementi tokë ka
nevojë diku të kërkojë strehë për t'u
mbrojtur nga fenomenet negative që
veprojnë përreth tij. Dhe që në fillet e
jetës ai është përpjekur t'ia sigurojë këtë
vetes dhe mund të themi lirisht se deri
diku ia ka arritur.
Thonë se trupi ka nevojë për këtë
strehë, mirëpo shpirti e tejkalon këtë
nevojë me disa shkallë më shumë. Ai ka
nevojë të struket e të gjejë qetësi për
pakënaqësitë dhe insensibilitetin e
shkaktuar nga faktorët që e trazojnë.
Allahu xh.sh. e pajisi njeriun me një
intelegjencë të lartë përkundër krijesave
të tjera, por përsëri të pazotë t'u bëjë
ballë sulmeve fizike dhe të brendshme
anvizuale. Për zgjidhjen e këtij shqetësimi Allahu zbriti fenë mbi njerëzit.
Një ndër shumë kuptimet e fjalës fe
(din) dhe ndër më kryesorët është mbajtja e lidhjeve me Zotin duke e përmendur Atë, ndërsa Allahu na tregoi se me
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përmendjen e Tij qetësohen zemrat.
Një filozof i njohur amerikan, Viliem
Xhejms, ka thënë: " Ilaçi më madhështor për shqetësimin është besimi." Dhe
më kot janë lodhur dhe kanë derdhur
mund e djersë për gjetjen e këtij ilaçi
njerëzit e zhveshur nga feja. Ja një
shembull: Dikush është i pasur e pas
disa kohësh vendin e tij e zë çiraku i vet.
Duke menduar fatkeqësitë e kësaj
rënieje, ai qan me dënesë, shan, mallkon, kurdis plane etj, po një njeri i
mençur dhe me besim vlerëson lëvizjet
pa hile që bën Allahu mbi njerëzit, të cilët
këtë e shndërrojnë në buzëqeshje duke
u kënaqur me caktimin e Zotit dhe duke
u ngushëlluar.
Ky është virtyti fetar që ushqen virtytin moral dhe anasjelltas duke mos
treguar pakënaqësi ndaj veprave të
Allahut, por praktikim dhe bindje ndaj
tyre. Shumë njerëz bien në këtë humnerë dhe shprehin sjellje prej afetari, e ky
është një kob i vërtetë. Ai (afetari) nuk
zotëron forcë e vullnet që vjen nga bindja e plotë ndaj të Gjithëpushtetshmit.
Allahu xh.sh. në Kur'an thotë:
"O ju që keni besuar, mos t'ju largojnë nga përmendja e Allahut poasuritë
e fëmijët tuaj." (Munafikune: 9)
Pa ndjenjën e fesë njeriu s'ka përgatitje për t'u përballuar rrebeshëve që e
ndjekin në rrymën e jetës. I
hutuar mes pasioneve dhe
epsheve, njeriu humb vullnetin dhe inteligjencën në
mënyrë që të shpëtojë nga
ky makth i vërtetë. Atë e ka
përpirë vorbulla e dëshirave, e ndjenjave për
pasuri, famë e pushtet.
Kësaj të keqeje i është
trembur Muha-mmedi a.s.
për popullin e tij, prandaj na
ka bërë të ditur vetitë
prirëse të njeriut. Ai
thotë:"Njeriu, sikur të kishte
një luginë me ar, do të
dëshironte të kishte edhe
një tjetër, ndonëse asgjë
s'do ta mbushë gojën e tij
përveç dheut (varrit)."
Morali njerëzor nuk fitohet as nga pasuria, fama

