
 

 

 

Në vend të parathënies 

Lavdia dhe falënderimi i takojnë vetëm Allahut të Madhëri-

shëm, i Cili na ka dhënë neve, robërve të Tij të ngratë, pjesë nga 

kënaqësia dhe lumturia e besimit dhe i Cili, për të mos na lënë të 

humbur e në dalalet, na ka dërguar pejgamberë e shpallje. 

Salate dhe selame Muhamedit a.s. krenarisë dhe mëshirës së 

përjetshme të Gjithësisë, i cili u bë shkak për të nxjerrë njerëzi-

min nga errësira në dritë! Selame edhe mbi shokët e tij, mbi fami-

ljen e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në 

Ditën e Kiametit. 

 

Lexues të nderuar, 

Ky numër i “Takvim”-it, në të vërtetë, paraqet një përmble-

dhje të konsiderueshme të punimeve dhe kontributeve të shkruara 

nga fusha të ndryshme, përfshirë këtu edhe përkthimet që janë 

shkruar nga autorë të ndryshëm në vende dhe kohë të ndryshme. 

E kemi bërë këtë, sepse kemi dashur që lexuesve t’u ofrojmë sa 

më shumë informacione dhe sa më shumë të dhëna nga fusha të 

ndryshme, jo vetëm fetare, por edhe kulturore. Prandaj, është e 

natyrshme që këto punime të kenë ndonjë ngjashmëri midis tyre, 

sikundër që kanë edhe risitë e veta.  

Besojmë se lexuesit tanë të nderuar do të na mirëkuptojnë kur 

të vërejnë se mund të ketë, aty-këtu, ndonjë thënie e cila përsëri-

tet nga njëri punim në punimin tjetër. Mirëpo, Kurani na mëson 

se përsëritja dhe rikujtimi i këshillave u bëjnë hair dhe u sjellin 

dobi besimtarëve. (Edh-Dharijat, 55) 
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Në anën tjetër, “Takvim”-i ka kohë që ka dëshmuar se mëton 

të luaj një rol për afirmimin shkencor të vlerave fetare dhe kultu-

rore; ai mëton të shndërrohet në një tribunë shkencore, të shndë-

rrohet në pikë referimi jo vetëm për fushat fetare. Dhe, jo vetëm 

se mëton, por këtë, deri në njëfarë mase, ai edhe e ka arritur. 

Themi kështu sepse për “Takvim”-in ka një interesim të shtuar 

nga myslimanët gjithandej trojeve shqiptare. 

Zgjerimi i interesimit për “Takvim”-in brenda dhe jashtë kufi-

jve të Kosovës, dhe sidomos nga vëllezërit tanë në Diasporë, nga 

ana e redaksisë është kuptuar dhe vijon të kuptohet si nevojë e 

rritjes së përgjegjësisë për zgjerimin e rrjetit të bashkëpunëtorëve 

të kualifikuar, për përzgjedhjen e lëndës dhe ngritjen e cilësisë në 

punën e redaksisë. 

Të theksojmë edhe këtë se “Takvim”-i përmban ajete kurano-

re dhe hadithe të Pejgamberit a.s., në origjinal e të përkthyera, 

prandaj lutën lexuesit e nderuar që të jenë të kujdesshëm gjatë 

shfrytëzimit të tij. 

Me këtë rast, dëshirojmë t’i falënderojmë bashkëpunëtorët 

tanë pa kontributet e të cilëve  ky numër i “Takvim”-it  nuk do ta 

kishte këtë përmbajtje. 

Në fund fare, le t’ia lëmë nën mbrojtje dhe në kujdes Allahut 

xh.sh. vëllezërit tanë myslimanë kudo që janë dhe ngado që të 

shkojnë, meqë vetëm tek Ai kemi besim të pakufishëm se 

përpjekjet tona nuk do të jenë të kota. 

 ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإِلِصاَلَح َما اِسَتَطِعُت
 َوَما َتِوِفيِقي ِإالَّ ِبالّلِه َعَلِيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلِيِه ُأِنيُب

“Unë, nuk dua gjë tjetër, veçse të përmirësoj aq sa mundem, 

por këtë mund ta arrijë vetëm me ndihmën e Allahut; vetëm 

Atij i jam mbështetur dhe vetëm tek Ai jam drejtuar”. (Hud, 

88) 

 

Redaksia 



tteeffssiirr  

Sabri Bajgora 

Komentimi i kaptinës “El-Fexhr” 

Karakteristikat e kësaj sureje: 

Kaptina “El-Fexhr” është kaptinë mekase, e zbritur pas 

asaj “El-Lejl” dhe ka gjithsej 30 ajete. Transmeton Ibn 

Durejsi, Nuhasi në “Nasih”-un e tij, Ibn Merdevije dhe 

Bejhekiu, nëpërmjet disa rrugëve të transmetimit nga Ibn 

Abasi, se kjo kaptinë (El-Fexhr) ka zbritur në Mekë. Të 

njëjtin transmetim Ibn Merdevije e përcjell edhe nga Ibn 

Zubejri dhe Aishja r.a..1 

Numri i fjalëve të kësaj kaptine është 127, ndërsa i 

shkronjave 599.2 Në radhitjen e Mus’hafit mban numrin 

89.  

 

 

 

                                                 
1 Imam Shevkaniu, “Fet’hul Kadiir” vëll.V, fq. 429, El-Mensure-Egjipt 1994 
2 Abdulhamid Kishk “Fi Rihabi-t-Tefsir” vëll.30, fq. 7974, Kajro 1995. 
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Emërtimi i kësaj kaptine 

Kjo kaptinë është emërtuar “El-Fexhr”, sipas ajetit të parë të 

saj, në të cilin Allahu xh.sh. betohet në agimin e mëngjesit (Vel-

Fexhri), për të vazhduar pastaj betimin në 10 netët e Dhul-hixhes, 

në çiftin e tekun dhe në natën që ikën (lëviz) për t’i lëshuar vend 

ditës dhe gjallërimit... 

Vlera e kësaj kaptine 

Transmeton Nesaiu nga Xhabiri të ketë thënë: “Na e fali Mu-

adhi një namaz, dhe ndërkohë në atë namaz na u bashkua edhe 

një njeri. Mirëpo Muadhi e zgjati shumë namazin, saqë ai njeriu 

u detyrua të shkëputej prej namazit me xhemat dhe të falej vetëm 

në një qoshe të xhamisë, dhe, pasi u fal, iku (shkoi në punë të 

vet). Kur ia përcollën këtë gjë Muadhit, ai tha: paskësh qenë mu-

nafik. Pastaj Muadhi ia tregoi këtë ngjarje Pejgamberit a.s., dhe i 

Dërguari i Allahut e thirri atë njeriun që qe shkëputur prej nama-

zit me Muadhin, dhe e pyeti pse kishte vepruar ashtu? Ndërsa ai 

iu përgjigj: O i Dërguar i Allahut. Erdha të falesha pas tij, por ai 

e zgjati aq tepër, prandaj u detyrova të shkëputesha prej namazit 

pas tij dhe të falesha vetëm në një kënd të xhamisë, dhe pastaj i 

dhashë bar (kullotë) devesë sime. Kur i dëgjoi këto fjalë Resulu-

llahu s.a.v.s., iu drejtua Muadhit me këto fjalë: “A mos je përça-

rës (sprovues) o Muadh? Përse nuk i lexove suret më të shkurtra 

si “El-A’ëla”, “Esh-Shems”, “El-Fexhr”, “el-Lejl” etj.  
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Lidhmëria e kësaj kaptine 

me atë paraprake “El-Gashije” 

Kjo kaptinë ndërlidhet me atë paraprake “El-Gashije”, në tri 

segmente kryesore: 

1. Betimet qysh në ajetet e para të kësaj kaptine: në agimin, në 10 

netët, në çiftin e tekun dhe në natën që shkon (lëviz), janë ar-

gumente për vërtetësinë dhe realitetin e asaj me se është për-

mbyllur surja paraprake: “Vetëm tek Ne kthimin e kanë, dhe 

vetëm detyrë Jona është llogaria e tyre.” (El-Gashije, 25-26) 

2. Kaptina paraprake “El-Gashije” i ndante njerëzit në dy grupe: 

Fatkeqët, fytyrëlodhurit dhe të nënçmuarit, - që do të hyjnë në 

Xhehenem, dhe të lumturit e fytyrëndriturit, - që do të shijoj-

në kënaqësitë e Xhenetit, kurse tash në këtë kaptinë, grupet e 

mizorëve i përmend me emra konkretë: Adin, Themudin dhe 

faraonin, të cilët hyjnë në grupin e mizorëve dhe fatkeqëve që 

do të ndëshkohen me zjarr, kurse në grupin e dytë janë besim-

tarët që falënderojnë Allahun për mirësitë e Tij ndaj tyre. Në 

këtë sure shohim kërcënimin dhe premtimin e Allahut për të 

dyja grupet, për të parët - kërcënimin me zjarr të Xhehenemit, 

kurse për të dytët - Xhenetin e premtuar. 3 

3. Ajeti (17) i shtatëmbëdhjetë i kaptinës “El-Gashije”: A nuk i 

shikojnë devetë se si janë krijuar?, ka ngjashmëri në aspek-

tin pyetës me ajetin e gjashtë të kaptinës “El-Fexhr”, “A nuk 

e di ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in?, që idhujtarëve t’u ofrojë 

prova dhe argumente se mesazhi i Muhamedit a.s. është mes-

azh hyjnor nga ana e Fuqiplotit, prandaj kujdes, të mos e për-

gënjeshtroni e të pësoni fatin e popujve të mëparshëm, që u 

shkatërruan e humbën nën gërmadhat e shekujve përgjatë hi-

storisë. 
 

                                                 
3 Dr.Vehbete Zuhajli, “Tefsirul Munir”, vëll. 30, fq. 219, Bejrut-1998. 
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Koment 

 *َوانشَّْفِع َواْنَىِجِش * َوَنُبٍل َعِشٍش * َواْنَفِجِش 
َْْم ِفً َرِنَك َقَسٌى نِِّزي ِحِجٍش * َوانَُِِّم ِإَرا ََِسِش 

“Pasha agimin! Pasha dhjetë netët! Pasha çiftin e pasha 

tekun! Pasha natën që shkon! A janë këto betime për të 

mençurin?” (El-Fexhr, 1-5) 

 َواْنَفِجشِ 

1. Pasha agimin! 

Qysh në fillim të kësaj sureje, Allahu është betuar në agimin 

e mëngjesit, i cili simbolizon fillimin e ditës ose kalimin prej 

errësirës së natës në shkëlqimin e ditës. Allahu është betuar në 

agimin, sepse askush përveç Tij nuk mund ta sjellë dritën dhe 

agimin e mëngjesit, ashtu siç ka thënë edhe në ajetin 71 të kapti-

nës “El-Kasas”: 

“Thuaj: “Sikur Allahu ta bënte natën të përhershme (t’ua 

zgjaste) deri në ditën e kiametit, ç’mendoni, cili zot përveç 

Allahut do t’ju sillte juve dritë? A nuk merrni vesh?” 

Betimi i Allahut në agimin e mëngjesit ndërlidhet po ashtu 

edhe me një sërë dispozitash juridike-sheriatike, prej tyre: imsaku 

(ndalja e ngrënies dhe pirjes për të filluar agjërimin, pastaj hyrja e 

namazit të sabahut, i cili nuk bën të falet pa hyrë koha e agimit të 

vërtetë, etj.). 

Sipas dijetarëve, betimi i Allahut në agimin e mëngjesit, ka 

këto kuptime: 

1. Betimi në agimin e mëngjesit në këtë ajet, sipas Aliut r.a., Ibn 

Abasit, Ataut, Ikrimes, Muxhahidit dhe Suddiut, është betimi 
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në agimin e çdo dite4, bazuar edhe në një ajet tjetër kuranor: 

“Pasha agimin kur ai shkrep!” (Et-Tekvir, 18).  

2. Në një mendim tjetër, Ibn Abasi thekson se qëllimi këtu është 

për mëngjesin e ditës së flijimit5 ose momentin kur agimi i 

gjen haxhinjtë në Muzdelife.6 

3. Dahhaku mendon se ky agim nënkupton ditën e parë të dhjetë 

ditëve të Dhul-hixhes, meqë menjëherë pas agimit, Allahu 

është betuar në 10 netët e këtyre ditëve.7 

4. Katadeja mendon se ky agim nënkupton agimin e ditës së parë 

të muajit Muharrem, sepse në këtë ditë fillon viti i ri mysli-

man.8 

5. Por, ekziston edhe mendimi tjetër po ashtu shumë i fuqishëm 

nga Ibn Abasi, se këtu qëllimi është për namazin e sabahut9, 

duke u nisur edhe nga një ajet tjetër kuranor, ku Allahu xh.sh. 

thotë:  

 ًاوقشآٌ انفجش إٌ قشآٌ انفجش كبٌ يشهىد
“...dhe duke bërë lutjen (namazin) e agimit. Vërtet, lutja e 

agimit është e përcjellë.” (El-Isra’ë, 78). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 “Fi Rihabi-t-Tefsir” vëll.30, fq. 7977. 
5 Dita e parë e kurban-bajramit. 
6 Muhamed bin Ashur, “Et-Tahriru ve-t-tenviru...” fq.313, vëll.30, Tunis 1984. 
7 Tefsiri i Dahhakut (E tuboi dhe e redaktoi Dr. Muhamed Shukri Ahmed Ez-

Zavije), vëll. II, fq. 959, Kajro 1999. 
8 “Tefsir Kurtubi”, vëll.. 22, fq. 256, Bejrut, 2006.  
9 “Tefsiri i Taberiut”, vëll 24, fq. 344, Giza-Kajro 2001; Shih edhe: “Tetimme-

tu Advaul bejan” nga Muhamed el-Emin bin Muhamed el Muhtar – vëll.9, 

fq.209, viti i botimit 1980, pa vend botimi. 
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  َوَنُبٍل َعِشٍش

2. Pasha dhjetë netët! 

Ndërsa, për sa i përket kuptimit të fjalëve “pasha dhjetë ne-

tët” janë dy mendime kryesore, që të dyja mjaft fuqishëm të argu-

mentuara: 

1. Xhumhuri i ulemave (shumica e dijetarëve), përfshirë këtu Ibn 

Abasin, Ibn Zubejrin, Muxhahidin e të tjerët, janë të mendi-

mit së këtu fjala është për 10 ditët e netve të Dhul-hixhes, aq 

më shumë kur Ibn Abasi përcjell një transmetim nga i Dërgu-

ari i Allahut s.a.v.s., të ketë thënë: “Nuk ka ndonjë ditë tjetër 

që vepra e mirë të jetë më e dashur tek Allahu sesa në këto 10 

ditë (të Dhul-hixhes…)”10 .  

Ndonëse shprehja këtu ka ardhur për netët, megjithatë këtu 

synohen ditët e Dhul-hixhes, sepse këtë e mundëson gjerësia 

e shprehimësisë kuptimore të gjuhës arabe, kur shprehja është 

për natën por me të synohet dita, ose anasjelltas.  

2. Ndërsa grupi i dytë i dijetarëve me Dahhakun në krye, po që 

janë më pak, janë të mendimit se me 10 netët synohen 10 ne-

tët e fundit të Ramazanit, në të cilat gjendet edhe nata më e 

vlefshme e vitit - nata e Kadrit, e cila është më e vlefshme se 

një mijë muaj. 

Edhe dijetari bashkëkohor, Uthejmini, është i mendimit se 

grupi i dytë, që mendon se fjala është për 10 netët e fundit të 

Ramazanit, është më i saktë dhe më i logjikshëm, sepse 

Allahu është betuar në këto dhjetë net, për shkak të vlerës së 

madhe të tyre dhe për shkak se në mesin e këtyre netve gjend-

et edhe nata e kadrit. Ai, ndër të tjera thotë: “Mendimi se të 

dhjetë netët nënkuptojnë 10 netët e fundit të Ramazanit, është 

logjikisht më i pranuar sesa mendimi i parë, dhe ndonëse xhu-

                                                 
10 “Tefsiru-l Kur’anil Adhim” nga Ibn Kethiri, vëll. IV, xhuzi 30, fq. 651 Ku-

vajt, 1999.  
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mhuri i dijetarëve anojnë nga mendimi i parë, se këto dhjetë 

net nënkuptojnë 10 ditët (netët) e Dhul-hixhes, kjo megjithatë 

aspak nuk e zbeh saktësinë e mendimit të dytë...”11 

3. Kurse grupi i tretë anon nga qëndrimi se këto dhjetë net 

paraqesin 10 ditët e muajit Muharrem, që përfundon me ditën 

e Ashurasë, por ky mendim ka më pak mbështetës. 

  َوانشَّْفِع َواْنَىِجِش

3. Pasha çiftin e pasha tekun!  

Sa i përket ajetit: ”Pasha çiftin e pasha tekun!” - dijetarët po 

ashtu kanë dhënë disa mendime, ndër të cilat do të veçonim: 

1. Grupi i parë përpiqen të saktësojnë kuptimet e synuara me fjal-

ën “çift”, si ditën e sakrificës, sepse është dita e dhjetë e Dhu-

l-hixhes, kurse me atë “tek”, ditën e Arefatit, që i bie të jetë 

dita e nëntë. Ky është mendim i Ibn Abasit, të cilin e kanë tra-

nsmetuar Zurare bin Ebi Evfi dhe Ikrimja, ndërsa nga Ikrimja 

e kanë transmetuar Ubejdullahu dhe Asimi, e prej tyre Seidi, 

Thevriu, Katadeja, Dahhaku12 etj. 

2. Grupi i dytë mendojnë se me fjalën “çift”, nënkuptohen krije-

sat (duke u bazuar në ajetin kuranor: “Dhe Ne krijuam prej 

çdo sendi dy lloje (mashkull e femër), që ju të përkujtoni 

(madhështinë e Zotit).”, kurse me “tek” Allahu xh.sh., në ba-

zë të thënies së Resulullahut s.a..v.s.: “Allahu është tek dhe e 

do tekun”, dhe ky është një prej mendimeve të Ibn Abasit në-

përmjet rrugës së transmetimit nga El Avfi, si dhe i Muxha-

hidit nëpërmjet rrugës së transmetimit nga Ibn Ebi Nexhih, 

Ibn Xhurejxhit, Ebi Jahjasë dhe Xhabirit.13 

                                                 
11 Shejh Uthejmini “Komentimi i xhuzit 30 (kaptina El-Fexhr)” (kopje elektro-

nike). 
12 Tefsiri i Sujutiut “Ed-Durrul Menthur...” vëll. 6, fq. 345. 
13 “Tetimmetu Advaul bejan” – vëll.9, fq.210. 
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3. Mendimi i tretë është se “çifti” e “teku”, sipas një hadithi të 

Resulullahut s.a.v.s., nënkuptojnë namazet farz; disa prej tyre 

janë “çift” e disa “tek” në rekate. Këtë mendim e ka transme-

tuar Katadeja nga Imran bin Husajn, të cilin pastaj e kanë 

transmetuar Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu.14 

Taberiu ka thënë: “Mendimi më i saktë, sipas nesh, është se 

fjalët “çift” e “tek” nënkuptojnë përgjithësisht çiftin e tekun 

në çdo proces të kësaj bote, dhe nuk është specifikuar për një 

çështje të caktuar.”15 

4. Është thënë po ashtu se çifti janë dy ditët e para pas ditës së 

parë të sakrificës (kurban-bajramit, do të thotë dita e dytë dhe 

e tretë), në të cilat lejohet nxitimi për t’u larguar nga Mina, 

ndërsa teku nënkupton ditën e tretë (respektivisht ditën e ka-

tërt të kurban-bajramit dhe largimin e fundit nga Mina).16 

Megjithatë, mendimi mbizotërues dhe më i sakti prej këtyre 

mendimeve është mendimi i parë që u cek më sipër, i cili 

është më i pranuari nga komentatorët e Kuranit. 

  َوانَُِِّم ِإَرا ََِسِش

4. Pasha natën që shkon! 

Ashtu si agimi i mëngjesit dhe dita, po ashtu edhe nata ka një 

rëndësi të madhe për njeriun. Nata është pjesë kohe kur njeriu 

qetësohet fizikisht dhe shpirtërisht nga lodhjet dhe mundimet e 

ditës. Nata dhe gjumi rifreskojnë trupin dhe mendjen e njeriut, që 

të nesërmen ai të jetë në gjendje të kërkojë rrëskun që i ka caktuar 

Allahu xh.sh. Për këtë arsye Allahu është betuar për natën që 

shkon (ikën), sikur që është betuar për të edhe në disa vende të 

tjera në Kuran: “...(Betohem) Edhe në natën kur tërhiqet!” (El-

                                                 
14 El-Alusi “Ruhul Meani”, vëll. 30, fq. 120, Bejrut, pa vit botimi. 
15 Tefsiri i Taberiut, vëll 24, fq. 355. 
16 “Ed-Durrul Menthur...” vëll. 6, fq. 346. 
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Muddeth-thir, 33), dhe “Pasha natën kur ajo ia beh me errë-

sirë.” (Et-Tekvir, 17). 

  َْْم ِفً َرِنَك َقَسٌى نِِّزي ِحِجٍش

5. A janë këto betime për të mençurin? 

Ajeti në fjalë u drejtohet të gjithë atyre që janë skeptikë dhe 

dyshojnë në fuqinë e Allahut xh.sh., dhe nënkupton një fakt: “ju, 

o idhujtarë, do të ringjalleni gjithsesi dhe do të gjykoheni për kuf-

rin dhe mohimin tuaj. Ai njeri që ka logjikë të shëndosë dhe arsye 

të mprehtë , e kupton se Allahu xh.sh. është Krijues i kësaj gjithë-

sie dhe do të jetë gjykuesi ynë në Ditën e Gjykimit të madh.  

Këto betime të Allahut xh.sh. janë betime dëshmuese, se 

idhujtarët e Mekës patjetër do të ndëshkohen që nuk po binden 

ndaj të vërtetës, ashtu siç janë ndëshkuar para tyre popuj edhe më 

të fuqishëm se ata, si Adi, Themudi dhe faraoni. 

Porosia e këtyre ajeteve 

- Dhjetë netët e Dhul-hixhes, kanë një peshë të madhe në jetën e 

besimtarëve myslimanë. Në këto net ata janë të kapluar nga 

mëshira e Allahut, sepse janë mysafirë të Tij në vendet e she-

njta, në kohën e Haxhit. Në këto ditë, është edhe dita më e 

madhe e vitit, Dita e Arefatit, në të cilën miliona hanxhinj që-

ndrojnë në fushën e Arefatit, duke iu lutur Krijuesit Fuqiplotë 

për falje e mëshirë. 

- Betimet e Allahut për krijesat e Tij, kanë një domethënie dhe ur-

tësi të madhe. Pas këtyre betimeve, Allahu xh.sh. sqaron di-

çka të rëndësishme, si f.v. se ringjallja do të jetë e vërtetë, se 

ndëshkimi i Allahut në të kaluarën ka qenë mbi popujt mizorë 

etj. 

- Allahu i Madhërishëm betohet për natën kur ajo shkon. Në këtë 

betim gjejmë një shenjë të mrekullueshme; Lindjen dhe Perë-
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ndimin. Betimi i Allahut për Lindjen dhe Perëndimin, për këtë 

mrekulli, është i mjaftueshëm për të bindur një njeri me me-

ndje të shëndoshë, se Allahu xh.sh. mund t’i asgjësojë kufrin 

dhe të këqijtë kur të dojë, sado të fortë të jenë ata. 

Dënimi i Allahut i arrin ata që nuk 

binden 

ًَبِد * َأَنِى َجَش َكَُِف َفَعَم َسثَُّك ِثَعبٍد   *ِإَسَو َراِت اْنِع
ٍَ َجبُثىْا انصَِّخَش ِثبْنَىاِد* انَِّحً َنِى َُِخَهِق ِيْثُهَهب ِفً اْنِجَهـِذ ًُىَد انَِّزَ * َوَث
ٌَ ِري الَِْْوَجبِد  ٍَ َطَغِىْا ِفً اْنِجَهـِذ * َوِفِشَعِى  *انَِّزَ

ُِِهِى َسثَُّك َسِىَط َعَزاٍة * َفَأْكَثُشوْا ِفَُهب اْنَفَسبَد   *َفَصتَّ َعَه
ًِِشَصبِد َّ َسثََّك َنِجبْن  ِإ

“A nuk e di ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in? Me banorët e Ire-

mit me ndërtesa të larta? Që si ata (populli Ad) nuk është 

krijuar askush në tokë! Dhe me Themudin, të cilët shpuan 

shkëmbinj në luginë, dhe me faraonin, i fortifikuar me te-

nda (ushtarake)!, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në 

të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj 

dënimesh. Pse Zoti yt është që i përcjell (u rri në pritë).” (El-

Fexhr, 6-14) 

Forma pyetëse e këtyre ajeteve është shumë drithëruese dhe 

tërheq vëmendjen e çdo lexuesi të Kuranit. Pyetja i drejtohet Pej-

gamberit. a.s., dhe në mënyrë indirekte të gjithë njerëzve, sido-

mos të asaj kohe, të cilët kishin njohuri të trashëguara nga të parët 

e tyre për shkatërrimin e këtyre popujve në të kaluarën, nëse ishin 

të njoftuar për fatin tragjik të këtyre popujve që do të përmenden 

në vazhdim. 

Allahu Fuqiplotë në këto ajete të shkurtra, ka përmbledhur 

përfundimin nënçmues të mizorëve dhe arrogantëve më të më-

dhenj që ka njohur ndonjëherë historia njerëzore, të popullit të 

Adit, Themudit dhe faraonit,  
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 *َأَنِى َجَش َكَُِف َفَعَم َسثَُّك ِثَعبٍد 
ًَبِد   *ِإَسَو َراِت اْنِع

 انَِّحً َنِى َُِخَهِق ِيْثُهَهب ِفً اْنِجَهـِذ
6. A nuk e di ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in? 

7. Me banorët e Iremit me ndërtesa të larta? 

8. Që si ata (populli Ad) nuk është krijuar askush në tokë! 

Ajetet në vazhdim flasin për faktin se si Allahu xh.sh. shkatë-

rroi popujt e mëparshëm, për shkak se ata mohuan me kryeneçësi 

dritën dhe udhëzimin hyjnor. Ajetet fillojnë së pari me përshkr-

imin e popullit të Hudit a.s. - Adin, që ishin të njohur për ndërti-

min e ndërtesave të larta e madhështore. Ky popull banonte në 

hapësirën gjeografike ndërmjet Omanit dhe Hadramevtit të so-

tëm. 

Populli i Hudit a.s., që është përshkruar në këto ajete, ishte 

një popull të cilit Allahu i kishte dhënë trup të gjatë, fuqi dhe kre-

nari. Qytetet që ata ndërtonin, ishin të përmendura në kohën e ty-

re si qytete të pasura. Këtë na e vërteton edhe ajeti tjetër kuranor: 

“...Kujtoni (o popull i Adit) kur Ai ju bëri sundues pas popullit 

të Nuhit dhe jua shtoi fuqinë fizike. Kujtoni të mirat e Allahut, 

që të gjeni shpëtim.” (El-A’ëraf 69)  

Por, për shkak të mohimit të tyre, ata përjetuan një ndëshkim 

të rëndë, ndonëse kishin qenë ndër popujt më të privilegjuar nga 

Allahu xh.sh., i Cili i kishte dalluar ndër njerëzit e tjerë të kohës, 

për trupin e gjatë, forcën fizike dhe qytetërimin. 

ٍَ َجبُثىْا انصَِّخَش ِثبْنَىاِد ًُىَد انَِّزَ  َوَث

9. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbinj në luginë, 

Më pas, në këtë ajet ceket populli i Salihut a.s., Themudi, pje-

sëtarët e të cilit shponin e gdhendin gurë-shkëmbinj, për të ndër-

tuar shtëpi dhe pallate madhështore për vete. Këtë veprim të tyre 

Allahu e ka përmendur edhe në ajete të tjera në Kuran, siç është 
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ajeti 149 i sures Esh-Shuara’ë: “Dhe ju me mjeshtëri po ndërtoni 

shtëpi nëpër kodra shkëmbore.” 

ٌَ ِري الَِْْوَجبِد   *َوِفِشَعِى
ٍَ َطَغِىْا ِفً اْنِجَهـِذ   *انَِّزَ

 َفَأْكَثُشوْا ِفَُهب اْنَفَسبَد
10. Dhe me faraonin i fortifikuar me tenda (ushtarake)! 

11. Të cilët e tepruan me krime në tokë. 

12. Dhe në të shtuan shkatërrimin. 

Në fund të përshkrimit të popujve zullumqarë, përmendet far-

aoni i Egjiptit, i kohës së Musait a.s., i cili sikur edhe paraardhësit 

dhe pasardhësit e tij njihen në histori për ndërtimin e piramidave 

si varre mbretërore dhe pallate të mëdha, që simbolizonin kulmin 

e fuqisë qytetëruese, po edhe të asaj ushtarake. Shprehja “dhil ev-

tad” këtu nënkupton ushtarët që rrethonin faraonin, të cilët me 

urdhrin e tij, bënin krime dhe shkatërrime të mëdha në tokë. 

Për faraonin mjafton fakti se ai refuzoi me ngulm udhëzimin 

që Musai a.s. i solli dhe i ofroi nga Allahu xh.sh., duke menduar 

se ai vetë ishte zoti i Egjiptit. Zaten, ai edhe adhurohej nga popu-

lli tij si perëndi, prandaj i dukej nënçmim të pranonte ofertën e 

Musait a.s. e të linte tërë atë luks e madhështi që i ofronte populli 

i tij, i nënshtruar verbërisht ndaj tij. 

Por, të gjitha këto paudhësi dhe krime, nuk kaluan pa u ndë-

shkuar nga Krijuesi, e këtë na e sqarojnë ajetet në vazhdim: 

ُِِهِى َسثَُّك َسِىَط َعَزاٍة   *َفَصتَّ َعَه
ًِِشَصبِد ٌَّ َسثََّك َنِجبْن  ِإ

13. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh. 

14. Sepse Zoti yt është që përcjell (u rri në pritë). 

Dënimet që përjetuan këta popuj i ka shënuar historia, po 

edhe Kurani famëlartë, si f.v. në ajetet 5-10 të kaptinës “El-Ha-

kah”: 
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“Për sa i përket Themudit, ata u shkatërruan me krismë të 

tmerrshme. Ndërsa Adi është shkatërruar me një erë të for-

të, të pakufishme. Atë Ai e lëshoi kundër tyre shtatë net e 

tetë ditë rresht, kur i shihje njerëzit përtokë të rrëzuar si të 

ishin trupa hurmash të zgavruara. A sheh ndonjë prej tyre 

që ka mbetur? Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe 

të përmbyturit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabu-

ara. Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, e Ai i dë-

noi ata me një dënim edhe më të madh (sesa dënimet e 

mëparshme).” 

Ishin dënime aq të tmerrshme dhe aq të shpejta, saqë asnjëri 

prej atyre popujve nuk arriti t’i shpëtonte ndëshkimit hyjnor. Kë-

to ndëshkime janë përmendur disa herë në Kuranin famëlartë, për 

një urtësi të madhe dhe për t’ua përkujtuar parisë mekase, të cilët 

po ashtu mohonin Muhamedin a.s. dhe thirrjen e tij, kur ai i ftonte 

të besonin Allahun Një, të Vetëm e të Pashoq, - se shumë lehtë 

edhe ata mund t’i godiste ai dënim nga qielli.  

Përmendja e faktit se Allahu është mbikëqyrës dhe i përcjell 

të gjitha veprimet e njerëzve dhe popujve, është një qetësim shpi-

rtëror për besimtarët, të cilët në këtë mënyrë marrin një garanci 

hyjnore se ata nuk do të lihen të vetmuar para mizorëve, përku-

ndrazi do të fuqizoheshin në një të ardhme të afërt dhe do të triu-

mfonin mbi idhujtarët17. 

Porosia e këtyre ajeteve: 

- Në këto ajete shpërfaqet fuqia e Allahut xh.sh. për shkatërrimin 

e popujve të mëparshëm, të cilët bënë krime e mizori në tokë 

dhe, krahas kësaj, mohuan Allahun dhe Ditën e Gjykimit. 

- Ajetet tërheqin vërejtjen se Allahu është mbikëqyrës i mbarë 

njerëzve dhe se Ai i ndëshkon ata të paudhët dhe mizorët, të 

                                                 
17 Muhamed Mutevel-li Sha’ravi “Tefsir suret-l A’ëla-El-Gashijete-El-Fexhr” 

fq. 107, Kajro 1979 
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cilët besojnë dikë tjetër e jo Krijuesin e tyre. Kamxhiku i 

Allahut, që simbolizon dënimin dhe ndëshkimin e Tij, vigjilon 

përherë mbi pabesimtarët. 

Sprovimet e njeriut në këtë botë 

nga ana e Allahut xh.sh. 

 ٍِ ُّ َفَُُقىُل َسثٍِّ َأْكَشَي ًَ ُّ َوََعَّ ُّ َفَأْكَشَي ُِ َسثُّ ٌُ ِإَرا َيب اِثَحاَل  *َفَأيَّب اإِلََسب
ٍِ َْبََ ُّ َفَُُقىُل َسثٍِّ َأ ِّ ِسِصَق ُِ ُِ َفَقَذَس َعَه  * َوَأيَّب ِإَرا َيب اِثَحاَل

“E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe e begaton,- 

ai thotë: “Zoti im më ka nderuar!” Por, kur për ta sprovuar 

ia pakëson furnizimin (e varfëron), ai thotë: “Zoti im më ka 

nënçmuar!” (El-Fexhr, 15-16) 

Pasi Allahu xh.sh. përmendi dënimin e njëmendtë që kishte 

goditur popujt si Adi e Themudi dhe faraonin përgjatë historisë, 

të cilët kishin qenë në kulmin e lulëzimit dhe të mirëqenies, - Ai 

tash tërheq vërejtjen nga një keqkuptim që përgjithësisht është i 

ngulitur tek pabesimtarët18, e madje edhe tek një grup besimtarësh 

të dobët nga imani, - se, nëse Allahu ia ka hapur dyert e rrëskut 

një njeriu, kjo do të thotë se Allahu e ka fisnikëruar atë, ndërsa 

nëse ia vështirëson gjetjen e rrëskut, duke e lënë në varfëri e në 

vuajtje, kjo, sipas tyre, nënkupton se Allahu është i hidhëruar nga 

ai. Natyrisht që një botëkuptim i tillë është i gabuar dhe i papra-

nuar, sepse Allahu xh.sh. i sprovon besimtarët në mënyra të ndry-

shme: dikujt i jep pasuri dhe e sprovon, ndërsa dikë e lë të varfër 

dhe po ashtu sprovon imanin dhe përkushtimin e tij ndaj Allahut. 

I Lartmadhërishmi në Kuran thotë:  

“A menduan njerëzit të thonë: “Ne kemi besuar, e të mos 

vihen në sprovë?” (El-Ankebut, 2). 

Nëse njeriu nuk është i bindur në fuqinë e Allahut dhe nuk 

kënaqet me gjykimin dhe përcaktimin e Tij, atëherë prej tij priten 

                                                 
18 Këtu nënkuptohen idhujtarët mekas në veçanti, e pabesimtarët në përgjithësi 
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vetëm sjellje të këqija. Këto sjellje tregojnë paditurinë dhe injora-

ncën e tij. Ky njeri i paditur, kur Allahu i Madhërishëm i fal pasu-

ri dhe ia bën jetën të lumtur, thotë: “Allahu më do dhe më nderon 

mua, dhe unë e meritoj këtë.” Por, kur Allahu do ta vërë në spro-

vë besimin e këtij njeriu e të shohë durimin e tij, duke mos i dhë-

në gjithçka që dëshiron, ai zemërohet me Zotin e tij dhe thotë: 

“Allahu më urren,më ka nënçmuar dhe nuk më jep atë që meri-

toj.” Allahu e qorton njeriun për këto mendime të tij të çoroditura 

dhe për këtë arsye të tillë njerëzve u thotë: “Nuk është ashtu siç 

mendoni dhe besoni ju..”. 

Kur njeriut i zbrazet zemra nga imani, ai më nuk është në gje-

ndje të perceptojë urtësinë e ndalimit apo dhurimit nga Allahu, 

madje nuk është në gjendje të dallojë as realitetin e vlerave në pe-

shojën e Allahut. Ndërsa, nëse zemra e tij mbushet me iman, ai 

sigurisht se do ta gjejë rrugën tek Allahu, dhe do ta kuptojë qartë 

se pas çdo sprovimi të Allahut xh.sh., qoftë me pasuri, qoftë me 

varfëri, qëndron një urtësi e lartë, fshehtësinë e së cilës e di vetëm 

Allahu xh.sh. 

S'ka dyshim se jeta jonë në këtë botë është një sprovim i rë-

ndë, sprovim që duhet të na kalitë e të na e forcojë edhe më tepër 

imanin, të mos na e dobësojë shpresën e as të na e thyejë moralin. 

Allahu në Kuran thotë:  

“Ai (Allahu) është që krijoi vdekjen dhe jetën, për t’ju pro-

vuar se cili prej jush është më vepërmirë. (El-Mulk, 2) 

Besimtari, mbi të gjitha, duhet të gjejë forcë e durim për të 

përballuar çdo vështirësi a pengesë në rrugën e gjatë të realizimit 

të synimeve të tij.. 

Vetëm në këto momente të rënda e të vështira ai e sheh veten se 

sa është afër apo larg Zotit. E në këto momente të vështira, neve 

nuk na mbetet ndihmës tjetër përveç Allahut që na krijoi dhe na vë 

në sprovë herë pas herë.  

Besimtari i vërtetë e di mirë se të gjitha këto sprova janë për 

të mirë të tij, ngase këto sprova do të jenë shkas për arritjen e që-
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llimeve të tij në këtë botë dhe shpërblimit për durimin e bërë, në 

botën tjetër. 

Transmetohet nga Suhejb en Rrumi të ketë thënë: Ka thënë i 

Dërguari i Allahut: “Është e çuditshme çështja e besimtarit, çdo 

vepër e tij është për dobi të tij. Nëse i ndodh ndonjë e mirë, e fa-

lënderon Allahun, dhe kjo është për dobi të tij, po nëse e godet 

ndonjë fatkeqësi, bën durim (sabër), dhe po ashtu shpërblehet për 

të...". 

Idhujtarët mekas ishin të degraduar 

moralisht 

ٌَ اْنَُِحَُى  ًِِسِكنِي *َكالَّ َثم لَّ ُجْكِشُيى ٌَ َعَهً َطَعبِو اْن  * َوَل َجَحبضُّى
ِّب  ٌَ انحَُّشاَخ َأْكاًل نَّ ِّب *َوَجْأُكُهى ًَبَل ُحجِّب َج ٌَ اْن  * َوُجِحجُّى

“Jo, nuk është ashtu! Por (punoni edhe më zi) ju nuk përfill-

nit bonjakun, Nuk cytni njëri-tjetrin për ta ushqyer të var-

frin, dhe ju e hani me të madhe trashëgiminë (e padrejtë). 

Dhe pasurinë e doni së tepërmi.” (El-Fexhr, 17-20) 

Gjendja shoqërore e sociale që mbretëronte në mesin e meka-

sve, ishte mjaft e nderë. Ata që ishin të pasur, as që çanin kokën 

për shtresën e varfër dhe për kategorinë më të ndjeshme të shoqë-

risë–jetimët, të cilët ishin të shtypur e të nënçmuar padrejtësisht. 

Allahu xh.sh. tregon se botëkuptimet e mëparshme të idhujtarëve, 

të shprehura në ajetet 15 dhe 16 të kësaj kaptine, ravijëzohen në 

vijimësinë kuptimore me ajetet në vazhdim, ku paraqiten zullum-

et dhe padrejtësitë që bënin idhujtarët mekas ndaj disa shtresave 

të caktuara shoqërore. Tek ata kishte humbur përfundimisht çdo 

ndjenjë humane e njerëzore. Ata, pa kurrfarë të drejte, hanin tra-

shëgiminë e jetimëve, dhe nuk përfillnin asnjë normë morale, ve-

tëm e vetëm që të arrinin qëllimet e tyre të ndyra. 

