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Në vend të parathënies
Falënderimi i takon vetëm Allahut - Krijuesit të gjithësisë, që
e krijoi njeriun në formën më të përsosur dhe e mësoi të shkruajë
e të lexojë. Paqja dhe mëshira e Tij qofshin për Pejgamberin tonë
Muhamedin (a.s.), të cilin Allahu (xh.sh.) e dërgoi mëshirë për
botën mbarë. Të shpëtuar qofshin edhe familja e tij e ndershme,
shokët e tij besnikë dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e shpëtimit
deri në Ditën e Gjykimit.
Lexues të respektuar!
Kurani është libri të cilin e shfletoni dhe e lexoni gjatë tërë
vitit. Edhe “Takvimi” do t’ju shoqërojë gjatë tërë vitit, sidomos
për t’u orientuar në kohë dhe për të falur namazin në kohën e caktuar. Kohë pas kohe do të keni mundësi të shfletoni edhe disa
faqe të pjesës tematike, të cilat shpresojmë se do t’ju pëlqejnë.
Prandaj, edhe në këtë numër të “Takvimit” kemi sjellë një vistër
temash nga fusha të ndryshme, duke filluar nga ato të Kurani –
tefsirit, të traditës pejgamberiane, nga e Drejta islame, akaidologjia, trashëgimia jonë e pasur kulturore dhe fusha të tjera.
Gjatë tërë këtij viti kemi shpresuar se përgatitjet e fundit
teknike të këtij “Takvimi” do t’i bëjmë pikërisht atëherë kur edhe
do të përfundojë shtegtimi ynë drejt zgjidhjes së statusit të Kosovës. Fatkeqësisht, kjo nuk ndodhi! Do të na duhet që edhe fillimin
e vitit vijues (2007) ta vazhdojmë si gjerë më tash, gjithnjë duke
shpresuar në ndihmën e Allahut dhe, natyrisht, në përkrahjen e
miqve tanë anekënd Botës. Mirëpo, edhe në qoftë se fillimi i vitit
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të ardhshëm do të jetë vazhdimësi e këtij viti - në kuptim të zgjidhjes së statusit, - lusim Allahun e Gjithmëshirshëm që vazhdimësia e Tij të jetë ndryshe - Kosova të bëhet shtet i pavarur,
sovran e demokratik.
Me këtë rast t’ju kujtojmë se “Takvimi” përmban ajete kuranore dhe hadithe të Pejgamberit a.s., në origjinal e të përkthyera,
prandaj luteni që gjatë shfrytëzimit të tij, të keni kujdes të veçantë, ashtu siç e meritojnë Fjalët e Allahut dhe të Dërguarit të Tij.
Duhet theksuar po ashtu se opinionet e autorëve, të paraqitura në
faqet e “Takvimit”, nuk e reflektojnë domosdoshmërisht edhe
mendimin e redaksisë.
I përsosur dhe i patëmetë është vetëm Allahu xh.sh., kurse për
gabimet dhe lëshimet tona eventuale, gjithsesi të paqëllimta, kërkojmë falje nga Ai, po edhe mirëkuptim nga lexuesit. Vërejtjet,
propozimet dhe sugjerimet e lexuesve i çmojmë dhe i mirëpresim
me dashamirësi. Lutja jonë e fundit është: Falënderimi i takon
Allahut - Krijuesit të gjithësisë!
Redaksia
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Hajrullah Hoxha

Kur’ani famëlartë
është mrekulli e përhershme
Falenderimi i qoftë Allahut Krijuesit të gjithësisë, urata dhe
paqja qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin, e familjen dhe
mbarë shokët e tij.
Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat tona dhe nga
punët tona të këqija.
Atë që e udhëzon Allahu në rrugë të drejtë, nuk mund askush
ta devijojë, ndërsa atë që e lë Ai në rrugë të gabuar, nuk mund ta
udhëzojë askush. Dëshmojmë se nuk ka zot përveç Allahut, të
vetmit që nuk ka shok, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob
dhe i dërguar i Tij.
Zoti i Madhërishëm i dërgoi njerëzimit shumë pejgamberë
për t’i ftuar dhe udhëzuar në rrugën e besimit të drejtë dhe të veprave të mira. Përveç inspirimit me shpallje, për ta dëshmuar
vërtetësinë e pejgamberisë së tyre ndaj kundërshtarëve Ai ua mundësoi edhe sjelljen e argumenteve dhe shfaqjen e mu’xhizevemrekullive – veprave mbinatyrore. Mrekullitë e pejgamberëve
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kanë qenë në përpuhtje me nivelin intelektual të popullit përkatës
dhe kishin karakter ngadhënjyes mbi kundërshtarët e tyre. Ato
kanë qenë dy llojesh: ‘Muxhizetu hissijje – mrekulli shqisore’, që
kanë mundur të dëshmohen dhe të perceptohen me anë të shqisave: parjes, dëgjimit etj., ose ‘muxhizetul aklije – mrekulli mendore’, që mund të kuptoheshin e të perceptoheshin përmes logjikës së shëndoshë. Mrekullitë e llojit të parë kishin efekt momenti
a të përkohsëhm, andaj kishin mundur t’i shihnin vetëm ata që
ishin të pranishëm kur shfaqeshin para tyre, e pastaj ngelnin vetëm si rrëfime... Me këtë lloj mrekullish kanë qenë të pajisur pejgamberët e mëhershëm, po në disa raste edhe pejgamberi ynë,
Muhamedi a.s.. Të këtilla kanë qenë: shndërrimi i shkopit të Musait a.s., me urdhër të Zotit xh.sh., në gjarpër, i cili përbiu litarët e
magjistarëve, të cilët nga hipnoza dukeshin se ishin gjarpërinj;
dalja e devesë nga shkëmbi në kohën e Salihut a.s.; shërimi i të
verbërve e të zgjebosurve dhe ngjallja e të vdekurit, me urdhër të
Zotit xh.sh., nga Isai a.s. etj. Efektet e mrekullive nga lloji i dytë
janë me karakter të përhershëm dhe kanë shërbyer e shërbejnë si
argumente si për njerëzit e pashkolluar, ashtu edhe për shkencëtarët. Me mrekulli të tilla ka qenë i pajisur Muhamedi a.s. ndërsa
mrekullia kryesore me të cilën dëshmohej qartë vërtetësia e pejgamberisë së tij, ka qenë dhe mbetet Kur’ani famëlartë.
Allahu i Madhëruar, sa herë që u dërgoi njerëzve pejgamberë
për t’i udhëzuar në rrugë të drejtë, në vend që t’u besonin e t’i dëgjonin, fatkeqësisht ata i kundërshtonin dhe kërkonin prej tyre
mrekulli dhe vepra mbinatyrore. Kjo i ndodhi edhe Muhamedit
a.s. pas marrjes së shpalljes nga Allahu i Madhëruar dhe fillimit
të thirrjes së njerëzve në fenë islame. Kundërshtarët e tij duke u
munduar që ta përgënjeshtrojnë pejgamberinë e tij, përveç të tjerash, i thanë se nuk do t’i besonin për të dërguar nga Allahu përderisa të mos e shndërronte kodrën Safa në ari ose kodrat
shkëmbore të Mekës në tokë pjellore ku do të buronin kroje, ose
derisa të mos ketë pallat prej arit dhe bahçe me hurma e vreshta,
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nën të cilat do të rridhnin lumenj. Ose derisa të mos ngrihet në
qiell e t’u sjellë një libër, të cilin mund ta lexonin vetë, apo derisa
të mos ua prezentonte atyre Zotin dhe meleqtë etj. Meqenëse këto
kërkesa të tyre ishin të palogjikshme dhe me karakter mbinjerëzor, Allahu i Madhëruar i tha Muhamedit a.s.: “Thuaj: Lavdi i
qoftë Zotit tim, a jam unë tjetër përveçse njeri pejgamber”. (ElIsra, 93)
Paria e Mekës gjithashtu kërkuan nga Muhamedi a.s. që t’u
sillte ndonjë mrekulli për ta argumentuar pejgamberinë e tij, siç
patën vepruar pejgamberët e mëparshëm.
“Dhe thonë pse nuk po i zbresin atij mrekullitë nga Zoti i tij.
Thuaj, mrekullitë janë vetëm tek Allahu, kurse unë jam vetëm këshillues i qartë. A nuk u mjafton atyre që Ne ta kemi
shpallur ty librin, i cili u lexohet atyre…” (Ankebut, 50-51).
Zoti i Madhërueshëm nuk ia mundësoi Muhamedit a.s. plotësimin e kërkesave të tyre për shkak se e dinte që ata nuk do të
besonin, po do t’i quanin magji, andaj, e porositi që t’i njoftonte
se mrekullitë janë vepra të Allahut xh.sh. dhe, ai nuk është kompetent për to. Në ajetin e dytë Allahu xh.sh. ua tërhoqi vërejtjen
lidhur me kërkesa për mrekullitë duke u thënë pse, a nuk u mjafton atyre Kur’ani për mrekulli e argument, i cili vërteton dërgimin e Muhamedit a.s. për pejgamber nga ana e Tij.
Ata kërkonin mrekulli me karakter shqisor nga Muhamedi
a.s., kurse Allahu i Madhërueshëm i orientonte tek mrekullitë intelektuale të Kur’anit. Më në fund Ai premtoi se do t’ua tregojë
njerëzve argumentet e Tij në gjithësi dhe në organizmin e tyre,
pra përmes zbulimeve të tyre në astronomi dhe mjekësi, kështu që
do të binden, se Kur’ani është i vërtetë dhe i shpallur nga Krijuesi
i Gjithësisë:
Kur’ani është libër të cilin Allahu i Madhërishëm ia shpalli
Muhamedit a.s. përmes melekut Xhibril a.s., për t’i nxjerrë njerëzit nga errësira në dritën e vërtetë të besimit islam. Mesazhi universal i tij i është drejtuar tërë njerëzimit pa dallim origjine
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familjare, kombi, race apo klase, dhe është i plotfuqishëm deri në
Ditën e Kiametit. Përmbajtja e Kur’anit ka karakter inspirues,
është aktuale për çdo kohë e vend, dhe në urtësinë e saj gjen këshilla, udhëzime e prehje shpirtërore si arabi ashtu dhe joarabi, si
i shkolluari ashtu dhe i pashkolluari, si i pasuri ashtu dhe i varfri
dhe si sundimtari ashtu dhe qytetari i thjeshtë. Kur’ani përmban
në vete argumente, fakte, fshehtësi dhe mrekulli të shumta, me
zbulimin e të cilave në vazhdimësi do të binden njerëzit se vërtet
ai është i shpallur nga Zoti i Madhërishëm dhe se Muhamedi
është i dërguar i Zotit. Si i tillë, Kur’ani është një mrekulli e përhershme, shumëdimensionale, përmbajtja e të cilit ka mahnitur si
arabin bediun të shekullit të shtatë, ashtu dhe shkencëtarin evropian të shekullit njëzet.
Vlera e përhershme e mesazhit të Kur’anit dhe e mrekullive
të tij më së miri kuptohet nga ajetet në vijim, në të cilat Allahu
xh.sh. ka thënë:
“Thuaj (o Muhamed) Allahu është dëshmitar mes meje dhe
jush. Mua më është shpallur ky Kur’an për t’jua tërhequr
vërejtjen juve dhe kë e arrin (komunikimi i tij)”. (En-A’am,
19).
“Ne, kur ta lexojmë atë (Kur’anin), ndiqe (me vëmendje) leximin e tij. Pastaj mbi Ne është detyrë sqarimi i tij”. (El-Kijameh, 19).
“Ne do t’ua dëftojmë atyre (që të shohin) argumentet tona
në horizonte dhe në vetë ata derisa t’u bëhet e qartë se ai
(Kur’ani) është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë”. (Fussilet, 53).
“Çdo lajm (informatë) e ka kohën (e caktuar) e pastaj ju do
ta dini”. (En-A’am, 67)
“Thuaj, falënderimi i qoftë Allahut, Ai do t’ju tregojë argumentet e Veta dhe ju do t’i njihni (kuptoni) ato…” (EnNeml, 93).
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Premtimet e lartpërmendura të Allahut xh.sh. kanë filluar të
bëhen realitet në forma të ndryshme që nga koha e fillimit të
shpalljes së Kur’anit, kanë vazhduar deri më sot dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Argumentet dhe mrekullitë e Kur’anit
në fillim vërtetoheshin nga paaftësia e kundërshtarëve për ta imituar atë, mandej me zbulimet e ndryshme shkencore të myslimanëve, kurse në shekujt e fundit edhe me zbulimet e shumta
shkencore edhe të jomyslimanëve. Mrekullitë dhe kuptimet e vërteta të Kur’anit do të zbulohen vazhdimisht, ngase ai është burim
i pashtershëm për të gjitha gjeneratat deri në Ditën e Kiametit.
Në lidhje me këtë aspekt, Muhamedi a.s. ka thënë: “Nuk ka
pasur asnjë pejgamber të cilit nuk i janë dhënë argumente (mrekulli) të ngjashme për t’i besuar njerëzit, kurse ajo që më është
dhënë mua, është shpallja (Kur’ani) me të cilin Zoti më frymëzoi,
andaj shpresoj se ndër pejgamberët, në Ditën e Gjykimit do të
kem më së shumti ithtarë”. (Transmeton Buhariu).
Aliu r.a. tregon se e ka dëgjuar Pejgamberin a.s. të ketë thënë:
“Vërtet do të ketë mosmarrëveshje (pas meje). Unë i thashë ku
është rrugdalja o i dërguari i Zotit? Ai u përgjigj: Në Librin e
Allahut (Kur’anin), në të janë tregimet për atë ç‘ka ndodhur para
jush e për atë ç‘do të vijë pas jush dhe ai është Ligj (gjykues) mes
jush. Ai është sqarues (i së vërtetës nga e pavërteta) e nuk është
mahi, kush e braktisë atë nga mendjemadhësia, Allahut atë e
shkatërron, e kush kërkon udhëzim pos Kur’anit, Allahu atë e
shpie në humbje. Kur’ani është litar i fortë i Allahut, këshillë e
urtë, rrugë e drejtë. Ai është i tillë që me të nuk devijojnë epshet
dhe nuk ngatërrohen me të gjuhët. Dijetarët nuk ngopen me Kur’an, as nuk kanë fund mrekullitë e tij. Kush flet me Kur’an, flet
drejt; kush vepron sipas tij, shpërblehet; kush gjykon sipas Kur’anit, gjykon drejt; ndërsa kush thërret tek ai, udhëzon në rrugë të
drejtë”.
Kur’ani është mrekullia e përsosur, si për nga stili gjuhësor,
ashtu edhe për nga përmbajtja shkencore e tij. Arabët, edhe pse
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kishin arritur ta zhvillonin në kulm letërsinë (gojore dhe të
shkruar), kur i dëgjuan për herë të parë fjalët e bukura të Kur’anit, me një stil të lartë e me përmbajtje të prekshme, edhe poetët
më të njohur të tyre, patën mbetur të habitur. Poeti me famë, Lubejdi, poezitë e të cilit ishin shpallur ndër më të mirat në festivalin letrar në “Ukadh”, nga fjalët e mrekullueshme të Kur’anit,
mbeti i mahnitur, dhe e pranoi Islamin duke u shprehur se ato fjalë mund të ishin të shpallura vetëm nga Zoti i Madhërishëm. Ndërsa Velid ibni Mugire, i cili ka qenë njëri ndër poetët dhe oratorët
më të shquar të Mekës, pasi kishte dëgjuar disa ajete kuranore
nga Muhamedi a.s., me admirim pati thënë se ato kishin përmbajtje të ëmbël, ishin si hurma – me rrënjët të thella, ndërsa me degët
plot fruta. Ato ishin dominuese dhe nuk kishte mundësi të dominoheshin nga të tjerë. Më vonë për shkak të akuzave të ndryshme
të parisë së Mekës, të cilës i takonte edhe ai, këtë vlerësim të lartë
për Kur’anin u detyrua ta ndryshonte për të thënë se fjalët e tij
nuk janë tjetër përveçse fjalë magjike që ndikojnë.
Paria e fisit Kurejsh, duke u frikësuar nga ndikimi gjithnjë e
më i madh i fjalëve të Kur’anit tek njerëzit, filluan të propagandonin se Muhamedi ishte magjistar ose vjershëtar, andaj ato i hartonte vetë. Zoti i Madhërishëm akuzat e tilla të tyre i demantoi
duke kërkuar prej tyre që të përpilonin një libër si Kur’ani, dhjetë
kaptina, ose më në fund vetëm një kaptinë, si ato të tij:
“Dhe, nëse dyshoni në atë që i kemi shpallur robit tonë
(Muhamedit), atëherë sillni një kaptinë të ngjashme me të,
dhe thirrni dëshmitarë (ndihmësit) tuaj nëse jeni të sinqertë.
Po, nëse nuk e bëni, dhe nuk do të mund ta bëni (kurrë),
atëherë ruajuni zjarrit, lëndë djegëse e të cilit do të jenë njerëzit dhe gurët, që është përgatitur për jobesimtarët”. (Bekare, 23-24).
Zoti i Madhërishëm i ftoi në konkurrencë dhe i sfidoi të gjithë
ata që mendonin se Kur’ani ishte produkt i mendjes njerëzore duke kërkuar prej tyre që, në bashkëpunim, të hartonin qoftë edhe
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vetëm një kaptinë (sure) si ato të Kur’anit, për t’i vërtetuar pretendimet e tyre. Në anën tjetër, duke njohur paaftësinë e mendjes
njerëzore për t’u bërë konkurrencë fjalëve hyjnore të Kur’anit, Ai
i paralajmëroi se një gjë të tillë nuk do të mund ta bënin kurrë dhe
i kërcënoi me ndëshkimin me zjarr. Megjithatë, disa poetë arabë,
nga urrejtja dhe xhelozia, u munduan për t’i imituar disa ajete
kuranore, por pa sukses, sepse përmbajtja e tyre jo vetëm që nuk
pati fuqi frymëzuese shpirtërore fetare në krahasim me atë të
Kur’anit, por nuk pati as vlera poetiko-letrare. Nga ky veprim i
tyre, përkundrazi, doli në shesh dobësia e paaftësia e tyre dhe u
vërtetua prejardhja hyjnore e Kur’anit.
Kjo mrekulli kuranore u vërtetua, ngase jo vetëm poetët e
njohur të kohës së shpalljes së tij, por as filozofët dhe shkencëtarët me famë botërore deri më sot, nuk kanë mundur t’u bëjnë
konkurrencë fjalëve të Kur’anit ose t’i demantojnë ato dhe me siguri nuk do të kenë mundësi as pas sot.
Nga frika e ndikimit të madh të fjalëve tërheqëse të Kur’anit
dhe e kalimit të njerëzve në fenë islame, paria e Mekës ua tërhiqte vërejtjen njerëzve që të mos e dëgjonin leximin e Kur’anit ose
së paku të bënin zhurmë që të mos kuptohej leximi i tij. Mirëpo,
ata vetë, nga kureshtja e madhe, fshehtazi dhe pa dijen e njëri-tjetrit, shkonin natën për ta dëgjuar rreth shtëpisë së Zejd ibni Erkamit, ku mblidheshin shokët me Muhamedin a.s.. Një natë kishin
shkuar veç e veç Ebu Xhehli, Ebu Sufjani dhe Ahmed bin Shureki (që të tre kundërshtarë të përbetuar të fesë islame), dhe secili
ishte fshehur në një vend të errët. Secili mendonte se vetëm ai kishte shkuar për ta dëgjuar leximin e Kur’anit nga Muhamedi a.s.,
mirëpo ndodhi e papritura: kur po shpërndaheshin për në shtëpitë
e tyre, u takuan të tre. Çdonjëri e ndiente veten të turpëruar para
tjetrit dhe u munduan të arsyetoheshin, dhe më në fund i dhanë
besën njëri-tjetrit se një veprim të tillë nuk do ta përsërisnin kurrë
më. Erdhi nata tjetër dhe secili prej tyre duke qenë i bindur se dy
të tjerët nuk do të shkonin, të nxitur nga ndjenjat dhe dëshira e
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madhe për t’i dëgjuar fjalët e bukura të Kur’anit, shkuan prapë.
Derisa po kërkonin vende të errëta rreth shtëpisë së Erkamit për
t’u fshehur, për fat të keq u takuan prapë që të tre. Kjo i bëri t’u
shtohej dyshimi në mos kishte rënë ndonjëri nën ndikimin e Kur’anit dhe do të kalonte në fenë islame. Zunë e kritikonin ashpër
njëri-tjetrin dhe më në fund, me qëllim që të përcillnin njëri-tjetrin, vendosën të bashkohen për të ndenjur çdo natë në shtëpinë e
njërit prej tyre. Në anën tjetër, disa nga idhujtarët e Mekës, kur
lexohej Kur’ani, i futnini gishtat tregues në veshë për të mos e
dëgjuar, nga frika se do të ndikonte në zemrën e tyre që të bëheshin myslimanë.
Në fillim të shpalljes së Islamit, Ymeri r.a. ishte ndër armiqtë
e përbetuar të tij. Ai ka qenë një trim i patrembur, saqë në marrëveshje me parinë e Mekës, pati marrë mbi veti likuidimin e Muhamedit a.s. Një ditë u armatos deri në dhëmbë dhe u nis për të
përmbushur këtë premtim, mirëpo, pasi rrugës u njoftua se dhëndri dhe motra e tij kishin pranuar fenë islame, e theu rrugën dhe
u kthye tek ata. Para se të hynte në shtëpinë e tyre, dëgjoi se aty
po lexohej Kur’an me zë, dhe, kur e kuptoi se ata kishin pranuar
fenë islame, i qortoi ashpër, dhe nga hidhërimi i madh, i sulmoi
edhe fizikisht. Më vonë pasi u qetësua me këmbënulje kërkoi të
mësonte se ç’po lexonin ata. E motra ia solli një fletë të Kur’anit,
ku ishte shkruar fillimi i sures “Taha”:
“Taha. Ne nuk ta shpallëm Kur’anin për të munduar. Por
vetëm këshillë për atë që ka frikë (Allahun). Shpallje nga Ai
që krijoi Tokën dhe qiejt e lartë”. (Taha, 1-4).
Pasi i dëgjoi me vëmendje këto fjalë me një përmbajtje kaq të
mrekullueshme, Ymeri r.a. mbet i mahnitur dhe në vend se të
shkonte për të vrarë Muhamedin a.s., ai shkoi dhe pranoi fenë islame. Kjo ishte një fitore e madhe për myslimanët dhe për Islamin, ngase ai ishte një njeri trim, i vendosur dhe i drejtë. Andaj, në
shenjë gëzimi me atë rast, nga të gjithë të pranishmit jehoi tekbiri
me zë.
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Kur i dëgjuan fjalët e Kur’anit nga Muhamedi a.s. ose nga
shokët e tij e disa nga të krishterët dhe klerikët e tyre, të cilët
ishin të devotshëm e nuk vuanin nga fanatizmi, nga ngashërimi
me lot për fytyre u përkulën dhe i pranuan për të vërteta. Kjo ishte më tepër për shkak se përmbajtja e tyre përputhej me mësimet
e vërteta të Biblës, në mesin e të cilave ishin edhe paralajmërimet
rreth dërgimit të Muhamedit a.s. për pejgamber. Në fillim të
shpalljes së Islamit, për shkak të torturave nga idhujtarët e Mekës, një grup myslimanësh u detyruan të emigronin në Abisini –
Etiopi, dhe te mbreti i këtij vendi Nexhashiu gjetën strehim të
sigurt. Pyetjes së Nexhashiut (i cili ishte i krishterë): Ç’thotë feja
e tyre për Isain a.s.?, udhëheqësi i këtij grupi, Xhafer bin Ebi Talibi r.a., i qe përgjigjur duke lexuar disa ajete nga surja “Merjem”,
që flasin gjerësisht për Isain a.s. dhe nënën e ndershme të tij. Nga
përmbajtja e këtyre ajeteve kuranore, Nexhashiu dhe klerikët që e
shoqëronin, u mahnitën aq shumë, saqë derdhën lot rrëke dhe, më
në fund, pohoi se burimi i këtyre fjalëve është i njejtë me atë të
fjalëve që i ka folur Mesihu – Isai a.s.
Nexhashiu u bind për vërtetësinë e fjalëve të Kur’anit dhe pejgamberinë e Muhamedit a.s., ndërsa më vonë pranoi edhe Islamin mirëpo thuhet se, për shkak të rrethanave të brendshme, nuk u
deklarua publikisht. Kur ai vdiq, Muhamedi a.s. u pati thënë shokëve për të se ka vdekur një njeri i mirë, pra ejani t’ia falim
xhenazen (dhe ia falën xhenazen nga Medina).
Ibni Abbasi r.a. tregon se, kur qe kthyer Xhafer bin Ebi Talibi
nga Etiopia, me të kishte ardhur një grup njerëzish (rreth 70 sish)
bashkë me disa priftërinj të tyre. Kur Pejgamberi a.s. u lexoi disa
ajete nga Kur’ani, u rrodhën lotët prej syve dhe pranuan Islamin.
Raste të tilla janë cekur në disa ajete kuranore:
“Atyre që u kemi dhënë më parë librin ata i besojnë atij.
Kur u lexohet (Kur’ani), thonë ne i besojmë atij, pa dyshim
ai është i vërtetë nga Zoti ynë…” (Kasas, 52-53)
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“Kur e dëgjojnë atë që i është shpallur pejgamberit, i sheh
sytë e tyre duke derdhur lot, ngase e kuptojnë se ajo është e
vërtetë, thonë o Zoti ynë, ne besuam, pra na shëno me ata
që dëshmojnë. E pse ne të mos i besojmë Zotit dhe asaj nga
e vërteta që na ka ardhur dhe të dëshirojmë që Zoti ynë të
na shpjerë (në Xhennet) me njerëzit e mirë”. (El-Maide, 8283).

Mrekullitë shkencore të Kur’anit
famëlartë
Mrekullitë e Kur’anit në aspektin shkencor janë të shumta,
sepse më tepër se 850 ajete të tij flasin për çështjet që kanë të bëjnë me lëmenj të ndryshëm shkencorë. Në shumicën prej këtyre
ajeteve bëhet fjalë rreth krijimit të qiellit dhe Tokës, Diellit dhe
trupave tjerë qiellorë, bimëve dhe pemëve, shtazëve e shpezëve
dhe rreth krijimit të njeriut si krijesa më e përsosur dhe sundues
në faqen e tokës. Zoti i Madhërishëm përmes këtyre ajeteve, i
njohu njerëzit me krijimin dhe ligjshmërinë që mbretëron në krijesat e lartpërmendura dhe për dobitë e tyre për ta. Ai gjithashtu
porositi që të vështrojnë me vëmendje dhe t’i studionin ato, për
t’u bindur me fakte për ekzistimin e Krijuesit të tyre, për t’i shfrytëzuar sa më racionalisht të mirat e këtyre krijesave dhe për ta
falënderuar Atë për këto begati, përkatësisht për t’u ngritur në
pikëpamje shpirtërore e materiale. Ndërsa atyre që dyshojnë ose
janë të pakujdesshëm, ua tërheq vërejtjen dhe i qorton:
“Me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe Tokës, e në ndërrimin e natës e ditës ka argumente (bindëse) për të mençurit”.
(Ali-Imran, 190).
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“Thuaj shikoni ç’ka në qiej dhe në Tokë, por nuk i bëjnë
dobi argumentet as vërejtjet atij populli që nuk beson”.
(Junus, 101).
“Me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe të Tokës, në ndërrimin e natës e të ditës, në anijen që lundron në det me atë që
u sjell dobi njerëzve, në shiun që e zbret Allahu nga qielli e
me të ngjall tokën pas vdekjes së saj (nga thatësia) dhe që
përhap në të çdo lloj gjallese, dhe në qarkullimin e erërave e
reve të nënshtruara mes qiellit e Tokës (në të gjitha këto) ka
argumente për një popull që mendon”. (Bekare, 164).
“Le të shikojë njeriu prej çkaje është krijuar”. (Tarik, 4)
“A nuk i shikojnë devetë se si janë krijuar. Dhe qiellin se si
është lartësuar. Dhe bjeshkët se si janë vendosur. Edhe tokën se si është zgjeruar”. (El-Gashije, 17-20)
“A nuk po e shikojnë tokën se sa lloj bimësh kemi krijuar
në të… “ (Shuara, 7).
“A nuk i shohin ata shpendët (fluturues) përmbi veti krahëhapur…” (Mulk, 19)
Myslimanët e parë, duke studiuar hollësisht përmbajtjen e
ajeteve kuranore që flasin për krijimin dhe lëvizjen e trupave qiellorë, për krijimin dhe zhvillimin e botës bimore dhe shtazore,
dhe për ligjet e fenomenet e ndryshme natyrore dhe duke i konsultuar edhe veprat filozofike greko-persiane i vunë themelet e filozofisë dhe shkencave të ndryshme matematiko-natyrore.
Pra, urtësia e mrekullueshme e fjalëve hyjnore të Kur’anit famëlartë, ishte shkaktari i vërtetë që njerëzit analfabetë dhe primitivë, siç ishin arabët dhe të tjerët, kur i lexuan dhe i studiuan ato,
të bëheshin njerëz të arsimuar e të qytetëruar, nga mesi i të cilëve
dolën një numër i konsiderueshëm i filozofëve dhe shkencëtarëve
me famë botërore.
Në fushën e filozofisë, përveç El-Kindisë, që jetoi në shekullin IX në Bagdad e që u mor edhe me studimin e veprave të filozofëve të lashtë grekë, më i njohuri ka qenë Ibni Rushdi (Averros),
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i lindur në Kordovë-Spanjë në vitin 1162. Ai ishte një mendimtar
i shquar mysliman i cili u përpoq të bënte një afrim mes teologjisë dhe filozofisë. Ibni Rushdi komentoi veprat filozofike të Aristotelit dhe Evropa përmes tij u njoh me to. Në fushën e mjekësisë
ndër më të njohurit ka qenë Ibni Sina (Avicena), i cili në veprën e
tij “El-Kanun”, përveç diagnozave të sëmundjeve të ndryshme,
ka zbuluar 760 lloje barnash shëruese. Në fushën e astronomisë
El-Havarizmiu (780-850) ka qenë përpiluesi i tabelave më të
lashta astronomike. El-Bettaniu (877-918) dhe pasardhësi i tij ElBiruniu, në veprat e tyre bënë llogaritjen e saktë të meridianeve
dhe paraleleve të Tokës dhe konstatuan shkencërisht se ajo ka formë të rrumbullakët. Ndërsa gjeografi Idris (1100-1166) ka përpiluar hartën e botës dhe ka shpikur globin. Në fushën e historisë
dhe sociologjisë është i njohur Ibn Halduni (1332-1406), i cili në
veprën e tij “El-Mukaddime” ngjarjet politiko-shoqërore dhe problemet sociale i shpjegon në mënyrë dialektike. Ai në këtë pikëpamje u parapriu Dkartit, Hegëlit dhe Kantit, për 3-4 shekuj.
Edhe në fusha tjera shkencore, si zoologjia, botanika, fizika, muzika, etj., shkencëtarët myslimanë kanë dhënë kontribut të çmueshëm.
Është fakt i pamohueshëm se nga veprat e tyre filozofike,
shkencore dhe kulturore u frymëzuan poetët, filozofët dhe shkencëtarët e parë evropianë, siç ishin Aligieri, Bekoni, Koperniku,
Galileu, Njutni, Luteri etj., të cilët i vunë bazat e Renesancës, si
dhe të shkencave moderne në Evropë. Këto konstatime i kanë pohuar shumë filozofë dhe shkencëtarë të sinqertë perëndimorë,
ndër të cilët kanë qenë:
Harvig Hirschfeld, duke çmuar lart përmbajtjen e gjithanshme të Kur’anit, ka thënë:
“Nuk duhet të habitemi dhe as të çuditemi nëse konstatojmë
se Kur’ani ka qenë pikënisja e një vargu shkencash, çdo çështje
përkitazi me Tokën e qiellin, me jetën e njeriut, tregtinë ose punët
e ndryshme, nga një rast tek tjetri, kanë qenë shqyrtuar në Kur’-

19
Tryeza e Kuranit
an… Në shpalljet e tij, Muhamedi ka përsëritur thirrjen ku tërhiqet vëmendja e dëgjuesve për lëvizjen e trupave qiellorë, si
shembull i mrekullive të Zotit, të cilat janë për t’u shërbyer njerëzve, e kurrsesi nuk duhet të bëhen objekt adhurimi. Se me sa sukses popujt myslimanë nga të gjitha racat e kanë zbatuar studimin
në fushën e astronomisë, - më së miri dëshmon fakti se ata gjatë
shekujve kanë qenë bartës të shkencave astronomike. Pra, shumë
emra arabë të yjeve dhe terma teknikë, edhe sot janë në përdorim.
Astronomët evropianë të mesjetës kanë qenë nxënësit e arabëve”;
H. G. Vels, në veprën e tij “Historia e botës”, pos të tjerash,
thotë: “Evropianët që janë marrë me vëzhgimet dhe hollësitë e
Kur’anit, janë fare te paktë. Nga kjo mosdituri, ata i mveshin atij
shumë gjëra të kota të paqena… Ato ngadhënjime që i shtynë
myslimanët për zbulimin e lëndëve dhe metaleve të tjera nën
tokë, për inxhinieri, astronomi, arkitekturë, arte të bukura dhe për
filozofi, - janë vetëm fryt i Kur’anit, i cili bashkoi njerëzimin dhe
i bëri që ta fusin në dorë pasurinë e diturisë e të shkencës”;
Basver Smith, në librin e tij “Jeta e Muhamedit” thotë: “Sado
që Muhamedi nuk ka ditur shkrim-lexim, ai botës i komunikoi një
libër të shentjë, që është çdo gjë. Ky libër me drejtësi, pastërti,
shkencë, letërsi dhe me dituri të lartë, - fiton respektin e mbarë
myslimanëve. Muhamedi thotë se ky libër është një mrekulli e
vazhdueshme, e cila është gjithnjë e njomë dhe e freskët. Në realitet, e vërteta përmblidhet dhe qëndron në këtë pikë”.
Vërtetimi i dijetarëve se Kur’ani është Libër me karakter mbinjerëzor, dhe se ai ishte burim i nxitjes së myslimanëve në zhvillimin e fushave të ndryshme shkencore, të cilat shërbyen si bazë
për zhvillimin e shkencave moderne në botë, gjithashtu është një
nga mrekullitë e tij, ngase Allahu xh.sh. i ka thënë Muhamedit
a.s.:
Mrekullitë, argumentet dhe urtësitë e Kur’anit famëlartë, me
përparimin e shkencës dhe teknologjisë gjatë shekujve të fundit,
gjithnjë e më tepër janë duke u dëshmuar dhe duke dalë në shesh.
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Me zbulimet bashkëkohore në fushën e astronomisë dhe mjekësisë, është vërtetuar shkencërisht një numër i konsiderueshëm i të
dhënave që janë cekur në Kur’an. Autorët e zbulimeve në fjalë,
kur e kanë kuptuar se ato fakte Kur’ani i ka përmendur para katërmbëdhjetë shekujve, kanë mbetur të mahnitur. Disa prej tyre me
admirim kanë shprehur fjalë respekti ndaj Kur’anit dhe Muhamedit a.s., kurse disa të tjerë, duke u bindur për vërtetësinë e tij
hyjnore, madje kanë pranuar fenë islame. Në vazhdim do t’i përmendim disa ajete kuranore, me kuptimet e të cilave janë në përputhje të plotë zbulimet e reja shkencore si dhe disa deklarata e
përshtypje të disa shkencëtarëve të mëparshëm e të tanishëm me
rastin e zbulimeve të tyre, për Kur’anin dhe Muhamedin a.s.
Në Kur’an thuhet se krijimi i Tokës e i qiejve dhe krijesave të
tjera nga Allahu xh.sh. ka zgjatur gjashtë ditë:
“Me të vërtetë Zoti juaj është Allahu, i Cili krijoi qiejt dhe
Tokën për gjashtë ditë…” (Fussilet, 54).
Me fjalën ditë, zakonisht nënkuptojmë intervalin kohor nga
lindja e diellit deri në perëndimin e tij, ose kohën prej njëzet e katër orëve. Në një ajet kuranor dita ndaj Zotit xh.sh. është më e
gjatë: “Një ditë tek Zoti yt është sa një mijë vjet, siç i llogaritni
ju…” Ndërsa për Ditën e Gjykimit në të cilën do të japin llogari
njerëzit për veprat e tyre Kur’ani thotë: “Në një ditë gjatësia e së
cilës është pesëdhjetë mijë vjet”. (El-Mearixh, 4).
Se çfarë kanë qenë ato gjashtë ditë gjatë të cilave ka krijuar
Allahu gjithësinë, në Kur’an nuk është saktësuar. Mirëpo dihet
me siguri se ato nuk kanë qenë sikur ditët tona, që filluan pas krijimit të Tokës e Diellit dhe të natës e ditës. Andaj me fjalën për
gjashtë ditë mund të aludohet për gjashtë periudha apo cikle kohe.
Në lidhje me këtë, edhe shkencëtarët janë të mendimit se gjithësia është krijuar brenda gjashtë periudhave të gjata kohore, të
cilat quhen: 1. Periudha arkaike; 2. Prepaleozoike; 3. Eozoike (në
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të cilën shfaqet jeta e parë); 4. Paleozoike; 5. Neozoike dhe 6.
Kenozoike.
Parimisht, edhe në Bibël thuhet se Zoti gjithësinë e krijoi për
gjashtë ditë, kurse në ditën e shtatë, Ai pushoi. Kjo ditë pushimi,
sipas jehudinjve, ka qenë dita e shtunë, kurse sipas të krishterëve
e diel, dhe këtu është fjala për ditët që i llogarisim ne sot. Pohimet e tilla nuk mund të qëndrojnë as në pikëpamje shkencore dhe
as fetare, ngase këto ditë, siç u cek më lart, atëherë nuk ekzistonin
dhe fjala pushim simbolizon dobësinë dhe lodhjen, cilësi të cilat
nuk mund t’i mvishen Zotit Fuqiplotë. Lidhur me këtë Allahu
xh.sh. në këtë ajet kuranor thotë:
“Ne kemi krijuar qiejt e Tokën dhe gjithçka ekziston ndërmjet tyre, për gjashtë ditë dhe nuk na ka goditur (aspak)
lodhja.“ (Kaf, 38).
Sa i përket gjendjes së gjithësisë në fillim, Kur’ani thotë:
“A nuk e mendojnë të pabesimtarët se qiejt dhe Toka kanë
qenë një tërësi dhe Ne i kemi ndarë mes veti, kurse prej ujit
kemi krijuar çdo gjë të gjallë…” (El-Enbija, 30).
“Pastaj (Allahu) iu drejtua qiellit (për ta rregulluar) derisa
ai ishte tym (mjegullinë), dhe i tha atij dhe Tokës ejani me
vullnet ose me detyrim. Ato të dyja thanë po vijmë me vullnet (të bindur)”. (Fussilet, 11).
Nga përmbajtja e këtyre ajeteve kuranore nënkuptohet se në
fillim të krijimit gjithësia ka qenë një tërësi e përbashkët, e mandej Allahu xh.sh. ka bërë ndarjen e saj në planetë e galaktika
dhe se çdo gjë e gjallë e ka zanafillën prej ujit. Ndërsa nga përmbajtja e ajetit të fundit nënkuptohet se gjithësia në etapën e parë të
krijimit ishte në gjendje të gastë dhe se pas rregullimit të Tokës
dhe qiellit, Allahu i madhëruar iu drejtua atyre me ftesë që t’i
nënshtroheshin vullnetit dhe ligjshmërisë së Tij me vullnet ose
me detyrim, dhe ato iu nënshtruan me vullnet.
Këto mrekulli të Kur’anit shkenca bashkëkohore i ka vërtetuar tërësisht. Sipas teorisë së Kant-Laplasit, gjithësia në fillim ka
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qenë mjegullnajë, mirëpo kjo teori kohët e fundit ka pësuar disa
ndryshime. Në lidhje me këtë profesori i njohur Kozan ka thënë:
“Deri para pak vitesh mendonim se qielli ka qenë mjegullnajë,
mirëpo pas përparimit të madh teknologjiko-shkencor, e kuptuam
se qielli nuk ka qenë mjegullnajë po tym, sepse mjegulla në esencë është e ftohtë dhe e qetë, kurse tymi është i nxehtë dhe lëviz,
andaj tërë kjo argumenton se qielli ka qenë tym. Vërtet, unë jam
tejet i impresionuar nga fakti se kjo e vërtetë shkencore është cekur në Kur’an para katërmbëdhjetë shekujve”. Ndërsa fizikani i
njohur Poincare ka thënë: “Këto nuk janë gjëra për të cilat mund
të thuhet se kanë ekzistuar rastësisht (mendon në krijesat në gjithësi). Mbështes se fuqia e cila nuk ka as skaj as fund (Zoti) ka vendosur këtë rregull të përsosur në një kohë dhe se gjithësia i është
përgjigjur atij vullneti të përkyer”.
Sipas parimeve kuranore, secila krijesë në gjithësi në kuadër
të natyrës së saj me vetëdije, në mënyrë instinktive apo mekanike, u është nënshtruar ligjeve e rregullave që ka krijuar Allahu
xh.sh. në gjithësi dhe secila në mënyrën e vet e madhëron Atë:
“E madhërojnë Atë (Allahun) shtatë qiejt e Toka dhe çdo gjë
që ekziston në to. Nuk ka asnjë send që nuk e madhëron Atë
me falënderim, por ju nuk i kuptoni madhërimet e tyre…”
(Isra, 44).
Shkencëtari dhe astronomi me famë botërore, Isak Njutn
(1642-1727) përkitazi me rregullin dhe harmoninë që mbretëron
në gjithësi, ka thënë: “Rregulli jashtëzakonisht i mrekullueshëm i
Diellit, planetëve dhe meteorëve ka mundur të ekzistojë vetëm
për shkak se Zoti i Gjithëfuqishëm ka dashur dhe e ka krijuar”.
Tregohet se ky shkencëtar i shquar, për çdo natë, pas vëzhgimit të
lëvizjeve të trupave qiellorë, i përulej me respekt të thellë Krijuesit të Gjithësisë, sepse i dukej se tërë gjithësia madhëronte Krijuesin e vet.
Gjithashtu, me një ajet tjetër kuranor, Zoti i Madhërueshëm
njofton se Ai është krijues dhe zgjerues i qiellit – Gjithësisë.
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“Ne me fuqinë Tonë e kemi ngritur qiellin dhe Ne jemi zgjerues të tij”. (Dharijat, 47).
Këtë fenomen natyror e ka zbuluar astronomi Hubble në vitin
1922, kurse matematikani Lëmeter ka konstatuar se gjithësia është në procesin e zgjerimit të vazhdueshëm.
Ndër mrekullitë e rëndësishme të Kur’anit, që ka vërtetuar
shkenca më vonë, është pohimi i tij se të gjithë trupat qiellorë,
përfshirë edhe Tokën, e cila ka formë të rrumbullakët, sillen-ecin
rrugëve të tyre në hapësirën e gjithësisë.
“Edhe Dielli lundron në orbitën e tij, ky është caktim i të
Gjithëfuqishmit e Gjithëdijshmit. Edhe Hënës i kemi caktuar fazat derisa ajo bëhet si thupër e thatë. Diellit nuk i takon
ta arrijë Hënën, as natës ta kapërcejë ditën, dhe të gjitha
notojnë (sillen) në orbitë”. (Jasin, 38-40).
“Ai e mbështjell natën mbi ditën dhe e mbështjell ditën mbi
natën…”. (Zumer, 4).
Fjala “tekvir” në gjuhën arabe do të thotë mbështjellja e diçkaje rreth një trupi që ka formë të rrumbullakët, andaj dita dhe
nata vazhdimisht zëvendësojnë njëra-tjetrën duke u mbështjellë
rreth rruzullit tokësor. Bazuar në ajetet e lartpërmendura dhe hulumtimet e tyre astronomike, shkencëtarët myslimanë qysh në
shekullin X konstatuan se Toka ka formë të rrumbullakët.
Teoria e sistemit gjeocentrik, sipas së cilës toka është konsideruar e rrafshtë dhe qendër rreth së cilës sillen Dielli dhe planetët e tjerë ka dominuar në botë për shumë shekuj. Në shekullin
XVI astronomi i njohur Nikola Kopernik konstatoi se Dielli është
qendër dhe rreth tij sillen Toka dhe planetët e tjerë, ai themeloi
sistemin heliocentrik. Shkenca bashkëkohore këtë mendim të Kopernikut e përmirësoi duke konstatuar se edhe Dielli sillet në
orbitën e tij. Një zbulim i tillë përputhet plotësisht me faktet e lartpërmendura kuranore. Në atë kohë, siç dihet, kisha katolike i
qëndroi besnike sistemit gjeocentrik të bazuar në filozofinë e vje-
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tër greke, dhe në gjyqet e inkuizicionit dënoi mizorisht çdo shkencëtar që pohonte se sillet Toka.
Deri në vitin 1941 kur fizikani i famshëm Ajnshtajn bëri thërmimin e atomit, shkenca e konsideronte atë pjesën më të imtë të
materies, ndërsa Kur’ani në shekullin e shtatë ka thënë se ka gjëra
edhe më të imta se atomi:
“Zotit tënd nuk mund t’i fshihet as sasia e një atomi, në
tokë as në qiell, dhe as më e vogël se ajo e as më e madhe,
që nuk është në librin e qartë (në Kur’an)”. (Junus, 67).
Nga mrekullitë shkencore të Kur’anit është edhe njoftimi i tij
se çdo lloj krijese është dygjinore-mashkull e femër. Ky fenomen,
sipas tij, është i pranishëm edhe tek bimët, pemët, lulet etj., dhe
se shtimi i tyre bëhet përmes fekondimit me anë të erërave:
“Qoftë madhëruar Ai Që ka krijuar të gjithë qift (mashkull e
femër) prej asaj që mbinë toka nga vetë ata (njerëzit) dhe
nga ajo që ata nuk e dinë”. (Jasin, 36).
“Ne i dërgojmë erërat që mbarsojnë- fekondojnë“ (El-Hixhr,
22)
Shkenca e zoologjisë dhe botanikës, ka konstatuar se, përveç
njerëzve, shtazëve, shpezëve dhe insekteve, edhe mikrobet, pemët, bimët, lulet, etj. janë dygjinore dhe shumëzimi i tyre bëhet
përmes erërave dhe insekteve.
Nga mrekullitë shkencore të Kur’anit është edhe përmbajtja e
ajeteve që flasin mbi etapat e krijimit të njeriut-fëmijë:
“Vërtet Ne e krijuam njeriun nga ajka e baltës, mandej atë e
bëmë pikë fare (spermë) në vend të sigurt. Pastaj spermën e
bëmë gjak të ngjizur, ndërsa gjakun e ngjizur e bëm copë
mishi, dhe nga copa e mishit i bëm eshtrat, e mandej eshtrat
i veshëm me mish, pastaj atë e krijuam krijesë tjetër – të
veçantë (duke i dhënë shpirtin), pra qoftë lavdëruar Allahu,
më i miri krijues”. (Mu’minun, 12-14).
“Ai ju krijon ju në barqet e nënave tuaja krijim pas krijimi
(etapë pas etape) në tri errësira”. (Zumer, 6).
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Në ajetet e lartpërmendura janë përshkruar fazat e krijimit të
fëmijës në mënyrë precize, duke filluar nga përbërja e farës-spermës, e cila formohet nga ushqimet që prodhohen nga toka, e deri
tek formimi i tij fizik dhe shpirtëror. Këto të dhëna kuranore
shkenca e embrionologjisë para disa vitesh i ka vërtetuar dhe ka
konstatuar se embrioni gjatë zhvillimit të tij është i mbështjellë
me tri pëlhura, të cilat e mbrojnë nga depërtimi i ujit, ajrit, dritës
dhe temperaturës. Këto tri mbështjellëse të embrionit janë: muri i
jashtëm i barkut të nënës, muri i mitrës dhe pëlhura që mbështjell
embrionin.
Kur i dëgjoi ajetet e lartpërmendura dhe disa hadithe të Muhamedit a.s., që kanë të bëjnë me etapat e zhvillimit të embrionit
për herë të parë, nga dijetarët mysliman, njëri nga shkencëtarët
më të njohur bashkëkohorë në anatomi dhe embriologji Keeth
Moore (Këth Mur) u habit shumë dhe tha: “Si është e mundur që
Muhamedi para 1400 vjetësh t’i përshkruante kaq saktësisht fazat
e zhvillimit të embrionit në mitrën e nënës, gjë që u zbulua nga
shkenca bashkëkohore vetëm para tridhjetë vjetësh?! Më vonë,
pas një studimi të gjithanshëm, në një simpozium shkencor me temën “Mrekullitë Shkencore në Kur’an dhe Synnet” ai tha: “Jam i
bindur se këto fakte Muhamedit i kanë ardhur nga Zoti, sepse të
gjitha këto të dhëna janë zbuluar vetëm tani, pas disa shekujsh,
dhe kjo mua më bind se Muhamedi është i Dërguari i Zotit”. Kur
iu shtrua pyetja: “Si beson në Muhamedin derisa ti i beson Mesihut – Isait?” Ai u përgjigj: “Besoj se që të dy ata janë nga e
njëjta shkollë”.
Ndërsa dekani i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e
Shajng Maj të Tajlandës, në përfundim të simpoziumit, deklaroi:
“Vërtet, unë besoj se çdo gjë që është përmendur në Kur’an para
katërmbëdhjetë shekujve, gjithsesi është e vërtetë dhe ka mundësi
të vërtetohet me metoda shkencore. Meqë Muhamedi nuk ka mundur të lexojë e të shkruajë, atëherë gjithsesi ai ka qenë i dërguar
i Zotit, që i ka sjellë këto të vërteta. Atij iu dërguan këto të vërteta
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përmes Shpalljes nga Krijuesi i Gjithëdijshëm, Ai Krijues pa dyshim është Allahu. Prandaj, unë besoj se erdhi koha që të dëshmoj se nuk ka zot përveç Allahut dhe se Muhamedi është i
Dërguari i Tij”. Me këtë rast ai edhe publikisht e pranoi Islamin.
Zoti i Madhërishëm në Kur’an thotë se është në gjendje për
t’ua bërë njerëzve në botën tjetër edhe majat e gishtave identikë,
ashtu siç i kanë pasur në dynja.
“Gjithsesi Ne jemi në gjendje për t’ua barazuar edhe majat
e gishtave të tyre”. (Kijameh, 4).
Në lidhje me këtë, në mënyrë shkencore është vërtetuar se vijat në majat e gishtave janë të ndryshme tek secili njeri, kjo do të
thotë se çdo njeri, ka vulën apo shifrën personale në majat e gishtave të vet. Andaj çdo dokument identifikimi ose me rëndësi të
veçantë, është rregull zyrtar, të vuloset me majën e gishtit tregues
të personit përkatës.
Një ndër shkencëtarët më të njohur bashkëkohorë në fushën e
gjeologjisë në Sh.B.A. Prof. Balmar në lidhje me faktet shkencore në Kur’an, dhe në hadithe të Pejgamberit të dëgjuara në simpoziumin e përmendur thotë: “Kam bërë një hulumtim (të posaçëm)
rreth historisë së qytetërimit të hershëm në Lindjen e Mesme që
të mësoja nëse ka pasur të dhëna serioze sikur këto në Kur’an.
Përderisa nuk kishte të dhëna të tilla, atëherë ky fakt më përforcon bindjen se Zoti, ka dërguar përmes Muhamedit një sasi të vogël nga dija e Tij që ne po e zbulojmë vetëm në kohët e fundit”.
Këto ishin vetëm disa nga mrekullitë e shumta të Kur’anit që
ka zbuluar shkenca deri më sot dhe vlerësimet e larta të disa
shkencëtarëve të shquar. Faktet shkencore të lartëpërmendura kanë qenë të panjohura për Muhamedin a.s., popullin e tij dhe mbarë popujt e botës, jo vetëm në atë kohë, por pë shumë shekuj.
Andaj nga e tërë kjo vërtetohet qartë se autor i Kur’anit është
Allahu Krijuesi i Gjithësisë, i Cili është i Gjithëdijshëm për të
fshehtat, ngjarjet e vërteta të së kaluarës dhe për ato që do të
ndodhin në të ardhmen.
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Në fund po cekim fjalët kuranore, me të cilat Allahu xh.sh. ka
paralajmëruar për zbulimet dhe dëshmitë e lartpërmendura:
“Dhe atyre që u është dhënë dituri, e dinë se ajo që të është
shpallur nga Zoti yt është e vërtetë dhe udhëzon në rrugën e
të Gjithëfuqishmit dhe të Lavdishmit”. (Sebeë, 6)
“Dhe, thuaj: “Falënderimi i qoftë Allahut, Ai do t’ju tregojë
argumentet e Veta dhe ju do t’i njihni (kuptoni) ato”. (EnNeml, 93).

________________________
Literatura e konsultuar:
- Dr. Abdul-Mexhid Zendani: Mrekullitë shkencore në Kur’an dhe Sunnet.
- Prof. H. Shaban Hoxhiq: Kur’an je najveca Muhamedova a.s. Mu’xhiza.
- Glasnik VIS u SFRJ, Sarajevë, br. 11-12/1966.

28

fleta e tefsirit

Jakup Çunaku

Komentimi i pesë ajeteve
nga fillimi kaptinës el-Bekare
Përmbajtja e kaptinës- koha dhe vendi
i zbritjes-vlera dhe emrat e kaptinës
Përshkrim i shkurtër për përmbajtjen e kësaj kaptine
Kaptina el-Bekare është më e gjata në Kuran dhe përmblidhet
në 47 faqe të Kuranit, numëron gjithsej 286 ajete. Është kaptinë
medinase, që trajton tematikën e njëjtë me simotrat e veta, kaptinat medinase, lidhur me organizimin e shoqërisë në bazë të ligjit
dhe normave islame. Kjo kaptinë përmbledh thuajse një sërë dispozitash islame, duke filluar nga besimi, adhurimet, morali, marrëdhëniet midis njerëzve, e shumë çështje të tjera të rëndësishme
për shoqërinë njerëzore.
Fillimi i kaptinës paraqitet në njëzet ajete, pesë ajetet e para
paraqesin cilësitë e të devotshëmve, pastaj dy të tjera - cilësitë e
pabesimtarëve, dhe trembëdhjetë ajete - cilësitë e hipokritëve, një
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tërësi ajetesh, ngase rreziku nga ata (hipokritët) është i madh, dhe
njëkohësisht sqaron rëndësinë e besimit dhe rrezikun e mosbesimit (kufrit) duke bërë edhe krahasime në mes tyre.
Pastaj, në disa ajete të kujton çështjen e krijimit të Ademit
a.s., fazat, shfaqjen e armiqësisë së shejtanit, dhe në fund nxjerrjen e Ademit dhe bashkëshortes së tij Havës nga Xheneti.
Po ashtu, në këtë kaptinë, flitet edhe për ithtarët e librit, më
shumë për çifutët dhe tregimin rreth lopës, që ishin obliguar ta
thernin, ku nxjerr në dritë gabimet e mëdha e fatale që kishin bërë
çifutët, nxjerr mllefin e tyre dhe devijimin e zemrave të tyre; pothuaj një e treta e kësaj kaptine flet vetëm për çifutët, që nga ajeti
40 e deri në fund të ajetit 123.
Pjesa tjetër e kaptinës paraqet anën legjislative, sepse myslimanët në atë kohë ishin në ndërtim e sipër të shtetit islam, kur nevoja ishte e madhe për ligjin dhe definimin e çështjeve mbi bazën
e së lejuarës dhe së ndaluarës, dhe sqarimin e obligimeve që kanë
myslimanët karshi Krijuesit të tyre, e po ashtu obligimet e tyre
ndaj myslimaneve, jomyslimaneve dhe shumë çështje të tjera.
Ndër ato obligime të paraqitura në këtë kaptinë, janë edhe këto:
- norma e agjërimit, e shtjelluar në disa ajete në mënyrë të qartë e
kuptimplotë, norma e haxhit dhe rëndësia e tij si shtyllë e Islamit, umra dhe vlera e saj, pastaj shtjellohen disa norma rreth
familjes si bazë e shoqërisë, siç janë martesa, gjidhënia, shkurorëzimi (divorci), etj;
- rreziku i kamatës dhe largimi prej saj, duke e paraqitur atë si një
sëmundje e cila, nëse është e pranishme në një popull, rezulton me shkatërrimin fatal të tij;
- sqaron normën e borxhit dhe vlerën e tij, duke u përmbyllur kaptina me këshillat që u drejtohen besimtarëve, që të jenë më
afër Allahut xh.sh., duke kërkuar mëshirën, faljen, ndihmën e
Tij.
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Kohëzbritja e kaptinës el-Bekare

Emrat e kaptinës

Të gjithë dijetarët kanë mendim unik se kaptina el-Bekare ka
zbritur në Medinë dhe është nga të parat që i është zbritur Muhamedit a.s. në Medinë, prandaj është medinase.
Ibn Haxheri thotë: “Dijetarët kanë mendim të njëjtë, se kjo
kaptinë është medinase, dhe është nga të parat e zbritur në periudhën medinase. Këtë e mbështesin në një thënie të Aishes r.a., e
cila ka thënë: “Kaptina el-Bekare dhe en-Nisa’ë kanë zbritur, kurse unë isha pranë Pejgamberit a.s.”. Dihet se Muhamedi a.s.
është martuar me Aishen vetëm pas kalimit të tij në Medinë.
Pra, është nga kaptinat medinase dhe shumica e saj është zbritur që në vitet e para të hixhretit, dhe është kompletuar si e tërë
vetëm pak para se Muhamedi a.s. të kalonte në botën e amshueshme, me zbritjen e ajetit 281:

Rreth emërtimit të kaptinave të Kur’anit kemi disa hipoteza
(mendime) të ndryshme, se a janë vënë me frymëzim hyjnor (tevkifijj) apo janë emra të sjellur nga Muhamedit a.s. dhe e shokëve
të tij (el-ixhtihadijj).!!!!!
Njëri ndër mendimet lidhur me këtë çështje është se emrat e
kaptinave janë vënë nga vetë Muhamedi a.s. dhe shokët e tij. Ky
mendim mbështetet në faktin se nuk ka ndonjë verset kuranor apo
thënie profetike që do ta definonte në mënyrë decidive këtë çështje. Atëherë si rezultat i kësaj, këta emra janë përcaktuar nga Muhamedi a.s. dhe shokët e tij.
Mirëpo, mendimi që ka gjetur përkrahjen më të madhe të dijetarëve më eminentë të shkencave islame dhe kuranore, është se
emrat e kaptinave janë me frymëzim nga Allahu xh.sh., dhe nuk
ka mundësi që asgjë të jetë vendosur në Kur’an nga koka njerëzore.
Këtë mendim e mbështetin në faktin se, si renditja e Kur’anit
ashtu edhe emërtimi i sureve (kaptinave), dhe çdo gjë që ka të bëj
rreth tij, përgjatë zbritjes së tij, ishte nën kujdesin dhe kontrollin
hyjnor. Transmetohet nga Uthman bin Ebil Asi të ketë thënë:
“Isha ulur pranë Muhamedit a.s. kur drejtoi shikimin e tij në qiell
dhe më pas tha: ”Më erdhi Xhibrili, më urdhëroi që ta vendos këtë ajet në këtë kaptinë “Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe
dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.”(En-Nahl, 90).”
Këtë mendim e mbështet edhe Imam Sujutiu, i cili në librin
e tij “El-Itkan fi ulumil Kur’an”, ndër të tjera, thekson: “të gjithë emrat e kaptinave kuranore janë me frymëzim nga Allahu
xh.sh., këtë e them duke u bazuar në shumë hadithe e thënie të ashabëve, e po të mos e teproja nga zgjatja e tepërt, do ta shtjelloja
këtë në tërësi.”

ﻓﱠﻰﻮ ﺗﻮﻥﹶ ﻓِﻴﻪِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺛﹸﻢﻌﺟﺮﺎ ﺗﻣﻮﻘﹸﻮﺍ ﻳﺍﺗﻭ
ﻮﻥﹶﻈﹾﻠﹶﻤ ﻻﹶ ﻳﻢﻫ ﻭﺖﺒﺎ ﻛﹶﺴﻔﹾﺲٍ ﻣﻛﹸﻞﱡ ﻧ
“Dhe ruajuni asaj dite kur të ktheheni tek All-llahu, dhe secilit njeri i plotësohet ajo që ka fituar, dhe atyre nuk u bëhet
e padrejtë.”

Sa ajete numëron?
Kjo kaptinë numëron gjithsej 286 ajete. Ky mendim është më
i përkrahuri nga dijetarët. Mirëpo, disa nga dijetarët përkrahin
mendimin se kjo kaptinë numëron 285 ajete, kurse ca të tjerë mendojnë se ka 287 ajete. Ky mospajtim nuk rezulton nga humbja e
ndonjë ajeti apo shtimi i tij, por, si rezultat i mospajtimit në mes
dijetarëve nëse besmelja dhe shkronjat alegorike janë ajete në vete apo ajo.!!!
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Transmetohet nga Ikreme r.a. të ketë thënë: “Idhujtarët thoshin: ”kaptina El-Bekare dhe kaptina El-Ankebut1 duke u tallur me
këta emra e (Allahu xh.sh.) zbriti: “S’ka dyshim se Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që tallen.” (Hixhr, 95)2
A thua çfarë janë dobitë e të hulumtuarit rreth fshehtësive të
emrave të kaptinave kuranore? Dhe në çfarë mënyre mund të hulumtohet kjo fshehtësi?
Pa dyshim, dobia e të hulumtuarit të fshehtësive në emrat e
kaptinave të Kuranit, është e madhe, sidomos kur dihet se këta
emra janë me frymëzim nga Allahu xh.sh. që nxjerrin në pah
edhe një urtësi tjetër të madhe hyjnore të Kuranit, që vërteton se
vërtet ky libër është i zbritur nga i Urti dhe i Gjithëdijshmi, siç
thotë Allahu xh.sh. në Kuran: ”Shpallja e librit është prej
Allahut, të Gjithëfuqishmit, të Urtit.” (Ez-Zumer, 1), dhe se ky
është një libër i urtë dhe i përkryer në çdo aspekt, i Lartësuari
thotë:“ Këto janë ajetet e librit (Kuranit) të urtë.” (Junus, 1). Në
të njëjtën kohë, kjo e forcon bindjen (imanin) e myslimanit se
vërtetë ky libër është zbritur, shkruar, renditur, përmbledhur dhe
kompletuar nën masa të mëdha të mbikëqyrjes hyjnore dhe nën
kontrollin e Allahut xh.sh..
Ndërsa, përsa i përket pyetjes së dytë, mund të thuhet se të
hulumtuarit e fshehtësisë së emrave të kaptinave kuranore, mund
të bëhet në dy mënyra3:
E para: që fshehtësia e emërtimit të kaptinës të jetë nga vendi i renditjes së saj në Kuran. Kjo rregull vlen vetëm për njërën
nga kaptinat e Kuranit, ajo është “El-Fatiha - (Hapja)”. Kjo kap1

Thonin kështu se ”El-Bekare” do të thotë “Lopa” dhe “El-ankebut” do të thotë
“Merimanga”.
2
Imam Sujutiu “El-Itkan fi ulumil Kur’an“ vëll. i parë fq. 187.
3
Ibrahim Abdurrahman Halife “Tesfiru Tahlili li suretin-Nisa” fq. 13, Kajro
1993.
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tinë, në radhitjen e kaptinave, është e para dhe me të hapet
Kur’ani.
E dyta: që fshehtësia e emërtimit të jetë nga tematika më e
rëndësishme që mban në vete ajo kaptinë.
Imam Zerkeshiu thotë: “Arabët kanë kujdes të veçantë ndaj
emërtimeve, që në të shumtën e rasteve nxjerrin emrin nga një
dukuri e rrallë, apo një gjë e çuditshme në kreaturë, apo cilësi që
e dallon atë , apo që sjell me vete norma të shumta nëpërmjet të
cilave shumë shpejt mund të perceptohet emërtuesi. Emërtimi i
një sërë fjalësh apo vargjesh të gjata bëhet me më të dalluarën në
to, e po në këtë mënyrë kanë rrjedhur edhe vet emrat e kaptinave
të Kuranit....”4
Këtë mendim e përkrah edhe Mahmud Sheltuti, i cili thotë:
“Nëse i studiojmë emrat e kaptinave të Kuranit, gjejmë se ata
shënojnë atë që është më e rëndësishmja apo atë që është më e
dalluara në atë kaptinë.”
Mirëpo, kur jemi te kaptina e dytë në Kuran, mund të themi
se ajo ka disa emra, po ndër më të njohurit është el-Bekare, që do
të thotë Lopa. Ky emërtim vjen duke pasur në konsideratë se në
këtë kaptinë shtjellohet tregimi rreth lopës në kohën e Musait a.s..
Një tregim mahnitës, ku urdhërohen çifutët në kohën e Musait
a.s. të therin një lopë pasi që kishte ndodhur një mbytje dhe dorasi nuk dihej!!!!
Ky është emri më i njohur i kësaj kaptine, për të cilin gjejmë
mbështetje edhe në thëniet profetike, ku Muhamedi a.s. ndër tjera
kishte thënë: ”..kush lexon dy ajetet e fundit të kaptinës el-Bekare,
do t’i mjaftojnë atij për atë natë.”
Por, kemi edhe transmetimin nga Ibn Mes’udi, i cili ka thënë:
“Ky është vendi që ka zbritur kaptina el-Bekare ( e lopës)”, që do
të thotë se ky emër ishte i njohur që nga koha e Resulullahit dhe
ashabëve.
4

Imam Zerkeshiu”El-burhan fi ulumil Kur’an” vëll. i parë, fq. 270, Bejrut.
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Njëkohësisht, emërtimi i kësaj kaptine me këtë emër, sikur do
të na rikujtojë një bazament bazik islam-besimin në ringjalljen.
Ai që nuk beson në jetën e botës së ardhshme, ringjalljen, dhe në
dhënien e llogarisë,- ai është pabesimtar.
Kjo kaptinë ka edhe emra të tjerë, me të cilët njihet, si kaptina
“El-Kursij”, “Sunamul Kur’an” (lartësia e Kuranit), “Ez-Zehra”
(shkëndija, drita) dhe “El-Fustat” (strehimore).
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:ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
(ﺓﹲﺮﺴﺎ ﺣﻛﹶﻬﺮﺗﻛﹶﺔﹲ ﻭﺮﺎ ﺑﺬﹶﻫﺓِ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺃﹶﺧﻘﹶﺮﺓﹶ ﺍﻟﹾﺒﻮﺭﻮﺍ ﺳﻠﱠﻤﻌ)ﺗ
.ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻩ

Muhamedi a.s. thotë: ”Mësojeni kaptinën “el-Bekare”, sepse
nxënia e saj (përmendesh) është mirësi (bereqet), kurse lënia e
saj është humbje. ( Muslimi) 6

Renditja e kaptinës

"ِﺍﻥﺍﻭﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻤﻬﺍﻥﹶ ﻓﹶﺈِﻧﺮﺁﻝﹶ ﻋِﻤﺓِ ﻭﻘﹶﺮﺓﹶ ﺍﻟﹾﺒﻮﺭﻮﺍ ﺳﻠﱠﻤﻌ"ﺗ

Kjo kaptinë, sipas zbritjes së Kuranit, zë pozitën e 87. Është
zbritur para kaptinës “Ali Imran” dhe pas asaj “el-Mutaf-fifin”.
Kurse sipas radhitjes në Kuran, është e dyta, pas asaj “el-Fatiha”
dhe para “Ali Imran”.

Muhamedi a.s. thotë:“Mësojini kaptinat ”el-Bekare” dhe
“Ali-Imran”, sepse vërtet ato të dyja janë shkëndija.”7
Resulullahu s.a.v.s. ka thënë: ”Në Ditën e Gjykimit do të vij
me Kuranin dhe me ata që kanë vepruar me të në këtë jetë, paraprijnë kaptina El-Bekare dhe Ali-Imran duke ruajtur pronarin e
tyre.”8, do të thotë i mbrojnë ata nga dënimi, kurse në një transmetim tjetër: “sikur ato të dyja të jenë re që bëjnë hije (mbrojnë)
nga nxehtësia e diellit.”

Vlera e kësaj kaptine
Vlera e kësaj kaptine është e madhe dhe ka një rëndësi të veçantë, duke u nisur nga fakti se edhe ndër emrat e vet është “ElFustat (kaptina strehuese), që përmbledh shumë norma, dispozita,
urtësi, mësime dhe këshilla, etj.
Kemi një sërë thëniesh profetike që nxjerrin në pah vlerën e
madhe të kësaj kaptine, ndër to:

ﺇِﻥﱠ ﻭﻘﹶﺎﺑِﺮ ﻣﻜﹸﻢﻮﺗﻴﻠﹸﻮﺍ ﺑﻌﺠ "ﻻ ﺗ:"ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
."ﻄﹶﺎﻥﹸﻴ ﺍﻟﺸﻠﹸﻪﺧﺪﺓِ ﻻ ﻳﻘﹶﺮﺓﹸ ﺍﻟﹾﺒﻮﺭﺃﹸ ﻓِﻴﻪِ ﺳﻘﹾﺮ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﺖﻴﺍﻟﹾﺒ

 "ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ:ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻱ ﻋﻈﱡﻢ ﰲ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﰲ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ" ﺟﺪﺪﺟ
Transmetohet që Enes bin Maliku ka thënë: ”Njeriu, kur lexonte el-Bekaren dhe Ali-Imranin, respektohej në mesin tonë.”9

Muhamedi a.s. thotë: ”Mos i bëni shtëpiat tuaja varreza, se
vërtet në atë shtëpi ku lexohet kaptina “ el-Bekare”, nuk hyn shejtani.” 5
6

Ibn Kethiri “Tefsirul Kur’anil Adhim” vëll.i parë fq. 34.
Po aty.
8
Transmeton Tirmidhiu në librin “Vlerat e Kur’anit”.
9
Ibn Kethiri “Tefsirul Kur’anil Adhim” vëll.i parë fq. 34.
7

5

Ibn Kethiri “Tefsirul Kur’anil Adhim” vëll.i parë fq. 33.
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Komentimi

(2)ﻘِﲔﺘﻯ ﻟِﻠﹾﻤﺪ ﻓِﻴﻪِ ﻫﺐﻳ ﻻﹶ ﺭﺎﺏ ﺍﻟﹾﻜِﺘ( ﺫﹶﻟِﻚ1)ﺍﱂ
(3)ﻨﻔِﻘﹸﻮﻥﹶ ﻳﻢﺎﻫﻗﹾﻨﺯﺎ ﺭﻣِﻤﻼﹶﺓﹶ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻘِﻴﻤﻳﺐِ ﻭﻴﻮﻥﹶ ﺑِﺎﻟﹾﻐﻣِﻨﺆ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
(4)ﻮﻥﹶﻮﻗِﻨ ﻳﻢﺓِ ﻫﺑِﺎﻵﺧِﺮ ﻭﻠِﻚ ﻗﹶﺒﺰِﻝﹶ ﻣِﻦﺎ ﺃﹸﻧﻣ ﻭﻚﺰِﻝﹶ ﺇِﻟﹶﻴﺎ ﺃﹸﻧﻮﻥﹶ ﺑِﻤﻣِﻨﺆ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
(5)ﻮﻥﹶﻔﹾﻠِﺤ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫﻟﹶﺌِﻚﺃﹸﻭ ﻭﻬِﻢﺑ ﺭﻯ ﻣِﻦﺪﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﻟﹶﺌِﻚﺃﹸﻭ
“ Elif, Lam, Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim
(se është prej All-llahut) është udhëzues për ata që janë të
devotshëm. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen
(namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqat, sadaka etj.). Dhe ata që besojnë në atë që t'u shpall ty,
dhe në atë që është shpallur para teje, dhe që janë të bindur
plotësisht për (jetën e ardhshme në) botën tjetër (Ahiretin).
Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë
të shpëtuarit.”

“Elif Lam Mim...” -

ﺍﱂ

Shkronjat alegorike dhe mendimet
e dijetarëve rreth komentimit të tyre
Të gjitha kaptinat që fillojnë me këto shkronja, i përkasin periudhës mekase, kështu që gjithnjë temë boshte e tyre ishte problemi i besimit në Zotin Një dhe të besuarit e shpalljes. Mirëpo,
nga ky rregull përjashtohen vetëm dy kaptina nga fillimi i Kuranit, të cilat, edhe pse fillojnë me këto shkronja, i takojnë periudhës medinase, ato janë kaptina El-Bekare dhe Ali-Imran.
Numri i kaptinave që fillojnë me shkronjat alegorike, është
gjithsej njëzet e nëntë (29), ndërsa nga shkronjat alegorike që kanë ardhur në fillim të kaptinave, dijetarët i numërojnë gjithsej në
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14 (katërmbëdhjetë). Ç’është e drejta, këto shkronja janë përmbledhur në një frazë arabe, që zënia e tyre përmendsh të jetë më
e lehtë ”nasun hakimu kati’u lehu sirrun“.
Këto shkronja në vete kanë rëndësi të veçantë, sidomos për
ata që dëshirojnë të logjikojnë këtë libër të shenjtë.
Fillimisht vetëm leximi i këtyre shkronjave na jep një argument më shumë, se në këtë libër nuk ka pasur ndërhyrje dora e
njeriut dhe nuk mund të ketë as në të ardhmen. Shkronjat në gjuhën arabe përgjatë leximit ose mund të na japin nënkuptimet (tingujt) e tyre, ose ato mund të lexohen si emër i shkronjës. Zakonisht
njerëzit gjatë bisedave të tyre, fjalët e tyre i krijojnë duke kombinuar tingujt e fituar nga shkronjat. Në këtë rast, vetë leximi i tyre
na jep të kuptojmë se, edhe pse shkruhen “ ”ﺍﱂnë këtë vend dhe
në shumë vende të tjera në Kuran, këto shkronja lexohen me
emër të shkronjës, kurse për shkronjat e njëjtat të shkruara, leximi
i tyre është ndryshe, siç është fillimi i kaptinës el-Inshirah

ﻙﺭﺪ ﺻ ﻟﹶﻚﺡﺮﺸ ﻧﺃﹶﻟﹶﻢ
“elem neshrah leke sadrek”
Apo edhe në kaptinën el-Fil, ku Allahu thotë:

ِﺎﺏِ ﺍﻟﹾﻔِﻴﻞﺤ ﺑِﺄﹶﺻﻚﺑﻞﹶ ﺭ ﻓﹶﻌﻒﻯ ﻛﹶﻴﺮ ﺗﺃﹶﻟﹶﻢ
“elem tere kejfe fe’ale rab-buke bi ashabil fil?”
A thua çfarë e shtyri të Dërguarin e Allahut xh.sh. që në kaptinën el-Bekare t’i lexojë këto shkronja me emër të tyre “Elif Lam
Mim”, kurse tek kaptina “Esh-Sherh” ose “el-Fil” të lexohen të
njëjtat shkronja me kuptimet (tingujt) e tyre, si “Elem”!!!!
Është shumë e qartë se i Dërguari a.s. i ka dëgjuar nga Xhibrili a.s. ashtu siç ka dëshiruar Allahu xh.sh.. Prej këtu kuptohet se
nuk ka pasur ndërhyrje dëshira e njeriut në këtë libër, po mbizotëron dëshira e Allahut xh.sh., kurse Muhamedi a.s. e ka komunikuar këtë libër tek myslimanët ashtu siç e ka dëgjuar nga Xhibrili
a.s..
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Sa i përket domethënies së tyre, edhe dijetarët janë të ndarë
në dy grupe mendimesh:
Mendimi i parë i dijetarëve është se deshifrimi dhe domethënia e shkronjave alegorike është i pamundshëm, kështu që kuptimi dhe domethënia e tyre është në dijen e Allahut xh.sh.
Këtij mendimi i prijnë shumë ashabë të shquar, dijetarë të
njohur të shekujve, ndër ashabët është Ebu Bekri r.a. që transmetohet të ketë thënë: “Zoti në çdo libër ka nga një fshehtësi (sekret), e fshehtësia e Tij në Kur’an është fillimi i kaptinave“10
Po ashtu transmetohet nga Aliu r.a. të ketë thënë: ”Vërtet në
çdo libër ka diçka të zgjedhur, e në këtë libër janë shkronjat alegorike.”11
Kurse disa dijetarë që mbështesin këtë mendim, kur janë pyetur lidhur me këto shkronja, kanë thënë: “nuk kanë nevojë të dinë
më shumë për to.”
Imam Shabiju është pyetur lidhur më këto shkronja dhe është
përgjigjur: ”Janë ajete të paqarta nga Allahu xh.sh. i besojmë ato
(si janë të zbritura) ndërsa domethënia (kuptimet ) e tyre është në
dijeninë e Allahut xh.sh.”12
Transmetohet nga Iben Abasi të ketë thënë: “Dijetarët nuk
kanë mundur t’i komentojnë këto shkronja“.
Sipas këtij mendimi të dijetarëve, duhet të pushojnë provat
tona për kërkimin e domethënieve të këtyre shkronjave, por, për
myslimanin është obligim t’i besojë ashtu siç kanë zbritur, duke
thënë: i besojmë ato, të gjitha kanë zbritur nga Allahu xh.sh.
Mendimi tjetër apo i dyti është se këto shkronja kanë domethënien dhe kuptimet e tyre dhe duhet të sqarohen e të komentohen për njerëzit mbarë, sepse Allahu xh.sh. nuk e ka zbritur këtë
libër të paqartë dhe të pakuptueshëm për njerëzit. Por, dijetarët,
10

Dr. Abdul Fetah Muhamed Ibrahim “Ed-Durerul Mu’teberetu fi tefsiiril
suretil Bekareti” fq.58 Kajro 1998.
11
Po aty.
12
Imam Zerkeshiu “El-burhan fi ulumil Kur’an“ fq.172, Liban 1988.
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edhe pse përkrahin mendimin se duhen sqaruar dhe komentuar
këto shkronja, mendimet e tyre rreth qëllimit të këtyre shkronjave
janë të shumta, saqë mund të kalojnë mbi njëzet mendime të ndryshme. Ndër ato mendime janë se këto shkronja janë emra të kaptinave të Kuranit fisnik, ose këto shkronja janë emra të Allahut
xh.sh., apo aludojnë në njërin nga emrat e Allahut xh.sh., apo kanë për qëllim cilësitë e Tij., apo këto shkronja janë ndarëse në
mes kaptinave të Kuranit, apo se këto shkronja janë emra të Kuranit fisnik, sikur emrat e tjerë të Kuranit siç janë El-Kitab, EtTenzil, etj.
Ndërsa mendimi më i saktë që ka përkrahjen më të madhe të
dijetarëve të tefsirit dhe shkencave kuranore, të cilët mbështesin
komentimin e shkronjave alegorike, është se këto shkronja simbolike (alegorike) me të cilat janë hapur disa nga kaptinat e
Kur’anit, janë sfidë dhe sqaruese të mrekullisë së Kur’anit
famëlartë. Kurse, mbarë krijesat nuk mund të sjellin një Kuran të
tillë, edhe pse është i përpiluar nga këto shkronja. E tëra kjo dëshmon përgënjeshtrimin e idhujtarëve, të cilët pretendonin se Muhamedi a.s. e ka sjellë këtë Kuran nga vetja e tij, e këto shkronja
vërtetojnë se ai (Kurani) është i zbritur nga i Urti dhe i Gjithëdijshmi.
Këtë e vërtetojnë disa nga versetet kuranore, ku i Lartëmadhërishmi thotë:
“Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët
për të sjellë një Kuran të tillë, ata nuk do të mund ta bënin
si ky, sado që do ta ndihmonin njërin-tjetrin“ (Isra, 88)
I Lartëmadhëruari në Kur’anin fisnik thotë gjithashtu:
“Përkundrazi, ata (idhujtarët) thonë se atë e trilloi ai (Muhamedi). Ti thuaj “Sillni pra ju një kaptinë të ngjashme me
këtë, madje thirrni në ndihmë kë të doni, pos Allahut, po qe
se jeni të drejtë në atë që thoni”. (Junus, 38)
Një ajet tjetër kuranor:
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“Apo, pse ata thonë: ”Ai (Muhamedi) e trilloi atë (Kur’anin)”. Thuaj: formuloni pra, dhjetë kaptina si ai (Kurani)
ashtu të trilluar (siç thoni ju) dhe thirrni, pos Allahut, po që
se jeni të drejtë (për sa thoni), kë të mundeni për ndihmë!”
(Hud, 13)
Po ashtu edhe ky ajet kuranor:
“E në qoftë se jeni në dyshim në atë që Ne ia shpallëm gradualisht robit tonë, atëherë sillni ju një kaptinë të ngjashme
si ai (Kurani) dhe thirrni (për ndihmë) dëshmitarët tuaj (zotërat) pos Allahut, nëse jeni të sinqertë (në thëniet tuaja se
Kurani nuk është prej Zotit). E mos e paçit bërë (deri më
tash), e as që do ta bëni kurrë (edhe në të ardhmen), atëherë
ruajuni zjarrit, lëndë e të cilit janë njerëzit dhe gurët, që
është i përgatitur për mosbesimtarët. (El-Bekare, 23-24)

A numërohen këto shkronja ajet apo jo?!
Sa u përket shkronjave alegorike, pa kurrfarë dyshimi ato janë Kuran, mirëpo kundërshtime midis dijetarëve ndeshën për faktin nëse konsiderohen ajet apo jo!!!???
Mendimi që më së shumti e përkrahin shumica e dijetarëve,
është se ato nuk janë ajet i veçantë, por bëjnë pjesë në ajetin pasues.
Ndërsa është transmetuar se disa nga lexuesit e Kufës disa
nga ato shkronja i njihnin ajet e disa të tjera pjesë përbërëse të
ajetit pasues, po për ketë nuk ka kurrfarë sqarimi. Mirëpo e vërteta tek kufasit është se të gjitha shkronjat alegorike janë ajet, pa
asnjë dallim në mes tyre.
Mirëpo, është e ditur se vetëm një shkronjë e vetme nuk është
ajet i mëvetësishëm. Mirëpo, këtu Elif Lam Mim përbëjnë një
ajet të mëvetësishëm. Po një gjë e tillë nuk ndodh me të gjitha
shkronjat alegorike, edhe pse disa kaptina fillojnë më tri apo me
katër nga shkronjat alegorike siç është rasti i kaptinë err-Rr’ad që
fillon me Elif Lam Mim Ra, e nuk është ajet i mëvetësishëm, po i
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bashkuar me ajetet vijuese nga kjo kaptinë, që njihen si një ajet i
vetëm. Kjo do të thotë se shkronjat alegorike me të cilat hapen
disa kaptina kuranore, nuk kanë ndonjë rregull të definuar sipas të
cilës mund të gjykohet në të gjitha rastet e shkronjave alegorike
në Kuran.13

ﻘِﲔﺘﻯ ﻟِﻠﹾﻤﺪ ﻓِﻴﻪِ ﻫﺐﻳ ﻻﹶ ﺭﺎﺏ ﺍﻟﹾﻜِﺘﺫﹶﻟِﻚ
“Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim (se është prej Allllahut), është udhëzues për ata që janë të devotshëm.”
Përemri dëftor “dhalike”, që në gjuhën arabe përdoret për dëftimin e gjësendeve nga një distancë e largët, këtu aludon në piedestalin e lartë që ka ky libër, ky libër madhështor që gjendet mbi
sipërfaqen e tokës.
Fjala “El-Kitab” ka për qëllim librin e shenjtë, Kuranin, librin e zbritur nga Allahu xh.sh., i cili edhe si i shkruar është tek
besimtarët. Fjala “el-Kitab” e ardhur me lamu ta’rif (e sqaruar)
pas përemrit dëftor, tregon përkufizimin dhe veçimin se ky është
libri që përmbledh të gjitha cilësitë e mira, të plota, dhe kuptimet
madhështore e të bukura.14
Pos kësaj Allahu xh.sh. këtë libër e cilëson “...në të cilin nuk
ka dyshim (se është prej All-llahut)...” do të thotë libër në të cilin
nuk ka fare dyshim, sepse dyshimi çdoherë shpie në pasiguri dhe
mosqetësi. Ky libër është i saktë, sepse të gjitha versetet e tij
bëjnë thirrje për rehati dhe qetësi shpirtërore, sepse është nga i
Urti dhe i Gjithëdijshmi, Që thotë:“ Ata që besuan dhe me të
përmendur All-llahun zemrat e tyre qetësohen; pra ta dini se,
me të përmendur All-llahun, zemrat stabilizohen.” (Err-Rr’ad,
28)
Fjala “Rejb” ka për qëllim dyshimin, por jo dyshimin e vetëm, por dyshimin të shoqëruar me mosstabilizim, mosqetësi etj.
13

Muhamed Mutvel-li Sharavi “Tefsirush- Sharavi” vëll. i parë, fq.98, Boton
Ahbarul jevm Pa vit botimi.
14
Abdul Hamid Kishki ”Fi rihabi tefsir” vëll. i parë fq. 82.
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“...është udhëzues për ata që janë të devotshëm.”, ky libër në
të cilin nuk ka fare dyshim, është udhëzues për ata besimtarë të
devotshëm. Udhëzimi është ndër begatitë më madhështore nga
Allahu xh.sh. dhënë njeriut, prandaj edhe kaptina el-Fatiha në
njërin nga ajetet e saj kujton të kërkuarit udhëzim nga Allahu
xh.sh. “Udhëzona (përforcona) në rrugën e drejtë!” (ajeti, 5).
Sikur ky ajet në kaptinën el-Bekare të ketë ardhur sqarim për ata
që kërkojnë udhëzimin nga Allahu xh.sh., kurse Kur’ani i thërret
ata: “O ju që kërkoni udhëzimin, atë mund ta gjeni në këtë libër.15

Për kë është udhëzues ky Libër?
Ky libër udhëzon njerëzit që janë të devotshëm, u ruhen të
këqijave, duke respektuar urdhrat e Allahut xh.sh., dhe duke zbatuar urdhrat e Tij, dhe duke u larguar nga të ndaluarat e Tij.