apo pushteti, por..., siç e ka shprehur
poeti i madh Aqif Peja: "As dijenia as
ndërgjegjja nuk e madhnojnë moralin.
Ndjenja e virtytit ndër njerëzit vjen prej
frigës së të Madhit Zot".
Shumë të tjerë sugjeruan për
shumë kohë se morali është interesi
në baza reciproke. Kjo tezë po bie
nga funksioni, sepse interesi ndërron
person, vend dhe kohë, kështu që
s'mund të jetë ndërlidhësi i shoqërisë.
Disa filozofë thanë se baza e moralit
është nënshtrimi ndaj evolucionit të
përgjithshëm. Por kur panë se evolucionet kanë kohë dhe natyrë jo të
njëjtë, hoqën dorë nga ky lloj arsyetimi. Morali dhe virtytet që aplikohen
me metoda të dhunshme s'kanë
jetëgjatësi, madje fundi i tyre është
tragjik. Frutet e këtij morali i kori periudha postkomuniste. Si është ndjenja e moralit të atij njeriu që lind me të,
evoluan në mënyrë graduale dhe
bëhet pjesë e jetës së tij?
Flasim për atë moral që përfitohet
gjenetikisht dhe pastaj përcillet me
ndjenjën e frikërespektit ndaj Zotit.
Ironikisht ligjet qytetare dënojnë
veprat e liga dhe nuk u vënë pengesë
veprave të mira.
Disa kryejnë vepra të turpshme,
si nga ana humane ashtu edhe ajo
fetare, mirëpo ligji s'e dënon atë
vepër nëse ajo nuk cenon të drejtat e
dikujt tjetër. Për shembull, të qenët
pijanec i urtë që s'shqetëson të tjerët,
ligji këtu s'ndërhyn, edhe pse vepra
është e shëmtuar.
Dhe së fundi mund të konkludojmë se morali i njeriut është i tillë,
saqë s'mund të arrihet me norma
rregullore njerëzore, të cilat përbëjnë
në vetvete mangësi të nivelit njerëzor. Por duhet t'u qasemi dhe të
mundohemi që ndër njerëz të arrihet
ai ligj dhe ato norma morale që Vetë
Krijuesi i njeriut i ka zbritur për ta, që
me ato parime të punojnë dhe kështu
të kenë jetë të lumtur e pa brenga në
këtë jetë dhe si rezultat i tyre vjen
kënaqësia dhe përjetimi i premtimit të
Allahut xh.sh., xheneti.
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DJALIN E BEKOI - VAJZËN E MALLKOI
Duke e përpushur votrën me gaca,
gjithfarë ngjarjesh tregonte baca:
Së pari ia nisi me dhen e dhi,
kur ka qenë, shumë moti, bari,
mandej filloi si gjuetar, me pushkë,
dhe në fund si udhëtar, me mushkë.
Tash ia nisi një ngjarje tjetër,
që ka ndodhur në një kohë të vjetër:
"Moti kishte qenë një lëvërtar,
që lëvronte me qetë në arë,
me përmendë lëvronte- me një anëshkonte plot, kthente rrëshqanë,
sikur mbillte grurë, sikur tërshërë,dhe sikur në vjeshtë, ashtu n'pranverë.
Por një ditë, duke mbjellë farë,
atypari kaloi një udhëtar.
Tha: "Puna e mbarë, o lëvërtar!,Të mbarë paç, o udhëtar!"
"Pse ti veç me një anë po lëvron,
e kur po i kthen thatë e lëshon?"
"Kështu punojmë ne, në këtë vend,
si me plug, ashtu dhe me përmendë."
"A do unë ndryshe për të të mësuar,
që dyfish më tepër për t'lëvëruar?"
"Po, si jo, ore ti plak i nderuar,
po unë kam nevojë për të mësuar."
"Ngrihi qetë, sikur të ishin të ri,
e unë ju grahi, gjer sa t'shkojnë për vi!"
Doli. Iu priu poshtë e përpjetë,
mandej i la qetë t'ecin vetë.
Kur u mësuan - të shkojnë qetë në vi,
humbi plaku, si të mos qe aty!...
Nisi të shikojë gjithkah lëvërtari.
Po s'e pa ku humbi udhëtari!
Ky nisi t'i pyesë barinjtë, këdo,
por të gjithë i thonin: "Jo, jo, jo."
Dikur e vazhdoi punën me qe,
i gëzuar që mësoi diç të re!
Plaku i mirë mbërrini n'katund
dhe u ndal të pijë ujë, dikund.
Ai bëzëri tash dhe në një shtëpi,
pas pak doli një vajzë, si përri.
Pyeti: "Çka doni, njëri i huaj?"
"A ma jepni, oj bi', pakëz ujë?"
Ajo i pruri ujë, me shtambë.
Dhe i ndenji, sa piu, në këmbë,
mandej vazhdoi në vek:"Rrak -tak-tak!"
Kurse plaku po e shikon, ngapak:
"A di ndryshe të punosh, ori bi' ?"
"Jo, xhaxhi, vetëm kështu di."
"Po kush të ka mësuar, o'vashë e re!"
"Nëna. Kështu mbarojnë t'gjithë te ne."
"Por, po të mësoj më mirë, a pranon ti?"
"Po, si s'pranoj, ma mirë, zotëri?"
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"Kur ta nxjerësh perin, mos e shkurto,
por shkele ndërkëmbëzën tjetër dhe vazhdo!
Po të punosh kështu, mori vashë,
të del pëlhura, sikur me mënafsh."
Vasha nisi, si tha ky njeri,
Dhe, puna i shkonte për mrekulli.
Plaku, kur e pa se vasha u hutua,
shkoi udhës së vet, pa u hetua.
Pasdite u kthye, por n'tesha të tjera,
Edhe u ndal te vasha, si vera.
I tha: "Puna e mbarë, vashë si përri!
A ma jep pakëz ujë që ta pi?"
"Ja ku ke ujë, or xhaxhi - në krua,
se unë jam nxënë, vek duke mbaruar!"
"Po kush t'mësojë, kaq mirë, oj bi'?"
"Kurrkush, more! Po unë vetë di!"
"Po pse është kjo përpara me nej,
e kjo e lëmutë, këtu-këndej?"
"Këndej kam bërë si gratë e tjera, vek,
e këndej kam qitë vetë yrrnek!..."
Plaku, kur e pa rrenën, me gjithë mend,
e mallkoi rrenavecën n'atë vend:
"Një vit punofsh, e nën sqjetull e
qofsh!...."
Tani mbërriti te lëvërtari,
Kur, n'mëngjes, pat rënë atypari,
"Puna e mbarë, - i tha - lëvërtar!"
"Të mbarë paç, o udhëtar!"
"A krejt këtë, sot e paske lëvëruar?"
"Po, bre, njëri, n'mëngjes, më pat
mësuar,në të dy krahët për të prapëtuar,edhe shih sa shumë kam punuar sot.
Hë Zoti e shpërbleftë, n'këtë botë!
Por, më ka mbetur, në zemër, merak,
Që nuk munda ta falënderoj atë plak..."
Ai kur u nis, lëvërtarit i tha :
"O të mirë mbetsh, ore ti vëlla!"
"Një ditë punofsh, e një vit gëzofsh,
se kush nuk e humb nderin dhe mësimin,
atij Zoti ia jep përparimin!"Tha ai njeriu i mbërrimë,
që i ndihmon njerëzit që nuk dinë.
Kështu nisi dhe e kreu, baca.
Duke e përzier hirin me gaca.