Kjo është një tërheqje e vërejtjes për idhujtarët se ata ishin 

duke punuar të kundërtën e asaj që do të duhej. Allahu xh.sh. u 

drejtohet atyre me vërejtjet se nuk janë duke nderuar jetimin, se e 



Tefsir 23 

hanin trashëgiminë e tyre në mënyrë joligjore, dhe nuk nxisnin 

njëri-tjetrin për të ushqyer të varfrit dhe skamnorët. 

Pikërisht për këto arsye dhe padrejtësitë që po bëheshin atë-

botë, Islami përfundimisht rrënoi konceptet e egra dhe barbare 

idhujtariste, duke proklamuar lartësimin e këtyre kategorive sho-

qërore dhe kujdesin e merituar ndaj tyre. Ai i dha pozitë të lartë 

jetimit, madje edhe buzëqeshjen dhe lëmimin e flokëve të tij, - e 

konsideroi sadaka. A nuk thotë i Dërguari i Allahut: 

- “Ai që afron pranë (vetes) një jetim dhe përkujdeset për fur-

nizimin e tij, kjo do të jetë perde shpëtimtare nga zjarri në Ditën 

e Gjykimit, dhe atij që i lëmon flokët jetimit nga dhembshuria për 

të, për çdo fije floku të prekur prej tij, do t’i shënohet nga një 

mirësi”. 

Islami caktoi shumë qartë edhe kushtet dhe rregullat e trashë-

gimisë, duke mos shkelur të drejtën e askujt, dhe pasurinë e ko-

nsideroi vetëm si një emanet dhe përgjegjësi, të cilën Allahu ia 

jep kujt të dojë, për ta vënë në sprovë dhe për të vrojtuar se si do 

të qeverisë ai atë pasuri. 

Porosia e këtyre ajeteve: 

- Prej virtyteve që duhet të stolisin karakterin e çelnikët të mysli-

manëve, është durimi në vështirësi 

- Në momente sprovash shfaqet madhështia e besimit. Në këto 

momente besimtari e kupton drejt rolin dhe misionin e tij në 

këtë jetë. E kupton se çdo gjë që vjen prej Allahut, është spro-

vë për të. E kupton ëmbëlsinë e durimit, qëndresës dhe pathy-

eshmërisë. E kupton se kjo botë është kalimtare dhe se bota 

tjetër do të jetë vendshpërblimi i tij. 

- Ndodh që pasuria dhe kënaqësitë e kësaj bote, ta largojnë nje-

riun nga rruga e drejtë. Të tillët që pasuria i ka mbërthyer me 

kthetrat e saj, mendojnë se nuk do të vdesin kurrë, por, kur u 

vjen momenti i vdekjes, e kuptojnë se kjo botë ka qenë vetëm 

një udhëtim dhe iluzion i shkurtër. 
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Të tillët nuk kanë pse të presin ndonjë të mirë a shpërblim tek 

Allahu.  

Tmerret e Ditës së Gjykimit 
dhe pendimi i pabesimtarëve 

ًََهُك َصفًّب َصفًّب *َكالَّ ِإَرا ُدكَِّث األَِْسُض َدكًّب َدكًّب   * َوَجبء َسثَُّك َواْن
ُّ انزِّْكَشي  ٌُ َوَأًََّ َن  *َوِجٍءَْ ََِىَيِئٍز ِثَجَهََُّى ََِىَيِئٍز َََحَزكَُّش اإِلََسب

َُِحٍُِ َقذَِّيُث ِنَحَُبِجٍ   ُّ َأَحٌذ *ََُقىُل ََب َن  * َفَُِىَيِئٍز لَّ ََُعزُِّة َعَزاَث
ُّ َأَحٌذ   * َوَل َُىِثُق َوَثبَق

“Jo, mosni ashtu! Kur të dridhet toka njëpasnjëshëm! Dhe 

kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë radhë-radhë! Dhe 

atë ditë sillet Xhehenemi, ditën kur përkujtohet njeriu, e 

ç’dobi i bën atij përkujtimi? Thotë: “O, i gjori unë, sikur të 

isha i parapërgatitur për jetën time!” Pra, ditën kur nuk dë-

non si Ai askush. Dhe nuk do të farkojë pranga si Ai as-

kush.” (El-Fexhr, 21-26) 

 

Pas pasqyrimit të gjendjes morale, shpirtërore dhe perceptimit 

të gabuar të idhujtarëve ndaj sprovimit me furnizim të rrëskut apo 

mosfurnizim, tash, vjen kërcënimi i hapur dhe i drejtpërdrejtë me 

Ditën e Gjykimit. Si një ndër shenjat e mëdha të ardhjes së kësaj 

dite të madhe, është dridhja e vazhdueshme e Tokës, kur çdo gjë 

do të shembet fund e krye. Po jo vetëm toka, por çdo trup qiellor 

do ta ketë fatin e tokës, sepse çdo gjë do të shndërrohet në thërr-

mija, çdo gjurmë do të zhduket, dhe pas kësaj do të pasojë ringja-

llja... 

Në këtë ajet është përmendur se në Ditën e Gjykimit do të vi-

jë Allahu e melaiket do të jenë të radhitura në safa (rreshta). Kjo 

çështje hyn në sferën e gajbit dhe ne nuk mund të kuptojmë e as 

të perceptojmë këtë ardhje, por ajo që dihet me siguri, është se atë 

ditë, i vetmi Sundues dhe Gjykatës do të jetë Allahu xh.sh., dhe 
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vetëm Atij i takon sundimi. Ajetet shfaqin tërë fuqinë dhe madhë-

shtinë e Allahut, sepse atë ditë çdo çështje i takon vetëm Atij dhe 

çdo urdhër vjen vetëm prej Tij. 

Në ajetet në vazhdim është cekur edhe ardhja e Xhehenemit, i 

cili është i gatshëm të gllabërojë çdo pabesimtar dhe hipokrit. Si-

pas haditheve autentike të transmetuara nga i Dërguari i Allahut, 

Xhehenemi do të vërsulet mbi njerëzimin teksa këta të fundit janë 

në pritje të fillimit të gjykimit. Allahu xh.sh. do të lejojë më të 

dashurin e Tij Muhamedin, që ta ndalojë Xhehenemin nga besim-

tarët dhe Ymeti i tij.  

Transmetohet nga Ebu Seid el Huderiu të ketë thënë: “Kur i 

zbritën Pejgamberit a.s. këto ajete (21-23): u ndryshua ngjyra e 

fytyrës së Resulullahut s.a.v.s., dhe kjo gjë u vërejt mirë nga as-

habët. Atij i erdhi keq për ta dhe u tha: “Xhibrili sapo më lexoi 

ajetet: “Jo, mosni ashtu! Kur të dridhet toka njëpasnjëshëm! 

Dhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt të qëndrojnë radhë-radhë! 

Dhe atë ditë do të sillet Xhehenemi, ditën kur kujtohet njeriu, e 

ç’dobi i bën atij kujtimi?...”. Atëherë Aliu r.a. e pyeti: o i Dërgu-

ar i Allahut, po si do të sillet Xhehenemi?”. I Dërguari a.s. iu për-

gjigj: “Do të sillet i lidhur me 70 mijë frerë, e secilin fre do ta 

tërheqin 70 mijë engjëj. Xhehenemi do të tërbohet, saqë, po të 

zgjidhej, do të gllabëronte me një frymë tërë njerëzimin. Atëherë 

unë do të dal para tij e Xhehenemi do të më thotë: “O Muhamed. 

Nuk kam asnjë punë me ty. Allahu ma ka ndaluar ta djeg mishin 

tënd”. Në këtë trishtim të madh, secili njeri do të lutet për vete: o 

Zot më shpëto, o Zot më shpëto, kurse Muhamedi a.s. do të lutet: 

“O Zot, shpëtoma Ymetin tim, shpëtoma Ymetin tim!”19 

Vetëm në këtë ditë, pabesimtarët do të shohin mjerimin e tyre 

ku janë zhytur. Vetëm në ato çaste ata do të ndiejnë keqardhje pse 

e kanë kaluar jetën e kësaj bote në errësirën e kufrit e nuk e kanë 

përcjellur dritën hyjnore, për të cilën i kishte thirrur Krijuesi në-

përmjet pejgamberëve. Vetëm në këtë ditë pabesimtari do të ndi-

                                                 
19 “Tefsir i Kurtubiut”, vëll. 22. fq. 282. 
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ejë keqardhje pse nuk ka përgatitur asgjë për jetën e vërtetë e të 

përhershme të Ahiretit. Por, për të më nuk do të ketë shpresë, atë 

do ta përfshijë dënimi i Allahut, dënimi i dhimbshëm, dënimi i 

merituar. 

Mirëpo, atë ditë nuk do të jenë të gjithë njerëzit në fatkeqësi e 

mjerim. Një grup njerëzish do të jenë në mirësi dhe begati. Ata 

do të përjetojnë mëshirën e Allahut dhe begatitë e tij. Për ta do të 

hapen dyert e Xhenetit. Çdo gjë do të jetë në shërbim të tyre. Ata 

do të priten me mirëseardhje nga melaiket e mëshirës... 

Besimtarët u gëzohen mirësive të Allahut 

ًَِئَُُّة  ًُْط  * اِسِجِعٍ ِإَنً َسثِِّك َساِضًَُة يَِّشِضًَُّة *ََب َأََُّحَهب انَُّْفُس اْن
 * َواِدُخِهٍ َجَُِّحٍ * َفبِدُخِهٍ ِفٍ ِعَجبِدٌ 

“O shpirt i qetësuar! Kthehu tek Zoti yt, i kënaqur (për vete) 

e kënaqës (për Zotin)! Hyr në mes robërve të Mi! Dhe hyr 

në Xhennetin Tim! (El-Fexhr, 27-30) 

Shkaku i zbritjes së ajetit 

- Në lidhje më zbritjen e ajetit 27 të kësaj kaptine “O shpirt i 

qetësuar!”, transmeton Ibn Ebi Hatim nga Abdullah ibn Burejde 

e ky nga babai i tij, të ketë thënë: “Ka zbritur për Hamzain r.a.” 

- Po ashtu transmetohet nga Ibn Abasi të ketë thënë: Ka thënë 

i Dërguari i Allahut: “Kush e blen pusin e “Rumes” që të pihet 

prej ujit të tij, Allahu do t’ia falë mëkatet. Këtë pus e bleu Osma-

ni r.a., ndërsa Pejgamberi a.s. e pyeti: “A do ta lësh vakëf,, që 

prej tij të shuajnë etjen njerëzit,” e kur ai pohoi, Allahu xh.sh. i 

zbriti këto ajete, 27-30, të kaptinës “El-Fexhr”.20  

 

 

                                                 
20 “Tefsirul Munir”, vëll. 30, fq. 237. 
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Koment: 

“O shpirt i qetësuar! Kthehu tek Zoti yt i kënaqur (për vete) 

e kënaqës (për Zotin)! Hyr në mes robërve të Mi! Dhe hyr 

në Xhenetin Tim! (El-Fexhr, 27-30) 

Nga atmosfera e zymtë dhe mjerimi, në të cilin do të jenë pa-

besimtarët në Ditën e Gjykimit, tash në këto ajete, me një ngroh-

tësi, afërsi, dashuri, fisnikërim, dhëmshuri e prehje nga ana e 

Allahut xh.sh. thirret shpirti i besimtarit që të hyjë në mesin e 

robërve të Allahut dhe në Xhenetin e premtuar.  

Ky është kulmi i mirësisë kur Allahu shpreh haptazi se është i 

kënaqur ndaj robërve të Tij të sinqertë. Kjo është fisnikëria hyj-

nore, që mbush me prehje e qetësi zemrat e trazuara të besimtarë-

ve, që e kishin aq dro Ditën e Gjykimit, por Allahu u thotë: Mos 

kini frikë as dëshpërim, sepse Unë jam i kënaqur ndaj jush: 

“Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata janë të kënaqur 

prej Tij.” (El-Bejjine, 8) 

Se çka synohet me fjalët “Nefsul mutmeinneh-Shpirt i qetë-

suar”, kemi mendime të shumta nga dijetarët, disa prej të cilave 

do t’i cekim në vazhdim: 

1. Muxhahidi është i mendimit se këto fjalë janë të melaikeve, 

fjalë që ia thonë çdo shpirti të besimtarit, të cilin e merr me-

leku i vdekjes. 

2. Ibn Abasi thotë se “shpirt i qetësuar” nënkupton shpirtin e kë-

naqur me shpërblimin e Allahut në Ahiret. 

3. Muxhahidi, në një mendim tjetër të tij, thotë, - “shpirt i këna-

qur me caktimin e Allahut.” 

4. Mukatili thotë se ky është “shpirti i shpëtuar (ruajtur) nga ndë-

shkimi i Allahut”. 

5. Kejsaniu thotë se “shpirti i qetësuar” këtu nënkupton “shpirtin 

e sinqertë ndaj Allahut”. 
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6. Ibn Zejdi thotë “shpirt i qetësuar” e i kënaqur për përgëzimin 

me Xhenet në momentet e vdekjes, gjatë ringjalljes dhe në 

Ditën e Gjykimit. 

7. Transmetohet nga Abdullah ibn Burejde, e ky nga babai i tij, të 

ketë thënë: Këtu si qëllim është shpirti i Hamzait21, ndonëse 

kuptimi i këtij ajeti ka të bëjë me shpirtat e besimtarëve në 

përgjithësi. 

8. Nga Seid el Huderiu transmetohet të ketë thënë: Qe lexuar ky 

ajet: “O shpirt i qetësuar!...” para Pejgamberit a.s.: për se 

Ebu Bekri r.a., i mahnitur nga ëmbëlsia e tij, kishte thënë: 

“Sa gjë e bukur që është kjo...”, ndërsa i Dërguari i Allahut i 

qe përgjigjur: “Këtë do të ta thonë melaiket (në momentet e 

vdekjes), o Ebu Bekër.”22 

9. Nga Dahhaku është transmetuar se këto ajete kanë zbritur për 

Osmanin r.a. kur e bleu dhe e la vakëf për myslimanët pusin 

“Rume”. 

10. Është thënë të ketë zbritur për Hubejb bij Adijjin, të cilin 

idhujtarët mekas e kishin kryqëzuar dhe ia kishin kthyer me 

dhunë fytyrën e tij nga Medina, e ai qe lutur: “O Zoti im, në-

se kam ndonjë mirësi (sevap) tek Ti, ma kthe fytyrën time 

drejt kibles Sate”, dhe Allahu ia kishte kthyer atë nga kibla 

(Qabeja), e më askush nuk kishte mundur t’ia shmangte fy-

tyrën e tij nga ai drejtim).23  

10. Transmetohet, po ashtu nga Seid bin Xhubejri, të ketë thënë: 

“Kur vdiq Ibn Abasi në Taif, gjatë përgatitjes së kufomës, er-

dhi një shpend, llojin e të cilit se kishte parë asnjeri, dhe hyri 

tek vendi ku mbahej kufoma, e më nuk doli që andej. Gjatë 

varrimit të kufomës, u dëgjua një zë buzë varrit, tek këndonte 

                                                 
21 Transmetojnë Ibn Mundhiri dhe Ibn Ebi Hatimi, siç ka ardhur në “Ed-Durrul 

Menthur...” të Imam Sujutiut, 6/350). 
22 “Tefsiru-l Kur’anil Adhim” nga Ibn Kethiri, vëll. IV, xhuzi 30, fq. 659; Këtë 

e transmeton edhe Ibn Xheriri et-Taberiu, nga Ebi Kurejb e nga Ibn Jemane. 

Hadithi është i kategorisë “mursel-hasen”24/396. 
23 “El-Kesh-shaf...”, nga Zemahsheriu, vëll. 4, fq. 254,  
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këto ajete: “O shpirt i qetësuar! Kthehu tek Zoti yt, i këna-

qur (për vete) e kënaqës (për Zotin)!...” ndërkohë që lexue-

sin askush nuk e shihte.24 

 

Porosia e këtyre ajeteve 

- Ai që gjatë jetës së kësaj bote u ka qëndruar besnik Fjalës dhe 

Urdhrave të Allahut, do të jetë në mesin e këtij grupi, që 

Allahu do t’i ftojë të hyjnë qetësisht e në prehje në Xhenetin e 

përgatitur për ta. 

- Për ta nuk ka vuajtje as dëshpërim, po vetëm përjetim të këna-

qësive të Xhenetit. 

- Ftesa për të hyrë në mesin e robërve të Allahut dhe në Xhenet, 

është shpërblimi më i madh për besimin e tyre të sinqertë në 

këtë botë ndaj Allahut xh.sh. 

                                                 
24 “Tefsirul Kurtubi”, vëll. 22 fq. 286; (Këtë transmetim e përcjell edhe Tabera-

niu nga Abdullah bin Ahmed, ky nga baba i tij, ky nga Mervan bin Shuxha’ë 

e ky nga Salim bin Ixhlan el Eftas). 



tteeffssiirr  

Mr. Adnan Simnica 

E vërteta mbi mirësinë në Islam 

 ٍَ ٍِ آَي َّ اْنِبرَّ َي ًَِغِرِة َوَنِك ًَِشِرِق َواْن ٌْ ُتَىنُّىا ُوُجىَهُكِى ِقَبَم اْن ٍَِش اْنِبرَّ َأ َن
ًَبَل َعَهى ُحبِِّه  ًَالِئَكِت َواْنِكَتبِة َواننَِّبٍِّنَي َوآَتى اْن ِببنهَِّه َواْنٍَِىِو اَِخِر َواْن

ٍَ انضَِّبٍِم َوانضَّبِئِهنَي َوِفً انرَِّقبِة  ًََضبِكنَي َواِب َذِوي اْنُقِرَبى َواْنٍََتبَيى َواْن
ٍَ ِفً  ٌَ ِبَعِهِدِهِى ِإَذا َعبَهُدوا َوانصَّبِبِرٌ ًُىُفى َوَأَقبَو انصَّالَة َوآَتى انزََّكبَة َواْن
ٌَ ًُتَُّقى ٍَ َصَدُقىا َوُأِوَنِئَك ُهِى اْن  اْنَبْأَصبِء َوانضَّرَّاِء َوِحنَي اْنَبْأِس ُأِوَنِئَك انَِّرٌ

“Mirësia nuk është të kthyerit e fytyrës suaj nga lindja 

dhe perëndimi, por mirësia është (cilësi) e atij që beson 

Allahun, Ditën e Fundit, engjëjt, Librin dhe 

pejgamberët; e atij që me vullnet jep nga pasuria që e 

do, për të afërmit, jetimët, të varfrit, udhëtarët e 

mbetur rrugës, lypësit dhe për lirimin e të robëruarve; e 

atij që fal namazin dhe e jep zekatin; dhe e atyre që i 
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plotësojnë premtimet, kur marrin përsipër diçka; e 

atyre që durojnë në kohë skamjeje, sëmundjeje dhe 

lufte. Këta janë besimtarët e vërtetë - të sinqertit dhe 

këta janë ata që e kanë frikë Allahun - të devotshmit” 

(El-Bekare, 177) 

 

Ç’është mirësia dhe shkaku 

i zbritjes së këtij ajeti? 

Në një ajet të vetëm Allahu i Madhërishëm ka vendosur baza-

mentet e konceptit islam mbi besimin - imanin e vërtetë si dhe 

bazamentet e reflektimit praktik të këtij besimi, duke sqaruar kë-

shtu cilësitë e besimtarëve të devotshëm dhe të sinqertë. Këto ba-

za të besimit të vërtetë islam manifestohen me bindjen në 

Allahun si Krijues i çdo sendi në gjithësi, besimin në Ditën e Kia-

metit, në engjëjt e Tij, librin e shenjtë si kushtetutë dhe ligj hyj-

nor, si dhe në të dërguarit që kumtuan Shpalljen hyjnore tek 

njerëzit, duke vazhduar me reflektimin e këtij besimi të vërtetë 

tek myslimanët e sinqertë në jetën praktike të tyre, me zbatim të 

përpiktë të normativave dhe rregullave hyjnore të këtij besimi në 

jetën e përditshme, si: përdorimi i drejtë i pasurisë, ndihma ndaj 

të afërmve, të varfërve, jetimëve, udhëtarëve që kanë mbetur në 

rrugë, nevojtarëve etj. Njerëzit e tillë të pajisur me këtë besim të 

vërtetë, pa dyshim që rezultojnë me zbatim maksimal të normave 

hyjnore, me falje të namazit rregullisht, me dhënie të zekatit në 

mënyrë të rregullt dhe aty ku duhet, me përmbushje të premtime-

ve me sinqeritet të plotë, me durim në raste të sëmundjeve, spro-

vave të ndryshme dhe në raste luftërash. Ndaj, a nuk janë të tillët 

të cilësuar dhe të pajisur me këto virtyte kaq fisnike, - të devot-

shëm, besimtarë të vërtetë dhe të sinqertë? Pa dyshim që po! 
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Në kohën kur erdhi urdhri hyjnor për ndërrimin e kibles drejt 

Qabesë në Mekë dhe faljes së besimtarëve në drejtim të saj, pasi 

që deri në atë moment ishin drejtuar nga xhamia e Kudsit në Jeru-

salem, ndodhi polemikë tendencioze nga ana e ithtarëve të librit 

për të shkaktuar huti tek myslimanët me këtë ndryshim dhe duke 

futur dyshim tek ata lidhur me atë se ç‟do të bëhet me ato namaze 

që myslimanët i kishin falur deri në atë moment në drejtim të 

Jerusalemit. Me këtë rast, për ithtarët e librit dhe myslimanët u bë 

nga një drejtim i veçantë i kthimit të fytyrave me rastin e adhuri-

meve, si: myslimanët drejt Qabesë, hebrenjtë drejt perëndimit – 

Jerusalemit, kurse të krishterët drejt lindjes. Ky ajet konfirmon 

një të vërtetë hyjnore absolute, si përgjigje ndaj pabesimtarëve, se 

mirësia që synon Islami nuk është në çështjen e drejtimit apo 

kthimit të fytyrave përgjatë adhurimit nga lindja apo perëndimi, 

ngase edhe para ndryshimit të kibles çdo mysliman që falej, drej-

tohej në një drejtim, dhe ndryshimi i kahjes nuk është çështje pa-

rimore dhe esenciale në ligjin hyjnor, ndaj Allahu i Madhërishëm 

u drejtohet atyre duke u thënë: Mos mendoni se ndryshimi i ki-

bles nga Kudsi për në Qabe, përkufizon gjithë të mirat - mirësinë 

që synon Islami, ngase ky ndryshim nuk është i vështirë fare, dhe 

gjithashtu nuk shkakton asnjë problem kibleja e re e myslimanëve 

drejt Qabesë nga ajo që ishte më herët, por çështja qëndron në 

faktin e zbatimit të imperativit të Krijuesit Fuqiplotë. Pra, mirësia 

që synon Islami, nuk qëndron në çështjet që nuk kanë vlerë ese-

nciale, siç është kthimi i fytyrave gjatë adhurimit në këtë apo atë 

anë, por mirësia është shumë e shumë më e gjerë, ngase përfshin 

imanin - besimin, devotshmërinë, sinqeritetin, respektin ndaj ur-

dhrave hyjnor, zbatimin e përpiktë të ligjit hyjnor, bamirësinë si 

dhe të gjitha punët, veprat dhe fjalët e mira hyjnë brenda asaj që 

synon Islami dhe Kurani me fjalën “mirësia”. 

Me këtë Allahu i Madhërishëm u sqaron njerëzve se ndryshi-

mi i kibles apo drejtimit të fytyrave nga ndonjë anë e caktuar, nuk 

është ajo që synon dhe ka qëllim final Islami, ngase hebrenjtë 

drejtoheshin në drejtim të perëndimit e të krishterët në drejtim të 



 Takvim – Kalendar 2008 34 

lindjes, por mirësia dhe synimi i ligjit hyjnor qëndron në besimin 

në Allahun, në të dërguarit e Tij dhe në zbatimin e plotë dhe të 

sinqertë të ligjit dhe programit hyjnor islam. 

Transmetohet nga Katadeja të ketë thënë: Hebrenjtë drejtohe-

shin në drejtim të perëndimit, kurse të krishterët në drejtim të li-

ndjes, dhe zbriti ajeti i lartpërmendur.1 

Gjithashtu, transmetohet nga Katadeja të ketë thënë: Një njeri 

kishte pyetur Muhamedin a.s. për të mirën - mirësinë në Islam, 

dhe kishte zbritur ky ajet.2 

Transmetohet se një njeri, qysh para se të obligoheshin farzet, 

kishte besuar se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhame-

di a.s. ishte i dërguar i Tij, por kishte vdekur në këtë gjendje, dhe 

meritoi Xhenetin, ndaj zbriti ky ajet.3 

Mirësia që synon Islami - Besimi i 

vërtetë 

Mirësia që synon Islami, është besim i sinqertë në atë që ka 

urdhëruar Krijuesi, praktikim në jetën e përditshme i besimit, dhe 

moral e edukatë e lartë e me ndërgjegje të pastër me koncept të 

qartë ndaj zbatimit të obligimeve dhe porosive hyjnore, ndaj 

Allahu tha: “por mirësia është (cilësi) e atij që beson Allahun, 

Ditën e Fundit, engjëjt, Librin dhe pejgamberët”. Me të vërtetë 

besimi në Allahun në këtë mënyrë është pikënisje e ndryshimit në 

jetën njerëzore të kalimit nga adhurimet e kota dhe çështjet e tjera 

të tilla, drejt adhurimit të Krijuesit Një, besim i cili çdo njeri e 

ngre nga shkalla e robërisë drejt një shkalle të vetme dhe të ba-

rabartë përpara Atij që meriton të adhurohet - Allahut xh.sh.. Ky 

besim, gjithashtu, është pikënisje e kalimit nga çdo lloj anarkie 

                                                 
1 Xhelaludin El mahali – Xhelaludin Es Sujuti, Tefsir El Xhelalejni, faqe 81, viti 

i bot. 1995, Damask. 
2 Imam El Vahidij En Nisaburi, Esbabu En Nuzul, faqe 48, viti i bot. 1996, 

Kajro. 
3 Po aty, faqe 48. 
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dhe degjenerim njerëzor në sistem e organizim të rregullt dhe ed-

ukim të pastër moral. Shoqëria njerëzore, pa këtë besim të përkr-

yer hyjnor, nuk njeh qëllim a synim real të jetës dhe nuk ka asnjë 

pikë referimi apo përqendrimi që mbështetet dhe siguron barazi, 

unitet dhe mirëqenie në mes njerëzve.  

Ky besim i përkryer në Islam me bindje të thellë, edhe në bo-

tën tjetër, është besim në drejtësinë absolute hyjnore rreth shpër-

blimit për veprat e bëra, dhe besim se jeta e njeriut në këtë tokë 

nuk është e paqëllimtë, e pavlerë dhe pa llogari. Besimi në engjëjt 

e Zotit i përket besimit në të fshehtën - gajbin, besim i cili përca-

kton dallimin real në mes pozicionit të njeriut si krijesë dhe kri-

jesave të tjera veç tij, si dhe dallimin në mes konceptit, misionit e 

qëllimit të njeriut nga krijesat e tjera, ngase njeriu në këtë mënyrë 

beson diçka që është përtej shqisave të tij, gjë që krijesat e tjera 

nuk mund ta bëjnë. Ndërsa, besimi në librin e shenjtë dhe pejga-

mberët a.s., është besim në të gjitha misionet e të dërguarve të 

Zotit, besim që simbolizon unifikimin e plotë të misionit të tyre, 

Njësinë e Krijuesit, fenë e zgjedhur hyjnore dhe programin unik 

të të gjithëve pa dallim, ndaj kjo ndjenjë besimi pa dyshim ka një 

vlerë shumë të madhe tek besimtarët.4 

Për të kuptuar edhe më shumë qëllimin dhe synimin esencial 

të shprehjes kuranore “mirësia”, vërejmë se ajo përfshin edhe de-

tyrat e obligimet praktike, të cilat kërkojnë angazhim serioz, dhe 

me këtë rast largohemi nga çështjet joesenciale që nuk kanë kurr-

farë ndikimi dhe roli, siç është çështja e ndërrimit të kibles, ndaj, 

nëse dikush mendon se mirësia qëndron në ndërrimin e kibles, 

atëherë ne i themi: Jo, ngase mirësia ka përgjegjësi dhe obligime 

të ndryshme, si: të provohet besimi i sinqertë, sakrifica ndaj poro-

sive hyjnore, zbatimi i tyre qofshin edhe të vështira, largimi nga 

mëkatet dhe e keqja, të cilat janë kënaqësi të përkohshme po me 

ndëshkim të ashpër etj. Me këtë Allahu i Madhërishëm do të na 

sqarojë se ajo që synon Islami, e shprehur në këtë ajet me shpre-

                                                 
4 Fi Dhilalil Kuran, Sejjid Kutb, faqe 159, vëll. i parë, viti i bot. 1996, Kajro. 
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hjen “mirësia”, përfshin dhe është e lidhur shumë ngushtë dhe në 

esencë me besimin e sipërpërmendur, nga i cili është i pandarë 

absolutisht.  

Fillimi dhe bazamenti i besimit shprehet me bindjen në 

Allahun xh.sh. dhe përkufizohet me domosdoshmërinë e besimit 

në Ditën e llogarisë së fundit, ndaj ne këtu parashtrojmë pyetjen: 

Si ekziston besimi dhe bindja për Ditën e fundit? Përgjigjemi: 

Besimi në Ditën e fundit ekziston pasi ke besuar Allahun xh.sh. 

dhe më pastaj ke besuar edhe atë që ka lajmëruar dhe urdhëruar 

Ai që të besohet. Ne, sa kohë që besojmë Allahun xh.sh., atëherë 

doemos besojmë edhe atë që ka urdhëruar Ai të besohet, siç është 

rasti edhe me engjëjt, të cilët, edhe pse ekzistenca e tyre është e 

fshehtë - gajb, ne i besojmë, ngase për to na ka informuar Allahu 

xh.sh., ashtu siç besojmë edhe xhinët që nuk i shohim fare. Ky 

besim në çështjet e fshehta, siç është rasti me Ditën e Fundit dhe 

engjëjt, pa dyshim konsiderohet besim me bindje të thellë, i cili 

asnjëherë nuk lëkundet. Pra, bazamenti kryesor është të besosh në 

Allahun Fuqiplotë dhe në atë që ka urdhëruar Ai të besohet, siç 

është rasti me të fshehtën për se nuk kemi argumente përveç asaj 

që na ka treguar Allahu xh.sh., dhe me plot të drejtë ky besim 

është i palëkundur dhe i përkryer. Ndërsa në vijim përmendet be-

simi në librat dhe pejgamberët, të cilët në esencë nuk janë nga të 

fshehtat - gajb, mirëpo ne nuk kemi jetuar në kohën e zbritjes së 

Kuranit apo të librave para tij dhe e as në kohën e dërgimit të pej-

gamberëve që ta përjetonim me shqisa atë, por besimi ynë në 

Allahun doemos na bën të besojmë bindshëm dërgimin e tyre dhe 

zbritjen e shpalljes.5 

Me te vërtetë, nëpërmjet këtij ajeti, Allahu i Madhërishëm 

përveçqë i përgjigjet polemikës së pabesimtarëve rreth ndryshimit 

të kibles, në të njëjtën kohë sqaron urtësinë e këtij ndryshimi, se 

në Islam është për qëllim dhe synim parësorë besimi në Allahun, 

                                                 
5 Tefsiri i Muhamed Muteveli Esh- Sharavit, faqe 731, vëll. i dytë, pa vit botimi, 

Kajro. 
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pejgamberët, librat e zbritur, engjëjt, më pas devotshmëria, 

respekti dhe zbatimi i ligjit hyjnor islam në mënyrë të përpiktë e 

të sinqertë, dhe se ky ndryshim nuk ka të bëjë me kthimin e 

fytyrave nga lindja apo perëndimi; një sqarim i ngjashëm ashtu 

siç e bën Allahu xh.sh. lidhur me kurbanët, kur sqaron se tek Ai 

arrin bindja, nijeti, devotshmëria dhe sinqeriteti juaj, e jo mishi 

apo gjaku i tyre, ndaj tha: “Tek Allahu nuk arrin as mishi e as 

gjaku i tyre, por tek Ai arrin bindja juaj”6 

Nga kjo kuptojmë fare qartë se ligji i përkryer hyjnor i 

Allahut të Madhërishëm nuk ka të bëjë në asnjë mënyrë me anën 

formale të ndonjë çështjeje të caktuar, siç ishte rasti i kthimit të 

fytyrave nga kjo apo ajo anë, në lindje apo perëndim, në Kuds 

apo Qabe, veçse tërë ajo që synon dhe ka për qëllim Islami qënd-

ron esencialisht në besimin e plotë, sinqeritetin, devotshmërinë 

dhe zbatimin praktik të udhëzimeve hyjnore nga ana e njerëzve, 

dhe largim i plotë nga dukuritë negative, mëkatet dhe veprat e 

fjalët e këqija. Ky është Islami i përkryer dhe shumë domethënës 

për të gjithë ata që kanë kuptuar qartë dhe në esencë qëllimin e tij 

fisnik, ku rezultati i zbatimit shpirtërorë dhe fizik të porosive Tij 

kthehet tek njeriu me rol dhe ndikim apo reflektim pozitiv në jetë 

dhe shpërblim maksimal në këtë dhe në botën tjetër - me Xhenet. 

Rezultati praktik i këtij besimi 

Pas sqarimit të këtyre çështjeve që ndërlidhen me besimin, 

Allahu i Madhërishëm vazhdon të sqarojë se mirësia që synon Is-

lami, përfshin edhe çështje praktike që burojnë apo rezultojnë nga 

çështjet e besimit të cilat konsiderohen bazë në Islam. Me këtë 

Zoti xh.sh. ka për qëllim që jeta njerëzore në tokë të sistemohet 

në bazë të ligjit të Tij të përkryer. Pikërisht për këtë arsye, Allahu 

xh.sh. në këtë ajet kalon nga çështjet e besimit në çështje konkre-

                                                 
6 Tefsir El Kuran El Adhim, Ibn Kethiri, faqe 207, vëll. i parë, pa vit botimi, 

Kajro. Ndërsa ajeti është nga kaptina El-Haxhxh, 37. 
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te dhe praktike, për të sqaruar se mirësia që synon Islami, nuk që-

ndron në çështje joesenciale - si ajo e ndërrimit të kibles, por në 

çështje të tjera të rëndësishme dhe parësore, siç janë ato të besim-

it të sipërpërmendura dhe këto në vijim që i përkasin anës prakti-

ke të Islamit, ndaj thotë: “... e atij që me vullnet jep nga pasuria 

që e do për të afërmit, jetimët, të varfrit, udhëtarët e mbetur rru-

gësh, lypësit dhe për lirimin e të robëruarve; e atij që fal nama-

zin dhe e jep zekatin; dhe e atyre që i plotësojnë premtimet, kur 

marrin përsipër diçka; e atyre që durojnë në kohë skamjeje, së-

mundjeje dhe lufte”. 

E ç‟është pasuria? Pasuri në shumë raste tek njerëzit quhen të 

hollat kesh, ndërsa në parim fjala “pasuri” në Kuran përfshin gji-

thçka që posedon njeriu nga malli - pasuria e tij, e luajtshme apo 

e paluajtshme, edhe si e fiton njeriu pasurinë? A ka ardhur dikush 

në këtë botë me pasuri? Gjithçka që posedon njeriu nga pasuria; 

ose e ka të trashëguar nga të parët e tij, ose e arrin vetë me anga-

zhimin e tij në jetë, ndaj obligimi për të ndihmuar ata që kanë ne-

vojë, mbetet për ata që posedojnë pasuri. Shprehjen kuranore 

“nga pasuria që e do”, mund ta kuptojmë në disa mënyra, si: 

Dikush u jep pasuri të tjerëve dhe në të njëjtën kohë e do pasurinë 

e tij, ose mund ta kuptojmë se ai u jep pasuri atyre që kanë nevo-

jë, ngase ai dëshiron që ta japë atë pasuri që e do shumë, në bazë 

të ajetit kuranor: “Kurrë nuk do ta arrini sinqeritetin e plotë me 

besim (as kënaqësinë e lumtur në xhenet) derisa të mos e jepni 

më të dhembshmen (më të dashurën) e pasurisë suaj”7. Kjo mu-

nd të përmbajë dy kuptime: jep pasuri, ngase dëshiron të japë dhe 

kënaqet shpirti i tij me këtë vepër humane; ose jep pasuri, ngase e 

do Allahun xh.sh., i Cili ka obliguar një gjë tillë për ta kryer. 

Lidhur me këtë, Allahu xh.sh. thotë: “Ata janë që për hir të Tij u 

japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër”8.  

                                                 
7 Ali Imran, 92. 
8 El-Insan, 8. 
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Këto dhe shumë ajete të tjera në Kuran na sqarojnë dallimin 

në mes pasurisë që posedon dikush dhe dashurisë ndaj saj, si: dik-

ush mund të posedojë pasuri të madhe, por nuk do të thotë kjo se 

e do të tërën njësoj apo se e tëra ka vlerë të njëjtë tek ai, prandaj 

kur dikush u jep pasuri atyre që kanë nevojë, mund të ndodhë që 

nuk e ka dhënë nga ajo që e do, por nga ajo pasuri që nuk e do 

dhe që është e pa vlerë për të, mirëpo, mund të ndodhë që dikush 

të japë pasuri dhe ajo të jetë pasuri që ka vlerë dhe e do me zem-

ër, - dhe kjo është çfarë kërkon dhe urdhëron Allahu xh.sh. nga 

ne. Ndaj, kështu Allahu Fuqiplotë qorton dhe i tërheq vërejtjen 

grupit të njerëzve të cilët dëshirojnë të punojnë me respekt ndaj 

Allahut xh.sh., mirëpo, kur u japin pasuri atyre që kanë nevojë, 

japin nga ajo pasuri që ka mbetur pa vlerë dhe që nuk e duan me 

zemër, ndaj Allahu xh.sh. i cilëson si: “Ata i veshin Allahut atë 

që për vete nuk e dëshirojnë”9 

Besimtari që jep pasuri në rrugë të Zotit duke i ndihmuar të 

tjerët, ajo që e jep, duhet të jetë nga ajo pasuri që e do, dhe me 

plot vullnet e shpenzon atë, e jo të japë nga ajo pasuri që e ka 

shfrytëzuar dhe i ka mbetur pa vlerë në shtëpi. Ata që shpenzojnë 

dhe sakrifikojnë në rrugë të Allahut xh.sh., janë lavdëruar shumë 

në Kuran, siç ishte rasti i ensarëve (banorëve të Medinës), të cilët 

ndihmuan muhaxhirët që shpërnguleshin nga Meka: “Madje edhe 

sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre 

para vetvetes”10  

Kjo pasuri që duhet dhënë në rrugë të Zotit për ndihmë atyre 

që kanë nevojë, në radhë të parë duhet të jetë për të afërmit nga 

familja. A nuk e kemi vënë re se si një njeri ka bërë pasuri të ma-

dhe, e në anën tjetër të afërmit e tij të kenë nevojë për ndihmë fi-

nanciare. A thua si e ndien veten shpirtërisht ky njeri përballë të 

afërmve të tij? Patjetër, që e ndien jo mirë dhe të shqetësuar, nga-

se njeriu besimtar dhe i sinqertë duhet t‟i konsiderojë të gjithë be-

                                                 
9 Tefsiri i Muteveli Esh -Sharavit, faqe 732, 733. Ajeti nga kaptina En-Nahl, 62. 
10 El-Hashr, 9. 
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simtarët tjerë si të ishin të afërmit e tij nga familja e tij, madje 

edhe të gjithë njerëzit. Lidhur me këtë, po sjellim shembullin e 

Muaviut kur ishte halife - udhëheqës i myslimanëve, kur roja e tij 

hyri tek ai dhe i tha: O udhëheqës i myslimanëve, ka ardhur një 

njeri tek dera dhe po pretendon se është vëllai yt. Ai u përgjigj: A 

nuk i njeh ti vëllezërit e mi? Fute brenda! Pasi hyri brenda, Mua-

viu iu drejtua me fjalët: Nga dhe si je nga vëllezërit e mi? Ai tha: 

Vëllai yt nga Ademi. Atëherë, Muaviu tha: Lidhje e këputur, por 

betohem në Allahun xh.sh. se do të jem i pari që do ta lidh dhe 

respektoj atë.11 Ky është Islami me ligj të përkryer hyjnor, që sis-

temon, rregullon dhe organizon jetën e njerëzve në mënyrë të 

përsosur. 