Kush janë të devotshmit?
Janë ata të cilët në mes tyre dhe në mes të ndaluarave të
Allahut xh.sh. kanë një mburojë, që nuk lë pa praktikuar asnjë
obligim dhe njëherit është i distancuar nga ndalesat hyjnore.
Këtë cilësi të besimtarëve të mirë na e sqaron fjala e Ubejje
ibn K’abit, kur i qe përgjigjur pyetjes së Omerit r.a.: Çfarë kupton
me fjalën “Takva” devotshmëri? me përgjigjen: “A ke ecur në një
rrugë me gjemba? Omeri ia kthen: Po. Kurse ai e pyet: Atëherë
çfarë ke vepruar? Omeri i përgjigjet: Kam shikuar me kujdes dhe
jam përpjekur të mos shkel mbi gjemba. Ibn Ka’bi ia kthen: “Kjo
është devotshmëria (që ka për qëllim të shikosh se a po bie në të
ndaluarën dhe si po vepron në këtë botë).”
Ibn Abbasi thotë: “Të devotshmit janë ata që druajnë nga
shirku, dhe veprojnë me norma hyjnore.”

15

Po aty, fq. 82.
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Aliu r.a. thotë: “Të devotshëm janë ata që kanë frikërespekt
ndaj të Madhërishmit, veprojnë me atë që është zbritur (Kuran),
që janë të kënaqur me pak, dhe që janë të përgatitur për t’u transferuar në botën tjetër.”
Hasen el-Basriu thotë: ”Devotshmëri do të thotë të praktikohen obligimet dhe largimi nga të ndaluarat.

Ku është devotshmëria?
Pejgamberi a.s. ka dëftuar me gishtin tij në gjoks, afër zemrës, duke thënë tri herë: “Devotshmëria është këtu.”16
Mund të shtrohet pyetja: Si të jetë Kurani udhëzues për të
devotshmit, kur ata në fakt janë të udhëzuar?
Në këtë rast fjala udhëzim ka për qëllim shtimin e mëtutjeshëm të udhëzimit dhe përforcimin e tij, apo vazhdimin e tij në
këtë rrugë. Kjo është e njëjtë sikur
Kur është tek kërkimi i udhëzimit nga besimtarët në kaptinën
el-Fatiha “Udhëzona (përforcona) në rrugën e drejtë!” që, siç
mendojnë dijetarët, ka për qëllim: “kërkimin e vazhdimit të udhëzimit, apo përforcimin në udhëzim, ose të na shtohet udhëzimi,
siç ka ardhur në njërin nga ajetet kuranore: “Kurse ata që gjetën
rrugën e drejtë, Ai atyre ua shton edhe më udhëzimin në rrugën
e drejtë dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur.”

Dobitë nga ky ajet
- Paraqet piedestalin e lartë të Kuranit, që në këtë rast shprehet
me përemrin dëftor “dhalike”.
- Që Kurani është i shkruar dhe i ruajtur me shkrim, dhe njëkohësisht shkrimi i tij vërteton edhe më shumë saktësinë e librit
të fundit hyjnor

16

Imam Sujutiu “El-xhamius-Sagir“ vëll. i dytë, fq. 565.
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- Ky libër është zbritur saktësisht nga Allahu xh.sh., e në të nuk
ka aspak dyshim e mëdyshje, duke u mbështetur në fjalën e të
Lartmadhërishmit “në të cilin nuk ka dyshim (se është prej
All-llahut)...”
- Të udhëzuarit me këtë libër janë njerëzit e devotshëm. Këtu del
në pah vlera dhe rëndësia e këtij virtyti të madh, devotshmëria. Ata që udhëzohen me këtë libër, nuk janë të veçuar vetëm
në një sferë, por qoftë në udhëzim shkencor, në udhëzim praktik, udhëzim në këtë jetë, udhëzim edhe në jetën e ardhshme
etj.

ﻨﻔِﻘﹸﻮﻥﹶ ﻳﻢﺎﻫﻗﹾﻨﺯﺎ ﺭﻣِﻤﻼﹶﺓﹶ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻘِﻴﻤﻳﺐِ ﻭﻴﻮﻥﹶ ﺑِﺎﻟﹾﻐﻣِﻨﺆ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
“Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen (namazin)
dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqat, sadaka
etj.).”
Pasi përmendet se ky libër është i saktë dhe në të nuk ka aspak dyshim, është udhëzues për të devotshmit, pasojnë ajetet në
vazhdim që paraqesin cilësitë e të devotshëmve, duke theksuar se
ata të devotshmit besojnë të fshehtën, falin me përkushtim namazin dhe nga ajo që u është dhënë, japim pa ngurrim. Besojnë në
këtë libër dhe në librat e shpallur më herët tek pejgamberët e tjerë, dhe kanë besim pa kurrfarë mëdyshjeje në jetën e ardhshme.
Ky ajet fillon me përemrin lidhor “të cilët“, që në gjuhën arabe ka për qëllim vazhdimësinë dhe mosndërprerjen e veprës. Pra,
ata që vazhdimisht besojnë në Allahun xh.sh. me besim të plotë,
që zë vend në zemrat e tyre, për se edhe Allahu xh.sh. thotë:
“Atyre u janë vulosur zemrat me besim.”
Sipas këtij ajeti, ndër çështjet e para që duhen besuar, është
besimi në të fshehtën (gajbin). Fjala “el-Gajb” ka për qëllim çdo
gjë që është e fshehtë dhe nuk mund të arrihet me anë të shqisave
tona. Këtu ka për qëllim besimin në të fshehtën, që do të thotë të
besohet në çdo gjë që dimë dhe në atë që nuk e dimë, e shohim
apo e ndiejmë dhe atë që nuk e shohim dhe ndiejmë, por, në veça-
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nti besimin në botën e ardhshme, - ringjallja, Xheneti, Xhehenemi, llogaria, etj. Fshehtësia esenciale është besimi në Allahun
xh.sh,.që, edhe pse në këtë botë nuk kemi mundësi fizike ta shohim Atë, ne shohim Kreaturën e Tij, gjurmët e Tij, dhe duhet ecur
sipas thënies “Nëse Qenia e Tij është e fshehtë para teje, atëherë
i sheh gjurmët (veprat) e Tij.”
Pastaj ajeti vazhdon të paraqetë cilësinë e dytë “...e kryejnë
faljen (namazin)...” sikur do të thotë se nuk mjafton të besuarit
vetëm në të fshehtën, por duhen bërë edhe vepra dhe punë të
mira.
Fjala “es-Salatu” në kuptim të përgjithshëm do të thotë lutje,
kontakt me Allahun , mëshirë. Mirëpo, këtu në këtë ajet ka për qëllim ritualin e obliguar pesë herë në ditë të ashtuquajturin , namaz. A thua ka vepër më të mirë dhe më të vlershme se ajo që ka
obliguar Allahu xh.sh. mbi qiejt dhe tokën?
Këtu, Allahu xh.sh., për faljen e namazit, ka përdorur fjalën
“jukimune” e jo “ jued-dune” që ka për qëllim faljen e namazit
duke plotësuar të gjitha shtyllat, vaxhibet, synetet e namazit, dhe
përkushtimi e përulja dhe përqendrimi që të jenë në çdo moment
përgjatë faljes së namazit.
Të falurit e namazit me përkushtim të madh është vepër e
kërkuar nga Allahu xh.sh., me shumë ajete kuranore, po për një
gjë të tillë edhe Pejgamberi a.s. na ka këshilluar me traditën e tij.
Transmetohet që Aishja të ketë thënë: “Pejgamberi a.s. na fliste
dhe ne i flisnim, bisedonte me ne dhe ne bisedonim me të, kur hynte në namaz, dukej sikur nuk na kishte njohur fare edhe sikur ne
nuk e njihnim më herët.”
Ibn Abasi thotë: “’Ikametu’ ka për qëllim plotësimin e namazit me ruku, sexhde, lexim të Kuranit dhe nënshtrim të plotë.”
Namazi është shtylla e dytë e Islamit, dhe ndër pyetjet e para
për se do të japim llogari para Allahut xh.sh., obligim i cili për
asnjë moment të vetëm nuk bie poshtë nga myslimani i rritur dhe
i vetëdijshëm deri në momentet e vdekjes, për pesë herë në ditë.
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Të dëshmosh se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, është e kërkuar
të thuhet bile së paku një herë në jetë; agjërimi nuk bëhet nga
udhëtari dhe i sëmuri, zekati nuk është obligim për të gjithë ata që
nuk e arrijnë nisabin e caktuar, dhe as haxhi obligim për ata që
nuk kanë pasuri dhe shëndet. Kurse, obligimi i vetëm që nuk
shtyhet asnjëherë, është namazi që duhet të kryhet (të falet) qoftë
në këmbë, ulur apo edhe shtrirë, në shtëpi apo në udhëtim, i shëndoshë apo edhe i sëmurë në paqe apo në luftë, sepse, nëse lihet
namazi me qëllim, atëherë kemi lënë një obligim të madh. Pejgamberi a.s. thotë: “Mes njeriut dhe kufrit është lënia e namazit,
kush e le namazin, atëherë ka bërë një vepër të pabesimtarëve.”
Fjala “es-Salatu” në këtë rast përfshin çdo namaz të detyrueshëm apo vullnetar, sepse Lamu ta’rif në këtë rast është gjithëpërfshirës.
Vazhdon ajeti duke përmendur virtytin tjetër të atyre që janë
të devotshëm, që është “...dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata
japin (zeqat, sadaka etj.).”
Nga pasuria që i është dhënë, ai u jep atyre që kanë nevojë të
varfurëve, të mjerëve, nevojtarëve etj.
Transmetohet se Ibn Abbasi, lidhur me këto ajete ka thënë:
“dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin..” ka për qëllim
zekatin e pasurisë. Kurse, Ibn Xheriri mendon se ky ajet është
gjithëpërfshirës, zekatin dhe sadakatë e ndryshme, etj.17
Janë theksuar në këtë ajet namazi dhe dhënia e pasurisë në
rrugë të Allahut xh.sh. (zekati dhe sadakaja), që nxjerr në pah se
këto të dyja janë esenca e ritualeve fetare, qoftë fizike apo materiale. Sidomos për zekatin duhet pasur kujdes i madh për nxjerrjen e tij, sepse Allahu xh.sh. në një ajet - mosnxjerrjen e zekatit e
paraqet si një vepër të idhujtarëve “....Për idhujtarët është mjerim i madh. Të cilët nuk e japin zeqatin dhe mu ata e mohojnë
botën tjetër....” (Fu-silet, 6-7).
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Komentuesi i njohur i Kuranit, Muhamed Muteveli Sharavi,
kur komenton fjalën “rrësk” thotë: “Shumë nga njerëzit, kur dëgjojnë termin “rrësk” mendojnë se bëhet fjalë për pasurinë, kurse
ne u themi jo. Rrësku është tërë ajo nga se nxjerrim dobi, fuqia
është rrësk, dituria është rrësk, urtësia është rrësk, modestia është
rrësk, dhe çdo lëvizje në jetë është rrësk. Nëse nuk posedon pasuri, po ndoshta ke shëndet dhe fuqi të punosh në mënyrë që të
fitosh para, dhe kështu mund të shpenzosh për vete, por edhe për
të varfrit apo të mjerët. Ja, kështu mendojmë se pjesa e ajetit
“dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin.” përfshin të gjitha
lëvizjet e jetës.18
Ibn Kethiri thotë: “Shumë shpesh Allahu xh.sh. i përmend që
të dyja, namazin dhe zekatin afër njëri-tjetrit, sepse namazi është
obligim ndaj Tij, që përfshin njësimin, madhërimin dhe falënderimin e Allahut xh.sh., kurse zekati është mirësi ndaj njerëzve, prandaj është obligim.”19

Dobitë nga ajeti
- Ndër cilësitë e devotshmërisë është të besuarit në të fshehtën,
sepse ajo që preket a duket, nuk mund të mohohet nga njeriu i
mençur.
- Cilësi e besimtarëve të mirë është falja e namazeve të obliguara
apo edhe e atyre vullnetare, me përkushtim dhe përulje të plotë ndaj Madhërisë së Allahut xh.sh.
- Cilësi tjetër e theksuar është edhe shpenzimi i pasurisë apo i çdo
të mire që Allahu na ka dhuruar, në rrugë të Allahut xh.sh..
Njëkohësisht del në pah edhe vlera e rëndësia e shpenzimit të
pasurisë, diturisë, fuqisë në rrugë të Allahut xh.sh.

18

17

Ibn Kethiri “Tefsirul Kur’anil Adhim” vëll. i parë fq. 42.

Muhamed Mutvel-li esh-Sharavi “Tefsirush- Sharavi” vëll. i parë, fq.129 Boton Ahbarul jevm Pa vit botimi.
19
Ibn Kethiri “Tefsirul Kur’anil Adhim” vëll. i parë fq. 42.
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ﻚﺰِﻝﹶ ﺇِﻟﹶﻴﺎ ﺃﹸﻧﻮﻥﹶ ﺑِﻤﻣِﻨﺆ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ

ﻮﻥﹶﻮﻗِﻨ ﻳﻢﺓِ ﻫﺑِﺎﻟﹾﺂﺧِﺮ ﻭﻠِﻚ ﻗﹶﺒﺰِﻝﹶ ﻣِﻦﺎ ﺃﹸﻧﻣﻭ
“Dhe ata, të cilët besojnë në atë që t'u shpall ty, dhe në atë
që është shpallur para teje, dhe që janë të bindur plotësisht
për (jetën e ardhshme në) botën tjetër (Ahiretin).”
Allahu i Lartësuar në këtë ajet na përshkruan disa virtyte të
tjera të besimtarëve të mirë, pas cilësive të besimit në të fshehtën,
faljen e namazit dhe dhënien nga ajo që na është dhënë. Këta njerëz të mirë besojnë atë që i është shpallur Muhamedit a.s., Kuranin dhe çdo gjë që është shpallur më herët. Në këtë ajet kërkohet
fillimisht besimi në Kuran, i cili është zbritur i fundit dhe njëherësh është gjithëpërfshirës i librave të mëparshëm hyjnorë.
Fundi i ajetit përmbyllet me “...dhe që janë të bindur plotësisht për (jetën e ardhshme në) botën tjetër (Ahiretin).” duke dashur të na tregojë se esenca e besimit është të besuarit në ditën e
ringjalljes, atë ditë kur do të dalim për të dhënë llogari para
Allahut xh.sh., ditën e shpërblimit me të mirë apo me të keqe.
Fjala” jukinun” në gjuhën arabe përdoret për të shprehur besimin me plot bindje dhe të padyshimtë.
Kurse “ahiret” në gjuhën arabe përdoret për diçka që tregon
fundin, kurse këtu aludon tek bota e fundit apo e ardhshme, vendi
i fundit për njerëzit, aty do të jenë të përjetshëm, të kënaqur me të
mira, apo do të vuajnë dënimin. Të besuarit në botën e ardhshme
njëherësh i jep kuptim edhe kësaj jete, sepse, po të mos ekzistonte
besimi në botën tjetër, atëherë jeta në këtë botë do t’i gjasonte jetës së xhunglës, ku i forti (fuqishmi) do mbyste të ligun (të dobëtin). Po ashtu, asnjëri nuk do të ndalohej nga veprimi i së keqes,
krimit,të ligës, etj. Këtu duhet theksuar se Allahu xh.sh. dëshiron
ta paraqesë imanin në një pamje të plotë, ku besimi në Allahun
xh.sh., është kulmi i fillimit të besimit, kurse besimi në botën tjetër është kulmi i fundit të besimit. Ai që nuk beson në botën tjetër, dhe që do të dalë para Allahut xh.sh. për të dhënë llogari, dhe
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se atje ka xhenet ku do të kënaqet besimtari, dhe Xhehenem, ku
do të ndëshkohet pabesimtari, - atëherë besimi i tij do të jetë i
mangët, dhe kështu u afrohet pabesimtarëve që kanë synim këtë
botë të vetme.20
Besimin në jetën e ardhshme shumica e arabëve në kohën e
Pejgamberit a.s. e mohonin, dhe mu për këtë fakt shumë ajete kanë zbritur në mënyrë që t’i vetëdijësonin ata që të besonin botën e
amshueshme. Në një rast Ubeje Ibn Halefi erdhi tek Pejgamberi
a.s.dhe në dorë mbante një copë ashti, e shtypi në dorë e i fryu
dhe, duke u tallur, tha: “O Muhamed, mendon se Zoti i ngjall këto eshtra pasi të jenë shkatërruar e shpërndarë??!! Pejgamberi a.s.
i përgjigjet:” Po, Allahu xh.sh. do të të vdesë ty,e pastaj do të të
ngjallë dhe do të të fusë në zjarr.”

ﻮﻥﹶﻔﹾﻠِﺤ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫﻟﹶﺌِﻚﺃﹸﻭ ﻭﻬِﻢﺑ ﺭﻯ ﻣِﻦﺪﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﻟﹶﺌِﻚﺃﹸﻭ
“Ata (të tillët) janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata
janë të shpëtuarit.”
Ky ajet dëfton për të gjithë ata që kanë praktikuar këto cilësi
të përmbledhura në ajetet e mësipërme. Ata që kanë ato cilësi, kanë arritur të jenë të udhëzuar nga Zoti, pra në rrugën e besimit të
drejtë, dhe kështu kanë arritur të jenë prej të shpëtuarve, që njëherësh është pikë synim i vetë besimit.
Përemri dëftor “ulaike” në këtë ajet përdoret për të dëftuar
gjësende të largëta, që këtu ka për qëllim lartësimin e këtyre njerëzve që kanë stolisur personalitetin e tyre me këto virtyte të larta.
Pjesëza “ala” në gjuhën arabe përdoret për të shprehur diçka
të lartë, që në këtë rast shpreh piedestalin e lartë që arrijnë ata
njerëz.
Fjala “muflihune” do të thotë të shpëtuar, e që në të shumtën
e rasteve përdoret për asgjësimin e të gjitha të këqijave dhe përfi20

Muhamed Mutvel-li esh-Sharavi “Tefsirush-Sharavi” vëll. i parë, fq.130
Boton Ahbarul jevm. Pa vit botimi.
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timin e të gjitha të mirave. Kurse këtu ka për qëllim ata që janë të
shpëtuar në këtë botë, duke qenë të udhëzuar në rrugën e drejtë,
dhe të shpëtuar nga zjarri dhe dënimi në botën e ardhshme.

Dobitë nga ajete e komentuara
- Besimi në atë që i është shpallur Muhamedit a.s., të besohet me
zemër dhe të praktikohet me trup, mirëpo në të njëjtën kohë
të besohen edhe librat që u janë shpallur më herët pejgamberëve të mëparshëm, siç janë Tevrati, Zeburi, Inxhili dhe fletushkat e Ademit a.s., Musait a.s., Ibrahimit a.s., etj.
- Ndër cilësitë e besimtarëve të devotshëm është besimi i plotë në
jetën e ardhshme, besim ky që i jep kuptim ekzistencës sonë
në këtë jetë. Njëherësh inkurajon në një mënyrë përmbajtjen e
ligjit hyjnor, kur dihet se ai që ka vepruar konform me normat
hyjnore, do të shpërblehet me të mirë, e ai që ka punuar kundër tyre, do ndëshkohet.
- Në këto ajete përshkruhet se ata që kanë vepruar me këto virtyte
dhe porosi, janë nga ata që kanë gjetur udhëzimin dhe shpëtimin në këtë botë dhe botën tjetër.
Lusim Allahun e Plotfuqishëm që të na bëjë prej atyre që zbukurojnë karakterin me këto virtyte të larta islame e njerëzore, dhe
të na fusë në mesin e atyre që kanë gjetur shpëtimin në këtë botë
dhe në botën tjetër!
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ërmjetshëm ose në mënyrë të ndërmjetësuar me disa nga fushat
shkencore.
Nga 6236 ajetet sa ka gjithsej Kurani, 1200 prej tyre janë sinjalizime shkencore, ose thënë ndryshe, rreth 20% e tërësisë kuranore.
Këto ajete, pas studimit dhe analizës, janë klasifikuar si vijon:
416 ajete kanë të bëjnë me shkencat natyrore;
138 ajete nga fusha e fizikës,
105 ajete janë në fushën e gjithësisë dhe kozmosit;
130 ajete në fushën e biologjisë;
98 ajete në fushën e gjeografisë;
89 ajete në fushën e agrokulturës;
79 ajete në fushën e matematikës dhe llogaritjes;
69 ajete rreth shtresave tokësore;
35 ajete me njohuritë e deteve dhe të lumenjve;
28 ajete për mjetet e bartjes- transportit;
27 ajete flasin për origjinën e njeriut dhe të krijesave të tjera;
12 ajete në fushën e inxhinierisë
12 ajete në fushën e kimisë
8 ajete për gjuhët e shtazëve

Kurani dhe shkenca
Është më se e vërtetë se Kurani nuk është një libër shkencor,
siç janë librat e fushave të ndryshme në botë. Në Kuran nuk gjejmë formula matematikore, fizike, kimike, rregulla të mjekësisë
apo të dhëna të shtjelluara të ndonjë disipline tjetër shkencore,
mirëpo, megjithatë, nuk mund të mohohet fakti i pranisë së
shumë sinjalizimeve shkencore në brendësinë e tij të thellë. Sinjalizimet kuranore zakonisht vijnë në formën përmbledhëse, të pashtjelluara, pa analiza dhe detaje.
Sipas studiuesve, të cilët kanë hulumtuar sinjalizimet shkencore në Kuran, dhe sipas klasifikimit që ata kanë bërë në këtë
lëmë, ka rezultuar se shumë ajete të Kuranit janë të lidhura pand-

Nga kjo ndarje e ajeteve kuranore në bazë të tematikave të
ndryshme që kanë të bëjnë me njohuritë, dituritë dhe shkencat, e
nënkuptojmë rëndësinë dhe vlerën që ka dhënë Kurani për hulumtimin dhe zbulimin e fshehtësive dhe sekreteve të pakufishme,
sa janë në kozmosin e gjerë.
Edhe pse evidenca e këtyre citateve kuranore është e padiskutueshme, megjithatë kohë pas kohe ka pasur zëra të studiuesve të
Kuranit, të cilët nuk e shihnin të arsyeshëm shpjegimin e Kuranit
në bazë të zbulimeve shkencore, ngase sipas tyre shkenca është
disiplinë që i nënshtrohet evulimit- zhvillimit, por edhe stagnimit,
dhe si e tillë nuk është stabile, kurse ajetet kuranore janë fakte të
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përhershme, të pandryshueshme, jo të kufizuara me ndonjë të
arritur shkencore të një kohe apo periudhe të caktuar.
Mirëpo, sipas mendimit të shumicës së studiuesve të Kuranit
dhe Islamit në përgjithësi, lidhshmëria e ajeteve sinjalizuese
shkencore me të arriturat shkencore të kohës, është e lejuar, sepse
qasjet e studiuesve ndaj Kuranit të një periudhe kohore ndryshojnë nga qasjet e njerëzve të një periudhe të mëhershme apo të
mëvonshme.
Është e pamundur që studiuesit e Kuranit në ditët e sotme të
kenë qasje të ngjashme me studiuesit e gjeneratës së parë të sahabinjve apo të tabiinëve, apo të tebei-tabiinëve, ose edhe të një gjenerate tjetër të mëvonshme f.v. të para hiç më shumë se 100 vjet.
Pikëpamjet e studiuesve të Kuranit nga gjenerata në gjeneratë
ndryshojnë, dhe kjo është më se normale kur dihet fakti se bota
njerëzore nga dita në ditë pëson ndryshime dhe kështu njeriu dashtë e pa dashtë dhe pa hetuar fare u nënshtrohet ndryshimeve të
jetës së kësaj bote.
Teksti kuranor mbetet ai që është dhe i tillë do të mbetet derisa të ketë jetë të njerëzve në këtë botë. Paaftësia e të kuptuarit
dhe qëllimit final të saktë të Kuranit të një periudhe të caktuar kohore, - nuk do të thotë se teksti dhe domethënia e tij janë pa destinim ose të pavlefshëm. Kurani, në aspektin internal dhe eksternal
të tij, është i freskët, i hapur ndaj të gjithë atyre që dëshirojnë të
nxjerrin mësime dhe këshilla për orientim të drejtë dhe të shëndoshë në çdo kohë.
Kurani, megjithatë, nuk është libër i ndonjë fushe të caktuar
shkencore apo enciklopedi e njohurive shkencore, mirëpo, krahas
udhëzimit dhe orientimit shpirtëror, është edhe libër që e nxit dhe
i hap njeriut horizontet e njohurive duke përmendur në shumë
vende ajete që e thërrasin atë të meditojë për vetveten, natyrën
dhe kozmosin e gjerë.
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Studiuesit shqiptarë në shpjegimin e
sinjalizimeve shkencore në Kuran
Dijetarët islamë shqiptarë, të cilët jetuan dhe vepruan në gjysmën e parë të shekullit XX, krahas punimeve të shumta, nuk lanë
pa shpjeguar edhe shumë ajete që flasin për rëndësinë e diturisë
dhe kërkimeve shkencore. Studiuesi i njohur shqiptar Sherif Putra në revistën “Zani i Naltë”, fillimisht kishte përmbledhur ajetet
që bëjnë thirrje për kërkimin e diturisë dhe vlerën e saj1. Ndër
ajetet e shumta, ai kishte zgjedhur ajetet 1-5 të kaptinës 96, pastaj
ajetin 9 të kaptinës 39, ajetin 114 të kaptinës 20 si dhe ajetin 31 të
kaptinës 2.
Përveç ajeteve, autori kishte sjellë edhe disa hadithe të Pejgamberit a.s., të cilat flasin për rëndësinë e diturisë si:
“Kërkimi i diturisë është i detyrueshëm për çdo mysliman”;
“Ai që le shtëpinë për me kërkue diturinë , hec në rrugën e
Zotit”;
“Kush nderon dijetarët, më ka nderuar mua”.2
Përveç këtyre ajeteve dhe haditheve të përzgjedhur nga dijetari islam i lartpërmendur, në revistat e tjera islame të Shqipërisë
gjejmë edhe shtjellime të tjera të ajeteve me sinjalizime shkencore. Një punim mjaft me rëndësi për Kuranin, vështruar nga rrafshi
shkencor, e gjejmë në revistën “ Kultura Islame” nga i njëjti
autor - pra Sherif Putra, i cili sjell një shpjegim dhe komentim
mjaftë interesant të ajeteve : 12-14 të kaptinës “ El-Muminune”.

1
2

“Zani i Naltë”, nr. 12. Viti. 1938 , Tiranë, f. 366
Ibid
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ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﲔ ﰒ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻧﻄﻔﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻜﲔ
, ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ ﺍﳌﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣﺎ,ﰒ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ
 ﻓﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳋﺎﻟﻘﲔ,ﻓﻜﺴﻮﻧﺎ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﳊﻤﺎ ﰒ ﺃﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧﻠﻘﺎ ﺃﺧﺮ
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Pas përkthimit të plotë të ajetit në gjuhën shqipe, Putra flet
për rëndësinë e ajetit, i cili njëherësh është edhe burim unik përmes të cilit bëhet e ditur gjeneza e njeriut3. Sipas ajetit në fjalë,
njeriu fillimisht u krijua nga elementet e baltës, pastaj nga lëngu i
cili më vonë u shndërruar në gjak, e nga gjaku në mish, nga mishi
në eshtra, dhe më vonë eshtrat u veshën me tul dhe kështu njeriu
mori formën që ka sot. Putra, për fizionominë e bukur të njeriut
dhe formën e tij të përsosur, ndër të tjera, thotë: “Allahu i Mëshirshëm është më i afti trajtues; në sajime artistike, jo vetëm s`mund të ja kalojë kush, por as nuk mund të barazohet ndonjë me
madhërinë e Tij…Çdo vepër artistike e njeriut, kushdo qoftë,
është vetëm një imitim i pafuqishëm i artit hyjnor”4.
Kur lexojmë analizën e këtij ajeti kuranor mjaft domethënës,
vërejmë se Putra, krahas argumenteve burimore islame, përdor
edhe forcën e argumentit dhe logjiken. Ashtu si pjesa dërmuese e
komentatorëve të tjerë shqiptarë të Kuranit, edhe ky dijetar islam
nuk bazohet shumë në literaturën tradicionale islame gjatë shpjegimit të ajeteve kuranore. Putra, përmes fjalëve të tij shpjeguese,
jep të kuptosh se ishte njohës i mirë dhe zotërues i lëndës së Kuranit. Në kontekst të këtij ajeti, përveç përkthimit dhe komentimit,
ai futet në shpjegime interesante rreth përbërjes fizike të njeriut.
Me një shpjegim mjaft domethënës dhe filozofik, ai i fton njerëzit
që të meditojnë rreth mjeshtërisë absolute të Zotit në formësimin
e njeriut, sepse një formësim të tillë, një organizëm të brendshëm
të njeriut tejet kompleks, dhe një pamje të tij të jashtme unike në
krahasim me gjallesat e tjera, nuk do të mund të ndërtonte ose të

56

Takvim – Kalendar 2007
projektonte fuqi tjetër përveç fuqisë absolute të Allahut- Zot i
gjithësisë. Putra, në lidhje me këtë, tërheq vërejtjen:
“Le të shofim së pari skeletin e përbëm prej një numri të madhe eshtënash që i mbajnë musklat me të cilat janë vesh…. eshtënat janë lidh midis tyre me anë të një sistemi të veçantë të quajtur
artikulacion. Në qendrat e artikulacionevet janë lidh dejt e nervat
pa u ngatrrue aspak ndërmjet tyne. E cili është ai njeri me mend
në krye që të mos bindet e të mos habitet përpara kësaj mjeshtërije të hollë, me të cilën është krye artikullimi i eshtënave”5
Sipas Putrës, lëkura e njeriut është pjesa e cila mbulon brendësinë e njeriut, jep ngjyrën dhe hijen e bukur dhe tërheqëse të
njeriut. Fizionomia e njeriut nuk do të mund të imagjinohej pa
lëkurë. Përveç këtyre funksioneve, Putra thotë:
“Lëkura ka edhe një cilësi tjetër të mrekullueshme, është transparente, fytyrës i jep dukjen e ëmbël e delikate të brendësisë
shpirtnore; herë këndellet si prush, herë zbehet si limoni, e herë
kthehet në gjendjen normale tue marr ngjyrën e grunit ose të
trendafilit”.6
Putra në këtë punim të tij mjaft interesant, vazhdon të përmendë të gjitha pjesët e trupit të njeriut, duke pyetur në mënyrë habitëse se kush ishte ai që bëri një radhitje të tillë kaq precize.
Kush është ai që i caktoi sytë në të dy anët e fytyrës, në mënyrë
që të mund të vështrojmë pa mundim përpara, djathtas e majtas
duke garantuar trupin nga çdo rrezik që mund të paraqitet.
“Sytë janë një lloj pasqyrash nëpër të cilat fotografisen të
gjitha gjanat lëndore të botës për me ja transmetue mendjes së
njeriut”.7
Në këtë mënyrë Putra vazhdon të shpjegojë çdo organ të
trupit të njeriut, duke folur edhe për dimensionet funksionale të
tyre. Gjuha, veshi, hunda, buzët, dora etj. Etj. dhe, në fund, përfu5

3

“ Kultura Islame” nr. 7-8 viti V, 1944 f. 173
4
Ibid

Ibid
Ibid, f. 175
7
Ibid f. 176
6
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ndon: “Njeriu para kësaj panorame madhështore dhe të mrekullueshme nuk mund të bëjë ndryshime veçse të përkulet e të
gjunjëzohet me plot devocion, e të lavdërojë mençurinë, urtësinë,
diturinë dhe pushtetin e Krijuesit të Amshueshëm duke thënë:
"  " ﻓﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳋﺎﻟﻘﲔ- “ Sa i naltë është Allahu, i madhnueshëm, që është më i bukuri i Krijuesvet”8
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 ﺇﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﰒ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ.1
 ﻭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭ, ﻳﻐﺸﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻴﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ,ﺍﻟﻌﺮﺵ
 ﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺭﺏ, ﺍﻻ ﻟﻪ ﺍﳋﻠﻖ ﺓ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﺮ,ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻣﺴﺨﺮﺍﺕ ﺑﺎﻣﺮﻩ
.11ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

, ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﰒ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ.2
12
" ﻓﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﺒﲑﺍ,ﺍﻟﺮﲪﻦ

Studiuesi tjetër i mirënjohur shqiptar Haki Sharofi, në po
këtë revistë paraqitet me një punim mjaft interesant për shpjegimin e ajetit:

 ﺇﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﰒ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ.3
 ﺫﻟﻜﻢ ﺍﷲ ﺭﺑﻜﻢ,  ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻧﻪ,ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻳﺪﺑﺮ ﺍﻷﻣﺮ
13
"ﻓﺎﻋﺒﺪﻭﻩ ﺍﻓﻼ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ

ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ
9
ﻭ ﻣﺎ ﻣﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﻮﺏ

Autori në këtë punim të tij ndalet në fshehtësinë dhe sekretin
e numrit 6 të përmendur në këtë ajet dhe në ajetet e tjera. Para se
të futet në elaborimin e këtij ajeti, ai lexuesit i bën me dije se
ajetet kuranore janë dy llojesh:
Ajete me kptim të qartë
Ajete me kuptim figurativ, të cilat duhet të komentohen
nga dijetarët kompetentë dhe autoritativë.10
Për t`i dhënë një shpjegim sa më përmbledhës dhe më të qartë
kësaj tematike, autori përmbledh edhe ajetet e tjera në Kuran,
përmes të cilave përmendet krijimi i qiejve dhe Tokës brenda një
kohe të kufizuar-gjegjësisht të përkufizuar në gjashtë ditë. Ajetet
i shkruan së pari arabisht dhe më pastaj i përkthen në gjuhën
shqipe:

ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ.4
 ﻭ ﻟﺌﻦ ﻗﻠﺖ ﺇﻧﻜﻢ ﻣﺒﻌﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ, ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﺃﻳﻜﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ, ﺍﳌﺎﺀ
14
ﺍﳌﻮﺕ ﻟﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺇﻡ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺳﺤﺮ ﻣﺒﲔ
 ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﰒ ﺍﺳﺘﻮﻯ.5
15
.  ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﱄ ﻭ ﻻ ﺷﻔﻴﻊ ﺃﻓﻼ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ
 ﰒ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ, ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺍﻳﺎﻡ.6
 ﻭ ﻣﺎ ﻳﱰﻝ ﻣﻦ, ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻣﺎ ﳜﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ,ﺍﻟﻌﺮﺵ
 ﻭ ﺍﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ,ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻌﻜﻢ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ
16
.ﺑﺼﲑ
11

8

Ibid, f. 179.
9
Kaptina 50-38. Haki Sharofi këtë ajet kuranor e shpjegon në disa vazhdime në
revistën “Kultura Islame” duke i dhënë një vështrim të detajizur, linguistik
dhe shkencor.
10
“Kultura Islame”, nr. 1, viti V-të, 1943, Tiranë, f. 3.
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Kaptina, 7 :54.
Kaptina, 25:59.
13
Kaptina, 10:3.
14
Kaptina, 11:7.
15
Kaptina, 32: 4.
16
Kaptina , 57: 4.
12
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Qasje
Pas renditjes së këtyre ajeteve, Sharofi bënë përpjekje të gjejë fshehtësinë e krijimit të botës brenda gjashtë ditësh, të cekur në
ajetet e lartpërmendura, dhe pyet: “Përse, vallë, krijimi i botës
dëftohet duke u përsëritur në shtatë versete kuranore ?”17
Në përgjigjje të kësaj pyetjeje ai thotë: “Përendija në këto
versete nuk na mëson Kozmologji, por na tërheq vërejtjen mbi
pushtetin e madh e dijen e pasosun të Tij në çdo pikpamje edhe
na urdhëron që të studiojmë ligjet, mbas të cilave Përendija i krijoj dhe i rregullon krijesat e Veta”.18
Në këtë kontekst Sharofi, thotë se Kurani nuk ka ardhur për të
na mësuar se si u krijue bota, por na mëson përse u krijue bota.
Bota u krijua për të na mësuar se si u krijua. Bota është vepër, por
edhe mënyra e krijimit dhe rregullimit të saj është një tjetër vepër.
Sharofi fshehtësinë e shtatë ajeteve, në të cilat përmendet krijimi i botës, e shpjegon kështu: “ Kurani përmes këtyre ajeteve
na tërheq vërejtjen e na thotë: “O krijesa të nalta që Përendija ju
ka paisur me mendje të hollë e ju ka stolisë me dituri, mos e mohoni Krijuesin tuaj e të Gjithësisë, Zotin e Amshueshëm. Nëse nuk
e besoni Kuranin, studijoni ligjet e natyrës, e studimi i ligjeve të
natyrës jo që është gjë e ndalume prej Kuranit, por përkundrazi
është një detyrë, sepse ai që e njeh Zotin me anë të argumenteve
objektive dhe subjektive, është më i naltë se ai që e njeh symbyllun.. ” 19
Të ndalemi pak e të shohim se sa bukur në aspektin akaidologjik – të besimit, ai bën elaborimin e fjalës “Arsh”, e cila ka shkaktuar polemikë të pafund në mes dijetarëve islamë.
“Fjala “FRON”, e përmendur në Kuran, është në kuptim figurativ që duhet të interpretohet e nuk mund të merret në kuptim
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të natyrshëm, sepse Përendija nuk ka trup që të shtrohet e të
shtrihet; gjithashtu Përendija nuk ka nevojë për FRON.” 20
Përsëritja e ajeteve që flasin për krijimin e botës, Sharofi e
sheh se ka lidhje me frazat e veçanta që ka çdo verset e që nuk
përsëriten në versetet tjera. Këtë fenomen ai e shpjegon duke
shtjelluar të gjitha ajete e lartpërmendura.
Ky komentim i Haki Sharofit është vërtet komentim shkencor, filozofik dhe shumë bindës. Në revistën në fjalë, ai mbante
gati rregullisht rubrikën enkas për studime dhe komentime kuranore, të quajtur “ Fleta e Tefsirit”. Një shpjegim interesant Sharofi i bën edhe ajetit 29 të kaptinës “El-bekare”:

ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﲨﻴﻌﺎ ﰒ ﺍﺳﺘﻮﻯ
ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺴﻮﺍﻫﻦ ﺳﺒﻊ ﲰﻮﺍﺕ ﻭ ﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻋﻠﻴﻢ

Pas përkthimit, autori në fjalë këtij ajeti i jep këtë komentim:
“Adhurone të madhin Zot i Cili është i denjë për adhurim, sepse
çdo gjë në tokë e ka krijue për dobinë tuej. Ai Zot i Naltë edhe
qiellin e trajtoj në shtatë palë që të studijoni artin e naltë e të
mrekullueshëm të Tij dhe të bindeni përpara kësaj madhështie
dhe të naltësoheni shkencërisht e të kënaqeni me shijen shpirtënore të diturisë”.21
Në këtë kontekst të këtij ajeti, Sharofi nuk anashkalon rëndësinë që i jep Libri i Shenjtë - Kurani diturisë, i cili na nxit ta studiojmë me vërejtje botën, për të kuptuar madhnin e Naltë të Zotit.
“Vështrimi i qiellnave dhe i tokës mun të bëhet vetëm me anë të
diturisë. Pra njeriu i ditun ka një grad të lartë përpara Kuranit”.22 Gjatë shtjellimit dhe analizës së versetit në fjalë, autori nuk
harron të përmendë qëllimet tendencioze të njerëzve, të cilët
Islamin dhe myslimanët mundohen t`i paraqesin si dekadentë,
duke i quajtur fenë dhe shkencën si dy armiq të pabashkueshëm.

17

20

18

21

“ Kultura Islame”, nr. 1, viti V-të, 1943, Tiranë, f. 4.
Ibid.
19
Ibid.

Ibid.
“ Kultura Islame”, nr. 8, viti. 1943, Tiranë, f. 98.
22
Ibid.
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Qasje
Si përgjigje ndaj kësaj, Sharofi sjell ajete direkte nga Kurani, të
cilat shkencën dhe dijetarët i ngrenë në një shkallë të lartë:
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Nata dhe dita ndjekin njëra-tjetrën. Dita është ndriçue prej
diellit dhe i shërben njeriut për të punuar, kurse nata është e errët
dhe e qetëson njeriun nga punët e ditës tue i dhënë rast që të flejë
për të përtëri fuqinë dhe energjinë që lypset për ditën e nesërme.
Me këtë ndryshim të bukur mundimet e ditës largohen, mendja
merr fuqi të reja.

 ﻗﻞ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ.1
 ﻓﺎﺳﺄﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ.2
 ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢ.3

“Vështrimi i qiellnave dhe i tokës mund të bëhet vetëm me
anë të diturisë. Njeriu i ditun ka një grad të lartë përpara
Kuranit.”
Ajeti:

ﺇﻥ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﻚ
ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﲟﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﻓﺄﺣﻴﺎ ﺑﻪ
ﺎ ﻭ ﺑﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﺍﺑﺔ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﻣﻮ
23
" ﻭ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﺍﳌﺴﺨﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﻟﻘﻮﻡ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ

Pas përkthimit mjaft të mirë të ajetit në gjuhën shqipe, të renditur në rubrikën “ Fleta e Tefsirit” , ajetin e shtjellon dhe e komenton mjaft qartë duke i dhënë një kuptim mjaft domethënës
dhe bindës.

Veçantia e natës sipas komentimit të Sharofit:

23

Kaptina, 11: 164.

Veçantia e ujit:
Uji me veçantinë e tij bën detet të favorshme për lundrimin e
anijeve, kurse shiu që zbret prej reve ringjallë tokën pasi të ketë
qenë e thatë dhe e vdekme.

Erërat:
Erërat të cilat fryjnë në drejtime të ndryshme, me temperatura
poashtu të ndryshme, të ftohta e të ngrohta, po të ndalohej vetëm
një çast do të zhdukej çdo gjë e gjallë dhe sipërfaqja e tokës kishte me marr një erë të keqe. Ato duke lëvizur nëpër atmosferë
pengojnë rrezet përvëluese të diellit dhe harmonizojnë temperaturën sipas nevojës. Në këto dhe shumë fenomene tjera natyrore
ekzistojnë argumente të shumta mbi ekzistimin e një fuqie absolute të quajtur Zot. Fuqia e Amshueshme duket edhe në bukurinë
dhe hjeshinë e trandafilit edhe në artin e hollë e delikat të synit.
Fenomenet natyrore të përmendura në këtë ajet kuranor janë
shenja të Hyjnisë të parashtrueme syvet tanë për t`i studijue.24
Analizë mjaft interesante Sharofi i bën edhe ajetit:

24

Ibid, f , 126.

Qasje
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,ﺃﻓﺤﺴﺒﺘﻢ ﺃﳕﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻋﺒﺜﺎ ﻭ ﺇﻧﻜﻢ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮﻥ
. ﻓﺘﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳊﻖ ﻻ ﺇﻟﻪ ﻫﻮ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻜﺮﱘ

Përveç përkthimit të ajetit, ai i bën një analizë logjike dhe filozofike këtij ajeti në kontekstin e të cilit edhe parashtron pyetjen:
“Ka apo nuk ka Përendi?“
Kësaj pyetjeje ai i përgjigjet duke përmendur argumente të
shumta nga fenomenet natyrore që na rrethojnë:
“Çdo fenomen në natyrë rrjedhë nga një fuqi, me gjithëse kjo
nuk duket. Substanca e fuqisë që shkakton fenomenet e natyrës
kurdoher do të mbetet një mister i pazbulueshëm. Ç’është shkaku
i cili shtynë oksigjenin të bashkohet me karbonin me një shpejtësi
të jashtzakonshme. Rrezet e dritës, valët e zanit, shtresat e të nxehtit të cilat udhëtojnë nëpër ajr pa u ngatrrua njëra me tjetrën.
Ç’janë këto çudira? Edhe trupi i njeriut ka një fuqi rregulluese që
i bën organet të funksionojnë, trurin të ndiejë, të mendojë të diktojë, të arsyetojë, e bën zemrën të ndiejë, të dojë, të dashurojë, të
shpresojë, të gëzohet, të idhnohet etj.”25
Këto fenomene dhe argumenete të tjera të shumta, ky dijetar i
madh i përdor për t`i bindur njerëzit që të besojnë në një Fuqi
Absolute, e cila e krijoi njeriun me një qëllim të caktuar, dhe se
fundi i tij nuk do të jetë me largimin fizik të tij nga kjo botë. Ai
do të kthehet prapë te Krijuesi i tij për të dhënë llogarinë e punëve dhe veprave të bëra gjatë jetës së tij në këtë botë.
Ashtu si edhe në ajetet e mëhershme, Sharofi përdor arsyen
dhe mendjen-logjikën gjatë komentimit dhe ftillëzimit të fjalëve
të Zotit. Ai e merr ajetin vetëm si hyrje dhe fillim të tematikës së
tij, për t`u zgjeruar më pas në shpjegime mjaft interesante dhe
bindëse. Synim i tij ishte që lexuesin shqiptar ta bind për fjalën e
vërtetë të Zotit, duke përdorur së pari fuqinë e argumenteve nga
vetë Kurani, të shoqëruar edhe me fuqinë e argumenteve të arsyes
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dhe logjikës. Gjatë shpjegimit ai kalonte prej një teme në tjetrën,
duke bërë krahasime mjaft interesante në mes të vërtetës kuranore
dhe doktrinave të ndryshme filozofike.

*

“ Zani i Naltë” nr. 7-8, viti 1932, Tiranë, f. 173-174.

*

Koha që jetojmë, është kohë e shkencës dhe e teknologjisë
dhe gjuha që flet sot, është gjuha e shkencës. Kurani është libër
udhëzues për mbarë njerëzimin dhe jo i kufizuar vetëm për arabët
apo për ata që e flasin gjuhën arabe. Është e domosdoshme që të
gjithëve t`u shpjegojmë dhe t`u shtjellojmë ajetet kuranore, të cilat lidhen dhe ndërlidhen direkt apo indirekt me shkencën.
“Ky Kuran nuk është tjetër vetëm se këshillë për botët. E ju
gjithësesi do ta kuptoni pas pak kohe vërtetësinë e tij“26 .
Myslimanët e kohëve të hershme, edhe pse në mungesë të
mjeteve eksploruese, gjithnjë janë përpjekur të kuptojnë domethënien e ajeteve shkencore duke dhënë shpjegime të ndryshme
teorike rreth kuptimeve të tyre, edhe pse nuk kishin arritur që pohimet e tyre t`i verifikonin praktikisht përmes mjeteve teknologjike, të cilat sot janë në dispozicion.
Ibni Hazm el-Endelusij27 ishte ndër të parët që kishte folur për
formën e rrumbullakët të Tokës kur para vetes kishte vënë ajetin
kuranor: “Ai i ka krijuar qiejt dhe Tokën, me qëllim të plotë: “Ai
e mbështjell natën në ditë dhe ditën në natë, Ai ka nënshtruar Diellin dhe Hënën. Të gjitha lëvizin deri në kohë të caktuar. Ai
është i fuqishëm dhe falës “28 .

26

Kaptina Sad, ajeti : 87/88.
Ka vdekur në vitin 456 hixhrij.
28
kaptina Zummer, ajeti 5.
27

25

*
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Qasje
Të njëjtit mendim ishin edhe Imam Fahru Din Err-Rrazij29,
pastaj Ebu Rejhan El-Biruni30, njohës i shkëlqyer i astronomisë,
etj.

29

Et-Tefsir El-Kebiir, li Imam Fahru Din Err-Rrazij V. 21 f. 166 , ka vdek në
vitin 606 h.
30
Ka vdekur në vitin 430 h.
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Mr. Qemajl Morina

Myslimanët ndërmjet
së kaluarës dhe së sotmes
(Përse mbetën mbrapa myslimanët
e përparuan të tjerët?)
Myslimanët gjatë historisë së tyre të gjatë, kaluan nëpër krajata të shumta, të cilat lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë
islame. Në historinë më të vjetër, në shekullin IX, myslimanët u
ballafaquan me sulmet e tatarëve; në shekujt XI-XII me luftërat e
Kryqëzatave. Në historinë më të re, në shekujt XIX-XX, ata u ballafaquan me kolonializmin evropian, i cili kishte okupuar pothuajse të gjitha vendet islame.
Megjithatë, Islami dhe myslimanët jo vetëm mbijetuan, por
ata vazhduan të japin kontributin e tyre gjatë historisë deri në
ditët tona.
Myslimanët për shekuj me radhë ishin bartësit kryesorë të qytetërimit botëror dhe mësues të popujve të tjerë në shumë lëmenj
të shkencave të ndryshme. Kryeqendrat islame, si Damasku, Bag-
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dadi, Kufa, Basra, Kordova , Ishbilija, Kajroja, Kajrevani, Stambolli e shumë të tjera ishin qendra të kulturës botërore. Myslimanët
në shumë vende të botës bartën frytet e qytetërimit dhe kulturës
islame. Mirëpo, ky zhvillim ka kohë që ka ngecur dhe myslimanët, edhe pse vendet e tyre janë të pasura me lëndë të para dhe
posedojnë të gjitha mundësitë e një përparimi dhe zhvillimi më të
shpejtë e më të hovshëm shoqëror, ekonomik dhe shkencor, - kjo
nuk po u ndodh atyre. Andaj, pyetja që i mundon dhe preokupon
vazhdimisht shumë studiues e hulumtues anë e kënd Botës Islame, është: Ku qëndron gabimi dhe si të dilet nga kjo ngecje?!

Ku është gabimi?
Kjo pyetje shtrohet tash e një kohë të gjatë, që prej kohës kur
myslimanët hetuan përparimin më të madh të Perëndimit ndaj
tyre. Kjo pyetje tek ata ngjall ndjenjën e hidhërimit dhe dëshpërimit, kur lexojnë historinë e tyre dhe mendojnë se ku ishin dikur
e ku janë sot?!
Myslimanët ishin në avantazh të madh për shekuj me radhë.
Misioni islam, ende pa u mbushur shekulli prej shfaqjes së tij në
Gadishullin Arabik, u përhap në tri kontinente. Ata arritën kulmin
e fuqisë së tyre me çlirimin e kryeqendrës së Perandorisë Bizantine, Konstantinopolit, në vitin 1453. Ata vazhduan përparimin e
tyre ushtarak derisa për pak nuk mundën të merrnin Vjenën, në
vitin 1683, duke kurorëzuar me këtë njëmijëvjetorin e ngadhënjimeve dhe fitoreve të tyre të njëpasnjëshme, që kishin filluar në
Sham dhe Irak, në shekullin e shtatë, për të vazhduar në Azi, Afrikë dhe Evropë. Këto ekspedita ushtarake ishin shoqëruar me këmbime tregtare të ndryshme dhe të llojllojshme, që shtriheshin në
tri kontinente, si dhe me lëvizje kulturore, artistike e shkencore.
Pas kësaj periudhe, zgjerimit islam i ndërpritet hovi dhe ai
mbyllet në vetvete, ndërpriten fitoret dhe fillon ngecja pothuajse
në të gjithë lëmenjtë e jetës. Në fund të shekullit të pesëmbëdhjetë, kur u doli nga dora edhe Andaluzia, ndërpritet lëvizja e madhe
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e përkthimeve si dhe stagnon prodhimi shkencoro-arsimor. Evropianët fillojnë të bëjnë hapat e parë në artet e qytetërimit dhe pas
paraqitjes të së ashtuquajturës “Dituritë e reja”, filluan të përparojnë me hapa të shpejtë dhe tejkaluan thesarin shkencor dhe teknologjik e pastaj edhe atë kulturor të Botës Islame për shumë hapa.
Sulltanët osmanë në shekullin XVI ishin të zënë me mposhtjen e Memalikëve në Egjipt e Sham si dhe të Safavitëve në Iran.
Sulltan Selimi i parë arriti t’i mposhtte Memalikët dhe të nënshtrojë të gjitha vendet arabe. Mirëpo konflikti Safavito-Osman vazhdoi deri në shekullin XIX. Ky konflikt i shkatërroi myslimanët
dhe i kishte bërë që të mos mund të ecnin me hapiin e përparimeve dhe zhvillimeve që ishin bërë në Evropë.
Kur Vasko de Gama, në fund të shekullit XV, prej Portugalisë , nëpërmes detit arriti në Kepin e Shpresës së Mirë, ai kësodore
hapi rrugën detare në mes Evropës dhe Azisë, për t’u braktisur
rruga e mëparshme strategjike që në të kaluarën ishte nën kontrollin e myslimanëve. Kështu shohim se portugezët, spanjollët dhe
holandezët themelojnë baza për vete në juglindej të Azisë si dhe
në limanet që shtriheshin në brigjet e Oqeanit të Qetë dhe atij
Indian, për të sigurua rrugët e tregtisë dhe për t’i mbikëqyrur ato.
Kontinenti i Amerikës ishte burimi i lëndës së parë, tek i cili
nuk mundi të arrinte fuqia osmane. Tokat e pëlleshme, xehet e
pasura, që i kishin blerë evropianët si dhe heqja dorë nga shumë
prodhime që vinin nga Lindja e Mesme dhe Azia e aktivizimi i
prodhimeve vendore, i tregtisë e i zanateve, kishin bërë që Bota
Islame të mbetej jashtë rrjedhave të reja zhvillimore ndërkombëtare.
Disfata e Osmanlinjve në Vjenë, më 1683, ishte fillimi i tatëpjetës së Botës Islame. Pas kësaj pasuan disfata në Maltë (më
1684) si dhe ballafaqimi me Rusinë (më 1696), kur Perandori rus
Petri i Madh mori qytetin Ezof në brigjet e Detit të Zi.
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Modernizmi dhe barabarësia sociale:
Islami është fe e barabarësisë. Ai liroi njerëzimin nga feudalizmi persian, nga ndasia fetare që aplikohej në Indi, dhe nga aristokracia perëndimore. Islami është kundër ndarjeve në aspektin
nacional, racor, klasor apo sipas pozitës shoqërore.
Megjithatë, kjo nuk ka penguar formimin e një klase aristokrate islame të re.
Myslimanët për herë të parë u njohën me laicizmin pas Revolucionit Francez. Kështu, një numër i tyre shikuan me admirim
nga Franca me shpresë se në idetë e tij do të gjenin mundësitë për
të bërë një kthesë në shkencë dhe në aspekte të tjera të jetës së
tyre. Këto qenë idetë që përbënin burimin e lëvizjeve të modernizmit dhe reformizmit në Botën Islame në shekujt nëntëmbëdhjetë
e njëzet. Kjo qe lëvizja për të cilën bënin thirrje një numër i konsideruar i reformatorëve dhe mendimtarëve myslimanë, siç ishin:
Xhemaludin el-Afgani, Muhamed Abduhu, Abdurrahman el-Kevakib, Reshid Rida e shumë të tjerë.
Perëndimorët në fokusin e laicizmit braktisën besimin në
Zotin, pastaj iu rikthyen atij përsëri. Kjo ide në njëfarë mase depërtoi edhe në Botën Islame. Një numër i intelektualëve dhe atyre
që ishin në pushtet në Botën Islame shkuan hapave të Perëndimit.
Disa nga shtetet islame përqafuan parimet e laicizmit perëndimor
dhe u kthyen në shtete laike.
Megjithatë, laicizmi nuk ishte zyrtarizuar, përveç në Turqi, si
dhe në republikat islame që ishin pavarësuar nga ish-Bashkimi
Sovjetik. Në fakt, shumica e vendeve islame, edhe pse në kushtetutat e tyre qëndronte se Sheriati është bazë e të gjitha ligjeve
shtetërore, në fakt praktikonin laicizmin në shumicën e çështjeve
në jetën e tyre të përditshme.
Kohët e fundit në skenë dolën disa lëvizje ekstreme islame, të
cilat bëjnë thirrje për luftimin e laicizmit, me arsyetimin se Islami
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dallon nga Krishterimi. Islami është fe dhe shtet. Problemi midis
fesë dhe shtetit është problem krishtero-evropian dhe nuk ka të
bëjë më Botën Islame.

Modernizmi perëndimor
Myslimanët nënçmonin Perëndimin dhe nuk u jepnin rëndësi
përpjekjeve të tyre të vazhdueshme për rilindje dhe përparim, thekson Bernard Luisi, orientalist i njohur anglo-amerikan. Kur u
zgjuan, ata u befasuan nga përparimi i madh teknologjik në fillim
të shekullit tetëmbëdhjetë, të cilit i kishte parapri atyre për katërqind vjet. Prej këtu filloi ndikimi i Perëndimit në aspektin teknologjik ndaj Lindjes.
Lindja e njohu orën mekanike për matjen e kohës, të cilën e
kishte shpikur Perëndimi, që ishte shumë e saktë dhe shumë e
përparuar në krahasim me mjetet që përdoreshin në Lindje. Kjo
ishte në shekullin e gjashtëmbëdhjetë. Pastaj ishte zbulimi i shtypshkronjës, i teleskopit, i syzeve mjekësore, veglave muzikore
me çelësa, siç është piano etj.
Historia bashkëkohore e Lindjes mund të llogaritet se filloi në
vitin 1798 me ekspeditën franceze në Egjipt, me Napolonin në
krye, kur për herë të parë një shtet mysliman, në zemër “të shtëpisë së islamit” iu nënshtrua një shteti të huaj dhe që atëherë filluan
edhe ndryshimet e pamjeve kulturore në Lindje.
Qeveritarët në kryeqendrën e Perandorisë Osmane, në Stamboll, si dhe Mehmet Ali pasha (me origjinë shqiptare), që posa
kishte themeluar shtetin e tij në Kajro, filluan të kërkonin ndihmë
nga Perëndimi, për modernizmin e vendeve dhe ushtrive të tyre.
Kështu ata sollën në vendet e tyre ekspertë ushtarakë perëndimorë për riorganizimin dhe modernizimin e ushtrisë dhe përdorën
sistemet e administrimit perëndimor, armët e perëndimit, si dhe
shumë risi të tjera, të cilat i zbatonin në qeverisje. Po ashtu dërguan të rinj në Perëndim, sidomos në Francë, e cila ishte pioniere
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e bashkëpunimit me Botën Islame, për të mësuar shkencat perëndimore (frënge).
Filloi shijimi i muzikës perëndimore si dhe i arteve të Perëndimit. U përhap stili i veshjes perëndimore si dhe arkitektura e
Perëndimit, si sistemi i vilave, pallateve dhe ndërtesave publike.
Kur ndikimi i jashtëm paraqitet edhe në çështjet që kishin të
bënin me esencën e kulturës, atëherë vetvetiu kuptohet se besimi
në kulturën vetanake – gjithsesi kishte filluar të luhatej.
Ndikimi i jashtëm perëndimor kishte përfshirë pothuajse të
gjitha aspektet e jetës. Ai ishte i dukshëm në veshje, në art, dhe
kjo gjë kishte ndikuar edhe në identitetin dhe në besimin. Fotot
dhe përmendoret (mauzoletë), të cilat ishin të ndaluara në kulturën islame, u përhapën në të gjitha pallatet, librat, kartëmonedhat
dhe pullat postare.
Transformimi filloi me ushtritë, të cilat filluan të vishnin uniforma perëndimore, pastaj ky transformim përfshiu tërë shoqërinë. Dhe, kur njerëzit ndërrojnë rrobat e tyre dhe pranojnë të
veshin rroba të një shoqërie tjetër, - kjo do të thotë se ata kanë vendosur të bëjnë një zgjidhje të re kulturore. Pranimi apo refuzimi
i rrobave, i cili ishte kontestuar në Lindje për dy shekuj, mbështetet në këtë argument.
Lëvizja e përkthimeve mori një kah krejtësisht të ri, ndryshe
nga ai që kishte bartur në shekujt e kaluar. Filloi përkthimi i novelave dhe dramave dhe nisi përkthimi në drejtim të gjuhëve perëndimore, ndërkohë që gjuhët arabe, persiane edhe turke u
kufizuan në kuadër të mjedisit arab. Vendet e Lindjes imituan gjinitë e ndryshme letrare evropiane, si novelën, tregimin e shkurtër,
dramën etj. Ky ndikim letrar vazhdoi të zgjerohej derisa u bë pjesë e pandarë e letërsisë vendore të shteteve të Lindjes. Ky ndikim
u zgjerua edhe në të shprehurit gjuhësor; derisa shkrimet bashkëkohore arabe, në veçanti në lëmin e gazetarisë zunë të dukeshin
sikur të ishin përkthime tekstuale nga gjuha frënge apo angleze.

71
Aktualitete
Ndikimi kulturor u shtri edhe në aspektin e dëfrimit dhe lojërave të ndryshme, u përhapën lojërat e letrave, ushtrimet e gjimnastikës, futbolli, basketbolli etj.

Bota Islame sot
Bota Islame, nëse krahasohet sot me Botën e Krishterë, e cila
i konkurroi për më shumë se një mijë vjet, - sot është më e varfër,
më e dobët dhe më e prapambetur në aspektin edukativo-arsimor
dhe teknologjik. Kjo diferencë për sa i përket përparimit në këto
drejtime, më së miri u duk në shekujt nëntëmbëdhjetë e njëzet,
kur Perëndimi tejkaloi Botën Islame në të gjitha aspektet e jetës,
duke i imponuar të arriturat e tij në të gjitha aspektet e jetës.
Protagonistët e reformizmit dhe të modernizmit përpjekjet e
tyre i përqendronin në tri aspekte të rëndësishme: në aspektin
ushtarak, ekonomik dhe politik, mirëpo rezultatet ishin tejet dëshpëruese. Përpjekjet për fitore në luftë kundër ushtrive bashkëkohore evropiane, bënë që vendet islame të ballafaqoheshin me një
sërë disfatash të njëpasnjëshme. Kurse, përpjekjet për një jetë më
të mirë, nëpërmes zhvillimit bashkëkohor, çuan në varfëri, korrupsion dhe në mbështetje në ndihmat e jashtme.
Kështu, myslimanët, në shekullin e njëzet, veten e gjetën të
dobët, të varfër, pas shumë shekujve gjatë të cilëve ata ishin shquar për fuqinë dhe pasurinë e tyre, si dhe kishin udhëhequr botën.
Ata i kishin kapërcyer Japonia si dhe shumë vende të Azisë Lindore.
Përgjigjet e pyetjes: Ku dhe cili është shkaku, ishin të shumta
dhe të ndryshme. Për këtë dobësi dhe prapambetje, fajësoheshin
mongolët, Kryqëzatat, kolonializmi perëndimor dhe sionizmi
ndërkombëtar. Disa, shkaqet e kësaj ngecjeje i kërkonin në shkaqe kulturore e mendore, kurse të tjerët në braktisjen e kulturës
islame dhe në mbështetjen tek kultura perëndimore.
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Por, një numër i konsideruar i intelektualëve të Lindjes së
Mesme filluan të merrnin qëndrim autokritik rreth realitetit të hidhur në Botën Islame dhe pyetja që shtrohej ishte: Ku qëndron
gabimi dhe si mund të përmirësohet?
Vëzhguesit perëndimorë, në dallim nga ata të Botës Islame,
gjendjen kaotike në Botën Islame e shohin si rezultat i mungesës
së lirisë: lirisë së të menduarit, lirisë së zgjedhjes, lirisë ekonomike dhe lirisë së gruas.
Cilatdo qofshin shkaqet dhe cilatdo qofshin përgjigjet, - ne jemi dëshmitarë se rajoni i Lindjes së Mesme është kthyer në një
vatër të krizave të njëpasnjëshme, të cilat mund ta destabilizojnë
edhe tërë botën. Problemit palestinezo-izraelit, tash i janë shtuar
luftërat në Irak dhe Iran, pas invadimit ushtarak perëndimor të
atyre vendeve. Cikli i këtyre konflikteve mund të zgjerohet edhe
më shumë, për të marrë përmasa edhe në pjesë të tjera të botës.
Si rezultat i këtij konflikti, kemi paraqitjen e organizatave ekstremiste në shumë vende të Botës Islame , të cilat, për të përfituar sa më shumë përkrahës dhe simpatizues, veprimet e tyre
terroriste i arsyetojnë, duke u fshehur edhe pas simboleve të Islamit. Ky mund të jetë një shkas shtesë për zgjerimin e konfliktit,
që ai të marrë karakter ndërfetar dhe ndërkulturor.
Andaj është koha e fundit që të gjithë njerëzit e arsyeshëm
dhe të vullnetit të mirë të të gjitha niveleve e të të gjitha besimeve, - të bëjnë çmos t’ia ndalin hovin kësaj të keqeje, e cila sa
vjen e po zgjerohet dhe rreziku i saj mund të jetë vdekjeprurës
për të gjithë ne. Metoda më e mirë për ndalimin e këtij rreziku
është që të mënjanohen shkaqet që për dekada të tëra kanë qenë
burim i këtyre konflikteve. Kjo, në mënyrë që të gjithë popujt të
jenë të lirë të vendosin për fatin e tyre pa farë imponimi nga jashtë. Me mënjanimin e shkaqeve, do të zhduken edhe pasojat, të
cilat kanë çuar në këtë gjendje, si dhe do të zbehen arsyetimet e
ekstremistëve të të gjitha llojeve e të të gjitha besimeve, që ata të
vazhdojnë veprimtarinë e tyre ndjellakeqe.
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Popujt e Lindjes së Mesme duhet të paraqesin fakte në mënyrë të kulturuar dhe të argumentuar se ndaj tyre po ushtrohet padrejtësi nga Fuqitë e Mëdha, t’i tejkalojnë mospajtimet në mes
tyre dhe të punojnë bashkërisht në zhvillimin dhe përparimin e
potencialit të tyre njerëzor dhe ekonomik, për realizimin e qëllimeve të tyre të përbashkëta. Vetëm atëherë, Lindja e Mesme do
ta kthejë përsëri pozitën që kishte në të kaluarën si qendër shpirtërore dhe kulturore e qytetërimit botëror, me të cilën Allahu i
Madhërishëm e nderoi. Zgjidhja mbetet në duar të popujve të asaj
pjese të botës.

76

Takvim – Kalendar 2007

1. Koha para Shpalljes së Muhammedit
alejhi’s-selam në Arabi

nga mendimi islam

Nexhat Ibrahimi

Faktorët e lindjes së sekteve në
historinë e mendimit islam
A. Faktorët e jashtëm
Rrethanat fetare, politike, ekonomike, sociale e të tjera në vendet përreth myslimanëve, krahas faktorëve të brendshëm, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, kanë ndikuar në shfaqjen fillimisht të
përçarjeve dhe më vonë të rrymave, lëvizjeve, - për t’u profilizuar
në sekte të veçanta në arealin mysliman. Ndikimi ka ardhur nga
vetë Arabia dhe popujt e besimet që ekzistonin aty, por edhe nga
vendet fqinja, si: Persia, Egjipti, India, Greqia dhe fetë qiellore Judaizmi dhe Krishterimi.

Periudha para Shpalljes kuranore dhe misionit pejgamberik të
Muhammedit a.s.1 dhe gjendja shpirtërore në të cilën Muhammedi a.s. ka jetuar me arabët, quhet periudha e padijes, e injorancës
(asr’ul-xhahilijjeh), sepse ata nuk njihnin shpalljet e Zotit, i adhuronin idhujt, ndiqnin traditat pagane, kishin ngecje të madhe kulturore e arsimore kundrejt fqinjëve të vet, jetën individuale dhe
kolektive e udhëhiqnin sipas traditave fisnore, zotëronte një shfrenim seksual, vrasja e fëmijëve (femra) të gjallë, gjakmarrja, plaçkitja, grabitja dhe çoroditje të tjera.2
Krahas politeizmit, në Arabi kishte edhe fetishizëm dhe animizëm, si rezultat i ndikimeve të ndryshme, kryesisht të ndikuar
nëpërmjet tregtarëve, migrimeve dhe misionarëve.3 Kishte edhe të
atillë që Imami Ebu Hamid El-Gazaliu i quante ed-dehrijjun (eternalistë), et-tabi`ijjun (natyralistë) dhe el-ilahijjun (metafizikanë).4 Kishte edhe hanifë, besimdrejtë, që mendohet se kishin
mbetur nga koha e Ibrahimit a.s., apo ishin shpërngulur në Arabi
kohët e fundit.5
Pavarësisht nga kjo gjendje morale, arabët kishin edhe tradita
pozitive, të cilat i zhvilluan dhe i kultivuan me xhelozi gjatë
1

Kryesisht dallohen dy shtresa populli në Siujdhesën Arabike: bedevijjeh (endacake, maloke) dhe hadarijjeh (e qytetëruar). Sipas: Umer Ferruh, Tarih’ul-fikr’il-arabijji ila ejjami Ibni Haldun, bot. IV, Bejrut, 1983, fq. 157.
2
Muhammed Husejn Hejkal, Hajatu Muhammed, bot. XIV, Kairo, 1977; Francesko Gabrieli, Historija arapske književnosti, Sarajevë, 1985; Muhammed Hmidullah, Muhammed a.s. – Život i djelo, bot. I, I-II, Sarajevë, 1977.
3
F. M. Doner, Muhamed i halifat, në: Dž. L. Espozito, Oksfordska istorija islama, Beograd, 2002, fq. 13-16; M. M. Sharif, Historija islamske filozofije, pjesa 1, Zagreb, 1988, fq. 148-149.
4
Këto tri grupe filozofësh Imam El-Gazaliu i quante jobesimtarë. Shih gjerësisht: Gazali, Izbavljanje od zablude, Sarajevë, 1409 h./1989, fq. 27-30.
5
U. Ferruh, op. cit., fq. 168-172.
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shekujve, si mikpritja ndaj mysafirit dhe udhëtarit qëllimmirë, solidariteti fisnor, durimi në raste fatkeqësie, trimëria në luftë, takimet kulturore në Ukadh e të ngjashme, që, me përqafimin e
Islamit, këto virtyte të gjenin vend në tërësinë islame.6

2. Persia
Arabia ishte e rrethuar nga popuj dhe besime e tradita të ndryshme. Këta popuj kontaktonin ndërmjet tyre nëpërmjet tregtisë,
misionarëve të ndryshëm dhe luftërave të shpeshta. Këto kontakte
u intensifikuan sidomos me fillimin e zgjerimit të fesë islame me
popujt dhe fetë fqinje, si me atë iraniane, qysh në vitin 652, kur u
pushtua Irani nga myslimanët. Besimi paraislam iranian ishte besim dualist i mazdaizmit, me profetin e tyre Zaratustra.7 Ata fuqishëm besojnë se papastërtia është e pandashme prej njeriut dhe në
intensitet të ndryshëm ajo gjendet tek të gjithë. Po ashtu, mazdaistët besojnë në të mirën dhe gjithëfuqinë e Ahuramazdës (Zoti i
mirë, i dritës, i gjithëdijshëm), përkundrejt Ahrimanit (Zotit të së
keqes)8. Sipas besimit të tyre, vdekja nuk është shkatërrim i qenies njerëzore, por vetëm ndarje e shpirtit prej trupit. Shpirti i
nënshtrohet gjykimit special. Më në fund do të pasojë ringjallja e
të gjithë të vdekurve.
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Në tërë këtë luftë ndërmjet së mirës dhe së keqes, njeriu duhet të jetë në anën e Ahuramazdës, me të gjitha virtytet e mira.
Edhe këtu hasim dënimin e dyfishtë: dënimi tokësor dhe qiellor.9
Konsiderohet se kontakti fetaro-kulturor por edhe filozofik e
etik islamo-persian ka ndodhur para se Islami të vinte në kontakt
me besimin dhe mendimin filozofik e etik grek10, por edhe nëpërmjet të tjerëve, për të krijuar një pasuri të çmueshme intelektuale.

3. India
Myslimanët erdhën në kontakt me hindusët nga fundi i shekullit I h./VIII gr. Atë e sollën në Indi tregtarët, sufinjtë, dijetarët
entuziastë dhe ushtria myslimane me Muhammed ibn Kasimin në
vitin 94/712. Këtu qëndruan myslimanët deri në vitin 1274
h./1857, kur britanikët kolonizuan Indinë.11
Në historinë e mendimit religjioz në Indi dallohen tri periudha kryesore:
1. Periudha e vedizmit;
2. Periudha e brahmanizmit (këtu ndahen më vonë dy rryma:
xhainizmi dhe budizmi);
3. Periudha e hinduizmit.12
Ndikimi hindus në shpirtërorësinë islame është manifestuar
në jetën mistike. Karakteristikë bazë e mendimit etik hindus është
që të gjitha zgjidhjet të kërkohen në planin individual dhe në per-

6

Shih: Hana El-Fahuri & Halil El-Xherr, Tarih’ul-felsefet’il-arabijjeti, II, Bejrut, fq. 5-43; Jusuf Ramiæ, Obzorja arapsko-islamske književnosti, Sarajevë,
1999; U. Ferruh, op. cit., fq. 168-170.
7
Muhammed El-Abduhu – Tarik Abdulhakim, Mukaddimetu fi esbabi ihtrilafi’l-myslimin..., Kuvait, 1405 h./1984, fq. 120-123. C. Veljacic – R. Ivenkovic, Indijska i iranska etika, Sarajevë, 1980, fq. 501-553.
8
M. Hulin, Skriveno lice vremena, Zagreb, 1989, fq. 181-196.
Edhe imami i medhhebit tonë akaidologjik, Imam El-Maturidiu, përmend Ahura
Mazdën dhe Ahrimanin. Shih: Imam El-Maturidiu – Jeta, vepra dhe mësimi,
Prishtinë, 2003, fq. 46.

9

Shih gjerësisht: L. Milin, Nauèno opravdanje religije – Istorija religije, libri 2,
Beograd, 1977, fq. 143-158.
10
N. Smailagiæ, Leksikon islama, Sarajevë, 1990, fq. 175. Gjerësisht: Henry
Corbin, Islam u Iranu - Duhovni i filozofski obziri, I-IV, Sarajevë, 2000.
Krhs.: C. Veljaèiæ, Razmedja azijskih filozofija, I, Zagreb, 1978, fq. 50-154
11
H. El-Fahuri & H. El-Xherr, op. cit., 28-32. Muhammed El-Abduhu – Tarik
Abdulhakim, op. cit., fq. 125-126.
12
L. Milin, op. cit., fq. 159-238.
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spektivën asketike të ekzistimit. Ky parim ka gjetur vend edhe në
rendet mistike në traditën islame.13
Edhe Islami bëri ndikim në kulturën hinduse, veçanërisht në
rrafshin e fesë – monoteizmi islam, në rrafshin e idesë islame të
bazës universale shpirtërore të unitetit dhe barabarësisë së
njerëzisë, të të gjithë njerëzve si krijesa të Krijuesit para Zotit.14

4. Greqia
Derisa në Egjipt populli ishte në shërbim të zotave, në Greqi
njerëzit i imitonin zotat. Zotat përfytyroheshin si forca në formë
të njeriut që drejtonin dukuritë natyrore dhe ndërhynin në punët e
njerëzve. Besohej se njeriu mund t’i bënte për vete ose t’i afronte
zotat me anë të ritualeve, lutjeve dhe sakrificave. Sipas tyre, zotat
ishin sikur njerëzit nga forma, ndjenjat dhe sjelljet: ata gëzoheshin, kënaqeshin, hidhëroheshin, luftonin etj.15 Ky ishte religjion
politeist, antoromorf16
Në besimin grek nuk ekzistonte koncepti mirësi në kuptimin
tonë; ata nuk besonin në shpërblimet dhe ndëshkimet e asaj bote,
as në ringjalljen. Qytetet-shtete, që ishin formuar gjatë kohës, si
Sparta, Athina, Teba dhe Korinti, filluan të dobësoheshin nga
problemet e brendshme dhe të jashtme derisa më 404 p.e.r. Athina, si polisi kryesor, mori grushtin përfundimtar. Mendohet se degradimi moral ishte faktori kryesor i shembjes së Greqisë. Ndaj,
edhe pason reagimi i Sokratit me filozofinë e tij morale, sidomos
13

C. Veljacic, I, op. cit., fq. 155-268 dhe II, fq. 5-185 dhe 317-402; R. Ivekovic,
Rana buddhisticka misao, Sarajevë, 1977, fq. 53-108. G. M. Bongard-Levin,
Stara indijska civilizacija, Beograd, 1983.
14
“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam ju prej një mashkulli e një femre, ju bëmë
popuj dhe fise që të njiheni ndërmjet veti …”. El-Huxhurat, 13.
15
J. Ozakpënar, op. cit., fq. 103-116; Dzemaludin Latiæ, Islam i svjetske religije, II, Sarajevë, 2000, fq. 89-95.
16
L. Milin, op. cit., fq. 278-282. Muhammed El-Abduhu – Tarik Abdulhakim,
op. cit., fq. 123-124.
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në ndërgjegje. Edhe Platoni, pas vdekjes së Sokratit, u përpoq që
ta bënte preokupim moralin, por duke e bazuar në ide.
Mirëpo, këto dhe filozofi të ngjashme nuk ndikuan aspak tek
populli, sepse, ndonëse në çdo shoqëri mund të filozofohet, megjithatë struktura shoqërore nuk mund të formohet me filozofi.17
Myslimanët u takuan me kulturën greke me intensitet më të
vogël qysh në fillim, kurse pas vitit 832, kur halifi El-Me’mun
themeloi Institutin e përkthimeve dhe studimeve “Dar’ul-hikmeh” (Shtëpia e Urtësisë), me intensitet më të lartë. Në këtë institucion shkencor, nga gjuha siriane, por edhe nga gjuha greke, u
përkthye tërë krijimtaria me interes për myslimanët. Në këtë veprimtari, normalisht që gjuha dhe kultura greke bëri ndikim të caktuar, që u manifestua në terminologji, por edhe në ide me rrugë
të ndryshme.18
Kemi shumë vepra të fushës së moralit të shkruara nga
dijetarët myslimanë, por dallojnë ato të El-Kindiut, El-Farabiut,
Ibn Sinait, Ibn Miskewejhit, El-Gazaliut etj.
Me këtë veprimtari gjatë disa shekujve, myslimanët kontribuuan mjaft në kulturën evropiane, duke përkthyer, asimiluar e vlerësuar krijimtarinë greke dhe duke shkruar vepra origjinale. Këto
vepra origjinale më vonë ndikuan në kulturën dhe qytetërimin
evropian, edhe në fushat e tjera.19

17

J. Ozakpënar, op. cit. 117-118; Z. Korm, Prilog multikonfesionalnih drustava,
Sarajevë, 1977, fq. 63-80.
18
A. F. El-Ehwani, Filozofia islame, Prizren, 2002, fq. 38-58.
A. Mahmud, Et-Tefkir’ul-felsefijji fi’l-islam, botimi II, Kairo, 1989, fq. 300305.
19
M. M. Sharif, op. cit..
Për kulturën dhe qytetërimin grek shih: H. El-Fahuri & H. El-Xherr, op. cit.,
vëll. I, Bejrut, botimi II, 1993, fq. 39-96. Po ashtu: M. Elezi, Historia e antikës, Prizren, 2003, fq. 19-217.