Destan BAJRAKTARI
Prishtinë, më 4 qershor 2000
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informacione
Qendra Kombëtare e Kosovës Për Transfuzionin e Gjakut- Prishtinë.

K u r i o z i t e t e
1. Trangulli më i madh është rritur në
Shqipëri, me gjatësi 518 cm dhe trashësi
28 cm.

STUDENTËT DHUROJNË GJAK

2. A e keni ditur se zemrat tona
rrahin 2.5 miliardë herë gjatë tërë jetës
sonë?
3. A keni ditur se kur vendosim
guacën e detit në veshin tonë nuk është
deti ai që dëgjojmë, por gjaku që rrjedh
në veshin tonë?
4. Në botë janë gjithsej 1200 tigra
siberianë, 800 janë në kopshtet
zoologjike, ndërsa 400 të lirë.
5. A e keni ditur se bishti i fazanit
përbëhet prej 150 pendëve?
6. A e dini se çdo cd ka në rrathët e
veta 5 miliardë rrathe të vegjël?
7. A e keni ditur se besimi në trokitjen në dru vjen nga koha parahistorike,
në të cilën njerëzit besonin se "Zotat''
jetonin nëpër lisa dhe mund të thirreshin
për ndihmë nëpërmjet trokitjes në dru?
8. A e keni ditur se bakteriet jetojnë
në 30 km lartësi mbi sipërfaqen e tokës
dhe në mbi 30 km nën sipërfaqen e
tokës?
9. Këngëtari i operas me zërin më të
lartë është italiani Giulio Logamarsino, i
cili arritur lartësinë e zërit prej 105 decibileve dhe ishte në gjendje të ndalte dritat në shtëpinë e operas.

ë 8 mars 2004 organizoi
dhënien e gjakut me
moton "Dhuro gjak shpëto
jetë". Të solidarizuar me këtë gjest
human nuk ishin vetëm studentët, por
edhe personeli arsimor i FSI-së në
Prishtinë, ku tashmë pothuajse është
bërë tradicionale dhënia e gjakut. Për
këtë flasin më së miri edhe mirënjohjet që i janë dhënë këtij dekanati,
librezat e dhuruesve të gjakut si dhe
një dhuratë modeste në shenjë të

M

respektit që kanë treguar ndaj kësaj
qendre.
Sipas të dhënave të sekretarit të
këtij fakulteti, Mr. Xhabir Hamitit,
kanë dhuruar gjak gjithsej 16 persona,
të cilët vazhdimisht do të jenë të gatshëm të solidarizohen edhe më tej me
këtë qendër. Pra, kjo edhe një herë
dëshmon se dhurimi i gjakut nga studentët tregon se ne punojmë me çdo
kusht për të qenë afër nevojtarëve.
Përgatiti: Emine VEZAJ

10. A e keni ditur se vendi më i lagur
në tokë është Maunsynrami, Indi, ku bie
shiu 20 herë më shumë se në Londër ?

F j a l ë

t ë

u r t a

Çdo njeri dëshiron parajsën, por askush nuk dëshiron
të vdesë.
(Joe Luis)

E keqja shkon në rrugën që
ndjek ti.
(Oktay Rifat).

Përktheu nga gj.angleze:
Arsim Likaj
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