Kur Allahu Fuqiplotë deshi të ruante dhe siguronte jetën nje-

rëzore nëpër gjenerata dhe të krijonte një shoqëri të pastër dhe që 

të ruhej lloji njerëzor, Ai urdhëroi dhe kërkoi që të dy gjinitë nje-

rëzore të bashkoheshin vetëm në mënyrë të ligjshme nën aktin le-

gjitim të martesës dhe me dëshmitarë. A thua pse? Ngase fryti i 

martesës - fëmijët, janë brez i ri në jetë dhe, nëse prindi nuk kuj-

deset për fëmijët e tij, atëherë fajësohet nga njerëzit e tjerë, ngase 

ata janë fëmijët e tij. Për këtë arsye, kur dikush mundohet të for-

mojë familje nga ndonjë lidhje jashtëmartesore - jolegjitime, ne i 

themi: Ti dëshiron të kesh fëmijë e më vonë të mohosh identitetin 

e tyre para njerëzve, ngase fëmijët e tillë nuk figurojnë zyrtarisht 

si tuajit. Ndaj, kur shohim ndonjë fëmijë të braktisur dhe të lënë 

anash, e kuptojmë menjëherë se ai është rezultat i ndonjë gabimi 

ose të hapur ose të ndonjë lidhjeje të fshehtë, jolegjitime. Pra, kur 

Allahu xh.sh. kërkoi dhe urdhëroi bashkimin e dy gjinive me li-

dhje martesore, mundësoi krijimin e gjeneratave të ardhshme të 

pastra dhe të shëndosha, dhe në të njëjtën kohë na obligoi me de-

tyra të shumta ndaj prindërve, në radhë të parë, dhe më pastaj 

ndaj fëmijëve, nipave, e kështu zgjerohet rrethi i të afërmve. Kur 

Allahu xh.sh. tha: “e atij që me vullnet jep nga pasuria që e do 

                                                 
11 Tefsiri i Muteveli Sharavit, faqe 734. 
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për të afërmit”, fton dhe urdhëron për të “mirën - mirësinë” që 

synon Islami, duke radhitur në radhë të parë ndihmën ndaj të afë-

rmve, ngase ata zënë vend të veçantë, prandaj kur ne të gjithë 

ndihmojmë të afërmit tanë nevojtarë, atëherë nuk do të gjendet 

njeri në mesin tonë që do të ketë nevojë për diçka. 

Mirësia që synon Islami, përfshin edhe ndihmën ndaj jetimë-

ve, kur e dimë fare mirë se jetim quhet ai të cilit i ka vdekur babai 

dhe ka mbetur pa përkujdesje dhe mbështetje për jetesë, andaj 

Allahu xh.sh. na urdhëron që të tillëve t‟u ndihmohet nga pasuria 

që ka vlerë dhe që e preferojnë besimtarët. Ndaj, nëse dëshirojmë 

t‟i përmbahemi urdhrit hyjnor për të dhënë nga pasuria jonë me 

vlerë, duke manifestuar atë që synon Islami nga mirësia, atëherë 

duhet të ndihmojmë jetimët drejtpërdrejt dhe t‟u sigurojmë atyre 

jetë të rehatshme, ose këtë ndihmë t‟ua japim kujdestarëve të tyre 

që ata ta menaxhojnë.  

Nga ajo që kërkon dhe synon Islami në përgjithësi nga besim-

tarët, është edhe ndihma që duhet dhënë për të varfrit, udhëtarët, 

lypësit dhe për lirimin e të robëruarve, por kjo ndihmë gjithashtu 

duhet të jetë nga pasuria me vlerë dhe e dashur për besimtarin, e 

jo nga ajo që është e pavlerë dhe e panevojshme. Me të vërtetë 

dhënia, shpenzimi dhe ndihma ndaj këtyre grupeve, njeriun e li-

ron nga koprracia, egoja dhe dobësia, por liron edhe shpirtin nga 

dashuria e tepërt ndaj pasurisë, e cila në shumë raste e bën njeriun 

dorështrënguar. Ky urdhër hyjnor, i cili nëse zbatohet me përpi-

këri, pa dyshim zgjon ndjenjën e dashurisë ndaj pasurisë brenda 

kufijve dhe në të njëjtën kohë edhe ndaj dhënies së pasurisë së 

dashur dhe me vlerë. Në këtë mënyrë besimtari lirohet nga nënsh-

trimi ndaj pasurisë, nënshtrim i cili vazhdimisht injoron e nënçm-

on anën shpirtërore dhe humb vlerën e saj. Dhënia nga pasuria që 

ka vlerë në Islam, ka një domethënie shumë të madhe, ngase nje-

riun e liron nga vesvesja dhe cytja shpirtërore dhe nga dobësimi i 

tij, sepse njerëzit mund të bëhen robër të vetvetes dhe pasioneve 

të tyre, ndaj shpenzimi në këtë parim hyjnor islam, i liron njerëzit 

nga ky robërim dhe nënshtrim ndaj pasioneve dhe epsheve. Mba-
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jtja e lidhjeve me të afërmit, që ndërlidhet edhe me ndihmën ndaj 

tyre, rezulton me kënaqësi dhe fuqi shpirtërore, fisnikëri dhe nder 

për familjen, si dhe për të afërmit. Ndihma për jetimët - bonjakët, 

është një garanci dhe siguri në mes të të rriturve dhe të vegjëlve, 

në mes të të fortëve dhe të dobëtve si dhe kompensim për këta 

bonjakë të cilët kanë humbur kujdesin prindëror. Kjo siguron 

edhe ruajtjen e nënës që të mos braktis fëmijët e saj të vegjël, të 

cilët në rast të braktisjes nga nëna, mbase do të bëheshin të dë-

mshëm për shoqërinë . 

Gjithashtu, ndihma ndaj të varfërve është nevojë e domosdo-

shme për shoqërinë islame, ngase në këtë mënyrë zgjon tek ata 

ndjenjën e sigurisë brenda shoqërisë, e cila ndihmon dhe siguron 

çdo anëtar të saj. Ndihma ndaj udhëtarit është e domosdoshme, 

ngase udhëtarin që ka mbetur në rrugë pa familje, pa shtëpi apo 

pa pasuri, ne me ndihmën ndaj tij e bëjmë të ndihet me bindje se 

të gjithë njerëzit e tjerë janë familje për të dhe e tërë toka është 

atdheu i tij. Islami kërkon që të ndihmohen edhe lypësit, të cilët 

me të vërtetë kanë nevojë për ndihmë, duke i ndaluar në këtë më-

nyrë të dalin sheshazi për të lypur, një veprim të cilin e urren Isla-

mi, ngase Islami kërkon nga çdo besimtar që të punojë dhe me 

punën e tij të sigurojë e të rregullojë jetën e tij. Gjithashtu, ligji 

hyjnor islam sqaron se ne duhet të ndihmojmë lirimin e atyre që 

gjenden robër në duar të armikut, në një mënyrë apo në tjetrën, 

sepse në Islam nuk ka robërim të njeriut ndaj njeriut, dhe me ar-

dhjen e Islamit është ndaluar ky robërim a skllavërim i njerëzve. 

Islami ka shpallur lirimin e robit po në atë moment kur robi ka 

kërkuar që të jetë i lirë.12 

A thua përse Allahu xh.sh. e ka bërë nga mirësia që synon Is-

lami, ndihmën edhe ndaj udhëtarit? Zoti Fuqiplotë e ka bërë këtë 

që besimtari të kuptojë se imani - besimi i tij është përmbi ve-

ndin, racën e nacionalitetin, ngase, kur udhëton nga një vend në 

tjetrin, njeriu kupton rendësinë dhe garancinë e besimit kur ndih-

                                                 
12 Fi Dhilalil Kuran, Sejjid Kutb, faqe 160. 
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mohet nga njerëz besimtar të një vendi, nacionaliteti apo race 

krejt tjetër. 

Po përse është theksuar falja e namazit në kuadër të mirësisë 

së cekur në këtë ajet? Në Islam namazi është shumë më me vlerë 

sesa kthimi nga lindja a perëndimi, ngase ai në esencë përmban 

lidhjen me Zotin në të gjitha aspektet, me trup, me mendje e me 

shpirt, dhe ai nuk është vetëm lëvizje formale - fizike e trupit. 

Namazi është mënyra më e mirë e mbajtjes së lidhjes së përhersh-

me me Krijuesin Fuqiplotë dhe e formimit të idesë së qartë mbi 

jetën e suksesshme. Namazi që kryhet me trup, mendje dhe shpi-

rt, realizon nënshtrim të plot ndaj Krijuesit, kryerja e rukusë, se-

xhdesë dhe qëndrimit në këmbë realizohen me lëvizjet e trupit, 

leximi i Kuranit me koncentrim dhe meditim, - realizohet me me-

ndje, dhe devotshmëria e nënshtrimi me anën shpirtërore, ndaj 

namazi, nëse kryhet në këtë formë, arrihet ajo që kërkon dhe sy-

non Islami. 

Dhënia e zeqatit në Islam është obligim për të pasurit, andaj 

edhe është theksuar në këtë ajet pas dhënies së pasurisë që e do 

njeriu për ata që kanë nevojë, - sinjal i qartë që tregon se dhënia e 

pasurisë për ata që kanë nevojë, nuk zëvendëson zeqatin, e as 

zeqati nuk zëvendëson dhënien e pasurisë për ta. Zeqati është ob-

ligim i domosdoshëm për ata që kanë pasuri, ndaj edhe është the-

ksuar i ndarë nga dhënia e pasurisë për ata që kanë nevojë, ndërsa 

shpenzimi dhe ndihma për ata që kanë nevojë është vepër vullne-

tare, por e mira - mirësia që synon dhe ka për qëllim Islami – arri-

het vetëm kur plotësohen dhe kryhen që të dyja, edhe zeqati edhe 

shpenzimi i pasurisë me vlerë.  

Kështu, njeriu, nëse do të jetë prej besimtarëve të sinqertë, të 

vërtetë dhe të devotshëm, duhet të shpenzojë dhe t„u jap pasuri 

atyre që kanë nevojë, ngase ai është vetëm shfrytëzues i pasurisë, 

kurse Allahu është Posedues i vërtetë i saj. Prandaj, kur dikush 

ndihmon dikë, ka garanci hyjnore për shtim të pasurisë. Allahu 
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tha: “Kush është ai që i huazon Allahut një hua të mirë, e Ai 

t’ia shtojë atij shumëfish atë?”13. E Allahu xh.sh. është Ai i Cili i 

ka dhënë njeriut pasurinë, përse thotë: “i huazon Allahut një hua 

të mirë?”. Sepse, Allahu xh.sh. ajo pasuri që i ka dhënë njeriut, 

është dhuratë për të dhe ai është vetëm shfrytëzues i saj, mirëpo, 

kur dikush ka nevojë për ndihmë, atëherë Ai nuk i thotë njeriut: 

Jepi ndihmë nga pasuria jote ose huazoja nga pasuria jote, por i 

thotë: “Huazoja nga Unë, sepse Unë thotë Allahu xh.sh. e kam 

krijuar atë pasuri, Unë jam Posedues i vërtetë i saj, andaj rrësku - 

furnizimi kërkohet nga Unë”. 

Sa për ilustrim, marrim një shembull nga jeta e njerëzve, si-

kur një prind ka nevojë për pasuri dhe është në gjendje të vështirë 

materiale, fëmijët e tij kanë pasuri të rezervuar të cilën ua kishte 

dhënë ai më herët, dhe ai u drejtohet atyre me fjalët: M‟i huazoni 

ato të holla - atë pasuri, sepse do t‟jua kthejë më pastaj. Me këtë 

veprim, ky prind nuk ua ka marrë pasurinë atyre duke u penduar 

pse ua ka dhënë më parë, por ua ka huazuar për t‟ua kthyer për-

sëri. Dhe ky është kuptimi i atyre që japin dhe ndihmojnë ata që 

kanë nevojë dhe i huazojnë Allahut xh.sh. hua të mirë, që më pas 

u shtohet dhe u shpërblehet shumëfish.14 

Allahu i Madhërishëm ka bashkuar në këtë ajet dy lloje të 

shpenzimit në rrugë të Zotit xh.sh.: dhënia e pasurisë që e do nje-

riu, për ata që kanë nevojë, një pasuri kjo që nuk është e përcak-

tuar në një mënyrë apo në një tjetër, po që jepet varësisht nga 

kushtet dhe rrethanat në shoqëri, dhe dhënia e zeqatit, që është i 

përcaktuar dhe është obligim për ata që janë të pasur. A nuk është 

kjo një metodë e suksesshme për shërimin e krizave shpirtërore 

në mes të të varfërve dhe të pasurve? A nuk do të thotë kjo se 

udhëheqësi i shtetit islam ka të drejtë që të detyrojë të pasurit të 

japin zeqatin dhe t‟u ndihmojnë të varfërve, në mënyrë që të qetë-

sohen shpirtrat e tyre? A nuk është kjo fe me ligj të përkryer 

                                                 
13 El-Bekare, 245. 
14 Tefsiri i Sharavit, faqe 740. 
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hyjnor, e cila ka zgjidhur që herët problemet e njerëzve që shka-

ktohen nga sistemet e tyre? Pa dyshim se ky ligj hyjnor islam ka 

arritur dhe ka realizuar këto qëllime në mënyrë të plotë dhe të 

pakrahasueshme.15 

Përmbushja e premtimit dhe zotimit është nga cilësitë e të de-

votshmëve dhe asaj Islami i ka dhënë një rëndësi shumë të ma-

dhe, andaj edhe është theksuar në shumë ajete të Kur‟anit për 

shkak të rëndësisë së madhe që ka, si: “Ata janë, të cilët e zbatoj-

në besën e dhënë Allahut dhe nuk e thyejnë zotimin”.16 Ajo 

është e domosdoshme për të krijuar klimë të besimit të ndërsjellë, 

por edhe të marrëdhënieve në mes individëve dhe shoqërisë mba-

rë. Përmbushja e premtimeve, së pari duhet të realizohet me 

Krijuesin, ngase në të kundërtën personi jeton vazhdimisht i 

shqetësuar, nuk përmbush premtimet, nuk beson në marrëveshje e 

zotime dhe nuk i beson askujt. E kundërta e përmbushjes së pre-

mtimit është hipokrizia, e cila është përshkruar në fjalën e Muha-

medit a.s. kështu: “Shenjat e hipokritit janë tri: Kur flet gënjen, 

kur premton nuk zbaton dhe kur i besohet tradhton”17 

Nga mirësitë që kërkon Islami, është edhe durimi në situata të 

skamjes, të sëmundjeve dhe në rast lufte, por a thua përse i ka ve-

çuar Allahu xh.sh. të durueshmit me lavdërim? 

Sepse vështirësitë e ngarkojnë shumë shpirtin, dhe ato s‟mu-

nd t‟i përballojë askush përveç atij që është i pajisur me durim të 

fortë. Durimi është edukim për shpirtin dhe lutje, besim, bindje 

dhe mbështetje vetëm tek Krijuesi Fuqiplotë. Në këtë mënyrë pë-

rgatitet çdo besimtar të ballafaqohet me sukses me të gjitha spr-

ovat e jetës, qofshin sëmundje të ndryshme, skamje, luftëra apo të 

ngjashme me to. Veçimi dhe përmendja e durimit në kuadër të 

cilësive të mirësisë që synon Islami, ka një vlerë të veçantë, ngase 

                                                 
15 Tefsir El Vadih, Muhamed Mahmud Hixhazi, faqe 102, vëll. i parë, viti i bot. 

1992, Kajro. 
16 Er-Rra‟d, 20. 
17 Tefsir El-Kuran El Adhim, Ibni Kethiri, faqe 209. 
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përmendet së bashku me besimin në Allahun, engjëjt, librin, pej-

gamberët, me dhënien e pasurisë me vlerë për ata që kanë nevojë, 

faljen e namazit, dhënien e zeqatit dhe përmbushjen e premtime-

ve. Pa dyshim, ky vend i durimtarëve është vend i madh dhe lav-

dërues, që tërheq vëmendjen tonë. Kështu, Allahu i Madhërishëm 

bashkon në një ajet të vetëm bazat e besimit me obligimet 

shpirtërore e praktike, duke i bërë të gjitha një si të pandashme, 

duke i quajtur me një emër “mirësia - e mira që synon Islami”. 

Dhe ky me të vërtetë është bazamenti i konceptit islam të besimit 

dhe parimeve të programit të përkryer praktik të kësaj feje. 

Ata që besojnë Allahun, engjëjt, librat, pejgamberët, u japin 

pasurinë me vlerë atyre që kanë nevojë, falin namazin me rregull, 

japin zekatin, përmbushin premtimet, janë të durueshëm në raste 

të ndryshme të jetës, - të tillët pa dyshim Allahu i Madhërishëm i 

ka lavdëruar shumë dhe i ka cilësuar si të devotshëm, që e kanë 

frikë Allahun, dhe besimtarë të sinqertë. Të tillë janë ata që me të 

vërtetë kanë besuar Zotin e gjithësisë dhe kanë besuar në gjithë 

atë që Ai ka kërkuar të besohet, kanë besim dhe bindje me sinqe-

ritet të plotë dhe kanë vërtetuar praktikisht besimin dhe bindjen e 

tyre në jetë. Të tillët i frikësohen Zotit të botëve dhe zbatojnë ob-

ligimet e porositë hyjnore, ndaj edhe janë të lidhur vetëm tek Ai. 

Patjetër ai që ka besuar dhe i është nënshtruar Krijuesit në tërësi, 

tërë jetën ia kushton zbatimit të programit hyjnor dhe tërë jetën e 

përputh me përkushtim të plotë me këtë program. Mirëpo, cili 

është rezultati i sinqeritetit të besimtarëve? Këtë e kuptojmë në 

vijim të fjalës kuranore: “të tillët janë ata që e kanë frikë 

Allahun - të devotshmit”. 

Shprehja kuranore “që kanë frikë” sikur ka kuptimin “bëni 

apo krijoni në mes jush dhe dikujt mburojë”. Sa për ilustrim, të 

theksojmë ajetin kuranor: “O ju që besuat, ruani veten dhe fami-

ljen tuaj prej zjarrit”18, d.t.th. bëni - formoni në mes jush dhe zja-

rrit mburojë. A thua përse shprehja kuranore “që kanë frikë” 

                                                 
18 Et-Tahrim, 6 
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theksohet në dy raste, që në shikim të parë duken sikur të kundër-

ta në mes tyre, si: Kini frikë zjarrin dhe kini frikë Allahun?! Se-

pse kuptimi i fjalës “kini frikë zjarrin” d.t.th. bëni mburojë në 

mes jush dhe zjarrit, por a thua zjarri vepron vetvetiu apo me nën-

shtrim dhe urdhërim nga Allahu xh.sh.? Pa dyshim që zjarri vepr-

on me urdhrim dhe nënshtrim të plotë të Allahut xh.sh., atëherë, 

“kini frikë Allahun” d.t.th. kini frikë atë që buron nga cilësitë e 

Tij absolute, pra bëni në mes jush dhe asaj që buron nga cilësitë e 

Allahut, mburojë e mbrojtje, ngase ju nuk mund të përballeni dhe 

të ballafaqoheni me hidhërimin e Allahut xh.sh., dhe nga cilësitë 

e Tij rezulton edhe urdhërimi i zjarrit për dënim të pabesimtarëve. 

Pra, këtu s‟kemi të bëjmë me dy çështje të kundërta, por të përpu-

thura tërësisht në mes tyre.19 

Nga ky sqarim në përgjithësi, kuptojmë se mirësia që synon 

dhe ka për qëllim Islami, nuk ka të bëjë me çështje formale, por 

me çështje esenciale, të cilat edhe konsiderohen cilësi të besimta-

rëve të vërtetë, të sinqertë dhe të devotshëm, që manifestohen me 

besim në Allahun xh.sh. dhe në gjithë atë që ka urdhëruar Ai të 

besohet, me dhënie të pasurisë për kategori të nevojtarëve, me fa-

ljen e namazit, me dhënien e zekatit, me durim në raste të sprova-

ve si dhe me zbatim të plotë e të tërësishëm të ligjit hyjnor islam.  

Lidhur me vlerën dhe domethënien e madhe të këtij ajeti, Mu-

hamedi a.s. thotë: “Kush punon dhe i përmbahet këtij ajeti, ka 

plotësuar imanin - besimin e tij”20 

                                                 
19 Tefsiri i Sharavit, faqe 743 
20 Tefasir El-Bejdavi, Envaru Et-Tenzil ve Esraru Et-Te‟vil, pjesa e parë, faqe 

102, viti i bot. 1999, Bejrut. 
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Orhan Bislimaj 

Humbja e shpresës tek Allahu, 

akt i mosbesimit (kufrit) 
(Shpjegim akaidologjik i thënies së Imam Nesefiut 

r.a.) 

َِ اىيَِّه َتَعبَىٍ ُمْفْز :قوله ٍِ  أىَُْأُس 
Imam Nesefiu r.a. ka thënë: ”Humbja e shpresës në 

mëshirën e Allahut të Madhëruar, konsiderohet 

mosbesim (kufër).”1 

Hyrje 

                                                 
1 Sa‟dud-Din Mes‟ud bin „Umer Et-Taftazanij, “Sherhu‟l akaidi‟n-nesefijjeti”, 

tahkik Muhamed Adnan Dervish, boton „Mektebetu dari-l-Bejruni, pa vend 

dhe vit botimi, fq. 260. Emri i plotë i Imam Nesefiut (461-537 h) është: Omer 

bin Muhammed bin Ahmed bin Ismail bin Llukman, El-Imamu‟z-Zahid 

Muftijuth-thekalin Nexhmud-din, Ebu Hafs En-Nesefij Es-Semerkandij El-

Hanefij El-Hafidh. (shih: Et-Taftazanij, “Sherhu‟l akaidi...”, op. cit. fq. 21). 
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Njeriu në konceptin islam, ndonëse është i nderuar mbi të gji-

tha krijesat e tjera, konsiderohet krijesë e dobët (shih: En-Nisa: 

28). Cilësitë që e karakterizojnë atë: ndjenjat, dëshirat, padituria, 

kënaqësia, lakmia, egoja etj., - tregojnë se ai është qenie e varur 

dhe mëkatare. Mbi këtë bazë, njeriu, sikurse edhe të gjitha krijes-

at e tjera, instinktivisht është qenie e nevojshme. Ka nevojë për 

ndihmë dhe ndihmëtar. Ai nuk ka ndihmëtar të vërtetë përveç 

Allahut. Ai është krijuesi i Tij dhe pa dyshim është Mëshirëplotë 

për të. I dhuron mirësi prej mirësive të Tij, në këtë botë dhe në 

botën tjetër. Në çdo moment i përgjigjet lutësit - kur i lutet. Ai 

është i Gjallë, Që nuk vdes kurrë. Ai është i Gjithëfuqishëm Që 

nuk liget kurrë. Ai është i Gjithëditur Që di çdo gjë. Ai është Ab-

solut në Qenien e Vet dhe në Cilësitë e Veta. Prandaj, besimtari 

gjithmonë duhet t‟i drejtohet Allahut në të gjitha gjendjet, të 

shpresojë ndihmën dhe mëshirën e Tij, duke shmangur çdo dësh-

përim dhe rrugë, që çon në këputjen e shpresës tek Allahu i Ma-

dhëruar (انيؤس). 

Domethënia gjuhësore 

dhe terminologjike e fjalës “el-je’su” 

Shprehja انيؤس (el-je‟su) është nocion i gjuhës arabe, për-

katësisht infinitiv i foljeve të llojit të parë (eth-thulathijju el-

muxherrredu). Koha e shkuar bën „  koha e tashme dhe e ,‟يِئش

ardhshme bën „يِيِئش – َيِيَئش‟, kurse infinitivi bën „يؤصب dhe يآصة‟, që 

nënkupton: ”këputjen e shpresës dhe humbjen e dëshirës për të”   

 .2(إَقطع أيهّ يُّ واَتفي طًعّ فيّ)

Ndërsa në aspektin terminologjik, انيؤس (el-je‟su) identifikon 

“këputjen e shpresës në mëshirën e Allahut të Madhëruar”. Si te-

rm akaidi, „këputja e shpresës‟ (انيؤس) konsiston besimtarin mysli-

                                                 
2 Ibrahim Mustafa, Hamid Abdul Kadir, Ahmed Hasan eZ-Zijat, Muhamed Alij 

Nexhar,‟El-Mu‟xhemu‟l-Vesit‟ - ½, boton Darud-da‟veti, Stamboll, Turqi, 

1989/1410, fq. 1062. 
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man, i cili, duke e ditur se është qenie që gabon (mëkatare) dhe e 

varur në ekzistencën e vet nga mirësitë e Allahut, - humb shpre-

sën në mëshirën e Allahut dhe në shpërblimin e Tij. 

 

Poenta e çështjes 

Veprimtaria e njeriut karakterizohet për dy cilësi: për të mirën 

(sevapin) dhe për të keqen (mëkatin). Çdo vepër e tij, ose është e 

mirë, ose është e keqe. Tërë jeta e tij është e mbushur me këto të 

dyja, ndërsa ngrihet mbi shpresën. Njeriu jeton, prandaj dhe shpr-

eson. Si e mira si e keqja dhe jeta, janë të lidhura për shpresën. 

Sepse, besimtari, kur bën vepra të mira (sevape), shpreson shpër-

blimin e Allahut si pjesë e mëshirës së Tij, ndërsa, kur bën vepra 

të këqija (mëkate), shpreson faljen e Tij, sërish si pjesë e Mëshir-

ës së Tij. Pra, edhe kur bën mirë edhe kur bën keq, shpresa është 

e pranishme. Mirëpo, besimtarit nuk i lejohet të thotë se duhet të 

shpërblehet patjetër për sevapin, ose të falet për mëkatin, sepse 

ky do të ishte detyrim ndaj Zotit, e Allahu nuk detyrohet për as-

gjë. 

Prandaj dijetarët e Ehlu‟s-Sunnetit ve‟l xhematit, kanë ngritur 

parimin akaidologjik, sipas të cilit “shpresa” a “shpresimi” tek 

Allahun konsiderohet obligim besimor për secilin besimtar, pa 

dallim. Për sa u përket besimtarëve vepërmirë, ata thonë: 

 و َزجى نهًحضُني يٍ املؤيُني أٌ يعفى عُهى
 و ال َؤيٍ عهيهى، و ال َشهد هلى ببجلُة و يدخههى اجلُة بزمحتّ

”SHPRESOJMË për besimtarët vepërmirë që Allahu t‟ua falë 

mëkatet dhe t‟i shpjerë në Xhenet me MËSHIRËN e Tij dhe për 

këta nuk mund të sigurojmë e as të dëshmojmë se janë xhennet-

linj”, kurse për besimtarët vepërkëqij: 

 و َضتغفز ملضييئهى، و خنبف عهيهى، و ال َقُطهى
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“dhe kërkojmë falje për besimtarët vepërkëqij, frikësohemi 

për ta (në mos do t‟i ndëshkojë Allahu), por SHPRESËN (për 

faljen e tyre) nuk e humbim”.3  

Sipas këtij parimi, si në rastin e parë si në rastin e dytë, dë-

shira për të ardhmen e besimtarëve bazohet tek shpresa, dhe jo në 

siguria, sepse e ardhmja është në dorë të Allahut, e njeriu vetëm 

mund të shpresojë. 

Prandaj, në mënyrë që ta kuptojmë atë që ka thënë Imam Ne-

sefiu më lart: ”Humbja e shpresës në mëshirën e Allahut të Ma-

dhëruar, konsiderohet mosbesim (kufër)”, nevojitet t‟i sqarojmë 

ndarazi tri komponente: 

 Mëshirën e Allahut, si pikë referuese (për shpresën e besim-

tarit); 

 karakterizimin e shpresës, si cilësi gravituese (në Mëshirën e 

Allahut), dhe 

 domethënien akaidore të humbjes së shpresës në Mëshirën e 

Allahut, si konkluzë qartësuese. 

a) Ç’nënkupton Mëshira e Allahut? 

Për ta kuptuar rëndësinë e „humbjes së shpresës‟ në „mëshi-

rën‟ e Allahut, duhet ta kuptojmë para së gjithash „mëshirën‟ e 

Allahut, ngase ajo është objektivi që synohet. 

Në konceptin islam, Mëshira e Allahut identifikon tërësinë e 

„rububijes‟ (Allahu krijues dhe furnizues i çdo gjëje), në kuptim-

in se Ai është Krijuesi i Vetëm i Vërtetë dhe për këtë arsye është 

„Es-Samed‟- të Cilit çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo 

nevojë.  

Mëshira e Tij ndaj njeriut shtrihet edhe në këtë botë edhe në 

botën tjetër. Vetë jeta e njeriut dhe të gjitha të arriturat e tij në kë-

të jetë, I përkasin Allahut xh.sh., sepse çdo gjë që ekziston, buri-

                                                 
3 Ibnu Ebil Izz El-Hanefijj, “Sherhul akidetit-tahavije”, botimi i nëntë 1408h \ 

1988m, El-mektebetu‟l Islamijj, Bejrut fq.325 
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min e vet e ka detyrimisht në Mëshirën e Allahut Fuqiplotë. Si 

mund ta kuptojmë këtë?  

Ne e dimë se njeriu nuk mund të bëjë asnjë lëvizje dhe as një 

vepër, përveçse kjo të bëhet me “اإلصتطبعة‟- energjinë e mjaftue-

shme, të cilën Allahu ia dhuron njeriut mu në momentin kur ai 

dëshiron të veprojë, as më parë e as më pastaj. Kjo „energji‟, që 

ndryshe quhet edhe „taakat‟ – fuqi, tërësisht I përket Allahut, 

ngase rrënjët i ka në furnizimin e Tij (er-rrisku) përkatësisht në 

dhuntitë e Tij, që i ka krijuar për ne në Tokë e në qiej. Ai është 

Që na ka dhuruar mendje, gjymtyrë, me një fjalë, na ka dhuruar 

trup funksional me të cilin veprojmë, dhe për këtë trup na ka kri-

juar ushqime nga më të mirat. Nga toka na jep fruta, e nga qielli 

na e zbret shiun (ujin), pa të cilin nuk mund të ekzistojë asgjë e 

gjallë. Pa u furnizuar me ushqime dhe ujë, njeriu nuk mund të 

ketë fuqi e as energji, dhe kur nuk i ka këto, ai nuk mund të bëjë 

asgjë, sepse nuk ka forcë. E kur nuk mund të bëjë asgjë, ai nuk 

mund të sigurojë jetesën. E ai që nuk e siguron jetesën, ai është i 

detyruar të vdesë. Nga ky aspekt, themi se gjithçka ka njeriu, I 

përket Allahut. Këtij i dorëzohen të gjithë pa dallim, besimtarët 

dhe jobesimtarët, duan apo s‟duan: ”… E Atij i është dorëzuar 

gjithë ç’ka në qiej e në tokë, me dashje e pa dashje”(Ali Imran: 

83). 

Prandaj, jeta jonë është në varësi të pashmangshme nga këto 

mirësi të panumërta. Nëse na mungojnë për një kohë, jeta jonë 

merr fundin pa kthim. Atëherë, a nuk është bamirësi dhe mëshirë 

e pakrahasuar kjo!? Pa dyshim që po.  

Le të themi se ky është vetëm një aspekt i Mëshirës së 

Allahut xh.sh., dhënë njeriut në këtë botë. Po, le të shikojmë prej 

dhuntive të Tij në botën tjetër: 

Allahu i Madhëruar në Kuran, besimtarëve, për shkak të ima-

nit dhe veprave të mira, u ka premtuar Xhenetin (Shih: Fet‟h:29). 

Premtimi i Tij është hakk dhe nuk shkelet (shih: Ali-Imran:194). 

Ndërkohë që, ne e dimë se Xheneti nuk u dhurohet besimtarëve 

sepse veprat e tyre të mira e merituakan atë. Jo, absolutisht, sepse 
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vlera e Xhenetit dhe e shpërblimit të Allahut është pakrahasimisht 

më e madhe sesa vlera e veprave të tyre, prandaj ato nuk janë 

arsye për të hyrë besimtari në Xhenet. Por, cila është arsyeja që i 

dhurohet Xheneti? Pa dyshim, është Premtimi i Allahut dhënë be-

simtarëve dhe Mëshira e Tij, për të cilën po flasim. Kjo bazohet 

në hadithin që e transmeton Ebu Hurejra r.a., se Resulullahi 

s.a.v.s. ka thënë: 

ِّ ُّ اْنَجََُّة َقبُنىا َواَل َأََِت َيب َرُصىَل انهَّ ًَُه ٍِ ُيِدِخَم َأَحّدا َع  َن
ًٍَة  ُّ ِبَفِضٍم َوَرِح ًََّدَِي انهَّ ٌْ َيَتَغ َقبَل اَل َواَل َأََب ِإالَّ َأ

“Askënd nuk do ta shpjerë në Xhenet vepra e tij. (Ata) Thanë: 

As ty o i Dërguari i Zotit? (Ai) Tha: As mua, vetëm nëse 

Allahu më përfshin (mbulon) me mirësi dhe mëshirë”.4 

Edhe më tej, Mëshira e Allahut nuk mbaron këtu. Ajo vazh-

don në pafundësi. Do të përmendim vetëm edhe një detaj. Allahu 

veprën e mirë të besimtarit, në Ditën e Kiametit, do ta shpërblejë 

me dhjetëfishin e saj e më shumë, ndërsa veprën e keqe - me 

njëfishin e saj apo do ta falë, nëse Ai do. Në lidhje me këtë, i 

Lartmadhëruari thotë:  

ٍَِ َجبء ِببىضََُِّّئِت ٍَِثبِىَهب َو  ٍَِ َجبء ِببْىَحَضَِْت َفَيُه َعِشُز َأ
َُ َُى ٌِ اَل َُْظَي ٍِْثَيَهب َوُه  َفاَل َُِجَزي ِإالَّ 

“Kush vjen me një (punë) të mirë (në Ditën e Gjykimit) shpë-

rblehet dhjetëfish, e kush vjen me vepër të keqe, ai ndëshko-

het vetëm për të. Atyre nuk u bëhet e padrejtë” (El-En‟am: 

160)5.  

A nuk është mirësi dhe mëshirë e vërtetë kjo!? Me të vërtetë: 

“… edhe në qoftë se përpiqeni t’i numëroni të mirat e Allahut, 

                                                 
4 “Sahihu‟l Buhari”, Kitabu‟l merda, Babu: temen-ne‟l meridi‟l mevte, nr. 5241 
5 Përkthimi i ajeteve është marrë nga “Kur‟an-i përkthim me komentim në gju-

hën shqipe”, përktheu dhe komentoi H.Sherif Ahmeti (r.h.). 
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nuk do të mund të arrini t’i kufizoni (nga numri)…” (Ibra-

him:34). 

Atëherë, sërish shtrohet pyetja, kush është ai që nuk shpresua-

ka për Mëshirën e Allahut, apo nuk dëshiruaka atë, sa kohë që ve-

të jeta e tij varet prej saj?! Ai që nuk e do mëshirën e Allahut, ai 

është kundër mirësive që i shfrytëzon, dhe vetë jetës së vet që e 

jeton, sepse gjallëria e tij, burimin e ka në Mëshirën e Allahut.  

Prandaj, filozofët gjermanë e kanë vënë re se njëra prej tri 

kërkesave më të mëdha dhe më të ngutshme të filozofisë ka qenë: 

”Kush është ai që ne e shpresojmë dhe për të cilin janë të 

lidhura shpresat tona?” Kjo mendësi filozofike, mbase tregon 

se qartësimi i objektivit, në të cilin bazohen shpresat e njeriut, 

është organizmi i gjallë i jetës së njeriut; në të kundërtën, ç‟rë-

ndësi ka krijimi i njeriut dhe jeta e tij, nëse e ardhmja e tij nuk 

bazohet tek shpresa të qarta. Njeriu që nuk shpreson, e humb dë-

shirën për të vepruar dhe jetuar. Sepse nuk e di: Përse jeton!? 

Ç‟synon në jetën e vet!? Ç‟shpreson në veprimet e veta!? A mos, 

vallë, është krijuar vetëm për t‟i përmbushur pasionet!?... Pra, 

nuk e di se ku fshihet mençuria e krijimit të tij dhe e ardhjes së tij 

në këtë jetë. 

Kurani famëlartë i përgjigjet kësaj kërkese dhe sqaron se 

qëllimi i krijimit të njeriut është sprovimi i tij ndaj urdhëresave 

dhe ndalesave të Allahut (shih:El-Mulk:2) dhe ibadetull-Llahi - 

adhurimi i Allahut, të cilin ai duhet ta synojë dhe të shpresojë, si-

pas ajetit: ”Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër veçse 

të më adhurojnë” (Edh-Dharijat:56)6. Pasi adhurimi i Allahut 

qenka qëllimi i krijimit të njeriut, atëherë njeriu detyrohet që çdo 

ide a veprim në jetën e vet, para së gjithash, shpresat e tij, t‟i drej-

tojë drejt Atij për të Cilin është krijuar, pra, drejt Allahut, duke 

shpresuar shpërblimin dhe të mirat e Tij dhe duke u frikësuar nga 

dënimi i Tij për veprat e këqija. 

                                                 
6 Shih: Afif Abdul Fettah Tabbareh, “Ruhud-din el-Islamij”, boton, Darul ilmi 

lilmelajin, 1984, Bejrut-Libon, fq.191. 
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Argumentet që obligojnë shpresën 

për Mëshirën e Allahut 

Argumentet që obligojnë shpresën për Mëshirën e Allahut 

janë të shumta - nga Kurani, Syneti dhe arsyeja. Allahu i Madhë-

ruar në Kuran thotë: 

ٌِ اَل َتْقَُْطىا َِ َأِصَزُفىا َعَيً َأُِّفِضِه ٌَ اىَِّذَ  ُقْو ََب ِعَببِد
َُِّعب ِإَُّّه ُهَى  َّ اىيََّه ََِغِفُز اىذُُّّىَة َج ََِت اىيَِّه ِإ ِِ َرِح ٌُاْىَغُفىُرٍِ   اىزَِّحُ

”Thuaj: O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar veten tuaj 

me shumë gabime, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së 

Allahut, sepse vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet…” (Ez-

Zumer: 53). Po ashtu Allahu thotë: 

 َُ ََِت َربِِّه ِإالَّ اىضَّبىُّى ِِ َرِح ٍِ ِِ ََْقَُْط  ٍَ  َقبَه َو

“Askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit të vet, 

përveç atyre që janë të humbur” (El-Hixhr:55-56). 

Transmeton Imam Muslimi nga Ebu Hurejra r.a., se Pejga-

mberi a.s. ka thënë:  

ُّ ِبُكِى ََْب انهَّ ِِ َنِى َنِى ُتْذَُِبىا َنَذ  َوانَِّذي ََْفِضي ِبَيِد
َّ َفَيِغِفُز َنُهِى ٌَ انهَّ ٌَ َفَيِضَتِغِفُزو   َوَنَجبَء ِبَقِىٍو ُيْذَُِبى

“Pasha Allahun, në dorën e të Cilit është shpirti im, sikur të 

mos bënit mëkate, Allahu do t‟ju zhdukte dhe do të sillte një 
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popull që bënin gjynahe, i kërkonin falje Allahut dhe Ai i fa-

lte”7 

Sa i përket argumentit logjik, është ky: kur e kemi të qartë se 

çdo njeri gabon, atëherë është e domosdoshme që ky të kërkojë 

falje për gabimet e tij. E kërkesa për falje bazohet në “shpresën” 

për faljen e mëkateve, në të kundërtën, nuk do të kërkohej falje. 