81

Nga mendimi islam

5. Egjipti
Gjurmët e Egjiptit të vjetër i gjejmë rreth 5000 vjet para erës
së re.20 Mendohet se egjiptianët në Egjipt erdhën nga Azia në
kohë të lashta.21 Gjatë kësaj periudhe u krijua një kulturë dhe qytetërim i pasur, sidomos pas vitit 3100 para e.r., kur mbreti Menes
bashkoi Egjiptin Verior dhe Jugor. Me bashkimin politik erdhi
edhe bashkimi fetar, sepse zotat lokalë u bashkuan në zotin Ra.
Mirëpo, nga shekulli XII p.e.r. filluan kryengritjet e njëpasnjëshme brenda perandorisë, të cilat konsumuan fuqinë e shtetit dhe në
atë kohë vendet e pushtuara filluan të pavarësoheshin.22 Studimi
në fushën e astronomisë, matematikës, teknologjisë dhe artit filloi
t’ia lëshojë vendin magjisë dhe priftërinjve. Rrënimin e Egjiptit të
Vjetër e ndihmoi edhe okupimi nga ana e persianëve në vitin 525
p.e.r.. Në vitin 332 p.e.r. Aleksandri e bëri Egjiptin pjesë të Maqedonisë, kurse në vitin 48 p.e.r. Cezari pushtoi Aleksandrinë dhe
në 30 p.e.r. Egjipti u bë pjesë e Perandorisë Romake, për të humbur përfundimisht nga skena historike.23 Tërë këtë, në njëfarë
mënyre, e hasën edhe myslimanët kur pushtuan Egjiptin dhe Aleksandrinë (në 642) dhe tërë kjo pjesërisht arriti deri në ditët tona.
Religjioni egjiptian karakterizohet si religjion politeist i kohës
më të hershme, i ngjashëm dhe me më të vonshmet të brigjeve të
Mesdheut. Adhuroheshin yjet, Dielli e Hëna; të pranishme ishin
edhe astrologjia, kulti i sunduesve, faraonëve dhe zotat egjiptianë
shfaqeshin me koka kafshësh. Por, edhe këta zota-kafshë ishin të
shenjtë. Mirëpo, rreth vitit 1350 p.e.r. paraqitet sunduesi Ahnaton, i cili i zmbrapsi dalëngadalë zotat e tjerë dhe forcoi Atonin,

20

H. El-Fahuri ..., op. cit., I, fq. 18-20.
L. Milin, op. cit., 1977, fq. 265.
22
J. Ozakpënar, op. cit., fq. 97-101.
23
J. Ozakpënar, op. cit., fq. 102; Ž. Korm, Prilog multikonfesionalnih društava,
Sarajevë, 1977, fq. 52-62.
21
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zotin e Diellit, duke e transformuar në zot suprem, Një. Por kjo
nuk qëndroi për një kohë përballë politeizmit.24
Edhe Kurani, nëpërmjet rrëfimit të Jusufit a. s., Musait dhe
Harunit a.s. e të tjerëve, paraqet situata të caktuara nga jeta e tyre
fetare, morale, politike e ekonomike. Myslimanët u takuan me
këtë kulturë e qytetërim vetëm në shekullin VII, dhe sidomos pas
vitit 642, kur ushtria myslimane pushtoi Aleksandrinë.25
Myslimanët u ndeshën edhe me trashëgiminë e pasur sumere,
babilonase dhe asiriane.26 Ernest Renan, orientalist dhe kundërshtar fanatik i Islamit, zinxhirin kulturor të pashkëputur e sheh
nga “shkolla aleksandrite deri tek sirianët, prej tyre tek arabët,
prej arabëve deri tek të krishterët në mesjetë.”27

6. Hebraizmi
Besimi hebraik është teonom. Zoti është ligjdhënës dhe vigjilon mbi aplikimin e tij. Njerëzit e drejtë i shpërblen, kurse njerëzit
e ligj i ndëshkon.28 Mësimi biblik të gjitha fatkeqësitë e popullit
hebraik i komenton si ndëshkim për mëkatet e bëra.
Fryma e moralit hebraik është rigoroze: “Syri për sy, dhëmbi
për dhëmb.”29
Kredoja e hebraizmit është shqiptuar në Dekalog:
1. Unë jam krijuesi yt, Zoti, mos prano zota të tjerë përveç meje;
2. Mos bëj për vete idhull, as ndonjë figurë, as pikturë të gdhendur nga ajo që është lart në qiell, apo poshtë në tokë, ose në
24

M. Hulin, Skriveno lice vremena, Zagreb, 1989, fq. 156-176; L. Milin, op.
cit., fq. 265-272.
25
Dž. Latiæ, op. cit., I, fq. 207-210.
26
H. El-Fahuri ..., op. cit., I, fq. 20-22.
27
Renan (E.), De Philosophia peripatetica apud Syros, p. 9, cituar sipas: H. ElFahuri ..., op. cit., II, 1993, fq. 5.
L. Milin, op. cit., fq. 283-287 dhe 272-278.
28
Dhjata e Vjetër dhe Dhjata e Re, 2 Mojsiu, 20, 12; Psalmet, 1.
29
Tora, 3. Mojsiu: 24, 20.
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ujë nën tokë, mos iu përkul as mos i shërbe, sepse unë jam
Krijuesi yt, Zoti;
3. Mos e përmend së koti emrin e krijuesit tënd, Zotit;
4. Kujtoje ditën e pushimit, që ta festosh. Gjashtë ditë puno dhe
përmbushi të gjitha punët e tua, kurse dita e shtatë është ditë
pushimi për Krijuesin tënd, Zotin. Atëherë mos puno asnjë
punë as ti, as djali yt, as vajza jote, as shërbëtori yt....;
5. Respekto babanë tënd dhe nënën tënde, që të të zgjaten ditët në
tokë, të cilën ta jep Krijuesi yt, Zoti;
6. Mos vrit - mbyt;
7. Mos bëj kurvëri;
8. Mos vidh;
9. Mos dëshmo rrejshëm kundër të afërmit tënd;
10. Mos lakmo asgjë që i përket të afërmit tënd.”
Në këto dhjetë porosi është normuar qëndrimi i njeriut ndaj
Zotit, por edhe ndaj njerëzve të tjerë.
Mirëpo, bindja se populli izraelit është popull i zgjedhur nga
Zoti, ka bërë që ky popull ta ndiejë veten krenar, kurse të tjerët
sikur të mos jenë në rangun e tyre. Për këtë arsye, vetëm hebraiku
për hebraikun mund të jetë shok i mirë. Të tjerët janë të ndyrë.30
Historia hebraike shpeshherë ka rënë në robëri politike, kurse
këtë robëri ata e komentonin si pasojë të mëkatit të shqiptuar nga
Zoti.
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7. Krishterimi
Në periudhën kur në Jerusalem nuk mbeti sundues nga gjaku
dhe prejardhja hebraike, në kohën e mbretit romak Tiber, u paraqit religjioni i ri, që më vonë e deri më sot do të quhet Krishterim.31
Krishterimi në tërësi përvetësoi moralin hebraik nga dekalogu, por duke zëvendësuar frikën, që përshkonte moralin hebraik,
me dashurinë, sepse edhe vetë Zoti, në esencën e Vet, është
dashuri.32
Është indikative se, ndonëse pohohet që Krishterimi përvetëson moralin hebraik të Dhjatës së vjetër, që e plotëson dhe e përkryen atë, - megjithatë largohet nga ai.
Sipas etikës së vet, Krishterimi është religjion i dashurisë, sikur që, sipas dogmatikës së vet, është religjion i pendimit, i ringjalljes dhe i jetës së amshueshme.33
Sipas doktrinës krishtere, morali është hyjnor dhe buron nga
Zoti.34 Doktrina morale krishtere dallon nga sekti në sekt. Derisa
katolicizmi është më fleksibël dhe me anë të koncileve u përshtatet rrethanave të reja, protestantizmi dhe sidomos ortodoksizmi,
janë më konservativë, më rigorozë në aspekt të moralit zanafillor
kristian.
Përveç këtyre popujve dhe vendeve, kishte edhe popuj e vende të tjera.35

31

30

L. Milin, op. cit., fq. 41. Muhammed El-Abduhu – Tarik Abdulhakim, op. cit.,
fq. 126-127.
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L. Milin, op. cit., fq. 43. Muhammed El-Abduhu – Tarik Abdulhakim, op. cit.,
fq. 128-133.
32
Ungjilli, 1, Gjoni: 4,16, sipas: L. Milin, op. cit., fq. 55.
33
L. Milin, op. cit., fq. 56.
34
Ibid., fq. 119-120.
35
Mirca Elijade & Joan P. Kuliano, Vodič kroz svetske religije, Beograd, 1996:
religjioni romak: fq. 250; religjioni thrak: fq. 289; religjionet sllave...: fq. 268.
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B. Faktorët e brendshëm
1. Koha e shpalljes
së Muhammedit alejhi’s-selam dhe e ashabëve
Muhammedi a.s., sipas besimit islam, ishte njeri i zakonshëm
me të gjitha veçoritë njerëzore, por me obligim të posaçëm dhe
mision të veçantë, që e ngrenë atë mbi njerëzit e tjerë.36 Harresa e
përmasës njerëzore në personalitetin e Muhammedit a.s., po edhe
insistimi i tepruar në këtë përmasë, është i gabueshëm njësoj, sepse cenon autoritetin e Synetit si burim i së drejtës së Sheriatit.37
Muhammedi a.s. ka vepruar si urdhërdhënës, por edhe si mësues. Ka praktikuar edhe parimin e shura-s (konsultimit të ndërsjellë), me të cilin, Pejgamberi a.s. ka dëshiruar t’i bëjë ashabët jo
vetëm pjesëmarrës po edhe kreatorë të ndodhive të caktuara dhe
t’i mësojë në punën kolektive e në marrjen e vendimeve në mënyrë kolektive.38
Po ashtu, vendimet e Muhammedit a.s. për disa çështje kanë
pasur karakter ixhtihadi, edhe pse, është konstatuar më vonë, disa
prej këtyre ixhtihadeve kanë qenë të gabuara. Por, në dallim prej
ixhtihadit të njerëzve të tjerë, vendimet, gjykimet dhe vlerësimet
e tij janë korrigjuar nga ana e Kuranit.39

36

Kur’ani thotë: “Thuaj: ‘Unë jam një njeri sikurse edhe ju, që më shpallet se
Zoti juaj është vetëm një Zot, prandaj jini korrekt ndaj Tij dhe kërkoni falje!
Mjerë politeistët!” Fussilet, 6.
37
Ibrahim Dzananovic, Idztihad u prva četiri stolječa islama, Sarajevë, 1986, fq.
22.
38
Ibid., fq. 23.
39
Kemi disa raste:
1. Pas Betejës së Bedrit, me propozim të Ebu Bekrit r.a., me kompenzim u liruan nga robëria e luftës të gjithë të pasurit dhe të arsimuarit, kurse edhe të varfërit u liruan pa kompenzim. Sipas Kur’anit, El-Enfal, 67 dhe 68, kjo ishte e
gabueshme, sepse po këta të liruar morën pjesë të luftërat tjera. Këtë e mundëson Kur’ani vetëm pas thyerjes së rezistencës idhujtare, në suren Muhammed, 4.
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I ballafaquar me një trashëgimi të pasur në pikëpamje besimi,
morali e diturie, Muhammedi a.s. trashëgimtarëve u la si trashëgim parimet vijuese:
1. Besimin korrekt në Zotin, njohuritë e mirëfillta për Të, cilësitë
e Tij etj.;
2. Dispozitat juridike për marrëdhënie të ndërsjella ndërmyslimane dhe ndërmjet myslimanëve dhe besimeve të tjera;
3. Diturinë mbi mënyrat e arritjes së virtyteve dhe mënjanimin e
të këqijave shpirtërore e të cilësive të shëmtuara.40
Mirëpo, qysh gjatë jetës së Muhammedit a.s., e për shkak të
pamundësisë që të veprohej drejtpërdrejt nën udhëheqjen e Muhammedit a.s., për shkak të shtrirjes së shtetit islam, u paraqit nevoja e ixhtihadit të ashabëve në suaza të Kuranit dhe Synetit, dhe
si parim merret dialogu i njohur i Muadh ibn Xhebelit me Pejgamberin a.s..41
Në këtë mënyrë edhe vepruan ashabët. Për shkak të afërsisë
dhe drejtpërdrejtshmërisë së tyre me Muhammedin a.s., për shkak
të angazhimeve të tyre në zgjidhjen e problemeve jetike për bashkësinë myslimane, ashabët nuk u thelluan në teoretizime dhe elaborime të gjera. Çdo gjë zgjidhnin sipas metodës së Muhammedit
a.s. dhe vepronin sipas këshillave, veprimeve apo sugjerimeve të
tij. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se ata nuk mendonin dhe nuk jepnin mendimet e tyre origjinale për çështjet dhe rrethanat e reja.42
2. Muhammedi a.s. ia fali namazin e xhenazes hipokritit Abdullah ibn Ubejj ibn
Selulit, për çka Kur’ani, Et-Tewbe, 43, thotë se njerëzve të tillë nuk u duhet
falur namazi. Shih edhe raste tjera: I. Dzananovic, Idztihad..., op. cit., fq. 25.
40
M. Handzic, Izabrana djela, Knjiga III, op. cit., fq. 366-367.
41
Mustafa Es-Sibai, Es-Sunnetu we mekanetuha fi’t-teshri`i’l-islam, Bejrut,
1976, fq. 55. Për këtë hadith Es-Sibai pohon se e transmetojnë Ahmed, Ebu
Davudi, Tirmidhiu dhe Bejhekiu.
42
Imam Ali, Nahjul Balagha (Sermons, Letters and Sayings of Imam Ali), Qum,
Iran, pa vit botimi dhe I. Dzananovic, Idztihad ..., op. cit., fq. 27-28. Ebu-lHasen En-Nedevi, Savremeni povratak islamu, Novi Pazar, 2003, fq. 49 e
tutje.
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2. Ndikimi i konceptit dinamik dhe
fleksibil
i burimeve Islame në formimin e sekteve
1) Pikëpamja teorike
Hadithi i Muhammedit a.s. se bashkësia myslimane (ymeti)
do të ndahet në 73 sekte, nga të cilat vetëm një do të shpëtojë, kurse të tjerat do të jenë të humbura (“Izraelitët do të ndahen në
shtatëdhjetë e dy grupacione fetare, kurse ummeti im do të ndahet
në shtatëdhjetë e tre grupacione fetare. Të gjitha do të shkojnë në
xhehennem, pos një. Kjo është ajo që do të më ndjekë mua dhe
shokët e mi.”)43 - është strumbullar i studimeve të shumta të hereziologëve myslimanë dhe jomyslimanë. Shumë hulumtues janë
përpjekur t’i identifikojnë saktë 73 sekte. Të tjerët, sipas mendimit tonë më të arsyeshëm, mendojnë se numri 73 nuk nënkupton
saktësisht numrin 73, por shumësinë e sekteve apo numrin e sekteve më kryesore, sepse gjatë historisë islame numërojmë më
shumë se 73 sekte, dhe se procesi i krijimit të sekteve është i
hapur edhe sot e kësaj dite.44
Mirëpo, me rëndësi janë të identifikohen faktorët që kanë ndikuar dhe që ndikojnë për t’u krijuar sektet.

43

“Inne benî isrâîle teferr-rrekat alâ thintejni we seb’îne mil-leten, we teferreka
ummetî alâ thelâthin we seb’îne mil-leten. Kul-luhum fi’n-nâri, il-la mil-letun
wâhidetun. Hâ ene alejhi we as`hâbî.” An Ebi Amr, Tirmidhi, Xhamia, sipas:
Jakup Memiæ, Izbor Poslanikovih Hadisa, Sarajevë, 1985, fq. 97, nr. i hadithit 428.
Versione të ngjashme të haditheve kemi në: El-Imam Ebu Bekr Muhammed
ibn El-Husejn ibn Abdullah El-Axhuri Esh-Shafiij, Kitab’ush-sheri`ati, botimi
I, Kuvait, 1421 h./2000, fq. 16-22.
44
M. Handzic, III, op. cit., fq. 367. Krhs.: Naim Tërnava, Fraksionet në islam,
Prishtinë, 1977, fq. 17-23.

88

Takvim – Kalendar 2007
Mendimi islam gjatë historisë së zhvillimit të tij, ka kaluar
nëpër gjendje të ndryshme shoqërore: nga liria e mendimit, e studimit dhe e të shprehurit deri tek raporte të ftohta, të ngurta dhe
jotolerante, herë-herë, drastike dhe tragjike kundrejt mendimeve
dhe veprimeve tjetërfare.
Pas analizimit të problemit, mund të konstatohet se u identifikuan problemet kryesore që kanë preokupuar Botën myslimane,
por po ashtu doli në shesh edhe zelli, zjarri dhe harmonia e frymës islame për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme, me interes për
myslimanët.
Shkencëtarët e njohur botërorë, M. Elijade dhe J. P. Kuliano,
mendojnë se “mospajtimet në Islam kanë pasur gjithnjë tri përmasa të gërshetuara: gjenealogjike, teologjike dhe politike. Pavarësisht nga dallimet në mes tyre, grupet kryesore religjioze
oponentëve të tyre nuk do t’ua mohojnë përkatësinë e Islamit,
përveç disa grupeve ekstremiste (gulat), por vetëm do të vënë në
pikëpyetje ortodoksinë e tyre”.45
Ndonëse mund të kuptohet edhe nga tërësia e tekstit, megjithatë duhet theksuar se mospajtimet janë dy llojesh:
1) Mospajtimet që janë manifestim i frytit të mendimeve dhe qëndrimeve, por bartësit e tyre nuk e gjykojnë rivalin e tyre, po
e respektojnë dhe në çështjet të tjera të përbashkëta vazhdojnë
bashkëpunimin dhe kontribuojnë për përparimin e përgjithshëm; këto mospajtime nuk janë të dëmshme, veçse janë manifestime të jetës, mendimit dhe hulumtimit.
2) Mospajtimet që janë manifestim dhe reflektim i jotolerancës
ndaj kundërshtarëve dhe ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin
e bashkësisë (ymetit), për shkak të synimit të grupit apo individit për përvetësimin e përkrahësve dhe simpatizuesve të qëndrimeve të tyre. Mospajtimet e këtilla filluan të paraqiteshin
në fund të kohës së Aliut r.a., për të vazhduar deri në ditët e
sotme.
45

M. Elijade & J. P. Kuliano, op. cit., fq. 185.
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Në fazën fillestare mospajtimet kishin karakter politik, verbal,
mirëpo pas vrasjes së halifit të tretë, Osmanit r.a., dhe sidomos
pas vrasjes së Aliut r.a., mospajtimet kaluan në luftë të hapur,46
për t’u profilizuar në vazhdim në tri drejtime kryesore: sektet /
doktrinat politike (sijasijjeh), besimore (akaidijjeh) dhe juridike
(fikhijjeh).47
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morën pjesë individët, fiset e më në fund edhe dinastitë, - është
bërë përpjekje për përkufizimin institucional të pushtetit. Islami
atëherë ishte në përfundim të valës së parë të madhe të ekspansionit territorial. Filloi të ndihej nevoja e fuqishme për stabilizim
në të gjitha domenet. ... Konfrontimet asnjëherë nuk kishin të bënin me karakterin e institucionit, po me personalitetin e halifit,
apo në një formë më të butë, me mënyrën e zgjedhjes së tij.”50

a. Faktori politik

b. Faktori fetar

Gjatë jetës së Muhammedit a.s., brenda bashkësisë myslimane, nuk hasim në mosmarrëveshje dhe probleme të pakapërcyeshme. Muhammedi a.s. mosmarrëveshjet i zgjidhte shpejt,
autoritativisht dhe në mënyrë efikase. Mirëpo, gjatë kohës së katër halifëve besimdrejtë, filluan të dilnin në sipërfaqe probleme të
natyrave të ndryshme, sidomos probleme të natyrës politike. Sektet politike (firkatu/ medhahib’us-sijasijjeh), që filluan të paraqiteshin, vetes i kishin dhënë për detyrë dhe për program veprimin
politik në shoqërinë myslimane dhe jashtë saj. Detyra e parë e tyre ishte fuqizimi i pikëpamjeve të tyre, herë-herë edhe duke përdorur ngjyrimet fetare dhe diturore.48 Ndonëse platforma dhe
pikënisja, thuajse e të gjitha sekteve, grupimeve, ishte e njëjtë,
qasja dhe përpunimi i këtyre platformave ishte e ndryshme dhe
shkaktoi ndarje e konfrontime, të cilat pastaj do të ndikonin në
rrjedhat e tërë shoqërisë myslimane: politike, fetare, ekonomike,
sociale, shkencore etj.49 Kjo do të mund të përkufizohej asodore
që “vetëm rreth tre shekuj pas vdekjes së Pejgamberit a.s., pavarësisht apo si pasojë e kontestimeve dhe luftërave në të cilat

Funksioni i Muhammedit a.s. është unik, që përfshin edhe pikëpamjen sakrale edhe shekulare. Po ashtu, Muhammedi a.s. ishte udhëheqës fetar, politik, mësues, edukator, bashkëshort, baba,
luftëtar, gjyqtar e të tjera. Në këtë frymë vazhduan veprimtarinë
shkollat e besimit (medhahibu fi’l-akideh), dhe këto janë shumë
interesante për shkencën e akaidit: 1. Mospajtimet ishin brenda
kornizës fetare, në suaza të së lejueshmes; 2. Mospajtimet paraqisnin pasuri dhe begati e jo faktor ndarjeje; 3. Mospajtimet nuk
kishin të bënin me çështjet parësore që përbënin bazën e fesë, po
me sosh dytësore.
Mospajtimet e matura dhe josektare janë të pranuara në traditën islame dhe janë diskutuar nga dijetarët e akaidit sunnit.
Mirëpo, pas vdekjes së Muhammedit a.s., dhe sidomos pas
vdekjes së katër halifëve të drejtë, këto tipare filluan të pësonin
ndryshime rrënjësisht. Individë dhe grupe me prirje sektare e konfrontuese, filluan t’i përdornin në mënyrë perfide tekstet fetare
(Kuranin dhe Hadithin) për t’i mbrojtur, gjoja, të drejtat e tyre legjitime. Ata sulmojnë mendimet e tjera, konfrontohen rreptë me
ta dhe tregojnë shenja e veprime ekskluzive, fraksioniste, që do të
gjykohen nga shumica myslimane.51

46

J.-R. Milot, Islam i myslimani, Zagreb,1982, fq. 127.
Muhammed Ebu Zehreh, Tarih’ul-medhahib’il-islamijjeti fi’s-sijeseti we’laka`idi we tarih’ul-medhah’il-fikhijjeh, pa vit dhe vend botimi.
48
B. Topaloglu, op. cit., fq. 161.
49
Shih: M. Omerdic, Znacaj... , op. cit., fq. 40.
47

50
51

Marcel A. Boisard, Humanizam islama, Sarajevë, 1423 h./ 2002, fq. 169.
Shih: M. Omerdic, Znacaj... , op. cit., fq. 40.
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Këtë fakt do ta sqarojë më së miri biseda e Omerit r.a. dhe
Ibn Abbasit. Omeri r.a. e pyeti Ibn Abbasin: “Si mund të ndodhë
që të bjerë në kontradiktë (ihtilaf) kjo bashkësi që ka të njëjtin
Pejgamber, të njëjtën Kible dhe të njëjtin Libër?” Ibn Abbasi u
përgjigj: “O udhëheqësi i besimtarëve! Kurani është zbritur në
kohën tonë; ne e patëm lexuar atë dhe e patëm kuptuar përse ishte
zbritur. Mirëpo, pas nesh do të vijnë popuj të tillë që do ta lexojnë
Kuranin, por nuk do të mund ta kuptojnë përse është zbritur. Çdokush do të mendojë sipas vetes, e kështu do të bien në kontradiktë. ...”.52

c. Faktori shkencor
Faktori shkencor është ndër faktorët më me rëndësi dhe drejtpërdrejt të lidhur me interesin e mirëqenies shpirtërore dhe fizike
të popullsisë. Kjo për arsye se, për shkak të aksesit të gabueshëm
ndaj burimeve islame dhe ndaj trashëgimisë shpirtërore islame,
madje edhe tërë doktrinës islame, solli shpërthimin e diskutimeve të shumta ndër grupet myslimane, ku, nga zjarri për argumentimin e mendimeve personale apo të grupit, u krijua ambient që
kishte për pasojë kufrin (mosbesimin), anatemat dhe herezinë.
Shumë dijetarë islamë kanë krijuar pikëpamje të pavarura për
çështje të caktuara islame, që për motiv kanë pasur aspektin shkencor të mënyrës së leximit të Kuranit, të kuptuarit e Kuranit,
raportet brenda shoqërisë myslimane, ritualet sipas Kuranit dhe
Synetit, e jo skizmat e motivuara politikisht, me ngjyrime politike
e fetare:
1) Kurani nuk është trajtesë teologjike, as filozofike, ai nuk është
as përmbledhje e dispozitave të përpunuara, por është Libër i

52

B. Topaloglu, op. cit., fq. 162-163.
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parimeve dhe rregullativave të përgjithshme, përvojë e gjallë
e Sovranit.53
Zgjerimi territorial i Islamit solli kërkesa e nevoja të reja dhe
natyrisht interesimin e dijetarëve kompetentë që këto kërkesa
e nevoja t’i trajtojnë cilësisht. Në këtë përpjekje, gjatë zgjidhjes së çështjeve të ndryshme, e në mungesë të Burimeve
(Kuranit dhe Synetit), i janë qasur formimit të mendimeve personale, individuale, që, sipas Ibn Kethirit, janë të nxitura nga
ana e të Dërguarit të Zotit ....54
2) Ndër faktorët parësorë për ndarjen ndërmjet shkencëtarëve
myslimanë në pikëpamje ideore, numërohet, nga një anë,
edhe mosnjohja e vetë gjuhës arabe dhe, nga ana tjetër, nga
konceptimi i llojllojshëm i vetë gjuhës arabe. Gjuha arabe
nëpërmjet ngjyrave, nuancave, dinamikës, fuqisë, koncizitetit,
elokuencës, karakterit universal, idealizmit metafizik, kiraeteve (leximeve) të Kuranit, - ofron perceptime të ndryshme, potencialisht të pranuara.55
3) Metodat e konceptimit dhe komentimit të çështjeve doktrinare,
juridike e të tjera, sikur komentimi i fjalëpërfjalshëm i Tekstit
(el-lafdh), dhe komentimi sipas frymës dhe kuptimit të Tekstit (el-ma`na), kanë bërë që të krijohen pikëpamje të ndryshme, të mundshme.56
4) Karakteri i Tekstit (Nassit) ofron dy mundësi konceptimi: a)
Tekstet e qarta (muhkemat), të cilat janë parimore dhe b) Tekstet metaforike (muteshabihat), të cilat kuptohen nën dritën e
muhkemit. Mirëpo, diferencimi se ç’bën pjesë në të parën dhe
53

Nerkez Smailagic, Uvod u Kur’an, Zagreb, 1975, fq. XXX; Krhs.: Ebu’l-A’la
El-Mewdudi. Muhammedi a.s. dhe Kur’ani i shenjtë, Prizren, 1989, fq. 118.
54
Ibn Kethir, Tefsir’ul-Kur’an’il-adhim, pjesa I, botimi II, Bejrut, 1970, fq. 515.
55
Shih gjerësisht: Osman Emin, Filozofija arapskog jezika, Islamska misao, nr.
67/1984, Sarajevë, fq. 2-21.
56
N. Ibrahimi, Shkolla juridike hanefite dhe karakteristikat themelore të doktrinës së saj, botimi II, Prizren, 2000/1421, fq. 21-22.
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çfarë në të dytën, ka krijuar ndasi mendimesh. Të dy grupet
kanë krijuar metoda dhe konkluzione lidhur me bindjet e
tyre.57
5) Në ndarjen e mendimeve ka ndikuar edhe perceptimi tjetërfare
i disa sjelljeve të Muhammedit a.s. nga ana e shokëve të tij
dhe proklamimi i këtyre përshtypjeve e perceptimeve për normë58, pastaj ka ndikuar faktori etnik, gjeografik, social, ekonomik, politik e filozofik, në paraqitjen e specialistëve të parë
në shkencat juridike, akaidologjike, gjuhësore, filozofike dhe
shkenca të tjera, për të arritur tek formimi i shkollave të veçanta të gjithëpranuara juridike dhe akaidologjike dhe tek paraqitja e individëve dhe shkollave heretike, sektare.59

2) Pikëpamja praktike – historike
a) Koha e pasvdekjes së Pejgamberit alejhis-selam
Pas vdekjes së Muhammedit a.s. në Medinë në vitin 632, në
bashkësinë myslimane fetare dhe politike qenë të pranishëm faktorët e mospajtimit dhe të çarjes. Konflikte dhe kriza të mundshme
lindën, para së gjithash, ndër shokët e Muhammedit a.s., të cilët
ishin meritorë për sukseset e fesë, po karakteret dhe interesat e
57

B. Topaloglu, op. cit., fq. 161.
Disa dijetarë shpërfillin faktin se Muhammedi a.s. ka poseduar funksionet vijuese: 1) Risalet, respektivisht dorëzimi i shpalljes së Zotit; 2) Futja, respektivisht dhënia e sqarimeve për çështjet fetare; 3) Kada, respektivisht zgjidhja
e kontesteve dhe; 4) Imamet, respektivisht, udhëheqja e punëve publike të Bashkësisë Myslimane. Dy funksionet e para kanë karakter normativ, kurse dy
funksionet e tjera, në kohë dhe në rrethana të tjera mund të shërbejnë vetëm si
model për zgjidhje të problemeve. Sipas: Fikret Karčic, Istorija Seriatskog
Prava, Sarajevë, 1987, fq. 25-27.
59
Shih: Fikret Karcic, Pravna priroda, mjesto i značaj fetve u serijatskom pravu,
Glasnik VIS-a, Sarajevë, nr. 5-6/1981, fq. 477. Krhs.: Bekir Topaloglu, Ekzistenca e Zotit, Prishtinë, 2992, fq. 15-44.
58
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tyre ndesheshin. Një pjesë e vogël e myslimanëve të rinj nuk arritën të integroheshin sa duhet në realitetin e ri të Medinës, në
bashkëjetesë me muhaxhirët, dhe shfrytëzonin çdo rast për t’u rebeluar. Po ashtu, fiset e shumta në Arabi, nuk arritën t’i harronin
luftërat e përgjakshme të ndërsjella dhe në çdo çast përpiqeshin të
nxisnin probleme dhe vështirë dallohej konvertimi në Islam nga
aleanca politike me myslimanët.60
Megjithatë, mospajtimet e ashabëve ishin interpretative dhe
asnjëherë konstitutive.

b) Ebu Bekri r.a.
Pas vdekjes së Muhammedit a.s., si bashkues i pushtetit politik dhe fetar, Ebu Bekri r.a. u zgjodh për halif të myslimanëve,
unanimisht nga mekasit dhe medinasit.61 Mirëpo, një pjesë e besimtarëve megjithatë kontestuan këtë zgjedhje, me arsyetimin se
derisa zgjidhej halifi, Aliu r.a. ishte i zënë me varrimin e Muhammedit a.s., kështu që nuk kishte pajtim të të gjithëve. Këtë mospajtim e argumentonin edhe për faktin se Aliu r.a., vetëm gjashtë
muaj pas zgjedhjes së Ebu Bekrit r.a. për halif, e njohu atë për
halif.62
Mirëpo, një pjesë e vogël e besimtarëve, nën ndikimin e disa
hipokritëve, u rebeluan dhe dëftuan padëgjueshmëri ndaj halifit
Ebu Bekr r.a. (sundoi: 632-634), duke refuzuar dhënien e zekatit,
për shkak të koprracisë dhe nefsit të tyre për para dhe pasuri. Ebu
Bekri r.a. u detyrua të përdorte ushtrinë për ta thyer këtë rebelim
dhe padëgjueshmëritë e tjera qytetare.63 Kishte edhe asish që nuk
60

H. Laoust, Raskoli u islamu – Uvod u proučavanje islamske religije, Zagreb,
1989, fq. 13.
61
Dzelaluddin es-Sujuti, Povijest halifa, Sarajevë, 2003, fq. 49-182.
62
Sipas: I. Dzananovic, op. cit., fq. 30 dhe fusnotat 4 dhe 5. Emin El-Quda, Zivot i djelo četvorice halifa, Sarajevë, 2002, fq. 15-47.
63
I. Dzananovic, op. cit., fq. 34. H. Laoust, op. cit., fq. 14; M. Handzic, III, op.
cit., fq. 368.
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ishin pajtuar me faktin se Ebu Bekri r.a. ishte caktuar për halif,
duke konsideruar se Aliu r.a. ishte më i merituar.64

c) Omeri r. a.
Omeri r.a. u bë halif sipas porosisë së Ebu Bekrit, në vitin 13
hixhri. Dhuhriu pohon: “Omeri e mori hilafetin ditën kur Ebu Bekri r.a. ndërroi jetë; ishte e martë, kur prej muajit xhumade’l-ahire
kishin mbetur edhe tetë ditë.”65 Ndonëse nuk ishte prej myslimanëve të parë, këmbëngulësia dhe largpamësia e Omerit r.a. (sundoi: 634-644) bënë që ai edhe më me ngulm se halifi i parë të ishte
për halifat unik dhe të centralizuar, me organe dhe institucione
shtetërore.66
Një pjesë e besimtarëve ia zunë për të madhe që Omeri konstituoi namazin e përbashkët të teravisë dhe ndaloi martesën mut’a
(ndër shiinjtë). Krahas këtyre vërejtjeve, edhe përhapja e shpejtë
e Islamit në Azi dhe Afrikë, bëri që shteti i ri mysliman të binte
nën ndikimi të caktuar të të huajve në pikëpamje politike, ekonomike, fetare etj. Omerit i zihet për të madhe që zgjodhi këshillin
zgjedhor prej 6 vetash (shura) për zgjedhjen e halifit të ardhshëm,
e këtë detyrë nuk ia besoi Aliut r.a.67
Omeri r.a. ra viktimë e një zjarradhuruesi.68

d) Osmani r. a.
Osmani r.a. (sundoi: 644-656) erdhi në Islam nën ndikimin e
Ebu Bekrit r.a. Familja benu Umeje, së cilës i përkiste Osmani
64

H. Laoust, op. cit., fq. 14. Hasan Ejub, Katër halifët e drejtë, Shkup, 1424
h./2003, fq. 7-78.
65
Dz. Es-Sujuti, op. cit., fq. 219-220.
66
Abbas Mahmud El-Akkad, Abkarijjetu Umer, Kairo, pa vit botimi.
67
H. Laoust, op. cit., fq. 17. H. Ejub, op. cit., fq. 79-148.
68
Dz. Es-Sujuti, op. cit., fq. 225...; Emin El-Quda, Zivot i djelo cetvorice halifa,
Sarajevë, 2002, fq. 53-88.
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r.a., qysh në kohën e Ebu Bekrit r.a. dhe Osmanit r.a. filloi të pozicionohej, kurse gjatë kohës së Osmanit r.a. ajo arriti një përforcim të konsiderueshëm.
Osmani r.a. për halif, sipas Sujutiut, u pranua tri net pas varrosjes së Omerit a.s. Pas bisedimeve, atë e njohu për halif edhe
vetë Aliu r.a.69 Nepotizmi, që i mvishej Osmanit r.a., do t’i sillte
atij pakënaqësi dhe armiqësi të shumta. Ndër pakënaqësitë kundër
tij është edhe ajo se edhe Osmani r.a. e autorizoi Zejd Ibn Thabitin për recensent të mus`hafit dhe se Osmani r.a. ndikoi drejtpërdrejt në versionin përfundimtar të Mus`hafit.70 Vërejtje kishte edhe
në pikëpamje të tjera, mirëpo, Ehli syneti nuk mendon se lëshimet e Osmanit r.a. janë më të mëdha se lëshimet e dy halifëve të
parë. Mirëpo, edhe Omeri, edhe Osmani ranë viktima të armiqësive kundër tyre. Këto vrasje ndikuan në dobësimin e përgjithshëm
të Islamit.71

e) Aliu r. a.
Rrethanat në të cilat u bë halif Aliu r.a. (sundoi: 656-661), paralajmëruan kohë të vështira. Përkrahësit e Aliut r.a., të cilët e
ndihmuan të vinte në pushtet, paraqisnin një përzierje synimesh
dhe interesash konfuzë. Shumica e këtyre njerëzve ishin në njëfarë mënyre të përzier në vrasjen e Osmanit r.a. Në anën tjetër, populli i Sirisë, i cili e përkrahte Osmanin r.a., u dëshpërua, u
69

Mendohet se shumica e ashabëve ishin për Osmanin r.a. të zgjidhet halif. Dz.
Es-Sujuti, op. cit., fq. 255 e tutje.
Mirëpo, posa u njoftua për rrezikun e vrasjes së Osmanit r.a. nga kundërshtarët, Aliu r.a. e dërgoi te Osmani r.a. Hasanin dhe Husejnin, duke iu thënë:
“Merrni shpatat tuaja dhe shkoni atje. Qëndroni para dyerve të Osmanit dhe
mos lëshoni askënd brenda.” Dz. Es-Sujuti, op. cit., fq. 266 e tutje.
70
Abbas Mahmud El-Akkad, Dhun-Nurejn: Uthman ibn Affan, Bejrut, botimi
II, Bejrut, 1969, fq. 196-199. H. Laoust, op. cit., fq. 18. H. Ejub, op. cit., fq.
149-210.
71
H. Laoust, op. cit., fq. 20. A. M. El-Akkad, Dhun-Nurejn, op. cit., fq. 200213. Emin El-Quda, op. cit., fq. 91-124.
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zemërua dhe u zotua se do të hakmerrej për ndodhinë e vrasjes së
Osmanit r.a.72 Edhe një numër i ashabëve nuk iu bashkuan Aliut
r.a.73
Pas ardhjes në pushtet, Aliu r.a. filloi t’i ndërronte mëkëmbësit nëpër qendra, të bënte disa ndryshime strukturore dhe organizative. Kjo shkaktoi pakënaqësi, koalicione dhe trazira të reja, që
rezultuan me Luftën e devesë dhe me përçarje tragjike për Bashkësinë Myslimane. Por, ajo që do të pasojë në vitin 657, Lufta e
Sifinit dhe Marrëveshja ndërmjet Aliut r.a. dhe Muaviut, deri atëherë mëkëmbës i Shamit, e njohur si arbitrazhi (tahkim), - kapërceu të gjithë parametrat për nga keqësimi i situatës dhe shkalla
e tragjedisë74. Ndonëse edhe sunnizmi dhe shiizmi miratuan aktin
e arbitrazhit ndërmjet Aliut dhe Muaviut, përkrahësit e Aliut r.a.
nuk miratuan metodat që zbatoi koalicioni i Muaviut gjatë këtij
arbitrazhi, me nismën e Amr ibn Asit.
Miratimi i arbitrazhit, të propozuar nga Muaviu dhe të pranuar pas një hamendjeje nga ana e Aliut r.a., për hir të qetësisë në
vend dhe mospërçarjes së mëtejshme të besimtarëve, bëri që nga
mesi i përkrahësve të Aliut r.a. një pjesë të rebelohej, duke i bërë
vërejtje Aliut r.a. që të mos pranonte arbitrazhin dhe rezultatet e
tij.75
Shikuar nga një kënd neutral, arbitrazhi nuk solli zgjidhje fatlume për halifatin, kurse vërejtjet drejtuar Osmanit r.a., nuk e
arsyetuan kurrë vrasjen e tij.76

72

H. Laoust, op. cit., fq. 20-21.
Sipas Vakidiut, shtatë veta nga as`habët nuk ia uruan hilafetin Aliut r.a.. Në:
H. Ejub, op. cit., fq. 230.
74
H. Laoust, op. cit., fq. 22-23. H. Ejub, op. cit., fq. 249-263.
75
Shih: M. Abduhu, Risaletu et-tewhid, Sarajevë, 1989, fq. 31-32.
76
Emin El-Quda, op. cit., fq. 127-162.
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Dr. Mustafa Küçük*

Dashuri Allahut
dhe të Dërguarit të Tij
Falëlnderimet dhe lavdërimet qofshin për Zotin e Madhërishëm, Zotin e Botëve1, për Atë që krijoi qiejt dhe Tokën, që formoi
errësirat e dritën2, që përhapi mëshirën e hidhërimin3, që ndaj
njerëzve është shumë i ndjeshëm (i butë) dhe shumë i mëshirshëm4, që edhe kur nuk falënderojnë, ndaj atyre nuk e kursen mirësinë e Tij5, që e vë në rrugë të drejtë atë që do6; megjithatë ndaj
atyre që e jetojnë Fenë Islame duke iu mbështetur Kur’ani Kerimit, nuk mbeten vetëm me udhëzimin e tyre në rrugë të drejtë7,

1

Sureja Junus, 10.
Sureja El-En’am, 1.
3
Ahmed Davutoğlu, Sahih-i Muslim Tercümesi ve Şerhi, c. 11, Sönmez
Yayınlarıö İstanbul, 1980, sç 98ç
4
Sureja El-Haxh, 65.
5
Sureja En-Nemel, 73.
6
Sureja El-Bekare, 142-212.
7
Sureja Ali Imran, 101.
2
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por u premton atyre nimetet dhe Xhennetin e Tij8 dhe që zemrat e
tyre i rehaton me islamiet9
Shumë salat dhe selame, ashtu siç i shprehën Allahu i Madhërishëm dhe melaqet10, qofshin për hazreti Muhamed alejhiselamin, i cili është i krijuar në një shkallë të lartë të moralit11, që
është i dhënë (i përkushtuar) ndaj muslimanëve, që për besimtarët
është shumë i ndjeshëm dhe shumë i mëshirshëm12, që është i dërguar vetëm si mëshirë për të gjitha botët13 dhe që do të jetë mëshirë për ata që do t’i bëjnë itaat (do t’i binden) Atij14, “i dërguari
i Zotit dhe vulë e të gjithë Pejgamberëve”15
Duhet të kihet kujdes se falënderimin (hamd) e ka përdorur
apostafat për vetë Zotin e Madhërishëm, kurse për Resulullahin
s.a.v.s. ka përdorur nga emrat e Tij të bukur “Rauf” (i ndjeshëm)
dhe “Rrahim” (i mëshirshëm), përderisa Zoti i Madhërishëm për
Veten shprehet bin-nâsi16 (ndaj njerëzve); bi-kum17 (ndaj jush)
dhe le-Raufur-Rahim, edhe të dërguarin e Tij e ka përshkruar në
formën bil-mu’minine Raufu’r-Rahim. Sipas asaj që njofton Hasan Ibnu’l-Fadl, Allahu xh.sh., për asnjë pejgamber nuk ka përdorur njëkohësisht dy emra nga emrat e Tij.18
Përsëri duhet të kihet kujdes se Zoti i Madhërishëm së pari
bashkërisht me melaqet e Tij i ka sjellë salavat të dërguarit të Tij,
më pastaj i ka urdhëruar besimtarët që të dërgojnë salavat për Pejgamberin. Ky Ajeti Kerim e tregon faziletin (nderin, dinjitetin)
8

Sureja En-Nisa, 9.
Sureja El-En’am, 125.
10
Sureja El-Ahzab, 58,
11
Sureja El-Kalem, 4.
12
Sureja Et-Tevbe, 128.
13
Sureja El-Enbija, 107.
14
Sureja Ali Imran, 132.
15
Sureja El-Ahzab, 40.
16
Sureja El-Haxh, 65.
17
Sureja El-Hadid, 9.
18
E. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971, c. 4, s.
2654.
9
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dhe shkallën e Hatemu’l-enbijas (vulës së pejgamberëve) tek
Allahu. Përveç kësaj, me këtë ajet është bërë farz që besimtarët
edhe t’i dërgojnë salavatu selam Resulullahit (s.a.v.s.) edhe t’i
nënshtrohen Atij me një dorëzim të plotë.19
Allahu i Madhërishëm nuk e humb një popull pasi ta ketë
udhëzuar atë, para se t’ua sqarojë atyre se nga cilat gjëra duhet të
ruhen20, ndërsa ata që i drejtohen Atij, i shpie në rrugë të drejtë21.
Kurani Kerimi, i cili është libri i fundit Hyjnor dhe i Dërguari i
Zotit s.a.v.s kumtues i tij, janë dy udhëzuesit tanë më të mëdhenj
drejt cakut tonë të drejtimit (të kthimit) nga Allahu i Madhërishëm. Allahu xh.sh. ka theksuar qartë se ata që nuk i besojnë ajetet
(argumentet) e Allahut, nuk do t’i drejtojë në rrugë të drejtë22,
ndërsa ata që, pasi u tregohet qartë rruga e drejtë, ndahen nga hazreti Pejgamberi s.a.v.s. dhe ndjekin rrugën tjetër nga ajo e besimtarëve, ka njoftuar se do t’i vendosë në Xhehennem, që është
një përfundim shumë i keq.23 Në të vërtetë, se Kur’ani Kerimi
është një libër Hyjnor që shpie në rrugën më të drejtë24, Allahu
xh.sh. njofton:
O ju njerëz! Nga Zoti juaj ju ka ardhur një argument i qartë
(Resulullahu); Ne ju zbritëm një dritë të qartë (Fenë Islame).
Allahu xh.sh. ata që i besuan Atij dhe që iu përmbajtën Librit të Tij, do t’i fusë në mëshirën e Tij dhe begatitë e Tij,
ata do t’i udhëzojë në rrugë të drejtë, e cila shpie tek Ai.25
Kështu, pra, për një besimtar që nuk do të largohet nga rruga
e drejtë, udhëzues i parë është Kurani fisnik. Mirëpo, kur merret
parasysh dobësia e të besuarit dhe e urtësisë së muslimanëve “mi19

E. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971, c. 4,
s.3923.
20
Sureja Et-Tevbe, 115.
21
Sureja Er-Ra’d, 27.
22
Sureja En-Nahl, 104-105.
23
Sureja En-Nisa, 115.
24
Sureja El-Isra, 9-10.
25
Sureja En-Nisa’, 174-175.

102

Takvim – Kalendar 2007
dis çështjeve Iman - Islam”, qoftë në kuptim të urtësisë së tij, qoftë të vënies në praktikë të Kuranit, si element i rëndësishëm, për
çdo besimtar, nuk shihet mundësia për ta kuptuar mirë Kuranin
nga një përkthim në gjuhën e tij.
Për këtë arsye, në mënyrë që muslimanët t’i drejtohen qartë
dhe bindshëm Zotit të tyre, elementi i dytë për të cilin kanë nevojë, është Pejgamberi, i cili me fjalët e tij do t’i mënjanojë problemet – dyshimet në zemrat dhe në kokën e tyre e do t’ua shpallë
librin e Zotit, që është elementi i parë, dhe do të jetë shembull
duke e praktikuar atë vetë. Në fakt, Allahu xh.sh. e shpjegon shumë qartë se pejgamberët i ka dërguar vetëm me këtë qëllim:
Është e vërtetë se Allahu, kur besimtarëve u dërgoi të dërguar nga mesi i tyre, që atyre t’u lexohen ajetet e Tij, t’i pastrojë ata, t’ua mësojë atyre Kur’anin dhe urtësinë, u ka bërë
mirësi të madhe, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të
humbur.26
Hazreti Muhamedi s.a.v.s., i cili është dërguar si pejgamber i
fundit për ta kumtuar fenë islame, në të njëjtën kohë derisa të
shpërthejë Kiameti bart atributin që të jetë shembulli më i lartë që
do t’u mësojë të gjithë njerëzve si do të jetohet muslimanllëku:
O besimtarë! Ju vërtetë e kishit shembullin më të lartë në të
dërguarin e Allahut, kuptohet, për ata që shpresojnë të arrijnë tek Allahu në Ditën e Ahiretit dhe që e përmendin
Allahun shumë.27
Ky ajet, siç është edhe në ajetin “Çka t’ju sjellë Pejgamberi,
atë merreni e çka t’ju ndalojë, përmbahuni nga ajo”28 e ka legalizuar që pejgamberin ta merrni shembull jo vetëm nga fjalët e
tij, por me të gjitha hollësitë e veprimit dhe të sjelljes së tij, qoftë

26

Sureja Ali- Imran, 164, El-Bekare,151.
Sureja El-Ahzab, 21.
28
Sureja El-Hashr, 7.
27
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në luftë e qoftë në paqe.29 Po ashtu Zoti ynë i Madhërishëm bindjen (itaat) ndaj “pejgamberëve që ua ka dërguar besimtarëve si
mirësi” edhe e ka bërë farz edhe e ka paraqitur si kushtin kryesor
për bindjen (itaatin) ndaj Atij:
Ne çdo pejgamber e kemi dërguar që vetëm me lejen e
Allahut t’i shprehet bindja (itaati) atij.30 Kush i bindet Pejgamberit, ai i është bindur Allahut.31 O i dërguari Im, thuaju atyre: Nëse e doni Allahun, atëhere ejani pas meje, që
Allahu t’ju dojë dhe t’ju falë gjynahet tuaja. Allahu (xh.sh.)
është që fal shumë, mëshiron shumë. Thuaj: “Bindjuni
Allahut dhe pejgamberit. E nëse refuzojnë, le ta dinë se
Allahu nuk i do pabesimtarët”.32 Allahu Teala, për rezultatin
e bindjes ndaj Tij dhe pejgamberit të TIj, robët e tij besimtarë
i njofton si vijon:
E kushdo që i bindet Allahut dhe Pejgamberit, të tillët do të
jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu: (me) pejgamberët, besimtarët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët. Sa
shokë të mirë janë ata! Ky shpërblim i madh është prej
Allahut. Mjafton që Allahu di më së miri.33
Ky ajeti kerim na tregon se, Zoti i Madhërishëm, bindjen ndaj
Resulullahut e ka premtuar si një element të pandashëm nga bindja ndaj Tij, dhe këta robër të Tij të bindur, si shpërblim i ka bërë të nderuar që të jenë shokë të pejgamberëve të tjerë në Ahiret.
Vetëmse, për këtë arsye, i Dërguari i Zotit duhet të dashurohet
kështu siç e përshkruan vetë Allahu:
Besimtarët duhet ta duan Pejgamberin më shumë se vetveten. Gratë e tij janë nënat e besimtarëve.34
29

E. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971, c. 6, s.
3883.
30
Sureja En-Nisa, 64.
31
Sureja En-Nisa, 80.
32
Sureja Ali-Imran, 31-32.
33
Sureja En- Nisa, 69-70.
34
Sureja El-Ahzab, 6.
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Allahu xh.sh., besimtarët që i binden Atij dhe të dërguarit të
Tij, i ka cilësuar si miq të njëri-tjetrit edhe të Allahut e të Pejgamberit të Tij; Feja Islame e vlerëson shumë bukur rëndësinë që i
kushton njerëzve që kanë besuar dhe që me mënyrën e tyre të të
jetuarit kanë mbetur në rrugë të drejtë (mustakim):
Mik juaji është vetëm Allahu (xh.sh.) dhe pejgamberi i Tij
(Muhamedi a.s.) si dhe besimtarët që falin namaz dhe japin
zeqat duke bërë ruku.35
Ky ajeti kerim, njëkohësisht sinjalizon se Feja Islame konsideron se muslimanët duhet të jetojnë bashkërisht në formë të xhematit dhe se nuk do të shikohen me dashamirësi veprimet e
tepruara (ekstreme) që ndodhin jashtë miratimit të muslimanëve
në përgjithësi. Po ashtu, i Dërguari i Zotit (s.a.v.s.) ka thënë se ai
që vdes i ndarë nga xhemati, do të jetë sikur të ketë vdekur në periudhën e injorancës dhe se ymeti nuk do të pajtohet kurrë me
padrejtësinë, domethënë ka vënë në pah se për individin është më
së miri të veprojë me kujdes sipas pajtimit të ymetit.
Madje, sado që të jetë e natyrshme, bile e domosdoshme, që
individët t’i gjenden në përkrahje materiale-shpirtërore njëri-tjetrit edhe në miqësitë e lidhura në një vend që shpreh jetën, e cila
për çdokënd është për një kohë të caktuar, sikur dynjaja, pikërisht
ashtu madje, edhe në një mënyrë më të qartë, besimtarët për çdo
çështje duhet t’u drejtohen menjëherë Allahut të Madhërishëm,
Resulullahut dhe besimtarëve të mirë, të cilët janë miqtë e tyre të
vërtetë dhe zgjidhjen e problemeve duhet dhe është e natyrshme
t’u ofrojnë atyre.
Në fakt, kjo dispozitë hyjnore, që nxjerr në shesh se të vepruarit e këtillë, domethënë kur për çfarëdo çështje që paraqitet ndonjë mospajtim, t’i drejtohen Librit (të Allahut) dhe Synetit (të
Pejgamberit) personin e shpie në përfundimin më të mirë, dhe pa
dyshim, tregon qartë se kjo, në të njejtën kohë, për besimtarët
35

Sureja El-Maide, 55-56.
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është një domosdoshmëri, dhe në këtë mënyrë nga aspekti i dobisë (i përfitimit) është një veprim pozitiv:
O ju që besuat! Bindjuni Allahut, respektoni Pejgamberin
dhe përgjegjësit tuaj nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë
çështje, atëherë parashtrone atë tek Allahu dhe tek pejgamberi, po qe se i besoni Allahut dhe Ditës së Ahiretit. Kjo
është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë.36
Për një besimtar, t’i nënshtrohet bindshëm Allahut dhe për aq
sa të jetë e mundur, në çdo sferë të jetës, t’i përvetësojë si model
fjalët dhe veprimet e hazreti Muhamedit (s.a.v.s.), i cili me nijet
të mirëfilltë i ka radhitur të gjitha dispozitat e Kurani Kerimit dhe
ka qenë kumtues i Tij, kjo nënkupton zbulimin e sekreteve Hyjnore.

PËRFUNDIM
Njeriu është krijuar me ndjenjën dhe brengën që, në kuadër të
rrjedhës së natyrshme, të dashurojë dhe të dashurohet. Nga kushtet e pashmangshme të një njerëzie të logjikshme, janë që ta dashurojë atë që është e përshtatshme me stilin e tij, ahlakun e tij
dhe me aftësinë e tij të të kuptuarit; të dëshirojë ta shohë atë që
gjithnjë e dashuron dhe, kur ndërhyn koha dhe distanca, të përmallohet për atë. Faleminderit që edhe ne jemi nga ata që e shijojnë lezetin e të dashuruarit dhe të përmallimit; por megjithatë jemi
nga ata që e dinë se mundimi (dhembja) i ndarjes ka lindur nga
dashuria dhe se të bashkuarit me të dashurin është një nimet i
madh…
Duhet të dihet se nevojë natyrore e njeriut është të dashuruarit
e bukurive të vdekshme (kalimtare). Mirëpo, njeriu, për faktin se
vetë është kalimtar (i vdekshëm), gjithnjë ka shprehur dëshirën
për të pavdekshmen (të amshueshmen) dhe fuqimisht ka dëshiruar që dashuria e tij dhe i dashuri i tij të mos vdesë kurrë. Krijuesi,
36

Sureja En-Nisa, 59.
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Zoti xh.sh. i Cili, me qëllim të vazhdimësisë së sojit të njeriut, në
natyrën e njeriut ka vendosur aftësinë që t’i dojë krijesat e vdekshme (kalimtare), njëkohësisht dhe posaçërisht në logjikën e njeriut ka vendosur edhe dëshirën dhe vullnetin për të dashur të
pavdekshmen (jokalimtaren) dhe që të anojë nga amshueshmëria.
Kurse disa robërve të Tij të mirë dhe të dashur, u ka bërë normë
(parim) që t’i duan dashnorët e vdekshëm (kalimtarë) për të Dashurin e pavdekshëm, për Zotin e Madhërishëm. Dhe, kështu e ka
bërë të mundshëm bashkimin e përjetshëm me të dashurit e vdekshëm (kalimtarë) që ata i kanë dashuruar me dëshirë të veten.
Se çfarë kuptimi përmban dashuria për robërit që e duan
Allahun e Madhërishëm, sigurisht se është e pamundur ta kuptojnë dhe ta shpjegojnë ata që nuk e shijojnë këtë ndjenjë. Është e
natyrshme që Zoti i Madhërishëm mirësinë për t’i kushtuar rëndësi dashurisë së Tij, do t’ua bëjë të kapshme vetëm atyre që e
besojnë qenësinë e Tij dhe që karshi krijuesit të vet nuk janë mosmirënjohës.
Megjithatë, Zoti ynë, për t’i shpënë robërit e Tij te Qenësia
dhe dashuria e Tij, hazreti Pejgamberin, i cili është ndërmjetësi
më i përkryer na e ka dërguar neve muslimanëve si një të dashur
model dhe na e ka ndriçuar të kuptuarit tonë rreth kësaj çështjeje.
Është premtim i Krijuesit, Zotit të Madhërishëm, që ata të cilët
ecin rrugës që ka treguar i Dërguari i Tij, do ta arrijnë nurin (dritën) dhe dashurinë e Allahut. Për më tepër, të veprosh në këtë mënyrë është nga kushtet e patjetërsueshme për të qenë besimtar
(mu’min).
Zaten, edhe dispozitat hyjnore të sipërpërmendura, na tregojnë qartë se për t’i besuar Allahut në mënyrë të plotë (të përsosur)
dhe për të qenë e pranuar dashuria që ndien ndaj Atij, është kusht,
domethënë Farz-i ajn, për besimtarin, që Resulullahun ta dojë më
shumë se veten, t’i bindet atij dhe në çështjet fetare - botërore ta
marrë për model; ndërsa në çështje për të cilat ka mosmarrëveshje, bashkë me Kur’ani Kerimin t’i drejtohet atij. Madje, si shtesë
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e kësaj bindjeje dhe të marrët si model/udhëzues, gratë muslimane, nga Zoti i botëve urdhërohen, që për model të tyre t’i marrin
gratë e Resulullahut s.a.v.s. -të cilat janë në shkallën e nënave-,
dhe të gjithë muslimanët të jenë miq dhe ndihmës të njëri-tjetrit.
Të besosh Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe të përpiqesh që
jetën tënde, aq sa të jetë e mundur, t’ia shëmbëllesh jetës së tij
prej modeli, është njëri nga dy kushtet themelore të besosh
Allahun. Sikundër është kufër i qartë, nëse një besimtar nuk e beson njërin nga këto dy kushte të patjetërsueshme, po ashtu edhe
mospërfillja (nënçmimi) me qëllim, është mëkat i rëndë. Dhe, duke qenë se të posedosh gjysmën e imanit në drejtësinë islame ka
domethënien të mos besosh fare, logjika e zbatuar në formën
“Unë i bindem Allahut, po të dërguarin e Tij nuk e marr për model”, nuk është tjetër pos mungesë imani.
Vërtet, në kohën tonë po e shohim se janë rritur qëndrimet
kundër Librit (të Zotit) dhe Synetit dhe janë shtuar sulmet injorante dhe të pavetëdijshme. Por veprimet e këtilla dhunuese dhe fanatike nuk do të mund t’i shtyjnë besimtarët assesi të heqin dorë
nga veprimi sipas Urdhrit të Zotit, që t’i binden Atij dhe të Dërguarit të Tij dhe që hazreti Muhammedin ta marrin për model.
Duke bërë dua me fjalët e Zotit tonë, i cili i flet fjalët më të
drejta, t’ia përcjellim qëllimin tonë Atij:
Zoti ynë! Na jep të mira edhe në dynja edhe në Ahiret dhe
na ruaj prej dënimit me zjarr.37 Zoti ynë! Më fal mua, prindërit e mi edhe besimtarët ditën kur jepet llogaria.38
Zoti ynë! Mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na
dhuro mëshirën Tënde, sepse vetëm Ti je dhuruesi i madh.39
O Zoti ynë! Na dërgo një mik që tek Ti (na del zot), na e dërgo një ndihmës tek Ti.40
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Ti je dosti ynë; na fal ne dhe na mëshiro, se Ti je më i mirë
që fal. Dhe cakto për ne të mirën në këtë dynja dhe të mirën
në Ahiret; Ne jemi drejtur nga Ti.41

____________________
* Autori është hulumtues në Arkivin Osman të Kryeministrisë në Stamboll

Përktheu:
A. Hamiti

37

Sureja Bekare, 201.
Sureja Ibrahim, 41
39
Sureja Ali Imran, 8.
40
Sureja En-Nisa, 75.
38

41

Sureja El-A’raf, 155-156.
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Ramadan Shkodra

Përkthimet e Kuranit
në gjuhën shqipe*
(nisma, tradita dhe realizimi
në gjuhën shqipe)
Hyrje
Kurani është burim kryesor i fesë, kulturës e qytetërimit islam
dhe, si i tillë, është një nga faktorët themelorë që bashkon Botën
Islame në të gjitha fushat e jetës, andaj nuk është e rastit që popuj
të ndryshëm interesoheshin dhe vazhdojnë të interesohen për ta
përkthyer në gjuhën e tyre.
Kurani është libri bazë fetar i myslimanëve, që i ka zbritur
pejgamberit Muhamedit a.s. në gjuhën arabe në shekullin e 7, dhe
paraqet shpalljen e fundit nga Zoti i Madhërishëm. Mirëpo, me
*

Kumtesë e lexuar në sesionin shkencor “Kurani tek shqiptarët” të organizuar
nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës më 26-27 dhjetor 2005 në Prishtinë.
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përhapjen e fesë islame dhe pranimin e Islamit nga joarabët, do të
shfaqej domosdoja e përkthimit të Kuranit në gjuhën e tyre.
Përderisa myslimanët përkthimit të Kuranit i hyjnë si të një libri fetar të zbritur nga Allahu xh.sh., me qëllim që të mësojnë nga ai
në gjuhën e tyre, jomyslimanët përkthimit të Kuranit, të shumtën, i
hyjnë për qëllime tendencioze, dhe sidomos për qëllime misionariste.
Kurani deri më tani është përkthyer në më shumë se 100 gjuhë
të ndryshme të botës, dhe, krahas Biblës, është libri më i kërkuar
dhe më i përkthyer në botë.
Ndikimi i Kuranit në jetën e shqiptarëve është i pranishëm që
nga shek. XV, atëherë kur zuri fill edhe përhapja e Islamit në viset shqiptare. Mirëpo, krahasuar me popujt e tjerë evropianë, Kurani tek shqiptarët, ndonëse me shumicë myslimane dhe ndonëse
nuk u kanë munguar njohësit e kësaj fushe, është përkthyer relativisht vonë.
Për këtë ngecje, kujtojmë, kanë ndikuar disa faktorë, ndër të
cilët më kryesorët janë:
- mungesa e traditës së përkthimeve;
- mungesa e një alfabeti të përbashkët;
- mungesa e institucioneve profesionale (arsimore, shkencore e
fetare) në viset shqiptare për të zhvilluar veprimtarinë e tyre
në gjuhën shqipe deri në kohën e Rilindjes Kombëtare.
Nëse vështrojmë historikun e përkthimeve të Kuranit në Evropë, do të shohim se evropianët, sikur u tha, kanë shfaqur herët
interesim për përkthimin e Kuranit, ani pse interesimi i tyre kishte
karakter misionarist që udhëhiqej nga priftërinj dhe qendra të posaçme, që përkthimit të Kuranit i hynin për qëllime kishtare-misionare.
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Nismat e para të përkthimit
të Kuranit në gjuhën shqipe
Tek shqiptarët idenë për përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe e gjejmë që në kohën e Rilindjes Kombëtare. Punën e parë serioze në këtë drejtim e ndërmori Ilo Mitko Qafëzezi, i cili në
Ploeshti të Rumanisë, më 19211 kishte botuar të përkthyera në
shqip 6 suret e para të Kuranit.
Pas Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë dhe konsolidimit të
shtetit shqiptar, interesimi për përkthimin e Kuranit në gjuhën
amtare u bë nevojë e domosdoshme. Me zgjerimin e arsimit në
gjuhën shqipe domosdoshmëria për një përkthim të tillë u ndie
dhe më tepër. Kësaj nevoje iu përgjigj në mënyrë të institucionalizuar Kongresi i parë mysliman shqiptar.
Në këtë kohë nga nismëtarët për përkthimin e Kuranit do t’i
gjejmë personalitetet më të shquara në fushën e islamogjisë, por
dhe në fushën e atdhetarizmit: Hafiz Ali Korça dhe Hafiz Ibrahim
Dalliu, të cilët ishin njohës të mirë të shkencave islame, po edhe
të atyre laike.
Hfz. Ibrahim Dalliu, nën mbikëqyrjen e Këshillit të Naltë të
Sheriatit (Komuniteti Mysliman i Shqipërisë) më 1929 në Shkodër, kishte nisur të botonte në fashikuj përkthimin e Kuranit, me
një titull mjaft sinjifikativ e domethënës “Ajka e kuptimeve të
Kur’anit Qerim”2.
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Përkthimit të Kuranit me një seriozitet iu qas edhe studiuesi e
alimi tjetër, hfz. Ali Korça3, i cili në vitet ‘30 në Tiranë, e kishte
të gatshëm për botim të përkthyer në shqip Kuranin me një komentim të gjerë, që kapte 2.000 faqe, por fatkeqësisht mbeti dorëshkrim dhe për fatin e këtij dorëshkrimi nuk dihet as sot e kësaj
dite.
Po ashtu, menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, nën mbikëqyrjen e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, shënojmë dhe një
nismë për përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe. Më 1944 ishte
bërë edhe një përkthim, dorëshkrimi i të cilit, sipas z. Ali Musa
Bashës, ka përfunduar në Arkivin e Shtetit Shqiptar4.
Përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe, pas vendosjes së
sistemit komunist në Shqipëri, iu vu edhe dijetari shkodran, imam
Vehbi Ismaili, në Nju-Xhersi të ShBA-së, por, fatkeqësisht, edhe
ky dorëshkrim nuk arriti të botohej dhe i qe grabitur nga një keqbërës rrugës për në shtypshkronjë5.
Në Gjakovë më 1981, Kuranin nga gjuha serbe e përktheu
Sheh Jahja Shehu, i cili, për mungesë të mjeteve financiare, nuk
arriti ta botonte.
Është ky një vështrim i shkurtë i përpjekjeve të shqiptarëve
për të pasur në gjuhën e tyre Kuranin, mirëpo për shkaqe që përmenden më lartë nuk u arrit që të realizohet apo nuk u arrit që të
konkretizohen nismat e ndërmarra, në vazhdim do të japim një
pasqyrë përmbledhëse me një përshkrim kronologjik për përkthimet e Kuranit në shqip ngase tani veç Kuranin e kemi të përkthyer disa here nga përkthyes të ndryshëm e në qendra të ndryshëm.
Në këtë vështrim të shkurtë do të sjellin të dhënat bazë me qëllim
3

1

KURANI (KËNDIMI) pjesa e parë, përkthyer në shqip prej I.M.Q, shtypur në
Rumani, Ploeshti, 1921
2
AJKA E KUPTIMEVE TË KUR-ANIT QERIMIT, botoi Këshilli i Naltë i
Sheriatit, Tiranë, shtypur në shtypshkronjën “Ora e shkodrës” Shkodër 19291944

-Sadik Bega: Hafiz Ali Korça pasqyrë atdhetarizme për brezin e ri; Kultura Islame (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar), viti III nanduer-dhetuer, Tiranë 1941, fq. 102-105.
4
Ali Musa Basha: Përkthimet e hershme të Kur’anit dhe kritikat për to; Drita
Islame, nr. 23-24, Tiranë 1996
5
Naim Tërnava: Imam Vehbi Ismaili publicist dhe veprimtar i shquar; Dituria
Islame nr. 29/1991
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që lexuesi të ketë një pasqyre retrospektive e kronologjike për
historinë e përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe.
Qershori i vitit 1985 ndërkaq, shënon një nga ngjarjet më të
rëndësishme të kulturës së shkruar islame në gjuhën shqipe, sepse
për herë të parë në Prishtinë u botua Kurani i përkthyer në gjuhën
shqipe.

Përkthimet komplete të Kuranit në shqip
Qershori i vitit 1985 ndërkaq, shënon një nga ngjarjet më të
rëndësishme të kulturës së shkruar islame në gjuhën shqipe, sepse
për herë të parë në Prishtinë u botua Kurani i përkthyer në gjuhën
shqipe.
Atë që nuk kishin arritur ta bënin më herët Qafëzezi, Dalliu,
Korça, Ismaili..., më 1985 e arriti profesori i gjuhës arabe në Fakultetin e Filologjisë-dega e Orientalistikës, Feti Mehdiu, i cili,
pas një pune të suksesshme për disa vjet, shqiptarëve u ofroi Kuranin në gjuhën e tyre, përkthimi i parë i Kuranit në gjuhen shqipe është:.
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Përkthimit i paraprin, “Parathënia” e shkruar nga Jetish ef.
Bajrami f. 3-8, pas së cilës vjen një studim i gjatë për Kuranin i
Fazlur Rrahmanit me titull “Kur’an-i”, f. 9-27.
Përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe fillon në f. 28 për të
përfunduar në f. 882.
Përkthim i parë i Kuranit të botuar tërësisht (komplet) në gjuhën shqipe, nuk ka tekst origjinal, me përjashtim të sureve: "elFATIHA", f. 28, dhe tri suret e fundit "Ihlas", "Felek" dhe "Nas"
f. 823.
Përkthyesi, suret i ka shënuar me numra romakë, ndërsa ajetet
me numra arabë. Ai në fillim të çdo sureje, së pari jep numrin e
sures, emrin e sures, përkthimin e emrit të sures në shqip, vendin
e zbritjes dhe numrin e ajeteve, p.sh.: Sureja I, Suretu "El-Fatiha" (Hyrje), Mekkase, 7 ajete6, apo Sureja IX, Suratun at-Tavba
(Pendimi), medinase-129 ajete7
Ja përkthimi i sures fatiha:
Sureja I
Suratu al-Fatiha-Hyrje
Mekke-7 ajete
Në emër të All-llahut, të Gjiithmëshirshmit, Mëshirëplotit!
2 Lavdërimi është për All-llahun, Zot i botërave,
3 Të Gjithmëshirshmin, Mëshirëplotin,
4 Sunduesin e ditës së gjykimit
5 Vetëm Ty të adhurojmë, dhe vetëm nga Ti ndihmë
kërkojmë,
6 Drejtona në rrugën e drejtë,
7 Në rrugën e atyre, të cilët i bekove, jo të atyre që kanë
merituar hidhërimin, e as të atyre që e kanë humbur!
(Kur’an-i, përktheu: Feti Mehdiu, Prishtinë 1985, f. 29).

Kronologji e përkthimeve
të Kuranit në gjuhën shqipe
I) "KUR'AN-I"
(Përktheu, Feti Mehdiu, recenzentë: Bahri Aliu, Idriz Murati,
Tefik Gashi; lektor: Jusuf Gashi, Elez Ismaili, Mehmet Halimi;
korrektor: Hasan Emërllahu; redaktor teknik: Ali Govori; botoi:
Kryesia e Bashkësisë Islame për RSS, Prishtinë 1985, f. 878
Përkthimi i parë i Kuranit në gjuhën shqipe është botua më
1988 në Prishtinë i përkthyer nga Feti Mehdiu, profesor i gjuhës
arabe në degën e Orientalistikës në Fakultetin e Filologjisë në
Prishtinë, në botim të Kryesisë së RSS me seli në Prishtinë.

6

Kurani, përktheu: Feti Mehdiu, botoi: Kryesia a Bashkësisë Islame për RSS,
Prishtinë 1985, f. 29
7
Po aty, fq. 244.
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Gjithashtu përkthimi nuk është i komentuar, por ka disa shënime përcjellëse, që janë dhënë menjëherë pas përkthimit të Kuranit f. 825-848, të cilat janë dhënë në formën e fusnotave. Ja dy
shembuj nga shënimet e dhëna në formë sqaruese: Shënimi-1:
“Alif Lam Mim. Njëzetenëntë sure në Kur’an fillojnë me një ose
me disa shkronja arabe. Këto shkronja në fillim të disa kaptinave
janë verseti i parë ose pjesë e versetit të parë. Me anë të këtyre
shkronjave u tërhiqet vëmendja atyre që lexojnë ose e dëgjojnë
Kur’anin për përmbajtjen që pason. Gjithashtu, këto shkronja,
përkatësisht shenjat e tyre, kanë edhe kuptim të veçant, por kanë
edhe vlera simbolike8”, apo Shënimin-24: Arabët para shpalljes
së Kur’anit ishin të dhënë shumë në besime të kota dhe gjatë
ditëve të haxhit në shtëpitë e veta hynin kthyer me shpinë9”.
Përkthyesi në fillim të botimit në Shënimet bibliografike,
thotë se shënimet i ka marrë nga Besim Korkuti.10.
Në f. 849 është dhënë lista e ajeteve “Ku duhet të bëhet sexhde”, pastaj vijojnë: “Shpjegimi i disa termave specifike në Kur'an”, f. 851-852.
Një kronologji e shkurtër e jetës së Muhamedit e titulluar
“Ndihmesë për ta kuptuar Kur'anin. Disa njohuri nga jeta e Muhamedit a.s.”, f. 853-860; "Gratë e Profetit Muhamed" f. 861864.
Fjala e përkthyesit, "Me rastin e botimit të parë", f. 865-866
hedh dritë për historikun, nevojën dhe peripecitë e përkthimit në
gjuhën shqipe, ku, përveç të tjerash, përkthyesi thotë: "Idenë për
ta përkthyer Kur'anin, personalisht e kam ushqyer në vete që prej
viteve 68-70 për ta filluar punën konkretisht në vitin 1978. Në
8

Po aty, fq. 825, ky shënim -sqarues është dhënë për ajetin 1 e sures el-Bekare.
Po aty, fq. 827, ky shënim sqarues është dhënë për ajetin 189 e sures el-Bakare.
10
Përkthyes i Kur’anit në gjuhën boshnjake, përkthimi i tij konsiderohet si një
ndër përkthimet më të mira në këtë gjuhë.
9
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fillim duke i zgjedhur disa kaptina, kurse që nga viti 1980 iu
përvesha punës sistematikisht dhe i shtrova vetes si detyrë që
Kur'anin ta përkthejë në tërësi11”.
Në fund të këtij botimi janë “Treguesi i emrave” që përmenden në Kuran f. 867-874, dhe “Përmbajtja e lëndës”. f. 875878.
Përkthimin e parë të Kuranit në gjuhën shqipe e botoi në
10.000 ekzemplarë Kryesia e Bashkësisë Islame për RSS, me seli
në Prishtinë, shtypi shtypshkronja OPGBG “Rilindja”- Prishtinë.
Është ribotuar me titull “KUR’ANI DHE HIJA E TIJ NË
SHQIP”, botoi: “Logos-A”, Shkup dhe “IHH”, Stamboll, 1999.
Për dallim nga botimi i parë, ribotimi (botimi i dytë) është i
pajisur me tekst origjinal, i cili (Kurani në gjuhën arabe) është
dhënë në një faqe komplet (në faqen e djathtë) e përballë tij-origjinalit, është vënë përkthimi në gjuhën shqipe. Kjo mënyrë e të
renditurit e bën këtë përkthim më të përdorshëm për punë krahasuese për qëllime të studimit, sidomos për njohësit e gjuhës arabe
e më tepër për njohësit e mirë të shkencave kuranore.
Ky botim hapet me fjalën e përkthyesit të titulluar “Me rastin
e botimit të dytë”, e menjëherë është dhënë fjala e përkthyesit me
rastin e botimit të parë.
Surja el-Fatiha në origjinal dhe përballë saj përkthimi në
shqip, shënojnë fillimin e Kur’anit me përkthim në gjuhën shqipe,
por për arsye të panjohura, faqet e kësaj sureje si në origjinal ashtu edhe në përkthim, është lënë pa faqëzuar. Faqëzimi fillon në
suren e dytë el-Bekare dhe këtë duke filluar me numrin 1. Ajo që
do veçuar në këtë rast është se faqëzimi është bërë ndaras për tekst origjinal me numra të Kur’anit (1-603), dhe ndaras në përkthim me numra 1,2, 3 e kështu me radhë për të përfunduar në faqen
603, aq sa ka edhe përkthimi në gjuhën shqipe.
Në faqen 604 është dhënë duaja e hatmes vetëm në gjuhën
arabe, pasojnë shënimet përcjellëse: Fillimisht janë dhënë shëni11

Po aty, f. 865.
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met sqaruese, gjithsej 258, të titulluara “Shënime”, për të cilat
përkthyesi thotë se janë marrë nga Besim Korkuti (“Kur’an”, Orientalni Institut, Sarajevë, 197712), pastaj lista e ajeteve “Ku duhet
të bëhet sexhde”, f. 2-27, “Shpjegimi i disa termave specifikë në
Kur’an”, fq. 2-29, “Treguesi i emrave”, fq. 2-31, “Treguesi alfabetik i sureve”, fq. 2-31, “Përmbajtjen” e lëndës, e cila zë plotë
tri faqe, është e pafaqëzuar. Botimi mbyllet me të dhënat bibliografike.
Duhet theksuar se shënimet e tjera që kanë qenë në botimin e
parë, nuk janë dhënë në botimin e dytë, gjë që duhet parë si një
hap pozitiv i përkthyesit, ngase konsiderojmë se ato shënime nuk
e kanë pasur vendin as në botimin e parë më 1985. Fjalën e kemi
për këto shënime: Studim i Fazlur Rrahmanit me titull “Kur’ani”, f. 9-27; Një kronologji e shkurtër e jetës së Muhamedit e titulluar “Ndihmesë për ta kuptuar Kur'anin. Disa njohuri nga jeta e
Muhamedit a.s.”, f. 853-860; "Gratë e Profetit Muhamed" (f.
861-864).
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esit e titulluar "Përkthimi i Kur'anit", ku përkthyesi në pika të
shkurtra flet për "detyrën e çdo dijetari për ta përkthyer Kur'anin
në gjuhën e vet", për mënyrën e përkthimit të Kur'anit (tekstualisht, ose me koment), e në fund përmend disa nga përkthimet më
kryesore të Kur'anit në gjuhët e Evropës. Pasojnë: “Jeta e hazreti
Muhamedit a.s” f. VII-XV, “Përmbajtja e lëndës” f. XVI, Përmbajtja e temave të sureve f. XVII-XXXI13, “Shpjegimi i termave
arabe dhe shkurticave” dhe në fund të kësaj faqeje lista e ajeteve,
ku duhet bërë sexhde.
Përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe është përfshirë f. 1-610.
në faqen 611, është dhënë duaja e hatmes vetëm në gjuhën arabe.
Në dallim nga përkthimi i parë, ky botim ka edhe tekstin origjinal.
Ja sureja Fatiha e përkthyer në shqip nga Hasan ef. Nahi:
Sureja e 1-El-Fatiha
Mekkase-7 ajete
Bismil-Lahir-Rahmani-Rahim!
Me emër të All-llahut, Mëshirues dhe përdëllimtar i Madh.
1. Çdo lavdërim i përket All-llahut (Perëndisë), Zotit të Gjithësisë.
2. Mëshirues dhe Përdëllimtar i madh!
3. Sundues të Ditës së gjykimit.
4. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë
kërkojmë!
5. Udhëzona në rrugë të drejtë.
6. Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi.
7. E jo në (rrugën) e atyre që kanë shkaktuar pezmin (Tënd),
as në rrugën e atyre që janë të humbur. (shih: Kur’ani i

II) "KUR'ANI I MADHËRUAR"
(Përktheu Prof. Hasan I. Nahi; recenzentë: Adem Hoxha dhe
Nuhi Hajrullahu; Redaktor: Nexhat H. Nahi; Lektorë: Mehmet
Halimi dhe Nexhat H. Nahi; korrektor: Jusuf Humolli; u shtyp në
shtypshkonjën “Ognjen Prica” - Zagreb; Tirazhi: 5.000 copë;
botoi: Prof. Hasan Efendi Nahi, Prishtinë 1988, f. 612-XXXIV).
Tri vite më vonë, më 1988 po në Prishtinë në botim të përkthyesit kemi përkthimin e Kur’anit të përkthyer nga alimi e myderrizi i njohur Hasan ef. Nahi i titulluar Kur’ani i Madhëruar.
Përkthimit i paraprin parathënia e shkruar nga Sadri Prestreshit, që mban datën tetor 1986, që jep të kuptohet se përkthimi
ishte i gatshëm për botim atë vit, pas së cilës vjen fjala e përkthy13
12

Kur’ani dhe hija e tij në shqip, botoi: Logos-A, Shkup & IHH-Stamboll,
1999, fq. 2-1.

Përmbajtja e temave të sureve që e jep përkthyesi, lexuesit i jep informacione
të shkurta për temën, që shkoqitet në një sure apo në një pjesë të sures, dhe
mu kjo e bënë këtë përkthim më të afërt me lexuesin.
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Madhëruar, përktheu prof. Hasan I. Nahi, Prishtinë
1988).
Në fillim të çdo sureje përkthyesi ka dhënë e përgjithshme të
sures numrin e sures, emrin e sures, vendin e zbritjes, numrin e
ajeteve, si psh: Sureja e 1, El-fatiha, Mekase, 7 ajete14 apo Sureja
e 16 - En-nahl, Mekkase 128 ajete15. Në këtë përkthim janë shënuar edhe ndarja e Kur’anit në xhuza, ndërsa emrat e sureve fare
nuk i ka përkthyer, janë lënë në origjinal veçse janë transkriptuar
psh: El-fatiha, El-bekaretu, Ali Imran, Isra Ez-zuhruf (Zyhryf) Elhyxherat; e kështu me radhë.
Si edhe përkthimi i parë, edhe ky nuk është komentuar, por
vende-vende përkthyesi, gjatë përkthimit, me qëllim sqarimi, ka
futur fjalë brenda kllapave, si p.sh:
"Dhe (kujtonie), kur prej jush morëm premtimin dhe ngritëm Turin (malin) mbi ju; (e Na ju thamë): Merreni me seriozitet atë që ua kemi dhënë juve (Tevratin) dhe kinie ndërmend atë që gjendet në të, për t'u ruajtur!" (Bekare-63)16
“Kur të ndodhë Ngjarja (dita e kiametit)”. (El-Vakia:1)17
“...e cila i ulë të këqinjtë, i lartëson (të mirët)”. (El-Vakia:
3)18
“(Ai) nuk ka lindur prej ndokujt, as nuk ka lindur kë”. (ElIhlas:3)”19
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Ajetet e përkthyera në gjuhën shqipe në këtë botim janë radhitur njëri pas tjetrit në stilin e prozës, edhe në këtë rast duke
ndjekur radhitjen e Kuranit në origjinal.Për ilustrim po japim:
1. Elif Lam Mim. 2. Perëndia është (një), s’ka zot tjetër përveç tij, (i cili) jeton përgjithmonë dhe zotëron (mbi të gjitha
krijesat). 3. Ai të ka shpallur librin Ty, të vërtetën e saktë
duke vërtetuar ato të mëparshmet. Ai e ka zbritur Teuratin
dhe Ungjillin-4. Më parë udhërrëfyes për njerëzit, dhe ka
zbritur Furkanin, që dallon të vërtetën nga e pavërteta...."
(Ali Imran:1-4)20
Këtë përkthim e botoi përkthyesi, Prof. Hasan Efendi Nahi në
5.000 copë, në shtypshkronjën "Ognjen Prica", në Zagreb 1988.
Është ribotuar më 2000 në Prizren, nga Këshilli i xhamisë
“Gazi Mehmet Pasha-Bajrakli”, nën përkujdesjen e Reshat Mexhidit, i cili ka përgatitur edhe parathënien e botimit të dytë (shih:
Kur’ani i Madhëruar; përktheu Hasan ef. Nahi, Prizren 2000, f. 712).
Ky botim është në format xhepi (10 x 16) dhe, në dallim nga
botimi i vitit 1986, që kishte edhe tekstin origjinal, këtu është vetëm teksti i përkthimit në gjuhën shqipe. Përkthimi zë faqet 13637, ndërsa me shënimet përcjellëse që janë ato të botimit të parë,
ka 720 faqe.

Duke i qëndruar besnik origjinalit, këtu edhe teksti i përkthimit në gjuhën shqipe është faqëzuar sipas origjinalit, që do të
thotë se teksti edhe në gjuhën shqipe fillon nga ana e djathtë. Në
këtë botim është munduar që, krahas tekstit origjinal, të japë edhe
tekstin e përkthyer në shqip.
14

Kur’ani i Madhërur, përktheu: prof. Hasan I. Nahi, Prishtinë 1988, f. 2.
Po aty, fq. 128.
16
Po aty, fq. 11
17
Po aty, fq. 535
18
Po aty, fq. 535
19
Po aty, fq. 610
15

20

Po aty, fq. 51
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III) "KUR'ANI, PËRKTHIM ME KOMENTIM"
(Përktheu dhe komentoi H. Sherif Ahmeti, recensent: H. hfz. Muhamed Gashi-muderris dhe prof. Miftar Ajdini; Lektorë: Mehmet
Halimi, Shefkije Islamaj dhe Ragip Mulaku; korrektorë: Avni
Aliu dhe Rexhep Luma; Redaktura teknike: Ali Govori, shtypi:
OPGBG-”Rilindja” - Prishtinë; botoi: Kryesia e Bashkësisë Islame për RSS, Prishtinë 1988, f. 904).
Po në vitin 1988 në Prishtinë, në botim të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, botohet përkthimi i Kuranit nga doajeni
e themeluesi i publicistikës islame në gjuhën shqipe pas Luftës së
Dytë Botërore, myderrizi e alimi i njohur i medresesë së mesme
“Alauddin” dhe i tërë Kosovës, h. Sherif Ahmeti, me titullin
“KUR’AN-I PËRKTHIM ME KOMENTIM”.
Ky botim hapet me Përmbajtjen e lëndës f. 3-6, pas së cilës
vjen fjala e botuesit, “Parathënia” e shkruar nga Jetish Bajrami
f. 7-10, në vazhdim është dhënë një studim për Kur'anin i titulluar
"Vështrim rreth Kur'anit" f. 11-23, i ndarë në disa nëntituj. Në
këtë studim flitet për veçoritë e Kur'anit, për vahjin, për tematikën e Kur'anit, mrekullinë, ndarjen e Kur'anit, tubimin e Kur'anit
etj.
Përkthimi në gjuhën shqipe fillon nga f. 26 e përfundon në f.
893, ku krahas përkthimit, në dallim nga dy botimet e para, është
dhënë edhe një komentim i shkurtër.
Ja përkthimi i sures Fatiha:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, mëshirëbërësit!
1. Falënderimi i takon vetëm All-llahut, Zotit të botëve!
2. Bamirësit të përgjithshëm, mëshirëbërësit!
3. Sunduesit në ditën e gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)!
4. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti kërkojmë ndihmë!
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5. Udhëzona (përforcona) për në rrugën e drejtë?
6. Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira.
7. jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në
të atyre që e humbën veten!
(shih: Kur’an-i përkthim me komentim, përktheu dhe komentoi h. Sherif Ahmeti, Prishtinë 1988, f. 27).
Komentimi është dhënë në fund të faqeve, diku më gjatë e diku më shkurt, varësisht nga tema e komentuar. Do theksuar se
nuk kemi një komentim sistematik por të herëpashershëm, të atyre ajeteve që e ka parë të udhës përkthyesi dhe komentatori h.
Sherif ef. Ahmeti, që në këtë rast janë shënuar me "yllz"21. Komentimin kryesisht e përshkon sqarimi nga fryma e besimit, për se h.
Sherifi është shprehur: "Kohë pas kohe, e sipas tematikës së një
numri të ajeteve kam shënuar një koment jo aq të gjerë, por sipas
burimeve më të besueshme e tradicionale, e posaçërisht, kur
është fjala për shkakun dhe motivin e shpalljes së ndonjë pjese të
Kur'anit (Sebebi nuzul)"22
P.sh: për suren Fatiha, h. Sherifi ka dhënë një komentim me
një tekst përafërsisht 2 faqesh, ku sqaron fjalët Hamd, pastaj
Rabb, Rrahman, Rrahim, Hidajet dhe Amin, dhe për secilin term
ka dhënë një sqarim të shkurtër e tematik.
P.sh:
“’Rabb’ do të thotë: Zoti, krijues i gjithësisë, Udhëheqësi,
Rregulluesi, Komanduesi, i Gjthfuqishmi etj., Zot i atij që e beson
si edhe i atij që nuk e beson dhe nuk e adhuron.....23”.
apo

21

Kështu e quan përkthyesi shenjën që sinjalizon komentin (shih: përkthimin në
fjalë fq. 27.)
22
Kur’ani përkthim me komentim, përktheu dhe komentoi H. Sherif Ahmeti,
botoi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës për RSS, Prishtinë 1988, f.
902
23
Kur’an-i përkthim me komentim, përktheu dhe komentoi h. Sherif Ahmeti,
Prishtinë 1988, f. 27
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“’Aminë!’ O zot pranoje lutjen tonë! Kjo shprehje nuk është
pjesë e kësaj sure e as pjesë e Kur’anit, por një shprehje që thuhet në fund të lutjes24.”
apo komenti i dhënë për 10 ajetet e para të sures El-En’am:
“Në vend që adhurimi, madhërimi dhe lavdërimi t’i bëhet vetëm Allahut, që krijoi tërë ekzistencën me të gjitha qeniet dhe komandon me të gjitha ngjarjet e ndodhitë; atij që është i adhuruar
prej gjallesave të qiejve e të tokës, idhujtarët mekas i përshkruanin shok dhe i njihnin për zota idhujt e tyre të gdhendur me duart e
tyre dhe nuk kuptonin se do t’i shkatërrojë Allahu sikurse i shkatërroi ata para tyre, të cilët ishin edhe më të fuqishëm.
Nga kokëfortësia dhe inati, idhujtarët nuk deshën ta pranojnë
Muhamedin si pejgamber, as Kur’anin si shpallje e Zotit. Kërkuan t’u vijë ndonjë melek e të vërtetojë për Muhamedin etj. Zoti e
ngushëllon Muhamedin për talljet që bënin, duke i thënë se edhe
me pejgamberët para teje bëheshin këso talljesh dhe se Zoti do
t’u japë atyre dënimin e merituar.25”
Ky përkthim i Kuranit ka edhe tekstin origjinal, që është tentuar të vihet përballë përkthimit shqip, por nuk është arritur gjithherë, si p.sh. ajetet 6-13 të sures el-Bekare janë të faqëzuara në
faqen 33, ndërsa origjinali vjen në faqen 34 (ajetet e përkthyera
14-20), për të vazhduar në faqen vijuese, ku përball ajetit 18 të
origjinalit, është dhënë përkthimi i ajetit 21, e kështu me radhë.
Si edhe te përkthimi i Hasan efendiut, edhe këtu teksti origjinal përballë përkthimit në shqip, është i vogël (8x10 cm në faqen
17x23.50 apo përafësisht 1/4 e faqes). Edhe këtu e edhe tek përkthimi i Hasan efendiut, teksti origjinal më tepër ka rol dekorativ
sesa që mund të përdoret për qëllime krahasuese.
Në fillim të çdo sureje përkthyesi jep të dhënat e sures, si emrin e sures, numrin, vendin e zbritjes, emrin e sures paraprake dhe
numrin e ajeteve si p.sh: Suretu El-Bekaretu, Kaptina 2, E para
24
25

Po aty, f. 29
Po aty, f. 185-186
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sure e Zbritur në Medine, ajete 286; Suretu El Ahzabë, Kaptina
33, e zbritur në Medinë, pas sures Ali Imran, ajete: 73; Suretu
El Furkanë, Kaptina 25, e zbritur në Mekë, pas sure Jasin, ajete 77.
Pastaj, përkthyesi jep një përmbajtje të shkurtër të sureve dhe
shpjegon shkaqet e emërtimit të tyre.
Si shembull po sjellim përmbajtjen e hyrjes, që është dhënë
për suren Fatiha:
“Suretu El Fatiha
Kaptina 1
E zbritur në Mekke pas sures el-Mudeththir, ajete 7
Në këtë kaptinë të shkurtë prej shtatë ajetësh janë përmbledhur e theksuar në mënyrë të përgjithshme qëllimet themelore
për të cilat synon Kur’ani famëlartë, siç janë:
- besimi në një të vetmin Zot xh.sh., Krijues i përgjithshëm, i
emëruar e i cilësuar me emra më të bukur,
- besimi në ringjallje, në jetën e pasosur në botën tjetër, në
përgjithësi para Zotit, në ditën e gjykimit dhe në shpërblimin
me të mira ose me ndëshkime për vepra e bëra në këtë jetë,
- besimi dhe bindja e patundshme se vetëm Zotit i takon adhurimi dhe se të gjitha të mirat duhet kërkuar vetëm prej Tij,
- besimi në ligjin e Zotit sipas të cilit të gjitha të mirat ua
dhuroi atyre që ndoqën rrugën e drejtë dhe I ndëshkoi ata të
cilët u larguan dhe humbën rrugën e drejtë.
Quhet: “Suretu el Fatiha”- kaptina e fillimit, e hyrjes, ngase
hyrja në këtë libër të famshëm, në Kur’an fillon prej kësaj sure, e cila në radhitje është e para, anipse nuk është shpallur e
para.
Kjo sure është e emërtuar edhe me emra të tjerë si: ymmul kitab, Es seb-ul methanij, Esh shafije, el Vafije, el Kafije, el
Esasë etj.
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Për rëndësinë dhe vlerën e lartë të kësaj sureje Imami Ahmed
shënon në Musnedin e vet: “Ubej ibni Ka’bi e lexon këtë sure
pranë Pejgamberit, e ai thotë: Pasha Atë, në duart \e të cilit
është shpirti im, sikur kjo sure nuk ka zbrit në Tevratë, as në
Inxhil, as në Zebur, e as në Kur’an, kjo është Es Seb’ul methanij dhe Kur’ani madhështor, i cili më është dhënë mua”!
Buhariu shënon në sahihun e vet se Pejgamberi i paska thënë
Ebi Seid ibni Mual-la-së: “do ta mësoj një sure që është më e
madhja e sureve të Kur’anit: El hamdu lil-lahi rabbil aleminë, kjo është Es Seb-ul Methanij dhe Kur’ani madhështor, që
më është dhënë mua”!26
Megjithëqë përkthimi është i komentuar pjesërisht, gjatë përkthimit të ajeteve në disa vende me qëllime sqaruese, edhe këtu
janë përdorur fjalë në kllapa, si p.sh:
“Sundues në ditën e gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)!
(el-Fatiha: 3)27
"Atyre që nuk besuan, u është bërë e hijshme jeta e kësaj
bote dhe bëjnë tallje me ata që besuan. Por ata që u ruajtën
(besimtarët) do të jenë më të lartë mbi ata (mosbesimtarët)
në ditën e kiametit. Allahu i jep (shpërblim) pa masë atij që
e do" (Bekare: 212)28.
Petkat e tyre janë nga katrani (pezhgveja-zifti), kurse fytyrat
e tyre do t’i mbulojë zjarri.
(dalin para Zotit) Për ta shpërblyer Allahu secilin njeri me
atë që e fitoj. Vërtet, Allhu është llogaritar i shpejtë. (Ibrahim: 50-51)29
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Përkthimi dhe komentimi i Kur’anit përfundon në faqen 893
pas së cilës në faqen 894 është dhënë Duaja e hatmes vetëm në
gjuhë arabe
Shënimet historike janë dhënë në f. 895-899, ku është dhënë
një kronologji e shkurtër historike e ngjarjeve kryesore gjatë
shpalljes së Kur’anit dhe peripecive të përhapjes së fesë islame.
Kjo kronologji është e ndarë në këta nëntituj: Periudha e hershme; Periudha kurejshitëve; Periudha e Muhamedit si pejgamber
në Meke; Muhamedi pejgamber në Medine; Organizimi i jetës
gjatë kohës së pejgamberit dhe Hulefai rashidinët.
Fjala e përkthyesit f. 901-903, që h. Sherifi e fillon me Falënderim Allahut, lavdërim profetit, pastaj në pika të shkurtra, për
mrekullinë e Kur'anit e për përkthimin e Kur’anit në gjuhën shqipe thotë: "Edhe unë, i shtyrë nga përshtypjet e domethënieve të
cilat i kuptova aq sa munda duke lexuar Kur'anin, iu përvesha
një pune më shumë delikate, përkthimit dhe shpjegimit të domethënieve të tij, por i mbështetur në ndihmën e Zotit, e cila nuk
mungon nëse qëllimi është i sinqertë dhe i bindur se mëshira e
tij është më e madhe se çfarëdo gabimi në punë"30.
Botoi: Kryesia e Bashkësisë Islame për RSS - Prishtinë 1988.
Nuk ka të dhëna në sa copë është botuar31.
Ky përkthim, falë komentimit, ka arritur të depërtoj e të përhapet më së shumti në masë, dhe është ndër librat që është botuar
me numrin më të madh të ekzemplarëve në gjuhën shqipe. Është
ribotuar në Kajro-Egjipt (1992), në Medinë të Arabisë Saudite
(1993); të dy këto botime janë të sponsorizuara nga familja Mbretërore e Mbretërisë saudite Al-Saud, dedikuar shqiptarëve të besimit islam në Shqipëri. Vetëm botimi i Medinës është shtypur në 1

26

Kur’ani përkthim me komentim, përktheu dhe komentoi h. Sherif Ahmeti,
Prishtinë 1988, f. 26
27
Po aty, fq. 27
28
Kur’ani përkthim me komentim, përktheu dhe komentoi H. Sherif Ahmeti,
botoi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës për RSS, Prishtinë 1988, f. 70.
29
Po aty fq. 351

30
31

Po aty, fq. 902.
Në të dhënat bibliografike nuk është dhënë numri se në sa copë është botuar,
por përkthyesi (H. Sherif Ahmeti në intervistën dhënë të përmuajshmes “Dituria Islame” nr. 36 prill 1992 në faqe 14, pohon se ky përkthim është botuar
në 20.000 copë.
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milion kopje dhe është shpërndarë falas në të gjitha viset shqiptare.
Më 1994 u botua përsëri në Kajro nga Islamic Relief, shoqatë
nga Anglia; është botuar edhe nga WAMY, pa vend e vit botimi
(në Prishtinë më 1996).

IV) "KURANI I SHENJTË, përkthim e komentim"
(Përkthim e komentim e bëri Muhammed Zakaria Khan; u botua
nën mbikqyrjen e Hazret Mirzah Tahir Ahmadit-Kalifai i katërt i
Mesihut të Premtuar dhe kryetar suprem i Lëvizjes Ahmediane në
Islam botoi: Islam International Publicition, L.T.D., Islamabad,
Sheephatch Lane, Tilford, Surrey, GU10 2AQ, UK.- 1990, f. 893)
Në vitin 1990 kemi përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe, të
katërtin me radhë, komplet në një hark kohor vetëm prej 5 vjetësh. Për dallim nga 3 përkthimet e para të botuara në Prishtinë,
që janë përkthyer nga shqiptarët, dhe u botuan nga institucionet
përkatëse (dy nga Kryesia e Bashkësisë Islame, ndërsa një nga
përkthyesi), përkthimin e katërtë të Kuranit në gjuhën shqipe e ka
bërë studiuesi i albanologjisë-pakistanezi Muhammad Zekarija
Khan, që e botoi “Islam Internacional Publication LTD” në Islamabad, megjithëqë shqiptarët tani më kishin tre përkthime të
Kuranit, (madje një i shoqëruar me një komentim të shkurtër) nga
tre përkthyes të ndryshëm.
Këtij përkthimit i paraprinë "Parathënia" e botuesit32 pas së
cilës vjen: Fjala e përkthyesit, ku pos të tjerash ai thotë: “Kaherë
kam pasur ndërmend ta përkthej Kuranin në gjuhën shqipe, por
rrethanat të ndryshme objektive e subjektive nuk më lejuan ta realizoj dëshirën time. Sotë jam tepër i lumtur dhe i jam mirënjohës
Zot tim që më mundësoi ta plotësoj këte dëshirë timen të kahershme”33
32
33

Islam International Publicition, LTD
Kurani i Shenjtë, (Fjala e përkthyesit pasuesi i dytë), Islamabad 1990.
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Përmbajtja e lëndës, është dhënë në dy faqe tekst e titulluar
“Renditja e sureve”34
Përkthimi i Kuranit fillon në faqen 135 ku në fillim është dhënë vetëm Bismilahi në gjuhën arabe dhe përballë tij përkthimi në
shqip si vijon:
“Në emër të Allahut të Mëshirshëm dhe të Dhembshueshëm”
Ndërsa në tërë faqen është dhënë një koment i gjerë për këtë
duke e ndarë në çdo pjesë të fjalisë, p.sh. kështu e komenton përkthyesi pjesëzën Bi, edhe pse shenja që sinjalizon komentin është
te përkthimi në gjuhën shqipe në pjesëzën Në.
“Ba-ja është pjesëza që shpreh një numër të madh kuptimesh,
fjala e përbërë “Bism”, pra do të thotë, në emër të... . Sipas përdorimit të gjuhës arabe shprehja lexo, unë lexoj apo lexojmë nënkuptohet, dhe kjo do të thotë lexo në emër të Allahut, unë lexoj në
emër të Allahut apo ne lexojmë.”36
Në fund të kësaj faqeje përkthyesi për “Bismilahin” sqaron
për lexuesit se: “Bismillah Al-Rrahman Al-Rrahim është ajeti
(vers) i parë i Kuranit. Ibne Abassi rrëfen se kur zbritej ndonjë
sure, bismillah zbritej si pjesë e saj. Pra, bismillah është pjesë e
Kuranit dhe këtë e vërteton edhe e thëna e Profetit të shenjtë kur
ai tha: ‘Bismillah është pjesë e sureve të Kuranit’ (Buhari). Prandaj, ne e kemi numëruar atë në ajetet e asaj sureje së cilës vjen
bismilah.”37
Ajetet 2, 3 dhe 4 të sures Fatiha janë dhënë në fillim të faqes
2 (pas të cilëve pason një koment për këto ajete në 7 pjesë), ajeti i
5-të është dhënë në faqen 3 (edhe këtu komenti zë pjesën tjetër të

34

Po aty, (Parathënja, Fjala e përkthyesit dhe renditja e sureve nuk janë të faqëzuara).
35
Këtu fillon faqëzimi i veprës dhe këtë me nr.1.
36
Kurani i Shenjtë, përktheu Muhammad Zakarija Khan, Islamabad 1990, f.1.
37
Po aty fq. 1, këtë shënim e dhamë me qëllim që të shihet niveli i gjuhës së
përkthyesit........
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faqes), ndërsa dy ajetet e fundit (6 e 7) të sures Fatiha janë dhënë
në faqen 438.
Përkthimi i Kur’anit me komentim në gjuhën shqipe i shoqëruar dhe me tekst origjinal është përfshirë në 893 (shih f. 1-893).
Për çdo ajet të përkthyer në shqip përball tij është dhënë teksti
origjinal, pa marrë parasysh gjatësinë e ajetit që paraqet një përparësi dhe lehtësi të avancuar në përputhje me standardet bashkëkohore. Ajetet në fillim janë shënua me numra përkatës dhe çdo
ajet si në shqip ashtu edhe në arabisht fillon me kryerresht, që botimit ia shton vlerën e përgatitjes teknike, ja përkthimi komplet i
Sures Fatiha:
1. Në emër të Allahut të Mëshirshëm dhe të dhembshueshëm
2. Të gjitha lavdërimet i takojnë vetëm Allahut që është Zot
(Rabb) i botërave.
3. Ai është shumë i Mëshirshëm dhe i Dhembshueshëm.
4 Është Zoti i ditës së Gjykimit
5. O Zot! Vetëm Ty të adhurojmë ne dhe vetëm prej Teje po
kërkojmë ndihëm.
6. Udhëheqna në rrugën e drejtë
7. Në rrugën e atyre, të cilët i bekove Ti e jo në rrugën e atyre, të cilët u bënë pre e zemrimit Tënd e as të atyre të cilët u devijuan nga rruga e drejtë! (Sure Fatiha 1-7)39
Komentet janë dhënë në formë të fusnotave dhe në atë formë
janë radhitur në fund të faqes, por ka raste kur komenti zë thuajse
një faqe (shih: f. 1-3 etj), ndërsa në shumë faqe nuk ka fare koment (f. 28, 120, 125, 127-128, 130-132, 157-159 etj.). Në tërë
përkthimin janë dhënë 1424 komente. Numërimi i komenteve fillon në suren Fatiha dhe përfundon në suren Nas, pa marrë para-
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sysh ndarjen e sureve nuk është këputur vazhdimësia e numërimit
të komenteve. Edhe këtu kemi komentim selektiv të ajeteve40.
Ja komenti i dhënë për ajetin: 2 të sures en-Nexhm
“Naxhm do të thotë yll, por kur përdoret si emër veçues, e signifikon Plejadën. Sipas disa dijetarëve kjo referon Profetin e
Shenjtë. Mirëpo, kjo e referon atë paralajmërim të Profetit të
Shenjtë: ‘Nëse do të shkoj imani nëpër yllin (Plejadë), një njeri
nga familja persiane do ta sjellë prapë në botë’. Këtu është fjala
për Mesihun e Premtuar, ardhjen e të cilit janë duke e pritur të
gjithë.”41
Ky komentim si dhe të tjerët të kësaj natyre, që veçohen për
liri të përkthyesit, dhe shënimi i dhënë në fillim të përkthimit “U
botua nën mbikëqyrjen e HAZRET MIRZAH TAHIR AHMADIT Kalifai i katërt i Mesihut të Premtuar dhe kryetar suprem i
lëvizjes Ahmediane në islam”, të japin të kuptosh se ky përkthim
është i përgatitur për qëllime misionare që të përhapet Lëvizja
Ahmediane te shqiptarët.
Përkthimi i Kur’anit përfundon në faqen 893, pas së cilës në
faqen vijuese 894 është dhënë ”Lutja e përfundimit të Kur’anit”
një dua e shkurtë që është dhënë në gjuhën arabe dhe në gjuhën
shqipe.
“Pasqyrën e lëndave” është dhënë në formë të shtojcës që zë
28 faqe. Kjo shtojcë fare nuk është faqëzuar.
Kjo shtojcë që më tepër i përngjan indeksit të emrave të përveçëm është radhitur sipas rendit alfabetik.
Këtë përkthim e botoi: Islam International Publicition, L.T.D,
Islamabad 1990.

40

38
39

Po aty fq. 2-4.
Kurani i Shenjtë, përktheu Muhammad Zakarija Khan, Islamabad 1990, f.1-4

Më gjerësisht për mënyrën e radhitjes së përkthimit, tekstit origjinal dhe formën e komenteve shih përkthimin në fjalë.
41
Kurani i Shenjtë, përktheu Muhammad Zakarija Khan, Islamabad 1990, f.
724.
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Është ribotuar në vitin 2003 me titull “Kurani Kerim, përkthim e komentim në gjuhën shqipe” nga Islam International Publication LTD.
Krahasuar me botimin e parë, ky botim teknikisht është shumë më i përgatitur se botimi i parë, madje në shikim të parë ajo
që bie në sy edhe gjuhësisht në nivel të lart, kjo mund të kuptohet
edhe nga ky konstatim i përkthyesit në parathënie ku në fund
thotë: “Së fundi falënderoj profesorët e mi të dashur e shumë të
respektuar të Universitetit të Prishtinës e të Tiranës dhe shokët e
mi të nderuar që më dhanë një përkrahje dhe impuls gjatë këtij
përkthimi!”42
Ky botim hapet me një fjalë hyrës të përkthyesit i cili në
formë sqarimi që në fillim thotë: “Së pari i falënderohem Allahut
xh.sh. i cili më mundësoi ta rishikoj përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe, të cilin e kam përkthyer dhe e kam botuar gati para
dhjetë viteve. Botimi i parë mban me vete shumë gabime teknikogjuhësore dhe në disa vende kishte nevojë për korrigjime. Prandaj
kërkoj falje për ato gabime të rastit që kanë mbetur në të. Tashmë
vite me radhë kam punuar që të përmirësoj këtë përkthim dhe të
bëj më të mirë e më adekuat. Ky botim i dytë është një përkthim
pothuajse i ri, me përmirësime nga ana tekniko-gjuhësore dhe me
komente e shpjegime të reja”43
Në faqen V është dhënë Parathënie e botuesit, ndërsa në atë
të IX Fjala e përkthyesit. Tabela Renditja e sureve është dhënë në
faqen XI, pas së cilës nga faqja XIII deri LII është dhënë Pasqyra
e lëndave. Kurani me përkthim në shqip fillon në faqen 1, ku
është dhënë në origjinal dhe përkthimi në shqip i bismilahit, që
këtu është llogaritur si ajet. Për kuptimin e bismilahit në gjuhën

42

Kurani Kerim, përkthim e komentim në gjuhën shqipe, përkthimin e komentimin e bëri Muhamed Zakarija Khan, 2003, faqe III.
43
Po aty, fq. III
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shqipe në formë fusnotash përkthyesi e në këtë rast edhe komentuesi ka dhënë 4 shpjegime që zënë tërë faqen.44
Kurani me përkthim e komentim në gjuhën shqipe ka 1202
faqe (1-1202), ndërsa në faqen 1203 është dhënë: Lutja e përfundimit të Kuranit në arabish e në shqip. Ky botim përmbyllet me
adresat e qendrave të ahmedive në Tiranë, Prishtinë, Londër dhe
Frankfurt.

V) SHPJEGIM I KUPTIMEVE TË KUR’ANIT
TË LARTË NË GJUHËN SHQIPE
(Versioni i përmbledhur i At-Tabari, Al-Kurtubi dhe Ibn-Kethir
me komente nga Sahih Al-Bukhari, përmbledhur në një vëllim,
përkthyer në gjuhën shqipe nga një grup përkthyesish pranë
Darussalam, Riad, 2000)
Është përkthimi i gjashtë me radhë i Kuranit në gjuhën shqipe
i botuar komplet në gjuhën shqipe. Që në fillim do thënë se ky
përkthim i Kuranit ka për karakteristikë se përkthyesit e tij në
gjuhën shqipe janë anonimë dhe se e tërë puna, duke përfshirë
këtu edhe iniciativën për përkthim, janë marrë në Riad të Arabisë
Saudite.
Ky përkthim është i botuar në dy formate, në format xhepi 8 x
11.50 cm dhe në format standard (A/5 15 x 22 cm).
Formati standard A/5, për dallim nga ai i xhepit është i pajisur edhe me tekst origjinal, dhe si duket për këtë radhitja dhe faqëzim i përkthimit në gjuhën shqipe është bërë sipas modelit të
origjinalit nga e djathta në të majtën.
Pas të dhënave bibliografike, botuesi për lexuesin ka dhënë
këtë sqarim:
“Ky botim është i korrigjuar nga një ekip i kualifikuar pranë
Shtëpisë Botuese dhe shpërndarëse Darussalam nën vëzhgimin e
drejtpërdrejtë të dr. Muhamed Muhsin Khan. Janë bërë të gjitha
44

Po aty, fq. 1.
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përpjekjet për të shmangur çdo gabim te botimet e mëparshme.
Gjithashtu, janë përfshirë sugjerimet që na janë bërë nga të
gjitha anët e botës. Megjithatë, për çdo gabim që mund të ndeshë
lexuesi, ju lutemi të na vini në dijeni, në mënyrë që ta ndreqim në
botimet e ardhshme.”45
“Përmbajte” e lëndës është dhënë në faqen 4, ndërsa në faqen 5 është dhënë fjala e botuesit e titulluar “Dy fjalë nga Botuesi”, të nënshkruar nga drejtori i përgjithshëm i Shtëpisë Botuese
dhe Shpërndarëse DARUSSALAM, Abdul Malik Muxhahid, pasojnë: “Kur’ani i lartë, një mrekulli nga Allahu, fq. 6-7, “Njohuri
për përkthyesit”, fq. 8-946
Përkthimi i Kur’anit në gjuhën shqipe fillon në faqen 11, me
suren el-Fatiha. Ajo që do përmendur që në fillim është se në këtë botim përgatitja teknike është e standardeve bashkëkohore në
çdo aspekt dhe si e tillë e pa praktikuar deri me tani në botimet e
Kur’anit në gjuhën shqipe. Kjo mund të shihet që në fillim si me
thyerjen ashtu edhe me faqëzimim e tekstit ku në anën e djathtë të
faqes është dhënë teksti në origjinal (në gjuhën arabe) ndërsa përball tij në anën e majtë të faqes është dhënë përkthimi në gjuhën
shqipe.
Përkthyesit në fillim kanë dhënë suren, e numëruar sipas numrave rendor, emrin në origjinal, përkthim në gjuhën shqipe dhe
xhuzin që në gjuhën shqipe është përkthyer si pjesa, psh: “Sure 1.
Al-Fatiha. Hapja Pjesa e 147”, apo “Sure 25. El-Furkan (Kriteri i
së Vërtetës), Pjesa e 18”48.
45

Shih: Shpjegim i Kuptimeve të Kur’anit të Lartë në Gjuhën Shqipe, versioni
i përmbledhur i At-Tabari, Al-Kurtubi dhe Ibn-Kethir me komente nga Sahih
Al-Bukhari, përmbledhur në një vëllim, përkthyer në gjuhën shqipe nga një
grup përkthyesish pranë Darussalam, Rijad 2000.
46
Në faqen 8 është dhënë një biografi e shkurtë për jetën e dr. Muhamed Tekiud-Din El-Halil, ndërsa në faqen 9 për prof. dr. Muhamed Muhsin Khan.
47
Shpjegim i Kuptimeve të Kur’anit të Lartë në Gjuhën Shqipe, versioni i përmbledhur i At-Tabari, Al-Kurtubi dhe Ibn-Kethir me komente nga Sahih AlBukhari, përmbledhur në një vëllim, përkthyer në gjuhën shqipe nga një grup
përkthyesish pranë Darussalam, Riad 2000, fq. 11.
48
Po aty, fq. 519
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Kur’ani me përkthim në gjuhën shqipe zë plotë 901 faqe.
Ja përkthimi i sures fatiha:
Sureja 1 :Aal-Fatiha. Hapja
1. Me emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.
2. Gjithë lavdërimet dhe falënderimet janë për Allahun,
Zotin e Alemit (Zoti i gjithë botëve, i gjithësisë dhe gjithçkaje që gjinden në të, gjithçka që ka krijuar Allahu Zoti i
njerëzve dhe i xhindeve).
3. I Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.
4. I vetmi Zotërues (dhe i Vetmi Gjithëgjykues Mbisundues) i
ditës së Shpërblimit (Ditës së Ringjalljes).
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm ty të mbështetemi e të
kërkojmë ndihmë (kudo, në çdo kohë dhe për çdo gjë),
6. Drejtona në Rrugën e Drejtë.
7. Në Rrugën e atyre të cilëve Ti u ke dhuruar Mirësinë Tënde, jo (në rrugën) e atyre që merituan Zemërimin Tënd
mbi vete dhe as në (rrugën e) atyre të cilët u humbën.
(shih: Shpjegim i Kuptimeve të Kur’anit të Lartë në Gjuhën Shqipe, Riad 2000, fq. 11-12).
Përkthimi është i komentuar, edhe këtu kemi komentim selektiv të ajeteve, teksti i komentit është dhënë në formë fusnotash i
faqëzuar në fund të faqes.
Ja disa komente:
“Zot: fjala në Kur’an është Rabb dhe nuk ka asnjë fjalë të barasvlershme. Ngërthen një hapësirë të gjerë kuptimore, do të
thotë: Zoti Një dhe i Vetëm për mbarë gjithësinë, krijimin, Krijuesi i saj, Mbizotëruesi, Organizuesi, Furnizuesi, Sunduesi, Rregulluesi, Mbajtësi, Frymëzuesi, Mbrojtësi i saj e tjer. Rabb është
emër nga Emrat e Allahut. Të gjitha përdorimet e fjalës Rabb të
përkthyera Zot në përkthimin e kuptimeve të Kur’anit të Madhërueshëm duhet të kuptohen në këtë hapësirë kuptimesh.49
49

Po aty, fq. 11
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Megjithëqë përkthimi është i komentuar në tekstin e përkthimit në shqip, përkthyesit kanë futur fjalë sqaruese, kuptohet në
kllapa, madje më shumë se në të gjitha përkthimet e tjera në gjuhën shqipe. Shih:
“Gjithë lavdërimet dhe falënderimet janë për Allahun, Zotin
e Alemit (Zoti i gjithë botëve, i gjithësisë dhe gjithçkaje që
gjinden në të, gjithçka që ka krijuar Allahu Zoti i njerëzve
dhe i xhindeve)” (sure Fatiha ajeti: 2)50.
“I vetmi Zotërues (dhe i Vetmi Gjithëgjykues Mbisundues) i
ditës së Shpërblimit (Ditës së Ringjalljes)”. (sure Fatiha
ajeti: 4)51
“Fjala e vetme e besimtarëve të vërtetë, kur ata thirren tek
Allahu (te fjala e Tij, Kur’ani) dhe i Dërguari i tij (a.s.) për
të gjykuar mes tyre, është që të thonë: “Dëgjuam dhe u bindëm.” Dhe mu këta janë ata që fitojnë lumturinë (Xhenetin
e pasosur)”. (Sure En-Nur ajjeti: 51)52
Përkthimi dhe komentimi i Kur’anit përfundon në faqen 902,
ndërkaq në faqen vijuese 903-930 është dhënë “Shtojca I” e ndarë në disa nëntituj si: Teuhidi; Shahadeti; Isai dhe Muhamedi
(paqja qoftë mbi ta) në Bibël; dhe Kur’an; Profecia Biblike mbi
ardhjen e Muhamedit (a.s.); Përfundimi mbi provat për fabrikimin e ndodhisë së kryqit; shirku dhe kufri; en-Nifak , e cila mban
firmë e Dr. Teki-ud-Din El-Hilali; dhe Dr. m. Muhsin Khan; Universiteti Islamik në Medinë53

50

Po aty fq. 11
Po aty fq. 11
52
Po aty, fq. 515
53
Shih: përkthimin në fjalë, kjo firmë është vendosur në faqen 925, pas së cilës
pasojnë edhe dy shënime:Shirku dhe kufri (shih; f.926) dhe En-Nifak Hipokrizia dhe format e ndryshme të shfaqjes së saj (shih: fq. 930)
51
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Në faqet 931-953 fillon “Shtojca II” që është titulluar “Thirrja Islame” (Vendosmëria për çështjen e Allahut në Kur’an), e
nënshkruar nga Sheikh Abdullah bin Muhamed bin Humejdkryegjykatës i Arabisë Saudite54
Në faqen 954 është dhënë shënimi i titulluar “Njoftim”, ku,
përveç të tjerash, thuhet:
“Ky Kur’an i Madhërishëm është shpjegimi dhe paraqitja e
kuptimeve të Kur’anit të Lavdishëm në bazë të Besimit të ahlusSunnah ëal-Jama’ah dhe është marrë nga tefsiret:
a) Ibn Xharir at-Tabari, i cili ka vdekur në vitin 310 hixhrij
b) Al Kurtubi, i cili ka vdekur në vitin 671 hixhrij
c) Ibn kethir, i cili ka vdekur në vitin 774 hixhrij.
Ndërsa në fund të këtij shënimi thuhet:
“Sa për dijeni, sot është e qartë për gjithkënd se nuk gjendet
ndonjë libër me titullin “Tefsiri i Kur’anit” me autor Muhamed
bin Abdul-Wahab. Për këtë arsye, deklerata e mësipërme ka qëllim shmangien e çdo keqkuptimi që mund të lindë. Allahu është
vërtetuesi më I sigurt për të”55
Përkthimi përfundon me “Treguesin e sureve”, në të cilin janë dhënë emri i sures, numri rendor, numri i faqes ku fillon surja
dhe vendi ku është zbritur, p.sh:
Sure
Al-fatiha
An-Nisa
El-Kijameh

54

nr.
1 11
4 126
75 845

Faqe
Mekka
Medina
Mekka56

Shpjegim i Kuptimeve të Kur’anit të Lartë në Gjuhën Shqipe, versioni i
përmbledhur i At-Tabari, Al-Kurtubi dhe Ibn-Kethir me komente nga Sahih
Al-Bukhari, përmbledhur në një vëllim, përkthyer në gjuhën shqipe nga një
grup përkthyesish pranë Darussalam, Rijad 2000, fq. 953
55
Po aty, fq. 954
56
Po aty, 955-956.
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Ky përkthim është botuar nga Shtëpia Botuese dhe Shpërndarëse “Darussalam” në Riad të Arabisë Saudite. Tek ne në Kosovë
është shpërndarë falas nga shoqatat arabe-islame me mision humanitar në Kosovë.
Ajo që duhet theksuar në këtë përkthim, është se përveçqë
nuk dihen përkthyesit, një gjë që nuk është në rregull, në këtë botim janë të tepërt edhe të pavenda shënime e të dhëna si në fillim
ashtu edhe në fund të këtij përkthimi. Këto të dhëna më tepër
sjellin huti e konfuzion dhe, si të tilla, janë tendencioze. Mendoj
që shënime të tilla nuk e kanë vendin në përkthimet dhe botimet e
Kuranit, aq më tepër kur këtu kemi edhe të dhëna biografike të
njerëzve, pavarësisht për kë është fjala, shih: (“Njohuri për përkthyesit”, fq. 8-9, aq më tepër kur këta të dy nuk janë të njohur
për opinionin shqipfolës. I pavend është edhe shënimi i dhënë në
formë studimi “Shtojca I” e ndarë në disa nëntituj si: Teuhidi;
Shahadeti; Isai dhe Muhamedi (paqja qoftë mbi ta) në Bibël; dhe
Kur’an; Profecia Biblike mbi ardhjen e Muhamedit (a.s.); Përfundimi mbi provat për fabrikimin e ndodhisë së kryqit; shirku dhe
kufri; en-Nifak, e cila mban firmë e Dr. Teki-ud-Din El-Hilali;
dhe Dr.m. Muhsin Khan; Universiteti Islamik në Medinë, i cili,
siç duket, ka për qëllim ndikimin medhhebist!

Përfundim
Përkthimi dhe botimi i Kuranit në tërësi për çdo popull dhe
për çdo gjuhë sigurisht që paraqet një ngjarje të madhe, si në rrafshin fetar ashtu edhe në atë kulturor e shkencor.
Me botimin e përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe, edhe
populli shqiptar u bë me një vepër monumentale, dhe shqiptarëve
iu dha mundësia që Kuranin ta lexonin e ta njihnin në gjuhën e
tyre, dhe kështu të rrëzoheshin shumë hipoteka e paragjykime që
ishin krijuar për këtë vepër madhore.
Botimi i Kuranit të shqipëruar hapi rrugë e horizonte të reja
edhe për botimet e tjera në gjuhën shqipe në fushën e islamolo-

138

Takvim – Kalendar 2007
gjisë, dhe qe një ndihmesë e madhe për studiuesit e tjerë fetarë e
shkencorë.
Me përkthimin e Kuranit u kurorëzua nisma e personaliteteve
të rëndësishme të kulturës sonë;
U hapën rrugë e shtigje të reja për punë në këtë drejtim, që
më së miri e dëshmon fakti se tani, 20 vjet pas botimit të parë të
Kuranit të shqipëruar, kemi disa përkthime të Kuranit në shqip,
dhe
Përkthimi është një argument i mirë se edhe shqipja i njeh veprat e mëdha monumentale, që janë pronë e të gjithë popujve pa
dallim kombi, race, vendi e kohe...
Ndërsa ribotimet e shumta të përkthimeve të Kuranit në gjuhën shqipe tregojnë qartë interesimin dhe etjen e popullatës sonë
për Kuranin si dhe ngecjen në këtë drejtim të trashëguar, kështu
që tani kjo mund të merret edhe si një lloj kompensimi i një mungese të theksuar disashekullore.
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Mr. Sadik Mehmeti

Përkthimi dhe komentimi
i xhuzit “Amme”
nga mulla Mehmet ef. Salihu*
Hyrje
Përpjekja për të nxjerrë në dritë dhe për të hedhur në qarkullim fjalët dhe porositë e Kuranit, nëpërmjet përkthimit dhe
komentimit të tij, ishte një komponent i fuqishëm i idesë së përgjithshme të vlerësimit të Fjalës së Allahut xh.sh. nga ana e dijetarëve myslimanë shqiptarë. Kjo përpjekje u ngjall në mënyrë të
veçantë në fillimvitet e shekullit XX, prej kur datojnë edhe përkthimet e para të Kuranit në gjuhën shqipe. Po, historiku i leximit
e mësimit përmendsh të Kuranit, dashuria ndaj tij, e më pastaj
edhe përkthimi e komentimi i tij, ndër shqiptarët heqin rrënjë shekuj më parë, madje, do të thoshim, që atëherë kur ata pranuan fe*

Kumtesë e lexuar në Konferencën shkencore “Kurani tek shqiptarët”, mbajtur
në Prishtinë, më datë 26-27 dhjetor 2005.
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në islame. Themi kështu, sepse përkthimi e komentimi i Kuranit
tek shqiptarët është bërë para së gjithash gojarisht, përmes ligjëratave të ndryshme, vazeve, hytbeve, shpjegimeve në mektebe,
medrese etj.
Ulemaja shqiptare, duke njohur peshën e jashtëzakonshme të
mësimeve të Kuranit dhe ndikimin e tij në jetën e njeriut, atij iu
qasën, domosdo, me studime të llojllojshme dhe nga këndvështrime të ndryshme, me se kontribuuan jo vetëm për kulturën islame
dhe vazhdimin e procesit të ekzistimit të Kuranit dhe fesë islame
në këto treva, por edhe për kulturën e dijen në përgjithësi.
Nuk është çudi pse bibliotekat islame gjithandej posedojnë
një thesar shumë të çmueshëm dhe me vlerë të jashtëzakonshme
të llojeve të ndryshme të komentimit dhe interpretimit të Kuranit
të Madhërishëm, në radhë të parë në gjuhët e kohës, qofshin ato
përkthime a komentime autoriale, qofshin të kopjuara. Na është i
njohur fakti se jo shumë moti nuk kishte shtëpi të shqiptarëve
myslimanë që të mos kishte më shumë se një kësi "qitapi" apo libra e dorëshkrime islame nga fushat e përkthimit dhe komentimit
të Kuranit, të vendosura e të ruajtura me kujdes në raftet e odave
shqiptare, përveç atyre që gjendeshin nëpër xhami, medrese,
mektebe e kutubhane. Edhe sot aty-këtu, ndër shtëpitë shqiptare
myslimane, falë kujdesit të individëve me kulturë dhe vetëdije
historike për vlerat fetare islame dhe tradicionale, mund të gjenden dorëshkrime islame nga të gjitha fushat, të shkruara a të kopjuar në Kosovë nga ulematë tanë, ndonëse, kohët e fundit, kjo
pasuri kulturore e popullit tonë është varfëruar dukshëm, kurse
një numër i madh i këtyre dorëshkrimeve të çmueshme u dogjën,
u zhdukën apo humbën gjurmë.
Konstatimin e sipërthënë e vërteton, përveç të tjerash, edhe
fakti se kohë më parë kemi siguruar një dorëshkrim deri më sot të
panjohur ndër studiuesit tanë, që bën fjalë pikërisht për përkthimin dhe komentimin e xhuzit të fundit të Kuranit nga një alim yni.
Fjala është për dorëshkrimin origjinal - autograf i shkruar në
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gjuhën shqipe me grafi arabe, nga mulla Mehmet ef. Salihu nga
Bresana e Opojës.

1. Pak jetëshkrim
për Mulla Mehmet ef. Salihun
Mehmet ef. Salihu1, u lind më 1898 në fshatin Bresanë të
Opojës. Mësimet e para i mori tek i ati, mulla Salihu, për t’i vazhduar më pas, te myderrizi i mirënjohur i asaj kohe, mulla Avdiu
i Kuklibegut. Pasi përfundoi mësimet te mulla Avdiu, mulla Mehmeti i vazhdoi mësimet në medresenë e fshatit të tij në Bresanë,
tek alimi e myderrizi i njohur i medresesë së Bresanës, h. Rexhep
ef. Ismaili2.
Tek haxhi Rexhepi, mulla Mehmeti mësoi për afro dhjetë
vjet, por, për shkak të aktiviteteve të shumta të myderrizit (mësuesit), disa herë i kishte ndërprerë ato. Mirëpo, megjithëkëtë, si
entuziast dhe dashamir i madh i dijes që ishte, gjatë kohës së ndërprerjeve shkonte në Prizren, atë kohë vatër arsimore, për t’i ndjekur mësimet tek shumë dijetarë të njohur të asaj kohe, sidomos
tek myderrizi më në zë i medresesë së Mehmet Pashës, hafiz Aziz
efendiu i Prizrenit. Por gradën më të lartë shkencore në atë kohë –
ixhazetnamenë, mulla Mehmeti do ta merrte tek h. Rexhepi.
Pas shkollimit, mulla Mehmeti do të përpiqej që diturinë e fituar ta shpërndante në popull, dhe pa dyshim dëshira më e madhe
e tij ishte puna me nxënës, duke dhënë një kontribut të madh në
edukimin, shkollimin dhe emancipimin e brezave të rinj. Me nxë1

2

Më gjerësisht për jetën dhe veprën e Mulla Mehmetit, shih punimin tonë:
Bejtexhiu opojar – Mulla Mehmet ef. Salihu (1898 - 1985), “Dituria Islame,
nr. 108-109, Prishtinë, 1998, f. 73 – 77.
Më gjerësisht për Haxhi Rexhepin dhe medresenë e Bresanës shih: Ismail
Rexhepi, H. Rexhep Ismaili (1871 – 1956), “Dituria Islame”, nr. 77, Prishtinë,
1996, fq 50; Sadik Mehmeti, Të dhëna arkivore për medresenë e Bresanës
dhe aktivitetin e saj më 1919 – 1921, “Vjetari i Arkivit të Kosovës”, nr. XXIV
– XXVI, Prishtinë, 2001, f. 352 – 363.
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nës punoi deri në vitin 1948, kur iu ndalua nga ana e shtetit të
atëhershëm komunist. Mulla Mehmeti ishte shumë i drejtë, autoritativ, i përmbajtur, tepër pedant e rigoroz. Ishte shumë i nderuar prej kolegëve dhe bashkëkohanikëve të tij.
Mulla Mehmeti ka qenë shumë i dhënë pas librave, sidomos
ka qenë i dashuruar thellë në librin shumë të njohur në mbarë
Botën Islame, në të kaluarën dhe sot, dhe të çmuar për së tepërmi
nga ana e dijetarëve islamë e të tjerë - “Ihjau Ulumid-din” (Ringjallja e shkencave fetare), që llogaritet si kryevepra e filozofit,
teologut, mistikut dhe dijetarit me renome botërore Imam Gazaliu
(Al-Gazali 1058-1111). Mësohet se mulla Mehmeti kishte bërë
edhe komentimin e kësaj vepre dhe kishte dhënë shpjegime të nevojshme, e vende-vende, madje edhe përfundime. Vlen të theksohet se, lidhur me këtë libër, disa nga dijetarët islamë kanë thënë:
“Po të zhduken të gjithë librat e shkruar mbi fenë islame, nuk do
të ishte një humbje aq e madhe, nëse ruhet libri i Gazaliut, pra
“Ihjau Ulumid-din”. Kjo jep të kuptosh se çfarë njohurish ka zotëruar dhe çfarë dijeje kishte mulla Mehmet efendiu. Ndikimi i
këtij libri vërehet qartë në shkrimet e mulla Mehmetit. Ai zotëronte mirë gjuhën shqipe, arabe, turke, perse dhe serbe. Mulla Mehmeti kishte një bukurshkrim të rrallë, shkruante bukur, pastër dhe
qartë. Për këtë dëshmojnë të gjitha dorëshkrimet e tij, të cilat ke
përshtypjen se nuk i ka shkruar dora e njeriut, po ndonjë makinë e
përsosur.
Ai ka bërë një jetë prej dijetari të mirëfilltë. Atij nuk i interesonte asgjë tjetër përveç diturisë (ilmit). Ai ishte një kundërshtar i
hapët ndaj padrejtësive ngado që të vinin ato, por, si shumë
hoxhallarëve të tjerë, edhe mulla Mehmetit një ditë kjo do t’i hakmerrej me burgim. Kurse në planin sekret të UDB-së dhe kriminelit Rankoviç, ai do të cilësohej si “shumë i rrezikshëm” dhe
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ishte paraparë të likuidohej në valën e dytë të dhunës shtetërore3.
Ndonëse kjo fatmirësisht nuk ndodhi, mulla Mehmetit do t’i inskenonin një proces, pas të cilit ai do të dënohej me 18 muaj burg.
Mulla Mehmet ef. Salihu vdiq në moshën 87 vjeç, të hënën
më 20 tetor 1985 në fshatin Bresanë, ku e ka varrin.

2. Veprat
Mulla Mehmet ef. Salihu, sikurse u tha, i takon plejadës së fundit të dijetarëve islamë në Kosovë, të cilët, fatkeqësisht a fatmirësisht, kanë shkruar në gjuhën shqipe me shkronja arabe. Duke
qenë një nga trashëgimtarët e fundit të kësaj “dinastie”, ai ka lënë një krijimtari të pasur me tematikë të ndryshme, të tërën dorëshkrim. Vetëm ajo që disponojmë ne, kap një fond prej mijëra
faqesh. Mulla Mehmeti ka lënë në dorëshkrim: “Mevludin”, “Israja dhe Miraxhi i Pejgamberit a.s.”, “Besime t’plota – nasihat”,
“Texhvid” (Mbi rregullat e të kënduarit të Kur’anit), “Texhvid i
ri në gjuhën shqipe”, “Hydbe të zgjedhura në gjuhën shqipe”,
“Katërdhjetë hadithe - përkthim me komentim”, ilmihalin e vëllimshëm “Dritë e madhe feja islame”, një “Vasijetname”, një
“Ahidname” dhe shumë kaside.
Një nga shkrimet e tij më të rëndësishme është pa dyshim
përkthimi dhe komentimi i xhuzit të fundit të Kuranit – xhuzi
“Amme”, i shkruar gjatë kohës sa ishte në burg, d.m.th. midis
viteve 1951-1952. Megjithëse thuhet se mulla Mehmeti ka përkthyer dhe komentuar shtatë xhuze, ne disponojmë vetëm një pjesë
nga xhuzi i fundit.
E gjithë kjo veprimtari e pasur e mulla Mehmetit, sikurse
edhe biografia e tij, me pak përjashtime, vazhdon të mbetet e panjohur për studiuesit tanë.
3

Dr. Hakif Bajrami, Planet sekrete për likuidimin e shqiptarëve nga Kosova
1950-1956, nën numrin rendor 218, revista “Dituria Islame”, f. 26, nr. 86,
Prishtinë, 1996.
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3. Përse nuk është
e njohur vepra e mulla Mehmetit
Tri janë shkaqet kryesore, mendojmë, që kanë ndikuar që vepra e këtij alimi shqiptar nga më prodhuesit e brezit të tij, të mbetej e panjohur:
Së pari, kushtet dhe rrethanat në të cilat jetoi e veproi dhe në
të cilat ai u formua si intelektual.
Së dyti, vepra e tij, ndonëse e vëllimshme dhe shumëdimensionale, nuk njihet, sepse është shkruar në gjuhën shqipe me grafi
arabe, d.m.th. një mënyrë kjo e tejkaluar për kohën kur jetoi dhe
shkroi ai.
Së treti, të gjitha dorëshkrimet e mulla Mehmetit janë shpërndarë në Opojë, Prizren dhe në ndonjë vend tjetër, d.m.th. dorëshkrimet e tij kanë mbetur tek miq të besuar, ndër të tjera edhe
përkthimi e komentimi i pjesshëm i Kuranit, por prej tyre, deri
më tani, janë gjetur vetëm disa, kurse është botuar vetëm “Mevludi” 4.

4. Përkthimi
dhe komentimi i xhuzit “Amme”
Kur flasim për këtë përkthim (të pjesshëm) të Kuranit në gjuhën shqipe dhe për mulla Mehmet ef. Salihun si përkthyes, para
së gjithash duhet të kemi parasysh faktin se ai është shkolluar në
medresetë e kohës dhe se ka mësuar e ka përdorur gjuhën arabe,
osmane e perse, d.m.th. ai ka qenë i ndikuar nga mësuesit e tij,
nga metodat e arsimimit të asaj kohe dhe nga literatura në këto
gjuhë. Kjo në njërën anë, kurse, në anën tjetër, kjo tregon qartë
4

“Mevludi” i Mulla Mehmetit me një vështrim nga S. Mehmeti është botuar në
antologjinë e autorëve Faik Luli – Islam Dizdari, Mevludët në gjuhën shqipe,
Shkodër, 2002, f. 687 – 704.
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se përkthimin e Kuranit ky autor e ka bërë nga gjuha e origjinalit,
d.m.th. nga arabishtja.
Dorëshkrimi që disponohet, është i shkruar dhe i ruajtur në
një fletore. Ai, sikurse u tha, është i shkruar në gjuhën shqipe me
shkronja arabe të llojit “nes’h”, mjaft lehtë i lexueshëm dhe tepër
korrekt. Ka format 17x12. Ka nga 21 reshta në faqe. Është i vokalizuar. Fillon me kaptinën 88 - “El-Gashije”, kurse përfundon me
kaptinën 98 - “El-Bejjine”, d.m.th. ka gjithsej 11 sure të xhuzit të
fundit. Ka gjithsej 420 faqe (210 faqe të formatit A4). Ka të shënuar numrin e faqeve, që fillon nga faqja 238 – 451. Kjo na jep të
kuptohet se mulla Mehmeti ka përkthyer dhe ka komentuar edhe
kaptinat pararendëse të xhuzit të fundit, d.m.th. përveç përkthimit
e komentimit të kaptinave që disponojmë ne, mulla Mehmeti do
të ketë përkthyer dhe komentuar edhe kaptinat e tjera të këtij xhuzi, dhe ato do të jenë shkruar në fletore të tjera, të cilat, me siguri,
gjenden tek ndonjë pasardhës a mik i autorit.
Pikërisht për këtë arsye dhe pikërisht në mungesë të fillimit
dhe fundit të dorëshkrimit, nuk na është e njohur se si e ka quajtur ky autor përkthimin dhe komentimin e tij; nuk dimë se kujt
ia ka kushtuar, a ka shënuar në të ndonjë parathënie a pasthënie,
siç ka bërë në veprën “Katërdhjetë hadithe - përkthim me komentim” ose në ilmihalin “Dritë e madhe feja islame”, ku autori konstaton: “Deri tash pej arnaudve si deti ulema, edhe pse pat me
harfe arabi, arnaudçe ni risale kush nuk e maroj”,5 Nuk dimë, po
ashtu, a ka pasur ndonjë shënim tjetër, i cili në fillim do të na
tregonte arsyet, metodën e punës, vështirësitë e përkthimit etj.
Ç’është e drejta, në veprën e sipërpërmendur “Dritë e madhe
feja islame”, në faqet 53 – 186, mulla Mehmeti ka përkthyer dhe
ka komentuar edhe 11 kaptina të tjera të xhuzit të fundit të Kuranit, të mbiquajtura “Kaptinat e shkurtra”, duke filluar nga kaptina e 105 – “El-Fil”, deri tek kaptina e 114 – “En-Nas”, e përveç
këtyre ka përkthyer dhe ka komentuar edhe kaptinën e parë të
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Kuranit – “El-Fatiha”. Këtë e ka bërë, siç shkruan ai, që ata që e
falin namazin me këto kaptina, t’ua dinë edhe kuptimin, në mënyrë që “namaz mrenda sa kije mundësi mananë parasysh me marë,
t’u ju lut Allahut Dhyl-Xhelal mej ba dikat, në qetër anë mendja
mos me dalë”6, sepse “Kuran, dhiker edhe kur bajmë na dua, bahet murad edhe kabul me mana”7.- shkruan ai. Këto kaptina kanë
një përkthim e komentim më të shkurtër sesa kaptinat paraprake.
Gjithë kjo konform natyrës së ilmihalit, të cilin në radhë të parë,
autori ia dedikonte masës së gjerë dhe fillestarëve.
Sido që të jetë, nga numri i gjithëmbarshëm i kaptinave të përkthyera dhe të komentuara nga mulla Mehmet ef., ne disponojmë
gjithsej 22 kaptina ose saktësisht 277 faqe të formatit A4, që do të
thoshim se janë të mjaftueshme që këtij përkthyesi t’i sigurojnë
një vend meritor në historinë e përkthimeve të Kuranit në gjuhën
shqipe dhe më gjerë.
Në fillim të çdo kaptine, autori, natyrisht ka shënuar “Bismilahin” origjinal - në arabishte. Pastaj ai jep një shënim rreth vendit të zbritjes dhe numrit të ajeteve, si p.sh. “Suretul-Kadri, në
Mekkei Mukerreme nazil, pesë ajete xhami’a”, d.m.th. “Kaptina
e Kadrit, e zbritur në Mekë, gjithsej pesë ajete”.
Përkthyesi në disa raste merr një ose më shumë se një ajet
nga kaptina që përkthen, p.sh. kaptina “Et-Tin”. Ajetet i ka të
shkruara në arabishte dhe nuk kanë numra, po ata janë të nënvizuar me një vijë përsipër, traditë kjo e njohur në literaturën klasike islame, kurse përkthimin e ajeteve e ka futur në kllapa të
mesme, e më pastaj ka bërë komentimin.
Në vazhdim po paraqesim përkthimin e katër ajeteve të para
të kaptinës “Et-Tin” dhe përkthimin e kaptinës “El-Kadër” të
përkthyera nga mulla Mehmeti:

6
5

Mulla Mehmet ef. Salihu, “Dritë e madhe feja islame”, dorëshkrim, f. 54.

7

Mulla Mehmet ef. Salihu, “Dritë e madhe feja islame”, dorëshkrim, f. 185.
Mulla Mehmet ef. Salihu, “Dritë e madhe feja islame”, dorëshkrim, f. 53.
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Kaptina “Et-Tin”

 ﻧﻪ ﻣﻜﻪﺀ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻧﺎﺯﻝ ﺗﺖﺁﻳﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ- ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﲔ
ﺑﺎﻯ ﺑﺌﻪ ﭘﺭ ﻓﻴﻚ ﺍﺫﻩ ﭘﺭ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺍﺫﻩ ﭘﺭ ﻃﻮﺭ ﺳﻴﻨﺎﻥ ﺍﺫﻩ ﭘﺭ ﻣﻜﻪﺀ ﻣﻜﺮﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﻣﲔ
ﳏﻘﻖ ﻭﺭﺗﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﻨﺲ ﻣﲎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﻬﺸﻢ ﺍﻣﺎﺭﻭﺁﻡ
1.2.3.4. Baj be për fiqin edhe për zejtunin8, edhe për Turi Sinanë, edhe për Mekkei mukerremen – beledin emin. Muhakkak, vërtet, insan xhinsin9 me ni syret ma të jehshëm i
maruem”.

Kaptina “El-Kadër”

 ﻧﻪ ﻣﻜﻪﺀ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻧﺎﺯﻝ ﭘﻳﺲ ﺁﻳﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ-ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ
. ] ﳏﻘﻖ ﻭﺭﺗﺖ ﻧﺎ ﳑﺎﺫ ﱐ ﺗﺎ ﮊﺩﺭﻳﭙﺎﻡ ﻗﺮﺍﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻧﺎﺗﻦ ﺍ ﻟﻴﻠﺔ ﻗﺪﺭﻳﺖ
 ﻟﻴﻠﻪﺀﻗﺪﺭﻱ ﭘﺭ ﻣﻲ ﳕﻲ. ﺟﻲ ﺗﻘﺎﻟﺰﻭﻱ ﺗﺆ ﻧﺎﺗﺎ ﻟﻴﻠﻪﺀ ﻗﺪﺭﻳﺖ ﻓﺎﺭ ﺳﻨﺪﻱ ﺁﺷﺖ
 ﻣﻼﺋﻜﺖ ﺍﺫﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﺍﻣﲔ ﭘﺭﺟﺚ ﺳﺎ ﭘﻭﻥ ﻣﻪ ﺍﺫﻥ.ﻣﻮﻱ ﺁﺷﺖ ﻣﺎ ﺧﲑﻩ ﻣﺎ ﻣﲑ
[ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺷﺖ ﻗﻴﻮ ﻧﺎﺕ ﺗﺮﻱ ﻷﻥ ﺩﻳﺌﻠﻲ. ﺍﺭﺑﻴﺲ ﻭﺕ ﺁﺗﻨﺎﺕ ﺑﺎﻫﻦ ﻧﺎﺯﻝ
Muhakkak, vërtet na me madhni ta zhdripëm Kuranin azi
mushan natën e lejlei Kadrit
Gji të kallëzojë ty nata e lejlei Kadrit farë sendi ashtë?!
Lejlei Kadër përmbi ni mij muj ashtë ma hajre e ma e mirë
Melaiket edhe Xhibrili emini për gjeth sa punë me iznin e
Rabbisë, vet atë natë bahen nazil10.
Selamet11 është kjo natë deri lenë Dilli.
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Mulla Mehmeti gjatë komentimit të ndonjë ajeti ka komentuar me një a më shumë ajete, d.m.th. ka bërë komentim ajet me
ajet, pastaj ka përdorur hadithe, rivajete e tregime të ndryshme, e
shpeshherë, si poet që ishte, ka përdorur edhe poezi e bejte të tij.
Fryma dhe stili i tij poetik diktohet gjithandej në veprat e mulla
Mehmetit. Për shembull, gjatë komentimit të ajetit 6 të kaptinës
“Ed-Duha”, në të cilin bëhet fjalë për të mirat që Allahu ia ka
dhënë të dërguarit të tij Muhammedit a.s., edhe pse ky ishte jetim,
mulla Mehmeti, përveç të tjerash, shkruan:
Muhammedi shemsi shumus12 pa le hala
Abdullahin babë e pati, jetim e la
Kur ka le Fahri xhihan13 bedri budur14
Babagjysh Abdulmutalibi në dorë e murë
Gjashtë vjet t’uj kanë pika djalit, haj medet
Vdes aj gjyshi hem Eminja nana vet
Gjyshi Abdulmutalib t’uj dhanë këtë jetë
Ebu Talibit i la shumë vasijet15
Ebu Talibi Abdullahin vlla e ka
Pej ni nane pej ni babe kenë ata
Eba Talib ma i ngatë ni mixhë u kanë
Vllazni qerë pat gji janë kanë me qetër nanë
Eba Talib amanet ta lash këtë djalë
Natë e ditë gjeth me ma ruajt sa je i gjallë
Abdulmutalibi temam shkoj n’Ahiret
Eba Talib natë e ditë gjithë mukajet16
Në dorëzim kur e ka marrë shumë i ndimoj
...........................................................

12
8

zejtinin - ullirin
9
insan xhinsin – llojin njerëzor
10
nazil - zbresin
11
selamet - shpëtim

shemsi shumus – diell i diejve
Fahri xhihan – Muhammedi a.s.
14
bedri budur- hëna i hënave
15
vasijet – porosi, testament
16
mukajet – i vëmendshëm, i kujdesshëm
13
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Në tefsirin e tij mulla Mehmeti ka dhënë edhe shpjegime gramatikore, pastaj ka përmendur shkakun e zbritjes (sebebi nuzul)
të disa ajeteve, vlerën, rëndësinë, emrat e kaptinave etj.
E veçanta e këtij përkthimi, duke filluar që nga “Bisimil-lahi...”, vërehet në origjinalitetin e tij dhe mund të përfundohet lehtë se ai nuk është bazuar fare në përkthimet e para të Kuranit në
gjuhën shqipe të Ilo M. Qafëzezit, hafëz Ibrahim Dalliut, hafëz
Ali Korçës ose të ndonjë përkthyesi tjetër. Vërehet po ashtu edhe
përdorimi i fjalëve me të cilat dëshirohet që fjala origjinale të bëhet më e kuptueshme, fjalë që nuk janë në origjinal, p.sh. atributet
e Allahut xh. sh., Muhammedit a.s., Kuranit etj.
Nga e gjithë kjo vërehet një fjalor relativisht i pasur i përkthyesit, një njohje e mirë e gjuhëve arabe e turke, po edhe persiane.
Ai shpeshherë, krahas termave në gjuhët orientale, ka përdorur
edhe përkthimin dhe domethënien e tyre në gjuhën shqipe, duke
dhënë kështu përkthime të qarta dhe të qëlluara, si p.sh.:
muhakkak – vërtet
hakikaten – përnjëmend
axhaibe – çudina (çudira)
vezife – detyrë
xheme’a – me tubue
behil – zemër ngushtë
xhisem – trup
mahzun – mërzi
tertib – renditje
sani’a – mjeshtër
ilm – dijeni
kudret – fuqi, mundësi
irtibat – lidhje
ihtijaxh – nevojë
iktidar – mundësi
nusret – ndihmë
mesken – vend, konak
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Emrin e bukur Allah, mulla Mehmeti e përkthen diku – Perëndi, diku - Rabi, e diku-Zot, po të shumtën e le në origjinal. Krahas emrave të bukur të Allahut, ai pothuaj gjithmonë numëron
edhe disa cilësi e atribute të Allahut, që nuk janë në origjinal, sikurse edhe për Muhammedin a.s., emrin e të cilit, për shkak të respektit, e shoqëron me dy e më shumë atribute.
Nga burimet e përdorura në këtë përkthim, takojmë emrat e
komentuesve të njohur islamë, si Fahrudin Rrazi17, Ibn Seud efendi18, dhe, natyrisht, Imam Kadi Bejdavi19, por jo edhe titujt e
veprave të tyre.

Përfundimi
Me gjithë karakterin e tij, megjithëse i pjesshëm dhe megjithëse i shkruar në gjuhën shqipe me grafi arabe në një kohë relativisht të vonshme, - që vetvetiu e kufizon dukshëm vlerën e tij
shkencore, - përkthimi dhe komentimi i Kuranit nga mulla Mehmeti, kujtojmë, është i rëndësishëm për historinë e përkthimeve të
Kuranit në gjuhën shqipe dhe më gjerë. Për historinë e përkthimeve të Kuranit në gjuhën shqipe është i rëndësishëm, sepse është
një nga përkthimet e para të Kuranit, pas atyre të rilindësve tanë,
d.m.th. afro tri dekada pas përkthimeve të para të pjesshme dhe
tri dekada para botimit të përkthimit të tërësishëm të Kuranit, - e,
sikur dihet, çdo vepër e parë në një fushë ka rëndësi historike,
17

Fahrudin Rrazi (1148 – 1210), është filozof, shkrimtar dhe teolog i njohur islam. Është autori i shumë veprave nga fusha të ndryshme. Në fushën e tefsirit
ka shkruar tefsirin e vëllimshëm “Mefatihul-gajb” – Çelësat e fshehtësisë”,
ose “Tefsirul-Kebir – Tefsiri i madh”, mjaftë i njohur ndër ulematë tanë.
18
"Shejhul-islami" i Perandorisë Osmane Ebu es-Seud Ahmed b. Muhammed
el-Imadi, vdiq më 982/1574. Tefsiri i tij quhet “Irshadul-akli selim ila mezajel-Kitabil-Kerim”.
19
Umer ibn Muhammed ibn 'Ali Ebul-Hajr Nasiruddin el-Bejdavi (vdiq më
1286 miladi). Tefsiri i tij ka qenë shumë i njohur ndër ulematë dhe medresetë
tona. Tefsiri mban titullin "Envar et-Tenzil ve Esrar et-Te'vil" - "Drita e shpalljes dhe fshehtësitë e komentimit".
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edhe kur vlera e saj shkencore është e paktë; është i rëndësishëm
edhe sepse është vepër e shkruar prej një shkrimtari, në të vërtetë
prej një hoxhe e alimi shqiptar, - e në të gjitha veprat e autorëve
kaq produktivë, siç qe mulla Mehmeti, pavarësisht si janë të shkruara dhe në çfarë forme, - do të gjejmë diçka ku pashmangshëm
do të shkëlqejë ky autor, do të gjejmë ide, mendime, thënie, përvoja, situata, përpjekje, përfundime etj.
Dhe, megjithëse ky përkthim, dorën në zemër, është i ngarkuar me orientalizma, pa të cilat sigurisht vlera e tij do të ishte ku
e ku më e madhe, prapëseprapë, na thotë mendja, duhet t’i bashkohet korpusit të përkthimeve të Kuranit tek ne dhe të pasurojë
bibliografinë e përkthimeve të Kuranit në përmasa botërore, njëkohësisht.
Në fund fare, jo vetëm përkthimi e komentimi i Kuranit nga
mulla Mehmet ef. Salihu, po edhe tërë veprimtaria e tij krijuese,
meritojnë, patjetër, një vështrim dhe studim më të hollësishëm
dhe më të gjithanshëm, sepse shkrimet e tij, para së gjithash, janë
me interes për islamologjinë, dialektologjinë, leksikologjinë, filozofinë, etikën etj.
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gjitha ato ndodhin me dëshirën e Tij, gjithëditurinë e Tij,
(për)caktimin e Tij dhe realizimin (krijimin) e Tij.”1

Akaid

Orhan Bislimaj

Domethënia e frazave “Allahu
e ka shkruar” “Allahu ka bërë
emer”
(Shpjegim akaidologjik i thënies
së Imami A’dham Ebu Hanifes r.a.)

،ﻘِﻴﻘﹶﺔﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻋﻢﻬﺒﻜﹸﻮﻥِ ﻛﹶﺴﺍﻟﺴﻛﹶﺔِ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﺤﺎﺩِ ﻣِﻦﺎﻝِ ﺍﻟﹾﻌِﺒ ﺃﹶﻓﹾﻌﻤِﻴﻊﺟ ﻭ:ﻗﻮﻟﻪ

.ِﺭِﻩﻗﹶﺪﺎﺋِﻪِ ﻭﻗﹶﻀ ﻭ،ِﻋِﻠﹾﻤِﻪ ﻭ،ِﺸِﻴﺌﹶﺘِﻪﺎ ﺑِﻤ ﻛﹸﻠﱡﻬﻫِﻲﺎ ﻭﺎﻟِﻘﹸﻬﺎﻟﹶﻰ ﺧﻌﺍﷲُ ﺗﻭ

Ebu Hanife r.a. ka thënë:”Të gjitha veprimet e njerëzve si
lëvizja apo moslëvizja, janë fitim i mirëfilltë i tyre, ndërsa

Ndodh shpesh, varësisht prej rasteve dhe ndodhive, tek dëgjojmë njerëzit të thonë: ”Allahu e ka shkruar”, “Allahu ka bërë
emer” “Allahu e ka caktuar” apo “ishte caktim i Allahut” etj..
Përdorimi i këtyre frazave në këso rastesh, është i lejueshëm dhe
me vend. Pranimi i tyre paraqet një deklarim besimor të drejtë
ndaj Allahut të Madhëruar, ani pse jo rrallë përdoren si shprehje
rutinore, pa e ditur fare domethënien e vërtetë të tyre.
Shprehjet e këtilla zakonisht pasojnë edhe pas rasteve gëzimi,
edhe pas fatkeqësive. Për këtë arsye, është mjaft me rëndësi të dimë se si është e mundur që një vepër (të mirë apo të keqe) që bën
njeriu, atë t’ia atribuojmë Allahut, kur themi se “Allahu e ka caktuar” “Allahu e ka shkruar”, dhe kjo njëkohësisht të jetë e vërtetë dhe e drejtë. Përkujtoj se domethënia e këtyre frazave, bart një
natyrë tejet komplekse dhe të ndieshme, për se dhe ndoshta do të
duhej një studim më i gjatë dhe më me detale se sa ky. Por, megjithatë të kuptuarit e tyre, mund të arrihet relativisht vetëm pasi
ta kemi lexuar tërë punimin.
Fakt është se këto fraza kontekstualisht kanë të bëjnë me realizimin (procesin) e veprave të njerëzve, prandaj, për t’i kuptuar
ato dhe të ngjashme, kërkohet detyrimisht, në radhë të parë t’i
njohim dhe t’i qartësojmë dy relacione bazë:
Allahu është Krijues i çdo gjëje,
Njeriu është “fitues” i veprës së vet e jo krijues i saj

krijues i vërtetë i tyre është Allahu i madhëruar. Dhe të

A) Allahu është Krijues i çdo gjëje

1

El-Mul-la Alij bin Sulltan Muhammed, El-Kari “Sherhul fikhil ekber li ebi
hanifete en-nu’man”, tahkik Mervan Muhamed Esh-Sha’ar, ‘daru’n-nefais,
botimi i parë – 1417/1997, Bejrut-Libon, fq. 17.
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Të krijuarit si proces, ndërsa reflekton një të vërtetë të madhe
të doktrinës islame, atë të “kada-së” (përcaktimit të paraqenë)
dhe “kader-it”, (ekzekutimit sipas përcaktimit të paraqenë), inkorporon në vete dy komponente karakterizuese:
1. “Gjithëditurinë” ezelijje2 të Allahut xh.sh. për çdo gjë (para se
ajo të ndodhë), që ka ekzistuar në të kaluarën që prej krijimit
të gjithësisë, që ekziston në të tashmen dhe që do të ekzistojë
në të ardhmen deri në Ditën e Kiametit, me një dije të hollësishme që përfshin absolutisht çdo imtësi. E tërë kjo identifikohet me “kada-në” e Tij, e cila nënkupton“Diturinë e Allahut
të Madhëruar dhe Vullnetin e Tij të lartmadhërishëm që në
ezel (pa fillimësi), ndaj çdo gjëje që në kohën kur ato t’i krijojë, të krijohen sipas kësaj dhe asaj cilësie”3; dhe
2. “Krijimin” se Allahu është Krijues i çdo gjëje që ka ekzistuar
në të kaluarën, që ekziston në të tashmen dhe që do të ekzistojë në të ardhmen. Ndërsa kjo identifikohet me “kader-in” e
Tij, i cili e ka domethënien “ e të krijuarit apo të sjellit në ekzistencë të gjërave nga ana e Allahut të Madhëruar në pajtim
të plotë me Gjithëditurinë e Tij, me vullnetin e Tij të lartëmadhëruar dhe me (për)caktimin e Tij qysh në ezel (pafillimësi)”4.

Argumentimi i ’gjithëditurisë’
së Allahut xh.sh. për çdo gjë
Cilësia “el-ilm”-dituria, është cilësi qeniesore e Allahut xh.sh.
dhe ekziston nga Vetë Qenia e të Lartëmadhërishmit. Allahu i
2

El-Ezelijj” është shprehje që nënkupton pafillimësinë, si nga aspekti i pafillimësisë në mosekzistencë (ademijjen), si nga aspekti i pafillimësisë në ekzistencë (vuxhudijjen). Kjo shprehje me këtë kuptim i takon vetëm Allahut xh.sh. i
Cili është i ngahershëm pafillim dhe i gjithmonshëm pafund.
3
Vehbi Sulejman Gavoçi El-Elbanijj, “Erkanu’l imani”, botimi i katërt
1988/1409, Bejrut, fq. 303.
4
Gavoçi “Erkanu’l imani…”op.cit. fq. 303.
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Madhëruar është i cilësuar me cilësinë e dijes dhe Ai është absolutisht i Gjithëdijshëm. Dija e Allahut nuk është sikurse dija e njerëzve. Njerëzit vazhdimisht pajisen me dije dhe i nënshtrohen
transformimit nga mosdija totale (posa lindet) në dije relative.
Ndërsa dija e Allahut është unikate e pandryshueshme dhe absolute. E kjo domethënë se dituria e Tij përfshin në mënyrë
absolutisht të detajizuar, që në ezel (pafillimësi), çdo gjë prej të
mundshmeve (e kjo nënkupton gjithçka përveç Allahut) ende pa
ndodhur krijimi i tyre. Nuk lejohet të thuhet se Allahu i di gjërat
atëherë kur Ai dëshiron t’i krijojë, apo pasi t’i krijojë. Absolutisht
jo! Sepse, nëse pohohet një gjë e tillë, atëherë cilësia e Allahut
‘el-ilm’ nuk qenka e përkryer dhe ezelijje, porse ajo qenka relative dhe mund t’u shtuaka akoma me kalimin e kohës!? Absurd.
Nëse mendohet kështu, atëherë pranohet mendimi se Allahu njëherë na qenka i paditur, e pastaj u pajiska me dije. Estagfirullah!
Një gjë e tillë assesi nuk lejohet për Madhërinë e Krijuesit, ngase
“Allahu është i gjithëdijshëm për çdo send” (El-Ahzab:40).
Dija e të Lartëmadhëruarit për çdo gjë, është në dy aspekte:
në aspektin vertikal, duke depërtuar absolutisht në esencë të çdo
gjëje, p.sh. tek njeriu duke njohur çdo mendim, ide, ndjenjë të tij,
sikurse thotë Allahu i Madhëruar: ”Ne e kemi krijuar njeriun
dhe e dimë se ç’pëshpërit ai në vetvete dhe Ne jemi më afër tij se
damari (që i rreh) i qafës së tij” (Kaf:16); dhe në aspektin horizontal duke përfshirë të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e
çdo gjëje, p.sh. tek njeriu ky aspekt nënkupton diturinë e Allahut
në detaje ndaj tij, në të gjitha fazat, që nga faza e shpirtit, pastaj
jetën në këtë botë, jetën në varreza, jetën në Ditën e Kiametit dhe
çdo fazë tjetër pa dallim. I Lartëmadhëruari thotë: ”A nuk e ditën
ata se Allahu e di fshehtësinë e tyre (në zemra), bisedën e tyre
dhe se Ai (Allahu) i di të gjitha të fshehtat”(Et-Tevbe: 78). Në
këtë ajet tregohet se dija e Zotit përfshin të kaluarën, të tashmen
dhe të ardhmen5. Por, dija e Tij, për punët fjalët dhe çështjet e
5

El-Humsij “Kadaja dhe kaderi …” op.cit. fq. 40
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njerëzve është pasqyruese dhe jo imponuese, ashtu siç është pasqyra reflektuese e veshjes apo lëvizjeve tuaja, dhe nuk është ajo
që ju bën të dukeni të tillë6.

Argumentimi se Allahu
është Krijues i çdo gjëje
Pasi sqaruam gjithëditurinë e Allahut, dalëngadalë kemi filluar t’i kuptojmë frazat se “Allahu e ka shkruar” “e ka caktuar” apo
“ka bërë emer”, do të thotë Allahu e ka ditur një akt të caktuar
ende pa ndodhur ai. Mirëpo, për ta kuptuar në mënyrë të mirëfilltë përputhshmërinë e plotë ndërmjet “gjithëditurisë” së Allahut
ndaj një akti ende pa ndodhur, në njërën anë, dhe karekterizimin e
ndodhjes së aktit me të gjitha detajet e në pajtim të plotë me gjithëditurinë e Allahut, na mbetet ta sqarojmë se Allahu është Krijues i çdo sendi, pra edhe Krijues i njeriut dhe i veprave të tij, në
mënyrë që ato të jenë në koherencë të plotë me gjithëditurinë e
Tij.

* * *
Krijesat e Allahut xh.sh. ndahen në dy grupe:
Grupi i parë: Janë krijesat të cilat nuk kanë mundësi përfitimi, dhe ky grup përfshin të gjitha ato që ndodhin në këtë gjithësi
në mënyrë të detyrueshme dhe absolute (ala vexh’hi’l-kasri ve’lhatmi), siç janë lëvizja e trupave qiellorë, ndryshimi i stinëve, rritja e pemëve, e bimëve, e njeriut dhe shumë prej funksioneve dhe
6

Hisham A.El-Humsij “Kadaja dhe kaderi e vërtetë dhe e drejtë”, boton
“Kibla” Gostivar, 2003, fq. 37.
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lëvizjeve të tij, siç janë gjumi, zgjuarja, përpjekja jetike, vdekja,
dhe të tjera të ngjashme. Për këto gjëra ne nuk kemi ç’të flasim,
sepse në to nuk ka ndonjë problem paqartësie, veçanërisht sepse
dihet se njeriu nuk është përgjegjës për diçka nga veprimet dhe
bërjet e tij, që janë të detyrueshme dhe për të cilat nuk ka as
shpërblim dhe as ndëshkim.7
Grupi i dytë: Janë krijesat që kanë mundësi përfitimi (nga veprimet që bëjnë), një gjë që e karakterizon njeriun për përfitimin
dhe punën e tij në bazë të zgjedhjes së vullnetshme të tij, siç është
interesimi i tij për ushqim, pije, studim, dhe për shumë gjëra të
tjera të ndryshme prej sjelljeve dhe veprave që zgjedh në saje të
vetvetes së tij, dhe pikërisht kjo është ajo për se nevojitet sqarim8.
Veprat e njeriut sipas krijimit të tyre, janë dy llojesh:
Njëri lloj është ai që Allahu i Madhëruar e krijon pa pjesëmarrjen e fuqisë së njeriut dhe pa zgjedhjen e tij të lirë.9 Në këtë lloj
njeriu është i barabartë me ekzistencat e tjera, si kafshët, trupat
inorganikë, bimët dhe trupat qiellorë. Do të thotë kanë lëvizje të
detyrueshme dhe angazhime automatike, në të cilat njeriu nuk ka
kurrfarë merite dhe zgjedhje, si lëvizja e rritjes dhe ato që kanë të
bëjnë me të, si fuqia, pleqëria, dobësimi, lindja dhe vdekja. Po
ashtu emocionet e ndryshme, si dashuria, urrejtja, uria, etja, frika
dhe trembja10.
Ndërsa lloji i dytë përfshin veprimet që Allahu xh.sh. i krijon
me pjesëmarrjen e fuqisë ( )ﺍﻟﻘﺪﺭﺓsë njeriut, dëshirës së tij ()ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
7

Dr.Muhamed Seid Ramadan, El-Butij, “Kubra el-jekinijjat el-kevnijje”, vuxhudul Haliki ve vedhifetu’l mahluki, boton Darul Fikri, botimi i tetë, 1402h,
Damask Siri, fq. 162.
8
El-Butij, “Kubra el- jekinijjat…”op.cit. fq. 162-163.
9
Nurud-din Ahmed bin Mahmud bin Ebi Bekr, Es-Sabuni, “El-bidajetu fi usulid-din”, me përpunim të prof.dr. Bekir Topaloglu, botimi i pestë, 1995, Ankara, Turqi, fq. 66.
10
Prof. Dr. Muhamed Seid Ramadan El-Buti, “Të vërtetat e patundshme të besimit Islam” (detyrimet e njeriut ndaj Krijuesit), boton ASR, Tetovë,
2004/1425, fq. 145.
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dhe zgjedhjes së tij ()ﺍﻹﺧﺘﻴـﺎﺭ11. Të këtij lloji janë veprimet që burojnë nga një sekret i çuditshëm e specifik të cilin Allahu Fuqiplotë ia dhuroi njeriut, që ne e quajmë mundësi për zgjedhje dhe
vullnet. Vullneti i Allahut është që në qenien e njeriut ta mbjellë
këtë sekret, i cili është bosht i mbrojtjes së përgjegjësisë (teklifit)
së njeriut, dhe ta bëjë atë që shumë veprime të tija të burojnë nga
ky sekret, nga i cili ai konsiderohet i lirë dhe me vullnet zgjedhjeje12.
Sa i përket llojit të parë, ai mbetet pa koment, kurse lloji i
dytë është ai që karakterizon këtë qasje.