Ndërsa Ai Që fal mëkatet (Allahu xh.sh.), Ai e bën këtë në saje të 

mëshirës së Tij. Në këto relacione themelohet shpresa e njeriut në 

Mëshirën Allahut. 

b) Ç’nënkupton ‘shpresa’? 

E pamë më sipër se mëshira e Allahut është „dhurata‟, që se-

cili njeri e shfrytëzon në çdo moment, pandërprerë. Është ajo që 

nuk mund të mohohet, sepse pa të nuk mund të jetojmë. Thënë 

shkurt e qartë, është „ajri‟ që thithim. Atëherë, le të shikojmë se 

ç‟është shpresa. 

“Shpresa” (انزجبء) gjuhësisht nënkupton dëshirën e njeriut, që 

një dëshirë të synuar, që është e largët për t‟a arritur, të kalojë në 

mundësinë e afërt8. Ndërsa në kuptimin praktik, „shpresa‟ nënku-

pton “përkushtimin e zemrës ndaj një dëshire të synuar, duke vë-

në në përdorim shkaqet që të çojnë tek ajo”.9 E shkaqet që çojnë 

tek ajo, janë vetë puna, përpjekja dhe përgatitja për ta arritur atë.  

“Dijetarët kanë shprehur konsensus se shpresa e vërtetë ba-

zohet në punë (  :Ibni Ataullahi r.a. thotë .10”(ال يصح إال يع انعًم

                                                 
7 “Sahihul Muslim: Kitabut-tevbeti, babu:sukutudh-dhunubi bilistigfar, nr. 4936 

(prej CD-së). 
8 Ebu Abdilah Amir Abdilah Falih, “Mu‟xhemu el-fadhi‟l akideti” botimi i II-të 

1420 h /2000, Rijad, fq. 197. 
9
 Abdul Kerim Tetan & Muhamed Edib El-Kilanij “Avnu‟l muridi lish-

sherhi xhevheret‟it-tevhidi” fi akideti Ehli Sunneti ve‟l-xhemati, „darul 

beshair‟, botimi i dytë, 1999/1419, pa vend botimi, vëll.I. fq.139. 
10 Ibni Kajjim El-Xhevzij, “Medarixhu‟s-Salikini”, boton Darul Kitabil Arebij, 

botimi i shtatë, 2003/1423, Bejrut, vëll.II. fq.37. 
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“Shpresa është ajo që shoqërohet me vepër, përndryshe ajo mbe-

tet vetëm dëshirë”. P.sh.: shpresa për ta fituar Xhenetin, arrihet 

duke i braktisur mëkatet dhe duke zbatuar adhurimet 11. Këtë e 

argumenton Fjala e Allahut të Madhëruar: 

ََاًل َصبِىّحب ََْو َع َُ ََِزُجىا ِىَقبَء َربِِّه َفْيَُِع ِِ َمب ََ  َف
 َواَل َُِشِزِك ِبِعَببَدِة َربِِّه َأَحّدا

”… E kush është që e shpreson takimin e Zotit të vet, le të 

bëjë vepër të mirë, e në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos për-

ziejë askënd” (El-Kehf:110). Në këtë ajet, Allahu e ka kushtëzuar 

arritjen e takimit të Tij me bërjen e veprave të mira dhe adhuri-

min ndaj Tij, duke mos i bërë kurrfarë rivaliteti. 

Ose ajeti tjetër, ku i Lartmadhërishmi thotë:  

َِ َهبَجُزوا َوَجبَهُدوا ِفٍ َصِبُِو اىيَِّه ٍَُْىا َواىَِّذَ َِ َآ َّ اىَِّذَ  ِإ
ٌْ َََت اىيَِّه َواىيَُّه َغُفىْر َرِحُ َُ َرِح  ُأوَىِئَل ََِزُجى

”Ata që besuan, ata që u shpërngulën dhe luftuan në rrug-

ën e Allahut, ata meritojnë të shpresojnë mëshirën e Tij. Allahu 

fal shumë dhe është Mëshirues” (El-Bekare:218). Domethënë, 

ata që bënë hixhret – shpërngulje dhe luftuan në rrugën e Allahut, 

ata meritojnë të shpresojnë në mëshirën dhe të mirat e Allahut. 

Këto dy ajete argumentojnë se “shpresa është nocion që për-

doret për pritjen e diçkaje të dëshiruar, shkaqet e brendshme të 

së cilës janë përgatitur me zgjedhjen dhe vullnetin e lirë të njeri-

ut, e s‟ka mbetur asgjë tjetër veçse ajo për se ai s‟mund të zgje-

dhë, që është Mirësia e Allahut të Madhëruar, e cila nënkupton 

largimin e pengesave shkatërruese”.12 

                                                 
11 Tetan & El-Kilanij “Avnu‟l muridi...” op.cit. vëll. I. fq.139. 
12 Ibni Kuddame El-Makdesij, “Muhtesaru minhaxhi‟l kasidin”, botimi i 

tretë, 1389 hixh. Damask. fq.308 
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Domethënë, nuk mund t‟i drejtojmë shpresat e të presim arri-

tjen e një dëshire të synuar, nëse për këtë nuk i krijojmë paraku-

shtet, p.sh. nuk mund të shpresohet se ara do të japë bereqetin, 

nëse paraprakisht nuk është mbjellë dhe nuk ka pasur kujdes për 

zhvillimin e mëtutjeshëm të saj; ose njeriu të presë se mund të 

ketë fëmijë pa bërë marrëdhënie intime me bashkëshorten; ose se 

mund të bëhet më i dituri i njerëzve në kohën e vet pa studiuar 

fare etj.13 Allahu i Madhëruar në Kuran i qorton ata që presin Më-

shirën e Allahut pa u angazhuar fare për të. Thotë: ”E pas tyre 

erdhi brezi që trashëgoi librin. Këta merrnin mjete pa vlerë (lak-

mues që nuk dallonin të mirën a të keqen) e thoshin: Do të na 

bëhet falje, ndërsa, po t’u vijë atyre diçka si ajo, e merrnin për-

sëri…” (shih:El-A‟raf:169). 

Prandaj, meqë shpresa bazohet në angazhim, në rastin konkr-

et përmbajtja relevante e saj konsiston angazhimin e besimtarit, i 

cili obligohet që në mënyrë të vazhdueshme, të gjitha veprimet, 

mendimet a planifikimet e veta, t‟i zhvillojë në atë mënyrë që të 

ngrihen mbi shpresën tek Allahu i Madhëruar, sepse njeriu që be-

son Allahun, ai e shpreson Atë dhe është falënderues ndaj Tij. 

Pastaj, ai që beson Allahun, ai jetën e vet e përshtat plotësisht me 

normat që dalin nga besimi, duke iu frikësuar dënimit të Allahut 

për mëkatin e mundshëm dhe duke shpresuar shpërblimin e Tij 

për të mirat e tij dhe adhurimin. 

Nga kjo nxjerrim përfundimin se shpresimi tek Allahu, identi-

fikon individin (besimtarin) që u shmanget të këqijave, e vrapon 

pas të mirave dhe kurrë nuk zhgënjehet në jetën e vet, pa marrë 

parasysh sfidat që mund t‟i shfaqen. Ai shpreson tek Allahu në 

çdo moment, beson Gjithëfuqinë e Tij dhe Mëshirën e Tij të përh-

ershme. E adhuron Allahun pandërprerë dhe nuk I bën shok askë-

nd. Krejt këtë e bën për hir të Mëshirës së Allahut që i ka dhuruar 

në këtë jetë dhe shpreson t‟ia dhurojë edhe në botën tjetër. Shpre-

                                                 
13 Ibnu Ebil Izz El-Hanefijj, “Sherhul akidetit-tahavije”, op. cit. fq. 326. 
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sën për mëshirën - Xhenetin e Tij, e bazon në punët-veprimet, se-

pse e di se Allahu në një hadith „kudsij‟ ka thënë: 

 

 

 

 

 

 .يب أقم حيبء يٍ يطًع يف جُيت يٍ غري عًم
 كيف أجىد بزمحيت عهي يٍ خبم بطبعيت

”Njeriu më i paturpshëm është ai që dëshiron (lakmon) Xhe-

netin Tim pa bërë asgjë për të. Si mund t‟ia dhuroj mëshirën 

Time dikujt që është koprrac në adhurimin ndaj Meje”14. 

c) Domethënia akaidore e ‘humbjes së shpresës’ 

për Mëshirën e Allahut 

Pasi ta kemi kuptuar, nga sa u tha më lart se çfarë rëndësie ka 

Mëshira e Allahut, pastaj, pasi ta kemi kuptuar domethënien e 

shpresës, e cila thamë se mbush tërë jetën e besimtarit dhe se 

shpresa e vërtetë themelet i ka në angazhim, - e kemi krejtësisht 

të lehtë ta kuptojmë domethënien e besimit tek shpresa në 

Allahun e Madhëruar dhe pasoja e humbjes së saj. 

Është parim akaidologjik (i besimit) se këputja e shpresës te 

besimtari, nuk duhet të ndodhë asnjëherë dhe për asnjë çast, sep-

se, bazuar në argumentet tradicionale dhe sipas të gjithë dijetarë-

ve, „këputja e shpresës‟ është kontradiktë e besimit (imanit). Edhe 

„këputja‟ e shpresës edhe imani, nuk mund të ekzistojnë në të 

njëjtën kohë te një njeri. Po, ose njëra, ose tjetra. Edhe besimtar 

në Allahun edhe i pashpresë tek Ai, janë dy gjëra që nuk bashko-

hen.  

                                                 
14 Cituar sipas:Tetan & El-Kilanij “Avnu‟l muridi...” , vëll.I. fq.139. 
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Allahu xh.sh., nëpërmjet gjuhës së Pejgamberit Jakup a.s., në 

Kuran thotë: 

ِِ َرِوِح اىيَِّه ٍِ َُِئُضىا   َواَل َت
َُ ًُ اْىَنبِفُزو ِِ َرِوِح اىيَِّه ِإالَّ اْىَقِى ٍِ َُِئُش   ِإَُّّه اَل ََ

“…e mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut, sepse 

vetëm populli jobesimtar e humb shpresën tek Allahun” (Ju-

suf:87). 

Ky ajet dhe të tjera që u cituan më sipër, argumentojnë se hu-

mbja e shpresës në Mëshirën e Allahut është e barabartë me mos-

besimin.  

Transmeton Imam Muslimi nga Xhabir bin Abdullah el-ensa-

rij r.a., se Pejgamberi s.a.v.s., tri ditë para se të vdiste e porositi 

Ymetin e vet: 

ِّ َعزَّ َوَجمَّ َّ ِببنهَّ ٍُ انظَّ َُْى ُيِحِض َّ َأَحُدُكِى ِإالَّ َو ًُىَت  اَل َي

“Të mos vdesë askush nga ju, përveçse të ketë mendim të mi-

rë (të shpresojë) në Mëshirën e Allahut.”15 

Po ashtu edhe dijetarët e Ymetit thonë se humbja e shpresave, 

është akt i mosbesimit. 

Imam Ebu Hanife r.a. thotë: “Kur robi adhuron Allahun me 

besim të plotë, tek ai hyjnë shpresa dhe frika nga Allahu(…). Nje-

riu pa shpresë dhe frikë ndaj Allahut, nuk konsiderohet besim-

tar.”16 

Pastaj, Imam Tahaviu r.a. thotë: “Mospasja frikë nga dënimi i 

Zotit (ٍاألي) dhe këputja e shpresës (  janë dy çështje që e ,(اإليبس

nxjerrin njeriun nga imani”17 

                                                 
15 “Sahihu‟l-Muslim” Kitab:el-xhennetu ve sifetu neimiha, babu: el-emru bi hus-

nidh-dhanni bil-Lahi, nr.5125 (prej CD-së). 
16 Ebu Hanife “El-alim vel muteal-lim” sipas: Doç. Dr. Mustafa Öz, “Imam-i 

A‟zamın beş eseri, El Alim ve‟l muteal-lim; El Fikhu‟l Ebsat; El Fikhu‟l Ek-

ber; Risaletu Ebi Hanifete; El-Vesijjeh” Stanboll, 1992, fq.36 
17 Ibnu Ebil Izz El-Hanefijj, “Sherhul akidetit-tahavije”, op. cit. fq.330. 
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Atëherë, cila është ajo domethënia karakterizuese, që humbj-

en e shpresës si akt të frikshëm e bën pjesë të mosbesimit? Ku që-

ndron theksimi i kësaj çështjeje?  

Humbja e shpresës në Mëshirën e Allahut konsiderohet mos-

besim, sepse: 

1. Humbja e shpresës e kundërshton konceptin e besimit se 

shpresa në Mëshirën e Allahut, është diçka që në linjën naty-

rore, nuk mund të ndërpritet e as të humbasë asnjëherë, nga-

se njeriu është qenie domosdoshmërisht e varur nga ajo.  

Si mund të ndërpritet shpresa, sa kohë që në saje të saj ekzi-

ston gjallëria jonë!? Ajo është që na ushqen dhe na mban në jetë, 

është ajri që ne thithim. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: 

“Mëshira Ime ka përfshirë çdo gjë”. (El-A‟raf: 153) 

Në këtë kontekst, çdo krijesë është e mbështetur instinktivisht 

në Mëshirën e Allahut. Kjo është e qartë për të gjithë, edhe për 

pabesimtarët të cilët nuk e besojnë Allahun e Madhëruar si kriju-

es, edhe për besimtarët që E besojnë Atë. Njeriu i shfrytëzon apo 

ka në dispozicion të gjitha mirësitë e gjithësisë, ndonëse për kriji-

min e tyre nuk ka asnjë meritë. A thua i shkon mendja ndonjëherë 

të pyesë se e kujt është kjo gjithësi? Kush e krijoi këtë në struktu-

rë supernatyrore apo të jashtzakonshme? Kush është ai që këto 

mirësi i bën të pashtershme dhe reproduktive? Pa dyshim që është 

Allahu Fuqiplotë. Këtë të vërtetë, po ashtu e pranojnë të gjithë, 

sepse të gjithë e dinë se gjithësia nuk është krijim i njeriut (Shih: 

El-Ankebut:61).  

Atëherë, nëse shfrytëzojmë një dhunti sa jetike aq të domos-

doshme, të cilën nuk e kemi krijuar vetë dhe, për të cilën nuk na 

kërkohet kurrfarë kompensimi, çfarë mund të themi tjetër, përve-

çse është dhuratë dhe mëshirë e pastër. E nëse e dimë se është e 

tillë, dhe ashtu është, si mund ta këputim shpresën për diçka që 

është shkak për jetesën tonë?! Natyrisht, kjo është e pakuptimtë. 

Atëherë, a nuk është ky, argument se të gjithë njerëzit pa dallim, 

besimtarë e pabesimtarë, instinktivisht janë të mbështetur në Më-

shirën e Allahut!? A nuk e vërejmë këtë në çdo çast të jetës so-
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në!? Të gjithë themi, po. Mund të themi edhe jo, por për këtë 

kërkohet arsyetim, e arsyetimi është i pamundur. 

Prandaj, kjo vërteton se këputja e shpresës është mosbesim. 

Domethënë që njeriu, duke vepruar me mohim, mohon diçka nga 

se detyrimisht është i varur, pra nga mirësitë / mëshira e Allahut, 

kurse duke vepruar kështu, apriori vetvetes i jep vetinë hyjnore të 

„mjaftueshmërisë‟, e cila pa dyshim konsiderohet mosbesim. 

 

2. Humbja e shpresës e kundërshton parimin e besimit se Allahu 

është Bamirësi i Vetëm i njeriut në kuptimin e mirëfilltë, dhe 

ndihmëtari më i madh dhe miku më i afërt i besimtarëve.  

Kur Ai dëshiron ta ndihmojë njeriun, ndihma e Tij nuk ka ku-

fij. Pa marrë parasysh sfidat që besimtari ndesh, dhe momentet që 

ai kalon, Allahu është afër Tij. I përgjigjet në momente të vështira 

dhe në çaste të gëzueshme. Por, sikurse thotë i Lartmadhëruari: 

“Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet” (El-Adijat:6), 

sepse është i prirë që t‟i shohë vetëm të këqijat, e i harron gjitha 

ato të mira të panumërta. E mira dhe e keqja janë sprovë në kon-

tekstin e krijimit të njeriut. Sikurse njeriu që kënaqet me të mirat, 

po ashtu edhe të këqijat, nuk mund të çojnë në këputjen e shpre-

sës tek Krijuesi i vet, sepse janë pasojë e veprimeve të veta (shih: 

En-Nisa:79; Esh-Shura:30). 

Rrjedhimisht, kur besimtari humb shpresën tek Mëshira e 

Allahut, me një veprim të tillë, ai i injoron të gjitha ato mirësi që 

Allahu i ka dhuruar për shfrytëzim, në njërën anë, dhe, në anën 

tjetër, me këtë veprim konteston (injoron) mundësinë e Allahut 

për ndihmë momentale dhe të mëtejshme. Ky veprim është një 

nënçmim i rëndë që krijesa i bën Krijuesit, dhe shënon asgjësimin 

e imanit. Domethënë, besimtari i këput shpresat, sepse nuk shpre-

son ndihmën e Allahut. Ndërsa ai që nuk shpreson tek Allahu, ai 

këtë e bën ngase s‟ka besim (iman) në Të dhe nuk beson në mu-

ndësitë e Tij. E, kush i kufizon mundësitë e veprimit të Allahut, ai 

e llogarit Allahun të pafuqishëm dhe kështu pa interes për jetën e 

vet. Në të kundërtën, askush nuk mund t‟i verbojë sytë e vet, për-
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derisa beson se ata i japin mundësi për të parë. Ngjashmërisht, as-

kush nuk mund ta këpusë shpresën tek Allahu i Lartmadhëruar, 

përderisa beson se Ai ia ka dhuruar (krijuar) këta sy aq të nevo-

jshëm (kupto gjithë ato të mira). Në rrethana normale, nuk është e 

mundur, por, kur tek njeriu mungon imani, e keqja e tij nuk ka 

kufij. 

Pra, theksimi i çështjes ka të bëjë me imanin si burim i vepri-

meve. Kur ekziston imani i drejtë, individi do ta kuptojë se 

Allahu nuk mund të zëvendësohet me asgjë, sepse Ai është të 

Cilit I drejtohemi ne, e Ai nuk është i nevojshëm për ne. Kush 

thotë se e beson Allahun për Krijues, e nuk shpreson në mëshirën 

e Tij, ai është gënjeshtar në besim, sepse, nëse e beson Allahun 

vërtetë, nuk mund të mos shpresojë tek Ai. Allahu i Madhëruar 

në Kuran tregon se pikërisht koncepti i gabuar ndaj Allahut është 

ai që sjell shkatërrimin / dëshpërimin: ”Mendimi juaj i gabuar, 

të cilin e patët ndaj Zotit tuaj, është ai që ju shkatërroi dhe tani 

jeni më të dëshpëruarit”. (Fus-silet:23). 

 

3. Humbja e shpresës, bie ndesh me vetë idealet që inkorporon 

shpresa, sepse shkakton pesimizmin dhe dëshpërimin (أنقُىط).  
Allahu i Madhëruar, nëpërmjet gjuhës së Pejgamberit Ibrahim 

a.s., e ka quajtur të humbur atë që dëshpërohet nga mëshira e Tij. 

Në Kuran, tregohet se, kur melekët i kishin marrë myzhde Ibrahi-

mit a.s. se do t‟i lindte djalë (Ismaili a.s.), Ibrahimi a.s. për shkak 

se ndihej i shtyrë në moshë, u tregua pak pesimistë për këtë. Po, 

me insistimin e melekëve: “Ne të morëm myzhde me atë që është 

e sigurt, e ti mos u bëj i pashpresë!”, (Ibrahimi a.s.) tha: 

َُ ََِت َربِِّه ِإالَّ اىضَّبىُّى ِِ َرِح ٍِ ِِ ََْقَُْط  ٍَ  َقبَه َو

“Askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit të vet, 

përveç atyre që janë të humbur” (El-Hixhr:55-56). 

Ndërsa Pejgamberi a.s. dëshpërimin e ka përmendur si njërën 

prej dy gjërave shkatërruese të njeriut: 
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ٍِ َأْنُعِجُب َو اْنُقُُىُط : َأْنَهاَلُك ِفي َشِيَئِي
“Shkatërrimi është në dy gjëra: në „uxhb‟ – glorifikim të vet-

vetes, dhe në „kunut‟ – dëshpërim (humbje të shpresës)”18. 
I dëshpëruari konsiderohet „i humbur‟ dhe „i shkatërruar‟, se-

pse i ka rrënuar tri veti qendrore, që ngërthen shpresa në vete:  

1. dashurinë për atë që e shpreson (ِحمبة يب يزجى),  

2. frikën nga ikjet (kalimi) e saj (ّخىفّ يٍ فىات); dhe  

3. angazhimin për ta arritur atë sipas mundësisë 

 19(صعيّ يف حتصيهّ حبضب اإليكبٌ)    

 

Ndërsa, ai që e këput shpresën tek Allahu, ai e bën këtë, 

sepse: 1. nuk e dëshiron shpërblimin e Tij, ngase nuk e ka synim; 

2. nuk i bëhet vonë pse i kalon mundësia për arritjen e atij shpër-

blimi dhe nuk frikësohet nga ndëshkimi i Tij; dhe 3. nuk bën 

kurrfarë përpjekjesh për ta arritur atë. 

Në këtë kontekst, ai që e këput shpresën tek Allahu, ai nuk 

mund të mos bjerë në njërën prej këtyre ose në të tria bashkërisht. 

Domethënë: 

- nuk shpreson tek Allahu, sepse nuk e dëshiron shpërblimin 

dhe ndihmën e Tij, e ai që nuk i do këto, ai është mosbesim-

tar; 

- nuk frikësohet nga Allahu për moskryerjen e atyre veprave 

(adhurimeve) që çojnë tek shpërblimi i Allahut, sepse nuk i 

drohet dënimit të Tij, e vetëm mosbesimtarët nuk i druhen 

dënimit të Allahut; dhe 

- nuk kontribuon për të arritur mëshirën e Allahut, sepse nuk 

beson në vërtetësinë (efikasitetin) e saj, e ai që injoron Mëshi-

                                                 
18 Cituar sipas: El-Makdesij, “Muhtesar minhaxhil …” op. cit. fq. 238. 
19 Ibnu Ebil Izz El-Hanefij, “Sherhul akidetit-tahavije”, op. cit. fq.326. 
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rën e Allahut apo Gjithëfuqinë e Tij, ai është pa dyshim mos-

besimtar. 

 

Prandaj, për këto arsye dhe arsye të tjera, humbja e shpresës 

në Mëshirën e Allahut, llogaritet mosbesim në Allahun e Madhë-

ruar. 

Shpresa tek dikush tjetër 

krahas shpresës tek Allahu 

Për sa i përket humbjes së shpresës, u pa që është mosbesim. 

Tani le ta shohim se si qëndron çështja kur, krahas shpresës tek 

Allahu, shpresohet edhe tek dikush tjetër. Në raste të tilla, për be-

simtarin është shumë me rëndësi mënyra se si e mbështet shpre-

sën tek Allahu, e si mbështet tek dikush tjetër. Në lidhje me këtë, 

Imam A‟dham Ebu Hanife r.a. thotë se janë dy mënyra se si nje-

riu shpreson tek Allahu: 

E para: kur besimtari shpreson tek dikush ose frikësohet nga 

dikush me bindjen se ai mund t‟i bëjë dëm a dobi pa ndihmën e 

Allahut. I tilli konsiderohet kafir (mosbesimtar), dhe 

E dyta: kur besimtari shpreson tek dikush ose frikësohet nga 

dikush me shpresën se ai mund t‟i sjellë ndonjë të mirë a me fri-

kën se mund t‟i bëjë ndonjë të keqe, mirëpo, këto (shpresën dhe 

frikën) mbi të gjitha i bazon në shpresën tek Allahu i Madhëruar, 

që Ai nëpërmjet dikujt tjetër ose nëpërmjet ndonjë shkaku (sebe-

bi) t‟ia realizojë ato (të mirën e të keqen). Personi i këtillë nuk 

konsiderohet kafir (mosbesimtar). Kështu, prindi shpreson tek 

djali i vet se ai mund t‟i bëjë dobi; pastaj njeriu shpreson se kaf-

sha e vet mund ta bartë; fqinji shpreson tek fqinji, populli shpre-

son mbrojtjen e kryetarit (sulltanit) etj. Në të gjitha këto raste nuk 

bëhet fjalë për mosbesim, sepse në realitet shpresat mbështeten 

tek Allahu, se Ai do ta furnizojë prindin nëpërmjet djalit të vet, 

ose nëpërmjet fqinjit. Pastaj njeriu e pi ilaçin duke shpresuar tek 
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Allahu që do t‟i bëjë dobi. Andaj, të gjithë këta nuk konsiderohen 

mosbesimtarë.20 

Ngjashëm ndodh edhe me frikën. Njeriu i frikësohet të keqes 

dhe ikën nga ajo duke iu frikësuar sprovimit të Allahut. Një kra-

hasim të këtillë e kemi tek Musai a.s., të cilin Allahu e zgjodhi 

pejgamber dhe e veçoi për të folur drejtpërdrejt pa të dërguar 

(ndërmjetësues), por në një moment tha: ”Frikësohem se do të 

më vrasin”. (Shuaara:14). Po ashtu edhe Pejgamberi ynë, Muha-

medi s.a.v.s., kur u fsheh në shpellë (nga frika e pabesimtarëve), 

nuk bëri mosbesim. Pastaj njeriu frikësohet nga egërsira, gjarpri, 

akrepi; nga shkatërrimi i shtëpisë, vërshimi, prishja e ushqimit, 

pijes etj. Në të gjitha këto raste nuk bëhet fjalë për mosbesim dhe 

as dyshim, po për frikë të rëndomtë (اجُلنب).21 

                                                 
20 Ebu Hanife “El-alim vel muteal-lim” sipas: Mustafa Öz, “Imam-i A‟za-

mın…”, op. cit. fq.37. 
21 Ebu Hanife “El-alim vel muteal-lim” sipas: Mustafa Öz, “Imam-i A‟zamın…” 

op. cit. fq.37. 
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Sadat Islami 

Agjërimi vullnetarë - nafile 

Rëndësinë e veprave vullnetare nuk mund ta mohojë askush. 

Ato, në radhë të parë, janë një shprehje e dashurisë dhe falënderi-

mit të njeriut për Allahun, në njërën anë, dhe e gatishmërisë për 

të vepruar për arritjen e kënaqësisë së Allahut dhe shpëtimit nga 

Xhehenemi, në anën tjetër. Ebu Hurejreja rrëfen se Pejgamberi 

a.s., duke përcjellë fjalët e Allahut, ka thënë: 

“...dhe vazhdon robi Im të afrohet tek Unë me vepra vullneta-

re derisa ta dua, e kur ta dua, Jam dëgjimi me të cilin dëgjon, 

shikimi me të cilin shikon, dora me të cilën godet, këmba me 

të cilën ecën; nëse më lyp, do t”i jap; nëse kërkon mbrojtje, 

do ta mbroj...”1. 

Gjithashtu, veprat vullnetare, falë Mëshirës së pakufishme të 

Allahut xh.sh., janë edhe kompensim i veprave të kategorisë de-

tyruese, megjithëse jo në këtë botë po në tjetrën, dhe kjo nëse 

                                                 
1 Transmeton Buhariu në Sahihun e tij, nr. 6502. 
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Mëshira e Allahut përshkon atë personin “x”. Hurejth b. Kabisah 

rrëfen:  

Erdha ne Medinë dhe u luta: “O Allah, ma mundëso që të 

takoj ndonjë njeri të mirë”. Më pas, ja tek u takova me Ebu 

Hurejren dhe i thashë: ”Unë e kam lutur Allahun që të më 

begatojë me një shok të mirë, andaj më rrëfe ndonjë hadith që 

ke dëgjuar nga Pejgamberi a.s., ndoshta Allahu më bën dobi 

me të”! 

Ai më tha: “Po, e kam dëgjuar Pejgamberin, alejhisselam, 

duke thënë: 

“Gjëja e parë prej veprave për të cilat pyetet njeriu në Ditën 

e Kiametit, është namazi; nëse ai ka qenë mirë, shpëton dhe 

kalon, ndryshe humb (shpërblimin) dhe shkatërrohet (me 

shqiptimin e dënimit). Nëse ka mbetur diçka pa u plotësuar 

nga namazi i detyrueshëm, atëherë Allahu i Madhëruar thotë: 

Shikoni nëse robi Im ka nga veprat vullnetare (namaz vullne-

tar), që t’i plotësohet me të farzi i lënë pa plotësuar. Pastaj ky 

rregull zbatohet për çdo farz (të lënë pa plotësuar, agjërim 

ose çkado qoftë tjetër)”.2 

Për këtë kompensim, janë dhënë mendime: 

 Kompensimi i syneteve të farzit, si: falja e namazit me përku-

shtim, lutjet, etj. 

 Kompensimi i farzeve të lëshuara brenda vetë namazit farz. 

 Kompensimi i vetë namazeve farz, të cilat nuk janë falur fa-

re3. 

Ndërsa në komentin për: “Pastaj ky rregull zbatohet për çdo 

farz”, është thënë: Nëse lë pa plotësuar ndonjë obligim (farz) prej 

çdo vepre, i plotësohet me vepër vullnetare të atij lloji4.  

 

                                                 
2 Sunenu't Tirmidhijj, pj. 2, f. 189. Albani, në Sahihun e Ibni maxhes, 1425-

1426, e ka cilësuar autentik.  
3 Tuhfetu'l ahvedhijj, Komentimi i hadithit: 378. 
4 Ibid. 
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Rreth agjërimit vullnetar 

1. Agjërimi vullnetar, edhe pse për të ka shpërblim të madh, me-

gjithatë nuk bën të jetë shumë, aq sa të lodh apo t’i injorosh 

pa dashje të drejtën dikujt tjetër, duke përfshirë këtu edhe të 

drejtën personale. Abdullah b. Amr b. el-Asi transmeton:  

“Mua më ka thënë Pejgamberi, alejhisselam: “O Abdullah, 

jam informuar se ti agjëron (tërë) ditën dhe falesh (tërë) na-

tën”. Unë i thashë: “Po, gjithsesi o i dërguari i Allahut”. 

“Atëherë, mos bëj kështu” - më tha Pejgamberi. “Agjëro, po 

edhe ha; falu, po edhe fli, ngase trupit i ke borxh (për push-

im), syrit tënd (për gjumë), gruas sate (për kalim kohe me të), 

mysafirit tënd (për mikpritje). Ti ke mundësi të agjërosh prej 

çdo muaji tri ditë ngase për çdo të mirë shpërblehesh me 

dhjetë, dhe kështu llogaritet se ke bërë agjërim gjatë tërë 

kohës”.  

Kërkova -rrëfen Abdullahu- kështu që u ngarkova (me se nuk 

pata mundësi). Thashë: O i dërguari i Allahut, unë kam forcë. 

Atëherë agjëro agjërimin e pejgamberit të Allahut, Davudit, 

alejhisselam dhe -më sugjeroi- mos shto më shumë se kaq.  

Si ka qenë agjërimi i pejgamberit të Allahut, Davudit, alejhis-

selam?- e pyeta.  

Gjysma e jetës (një ditë po e një jo). Kur Abdullahu u plak, 

thoshte: Ah sikur ta pranoja lehtësimin e Pejgamberit, alejhi-

sselam! ".5 
Porosia e Muhammedit a.s. për atë që quhet maksimum në 

adhurim, e që më shumë nuk mund të tejkalohet, ngase kalon në 

një ekstrem, që herët a vonë ose shpie në pendim për vendimin e 

marrë që nuk do të mund ta mbash, ose -Allahu na ruajttë!- adhu-

rimi do të kalojë në monotoni, e kështu do të humbësh më shumë 

se sa ke fituar.  

                                                 
5 Sahihu'l Buharijj, pj. 7, f. 87. 
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Jo vetëm kaq, Abdullahu, siç rrëfen gruaja e tij për të, prej se 

ishte martuar, kurrë nuk kishte fjetur me të, kështu që babai i tij e 

qortoi. Muhammedi, alejhisselam, e takoi Abdullahun dhe ia dha 

këtë këshillë.:  

Meqë Muhammedi a.s. pa vullnetin e madh të Abdullahut, i 

dha atij mundësi të ndryshme, të cilat kanë shpërblim të madh: 

 Agjëro tri ditë në çdo muaj, 

 Në çdo të dhjetën ditë agjëroje një ditë do të kesh shpërbli-

min e ditëve të tjera, 

 Në çdo të dhjetën ditë agjëro dy ditë, do të kesh shpërblimin 

e ditëve të tjera, 

 Agjëro në çdo të nëntën ditë një ditë do të kesh shpërblimin e 

tetë ditëve, 

 Agjëro çdo të tetën ditë, e do të kesh shpërblimin e shtatë 

ditëve, 
 Agjëro pesë ditë në çdo muaj, 

 Agjëro shtatë ditë në çdo muaj, 

 Agjëro nëntë ditë në çdo muaj, 

 Agjëro njëmbëdhjetë ditë në çdo muaj, 

 Agjëro dymbëdhjetë ditë në çdo muaj, 

 Agjëro pesëmbëdhjetë ditë në çdo muaj, 

 Prej çdo xhumaje (jave), agjëro të hënën e të enjten, 

 Prej çdo xhumaje (jave), agjëro nga tri ditë, 

 Agjëro katër ditë në çdo javë,  

 Agjëro një ditë po e një ditë jo, agjërim ky i Davudit a.s.. 

 

Në fund të hadithit, Abdullahu sikur ndjeu keqardhje për atë 

që kishte vendosur sa kishte qenë i ri, ngase, kur u plak dhe u do-

bësua, agjërimi e mundonte më shumë. Por, prapëseprapë, ai nuk 

ndërpreu agjërimin dhe thoshte: Sikur ta pranoja lehtësimin e 

Muhammedit, alejhisselam, do të ishte më e dashur për mua se 
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çdo gjë tjetër, por unë jam ndarë nga ai në një gjendje (i vendo-

sur për agjërim) që urrej tani të largohem nga ajo vendosmëri6.  

Pastaj, Pejgamberi a.s. rrëfeu qartë se agjërimi i pandërprerë, 

nuk konsiderohet agjërim. Të shohim së pari hadithin e më pas 

sqarimin adekuat: 

“Nuk ka agjëruar ai që agjëron tërë kohën”.7 

Në versionin e Imam Muslimit këtë gjë e tha tri herë Pejga-

mberi, alejhisselam, për të na e bërë me dije se një gjë e tillë, 

edhe pse ka qëllim të mirë, është e gabuar. 

“Nuk ka agjëruar ai që agjëron tërë kohën, nuk ka agjëruar 

ai që agjëron tërë kohën, nuk ka agjëruar ai që agjëron tërë 

kohën”.8 
Ebu Hatimi, duke sqaruar hadithin “Ai që agjëron gjatë tërë 

kohën, as nuk ka agjëruar dhe as nuk ka ngrënë”, thotë: Mohimi i 

agjërimit është bërë për arsye se ai që agjëron gjatë tërë kohës, 

agjëron edhe ditët që janë të ndaluara për t’u agjëruar, si: ditët e 

Bajrameve, ditët e Teshrikut, etj. Ky njeri as nuk ka agjëruar gji-

thmonë, që të shpërblehet, për shkak se ai ka rënë në mëkat kur i 

ka agjëruar ditët që, fetarisht është e ndaluar të agjërohen. Mu për 

këtë arsye, Muhammedi, alejhisselam, për atë që agjëron pandër-

prerë, duke përfshirë këtu edhe ditët e ndaluara, ka thënë: 

“Kush agjëron gjatë tërë kohës, atij Xhehenemi do t’i ngush-

tohet kështu, duke rrumbullakësuar gishtin e madh dhe atë 

pranë tij (gishtin tregues)”.9 

Madje, tek hanefitët, edhe nëse agjëron tërë vitin, përjashtuar 

ditët e ndaluara, gjithashtu është mekruh tenzihen (vepër e papël-

qyer)10. 

                                                 
6 Fet'hu'l Bari, komentimi i hadithit 1839. 
7 Sahihu'l Buharijj, pj.7, f. 91. 
8 Sahihu Muslim, pj. 6, f. 44. 
9 Sahihu Ibni Hibban, pj. 15, f. 164. 
10 Fikhu hanefi, Abdul Hamid Mahmud Tuhmaz, Përktheu: Selim Sulejmani, 

Gjilan, 2006, pj. I-rë -Ibadat-, f. 499. 
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Avn b. Ebi Xhuhajfe rrëfen nga babai i tij se Pejgamberi, ale-

jhisselam, kishte vëllazëruar Selmanin dhe Ebu Derdanë. Një ditë 

Selmani vizitoi Ebu Derdanë dhe e pa Ummu Derdanë me rroba 

pune (jo me rroba solemne).  

- Çfarë ke, oj Ummu Derda?- pyeti Selmani. 

- Vëllai yt, Ebu Derdaja, sikur ka harruar dynjanë- u përgjigj 

ajo. 

Erdhi Ebu Derdaja dhe përgatiti ca ushqim. 

- Ha!- tha Ebu Derdaja. 

Unë nuk do të ha derisa të hash edhe ti- nguli këmbë Selmani. 

Filloi Ebu Derdaja të hante (prishi agjërimin). Kur erdhi nata, 

Ebu Derdaja u bë gati të falej, e Selmani i tha: Fli.  

Fjeti Ebu Derdaja. Pak më vonë u bë gati të çohej, por Selm-

ani prapë i tha: Fli. Dikur nga fundi i natës, Selmani i tha: Ngrihu 

tash. U falën bashkë, dhe me atë rast Selmani i dha një këshillë të 

madhe Ebu Derdasë: 

“Ti ke obligim ndaj Allahut (ta adhurosh), ndaj vetes (të pu-

shosh), ndaj familjes (të përmbushësh nevojat e tyre), dhe gji-

thçkaje jepi të drejtën e vet”. 

Ai shkoi dhe e informoi Muhammedin, alejhisselam, për këtë. 

Pejgamberia.s., tha: “Selmani ka thënë të vërtetën!”.11 

Muhammedi, alejhisselam, ishte njeriu që adhuronte Allahun 

më së shumti, ishte krijesa që më së shumti e njihte Allahun, dhe 

rrjedhimisht ia kishte edhe frikën më së shumti, megjithatë nuk 

vepronte kështu. Madje as nuk agjëronte një ditë po e një jo. Enes 

b. Maliku transmeton: 
Tre njerëz prej të afërmve, erdhën në shtëpitë e grave të 

Pejgamberit s.a.v.s. dhe pyetën për ibadetin e Pejgamberit 

s.a.v.s. e, pasi morën përgjigje, atyre iu duk se kjo është pak, 

dhe thanë: “Ku jemi ne e ku është Pejgamberi s.a.v.s., Allahu 

atij ia ka falur të gjitha mëkatet e mëparshme dhe ato që pa-

sojnë”. Njëri prej tyre tha: “Sa më përket mua, unë tërë nat-

                                                 
11 Sahihu’l Buhari, pj. 4, f. 76. 
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ën do të falem”. I dyti tha: “Unë vazhdimisht do të agjëroj”. 

I treti tha: “Unë do të izolohem prej grave dhe kurrë nuk do 

të martohem”. Kur erdhi i Dërguari i Allahut s.a.v.s. u tha: 

“A jeni ju që keni thënë këtë e këtë? Sa më përket mua, pasha 

Allahun, unë jam më i drojtur dhe më i devotshëm ndaj 

Allahut se ju, por unë agjëroj e ha, falem e fle, dhe bëj jetë 

bashkëshortore! Kush largohet nga Syneti im, ai nuk më për-

ket mua”.12 
Mu për këtë, Allahu me Urtësinë dhe Mëshirën e Tij e ka ndi-

hmuar këtë Ymet duke i shumëfishuar shpërblimin: një me dhje-

të. Nëse agjëron tri ditë në çdo muaj konsiderohet se ke agjëruar 

tridhjetë ditë, ngase 3x10=30. Abdullah b. Amri rrëfen:  
“Pejgamberi, alejhisselam, tha: Ti po agjëron gjatë tërë ko-

hës dhe po falesh gjatë tërë natës?  