Argumentet mbi krijimin
e veprave të njeriut
Imam Ebu Hanife r.a. në këtë citat që jemi duke shpjeguar,
jep një konkluzion parimor për këtë. Ai thotë:
”Të gjitha veprimet e njerëzve, si lëvizja apo moslëvizja (të
çfarëdo lloji qofshin siç është kufri, imani, devocioni, mëkati),
janë fitim i mirëfilltë i tyre (domethënë jo nga aspekti i alegorisë në kontekst dhe as nga aspekti i imponimit dhe mbizotërimit, por për shkak të zgjedhjes së tyre në veprimet e tyre,
varësisht nga epshet dhe animi i vetvetes së tyre), ndërsa krijues i vërtetë i tyre është Allahu i Madhëruar (do të thotë i
krijon veprat e njerëzve në pajtim me atë që Ai ka dashur, sepse) “Allahu është Krijues i çdo sendi” (Er-Rra’d:16).13
Në thënien e Ebu Hanifes r.a. ”Të gjitha veprimet e njerëzve,
si lëvizja apo moslëvizja…”, bëhet e qartë se ‘veprime’ të njeriut
konsiderohen edhe ‘lëvizjet’ edhe ‘moslëvizjet’ e tij, përfshirë ne-

11

Nurud-din Es-Sabuni, “El-Bidajetu …”op.cit. fq. 66.
El-Buti, “Të vërtetat …” op. cit. fq. 145.
13
Komenti brenda kllapave është i Alij El-Kariut (shih: El-Kari “Sherhul fikhil
ekber” op.cit. fq. 114-115)
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glizhencën, pakujdesinë, harresën, mendimet, idetë, ndjenjat etj.,
pra, komplet njeriu me gjithçka që posedon ai.
Fakti se njeriu është i lirë në vetvete dhe me vullnet zgjedhjeje në veprimet e tij, ka qenë motiv i idesë se njeriu është “krijues”
i veprave të veta. Kjo mendësi e gabuar apriori paraqet deklarimin e dualizmit të Krijuesit Fuqiplotë, sepse njeriut po i jepet epiteti i ‘krijuesit’, ndërkohë që ai është një krijesë si të gjitha krijesat
e tjera në tërësinë e krijimit të Tij. Prandaj është paradoks të mendohet se ai është krijues, qoftë edhe për veprat e tij. Nuk mund
të ketë krijues mbi krijues. Në këtë gjithësi është një krijues, e Ai
është Allahu, kurse njeriu është ‘fitues’ i veprave të tij.
Krijimi i veprave të njeriut bazohet në besimin e cilësive të
Allahut të Madhëruar dhe Emrat e Tij të bukur, të cilët janë: Dituria ( ;)ﺃﻟﻌﻠﻢFuqia ( )ﺃﻟﻘﺪﺭﺓdhe Vullneti ()ﺃﻹﺭﺍﺩﺓ. Këto cilësi vërtetohen me Kuran14. Për të sjellë në ekzistencë një send, paraprakisht
duhet të ekzistojë dituria dhe njohja e saj në mënyrë të hollësshme. Sipas këtij aspekti gjen shprehjen domosdoshmërisht dituria
(el-ilm). Dhe, kur ky element të jetë i pranishëm, atëherë si element tjetër i domosdoshëm kërkohet fuqia për krijimin e mundësive për të sjellë në ekzistencë një gjë që është projektuar më
parë. Tani këtu gjen shprehjen fuqia (el-kudretu) dhe Allahu është i plotëfuqishëm për çdo gjë. Dhe, pasi të plotësohen këto dy
elemente të domosdoshme, gjithashtu e patjetërsueshme është
prania e vullnetit (el-iradetu), në mënyrë që të ekzistojë dëshira
për ta aktivizuar fuqinë për realizimin e ekzistencës së ardhshme,
sepse, nëse nuk ka vullnet për ekzistencën e diçkaje, në fakt ajo
nuk mund të ekzistojë.
Se veprat e njeriut janë krijim i Allahut e jo i njeriut, vërtetohet me argumente tradicionale dhe me arsyen.
Një prej ajeteve që argumenton drejtpërsëdrejti se veprat e
njerëzve janë të krijuara nga Allahu, është ky:

12

14

(Kur’ani, El-Bekare: 29); (Kur’ani, El-Hadid: 2); (Kur’ani, El-Buruxh: 16).
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“Ky është Allahu, Zoti juaj, nuk ka të adhuruar përveç Tij,
Krijues i çdo sendi, pra adhuroni Atë…” (El-En’am:102).
Ehlu Suneti vel xhemaati ka thënë: Fjala e Allahut “Krijues i
çdo sendi” është në kuptim të përgjithshëm dhe në të hyjnë dhe
punët e njerëzve15. Ndërsa ajeti:
”Ne çdo send kemi krijuar me masë të caktuar”(El-Kamer:49), do të thotë e ka krijuar çdo ekzistencë prej të mundshmeve në masë të caktuar dhe me qëllim të caktuar, kurse është e
qartë se veprat e robërve janë prej krijesave.16
El-Kadi Ebu Bekr El-Bakil-laniu thotë: Dije! Allahu na ka
udhëzuar neve dhe ty se drejtimi i Ehlul hakkit - mbrojtësve të së
vërtetës është:
“Veprat e robërve, që të gjitha, janë të krijuara nga Allahu,
sipas thënies së Allahut: ”Allahu ju krijoi ju dhe atë që punoni
(Es-Saffat:96), dhe sipas hadithit të Resulullahit s.a.v.s. “Allahu
krijon çdo vepërbërës dhe atë që ai bën”17. Prandaj, është i
domosdoshëm besimi se njeriu nuk krijon asgjë prej veprave të
tij, do të thotë nuk shpik nga hiçi (asgjëja), por vetëm është fitues
i tyre, kurse veprat e tij janë të krijuara nga Allahu i Madhëruar
me dëshirën e Tij, diturinë dhe përcaktimin e Tij. Nuk ndodh në
atë që bën njeriu dhe as në sundim (të qiejve dhe Tokës), asnjë
vezullimë (e yjeve) dhe asnjë vërtitje ideje apo mendimi, që të
mos jetë me caktimin e Allahut, me fuqinë e Tij, me vullnetin dhe
dëshirën e Tij. Pa marrë parasysh se a ka të bëjë me të mirën a
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me të keqen; të dobishmen apo të dëmshmen, me imanin apo me
kufrin, me fitoren a zhgënjimin, me lajthitjen apo udhëzimin. Ai
nuk merret në përgjegjësi për atë që vepron, veçse do të merren
në pyetje ata (njerëzit). Të gjitha ekzistencat me intelekt, në çdo
aspekt, si nga trupi i tyre apo veprat, nuk janë tjetër përveçse me
veprën e Krijuesit të Urtë. Nuk e pranon arsyeja që një ekzistencë
të jetë pjesë e krijimit të Allahut, ndërsa një tjetër pjesë e krijimit
të tjetërkujt. Ky është drejtimi i Ehlul hakkit – mbrojtësve të së
vërtetës.18
Në këtë kontekst edhe imam Bejhekiu thotë: Ne jemi përfitues e jo shpikës – krijues”19. Këtë e vërteton fjala e të Lartmadhërishmit:
”E ju fshihni ose thoni fjalën tuaj haptazi; S’ka dyshim se
Ai e di ç’fshehni në zemrat tuaja. A nuk e di Ai Që krijon…”
(El-Mulk:13-14). Ky ajet është argument se krijimi e kërkon njohurinë e ‘krijuesit’ ndaj krijesës në çdo aspekt.20 Prandaj, Allahu
e ka dëshmuar krijimin e Vet në saje të gjithëditurisë së Tij, kurse
njeriu nuk ka dituri për parimet elementare të veprimeve të tij.
Mandej, nëse njeriu nuk është i pavarur në vetekzistencën e tij,
atëherë si do të jetë i pavarur në të gjitha cilësitë e tij21.
Në anën tjetër, sikur njeriu të ishte krijues i veprimeve të tij,
ai detyrimisht do të duhej të ishte “i gjithëditur” i të gjitha detajeve të tyre, sepse krijimi (shpikja) i një gjëje me anë të fuqisë dhe
zgjedhjes së lirë, nuk mund të jetë ndryshe. Kurse një gjë e këtillë

15

Abdul Kerim Tetan; Muhamed Edib El-Kilanijj, “Avnu’l muridi lish-sherhi
xhevheret’it-tevhidi” fi akideti Ehli Sunneti ve’l xhemaati, boton Darul Beshair, botimi i dytë, 1999/1419, pa vend botimi, 1/549.
16
Tetan dhe El-Kilanijj, “Avnu’l muridi…”, op.cit. 1/549.
17
Këtë hadith e citon Ibni Kethiri në Tefsirin e tij 7/22; El-Hatib El-Bagdadiju
në :”Tarihul Bagdad” 2/301, Bejhekiu në “Esma Ves-Sifat” f.260, 388, Albani
në Es-Silsiletus-sahihah, 1637, cituar sipas: Mes’ud bin Umer bin Abdullah,
Sa’dud-din Et-Taftazanij, “Sherhu’l mekasid”, ta’lik Ibrahim Shemsud-din,
botimi i parë, 2001/1422, boton ‘darul kutubi’l ilmijjeh, Libon Bejrut, fq.
3/180.

18

El-Kadi Ebi Bekr Muhamed bin Et-Taj-jib El-Bakil-lanij “Kitabu temhidi’l
evaili ve telhisi’d-delaili” me tahkik të shejh Imadud-din Ahmed Hajdar, boton Mues-sesetu’l kutubi’th-thekafijjeh, botimi i parë 1407 h / 1987 m, Bejrut
Liban, f. 341.
19
Shih:“Sha’bul imani” 1/210, cituar sipas Tetan dhe El-Kilanijj, “Avnu’l
muridi…”, op.cit. 1/549.
20
Tetan dhe El-Kilanijj, “Avnu’l muridi…”, op.cit. 1/549.
21
Tetan dhe El-Kilanijj, “Avnu’l muridi…”, op.cit. 1/550.
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është e pamundur (nga njeriu) 22. Njeriu, kur është në gjumë, bën
disa veprime të vullnetshme, ndërkohë që nuk i di (ndien) fare
detajet e vëllimit të tyre dhe as të mënyrës së tyre.23
Prandaj atë që njeriu nuk e di, nuk mund të mendohet se ekziston prej tij, por, edhe në qoftë se e di, ajo nuk është prej tij, sepse
në qoftë se ai është krijues, atëherë ai obligohet që këtë ta bëjë sipas dëshirës së vet, e ai dëshiron që të mos lodhet dhe as të ndiejë
vështirësi, ndërkohë që ai nuk është i këtillë. Në këtë mënyrë,
argumentet dëftojnë se Krijues i veprave është Allahu24.

Njeriu është “fitues”
i veprës së vetë e jo krijues i saj
Njerëzit gabojnë shumë kur mendojnë se janë ‘krijues’ të veprave të tyre. Pretendimi i njeriut se është krijues i veprave të
veta, drejtpërdrejt i kundërshton parimet kuranore, hadithet e Pejgamberit s.a.v.s, arsyen e shëndoshë dhe, në fund, i kundërshton
frazat “Allahu ka caktuar”, “Allahu ka bërë emer” etj., sepse, si
do të caktojë Allahu për një vepër që e krijuaka tjetër kush??? Jo.
Allahu është Krijues i vërtetë i veprës, ndërsa njeriu është fitues i
saj. Kjo domethënë, njeriu është ai që ia jep ngjyrën veprës, që
ajo të jetë e mirë apo e keqe.
Dallimi në mes të “fitimit” ( )ﺃﻟﻜـﺴﺐdhe “krijimit” ()ﺃﳋﻠـﻖ
është se ‘fitimi’ është një çështje, për arritjen e së cilës fituesi
( )ﺃﻟﻜﺎﺳﺐnuk është i pavarur, ndërsa ‘krijimi’ është një çështje, në
krijimin e së cilës krijuesi është i pavarur25. Apo ajo që ndodh me
22

Sa’dud-Dinë Mes’ud bin ‘Umer Et-Taftazanij, “Sherhu’l akaidi’n-nesefijjeti”,
tahkik Muhamed Adnan Dervish, boton ‘mektebetu daril bejruni, pa vend dhe
vit botimi, fq.135-136.
23
Et-Taftazanij, “El-Mekasid”, op.cit. fq. 3/168.
24
Muhamed bin Muhamed bin Abdu’l Kerim El-Bezdevij “Kitabu usuli’d-din”
me përpunim shkencor të Dr. Hans Peter Linss, boton Daru ihjai’l kutubi’l
arebijjeh 1383 h / 1963 m, Kairo, fq. 109.
25
Alij El-Karij, “Sherhu’l fikhi’l ekber” op. cit. fq. 114.
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anë të mjeteve, ajo është “fitim” ()ﺃﻟﻜﺴﺐ, ndërsa ajo që ndodh pa
mjete, ajo është “krijim” ()ﺃﳋﻠﻖ26
Kështu njeriu është ‘fitues’ i veprave të veta e jo ‘krijues’ i
tyre. Si mund ta shpjegojmë këtë, që në shikim të parë duket paksa kontraverse?
Nga sa u tha edhe më lart, Allahu i Madhëruar ia ka dhuruar
njeriut tri cilësi, me anën e të cilave ka mundësuar pjesëmarrjen e
tij në krijimin e veprave, por vetëm si ‘fitues’ i saj e jo edhe si
‘krijues’ esencial, në kuptim të shpikjes nga nonesi (hiçi, asgjëja),
sepse ai vetë (njeriu) është i krijuar. Kështu, i ka dhuruar cilësinë
e “fuqisë” ()ﺃﻟﻘـﺪﺭﺓ, me anë të së cilës kryen veprimin; cilësinë e
“dëshirës” ()ﺃﻹﺭﺍﺩﺓ, me anë të së cilës vendos për të vepruar, dhe
atë të “zgjedhjes së lirë” ()ﺃﻹﺧﺘﻴﺎﺭ, me anë të së cilës dhe me asistencën e dy të parave, ai (njeriu) bën orientimin e kahjes së veprave, përkatësisht që vepra të jetë e mirë apo e keqe.
Allahu i Madhëruar ka theksuar ekzistimin e dëshirës, fuqisë
dhe të zgjedhjes së robit, kur thotë:
”…E, ju pra, veproni si të dëshironi…”(El-Fus-silet: 40),
dhe ajeti tjetër: ”… E kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le
të mohojë…”(El-Kehf:29).
Domethënë, njeriu është absolutisht i lirë në veprimet e tij.
Në Kuran ka shumë argumente që e vërtetojnë këtë liri të plotë të
njeriut në veprimet e tij, dhe se e mira apo e keqja i atribuohen
atij vetë, pa ndërhyrje dhe imponim të jashtëm. Allahu i Madhëruar thotë:
”…Kurse atë që pendohet nga të këqijat, e shpie në rrugë të
drejtë.” (Er-Rra’d: 27) Pastaj ajeti:
”… E kush dëshiron, le të kthehet rrugës tek Zoti i vet”.
(En-Nebe’e: 39).27
Ajeti që u theksua më lart: ”…E, ju pra, veproni si të dëshironi…”(El-Fus-silet:40), e vë në pah “fuqinë” ()ﺃﻟﻘـﺪﺭﺓ, sepse pa
26
27

Nurud-din Es-Sabuni, “El-Bidajetu …”op.cit. fq. 67.
Po ashtu shih ajetet:(Et-Tekvir: 28); (El-Mud-deth-thir: 54-55).
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fuqi nuk mund të mendohet për të vepruar diçka, por e vë në pah
edhe “dëshirën” ()ﺃﻹﺭﺍﺩﺓ, sepse Allahu po thotë: ”si të dëshironi”, që do të thotë veproni sipas dëshirës suaj, dhe është mjaft e
qartë se nuk bëhet fjalë për imponim në veprime. Kurse ajeti: ”…
E kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të mohojë…”(ElKehf:29), e vë në pah “dëshirën”, sepse Allahu po thotë “kush të
dojë”, por e vë në pah edhe “zgjedhjen” ()ﺃﻹﺧﺘﻴـﺎﺭ, sepse Ai po
thotë “kush të dojë, le të besojë e kush të dojë, le të mos besojë” e
kjo faktikisht është mundësi për zgjedhje.
P.sh. Lëvizja ( )ﺃﳊﺮﻛـﺔe cila te njerëzit është veti (karakterizim), ndërsa tek Allahu është e krijuar, atributin e saj e ka te fuqia
e robit. Kjo lëvizje nga aspekti i këtij atribuimi është emërtuar
kesben-fitim, sipas domethënies se ajo është e fituara e njeriut dhe
nuk është kurrfarë imponimi, sepse lidhja e fuqisë së robit është e
futur në zgjedhjen e lirë të tij. Ndërsa kjo lidhje është ajo që tek
ne quhet el-kesbu - fitim28.
Domethënë, fokusimi i fuqisë dhe i dëshirës së robit ndaj
(veprimit të) veprës është kesbun – fitim, kurse realizimi i asaj vepre nga Allahu i Madhëruar, si pasojë e atij (njeriut), është krijim.
Ndërkohë që vepra e mundësuar është një e vetme, që perceptohet nga dy fuqi, por me dy fytyra të ndryshme. Prandaj vepra është
e mundësuar nga Allahu nga aspekti i krijimit, ndërsa e mundësuar nga njeriu, nga aspekti i përfitimit29
Në këtë relacion, imam Bakil-laniu, i cili është prej dijetarëve
të Ehlus-Synetit vel xhematit, ka thënë: Fuqia e Allahut ka të bëjë
me esencën e veprës, ndërsa fuqia e robit ka të bëjë me të qenët e
asaj vepre, vepër devocioni ( )ﻃﺎﻋﺔapo mëkati ()ﻣﻌﺼﻴﺔ, andaj edhe
lidhshmëria e ndikimit të dy fuqive është e ndryshme, siç është
për shembull: flakaresha (goditja me shuplakë) e jetimit, në
shenjë edukimi ( )ﺗﺄﺩﻳﺒـﺎdhe në shenjë lëndimi apo fyerjeje ()ﺇﻳـﺬﺍﺀ.
Vetë esenca e shuplakës ndodh me fuqinë e Allahut dhe me
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efektin e Tij, ndërsa të qenët e saj vepër devotshmërie, në rastin e
parë (për në shenjë edukimi), dhe të qenët e saj mëkat, në rastin e
dytë (në shenjë lëndimi), ndodh me fuqinë e robit dhe efektin e
tij, për shkak të relevancës së saj me vetë dëshirën e tij për të
vendosur30.
Ndërsa kjo dëshirë e njeriut, e cila e shoqëron veprën e tij dhe
fuqinë e tij në bërjen e saj, që të dyja (edhe dëshira edhe fuqia)
janë të krijuara në të njëjtën kohë me aktin e veprës, as para tij e
as pas tij.31 Këtu gjen shprehjen “el-istitaatu”- energjia e mjaftueshme dhe e domosdoshme që nevojitet për të bërë një veprim pa
marrë parasysh natyrën e tij.

Domethënia e “el-istitaatu” energjia e mjaftueshme
Këtë energji Allahu i Madhëruar ia dhuron njeriut në momentin kur dëshira e robit orientohet për të bërë një veprim, për të
cilin ka vendosur ta bëjë. “El-istitaatu”– energjia e mjaftueshme
për të bërë një vepër, krijohet bashkë me krijimin e veprës, as
para veprës e as pas saj, sepse, sikur ajo të ishte para veprës,
atëherë robi do të ishte i panevojshëm për ndihmën e Allahut në
momentin e bërjes së saj. Ndërsa kjo e lajthit dispozitën e tekstit
(Kuranit), ku Allahu xh.sh. thotë: ”Allahu s’ka farë nevoje, e ju
jeni të varfër (keni nevojë)…” (Muhamed:38). Nga ana tjetër, sikur të ishte pas veprës, do të ishte absurd bërja e veprës pa
“istitaatin - energjinë e mjaftueshme dhe pa “taakatin” - fuqinë32.
Konstatimi se realizimi i veprës bëhet vetëm në saje të “istitaatit”– energjisë së mjaftueshme dhe të domosdoshme, të cilën
Allahu ia mundëson, dhe se nuk ka fuqi për ta bërë veprën gjersa
30

El-Karij, “Sherhu’l fikhi’l ekber” op. cit. fq. 119.
El-Karij, “Sherhu’l fikhi’l ekber” op. cit. fq. 116.
32
Ebu Hanife “El-Vesijjeh”, sipas Mustafa Öz “Imam’i A’zamın …” op. cit. fq.
89-90.
31

28
29

Alij El-Karij, “Sherhu’l fikhi’l ekber” op. cit. fq. 118.
Et-Taftazanij “Sherhu’l akaidi…” op.cit. fq. 143-144.
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të mos jetë e shoqëruar me “energjinë e domosdoshme” të
Allahut. Kjo është domethënia e thënies së Pejgamberit a.s.:
 – ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑـﺎﷲnuk ka fuqi dhe as energji pa ndihmën e
Allahut”33, që do të thotë: nuk ka mundësi largimi nga mëkatet
përveçse me mbrojtjen e Tij, dhe as nuk ka fuqi që e mundëson
bërjen e veprës së mirë, përveçse me ndihmën e Tij.34
Në lidhje me këtë, imam Nesefiu r.a., pasi përmend se kjo energji e mjaftueshme krijohet në të njëjtën kohë me veprën, shton:
Ky emër (el-istitaatu) nënkupton ekzistimin e shkaqeve, mjeteve
dhe gjymtyrëve. Dhe pikërisht ky istitaat është ajo mbi të cilin
sajohet e vërteta e të ngarkuarit me obligime ()ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ35.
Thënia e imam Nesefiut: “ky istitaat është ajo mbi të cilin sajohet e vërteta e të ngarkuarit me obligime (”)ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ, e qartëson se njeriu obligohet me përgjegjësi para Allahut për ngjyrën
e veprës e jo për krijimin e saj. Allahu është krijues i saj, ndërsa
njeriu e shkakton natyrën e saj duke qenë plotësisht i lirë.
Prandaj, vepra e njeriut quhet ‘fitim’ e jo ‘krijim’, kurse vepra
e Allahut quhet ‘krijim’ e jo ‘përfitim’. Përfitimi është veçori për
robin, ndërsa krijimi është veçori për Krijuesin, sepse krijimi
është në kuptim të nxjerrjes në ekzistencë.36
Rrjedhimisht, Allahu xh. sh. i gjykon (i merr në përgjegjësi)
njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër mbi këtë gjë, e cila quhet
fitim ()ﺃﻟﻜـﺴﺐ, do të thotë përmes gatishmërisë (vendosjes) individuale për të kryer veprën. A nuk e vëren Fjalën e Allahut:
“…Atij (njeriut) i takon ajo që fitoi…” (El-Bekareh:286),
pastaj: "Ata që fitojnë (bëjnë) mëkatin, do të ndëshkohen për
mëkatin e bërë”(El-En’am:120), dhe ajete të tjera të shumta, të
cilat theksojnë se e gjithë poenta e shpërblimit dhe e ndëshkimit
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është mbi bazën e asaj që njeriu e ka fituar. Domethënë: orientimi
(vullnetar) i tij ndaj (mos)realizimit të një gjëje, për të cilën është
urdhëruar apo ndaluar. Ndërsa Allahu i madhëruar ka dashur që
krijimi i Tij dhe Fuqia e Tij të jenë në pajtim me orientimet e tyre
(njerëzve)37.
Krijim i veprave të njeriut, ka karakter të përgjithshëm (absolut) dhe nuk bën kurrfarë dallimi nëse vepra e njeriut është e mirë
apo është e keqe. Allahu është krijues i çdo gjëje, qoftë e mirë
apo e keqe, e ëmbël apo e hidhur.”Ndërsa, kur njeriu e mësyn apo
kur ai zgjedh veprën e mirë, në atë moment Allahu i Madhëruar, i
krijon atij forcë a fuqi, për t’ia mundësuar bërjen e saj, kurse, kur
ai mësyn veprën e keqe, në atë moment Allahu i krijon fuqi për ta
bërë atë.38
Të këtij drejtimi janë Ehlu -Syneti, Allahu xh.sh. i ndihmoftë
ata, të cilët thanë: Veprat e robërve dhe të gjitha krijesat, janë krijesa të Allahut. Nuk ka krijues tjetër të tyre pos Allahut, pa marrë
parasysh se a janë ato substanca apo aksidenca. Në këtë rrugë
ishin ashabët (shokët e Pejgamberit a.s.) dhe tabiinët (brezi menjëherë pas ashabëve), kënaqësia e Allahut qoftë mbi të gjithë ata39.

Allahu krijon edhe të mirën edhe të
keqen
Thënia e Imamit: ”Dhe të gjitha ato (veprat qofshin të mira a
të këqija) ndodhin me dëshirën e Tij, gjithëditurinë e Tij,
(për)caktimin e Tij dhe realizimin (krijimin) e Tij.”
Në këtë citat Imami, sqaron se veprat e njerëzve, përkatësish
çdo gjë që ekziston, ndodh me dëshirën e Tij, gjithëditurinë e Tij,
(për)caktimin dhe realizimin e Tij.

33

“Kenzu’l Umal”:2/3950; 8/23190, 23270, 23274 dhe 23276, cituar sipas Alij
El-Karij, “Sherhu’l fikhi’l ekber” op. cit. fq. 116.
34
El-Karij, “Sherhu’l fikhi’l ekber” op. cit. fq. 116.
35
Et-Taftazanij “Sherhu’l akaidi…” op.cit. fq. 145-148.
36
Nurud-din Es-Sabuni, “El-Bidajetu …”op.cit. fq. 67.

37

El-Butij, “Kubra el-jekinijjat…”op.cit. fq. 164.
Et-Taftazanij, “El-Mekasid”, op.cit. fq. 3/166.
39
Es-Sabuni, “El-Bidajetu …”op.cit. fq. 64-65.
38
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‘(Për)caktimi’ dhe ‘realizimi’ janë dy cilësi veprimi të
Allahut të Madhëruar, të cilat i referohen gjithëdijes së Allahut
xh.sh.. Domethënë, Allahu është i Gjithëdijshëm, prandaj, normalisht, gjithçka di në detaje, përfshirë kohën kur do të ndodhë, mënyrën se si, vëllimin, formën dhe absolutisht gjithçka tjetër që i
karakterizon ato. Sipas këtyre ‘përcaktimeve’, pason edhe realizimi (krijimi) i tyre. Ndërsa dëshira (el-meshietu) apo vullneti (eliradet), që janë një, identifikojnë ‘lejen’ për ekzisitimin e çdo gjëje. Pa vullnetin e Allahut nuk ekziston asgjë absolutisht. Njeriu
nuk bën asnjë hap apo lëvizje a vepër, pa vullnetin e Allahut.
Më lart pamë se njeriu nuk mund të realizojë asnjë lëvizje,
pra, asnjë vepër, të mirë a të keqe pa ‘energjinë e mjaftueshme’
(el-istitaatu). Këtë energji atij ia dhuron Allahu xh.sh., prandaj
dhe Ai, në esencë, është krijues i veprave të tij, ngase tjetër krijues nuk ka. Në këtë kontekst Allahu i Madhëruar është Krijues i
veprave të njeriut, të mira apo të këqia, ndërsa njeriu është ai që,
me vullnetin e tij, bën përcaktimin e llojit të veprës.
Ndonëse edhe vepra e mirë, edhe vepra e keqe e njeriut, janë
krijim i Allahut, megjithatë, në mes tyre ekziston një dallim esencial, që i dallon ato. Këtë veçori e qartëson vetë Ebu Hanifeja
r.a., kur thotë:
“Të gjitha veprat e mira janë të obliguara me urdhrin e
Allahut xh.sh., me dashurinë e Tij, kënaqësinë, dijen, dëshirën,
caktimin dhe përcaktimin e Tij.
Ndërsa të gjitha veprat e këqija (mëkatet) ndodhin me diturinë e Tij, caktimin, përcaktimin dhe dëshirën (vullnetin) e Tij,
por nuk ndodhin me dashurinë e Tij, as me kënaqësinë e Tij e as
me urdhrin e Tij.”40
Pra, Imami na ka njoftuar se veprat e këqija ndodhin me dëshirën (vullnetin) e Allahut, por ato nuk ndodhin me dashurinë e
Tij, as me kënaqësinë e Tij, e as me urdhrin e tij. Këto tri cilësi,
ndërsa tërheqin vijën ndarëse ndërmjet veprave, tregojnë se ve40

El-Karij, “Sherhu’l fikhi’l ekber” op. cit. f.17.
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prat e këqija nuk ndodhin me kënaqësinë e Zotit. Këtu gjen
shprehjen dallimi në mes vullnetit (dëshirës) dhe kënaqësisë
(dashurisë) së Allahut xh.sh. ndaj veprave të njeriut.

Dallimi në mes ‘vullnetit’ (dëshirës)
dhe ‘kënaqësisë’ (dashurisë)
Ekziston dallimi në mes dëshirës apo vullnetit, në njërën anë,
dhe kënaqësisë apo dashurisë, në anën tjetër.
Vullneti (el-iradetu) dhe dëshira (el-meshietu) në parim kanë
të bëjnë me kënaqësinë dhe dëshirën e Allahut të Madhëruar për
krijimin e veprave, pa i predestinuar kurrfarë valorizimi natyrës
së tyre, sepse këtë ngjyrë ia jep njeriu, në bazë të zgjedhjes së tij
të lirë, për t’u miratuar nga Allahu xh.sh..
Ndërsa kënaqësia (er-rida) apo dashuria (el-mehab-betu) kanë të bëjnë me vlerësimin e veprës së fituar nga njeriu. Nëse vepra është e mirë, me të gjitha kushtet që kërkon ajo tek Allahu,
atëherë pa dyshim kënaqësia dhe dashuria e Allahut është për atë
vepër, por, në qoftë se ajo vepër është e keqe, sepse bie ndesh me
parimet që ka caktuar Zoti, atëherë edhe kënaqësia dhe dashuria e
Allahut nuk janë në atë vepër, ndërkohë që në të dy rastet janë të
pranishme edhe vullneti edhe dëshira.
Pra, vullneti dhe dëshira e karakterizojnë veprën nga krijimi
esencial, kurse kënaqësia dhe dashuria kanë të bëjnë me cilësimin e veprës. Kjo domethënë, Allahu është i vullnetshëm si për
veprën e mirë si për veprën e keqe, por në rastin e parë Ai është
edhe i vullnetshëm edhe i kënaqur, ndërsa në rastin e dytë, Ai
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është i vullnetshëm, por jo edhe i kënaqur. Allahu e ka krijuar derrin, dhe për këtë Ai është i vullnetshëm, mirëpo nuk është i kënaqur nga ngrënia e tij prej njeriut. Apo Allahu e ka krijuar kufrin
(mosbesimin në Allahun) me vullnetin e Vet, mirëpo Ai nuk
është i kënaqur nga mosbesimi (kufri) i robërve të Tij.
Këtu do të përpiqem t’ju jap një shembull, që të kuptoni më
mirë dallimin në mes dëshirës së Allahut dhe pajtimit a kënaqësisë së Tij:
Çdo prind e do fëmijën e vet, atij i dëshiron sukses dhe lumturi në jetë. Por, nëse fëmija është i padëgjueshëm dhe kryeneç,
prindi e këshillon atë dhe duron padëgjueshmërinë e tij. Mirëpo,
nëse fëmija tejkalon kufijtë e mosrespektimit dhe padëgjueshmërisë, prindi do ta nxjerrë nga shtëpia me dëshirën e tij. Megjithatë, kur fëmija largohet nga shtëpia, prindi fillon të qajë dhe të
ndihet keq për të, për arsye se, edhe pse e nxori me dëshirën e tij,
ai nuk është i kënaqur dhe nuk pajtohet me veprimet e fëmijës.41
Po ashtu mësuesi, i cili dëshiron që nxënësit e tij të jenë të
suksesshëm dhe të shkëlqyer, nxënësit të dobët do t’i japë notë të
ulët dhe do ta lërë ta përsërisë vitin shkollor. Të gjitha këto, mësuesi i bën me dëshirën e tij, sepse e tillë është drejtësia dhe korrektësia që kërkohet nga çdo individ në shoqëri. Mirëpo, dëshira
e mësuesit nuk do të thotë se ai është i kënaqur dhe pajtohet me
ngecjen e nxënësit të tij42
Dhe, si përfundim për këtë, e themi atë që kanë thënë Imami
dhe të gjithë dijetarët e Ehlu-Synetit, që veprat e mira janë edhe
me urdhrin e Allahut, me dëshirën e Tij, kënaqësinë, dijen, dëshirën, përcaktimin dhe realizimin e Tij, ndërsa të këqijat ndodhin
me të gjitha ato që ndodhin të mirat, përveçse ato nuk ndodhin
me dashurinë e Tij, me kënaqësinë dhe as me urdhrin e Tij.
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Koherenca e ‘vullnetit’ të Allahut me
‘vullnetin’ e njeriut, në krijimin e
veprave
Vullneti i Allahut karakterizohet për përmasat absolute të të
ekzistuarit të çdo gjëje, të mirë a të keqe, të ëmbël a të idhët, sepse, siç thotë dijetari i famshëm Gavoçi:”sikur të bëhej gjë pa
dëshirën e Tij, kjo do të thoshte se Zoti është i dobët, përderisa në
pronësinë e Tij ndodh ajo që Ai nuk dëshiron të jetë, e kjo është
një gjë e pamundshme”43.
Në këtë kontekst ekziston hadithi i vërtetë për atë për se janë
të një mendimi edhe selefi (të parët) edhe halefi (të mbramët)
se:”çka ka dashur Allahu, ka ekzistuar dhe çka nuk ka dashur,
nuk ka ekzistuar”44
Të mos harrojmë atë që kemi thënë më sipër, se dëshira e
Zotit lidhet me dijen e Tij; Ai e ka ditur qysh para fillimit për
robërit e Tij se çdo të dëshirojë secili të flasë e të punojë, po kjo
nuk do të thotë se dëshira e Tij e shtyn njeriun të bëjë atë që ai
nuk dëshiron ta bëjë45. Mirëpo, kjo do të thotë se nuk mund të
ndodhë prej veprimeve të njeriut diçka e që Allahu të mos ketë
vullnet për të, siç thotë vetë i Lartmadhërishmi: ”Po ju nuk mund të doni gjë, përveç nëse do Allahu” (El-Insan: 30), ku ai ka
informuar se njeriu nuk dëshiron diçka përpos asaj që dëshiron
Allahu. Kur njeriu e do të mirën apo të keqen, edhe Allahu xh.sh.
është që më për paradashës i asaj46.
Domethënë, nuk ka kurrfarë kundërshtie ne mes vullnetit të
Allahut dhe vullnetit të njeriut, i cili buron nga vetë zgjedhja e tij
për një veprim, sikurse që nuk ka kurrfarë imponimi në veprim.
43

41
42

El-Humsij Kadaja dhe Kaderi, op.cit. fq. 15.
El Humsij Kadaja dhe Kaderi, op.cit. fq. 15.
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Vehbi S. Gavoçi, “Nyja e besimit sipas Tahaviut” boton “Dituria Islame”, Prishtinë, 1995, fq. 60.
44
Suneni i Ebu Davudit, Kitabu: Es-sunnetu, babu: Luzumus-suneti, hadithi nr.
3996.
45
Gavoçi “Nyja e besimit…” op.cit. fq. 60.
46
El-Bezdevij “Kitabu usuli…” op.cit. fq. 45.
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Seid Ramadan El-Butij, pas një diskutimi të thukët që bën për
këtë çështje, më pas ofron një shembull:
Le të themi se ti dëshiron të dish shkallën e sinqeritetit dhe të
besueshmërisë të shërbëtorit që ke në shtëpi. Që ta arrish këtë, i
jep shërbëtorit një shumë parash dhe e dërgon në treg për të të
blerë disa nevoja, kështu që atij i jep mundësi të veprojë si të
dojë, pa i vënë ndonjë mbikëqyrës dhe pa ia ngushtuar rrugët.
Me këtë planifikim ke për qëllim që atij t’i mundësosh të jetë
i lirë dhe të veprojë sipas dëshirës, në mënyrë që të bëjë atë që
do, e të lërë atë që nuk do dhe t’i përgjigjet vetëm ndërgjegjes së
vet, duke gëzuar një vullnet pa asnjë lloj detyrimi, me qëllim që
të dalë në shesh brendia e tij. Nëse ai nga kjo detyrë kthehet i pasuksesshëm, duke mos e përmbushur amanetin, s’do mend se
edhe ti je i vullnetshëm për këtë rezultat47 siç je i vullnetshëm
edhe për rezultatin e tij, nëse ai kthehet duke e përmbushur amanetin në një shkallë të lartë. Kjo është kështu, sepse ti nuk e lë atë
të veprojë i lirë për diçka tjetër, por vetëm që të shfaqet rezultati,
pa marrë parasysh çfarë rezultati do të jetë, e do atë rezultat - je i
kënaqur apo nuk je. Pasi kjo t’u sqarua, mësove se fati i vullnetit
njerëzor, krahas vullnetit të Allahut, nuk është ndryshe vetëm se
sikur fati i vullnetit të shërbëtorit në krahasim me vullnetin e
zotërisë së tij, duke e ditur se Allahu është i lirë nga përngjasimi.
Nga kjo kuptojmë se vullneti yt, i cili ka të bëjë me veprimet e
tua të llojit që kryhen me zgjedhjen dhe praninë e vullnetit tënd;
është i ngërthyer brenda vullnetit të Allahut të Madhëruar, dhe
kjo jo nëpërmjet detyrimit e në mënyrë të dhunshme”48
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Pas gjithë këtij diskutimi, gjegjësisht pasi ta kemi kuptuar se
Allahu është i gjithëdijshëm për çdo gjë; se Ai është Krijues i çdo
ekzistence të mundshme; se Ai është Krijues i njeriut dhe i veprave të tij, por duke i dhënë njeriut cilësinë e vullnetit, fuqisë dhe
zgjedhjes, e ka lënë plotësisht të lirë në përcaktimin e ngjyrës së
veprës mbi bazën e së cilës ai është përgjegjës; se njeriu është fitues i veprave të tij dhe jo krijues, - kemi arritur ta kuptojmë domethënien e vërtetë të këtyre frazave.
Lejohet të thuhet ‘Allahu ka caktuar’, zakonisht pas ndonjë
ndodhie a veprimi, qoftë për raste gëzimi a fatkeqësie. Kjo pasqyron gjithëditurinë e Allahut xh.sh. në kuptimin se Ai e ka ditur
veprimin e caktuar ende pa ndodhur, mënyrën se si do të ndodhë,
kur do të ndodhë dhe gjithçka tjetër në lidhje me të. Ky është ai
‘caktimi’ i Tij, por pa e imponuar atë që të ndodhë kështu apo
ashtu, sepse e pamë më lart se kësaj gjëje i paraprin vullneti i lirë
i njeriut i cili miratohet plotësisht nga Allahu; dhe se Ai (Allahu)
është Krijues i atij veprimi duke ia dhuruar njeriut ‘energjinë e
mjaftueshme’ (el-istitaatu) në momentin kur dëshira e njeriut
orientohet për ta bërë atë veprim.
Po ashtu lejohet të thuhet: “Allahu e ka shkruar”, si për
raste gëzimi si për raste fatkeqësie. Edhe kjo i referohet ‘gjithëditurisë’ së Allahut xh.sh. dhe do të thotë se Allahu xh.sh. i ka
shkruar të gjitha veprat në “Levhi Mahfudh” (Pllakën e Ruajtur)49, para se ato të ndodhin. Allahu xh.sh. thotë:
“Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, që të
mos jetë në shënime (libër, Levhi Mahfudh) para se të ngjajë
ajo, e kjo për Allahun është lehtë” (El-Hadid: 22).

Përfundime mbi këto fraza
49

47

Duke theksuar dallimin sepse Allahu e di brendinë e njeriut dhe e di se çfarë
do të zgjedhë njeriu me vetë dëshirën e vet.
48
El-Buti, “Të vërtetat …” op. cit. fq. 146.

“Levhi Mahfudhi” - është pllaka e ruajtur në të cilën janë të regjistruara çdo
gjë në mënyrë të hollësishme. “Të vërtetën e saj nuk e di askush përpos
Allahut xh.sh. Nganjëherë ajo shprehet me emrin Um-mu’l Kitab - nëna e librit, dhe cilësohet se është një depo në të cilën janë të regjistruara gjithçka që
ka ndodhur dhe gjithçka që do të ndodhë nga ajo që është e përcaktuar në gjithëditurinë e Allahut. (Ebu Abdilah Amir Abdilah Falih, “Mu’xhemu elfadhi’l
akideti”, botimi i dytë 1420 h /2000, Rijad, fq. 363 – 364).
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Ndërsa, kur thuhet: ”Allahu ka bërë emer”, sërish qoftë në
raste gëzimi a fatkeqësie, në këtë rast kemi një dallim në përdorim. Fjala ‘emer’ është fjalë e gjuhës arabe. Ajo ka disa kuptime,
porse në këtë frazë vjen me domethënie të ‘urdhrit’. E kjo do të
thotë: ‘Allahu ka urdhëruar”. Mirëpo, kjo frazë lejohet të përdoret vetëm për veprat e mira dhe në raste gëzimi e jo për veprat e
këqija dhe në raste fatkeqësie. Më lart, në thënien e Ebu Hanifes
r.a., pamë se veprat e këqija (mëkatet), në dallim prej veprave të
mira, nuk ndodhin as me dashurinë e Allahut xh.sh., as me kënaqësinë e Tij e as me urdhrin e Tij (la bimehab-betihi ve la biridaihi ve la biemrihi). Për këtë arsye nuk lejohet të thuhet se Allahu
urdhëron të keqen!? Nuk lejohet, sepse Allahu ka thënë:
”…Allahu nuk urdhëron të shëmtuarën…” (El-A’raf 28). Po
ashtu: ”…Ai (Allahu) ndalon nga imoraliteti, e neveritura dhe
dhuna…” (En-Nahl:90). Prandaj, si rezultat i kësaj, mbetet rregull që për veprimet e këqija apo në raste fatkeqësish, kur njeriu
pëson qoftë vetiu apo nga faktorë të jashtëm, të mos thuhet se
‘Allahu ka bërë emer / ka urdhëruar’, sepse kjo do të përkthehej
se Zoti urdhëruaka dëmtimin e robërve të Tij, kurse Ai ka thënë:
”…Unë nuk jam zullumqar për robërit” (Kaf: 29), po njerëzit
janë zullumqarë të vetvetes. Mirëpo, lejohet të thuhet:’Allahu e
ka shkruar’, ‘Allahu e ka caktuar’ dhe fraza të tjera të ngjashme.
Një konstatim i njëjtë jepet edhe për rastet e aksidenteve të
ndryshme në komunikacion dhe në zhvillimet ndërnjerëzore. Në
fillim të citatit të Ebu Hanifes u përmend se ‘vepra të njeriut llogariten edhe ‘lëvizjet’ edhe ‘moslëvizjet’ e tij, prandaj edhe fatkeqësitë që godasin njeriun, janë nga këto dy aspekte. Veprat e
njeriut, si bie fjala vetëvaret apo mbytet me veturën e tij, apo i
del veturës përpara e ajo e shkel, konsiderohen prej “lëvizjeve”
të tij. Këto njeriu i bën vetë dhe ai është fajtor për këtë. Ndërsa
pakujdesia e vetëdijshme e njeriut, si për shembull: e sheh rrezikun që po i kanoset e ai nuk largohet, pra nuk ‘lëviz’, qoftë qëllimisht qoftë nga neglizhenca a pakujdesia, - konsiderohen prej
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moslëvizjeve të tij, për se dhe ai është përgjegjës për to. Në raste
të tilla lejohet të themi:’Allahu e ka shkruar’ ‘Allahu e ka caktuar’, nga fakti se Allahu është krijues i veprave dhe lëvizjeve të
njeriut, dhe fakti se Ai është i gjithëdijshëm për çdo imtësi para
se ai (njeriu) ta bëjë atë. Mirëpo, nuk lejohet të themi: ”Allahu ka
bërë emer / ka urdhëruar”, sepse Allahu nuk e urdhëron njeriun
që ai të vetëvaret apo ta ngasë veturën pa kontroll, apo t’i dalë veturës përpara e ajo ta shtypë, apo t’i thotë kur të kanoset rreziku,
mos u largo. Përkundrazi. Njeriu këto i vepron lirshëm dhe pa
imponim. Ndërsa kur njeriu orientohet vullnetshëm për ta vepruar
akëcilin veprim, edhe Allahu është i vullnetshëm për zgjedhjen e
tij, duke ia dhuruar “istitaatin’- energjinë e mjaftueshme për ta realizuar zgjedhjen e tij, edhe pse Allahu mund të mos jetë ‘razi’
për veprimin përkatës.
Prandaj, për pësimet e tij, njeriu është vetë fajtor e jo Allahu i
Madhëruar, sikundër që ai është meritor për veprimet e mira të tij.
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Sipas Enciklopedisë së Madhe Franceze të Shkencave, Letërsisë dhe Artit, dijetarët, në mesin e njëqind përkufizimeve mbi
religjionin, kanë zgjedhur dy:
1. Religjioni është mënyrë, sipas së cilës njeriu realizon lidhjen
e tij me forcat e larta,
2. Religjioni është ajo që përfshin të gjitha njohuritë, dhe çdo
forcë, të cilat nuk mund të provohen në mënyrë shkencore.2

Nga e drejta islame

Ajni Sinani

Karakteri fetar i së Drejtës
islame
Islami është mënyrë e jetës; themelet e tij mbështeten në rrënjët e Shpalljes Hyjnore, mënyrë e jetesës e lejuar nga vetëdija
për Zotin dhe e orientuar nga Vullneti i Zotit, që aktualizon të mirën dhe drejtësinë e jetës së njeriut. Muslimani e ka për detyrë që
ta ndjekë mënyrën e këtillë të jetës, ta dëshmojë atë me fjalë e me
vepra si dhe të përpiqet që ajo të mbizotërojë në këtë botë.1
Fjala din, të cilën Kurani e përmend me qindra herë dhe zakonisht e përkthejmë me fjalën “fe”, ka domethënie të shumta: ajo
përfshin tërë jetën e njeriut këtu në Tokë dhe atje lart. Kjo fjalë
tekstualisht do të thotë: “nënshtrim” ndaj vullnetit të Zotit, si në
jetën e individit, ashtu edhe të bashkësisë. Në këtë kuptim fjalët
islam dhe din shënojnë të njëjtën gjë.
Nga kjo konkludohet se Islami dallon nga ajo që kuptohet me
fjalën religjion në Perëndim.

1

Ebul Ala el Mevdudi, Të Drejtat e Njeriut në Islam, Shkup, 1413/1992, f. 6

Islami nuk pajtohet plotësisht me përkufizimin e parë, sepse
Islami, përfshin njëkohësisht jo vetëm çdo gjë të njohur, që ka të
bëjë me lidhjet e njeriut me forcat e larta, por edhe marrëdhëniet
e njeriut me njeriun.
Islami ndryshon edhe nga përkufizimi i dytë, sepse Kurani në
këtë aspekt thotë: ”Po u sqarojmë ajetet - shenjat atyre që dinë”,
”…atyre që kuptojnë”, dhe ”…atyre që mendojnë.”.
Pra, feja-dini, sipas Kuranit, është ajo që pajtohet me dijen,
arsyen dhe të menduarit.3
Sipas Islamit, muslimanëve askush tjetër përveç njerëzve të
ditur e të mençur, nuk mund t’ua shpjegojë fenë. I Gjithëdijshmi
në Kuranin fisnik thotë: Feselu ehle dhikri in kuntum la talemune.
Në vend të ndarjes në fetare dhe jofetare (profane), gjërat në
Islam ndahen sipas faktit se janë të brendshme dhe të jashtme.
Shteti merret me gjërat e jashtme pa marrë parasysh a kemi të bëjmë me ceremonitë fetare apo me gjërat profane. Shteti islam duhet të përpiqet të zhvillojë të gjithë individët, si në aspektin
shpirtëror ashtu edhe në atë profan.
Në gjuhën arabe fjala “hakk” është nocioni bazë për “drejtësi”. El Hakk është ndër emrat e parë të Zotit.4 Termi kuranor el2

Dr. Muhammed Abdullah Draz, Ed- Din, Bejrut, 1390/1970, f. 34-37.
Dijalog islamskih i Evropskih Ucenjaka, Sarajevë, 1979, f. 21.
4
Nocioni hakk është ndër më të pasurit në gj. arabe. Ai përfshin Zotin, Kuranin
(i cili gjithashtu quhet el hakk ), ligjin, obligimet tona ndaj Zotit dhe Ligjit të
Tij, si dhe të drejtat dhe të kërkuarit tonë. Çdo send, në bazë të faktit se ekziston, posedon “hakk-un” e vet, obligimet dhe të drejtat ndaj Zotit. Të drejtat
3
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hakk e Vërteta/e Drejta nënkupton njëkohësisht Vetë Zotin, dhe
të Vërtetën absolute dhe transhendentale; el hakk ka të bëjë me
Dërguesin (Zotin) dhe me pranuesit (njerëzimin) “e të drejtave të
Zotit” (Hukukullah). Ai që i respekton dhe u bindet të drejtave të
këtilla, e pozicionon veten në atë që është e drejtë/korrekte në el
hakk, e sheh realitetin e njëmendtë dhe shfrytëzon të drejtat që
dalin nga el hakk.5
Mendimi islam ka përmbajtur gjithnjë diskursin mbi të drejtat
e Zotit dhe të drejtat e njeriut (hukuk Allah dhe hukuku adem),
nga të cilat të parat kanë përparësi dhe prioritet ndaj të dytave.
Pra, të respektuarit e të drejtave të njeriut, në të vërtetë është një
aspekt dhe një kusht bazë, për respektimin e të drejtave të Zotit.6
Ibn Sina dhe shumë intelektualë muslimanë, konsiderojnë se
drejtësia mund të sigurohet në popull me një ligj të drejtë, i cili
nuk mund të caktohet nga njeriu, për dy arsye:
1. Njeriu nuk mund ta dallojë plotësisht të vërtetën, apo ta lirojë
veten nga paragjykimet e tij;
2. S’ka garanci për zbatimin e ligjit, ngase nga vetë natyra e tij,
njeriu preferon veten ndaj të tjerëve, prandaj, kur diçka është
kundër interesit të tij, ai e refuzon.
Prandaj, ligji duhet të vijë nga Zoti, për të depërtuar në thellësinë e vetëdijes së njeriut dhe për të garantuar zbatimin, shpërblimin dhe dënimin. Kjo imponon njohjen e Vetë Zotit, Ligjdhënësit
të vërtetë.7
Një ligj që vjen prej Zotit pranohet lehtë dhe është më i besueshëm prej të gjithë besimtarëve, sepse ata e dinë mirë që Bërësi i
nuk i takojnë vetëm qenieve njerëzore, por të gjitha krijesave. Shih Sejid Husein Nasr, Srce islama, el Kalem, Sarajevë, 1423/2002, f. 360, 361.
5
Muhamed Arkoun, Ljudska Prava i Islam, në: Ljudska Prava u Kontekstu Islamsko-Zapadne debate, përgatiti Enes Kariç, Sarajevë, 1996, f. 161.
6
Shih Muhamed Arkoun, në: Ljudska Prava u Kontekstu Islamsko-Zapadne debate, op. cit., f. 162.
7
Dr. Murteda Mutahari, Qëllimi i Jetës, Gjilan, 1997, f. 15,16.
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ligjit ka dije të plota për të gjitha aspektet e subjektit që trajton
ligji, nuk ka interesa vetjakë dhe u jep rëndësi interesave të të gjithëve.8
Të gjithë popujt e vjetër kanë pasur ligjet e veta të posaçme,
mirëpo asnjë popull nuk ka pasur shkencë juridike me ligje abstrakte dhe të qarta; kodet nuk kanë ekzistuar para Shafiut (150204h./767-820 e.s.), i cili në veprën e tij me emrin “Risale”, këtë
shkencë e quan “Rrënjët e ligjit”, rrënjë prej të cilave zhvillohen
degët e rregullave të sjelljeve njerëzore. Kjo shkencë, e quajtur
më vonë usuli Fikh, merret njëkohësisht me filozofinë e drejtësisë, termat dhe parimet ligjdhënëse dhe interpretimin e aplikimin e
teksteve juridike. Vetë ligjet janë degë të këtij “druri”.9 Këta autorë për zgjedhjen e këtyre termave kanë qenë të inspiruar nga
këto ajete kuranore:
“A nuk e sheh se All-llahu sjell shembull fjalën e mirë sikur
pemën e mirë, rrënja e së cilës është ngulitur fort, kurse
degët i ka kah qielli. Me leje të Zotit të vet i jep frytet e veta
në çdo kohë-dhe All-llahu u sjell shembuj njerëzve, ndoshta
do të mendojnë.” (Ibrahim, 24-25)
Sheriati mund të kuptohet më së miri nëpërmjet përdorimit të
simbolit të pemës së përmendur në ajetin e sapopërmendur kuranor: Ligji i Zotit është i ngjashëm me pemën, rrënjët e së cilës janë të mbjella fort në truallin e Shpalljes, degët e së cilës përhapen
në anë të ndryshme dhe degëzohen në shumë drejtime.
Ligji islam është i dhënë nga Zoti i Gjithëmëshirshëm, që
dëshiron të ofrojë lehtësim për robërit e Vet e jo vështirësim. Si të
mos veprojë kështu, kur i Gjithëmëshirshmi është më i mëshirshëm sesa nëna ndaj fëmijës së vet? Ai s’ka nevojë për ndihmën e
robërve të Vet, nuk anon nga ndonjë sekt, gjini apo gjeneratë dhe
nuk ia lejon ndokujt atë që ua ndalon të tjerëve. Si të veprojë kë-

8
9

Beheshti & bahonar, po aty, f. 342.
Dr. Muhammed Hamidullah, Hyrje në Islam, Tiranë, 1993, f. 137.
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shtu, kur Ai është Zoti i të gjitha botave?10 Të gjitha të drejtat, detyrat dhe mundësitë aplikohen njëlloj mbi të gjithë që i përkasin
Islamit. Prandaj në Islam nuk ka nevojë për prift, që të ndërmjetësojë ndërmjet njeriut dhe Zotit. Në Islam nuk pranohet lojalitet
tjetër veç lojalitetit ndaj Zotit, Pejgamberit të Tij, prindërve dhe
bashkësisë që ka për qëllim konstituimin e mëshirës së Zotit në
Tokë.
Sistemi politik i Islamit bazohet në tri themele kryesore: në
tevhid (Njësia e Zotit), risale (Pejgamberia) dhe hilafe (Mëkëmbësia në tokë).11 Pushteti islam nuk është as tirani, as pushtet
absolutist, veçse është pushtet kushtetues, i bazuar në mendimin e
shumicës, në përputhshmëri të plotë me parimet kuranore dhe me
traditën e Muhammedit a.s.
Prandaj lufta e gjatë e Kishës dhe shtetit, që u zhvillua në Perëndim, është tërësisht e huaj për mendimin islam. Në Islam askush nuk është i autorizuar, qoftë ai individ apo institucion, që të
kërkojë për vete të jetë përfaqësues i Zotit, sikurse pretendon, pa
të drejtë, Kisha dhe kleri i krishterë.
Në Islam nuk ka klerizëm. Zoti është Zot, ndërsa njeriu është
njeri. Pejgamberi ka qenë transmetues i Shpalljes dhe, me vdekjen e tij, përfunduan të dyja (edhe pejgamberia, edhe shpallja).
Ligjet hyjnore, të cilat i la pas vetes Muhammedi a.s., janë ligje të
Zotit, por nuk janë Vetë Zoti. Zoti ka biseduar vetëm me pej-

10
11

Dr. Jusuf Kardavi, Hallalli dhe Harami në Islam, Shkup, 1998/1418, f. 350.
Tevhidi Nënkupton atë se Zoti është Krijuesi, Mbështetësi dhe Zotëruesi i gjithësisë dhe i çdo gjëje që ekziston në të –organike, apo inorganike. Risale paraqet mediumin nëpërmjet të cilit ne i pranojmë ligjet e Zotit. Nëpërmjet këtij
burimi ne i kemi pranuar Kuranin, Librin në të cilin Zoti ka shtjelluar ligjin e
Tij, dhe interpretimin autoritativ e të ilustruar të atij Libri, me anë të fjalëve e
të veprave nga ana e të Dërguarit,Muhammedit a.s. Hilafeti e nënkupton atë
se njeriu, sipas Islamit, është mëkëmbës i Zotit në tokë, që do të thotë se me
anën e virtyteve dhe fuqisë që ia ka dhuruar Zoti dhe brenda kufizimeve që i
janë caktuar, kërkohet që ai të ushtrojë pushtetin Hyjnor., shih: Mevdudi, Të
drejtat e njeriut në Islam, f. 9-10.
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gamberë, ndërsa të gjithë njerëzit e tjerë janë në nivel të njëjtë.12
Sistemi islam i legjislaturës u qaset problemeve nga një kënd i
gjerë, duke u bazuar në njohjen e shpirtit të njeriut, në njohjen e
ndjenjave dhe prirjeve të tij, në njohjen e jetës së njeriut, duke i
marrë parasysh nevojat dhe ndryshimet e tij, duke krijuar lidhje
organike mes vlerave fetare dhe morale.13
Është fakt se, vetëm Kurani i shenjtë dhe Syneti përcakton
aspektin juridik të Islamit dhe pasqyron kuptimin e tij të vërtetë.
Duke përjashtuar çdo autoritet jashtë këtyre të dyjave, përmbajtja
dhe praktikimi i së Drejtës islame lirohet nga trashëgimia e shtresuar e ndikimeve të ndryshme njerëzore.
Prandaj, zbatimi i së Drejtës islame nuk duhet të ngatërrohet
me kurrfarë koncepti perëndimor të teokracisë, sipas të cilit
sundimtari është trashëgimtar i Zotit dhe asgjë nuk kufizon
pushtetin e tij.
Esencialisht, e Drejta Islame dallohet nga e drejta evropiane, në aspektin e burimeve të veta ligjore dhe të materies që
rregullon në një sferë më të gjerë dhe, sikurse kemi theksuar më
lartë, dhe ajo në thelb është me karakter fetar.
Në Takvimin e vitit 2005 është botuar Deklarata Islame (e
Kajros) e të Drejtave të Njeriut.
Në vijim, pason Deklarata Islame (e Parisit), e cila provon faktin se e Drejta islame është me karakter fetar dhe se burim kryesor i saj është Kurani dhe Hadithi.

12
13

Seid Ramadan, E Drejta Islame, Gjilan, 2000, f. 48-49.
Dr. Jusuf Kardavi Veçoritë e përgjithshme të islamit, Prishtinë, 2002, f. 133.
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Deklarata Islame Universale (e Parisit)
e të Drejtave të Njeriut
”Është dokumenti i dytë bazë, i shpallur prej Këshillit Islamik, në
fillim të shekullit 15 të epokës Islame. E para ishte Deklarata
Islame Universale, e shpallur prej Konferencës Internacionale,
mbajtur në Londër, prej 12- 15 prill 1980.”
Deklarata Islame Universale e të Drejtave të Njeriut, bazohet
në Kuran dhe Synet dhe është përpiluar prej studiuesve eminentë
muslimanë, juristëve dhe përfaqësuesve të lëvizjeve dhe mendimit islamik.
Dashtë All-llahu t’i shpërblejë ata të gjithë për përpjekjet e
tyre dhe të na udhëheqë ne në rrugën e drejtë.
Paris 21 Ka’ade 1401 Salim Azam
19 shtator 1981 Sekretari i Përgjithshëm ”
Dokumenti i përgjithshëm i të drejtave të njeriut në Islam
(19 shtator 1981.)
(Shih http:// www.alhewar.com/ISLAMDECL.html Përkthimin e Deklaratës Islame për të Drejtat e Njeriut e kam bërë nga
gjuha angleze nga adresa e përmendur në internet, duke e krahasuar edhe me tekstin e gjuhës arabe, shih: Muhammed El Gazali,
Hukukul Insani, bejne talimil Islami ve Ilanil Umemil Mutehideh,
Kairo, 1422/2002.shën. A.S.)
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Deklarata Islame për të Drejtat e
Njeriut
Me Emrin e Allahut, Bamirësit të Përgjithshëm, Mëshiruesit.

Preambula
Këto janë të drejta, të cilat i ka vendosur Krijuesi - i Lartësuar
qoftë Ai. Njeriu, kushdo qoftë ai, nuk ka të drejtë t’i ndryshojë
ose t’i cenojë ato. Pacenueshmëria e tyre, nuk mund të ndikohet
as nga vullneti i individit dhe as nga vullneti i shoqërisë, të përfaqësuar përmes institucioneve të çfarëdo lloj natyre, ose çfarëdo
lloj force. Konfirmimi i këtyre të drejtave, paraqet rrugën drejt
ngritjes së shoqërisë së mirëfilltë islame, drejt:
- Shoqërisë, në të cilën janë të barabartë të gjithë dhe ku nuk ka
privilegje ose diskriminim të individit, për shkak të origjinës,
racës, gjinisë, ngjyrës, gjuhës ose religjionit.
- Shoqërisë, në të cilën barazia është bazë e posedimit të të drejtave dhe përmbushjes së obligimeve, barazia, e cila bazën e saj
e ka në origjinën e përbashkët të gjithë njerëzimit: ”O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre…“ (Kurani: 49, 13.); dhe tek nderimi, me se e ka pajisur
Krijuesi, i Lartësuar qoftë Ai: ”Ne, vërtet, nderuam pasardhësit e Ademit (njerëzit), u mundësuam të udhëtojnë hipur
në tokë e në det. I begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam ata (i lartësuam) ndaj shumicës së krijesave që i krijuam
Ne.” (Kurani: 17, 70).
- Shoqërisë, në të cilën liria e njeriut, me të cilën ai është i lindur,
pajtohet me kuptimin e jetës së tij, dhe në mbrojtjen e së
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cilës, ai e sheh veten e tij, të mbrojtur nga persekutimi, dhuna,
nënçmimi dhe robërimi.
- Shoqërisë, e cila, esencën (bërthamën) e saj e sheh në familje, së
cilës, për këtë arsye, i ofron mbrojtjen, respektin dhe i siguron
të gjitha parakushtet për stabilitet dhe prosperitet.
-Shoqërisë, në të cilën zotëria dhe shërbëtori, para Sheriatit (Ligjit) të Krijuesit, janë të njëjtë, pa privilegjuar ose diskriminuar njërin ose tjetrin.
- Shoqërisë, në të cilën fuqia i është besuar një sundimtari të
mirë, i cili t’i sendërtojë qëllimet në atë mënyrë sikurse ka urdhëruar (porositur) Sheriati.
- Shoqërisë, në të cilën secili është i bindur se vetëm Zoti është
sundimtar i gjithë universit, dhe se çdo gjë është e varur nga
krijimi i Zotit, si dhuratë e mirësisë së Tij, kurse para kësaj
askush nuk kishte asgjë në dispozicion. Është e drejtë e çdo
njeriu, që të marrë pjesën e njëjtë, të kësaj të dhëne nga Zoti:
”Dhe për ju nënshtroi gjithë ç’ka në qiej dhe gjithë ç’ka në
Tokë.” (Kurani: 45,13).
- Shoqërisë, në të cilën vendimet politike merren përmes konsultimit (esh shūra) dhe të cilat, nëpërmjet Ymetit, mbikëqyren
dhe zbatohen: ”…dhe ata që konsultohen në mes tyre.”
(Kurani: 42, 38).
- Shoqërisë, në të cilën gjithsecilit i është dhënë mundësia e njëjtë, që secili sipas prirjeve dhe talentit, të marrë përgjegjësi.
Ai për veprat e tij është përgjegjës para Ymetit, kurse në botën tjetër, para Krijuesit të tij: ”Secili nga ju është bari dhe
është përgjegjës për tufën e tij.” (hadhithi sipas Buhariut,
Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut).
- Shoqërisë, në të cilën sundimtari dhe nënshtetasi janë të barabartë para vendimeve dhe masave gjyqësore.
- Shoqërisë, në të cilën secili është ndërgjegje e gjithë shoqërisë.
Është e drejtë e tij, që të ngrejë padi kundër çdo njeriu, i cili
bën gabime në drejtim të të drejtave të shoqërisë. Ai ka të
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drejtë që të kërkojë edhe përkrahjen nga të tjerët, të cilët janë
të detyruar të jenë në anën e tij dhe që në çështjen e tij të
drejtë, të mos e lënë pa përkrahje.
- Shoqërisë, e cila refuzon çfarëdo forme të tiranisë dhe e cila garanton lirinë, sigurinë, dinjitetin dhe drejtësinë, ndërsa zbaton
të drejtat që paraqet Ligji (Sheriati) i Zotit për njeriun, vepron
pozitivisht në sendërtimin e tyre dhe mbikëqyr ruajtjen e tyre.
Këto të drejta i proklamohen botës ”me këtë dokument”:

- Neni 1 E drejta e jetës
a). Jeta e njeriut është e shenjtë dhe e pacenueshme dhe duhen bërë të gjitha përpjekjet për ta mbrojtur atë. Në veçanti, askush
nuk duhet të jetë i ekspozuar ndaj dëmtimit apo vdekjes, përveçse nën autoritetin e Ligjit (islam, A.S.): ”Kush mbyt një
njeri (pa të drejtë), pa pasë mbytur ai ndonjë tjetër dhe pa
pasë bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë (krimi i tij)
është si t’i kishte mbytur të gjithë njerëzit. E kush e ngjallë
(bëhet shkak që të jetë ai gjallë), është si t’i kishte ngjallur
(shpëtuar) të gjithë njerëzit.” (Kurani: 5, 32).
b). Sikurse gjatë jetës, gjithashtu edhe pas vdekjes, shenjtëria e
trupit të njeriut është e pacenueshme. Është obligim i besimtarit që, kur ta mbështjellë trupin e personit të vdekur me
çarçaf të vdekjes, ai le të bëjë një gjë të tillë me ndërgjegje.
(hadith, transmetojnë Muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe
Nesaiu); ”Mos e shani të vdekurin, sepse së shpejti do t’ju
gjejë ajo që i përgatitni vetes.” (hadith, sipas Buhariut).
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- Neni 2 E drejta e lirisë
Njeriu lind i lirë. Asnjë sulm nuk duhet bërë mbi të drejtën e
tij për lirinë, përveçse nën autoritetin dhe procesin e duhur të ligjit: ”Secili lind me natyrë të tij të pastër.” (hadithi sipas Buhariut dhe Muslimit); ”Që kur i robëroni njerëzit, kur nënat e tyre i
kanë lindur të lirë?! ” (thënie e h. Umerit).
Çdo individ dhe çdo popull e gëzon të drejtën e pacenueshme
të lirisë, në të gjitha format e saj- fizike, kulturore, ekonomike
dhe politike- dhe duhet t’i jepet e drejta për të luftuar me të gjitha
mënyrat e lejueshme kundrejt çdo shkeljeje apo privimi të kësaj
të drejte; dhe çdo individ apo komb i shtypur, gëzon njohjen e së
drejtës legjitime të përkrahjes së individëve apo popujve të tjerë
për një përpjekje të tillë: ”Nuk do të përgjigjet ai, që e kthen me
të njëjtën masë dëmin e pësuar.” (Kurani: 42, 41); ”Ata të cilët,
kur Ne u mundësojmë vendosjen në tokë, e falin namazin, japin
zeqatin, urdhërojnë për të mirë dhe largojnë prej së keqes.”
(Kurani: 22, 41).

- Neni 3 E drejta e barazisë dhe ndalimi i diskriminimit.
a) Të gjithë personat janë të barabartë përpara Ligjit dhe u jepet e
drejta për mundësi dhe mbrojtje të barabartë nga Ligji: ”Arabët nuk kanë përparësi ndaj joarabëve, dhe as joarabët nuk
kanë përparësi ndaj arabëve, as të bardhët ndaj të zinjve dhe
as të zinjtë ndaj të bardhëve, veçse me devotshmëri (hadith i
Pejgamberit a.s.); ”Edhe sikur të vidhte Fatimja, vajza e Mu-
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hammedit, edhe asaj do t’i pritej dora” (hadithi sipas Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut.); ”Më i
dobëti nga ju, është më i forti tek unë, derisa t’ia kthej të drejtën (që i takon), kurse më i forti nga ju, është më i dobëti tek
unë, derisa ia marr të drejtën e tjetrit. (thënia e Halifit Ebu
Bekër me rastin e marrjes së pushtetit).
b) Të gjithë personave duhet t’u jepet e drejta për shpërblim të
barabartë për punë të barabartë: ”Ju të gjithë jeni bijtë e Ademit, kurse Ademi është krijuar prej balte.” (thënia e Pejgamberit a.s. me rastin e Haxhit lamtumirës, hadithi transmetohet
nga Ahmedi); ”E, secilit sipas veprave që bën, i takon shkalla.” (Kurani 46, 19); ”Gjaku i të gjithë muslimanëve është i
barabartë me të tjerët.” (Transmeton Ahmedi).
Asnjë personi nuk duhet t’i mohohet mundësia për të punuar,
ose të diskriminohet në çfarëdo forme, apo të ekspozohet kundrejt një rreziku më të madh fizik, për shkak të besimit fetar, ngjyrës, racës, origjinës, gjinisë apo gjuhës: ”Andaj, ecni nëpër pjesë
të saj (tokës) dhe shfrytëzoni begatitë e Tij.” (Kurani: 67, 15);
”E kush punoi ndonjë të mirë, që peshon sa grimca, atë do ta
gjejë. Dhe kush punoi ndonjë të keqe, që peshon sa grimca, atë
do ta gjejë.” (Kurani 99, 7-8).

- Neni 4 E drejta e drejtësisë
Çdo person ka të drejtë të trajtohet në përputhje me Ligjin,
dhe vetëm në përputhje me Ligjin: ”Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë tek Allahu (tek libri i Tij)
dhe tek i Dërguari.” (Kurani 4, 59); ”Që edhe ti të gjykosh me
atë që të zbriti Allahu, e mos ndiq dëshirat e tyre.” (Kurani: 5,
49).
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Çdo person ka jo vetëm të drejtë, por gjithashtu e ka detyrim
të protestojë kundrejt padrejtësisë; t’u drejtohet për ndihmë mjeteve të parashikuara me Ligj, për sa i përket ndonjë dëmtimi apo
humbjeje personale të padrejtë; të vetëmbrohet kundrejt çdo akuze që është ngritur kundër tij dhe për të siguruar vendim gjyqësor
të drejtë përpara një trupi të pavarur gjyqësor, në ndonjë konflikt
me autoritetet publike apo me ndonjë person tjetër: ”Allahu nuk
do publikimin e shprehjeve të këqija, përveç (publikimit) nga ai,
të cilit i është bërë padrejtësi.” (Kurani: 4, 148); ”Njeriu le ta
ndihmojë vëllanë e tij që bën padrejtësi, ose që i bëhet padrejtësi..
Kur bën padrejtësi le ta ndalojë, ndërsa kur i bëhet padrejtësi, le
ta ndihmojë. (sipas Buhariut, Muslimit dhe Tirmidhiut); ”Imami
(prijësi) është mbrojtje, për të luftohet dhe ai është strehë.” (sipas
Buhariut dhe Muslimit).
Është e drejtë dhe detyrë e çdo personi të mbrojë të drejtat e
ndonjë personi tjetër dhe të bashkësisë në përgjithësi (hisba): ”A
dëshironi t’ju them se kush është dëshmitari më i mirë? Është ai
që vjen me dëshminë e tij, para se të pyetet për të.” (hadithi sipas
Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut).
Asnjë person nuk duhet të diskriminohet, derisa përpiqet të
mbrojë të drejtat private dhe publike: ”Ai që pohon, është i obliguar të japë dëshmi” (hadithi, sipas Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut, Nesaiut); ”Kur, para teje, paraqiten dy palë,
vendos vetëm pasi t’i kesh dëgjuar të dyja palët, sepse kjo procedurë është konform me marrjen e vendimit dhe vendimin e bën të
saktë.” (hadithi sipas Ebu Davudit dhe Tirmidhiut).
Është e drejtë dhe detyrë e çdo muslimani të refuzojë t’i bindet çfarëdo urdhri, i cili është në kundërshtim me Ligjin, pa marrë
parasysh se prej kujt është marrë ai: ”Nuk ka bindje ndaj krijesës
që çon në mëkatim ndaj Krijuesit.” (hadithi sipas Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut.); ”Muslimani është
vëlla për muslimanin, ai nuk i bën padrejtësi dhe respekton tjetrin.” (hadithi sipas Buhariut).
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- Neni 5 E drejta e procedurës së drejtë gjyqësore
Asnjë person nuk duhet të konsiderohet fajtor për një kundërvajtjeje dhe të bëhet përgjegjës e t’i nënshtrohet ndëshkimit,
veçse pasi t’i provohet fajësia, para një trupi gjyqësor të pavarur:
”Çdo njeri në bashkësinë time konsiderohet i pafajshëm, përveç
atyre që punojnë publikisht të kundërtën.” (sipas Buhariut dhe
Muslimit).
Asnjë person nuk duhet të shpallet fajtor, përveçse pas një
procesi gjyqësor të ndershëm dhe pas mundësisë për mbrojtje, që
i është siguruar atij: ”Ne nuk dënuam askënd para se t’ia dërgojmë të dërguarin.” (Kurani: 17, 15); ”Nuk është ndonjë mëkat
nëse keni gabuar pa dashje, por (është mëkat) ajo që zemrat
tuaja bëjnë qëllimisht.” (Kurani: 33, 5).
Ndëshkimi duhet të jepet në përputhje me ligjin, në përpjesëtim me seriozitetin e shkeljes dhe me marrjen në konsideratë të
rrethanave, nën të cilat është kryer ajo: ”Nëse ndonjë njeri i pandershëm u sjell ndonjë lajm, sqarojeni mirë.” (Kurani: 49, 6).
Asnjë veprim nuk duhet të konsiderohet krim, derisa ai nuk
parashikohet si i tillë në formulimin e qartë të Ligjit: ”Ato janë
norma të All-llahut.” (Kurani: 2, 229).
Çdo person është përgjegjës për veprimet e tij. Përgjegjësia
për një krim nuk mund të shtrihet tek anëtarët e tjerë të familjes
apo të rrethit të tij, të cilët nuk janë përfshirë direkt apo indirekt
në kryerjen e krimit në fjalë: ”Dhe asnjë mëkatar nuk do të bartë
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mëkatet e tjetrit.” (Kurani: 17, 15); ”Çdokush është përgjegjës
për atë që bën vet.” (Kurani: 52, 21); ”Zoti na ruajttë- tha ai- si
të marrim tjetër në vend të atij ku gjetëm gotën tonë?! Atëherë
ne jemi mizorë!” (Kurani: 12, 79).

- Neni 6 E drejta për t’u mbrojtur
kundrejt shpërdorimit të pushtetit

192

Takvim – Kalendar 2007

- Neni 8 E drejta për mbrojtjen e nderit dhe reputacionit

Çdo person ka të drejtë të mbrohet kundrejt shqetësimeve prej
organeve zyrtare. Ai nuk është përgjegjës për të dhënë llogari për
vetveten, përveçse të bëjë mbrojtjen kundër akuzave të ngritura
kundër tij, apo ai të jetë gjetur në një situatë, kur mund të jetë
ngritur një padi në mënyrë të arsyeshme, në lidhje me dyshimin e
përfshirjes së tij në një krim: ”E ata që fyejnë besimtarët dhe
besimtaret, për se ata nuk janë fajtorë, ata kanë ngarkuar veten
me një mëkat shumë të madh.” (Kurani 33, 58).

Çdo person ka të drejtë të mbrojë nderin dhe reputacionin e tij
kundrejt shpifjeve, akuzave të pabaza, apo përpjekjeve të paramenduara të përgojimeve dhe shantazheve: ”Gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shenjtë, sikurse është e shenjtë kjo ditë
juaja, në këtë muaj tuajin dhe në këtë qytet tuajin.” (nga Haxhi i
Lamtumirës i Pejgamberit a.s. në Mekë); ”Dhe mos hulumtoni
për zbulimin e të metave të njëri-tjetrit, dhe mos përgojoni njëritjetrin.” (Kurani 49, 12); ”Dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me
llagape.” (Kurani 49, 11).

- Neni 7 E drejta për t’u mbrojtur kundrejt torturës

- Neni 9 E drejta e strehimit

Asnjë person nuk duhet t’i nënshtrohet torturës mendore a
trupore, apo të poshtërohet, apo të kërcënohet me dëmtim, ai vetë, ndonjë i afërt apo ndonjëri që është i dashur për të, apo të detyrohet forcërisht për të pohuar para komisionit të një krimi, apo
të jetë i detyruar të miratojë një akt, i cili është i dëmshëm për interesat e tij: ”Ata që i torturojnë njerëzit në këtë botë, do të dënohen nga Zoti në botën tjetër.” (hadithi sipas Buhariut, Muslimit,
Ebu Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut); ”Zoti ia ka falur bashkësisë sime gabimin, harresën dhe atë për se është e detyruar.”
(hadithi sipas Ibn Maxhes).

Çdo person i persekutuar ose i shtypur, ka të drejtë të kërkojë
strehim dhe azil. Kjo e drejtë i garantohet çdo qenieje njerëzore,
pavarësisht prej racës, religjionit, ngjyrës apo gjinisë: ”E nëse
ndokush prej idhujtarëve të kërkon strehim, strehoje në mënyrë
që t’i dëgjojë fjalët e Allahut (Kuranin), e mandej përcille deri
në vendin e tij të sigurt.” (Kurani 9, 6).
Shtëpia e Zotit, Qabeja në Mekë, është vend i shenjtë për të
gjithë muslimanët: ”Dhe kush hyn në të, ai është i sigurt.” (Kurani: 3, 97).
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”Dhe kur shtëpinë (Qabenë) e bëmë vendkthimi dhe vendsigurie për njerëzit.” (Kurani 2, 125); ”Të cilën Ne e bëmë të barabartë për njerëz, qofshin vendës ose të ardhur.” (Kurani 22,
25).

- Neni 10 Të drejtat e pakicave
Parimi kuranor - nuk ka detyrim në fe, rregullon të drejtat fetare të pakicave jomuslimane: ”Në fe nuk ka dhunë.” (Kurani: 2,
256).
Në një vend musliman pakicat fetare duhet të kenë alternativë
për të qenë të qeverisur, për sa u përket çështjeve të tyre civile
dhe personale, sipas Ligjit Islamik apo prej ligjeve të vetë atyre:
”Po, nëse të vijnë, ti ose gjykoji ose ktheju shpinën! Dhe, nëse
ua kthen shpinën, ata nuk mund të bëjnë asgjë. Por nëse i gjykon, gjykoji drejt, sepse All-llahu i do të drejtët.” (Kurani: 5, 42);
”E përse ata kërkojnë prej teje që t’i gjykosh ti kur e kanë Tevratin, ku gjenden normat e All-llahut? Pastaj ata prapë i kthejnë
shpinën.” (Kurani: 5, 43); ”Edhe pasuesit e Inxhilit le të gjykojnë sipas asaj që ka shpallur Allahu në ta.” (Kurani: 5, 47).

- Neni 11 E drejta dhe detyrimi për të marrë pjesë në mënyrën
e qeverisjes dhe administrimin e çështjeve publike
I nënshtruar ndaj Ligjit, çdo individi në bashkësi (Ymet) i jepet e drejta për të marrë detyra publike: ”Dhe ata që konsultohen
në mes tyre.” (Kurani 42, 38); ”Gjaku i çdo muslimani është i
barabartë; ata e ndihmojnë njëri-tjetrin; madje edhe më i thjeshti
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prej tyre përpiqet të fitojë sigurinë e përbashkët.” (sipas Ahmedit).
Procesi i konsultimit të lirë (Shura) është baza e marrëdhënieve administrative midis qeverisë dhe popullit. Populli gjithashtu
ka të drejtë të zgjedhë dhe të heqë sundimtarët e vet, në përputhje
me këtë parim: ”Unë jam udhëheqësi juaj, por në të njëjtën kohë
nuk jam më i miri jush. Nëse shihni se punoj drejt, më përkrahni,
e nëse vëreni se bëj gabime, më thoni. Më dëgjoni, nëse unë jam i
dëgjueshëm ndaj Zotit dhe Pejgamberit të Tij, e nëse nuk jam i
dëgjueshëm, atëherë as ju nuk jeni të obliguar të më dëgjoni
mua.” (thënia e Halifit Ebu Bekr).

- Neni 12 E drejta e lirisë së besimit, mendimit dhe fjalës
Çdo person ka të drejtë të shprehë mendimet dhe bindjet e tij,
derisa qëndron brenda kufijve të parashikuar prej Ligjit. Megjithatë, askujt nuk i jepet e drejta për të përhapur gënjeshtra, ose për
të qarkulluar thashetheme, të cilat mund të nëpërkëmbin dinjitetin
publik, apo të kënaqet me përgojime, aluzione a të lëshojë shpifje
përgojuese ndaj personave të tjerë: ”Po, nëse hipokritët dhe ata
që kanë zemra të sëmura, dhe ata që përhapin gënjeshtra në
Medinë, nuk ndalen, Ne do të bëjmë që ti të dominosh mbi ta e
pastaj ata nuk do të jenë fqinjë me ty në të, vetëm një kohë të
shkurtër. (Do të jenë) Të mallkuar, kudo që të ndeshen, do të
kapen dhe do të mbyten” (Kurani: 33, 60-61).
Marrja e diturisë dhe kërkimi i së vërtetës, është jo vetëm e
drejtë, por edhe detyrë e çdo muslimani: ”Unë ju këshilloj vetëm
me një gjë: për hir të Allahut, të angazhoheni sinqerisht dy nga
dy ose një nga një, e pastaj të mendoni thellë” (Kurani: 34, 46).
Është e drejtë dhe detyrë e çdo muslimani të kundërshtojë dhe
të luftojë (brenda kufijve të lejuar prej Ligjit) kundër shtypjes,
madje edhe nëse kjo përfshin mospranimin e autoritetit më të
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lartë të shtetit: ”I Dërguari i Allahut është pyetur: Cila luftë e
shenjtë është më e mira? Ai ka thënë: Fjala e së vërtetës drejtuar
sundimtarit despot ” (sipas Tirmidhiut dhe Nesaiut).
Nuk duhet të ketë pengesa në propagandimin e informacionit,
me kusht që kjo të mos rrezikojë sigurinë e shoqërisë apo shtetit,
dhe të kufizohet brenda kufijve të caktuar nga Ligji: ”Kur atyre u
vjen diçka që ka të bëjë me sigurinë ose tmerrin, ata e bëjnë
edhe më të madhe- e përhapin. Sikur t’i drejtoheshin për këtë
Pejgamberit ose përfaqësuesve të tyre, ata do t’i kishin njoftuar.” (Kurani 4, 83).
Askush nuk duhet të përbuzë apo të tallë besimet fetare të të
tjerëve, apo të nxisë armiqësi publike kundër tyre; respekti ndaj
ndjenjave fetare të të tjerëve është obligim i të gjithë muslimanëve: ”Mos i shani ata, të cilëve u luten në vend të All-llahut, se
ata do të shajnë All-llahun nga armiqësia, duke mos e ditur.
Gjithashtu çdo populli ua kemi zbukuruar veprat e tyre. Ata pastaj do t’i kthehen Zotit të vet. Ai do t’i informojë se ç’kanë punuar.” (Kurani 6, 108).

Takvim – Kalendar 2007
ndaluar çfarë është e ndaluar (munker): ”Thuaj: Kjo është rruga
ime, thërras tek All-llahu, haptazi, unë dhe kush më pason
mua.” (Kurani: 12, 108).
Çdo personi i jepet e drejta për t’u përpjekur për themelimin e
institucioneve ku zotërimi i këtyre të drejtave duhet të bëhet i
mundur. Kolektivisht, komuniteti është i obliguar për të krijuar
kushte të tilla, që u lejojnë anëtarëve të tij të zhvillojnë plotësisht
personalitetet e tyre: ”Dhe le të ketë nga ju të atillë që do të
thërrasin në të mirë dhe kërkojnë të bëhen punë të mira e të
pengojnë nga veprat e këqija.” (Kurani: 3, 104); ”Ndihmoni
njëri-tjetrin në bamirësi e devotshmëri dhe mos ndihmoni në
mëkat dhe armiqësi!” (Kurani: 5, 2); ”Nëse dikush sheh dikë që
bën padrejtësi dhe nuk e ndalon nga një gjë e tillë, ai shumë
shpejt do të jetë i dënuar nga Zoti.” (hadithi sipas Ebu Davudit,
Tirmidhiut, Nesaiut dhe Ibn maxhes).

- Neni 13 E drejta e lirisë së besimit

a) Në punët e tyre ekonomike, të gjithë personave u jepet e drejta
për përfitime të plota të natyrës dhe të të gjitha burimeve të
saj. Ekzistojnë mirësi të dhuruara prej Zotit për të mirën e
njerëzimit në tërësi: ”All-llahut i takon pushteti i qiejve dhe i
Tokës, edhe ç’ka në to.” (Kurani: 5, 120); ”Dhe ua ka nënshtruar ç’ka në qiej dhe në Tokë. E tëra është prej tij…”
(Kurani 45, 13). ”As njerëzve mos u cenoni të drejtat e tyre
dhe mos bëni krime e shkatërrime në tokë.” (Kurani 26,
183); ”Se dhuratat e Zotit tënd nuk janë të ndaluara për
askënd.” (Kurani: 17, 20).
b) Të gjitha qenieve njerëzore u jepet e drejta për të siguruar jetesën e tyre në përputhje me Ligjin: ”Në tokë nuk ka asnjë
qenie të gjallë që të mos e ketë ushqimin tek All-llahu.” (Kurani: 11, 6); ”Ai Që jua ka bërë tokën të përshtatshme, and-

Çdo person ka të drejtën e lirisë së ndërgjegjes dhe adhurimit,
në përputhje me bindjet e tij fetare: ”Ju keni fenë tuaj, kurse unë
kam fenë time.” (Kurani: 109, 6).