Thashë: Po. 

Nëse bën kështu, e ke lodhur syrin, e ke dobësuar veten (shpi-

rtin); nuk ka agjëruar (agjërim me shpërblim) ai që agjëron 

tërë kohën. Agjërimi i tri ditëve është agjërim i tërë kohës. 

Po unë mundem më shumë- u arsyetova. 

Agjëroje agjërimin e Davudit, alejhisselam, - më sugjeroi-, i 

cili agjëronte një ditë e hante një ditë, dhe, kur takohej me ar-

mikun, nuk ikte”.13 

Shënim: Nga forma e jashtme e hadithit, kuptohet se ndalesa 

vlen edhe më shumë atëherë kur është kohë lufte dhe muslimani 

ka nevojë të jetë fizikisht më i përgatitur se herë të tjera. Pejgam-

beri, alejhisselam, në fillim i tha se agjërimi e lodh syrin dhe do-

bëson shëndetin, për t’ia bërë me dije se Davudi, alejhisselam, 

ishte më i fortë se Abdullahu, por, megjithatë, ai praktikonte këtë 

formë dhe kurrë nuk është dobësuar nga agjërimi, në mënyrë që, 

kur të takohej me armikun, të ikte nga fushëbeteja. As Abdullahu 

nuk ka ikur, po kjo ishte këshillë për të.  

                                                 
12 Sahihu'l Buhari, pj. 15, f. 493. 
13 Sahihu'l Buhari, pj. 7, f. 95. 
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Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevvalit, muajit pas Ramazanit, 

është sikurse agjërimi i tërë vitit. Si? Lexojeni këtë hadith, së 

pari, e pastaj mendoni: 

“Kush agjëron Ramazanin e pastaj e përcjell edhe me gjashtë 

ditët tjera të muajit vijues, Shevval, ai konsiderohet sikur të 

ketë agjëruar tërë vitin”.14 

Si? A nuk thamë më herët se rregull tek Allahu është që për 

një të mirë të shpërblejë së paku me dhjetë?! Ramazani ka 30 

(ditë) x 10 (një ditë e Ramazanit vlerësohet me dhjetë ditë)= 300 

(ditë) + 6 (ditë të Shevvalit) x 10 (sa është shpërblimi për një 

ditë)= 60 (ditë). 300+60= 360 (ditë sa ka viti hënor). Ky rregull 

është përfituar nga ajeti: 

“Kush vjen me një (punë) të mirë, ai (në Ditën e Gjykimit) 

shpërblehet dhjetëfish, e kush vjen me (vepër) të keqe, ai 

ndëshkohet vetëm për të. Atyre nuk u bëhet e padrejtë”. (el-

En’am, 160) 

Ose, agjërimi i Ramazanit dhe agjërimi i tri ditëve prej çdo 

muaji, përmbledhin agjërimin e tërë vitit. Sikur ta merrnim shpër-

blimin e Ramazanit si shpërblim vetëm mujor dhe t’i llogarisnim 

vlerat e agjërimit të tri ditëve prej çdo muaji, prapë do të na dilte 

se agjërojmë tërë vitin. Agjëruam Ramazanin dhe mbaruam me 

një muaj, pastaj, nëse agjërojmë 3 ditë prej çdo muaji, sa kohë që 

dita shpërblehet me dhjetë të tjera, na del se ne agjëruam atë muaj 

në tërësi, dhe si rezultat na bie se kemi agjëruar tërë vitin. 

Ebu Uthmani rrëfen se Ebu Hurejre ishte në një udhëtim dhe, 

kur arritën në cak (ose u ndalën për të drekuar), i dërguan një 

njeri që ta ftonte për të ngrënë. Ebu Hurejren e gjeti duke u falur. 

Jam agjërueshëm- tha Ebu Hurejre. Kur u shtrua dreka dhe gati sa 

nuk u ngopën, erdhi Ebu Hurejre dhe filloi të hante. Njerëzit fi-

lluan ta shikonin njeriun që e dërguan tek Ebu Hurejre (duke 

menduar se ai i kishte mashtruar).  

Përse më shikoni, ai më tha se është agjërueshëm?- tha njeriu. 

                                                 
14 Sahihu Muslim, pj. 6, f. 66. 
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Të vërtetën po e thotë -e arsyetoi Ebu Hurejre-. E kam dë-

gjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: 

“Agjërimi i muajit të durimit (Ramazanit) dhe tri ditëve të 

çdo muaji, është sikur agjërimi i tërë vitit”.  

Unë jam duke ngrënë në lehtësimin e Allahut dhe jam duke 

agjëruar në shumëfishimin e shpërblimit nga Allahu”.15 

2. Ai që agjëron agjërimin vullnetar, mund ta prishe atë dhe të 

mos e kompensoje fare.  

Gjithashtu Muhammedi, alejhisselam, ka thënë: Agjërimi vu-

llnetar është sikurse sadakaja që jep njeriu nga pasuria e tij; nëse 

do, e jep, e nëse nuk do, e mban për vete”.16 

Shumica e dijetarëve (xhumhuri)17, siç përmendet në Nejlu’l 

evtar, kanë këtë qëndrim, kurse Imami Ebu Hanife, Maliku, Sha-

fiu, Ahmedi, Hasan el-Basriu, mendojnë se ajo ditë duhet të ko-

mpensohet18.  

                                                 
15 Musnedi i Imam Ahmedit, pj.21, f. 293 
16 Transmeton Nesaiu në Sunenin e tij, pj. 8, f.22 ndërsa Albani në Sahihu ve 

daifu suneni'n Nesaijj, pj. 5, f. 466 e ka cilësuar të mirë-hasen. 
17 Nejlu’l evtar sherhu munteka’l ahbar min ehadithi sejjidi’l ahjar, Muhammed 

b. Ali Muhammed esh-Shevkani, b. 5, Daru’l hadith, Kajro, Egjipt, 1998, pj. 

3-4, f. 232-233 
18 Shafiu mendon se është synet plotësimi i ditës së agjërimit vullnetar, sikurse 

është synet edhe kompensimi i agjërimit vullnetar që prishet. Hanbelitët me-

ndojnë po kështu. Hanefitët mendojnë se dita e prishur e agjërimit vullnetar 

patjetër duhet të kompensohet. Edhe prishja, po edhe mos kompensimi janë 

mekruh tahrimen (ndalese e urryer). Imam Maliku ka zgjedhur një mendim 

mesatar. Ai mendon se plotësimi i ditës me agjërim vullnetar si dhe kompe-

nsimi nëse është prishur janë farz, përveç në rastet kur prindërit a mësuesi-ho-

xha e këshillon të birin-studentin ta prishë atë si mëshirë e dhimbje për 

gjendjen e tij të dobët shëndetësore. Në këtë rast lejohet prishja e agjërimit 

dhe nuk ka nevojë fare për kompensim. Kjo që tha Maliku, sigurisht që për-

puthet edhe me hadithin e Selmanit dhe Ebu Derdasë, Allahu qoftë i kënaqur 

me ta. Këta mendojnë se, nëse njeriu prish agjërimin, atëherë ai duhet të mos 

hajë në pjesën e mbetur të ditës, kurse Xhumhuri thonë se kjo është më mirë, 

po nuk e kushtëzojnë. Kitabu’l fikhi ala el-medhahibi’l erbeah, Abdurrahman 

el-Xhuzejri, el-Mekteb eth-thekafijj, Az’har, Kajro, 2000, pj. 1, f. 427  
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Ibni Abdu’l Berr-rri përcjell kompaktësinë e dijetarëve se pri-

shja e agjërimit vullnetar me arsye dhe justifikim nuk obligon ko-

mpensimin e tij19.  

 

3. Agjërimin vullnetar mund ta bësh nijet edhe pas gdhirjes, kurse 

të detyrueshmin, duhet ta bësh patjetër para lindjes së diellit. 

Ja edhe argumentet përkatëse për ketë: 

Ibni Omeri transmeton nga babai, Omeri, e ky nga e bija 

Hafsa, gruaja e Pejgamberit, alejhisselam, se: 

“Kush nuk vendos për agjërim para agimit, ai nuk ka agjë-

rim”.20 

Aisheja, nëna e besimtarëve, rrëfen: Një ditë më tha Pejga-

mberi, alejhisselam: 

“Oj Ajshe, a keni diçka për të ngrënë”? 

Jo, nuk kemi asgjë, o i dërguari i Allahut- i thashë.  

Atëherë unë po agjëroj- tha ai. 

Doli Pejgamberi, alejhisselam, ndërsa neve na sollën një 

dhuratë apo erdhi një mysafir dhe, kur u kthye Pejgamberi, 

alejhisselam, i thashë: O i dërguari i Allahut, na kanë dhënë 

një dhuratë ose na ka ardhur një mysafir, ta kam ruajtur pak 

ushqim. 

Ç’është?- më pyeti. 

Hajs21- i thashë. 

Ma sill-i kishte thënë Pejgamberi a.s. 

Ia solli dhe e hëngri. Më tha: Në mëngjes gdhiva agjëruesh-

ëm”.22 

                                                 
19 Sherhu'n Nevevijj ala Muslim, komentimi i kapitullit: Babu xhevazi savmi'n 

nafileti bi nijjetin min en-nehari kable'z zevali ve xhevazi fitri's saimi neflen 

min gajri udhrin. 
20 Sunen Ebi Davud, pj. 6, f. 445, Sunenu't Tirmidhijj, pj.3, f. 179. Shejh Albani 

hadithin në Sahihu ve daifu suneni Ebi Davud dhe Sahihu ve daifu suneni't 

Tirmidhijj e ka cilësuar autentik. 
21 hurma me tëlyen e djathë, ose një lloj ushqimi-përshesh i përzier. 
22 Sahihu Muslim, pj. 6,f. 25. 
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Ka thënë Imam Neveviu: Në këtë hadith ka argument për 

xhumhurin se lejohet nijeti për agjërim vullnetar në mëngjes deri 

para mesditës.  

Hanefitët kanë thënë se derisa agjërimet që duhet të defino-

hen patjetër, si: agjërimi i Ramazanit, zotimit, shpagimit, kompe-

nsimit, duhet të bëhen nijet gjatë natës, agjërimi vullnetar (nafile) 

mund të bëhet gjatë ditës. Argument kanë marrë hadithin që për-

mendëm pak më lart23.  

Disa dijetarë të tjerë thonë - Jo, nuk është kështu, për arsye se 

Muhammedi, alejhisselam, e prishi agjërimin për shkaqe shënde-

tësore, e nijetin e kishte bërë qysh gjatë natës24.  

Tirmidhiu përmend mendimin unanim të dijetarëve se nijeti 

gjatë natës bëhet vetëm për Ramazanin, kompensimin e Ramaza-

nit, agjërimin e zotuar, ndërsa agjërimin vullnetar mund ta bëjë 

edhe pas lindjes së diellit25, edhe pse Ibni Omeri, Xhabir b. Zejdi, 

Maliku, Muzenijji dhe Davudi mendojnë se agjërimi, bazuar në 

hadithin:  

Nuk ka agjërim ai që nuk e bën nijet gjatë natës”26, nuk vlen. 

Sipas tyre hadithi flet për agjërimin, qoftë farz a nafile27.  

 

4. Agjërimi vullnetar duhet të ruhet nga gjërat që i zbehin ima-

zhin e tij, si heshtja ose gjëra të tjera, për të cilat njeriu nga 

mosdija imagjinon se janë të mira. Ibni Abbasi rrëfen se de-

risa Pejgamberi, alejhisselam, ishte duke agjëruar pa një njeri 

që qëndronte në këmbë. Pyeti për të, e i thanë se ishte Ebu 

                                                 
23 Nasbu’rr rrajeh tahrixhu ehadithi’l hidajeh, Xhemaluddin Ebu Muhammed 

Abdullah b. Jusuf ez-Zejelijj, b. 1, Daru’l kutubi’l ilmijjeh, Bejrut, Liban, 

1996, f. 455-456. 
24 Sherhu'n Nevevijj ala Muslim, komentimi i kapitullit: Babu xhevazi savmi'n 

nafileti bi nijjetin min en-nehari kable'z zevali ve xhevazi fitri's saimi neflen 

min gajri udhrin. 
25 Sunenu't Tirmidhijj, pj.3, f. 179. 
26 Tirmidhiu. 
27 Tuhfetu'l ahvedhijj, komentimi i hadithit 662. 
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Israili. Është zotuar se do të rrijë në këmbë e nuk do të ulet, 

nuk do të hyjë nën hije, nuk do të flasë dhe do të agjërojë. 

Pejgamberi, alejhisselam, tha: 

Urdhëroje le të flasë, le të hyjë nën hije, le të ulet dhe le ta 

vazhdojë agjërimin”.28 

Ibni Haxheri, nga hadithi në fjalë, kishte nxjerrë rregullën se 

çdo gjë që e shqetëson njeriun, nuk është adhurim, si: ecja zbath-

ur, qëndrimi në diell, edhe nëse zotohen nuk bën të kryhen, ngase 

nuk janë adhurime29.  

Kurtubiu shton e thotë: Në tregimin e Ebu Israilit është thek-

suar një fakt i xhumhurit se nuk obligohet kefareti (shpagimi) i 

zotimit për mëkat ose gjëra që nuk janë në kuadër të adhurimit-

ibadetit. Kur ia përmendën këtë gjë, Maliku tha: Nuk kam dë-

gjuar të ketë thënë Pejgamberi, alejhisselam, se ai duhet të shpa-

guajë zotimin (të bëjë kefaret)30.  

 

5. Nëse ftohesh në ndonjë drekë dhe je agjërueshëm, atëherë ke 

mundësi të mos hash, nëse do, dhe të hash, nëse sheh ndonjë 

arsye. Nafiu transmeton se e ka dëgjuar Ibni Omerin duke 

thënë: Ka thënë Pejgamberi, alejhisselam,: 

“Kur të thirreni, përgjigjjuni ftesës”. 

Ibni Omeri shkonte në dasma apo dreka, edhe pse ishte agjë-

rueshëm”31.  

Muslimi transmeton se Muhammedi a.s.: “Shkonte edhe pse 

ishte agjërueshëm”. 

Nëse dikush ftohet (për ndonjë drekë etj.), le t’i përgjigjet fte-

sës; nëse është agjërueshëm, le të lutet për ta, e nëse nuk 

është agjërueshëm, atëherë le të hajë”.32 

                                                 
28 Sahihu'l Buharijj, pj. 20, f. 410 
29 Fet'hu'l bari, Ibni Haxher, komentimi i hadithit 6210 
30 Ibid.  
31 Sahihu'l Buharijj, pj. 16, f. 172 
32 Sahihu Muslim, pj. 7, f. 287. 
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Agjërimet vullnetare ditore, 

mujore dhe vjetore 

A. Ditët e lejuara dhe ditët e ndaluara 

Para se të theksojmë disa gjëra lidhur me këtë, fillimisht, kuj-

toj se do të ishte mirë të jepnim një sqarim të shkurtër rreth faktit 

se Muhammedi, alejhisselam, nuk dallonte ditë të caktuara për 

agjërim, përveç atyre që na janë të njohura. Alkameja rrëfen se e 

kishte pyetur Aishen: 

A dallonte ndonjë ditë i Dërguari i Allahut?  

Jo, - iu përgjigj Aisheja-, vepra e tij ishte e përhershme. Po 

cili prej jush mund të përballojë atë (durim për adhurim, agj-

ërim në këtë rast), që përballonte i Dërguari i Allahut?!”.33 

Ibni Haxheri, duke komentuar këtë hadith, e përmend se bë-

het fjalë për dallimin e ditëve të panjohura me agjërim, si: e shtu-

na, e diela, etj. E për agjërimin e ditës së hënë dhe të enjte janë 

thënë hadithe të sakta, siç do t’i përmendim më poshtë. 

Ndoshta bëhet fjalë për dallimin e vetëm tri ditëve të bardha 

për agjërim, në mënyrë që të mos mbetet vetëm me ato ditë, nga-

se sikur Pejgamberi, alejhisselam, t’i veçonte vetëm ato tri ditë, 

do të kishte vazhduar në atë gjendje, sepse ai dëshironte që adhu-

rimet t’i vazhdonte gjithmonë. Por, meqë ai agjëronte edhe më 

shumë, më shumë se këto tri ditë, atëherë ai nuk dallonte asgjë. 

Dhe, siç është transmetuar tek Muslimi nga Aisheja, Allahu qoftë 

i kënaqur me të:  

Agjëronte prej çdo muaji nga tri ditë dhe nuk brengosej se 

cilat ditë ishin ato (të fillimit, mesit apo fundit të muajit)”34.  

Ndoshta të dalluara, por me ndalesë, janë ditët e përmendura 

në këtë hadith: 

                                                 
33 Sahihu'l Buhari, pj. 7, f. 105. 
34 Fet’hul Bari, h. 1851. 
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Pejgamberi ndaloi agjërimin e gjashtë ditëve të vitit, të cilat 

janë të dalluara : Tri ditë të Teshrikut, Dita e Fitër Bajramit, 

Dita e Kurban Bajramit dhe Dita e Xhuma”.35 

1. Ditët e lejuara 

- Dita e hënë dhe e enjte. Kur Pejgamberi, alejhisselam, ishte 

pyetur për sekretin e agjërimit të ditëve - e hënë dhe e enjte, ki-

shte dhënë dy përgjigje: 

Në këtë ditë kam lindur dhe në këtë ditë më ka zbritur shpa-

llja”.36 

Kurse sekreti i dytë i agjërimit të këtyre dy ditëve, është: 

Veprat prezantohen para Allahut ditën e hënë dhe të enjten, 

kështu që unë dua që vepra ime të prezantohet duke qenë 

agjërueshëm”.37 
- Agjërimi i tri ditëve të çdo muaji. Ebu Hurejre rrëfen se: 

I dashuri im, Pejgamberi, alejhisselam, më ka porositur për 

tri gjëra: agjërimin e tri ditëve të çdo muaji, dy rekate të na-

mazit duha dhe faljen e vitrit para se të fle”.38 

Preferohet, unanimisht, që këto tri ditë të jenë të mesit, që ja-

në: dita e 13, 14 dhe 15.  

- Agjërimi i Ashures. Ashurja ka qenë prej ditëve që Pejgam-

beri, alejhissalatu vesselam, shpresonte të ketë vlerë më shumë se 

ditët e tjera. Ibni Abbasi rrëfen, kur ishte pyetur për agjërimin e 

ditës së Ashures:  

Nuk di të ketë agjëruar Pejgamberi, alejhissalatu vesselam, 

ndonjë ditë, që shpresonte të ketë vlerë më shumë se sa ditët e 

                                                 
35 Hadithi është autentik. Shih: Sahihu’l xhamii: 6961. 
36 Sahihu Muslim, pj.6, f. 52. 
37 Sunenu't Tirmidhijj, pj. 3, f. 206. Albani kete hadith e ka vlerësuar si autentik. 

Shih: Sahihu tahrixhi’l mishkah, recensimi i dytë (2056), et-Ta’lik err-rregib 

(2/84) dhe el-Urva (949). 
38 Sahihu'l Buharijj, pj. 7, f. 98. 
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tjera, përveç këtyre ditëve (të muajit Ramazan) dhe Ditës së 

Ashures".39 

Agjërimi i kësaj dite ka qenë prej agjërimeve të para të ligjë-

suara në fenë tonë. Këtë e sqaron shumë mirë edhe Aisheja, nëna 

e besimtarëve, e cila transmeton:  
Ashurja ishte një ditë, që e agjëronin kurejshitët edhe para 

ardhjes së Islamit. Edhe Pejgamberi a.s. e agjëronte, por, kur 

erdhi në Medinë, përveçqë e agjëroi vetë, i urdhëroi edhe të 

tjerët ta agjëronin. Kur erdhi obligimi për Ramazan, atëherë 

çështja mbeti vullnetare: Kush dëshironte, e agjëronte e kush 

donte, e linte".40 
E për sa i përket agjërimit të saj, dijetarët kanë përmendur se 

agjërimi i kësaj dite duhet të bëhet: agjërimi i tri ditëve pikërisht: 

ditën e 9, të 10 dhe të 11 ose agjërimi i ditës së 9 dhe të 10.  

- Agjërimi në Arafat. Vlerën e agjërimit të kësaj dite e përsh-

kruan ky hadith autentik, i shënuar nga Imam Muslimi: 

Agjërimi i Ditës së Arafatit, kam shpresë tek Allahu se fal 

mëkatet e vitit paraprak dhe atij vijues, kurse për agjërimin e 

Ditës së Ashures shpresoj sei fal mëkatet e vitit të kaluar”.41 

Megjithatë, Dita e Arafatit agjërohet nga ata që nuk janë në 

haxh, sepse, haxhinjtë nuk e agjërojnë këtë ditë për shkak të vësh-

tirësive eventuale. Kur Pejgamberi, alejhisselam, kishte bërë ha-

xhin dhe kishte qenë në Arafat, disa kishin menduar se Pejgambe-

ri, alejhisselam, ishte agjërueshëm, po unë - rrëfen Ibni Abbasi, ia 

dërgova një gotë me qumësht, dhe ai e piu42.  

Ebu Hanife kishte lejuar agjërimin në Arafat për haxhiun, me 

kusht që agjërimi të mos e dobësojë43.  
                                                 
39 Transmeton Nesaiu ndërsa Shejh Albani në: Sahihu ve daifu sunen'in Nesai, e 

ka cilësuar si autentik nën nr: 285. 
40 Buhariu dhe Muslimi. 
41 Sahihu Muslim, pj.6, f. 55. 
42 Sahihu'l Buhari, pj. 7, f. 110. 
43 Kitabu’l fikhi ala el-medhahibi’l erbeah, Abdurrahman el-Xhuzejri, pj. 1, f. 

426. 
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2. Ditët e ndaluara 

- Agjërimi i vetëm Ditës së Xhuma. Nëse njeriu vendos të 

agjërojë ditën e Xhuma pa i paraprirë një ditë ose pa e percjellë 

me një ditë pas, atëherë ai agjërim nuk vlen dhe ai njeri duhet ta 

prishë atë. Muhammed b. Abbadi e pyeti Xhabirin: 

A ka ndaluar Pejgamberi, alejhisselam, nga agjërimi i Ditës 

së Xhuma? 

-Po- i kishte thënë.44 

Ebu Hurejre rrëfen se e kishte dëgjuar Pejgamberin, alejhis-

selam, duke thënë: 

Le të mos e agjërojë askush Ditën e Xhuma pa i bashkëngjitur 

një ditë para ose pas”.45 

- Agjërimi i gruas pa lejen e burrit. Imamët, Ebu Hanife dhe 

Ahmedi, urrenin agjërimin e gruas, burri i së cilës ndodhej në 

shtëpi, dhe bëhej pa lejen e tij46. Pejgamberi, alejhisselam, ka thë-

në: 

Nuk i lejohet gruas të agjërojë vullnetarisht, derisa burri i saj 

ndodhet në shtëpi përveç nëse ai e lejon”.47 

-Ndalohet agjërimi i bajrameve. Meqë bajramet janë festa të 

gëzimit, hajës, pijes, vizitave, Pejgamberi, alejhisselam, e ndaloi 

të agjërohen. Ebu Ubejdi, shërbëtori i Ibni Ez’herit, rrëfen se ka 

prezantuar në një bajram me Omerin, Allahu qoftë i kënaqur me 

të, i cili ka thënë: 

Këto dy ditë Pejgamberi, alejhisselam, i ka ndaluar të agjëro-

hen: Ditën e Fitër-Bajramit dhe ditën tjetër, ditën kur ju hani 

nga kurbanët tuaja”.48 

                                                 
44 Sahihu'l Buhari, pj. 7, f.104. 
45 Sahihu'l Buhari, pj. 7, f.105. 
46 Kitabu’l fikhi ala el-medhahibi’l erbeah, Abdurrahman el-Xhuzejri, pj. 1, f. 

427. 
47 Buhariu dhe Muslimi. 
48 Sahihu'l Buhari, pj. 7, f. 113. 
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Agjërimi i Ditëve të Teshrikut 

Cilat janë Ditët e Teshrikut dhe përse quhen kështu? 

Ditët e Teshrikut janë tri ditët vijuese të ditës së Kurban-Baj-

ramit. Janë quajtur kështu për shkak të teshrikut të mishit që në 

shqip ka domethënie të tharjes së mishit në diell. Disa kanë thënë 

se ka të bëjë me lindjen e diellit, ngase kurbanët nuk theren pa 

lindur dielli49. 

Edhe pse në bazë të disa haditheve,50 mund të kuptohet se 

lejohet agjërimi i këtyre ditëve për ata që nuk therin kurban, me-

gjithatë mendimi kompakt, i bazuar në shumë hadithe të tjera au-

tentike është se ato nuk agjërohen. Pejgamberi, alejhisselam, ka 

thënë: 

Ditët e Teshrikut janë ditë të hajes dhe pijes”.51 

Të përmendim mendime rreth agjërimit të këtyre ditëve: 

 Disa, bazuar në këtë hadith, kanë thënë se agjërimi nuk lejo-

het në asnjë mënyrë. Këtë mendim e ka thënë edhe Ebu 

Hanife. 

- Ndalohet agjërimi i një dite para Ramazanit, përveç nëse 

njeriu ka qenë prej atyre që kanë agjëruar një ditë po e një ditë jo, 

ose kanë agjëruar të hënat dhe të enjtet, e kështu njëra nga këto 

ditë ka qëlluar të jetë dita e fundit e muajit Shaban. Apo edhe në-

se njeriu gjysmën e dytë të muajit Shaban, për të cilën kanë ardh-

ur hadithe që e ndalojnë agjërimin në të, do ta lidhë me agjërimin 

e pjesës së parë. D.t.th.: të agjërojë tërë muajin. Kjo lejohet52. Pej-

gamberi, alejhisselam, ka thënë: 

                                                 
49 Hamdi Hamid Subuh, Xhamiu’l ehadithi’s sahihahti fi’s sijami ve’l kijami 

ve’l I’tikafi, b. 1, Daru Ibni Hazmi, Bejrut, Liban, 1997, f. 108. 
50 Aisheja dhe Ibni Omeri kanë thënë se: “Nuk është lejuar agjërimi i ditëve të 

Teshrikut përveç për ata që nuk kanë pas mundësi për të therur kurban.” 

Sahihu'l Buhari, pj. 7, f. 120. 
51 Sahihu Muslim, pj. 5, f. 492. 
52 http://www.islamqa.com/index.php?ref=26850&ln=ara. 
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Kam ndaluar agjërimin e një dite para Ramazanit, agjërimin 

e Ditës së Kurban -Bajramit, agjërimin e Ditës së Fitër-Baj-

ramit dhe Ditët e Teshrikut”.53 

Ebu Hurejre transmeton se Pejgamberi, alejhisselam, ka thë-

në: 

Mos paraprini Ramazanin me agjërimin e një a dy ditëve pa-

ra tij, përveç atij që ka agjëruar rregullisht: ai le të agjëro-

jë”54. 

Ka thënë Neveviu në koment të këtij hadithi: 

“Në këtë hadith shprehet qartazi ndalesa e prirjes së Ramaza-

nit me agjërimin e një a dy ditëve më para tij për ata që nuk e 

kanë pasur zakon agjërimin (e ditëve të hëna a të enjte, apo një 

ditë po e një ditë jo) apo lidhjen e tij me Ramazan (sikurse e për-

mendëm më parë për muajin Shaban). Nëse agjërimin e Rama-

zanit nuk e lidh me atë të mëparshmin (nga tërë muaji i Shabanit), 

apo nuk e ka pasur zakon një gjë të tillë, atëherë ai e ka të ndaluar 

të agjërojë.”  

B. Agjërimi mujor i lejuar dhe i ndaluar 

Pejgamberi, alejhisselam, nuk agjëronte tërësisht asnjë muaj 

përveç Ramazanit, por nuk linte pa agjëruar të paktën diçka në 

çdo muaj. Ibni Abbasi transmeton: 

Nuk ka agjëruar asnjë muaj të plotë kurrë me përjashtim të 

muajit të Ramazanit. Ai agjëronte aq shumë, saqë dikush 

edhe betohej se ai nuk hante (ishte agjërueshëm) dhe hante 

(nuk agjëronte) aq shumë, saqë dikush betohej e thoshte: Ai 

nuk është agjërueshëm”.55 

Prej haditheve që përmendëm, kuptohet se nuk është mirë të 

lihet asnjë muaj pa agjëruar ndonjë ditë, sikur që përfundojmë se 

                                                 
53 Sahihu’l xhamii, 6964. 
54 Buhariu dhe Muslimi. 
55 Sahihu'l Buhari, pj. 7, f. 81. 
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agjërimi vullnetar nuk ka ditë të caktuara. Synet është të agjërosh 

vullnetarisht tërë vitin, me përjashtim të Ramazanit, bajrameve 

dhe ditëve të Teshrikut56.  

Këtu klasifikimi i muajve nuk do të bëhet në të lejuar dhe të 

ndaluar, por do të jetë në bazë të radhitjes së tyre vjetore me dis-

pozitat përkatëse.  

1. Agjërimi në muajin Muharrem 

Imam Muslimi transmeton se Pejgamberi a.s. ka thënë:  

Agjërimi më me vlere pas atij të Ramazanit, është agjërimi i 

muajit Muharrem”.  

2. Muaji Rexheb 

Rreth muajit Rexheb është folur shumë. Përkitazi me të janë 

rrëfyer hadithe të kategorisë daif-të dobëta më shumë se ç’janë 

rrëfyer hadithe autentike. Sido që të jetë, vlera e këtij muaji është 

e pakontestueshme sidomos kur dihet fakti se ai është prej muaj-

ve të shenjtë, që janë: Dhu’l Ka’de, Dhu’l Hixh-xheh, Muharrem 

dhe Rexheb.  

Hanbelitët kanë thënë se veçimi i këtij muaji me agjërim 

është i urryer. Këtë mendim e thotë edhe Ebu Hanife, porse me 

një sqarim të shkëlqyer, që vërehet se është kuptuar mirë prej tij 

ajo që fshihet në mes rreshtave të haditheve: “Agjërimi në muajt 

e shenjtë, në mesin e të cilëve është edhe Rexhebi, bën të prakti-

kohet, po vetëm ajo që është synet prej çdo muaji: tri ditë ose e 

hëna dhe e enjtja57.  

                                                 
56 Sherhu'n Nevevijj ala Muslim, komentimi i kapitulli Babu sijami'n nebijji, 

sal-la Allahu alejhi ve sel-lem, fi gajri ramadane ve'stihbabi en la juhlije she-

ren an savmin. 
57 Kitabu’l fikhi ala el-medhahibi’l erbeah, Abdurrahman el-Xhuzejri, pj. 1, f. 

427. 
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Pra agjërimi në tërësi nuk ndalohet në këtë muaj, po ajo që 

ndalohet, është dallimi i ndonjë dite kinse duhet të agjërohet në 

këtë muaj.  

3. Agjërimi në muajin Shaban 

Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Aisheja, nëna e besi-

mtarëve, se:  

Pejgamberi a.s. nuk agjëronte në asnjë muaj më shumë sesa 

në Shaban; ai agjëronte tërë muajin”.  

Sipas këtij versioni shihet se Pejgamberi a.s. ka agjëruar tërë 

muajin Shaban. Ebu Davudi transmeton nga Ummu Seleme se 

Pejgamberi a.s.:  

Gjatë vitit, nuk ka agjëruar ndonjë muaj të plotë, me përja-

shtim të Shabanit, të cilin e lidhte me Ramazanin”.58 që do të 

thotë se ai e ka agjëruar shumicën e ditëve të këtij muaji. 

Tajjibiu ka këtë mendim: “Ai, ndonjëherë, e ka agjëruar këtë 

muaj në tërësi e ndonjëherë ka agjëruar shumicën e tij, në mëny-

rë që të mos mendohet se është obligim sikur Ramazani”. 

Është thënë edhe ndryshe:  

“Kjo domethënë se Pejgamberi a.s. herë agjëronte nga filli-

mi, herë nga mesi e herë nga fundi, kështu që nuk mbetej as-

një pjesë e muajit pa agjëruar ndonjëherë”. 

Sipas asaj që kanë gjykuar dijetarët si Ibni Haxheri, mendimi 

se Pejgamberi e ka agjëruar shumicën e këtij muaji, është më i 

qëlluari, ngase këtë e vërteton edhe hadithi i vërtetë, i shënuar në 

koleksionin e Imam Muslimit dhe Nesaiut:  

Nuk ka agjëruar asnjë muaj tërësisht qysh prej se ka ardhur 

në Medinë, me përjashtim të muajit Ramazan”59.  

Urtësia e agjërimit të këtij muaji 

                                                 
58 Shejh Albani thotë se hadithi është sahih. 
59 Fet’hul Bari, Ibni Haxher El Askalani. 
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Transmeton Nesaiu nga Usame b. Zejdi, i cili thotë:  

I thashë: O i Dërguari i Allahut! Nuk të kam parë të agjërosh 

në muajt e tjerë, siç po të shoh në Shaban. Tha: Ai është mu-

aji, në mes Rexhepit dhe Ramazanit, që nuk e përfillin njerëzit 

(janë neglizhentë ndaj tij); në të ngrihen veprat tek Zoti i 

botëve, andaj unë kam dëshirë që vepra ime të ngrihet duke 

qenë unë agjërueshëm”.60 

Falënderimi i takon Allahut, fillim e mbarim! 

Përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen dhe shokët 

e tij! 

                                                 
60 Shejh Albani thotë se hadithi është hasen. Shih: Sahih ve daifu’s sunenin Ne-

saijj. 



jjuurriisspprruuddeennccËË  iissllaammee  

Uthman Xhumuah Dumejrije  

Caktimi i çmimit 

sipas jurisprudencës islame 

Çfarë është dispozita e caktimit të 

çmimit? 

A është i lejuar përgjithësisht, pa kushte? Apo është i ndaluar 

përgjithësisht, pa kushte? Apo lejohet në një kohë dhe ndalohet 

në një kohë tjetër, dhe kur lejohet e kur ndalohet? 

Ky është boshti i trajtimit tonë, rreth të cilit do të flasim me 

ndihmën e Allahut në pika të shkurtra, duke përmendur mendimet 

e dijetarëve me argumentet e tyre, në mënyrë që të shfaqet dhe të 

arrijmë mendimin konsensual (raxhih-me konsensus). 

- 1 - 

Në aspektin etimologjik, që në gjuhën arabe ka bazën “tes’ir”, 

do të thotë: “Caktimi i çmimit”, ose “baza sipas të cilit bëhet 

vlerësimi”, që në arabisht quhet “s’ir”, shumësi i tij është “es’ar”. 
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Pra, i bëj çmimin, i vë apo caktoj çmimin, - kanë kuptimin e njëj-

të, që do të thotë: Janë pajtuar për një çmim (vlerë). 

El-Fejjumi, në librin e tij “El-misbah el-munir”, thotë: I vure 

çmimin një sendi, domethënë: Ia caktove një vlerë të njohur në 

bazë të së cilës përcaktohet çmimi. Ai ka një çmim, kur i shtohet 

vlera, dhe nuk ka çmim kur nuk ka vlerë fare.1 

Në aspektin terminologjik, dijetarët e fikhut kanë mendime të 

ndryshme lidhur me definimin e tij. Në vijim po përmendim disa 

prej tyre: 

1. Kadi el-Bejdavi për çmimin thotë: “Çmimi është vlera, në bazë 

të së cilës bëhet shitblerja në treg. Ndërsa, caktimi i çmimit 

është caktimi i kësaj vlere”.2 

2. Ibnul Kajjim shpjegon thelbin e caktimit të çmimit dhe thotë: 

“Është detyrim i mbajtjes së drejtësisë dhe ndalim nga padrej-

tësia, ky përfshin edhe caktimin e çmimit të gjërave (mallra-

ve) dhe të punëve. Me këtë definim pajtohet me mësuesin e 

tij, Ibn Tejmije”.3 

3. Esh-Shevkani përcakton caktimin e çmimeve duke thënë: 

“Është mandat (urdhër) i sulltanit-pushtetarit dhe e autoritete-

ve, apo i çdonjërit që merr ndonjë përgjegjësi në çështjet e 

myslimanëve, që tregtarët të mos i shesin mallrat e tyre, për-

veçse me këtë çmim (të caktuar), dhe të ndalohet ngritja apo 

ulja e tij për të mirën (e përgjithshme)”.4 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Shiko “El-misbah el-munir” 1/277, dhe “Lisan el-areb” dhe “Esas el-belaga” 

në rrënjën e fjalës (seare). 
2 “Resail Mufti Zade” cituar nga “El-mulkijetu fi esh-sheriati” – Dr.Abdusselam 

el-Abadi, 2/301. 
3 “Et-turuk el-hukmijje” – Ibnul Kajjim, fq.387, botim i Muhjiddin Abdulhamid. 
4 “Nejl el-evtar” – Esh-Shevkani, 5/335, botim i Darul Xhil, Bejrut. 
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Shumica e dijetarëve (xhumhuri), Ebu Hanife, Shafiu dhe 

Ahmedi, mendojnë se pushtetarit (sunduesit) nuk i lejohet assesi 

që t’ua caktojë çmimet njerëzve. Po qe se ndodh kjo, atëherë kjo 

konsiderohet dhunë me të cilën detyrohet të bëhet shitblerja, gjë 

që është e urryer, madje te disa (dijetarë) prej tyre ndalohet kon-

traktimi i shitblerjes (ngase nuk konsiderohet kontraktim i drejtë 

dhe i lirë). 

Malikitët mendojnë se lejohet caktimi i çmimit për gjërat 

ushqimore, kur ato shtrenjtohen, dhe thonë: Nuk u takon atyre që 

dalin në treg, qofshin tregtarë apo jotregtarë, ta shesin mallin me 

çmim më të ulët se ai (që është vlerësuar apo më pak sesa e ka 

vlerën). Ndalohen nga një gjë e tillë, dhe atyre u takon (kanë të 

drejtë) ta shesin me çmim më të lartë. 

Disa dijetarë, si Seid bin el-Musejjib, Rebi’ bin Abdurrahm-

an, mendojnë se caktimi i çmimit lejohet përgjithësisht, pa kush-

te. 

Shumë prej dijetarëve, si hanefitët e mëvonshëm, disa hanbe-

litë si Ibn Tejmije dhe Ibnul Kajjim, mendojnë se caktimi i çmim-

it lejohet në kushte e rrethana specifike, madje në disa raste është 

gjë e domosdoshme (vaxhib).5 

Këto bindje dhe mendime mund t’i përmbledhim në dy që-

ndrime: Një qëndrim që e ndalon dhe e konsideron haram cakti-

min e çmimit, dhe një qëndrim që lejon një gjë të tillë. 

 

 

 

 

                                                 
5 Shiko: “El-hidajetu” (brenda këtij vëllimi është edhe “Fet’h el-kadir” dhe “El-

inajetu”) 8/127, “Beda’iu es-sana’iu” 6/297, “Hashijetu Ibn Abidin” 6/399-

400, “El-mugni” – Ibën Kudame 4/239-240, “Munteha el-iradat” 2/159, “El-

ahkam es-sultanijjeh” - El-Maverdi fq.256, “El-muhal-la”-Ibën Hazmi 9/672, 

dhe “Subul es-selam” – Es-San’ani 3/32. 
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Ata që e ndalojnë caktimin e çmimit, argumentojnë me disa 

argumente. Ja disa prej tyre: 

 

1. Hadithi i Enesit, radijallahu anhu, i cili thotë: U ngrit çmi-

mi në Medinë në kohën e të Dërguarit (Lavdërimi dhe shpëtimi i 

Allahut qofshin mbi të!) dhe njerëzit thanë: O i Dërguari i 

Allahut, është ngritur çmimi, cakto për ne një çmim. I Dërguari i 

Allahut (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!) tha: 

“Allahu është caktues i çmimit, Ai është Shtrënguesi, Dhënësi, 

Furnizuesi dhe unë dëshiroj ta takoj Allahun azze ve xhel-le e të 

mos ketë asnjë prej jush të më kërkojë llogari për shkak të 

padrejtësisë në gjak apo në pasuri!”6 

Argumentimi me këtë hadith bëhet në dy aspekte: 

E para: Pejgamberi alejhi selam nuk caktoi çmim, edhe pse e 

kërkuan këtë prej tij. Po të lejohej një gjë e tillë, ai do ta bënte 

këtë duke iu përgjigjur kërkesës së tyre. 