- Neni 14 E drejta për shoqërim të lirë
Çdo personi i jepet e drejta për të marrë pjesë individualisht
dhe kolektivisht në jetën fetare, sociale, kulturore dhe politike të
komunitetit të tij; dhe për të krijuar institucione e mjete, që kanë
si qëllim të bëjnë atë që është e drejtë (maruf) dhe për të para-
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- Neni 15 Rendi ekonomik dhe të drejtat e evoluimit
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aj ecni nëpër të dhe ushqehuni me furnizimet e Tij.”
(Kurani: 67, 15).
Çdo personi i jepet e drejta për pronën e vet individualisht,
apo në shoqëri me të tjerët. Prona shtetërore e pasurive ekonomike të përcaktuara në interesin publik, është e ligjshme: ”Dhe se
Ai pasuron dhe zbukuron.” (Kurani: 53, 48); ”Atë që ia ka dhënë All-llahu si plaçkë Pejgamberit të vet nga fshatrat, ajo është
e All-llahut, e Pejgamberit, të afërmve dhe bonjakëve e varfanjakëve, dhe udhëtarit, që ajo të mos qarkullojë ndërmjet pasanikëve tuaj.” (Kurani: 59, 7).
I varfri ka të drejtën e një pjese të paracaktuar në pasurinë e të
pasurit, siç përcaktohet prej Zekatit, që obligohet dhe mblidhet në
përputhje me Ligjin: ”Edhe ata që në pasurinë e tyre kanë një
pjesë të caktuar. Për lypësin dhe për atë (nevojtarin) që nuk
lyp.” (Kurani: 70, 24-25); ”Nëse refuzoni të më jepni vetëm një
pjesë të asaj që ia keni dhënë Pejgamberit, do të luftoj kundër
jush.” (thënia e h. Ebu Bekrit).
Të gjitha burimet dhe mjetet e prodhimit duhet të shfrytëzohen në interes të bashkësisë (Ymetit) në tërësi, dhe nuk duhet të
mos përfillen apo të shpërdorohen: ”Cili nga shërbëtorët e Zotit
nuk u ofron ndihmë njerëzve për të cilën është i ngarkuar, nuk do
të gjejë rrugën e tij për xhenet.” (hadithi sipas Buhariut dhe Muslimit).
Me qëllim të përkrahjes së zhvillimit të një ekonomie të balancuar dhe të ruajtjes së shoqërisë prej eksploatimit, Ligji Islamik
ndalon: monopolet, praktikat tregtare restriktive të paarsyeshme,
fajdenë, të detyruarit në bërjen e kontratave dhe publikimin e reklamimeve mashtruese: ”Kush gënjen, nuk është yni.” (hadithi
sipas Muslimit); ”Pejgamberi ka ndaluar shitjen e gjërave të pavlerë dhe të dyshimta.” (hadithi sipas Muslimit, Ebu Davudit,
Tirmidhiut dhe Nesaiut); ”Pejgamberi ka ndaluar shitjen e rrushit, para se të jetë pjekur dhe shitjen e të lashtave (drithërave)
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para se të jenë forcuar.” (hadithi sipas Buhariut, Muslimit, Ebu
Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut); ”Mjerë ata që nuk peshojnë
drejt. Të cilët kur blejnë e marrin masën e plotë prej të tjerëve.
Por kur u masin të tjerëve me litër e kandar, ua mungojnë.”
(Kurani: 83, 1-3); ”Vetëm qyqari monopolizon.” (hadithi sipas
Muslimit); ”Dhe All-llahu e ka lejuar tregtinë dhe e ka ndaluar
kamatën.” (Kurani: 2, 275); ”Blerësi dhe shitësi kanë të drejtë të
ndërrojnë mendimin, derisa nuk janë ndarë nga njëri-tjetri. Nëse
ata janë të bashkuar dhe në harmoni, atëherë shitblerja do të jetë
e bekuar, e nëse mashtrojnë dhe gënjejnë, atëherë bekimi është
larg punës së tyre.” (hadithi sipas Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut).
Të gjitha aktivitetet ekonomike janë të lejuara me kusht që
ato të mos jenë të dëmshme për interesat e bashkësisë (Ymetit)
dhe të mos shkelin ligjet dhe vlerat islame.

- Neni 16 E drejta për mbrojtjen e pronës
Prona nuk mund të shpronësohet, përveçse për interes publik
dhe me pagesën e kompensimit të drejtë dhe të mjaftueshëm:
”Dhe mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar.”
(Kurani: 2, 188); ”Kush merr nga toka në mënyrë të padrejtë, në
Ditën e Gjykimit do të zhytet, së bashku me atë tokë, në zjarr.”
(hadithi sipas Buhariut); ”Atij prej jush që i është besuar ndonjë
punë publike dhe ai komprometohet qoftë edhe sa maja e gjilpërës, ai është mashtrues, dhe në Ditën e Gjykimit do të ndëshkohet.” (hadithi sipas Muslimit)…

- Neni 17 Statusi dhe dinjiteti i punëtorëve
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Islami e nderon punën e punëtorit dhe i urdhëron muslimanët
jo vetëm ta trajtojnë punëtorin me drejtësi, por gjithashtu edhe me
bujari. Ai kërkon që jo vetëm t’i paguhet aty për aty paga e tij e
fituar me punë, por gjithashtu i jep të drejtën e pushimit të mjaftueshëm dhe të kohës së lirë: ”Dhe thuaj: punoni…” (Kurani: 9,
105). ”Zoti i do ata që punën e tyre e kryejnë në mënyrë të përsosur.” (hadithi sipas Ebu Jala’s). ”Jepjani mëditësit mëditjen e tij
para se t’i thahet djersa e ballit.” (hadithi sipas Ibn Maxhes).
”Për secilin ka shkallë të posaçme sipas asaj që kanë punuar.
Veprat e tyre do t’i shpërblej dhe ata nuk do të dëmtohen.”
(Kurani: 46, 19);
”Dhe thuaj: Punoni! Se All-llahu do ta shohë punën tuaj,
por edhe Pejgamberi i Tij edhe besimtarët.” (Kurani: 9, 105);
”Zoti e do besimtarin zanatçi.” (hadithi sipas Taberaniut). ”Në
Ditën e Gjykimit Zoti thotë: Unë jam kundërshtar i tre personave:
njeriut që ka premtuar diç në emrin tim, kurse nuk e ka përmbushur premtimin; njeriut që ia ka shitur tjetrit personin e lirë dhe
njeriut i cili ka marrë me qira mëditësin, nga ai ka përfituar çdo
gjë që ka dashur, kurse nuk e ka paguar.” (hadithi sipas Buhariut).

- Neni 18 E drejta e sigurimit social
Çdo person ka të drejtë për t’u ushqyer, për t’u strehuar, për
t’u veshur, për t’u edukuar dhe për përkujdesje mjekësore në përputhje me burimet e bashkësisë. Ky obligim i bashkësisë shtrihet
në veçanti ndaj të gjithë individëve që nuk mund të kujdesen për
veten e tyre për shkak të disa paaftësive, qofshin ato të përkohshme apo të përhershme: ”Pejgamberi duhet të jetë më i kujdesshëm ndaj besimtarëve sesa ata ndaj vetes.” (Kurani: 33, 6).
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- Neni 19 E drejta për të formuar familje
Çdo personi i njihet e drejta të martohet, të krijojë familje dhe
të edukojë fëmijët në përputhje me religjionin, traditat dhe kulturën e tij. Çdo bashkëshorti i njihet e drejta e të drejtave dhe privilegjeve të tilla dhe mban obligime sikurse janë parashikuar sipas
Ligjit: ”O njerëz, frikësojuni Zotit tuaj, i Cili ju krijoi prej një
njeriu, nga i cili krijoi edhe shokun e tij për jetë dhe prej atyre
të dyve bëri shumë meshkuj e femra.” (Kurani: 4, 1); ”Edhe ato
kanë po aq të drejtë sa edhe obligim, por burrat kanë përparësi
për një shkallë ndaj tyre.” (Kurani: 2, 228); ”Ju jeni përgjegjës
dhe do të jepni llogari për ata që keni në ngarkim.” (hadithi sipas
Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut dhe Nesaiut ).
Secilit prej partnerëve në martesë i jepet e drejta për respekt
dhe nderim të tjetrit: ”Edhe një tjetër argument i tij është se Ai,
nga lloji juaj krijoi bashkëshort, që të gjeni prehje pranë tyre
dhe ndërmjet jush mbjell dashuri dhe mëshirë.” (Kurani: 30,
21).
Çdo bashkëshort është i obliguar të mirëmbajë bashkëshorten
dhe fëmijët e tij në përputhje me pasurinë e tij: ”Ai që ka, le të
shpenzojë sipas pasurisë së vet, por edhe ai që është në skamje,
le të shpenzojë nga ajo që i ka dhënë Allahu, sepse Allahu nuk
e ngarkon askënd më tepër sesa i ka dhënë.” (Kurani: 65, 7).
Çdo fëmijë ka të drejtë të mirëmbahet dhe të edukohet si duhet prej prindërve të tij; ndalohet të punojnë fëmijët në një moshë
të hershme, apo mbi ta të vendoset ndonjë barrë e cila mund të
pengojë, apo të dëmtojë zhvillimin e tyre të natyrshëm: ”Dhe
thuaj: O Zoti im, ki mëshirë ndaj tyre, siç kanë pasur kujdes ata
ndaj meje në vegjëli!” (Kurani: 17, 24).
Nëse prindërit, për disa arsye, janë të paaftë për të plotësuar
obligimet e tyre kundrejt fëmijës, atëherë është përgjegjësi e bashkësisë për të përmbushur këto obligime në llogari të shpenzimeve publike: ”Unë kujdesem për secilin musliman, më shumë se
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ai për vete. Nëse dikush lë ndonjë borxh ose ndonjë foshnjë pa
përkujdesje, është obligim imi që unë të përkujdesem për ta. Nëse
dikush lë pasuri, atëherë ajo u takon trashëgimtarëve.” (sipas
Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit dhe Tirmidhiut.).
Çdo personi i jepet e drejta për t’u mbështetur materialisht, si
edhe për përkujdesje dhe përkrahje prej familjes së tij gjatë fëmijërisë së tij, në pleqëri apo në rast paaftësie. Prindërve u jepet e
drejta për t’u përkrahur materialisht si edhe për përkujdesje dhe
mbrojtje nga ana e fëmijëve të tyre: ”Ti dhe ç’është jotja, është e
babait tënd.” (hadithi sipas Ebu Davudit).
Amësisë i jepet e drejta për respekt të veçantë, përkujdesje
dhe ndihmë nga ana e familjes dhe organeve publike të bashkësisë (Ymetit): ”O i Dërguar, kush e meriton më së shumti respektin
tim? Ai u përgjigj: Nëna jote! Ai përsëri pyeti: E pas asaj? Ai u
përgjigj: Nëna jote! Ai pyeti përsëri: pas asaj? Ai u përgjigj: Nëna jote! Ai pyeti edhe një herë: E pas asaj? Ai u përgjigj: Babai
yt!” (sipas Buhariut dhe Muslimit).
Brenda familjes, burri dhe gruaja kanë pjesë në obligimet dhe
përgjegjësitë e tyre sipas gjinisë së tyre, dhuntive të tyre natyrore,
talenteve dhe prirjeve, duke mos harruar përgjegjësitë e tyre të
përbashkëta kundrejt pasardhësve të tyre dhe farefisit të tyre: ”O
i Dërguari i Zotit, kë duhet ta respektoj më shumë? Ai përgjigjet:
Nënën tënde, pastaj nënën tënde, pastaj përsëri nënën tënde, pastaj babain tënd, pastaj kushërinjtë.” (hadithi sipas Ebu Davudit
dhe Tirmidhiut).
Asnjë person nuk duhet të martohet kundër dëshirës së tij apo
të saj, apo të humbasë, apo të pësojë uljen e personalitetit të ligjshëm për shkak martesës: ”Një vajzë erdhi tek i Dërguari dhe i
tregoi se i ati e kishte fejuar, edhe pse ajo kishte refuzuar një gjë
të tillë. Pejgamberi i lejoi asaj të vendosë.” (hadithi sipas Ahmedit dhe Ebu Davudit).
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- Neni 20 Të drejtat e grave të martuara
Çdo gruaje të martuar i jepet e drejta që:
- të jetojë në shtëpinë në të cilën jeton burri i saj: ”Le të banojnë
ku banoni edhe ju.” (Kurani: 65, 6).;
- të marrë pasurinë e nevojshme për mbajtjen e një standardi jetese, që nuk është më i ulët se ai i burrit të saj, dhe në rast divorci të marrë gjatë periudhës së përcaktuar të pritjes (idet)
pasuri për të jetuar në përpjesëtim të drejtë me pasurinë e burrit të saj për vetveten si edhe për fëmijët që ajo kujdeset apo
që i mban, pavarësisht prej gjendjes së saj financiare, pagës,
apo pasurisë që mund të zotërojë: ”Burrat janë mbështetje e
grave me aq sa u ka dhënë Allahu përparësi njërës palë
ndaj tjetrës dhe për shkak se ata shpenzojnë pasurinë e vet.”
(Kurani 4, 34); ”Nëse janë me barrë, e furnizoni derisa të lindin.” (Kurani: 65, 6); ”E nëse ju japin gji fëmijëve tuaj,
atëherë atyre jepuni shpërblimin e vet.” (Kurani: 65, 6).;
- të kërkojë dhe të realizojë prishjen e martesës në përputhje me
kushtet e Ligjit. Kjo e drejtë i takon asaj, përveç të drejtës së
saj për të kërkuar divorc nëpërmjet procedurave gjyqësore:
”Po, nëse frikësoheni se ata të dy nuk do të mund t’i ruajnë
dispozitat e Allahut (në bashkëshortësi), nuk e kanë mëkat
atë (divorcin) me atë që ajo bën kompensim.” (Kurani: 2,
229);
- të trashëgojë prej burrit të saj, prindërve të saj, fëmijëve të saj
dhe të afërmve të tjerë, në përputhje me Ligjin: ”Kurse bashkëshorteve u takon një e katërta nga ajo që lini ju, nëse nuk
keni fëmijë; e në qoftë se keni fëmijë, atyre u takon një e
teta nga ajo që keni lënë ju.” (Kurani: 4, 12).
Besueshmëri strikte prej bashkëshortit të saj, apo ish-bashkëshortit, nëse është divorcuar, në lidhje me ndonjë informacion që
ai mund të ketë siguruar rreth saj, përhapja e të cilit mund të
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rezultojë i dëmshëm për interesat e saj. Një përgjegjësi e njëjtë
qëndron edhe mbi të, për sa i përket bashkëshortit, apo ish-bashkëshortit të saj: ”Dhe mos harroni mirësinë ndaj njëri-tjetrit.”
(Kurani: 2, 237).

- Neni 21 E drejta për t’u arsimuar
a) Çdo personi i njihet e drejta për t’u arsimuar në përputhje
me aftësitë e tij natyrore: ”Zoti yt ka përcaktuar që të mos adhuroni tjetër përveç Atij dhe të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri
prej tyre, ose të dy, përjetojnë pleqëri tek ti, mos u thuaj ’of’! e
as mos u fol me zë të lartë, por t’u drejtohesh me fjalë respekti
të plotë. Shtrij përpara tyre krahët e përulshmërisë dhe thuaj:
’O Zoti im, ki mëshirë ndaj tyre, siç kanë pasur kujdes ata ndaj
meje në vegjëli’.” (Kurani: 17, 23-24): ”Të kërkuarit e dijes është obligim për çdo musliman dhe muslimane.” (hadithi sipas Ibn
Maxhes).
Çdo personi i njihet e drejta për një zgjidhje të lirë të profesionit e karrierës dhe mundësisë për zhvillimin e plotë të dhuntive
të tij natyrore: ”Dhe kur All-llahu e mori besën prej atyre të cilëve u është dhënë Libri, se me siguri do t’ua sqarojnë njerëzve
dhe nga ai nuk do të fshehin asgjë, ata pastaj e lanë këtë pas
shpine (Librin) dhe patën blerë me të diçka që vlen fort pak. Sa
e keqe është ajo që kanë blerë ata!” (Kurani: 3, 187); ”Atij që
Zoti ia do të mirën, ia mëson fenë, ndërkaq, unë jam vetëm ai që
ndan, kurse Zoti jep.” (sipas Buhariut dhe Muslimit); ”Secili është i suksesshëm kur kryen atë për se është krijuar.” (sipas Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit dhe Tirmidhiut).

- Neni 22 E drejta për ruajtjen e sferës private
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Çdo personi i njihet e drejta për të mbrojtur jetën e tij private:
”A ia ke hapur zemrën.” (hadithi sipas Muslimit); ”Dhe mos
spiunoni njëri-tjetrin.” (Kurani: 49, 12); ”O ju, që jeni bërë muslimanë vetëm me gjuhë, dhe që feja nuk ju ka depërtuar në zemra: mos u shkaktoni hidhërim muslimanëve, mos i spiunoni dhe
mos shfrytëzoni pikat e tyre të dobëta. Kush ia zbulon të metat
muslimanit, Allahu do t’ia zbulojë atij të metat në botën tjetër.”
(hadithi sipas Ebu Davudit dhe Tirmidhiut).

- Neni 23 E drejta për lirinë e lëvizjes dhe vendbanimit
Duke marrë parasysh faktin se Bota Islame është vërtet një
Bashkësi Islame (Ummeh Islamije), çdo musliman ka të drejtë të
lëvizë lirisht brenda dhe jashtë çdo vendi Musliman: ”Ai Që jua
ka bërë tokën të përshtatshme, andaj ecni nëpër të dhe ushqehuni me furnizimet e Tij.” (Kurani: 67, 15); ”Thuaj: ’Ecni nëpër
tokë e shihni se si kanë përfunduar përgënjeshtarët.” (Kurani:
6, 11); ”Vallë, a nuk ishte toka e All-llahut e gjerë, që të emigronit.” (Kurani: 4, 97).
Askush nuk duhet të detyrohet forcërisht ta lëshojë vendbanimin e tij apo të internohet arbitrarisht, pa kërkuar ndihmën e procedurës gjyqësore: ”Të pyesin për muajin e shenjtë, për luftën
në të. Thuaj, luftimi në atë muaj është mëkat i madh, por shmangia nga rruga e Allahut dhe mohimi i Tij e i tempullit të shenjtë dhe përzënia e banorëve të tij prej aty, është mëkat më i madh
tek All-llahu.” (Kurani 2, 217); “Edhe ata që kanë përgatitur
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shtëpinë dhe besimin, përpara atyre, i duan ata që kanë ardhur
te këta dhe nuk ndiejnë ngushti në zemrat e tyre ndaj asaj që u
është dhënë atyre, dhe u japin përparësi, madje edhe kur kanë
nevojë për vete.” (Kurani: 59, 9).
Përfundimi i dokumentit.
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve.
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Resul Rexhepi

Drogat - këto shkatërruese
të shoqërisë
I
(Narkomania)
Botën bashkëkohore për një kohë relativisht të gjatë është duke e tronditur një e ligë gjithëplanetare - narkomania. Prodhimi,
shitblerja dhe konsumimi i barërave të ndryshme, pavarësisht nga
lloji a emërtimi i tyre, kanë një emërues të përbashkët: janë drogë
dhe rrjedhimisht vdekjeprurëse për konsumuesin e tyre. Sot nuk
ka vend në botë në të cilin droga të mos jetë e përhapur, dallimi i
vetëm mund të jetë në sasi, më pak ose më shumë, ose edhe në
llojin e tyre: hashash, kokainë, heroinë etj, - ose, nëse përdoret legalisht apo ilegalisht.
Sot bota bashkëkohore, e cila gjithnjë e më tepër po rrezikohet nga “pluhuri” i djallit, duket të jetë e paaftë për ta shëruar këtë
plagë kaq shkatërruese. Në këtë aspekt, ndoshta rinia është shtresa më e rrezikuar e shoqërisë, sepse ata edhe janë më të dhënë pas
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saj, fatkeqësisht. Me jetën e shumë njerëzve, sot luan “pluhuri”
ose jeta e tyre është e varur nga maja e “gjilpërës”. Me paratë e
tregtisë së drogës financohen të këqija rrëqethëse, siç janë: tregtia
e qenieve njerëzore, terrorizmi, revoltat qytetare, vrasjet politike
e madje deri tek përmbysja e sistemeve shtetërore. Në këtë “valle” janë të inkuadruar individë, klane e organizata të ndryshme,
nga shumë shtresa të shoqërisë, të cilët tregtojnë madje edhe me
nëndetëse. Varshmëria nga droga tashmë është bërë universale.
Ajo është bërë sëmundje globale e planetit në këtë kohë. Rrita
dhe zhvillimi i saj është në ngritje, sidomos në mjedise që janë
më pak religjioze, me vlera të pakta morale dhe shpirtërore. Gjithashtu, droga është e pranishme edhe në ato mjedise ku ka krizë
ekonomike e sociale, papunësi, dëshpërime për shkak të humbjes
së pasurisë, familjes, shoqërisë, etj.. Gjithsesi, ky nuk është problem vetëm i një shteti, i një shoqërie ose i një rrethi qytetërues,
veçse i tërë njerëzimit. Është një e ligë planetare. Për shërimin e
kësaj plage, për luftimin e kësaj të lige, duhet të jetë i interesuar
çdo njeri kudo që të jetë; ai duhet ta ndiejë përgjegjësinë dhe të
jetë i ndërgjegjshëm se është i ftuar të marrë pjesë në luftën kundër këtij rreziku.1

II
Ç’është narkomania?
Fjala narkomani rrjedh nga fjala greke “narkos” që d.m.th.
“deh”, “mpin”, dhe “mania” - preokupim i sëmurë dhe i tepruar.
Ndërkaq, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), me termin
narkomani apo toksikomani nënkupton gjendjen periodike a
kronike të helmimit të dëmshëm për personin ose shoqërinë, të
shkaktuar nga marrja e përsëritur mjeteve narkotike natyrale a
sintetike. Sipas së njëjtës organizatë, me termin drogë nënkupto-

1

Dr. Jusuf el-Kardavij, “Hytbe të zgjedhura”, Sarajevë 2002.
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het çdo substancë, e cila, e bartur në organizëm, mund të modifikojë një ose më shumë funksione.2

III
Qëndrimi islam ndaj drogës
Sipas mësimeve islame, gjithçka që deh, është e ndaluar, prandaj të gjitha mjetet dehëse janë të ndaluara. E Drejta islame nuk
bën kompromis në luftën kundër të gjitha formave të mjeteve dehëse duke ndaluar kultivimin, prodhimin, posedimin, tregtinë me
to, blerjen e tyre, përfitimin, dhurimin dikujt dhe përdorimin e tyre në përgjithësi. Me qëllim të pengimit të posedimit, shfrytëzimit
dhe përdorimit të mjeteve dehëse, janë përcaktuar sanksione shumë të rrepta.
Mjetet dehëse të përfituara nga bari, pluhuri, lëngu dhe forma
të tjera të mundshme, sipas burimeve islame janë të ndaluara rreptësisht (haram) dhe rrjedhimisht konsiderohen mëkat i madh.
Është i ndaluar prodhimi dhe përdorimi i tyre, kurse ndaj atyre që
e kultivojnë, e tregtojnë ose e përdorin, janë përshkruar sanksionet e merituara. Në Kuran, Allahu xh.sh. urdhëron:

ﺲ ﺭِﺟﻻﹶﻡﺍﻷَﺯ ﻭﺎﺏﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼ ﻭﺴِﺮﻴﺍﻟﹾﻤ ﻭﺮﻤﺎ ﺍﻟﹾﺨﻤﻮﺍ ﺇِﻧﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
.ﻮﻥﹶﻔﹾﻠِﺤ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻮﻩﻨِﺒﺘﻄﹶﺎﻥِ ﻓﹶﺎﺟﻴﻞِ ﺍﻟﺸﻤ ﻋﻣِﻦ
ِﺮﻤﺎﺀَ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺨﻀﻐﺍﻟﹾﺒﺓﹶ ﻭﺍﻭﺪ ﺍﻟﹾﻌﻜﹸﻢﻨﻴ ﺑﻮﻗِﻊﻄﹶﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻴ ﺍﻟﺸﺮِﻳﺪﺎ ﻳﻤﺇِﻧ
ﻮﻥﹶﻬﻨﺘ ﻣﻢﺘﻞﹾ ﺃﹶﻧﻼﹶﺓِ ﻓﹶﻬ ﺍﻟﺼﻦﻋ ﺫِﻛﹾﺮِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻦ ﻋﻛﹸﻢﺪﺼﻳﺴِﺮِ ﻭﻴﺍﻟﹾﻤﻭ

”O ju që besuat, s’ka dyshim se vera- pijet alkoolike dehëse,
kumari-bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall), janë
vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre, që të
jeni të shpëtuar. Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveçse nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi në mes jush,
2

Mr. Kadri Bicaj, “Narkotikët, narkomanët, narkomania, pse?!”, Shkëndija,
1994, Prishtinë, dhe Muharrem Omerdiq “Qëndrimi Islam ndaj drogave”.
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dhe t’ju pengojë ta përmendni Zotin dhe t’ju largojë nga
namazi. Pra, a nuk do të hiqni dorë prej tyre përfundimisht?” (El-Maide, 90-91)
Edhe pse në ajetin e sipërpërmendur nuk theksohet droga në
mënyrë të prerë, kjo nënkuptohet vetvetiu, sepse sikurse vera, po
ashtu edhe droga, madje cilido lloj i saj qoftë, rezultojnë me të
njëjtat pasoja, madje kjo e fundit pasojat i ka edhe më fatale.
Përdorimin e mjeteve narkotike, të cilat dehin mendjen dhe
personin e bëjnë të varur, Pejgamberi (a.s.) e ka krahasuar me të
daljen nga Islami në momentin e përdorimit: “Në momentin e përdorimit të mjeteve dehëse, njeriu nuk është besimtar” - (hadithin
e kanë shënuar të saktë Buhariu dhe Muslimi). Hazreti Ymeri
(r.a.) ka deklaruar se është e ndaluar “gjithçka që turbullon mendjen” , pra, gjithçka që pengon zgjedhjen e lirë dhe gjeturinë
normale të njeriut. Ligjet e të gjithë popujve të kulturuar dhe
shteteve të rregulluara në botë, në mënyrë rigoroze ndalojnë prodhimin, përhapjen dhe përdorimin e drogës, pavarësisht nga lloji
ose substanca që përmban. Dhe, përderisa drogat në ato ligje përbëjnë probleme shoqërore, morale e posaçërisht shëndetësore, ato
në të Drejtën islame konsiderohen edhe problem fetar. Islami, me
mësimet e tij të larta, shumë qartë dhe në mënyrë rigoroze ndalon
përdorimin e të gjitha llojeve të drogës, dhe përdorimin e tyre e
njeh si mëkat të rëndë. Në këtë çështje janë unikë të gjithë autoritetet, të cilët, në kohën kur edhe drogat janë paraqitur në shoqërinë myslimane, kanë reaguar ashpër dhe kanë dhënë fetva, se
droga është e dëmshme dhe e rrezikshme, e ndaluar rreptësisht
(haram) dhe një nga mëkatet më të mëdha (min ekberi-l-kebair).
Një qëndrim të tillë ata e kanë mbështetur në të njëjtat parime dhe
dispozita si ato të ndalimit të alkoolit, për faktin se pasojat e
dëmshme për përdoruesin janë tejet shkatërruese dhe tragjike. Sa
për ilustrim, do të sjellim mendimin e dijetarit të nderuar Ibni
Tejmije, i cili thotë: “Drogat janë më të këqija se alkooli, prandaj,
sidomos ato, janë të ndaluara. Cilido qoftë mysliman që konsi-
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deron se drogat janë të lejuara (hallall), ai është renegat (murted),
i dalë nga Islami, dhe të tillit - kur të vdesë - nuk do t’i falet xhenazja dhe ai as që do të varroset në varrezat myslimane”.
Dijetari i nderuar dr. Jusuf el-Kardavi, lidhur me këtë çështje,
shprehet: “Atë ditë kur është paraqitur kjo epidemi e prapë, ky
“bar”, dijetarët myslimanë janë pajtuar në mendimin se ajo është
haram. Nga ky mendim nuk është ndarë asnjë i vetmi juristë islam dhe as medhheb (shkollë juridike islame). Të gjithë kanë argumentuar se ajo është e ndaluar, madje se ajo është mëkat i madh.
Ata, gjithashtu, kanë thënë se nga ai që lejon përdorimin e saj,
duhet kërkuar pendimi dhe largimi nga mendimi i tillë. Në të kundërtën, ai dënohet si renegat, sepse ka mohuar diçka që në fe dihet detyrimisht”.3
Megjithëqë droga nuk është e përmendur me emër në burimet
themelore islame - në Kuran dhe Hadith, ngase është paraqitur
dukshëm më vonë, (në shtetet arabe e sollën tatarët gjatë marshimeve luftarake), - ajo pa dyshim është e ndaluar (haram) konform
me dispozitat e përgjithshme dhe frymën e atyre burimeve.
Allahu xh.sh. në Kuran ka urdhëruar:
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Në bazë të këtyre parimeve dhe udhëzimeve, është e qartë se
myslimani e ka detyrë fetare, në radhë të parë të largohet nga
drogat si helmet më të rrezikshme, dhe ta dijë se përdorimi e konsumimi i tyre është mëkat i madh ndaj fesë dhe ndaj Allahut
xh.sh., dhe njëkohësisht krim i rëndë ndaj vetvetes, ndaj familjes
dhe ndaj shoqërisë.
Është me rëndësi të theksojmë edhe se në ajetin e Kuranit të
vënë në fillim të këtij shkrimi, përdoret shprehja “pra, largohuni
prej tyre”, që, edhe pse në shikim të parë sikur duket si shprehje e
lehtë, ajo në të vërtetë tregon formën më të rëndë të ndalesës - haramit. Kjo shprehje është përdorur edhe në kontekste të tjera, siç
janë ndalesa nga shirku dhe gënjeshtra si mëkate të mëdha, nda4
lesa e adhurimit të idhujve e të tjera.
Domethënë, qëllimi i përdorimit të kësaj shprehjeje është që
të tërhiqet vërejtja se një vepër e tillë, duke qenë kaq e rëndë, jo
vetëm që nuk duhet të bëhet, por madje duhet edhe të iket sa më
larg prej saj; duhet të largohemi sa më shumë prej saj dhe prej
rrugëve që shpien tek ajo – tek droga.

ﺎﺣِﻴﻤ ﺭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑِﻜﹸﻢ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻢﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻘﹾﺘﻻﹶ ﺗﻭ

IV
Dilerët ose tregtarët e mjeteve
narkotike

“Dhe mos e mbytni veten tuaj! Allahu vërtet ndaj jush është
i mëshirshëm”. (en-Nisa, 29)
Ata që e shesin drogën, në fakt përvetësojnë pasurinë e tjetrit
në mënyrë të palejuar, kurse ata që e konsumojnë, e mbysin vetveten. Dijetarët islamë kanë konstatuar se myslimani e ka të ndaluar të konsumojë ushqime ose pije që i dëmtojnë shëndetin, sepse
trupi i tij është dhuratë e Allahut, të cilën ia ka dhënë amanet.
Prandaj, ky amanet nuk duhet keqpërdorur për të shkatërruar trupin. Pejgamberi a.s. ka deklaruar: “Nuk lejohet të dëmtosh vetveten dhe as tjetrin”.
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Shtrirjen sa më të madhe të mjeteve narkotike – llojeve të
ndryshme të drogave - e mundësojnë dilerët, pra, tregtarët e drogave, qëllim i vetëm i të cilëve është përfitimi sa më i madh. Ata,
në fakt, në këtë mënyrë i kanë shpallur luftë Allahut dhe Pejgamberit të Tij, dhe duke mobilizuar njerëz, angazhohen në përhapjen sa më të madhe të këtij helmi në mes njerëzve. Në interesin
e tyre është që të kenë sa më shumë konsumues të mjeteve narkotike, në mënyrë që sa më shumë të përfitojnë para. Ata që bien në
4

3

Dr. Jusuf el-Kardavij, “Hytbe të zgjedhura”, Sarajevë 2002.

Shih ajetin 30 të sures “El-Haxh”, ajetin 36 të sures “En-Nahl”, ajetin 17 të sures “Ez-Zumer”, ajetin 32 të sures En-Nexhm.
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rrjetin e dilerëve, në të vërtetë jeta e tyre ka përfunduar. Ata bëhen persona që nuk mund ta kontrollojnë vetveten, as t’i kontrollojnë dëshirat e tyre.
Dilerët – trafikantët e mjeteve narkotike, në shumë vende të
botës, kryesisht janë të organizuar në tre rrathë: në të parin bëjnë
pjesë shefat – bosët, të cilët, edhe pse janë më të paktë në numër,
përfitimet materiale i kanë më të mëdhatë. Në rrethin e dytë të
trafikantëve bëjnë pjesë grupe të njerëzve ose edhe organizata të
ndryshme, përfitimet e të cilëve janë më të pakta se të parëve dhe
këta bartin barrën e trafikimit ilegal nga një vend në tjetrin. Ndërkaq, në rrethin e tretë bëjnë pjesë dilerët e imët, të cilët numerikisht janë më shumë, por kënaqen edhe me më pak përfitime
financiare.

V
Konsumimi i drogës tek ne
Marrë në përgjithësi, në trevat shqiptare, do të thotë dhe tek
ne, madje sidomos tek ne, kjo dukuri e ligë nuk ka ndonjë histori
shumë të gjatë, madje gjer vonë nuk ka qenë edhe aq e njohur.
Ajo, fatkeqësisht, ka filluar të marrë përmasa shqetësuese sidomos gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, kurse kohët e fundit ka marrë përmasa të një ekspansioni të tmerrshëm si nga ata
që e trafikojnë, po ashtu edhe nga ata që e konsumojnë. Për më
tepër, kjo dukuri është alarmuese, sidomos nëse kihet parasysh
fakti se me të merren kryesisht të rinjtë, madje, sidomos ata të
shkollës së mesme dhe më shumë merren djelmoshat sesa vajzat,
madje e marrin kryesisht në mënyrë intravenoze, po edhe në mënyra të tjera të njohura. Shkaqet dhe arsyet përse ata “shpëtimin”
e “kanë gjetur” në këtë helm të tmerrshëm, janë të ndryshme, por
nga kryesoret janë: dëshpërimi në jetë, marrëdhëniet jo të mira
familjare, për kënaqësi vetjake, të mos ndahet nga shoku/shoqja,
kureshtja sa për ta provuar e të tjera shkaqe.
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Është shqetësues fakti se këta të rinj, kryesisht kanë dëshirë të
madhe për t’u shëruar, mirëpo shumë prej tyre nuk kanë mundësi,
sepse, për ta është më lehtë të viktimizohen sesa të shërohen, po
bëhet fjalë edhe për përpjekjet e tyre të vazhdueshme që ta ruajnë
sekretin. Shërimi jashtë vendit mund të jetë i papërballueshëm
materialisht, kurse shërimi në vend do ta zbulonte këtë sekret të
tyre, gjë që ata nuk e dëshirojnë, sepse do të ndiheshin të turpëruar e të nënçmuar nga shoqëria.

VI
Si të parandalohet përdorimi i drogës
Çrrënjosja e tërësishme e kësaj dukurie në një vend të caktuar, si të thuash, është e pamundur, është një utopi. Për më tepër,
në një vend si ky yni, ku nuk punohet sa do të duhej në marrjen e
masave parandaluese, kjo vetëm sa vërteton pohimin e mësipërm.
Po cilat janë masat që do të ndikonin, në qoftë se jo për çrrënjosjen e kësaj të lige, së paku për zvogëlimin saj për aq sa është
e mundur?
Masa e parë dhe më efikasja në këtë drejtim, nuk ka dyshim,
është edukimi i mirëfilltë islam, sidomos i rinisë, shtresë kjo e cila më së shumti është e rrezikuar. I riu, i cili edukohet në frymën
islame, i cili i mëson me kohë, sidomos pasojat që sjellë narkomania, sigurisht se nuk do të bjerë në aso grackash të rrezikshme
për jetën e tij. Prandaj, kërkesa e vazhdueshme e komunitetit dhe
insistimi i vazhdueshëm i Bashkësisë Islame tek organet shtetërore për futjen e edukatës fetare në shkollat fillore dhe të mesme,
përveç anëve të tjera pozitive, me siguri do të ndikonte së paku në
zvogëlimin e numrit të përdoruesve të drogës. Sikur edhe vetëm
disa të rinj të shpëtoheshin nga kjo e ligë; t’u shpëtohej jeta, - do
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të duhej të ishim të kënaqur, megjithëse suksesi sigurisht do të
ishte shumë më i madh.5
Edhe edukata familjare është shumë e rëndësishme, sepse fëmija aty merr edukatën fillestare, e cila do ta shoqërojë tërë jetën.
Prindërit, me gjithë sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen,
një pjesë të kohës gjithsesi duhet t’ia kushtojnë edukimit të
fëmijëve. Prindi detyrimisht duhet ta gjejë rrugën se si ta edukojë
dhe si të bashkëpunojë me fëmijën e tij, për ta ruajtur nga kjo e
zezë, sepse pendimi i mëpastajshëm do të jetë i pavlerë. Domethënëse është edhe harmonia familjare, kjo sepse në atë familje
ku nuk ka harmoni familjare, bijtë e saj të pakënaqur, tentojnë të
bëjnë “zgjidhje” duke përdorur drogë, alkool, etj.
Shkolla po ashtu është një vatër e rëndësishme, që në procesin e arsimimit dhe edukimit të brezave, vend meritor duhet t’i
kushtojë sidomos shpjegimit rreth masave parandaluese, rrezikut
dhe pasojave që bartin më vete dukuritë negative, të cilat më së
shumti shkatërrojnë rininë, dhe rrjedhimisht tërë shoqërinë.
Edhe specialistët e fushave të ndryshme, si mjekët, psikologët, sociologët, pedagogët etj. - janë më kompetentët për të dhënë
kontributin e tyre maksimal për ta parandaluar këtë dukuri, sepse
shërimi eventual i mëvonshëm mund të ketë ose të mos ketë suksesin e dëshiruar. Gjithmonë është thënë se më mirë është të
parandalosh sesa të shërosh.
Efekte pozitive ofrojnë në masë të madhe edhe mjetet e informacionit, të shkruara e elektronike. Qasja parimore në vazhdimësi kundër kësaj dukurie, duhet të jetë detyrë permanente e tyre.
Shkrimet dhe emisionet duhet të jenë konstruktive, bindëse dhe
me porosi të qartë, dhe jo vetëm sa për të shkruar ose sa për të
bërë sensacion, as në mënyrë provokuese ose tendencioze, që do
të ishin kundërprodhuese.
5

Sylen S. Vranica, “Narkomania”, botoi: “Shoqata e Mjekëve të Kosovës –
Prizren”, Prishtinë 1998, dhe Mr. Kadri Bicaj, “Narkotikët, narkomanët, narkomania, pse?!”, Shkëndija, 1994, Prishtinë, dhe Muharrem Omerdiq
“Qëndrimi Islam ndaj drogave”.
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Organizimi i tribunave, seminareve, tryezave të rrumbullakëta, i sesioneve shkencore, ligjëratave tematike nga ekspertë të
kësaj fushe e të ngjashme, - mund të jepnin rezultate të padiskutueshme.
Natyrisht, rol të rëndësishëm luan edhe një ligj i efektshëm,
aplikimi i tij me konsekuencë e me vendosmëri. Shteti i mirëfilltë
ligjor ka mundësi që, duke vepruar në përputhje me dispozitat pozitive ligjore, të ndikojë pozitivisht, për më tepër, nëse si vepër
është e sanksionuar me masa të rënda ndëshkimore. Në Arabinë
Saudite, p.sh., konsumuesit dhe trafikantët e drogës dënohen me
prerje koke para publikut. Në kushtet dhe rrethanat tona, narkomanit i duhet dhënë dënimi i paraparë sipas ligjit. Është evidente
se ai është viktimë, mirëpo, ai para së gjithash, përgjigjet para
Allahut për veprat e tij e gjithashtu edhe para ligjit.
Në rastet kur personi i varur nga konsumimi paraqitet vetë
dhe pendohet për veprën e bërë, atij i duhet ndihmuar maksimalisht për t’u shëruar, sepse kush pendohet, është shpresë se Allahu
do ta pranojë pendimin e tij, - konstaton dr. Kardavi, - duke vazhduar se lufta më e madhe duhet bërë kundër trafikantëve/dilerëve,
ndaj të cilëve nuk duhet pasur mëshirë. Ata duhen kapur dhe duhen dënuar sipas veprave që kanë bërë.

***
Njeriut gjithmonë i është dashur besimi për t’u pajisur me
ideale të larta e me synime fisnike. Besimi i sinqertë në Allahunimani dhe praktikimi i fesë - i japin kuptim jetës. Ky është parandalimi më i mirë për t’u ruajtur nga kjo fatkeqësi. Duke e plotësuar këtë kusht, njeriu di pse të jetojë e si të jetojë. Njeriu do
një Zot, i Cili do t’i jepte moral dhe do ta fisnikëronte në jetë. Lidhja e fuqishme me Allahun i mundëson njeriut të kërkojë ndihmë për punë të mira. Në të kundërtën, mungesa e besimit-imanit
tek njeriu shkakton vakuum shpirtëror, pakuptimësi, vuajtje, dëshpërim në jetë. Fëmijët duhet t’i edukojmë dhe t’i pajisim më
edukatë islame, t’u mundësojmë jetë të shëndoshë në një mjedis
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shoqëror të shëndoshë. Në këtë mënyrë mund t’i kundërvihemi
kësaj të lige vdekjeprurëse dhe t’i mbrojmë fëmijët dhe rininë,
pra shoqërinë në përgjithësi, nga kjo tragjedi. Narkomania është
krim kundër individit dhe kundër njerëzimit. Ajo shkatërron vlerat më të larta njerëzore, si: nderi, shëndeti, miqësia, bujaria, dinjiteti. Ajo vret pamëshirshëm.
Allahu i Gjithëmëshirshëm e ruajtë rininë nga kjo fatkeqësi!
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Mr. Musa Vila

Roli i besimit në flakjen
e dukurive negative
Sot është ditë gëzimi dhe kremtë për të gjithë besimtarët e besimit islam. Në zemrat e tyre mbretëron gëzimi, në fytyrat e tyre
shihet hareja. Festë madhështore me karakter botëror që tejkalon
të gjithë kufijtë natyralë dhe nacionalë.
Sot janë të gëzuar të gjithë, shqiptari mysliman, francezi,
gjermani, indoneziani, amerikani etj. Për këtë ditë Kurani thotë:
“Atë ditë kur të gjithë besimtarët ndihen të gëzuar.”
Kjo ditë vjen pas përmbushjes së një detyrimi hyjnor - në
agjërim dhe njerëzor - në humanitet. Besimtarët për një muaj të
tërë sakrifikuan dhe investuan në bamirësi. Ata mjekuan trupin
me agjërim dhe freskuan shpirtin me unitet, solidaritet dhe humanitet. Ai qe një program shumë specifik dhe interesant, hanim e
pinim natën e agjëronim ditën. Ky program u përmbush me sukses të plotë inshaallah, e sot, prapë iu kthyem jetës së përditshme ,
natyrshmërisë ditore; edhe vet fjala “I’dun”, d.m.th. festë, ngase
njeriu i kthehet përditshmërisë së tij të natyrshme: në ushqim, në
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gjumë, në punë e ibadet. Agjërimi kudo tregoi se Feja Islame është e gjallë, jeton dhe do të jetojë.
Islami nga besimtari kërkon progres trupor dhe shpirtëror. Që
të dyja këto komponente duhet të ecin paralelisht njëra me tjetren.
kështu trupi i njeriut duhet të jetë i zhvilluar, i pastër, elegant,
ngase këtë e kërkon porosia profetike.........
“Allahu është i bukur dhe e don bukurinë.”
Përveç elegancës në trup, Zoti kërkon nga besimtarët të jenë
edhe në shpirt të bukur, të butë, të mëshirshëm, komodë dhe të
pastër. Njeriu vetëm përmes shpirtit është njeri me karakter njerëzor dhe human. Feja Islame i bëri njeriut të ditur se ngritja shpirtërore e individit është qëllimi themelor i çdo rendi. Pra, nuk
mjafton vetëm bukuria trupore pa i bashkuar edhe bukurinë shpirtërore. Kjo jo pse e themi ne, por e kërkon i dashuri i Perëndisë,
Muhammedi a.s. e kërkon në porosinë profetike:
“Pa dyshim që Zoti nuk i shikon vetëm fizionomitë tuaja dhe
trupat tuaj , por Ai i shikon zemrat (shpirtin) dhe veprat tuaja.”
“Feja është në shpirt (zemër)”.
Këtë pastërti trupore dhe fisnikërim të shpirtit Kurani dhe Syneti i Pejgamberit a.s. e ruajnë me një fanatizëm të madh duke
paraparë që besimi të jetë masë preventive në ruajtjen e njeriut
njeri, dhe në ngritjen e tij si krijesa më e përsosur nga të gjitha
krijesat e tjera.
Besimi tek njeriu është i vjetër aq sa është edhe vetë njeriu.
Besimi është shoqëruesi i gjithë kohëve dhe vendeve, pavarësisht
nga fortunat, baticat e zbaticat që kalon njeriu.
Ajo që ka hulumtuar dhe studiuar historia qysh prej momentit
kur njeriu ka ditur diçka rreth historisë, ka regjistruar se shoqëritë
njerëzore, qofshin ato në vende të nxehta ose të ftohta, nacionalitete dhe ngjyra të ndryshme, të bardhë a të zinj, masë e rëndomtë
apo e ngritur intelektuale, të pasur e të varfër, njerëz të të gjitha
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epokave, të lashtë e të mesjetës, apo të kësaj bashkëkohore, - të
gjitha këto shoqëri kanë ditur besimin në Zot.
Pra njeriu, para se të dijë të përgatitë ushqimin dhe të ndërtojë
shtëpinë, ka ndier se është e domosdoshme që të adhurojë diçka,
të njohë Zotin, dhe t’i ndërtojë tempull- faltore. Njeriu me intuitën e vet, e ka kuptuar se i nevojitet feja. Shpirti i tij është dridhur
nga uria për fe, sikur i dridhet për kafshatën e bukës dhe sigurisë.
Historiani Plutark thotë: Asnjëherë nuk është gjetur gjatë historisë qytet pa faltore, edhe pse është hasur në qytete pa kala,
ndërtesa apo fortifikata të mëdha.
Filozofi Bergson thotë: ”ka pasur dhe ka shoqëri njerëzore që
nuk merren me shkencë, art e filozofi, mirëpo asnjëherë nuk është
hasur ndonjë shoqëri që të mos ketë fe (besim).”
Pyetje: A thua, vallë, e gjithë gjinia njerëzore ka mundur që
tërë ata, gjatë tërë asaj kohe kur kanë jetuar dhe vepruar, të pajtoheshin për diçka që nuk është e saktë dhe e vërtetë? Kjo vlen
edhe për popullin shqiptar që besimin, fenë e vet ta nderojë, respektojë dhe mbrojë.
Feja Islame është besim në lirinë njerëzore. Në të njëjtën kohë hasim në përparim shpirtëror dhe material. Kjo është fe e
shkencave, zbulimeve dhe udhëtimeve në hapësirat e largëta të
gjithësisë, por edhe fe që shikon e rregullon edhe në pjesët e fshehta të zemrës.
Mahatma Gandi, gjatë rezistencës së tij të gjatë paqësore,
thotë: “Sikur të mos ishte besimi në Zot (apo lutja tek Zoti) do të
isha çmendur që herët.”
Nuk është çudi pse Kurani na nxit që të udhëtojmë në tokë
dhe të vështrojmë në mënyrë studimore historinë e atyre popujve
që kanë pësuar kriza dhe katastrofa, sepse nuk kanë respektuar
besimin dhe fenë.
Nisur nga kjo as ne nuk bën të injorojmë assesi fenë apo të
kemi qëndrim indiferent ndaj besimit tonë, sepse besimi në Zot
është pjesë e rëndësishme dhe e pamohueshme e njeriut. Këtë liri
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që ne gëzojmë sot, nuk mund ta arsyetojmë nëse përmes besimit
nuk arrijmë të bëjmë reforma pozitive, individuale dhe shoqërore.
Duhet të përgatitim një shoqëri të pastër në zemër, shpirt dhe
trup. Ngase ndikimi shpirtëror nga bota materiale sa vjen e dobësohet. Allahu xh.sh. thotë: ”I shpëtuar është ai që vjen me zemër
të pastërt.” Si pasojë e anashkalimit të anës shpirtërore në shoqërinë tonë, kanë dalë në skenë mjaft dukuri negative që lidhen
drejtpërdrejt me shpirtin, zemrën dhe trupin. Neve si popull aspak
nuk na bën nder që edhe pas shtatë vjetësh të kësaj lirie, në mesin
tonë të ketë xhelozi, smirë, urrejtje, përçarje, vetëvrasje, korrupcion, e deri tek hakmarrje e rrëmbime etj. Se sa janë të dëmshme
për shoqërinë këto vese, më së miri e ilustron thënia profetike,
duke pasur për qëllim eliminimin dhe çrrënjosjen e tyre. Profeti
a.s. thotë: “Ruajeni vetveten nga supozimet e këqija ndaj njëritjetrit, sepse ato janë gënjeshtra. Mos përgojoni njëri-tjetrin, mos
spiunoni, mos bëni xhelozi, mos jini indiferent ndaj njëri tjetrit,
mos urreni njëri-tjetrin, bëhuni komb i vëllazëruar o robët e
Allahut, ashtu siç ju urdhëron Allahu i Lartësuar.”
Ky hadith, në mes të tjerash, ka për qëllim të ruajë unitetin
shoqëror kombëtar dhe lidhjet vëllazërore. Po ashtu ua tërheq
vërejtjen që shpirtrat e njerëzve të jenë të pastër nga pengesat që
çrregullojnë unitetin e një shoqërie. Duke i larguar këto vese të
këqija, mbjellim paqe, dashuri, respekt dhe vëllazërim mbarëkombëtarë.
Nëse këto dukuri negative kanë depërtuar në brendësinë tonë,
atëherë shpirti ndihet i lodhur, zemra humb ndjeshmërinë, trupi
moliset e mendja stagnon, e njerëzit kthehen në gjendje ashpërsie,
kokëfortësie dhe humbin vlerën e dashurisë ndaj njëri-tjetrit.
Xhelozia lind si rezultat i avancimeve, mirësive dhe begative që i
madhi Zot ia ka dhuruar një shoqërie apo një individi e të tjerët
janë xhelozë ndaj atij përcaktimi të Zotit. Pasojat e xhelozisë
(zilisë) ndaj njëri-tjetrit në politikë, ekonomi, pasuri, pozitë dhe
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bajraktarizëm, - dita-ditës shkaktojnë kokëdhembje, provokime
dhe ftohje të raporteve në shoqëri.
Historiku i xhelozisë është përplot errësirë dhe ankth. Profeti
i madh, Muhamedi a.s. thotë: “Se edhe ziliqarët (xhelozët) bëjnë
pjesë në grupin e njerëzve që do të hidhen në ferr të xhehennemit
pa u marr në pyetje.” Shkalla e rrezikshmërisë që vjen nga xhelozia, shfaqet përmes tri gjërave që përbëjnë burimin e të gjitha
mëkateve. Duhet të ruhemi patjetër prej tyre, ngase burimi i tyre
është pikërisht tek xhelozia.
- Mendjemadhësia bëri që djalli të mos i përulej Ademit a.s., njeriut të parë.
- Lakmia e shtyri Ademin a.s. të hante nga pema e ndaluar.
- Smira shkaktoi vëllavrasjen mes dy bijve të Ademit a.s..
Për fat të keq këto mëkate janë të pranishme në shoqërinë tonë, e cila i ngjet një pacienti të sëmurë, që është i shtrirë në shtrat
e nuk ka kush ta mjekojë. Fundi i fundit, konsideroj se xhelozia i
shkakton dëm vetë personit (xhelozit) më tepër se armiku i tij.
Xhelozia është si puna e atij që e gjuan dikë me gur, po guri kthehet pas dhe ia qorron syrin vetë autorit.
Profeti a.s. këtë sëmundje e përmbyll me këto fjalë: ”A doni
t’ju tregoj se ç’është më e vlefshme se shkalla e agjërimit, namazit dhe lëmoshës? Ata (shokët) njëzëri iu përgjigjën: po! Ai tha:
Më i vlefshëm është pajtimi i njerëzve. Se vërtet urrejtja ndaj njëri-tjetrit është sikur brisku i rrojtarit që heq flokët në kokën e njeriut. Nuk them se brisku heq flokët, por ky mjet prerës (xhelozia)
eliminon besimin (fenë).”
Gjithashtu Profeti a.s. bën një krahasim dhe thotë: ”Xhelozia i
djeg veprat ashtu sikur zjarri që djeg drutë (i bën hi).”
Një dukuri tjetër negative që kultivohej gjatë sistemit totalitar
e që, për fat të keq, ka zënë rrënjë edhe në shoqërinë e tanishme
si keqpërdorim apo keqmenaxhim i demokracisë, është shpifja
apo akuza pa bazë. Jo rrallë në medie dhe mjete të informimit,
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hasim shpifje dhe akuza në baza të përkatësisë morale, etnike, politike, partiake etj. Akuzat e tilla të pabaza kanë për qëllim thyerjen e unitetit kombëtar e fetar, shpërbërjen e shoqërisë në grupe
apo klane, të humbet ndikimi autoritativ dhe të shkaktohet anarki
e plotë në shoqëri. Se si duhet të qëndrojmë ndaj këtij vesi, më së
miri e dëshmon qëndrimi i Presidentit të gjashtëmbëdhjetë të
Amerikës Linkoln, i cili thotë: ”Akuzat që drejtohen në emrin tim
si dhe zarfet që m’i dërgojnë me shpifje nga më të ndryshmet,
unë as nuk i hap e lëre më t’i lexoj. Se, po t’i lexoja dhe të merresha me to, nuk do të kisha ç’t’i ofroj popullit tim.”
Kurani shpifjen e krahason me një veprim shumë të ulët dhe
të pamundshëm, pra, me ngrënien e mishit të vëllait të vdekur.
Kurani urdhëron e thotë:
“Mos shpifni ndaj njëri-tjetrit, a dëshiron ndonjëri prej jush
me ngrënë mishin e vëllait të vet të vdekur? Ju e urreni ,
andaj, kini frikë Allahun e mos shpifni dhe pendohuni, se
Ai është që pranon pendimin dhe është i mëshirshëm.” (ElHuxhurat, 9-11)
Me këtë dukuri negative, nuk merret vetëm masa e rëndomtë,
po edhe institucionet dhe bota intelektuale në përgjithësi. Nëse ia
kemi frikën Zotit dhe për hir të interesave tanë madhorë, këtë
dukuri duhet ta çrrënjosim sa më parë nga mesi i besimtarëve.
Shoqëria kohët e fundit po përballet me një problem që deri
dje ishte enigmatik për ne. Është përdhunimi dhe trafikimi i qenieve njerëzore. Është e paimagjinueshme dhe e paparashikueshme
se si disa individë të caktuar, pa iu frikësuar Zotit dhe thjesht për
përfitime materiale, ushtrojnë këtë zanat të trafikimit, njësoj siç
bënin deri dje armiqtë dhe okupatorët tanë. Dallimi është se armiqtë e kanë bërë në rrethana të luftës e nën presion të pushkës, kurse njerëzit tanë sot po e bëjnë këtë vepër të shëmtuar në kohë
paqeje e në liri. Kjo vepër e rëndë, e ndaluar në mënyrën më kategorike nga Allahu, na obligon që të gjithëve, pra të gjitha instancat relevante, që të jenë sa më vigjilente, ndryshe statistikat e
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publikuara së fundi tashmë kanë dhënë shenjë alarmuese. Vetëm
në vitin 2004 ka pasur 102 raste dhunimi të njoftuara e numri i të
panjoftuarave është edhe më i madh. Në vitin 2005 ka pasur 111
raste dhunimi. Në këtë vit deri më tani kemi mbi 90 raste. Errësira edhe më e rëndë e kësaj dukurie negative qëndron në faktin
se pjesa dërrmuese e të përdhunuarave janë fëmijë adoleshentë.
Kur është pyetur Pejgamberi a.s. se a mund të dënohemi me
shkatërrim sa kohë që në mesin tonë të ketë njerëz të mirë (të devotshëm), ai u përgjigj: Po, mund të shkatërrohemi nëse shumohet e liga (epshi) dhe format e saj. ”
Kjo dukuri negative me kaq përmasa, është më e keqja e të
këqijave në shoqërinë tonë, e cila deri dje ishte e pastër. Ata që e
hapën këtë rrugë kriminale, prishën imazhin e shoqërisë kosovare. Një fjalë e urtë latine thotë: ”Më e keqja është prishja e më të
mirës”.
Në periudhën e luftës së fundit dhe pas saj, si rezultat i frigës
nga maltretimet, presionet, vrazhdësia e okupatorit serb, - shoqëria kosovare mori edhe një sëmundje të re e të panjohur më parë,
që është stresi, ankthi apo shqetësimi shpirtëror. Si rezultat i kësaj sëmundjeje shkaktohet prekja e zemrës dhe sistemit nervor.
Kjo sëmundje tek popujt e tjerë ka qenë edhe më herët, andaj Islami që në fillimet e tij kishte paraparë mjekim dhe shërim të kësaj sëmundjeje. Muhamedi a.s. gjithmonë i këshillonte shokët e tij
me shprehjen :”Mos u zemëro,mos u zemëro, mos u zemëro. E vetë, kur ishte i shqetësuar, i thoshte myezinit të tij: O Bilall, na jep
qetësi me të, d.m.th. na i qetëso zemrat tona me namaz. Ai thoshte: Paqja e qetësia ime gjendet në namaz- adhurim.”
Pra, njohja e Krijuesit dhe adhurimi i tij janë kundërefekti më
i mirë i stresit; për ne ky mjekim me adhurim nuk është i panjohur veçse duhet të praktikohet tek individi, familja e më gjerë.
Një psikolog shqiptar thotë se stresi në Kosovë ka përfshirë mbi
dyzet për qind të popullatës. Sipas një eksperti të madh të psiko-
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logjisë, mjekimi i stresit është kthimi në besim dhe në përkushtim
të fesë.
Dr. Karl Jung në librin e tij ”Njeriu modern në kërkimin e
shpirtit”, thotë: ”Gjatë tridhjetë vjetve të punës sime në shërimin
e shpirtit nga stresi, më kanë ardhur persona nga të gjitha vendet
e botës për të marrë këshilla; prej tyre kam shëruar me qindra të
sëmurë. Shumica e tyre ishin në moshë të mesme, d.m.th. 35-vjeçar. Sëmundja e tyre nga stresi ishte si pasojë e mosbesimit, mosnjohjes së fesë dhe mosrespektimit të sajë. Prandaj, me plot dëshirë dhe guxim them: çdonjëri prej tyre ishte i sëmurë, sepse kishte
humbur atë që ua jep feja besimtarëve. Pra, kush nuk i kthehet
besimit të vërtetë, nuk shërohet dot.”
Në kontekst me këtë sëmundje, Zoti i Madhërishëm në Kuran
thotë:
“E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të
vështirë.”
Andaj apelojmë tek qytetarët tanë që të shfrytëzojnë besimin
dhe adhurimin ndaj Zotit si arma më efektive për largimin e shqetësimeve dhe shërimin e stresit bashkëkohor. Porositim që jeta të
merret me lehtësi dhe butësi, se njeriut nuk i mjafton vetëm
vetvetja si mbështetje për tejkalimin e stresit por ka nevojë për
mbështetjen tek Zoti, që vazhdimisht e mban të gjallë, vital dhe
produktiv.
Feja islame të largon nga dyshimet, kotësia dhe shqetësimet.
Aty ka lumturi, gëzim, pushim. E këto janë më të forta për përballimin e stresit dhe sëmundjeve të tjera bashkëkohore sesa shërimi
me medikamente. Aty ku mungon besimi, në atë shoqëri është
vërtetuar se, si pasojë e stresit dhe ankthit në thellësinë e zemrës,
numri i mjekëve që vdesin nga sulmet e zemrës është 20 herë më
i madh se numri i bujqve dhe punëtorëve të rëndomtë. Pra, edhe
pse je mjek, po s’pate besim dhe adhurim, jetën e paguan me një
çmim të kobshëm.
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Pra, besimtarë të nderuar; sa më afër besimit dhe adhurimit,
aq më larg nga shqetësimi, stresi dhe krizat nervore. Si rezultat i
këtyre sëmundjeve, njerëzit tanë, kohët e fundit po i drejtohen
edhe më së keqes, që është vetëvrasja apo marrja e jetës.
Jemi dëshmitarë se në mjedisin tonë dita-ditës kjo veti po përhapet shumë shpejt. Besimi islam vetëvrasjen e konsideron të papranueshëm, mëkatin më të rëndë e më të turpshëm, që nuk e
justifikon asgjë para Zotit dhe para kombit tonë.
Islami është fe e drejtësisë , e humanitetit dhe sjelljes së mirë
edhe ndaj vetvetes. Profeti a.s. thotë: “Vërtet ti ke detyrime ndaj
vetvetes, ndaj familjes dhe ndaj shoqërisë.”
Pra, feja islame i detyron pasuesit e vet të ndjekin parimin e
respektimit të të drejtave të njeriut dhe të jetës së tyre. Jeta e njeriut është e shenjtë dhe askush nuk bën ta përdhosë e ta shkatërrojë. Sipas Kuranit, vetëvrasja është shkatërrim i padrejtë i jetës
dhe është shpallur krim jo vetëm ndaj Zotit e fesë, por edhe ndaj
njerëzimit në tërësi, se jeta i bashkon të gjithë njerëzit.
Zoti xh.sh. thotë: “Mos vritni vetveten, atë që Allahu jua ka
ndaluar.” (El-Enam, 151). Në një ajet tjetër urdhëron e thotë:
“Dhe mos mbytni veten tuaj. Sigurisht Allahu është gjithnjë
mëshirëplotë. (Nisa, 29). Kur në një të përditshme tonë u publikuan disa statistika rreth vetëvrasjes dhe formave të saj, ne
mbetëm të shokuar kur pamë se në Kosovë pas luftës kanë bërë
vetëvrasje mbi 500 veta dhe mbi 900 të tjerë tentim vetëvrasjeje.
Kjo shifër është mjaft marramendëse për sa jemi ne. Ka raste kur
brenda një jave kanë ndodhur 8 vetëvrasje. Para luftës, në një zonë të Kosovës ka pasur vetëm një vetëvrasje, ndërsa pas lufte në
të njëjtën zonë pati mbi 50 vetëvrasje. Këtë dukuri tronditëse nuk
mund ta justifikojë askush prej nesh. Populli i Kosovës nuk ka
njerëz për të humbur: të gjithë duhet ta gëzojnë këtë liri të paguar
me gjak. Andaj mbetet përgjegjësi fetare, kombëtare, intelektuale
dhe morale, që ta parandalojmë sa ma shpejt me të gjitha format
dhe kapacitetet që ne si shoqëri disponojmë. Pejgamberi a.s., du-

224

Takvim – Kalendar 2007
ke e gjykuar këtë dukuri negative dhe indiferentizmin e shoqërisë, tha: ”Kujt nuk i interesojnë çështjet e të tjerëve, nuk është nga
mesi ynë.” Sikur ai që vret vetveten është i pafe, po ashtu edhe
ata që nuk e parandalojnë, mbeten të pafe dhe mëkatarë.
Po ashtu Pejgamberi a.s. tha: ”Ai që mbyt veten me varje në
fyt, do të vazhdojë ta mbysë veten në zjarrin e Xhehnemit. Dhe ai
që vret veten me thikë, do të vazhdojë ta shpojë veten me thikë në
zjarrin e Xhehnemit.” Pra, mbytja e vetvetes është mosbesim e në
kundërshtim të plotë dhe konsiderohet dalje prej fesë islame.
Me gjithë këto që cekëm më lart, shoqëria jonë është e pastër
dhe e shëndoshë e shumëkush ia ka lakmi, mirëpo duhet pranuar
realiteti, se vitet e fundit në mesin tonë janë shfaqur minj, që nga
kënde të ndryshme kanë filluar ta brejnë anijen tonë, prandaj preventiva është e domosdoshme dhe urgjente. Këtë e ilustrojmë me
një shembull nga Muhamedi a.s. që tha: ”Shembulli i njerëzve të
mirë dhe atyre të kqij është sikurse shembulli i anijes dykatëshe,
në katin e parë të së cilës ka disa njerëz që dëshirojnë ta shpojnë
anijen për të marrë ujë. Ata që janë lart ua tërheqin vërejtjen atyre poshtë se shpuarja e anijes nuk i fundos vetëm ata po që të
gjithve.”
Të trajtosh një tematikë me konotacion negativ, siç janë dukuritë negative e tragjike të jetës sonë, është mjaft e rëndë, se ke
të bësh me gjëra prekëse, rrëqethëse, me dhembje e vuajtje, me
tronditje të brendshme, me zemra të thyera. Filozofët thonë: Disa
nga tragjeditë kanë prejardhje nga tejfizikja ose mbinatyrorjaZoti, siç janë: tërmetet, vërshimet, epidemitë etj. E në disa tragjedi rolin e vet tragjik e ka faktori njeri, i cili me hapat e vet dhe të
pamatur bëhet shkaktar i xhelozisë, hipokrizisë, akuzës, dhunës,
luftës, gjakderdhjes, rrënimeve, terrorit etj.
Një mendimtar është shprehur se tragjedia e dukurive negative nuk është një katastrofë që i vjen njeriut, por një përfundim i
dhembshëm, të cilin njeriu e ka zgjedhur me vepra apo me inicia-
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tivën e vet. Edhe ne besimtarët e kësaj shoqërie, ndonjëherë e kemi dëmtuar vetë indin tonë fetar dhe kombëtar.
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Muhammed Kutb

A është feja e tejkaluar?
Të verbuar nga të arriturat e shkencës gjatë shekujve të tetëmbëdhjetë e nëntëmbëdhjetë, shumë perëndimorë kanë menduar
se religjioni i ka harxhuar mundësitë e tij dhe një herë e përgjithmonë i është dorëzuar shkencës. Gati të gjithë psikologët dhe sociologët e njohur perëndimorë, janë shprehur me fjalë të ngjashme.
Kështu, psikologu i njohur Frojd, duke treguar kotësinë e çfarëdo
ndërmjetësimi për atë se çka do të thotë religjioni në kohën moderne, thotë se jeta e njeriut kalon nëpër tri faza psikologjike: besëtytni, religjion dhe shkencë. Pasi tash është epoka e shkencës,
çdo religjion është plakur…
Siç kemi sqaruar edhe në hyrje, kanë ekzistuar disa shkaqe të
caktuara të cilat shkencëtarët evropianë i kanë shtyrë ta përvetësojnë mënyrën e jetesës në kundërshtim me religjionin dhe bazuar
në urrejtje ndaj tij. Kjo i mvishet polemikës së madhe, e cila është
zhvilluar ndërmjet shkencëtarëve dhe Kishës katolike, dhe i ka
shtyrë të mendojnë – natyrisht me arsye – se gjithçka që rrëfen
feja, është reaksionare, e prapambetur, besëtyte dhe e vjetruar,
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dhe se patjetër Kisha duhet t’ia lëshojë vendin shkencës, në mënyrë që njerëzimi të niset rrugës së civilizimit. Duke mos vlerësuar dallimin ndërmjet rrethanave të pazakonshme jetësore, që
mbretëronin në Evropë gjatë kohës së këtij konflikti fatkeq, dhe
të atyre rrethanave në Orientin e tyre islam, njerëzit u janë kundërvu traditave të tyre të shenjta, të cilat i kanë trashëguar nga gjeneratat e kaluara, duke kërkuar pezullimin e tyre të plotë. Pastaj
vjen infektimi i imitimit, i cili e ka rrethuar Orientin e nënshtruar
islam, duke i shtyrë njerëzit naivë që të besojnë se rruga e vetme
kah progresi është ndjekja e popujve sundues të Evropës, dhe se
ata duhet të flakin religjionin e vet, mu ashtu siç ka vepruar Evropa, në mashtrim nga frika që të mos bien në humnerën e prapambeturisë. Mirëpo, ata njerëz nuk bazoheshin në faktin se edhe në
Perëndim nuk kanë qenë të gjithë intelektualët e shquar kundër
religjionit; e as veprat e tyre nuk kanë manifestuar asgjë nga ky
lloj. Nga ana tjetër, ne kemi gjetur në mesin e tyre disa intelektualë të shquar, të cilët janë të liruar nga materializmi i Evropës pa
fe, që kanë ardhur në përfundim se religjioni është jo vetëm nevojë psikologjike, por edhe nevojë intelektuale e njerëzimit. Në mesin e tyre personaliteti më i shquar është astronomi Dems Dins, i
cili karrierën e tij intelektuale e ka filluar si skeptik i pafe, por më
në fund, me anë të studimeve shkencore, erdhi në përfundimin se
pa besim në Zotin nuk do të ishin zgjidhur problemet më të mëdha shkencore. Sociologu i famshëm Dins Bridz, shkon aq larg,
saqë Islamin e thekson si realizim i një sinteze të suksesshme midis materiales dhe shpirtërores në një sistem harmonik të mendimit, të plotësuar me rregulla praktike të jetës. Shkrimtari i njohur
anglez Somerset Maugham (Somerset Mom), e ka përmbledhur
qëndrimin e përgjithshëm të Evropës moderne ndaj religjionit në
konstatimin se Evropa e ka zbuluar zotin e ri në shkencë, duke
hedhur Zotin e vërtetë. Zoti - shkencë, megjithatë u tregua jashtëzakonisht i papërhershëm, duke mbajtur sot si fakt dhe realitet atë
që dje e ka hedhur si të rrejshëm, dhe anasjelltas; rezultati: ne i

227
Vështrim
shohim adhuruesit e saj të gjykuar për shqetësim dhe tronditje të
përhershme, sepse si mund të gjejnë ata qetësi shpirtërore para
zotit të tillë të papërhershëm? Ky shqetësim konstant, i cili e mundon Perëndimin e sotëm, është pasojë e drejtpërdrejtë e çrregullimeve psikologjike dhe nervore, të cilat janë karakteristikë e
përbashkët e gjendjes shpirtërore gati në të gjitha vendet perëndimore. Ka edhe një tjetër rezultat të këtij hyjnizimi të shkencës
moderne: bota në të cilën jetojmë, është e privuar nga çdo kuptim
për rend më të mirë, për luftë permanente në mes të fuqive të kundërta. Pasojë e kësaj është se gjithçka në këtë botë u është nënshtruar ndryshimeve: ekonomikisht dhe politikisht ndryshojnë;
raportet në mes shteteve, e ndryshojnë edhe raportet në mes individëve; madje ndryshojnë edhe “faktet” shkencore. Çka mund të
pritet përpos vuajtjes dhe shqetësimit të përhershëm në botën ku
nuk ekziston Fuqia e Lartë, të Cilës do t’i drejtoheshin njerëzit
për përkrahje dhe mbështetje në këtë luftë të pamëshirshme jetësore. Feja dhe vetëm feja është ajo që mund t’i mundësojë njeriut
paqe dhe qetësi. Kjo i mbjell dashuri njeriut për vepra të mira dhe
qëndrueshmëri që t’u kundërvihet forcave të këqija dhe tiranisë,
si kusht i domosdoshëm për ta fituar bekimin e Zotit, dhe për ta
bërë vullnetin e Tij mbizotërues në këtë botë, duke pritur me durim shpërblimin në botën e ardhshme. A nuk i nevojiten njëmend
njerëzimit paqja dhe siguria, me një fjalë, feja? Ç’është njeriu pa
fe dhe pa besim në jetën e përhershme? Në kontekstin e fesë, jeta
e njeriut në tokë merr dimensione të reja duke hapur para tij horizont shumë më të madh të progresit, pa të cilin ai është i shtyrë në
ndjenjën e mundimshme të asgjësë, një lodër në duart e tekave të
tij, të cilat e mësojnë që ta fitojë sasinë më të madhe të mundshme të kënaqësisë gjatë këtij qëndrimi të shkurtër në Tokë. Pasojnë garat reciproke, betejat dhe konfliktet e pafrenueshme rreth
posedimit të profiteve materiale, sepse nuk ka fuqi që do t’i kontrollonte dëshirat e njeriut. I verbuar nga lakmia dhe kënaqësia
në këtë mënyrë, secili prej tyre dëshiron të fitojë çkado qoftë në
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duart e veta në një kohë sa më të shkurtër. Në këtë mënyrë njeriu
është sjellë në shkallë të ulët të ndjenjës dhe mendimit. Përfytyrimi i tij bie poshtë për t’i realizuar idealet dhe qëllimet e tij. Të
gjitha ato karakterizohen nga ultësia. Njerëzimi është i dënuar me
gjendje luftërash të pandërprera shkatërrimtare, të cilat nuk i lejojnë të ngrihet nga qëllimet e larta dhe fisnike në jetë. Në një botë
të tillë nuk ka vend për dashuri apo dhembshuri, nga fakti se njerëzit janë të preokupuar nga kënaqësi trupore. Ata janë të udhëhequr nga epshet e verbra. Si mund të kenë ata në një kontrast të
tillë aspirata të larta apo t’i vlerësojnë ndjenjat e mirëfillta njerëzore? Njerëzit në një botë të tillë materiale, arrijnë, pa dyshim, fitime të konsiderueshme materiale. Por, çfarë dobie nga kjo, kur
ata vazhdimisht janë në grindje rreth atij fitimi. Secili është i gatshëm t’i heqë kokën vëllait të vet për interes të mirëqenies së tij
materiale. Kështu, materializmi e eliminon vetveten si qëllim, sepse kjo luftë e përhershme, edhe vetë përfitimet materiale i bën të
padobishme dhe të pakuptimta. Lakmia, dëshirat dhe makutëria i
kanë robëruar njerëzit. Vetëm apetitet e verbra i sundojnë. Ata
nuk kanë kurrfarë kontrolli mbi to, as që mund të shpresojnë se
do të mund të shpëtojnë nga kthetrat e tyre. Në mënyrë të njëjtë
edhe kombet, për shkaqe të njëjta, janë ngatërruar në luftëra shkatërrimtare, të cilat ua prishin harmoninë e jetës. Edhe shkenca, me
krejt armatimin e saj të tmerrshëm, më parë është përdorur për
shfarosjen e racës njerëzore, sesa që t’i shërbejë njeriut dhe të
kontribuojë për mirëqenien e tij. Shikuar në një kontekst të ri,
religjioni do të thotë zgjerim i horizontit shpirtëror të njerëzimit,
sepse jeta nuk është e kufizuar vetëm në këtë botë, por vazhdon
edhe pas saj – përgjithmonë. Kjo e përmirëson shpresën në zemrën e njeriut dhe e inkurajon që të luftojë me vendosmëri kundër
së keqes dhe shtypjes. Religjioni nënkupton dashuri, dhembshuri
e vëllazërim universal dhe ai është rruga e vetme e paqes, prosperitetit dhe progresit, që është shkak i mjaftueshëm për ekzistimin
e tij. Ai e përgatit njeriun në mënyrën më të mirë për luftën e egër
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jetësore. Përveç kësaj, feja dhe vetëm feja është ajo, që mund ta
frymëzojë njeriun që të ngrihet mbi vetveten dhe të durojë e të
rezistojë për ideale fisnike dhe të larta. Kur t’i merret njëherë,
nuk i mbetet tjetër përpos që shpresat e tij t’i mbështesë jashtë vetvetes. Shumë njerëz bien duke luftuar për çështjen e së vërtetës,
duke flijuar tërë jetën, duke mos fituar asgjë në kuptimin material
të fjalës. Ç’i ka frymëzuar të gjithë shpirtrat fisnikë që të hidhen
në luftë, e cila nuk u sjell kurrfarë kompensimi material dhe e cila
ua merr edhe atë pakicë që kanë pasur? Pa dyshim kjo është njëra
nga shumë karakteristikat e fesë, sepse derisa të jenë motivet vetjake, lakmia, makutëria, kënaqësia etj. të pranishme, nuk mund
të arrihet asnjë e mirë e mirëfilltë, fisnike apo me vlerë të përhershme. Andaj, triumfi material dhe fitimi i drejtpërdrejtë, njeriun
me karakter nuk mund ta stimulojnë apo ta trimërojnë që të qëndrojë i fortë për të përballuar sfidat për një çështje të lartë dhe
madhore. Ka disa të ashtuquajtur “reformistë”, të cilët më me dëshirë kërkojnë frymëzim në urrejtje sesa në dashuri. Ky është
burimi kryesor i frymëzimeve të tyre, të cilat, thonë, u japin fuqi
për të përballuar vështirësitë për çështjen e tyre. Urrejtja që ushqejnë ata sipas natyrës, mund të jetë personale, apo mund të mbijë mes një lloji njerëzish dhe do të drejtohet kundër njerëzimit
përgjithësisht, apo kundër gjeneratës që do të lindë. Njerëzit e tillë, të frymëzuar me urrejtje, mund t’i arrijnë disa qëllime të tyre
përmes “reformës”. Urrejtja e tyre e bashkuar me natyrën e tyre
të zjarrtë e të egër, gjithashtu mund t’i mbajë dhe të ngrejë “moralin” e tyre që të gatshëm t’i përballojnë të gjitha mundimet, për
shkak të çështjes për të cilën angazhohen, por doktrina, e cila bazohet në urrejtje, asnjëherë nuk mund të shpjerë njerëzimin nga
asnjë e mirë. Ata mund t’i shmangin disa forma të caktuara të padrejtësisë, por nuk mund të ofrojnë bar më efikas për këto sëmundje të njerëzimit. E bazuar në urrejtje dhe shpirtkeqësi, filozofia
e tillë e jetës kufizohet me degjenerimin dhe prodhon shumë më
tepër të këqija e padrejtësi nga ato që ka arritur t’i shmangë. Nga
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ana tjetër, feja, e cila nuk synon për përfitime të menjëhershme
materiale në këtë botë dhe as që e merr frymëzimin nga urrejtja,
por në njerëzit ushqen dashuri fisnike, vëllazëri dhe gatishmëri
për dhënien e jetës, duke u shërbyer bashkëkohësve, - e vetmja
mund t’i garantojë njerëzimit, shpërblim të vazhdueshëm dhe trason rrugën për përparim dhe të ardhme të lumtur. Esenca e fesë së
tillë është besimi në Zotin dhe në dashurinë e Tij, në mënyrë konsekuente dhe të ndershme të jetës, e cila i ndihmon njeriut që t’i
afrohet Krijuesit të vet. Mirëpo këto të dyja mbesin pa veprim aq
gjatë, derisa njeriu të mos besojë në botën e ardhshme.
Besimi në Krijuesin njeriut i jep ndjenjën e sigurisë, duke evituar nga zemra e tij frikën nga vdekja dhe duke i premtuar atij jetën e përhershme. Kjo, me fjalë të tjera, do të thotë që angazhimi
i tij jo vetëm nuk do t’i humbas, por do të shpërblehet në botën e
ardhshme, nëse jo edhe në këtë botë. Krejt kjo, megjithatë është
vetëm rrjedhojë e natyrshme e besimit në Zotin dhe në Ditën e
Gjykimit. Sa i përket Islamit, ai shkon shumë përpara; ai ka mesazhe krejtësisht të ndryshme dhe më joshëse. Ata që mendojnë
se Islami është vjetruar dhe nuk është i nevojshëm më, nuk e dinë
përse ka ardhur Islami, e as që e kuptojnë misionin e tij të vërtetë
në jetën e njeriut. Meqë agjentët e imperializmit u kanë prezantuar leksionin nga “historia”, ata kanë konkluduar se Islami është
shpallur vetëm për ta zhdukur idhujtarinë dhe që ta udhëzojë njeriun për adhurimin e një Zoti; se arabët kanë qenë të ndarë në fise
antagoniste, andaj Islami ka ardhur që t’i bashkojë e t’i bëj popull
të fortë; se kanë qenë të dhënë pas pijes, bixhozit dhe jetës së
shfrenuar, andaj Islami ka ardhur për t’i larguar nga këto ligësi,
siç i ka anuluar edhe shumë zakone të tjera, të cilat mbretëronin
në mesin e tyre, siç është varrosja për së gjalli e foshnjave femra,
gjakmarrja etj.; dhe ai, Islami, ka kërkuar nga njerëzit që ta përhapin porosinë e tij, ata këtë e kanë bërë, kjo ka shkaktuar luftëra
të cilat përfundimisht i kanë përcaktuar kufijtë e Botës Islame. Ky
paska qenë atëherë qëllimi i vetëm i Islamit në jetën e njeriut!!
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Misioni i tij historik qysh moti është përmbushur: nuk ka adhurim
të idhujve në Botën Islame; fiset pak a shumë janë tretur duke humbur edhe identitetin e tyre në bashkësi më të gjera dhe në kombësi. Sa i përket bixhozit dhe pirjeve dehëse, ta kemi ndër mendparasysh se civilizimi ka shkuar aq shumë përpara, saqë është e
padobishme të përmendet se dëfrimet e tilla janë të pamoralshme,
edhe pse, pavarësisht nga të gjitha tabutë religjioze, megjithatë
vazhdojnë ende. Është e kotë të kërkohet anulimi i tyre. Në këtë
mënyrë ata nxjerrin përfundimin se Islami e ka kryer shërbimin e
vet në këtë botë; ai e ka pasur periudhën e tij, por tash e ka humbur qëllimin e ekzistimit, andaj nuk është i nevojshëm më. Andaj
ne, patjetër duhet, t’u kthehemi doktrinave bashkëkohore të jetës
sepse vetëm në to qëndron shpëtimi ynë etj. etj. Kështu, duke iu
përmbajtur ideve të mësuesve të tyre nga Perëndimi, këta njerëz
zbulojnë mosdijen e tyre. Ata nuk dinë asgjë për Islamin, e as për
misionin e tij të vërtetë në jetën e njeriut. Andaj, para se të vazhdojmë më tutje, të shikojmë se ç’është Islami dhe ç’paraqet ai.