E dyta: Pejgamberi alejhi selam e arsyetoi moscaktimin e çmimit 

duke e konsideruar një gjë të tillë (d.m.th. caktimin e çmimit) 

padrejtësi, kurse padrejtësia është e ndaluar (haram).7 

 

2. Hadithi që shënon Maliku në “Muveta”, që transmetohet 

nga Seid bin el-Musejjib duke thënë se: Umer bin Hattab, radija-

llahu anhu, kaloi pranë Hatib bin Ebu Beltea, që ishte duke shitur 

rrush të thatë (zebib) në treg, dhe Umeri i tha: O ngrije çmimin, o 

                                                 
6 Shënon Ebu Davudi në “El-ixhazat (lejimet, autorizimet, miratimet)”, kapitu-

lli: Caktimi i çmimit (tes’ir) 5/92. Shënon Tirmidhiu në “El-buju’ë (shitblerj-

et)”, kapitulli: Çka është përmendur në caktimin e çmimit, dhe thotë: Ky 

hadith është hasen sahih (i mirë, i saktë). Shënon Ibën Maxhe në “Tixharat 

(tregtimet)”, kapitulli: Kush nuk preferohet të caktojë çmim, 2/471-472, Ibn 

Hibban e bëri sahih këtë hadith, fq. 271 të “Mevari edh-dham’an”, dhe e atri-

buoi në “Tuhfet el-ahvedhi” të Ebu Ja’lasë dhe el-Bezarit.  
7 Shiko: “El-mugni” - Ibën Kudame 4/240, dhe “Subul es-selam” 3/32. 
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largohu nga tregu ynë!8 Pasi u kthye, Umeri mendoi duke e lloga-

ritur veten, dhe shpejt e shpejt shkoi në shtëpinë e Hatibit e i tha: 

Ajo që ta thashë, nuk ishte vendim apo gjykim nga unë, nuk ishte 

për tjetër përveçqë ua dëshiroja të mirën qytetarëve të vendit, 

andaj shit si të duash e ku të duash. 

Maliku thotë: Nëse një person dëshiron të shkatërrojë tregun 

duke e ulur çmimin më poshtë se çmimi me të cilin bëjnë njerëzit 

shitblerjen, atëherë do t’i thuhet atij: Ose bashkoju çmimit tonë, 

ose largohu nga tregu, apo t’u thuhet të gjithë njerëzve: Mos shit-

ni përveçse me këtë çmim! Kjo nuk është në rregull dhe e drejtë.9 

 

3. Imam Shafiu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: Njerëz-

it janë pronarë të pasurisë së tyre, andaj askujt nuk i takon ta ma-

rrë atë a një pjesë të saj, pa pëlqimin e tyre, përveç në rastet kur 

duhet t’u merret, por ky rast në këtë moment nuk është prej tyre. 

Allahu i Lartësuar thotë: “Mos e hani mallin e njëri-tjetrit në 

mënyrë të palejuar, përpos tregtisë në të cilën keni pajtueshmëri 

në mes jush!” (En-Nisa, 29).10 

Kadi Zade el-Hanefij thotë: Vlera e çmimit është e drejtë e 

palëve kontraktuese në shitblerje, andaj nuk duhet që imami 

(udhëheqësi i vendit) të ndërhyjë në të drejtën e tyre, përveç nëse 

bëhet fjalë për shmangien e dëmit të përgjithshëm.11 

 

4. Caktimi i çmimit është shkak i shtrenjtësisë, ngase impor-

tuesit, kur ta kuptojnë se çmimi është i caktuar, atëherë nuk e sje-

llin mallin e tyre në atë vend, por e dërgojnë gjetiu, që ta shesin 

me çmimin që dëshirojnë. Po ashtu, edhe ata që e kanë mallin, 

nuk e shesin atë, por e mbyllin. Nevojtarët e kërkojnë mallin, po 

                                                 
8 Shiko: “El-muveta” të Imam Malikut, fq. 279, sipas transmetimit të Imam Mu-

hammed bin el-Hasen, dhe në 651 sipas transmetimit të Jahja el-Lejthi. 
9 “Et-turuk el-hukmijje” – Ibnul Kajjim, fq.298, “El-mugni” 4/240, dhe “El-mu-

hal-la” – Ibn Hazëm 9/673. 
10 “Et-turuk el-hukmijje” – Ibnul Kajjim, fq.300. 
11 “El-inajetu” – el-Baberti, me “El-hidajetu” – el-Merginani, 8/127. 
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nuk e gjejnë, përveçse me pakicë të rrallë. Edhe ata vetë e ngrenë 

çmimin, vetëm e vetëm që ta gjejnë atë. Kështu bëhet shtrenjtimi 

i çmimit, gjë që shkakton dëm për të dy palët: Për palën shitëse, 

që i pengon në shitjen e mallit të tyre, dhe për palën blerëse, që 

nuk mund ta gjejnë mallin e nevojshëm, gjë që është e ndaluar 

(haram).12 

- 4 - 

Po të shikohen këto argumente, të cekura më lart, del se nuk 

argumentojnë për ndalimin e caktimit të çmimit si një rregull i 

përgjithshëm në të gjitha rastet dhe gjendjet, por vënë në dukje se 

ndalohet caktimi i çmimit në gjendjet normale, në të cilat raste 

caktimi i çmimit do të ishte vendim pa vend në të drejtën e shitë-

sit apo të faktorit që vepron për parandalimin e monopolizmit apo 

marrëveshjes së fshehtë për shtrenjtimin dhe ngritjen e çmimeve. 

Ndalimi i caktimit të çmimeve është bërë me justifikimin për pa-

sojat, andaj dhe dispozitat merren për ekzistimin apo evitimin e 

pasojave. 

Hadithi i respektuar sqaron se i Dërguari (Lavdërimi dhe 

shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!) nuk e bëri caktimin e çmimit du-

ke vlerësuar se ai caktim ishte i padrejtë, sepse nuk kishte arsye a 

nevojë për ta bërë atë në atë kohë. Ngase ngritja e çmimeve nuk 

ishte për shkak të veprimit të tregtarëve, por për shkaqe të tjera 

me të cilat  tregtarët nuk kishin të bënin.13 

Shejhul Islam mohon argumentimin e tyre me këtë hadith dhe 

shpjegon se i Dërguari (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë 

mbi të!) nuk e bëri caktimin e çmimeve duke thënë: “Nuk është 

bërë caktimi i çmimeve në kohën e të Dërguarit (Lavdërimi dhe 

shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!) në Medinë, për shkak se atëbotë 

nuk kishte njerëz që bluanin apo gatuanin (piqnin) me pagesë ose 

                                                 
12 “El-mugni” – Ibën Kudame, 4/240. 
13 Shiko: “El-haraxh” – Ebu Jusuf, fq. 52-53. 
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me qira, madje as nuk gjenin miell a bukë të gatshme. Mirëpo, ata 

e blinin drithin dhe pastaj e bluanin dhe e gatuanin në shtëpitë e 

tyre, kur ata e dëshironin drithin, nuk e merrnin nga askush, por e 

blinin nga importuesit. Për këtë arsye edhe përmendet në hadith-

in: “Importuesi është i lumtur (i furnizuar), ndërsa ai që mbyll 

mallin (monopolisti) është i mallkuar”.14 Po ashtu në Medinë 

nuk kishte as endës (tekstilistë), por rrobat i blinin të gatshme, që 

silleshin nga Shami, Jemeni dhe vendet e tjera, dhe i vishnin 

ato”.15 

Po ashtu thotë: Ata që thonë se caktimi i çmimeve është i 

ndaluar përgjithësisht, pa kushte, duke argumentuar me hadithin e 

të Dërguarit (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!): 

“Allahu është caktues i çmimit...” i thuhet atij: Kjo është një çë-

shtje specifike, e caktuar (proces a rast i veçantë), e nuk është 

shprehje e përgjithshme, nuk është se dikush ndalon nga shitja e 

asaj për se njerëzit kanë nevojë. Është e ditur se, kur diçka pakës-

ohet, njerëzit lakmojnë të shtohet, kur e ofron pronari i tij, dhe, si 

zakonisht, njerëzit e shtojnë atë (çmimin) andaj në këtë rast nuk u 

imponohet çmim i caktuar. 

Pastaj sjell shembuj për lejimin e nxjerrjes së diçkaje nga 

pronësia e pronarit duke ia kompensuar me diçka të ngjashme me 

të, dhe thotë: Qëllimi është se, nëse ligjvënësi (Allahu përmes 

Sheriatit) obligon nxjerrjen e diçkaje nga pronësia e pronarit duke 

ia kompensuar me diçka të ngjashme me të, në të mirë të plotësi-

mit nga robëria (me rastin e shitjes së robit apo diçkaje të ngja-

                                                 
14 Shënon Ibën Maxhe në “Et-tixharat”, 2/728, në senedin e tij është Ali bin Ze-

jd bin Xhed’an dhe ai është i dobët. Është i shënuar në “Nasb err-rraje” 4/261. 

Shënohet edhe në musnedet e Is’hak bin Rahevije, Darimit, Abd bin Humejd 

dhe Ebu Ja’la. E shënon edhe Bejhekiu. E transmeton edhe el-Ukajli në “Ed-

dafau”. Muslimi e shënon në “Kitab el-bujuë” në kapitullin “Tahrim el-ihtikar 

fil akvat” nga transmetimi i Ma’mer bin Abdullah el-Adevij: “Ai që e mbyll 

mallin nuk është tjetër veç se gabimtar”. 
15 “Et-turuk el-hukmijje” – Ibnul Kajjim, fq.298, dhe “Arau Ibn Tejmijje fid-de-

vleti” – profesor Muhammed el-Mubarek, fq.121. 
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shme) dhe nuk i jep të drejtë pronarit të kërkojë shtesë mbi vlerën 

e caktuar, atëherë si të mos bëhet kjo në rastet kur njerëzit kanë 

më së shumti nevojë për zotërim (dhe disponim të gjërave) të do-

mosdoshme! Si shembulli i nevojës së domosdoshme të të shtrë-

nguarit (nevojtarit) për ushqim, pije, veshmbathje etj..16 

Imami Ebu Bekër bin el-Arebijj, në shpjegimin (sherhun) e tij 

të “Xhamiu et-Tirmidhi”, thotë: “Dijetarët e tjerë, duke u bazuar 

në argumentimin sipërfaqësor të hadithit, thonë se nuk caktohet 

çmimi për askënd. E vërteta është se caktimi i çmimit, saktësimi i 

çështjes me ligj, nuk do të ishte padrejtësi për asnjërën palë, dhe 

ky ligj nuk mund të njihet përveçse me rregullimin e pasurive, 

vakëfeve dhe vlerësimin e pasurive. Ajo që tha Pejgamberi (Lav-

dërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!), është e vërtetë, dhe 

ajo që veproi, është ligj, por është për njerëzit që vërtet ishin të 

forcuar në rrugën e drejtë dhe të nënshtruar ndaj Zotit të tyre. 

Ndërsa për njerëzit që synojnë ngrënien e pasurisë së njerëzve 

dhe ngushtimin (izolimin), atëherë dera e Allahut është e gjerë 

dhe ligji i Tij është i mprehtë.”17 

Ndërsa, ajo që transmeton Imam Maliku në “Muveta” lidhur 

me tregimin e Umer bin Hattabit me Hatib bin Ebu Beltea, disa 

dijetarë mendojnë se ka të bëjë me shitjen e mallit me çmim më 

të ulët sesa çmimi normal, atëbotë nuk i lejohet pushtetarit të ndë-

rhyjë në caktimin e çmimit, ngase atij i lejohet të ndërhyjë në ca-

ktimin e çmimit me rastin e shitjes së mallit me çmim më të lartë 

se çmimi normal (bazë), në rastet kur ata shfrytëzojnë nevojën e 

njerëzve për të (mallin), kurse, nëse shitet me çmim më të ulët, 

atëherë nuk i lejohet të ndërhyjë. 

E nëse thuhet: Në këtë ndërhyrje ka dëmtim të tregtarëve, pë-

rgjigjja është: Ky vlerësim është i pabazë, madje me këtë mendim 

tuajin, ju bëni dëm ndaj të gjithë banorëve të vendit tuaj, ndaj të 

mjerëve e fukarenjve. Në këtë ka mirësi e dobi për njerëzit, dhe 

                                                 
16 “Et-turuk el-hukmijje” – Ibnul Kajjim, fq.303-304. 
17 “Aridatu el-ahvedhi sherh Tirmidhi” – Ibën el-Arebij. 
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nuk ka asfarë dëmi për tregtarët; ata, po të duan, mund ta ulin 

çmimin e mallit sikurse ky, apo edhe ta mbajnë çmimin e tyre. 

Ata disponojnë mallin e tyre sikurse ky që disponon mallin e tij.18 

Ibn Rushdi thotë në “El-bejan ve et-tahsil”: Nuk duhet të fajë-

sohet askush për zemërbutësinë dhe zbritjen në shitblerje, por du-

het të falënderohet nëse e bën për hir të njerëzve, ndërsa do të 

shpërblehet nëse e bën për hir të Allahut të Lartësuar.19 

Për sa i përket faktit se njerëzit janë zotëruesit e pasurisë së 

tyre, kjo është e saktë, por jo në përgjithësi dhe pa kushte. Ngase 

ekzistojnë disa rregulla të tjera, të cilat gjykojnë mbi këtë bazë, si 

rregulli për evitimin e dëmit, rregulli për të mirën e përgjithshme 

(interesat e përgjithshme), të cilat duhet të vihen para interesave 

personalë. Po edhe pëlqimi i tij nuk merret parasysh në disa raste, 

nëse ai bie ndesh me interesin e përgjithshëm. Po ashtu, caktimi i 

çmimit nuk bie në kundërshtim me ajetin që parasheh pëlqimin (e 

palës) në bashkëveprim (kontratë). 

Përfundim 

Me këtë sqarohet se caktimi i çmimit nuk është në kundër-

shtim me hadithin e ndershëm e as me ajetin fisnik, me të cilat 

argumentuan ata që ndalojnë caktimin e çmimit, sikurse në të ka 

edhe dobi, kur e kërkon nevoja një gjë të tillë. Për këtë arsye atë e 

lejuan edhe hanefitët: “Kur me të evitohet dëmi i përgjithshëm, 

në raste kur pronarët e ushqimit dirigjojnë dhe tejkalojnë kufirin e 

vlerës në formë drastike, si shitja me dyfishin e vlerës, kështu që 

gjykatësi (ligjvënësi) nuk mund t’i mbrojë të drejtat e myslimanë-

ve përveçse me caktimin e çmimeve. Me këtë rast nuk ka penge-

së, dhe bën të konsultohet me ata që kanë njohuri e dije në këtë 

fushë, apo në rast se zotëruesit e ligjit bëjnë padrejtësi karshi po-

pullit, atëherë autoriteti pushtetar (sundimtari) ua cakton vlerën e 

                                                 
18 “El-muhal-la” – Ibën Hazm, 9/674. 
19 “Sherh ez-Zerkani alel muveta”, 3/299. 
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çmimeve, në mënyrë që të shmangë dëmtimin e myslimanëve. 

Tërë kjo duke u bazuar në thënien e Ebu Jusufit, i cili e konsider-

on dhe ka parasysh esencën e dëmtimit që ndikon dukshëm në 

urrejtje e detyrim.”20 

Po ashtu edhe shafiinjtë e lejojnë në raste vështirësish dhe 

gjendjesh kritike. Citojnë nga ata Ibn Tejmije dhe Ibnul Kajjim, i 

cili, Allahu e mëshiroftë, thotë: Imami që është më së largu me 

qëndrimin e tij lidhur me obligueshmërinë e kompensimit dhe ca-

ktimit të vlerës së tij, megjithatë obligon që në gjendje kritike, 

njeriut që ka nevojë për ushqim, t’i jepet ai me çmim normal. Pa-

suesit e tij janë ndarë në disa mendime lidhur me lejimin e çmi-

mit për ushqimin në raste nevoje të njerëzve për të. Ata për këtë 

kanë dy orientime.21 

- 5 - 

Kështu është bërë përafrimi i dy grupeve, i atyre që e lejojnë 

caktimin e çmimit, dhe i atyre që e ndalojnë atë. Ngase, nëse ky 

caktim i çmimeve është padrejtësi, ose që gjendja dhe nevoja nuk 

kërkojnë një gjë të tillë, atëherë kjo është e palejuar, dhe nuk du-

het ta bëjë as autoriteti pushtetar e ligjvënës. Por, nëse ka interes 

të përgjithshëm dhe shmangie të dëmtimit të njerëzve, në këtë ra-

st i lejohet autoritetit pushtetar ta bëjë këtë, madje dhe obligohet 

për një intervenim të tillë, nëse i imponohet si mundësi për mbro-

jtjen dhe realizimin e së mirës (së përgjithshme). 

Kjo është ajo që shkroi dhe thjeshtësoi Ibnul Kajjim, për se 

solli argumentet dhe tha: Sa i përket caktimit të çmimit, në disa 

raste është i ndaluar (haram), e në disa raste është drejtësi dhe e 

                                                 
20 Shiko: “El-hidajetu” dhe shuruhet (shpjegimet) e saj, 8/127. “Hashijetu Ibën 

Abidin”, 6/400-401. 
21 “Et-turuk el-hukmijje” fq.307, “Arau Ibn Tejmije” fq.124. Teksti i haditheve 

nuk bën dallim në mes ushqimit dhe gjërave të tjera, ngase dëmi bëhet me 

ngritjen e vlerës (çmimit) dhe shtrenjtimit të ushqimit e gjërave të tjera të ne-

vojshme. 
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lejuar. Nëse përmban padrejtësi ndaj njerëzve, apo detyrim pa të 

drejtë për të shitur mallin e tyre me çmimin që nuk e pëlqejnë, 

ose ndalim nga gjërat që i ka lejuar Allahu për ta, - atëherë është 

haram. E nëse përmban drejtësi në mes njerëzve, si për shembull 

detyrimi i atyre që të shesin me çmim normal (që përfshin ko-

mpensimin e mallit) dhe ndalimi i tyre që të marrin më tepër sesa 

kompensimi i mallit (me çmim normal), atëherë në këtë rast është 

hallall, i lejuar, madje vaxhib; domosdoshmëri. 

Sa i përket llojit të parë, janë argumentet si: Transmetimi i 

Enesit: Është ngritur çmimi në kohën e Pejgamberit (Lavdërimi 

dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!)...? Nëse njerëzit shesin në 

formë të drejtë e të duhur, pa bërë padrejtësi, dhe nëse ngrihet 

çmimi, ose për shkak të sasisë së paktë të mallrave, ose për shkak 

të numrit të madh të njerëzve, kjo çështje i takon Allahut, dhe de-

tyrimi i njerëzve që të shesin me një çmim të caktuar, është dety-

rim (i urryer) i qartë. 

Ndërsa për llojin e dytë: Shembulli i mosshitjes së mallrave 

nga pronarët e tyre, edhe pse njerëzit urgjentisht kanë nevojë për 

to, përveçse me ngritjen e çmimeve mbi atë normalen. Në këto 

raste ata obligohen të shesin me çmim normal. Dhe këtu kuptimi i 

caktimit të çmimit është obligimi i tregtarëve që të shesin me vle-

rë normale (sa paguan kompensimin e mallit), që do të thotë t’i 

përmbahen drejtësisë së caktuar nga Allahu. Caktimi i çmimit në 

këso rastesh është detyrimisht obligim (vaxhib) pa kurrfarë disku-

timi, dhe realiteti i tij është të obligohen njerëzit të mbajnë drej-

tësi dhe të ndalohen nga padrejtësia. Po ashtu nuk lejohet që të 

detyrohen të shesin pa të drejtë (pa arsye), po me arsye e të drejtë 

lejohet. 

 

 

 

 

- 6 - 
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Caktimi i çmimit nuk është një rregull i përgjithshëm në tra-

nsaksionet financiare, sikurse e pamë më herët, dhe nuk e prak-

tikon një gjë të tillë autoriteti pushtetar (sundimtari) përveç nëse 

nevoja kërkon një gjë të tillë. 

Studiuesit përmendin katër raste, në të cilat shteti ndërhyn në 

caktimin e çmimeve, madje i detyron pronarët e mallrave të she-

sin me atë çmim. Këto janë si model edhe për rastet e tjera, në të 

cilat me caktimin e çmimit mund të realizohet e mira e përgjith-

shme: 

1. Nevoja e njerëzve për mallin. 

2. Monopolizmi. 

3. Kufizimi (Kufizimi i shitjes vetëm për njerëz të caktuar). 

4. Marrëveshja e fshehtë e shitësve.22 

- 7 - 

Nëse interesi i përgjithshëm dhe drejtësia diktojnë nevojën 

për caktimin e çmimeve, atëherë është detyrë e sundimtarit ta bë-

jë atë. Por ky çmim duhet të realizojë drejtësinë dhe të mos jetë i 

dëmshëm për asnjërën palë: shitësin dhe blerësin. Të mos shka-

ktojë humbje për asnjërin, sepse kjo lejon krijimin e marrëdhëni-

eve vëllazërore në mes shitësit dhe blerësit.23 Për të realizuar këtë, 

duhet të kërkojë dhe ndihmën e atyre që kanë përvojë e dije. 

Ibn Habib nga dijetarët e malikitëve, lidhur me përshkrimin e 

caktimit të çmimit, thotë: Imami (prijësi) duhet t’i mbledhë përfa-

qësuesit e tregtarëve të atij malli, dhe të tjerë për të ruajtur sin-

qeritetin e tyre, dhe i pyet: Si blejnë? Dhe si shesin? Diskuton me 

ta derisa të arrijnë një pikë, e cila është e leverdishme për ta dhe 

për njerëzit në përgjithësi. Në këtë mënyrë, caktimin e çmimit e 

                                                 
22 Shiko: “Et-turuk el-hukmijje”, fq. 285-287. 
23 “El-islamu ve et-tenmijjetu el-iktisadijjetu”, e përktheu në arabisht Nebil Su-

bhi, fq.44, si dhe shiko: “El-mebadiu el-iktisadijje vel binau el-iktisadijj li ed-

devleti”, fq. 71-76, si dhe “El-hidajetu” me shuruhet e saj në fikhun hanefij 

7/127. 
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lejojnë ata që thonë se lejohet të caktohet. Arsyetimi për këtë 

është: Me këtë formë arrihet te njohja e interesit të shitësve dhe 

blerësve, me se shitësve u sigurohet një pjesë e fitimit për punën 

që bëjnë, si dhe nuk do të ketë dëmtim për njerëzit...24 

Përmbledhja e çështjes 

Nëse interesi i përgjithshëm i njerëzve nuk arrihet ndryshe 

përveçse me caktimin e çmimit, atëherë ajo bëhet në formë të 

drejtë, pa humbje e çrregullim në të, e as ulje e rritje. Kur të kalo-

jë kriza dhe nevoja urgjente, që interesi i njerëzve mund të arrihet 

edhe pa të, atëherë ky caktim i çmimeve nuk bëhet. Allahu është 

posedues i suksesit! 

 

Përktheu nga arabishtja: 

Bahri Curri 

 
Marrë nga: 

Revista “El Bejan”, nr. 26, fq. 27, 
Mars 1990 – Sha’ban 1410. 

                                                 
24 Shiko: “El-munteka” – el-Baxhi, sherh Muveta Imam Malik, 5/19. 



jjuurriisspprruuddeennccëë  iissllaammee  

Emine Vezaj 

Aspekte nga të drejtat dhe detyrat 

e bashkëshortëve sipas Sheriatit 

Me lidhjen e martesës, krijohen një tërësi e të drejtave dhe 

detyrave reciproke në mes bashkëshortëve. Të drejtat dhe detyrat, 

sipas besimit islam, janë rregulluar mbi bazën e parimit të barazi-

së në mes gjinish. Dhe kjo në disa aspekte, si në barabarësi të ba-

shkëshortëve në marrëdhënie bashkëshortore, pastaj në ruajtjen e 

besnikërisë bashkëshortore, në ndihmën reciproke në mes bashk-

ëshortëve dhe shumë të drejta e detyrime të jetës bashkëshortore.  

Allahu i Lartmadhërishëm ka përcaktuar çdo detaj të jetës së 

njeriut, që të jetë në pajtim me ligjet e Tij. Duke ditur natyrën e 

njeriut, të cilin edhe e ka krijuar, Ai ka caktuar rregulla të cilat 

mundësojnë që njeriu të ruajë dhe të mbrojë natyrën e tij. Pasi 

martesa është institucion që ruan familjen, Islami i jep rëndësi të 

veçantë. Për këtë arsye, Allahu xh.sh. në shumë ajete dhe nëpë-

rmjet të Dërguarit të Tij, ka caktuar drejtime të qarta se si të ve-

projë njeriu në këtë segment të jetës, me qëllim të ruajtjes së 
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martesës, forcimit të familjes dhe kështu të shërojë shoqërinë në 

tërësi. 

Barabarësia e bashkëshortëve në 

marrëdhënie bashkëshortore 

Marrëdhëniet bashkëshortore në raportet martesore janë të 

rregulluara mbi parimin e barazisë. Parimet etike të marrëdhënies 

burrë-grua besohet se rrjedhin nga zotimi i vetëdijshëm i të dy pa-

lëve për emërtimin hyjnor të lidhjes bashkëshortore si një vend-

banim paqeje dhe qetësie, si një lidhje e dashurisë dhe e mëshirës 

së ndërsjellë – të gjitha këto shenja të Zotit për ata që mendojnë.  

Allahu xh.sh. thotë: 

“Dhe nga faktet (e Madhërisë së) e Tij, është që për të mirën 

tuaj, Ai krijoi nga vetë lloji juaj palën (gratë), ashtu që të 

gjeni prehje tek ato, dhe në mes jush krijoi dashuri e mëshi-

rë. Në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë”. (Err-

Rum, 21) 

Roli i burrit në mënyrë normative evoluon rreth parimit se 

është detyrë e tij që ndaj gruas së vet të sillet më shpirtmirësi, me 

nder dhe durim; ta mbajë atë me nder apo ta lirojë nga lidhja ba-

shkëshortore me nder, si dhe të mos i shkaktojë ndonjë pikëllim.1 

Burri duhet të dijë se gruaja është gjithashtu qenie njerëzore, siç 

është vetë ai. Ajo ka edhe të drejta dhe liri, sikurse edhe ai. And-

aj, të martohesh nuk do të thotë të gjesh shërbëtore për pasurinë 

tënde, por kjo do të thotë të zgjedhësh partnerin dhe shokun që do 

të jetë i gatshëm të jetojë një jetë të përbashkët dhe të lumtur ba-

shkëshortore deri në fund. Ai nuk është pronar i gruas së vet, në 

të vërtetë, gruaja ka të drejta të caktuara tek  burri i vet.  

Roli i gruas është përmbledhur edhe në dëshminë kuranore: 

“...Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurse edhe përgje-

gjësia në bashkëshortësi, e burrave u takon një përparësi ndaj 

                                                 
1 Hamude Abdul’ati, Struktura familjare në Islam, Shkup, 1995. f. 146 
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tyre. Allahu është i gjithëfuqishëm, i urtë”. (El-Bekare, 228) Kjo 

përparësi zakonisht nga myslimanët interpretohet bashkë me një 

ajet tjetër, i cili thotë: “Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase 

Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerë dhe ngase ata kanë 

shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri 

të ruajtur, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj së 

fshehtës...” (En-Nisa, 34) 

Krahas kësaj duhet thënë se bashkëshortët në marrëdhëniet 

bashkëshortore duhet të trajtojnë njëri-tjetrin në mënyrë të bara-

bartë, dhe marrëdhëniet bashkëshortore duhet të zhvillohen në 

frymën e një harmonie reciproke, meqë do të konsiderohej se dis-

kriminimi apo mospërfillja e ndonjërit bashkëshort, do të jetë 

edhe një rast i volitshëm për një çrregullim bashkëshortor.  

Rolet bashkëshortore në të drejtat 

dhe detyrat personale në bashkëshortësi  

1. Të drejta e gruas, obligimet e burrit 

Parimet etike, sipas roleve bashkëshortore, i caktojnë gruas 

disa të drejta, të cilat janë detyra të burrit dhe obligime korrespo-

nduese, të cilat janë të drejtat e tij. Për shkak se Kurani dhe Syne-

ti i Pejgamberit a.s. kanë urdhëruar dashamirësi ndaj gruas, është 

detyrë e burrit që të pajtohet me gruan e vet në një mënyrë të 

drejtë dhe të sjellshme. Një rrjedhim specifik i këtij urdhri hyjnor 

është se burri është përgjegjës për mirëmbajtjen e gruas; detyrë 

kjo që ai duhet ta ushtrojë me zemërgjerësi dhe pa kurrfarë “qor-

timi” apo “lëndimi”. E drejta e gruas për t’u mirëmbajtur nga bu-

rri, është themeluar nga autoriteti i Kuranit, Synetit, nga pajtimi 

unanim i juristëve dhe arsyeja e shëndoshë.2 Së këndejmi, burri 

duhet të mundohet të ndërtojë marrëdhënie të mira ndaj gruas së 

                                                 
2 Hamude Abdul’ati... op. cit. f. 147. 
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tij. Këtë e kemi edhe shembull nga vetë jeta e të Dërguarit a.s., i 

cili në një një hadith thotë:  

“Besimtari më i plotë është ai që ka sjellje të mirë, ndërsa më 

të mirë në mesin tuaj janë ata që sillen mirë ndaj grave të tyre.” 

(Tirmidhiu) 

Rrjedhimisht si e drejtë e gruas në bashkëshortësi është edhe 

sigurimi i vendbanimit nga ana e bashkëshortit. Kjo nga fakti se 

gruas i duhet siguruar një vendbanim i pavarur, konform edhe me 

normat islame. Allahu xh.sh. thotë: 

“Ato (gratë e lëshuara), sipas mundësisë suaj i vendosni në 

ndonjë vend ku banoni ju...” (Et-Talak, 6) 

Kujdesi kryesor, si duket, në këtë ajet është mirëqenia e gruas 

dhe stabiliteti i martesës. Mirëmbajtja e gruas kërkon të drejtën e 

saj të pakontestueshme për banim, veshmbathje, ushqim dhe kuj-

des të përgjithshëm.  

Komponente të tjera në mirëmbajtjen e gruas janë edhe vesh-

mbathja, ushqimi dhe kujdesi i përgjithshëm. Në bazë të rregulla-

ve islame, burri është i obliguar që të mbajë gruan dhe të gjejë 

mënyra të furnizojë familjen. Burri për këto shpenzime do të 

shpërblehet nga Allahu, i Cili, lidhur me këtë, thotë: “...I ati i fë-

mijës është i obliguar për furnizim dhe veshmbathjen e tyre 

(gruas) ashtu si është rregulli...” (El-Bekare, 233) 

Në këtë drejtim, për kujdesin ndaj gruas kemi edhe hadithet e 

Pejgamberi a.s. Në një transmetim të Sead Ibn Vekasit r.a. Pejga-

mberi a.s. thotë: “Për çdo dinar të shpenzuar, duke dashur këna-

qësinë e Allahut, do të jesh me të vërtetë i shpërblyer nga Allahu, 

madje edhe për kafshatën që vë në gojën e gruas sate!” (Buhariu)  

Gjithashtu në një rast tjetër Pejgamberi a.s. është pyetur: 

“Ç’thua (ç’porosit) për gratë tona?, Pejgamberi a.s. është përgji-

gjur: Ushqeni ato siç ushqeheni, mbathni ato me rrobe sikur që 

mbatheni, mos i rrihni dhe mos i nënçmoni.” (Ebu Davudi) 

Krahas këtyre komponenteve, besimi islam gruas i siguron re-

spekt nga bashkëshorti i saj edhe në detyrat e obligimet që kanë 

të bëjnë në punët e shtëpisë, kur ajo nuk është në gjendje t’i për-
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ballojë të gjitha. El- Esvedi e ka pyetur Aishen r.a.: “Ç’ka punuar 

i Dërguari a.s. në shtëpi? Ajo është përgjigjur: I ndihmonte fami-

ljes, po, kur dëgjonte ezanin, shkonte në xhami.” (Buhariu) 

Gruaja, sikurse edhe burri, kalon përmes rrugëve emocionale. 

Ajo përjeton lumturi, hidhërim, pikëllim etj. Ajo lodhet nga punët 

e shtëpisë, të tjerët mund ta shqetësojnë me kritikat e tyre. Thënë 

shkurt, gruaja ballafaqohet me shumë probleme, prej të cilave 

ndonjëri mund ta lëndojë aq shumë, saqë mund ta dërgojë në 

shkallë të pesimizmit dhe që detyrimisht të reagojë jo njerëzish-

ëm ndaj gjërave të thjeshta. Kjo ndodh më shpesh tek gratë, sepse 

ato janë shumë të ndjeshme, për se edhe, në krahasim me burrat, 

mund të reagojnë në mënyrë me kritike ndaj momenteve të pakë-

ndshme. Prandaj, burrat duhet të jenë shumë të kujdesshëm ndaj 

tyre, dhe duhet t’i inkurajojnë ato për një jetë më të qetë dhe të si-

gurtë. 

2. Të drejtat e burrit, obligimet e gruas 

Me gjithë faktin se dëshira për autoritet është karakteristikë e 

çdonjërit, prapëseprapë askush nuk dëshiron që atë ta ushtrojë me 

dëshirë, po duhet thënë se respektimi dhe nderimi që i duhet bërë 

burrit nga gruaja, nuk nënçmon askënd. Përkundrazi, akumulon 

energji dhe vullnet të orvateni për krijimin e një jete sa më të lu-

mtur bashkëshortore. Obligimi kryesor i gruas si partnere në li-

dhjen bashkëshortore, është që sa më shumë të kontribuojë për 

suksesin dhe lumturinë e martesës. Ajo duhet të jetë e kujdessh-

me për rehatinë dhe mirëqenien e bashkëshortit të saj. Ajo as 

duhet ta ofendojë atë as t’ia lëndojë ndjenjat. Ndoshta asgjë nuk 

mund ta ilustrojë këtë pikë më mirë sesa thënia kuranore: 

“Zoti ynë, na bëj të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona 

dhe pasardhësve tanë, të cilët do të jenë si bebëzat e syve ta-

në, e ne na bëj shembull për të devotshmit.” (El-Furkan, 74) 

Kjo është baza mbi të cilën mbështeten të gjitha obligimet e 

gruas, dhe nga e cila ato rrjedhin. Për të plotësuar këtë obligim, 
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gruaja duhet të jetë e besueshme dhe e drejtë, e ndershme dhe bi-

ndëse ndaj urdhrave të bashkëshortit të saj. Allahu xh.sh. thekson 

se gruaja duhet të jetë bindëse ndaj burrit të saj. Ai thotë:  

“Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase Allahu ka graduar 

disa mbi disa të tjerë dhe ngase ata kanë shpenzuar nga pa-

suria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtur, gra-

të e mira janë respektuese, janë besnike ndaj së fshehtës...” 

(En-Nisa, 34) 

Obligimet e gruas janë të shumta dhe të ndryshme. El Xhes-

sasi, obligimeve të gruas u shton edhe se ajo duhet t’i bindet bu-

rrit të saj dhe të përmbahet nga mospajtimi, pikërisht edhe nga 

këndvështrimi i ajetit të lartpërmendur. Ngjashëm me këtë, Ibn 

Kuddame thekson rolet komplementare bashkëshortore dhe shton 

se, megjithatë, të drejtat e burrit janë më të mëdha se ato të gruas. 

Këtë fakt sikurse el Xhessasi, edhe Ibn Kuddame e argumenton 

me ajetin e lartpërmendur.3 Ndërsa Pejgamberi a.s. ka urdhëruar 

respektimin dhe nderimin e gruas kështu: “Po t’i kisha urdhëruar 

dikujt që t’i bëjë sexhde dikujt, do t’i kisha urdhëruar gruas t’i 

bëjë sexhde burrit të saj.” (Tirmidhiu) 

Krahas kësaj, gruaja ndaj bashkëshortit të saj duhet të jetë 

edhe falënderuese. Bashkë me respektin, dëgjueshmërinë dhe be-

snikërinë ndaj burrit, gruaja duhet të tregojë edhe falënderim të 

veçantë ndaj tij për gjithçka që ai vepron. Ajo nuk bën të jetë jo-

falënderuese nëse ai i ndalon ndonjë dëshirë. Për këtë tërheq 

vërejtjen edhe Pejgamberi a.s. në hadithin që e transmetojnë Ab-

dullah ibn Abbasi dhe Imran ibn Husajni r.a: “Më është paraqitur 

Xhehenemi, dhe pashë se gratë janë banorët më të shumtë, sepse 

fshehin (mbulojnë) të vërtetën.” Është pyetur: “A e fshehin ato 

besimin në Allahun?” I Dërguari a.s. është përgjigjur: “Ato fshe-

hin bamirësinë e burrave të tyre. Janë jofalënderuese për bamirë-

si. Qoftë edhe t’i bëni mirë tërë jetën, nëse tek ju vëren diçka jo të 

                                                 
3 Hamude Abdul’ati…op. cit f. 167-68 
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këndshme, do të thotë: Prej teje nuk kam parë të mira kurrë!” 

(Buhariu) 

Manifestimi i bindjes së gruas ndaj burrit të saj përfshin edhe 

ruajtjen e nderit dhe dinjitetit të burrit, në shtëpi të mos pranojë 

askënd pa lejen e burrit, të mos rëndojë bashkëshortin me kërkesa 

të tepërta, të jetë besnike në ruajtjen e shtëpisë dhe pasurisë së 

burrit.4 Në shtëpinë e burrit të mos pranojë askënd pa lejen e bu-

rrit të saj. Pejgamberi a.s. thotë: “I ndalohet gruas që të lëshojë 

në shtëpi dikë pa lejen e burrit.” (Buhariu) 

Shikuar normalisht, në bashkëshortësi gjithmonë duhet të 

ketë pardon për secilën palë. Edhe pse bashkëshorti e bashkësho-

rtja, të cilët formojnë jetën e përbashkët familjare, veprojnë e ba-

shkëpunojnë në kryerjen e punëve të shtëpisë, ata për disa çështje 

mund të kenë mendime të kundërta. Burri mund të ndiejë që ai 

është i vetmi që duhet të vendosë për problemet familjare, krahas 

pëlqimit të pakontestueshëm të gruas. Njëkohësisht, bashkësho-

rtja e tij nuk mund t’i kundërvihet rolit të saj të palës që dëgjon. 

Atëherë mund të lindin konflikte e ngatërresa, sepse të dy palët 

insistojnë të përforcojnë autoritetin e vet mbi tjetrin. 5 Zgjidhja më 

e mirë për këtë problem, është që të dy të mundohen të përmba-

hen nga sjellja e superioritetit ndaj tjerit, madje t’i zgjidhin pro-

blemet e veta me dialog dhe mirëkuptim të thellë. 

                                                 
4 Grup autorësh, E drejta familjare në islam, Shkup, 1996. f. 243. 
5 Ibrahim Amin, Etika bashkëshortore, burimi nga ku është marrë ky referim; 

http://www.dielli.net 



EEdduukkaattëë  iissllaammee  

Sadik Mehmeti 

Këshillat e Llukman Hakimit 

që i ka dhënë të birit 

“Ne me të vërtetë i dhuruam Llukmanit urtësi e mençuri 

të përsosur dhe i thamë: “Falëndero Allahun”, dhe 
kushdo që falënderon, ai falënderon për të mirën e 
vetes së tij, dhe kushdo që nuk është falënderues dhe 

refuzon (edhe ai e ka për vete), sepse sigurisht Allahu 
nuk ka nevojë (për falënderimin e askujt), sepse Ai Vetë 
është i Lavdishëm. 