Përkthim dhe përshtatje nga:
Miftar Ajdini
Burimi: http://www.islam.co.ba
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Husni Abdul Hafidh

Diplomacia në kohën
e Muhamedit a.s.
Hyrje
Diplomacia në terminologjinë e Politikës Ndërkombëtare apo sipas përkufizimit të Sharl Martitsit, profesor i së Drejtës
Ndërkombëtare dhe studiuesve të tjerë të ligjeve bashkëkohore është: “shkenca që merret me studimin e marrëdhënieve a çështjeve të jashtme të shteteve, apo shkurtimisht, ajo është shkenca
mbi negociatat.”
Dokumentet dhe burimet e ndryshme historike tregojnë se
puna diplomatike është mënyra më e vjetër, që ka njohur njerëzimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të ndryshme të luftës e paqes. Dr. Muhamed et-Tabi'i, në librin e tij “Diplomacia në Islam”,
thotë se diplomacia ishte mënyrë e rëndësishme për nisjen e luftërave në mes fiseve -”sa herë që një fis zaptonte një vend gjahu
apo një burim uji të fisit tjetër. Mënyrat e diplomacisë ishin të
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lidhura ngushtë me civilizimet e së kaluarës dhe shtetet e tyre.
Këto zhvillime përparuan me kalimin e kohës”.
Shumë prej teksteve historike arabe, konfirmojnë rolin e diplomacisë arabe, gjatë periudhës së injorancës, në forcimin e lidhjeve të miqësisë e të respektit reciprok në mes fiseve arabe si dhe
dhënies fund të mosmarrëveshjeve e luftërave, të cilat zhvilloheshin në mes tyre, me mënyra paqësore, duke kënaqur të gjitha
palët ndërluftuese. Historia “shënon që fiset Kurejshite si ai: Ken’an, Hashim, Mahzum, Temim, Menaf, Zehre e tjera, ishin pajtuar të bënin aleancë. Të parët e tyre u tubuan për t'u konsultuar,
për të debatuar, diskutuar e për të negociuar. Pastaj shkruan marrëveshjen, të cilën e nënshkruan të gjithë. Sipas kësaj marrëveshje, askush nuk lejohet të jetë i nënshtruar e i terrorizuar e të
mos jenë ata në anën e tij, kundër zullumqarit, përderisa ai nuk
ndalet dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të cilat lindin ndërmjet
tyre në mënyrë paqësore. Kjo marrëveshje u quajt “marrëveshja
mbi dinjitetin”, për shkak të dobisë së saj, qëllimeve fisnike, të
cilat ishin në përmbajtjen e saj”.
Dihet historikisht se shkak për arritjen e kësaj marrëveshjeje,
ishte lufta e gjatë dhe shkatërrimtare në mes fiseve Kurejsh e Kinan dhe Kajs, e cila zgjati afërsisht katër vjet dhe kjo luftë u bë e
njohur me emrin “el-Fixhar”. U quajt me këtë emër, ngase nga të
dy palët ndërluftuese pushoi ndalesa e luftimit në muajt e shenjtë.
Pas përfundimit të kësaj lufte, u mblodhën fiset Kurejsh për lidhjen e një marrëveshje. Në arritjen dhe nënshkrimin e “Marrëveshjes mbi dinjitetin” mori pjesë së bashku me xhaxhallarët e tij,
edhe Muhamedi a.s., i cili atëherë ishte djalosh i ri dhe ende nuk i
kishte zbritur shpallja. Muhamedi a.s., në lidhje me këtë marrëveshje ka, thënë: “Kam qenë i pranishëm në shtëpinë e Abdullah
bin. Xhud’anit, kur u lidh marrëveshja e cila më pëlqeu, e po qe
se në Islam do të ftohesha për diçka të tillë, do të përgjigjesha me
dëshirë”.
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Me ardhjen e Islamit, arena arabe u bë dëshmitare e një lëvizje masive diplomatike me qëllim të përhapjes së parimeve të fesë
së re në Lindje e Perëndim, ashtu siç ka urdhëruar Allahu xh.sh.:
“E Ne të dërguam ty (Muhamed) mëshirë për të gjitha krijesat”
(Kurani, 21:107), si dhe të ngritjes së lidhjeve të fqinjësisë së
mirë e të miqësisë me mbretërit e shtetet e afërta me kufijtë e
shtetit të ri islam.
Shumë prej historianëve dhe orientalistëve evropianë, si Gustav Lubon, Zigrid Honke etj., vërtetojnë, se Muhamedi a.s. ishte
i pari që dërgoi ambasador të jashtëzakonshëm, ishte i pari që u
dha siguri ambasadorëve të vendeve të huaja, si dhe është i pari
që respektoi dokumentet e marrëveshjet. Ai themeloi një shtet të
fuqishëm, me një histori të pasur diplomatike, dhe hapi rrugën
për halifët që erdhën pas tij”. Muhammedi a.s. vendosi parime e
rregulla për organizimin e punës diplomatike në marrëdhëniet e
jashtme, shumë më të mira se parimet e përpiluara në Marrëveshjen e Vjenës, nënshkruar nga kryetarë e mbretër të shumë shteteve të botës për rregullimin e marrëdhënieve diplomatike midis
shteteve.
Në këtë studim, kemi nderin t'i hedhim dritë vetëm një aspekti të diplomacisë së Muhamedit a.s., duke folur për pikat që vijojnë:
• Shkruesit e mesazheve të Pejgamberit a.s. dërguar mbretërve
të asaj kohe;
• Emisarët dhe ambasadorët e dërguar nga ana e tij në vende të
ndryshme të asaj kohe;
• Marrëveshja e Hudejbisë;
• Ceremonia e pranimit të emisarëve dhe diplomatëve të vendeve të huaja;
• Sjellja e Muhamedit a.s. ndaj të zënëve rob;
• Imuniteti i diplomatëve, etj.
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Shkruesit e mesazheve të Muhamedit a.s.
Muhamedi a.s. zgjodhi një grup prej ashabëve, të cilët dinin
shkrimin e leximin arab, për shkruarjen e mesazheve, dokumenteve dhe marrëveshjeve të tij. Historianët arabë, qofshin ata të kohëve më të vjetra a më të reja , kanë mendime të ndryshme përsa i
përket numrit të shkruesve (sekretarëve) të Muhamedit a.s. Disa
prej tyre janë të mendimit se numri i tyre ka qenë 42, disa thonë
se ishin 46, ndërsa të tjerë thonë se numri i tyre ishte vetëm 34.
Ne nuk kemi për qëllim, me këtë rast, të përkrahim ndonjë mendim apo të përgënjeshtrojmë tjetrin, sepse kjo është një temë e
gjatë, që kërkon një studim të veçantë.
Por, ajo që dëshirojmë të theksojmë me këtë rast, është të përmendim shkruesit më të njohur të Muhamedit a.s., të cilët kanë
kontribuar në suksesin e diplomacisë islame.
Ebu Bekr Es-siddiku r.a.: transmetohet se gjatë shpërnguljes (hixhretit) të Muhamedit a.s. nga Meka në Medinë “Suraka
bin Malik el-Medlexhij, ishte i porositur nga Kurejshitët të përcillte Muhamedin a.s. në shoqërimin e Ebu Bekrit. Kur ata të dy
dolën nga shpella, Surakës i ndodhi ngjarja, e cila është e njohur
në historinë islame, dhe ai kërkoi nga Muhamedi a.s. që t'i shkruante një letër sigurie. Muhamedi a.s. e urdhëroi Ebu Bekrin, i cili
e shkroi dhe ia hodhi letrën Surakës”.
Omer ibnu el-Hattabi: ishte prej atyre që dinin shkrim e lexim, si dhe transmetohet se kishte njohuri të gjerë për aritmetikë.
Muhamedi a.s. mbështetej tek ai në shkrimin e disa shkresave dhe
marrëveshjeve.
Othman bin Affani: shkroi shumë prej shkresave e marrëveshjeve për Muhamedin a.s. Ai shkroi letrën për ligjet e Islamit,
me urdhër të Muhamedit a.s., për Nehshel bin Malik el-Vailin.

237
Persiatje historike
Ali ibnu Ebi Talib: ishte prej shkruesve më të njohur të Muhamedit a.s. Ai shkroi Marrëveshjen e Hudejbisë, siç do të shohim më poshtë.
Muavije bin Ebi Sufjan: ishte prej shkruesve të rregullt të
Muhamedit a.s. Transmetohet nga Muslimi në Sahihun e tij, se
Ebu Sufjani bin Harb ka thënë: “O i dërguari i Allahut! Të lutem
të më urdhërosh për tri gjëra: Pejgamberi i tha: Po. Të më urdhërosh t'i luftoj pabesimtarët ashtu siç i kam luftuar myslimanët.
Muhamedi a.s. tha: Po. Muavija të jetë një prej shkruesve të tu.
Muhamedi a.s. tha: Po...”.
Jezid bin Ebi Sufjan: ka qenë i njohur edhe si “Jezidi i hajrit
(i së mirës)”. Ka qenë një prej shkruesve të Muhamedit a.s.
Ebu Sufjan bin Harb: ishte prej atyre që dinin shkrim e
lexim, si dhe ishte pionier i aritmetikës gjatë kohës së Muhamedit
a.s. Gjithashtu ishte njëri prej shkruesve të Muhamedit a.s.
Zejd bin Thabit: Ishte prej njerëzve më të kërkuar nga
Muhamedi a.s. Buhariu në Sahihun e tij përmend që ai shkroi më
së shumti për Muhamedin a.s., derisa u bë i njohur me ofiqin
“Shkruesi (sekretari) i të Dërguarit a.s.”. Ai, përveç i gjuhës arabe, ishte njohës i shkëlqyer edhe i gjuhës asiriane. Ishte një prej
katër ashabëve që tuboi Kur'anin në kohën e Muhamedit a.s.
Abdullah bin Sa'd Ebi Serh: Ishte prej shkruesve të njohur
të Muhamedit a.s. Është i pari që shkroi shpalljen nga Kurejshët
në Mekë, por më pas ndërroi fenë duke u larguar nga Islami. Pas
çlirimit të Mekës, iu kthye Islamit duke u bërë prej komandantëve
më të njohur myslimanë.
Abdullah ibnu el-Erkam bin ebi el-Erkam: Është transmetuar, se kur Muhamedi a.s. e mori si shkrues, i besoi atij aq shumë, saqë kur u shkruante disa mbretërve e urdhëronte ta vuloste
letrën pa pasur nevojë ta lexonte, për shkak të besimit të madh që
kishte në të.
Ebi bin Ka'b: Shkruante shpalljen. Ishte i pari prej ensarëve
që i shkroi Muhamedit a.s. Ishte prej shkruesve të Muhamedit a.s.
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në Medinë pas hixhretit. Ishte i pari që në fund të shkresës, shkroi
“e shkroi filani”. Omer bin Hatabi r.a. për të thotë: Ebi është më i
lexuari në mesin tonë.
Ez-zubejr ibnu el-Avvam: Bashkëshorti i Esmas, të bijës së
Ebu Bekr Es-ssiddikut dhe njëri prej dhjetë të përgëzuarve me
Xhennet. Ishte prej shkruesve të Muhamedit a.s. Prej asaj që
shkroi, Ibni Kethiri në librin e tij “Fillimi dhe fundi”, përmend
mesazhin, që ia dërgoi Muhamedit a.s. për fisin benu Muavije bin
Xherul.
Amr ibn el-As: Çliruesi i Egjiptit dhe njëri prej shkruesve
më të njohur të Muhamedit a.s.
Seid ibnu el-As bin Umejje: Një ashab i njohur. Ishte i
njohur për shkrimin e tij të bukur. Transmetohet se ra dëshmor
gjatë shkuarjes në Taif me Muhamedin a.s..
Halid bin Seid ibn el-As: Ibn Kethiri transmeton se shkroi
disa shkresa për Muhamedin a.s. Shkroi letrën e Taifit për
delegacionin e fisit Thekif. Ai bëri përpjekje për pajtimin në mes
tyre dhe Muhamedit a.s.
Eban ibnu Seid ibnu el-As: Është vëlla i Halidit. Njëri prej
atyre që Pejgamberi a.s. e angazhoi si shkrues të tij. Përqafoi Islamin pas marrëveshjes së Hudejbisë.
Erkam ibnu el-Erkam: Emri i tij i plotë është Abdu Menaf
bin Xhundub bin Abdullah bin Amr ibnu Mahzum. Ky është personi të cilin Pejgamberi a.s. e kishte lënë zëvendës në shtëpinë e
tij në Safa. Ka qenë në mesin e shkruesve më të zgjedhur të Pejgamberit a.s.
Halid ibnu el-Velid: Është komandanti i njohur, i cili nuk ka
pësuar disfatë asnjëherë gjatë jetës të tij në postin e komandantit
të ushtrisë myslimane. Transmetohet se ka shkruar disa mesazhe
për Muhamedin a.s
Shurhabil bin Hasene: Pejgamberi a. s. e angazhoi të ishte
në ekipin e shkruesve dhe ishte njëri prej shkruesve të tij.
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Amir ibnu Fuhajra: Ishte skllav i Ebu Bekr Es-siddikut.
Ishte shkrues i mesazhit të Pejgamberit a.s. dërguar Surraka ibnu
Malikut. Për t’u aftësuar në shkrim e kishte ndihmuar Ebu Bekr
Es-siddiku.
Hudhejfe ibnu el-Jeman: Ishte prej ashabëve të Pejgamberit
a.s., në Jethrib (Medinë). Ishte prej atyre që dinin të shkruanin në
gjethet e palmave.
Muhamed ibnu Mesleme el-Ensari: Ishte pjesëmarrës në
betejat e Bedrit dhe Uhudit si dhe në të gjitha luftërat ku mori
pjesë Muhamedi a.s., me përjashtim të luftës së Tebukut, sepse
Pejgamberi a.s. e pati lënë zëvendës të vetin në Medinë. Ishte prej
shkruesve të rregullt të Pejgamberit a.s. Vdiq në Medinë në vitin
43 të hixhretit.
Abdullah ibnu Revahate: Mori pjesë në të gjitha luftërat në
të cilat ishte pjesëmarrës Pejgamberi a.s., përveç në çlirimin e
Mekës, sepse kishte rënë shehid në betejën el-Mu'tete. Thuhet se
ishte në mesin e atyre që kishte angazhuar Pejgamberi a.s. për
shkrimin e mesazheve të tij.
Hasajn ibnu Numajr el-Ensari: Mori pjesë në të gjitha luftërat me Pejgamberin a.s. Ishte në mesin e shkruesve të tij. Vdiq
afër Konstantinopolit si pjesëmarrjës në një luftë nën komandën e
Jezid ibnu Muavijes.
Thabit ibnu Kajs el-Ensari: Ishte zëdhënës i Pejgamberit
a.s., ashtu siç ishte Hassan ibnu Thabiti, poeti i tij. Mori pjesë në
betejën e Uhudit dhe në beteja të tjera. Thuhet se ai ishte shkrues
i mesazhit të Pejgamberit a.s. drejtuar fisit Kurejsh, të cilin e mori
delegacioni që kishte shkuar në Medinë pas çlirimit të Mekës. Ra
dëshmor në betejën e Jemames.
Prej shkruesve të tjerë të Muhamedit a.s., mund të përmendim
këta:
• Ebu Selem el-Mauhzumi
• El-Mugire ibnu Shu'be
• Huvejtib bin Abdul-Uza el-Kureshi el-Amiri
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El-Ala el-Hadremi
Hatib ibnu Amr el-Kureshi
El-Ala ibni Ukbete
Burejdete ibnu el-Hasib el-Eslemi
Muajkib bin ebi Fatimete Ed-dusi
Xhuhejm ibnu es-Salet bin Mahzamate bin El-Muttalib
Handhalate bin Err-rrebi Et-temimi el-Usejdi el-Katib
Abdullah bin Abdullah bin ebi el-Ensari el-Hazrexhi
Muadh ibnu Xhebel, e shumë të tjerë.

Mus'abi ibnu Umejri,
ambasadori i parë në Islam
Historia dëshmon se ashabiu i njohur, Mus'ab bin Umejr r.a.,
ishte ambasadori i parë në Islam. Mus'abi ishte djaloshi më i bukur e më madhështor nga fisi Kurejsh. Historianët e kanë përshkruar si njeriun që më së shumti parfumosej në Mekë. Lindi dhe u
rrit në begati. Pavarësisht nga mosha e re, ishte zbukurim i mexhliseve e i tubimeve në Mekë, ngase, përveç elegancës, shquhej
edhe për urtësi.
Pejgamberi a.s. e zgjodhi të ishte emisar i tij në Medinë, për
t'ua mësuar ensarëve fenë islame. Arriti sukses marramendës në
realizimin e misionit të tij. Ai arriti të pushtonte zemrat e banorëve të Medinës, me mendjen e tij të ndritur dhe moralin e tij fisnik.
Dokumentet dhe burimet e vërtetuara historike vërtetojnë se,
kur Muhamedi a.s. emigroi në Medinë, u paraqit papritmas Mus'ab ibni Umejri. Posa e panë myslimanët, u përkulën në shenjë
respekti dhe u rrodhën lotët. Musa’bi kishte të veshur një rrobë të
gjatë, të vjetër e të leckosur. Muhamedi a.s. e shikoi gjatë, pastaj
tha: “E kam parë Mus’abin në Mekkë, nuk kishte njeri më të
pasur se ai tek prindërit e tij! Megjithatë, ai i la tërë ato, për hir
të Allahut e të Dërguarit të Tij”.
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Marrëveshja e Hudejbisë
dhe diplomacia muhamedane
Madhështia e diplomacisë muhamedane më së miri shihet me
nënshkrimin e Marrëveshjes së Hudejbisë me parinë e Kurejshëve, të prirë nga Suhejl bin Amr dhe Mukrez bin Hifd.
Këtë marrëveshje e përgatitën disa prej ashabëve më të njohur
të Pejgamberit a.s., si Ebu Bekri, Omer bin Hatabi dhe Ali bin ebi
Talibi. Ata zhvilluan biseda të gjata dhe të mundimshme me disa
prej prijësve më të njohur të idhujtarëve kurejshitë, pas të cilave
arritën të pajtoheshin për pikat themelore dhe nenet më të rëndësishme që duhej të përfshiheshin në dokumentin e marrëveshjes.
Të dy palët u pajtuan që dokumentin e marrëveshjes ta shkruante Ali ibnu ebi Talibi.
Muhamedi a.s. filloi të diktonte me fjalën e tij: “Me emrin e
Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit”. Aliu filloi të shkruante, por këtu e ndërpreu Suhejl bin Amri duke i thënë: Ndal, o
Ali, se unë nuk e njoh “të Gjithëmëshirshmin, Mëshirëplotin”, po
shkruaj “në emrin tënd, o Zot”. Muhamedi a.s. e miratoi këtë, me
gjithë habinë e anëtarëve të delegacionit islam, të cilët shprehën
irritimin e tyre për këtë koncesion, megjithatë ata iu bindën urdhrit të Muhamedit a.s.
Muhamedi a.s. vazhdoi të diktonte, duke thënë: “Kjo është
ajo për se janë pajtuar Muhamedi, i dërguari i Allahut, dhe Suhejl
bin Amri”. Këtu, udhëheqësi i delegacionit të idhujtarëve e ndërpreu për herë të dytë, duke iu drejtuar Muhamedit a.s.: “Po të dëshmoja se ti je i dërguari i Allahut, nuk do të luftoja dhe nuk do të
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ishte nevoja për arritjen e kësaj marrëveshjeje, por shkruaj emrin
tënd dhe emrin e babait tënd”. Muhamedi a.s. buzëqeshi dhe i tha
Aliut: “Fshije atë që ke shkruar, dhe shkruaj: “Kjo është ajo për të
cilën kanë rënë dakord Muhamedi, i biri i Abdullahut dhe Suhejl
bin Amri. Janë pajtuar të ndalin luftën për dhjetë vjet, njerëzit të
ndihen të sigurt, të përmbahen nga lufta në mes njëri tjetrit. Kush
vjen te Muhamedi nga Kurejshitët pa lejen e kujdestarit të vet, ai
obligohet ta kthejë, ndërsa kush shkon te Kurejshitët prej atyre që
janë me Muhamedin, nuk janë të obliguar ta kthejnë. Kush dëshiron t’i bashkohet paktit të Kurejshit dhe marrëveshjes së tyre,
mund ta bëjë atë.”
Pasi përfunduan nënshkrimin e marrëveshjes , Pejgamberi a.s.
informoi grupin e shokëve të tij, ashtu veproi edhe Suhejl bin
Amri me anëtarët e delegacionit të tij prej idhujtarëve. Në fund të
marrëveshjes shkruante se kjo marrëveshje është shkruar nga Ali
ibnu ebi Talibi.
Me ratifikimin e kësaj marrëveshjeje, Muhamedi a.s. realizoi
disa dobi për myslimanët, të cilat mund të përmblidhen në këto
pika:
U siguruan myslimanët e pambrojtur në Mekë;
Mundësoi kalimin në Islam të një numri të madh të pabesimtarëve të Mekës si rezultat i kontakteve me myslimanët;
Pejgamberi a.s. iu kushtua arsimimit dhe edukimit të myslimanëve dhe dërgoi përfaqësitë e tij diplomatike në vende të ndryshme të botës dhe rajonit. Myslimanët kuptuan se, nëse në shikim
të parë, ndalimi i tyre për ta vizituar shtëpinë e shenjtë ishte ofendim për ta, në realitet ai ishte krenari dhe fuqi.
Andaj, me të drejtë ambasadori Hasan Salim shtron pyetjen :
A nuk është kjo vetë diplomacia me tërë kuptimin e saj? A nuk
ishte fleksibiliteti, ai që mbizotëroi gjatë bisedimeve nga ana e
udhëheqësit të delegacionit islam me Muhamedin a.s. në krye? A
nuk ishte dokumenti i nënshkruar nga të dyja palët, marrëveshje
pajtimi me tërë kuptimin e saj? Andaj, me këtë rast nuk ka se si të
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mos shprehim keqardhjen tonë të thellë, kur lexojmë librat e historisë së diplomacisë, e në to nuk përmendet marrëveshja e Hudejbisë; - kjo marrëveshja, që u nënshkrua para më shumë se
katërmbëdhjetë shekujve.
Nënshkrimi i marrëveshjes së Hudejbisë është shembull konkret që flet për diplomacinë e Muhamedit a.s. Këtë më së miri e
vërteton mendimtari egjiptian Abbas Mahmud el-Akkad, në librin
e tij “Gjenialiteti i Muhamedit”, ku thotë se Muhamedi a.s. vërtet
ishte diplomat unikat në zgjidhjen e çështjeve politike dhe në
ratifikimin e të gjitha marrëveshjeve. Ai vazhdon e thotë: “Nëse
diagonale e drejtë për shkencëtarët e gjeometrisë është vija më e
afërt që bashkon dy pikat, atëherë mund të thuhet, pa farë ngurrimi, se Pejgamberi a.s. ishte fjalëpak, i qartë, nuk i përsëriste fjalët
dhe nuk i shtonte ato pa nevojë. Por, nëse në ndonjë marrëveshje
kishte ndonjë përsëritje, atë e bënte me qëllim që përsëritja e tekstit të pamundësonte interpretime të ndryshme të tij në rast të
mosmarrëveshjes në mes të dy palëve. Andaj ishte një lloj qartësimi me qëllim të vërtetimit gjatë realizimit të saj.”

Emisarët dhe misionet diplomatike
Periudha në mes marrëveshjes së Hudejbisë dhe betejës së
Tebukut, u shfrytëzua nga Pejgamberi a.s. si një shans i mirë, për
një aktivitet të gjerë diplomatik, qoftë në aspektin e brendshëm,
kur Muhamedi a.s. me diplomacinë e tij të njohur arriti të krijojë
një unitet brenda fiseve arabe në Gadishullin Arabik nën flamurin
islam. Kurse në aspektin e marrëdhënieve të jashtme, ai dërgoi
disa misione diplomatike dhe emisarë të jashtëzakonshëm, të cilët
bartnin me vete mesazhe të vulosura me vulën e Pejgamberit a.s.,
drejtuar prijësve, mbretërve, princave dhe perandorëve të Bizantit, Persisë, Egjiptit, Abisinisë, Shamit si dhe vendeve të tjera të
rajonit.
Prej emisarëve më të njohur të Islamit, po përmendim disa:
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Dehijetu bin Halife el-Kelbi: Bartës i mesazhit të Pejgamberit a.s. te Herakli – perandori i Romës. Ky është teksti i mesazhit:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
“Nga Muhamedi, i dërguari i Allahut, Heralklitit, të madhit
të Romës.
Paqja qoftë për atë që është në rrugën e drejtë!
Unë të thërrasë në fenë Islame. Pranoje fenë Islame, do të
shpëtosh! Allahu do të të japë shpërblim të dyfishtë, e nëse
nuk e pranon këtë, në ty do të bjerë mëkati i gjithë popullit
tënd(asirianëve)!
“O ithtarë të Librit (Tevratit dhe Inxhilit), ejani të biem në
një fjalë të përbashkët, si për ne edhe për ju, që të mos adhurojmë tjetër përveç Allahut, askënd tjetër, të mos i bëjmë shok
dhe të mos trajtojmë njëri-tjetrin zot, në vend të Allahut! E
nëse ata e refuzojnë këtë, thoni: “dëshmojmë se ne jemi njëmend myslimanë!”
Muhamedi, i dërguari i Allahut
Herakli iu përgjigj mesazhit të Pejgamberit a.s. me një
shkresë, në të cilën thuhej:
“Ahmedit, të dërguarit të Allahut, për të cilin na përgëzoi
Isai, nga perandori i Romës. Të bëj me dije se mesazhi yt më
arriti nëpërmes emisarit tënd. Unë dëshmoj se ti je i dërguari
i Allahut. Këtë e gjejmë në Inxhil. Për ty na ka lajmëruar Isai,
i biri i Merjemes. Unë u bëra thirrje romakëve të të besojnë
ty, por ata nuk pranuan. Po të më bindeshin mua, do të ishte
më mirë për ata. Do të dëshiroja të jem pranë teje, që të jem
në shërbimin tënd dhe të t’i laj këmbët e tua!!!”
Abdullah ibnu Hudhaafete es-Sehmij: Bartës i mesazhit të
Pejgamberit a.s. te Kisra, perandor i Persisë. Ky është teksti i mesazhit:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
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“Nga Muhamedi, i dërguari i Allahut, Kisrait të madhit të
Persisë.
Paqja qoftë mbi atë në rrugën e drejtë, që i beson Allahut, të
dërguarit të Tij dhe që dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç
Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij.
Të ftoj në thirrjen e Allahut të Madhërishëm se unë jam i dërguari i Allahut për tërë njerëzimin për të paralajmëruar atë
që është i gjallë (i mençur) dhe për t’u realizuar fjala (dënimi) ndaj pabesimtarëve.
Përqafoje fenë Islame, do të shpëtosh! Nëse refuzon këtë, atëherë mëkati i mexhusëve (adhuruesve të zjarrit) do të bjerë
mbi ty!”
Kisrai, posa mbaroi leximin e mesazhit të Pejgamberit a.s., e
ofendoi emisarin e Muhamedit a.s. dhe e përzuri. Menjëherë i dërgoi një letër përfaqësuesit të tij në Jemen me këtë porosi: “Dërgo
tek ai njeri, në Hixhaz, dy njerëz të fuqishëm që të ma sjellin
këtu!”
Përfaqësuesi i tij në Jemen, që quhej Badhan, pa vonesë zbatoi urdhrin e tij, duke dërguar dy njerëzit më të fuqishëm dhe më
të përgatitur që kishte, për ta sjellë Pejgamberin a.s. te Kisrai. Në
momentin kur arritën tek Pejgamberi a.s., ata u befasuan kur i
lajmëroi për vrasjen e perandorit nga ana e të birit të tij, Shirevejhit. Në fillim nuk besuan dhe nisën ta kërcënonin Pejgamberin
a.s., por nuk mundën t'i bënin asnjë të keqe. Më në fund u detyruan të ktheheshin në Jemen për ta informuar Badhanin se ç’i kishte
ndodhur Kisrait. Badhani, i habitur, u tha: Vërtet ky njeri është i
dërguari i Allahut! Pastaj shpalli Islamin, e pas tij në fenë islame
kaluan të gjithë persianët që gjendeshin në Jemen.
Hatib bin Baltate el-Lahmi: Bartës i mesazhit të Pejgamberit a.s. te
Mukavkisi, mbret i Egjiptit, me të cilin i dërguari i Allahut e
thërriste në Islam.
Ky është teksti i mesazhit:
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Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
Nga ana e Muhamedit, robi i Allahut dhe i dërguar i Tij, Mukavkisit, të madhit të Egjiptit.
Paqja qoftë mbi atë që është në rrugën e drejtë!
Të ftoj në thirrjen e drejtë islame. Përqafoje fenë islame, do
të shpëtosh, kurse Allahu do të të japë shpërblim të dyfishtë, e
nëse nuk e pranon këtë, në ty do të bjerë mëkati i gjithë egjiptasve.
“O ithtarë të Librit (Tevratit dhe Inxhilit), ejani të biem në
një fjalë të përbashkët, si për ne edhe për ju, të mos adhurojmë tjetër përveç Allahut, askënd, të mos i bëjmë shok dhe të
mos trajtojmë njëri-tjetrin si zot, në vend të Allahut! E nëse
ata e refuzojnë këtë, thoni: “Dëshmoj se ne jemi njëmend myslimanë!”
Historiani i njohur ibnu Abdul Hakim, thotë se Mukavkisi,
mbreti i Egjiptit, e priti në mënyrë madhështore emisarin e Pejgamberit a.s., duke treguar respekt të madh për të. Pasi përfundoi leximin e mesazhit të Pejgamberit a.s., u ndal me të në një bisedë të
gjatë duke i shtruar disa pyetje lidhur me personalitetin e Muhamedit a.s. dhe misionin e tij. Mukavkisi u kënaq nga të gjitha përgjigjet që mori nga emisari i Pejgamberit a.s., dhe menjëherë i
shkroi një shkresë, në të cilën thuhet:
“Muhamedit, robit të Allahut, nga Mukavkisi, i madhi i Egjiptit.
Paqja qoftë mbi ju. Lexova mesazhin tënd dhe kuptova përmbajtjen e tij.
Kuptova se ti je i dërguar i Allahut. Respektova të dërguarin
tënd dhe po t’i dërgoj dy robëresha, të cilat janë të respektuara tek egjiptianët, një veshje si dhe një mushkë që ta përdorësh për t’u endur me të. Me respekt.”
Dy robëreshat ishin Maria, me të cilën u martua Pejgamberi
a.s., dhe Sirini, të cilën Pejgamberi a.s. ia dhuroi poetit dhe sekretarit të vet, Zejd ibnu Thabitit.
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Amr ibnu Umejjete Ed-damiri: Bartësi i mesazhit të Pejgamberit a.s. te Nexhashiu, mbret i Abisinisë. Ky është teksti i mesazhit:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
“Nga ana e Muhamedit, të dërguarit të Allahut, Nexhashi elEs-ham, mbretit të Abisinisë. Unë e falënderoj Allahun, pastaj ty.
Allahu është Ai, që nuk ka tjetër përveç Tij. Sundues absolut.
Ai është i pastër nga të metat, Paqedashës, Ai është Që jep
siguri, Ai është Që mbikëqyrë të gjitha.
Po ashtu dëshmoj se Isai, i biri i Merjemes, është shpirti i
Allahut dhe Fjala e Tij, të cilin ia ka dërguar Merjemes së virgjër, të mirë e të pastër , e cila mbeti shtatzënë me Isain, e
krijoi atë prej shpirtit të Tij dhe e bëri ashtu sikurse e bëri
Ademin a.s. me dorën e Vet.
Unë të thërras për besim tek një Allah i vetëm, i cili nuk ka
shok tjetër, dhe për zbatimin e urdhrave të Tij. Po ashtu të
shkosh rrugës sime, të më besosh mua dhe atë që më ka zbritur. Unë jam i dërguari i Allahut, jua kam dërguar të birin e
mixhës, Xhaferin, dhe disa myslimanë me të. Kur të arrijë tek
ti, pranoje atë dhe lëre mendjelartësinë.
Unë të ftoj ty dhe ushtarët e tu që t'i besoni Allahut!
Unë të bëra me dije dhe të këshillova. Andaj, prano këshillën
time!
Paqja qoftë mbi atë që është në rrugën e drejtë!”
Pas një kohe, Pejgamberi a.s. i dërgoi edhe një mesazh tjetër
Nexhashiut. Ky është teksti i tij:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
Ky është mesazhi i Muhamedit, i dërguari i Allahut, për Nexhashi el-As-ham, të madhin e Abisinisë.
Paqja qoftë mbi atë që është në rrugën e drejtë, beson
Allahun dhe të dërguarin e Tij. Mbi atë që dëshmon se nuk ka
zot tjetër përveç Allahut, është Një i vetëm, nuk ka shok tjetër,
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nuk ka shoqe e as nuk ka fëmijë. Dëshmon se Muhamedi është
robi i Allahut dhe i dërguari i Tij. Unë të thërras me thirrjen
e Allahut , unë jam i dërguari i Tij. Përqafo fenë Islame, do të
shpëtosh!
O ithtarë të Librit (Tevratit e Inxhilit), ejani të biem në një
fjalë të përbashkët, si për ne edhe për ju, të mos adhurojmë
tjetër përveç Allahut, askënd, të mos i bëjmë shok dhe të mos
trajtojmë njëri-tjetrin si zot, në vend të Allahut! E nëse ata e
refuzojnë këtë, thoni: ”Dëshmoj se ne jemi njëmend myslimanë!”
Nexhashiu iu përgjigj me anë të një letre, në të cilën thuhej:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Muhamedit, të dërguarit të Allahut, nga Nexhashi el-Es-ham
bin Ebxher.
Paqja, qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut, mëshira dhe begatia e Tij, i cili nuk ka shok tjetër dhe i cili më udhëzoi në
Islam.
Mora mesazhin tënd, o i dërguari i Allahut, dhe atë që ke përmendur lidhur me çështjen e Isait. Betohem në Krijuesin e
qiellit dhe tokës, se asaj që ke përmendur për Isain a.s., nuk
ka çka t'i shtohet më tepër asnjë send.
Ne kemi respektuar kushëririn tënd dhe shokët e tij. Unë dëshmoj se ti je i dërguar i vërtetë i Allahut. Andaj ta kam
dhënë besën ty, si dhe kusheririt tënd e shokëve të tij. Kam
pranuar Islamin para tij dhe i jam dorëzuar Allahut, Krijuesit
të botëve.
Unë e kam dërguar tek ti birin tim, Erha ibni el-As-ham ibnu
Ebxher. Unë nuk mund ta sundoj vetëm veten time. Nëse ti je i
mendimit se duhet të vij tek ti, do të vija me gjithë dëshirë, o i
dërguari i Allahut. Unë dëshmoj se tërë ajo që thua ti, është e
vërtetë. Paqja qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut!”
Pastaj, Nexhashiu dërgoi edhe një shkresë tjetër, në të cilën
thuhej:
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Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
“Muhamedit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të., nga
Nexhashiu.
Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qofshin mbi ty, o i dërguari i Allahut!
Unë të kam kurorëzuar një grua të popullit dhe të besimit tënd. Ajo është zonja Ummu Habibe bintu Ebi Sufjan. Të kam
dërguar shumë dhurata, këmishë, shallvare pelerinë dhe papuçe.
Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qofshin mbi ty, o i dërguari i Allahut!”
El-Ala bin Hadremi: Ishte ambasador i jashtëzakonshëm, i
cili përfaqësonte Muhamedin a.s. në pallatin e Mundhir bin Savit,
princi i Bahrejnit. El-Ala ishte bartës i mesazhit të Pejgamberit
a.s. Ky është teksti i tij:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
“Nga Muhamedi, i dërguari i Allahut, Mundhir bin Savit.
Paqja qoftë mbi atë që është në rrugën e drejtë!
Të ftoj në thirrjen e drejtë islame!
Allahu do të të mundësojë që të sundosh tërë territorin tënd.
Dije se feja ime do të përfshijë çdo pjesë të tokës.
Muhamedi, i dërguari i Allahut.”
Pas një kohe Pejgamberi a.s. i dërgoi atij edhe një mesazh
tjetër. Ky është teksti i tij:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
“Nga Muhamedi, i dërguari i Allahut, Mundhir bin Savit.
Paqja qoftë mbi ty!
Unë e falënderoj Allahun, pastaj ty, I cili nuk ka shok tjetër.
Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi
është rob dhe i dërguari i Tij.
Unë ta kujtoj ty Allahun e Madhërishëm, se ai që këshillon
për të mirë këshillon për vete. Ai që dëgjon të dërguarit e mi

250

Takvim – Kalendar 2007
dhe zbaton urdhrin e tyre, ai më ka dëgjuar mua, dhe ai që
zbaton këshillat e tyre, i ka zbatuar këshillat e mia.
Të dërguarit e mi të kanë falënderuar ty dhe unë kam ndërmjetësuar për ty tek populli yt. Lëri myslimanët të lirë në
besimin e tyre!
Unë i kam falur ata që kanë bërë mëkate, pranoje këtë prej
tyre! Nëse vazhdon të bësh mirë, ne nuk do të të largojmë nga
puna jote. Kushdo që nga banorët e vendit tënd mbetet në fenë çifute a të krishterë, ai është i obliguar të japi xhizjen.
Muhamedi, i dërguari i Allahut.”
Mundhir ibnu Savi i dërgoi disa letra si përgjigje për mesazhet e Pejgamberit a.s. Burimet historike thonë se ai përqafoi Islamin dhe mbeti sundues i Bahrejnit e vdiq para se banorët e Bahrejnit të tradhtonin fenë islame.
Prej shkresave që Mundhir bin Savi i kishte dërguar Pejgamberit a.s., po përmendim këtë pjesë të tekstit:
“O i dërguari i Allahut, unë ua lexova mesazhin tënd banorëve të Bahrejnit. Disa prej tyre pëlqyen Islamin dhe e pranuan
atë. Kurse disa të tjerë nuk e pëlqyen. Në vendin tim ka njerëz
që i besojnë zjarrit dhe çifutë. Andaj këtë çështje po ta paraqes, si të veproj me këta?”
Selit bin Kajs bin Amr el-Ensari: Bartës i mesazhit të Pejgamberit a.s. tek sunduesit e Jemames, Hovdhete bin Ali el-Hanefi. Ky është teksti:
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
“Nga Muhamedi, i dërguari i Allahut, tek Hovdhete bin Ali
el-Hanefi.
Paqja qoftë mbi atë që është në rrugën e drejtë!
Dije se feja ime do të ngadhënjejë shumë lehtë.
Përqafoje fenë islame, do të shpëtosh, do të bëj të sundosh
tërë atë që është nën sundimin tënd sot!
Muhamedi, i dërguari i Allahut.”
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Në burimet historike thuhet se Havzete dërgoi një mision diplomatik te Pejgamberi a.s. për ta informuar atë: “Nëse Pejgamberi a.s. i siguron që ai të trashëgojë pushtetin edhe pas vdekjes së
tij, mund të kalojë në Islam. Ai do ta vizitojë Pejgamberin dhe do
ta ndihmojë atë. Në të kundërtën, ai do ta luftojë Pejgamberin. I
dërguari i Allahut iu përgjigj: Jo, jo, dhe shtoi: o Zot ma hiq qafe
atë, dhe ai kishte vdekur pas një kohe të shkurtër.
Amr ibnu-l-As: Pejgamberi a.s. e kishte dërguar të ishte emisar i tij tek dy princat e Omanit, princi Xhifr dhe princi Abbad,
për t'u dorëzuar atyre mesazhin e profetit të Islamit. Ky është
teksti:

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
“Nga ana e Muhamedit, të dërguarit të Allahut, Xhifr dhe
Abbad ibnej el-Xhiledit.
Paqja qoftë mbi atë që është në rrugë të drejtë!
Ju ftoj të dy në thirrjen Islame ! Përqafoni fenë Islame, do të
shpëtoni!
Unë jam i dërguari i Allahut për mbarë njerëzimin, për ta paralajmëruar atë që është i gjallë (i mençur) dhe për t'u realizuar fjala (dënimi) ndaj pabesimtarëve. Nëse pranoni fenë
Islame, ju do të mbeteni në pushtet, e nëse nuk e bëni këtë,
atëherë sundimi juaj do t’ju dalë dore. Kuajt e mi do të shëtisin në fushat tuaja dhe do të ngadhënjejë profetësia ime mbi
mbarë mbretërinë tuaj!
Muhamedi i dërguari i Allahut.”
Historiani i njohur Kurd Ali thotë se të dy princat - ibnej
Xhilendi, përqafuan Islamin para emisarit të Pejgamberit a.s. dhe
iu kushtuan me devotshmëri fesë islame.
* Shuxha' bin Vehb el-Esedi: emisar i Pejgamberit a.s. në
pallatin e princit el-Harith bin Shemr el-Gas-sani, përfaqësues i
Cezarit të Romës në vendet e Shamit.
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Pritja e ambasdorëve dhe misionerëve
diplomatikë nga ana e Muhamedit a.s.
Pejgamberi a.s. në kryeqendrën e shtetit islam, në Medinën e
ndritshme, priti një numër të madh delegacionesh dhe përfaqësish
diplomatike nga vende të ndryshme të botës. Në raste të tilla ai
organizonte ceremoni të veçanta për pritjen e tyre. Në shoqëri të
shokëve të vet ai dilte jashtë Medinës për t’i pritur. Mënyra e
pritjes përshkruhet në librin e ibni Hishamit, ku thuhet: “Ai parfumosej me erërat më të mira dhe vishte rrobat më të bukura që kishte, në raste të tilla.
Historiani bashkëkohor, Muhamed Nu'man Xhelal thotë:
“Nëse u hedhim një vështrim veprimeve të Pejgamberit a.s. në aspektin e rrobave dhe të zbukurimit, do të shohim se ai paraqitej
në pamjen më të bukur të mundshme. Pejgamberi a.s. vazhdimisht mbante me vete një pasqyrë, krehër, surme për rregullimin e
vetullave, një palë gërshërë dhe misvak për larjen e dhëmbëve.
Prej rrobave më të preferuara, ishte këmisha e gjatë, sepse ajo i
mbulonte tërë trupin, dhe ishte më e lehtë e më praktike. Ishte
prej pambuku a liri e jo prej leshi, sepse leshi e mundonte trupin
dhe nuk i thithte djersët, që i shqetësonte të pranishmit. Kurse për
sa u përket ngjyrave, më e preferuara për Pejgamberin ishte ngjyra e bardhë, edhe pse ai nganjëherë vishte rroba me ngjyra të ndryshme, si të gjelbër ose me vija të gjelbra si dhe me vija të kuqe.
Pejgamberi a.s. i priste mysafirët e tij në vendet më të mira , i
gostiste me ushqimet dhe pijet më të shijshme, që ishin hallall
sipas parimeve të fesë islame.
Gjatë bisedave me delegacionet e huaja, ishte i përqendruar
me tërë vëmendjen e tij dhe përdorte tërë inteligjencën e tij. U fliste në nivelin që ata mund ta kuptonin. Andaj lidhur me këtë, në
një rast pati thënë: “Nëse njeriu i flet ndokujt në një mënyrë që
ata nuk mund ta kuptojnë, ajo bisedë mund të jetë fatkeqe për ta”.
Kurse në një rast tregohet të ketë thënë: “Jam urdhëruar t'u flas
njerëzve vetëm në atë nivel, sa të mund të kuptojnë”.
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Të gjitha burimet historike flasin se selia zyrtare e organizimit të pritjeve, bisedave dhe negociatave me përfaqësitë diplomatike dhe delegacionet e jashtme, ishte xhamia e Pejgamberit a.s.
në Medinë.
Nga shumë delegacione që Pejgamberi a.s. ka pritur në Medinë, po përmendim këto:
Delegacionin e Abdu Kajsit: Këtë delegacion, Pejgamberi
a.s. e kishte pritur në vitin e tetë të hixhretit. Thuhet se me atë rast
Pejgamberi a.s. mysafirët i kishte përshëndetur me këto fjalë:
“Mirë se vini, populli që nuk na ka dëshpëruar e as është penduar!” Kurse kryetarit të delegacionit, iu drejtua me këto fjalë: “O
Eshexh, ti ke dy cilësi, që i do Allahu dhe i dërguari i Tij: mençurinë dhe durimin!”
Delegacioni i banorëve të Nexhranit: Ky delegacion kishte
ardhur, me qëllim që të dialogonte rreth çështjes së profetësisë së
Isait a.s. Lidhur me të, ka zbritur ajeti kuranor: “Vërtet, shembull
i Isait (i lindur pa baba) tek Allahu është sikurse shembulli i
Ademit. Atë e krijoi Ai nga dheu, e pastaj i tha: “Bëhu!”, e ai u
bë. E vërteta është nga Zoti yt , e ti kurrsesi mos u bëj prej atyre
që dyshojnë.” (Kurani, 3:59-60).
Për shkak të tyre, zbriti edhe ajeti kuranor:
“E kush të kundërshton ty në çështjen e tij (Isait), pasi është
bërë e ditur e vërteta, thuaj: “Ejani i thërrasim bijtë tanë
dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetë ne dhe vetë ju,
mandej të lutemi sinqerisht për mallkim, dhe mallkimin nga
ana e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve.” (Kurani,
3:60).
Delegacioni i benu Temimit: Në mesin e tyre ishte dhe Musejlemte bin Habib el-Hanefi, i cili në atë kohë nuk kishte deklaruar atë që deklaroi më vonë. Pasi ishin larguar nga Pejgamberi
a.s. dhe kishin arritur në Jemame, Musejleme ia ktheu shpinën
Islamit dhe e konsideroi veten pejgamber të rrejshëm.
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Delegacioni i fisit Tajj: Ishte i udhëhequr nga Zejd el-Hajl.
Anëtarët e këtij delegacioni pranuan Islamin dhe i mbetën besnikë atij. Pejgamberi a.s. iu drejtua Zejdit me këto fjalë: “Ti je
Zejdi i bamirësisë. Nuk ka ndodhur që dikush prej arabëve të më
ketë folur për mirësitë e dikujt, por kur jam takuar me të, kam
vërejtur se ai ishte nën atë nivel, me përjashtim të Zejd el-Hajlit.
Ai nuk më ka lajmëruar për të gjitha virtytet dhe të mirat që ai
posedon.”.
Delegacioni i Benu Zejdit: Në krye të tij ishte Amr bin Muad Jakrib. Anëtarët e delegacionit përqafuan Islamin dhe, kur u
kthyen në vendin e vet, të tretë kontribuan në përhapjen e Islamit,
por Amri, pas vdekjes së Pejgamberit a.s., e tradhtoi Islamin.
Delegacioni i Jemenit: Për këtë delegacion Pejgamberi a.s.
kishte thënë: “Ju kanë ardhur banorët e Jemenit me zemra të çiltra, besimi është jemenas dhe urtësia është jemenase.”
Delegacioni i fisit En-neha': Ky është njëri prej fiseve të Jemenit. Delegacioni i këtij fisi qe i fundit që kishte pritur Pejgamberi a.s.. Ai kishte arritur në Medinë në vitin njëmbëdhjetë të
hixhretit dhe përbëhej prej dyqind burrash.
Kjo që përmendëm për delegacionet që kishin ardhur në Medinë, janë shumë pak në krahasim me numrin e vërtetë të tyre, që
ishte shumë më i madh, dhe qindra delegacione, jo vetëm nga Gadishulli Arabik, por edhe nga vende të tjera, si: Shami, Egjipti,
Abisinia, Iraku, Azia e Mesme, Persia e shumë vende të tjera.

Sjellja e Muhamedit a.s. me robërit e
luftës
Muhamedi a.s. ishte i pari që ndaloi skllavërimin e robërve të
luftës dhe kërkoi që ndaj tyre të silleshin në mënyrë korrekte. Ata
të liroheshin kundruall ndonjë shpërblimi, apo si këmbim për të
zënët rob myslimanë tek armiku.
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Pejgamberi a.s. porosit shokët e tij me këto fjalë: “Porositni
për sjellje të mirë ndaj të zënëve rob të luftës.!” Ndërsa, Allahu i
Madhërishëm në Kuranin e madhërishëm thotë: “Ata janë që për
hir të Tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve
rob”. (Kur'ani, 76:8).
Islami rregulloi çështjen e të zënëve rob në atë mënyrë që u
tejkalon të gjitha ligjeve pozitive edhe të kohës së sotme. Lidhur
me këtë, eksperti i kësaj fushe Ali Abdu Selam Et-tantavi thotë:
“Islami ndaloi maltretimin dhe ndëshkimin e të zënëve rob, qoftë
edhe në aspektin psikik. Transmetohet se gjatë një beteje dy gra
çifute të zëna rob, kishin rënë në duar të Bilall el-Habeshiut, myezinit të Profetit, të cilat i dërgoi te Pejgamberi a.s. Në rrugën e tij
për te Pejgamberi a.s. ato kishin kaluar pranë dy të vrarëve çifutë.
Njëra prej tyre, kur e kishte parë atë pamje, kishte filluar të qante.
Kur Pejgamberi a.s. kishte dëgjuar për këtë e kishte qortuar
Bilallin me këto fjalë: “A nuk ke fije mëshire në shpirtin tënd, o
Bilall, që të kalosh me dy gra pranë të vrarëve të kombit të tyre?!”
Çështjen e të zënëve rob të luftës, Islami e ka lënë në kompetencë të udhëheqësit të myslimanëve, me qëllim që të jetë në pajtim me interesin e myslimanëve. Ai mund t'i lirojë ata kundruall
një pagese në të holla, apo t’i këmbejë me të zënë rob mysliman
te pala kundërshtare: Udhëzimet e Kur’anit famëlartë rreth kësaj
çështjeje janë më se të qarta: “.....i lironi falas ose kërkoni
dëmshpërblim, derisa lufta të mos pushojë”. (Kurani, 47:4).
Pejgamberi a.s. ka ndaluar maltretimin e të plagosurve në luftë apo deformimin e kufomave të të vrarëve. Ai ka urdhëruar varrosjen e tyre në mënyrë dinjitoze. Ka ndaluar rreptësisht që
kufomat e tyre të hidhen, që ato t'i hanë kafshët apo shpendët.
Një numër i konsideruar i ekspertëve bashkëkohorë të së Drejtës Ndërkombëtare pranon se Islami shumë më herët është kujdesur për sjellje të mirë dhe trajtim dinjitoz ndaj të zënëve rob.
Kështu, shohim se Hashil di Thop, në veprën e tij me titull “E
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drejta e përgjithshme ndërkombëtare”, thotë: “Shpallja e luftës
është nga parimet e fesë islame, mirëpo trajtimi dinjitoz i luftëtarëve të palës kundërshtare si dhe sjellja njerëzore ndaj atyre që
nuk marrin pjesë në luftë, siç janë gratë, fëmijët, bujqit, pleqtë, si
dhe ruajtja e pasurisë së armikut nga shkatërrimi, - janë disa prej
rregullave islame, të cilat janë përfshirë në ligjin e së Drejtës
Ndërkombëtare.”

Muhamedi a.s. dhe imuniteti diplomatik
Feja islame tregon respekt të veçantë ndaj ambasadorëve dhe
përfaqësuesve diplomatikë të vendeve të huaja, të akredituar në
shtetet islame. Pejgamberi a.s. konsiderohet pionier i vërtetë për
sjelljet e tij të mira ndaj ambasdorëve, për pritje dhe respekt ndaj
tyre. Siguria e ambasadorëve përfshin të gjithë anëtarët e suitës së
tyre, përfshirë shërbëtorët dhe skllëvërit. Nëse vetëm njëri prej
anëtarëve të përfaqësisë diplomatike ofendohet ose maltretohet,
ky akt konsiderohet sikur t’i ketë ndodhur vetë ambasadorit. Sepse suita është pjesë përbërëse e tij, ashtu siç konsiderohet sot.
Ambasadë nuk është vetëm ambasadori, por ajo përfshin të gjithë
anëtarët e përfaqësisë diplomatike.
Respekti dhe imuniteti i ambasadorëve përmendet edhe në
Kuran, ku thuhet: “E nëse ndokush prej idhujtarëve të kërkon
strehim, strehoje atë në atë mënyrë që t’i dëgjojë fjalët e Allahut
(Kur'anin), e mandej përcille deri në vendin e tij të sigurt. Kjo
sepse ata janë popull që nuk dinë (të vërtetën e fesë islame)”.
(Kur'ani, 9:6).
Tradita islame ka përkufizuar bazat dhe rregullat e imunitetit
dhe sigurisë së ambasadorëve dhe mënyrën e trajtimit të tyre, gjatë qëndrimit të tyre në vendet islame dhe deri në kthimin e tyre në
vendet e veta. Tekstet e fikhut e vërtetojnë këtë, duke u mbështetur në veprimet e Muhamedit a.s.me idhujtarët.
Kur një njeri vjen në ndonjë vend mysliman dhe atij i jepet siguria, ai duhet të gëzojë lirinë e plotë, për sa i përket sigurisë, lë-
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vizjes, pasurisë, që kjo siguri të jetë për një kohë të kufizuar, nëse
ai këtë e tejkalon qoftë edhe për një ditë të vetme, ai llogaritet i
mbrojtur dhe gëzon të drejtën e plotë në fitimin e nënshtetësisë së
atij shteti. Për arsye se Islami, të drejtat individuale i konsideron
të shenjta dhe ato nuk bën të shkelen apo të nëpërkëmben prej kujtdo qoftë.
Prej shembujve konkretë, të imunitetit diplomatik, të cilin ua
siguroi Muhamedi a.s. ambasadorëve (emisarëve) që kishin shkuar për ta vizituar atë, po përmendim disa:
Idhujtarët i kishin dërguar Muhamedit a.s. një ambasador
(emisar) që quhej Amir bin Tufejl, me qëllim provokimi. Kur ai u
paraqit para Pejgamberit a.s., ashtu siç i tha: “Kam zgjedhur për
vete tri alternativa: “të jem sundues i banorëve të fshatrave dhe
banorëve të qyteteve; të jem zëvendësi yti pas teje, apo të të luftoj
ty në Katafan me një mijë sykaltër dhe sykaltra”, - përgjigjja e
Pejgamberit a.s. ishte: “O Zot, ma hiq qafe Amr ibnu Tufejlin!”
Amr ibnu Tufejli, kur i foli këto fjalë para Pejgamberit a.s., e
dinte se ishte emisar tek i Dërguari i Allahut, e dinte shumë mirë
për respektin që gëzonin emisarët tek myslimanët dhe e dinte se
Pejgamberi a.s. nuk mund të çonte dorë ndaj tij. Andaj shfrytëzoi
rastin të shprehej në atë mënyrë aq banale para të Dërguarit të
Allahut.
Në disa burime historike tregohet se Musejleme el-Kedhdhab
kishte dërguar dy emisarë të tij tek i dërguari Allahut, të cilëve
Pejgamberi a.s. u tha: “A dëshmoni se unë jam i Dërguari i
Allahut?”. Ata u përgjigjën: “Ne dëshmojmë se Musejlemete
është i dërguari i Allahut!”. Atëherë, Pejgamberi a.s. ua ktheu:
“Kam besuar në Allahun dhe në Pejgamberinë e Tij, po të isha
pejgamber vrasës, do t'ju kisha vrarë”.
Kështu, pra, Pejgamberi a.s. ishte diplomat unikat, me diplomacinë e tij u kishte paraprirë rregullave të Perëndimit për më
shumë se katërmbëdhjetë shekuj më herët.
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Përktheu nga arabishtja:
Fuad Morina
Marrë nga revista:
“Risalet el-Xhihad, Nr.104, nëntor 1991,
Tripoli, Libi
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Muhamed Sytari

Hafiz Musa Hoxha Vaizi besnik i qitabeve të vjetra
“Shumë herë me Hafiz Xhemën, Hafiz Gogolin
dhe me Hafiz Xheudet Zylen, kemi këndu mukabele e
hivz Kur'ani…
Sa Kur'anin e kam këndu njaty në xhaminë e Parrucës…
Me mijëra e mijëra ajete..!”

Hafiz Musa Isuf Hysejn Nuro Hoxha, ka lindur në fshatin
Babot të Anës së Malit-Shkodër, në vitin 1926.
Nipi i Molla Hysejn Nuros, një hoxhë i afirmuar i kohës së
tij, për të cilin i nipi thotë: “Gjyshi ka qenë alim i madh. Së bashku me Molla Alushin e Adem Alisë kanë kryer studimet teologjike në Stamboll. Kanë kenë dijetarë të naltë. Gjyshi ka qenë i
famshëm dhe ka gëzuar respektin edhe të prefektit të Shkodrës, i
cili në shumë raste nuk i pranonte njerëzit e kësaj zone pa firmën
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e Molla Hysejnit…”. Edhe mbiemri Hoxha e ka zanafillën te
fama dhe autoriteti teologjik i gjyshit të tij, Molla Nuros.
Para disa ditësh1, i shoqëruar nga thirrësit islamë Lavdrim
Hamja dhe Ndriçim Sulejmani, e vizituam në shtëpinë e tij. Ishte
e xhuma pasdite. Pasi trokitëm në derën e madhe të shtëpisë në
fshat, ajo u hap. Ishte vetë Hafizi, ai i cili na mirëpriti te dera e
shtëpisë së tij. Një burrë i moshuar, me trup mesatar, i shëndetshëm, me mjekër të bardhë, me një fes në kokë, me sy të gëzueshëm, gojëmbël, mikpritës. Ky është përshkrimi i parë që mund t'i
bësh këtij Hafizi, pasi e ke takuar, je përqafuar me të dhe je bërë
miku i tij.
U përqafuam me ngrohtësi. E gjetëm në punë. Ndonëse në
moshë të thyer, pasi Hafiz Musaja i ka kaluar të tetëdhjetat, ai vazhdonte të merrej me punë të ndryshme që karakterizojnë jetën e
fshatit.
Vizita e jonë e kishte gëzuar pa masë. “Më kanë ardhur tri
drandofille, tre bylbyla të Islamit”, përsëriste herë pas here ai, si
për të na e hequr emocionin, që natyrshëm kishte trokitur në zemrat tona, tek sa vizitonim njërin prej talebeve të dikurshëm të hoxhallarëve të Shkodrës. Dukej sikur kishim ardhur për të rrokur
duart e tij e nëpërmjet tyre historinë e hoxhallarëve të shkuar të
qytetit tonë… Ishte takim brezash që transmetojnë amanetet e
Thirrjes Islame dhe sekretet e saj te njëri-tjetri. E si për ta vërtetuar këtë, Hoxha me çallmë e mjekër të bardhë, na thoshte: “Edukata dhe marrëveshja vjen me trashëgiminë brez pas brezi”, duke
dashur të nxisë respektimin e brezave nga njëri-tjetri…
Biseda e jonë nisi me shumë ngrohtësi. Të gjithë ndjenim kënaqësi që po rrinim me një njeri të devotshëm, Hafiz të Fjalës së

1

Për përgatitjen e këtij materiali, janë dashur disa intervista me H. Musa Hoxhën. Takimi i parë ka qenë me datën 23. 06. 2006 në shtëpinë e tij, në fshatin
Oblikë, Shkodër. Takimi i dytë është zhvilluar po aty, me datën 06. 07. 2006
dhe takimi i tretë, me datë 14. 07. 2006.
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All-llahut, që pos kësaj mbart në vetvete edhe bereqetin e moshës
së tij të thyer…
E pyeta për dersin e H. Muhamed Bekteshit2, mësuesit të tij.
Ai u emocionua. Sytë iu mbushën me dritë hoxhallarësh e kujtime talebeshë. U ngrit në këmbë për të ndërruar vendin. Rregulloi
këmishën, duke mbyllur edhe pullin e saj të fundit. U ul në gjunjë, pastaj tha: “Esteidhu bil-lah3, bismil-lah4“ dhe filloi rrëfimin e 16 viteve të rinisë së tij dhe ditëve të saj të mbushura me
ecejake dyerve të hoxhallarëve të njohur të Shkodrës si: H. Muhamed Bekteshi, H. Esat Myftija, H. Ibrahim Kaduku, H. Malja5 i
Tepes, etj., te të cilët kishte kënduar ders dhe kishte filluar hatmen e Kur'anit Kerim, vasin, gramatikën arabe, etj.
“Te Haxhi Muhamed Bekteshi, fillimisht kemi mësuar sarf e
binâ, si: nasere, jensuru, fe huve nasirun. Nasere, lem jensur, len
jensur. Nasere Zejdun Amren, pra Filani (Zejdi) e ndihmoi
Amrin. Ose: ef'ale, jef'ilu, if'alen. Ose: hurufi kamerijje6, hurufi
shemsijje7, etj.”, fillon të na tregojë Hafizi, për mësimet e morfologjisë, sintaksës arabe e të texhvidit të Kur'anit, të cilat i ka
mësuar te Hoxha i tij, për të cilin gëzon një nderim e një respekt
të jashtëzakonshëm.
“Pas “Emthiles”…”, vazhdon bisedën e tij Hafizi, “kena
kndu “Binâ”. Pas “Binas”, kena marrë “Avamil”. A e dini se ku-

2

H. Muhamed Bekteshi- (1883-1958): "Në radhën e njerëzve të shkolluar të këtij fisi (Bekteshët- shënim imi. M.S.) dallohet Haxhi H. Muhameti (viti 18831958), i cili qe një ndër ylematë e qytetit dhe udhëheqës i Tarikatit Tixhani."Hamdi Bushati, "Shkodra dhe motet", vëll. i II- të, fq. 141.
3
Që do të thotë: Kërkoj mbrojtjen e All-llahut.
4
Që do të thotë: Me emrin e All-llahut.
5
Hafiz Smajl (Mala) Haxhi Abdia: 1908-1965. (Për më shumë, shih: Smajl
Bala, "Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës", fq.511-513).
6
Shkronjat hënore të gjuhës arabe, që janë: elifi, baja, xhimi, haja, khaja, ajni,
gajni, faja, kafi, kefi, lami, mimi, heja, vavi, jaja. 15 shkronja.
7
Shkronjat diellore të gjuhës arabe, që janë: taja, thaja, dali, dhaja, raja, zaja,
sini, shini, sadi, dadi, tâja, dhâja, nuni. 13 shkronja.
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jt i thonë “Avamil”? “Avamil” i thonë këtyre: hurufi xherr8: min,
ila, ala, an, fi…”, kujton ditët e dersit Hoxha me mjekër të bardhë, të cilit i shndërisin sytë nga gëzimi i kësaj bisede, bën me
duar si një mësues i vëmendshëm përpara nxënësve të tij dhe na
vështron në sy, i përqendruar dhe serioz në tregimin e rinisë së tij,
pse jo të vetë jetës së gjatë e plot peripeci në kërkim të diturisë
islame.
Pastaj, ai nisi të na përmendte librat e dersit të tyre, si: “Kitabul-Emthâl”9, “Merakil-Felah”, “Es-Sagurxhi”, etj. Herë pas
here, e ndërpriste bisedën e tij të ngrohtë dhe na pyeste: “A ja keni ndi zanin?”, e kur merrte përgjigje pozitive nga ne, na e kthente: “Bravo, ju lumtë!”, si për ta konfirmuar sërish përgjigjen tonë,
njëkohë qe ne rrinim si të mpirë përpara kujtimeve, njohurive të
reja dhe emocioneve që na dhuronte Hafiz Musaja i moçëm, me
bisedën e tij.
Dhe biseda vazhdon. Kujtimet e shumta e kthenin herë pas
here Hafizin te një pikë e vetme referimi, te Hoxha i tij, për të cilin gëzonte një respekt të madh. Dhe ndalonte për një moment
rrëfimin e tij dhe thoshte: “Vetëm se ka kenë i pari i Shqipris, Haxhi Muhamed Bekteshi. I pari n'Shqipri, aj ka kenë. Aj ka kenë
Vaizi i tân Shkodrës. Shum Vaiz i fortë ka kenë…”, kujtonte ai.
Pastaj, biseda fillon të marrë rrugën e kujtimeve të ish-talebes
së ri, prej aty ku ishte ndaluar më parë: “Pas “Merâkil-Felah”,
kena ba rregullat e mësimit dhe të shkuarjes te hoxhallarët, “Ta'limul-muteal-lim”10. Pastaj, kena vazhdu me qitabet e vasit, si:

8

Hurufi xherr në gjuhën arabe i thonë parafjalëve.
Këtë libër vasi e kam gjetur edhe në bibliotekën e mbetur të Hafiz Qamil
Tresit (1922-1988), shok dersi i Hafiz Musa Hoxhës.
10
Ky libër rezulton prezent edhe në katalogun e dorëshkrimeve osmane në arkivat e Shqipërisë, me numër 108. Për të shënohet: "Dorëshkrim me 13 kapituj i
shkruar nga Burhaneddin ez-Zernuci... Në çdo kapitull trajtohen probleme të
ndryshme që lidhen me shkencën. Kjo vepër që përfshin metodat e mësimdhënies së shkencave dallohet për vlerat e veçanta didaktike"- Shih: As. prof.
9
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“El-mexhalisus-senijje”11, “Mexhalis irshadijje”, “Dekâikulakhbâr”12, etj.”, vijon të na tregojë Hafizi për librat kryesorë të
dersit të tyre. “Gjithashtu kemi lexu edhe shumë libra të tjerë si
në dijen e Mantikut (logjikë); “Kitâbul-Mantik”, pastaj librat e
vasit, si: “Kenzul-irfân”, “Nexhâtul-mu'minine”, “Dur-retun'nâsihine”, “Dur-retul-vâidhine”, librat e fikhut hanefi, si:
“El-halebijjus-sagir” dhe “El-halebijjul-kebir”, etj”, tregon me
shumë pasion njeriu që rininë e tij të hershme ia kushtoi derseve
të hoxhallarëve të mëdhenj të Shkodrës dhe që më pas u bë një
trashëgimtar besnik i tyre.
Në një moment të bisedës tonë, ai buzëqesh dhe thotë: “Dikur, hoxhallarët, për të na nxitë që të mësojmë dhe për të na e
zbukuru dijen, kanë përdorë edhe bejta, me anën e të cilave u
mësonin talebeve rregulla të ndryshme të fesë. Për shembull:
Ilmihâl quhej nji dije,
qi na mson çeshtjet e fesë,
duhet me i xân fije për fije,
nuk âsht punë, veç me i xân besë.
Çdo me thânë ç'âsht hivzi hâli,
mos m’e harxhu kohën kot,
por puno, çdo vajzë e djalë,
ku âsht razí i Madhi Zot!”
E duke rrëfyer mënyrën e zënies së diturisë islame në kohën e
tij, Hafiz Musa Hoxha, bëhet dëshmitar i metodologjisë së taklidit
në trashëgiminë e dijeve islame brez pas brezi, nga hoxhallarët te
talebetë e tyre.

dr. Guyasettin Aytas- Dr. Haci Yilmaz, "Katalogu i dorëshkrimeve osmane në
arkivat e Shqipërisë", Ankara, 2001, fq. 43.
11
Këtë libër vasi e kam gjetur edhe në bibliotekën e mbetur të Hafiz Qamil Tresit, në faqet e së cilit shkruhej se ishte dhuratë nga Hafiz Musa Dërguti.
12
Këtë libër vasi e kam gjetur edhe në bibliotekën e mbetur të Hafiz Qamil Tresit, në Shkodër.
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“Dituria e transmetuar mësohet nga “imitimi” (taklid), pra,
duke ndjekur autoritetin e atyre që e zotërojnë atë. Kjo lloj diturie
përfshin leximin (recitimin) e Kur'anit, Hadithin, gramatikën arabe dhe jurisprudencën. Është e pamundur të jesh musliman pa taklid, sepse nuk mund t'i zbulosh vetë praktikat kur'anore të
Sheriatit. Pra, ashtu siç gjuha mësohet nga imitimi, edhe Kur'ani
dhe praktika islamike mësohen duke imituar ata që i dijnë ato.
Ata që kanë marrë përgjegjësinë e ruajtjes së kësaj trashëgimie të
transmetuar njihen si “të diturit” e saj, të quajtur ndryshe “Ulematë” e saj.”, do të shprehej William C. Chittick13.
Ndërsa dijetari islam, Shejkh Vehbi Sulejman Gavoçi, duke
folur për taklidin, ndër të tjera sqaron se: “Taklidi te ne, është
marrja e thënies (fjalës) së tjetrit pa shikuar në argumentin e tij.
Kështu vepronin shumica e sahabëve me muxhtehidët e tyre,
sahabë.
Duhet ditur se taklidi është prej natyrës së njeriut. Fëmija, për
shembull, pason dhe imiton nënën dhe babain e tij, ndërsa kur rritet ai pason dhe imiton mësuesin dhe hoxhën e tij, e kështu… Tek
ne, njerëzit ndahen në dijetarë dhe avamë. Dijetarët, Zoti (xh.sh.)
i ka bërë udhëheqës dhe mësues të avamëve, të cilët duhet t'i
ndjekin dhe të marrin prej tyre, pasi Zoti (xh.sh.) na mëson: “E
nëse nuk dini këtë, atëherë pyetni njerëzit e dijshëm”14...”15
Dhe rrëfimi i Hafizit vazhdon… “Në vitin 1944 jam prezantuar për të parën herë me Hafiz Esat Myftinë16. Me të kam ba
13

William C. Chittick, "A mund të rigjenerohet trashëgimia intelektuale islame?", përkthyer nga Suzana Tafa, në revistën "Univers", Tiranë, 2002, nr. 2,
fq. 249.
14
El- Enbija: 7.
15
Muhamed Sytari, " Vehbi Sulejman Gavoçi -Dijetar nga dijetarët e ymmetit",
Prishtinë, 2005, fq. 54-55.
16
Hafiz Esat Myftia- (1911-1975): "Esat Myftia qe nipi i Isuf Tabakut… arriti
të zotërojë mirë, me baza gramatikore e me një leksik të pasur, me lehtësi komunikimi e përkthimi gjuhët arabe, turke, persishte, frëngjishte e italishte…
Veprimtaria e Hafiz Esatit shtrihet në katër drejtime: Në drejtimin arsimor…
Në drejtimin fetar… Në drejtimin humanitar… Në drejtimin kulturor… Hafiz
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ders dy orë në ditë, me abdest”, thekson ai, si për të tërhequr vëmendjen tonë drejt seriozitetit që duhet të ketë nxënësi i dijeve
islame, kur ulet para hoxhallarëve për të mësuar. “Edhe te Hafiz
Esati merrsha gramatikë arabe. Pastaj, në xhaminë e tij Esat Efendija falej Imam, ndërsa unë bëja muezin. Aty, në xhaminë e
Ajasmës kam qëndruar pesë vjet, edhe talebe i Hafiz Esatit edhe
muezin. Pastaj kam qëndruar edhe pesë vjet në xhaminë e Zdralejve. Shumë herë, sëbashku me Ali Hysin17, e kemi fshirë dhe e
kemi pastruar xhaminë e Parrucës.
Meqenëse ishim shumë fukara, s'kishim as bukë për të ngrënë, njerëzit na jepnin e na ndihmonin. Na jepnin shkodranët, beglerët, Mukajt, Bushatlitë, Tepelitë…
Pas katër viteve ders, u afruam te akaidi dhe marrja e ixhazetit. Sa iu afruam ixhazetit, erdh partia dhe na mbet diploma në
gjysëm…”, tregon H. Musaja.
“Shumë herë me Hafiz Xhemën, Hafiz Gogolin dhe me Hafiz
Xheudet Zylen, kemi këndu mukabele e hivz Kur'ani. Unë filloja
nga fundi i xhyzit të dytë: “Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirrrraxhim. Elem tere ilel melei min beni israile…”18, deri në
fund të fletës. Dhjetë Hafiza nga një fletë secili, përfundonim një
Esati ka qenë drejtor i Medresesë së Shkodrës në vitet 1944-1947 dhe i Medresesë së Përgjithshme të Tiranës në vitet 1952-1954… Më vonë në vitin
1964 Hafiz Esati emërohet vaiz në xhaminë më madhështore të Shkodrës, në
xhaminë e Parrucës… Kulmin e karrierës fetare Hafiz Esati e arriti në vitet
1966-1967, kur u emërua kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë…"
Shih: F. Luli, I. Dizdari dhe N. Bushati "Në kujtim të brezave", fq. 570-580.
17
Shok i dersit.
18
Bëhet fjalë për ajetin 246 të sures El-Bekare, që është njëkohësisht edhe
fillimi i fletës së fundit të xhyzit të dytë të Kur'anit Famëlartë: "A nuk ke
marrë vesh për parinë e bijëve të israilit pas Musait? Kur i patën thënë një
të dërguarit të tyre (Shem'unit): "Cakto për neve një sundues e të luftojmë
në rrugën e All-llahut!" Ai (Pejgamberi) tha: "A mund të ndodhë që nëse
lufta u bëhet obligim ju të mos luftoni!" Ata thanë: "E ç'kemi ne që të mos
luftojmë në rrugën e All-llahut, kur dihet se ne jemi dëbuar nga atdheu dhe
bijtë tanë?" E kur u obliguan me luftë, përveç një pakice prej tyre, ata u
zbrapsën. All-llahu është i njohur për punët e zullumqarëve".
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xhyz në ditë . Sa Kur'anin e kam këndu njaty në xhaminë e Parrucës… Me mijëra e mijëra ajete..!”, kujton plot nostalgji Hafizi
i përmalluar.
Biseda rrjedh këndshëm, e mbushur me kujtime dijetarësh,
qitabesh, dersesh, vasësh. Të duket se je ulur në një oaz të begatë,
rrethuar nga dritat e dijes dhe të njerëzve të saj, duke marrë
pafundësisht nga bota e tyre dhe rrezatimet që ata lëshojnë.
Në një moment shumë interesant të takimit tonë, Hafizi vazhdon të flasë për bibliotekat dhe fatin e librave të tij. Rrëfimi i tij
është sa mahnitës aq edhe i dhimbshëm. Ai me shumë dhimbje
tregon: “Katër kintal qitabe m'i kanë marrë, megjithëse jam mundu me i fshehë disa, por pjesa më e madhe është zhdukur. Hoxhallarët e Shkodrës më kanë dashur fort dhe më kanë dhuruar
libra20. Për shembull, kam marrë qitabe prej Haxhi Muhamed Kastratit, prej Hafiz Ibrahim Kadukut. Kur vdiq Hafiz Jusuf Këlmendi (1876-1943), të cilin s'e kam njohur, qitabet e tij më erdhën
dhuratë nga ca të njohur që më donin si talebe dhe kërkues i dijes
islame...”, vazhdon të na tregojë Hafizi, i cili dashje pa dashje
nxjerr në dritë edhe tradita e zakone të pranishme në mesin e hoxhallarëve të Shkodrës dhe besimtarëve muslimanë, që sot kanë
mbetur histori...
Pastaj na merr leje, ngrihet nga mexhlisi ynë dhe si me
ndrojtje largohet. Pas pak çastesh ai kthehet. Në dorë ka një tubë
të madhe me letra të vjetra, gjysmë të grisura, diku të djegura, pse
jo edhe të shqyera dhe me sytë e mbushur plot dhimbje e rrëkeza
19

19

Sepse një xhyz i Kur'anit (një nga tridhjetë pjesët e tij), përbëhet afërsisht nga
njëzet faqe, pra dhjetë fletë.
20
Në fakt dhurimi i librave studentëve të rinj të dijes islame, duket se ka qenë
një traditë e hoxhallarëve të vendit tonë, pasi në shumë vende hasim shembuj
të kësaj tradite. Në librin e tij: "Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës", z. Smajl Bala, duke folur për Molla Muhamet Muho Selimin, ndër të tjera
shkruan: "Molla Muhameti pati një bibliotekë të pasur me libra të cilët kryesisht i kishte sjellur nga Turqia... Një pjesë e saj iu dhurua Hafiz Halit Mertoshit...", fq.518.
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lotësh na drejtohet: “Ju lutem, ma bani hallall... Këto janë pjesë të
librave të mi... Kur m'i dogjën librat e bibliotekës, njitu para fshatit, arrita të shpëtoj këto copa... (Merr frymë thellë, fshin sytë dhe
vazhdon rrëfimin tij) U thoja njerëzve: M'i merrni pjesët e librave... Më ndihmoni t'i shpëtoj librat e mi..! Kështu i kam ruajtur
copa-copa qitabet, për mos me i harru..!” dhe i vendos para nesh
që të shohim me sytë tanë dhe të prekim me duart tona ato copa
qitabesh të vjetra që përkthejnë më së miri dhunën ateiste, persekutimin dhe vuajtjen e kthyer në histori. Ato copa librash, tek sa i
shikon, të transmetojnë rrezatime dijetarësh e hoxhallarësh, që
kaluan jetën e tyre kokulur mbi faqet e tyre. Të transmetojnë imazhin e tyre dhe diku-diku edhe mesazhet e sakrificës për të zënë
dituri që vulosën mbi ato faqe rezistente të furtunave femohuese!
E duke e pyetur për atë pjesë fatlume të librave të moçëm, ai
tregon për tefsirin e sures “Jasin”, në gjuhën arabe, e tituj të tjerë
librash me vlerë, faqet e të cilëve janë akoma shoqërues të kohës
së lirë të Hafizit plak, i cili edhe sot e kësaj dite s'e ka harruar
shfletimn e librave, siç e pohon vetë.
Pyetjet e mia për H. Musanë janë të shumta, por biseda e tij
është aq tërheqëse, sa nuk më bëhet t'i ndërhyj për të ditur detaje
më të hollësishme nga jeta e tij në Shkodrën e hoxhallarëve.
Në një moment, ai tregon për kohën e vendosjes së çallmës
para duarve të Hoxhës. Më kujton momentin kur Hoxha im, H.
Vehbi Sulejman Gavoçi, në prani të dy studentëve të tjerë, më
veshi me xhybe e çallmë, duke më kënduar ajetin kur'anor: “Fallllahu khajrun Hafidhen ve huve Errhamurr-rrahimin”21, e
duke më përgëzuar me buzëqeshjen e tij të dritshme e me këshillat e tij diturore...
“Meqë kisha Kur'anin (hafiz), me izën e Zotit do të vendosja
çallmën. Ishim shumë shokë të gatshëm për këtë ceremoni, pra-

268

Takvim – Kalendar 2007
ndaj ramë dakort ta bënim me rrallë që mos ta lodhnim Hoxhën,
pasi do bëhej këndimi, duâja e këshillat e çallmës. Para nesh e
lëshuan çallmën Sabri Koçi, Halit Mertoshi dhe Mani i Cafit22...”.
Dhe vjen çasti i veshjes së çallmës edhe për Hafizin e ri Musa
Hoxha dhe këshillat e Hoxhës së urtë: “Pasi na këndonte e na bënte duanë, Hoxha na vendoste çallmën, na përhajronte për këtë
syneti-resul dhe na thoshte: “Para se të shkoni Imamë, duhet të
plotësoni rregullat e mia:
Pikë së pari, kur të shkoni në xhami, t'i jepni selam gjithkujt.
Pas hyrjes në xhami, të uleni për vasë.
Vasin ta bëni nga ajo që shihni në qitab, jo me kritiku njerëzit, ti
je kështu e ti ashtu, jo!
Me të butë e me durim23.
Kur të shkoni nëpër shtëpitë e hallkut, mos shikoni femrat, por
shikoni burrat tuj bisedu.
Kur të uleni për të ngrënë bukë, hani me kulturë.
Kur të shkoni me ra me fjetë, mos flini vetëm në shtëpi, por me të
zotin e shtëpisë në shtëpi.
Kur të shkoni në banjo, lajmëroni të zotin e shtëpisë, jo me shku
pa lajmëru.
Nëse jeni në rrugë së bashku me një shkodran e një njeri të
largët, nga Gostivari për shembull, me e shti të largëtin në
midis.
Atje ku të shkoni, nëse nuk falni pesë vaktet e ditës, nuk ju nisi
Imamë...”
Me kulturën që na ka dhanë ai, nuk mund t'i dalim kurrë hakut, kaq Hoxhë i naltë ka kenë. Na ka mësu me pasë frikë
Zotin, me pasë karakter feje, jo m'u mburrë me diploma e
22

21

Bëhet fjalë për ajetin 64 të sures Jusuf, ku All-llahu i Madhëruar na mëson të
lutemi, në gojën e Profetit Jakub (a.s): "... All-llahu është mbrojtësi më i
mirë dhe Ai është më Mëshiruesi i Mëshiruesve".

23

H. Sulejman Kraja, i cili ndërroi jetë më 08 qershor 2006, në moshën 86 vjeç.
Në këtë pikë të rrëfimit të këshillave të H. Muhamed Bekteshit, Hoxhës së tij,
Hafiz Musaja lëviz nga Ka kenë njiri i naltë, prandaj kjaj për te!" dhe pas
një heshtjeje të shkurtër, merr të plotësojë këshillën e Myderrizit të ditur.
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ixhazete!”, na thotë plot nderim për Myderrizin e tij, Hoxha në
moshë të thyer që vijon: “Na porosiste përherë: “El-ilmu bi'run
vel-muzakeretu dilvun”, që do të thotë: “Dituria është pus,
përsëritja është kovë”, si e si të na nxiste për të mësuar e për t'u
lidhur sa më shumë me diturinë dhe përsëritjen e saj!”
Këshillat e mësipërme që ia jepte H. Muhamed Bekteshi talebeve të tij të rinj, që sapo kishin përfunduar mësimet tek ai dhe
ishin bërë gati për të dalë në jetën e Thirrjes Islame, janë njëkohësisht edhe një dokument shumë i rëndësishëm në shërbim të të
gjithë Imamëve dhe punëtorëve të shumtë të kësaj Thirrjeje në
vendin tonë. Ndonëse koha ka ndryshuar, duke ndryshuar me të
edhe elementë të ndryshëm përbërës të saj dhe të kushteve të
ndryshme jetike, thelbi i këtyre mësimeve dhe këshillave mbetet
një udhërrëfyes i pashoq për çdo Imam të ri.
Dhe vitet kalojnë dhe Hafizi i ri bëhet gati të fillojë jetën e
Imamit. Kështu, sikurse kujton edhe vetë: “Në moshën 14 vjeçare
kam shkuar Imam për të parën herë në jetë. Ndonëse i padekretuar, kam shërbyer 30 netë teravi, në shtëpinë e Hajdar Smajlit,
në fshatin Milan. Pastaj, në vitin 1945 e 1946 kam shku Imam në
Reç dhe për dy vjet i kam mësu edhe fëmijët. Bëra një dërrasë të
zezë, ku shkruaja mësimin dhe germat e arabishtes, që fëmijët të
mësonin si duhet shkronjat dhe kuptimin e sureve, që u mësoja.
Në vitin 1947 më thirrën për ushtar. Na morën, mua, Alinë, Hakinë dhe Manin24.
Më 13 janar 1947 na morën ushtarë. Aty kam qëndruar 3 vjet
e gjysmë.
Në mars të vitit 1950 erdha Imam këtu në fshatin Vejukaj, ku
qëndrova rreth 9 vjet. Prej aty kam shkuar Imam në fshatin Vallas, ku kam qëndruar edhe aty rreth 9 vjet.
Edhe gjatë kësaj kohe kam vazhdu me marrë derse në Shkodër. Në orën 4 të mesnatës nisesha prej këtu në Babot, me biçikletë dhe në orën 7 isha të Çinari i Hoxhë Dheut, për të filluar
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dersin. Aty ishim me krejt shokët: Hafiz Sabriu, Hafiz Qamili,
Haki Halili, Haliti, Hafiz Yzejri...”.
E duke folur për derset dhe mësimet e shumta para duarve të
mësuesve të besimit e të gjuhës së Kur'anit, Hafizi na tregon edhe
për një episod të hershëm që i ka mbetur në kujtesë edhe sot, ndonëse kanë kaluar dekada të shumta nga ajo ditë, kur shkonte për
të marrë mësime vasi dhe gramatike arabe te Vaizi Osman Meti
(Osja). “Atë ditë shkuam te Osman efendija, që ishte një burrë
shumë i ditur dhe i matur. Sapo u ulëm dhe hapëm librat e vasit,
trokiti dera dhe hyri Hafiz Sabri beg Bushati. Pasi na dha selam,
kërkoi ndjesë duke thënë: “Më falni se paskeni fillu dersin”. Osman efendija ia ktheu: “Jo, jo, urdhëro Efendi, se sapo mbaruam”. Ne, të habitur, mblodhëm librat e defteret tona dhe ikëm. Të
nesërmen, kur erdhëm sërish në dersin e tij, ai na tha: “A ju erdhi
keq për dje? Fola ashtu, sepse Hafizi e ka zakon t'i bëjë shumë
pyetje talebeve, për të ditur nivelin e tyre. Unë pata frikë se do të
hezitonit në ndonjë përgjigje e s'do të prezantoheshit mirë para
tij. E bëra këtë për të ruajtur itibarin tuaj dhe emrin e mirë që
keni!”.
Natyrshëm, për ne që i dëgjonim këto fjalë e këtë rrëfim,
vlerësimi për Myderrizët e Hafiz Musasë, sa vinte e kthehej në
bindje të fortë të urtësisë dhe pjekurisë së tyre intelektuale, besimore e pedagogjike. Ata, edhe sot vlejnë si shembull udhëzimi
për mësuesit e ndryshëm e myderrizët e shumtë të diturive fetare
dhe jofetare!
Dhe biseda e H. Musasë për myderrizët e tij s'ka të sosur.
Janë të shumtë, si larmia e diturive dhe shkencave të Islamit. Dhe
myderrizët kalojnë, si një film i lashtë e plot dritë udhëzimi, në
mendjen dhe zemrën e Hafizit që i ka kaluar të tetëdhjetat. Dhe
ndalet te Hafiz Sabri beg Bushati. E kujton mirë mësuesin e tij të
Kur'anit25, muxhevvidin e ditur, që i kishte shokët e rrallë. “Hafiz
25

24

Shokët e tij të dersit, Ali Hysejni, Haki Halili dhe Sulejman Kraja.

Kur përmend mësuesit e Kur'anit dhe të texhvidit, pos Hafiz Sabri Bushatit, ai
përmend me shumë respekt edhe Hafiz Malen e Tepes.
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Sabri beg Bushati ka qenë i ruajtur”, tregon ai. “Kur e këndosha
Kur'anin para tij më thoshte: “Jo “ve”, por “ue”... dhe më shpjegonte sesi dallojnë në shqiptim nga njëra-tjetra shkronjat arabe.
Ku duhet vendosur gjuha e si duhet nxjerrë fjala. Ai thoshte:
“Nuk mund të dalësh me këndu Kur'an pa ditur kiraetin”...” dhe
si për ta ringjallur para nesh porosinë e mësuesit të tij të Kur'anit,
ai na lexon një pjesë kur'anore me rregullat e texhvidit, si për të
na bërë ta përfytyrojmë të ri, para Hafiz Sabri beg Bushatit...
E sërish kthehemi te H. Muhamed Bekteshi. Për rrethin e tij
të fundit, H. Musaja tregon: “Te Haxhi Muhamed Bekteshi26 ishim 30 vetë. Na thoshte se deri më sot kishte nxjerrë tri palë
talebe. Ndër shokët e rrethit tim, kujtoj të kenë qenë:
Hafiz Sabri Koçi,
Halit Mertoshi,
Ali Hysejni,
Sulejman Kraja,
Qamil Tresi,
Yzejr Shabani (Tetovë),
Hamdi Shqarri,
Zenel Muhja (Vukatanë),
Haki Halili (Vrakë),
Sait Karamuça (Elbasan),
H. Ali Shosha (Vorfë),
Selim Shabtafa (Muçaj, Ana e Malit- Ulqin),
Hafiz Netashi (Kosovë),
Hafiz Shabani që shkoi në Bullgari, etj.”