(Kujto) Kur Llukmani i tha të birit, kur po e këshillonte: 
”O biri im, mos i bëj Allahut shok, sepse idhujtaria 

është padrejtësia më e madhe! 

Ne e kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me 
prindërit, sepse nëna e ka bartur atë përmes 
vështirësive të panumërta dhe pas dy vjetësh e ka ndarë 

nga gjiri. (E porositëm po ashtu) Të jetë mirënjohës 
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ndaj Meje dhe ndaj tyre (prindërve), sepse vetëm tek 

Unë është kthimi Juaj. 

Nëse ata të dy (prindërit) përpiqen që ti të më bësh Mua 
shok, për se ti nuk ke asnjë fakt, atëherë mos iu bind 
atyre, por në çështjet e kësaj bote sillu me ta me 

dashamirësi e mirëkuptim dhe ndiq rrugën e atij që 
është kthyer nga Unë. Pastaj tek Unë do të jetë kthimi 
juaj dhe unë do t’ju tregoj çfarë keni punuar. 

O biri im, s’ka dyshim se edhe nëse vepra jote peshon 
sa kokrra e lirit, e të jetë fshehur nën një shkëmb apo 

në qiej a në tokë, Allahu ka për të ta nxjerrë para, se 

Allahu është i butë dhe hollësisht i informuar. 
O biri im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e 
ndalo nga të këqijat, përballo me durim çdo gjë që të 

godet! Vërtet, këto janë punët më të mira. 
Dhe mos i përbuz njerëzit duke shtrembëruar fytyrën 
ndaj tyre dhe mos ec nëpër tokë duke u mbajtur me të 

madh, se Allahu nuk do asnjë mendjemadh dhe asnjë 
mburravec. 

Të jesh i matur në ecjen tënde dhe ule zërin, se më i 

ashpri zë, është zëri i gomarit.” (Llukman, 12-19( 

Hyrje 

Në Kuranin fisnik ka një kaptinë, - e 31-ta, - e cila mban titu-

llin “Kaptina Llukman”. Kjo kaptinë ka gjithsej 34 ajete dhe 

është zbritur në Mekë, dhe, sikurse është e njohur, kaptinat me-

kase u takojnë atyre që për temë bazë dhe për qëllim kryesor kanë 

tri çështjet më fundamentale të besimit islam: vërtetimin e Njësh-

mërisë së Allahut, shpalljen - pejgamberët dhe Ahiretin – ringja-

lljen në botën tjetër. 

Kaptina “Llukman” fillon me përmendjen e Kuranit fisnik, 

kësaj mrekullie të përhershme të pejgamberit Muhammed a.s.. 

Më tutje, në këtë kaptinë, Allahu xh.sh. ua tërheq vërejtjen pabe-
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simtarëve për besimin e tyre të gabuar, duke u sjellë fakte e argu-

mente nga Toka e qielli, nga dita e nata, nga kodrat e detet, nga 

bimët e drurët dhe nga gjithçka që shihet e që nuk shihet, - që të 

gjitha këto dëshmojnë dhe argumentojnë bindshëm për Krijuesin 

e kësaj Gjithësie, - Allahun Fuqiplotë dhe për Njëshmërinë e Tij.  

Aty thuhet: 

ِٓ ُدؤِٗ ِِ  َٓ َِبَرا َخٍََك اٌَِّزٌ ِٗ َفَإُسؤًِ  ٍُْك اٌَّ  ََ٘زا َخ
ُِِجنٍي َْ ِفً َظالٍي  ُّى ًْ اٌظَّبٌِ  ِ َث

“Kjo është vepër e krijimit të Allahut, e më tregoni pra Mua 

se ç’krijuan ata të tjerët, përveç Allahut. Jo, asgjë, pra idhu-

jtarët janë në një humbje të pafund”. (Llukman, 11). 

Kjo kaptinë fisnike përmbyllet ndërkaq me një pasqyrim të 

Ditës së Kiametit dhe tërheq vërejtjen për këtë ditë të tmerrshme, 

në të cilën nuk bënë dobi pasuria dhe as fëmijët, madje asgjë tje-

tër, përveç punëve të mira dhe ameleve të hairit: 

ِٖ ِٓ َوٌَِذ ِّب ال ٌَِجِضي َواٌِْذ َع ُِ َواِخَشِىا ٌَِى  ٌَب َؤٌَُّهب إٌَّبُط اتَُّمىا َسثَُّى
ِٖ َشًٍِئب ِٓ َواٌِِذ َُ٘ى َجبٍص َع َِِىٌُىْد    َوال 

“O njerëz! Kini frikë Zotin tuaj dhe t’i frikësoheni ditës kur 

asnjë prind nuk mund t’i vlejë qoftë dhe një grimë fëmijës 

së tij; as edhe fëmija nuk mund t’i vlejë asgjë prindit të 

tij...” (Llukman, 33) 

Quhet kaptina “Llukman”, sepse në ajetet 12-19, bëhet fjalë 

për Llukman Hakimin, për mençurinë dhe urtësinë që Allahu i ki-

shte dhënë atij; për cilësitë dhe virtytet e këtij robi falënderues; 

për urrejtjen që ky kishte ndaj idhujtarisë; për këshillat e tij për 

përsosjen e moralit dhe për ndalimin nga të këqijat dhe ai, përme-

ndet sidomos, për këshillat dhe vasietet që ky rob kaq falënderues 

i kishte dhënë birit të tij. E, meqenëse këto këshilla janë përme-

ndur në Kuran, ato janë përjetësuar dhe vlejnë edhe për të gjithë 

njerëzit dhe të gjitha kohët.  
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Pikërisht për këtë arsye dhe të tjera, ajetet e vëna në ballë të 

këtij shkrimi, i kemi marrë në shqyrtim, me synimin që këto kë-

shilla e mësime të ndikojnë sado pak në plotësimin dhe forcimin 

e imanit, adhurimit e ibadetit tonë dhe të fëmijëve tanë, si dhe në 

përkryerjen e ahlakut dhe moralit tonë.  

Kush është Llukman Hakimi 

Llukman Hakimi në Kuran përmendet vetëm në këtë kaptinë 

dhe vetëm në ajetet e sipërshënuara. Për prejardhjen e tij, përveç 

një transmetimi të dobët, nuk e dimë të ketë ndonjë hadith të Pej-

gamberit a.s., në të cilin do të mbështeteshim. 

Kurse, rivajetet e dijetarëve islamë mbi prejardhjen e Lluk-

man Hakimit, përqendrohen në mendimin se ai i përket një farefi-

snie me të dërguarin e Allahut, Ejubin a.s., sa kohë që ka edhe 

mendime se ai quhej Llukman bin Ankae bin Sedun dhe se ishte 

nga Abisinia, po ka dhe mendime të tjera më pak të sigurta... 

Dijetarët islamë, gjithashtu, nuk janë të një mendimi në ishte 

Llukman Hakimi një i dërguar apo vetëm një i urtë. Allahu xh.sh. 

këtë fakt nuk e përmend, përveçse që Ai i kishte dhënë Llukmanit 

urtësi e mençuri të përsosur. Mirëpo, shumica e dijetarëve islamë 

mendojnë, - dhe kjo është më e pranueshme, - se Llukmani ishte 

një i urtë. 

Në një hadith të Pejgamberit a.s., të transmetuar nga Abdull-

ah ibn Omeri, thuhet: “Llukmani nuk ishte i dërguar, por një rob 

që adhuronte. Allahu i lartë e ruajti atë prej mëkateve. Ai medito-

nte shumë. Besimin e kishte të fortë. Allahun e donte edhe Allahu 

e donte atë. Allahu atij i dhuroi urtësi”.  

Sido që të ketë qenë, një gjë është më se e sigurt: Llukman 

Hakimi ishte një njeri të cilit Allahu xh.sh. i kishte dhënë urtësi e 

mençuri si askujt tjetër, e, “Allahu ia dhuron urtësinë kujt të 

dojë, e kujt i është dhuruar urtësia, i është dhuruar një e mirë e 

madhe. Këtë nuk e kupton kush përveç të mençurve!” (El-Beka-

re, 269) dhe se Llukmani ishte një rob shumë falënderues, një rob 
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që adhuronte Allahun shumë dhe pandërprerë. Dhe, pikërisht për 

këtë fakt, ai qe bërë i njohur përgjithësisht me emrin legjendar 

“Llukman Hakimi - Llukmani i urtë”. Se Llukmanit i qe dhënë 

urtësi, dëshmon edhe Vetë Allahu xh.sh. dhe, në saje të urtësisë 

që i qe dhënë, Llukmani ishte shumë falënderues dhe mirënjohës 

ndaj Allahut xh.sh.: 

ِٓ ٌَِشُىِش َِ ِٗ َو ْْ اِشُىِش ٌَِّ ََّخ َؤ َْ اٌِْذْى َّب ٍَِٕب ٌُْم  َوٌََمِذ آَت
ٍِّذ ٌّ َد َٗ َغِٕ َّ اٌَّ ِٓ َوَفَش َفِئ َِ ِٗ َو َّب ٌَِشُىُش ٌَِْٕفِغ  َفِئَّٔ

“Ne me të vërtetë i dhuruam Llukmanit urtësi e mençuri të 

përsosur dhe i thamë: “Falëndero Allahun”, dhe kushdo që 

falënderon, ai falënderon për të mirën e vetes së tij, dhe ku-

shdo që nuk është falënderues dhe refuzon (edhe ai e ka për 

vete), sepse sigurisht Allahu nuk ka nevojë (për falënderimin 

e askujt), sepse Ai Vetë është i Lavdishëm. (Llukman, 12)  

Llukman Hakimi ishte i vetëdijshëm se Allahu i kishte dhënë 

urtësi e mençuri, andaj ishte shumë mirënjohës dhe falënderues 

ndaj Allahut xh.sh. dhe, meqë ishte i tillë, atij i shtoheshin të mi-

rat dhe begatitë. Sepse: “...Kushdo që falënderon, ai falënderon 

për të mirën e vetes së tij, dhe kushdo që nuk është falënderues 

dhe refuzon (edhe ai e ka për vete, sepse sigurisht Allahu nuk 

ka nevojë (për falënderimin e askujt), sepse Ai Vetë është i Lav-

dishëm”.  (Llukman, 12)  

Kurse në ajetet e tjera thuhet: 

ٍَْعِجٍِذ ٌِّ ٍَ َِب َسثَُّه ِثَظالَّ ٍَِهب َو ٍَ ِٓ َؤَعبء َفَع َِ ِٗ َو ٍَِْٕفِغ ًَ َصبٌِذًب َف ِّ ِٓ َع َِ 
“Kush bën mirë, ai e ka për vete, e kush bën keq, ai vepron 

kundër vetes, e Zoti yt nuk u bënë kurrë të padrejtë robërve 

të Tij”. (Fussilet, 46) 

Dhe ajeti: 

َّ َعَزاِثً ٌََشِذٌْذ ُِ ِإ ِٓ َوَفِشُت ُِ َوٌَِئ ُِ ٌََإِصٌَذَُّٔى ِٓ َشَىِشُت ُِ ٌَِئ َْ َسثُُّى  َوِإْر َتَإرَّ



 Takvim – Kalendar 2008 118 

“(Kujto) Kur Zoti juaj shpalli: Nëse falënderoni, Unë do t’ju 

shtoj të mirat, por në qoftë se përbuzni, atëherë me të vërtetë 

ndëshkimi Im është i rreptë.” (Ibrahim, 7) 

Si shembull të urtësisë së Llukmanit, përveç atyre që përme-

nd Kurani dhe për të cilat do të bëhet fjalë në vazhdim, komentu-

esit e Kuranit transmetojnë edhe këtë ndodhi: 

Një ditë zotëria i Llukmanit, - që thuhet të kishte qenë i dër-

guari i Allahut, Davudi a.s., - kishte kërkuar nga ai që të priste një 

dele e t’ia sillte dy copa mishi nga vendi më i mirë. Llukman Ha-

kimi kishte therur delen dhe i kishte çuar zotërisë së tij gjuhën 

dhe zemrën. Pas disa ditësh, zotëria kishte kërkuar nga Llukmani 

që t’i sillte dy copa nga vendi më i keq i mishit të deles. Llukman 

Hakimi përsëri i kishte çuar gjuhën dhe zemrën. Kur zotëria i 

kishte kërkuar të dinte shkakun për se të dy herat i solli të njëjtat 

pjesë, Llukmani i urtë i qe përgjigjur: 

“Po të jenë të mira këto të dyja (d.m.th. gjuha dhe zemra), 

atëherë mund të dalin të tjera më të mira se këto; por, po të jenë 

të këqija këto të dyja, më të këqija se këto nuk mund të ketë 

tjetër...!”  

Mos i bëj Allahut shok 

Sikurse u tha, Allahu xh.sh. e ka veçuar Llukmanin për urtësi 

dhe, më tutje, Allahu xh.sh. na bën të ditura disa nga ato urtësi që 

i kishte dhënë Llukmanit, për të cilat ky e kishte këshilluar njeri-

un më të afërt dhe më të dashur të tij - birin e tij, e përmes tij 

edhe të gjithë njerëzit në përgjithësi.  

Këshilla e parë që Llukman Hakimi i kishte dhënë birit të tij, 

ishte tërheqja e vërejtjes për shirkun, d.m.th. që të mos i bënte 

shok Allahut, po ta adhuronte vetëm Allahun Një dhe të Vetëm, 

sepse shirku (t’i bësh shok Allahut) është padrejtësia më e madhe, 

është kulmi i së keqes. Kështu, Llukmani, ndërsa e këshillonte të 

birin, i kishte thënë: 
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ِٗ َّ ال ُتِشِشِن ِثبٌَّ ُٗ ٌَب ُثَٕ َُ٘ى ٌَِعُظ ِٗ َو ُْ الِثِٕ َّب  َوِإْر َلبَي ٌُْم
ُْ ُْ َعِظٍ ٍْ َّ اٌشِِّشَن ٌَُظ   ِإ

”O biri im, mos i bëj Allahut shok, sepse idhujtaria është 

padrejtësia më e madhe!” 

Pra, Llukmani i kishte thënë të birit të bëhej i mençur dhe të 

mos i bënte Allahut shok, qoftë njeri, qoftë gur (idhull), sepse 

shirku është gjë e poshtër dhe një padrejtësi e qartë; është një hata 

fare. Dhe, në qoftë se bën shirk, atëherë ke vënë një gjë në vendin 

të cilit nuk i përket fare dhe se kush e krahason dhe e bashkon 

Krijuesin me krijesën, Zotin me idhullin, - ai, pa dyshim, është 

njeriu më i keq dhe më i pagdhendur, një njeri pa mendje e lo-

gjikë! 

Besimi dhe adhurimi vetëm i Allahut Një dhe pa i bërë shok 

Atij askënd, është shtylla bazë e fesë islame, për të cilën bënë thi-

rrje e udhëzuan të gjithë të dërguarit e Allahut xh.sh., që nga 

Ademi a.s. e deri tek Muhammedi a.s., i cili në të vërtetë përfaqë-

son hallkën e fundit në zinxhirin e gjatë të thirrjes islame; - të atij 

zinxhirit të udhëhequr nga të dërguarit pararendës. Kjo thirrje, në 

vazhdën e historisë njerëzore synonte të realizonte vetëm një 

qëllim: Njohjen e njerëzve me Zotin e tyre Një dhe të Vërtetë, 

adhurimin e Tij dhe mosnënshtrimin ndaj krijesave.  

Së këndejmi, edhe Llukmani, meqë i qe dhënë urtësi, kishte 

filluar që të birin ta këshillonte për gjënë më kryesore, d.m.th. që 

t’I besonte Allahut Një dhe t’i shmangej shirkut, e vetëm pastaj e 

kishte urdhëruar ta falte namazin, të urdhëronte për të mirë dhe të 

ndalonte nga e keqja, - dhe që të gjitha këto dëshmojnë për urtë-

sinë e Llukmanit.  

Kështu, është urtësi që gjatë thirrjes dhe edukimit të njerëzve 

në fenë islame, të përdorim metodat e pejgamberëve a.s. dhe të 
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fillojmë nga më kryesorja. Prandaj, pa dyshim, thirrja për të besu-

ar Allahun Një dhe pastrimi i mendjeve të individit dhe shoqërisë 

nga shirku, është kushti më fondamental, para të cilit nuk bën të 

fillohet me gjëra të tjera, e kush ngatërron këtë rregull dhe kush 

nuk i përmbahet asaj, që në fillim është i dënuar për të dështuar.  

Shirku është gjynahu i vetëm që nuk e fal Allahu dot:  

 إْ اهلل ال ٌغفُش ؤْ ٌششن ثٗ وٌغفش ِب دوْ رٌه ملٓ ٌشبء
“Nuk ka dyshim se Allahu nuk e fal t’i bëhet Atij shok (nuk 

e fal idhujtarinë), e përveç këtij (mëkati), i fal kujt të dojë”. 

(En-Nisa, 48) 

Allahu di hollësisht për gjithçka 

Këshilla e dytë që Llukmani i kishte dhënë të birit, është: 

ِٓ ِفً َصِخَشٍح َؤِو ِفً  ِٓ َخِشَدٍي َفَتُى ِِ ِِْثَمبَي َدجٍَّخ   ِٓ ْْ َتُى َّ ِإََّٔهب ِإ ٌَب ُثَٕ
َٗ ٌَِطٍْف َخِجرْي َّ اٌَّ ُٗ ِإ َّبَواِد َؤِو ِفً اأَلِسِض ٌَْإِد ِثَهب اٌَّ  اٌغَّ

“O biri im, s’ka dyshim se edhe nëse vepra jote peshon sa 

kokrra e lirit, e të jetë fshehur nën një shkëmb apo në qiej a 

në Tokë, Allahu ka për të ta nxjerrë përpara, sepse Allahu 

është i butë dhe hollësisht i informuar.” 

O biri im, - i kishte thënë Llukmani, - dije se e keqja dhe ga-

bimi, sado të vogla qofshin, madje qofshin edhe sa kokrra e lirit 

dhe kudo që të jenë të fshehura ndër shpella e në vendet më të 

errëta apo ndër vendet më të larta në qiell a në tokë, Allahu do 

t’ia sjellë përpara dhe për to do të merret në llogari dhe ta dijë se 

tek Allahu nuk mbetet gjë e fshehur dhe e paditur, sepse “Allahu 

di hollësisht për gjithçka”.  

Për gjërat e këqija, do të merremi në pyetje dhe do të japim 

llogari para Allahut në Ditën e Gjykimit, e në qoftë se ato janë 

vepra të mira, Allahu nuk na i humb fare, po na i shumëfishon, 

sepse:  
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ِِْثَمبَي  ُُ َٗ اَل ٌَْظٍِ َّ اٌٍّ  َرسٍَّح  ِإ

ُٗ َؤِجشًا ِِٓ ٌَُّذِٔ  َعِظًٍّب َوِإْ َتُه َدَغًَٕخ ٌَُعبِعْفَهب َوٌُِؤِد 
“Sigurisht që Allahu nuk bën padrejtësi as sa një grimë, por 

nëse ka një punë të mirë të bërë, Ai e shumëfishon atë dhe 

Vetë Ai jep shpërblim të madh”. (En-Nisa, 40) 

Dija e Allahu përfshin gjithçka në këtë gjithësi, dhe dijes së 

Tij nuk i shpëton asgjë sado e vogël qoftë ajo. Ky është fakt që e 

kanë ditur të gjithë pejgamberët, prandaj ata i kanë mësuar dhe ua 

kanë tërhequr vërejtjen edhe popujve të tyre për këtë gjë. Këtë e 

ka ditur edhe Llukmani, sepse, përveçse ishte bashkëkohës i Da-

vudit a.s., ai e dinte se këto mësime ishin të shënuara në shpalljet 

e Nuhut, Hudit, Salihut, Ibrahimit, Musait dhe të dërguarve të tje-

rë para Davudit a.s.. 

Allahu është Një, i Plotfuqishëm dhe i Gjithëdijshëm për çdo 

gjë, - kjo do të thotë që Allahut nuk i shpëton pa ditur gjë, qoftë e 

madhe a e vogël në qiell a në tokë. Dhe:  

ُْ ِٓ َفٍَُىى ُٗ ُو ْْ ٌَُمىَي ٌَ ُٖ ِإَرا َؤَساَد َشٍِئًب َؤ ُِِش َّب َؤ  ِإَّٔ
“Kur Ai (Allahu) dëshiron ndonjë gjë, Urdhri i Tij është t’i 

thotë” “Bëhu”, dhe ajo është e bërë”. (Jasin, 82) 

Dija e Allahut përfshin dhe përthekon çdo gjë, kurse krijesat e 

tij nuk mund të përthekojnë dot dijen e pafund të Allahut, për-

veçse aq sa Allahu na shfaq nga Dija e Tij. Andaj çdo imtësi në 

gjithësi dhe në çdo moment është e shkruar në Levhi Mahfudh: 

َُ٘ى َُّهب ِإالَّ  ٍَ ََِفبِتُخ اٌَْغٍِِت اَل ٌَِع  ُٖ َِب ِفً اٌَْجشِّ َواٌَْجِذش َوِعَٕذ  ُُ ٍَ  َوٌَِع
ِِٓ َوَسَلٍخ ِإال َِب َتِغُمُط  َّبِد اأَلِسض ِ َو َُّهب َواَل َدجٍَّخ ِفً ُظٍُ ٍَ  ٌَِع

ُِّجنٍي  َ ِ َواَل َسْطٍت َواَل ٌَبِثٍظ ِإالَّ ِفً ِوَتبٍة 
"Çelësat e fshehtësive janë vetëm tek Ai (Allahu), ato (fshe-

htësitë) nuk i di  kush pos Tij. Ai e di ç’ka në tokë dhe në 
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det; nuk ka asnjë gjethe që bie dhe Ai të mos ketë dijeni për 

të; nuk ka asnjë kokërr në thellësi të tokës, asgjë të njomë 

ose të thatë që të mos jetë e shkruar në Librin e qartë (Levhi 

Mahfudh)”. (El-Enam, 59) 

Këtë besim Llukman Hakimi deshi t’ia nguliste të birit. Këtë 

çështje duhet ta ketë parasysh çdo mysliman në çdo kohë e vend; 

çdo kush duhet ta dijë se Allahu është shumë afër nesh, se Ai 

është i shumë ditur, i plotfuqishëm për çdo gjë. Këtë fakt duhet 

t’ua mësojmë edhe të tjerëve. 

Për këtë arsye, Llukmani, së pari e kishte ftuar të birin që t’i 

shmangej shirkut dhe e kishte ndaluar nga shirku, më pastaj e ki-

shte këshilluar dhe ia kishte bërë të ditura Madhështinë dhe Fuqi-

në e Allahut; disa nga Atributet e përsosura të Allahut dhe disa 

nga Emrat e Tij të bukur. 

Fale namazin 

Pas tërheqjes së vërejtjes për këto dy çështje kaq të rëndësish-

me, Llukman Hakimi të birin e kishte këshilluar:  
ُِ اٌصَّالَح  َّ َؤِل  ٌَب ُثَٕ

“O biri im, fale namazin”. 

I kishte thënë që ta falte namazin si është më së miri, - duke 

respektuar rregullat e tij që i ka paraparë Sheriati i Allahut, duke 

filluar që nga nijeti i pastër, abdesi, pa të cilin nuk pranohet na-

mazi, tekbiri, sexhdeja e rukuja, e kështu me radhë. I kishte thënë 

të falte namazin në kohë me përkushtim e me devotshmëri, sepse 

falja e namazit është një nga shtyllat bazë të fesë islame është një 

nga detyrat më të rëndësishme të adhurimit, për se kanë bërë 

thirrje të gjithë të dërguarit e Allahut, pa përjashtim.  

I dërguari i Allahut, Muhammedi a.s., lidhur me këtë, thotë: 

“Feja islame bazohet në pesë shtylla: Dëshmia se nuk ka Zot 

tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi a.s. është robi dhe 
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pejgamberi i Tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i 

ramazanit dhe kryerja e haxhit”. (Buhariu, Muslimi) 

Dhe në hadithin tjetër: “Çështja e parë për se do të japë nje-

riu llogari në Ditën e Kiametit, është namazi. Prandaj, nëse na-

mazin e ka të mirë, të mira i ka edhe veprat e tjera, kurse, nëse 

namazin e ka të keq, të këqija i ka edhe veprat e tjera”. (Tabera-

ni) 

Dhe në hadithin: “Ndërmjet njeriut dhe mosbesimit gjendet 

lënia e namazit”. (Muslimi) 

Dhe hadithi: “Robi i afrohet Allahut më së shumti kur është 

në sexhde”. (Muslimi) 

Është thënë se çdo gjë e ka bazën e vet, e baza e fesë islame 

është namazi.  

Urdhëro për punë të mira, 

ndalo nga të këqijat dhe duro 

Llukmani, pas këshillës për ta falur namazin, të birit më tutje 

i kishte thënë:  

َِّعُشوِف ُِِش ِثبٌْ ُِ اٌصَّالَح َوْؤ َّ َؤِل  ٌَب ُثَٕ
ُِىس َِ اأُل ِٓ َعِض ِِ َّ َرٌَِه  َِب َؤَصبَثَه ِإ َُّٕىِش َواِصِجِش َعٍَى  ِٓ اٌْ َٗ َع  َوأِ

“O biri im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo 

nga të këqijat, përballo me durim çdo gjë që të godet. Vërtet, 

këto janë punët më të mira.” 

I kishte thënë kështu, sepse, urdhërimi për të mirë dhe përpje-

kja për ta ndaluar të keqen, po ashtu është një ndër detyrat më të 

rëndësishme të myslimanit.  

Muhammedi a.s. thotë: ”Kush sheh prej jush diçka që e urren 

dhe nuk e duron feja, le ta ndryshojë këtë dhe le ta largojë me do-

rë. Dhe, nëse nuk mundet me dorë, atëherë me gjuhë; nëse nuk 

mundet as me gjuhë, atëherë së paku me zemër, që është imani 

më i dobët”. (Muslimi) 
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Por, që t’i ftosh njerëzit për të mira dhe t’i ndalosh nga e ke-

qja, domosdo duhet të kesh durim, të jesh sabërli, sepse gjatë kë-

tij misioni do të ballafaqohesh me shumë sfida e bela të papara-

shikueshme, por t’i ftosh njerëzit për të mira dhe t’i ndalosh nga e 

keqja, është një punë shumë e mirë dhe e dashur tek Allahu një-

kohësisht. 

Llukmani Hakimi, së pari i kishte ndaluar të birit shirkun, së 

dyti e kishte informuar për Dijen dhe Fuqinë e Allahut, kurse së 

treti e kishte mësuar se si mund t’i afrohej Allahut me përkush-

tim, duke filluar me namazin dhe me urdhërimin për të mira dhe 

ndalimin nga të këqijat, e më pastaj kishte thënë që të jetë edhe 

sabërli për ato që do t’i ndodhnin pikërisht gjatë thirrjes së nje-

rëzve për këto çështje.  

Sabri (durimi) është fjala më e përdorur në Kuran. Aspekti i 

tij, që i përket kësaj bote, është shumë i hidhur, kurse aspekti 

shpirtëror i durimit është tepër shpërblyes. Të gjithë pejgamberët 

e Allahut kanë kaluar përmes filtrit të durimit. Allahu xh.sh. tho-

të: “(O Muhammed) Jepu myzhde durimtarëve!...” (El-Bekare, 

155) Me të drejtë është thënë se feja është nga dy pjesë: një pjesë 

është lutje, kurse pjesa tjetër është durim. 

Mos përbuz njerëzit 

Llukman Hakimi vazhdon kështu me këshillat për të birin: 

 َوال ُتَصعِِّش َخذََّن ٌٍَِّٕبِط
“Mos i përbuz njerëzit duke shtrembëruar fytyrën ndaj 

tyre”. 

D.m.th. mos e shtrembëro dhe mos e kthe fytyrën me një anë 

në shenjë nënçmimi, përbuzjeje e mendjemadhësie, kur t’u fla-

sësh njerëzve ose kur ata të flasin ty, po jepu çehre, buzëqeshu 

atyre dhe shikoji në sy e folu me sinqeritet e respekt, sepse i tillë 

është myslimani, dhe mos u bëj egoist e hipokrit, snobist e narcis, 

sepse të gjitha këto në Islam janë të ndaluara.  
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Pejgamberi a.s. ka thënë: “Kur ta takosh vëllanë tënd, le të 

buzëqeshë fytyra jote”. Pra, kur t’u flasësh robërve të Allahut, ku-

shdo qofshin ata, mos i nënçmo, po sillu me respekt e njerëzish-

ëm. T’i nënçmosh të tjerët, është qibër, mendjemadhësi, e qibri 

shumë njerëz i dërgon në kufër. Për mendjemëdhenjtë Allahu 

xh.sh. ka premtuar dënim të ashpër: 

ٍُ ُٖ ِثَعَزاٍة َؤٌٍِ  َفَجشِِّش
“Për ta (mendjemëdhenjtë) me siguri është përgatitur dënim 

i ashpër”. (Llukman, 7) 

Kurse Pejgamberi a.s. ka thënë: “Nuk do të hyj në Xhenet ai 

që mban sado pak kryelartësi në zemrën e vet”. (Muslimi) 

Dhe hadithi: “Nuk është besimtar ai që ofendon dhe sulmon 

tjetrin, që mallkon, shprehet pahijshëm dhe është i paturp”. 

(Tirmidhiu) 

Ose në hadithin: “Për mua do të jetë më të vërtetë më i da-

shuri dhe më i afërti prej jush në botën tjetër, ai që do të ketë sje-

lljen më të mirë dhe qëndrim të mirë ndaj njerëzve të tjerë, 

ndërsa nga unë do të jetë më i largëti ai që do të sillet keq dhe ai 

që u bën keq të tjerëve”. (Ahmedi) 

Mos ec nëpër tokë 

duke u mbajtur më të madh 

Llukman Hakimi e ka këshilluar më tej kështu të birin: 

ُِِخَتبٍي َفُخىٍس  َّ َٗ ال ٌُِذتُّ ُو َّ اٌَّ ََِشّدب ِإ ِِّش ِفً اأَلِسِض   َوال َت
“Dhe mos ec nëpër tokë duke u mbajtur më të madh, sepse 

Allahu nuk do asnjë mendjemadh dhe asnjë mburravec.” 

D.m.th. mos ec kryelartë dhe mos u bëj mburravec; mos bëj 

kështu që të të urrejë Allahu, sepse Allahu vërtet nuk do asnjë 

mendjemadh dhe asnjë mburravec.  

Allahu xh.sh. thotë:  
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ٍَُغ اٌِْجَجبَي ُطىاًل ََِشّدب ِإََّٔه ٌَٓ َتِخِشَق اأَلِسَض َوٌَٓ َتِج ِِّش ِفً اأَلِسِض   َواَل َت
“Dhe mos ec nëpër tokë me mburrje, sepse ti nuk mund ta 

çash tokën as mund të arrish lartësinë e maleve". (El-Isra, 

37) 

Madje, edhe po të arrish shtatë pashë nën tokë apo të ngjitesh 

në shtatë qiej, nuk duhet të mburresh e të mbahesh më të madh, 

sepse ti je një krijesë e dobët dhe e ngratë, veçse duhet t’i nënsh-

trohesh Krijuesit tënd, sepse për këtë je i detyruar, kurse të bësh 

mendjemadhësi, e ke të ndaluar – haram. Feja islame i ka shpallur 

luftë që moti moralit të keq, andaj mendjemadhësia, rrena, mash-

trimi, tradhtia..., - të gjitha këto janë të ndaluara, sipas fesë isla-

me. 

Të mbajturit më të madh, vetëkënaqësia dhe krenaria janë ve-

se që sjellin vetëm të këqija dhe që i kanë rrënjët në Xhehenem. 

Atributi i madhështisë është i posaçëm vetëm për Allahun. Kë-

shtu, shkaku që djalli mbeti jashtë mëshirës së Allahut, është se 

ai, duke u krenuar para Ademit a.s., iu kundërvu Allahut xh.sh. 

Edhe Karuni, megjithëse i qenë dhënë dituri shpirtërore dhe pasu-

ri përrallore, qe shkatërruar për shkak se pati ushqyer zili e smirë 

kundër Harunit a.s. 

Të jesh i matur në ecjen tënde  

Llukman Hakimi e ka këshilluar më tej kështu të birin: 

َِِشٍِه   َواْلِصِذ ِفً 
“Të jesh i matur në ecjen tënde” 

D.m.th. të ecësh me sjellje e me marifet, qetë e me edukatë, të 

mos ecësh me hapa breshke dhe as të ngutesh me vrap struci. Me 

një fjalë, ec me një ecje mesatare, me një ecje serioze, të qetë dhe 

jo duke bërë zhurmë, po jo edhe pa ndjenja, i plogësht e apatik, 
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ec drejtë e me një qëllim të caktuar, sepse kjo është ecje e robërve 

besimtarë të Allahut:  

َِ٘ىّٔب َْ َعٍَى اأَلِسِض  ُِّشى ٌَ َٓ ِٓ اٌَِّزٌ َّ  َوِعَجبُد اٌشَِّد
َْ َلبٌُىا َعالِّب ٍُى ِ٘ ُُ اٌَْجب   َوِإَرا َخبَطَجُه

“Robërit e Allahut janë ata që ecin nëpër tokë, të qetë, e kur 

atyre u drejtohen injorantët me fjalë, ata thonë: “Selam – 

Paqe”!” (El-Furkan, 63) 

Ule zërin tënd 

Llukman Hakimi e ka këshilluar më tej kështu të birin: 

ِّرِي َّ َؤَٔىَش اأَلِصَىاِد ٌََصِىُد اٌَْذ ِٓ َصِىِتَه ِإ ِِ  َواْغُعِط 
“Dhe ule zërin tënd, se më i ashpri zë, është zëri i gomarit.” 

D.m.th. ule zërin tënd, ngaqë nuk është edukatë që ta ngresh 

zërin pa nevojë e të çirresh duke bërtitur e pëllitur si gomarët, 

sepse zëri më i ashpër dhe më i padëshiruar është zëri i gomarit, e 

kush e ngre zërin u përngjet atyre. Dhe, po të kishte ndonjë dobi 

nga ngritja e zërit, kjo do t’i takonte me shumë meritë gomarit 

dhe ai i pari do t’ia kishte parë hairin kësaj.  

Hasan Basriu thotë: “Politeistët lavdëroheshin për zërin e ty-

re të lartë. Allahu tha në adresë të tyre: “Po qe se zëri i lartë do 

të ishte një gjë e dobishme, gomarin që e ka zërin e lartë, do ta 

kisha bërë epror mbi ta!”. 

Ajetet e sipërshënuara e mësojnë dhe e praktikojnë besimtarin 

për delikatesë dhe modesti. Në një hadith të Pejgamberit a.s. 

thuhet: “Delikatesa që në këtë botë duket si diçka e vogël dhe e 

parëndësishme, në ditën e llogarisë do të fitojë shumë rëndësi!” 

Zëri i gomarit, që përfaqëson mungesën e delikatesës, nis nga 

një tingull i hollë e zbret deri në tingullin e trashë. Ky është një zë 

që lartësohet kot së koti, dhe fort i pakëndshëm. Edhe një e folur, 

një mënyrë komunikimi e kësaj forme ndaj bashkëbiseduesit ose 
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dëgjuesit, mbetet jashtë rregullave të delikatesës. Prandaj Allahu 

xh.sh., siç thotë në ajetin e sipërshënuar, i fton robërit e Tij të fla-

sin dhe të komunikojnë me delikatesë, sepse, ai që flet me zë të 

lartë, bën diçka të shëmtuar, që nuk i përngjet zërit të njeriut... 

* * * 

Sillu mirë dhe me përkushtim me 

prindërit 

Midis ajeteve që përmbajnë këshillat e mësipërme të Llukm-

an Hakimit, janë dy ajetet 14-15, të cilat për nga domethënia dhe 

orientimi i ymetit, janë shumë të rëndësishme. Siç transmetohet, 

këto dy ajete kanë zbritur për Sead ibn Vekasin r.a. dhe nënën e 

tij. Ky ashab i njohur i Pejgamberit a.s. ishte një njeri që tregonte 

bindje ndaj s’ëmës. Kur pranoi fenë islame, e ëma i tha: “Ç’paske 

bërë, o Sead! Po qe se ti nuk e lë këtë fe, po të betohem se nuk do 

të ha, nuk do të pi, e, më në fund, do të vdes, kurse ti do të për-

mendesh pastaj si “katili i nënës së vet!”. 

Seadi i kishte thënë:” Mos, oj nëna ime, sepse unë këtë fe nuk 

e braktis për asgjë!” 

E ëma e Seadit nuk kishte ngrënë dy ditë e dy net dhe kishte 

rënë e drobitur. Kurse Seadi i paskësh thënë: “Oj nëna ime! Ta 

dish se, për Zotin, edhe sikur njëqind shpirtra të kisha, të gjithë 

do t’i kisha dhënë për këtë fe, prandaj, po të duash ha, po të 

duash, mos ha!”. 

Atëherë e ëma nisi të hante dhe për këtë arsye kishin zbritur 

ajetet e mëposhtme, ose vetëm i pari: 

 ِْ ِٓ َؤ ٍِ َِ ُٗ ِفً َعب ٍٓ َوِفَصبٌُ ِ٘ ِّٕ٘ب َعٍَى َو ُٗ َو ُّ ُٗ ُؤ ٍَِت َّ ِٗ َد َْ ِثَىاٌَِذٌِ َوَوصٍََِّٕب اإِلَٔغب
َِّصرُي َّ اٌْ ْْ ُتِشِشَن ِثً  (14)اِشُىِش ًٌِ َوٌَِىاٌَِذٌَِه ِإٌَ ََ٘ذاَن َعٍى َؤ ْْ َجب َوِإ
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 ًَ َِِعُشوًفب َواتَِّجِع َعِجٍ َّب ِفً اٌذٍَُِّٔب  َّب َوَصبِدِجُه ُْ َفال ُتِطِعُه ٍْ ِٗ ِع ٍَِظ ٌََه ِث َِب ٌَ
َْ ٍُى َّ ُِ َتِع َّب ُوُٕت ُِ ِث ُِ َفُإَٔجُِّئُى َِِشِجُعُى  َّ َّ ِإٌَ َّ ُث ِٓ َؤَٔبَة ِإٌَ َِ   

“Ne e kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me prindërit, 

sepse nëna e ka bartur atë përmes vështirësive të panumërta 

dhe pas dy vjetësh e ka ndarë nga gjiri. (E porositëm po ash-

tu) Të jetë mirënjohës ndaj Meje dhe ndaj tyre, sepse vetëm 

tek Unë është kthimi Juaj. Nëse ata të dy (prindërit) përpi-

qen që ti të më bësh Mua shok, për se ti nuk ke asnjë fakt, 

atëherë mos iu bind atyre, por në çështjet e kësaj bote, sillu 

me ta me dashamirësi e mirëkuptim dhe ndiq rrugën e atij 

që është i kthyer nga Unë. Pastaj tek Unë do të jetë kthimi 

juaj dhe unë do t’ju tregoj çfarë keni punuar”. (Llukman, 

14-15) 

Merre nga ta marrësh, nderimi, respektimi, sjellja e mirë dhe 

kujdesi ndaj prindërve, mbetet një ndër obligimet kryesore të my-

slimanit dhe një ndër veprat më të mira, më të pëlqyera dhe më të 

shpërblyera nga Allahu xh.sh. 