26

Në të gjitha rastet, kur përmend emrin e hoxhës së tij, H. Musa Hoxha, asnjëherë nuk ia përmend emrin pa mbiemër, por përherë të shoqëruar e të paraprirë nga llagapi Haxhi: Haxhi Muhamed Bekteshi. Ky, pa dyshim është një
tregues i respektit dhe i nderimit që gëzon Hafiz Musa Hoxha për mësuesin,
edukatorin dhe prijësin e tij fetar edhe sot e kësaj dite. Është respekt e nderim
i gdhendur në zemër!
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E pyes për kaligrafinë dhe shkrimin arab në rrethin e tyre. Më
thotë: “E kemi përvetësuar shumë mirë. Po deshe të shkruaj edhe
tani...” dhe merr të më shkruajë suren “El-Fatiha”...
Kaligrafia e Hafiz Musasë është interesante dhe plot veçori.
Spikat shkrimi pa pikëzim, që të kujton kohët e hershme islame,
ato të Profetit (a.s) e të sahabëve të tij të nderuar. Edhe Hafiz
Musa Hoxha, tek sa shkruan pjesë nga Kur'ani, pa pikëzimin tradicional të shkronjave arabe, duket sikur sjell në kohën tonë kaligrafinë e muslimanëve të hershëm dhe vetë historinë e kaligrafisë
arabe, në atë copë letre të bllokut tim. Ndonëse i ka kaluar të tetëdhjetat, ai shkruan mirë e pastër. Nuk i dridhet dora. Ndoshta
është forca e Kur'anit ajo që shkruan, ndoshta forca e vullnetit të
tij për të shkruar Fjalën e Krijuesit të Gjithësisë, ndoshta dashuria
e një jete të tërë për Kur'anin dhe Fjalët e tij, ndoshta.., ndoshta...
Pyetjet e mia janë të shumta dhe Hafizi është shumë i predispozuar për të na dhënë nga kujtimet e tij të shumta të Thirrjes
Islame dhe angazhimeve të tij në mësimin dhe udhëzimin e njerëzve. E një ndër dritaret e mëdha të komunikimit me njerëzit në
rrugën e udhëzimit të tyre është edhe hytbeja e xhumasë. Edhe
sot e kësaj dite, Hafiz Musa Hoxha vazhdon të japi vasë e të mbajë hytben e xhumasë në xhaminë e Oblikës. Duke iu përgjigjur
pyetjes sime për mënyrën e përgatitjes së hytbes dhe predikimit të
saj, Hafizi mësues thotë: “Hytbet e xhumasë i kam përgatitur për
çdo muaj, sepse çdo muaj ka hytbet e tij. Vjen muaji Rexheb, ka
katër hytbe. Në to flas për fadiletin e këtij muaji e rëndësinë e tij.
Vjen muaji Shaban, ka katër hytbet e veta. Muaji Ramazan, katër
hytbet e veta. Kështu veproj që kohë. Shumë pjesë arabe të hytbes i kemi trashëguar nga hoxhallarët tanë, si për shembull: Elhamdu lil-lahil-ledhi nevere kulubel-mu'minin27...”. Ndërsa për
vasin para hytbes, ai na tregon: “Vasin përherë e përgatis me

27

Që do të thotë: "Falenderimi i takon All-llahut, që ndriçoi zemrat e besimtarëve…".
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argument, me rivajet28. Në vasin para hytbes, u flas besimtarëve
për tregimet e Kur'anit mbi jetën dhe mundimet e Profetëve të
ndryshëm, si: Hz. Musaja me Faraonin: “Idh nada Rabbehu bilvadil-mukaddesi Tuva. Idh'heb ila Fir'aune innehu taga”29,
sesi Faraoni e ka luftuar atë me gjithë besimtarë, e shumë histori
të tjera të pejgamberëve të kaluar. E kam rregull që çdo vasë e
parapërgatis dhe pjesët kur'anore i them përmendësh, se përndryshe nuk bëhet. Edhe diçka, nëse vë re se xhemati është lodhur nga
vasi, hytben e bëj shumë të shkurtër, për të mos i mërzitur. Nuk
dua t'i bëj të më shajnë gjithë ditën!
Kur vjen Mevludi, u flas njerëzve për fadiletin e Pejgamberit
(a.s) dhe rëndësinë e salavatit përmbi Zotërinë e tij, etj.”, sqaron
Hafizi.
Përvoja e tij shumëvjeçare në kursi e në minber kthehet në një
udhëzim të domosdoshëm për Vaizët dhe Hatibët e ndryshëm të
kësaj kohe, që duhet të jenë të kujdesshëm me xhematet, t'u flasin
atyre me realizëm, të mos dalin para tyre të papërgatitur, të marrin në konsideratë gjendjen e besimtarëve dhe moshat e ndryshme që frekuentojnë xhaminë. Edhe parapërgatitja e hytbeve dhe
vasëve nuk është një çështje e papërfillshme në peshoren e një
hoxhe, hatibi, vaizi. Nga bisedat e shumta me besimtarë të vjetër,
ish-myftilerë, gjyshër, miq të afërm e trashëgimtarë të hoxhallarëve tanë të shkuar, mësojmë se ka qenë në traditën e hoxhallarëve
të Shkodrës që hytbet dhe vasët e tyre të vinin para xhemateve të
28

E duke folur për rivajetet, ai na tregon: "Kam lexuar një rivajet sahih, se kur u
krijua Ademi (a.s) i erdhën tre shenja djathtas e tre nga e majta. I pyeti ata nga
e djatha: I pari i tha: Jam mendja. I tha: Ku e ke vendin? I tha: Në tru (dimâg).
I dyti i tha: Jam mëshira dhe rri në zemër. I treti i tha: Jam marrja (turpi) dhe
rri në sy. Pastaj pyeti ata nga e majta. I pari i tha: Jam qibri (mendjemadhështia). I tha: Ku e ke vendin? I tha: Në tru, pasi të nxjerri mendjen prej aty. I
dyti i tha: Jam hasedi (smira) dhe rri në zemër, pasi të nxjerri mëshirën prej
aty. I treti i tha: Jam tamahi dhe rri në sy, pasi të nxjerri marren prej aty".
29
Ajetet 16-17 të sures En-Naziat, ku tregohet historia e Hz. Musait (a.s) me
Faraonin femohues: "Kur Zoti i tij e pat thirrur në luginën e bekuar Tuva
(rrëzë kodrës Turi Sina). Shko te Faraoni se vërtetë ai e ka tepruar".
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përgatitura mirë, të qarta, të mbushura me argumente kur'anore,
pyetje të shumta e arsyetime logjike të shëndosha. Kjo ka qenë
një dhunti e Zotit për këta njerëz dhe njëkohësisht një veçori e
punës së tyre të gjatë në këtë fushë të Thirrjes Islame. Në ilustrim
të këtij fakti shumë interesant, po përmendi rastin e një vasi të
Sheh Qazim Hoxhës30, dijetarit të njohur të Shkodrës e të Tiranës,
i cili në një cikël të gjatë të titulluar: “Ç'urdhënon Kur'ani?”, në
temën “Përse njeriu ka ambicje?”, ndër të tjera thoshte: “Shpirti i
njeriut në këtè trup ka kalue një jetë të gjatë dhe kështu âsht
formue nji lidhje e ngushtë midis tyne, saqi shpirti tash mâ
nuk dëshiron me u dá prej trupit, jo pse e damja âsht e
vështirë, por pse shpirti don t'a vazhdojë qenëjen e tij.
...
E dini vëllazën se edhe gurbetçiu, kur ndahet prej
gurbetit për t'u këthye në atdhé të vet i vjen zori, me qenë se
ka kalue nji kohë të gjatë në gurbet.
...
Në fund njeriu në minutat e vdekjes ka edhe nji pritë
shum të rrezikshme: Trathtín e Shejtanit...
30

["Hirësija e Tij Sheh Qazim Hoxha, Nënkryetar i Këshillit të Ulemave, lindi
në Shkodër më 1895. Për herën e parë H. e Tij Sheh Qazim Hoxha ka studjue
në shkollën ushtarake të Shkodrës, të cilën e ka krye. Ka studjuar te Myderrizi
Haxhi Muhammed Efendi Bekteshi; prej këtij ka marrë edhe Ixhazetin (diplomën). Mbasi mori ixhazetin u emnue Imam në Xhaminë e Madhe të Medresesë së Shkodrës. Pastaj, për gjashtë vjetë me radhë ka dhanë mësime fetare
në Shkodër…
Në vjetin 1929 u emërua Myderris (Profesor) i Gjuhës Arabe e i logjikës në
Medresenë e Përgjithëshme të Tiranës. Këtu H. T. Qazim Efendiu tregohet
krejt i aftë si në pikëpamje shpirtërore ashtu edhe në pikëpamje kulturale.
Hirësija e Tij ka bërë intisab (ka marrë dorë), ka plot 32 vjet, në Tarikatin
Tixhani prej të naltit Sheh Haxhi Shaban Efendiut të Shkodrës.
Sot Hirësija e Tij, Sheh Qazim Hoxha, mbas ndërrimit jetë të Haxhi Sheh
Shabanit, kryeson sektin Tixhani që bën pjesë në Organizatën "Drita Hyjnore"]- Shih: "Dy fjalë mbi jetëshkrimet e Anëtarëve të Këshillit t'Ulemavet",
në revistën "Kultura Islame", Viti III, Qershor-Korrik, 1942,XX, Nr. 10-11,
fq. 292-293.
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Sa i mjerë e fatzi âsht aj qi i shtrohet intrigës së Shejtanit
në këtë çast të kritikëshëm! Del pa “iman” prej kësaj bote
dhe e humb qëllimin e jetës.
Aj qi në ketë botë âsht stërvitë me tevhid e me shehadet i
përgjigjet Shejtanit me nji “La ilahe il-lall-llah Muhammedun Resulull-llah” dhe kështu e shpëton “imanin”.
...
Shpirtin Zoti na e ka falë; jetën Zoti na e ka falë; kété
trup të bukur Zoti na e ka falë; shkurt gjith se ç'kemi të tana
na i ka falë Zoti...”31
E duke folur për vasin dhe hytbet e xhumasë, Hoxha tregon
sesi në fillimet e ditëve të rilejimit të praktikmit të besimit dhe riteve të tij, atëherë kur librat fetarë mungonin, ose ishin fare të pakët, ai kishte marrë iniciativën fisnike të përgatitjes së një libri,
ku do të përmblidhte tregimet profetike, këshillat kur'anore dhe
shpjegimet e shumë ajeteve që flisnin për moralin dhe edukatën
islame, por... këtë iniciativë ia kishin prishur, pa nisur mirë të trupëzohej... E kishte si peng jete këtë ndodhi... Kushedi se çfarë do
të kishim lexuar në atë libër të mrekullueshëm edhe për faktin e
shkrimit të tij nga një pinjoll i hoxhallarëve të njohur të Shkodrës,
të atyre burrave besimtarë që ia kushtuan tërë jetën e tyre Thirrjes
Islame dhe mësimeve të saj. Kushedi..!?
Shumë interesant është rrëfimi që bën Hafizi për periudhën e
diktaturës dhe praktikimit të disa riteve fetare fshehurazi. Në vazhdim të bisedës tonë, ai dëshmon se: “Për 25 vjet i kam vendu
xhenazet tinëz. I kam kryer këto rite që nga kufiri e deri brenda
në Shkodër. Shkoja natën në shtëpinë e të vdekurit. E laja, i qepja
qefinin dhe ia falsha xhenazen në dhomë, me katër-pesë vetë të
kthyer nga Kibla. Ka qëlluar të ketë edhe besimtarë komunistë,
që më merrnin natën për të kënduar telkinën te varri i të vdekurit
të tyre. Kujtoj një herë që kam shkuar në dymbëdhjetë të mesnat31

Sheh Qazim Hoxha, "Ç'urdhënon Kur'ani?", tema: "Përse njeriu ka ambicje?",
në revistën "Zani i Naltë", viti XIII, Kallnduer-Fruer, 1938, nr. 1-2, fq.4-7.

276

Takvim – Kalendar 2007
ës për të kënduar telkinën e një të vdekuri në Shmitra. Për 25 vjet
kam shkuar gjithandej: Në Shtuf, në Dodaj, në Vallas, në Zues,
në Gramosh, në Muriqan, në Oblikë, kudo shkoja... Qëllimi im
ishte me u ba vasë njerëzve që me e pasë frikë Zotin, se njerëzia
te ne filloi me dalë feje, u banë ateista!”. E tek sa na flet për sakrificat e tij në kohën e diktaturës së kuqe, Hafiz Musa Hoxha
fillon të marrë përmasat e misionarëve të mëdhenj të fesë islame,
të cilët nuk morën parasysh asnjë vështirësi, në rrugën e gjatë të
Thirrjes Islame dhe mirëbërjes, sipas urdhëresave kur'anore dhe
porosive profetike. Kush, përveç një njeriu me zemër të madhe,
me një mision fisnik, me një qëllim të pastër e me një mbështetje
të palëkundshme në mbrojtjen e Zotit të tij, do të dilte në mesnatë, duke u rropatur shkurrishtave e ferrave të varrezave të largëta
të fshatrave, në një kohë si ajo e Faraonit, për besimtarët, vetëm e
vetëm për të kryer një ritual të rëndësishëm të fesë Islame? E,
Hafiz Musa Hoxha, e ka bërë këtë, jo një, por disa herë në jetën e
tij, duke rrezikuar shumë...
Të falënderojmë nga zemra Hafiz Musa, për këtë shembull
përkushtimi e sakrifice që na mësove me veprat e sjelljet e tua!
Hafizi kujton me mallëngjim edhe momentin historik të rihapjes së xhamisë së Plumbit dhe ftesën e bërë nga Hafiz Sabri Koçi, shoku i tij i vjetër i dersit: “Kur u hap feja, Hafiz Sabri Koçi
më çoi haber me ardhë në xhaminë e Plumbit dhe më tha: “Ti ke
hivzin e Kur'anit, prandaj duhet me fillu mukabelet”. Për tri javë
rresht kam këndu Kur'an në xhami të Plumbit, ashtu si dikur”,
kujton ditët e gëzimit të madh të rilejimit të lirisë së besimit në
vendin tonë, Hafizi i moshuar, që i krahason, me shumë nostalgji
e mallëngjim, me ditët e dikurshme, ditët kur së bashku me Hafiz
Xhemën, Hafiz Muhamed Gogolin, Hafiz Xheudetin e shumë hoxhallarë të tjerë të nderuar të Shkodrës, këndonin mukabele e
hivz Kur'ani në xhaminë e Parrucës. Ishin ditë të veshura me petkun e nurshëm të këndimit dhe përfitimit nga Fjala e All-llahut.
Ditë prej ditëve të mëdha të vetë historisë së Islamit në këtë tokë.
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Pyetjet janë të shumta. Takimet tona, ndonëse në një hark kohor tre javor, duket se janë të pamjaftueshme. Hafizi ka edhe
shumë gjëra për të thënë, e ndër këto edhe respekti që duhet të
tregohet ndaj hoxhallarëve. Ai porosit: “Duhet të ketë më shumë
respekt për hoxhallarët sot, më interesim, më kujdes. Njerëzit janë të gatshëm të shpenzojnë qindra mijëra lekësh për qejfe të
ndryshme, por kur flitet për një kontribut sado modest për hoxhën... Gjithësesi El-hamdu lil-lah..!”, e përfundon ai fjalinë e tij,
duke shikuar drejt nesh, si për të kërkuar pohimin tonë, që e ka
shoqëruar gjatë gjithë bisedave të tij!
Në fund, kam edhe një pyetje. I drejtohem: Hafiz, çfarë mungon sot, në krahasim me kohën tuaj? Ai, buzëqesh rregullon çallmën e tij dhe merr të flasë: “Tash ka ma shumë libra se at'herë.
Edhe miradí ka ma shumë se at'herë. Por, sot mungon... A e di se
çfarë mungon? E kam shumë kasavet, po jua tham: Kam lexu
para shumë kohësh një rivajet, ku Resulull-llahi, duke përmendur
shenjat e kiametit, ka thanë: “Ngrihet dituria, shtohet injoranca,
shtohet kurvnia dhe ndërtohen xhamitë duke qenë harab përbrenda”... Kjo mungon sot, frika e Zotit dhe forca e besimit!” dhe
Hafizi merr pamje mëshiruese dhe lutëse teksa flet me shumë
zemër për kasavetin tij...
Dhe Hafiz Musa Hoxha vazhdon të flasë e të kujtojë. Ai vetë
është kthyer në një botë të gjerë kujtimesh, ku njerëzit e mirë dhe
hoxhallarët e vjetër të Shkodrës, janë kryeqendra e saj. Janë kujtime që bëjnë histori. Atë histori, që të gjithë e duan për vete, por
që i përket brezave që bartin amanetet e dijes dhe trashëgiminë e
saj, brezave plot kujtime përkushtimi...
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Me shkas

Senad Makoviq

Fenomeni i shpifjeve rreth
shumësisë së bashkëshortëve
të Pejgamberit a.s. dhe urtësia
e martesës me to
Ata duan ta shuajnë dritën e All-llahut me gojët e tyre,
po All-llahu e plotëson (e përhap) dritën e vet, edhe pse
e urrejnë jobesimtarët. Ai (All-llahu) është që e dërgoi
të dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtetë
për ta bërë mbizotërues mbi të gjitha fetë, edhe pse
idhujtarët e urrejnë. (Kur’an: Saff: 8-9)1

Shumë njerëz të pandershëm thurin akuza të rreme ndaj Muhamedit a.s., krijesës më të dashur dhe më të përsosur të gjithësisë. Këta armiq të së vërtetës Hyjnore janë përpjekur të shpifin
lloj-lloj të pavërtetash për njeriun më fisnik të mbarë gjinisë nje-
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rëzore. Njerëz të pajisur me vese dhe cilësi të ulëta, argatë të iblisit, satanait, për shkak të zemrës së tyre të prishur janë munduar
që cilësitë e tyre të ulëta t’ia mveshin dhe atribuojnë shembullit
më të përkryer të njerëzimit.
Një prej çështjeve kryesore mbi të cilën kundërshtarët e Islamit janë munduar të hedhin baltë e të hapin polemika e dyshime
rreth saj, është çështja e martesës së Muhamedit a.s. me shumë
bashkëshorte.
Shumë libra dhe revista Muhamedin a.s. e paraqesin si një
njeri të dhënë pas epshit, në shkrime etiketuese me titujt si “Muhamedi pedofil”, “Seksualiteti i Muhamedit”, etj.. Shpifje dhe keqinterpretime të tilla, për Muhamedin, Kur’anin dhe në përgjithësi
fenë islame hasim edhe në literaturën në gjuhën shqipe. Kohët e
fundit vijnë botime edhe nga shtëpia botuese “Cakolli” dhe Shtëpia botuese “TENDA” e cila luan rolin e tutorit nga një garniturë
antiislame dhe e cila ka botuar një seri librash me përplot shpifje
e të pavërteta rreth Kur’anit dhe Muhamedit a.s.. Këtyre u duhet
shtuar edhe një luftë kulturore antiislame nga medie të ndryshme
etj.
Ndër shpifjet e të krishterëve, jehudinjve dhe shumë e shumë
të tjerëve nga Perëndimi fanatik, është se ata thonë:
“Muhamedi ka qenë i dhënë pas epshit, shkonte pas dëshirës
dhe kënaqësive të tij dhe vepronte nën ndikimin e epshit të tij.
Nuk i mjaftoi një grua apo katra si çdo pasuesi të tij, por u martua dhjetë e më tepër herë, sikur ia donte epshi dhe dëshira”.2
Në librin “Muhamedi - A është profet?” të autorit Joseph
Smith të botuar nga shtëpia botuese “Tenda” e Prishtinës gjejmë
shumë shpifje për Muhamedin a.s. dhe njëra ndër to është me titull “Seksualiteti i Muhamedit” (faqe 67-68) ku thuhet, citoj:
“Apostulli i Allahut, që Allahu ta bekojë atë, tha: Gabrieli solli

2
1

Citimet janë marrë nga Kur’ani- Përkthim me komentin i H. Sherif Ahmetit.

Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Pejgamberit a.s., Muhamed Ali Sabuni, fq. 7-8.
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një kazan nga i cili hëngra dhe mua m’u dha fuqia për marrëdhënie seksuale e barabartë me 40 burra”.3
Si përgjigje ndaj tyre, së pari mund të cekim Fjalën e Allahut
të Lartmadhëruar në Kuranin famëlartë:
“Sa e madhe është ajo fjalë që del nga gojët e tyre, e ata nuk
thonë tjetër veçse gënjeshtër”. (El-Kehf: 5)
Vërtetë ata janë urrejtës dhe gënjeshtarë, sepse Muhamedi a.s.
nuk ka qenë i dhënë pas epshit, por i dërguar nga mesi njerëzor.
Është martuar si çdo njeri, që të jetë shembull në ndjekjen e një
rruge të njëjtë. Muhamedi a.s. është njeri sikur ata, por atë Allahu
xh.sh. e veçoi me shpallje dhe pejgamberi.
“Thuaj (O Muhamed): Unë jam vetëm njeri sikurse edhe ju,
mua më shpallet (më është dërguar shpallja)...”. (El-Kehf:
110)
Pejgamberi nuk ka qenë i veçuar nga pejgamberët e tjerë, e as
që ka kundërshtuar rrugën e tyre, siç thonë të krishterët: “Ekziston një dallim i madh ndërmjet Isait dhe Muhamedit, dallim mes
atij që zotëronte dhe luftonte epshin e vet si Isai, biri i Merjemes,
dhe mes atij që shkonte sipas dëshirës dhe epshit të tij, si Muhamedi”.4
Këto pohime hipokrite ndaj Muhamedit a.s. mund të joshin
disa jomyslimanë shkurtpamës. Edhe më keq, disa myslimanë
mund të pranojnë pohime të tilla të rreme dhe t’i përhapin ato,
duke menduar se janë duke vepruar drejt.
Vallë, si mund të trillohen këso shpifjesh për pejgamberët, sa
fjalë e mirë është fjala e një poeti:
“Nuk është çudi i verbri ta mohojë dritën e diellit.
Nuk është çudi i sëmuri ta mohojë shijen e ujit”.

3
4

Muhamedi- A është Profet?, Joseph Smith, fq. 67-68
Muhamed Ali Sabuni, fq. 8
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E vërtetë është Fjala e Allahut xh.sh.:
“…Në të vërtetë sytë nuk verbërohen, po verbërohen zemrat
në kraharorë”. (El-Haxh: 46)
Prej mendimtarëve të paanshëm perëndimorë, është Tomas
Karlil (1795-1881), një shkrimtar britanez i lindur në Skoci, i cili,
në lidhje me këtë, thotë (The Heroes, fq. 83): “Muhamedi kurrë
nuk ishte njeri i epsheve, pavarësisht nga akuzat e rreme e të
padrejta ndaj tij. Ne kemi bërë një gabim të tmerrshëm, kur e
kemi konsideruar si një beduin i cili nuk ka brengë tjetër, përveç
arritjes së kënaqësive të tij. Pa dyshim, ai ishte njeriu më i largët
prej kënaqësive të jetës”.5
Fakti i parë është që poligamia ishte e zakonshme në shoqërinë arabe dhe joarabe para Islamit. Shumë popuj të tjerë arabë
dhe joarabë e praktikuan poligaminë. Pse e trajtojnë të Dërguarin
a.s. si rast të veçantë dhe nuk i kushtojnë vëmendje poligamisë në
jetët e profetëve izraelitë gjatë gjithë historisë?
Dr. Mustafa Sibai, në librin e tij “Gruaja mes fikhut dhe
ligjit” thotë: “Kur isha në Dablin (kryeqyteti i Irlandës) në vitin
1956, vizitova Institutin e Jezuitëve atje dhe pata një diskutim të
gjatë me drejtorin e Institutit. E pyeta, “Pse e sulmoni Islamin
dhe të Dërguarin e Tij, veçanërisht në librat tuaj shkollorë? Kjo
nuk më duket gjë e duhur për këtë kohë, për kohën e kuptimit në
mes njerëzve e kulturave të ndryshme”? Ai u përgjigj: “Ne, perëndimorët nuk mund të respektojmë njeriun që është martuar me
nëntë gra!” Iu përgjigja: “A i respektoni profetët e Allahut, Davudin dhe Sulejmanin a.s.?” U përgjigj: “Po të dy janë prej profetëve të Tevratit”.
I tregova se Davudi a.s. kishte një mijë gra, siç e dimë të gjithë. Ndërsa, siç është cekur në Tevrat, profeti i Zotit, Sulejmani
a.s. kishte 700 gra të lira edhe 300 robëresha, të cilat ishin prej
më të bukurave të kohës. Atëherë, pse duhet të keni respekt ndaj
këtyre profetëve, ndërsa e sulmoni të Dërguarin a.s., i cili është
5

Edukata Islame, nr. 78, fq. 51-52
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martuar vetëm me nëntë gra? Heshti për një kohë dhe pastaj më
tha: “Më vjen keq që u shpreha keq. Kisha qëllim të thosha që perëndimorët nuk e rekomandojnë martesën me më shumë se një
grua. Neve na duket që personi që praktikon poligaminë, është
jonormal apo ka pasion të jashtëzakonshëm”. Pastaj e pyeta:
”Ç’mendoni për Davudin e Sulejmanin dhe profetët e tjerë, të
cilët praktikuan poligaminë, duke filluar me gjyshin e tyre, Ibrahimin a.s.?” Kështu, heshti dhe nuk më dha përgjigje”.6 Prandaj
do të flasim më vonë rreth poligamisë në Bibël.
Do të flas për urtësinë dhe qëllimet e martesës së Pejgamberit
Muhamed a.s. me disa gra, duke sjell disa nga argumentet rreth
kësaj çështjeje dhe duke shpresuar që të rinjtë tanë, meshkuj e femra, të mos bien pre e disa shpifjeve, dhe disa që kanë qenë të
influencuar nga propaganda e gënjeshtrat e qëllimshme kundër
Muhamedit a.s. dhe fesë Islame në përgjithësi, të kthehen në rrugën e drejtë dhe të jenë thellë të bindur që Islami është fe e fuqisë, e dinjitetit, dhe që në të nuk ka kurrfarë dyshimi, pavërtetësie.
Ekzistojnë dy pika kryesore, për të shmangur të gjithë ata
shpifës të pashpirt të cilët dëshirojnë ta njollosin bartësin e shpalljes, Muhamedin a.s., dhe duhet të heqin çdo lloj dyshimi për
personalitetin e Muhamedit a.s., sidomos duhet të jemi syçelë kur
bisedojmë për nënat e besimtarëve dhe urtësinë e martesës me to.
Zoti qoftë i kënaqur me to.
Këto dy pika, më kryesoret janë:
Pejgamberi- nuk e shtoi numrin e grave, vetëm atëherë kur ai
hyri në moshën e pleqërisë- pra pas të pesëdhjetave.
Të gjitha gratë e tij të pastra ishin të veja, përveç Aishes r.a,.
e cila ishte beqare.7
Përmes këtyre dy pikave mund të kuptojmë pabazueshmërinë
e kësaj akuze që ia mveshin apo ia etiketuan Pejgamberit Muhamed s.a.v.s. shpifësit e mjerë.
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Mbi çdo gjë, duhet të dihet se ai individualiteti i lartë (Muhamedi a.s.) nuk u martua gjer njëzet e pesë vjeç. Po të kemi parasysh klimën posaçërisht të nxehtë të atij vendi, një jetesë e
virtytshme gjer në këtë moshë, tregon se tek ai, virtyti ishte një
element bazë, se ai kishte një vullnet të jashtzakonshëm dhe se i
zotëronte dëshirat trupore- të gjitha këto, të pranuara pa kusht dje
e sot. Po qe se në këtë moment do të ekzistonte edhe shmangia
më e vogël, dushmanët e tij të djeshëm e të sotëm nuk do të ngurronin qoftë edhe për një çast për t’ia njoftuar botës këtë gjë. Mirëpo armiqtë e tij të vjetër e të rinj, ndërsa i kanë ngarkuar gjëra
të paqena, këtu nuk kanë pasur guxim të thonë diçka.8
Ai jetoi në një klimë jashtëzakonisht të nxehtë, ku dëshirat
fizike bëjnë presion të fortë mbi njeriun; ku njerëzit e zhvillojnë
pjekurinë fizike shumë herët dhe ku një kënaqje e lehtë ishte gjë e
zakonshme për njerëzit e të gjitha klasave. Megjithatë, Muhamedi
a.s., asnjëherë nuk iu afrua grave derisa nuk i mbushë njëzet e pesë vjet, atëherë kur u martua për herë të parë. Në mbarë Arabinë
ai qe i njohur për karakterin e tij të padyshimtë dhe e quanin “ElEmin” (Besnik), epitet që ishte simbol për standardin më të lartë
të jetës morale.9
Pejgamberi ynë martesën e parë e bëri në moshën 25 vjeçare.
Kjo martesë zgjati 25 vjet, ndërsa mosha i qe afruar të pesëdhjetave. Ja pra të gjitha martesat lidhur me të cilat tentohet të poshtërohet (Muhamedi a.s.), fillojnë pas kësaj moshe.10
Të theksojmë se praktika dëshmon se mosha 25-50 vjeçare
është periudhë kur epshet e njeriut janë në kulm, moshë kur njeriu më së shumti anon nga gjinia femërore. Muhamedi a.s. e kaloi

8

Nën hijen e Besimit-2, M. Fethullah Gylen, fq. 108-109
Islami në Fokus, fq. 338
10
Shih, Nektari i vulosur i Xhennetit, Saffijurrahman El-Mubarekkfuri, fq. 136,
dhe Lëkundjet që solli shekulli, M. Fethullah Gylen, fq. 50
9

6
7

Po aty, fq. 52-53
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këtë fazë të jetës së tij duke mos dominuar tek ai epshet dhe asnjë
femër tjetër nuk ia bëri ortake zonjës Hatixhe.11
Po të ishte qëllimi i martesave të tij dhënia pas epshit apo
plotësimit të dëshirës ose vetëm kënaqësia me gra, ai me siguri
do t’i merrte ato në moshën e rinisë e jo në pleqëri, dhe do të
martohej me beqaresha e jo me gra të veja e të moshuara.
Transmetohet se Pejgamberi a.s. i tha Xhabirit, të birit të Abdullahut, kur erdhi tek ai, e në fytyrën e tij vërehej gëzimi: “A u
martove?” Tha: “Po”. I tha: “Beqare apo të ve?” I tha: “Të
ve”. Atëher Pejgamberi a.s. i tha: “Po të kishe marë një beqareshë, do të luaje me të, e ajo do të luante me ty, do të qeshje me të,
e ajo do të qeshej me ty”.
Pejgamberi a.s. me këtë rast i propozoi martesën me beqareshë, meqë ai e dinte mirë mënyrën e kënaqjes dhe rrugën e dëshirës dhe a është e logjikshme që dikush të martohet me gra të veja
e t’i lërë beqareshat, të martohet në moshë të shtyrë e ta lë moshën e re, nëse ka për qëllim kënaqjen e epshit?
Shtrohet pyetja: Pse Pejgamberi a.s. nuk u martua me shumë
gra në moshë të re dhe pse nuk u martua me beqaresha po me gra
të veja? Pa dyshim se ky qëndrim hedh poshtë çdo thashetheme
dhe shpifje nga njerëz, të cilët dëshirojnë ta njollosin autoritetin e
pastër të Muhamedit a.s.12
Se Pejgamberi a.s. nuk ishte i dhënë pas epsheve, siç e akuzojnë disa, e vërteton fakti se, kur mushrikët kurejshë ia ofruan
vajzën më të bukur vetëm e vetëm ta braktiste misionin e tij islam. Muhamedi a.s. asaj oferte iu përgjigj negativisht. Sikur të
ishte i dhënë pas epshit, mbase do ta kishte pranuar kërkesën e
tyre.13
Martesat e Muhamedit a.s. nuk bëheshin për shkak të epshit a
dëshirës, por për arsye të rëndësishme, qëllime të pastra dhe syni11

E drejta Familjare në Islam, fq. 157
Muhamed Ali Sabuni, fq. 10
13
E drejta Familjare në Islam, fq. 156-157
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me të larta, të cilat armiqtë e Islamit do t’i pranonin si të pastra e
të larta, po qe se i lënë anash fanatizmin dhe verbërinë e tyre dhe
gjykojnë me logjikë të pastër e arsye të shëndoshë.
Abdullah Nasih Ulvan, kur flet për “Martesën e Muhamedit
a.s. me më shumë se një grua” i cek disa arsye dhe rrethana që
shpunë tek martesa e Muhamedit a.s. me shumë bashkëshorte.
Disa prej këtyre fakteve janë: 1. Përhapja e edukimit, 2. Arritja e
përkrahjes së Islamit, 3. Perfeksioni i legjislacionit, 4. Solidariteti
shoqëror, 5. Forcimi i lidhjeve shoqërore, 6. Forcimi i një shembulli perfekt për myslimanët.14
Dijetarët islamë, duke analizuar thellë këtë çështje kaq të
ndjeshme, na bënë me dije se urtësitë dhe motivet e martesave të
Muhamedit a.s. ishin kryesisht në katër sfera:
Urtësia e martesës për motive të dijes.
Urtësia e martesës për motive ligjsjellëse(ligjvënës).
Urtësia e martesës me motive politike.
Urtësia e martesës me motive shoqërore.

Urtësia e martesës për motive të dijes
Urtësia e parë apo thelbësore e martesës së Muhamedit a.s.
me shumë gra, ishte kualifikimi i një grupi mësuesesh të grave, të
cilat do t’ua mësonin grave rregullat themelore të Sheriatit, sepse
gratë përbëjnë gjysmën e shoqërisë. Atyre u është bërë obligim
çka u është bërë edhe burrave. Shumë prej tyre turpëroheshin ta
pyesnin Muhamedin a.s. për disa rregulla islame, sidomos për
çështjet që i përkasin natyrës së tyre etj. Ato i kaplonte turpi kur
dëshironin ta pyesnin Pejgamberin a.s. për këto rregulla.
Transmetohet nga Aishja r.a. se një grua prej ensarëve e pyeti
Pejgamberin a.s. për pastrimin nga të përmuajshmet (hajzi). Pejgamberi e mësoj se si të pastrohet dhe shtoi duke i thënë: “Merr
një copë pambuku të parfumosur dhe pastrohu me të”. Ajo i tha:

12

14
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“Si të pastrohem me të, O i dërguar i Zotit. I tha: “Pastrohu me
të”. Ajo përsëri e pyeti: “Si të pastrohem me të, O i dërguar i
Zotit”. Ai i tha asaj: “Subhanallah, pastrohu me të”. Thotë Aishja: “Ia mora asaj pambukun prej dore dhe i thashë: “Vendose
në këtë vend dhe ki vëmendje ndaj njollave të gjakut”, dhe ia
shpjegova vendin se ku duhej ta vinte atë. Me siguri, Pejgamberi
a.s. turpërohej të shprehej haptazi, por gjithashtu edhe prej grave
kishte shumë pak që zotëronin vetveten dhe turpin e t’ia qartësonin pyetjet lidhur me atë që u interesonte, ashtu që Pejgamberi
a.s. detyrohej të kërkonte sqarim më të madh për pyetjen e shtruar.15
Transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi që thonë: “Erdhi
Ummi Sulejmi (gruaja e Ebu Talhas) te Pejgamberi a.s. dhe i tha:
“O i dërguar i Zotit, Allahu xh.sh. nuk turpërohet nga e vërteta.
A duhet të pastrohet gruaja nëse përjeton orgazëm në ëndërr? I
tha: “Po, nëse sheh lagështi”. Ummi Selemeja tha: “Janë çmendur gratë, e mjera ti, a thua edhe gruaja përjeton orgazëm në ëndërr?” Pejgamberi a.s. iu përgjigj: “Posi, me se do t’i përngjajë
fëmija asaj?”.
Pejgamberi kishte për qëllim të thoshte se foshnja krijohet
prej spermës së burrit dhe vezores së gruas, dhe prandaj ajo i përngjet nënës.16
Përgjigjet për këso pyetjesh komplekse e të ndjeshme, i morën përsipër gratë e tij të pastra. Andaj edhe Aishja r.a. thotë:
“Allahu i mëshiroftë gratë e ensarëve, ngaqë nuk i pengonte turpi
që të pasuroheshin me dituri fetare”. Kishte prej tyre që në errësirë vinin tek Aishja për ta pyetur për disa rregulla fetare dhe për
çështje të hajzit, nifasit, papastërtisë etj.. Kështu gratë e Pejgamberit a.s. ishin mësueset dhe udhëzueset më të dobishme.
Prandaj Pejgamberi a.s. u martua me to, për t’i arsimuar dhe
edukuar, për t’ua mësuar Islamin dhe dispozitat e Islamit, në
15
16

Muhamed Ali Sabuni, fq. 13, shih edhe tek Edukata Islame, nr. 78, fq. 55
Po aty, fq. 13-14
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mënyrë që ato t’i kushtoheshin edukimit të beduinëve e qytetarëve, të moshuareve e të rejave dhe në këtë mënyrë ato të bartnin
amanetin e mësimit dhe arsimimit islam te bota femërore. Nëpërmjet tyre, gratë fituan dituri në fenë e Allahut xh.sh..
Pra ky qe motivi që gratë e Pejgamberit a.s. të ishin nëna të
besimtarëve dhe mësuese të këtij ymeti pas Pejgamberit a.s. në
çështjet familjare dhe në ato çështje që kishin të bënin me femrat.
Që ato t’ua transmetonin njerëzve gjërat më specifike të jetës
shtëpiake të Pejgamberit a.s., nga fakti se në jetën e Pejgamberit
a.s. nuk kishte gjëra të fshehta për njerëzit. Nuk ka njeri në histori
të cilit i është treguar i gjithë jetëshkrimi pa iu pasë fshehur diçka
nga jeta e tij, me përjashtim të Pejgamberit a.s.. Pejgamberi a.s.
ka thëhë: “Tregoni, transmetoni nga unë...”, në shenjë arsimimi
të ymetit dhe udhëzimi të tij.17

Urtësia e martesës për motive ligjvënëse
Urtësia apo qëllimi i dytë për të cilin do të flasim, është martesa me motive ligjvënëse, që është pjesë e qëllimeve të martesës
së Pejgamberit a.s. me shumë gra. Ky qëllim erdhi për largimin e
disa traditave paraislame dhe të papëlqyera, si p.sh.: çështja e birësimit të cilët arabët e aplikonin para ardhjes së Islamit. Një veprim i tillë kishte marrë formën e zakonit fetar që trashëgohej
brez pas brezi. Merrte ndokush një fëmijë që nuk ishte nga loza e
tij, dhe e konsideronte si të ishte fëmija i tij. E konsideronte djalë
të vet, sikur djalin nga gjaku në çdo pikëpamje, në trashigimi, kurorëzim, martesë, në martesa të ndaluara miqësisht, e shumë zakone të tjera që ishin bërë zakon fetar në xhahilijet, para islamit.
Kur ndokush birësonte fëmijën e tjetrit, i thoshte: “Ti je biri
im, të trashëgoj dhe të më trashëgosh”.
Me ardhjen e Islamit, ai e ndaloj këtë gjë që ishte në kundërshtim me natyrën njerëzore dhe nuk i la njerëzit të hutuar në err17
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ësirën e injorancës. Pejgamberi a.s. para Shpalljes kishte birësuar
Zejd bin Harithin, ashtu siç vepronin arabët. Kështu, pra, Muhamedi e birësoi Zejd bin Harithin dhe njerëzit filluan ta thirrnin
“Zejd bin Muhamed” (Zejdi i biri i Muhamedit).
Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi prej Abdullah bin Omerit
se ai ka thënë: “Me të vërtetë Zejdin, të birin e Harithit, nuk e
thirrnin ndryshe veçse Zejd bin Muhamed (Zejdi i biri i Muhamedit) derisa zbriti ajeti kuranor: “Ju thirrni ata sipas etërve të
tyre. Kjo është më e drejtë tek Allahu”. Atëherë Muhamedi a.s. i
tha: “Ti je Zejdi, i biri i Harithit”.18
Pejgamberi a.s. e martoi Zejdin me vajzën e hallës së vet
(Zejneben, të bijën e Xhahshul Esedijes).
Rasti më i volitshëm që gjetën qëllimkëqijtë urrejtës dhe orientalistët mashtrues, ishte martesa e Pejgamberit me Zejneben, për
të shpifur trillimet e veta për Pejgamberin e pastër. Disa prej trillimeve që shpifën, janë: gjoja Pejgamberi a.s. e pa Zejneben, e
dashuroi e i hyri në zemër, gjoja se Pejgamberi nuk pati turp dhe i
mori nusen djalit të Zejdit, e shumë të tjera shpifje.
Muhamedi a.s. e njihte Zejneben qysh nga vegjëlia, sepse ajo
ishte e bija e hallës së tij. Kush do të mund ta ndalonte Muhamedin a.s. e të mos martohej me të? Si mundet që dikujt t’i jepet
rasti që të martohej me një beqareshë, e të mos bëjë një gjë të tillë, dhe pasi ajo të martohet e të bëhej e vejë, ta dashurojë?!!
Trillojnë për Pejgamberin a.s. gënjeshtra, shpifje dhe të pavërteta. Me të vërtetë këta janë një popull që nuk logjikojnë dhe
thonë diçka që për të nuk dinë.
Urtësia e Allahut xh.sh. ishte që Zejdi të shkurorëzohej nga
Zejnebja dhe urdhëroi Muhamedin a.s. ta merrte atë, për ta asgjësuar çështjen e birësimit, t’i vendoste bazat e shëndosha të Islamit
dhe të çrrënjoste xhahilijetin.
Pejgamberi frikësohej se hipokritët dhe të këqijtë do të flasin
e do të thonë: “Muhamedi e mori gruan e birit të vet”, andaj edhe
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e zvarriti, e mbajti të fshehur një kohë, derisa erdhi urdhri i
Allahut xh.sh. në formë qortuese:
“...E ti e mbaje fsheht në veten tënde atë që All-llahu do ta
zbulojë dhe u frikësohesh njerëzve, por më e drejtë është që
t’i frikësohesh All-llahut. E pasi që Zejdi e kishte vendosur
atë që kishte menduar ndaj saj, Ne ta kurorëzojmë ty atë, e
për të mos pasur besimtarët vështirësi (mëkat) në martesë
me gratë e të adoptuarve të tyre, kur ata heqin dorë prej tyre. E vendimi i All-llahut është kryer”. (El-Ahzab: 37)19
Ashtu siç thoshte Aishja r.a., sikur t’i lejohej Pejgamberit të
fshihte diçka nga Revelacioni, do të mbante të fshehur ajetet që
urdhëronin martesën e tij me Zejneben. Sigurisht, aq rëndë i kishte ardhur kjo gjë individualitetit profetik.20
Kështu pra mori fund birësimi dhe u flakën shumë zakone që
ndiqnin xhahilijetin e që ishin vetëm adete fetare të tyre pa kurrfarë baze. Pra, martesa e të Dërguarit a.s. me Zejneben ishte bërë
për një qëllim juridik e shoqëror, që ishte shfuqizimi i adoptimit.
Zbriti fjala e Allahut xh.sh., që e vërtetoi edhe më tepër këtë rregull të ri hyjnor në ajetin 40 të sures El-Ahzab:
“Muhammedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave tuaj
por ai ishte i dërguari i All-llahut dhe vulë e të gjithë pejgamberëve, e All-llahu është i dijshëm për çdo send”.
Transmeton Buhariu se Zejnebja r.a. shpeshherë krenohej para grave të tjera të Pejgamberit a.s. duke thënë: “Juve ju martuan
prindërit (familjet) tuaja, ndërsa mua më martoi Allahu xh.sh.”.
Ja, kështu kjo martesë u bë për shkaqe legjislative, ligjvënëse
dhe me Urdhrin e të Urtit e të Gjithëdijshmit. I lartësuar qoftë
Allahu xh.sh. nga ata që përzihen në qëllimet e Tij dhe e vërtetë
është fjala e Allahut xh.sh. kur thotë:
“... E juve ju është dhënë vetëm pak dije”. (El-Isra: 85)

19
18

Muhamed Ali Sabuni, fq. 15-16

20

Po aty, fq. 16, poashtu shih Nektari i vulosur i xhennetit, fq. 557-558
Lëkundjet që solli shekulli, M. Fethullah Gylen, fq. 58-59
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Urtësia e martesës me motive politike
Urtësia e tretë është qëllimi politik. Shkaku i këtyre martesave ishte që Pejgamberi a.s. t’ua zbuste zemrat disa kundërshtarëve të tij dhe të bëjë afrimin e disa fiseve rreth vetes. Natyrisht,
kur dikush e marton një vajzë të një fisi apo familjeje, atëherë në
mes tyre lidhet miqësia dhe ata duhet ta ndihmojnë dhe ta mbrojnë atë. Në vazhdim do të japim disa shembuj, që do ta bëjnë të
qartë shkakun e martesave të Pejgamberit a.s. me disa prej tyre.
a) Shembulli i parë është se Pejgamberi a.s. u martua me Xhuvejrijen, të bijën e Harithit, kryetar i fisit Beni Mustalak. Ajo
bashkë me popullin e saj, u zu rob nga ana e myslimanëve.
Meqë u robërua, ajo dëshironte ta paguante veten, erdhi te
Pejgamberi a.s. dhe kërkoi t’i ndihmonte me pasuri. Pejgamberi a.s. kërkoi që t’ia paguante çmimin e lirimit e të martohej
me të dhe ajo pranoi një gjë të tillë. Myslimanët thanë: “A i
kemi robëruar miqtë e Resulullahut”? I liruan të gjithë të robëruarit dhe, kur panë pjesëtarët e fisit Beni Mustalak këtë
mirësi dhe humanitet, të gjithë e pranuan Islamin dhe u bënë
prej myslimanëve të mirë.
Martesa e Pejgamberit a.s. me Xhuvejrijen ishte begati e madhe, sepse ajo ishte shkaktare që fisi i saj pranoi Islamin dhe
u lirua, dhe sidomos bujaria e saj në mesin e popullit të vet
ishte faktori më bindës. E gjithë kjo ngjarje është e përshkruar
në sahihun e Buhariut, të përcjellë nga Aishja r.a.21
Kështu myslimanët i liruan të gjithë robërit, dhe numri i tyre
arriti në njëqind familje që pranuan Islamin për shkak të
martesës së Pejgamberit a.s. me bijën e kryetarit.
b) Gjithashtu në shembullin e dytë Muhamedi a.s. u martua me
Safijen, të bijën e Hujej bin Ahtabit. Ajo u robërua pas vrasjes së burrit të saj në luftën e Hajberit dhe u ra hise disa
21

Muhamed Ali Sabuni, fq. 20, shih edhe tek Edukata Islame, nr. 78, fq. 56-57.
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myslimanëve. Pas një konsultimi ata thanë: “Kjo grua është e
parisë së fisit Beni Kurejdha dhe këtë çështje duhet t’ia paraqesim Resulullahut”.

Pejgamberi a.s. e thirri atë dhe i ofroi dy zgjidhje:
1. Ta lirojë dhe të martohet me të, ose
2. Ta lirojë dhe të kthehet tek familja.
Ajo, kur e pa sjelljen e Muhamedit a.s. dhe shëmbëlltyrën e tij, e
pranoi lirimin dhe martesën me të. Me kalimin e saj në Islam,
shumë njerëz nga populli i saj pranuan këtë fe.
c) Shembulli i tretë po ashtu lidhet me një qëllim politik. Kur Pejgamberi a.s. u martua me Ummi Habiben (Remle bint Ebu
Sufjan), Ebu Sufjani ishte bartës i flamurit të shirkut dhe armiku më i përbetuar i Muhamedit a.s.. Vajza e tij e pranoi Islamin qysh në Mekë. Më vonë, ajo bashkë me burrin e saj,
bëri hixhret në Abisini për ta ruajtur fenë e vet. Atje asaj i
vdiq burri dhe mbeti e vetme, pa shoqërues dhe ndihmës. Kur
mori vesh Pejgamberi a.s. për këtë, kërkoi nga mbreti i Abisinisë, Nexhashiu, që ta merrte për grua. Kur e lajmëroi Nexhashiu, ajo u gëzua pa masë sa që gëzimin e saj nuk mund ta
vlerësonte askush tjetër pos Allahut xh.sh.. U gëzua, sepse,
nëse kthehej te familja e vet, ata do ta detyronin ta braktiste
Islamin e të kthehej në kufër, apo do ta dënonin rreptë. Për të,
Pejgamberi a.s. dha 400 dinarë sadaka (mehr) po edhe disa
dhurata të tjera. Kur u khye në Medine, e mori për grua Pejgamberi a.s.
Kur i shkoi lajmi Ebu Sufjanit, ai sikur pëlqeu një gjë të tillë
dhe tha: “S’është punë të mashtrohet ky djalë”. Bile ai u krenua
me Pejgamberin a.s. dhe nuk mohoi një gjë të tillë, derisa Allahu
xh.sh. e udhëzoi në Islam.
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Këtu pra shihet rëndësia e qëllimit të martesës së Pejgamberit
a.s. me bijën e Ebu Sufjanit. Sidomos kjo martesë ndikoi shumë
në zbutjen e mundimeve ndaj myslimanëve, posaçërisht kur midis
këtyre të dyve u lidhën miqësia dhe afërsia. Edhe pse Ebu Sufjani
atëbotë ishte armiku më i përbetuar i Muhamedit a.s. dhe i myslimanëve nga familja Beni Umejëve, martesa me bijën e tij e zbuti
zemrën e tij, të fisit dhe të të afërmeve të tij. Sidomos martesa e
saj me Pejgamberin a.s. ishte nderim i madh ndaj Ummi Habibes
për imanin e saj, sepse ajo braktisi shtëpinë për hir të Fesë Islame. A thua mund të ketë veprime më të drejta dhe urtësi më të
madhe?!!22

4. Urtësia e martesës me motive
shoqërore
Qëllimi i katërt është me motive shoqërorë. Ky qëllim vërehet
qartë në martesën e Pejgamberit a.s. me bijën e Ebu Bekrit r.a.
dhe me të bijën e Omerit r.a.. Gjithashtu edhe lidhja e Pejgamberit a.s. me kurejshitët fisërisht dhe miqësisht , me anë të martesës
me disa nga bijat e tyre, u bë një lidhje shumë e fortë. Kjo miqësi
bëri që shumë zemra të bashkoheshin rreth tij dhe thirrjes së tij
për Islam, me plot bindje dhe krenari.
Transmeton Tirmidhiu, kur Muhamedi a.s. tregon vlerën njerëzore të Ebu Bekrit, që pati thënë: “Çdokush që shtrin dorën (e
ndihmës), atë do t’ia kompensojë Allahu xh.sh. Ditën e Kijametit.
Nuk kam pasur dobi prej asnjë pasurie, si prej asaj të Ebu Bekrit.
Nuk ia kam paraqitur Islamin askujt e të mos ketë pasur rezervë,
përveç Ebu Bekrit, i cili pa u hamendur, e pranoi atë. Po ta kisha
marrë si të dashur ndokënd, do ta merrja Ebu Bekrin si të dashur. Dijeni se ky shok juaji është i dashur i Zotit”.23
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Dhurata më e madhe që i dha Pejgamberi a.s. Ebu Bekrit në
këtë botë dhe që e qetësoi shpirtërisht, ishte martesa me të bijën e
tij, Aishen r.a.. Kjo martesë ndërmjet tyre lidhi një miqësi dhe
afrim që edhe më tepër ua forcoi dashurinë dhe lidhjen që kishin
më përpara.
Poashtu Pejgamberi a.s. mori për grua Hafsen, të bijën e Omerit r.a., dhe kjo martesë ishte qetësi shpirtërore për babanë e saj,
për shkak të Islamit të tij, drejtësisë, sinqeritetit dhe sakrifikimit
të tij për këtë fe. Omeri r.a. ishte hero i Islamit dhe me të Allahu
xh.sh. forcoi edhe më tepër Islamin dhe myslimanët, dhe kështu u
ngrit lart flamuri i Fesë Islame.
Gjithashtu Pejgamberi a.s. u bëri nder Uthmanit dhe Aliut r.a.
kur i martoi me ta bijat e veta.
Këta të katër janë shokët më të ngushtë të Pejgamberit a.s.
dhe halifët pas tij në përhapjen e fesë dhe thirrjes Islame. Sa urtësi e mirë dhe qëllim fisnik!24
Këto ishin disa qëllime të Muhamedit a.s. të martesës së tij
me shumë gra, e jo siç thoshin shpifësit dhe gënjeshtarët në trillimet e tyre!
Hatixhe bint Huvejlid ishte gruaja e parë e Muhamedit a.s., të
cilën e mori para Shpalljes. Kur u martua, Muhamedi a.s. ishte 25
vjeç, kurse Hatixheja 40 vjeç. Ajo qe e para që inicoi marrëveshjen e martesës, ndërsa Pejgamberi a.s. e pranoi propozimin e martesës.25
Para se të martohej me Pejgamberin a.s., ajo kishte qenë e
martuar dy herë. Herën e parë me Ebu Hale bin Zeraren, e herën
tjetër me Atik bin Aidhin.26
Muhamedi a.s. kishte 25 vjetë martesë me gruan e tij të parë
Hatixhen, e jo 5 vjet siç shkruan në librin “Muhamedi- A është

24
22

Po aty, fq. 22-23.
23
Po aty, fq. 18.

Po aty, fq. 19.
Islami në Fokus, fq. 339, dhe Nektari i vulosur i xhennetit, fq. 68.
26
Muhamed Ali Sabuni, fq. 25, dhe shih Nektari i vulosur i Xhennetit.
25
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profet?”, të autorit Josef Smith, citoj: “Muhamedi kishte 5 vjet
martesë me gruan e tij të parë Hatixhen”.27
Në këtë libër po ashtu do të gjeni shumë shpifje të tjera rreth
Muhamedit a.s., e njëra është rreth grave të Muhamedit a.s..
Hatixheja me Pejgamberin jetoi 25 vjet, 15 para shpalljes dhe
10 pas saj. Pejgamberi a.s. nuk u martua me ndonjë grua tjetër derisa e kishte Hatixhen.
Kur Pejgamberi a.s. u martua me Zejneb bint Huzejmen, ajo
kishte të kaluar të gjashtëdhjetat. Nuk jetoi me Muhamedin a.s.
më tepër se dy vjet.28
Ndërsa për aspektin social të poligamisë, është e njohur që
prej arsyeve për lejimin e saj, është mëshira për gratë që nuk mund të gjenin kujdesje apo strehë, pasi kishin humbur bashkëshortët e tyre.
P.sh., Muhamedi u martua me Ummi Seleme Hind el Mahzumijen, sepse burri i saj ra shehid në luftën e Uhudit. Ajo mbeti me
katër jetimë, pa kujdestar dhe pa mbrojtës. Pejgamberi a.s. nuk pa
rrugëdalje tjetër për të dhe për fëmijët e saj, përveç të martohej
me të. Kur i ofroi fejesë, ajo u shqetësua pak dhe i tha Pejgamberit a.s.: “Unë jam shumë e moshuar jam nënë e katër jetimëve dhe
jam shumë xheloze”. Pejgamberi a.s. iu përgjigj: “Sa u përket jetimëve m’i lër mua dhe e lus Allahun xh.sh. të ta largojë nga zemra jote xhelozinë”, dhe aspak nuk i përmendi vjetët. Pas pëlqimit
të saj, e mori Pejgamberi a.s.. Ai kujdesej për edukimin e fëmijëve të saj, ua hapi zemrën e tij të madhe, sa që nuk mendonin fare
për humbjen e babait, sepse ata u kompensuan me një baba që
ishte edhe më i mëshirshëm se babai i tyre.29
A thua ka vend për të thënë diçka shpifësit e poshtër? A
mund të ketë këtu vend epshi dhe dëshire? Apo, mos vallë, edhe
këtu nuk gjejnë bujarinë, butësinë, krenarinë, mëshirën, vlerën
27

Muhamedi- A është Profet?, Joseph Smith, fq. 65
Muhamed Ali Sabuni, fq. 31.
29
Po aty, fq. 35.
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dhe bamirësinë e Pejgamberit të madh të njerëzimit, i cili erdhi si
mëshirë për botët.
Një polemikë e tillë jo e ndershme e misionarëve të krishterë
është akuza për pedofili ndaj Profetit Muhamed lidhur me martesën e tij me Aishen, derisa ajo ishte e re.
Akuzave të misionarëve të krishterë kundrejt Muhamedit dhe
martesës së tij me Aishen, u mungojnë dëshmitë themelore. Po të
ishte martesa e tij me Aishen diçka e pazakontë dhe e dyshimtë,
do të kishte mospajtime nga ithtarët e tij dhe aq më tepër nga
kundërshtarët e tij.
Po të ishte kjo martesë diçka e jashtëligjshme dhe abuzive, siç
duan ta paraqesin disa të krishterë, atëherë kundërshtarët e tij do
ta përdornin këtë me gjithë qejf në luftën e tyre propaganduese
kundër tij. Por diçka e tillë nuk është regjistruar asnjëherë.
Kulturat fetare e lejojnë qartë martesën nëse personat kanë
mbërritur pjekurinë seksuale. Është irelevante mosha e caktuar
legalisht në vende të ndryshme se kur u lejohet të rinjve ligjërisht
që të kenë lidhje seksuale. Edhe këtu ka dallime të shumta. Në Japoni p.sh. mosha prej kur njerëzit ligjërisht mund të kenë lidhje
seksuale është 13 vjeç, kurse në Spanjë mosha 12 vjeç. Kjo gjithmonë varet nga pjekuria seksuale dhe relacioni i dyanshëm.30
Sidoqoftë, Aishja ishte më e reja prej grave fisnike të Pejgamberit a.s. dhe pa dyshim më e zgjuara prej tyre. Me zgjuarsinë
dhe dijen e saj, ajo ua kishte kaluar edhe shumë burrave. Shumë
prej ashabëve të Pejgamberit a.s. shkonin dhe kërkonin prej Aishes, që t’ua shpjegonte shumë prej dispozitave fetare.
Urvete bin Zubejri thotë: ‘Nuk kam parë grua më të dijshme
në lëmin e fikhut, mjekësisë dhe poezisë se Aishja r.a.”. Kjo nuk
është aspak e çuditshme, ngase të gjitha koleksionet e Hadithit
dëshmojnë për një gjë të tillë. Vetëm dy prej ashabëve kanë transmetuar hadithe më shumë se Aishja: Abdullah ibn Amri dhe Ebu
Hurejra.

28

30

Po aty.
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Transmetuesit kanë përmendur që numri i haditheve të transmetuara nga gratë e Muhamedit a.s. është më shumë se dy mijë.
Aisheja është transmetuesja e numrit më të madh të haditheve
nga gratë e Muhamedit a.s. Ajo transmetoi afërsisht 2210 hadithe.
Pastaj Umu Seleme r.a., e cila transmetoi rreth 378 hadithe, ndërsa të tjerat transmetuan rreth 11 hadithe. Ky ndryshim në transmetimin e haditheve ndodhi ose për shkak të vigjilencës, zgjatjes
së jetës familjare apo gjatësisë së jetës pas vdekjes së Muhamedit
a.s. Të gjitha këto arsye kanë qenë privilegje të Aishes r.a., pasi
ajo ishte më e talentuara prej tyre. Për të përmbledhur, një prej
arsyeve të poligamisë së Muhamedit a.s., mund të jetë bashkëpunimi i vërtetë në transmetimin e haditheve, pra pjesëmarrja në
ndërtimin dhe ruajtjen e Sheriatit e Synetit.31
Roli i Aishes r.a. nuk kufizohej vetëm në transmetimin e
haditheve. Ajo u mor edhe me jurisprudencë. Dituria e saj për jurisprudencë ishte e tillë, saqë imam Zarkashi thotë: ”Çereku i rregullave juridike janë transmetuar nga Aisheja". Në të vërtetë,
Aisheja ishte një juriste e madhe. Ajo jepte mendimet e saj për
çështjet fetare gjatë halifatit të Ebu Bekrit, Omerit dhe Othmanit
r.a. Njerëzit e pyesnin për shumë gjëra derisa vdiq; dhe gjykatësit
shkonin tek ajo që të zgjidhnin disa nga problemet e tyre.32
Pra, gratë me të cilat qe martuar Pejgamberi a.s., që të gjitha
ishin vejusha apo gra të ndara, me përjashtim të Aishes. Asnjëra
nga ato gra të ndara e vejusha nuk ishte posaçërisht e njohur për
bukurinë dhe sharmin e vet. Disa ishin më të moshuara se ai.33
Ai u martua me një femër kopte nga Egjipti, me një hebreje të
religjionit dhe të racës së ndryshme, me një vajzë zezake nga
Abisinia. Ai nuk ishte i kënaqur vetëm që t’i mësonte njerëzit për
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vëllazërinë dhe barazinë, por ai atë që ua mësonte, njëkohësisht
edhe e mendonte dhe e zbatonte në praktikë.34
Allahu xh.sh. në Kuran thotë:
“Ne dërguam edhe para teje të dërguar dhe atyre u mundësuam të kishin gra dhe fëmijë”.
Citati kuranor tregon qartazi se edhe pejgamberët e tjerë para
Muhamedit a.s. kanë pasur gra dhe fëmijë. Këtë e dëshmon edhe
Bibla që tregon në shumë vende poligaminë- martesën më tepër
se me një grua:35
a)“Por Sarai, gruaja e Abramit, nuk i kishte dhënë asnjë fëmijë.
Ajo kishte një shërbyese egjiptase që quhej Agar. Kështu Saraj i tha Abramit: "Ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë; oh,
futu te shërbyesja ime, ndofta mund të kem fëmijë prej saj".
Dhe Abrami dëgjoi zërin e Sarajt… mori shërbyesen e saj
Agarin, egjiptasen, dhe ia dha për grua burrit të saj Abramit.
Dhe ai u fut tek Agari, që mbeti me barrë…”.(Zanafilla 16:15)
b) “Dhe Jakobi hyri gjithashtu te Rakela dhe e dashuroi atë më
tepër se Lean”. (Zanafilla 29:30)
c) “Atëherë Jakobi u ngrit dhe i vuri bijtë e tij dhe gratë e tij mbi
devetë” (Zanafilla 31:17)
d) “Por mbreti Salomon, veç bijës së Faraonit, dashuroi shumë
gra të huaja, moabite, amonite, idumeje, sidonie dhe hiteje….
Ai pati si bashkëshorte shtatëqind princesha dhe treqind konkubina”. (Mbretërve, 1,11:1,3)
e) “Ata që do të mbijetojnë pas tij, do të varrosen nga vdekja dhe
të vejat e tyre nuk do të qajnë”. (Jobi 27:15)36
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Po aty, fq. 345.
Citimet janë marrë nga Bibla- Diodati i Ri, përkthim 1991-94.
36
Për më tepër rreth Poligamisë në Bibël, shih tek: Besueshmëria e citateve
Kur’anore dhe atyre Biblike, fq. 147-150, dhe 200+ ways the Quran corrects
the Bible, fq. 76-77.
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Edukata Islame, nr. 78, fq. 61.
Po aty, fq. 71.
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Islami në Fokus, fq. 341.
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Martesa me më shumë gra ishte e lejuar në ligjet e mëparshme. Ibrahimi a.s. u martua me Sarën e pastaj me Haxherën. Jakubi u martua me katër gra: Zelhen, Belhin, Rakelen dhe Lean,
pastaj Gedeoni, i biri i Joashit, u martua me shumë gra. Në librin
Gjykatësit (8:30) thuhet: “Ai kishte 70 meshkuj që kishin dalë
prej kurrizit të tij, sepse ai kishte shumë gra”.37
Përsëri në Dhjatën e Vjetër përmendet se Davudi a.s. ishte
martuar me shumë gra (shih: 2 Samuelit 12:8). Emrat e grave të
Davudit a.s. janë të përmendura në librin Samueli, 2, 3:2-5).38
Gjithashtu, duke folur për bazat e rregullimit të ndarjes së pasurisë së babait midis djemve, flitet për dy gra si diçka normale, pa
u quajtur turp (shih: Ligji i Përtërirë, 21: 15-17). Për pasojë, tek
feja çifute përfshihet martesa me shumë gra.39 Më tepër, shih edhe
citatet kur flasin për Poligamin tek: Zanafilla 4;19/ 25:6/ 26:34/;
1 Samuelit 1:1-2; 2 Samueli 12:7-8; 1 Kronikave 4:5; 2 Kronikave 11:21/ 13:21/ 24:3; Mateu 25:1, etj.
Gjatë kohës së shpalljeve biblike, poligamia u pranua në pikëpamje religjioze, sociale dhe morale, pa kurrfarë vërejtjeje.
Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse vetë Bibla nuk merret me këtë
çështje, pra, për arsye se kjo në atë kohë ishte gjë e zakonshme.
Bibla këtë as nuk e ndalon, nuk e rregullon, e madje as nuk e kufizon.40
Në besimin hebre një njeri mund të kishte disa qindra gra.
Ungjilli nuk sjell asnjë dispozitë lidhur me këtë çështje, ndërsa
Tevrati lejon haptazi poligaminë. Gjithnjë deri nga gjysma e shekullit tetë dhe koha e Charlemagneit, poligamia ishte fenomen i
zakonshëm në Evropë dhe kisha këtë nuk e gjykonte.41
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Hebraizmi lejoi poligaminë e pakufizuar. Të gjithë profetët e
përmendur në Tevrat, pa përjashtim, patën shumë gra.
Mendimtari egjiptian, Abas Mahmud el-Akadi, në librin e tij
“Të vërtetat e Islamit dhe të pavërtetat e armiqve të tij” thotë:
“Nuk ka poligami të kufizuar në Tevrat ose në Bibël; ajo është e
lejuar dhe u atribuohet vetë profetëve, duke filluar nga profeti
Ibrahim e deri tek lindja e Isait”.42
Për sa i përket Krishterimit; nuk ka tekst të qartë, që ta ndalojë poligaminë. Por në disa nga Letrat e Palit, ka dëshmi që tregon
se poligamia është e lejuar. Ai thotë: “… është e obligueshme për
peshkopin të ketë vetëm një grua”.
Është vërtetuar historikisht që disa të krishterë të hershëm
martoheshin me më shumë se një grua, dhe në mesin e themeluesve të hershëm të kishës, kishte prej atyre që kishin disa gra.43
Askush nuk ka të drejtë të thotë se Krishterimi është ai që i
detyroi botës qytetare perëndimore vetëm me një grua. Përveç
statusit të peshkopëve dhe dhjakëve, Krishterimi nuk e ka ndaluar
haptazi martesën me shumë gra. (shih: Timoteut 1, 3:2,12)... Asnjëri nga Koncilët e shekujve të parë të Krishterimit nuk i pati
dalë kundër martesës me shumë gra.
Në mjaft raste, vetë Luteri (themelues i Protestantizmit) flet
për martesën me shumë gra me mjaft tolerancë: kjo gjë (martesa
me shumë gra) nuk është e ndaluar nga Zoti... Pa dyshim martesa
me shumë gra parapëlqehët ndaj divorcit. (Koestlin, Martin Luther, I, fq.347, dhe II, fq. 693)44
Nëse, pra, qenka kështu, atëherë përse gojëkëqijtë ngritën kaq
pluhur për Muhamedin a.s. dhe për numrin e bashkëshorteve të tij
dhe folën fjalë aq të ndyta?!

37

Triumfi i të vërtetës, fq. 154
Po aty, fq. 154
39
Gruaja në Islam, fq. 102
40
Islami në Fokus, fq. 320
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Islami dhe civilizimi perendimor, fq. 172
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Edukata Islame, nr. 77, fq. 142
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Gruaja në Islam, fq. 107-108
43

301
Me shkas
Allahu i Plotfuqishëm (në kaptinën El-Haxh, ajeti 46), për të
tillët tha: “Në të vërtetë sytë nuk verbërohen, por verbërohen zemrat në kraharor”.
Në të gjitha gratë e Pejgamberit a.s., nëse studiohet qëllimi i
martesës i çdonjërës prej tyre, do të gjejmë urtësi, nga të cilat Pejgamberi a.s. ka synuar të arrinte diçka. Pejgamberi a.s. nuk është
martuar me to për shkak të epshit, kënaqësisë ose për shkak të të
mirave të kësaj bote, por filozofia e martesës së tij me ato, ka qenë interesi që i ka lidhur njerëzit me këtë fe.
Ky ishte synimi i Pejgamberit a.s., sepse deshi t’i bashkonte
ato familjet e bashkëshorteve të tij dhe t’i nxiste në Islam, të bënte lidhjen e tyre me këtë fe, e të zgjidhte problemet e shumta
shoqërore e njerëzore me anë të martesave.
Siç dihet, Pejgamberi a.s. ishte shembull për myslimanët në të
gjitha segmentet, që kanë të bëjnë me këtë jetë, pa marrë parasysh
a bëhet fjalë për çështje fetare apo jetësore. Në mesin e atyre çështjeve ishte mënyra e sjelljes së bashkëshortit me bashkëshorten
dhe familjen e tij.
Myslimani ka shembullin e tij të mirë në Pejgamberin a.s.,
kur është si bashkëshort i gruas së ve, beqare, të re ose në moshë,
e bukur qoftë ose jo, arabe qoftë ose jo, bijë e shokut apo e armikut.45
Kushdo që të jetë, mik a armik, që dyshon në integritetin moral apo në shkelqësinë shpirtërore të Muhamedit a.s. lidhur me
martesat e tij, duhet t’u gjejë përgjigje adekuate pyetjeve që vijojnë:
Pse e bëri martesën e parë në moshën njëzetepesëvjeçare, pa
pasur kurrfarë kontakti me ndonjë femër më parë? Pse zgjodhi
një grua që ishte dy herë vejushë dhe pesëmbëdhjetë vjet më e
moshuar se ai? Pse mbeti vetëm me të deri në vdekjen e saj, duke
marrë parasysh se kishte mbi pesëdhjetë vjet? Pse i mori të gjitha
këto vejusha dhe gra të ndara të pandihmuara, të cilat nuk pose-
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donin kurrfarë vlerash përkatëse? Pse bëri një jetë të tillë të vrazhdë dhe të rëndë, kur pati mundësi të jetonte një jetë të lehtë dhe
konfore? Pse shumicën e martesave të tij i lidhi në pesë vitet më
të zëna të jetës së tij, kur misioni dhe karriera e tij ishin në rrezik?
Si ia arriti të ishte ai që ishte, po ta kishte kapluar jeta e haremit
dhe epshet? Ka edhe shumë pyetje të këtilla. Kjo çështje nuk
është aq e thjeshtë sa të mund të interpretohet vetëm me anë të
dashurisë mashkullore dhe dëshirës për gra. Kjo është një thirrje
për mendim dhe analizë më të thellë.46
Pa dyshim, vetëm njerëzit pa cilësi të mira mund të flasin dhe
të shpifin kundër Muhamedit a.s.. Prandaj akuzat dhe shpifjet gjithnjë i janë bërë Muhamedit a.s. nga njerëz të një lloji dhe soji të
ulët.
Po e përfundoj me fjalët e Allahut xh.sh.:
“Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën
dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të, ndërsa ajo (gënjeshtra)
zhduket”. (Enbija: 18)
“Ata duan ta shuajnë dritën e All-llahut me gojët e tyre, po
All-llahu e plotëson (e përhap) dritën e Vet, edhe pse e urrejnë jobesimtarët. Ai (All-llahu) është që e dërgoi të dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtetë, për ta bërë
mbizotërues mbi të gjitha fetë, edhe pse idhujtarët e urrejnë”. (Saff: 8-9)
Prandaj, kërkesa jonë e fundit është: “Gjithë falënderimet dhe
lavdërimet qofshin për Allahun, Zotin e botëve!”.

________________________
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Kalendari (Julian) – GregorianKalendar Kristian apo pagan?

opinion

Mexhid Yvejsi

Kalendari julian-gregoriankalendar kristian apo pagan?
Origjina e kalendarit
Nuk ka njeri që nuk ka kalendar në shtëpi. Nuk ka shqiptar që
nuk ka një apo më shumë kalendarë, kalendarë të çdo forme, lloji,
cilësie apo madhësie.
Kalendari është bërë nevojë e përditshme e jetës. Jeta pa
kalendar është diçka e paparë…!
Po , por prej nga vjen fjala kalendar?
Fjala kalendar vjen nga gjuha latine. Romakët ditën e parë të
muajit e quanin kalendes ose kalendae. Prej fjalës kalendes-kalendae, që e ka burimin nga gjuha latine nga kalare, që do të thotë
shpallje solemne ose thirrje, vjen fjala kalendar.
Sot në botë, sipas llogarive të fundit, ka rreth (40) katërdhjetë
kalendarë. Prej këtyre më të përhapurit janë “Kalendari Kristian”
ose Julian-Gregorian, që është Diellor ose Solar, dhe Kalendari i
Hixhretit, që është Hënor ose Lunar, që e përdor Bota Islame.

Kalendari (Julian)-Gregorian që e përdorin Europa dhe Amerika, nuk është Kalendar Kristian, ai është kalendar pagan.
Është kalendar pagan, sepse nuk ka prejardhje kristiane, po ka
prejardhje romake-pagane.
Romakët e përvetësuan nga grekët, të cilët e kishin përvetësuar nga egjiptasit, të cilët e përvetësuan nga persianët, që e kishin
përvetësuar nga babilonasit…
“Kalendari Kristian” apo Kalendari Gregorian, që në të vërtetë është Kalendari Julian, emërtuar sipas perandorit romak Julius
Cesar, i cili me ndihmën e astronomit Sozigen nga Aleksandria, e
reformoi kalendarin e vjetër romak në vitin 45 para Krishtit…
“Kalendari Kristian” që në të vërtetë është romako-pagan,
ishte në përdorim para Krishterimit, por, meqë kishte gabime, Papa u detyrua të bënte përmirësime. Sot, ky kalendar quhet Kalendari Gregorian, sipas Papës Gregori XIII, i cili me urdhëresënvendimin e tij: ”Inter gravissimas” më 24 shkurt 1582, e reformoi
Kalendarin Julian…
Me gjithë reformat , ndryshimi prej 10 ditësh ndërmjet Kalendarit Gregorian dhe Julian, sot është rritur në 13-të ditë.
Megjithëkëtë, Kalendari Gregorian u përhapë shumë ngadalë
nëpër Evropën e krishterë.
Në fillim e pranuan vetëm vendet që kishin popullsi katolike,
të cilat ishin nën ndikimin, kontrollin e Papës, Kishës Katolike.
Më vonë e pranuan edhe vendet protestante, siç ishte Anglia në
vitin 1752 dhe njëkohësisht Amerika, aty ku kishte protestantë,
po në vitin 1752.
Vendet me besim ortodoks e pranuan më vonë, kurse vendet
me popullsi myslimane edhe më vonë. Shqipëria e pranoi në
dhjetor, 1912, kurse Turqia me 1 janar 1927….
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Mbas shekullit XVIII Kalendari Gregorian filloi të përhapej
me shpejtësi gati në tërë Europën.

Prejardhja e muajve të vitit- Kuptimi i
tyre
Kalendari i lashtë romako-pagan kishte dhjetë muaj, të cilët
kishin 304 ditë gjithsej. Viti fillonte në muajin Mars dhe përfundonte me muajin Dhjetor. Më vonë u shtuan edhe dy muaj dhe
viti u bë me dymbëdhjetë muaj me 355 ditë. Dikur iu shtuan edhe
dhjetë ditë dhe viti u plotësua më 365 ditë, sikur është edhe sot e
kësaj dite…
Emrat e këtyre dymbëdhjetë muajve kanë prejardhje pagane,
janë emërtime nga gjuha latine dhe kanë këto kuptime:
1. Muaji i parë, Janari, është me prejardhje nga gjuha latine, vjen
nga emri Janus, që ishte hyjni i dyerve dhe hyrjeve.
2. Muaji i dytë, Shkurti, përpara quhej Fruer ose Fror nga gjuha
latine, Februalia, kështu quhej një periudhë kohore, kur u
bëheshin flijime, kurbanë, hyjnive, për shlyerjen e mëkateve.
3. Muaji i tretë, Marsi, vjen nga gjuha latine, Martius, hyu pagan i
luftës.
4. Muaji i katërt, Prilli, nga gjuha latine, prej fjalës Aperire, me
hapë, hapje, çelja e natyrës…
5. Muaji i pestë, Maji, nga gjuha latine, prej emrit Maia, e cila
ishte hyjnesha e të mbjellave, rritësja e zhvilluesja e tyre.
6. Muaji i gjashtë, Qershori, është shqip, muaji në të cilin piqen
qershitë, por në gjuhët e tjera vjen nga gjuha latine, Junius,
një nga hyjnitë pagane…
7. Muaji i shtatë, Korriku, është shqip, muaji i korrjeve, por në
gjuhë e tjera vjen nga gjuha latine Julius, sipas perandorit romak, Julius Cesar, është emërtuar në vitin 44 para Krishtit.
8. Muaji i tetë, Gushti, vjen nga gjuha latine, sipas perandorit
romak Augustus Cesar, në vitin 8 para Krishtit.
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9. Muaji i nëntë, Shtatori, është përkthim nga gjuha latine, Septembres, që ka kuptimin: “ i Shtati”. Pse i shtati? Sepse viti fillonte me muajin Mars, kështu që ky muaj ishte dikur muaji i
shtatë. Kështu emërtohen edhe tre muajt e tjerë që vazhdojnë,
pra emërtohen me numra rreshtorë sipas emrave nga gjuha
latine.
10. Muaji i Dhjetë, Tetori, vjen nga gjuha latine, Octombres, muaji “ i Teti”, sepse ishte muaji i tetë.
11. Muaji i Njëmbëdhjetë, Nëntor, vjen nga gjuha latine: Novembres; “ i Nënti”, sepse ishte muaji i nëntë.
12. Muaji i Dymbëdhjetë, Dhjetori, vjen nga gjuha latine: Decembres, “ i Dhjeti”, sepse ishte muaji i dhjetë, i fundit, kur
viti kishte dhjetë muaj, me 304 ditë.
Shënim: Muaji korrik, në fillim, në origjinal quhej Quintilis,
nga gjuha latine : “ i Pesti”, ndërsa muaji gusht quhej Sextilis,
nga gjuha latine: “ i Gjashti”. Këta dy muaj më vonë u emëruan
në shenjë nderimi ndaj perandorëve paganë, me emrat e perandorëve romakë- Julius Cesar, në vitin 44 para Krishtit, dhe nipit të
tij, Augustus Cesar, në vitin 8 para Krishtit.
Pra, prej 12 muajve të vitit, vetëm tre muaj janë në gjuhën
shqipe dhe kanë kuptim shqip. Muaji i dytë Shkurti, i cili siç dihet, për një ditë-dy, është më i shkurtër se muajt e tjerë; muaji i
gjashtë, Qershori, muaji në të cilin piqen qershitë dhe muaji i
shtatë, Korriku, në të cilin fillojnë korrjet…
Të gjithë muajt e tjerë të vitit, që janë nëntë, janë me prejardhje nga gjuha latine ose të përkthyer . Disa prej tyre emërtohen
për nder të hyjnive pagane, perandorëve paganë, kurse të tjerët
me numra rreshtorë, sipas renditjes që kanë…
Me pak fjalë, ky është Kalendari i lashtë romako-pagan, i reformuar nga perandori romak- pagan, Jul Cesari, në vitin 45 para
Krishtit, që është quajtur Kalendari Julian, më vonë u “krishterizue” dhe u emërtue si “Kalendari Kristian”, sepse u reformua
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me urdhër nga Papa Gregori XIII në Vatikan, por mbetën emërtimet latine për nderim të hyjnive pagane…!

Ditët e javës
Të gjithë e dimë se java ka shtatë ditë, por pakkush e di se
nga e kanë prejardhjen ditët e javës dhe ç’kuptim kanë!?
Në një ilahi, në gjuhën shqipe, e cila këndohet aq shpesh nëpër Kosovë, sidomos në Gjakovë, në një varg të kësaj ilahije thuhet:
”Shtatë ditë ymër n’kët dynja…”
Pra, e gjithë jeta në këtë botë, e shkurtër apo e gjatë, jeta në
këtë dynja vetëm shtatë ditë ka!
Nga e kanë prejardhjen ditët e javës?
Ditët e javës, java prej shtatë ditësh, së pari u përvetësua në
Romë në shekullin e katërt, prej nga më vonë u përhap në Evropë.
Me urdhër të perandorit romak Konstantini i Madh, në vitin
321 u vendos që si dita e parë e javës të caktohej dita e diel.
Dita e diel u caktua si ditë e parë e javës për nderim të Diellit,
sepse prej romakëve paganë adhurohej kulti i Diellit si Sol Invictus (Dielli i pathyeshëm, i pamposhtur)…
Por, ditët e javës qenë përvetësuar nga romakët prej egjiptasve, prej të cilëve i përvetësuan popujt e tjerë përreth detit Mesdhe. Egjiptasit i kanë përvetësuar ditët e javës prej persianëve, të
cilët i kishin marrë prej babilonasve në Mesopotami.
Ditët e javës janë emërtuar sipas emrave të trupave qiellorë
ose planeteve. Të gjitha këto emërtime janë nga gjuha latine. Por,
këto emërime nga gjuha latine, në të vërtetë, janë përkthime. Janë
përkthime nga greqishtja, të cilat i përvetësoi latinishtja.
Dita e parë, e Diel, sipas Diellit, i cili adhurohej nga romakët
paganë si hyjni e pamposhtur, po edhe prej grekëve, egjiptasve,
persianëve paganë me emrat: Helios, Ra, Apollo, Ogmios, Mith-
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ras…Mithra, që thirrej Bir’i Zotit dhe Dritë e Botës, besohej se
kishte lindur më 25 dhjetor, siç besohej se kishin lindur edhe Osirisi, Adonisi dhe Dionisi, hyjni pagane…
Dita e dytë, e Hënë, sipas Hënës, hyjneshë e adhuruar me emra të ndryshëm: Selene, Luna, Mani…
Dita e tretë, e Martë, sipas Marsit, i cili te romakët paganë
adhurohej si hyjni i luftës me emrin Martius.
Dita e katërt, e Mërkurë, sipas Merkurit, i cili ishte hyjni pagan te romakët, kurse te grekët adhurohej me emrin Hermes.
Dita e pestë, e Enjte, sipas hyjneshës së fuqisë…
Dita e gjashtë, e Premte, sipas Venerës, dita kushtuar Venerës, hyjneshë e dashurisë.Të gjitha planetet rrotullohen rreth Diellit në drejtim të kundërt me akrepat e orës, përveç Venerës,
hyjnesha e dashurisë, që sillet në drejtim të akrepave të orës.
Dita e shtatë, e Shtunë, sipas Saturnit, i cili adhurohej prej
romakëve paganë si hyjni e bujqësisë.
Pothuajse të gjitha gjuhët e Europës i përvetësuan këto emërtime, me përjashtim të gjuhës gjermane, e cila katër ditë të javës,
në vend të emrave të trupave qiellorë i quajti me emra të katër
hyjnive pagane romake…
Mbeturinat e besimit pagan në simbologjinë e krishterë janë
të dukshme, janë të pamohueshme.

__________________
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