Muhammedi a.s. thotë: “Kush i kënaq prindërit, e ka kënaqur 

Allahun, kurse kush  refuzon t’i dëgjojë prindërit, ai ka refuzuar 

edhe dëgjueshmërinë ndaj Allahut”. (Tirmidhiu) 

Kurse pyetjes se ç’janë mëkatet e mëdha, Muhammedi a.s. i 

është përgjigjur: “Allahut t’i bëhet ortak, të mos kryhen detyrimet 

ndaj prindërve, vrasjet dhe dëshmimi i rrejshëm”. (Buhariu) 

E në një ajet tjetër lidhur me këtë, Allahu xh.sh. thotë: 

ُٖ َوِثبٌَْىاٌَِذٌِٓ ِإِدَغبّٔب  َوَلَعى َسثَُّه َؤالَّ َتِعُجُذوْا ِإالَّ ِإٌَّب
َّأ ُؤفٍّ َّب َفاَل َتُمً ٌَُّه ُ٘ َّب َؤِو ِواَل ُ٘ َّ ِعَٕذَن اٌِْىَجَش َؤَدُذ ٍَُغ َّب ٌَِج  ِإ

َّب َجَٕبَح َّب َلِىال َوِشمّيب َواِخِفِط ٌَُه َّب َوُلً ٌَُّه ُ٘ َِٕهِش  َواَل َت
َّب َسثٍََّبًِٔ َصِغرّيا َّب َو ُِّه َِّخ َوُلً سَّةِّ اِسَد َٓ اٌشَِّد ِِ  اٌزُّيِّ 

“Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër 

përveç Tij dhe që të jesh i përkushtuar ndaj prindërve të tu. 

Në qoftë se njëri prej tyre ose të dy arrijnë moshën e pleqëri-
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së dhe ti je gjallë me ta, mos u thuaj ndonjë fjalë pakënaqë-

sie e mosrespekti, as mos e ngrini zërin (duke u thënë “uf”), 

por folu atyre me shprehje nderimi e me respekt. Dhe ule 

mbi ta krahun e nënshtrimit, të mirësisë e të përuljes me 

mëshirë, e thuaj: Zoti im! Dhuro mbi ta mëshirën Tënde, 

siç më rritën mua, kur unë isha i mitur. Zoti juaj e di më së 

miri se çfarë keni në shpirtin tuaj. Në qoftë se jeni të drejtë 

e të pastër, atëherë Ai është, pa dyshim, gjithnjë Falës i 

Madh ndaj atyre që i kthehen Atij gjithnjë me bindje e pe-

ndim”. (El-Isra, 21-23) 

Ibn Abasi r.a. ka thënë: “Në Kuran janë tri ajete në sure të 

ndryshme që bëjnë fjalë për tri çështje të cilat janë të kushtëzuara 

me tri çështje të tjera; dhe të parat nuk pranohen nëse nuk plo-

tësohen me të dytat. Ato ajete janë: 

1. “Binduni Allahut dhe të Dërguarit të Tij”. (El-Maide, 92). 

Kjo domethënë se bindja ndaj Allahut është e kushtëzuar me 

bindjen ndaj të Dërguarit të Tij, Muhamedit a.s., dhe kush i 

bindet Allahut, e jo edhe të Dërguarit të tij, nuk i pranohet.  

2. “Falni namazin dhe jepni zekatin”. (El-Bekare, 43). Kjo 

domethënë se kush e falë namazin, por nuk e jep zekatin, nuk 

i pranohet. Falja e namazit është e kushtëzuar me dhënien e 

zekatit. 

3. “(E porositëm po ashtu) Të jetë mirënjohës ndaj Meje dhe 

ndaj tyre (prindërve), sepse vetëm tek Unë është kthimi Ju-

aj.” (Llukman, 14) Kjo domethënë se kush e falënderon 

Allahun, por nuk i falënderon prindërit e tij, nuk i pranohet. 

* * * 

Përfundimi 

Nga sa u tha më sipër, mund të përfundojmë se Kurani për-

mban shumë këshilla, vasiete e mësime të përkryera dhe shembu-



Edukatë islame 131 

llore, përfshirë edhe këshillat e Llukmanit që i kishte dhënë të 

birit, të cilat gjithmonë janë aktuale dhe të rëndësishme për indi-

vidin dhe shoqërinë, dhe të cilat garantojnë një jetë të lumtur në 

këtë botë dhe shpëtim të sigurt në botën tjetër.  

Këshillat dhe vasietet e Llukman Hakimit, që i kishte dhënë 

të birit, përmbledhin thelbin e urtësisë dhe mençurisë, dhe midis 

tyre nuk ka nevojë të përmenden të tjera. Çdo këshillë e përme-

ndur këtu, nëse është urdhër, atë e kemi për borxh ta kryejmë dhe 

ta praktikojmë, e nëse është ndalesë, duhet të largohemi nga ajo. 

Këto këshilla kanë të bëjnë me çështjet fondamentale të fesë 

dhe këtu përmendet edhe shkaku për se duhet t’i kryejmë ato, apo 

përse duhet të largohemi prej tyre. Urdhërohemi të jemi të sjellsh-

ëm dhe të sillemi me kujdes e marifet me prindërit tanë dhe këtu 

jepen sqarime përse duhet vepruar kështu. Jemi të urdhëruar që të 

ndalohemi nga mendjemadhësia dhe që të jemi modest e të matur 

në sjellje dhe në punë. Jemi të urdhëruar të nxisim për të mira dhe 

të ndalojmë nga të këqijat, ta falim namazin dhe të jemi të durue-

shëm, sabërlinj, sepse sabri i bën të lehta të gjitha çështjet, siç 

thotë Allahu xh.sh.: 

َٓ ََِع اٌصَّبِثِشٌ  َٗ َّ اٌٍّ َُِٕىْا اِعَتِعٍُٕىْا ِثبٌصَِّجِش َواٌصَّاَلح ِإ َٓ آ  ٌَب َؤٌَُّهب اٌَِّزٌ
“O besimtarë! Kërkoni ndihmë me durim e me të falur, se 

vërtet Allahu është me durimtarët”. (El-Bekare, 153) 

Në mënyrë që ne të udhëzohemi drejt dhe të marrim mësime 

e këshilla kaq të dobishme, Allahu xh.sh. në Kuran ka përmendur 

tregimin e Llukman Hakimit dhe vasietet që ky i ka dhënë të birit. 

Prindërit janë përgjegjës për fëmijët e tyre. Pejgamberi a.s. thotë: 

“Askush nuk do të vijë para Allahut me mëkate më të mëdha se 

ata që lënë anash rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Babai 

nuk mund t’i lërë as t’i falë diçka më të mirë fëmijës së tij, sesa 

edukatë të mirë”. (Tirmidhiu)  

Të theksojmë edhe se në libra me autoritet, përmenden edhe 

shumë këshilla të tjera, përveç këtyre që përmenden në Kuran, 
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për të cilat thuhet që të jenë të Llukman Hakimit, por, për shkak 

të natyrës së këtij shkrimi dhe për shkak se është vështirë të thuh-

et nëse ato këshilla janë vërtet të Llukmanit, nuk i shënuam këtu.  

Sa të mjaftueshme dhe sa të mira janë këshillat dhe mësimet e 

Kuranit fisnik! 

 

__________________________ 
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Osman Nuri Haxhiq1 

Personaliteti i Muhamedit a.s. 

Duke shkruar për jetën dhe veprën e Muhamedit a.s., u jam 

përmbajtur rreptësisht fakteve të vërtetuara historike, duke iu 

shmangur jobesueshmërisë më të vogël, të cilën disa bashkëkom-

bës të tij dhe të gjeneratave më të vona, nga dashuria dhe respekti 

i tepërt ndaj tij, shpeshherë edhe pa vetëdije, ia kanë mveshur dhe 

i ka ruajtur tradita.  

Mirëpo, ajo as që është e nevojshme. Kurani, jeta e Muhame-

dit a.s. dhe besimi i tij absolut se tërë ajo që ka shpallur në emër 

të Zotit, është revelatë, e pastër, - janë argumente autentike dhe të 

padyshimta të pejagamberisë të tij. 

“Shoku juaj as nuk ka devijuar, as mashtruar dhe ai nuk 

flet nga vetja. Kur’ani nuk është tjetër, përveçse revelatë e shpa-

llur”. (L III: 2-4). 

Në anën tjetër, kalimi i Omerit r.a. në islam, pranimi i prijësit 

të idhujtarëve Utbes, rasti i Abdullah bin Mesudit dhe deklarimi i 

                                                 
1 Osman Nuri Hadżić: Muhamed a.s. i Kur’an. 
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Xhafer bin Ebi Talibit para Nexhashiut, janë argumente të sigurta 

historike mbi ndikimin e fuqishëm të Kuranit tek ata që e dëgjoj-

në për herë të parë. Disa paragrafë të sures 20, Omer bin Hatabin, 

persekutuesin më të rrezikshëm të fesë së re, e kthyen në birin më 

të merituar të saj të të gjithë shekujve dhe, xhelatin e vendosur të 

Muhamedit, - në shokun e tij dhe pasardhësin e tij më të sigurt. 

Përveç kësaj, këtu duhen theksuar edhe dy momente të rendësish-

me: Fatimja, motra e Omerit dhe burri i saj - Saidi, në momentin 

e rrezikut të drejtpërdrejtë për jetë, nuk lëshonin pe në fenë e tyre, 

aq më tepër nuk lejonin që një pagan, që i kërcënonte me vdekje, 

t’i merrte në dorë të vet fletët e shenjta të Kuranit, para se të past-

rohej sipas rregullit dhe të jepte besën se nuk do t’i shqyente. Mu-

hamedi a.s., duarthatë dhe pa kurrfarë mbrojtjeje, duke parë para 

vetes armikun më të rrezikshëm, doli para tij në mënyrë të qetë e 

dinjitoze dhe e pyeti se deri kur do të qëndronte në rrugë të gabu-

ar. 

Këto janë fakte historike, të cilat besimin e patundur të Muha-

medit a.s. në profetësinë e tij dhe ndikimin e Kuranit, e argume-

ntojnë dhe e vërtetojnë më mirë e më kuptueshëm sesa njëqind 

muxhize të trilluara e të paargumentuara me asgjë, mbi mrekullitë 

mbinatyrore, të cilat biografët e tij fetarë por të pakuptueshëm, ia 

mveshin. Me analizën e saktë të Kuranit dhe jetës e veprës së 

Muhamedit a.s., njeriu vjen deri te bindja e plotë se Muhamedi 

a.s. ka besuar me zemër e me mend në profetësinë dhe në detyrën 

e tij që paganizmin ta zëvendësonte me një ide të lartë dhe religj-

ion të drejtë në një Zot të vetëm, sunduesin e Ditës së Gjykimit. 

Mandej, si pati mundur, ndryshe me aq vrull, të ngrihej ku-

ndër kultit njëmijëvjeçar të idhujve dhe t’i gjykonte më të afërmit 

e tij për shkak të paganizmit, duke i kërcënuar me dënimet më të 

rrepta në botën tjetër, jo vetëm ata, po edhe vetveten, nëse nuk 

kumton tërë atë, ashtu qysh dhe çka e kishte urdhëruar Zoti. (V. 

70, VI. 15, X. 15, XXXIX: 13). Si ishte e mundur ndryshe që 

arabët krenarë dhe të padisiplinuar të pajtoheshin me religjionin 

që shpallte barazinë e njerëzve para Zotit dhe barazinë e plotë pa-
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ra ligjit. Që nga Shpallja e parë, për të cilën me aq sinqeritet dhe 

me aq besim e njoftoi gruan e vet, Hatixhen, dhe deri në fjalimin 

madhështor në Arafat, Muhamedi a.s. i qëndroi konsekuent, bes-

nik Urdhrit të Zotit: “Studio në emër të Zotit, i Cili krijoi (gjith-

çka). Fjalët e tij të fundit: “Të cilët më panë dhe më besuan”, - 

kjo është sinteza e besimit të brendshmëm të tij, kredibiliteti i 

shpirtit të tij. 

E sesi ka menduar Muhamedi a.s. për fenomenet mbinatyrore 

dhe mrekullitë, më së miri e ilustrojnë këta dy shembuj nga jeta e 

tij: Në ditët e para të profetësisë së tij, paria e Mekës kërkoi nga 

Muhamedi a.s. që t’u tregonte ndonjë mrekulli mbinatyrore si 

shenjë të profetësisë së tij. Ai u qe përgjigjur: “Unë nuk jam dër-

guar që të bëj mrekulli, por që t’jua komunikoj Fjalët e Atij Që 

nga asgjëja krijoi tërë këtë botë. Mjerë për ata që, krahas Zotit, 

kërkojnë Zot tjetër”. Në ditën e vdekjes së djalit të tij, Ibrahimit, 

ndodhi nxënia e pjesërishme e Diellit dhe disa myslimanë flisnin 

se ajo ishte shenjë e pikëllimit të qiellit për shkak të vdekjes së 

djalit të Muhamedit a.s. Kur e dëgjoi këtë, Muhamedi a.s. u tha 

njerëzve të tubuar në xhami: ”Dielli dhe Hëna janë vetëm argu-

mente të fuqisë së Zotit. Nxënia e Diellit dhe Hënës nuk kanë ku-

rrfarë lidhjeje me lindjen dhe vdekjen e njerëzve”. 

I nxitur nga ndjenjat e sinqerta dhe nga bindja e vet e thellë, 

ky njeri, deri atëherë i panjohur, një bir i prindërve të varfër, “të 

cilët në Mekë ushqeheshin me bukë të thatë”, i cili kishte kaluar 

pjesën më të mirë të jetës së tij, periudhën e entuziazmit më të 

zjarrtë, Muhamedi a.s. u ngrit me një energji të mrekullueshme 

për të predikuar fenë e re tek një popull më së paku të gatshëm 

për të pranuar doktrinën e tij. Rezistenca që hasi, vuajtjet dhe për-

ndjekjet dhjetëvjeçare, - nuk e shmangën për asnjë qime floku 

nga rruga që kishte filluar. Besimi i plotë në misionin e vet hyjnor 

i dha inkurajim dhe fuqi që të qëndronte deri në fitoren përfundi-

mtare. Në çfarë mënyre dhe si arriti atë siguri absolute për misio-

nin dhe suksesin e tij, - kjo është ajo fshehtësia e madhe, të cilën 

ai e mori me vete në varr dhe të cilën nuk do ta dijë askush, por 
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mbetet fakt i qartë se pa këtë sinqeritet dhe besim, nuk kishte 

mundur të hidhte as hapin e parë.2 

Ky tipar i karakterit të tij, i shoqëruar me kualitetet e tij inte-

lektuale dhe morale, u siguruan fitore ideve të tij. As ata që e pë-

rndoqën më së shumti, nuk kanë dyshuar asnjëherë në sinqeritetin 

e tij. Ata e kishin lutur, i kishin ofruar ar dhe nder që të hiqte dorë 

nga misioni i tij, ata kishin përndjekur e munduar numrin e vogël 

të ithtarëve të tij, - mirëpo askush kurrë nuk e quajti rrenacak apo 

mashtrues. Nuk duhet harruar se që në ditët e para të profetësisë 

së tij rreth tij qenë mbledhur Ebu Bekri, Omeri, Abdurrahman bin 

Avfi, Ebu Ubejdullah Bin Xherah, Sad bin Ebi Vekkas, Amr bin 

Asi, pjesa më e madhe e parisë së aristokracisë fisnore dhe shpir-

tërore të Mekës, njerëz me veti trimërie dhe me karakter integral, 

po, megjithëkëtë a thua është e mundshme të mendohet se ata 

njerëz kishin pranuar verbërisht të shkonin pas tij, sikur të mos 

kishin qenë plotësisht të bindur se ai ishte njeri i ndershëm dhe i 

sinqertë dhe se misioni i tij ishte dhuratë e qiellit? E këta udhëhe-

qës të kombit arab, me fjalën e thjeshtë të Muhamedit a.s., lëshu-

an fenë e stërgjyshëve të tyre dhe traditën njëmijëvjeçare dhe e 

pranuan Islamin. Sikur të mos ishin plotësisht të bindur për nde-

rshmërinë dhe profetësinë e tij, a thua do t’i linin ata të mirat dhe 

pozitat e rehatshme të tyre, vallë a thua do të hynin në një luftë të 

rreptë, jo vetëm me qytetarët e fuqishëm të Mekës, po edhe me 

farefisin e ngushtë të tyre dhe me tërë popullin arab! A thua, pa 

këtë bindje dhe transformim misterioz, aristokracia krenare e Me-

kës do të mund të pranonte që të bëhej e barazuar para Zotit dhe 

ligjit me robërit e liruar! Çka i shtyri prijësit dhe parinë e Mekës 

t’i afroheshin njeriut, i cili në katërdhjetëvjetorin e tij, menjëherë 

si vetëtimë e tmerrshme nga qielli i kthjellët, i la nën hije Zotat 

mijëvjeçarë prej ari e druri, para të cilëve kishte rënë në gjunjë e 

tërë Arabia? Treqind e gjashtëdhjetë e pesë zota prej ari e druri, të 

renditur në Qabe dhe rreth saj, ai i shpalli idhuj të rremë dhe ith-

                                                 
2 Mendoj se këtu nuk ka fshehtësi, nëse dihet se ai është i Dërguari i Zotit. 
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tarët e tyre - të marrë dhe afetarë të devijuar. Me parullën “Ka ve-

tëm një Zot”, ai për disa vjet e rrënoi nga themeli dhe një herë e 

përgjithmonë shleu nga fytyra e Tokës një fe dhe sistemin e saj 

moralo-social të vjetër mijëvjeçar. Njerëzit që tërë atë përjetuan 

dhe panë me sytë e vet, kanë lënë argumente të besueshme histo-

rike të sinqeritetit dhe bindshmërisë së tij. Ai nuk kishte kurrfarë 

gjërash të fshehta as të mbuluara, jetoi nën qiellin e hapur, në 

shtëpinë ku rrinte ai, dyert nuk mbylleshin kurrë. Gjithmonë në 

dukje dhe i arritshëm për miqtë dhe kundërshtarët e tij. 

Superioriteti i parimeve moralo-sociale të fesë së re, të bartur 

në mes njerëzve me civilizimet më të vjetra, kanë qenë nga ndi-

kimi i bekuar në tërë njerëzimin. Baza kryesore e fesë, maksimat 

e caktuara juridike dhe institucionet sociale, të nxjerra në për-

puthje me nevojat dhe natyrën e njeriut, edhe pas trembëdhjetë 

shekujsh janë ende lidhja e gjallë dhe e fortë, baza kulturore dhe 

morale për treqind milionë njerëz me gjuhë dhe fise të ndryshme, 

numri i të cilëve po shtohet prej dite në ditë në dy kontinentet më 

të mëdha të botës, në Azi dhe Afrikë. (ky numër sot arrin në një 

miliard e gjysmë, plot. për.) 

Vepra e Muhamedit a.s., sipas mendimit të të gjithë orientali-

stëve objektivë, është fat i pamatur dhe bamirësi për popujt ndër 

të cilët është shfaqur, dhe meriton shumë më tepër respekt sesa i 

pranohet në përgjithësi. Në realitet, suksesi i Muhamedit a.s. baz-

ohet në parimet absolute të Njëshmërisë së Zotit dhe në moralin e 

lartë, dhe kurrsesi jo në forcën dhe misteret e mistifikuara. Në 

predikimin dhe përhapjen e Islamit, Muhamedi a.s. nuk e përdori 

armën përveçse në vetëmbrojtje – i detyruar, dhe nëse mjetet më 

të lehta nuk ndihmonin. Ai që ka qenë në të njëjtën kohë edhe 

profet i Zotit edhe udhëheqës i popullit arab, i çmuar dhe i respe-

ktuar si asnjë tjetër më parë dhe më pas, për njëzet vjet të plotë të 

profetësisë së vet, nuk pushoi së theksuari se ai ishte vetëm njeri 

dhe se tërë misioni i tij qëndron në atë konsistonte që njerëzimit 

t’ia komunikonte Shpalljet e Zotit dhe që me butësi e me ndërgje-

gje t’i thërriste njerëzit në fe të re. Si njeri, Muhamedi a.s., me 
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paraqitjen e tij dhe kualitetet e tij morale, dilte lart nga bashkë-

qytetarët dhe bashkëvendësit e tij. 

Alia bin Ebi Talibi dhe bashkëkohësit e tjerë të tij, e kanë 

përshkruar atë aq besnikërisht dhe në mënyrë të kapshme, saqë 

sipas gjithë atyre, mund të ndërtohet portreti besnik i tij. Fytyrën 

e kishte të butë e të këndshme, sytë të zinj e të gjallë, të mbuluar 

me qerpikë të gjatë. Flokët të zinj pak të përdredhur, që i binin 

deri në supe, kurse mjekrën të plotë, që mbulonte gjithçka deri ku 

arrinte. Goja e matur në të cilën shpeshherë shihej qeshja e lehtë 

dhe i dukeshin dhëmbët e bardhë e të radhitur bukur. Në nofullën 

e poshtme kishte një lyth të vogël. Sikur tërë pamja e jashtme e 

tij, gjithashtu binte në sy edhe bukuria e qafës së tij, e cila nuk ka 

qenë e trashë, por e reduktuar dhe e rrumbullakuar bukur. Koka 

pak më e madhe, kurse balli i qartë dhe i lartë. Hunda e fortë dhe 

pak si e shqiponjës, vetullat të lakuara bukur - i ndante një damar 

i fortë në mjedis të ballit, që i fryhej gjithmonë në çaste shqetësi-

mi. Gjoksi i zhvilluar mirë, kurse pjesët e tjera të trupit - të fuqi-

shme dhe të harmonizuara. Nga shtati, ka qenë mesatar. Ecte 

shpejt, po jo me të nxituar, shkonte dinjitetshëm dhe i sigurt këm-

bë pas këmbe dhe dukej sikur të zbriste shkallëve teposhtë. Pamja 

e tij e gjithëmbarshme, me plot fuqi, i rrezatonte me butësi dhe 

mirësi. Fizionomia e tij ka qenë e urtë dhe e qetë, kurse ngjyra e 

fytyrës as e zbehtë as e kuqe (ngjyrë gruri). Megjithë moshën e 

lartë, mezi kishte njëzet qime të bardha në kokë dhe disa në mje-

kër. 

Njerëzit që dëgjonin për të, kur e shihnin për herë të parë, i 

kaplonte një frikë, mirëpo, sa më tepër që rrinin dhe bisedonin me 

të, gjithnjë e më shumë e donin dhe e respektonin. Vetë fliste pak, 

po edhe të tjerët i dëgjonte me kënaqësi dhe nuk u shmangej ma-

hive të mira e frymëzuese. Kur përshëndetej me dikë dorë më 

dorë, që e kishte traditë, kurrënjëherë nuk e tërhiqte dorën i pari, 

as para mysafirit nuk ngrihej (nga buka) dhe as i ndërpriste fjalën. 

Kur i shkonte mysafir dikujt ose shkonte në përgjithësi ndër 

njerëz, nuk lejonte të ngriheshin pranë tij në këmbë posaçërisht, 
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në mënyrë që të mos shfaqej as shenja më e vogël e adhurimit 

personal. 

Kur kishte të bënte me drejtësinë, para tij ishin të barabartë si 

i afërmi i tij më i ngushti, ashtu dhe ai që nuk e kishte parë kurrë. 

I rregullluar dhe deri në fund objektiv, asnjëherë nuk lejonte ta 

sundonin ndjenjat e tij para se çështjen ta mendonte mirë, që të 

mos mund ta përgënjeshtronte më pastaj logjika. Zotërues i vërte-

të i vetvetes, asnjëherë nuk ngutej tepër, edhe në momentet më të 

rrezikshme ruante gjakftohtësinë. 

Nga ushqimi dhe vesha, ka qenë modest dhe i thjeshtë, mirë-

po gjithmonë i pastër dhe i rregulluar; vetë i kryente të gjitha 

shërbimet për veten e tij, shpeshherë e ndizte zjarrin, pastronte 

dhomën dhe rrobat e tij. Ashtu sikur ishte elegant dhe fisnik në 

shpirt, ashtu njësoj kujdesej edhe për pamjen e jashtme të tij. As-

njëherë nuk ka dalë prej shtëpisë së vet pa u shikuar në pasqyrë, 

pa krehur flokët dhe pa rregulluar shallin; rrobat i fshinte dhe pa-

rfumosej. Sa herë që dilte nga shtëpia, merrte me vete pasqyrën, 

krëhrin dhe misvakun - brushën për dhëmbë.Shpeshherë u fliste 

miqve dhe shokëve të vet: “Zotit i bëhet qejfi, e njerëzve u vjen 

mirë që njeriu të vijë në shoqëri i pastër dhe i veshur ashtu si i ka 

hije”. Çdo ditë xhumaje, kur nisej në xhami për ta falur xhumanë, 

e vishte xhyben e tij festive.  

Nuk duronte asgjë që ishte e shëmtuar, madje as edhe emrat e 

mbiemrat. Kur i pati ardhur një arab, Adi bin Dhalim (i mërzituri, 

i biri i zullumqarit) dhe e përqafoi Islamin, Muhamedi a.s. e luti 

me të mirë që ta ndërronte emrin dhe se që atëherë të quhej Re-

shid bin Abdi Rabbihi (i drejtë, i bëri i robit të Zotit të tij). 

Një copë bukë dhe disa hurma zakonisht kjo ishte dreka e tij, 

dhe një gotë qumësht darka e tij. Për disa ditë nuk shihej zjarr në 

shtëpi të tij. Të varfrit e vërtetë i donte dhe i nderonte, mirëpo në 

çdo hap porosiste për punë dhe fitim të lejuar. Për banorët më të 

varfër të Medinës, të cilët nuk kishin as fitim as shtëpi, po flinin 

në dërrasa të hajatit të xhamisë, - Muhamedi a.s. kujdesej shumë. 
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Për çdo ditë merrte ndonjërin në darkë, kurse të tjerët i udhëzonte 

të shkonin tek shokët e tij të pasur.  

Për miq ka qenë besnik dhe shok i denjë, kurse për robërit - 

zotëri i mirë dhe i mëshirshëm. Shërbëtori që i kishte shërbyer 

për tetëmbëdhjetë vjet, ka thënë se kurrë nuk e ka parë dhe as dë-

gjuar që të kishte fyer dikë. Kur dikush e thërriste, gjithmonë për-

gjigjej me: Lebbejk - urdhëro! Ndaj fëmijëve dhe nipave të vet 

ishte i kujdesshëm dhe i butë, shpehsherë argëtohej dhe luante me 

ta. Me durim dhe trimërisht, mundi t’i përballonte mundimet  më 

të rënda, kurse syri i tij kurrë nuk është trembur, as zemra e tij 

nuk është dridhur. Në Bedër, Uhud dhe Hunein, ai tregoi vërtet 

trimëri legjendare, mirëpo kurrë nuk hidhej në rrezik dhe as suk-

sesin e tij nuk e lidhte me fatin e verbër. Në të mira, me veprat e 

tij printe, kurse të keqen - e kthente me fjalë të buta. Kur i ndodh-

te papritur diçka e këndshme, gjithmonë brohoriste: Falënderim i 

qoftë Zotit! Ndërsa, kur e shtrëngonte ndonjë vuajtje, thoshte i 

qetë: Lavdi e falënderim I qoftë Zotit në çdo rast. 

Edhe shkencëtarët më të mëdhenj perëndimorë: Dreper, Opat 

de Broli, Giboni, de Kastrie Baili, Karlajli, Le Boni etj., të cilët 

studimin e islamit filluan nga qëllimet e pikëpamjet thjesht shke-

ncore-kritike, e pranojnë se Muhamedi a.s. është njëri ndër njerë-

zit më gjenialë, njeriu i cili nga të gjithë të tjerët ka pasur 

ndikimin më të madh në njerëzimin. Muhamedi a.s. e ka çliruar 

popullin e tij nga fetishizmi dhe nga idhujtaria më e ulët, ai ka 

predikuar monoteizmin, i cili shpejt i shpërndau në pluhur dhe 

ajër mosmarrëveshjet e arianëve dhe katolikëve. Islami i mori pa 

kthim Krishterimit më tepër se gjysmën e viseve, madje gjysmën 

më të mirë, sepse përfshinte edhe Tokën e shenjtë (Jerusalemin), 

djepin e fesë krishtere dhe Afrikën, e cila i kishte dhënë asaj for-

më latine. Ky kontinent dhe një pjesë shumë e madhe e Azisë 

ende mbahen njësoj të fortë edhe pas më tepër se një mijë vjetësh 

të doktrinës islame. 

Muhamedi a.s. kishte në vete të gjitha cilësitë që më se një 

herë patën vendosur fatin e perandorive. Edhe predikues edhe 
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ushtarak, Muhamedi a.s. ka qenë orator në foltore, kalorës në fu-

shën e betejës. Teologjia e tij është e thjeshtë: Zoti është vetëm 

Një. Duke e vërtetuar këtë të vërtetë të amshueshme, Muhamedi 

a.s. nuk thellohej në metafizikën e zbrazët, por kujdesej për të 

përmirësuar gjendjen sociale të popullit të vet, me urdhëresat dhe 

rregulloret për pastërtinë personale, maturinë, agjërimin, lëmosh-

ën dhe lutjet - adhurimet. Nga të gjitha veprat, Muhamedi a.s. më 

së shumti çmonte sadakanë-lëmoshën dhe dhëmbshurinë. Me li-

beralizimin që bota nuk e kishte njohur deri në kohën e fundit, ai 

pati lejuar shpëtimin e njerëzve pa dallim, vetëm nëse janë të mo-

ralshëm. Dogmes “se Zoti është vetëm Një” i shtoi “dhe Muha-

medi është i dërguari i Tij”. Kush dëshiron ta dijë se a i është 

përgjigjur guximit të shprehjes së tillë rezultati i gjërave, le të 

shikojë në hartën e botës së kohës sonë. Të qenët kreu religjioz i 

shumë mbretërive dhe udhëheqës në jetë i një të tretës së racës 

njerëzore, - kjo ndoshta mund të arsyetojë epitetin: i Dërguari i 

Zotit. 

Një klerik i krishterë (pater Hijacirnt) thotë: ”Unë jam klerik 

kristian, mirëpo në të njëjtën kohë edhe nxënës i dëshmuar i Kri-

shtit dhe kujtoj se nuk e nënçmoj Krishtin kur them se Muhamedi 

me të vërtetë ka qenë profeti i Zotit. Vetëm me ndihmën e inspiri-

mit të Zotit, ai ka mundur të themelojë një religjion të madh, Isla-

min, të cilit i përmbahen me miliona njerëz edhe pas një mijë 

vjetësh të Shpalljes së tij”. 

Ndërkaq, se sa thellësisht dhe sinqerisht besonte vetë Muha-

medi në misionin e tij si i Dërguar i Zotit, përveç të tjerash, le të 

shërbejë edhe ky fakt historik, i cili ka ndodhur në ditët e para të 

Islamit, kur Muhamedi a.s. të gjithë pasuesit e vet mund t’i numë-

ronte në gishtat e një dore. Paria e Mekës, pas aq përpjekjesh të 

kota për ta shmangur nga rruga e tij, i bëri ofertë Muhamedit a.s. 

të bëhej udhëheqës i tyre vetëm me kusht të braktiste misionin e 

tij. Axha i tij, Ebu Talibi, duke ditur se çfarë rreziku po kërcënon-

te nipin e tij, e këshilloi që ta pranonte udhëheqjen e ofruar. “Pa-

sha Allahun, - u përgjigj Muhamedi a.s., - edhe sikur të ma jepnin 
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në një dorë Diellin e në tjetrën Hënën, unë nuk do të hiqja dorë 

nga ajo që më ka urdhëruar Zoti të bëj”. Thuhet se atëherë Muha-

medi a.s. ia plasi vajit, ai e donte dhe respektonte axhën e vet, por 

e vërteta e amshueshme dhe e shenjtë ishte tek ai mbi të gjitha 

dhe ai për këtë nuk mund të hiqte dorë. 

Disi në të njëjtën kohë ndodhi që për pesëmbëdhjetë ditë të 

plota të mos merrte shpallje dhe për pak kishte rënë në dëshpë-

rim, sikur të mos i vinte vërejtja: ”Zoti yt nuk të ka braktisur as 

nuk të ka përbuzur. Jeta tjetër është më e mirë për ty se kjo jetë. 

Pastaj Zoti yt ty do të të jape (dhunti) dhe do të bëhesh i këna-

qur. A nuk ishe jetim, e ai të strehoi? A nuk ishe i humbur, e ai 

të udhëzoi? A nuk ishe i varfër, e ai të pasuroi? Pra, jetimin 

mos e nënçmo, e lypësin mos e përzër! Dhe për dhuntitë e Zotit 

tënd, fol - prediko”. (XCIII 3-11). Besimi i pamatur e i pakufi 

dhe sinqeriteti absolut - janë dy virtyte të pakontestueshme të ci-

lat asnjë historian nuk do t’ia mohojë Muhamedit a.s. Absurd 

është trillimi se Muhamedi a.s. ka qenë epileptik. Tërë jeta dhe 

vepra e tij flasin kundër kësaj. Për ta rrëzuar hipotezën në fjalë, 

mjaft është të përmendet se deri në moshën e tij katërdhjetëvje-

çare kurrë në të nuk është hetuar asnjë e metë fiziologjike e psiki-

ke. Nuk ka njeri në botë për të cilin dihet çdo imtësi, edhe më e 

vogla, sikur dihet për Muhamedin a.s. Biografët e tij, të cilët në 

shkrimet e tyre kanë shkuar aq larg sa të kishin numëruar sa qime 

të bardha kishte ai në kokë e në mjekërr, nuk do të kishin harruar 

që t’përmendnin edhe sulmet epileptike, sepse ajo sëmundje sido-

mos tek popujt e Lindjes konsiderohej si dukuri e mbinatyrshme. 

Madje, më i madhi autoritet i historisë – Gibon, thotë: ”Tregimi 

mbi epilepsinë e Muhamedit është shpifje e thjeshtë që e trilluan 

grekët”. 

Muhamedi a.s. ka qenë me shpirt të qetë e të madh, njeri të 

cilit vetëm natyrea (krijuesi i saj) do t’i ketë paracaktuar të ishte i 

sinqertë. Ai ishte plotësisht i liruar nga çdo artificialitet; ai nuk 

donte të ishte ai që nuk ishte; në të nuk kishte kurrfarë shprehjeje 

të mburrjes, por nuk tregonte as përulësi. Ai aty ishte ashtu siç 
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mund të ishte në gunë (xhybe) dhe këpucë, të cilat i arnonte vetë. 

Ai u fliste haptaz edhe mbretërve persianë edhe atyre grekë, se 

ç’duhej të bënin ata, dhe e dinte shumë mirë edhe respektin që ia 

kishte borxh vetvetes. Në një luftë të përgjakshme me beduinët, 

nuk mund të mos kishte gjëra të tmerrshme,por gjithashtu nuk 

mund të mos kishte edhe vepra të mëshirshme, fisnike, të dhimb-

shme dhe shpirtmëdha. Muhamedi a.s. nuk i arsyetoi të parat as 

nuk u mburr me të dytat. “Unë e dua Muhamedin – thotë Karlajl 

– për arsye se ka qenë i sinqertë dhe plotësisht i pastër nga hipo-

krizia dhe fanatizmi dhe pse kurrë nuk ka thënë diçka që nuk do 

të mund ta argumentonte”. 

Padrejtësi e madhe është kur thuhet se feja e Muhamedit 

është fe epshesh. Religjioni i cili besimtarëve të vet u ka detyruar 

të pastrohen pesë herë në ditë (të marrin abdest) dhe të falen e të 

përmbahen ndaj pijeve alkoolike dhe përjetimeve të tepruara, e të 

jenë në të gjitha të kthjellët dhe të matur, - një religjion i tillë nuk 

mund të jetë fe epshesh. Poligamia, e cila në Perëndim është e dë-

nueshme vetëm në teori, kishte mbretëruar në Lindje dhe në Ara-

bi një mijë vjet para Muhamedit a.s., siç do ta shohim më vonë. 

Kurani, ç’është e drejta, në teori e ka lejuar poligaminë e kufizu-

ar, mirëpo ka vendosur kushte aq të rënda, saqë në praktikë, po t’i 

përmbahesh Kuranit, ajo është pothuaj e pamundshme. 

As vetë Muhamedi a.s., çkado që të jetë thënë për të, nuk ka 

qenë njeri epshesh. Ne do të gabonim shumë sikur ta konsidero-

nim atë si njeri të thjeshtë, si epikureas të thjeshtë, i cili është i 

dhënë sidomos pas çfarëdo dëfrimi të ulët. Njeriu i cili në të gji-

tha veprimet ka qenë modest, ushqimi ditor i të cilit ka qenë një 

copë bukë dhe disa hurma, i cili të gjitha punët e tij i kryente 

vetë, që tërë ditën e kalonte në tempull (xhami) dhe në mesin e 

besimtarëve, - njeriu i tillë nuk mund të ishte dhe as nuk ka qenë 

njeri i dëfrimeve. Përkundrazi, ai është munduar shumë dhe gjith-

herë është paguar keq, duke mos pasur dert për gjërat për të cilat 

luftojnë njerëzit e rëndomtë. Ka qenë njeri i mirë dhe i ndershëm, 

tek ai ishte diçka më e mirë sesa lakmia e çfarëdo lloji - sepse, 
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përndryshe, arabët e egër, duke luftuar dhe duke u shtrënguar një-

zet e tre vjet sup më sup me të, gjithnjë në kontakt të ngushtë, - 

nuk do ta kishin respektuar ashtu. Ata kanë qenë njerëz primitivë, 

të cilët aty për aty shpërthenin në ngatërresa e deri tek çdo lloj 

vrazhdësi të qiltër. Pa vlera të larta morale dhe burrërore, askush 

nuk do të mund t’i kishte komanduar. Ju thoni se ata e kanë qu-

ajtur të Dërguar të Zotit? Bukur. Ai ka qëndruar aty sy më sy me 

ta, haptazi, i pambështjellë në asnjë fshehtësi, para syve të tyre 

duke arnuar xhyben e vet dhe të mbathurat e tij, duke luftuar, 

duke i këshilluar, duke i komanduar, - në mes tyre ata duhej ta 

kishin parë se çfarë njeriu ishte ai, prandaj quajeni si të doni. Ku-

rrfarë mbreti me kurorën e tij nuk i janë bindur aq shumë, sikur 

atij njeriu, dhe atë për njëzet e tre vjet sprove të rëndë dhe të tme-

rrshme. Fjalët e tij të fundit kanë qenë lutja, zëri i ndërprerë i një 

zemre, e cila, duke u dridhur nga shpresa, synonte Krijuesin e vet. 

Gjëra fisnike tregohen për të. Kur e humbi vajzën e vet, Ku-

lthumin, ai u përgjigj në mënyrën e vet, gjithnjë sinqerisht: ”Të 

gjithë ne na ka krijuar Zoti, të gjithë tek Ai kthehemi”. Ai kështu 

pati folur edhe për Zejdin, robin e liruar të dashur të tij, të tretit 

me radhë nga ithtarët e tij. Kur Zejdi ra në luftë në Mu’te, Muha-

medi a.s. pati thënë: “Zejdi e zbatoi Urdhrin e Zotit të vet. Zejdi 

ka shkuar tek Zoti i tij, qoftë falënderuar emri i Zotit kudo dhe në 

çdo rast”. Megjithatë e bija e Zejdit e gjeti atë duke qarë mbi tru-

pin e vdekur të Zejdit: I ulur plaku, e derdh lot! Çka po shoh! – 

tha ajo e habitur. “Ti po e sheh mikun që po qan mbi shokun e tij 

të vdekur” - iu përgjigj Muhamedi a.s. duke fshirë lotët. 

Një ditë ishte angazhuar me oratorinë e vet për të kthyer në 

Islam një pasanik të Mekës, kur qe iu afrua i verbri Abdullah ibni 

Umi Mektumi, dhe e luti t’i jepte udhëzime në fenë e re. Muha-

medi a.s. e shikoi rreptë dhe i ktheu shpinën. Por, një apo dy ditë 

më pastaj, Muhamedi a.s. e kërkoi Abdullahun dhe ia komunikoi 

se për atë shkak qe shpallur surja e tetëdhjetë, e cila fillon me kë-

to fjalë. “Ai (Muhamedi) u vrenjt dhe i ktheu shpinën kur i erdhi i 

verbri …”. Në gjashtë ajete vijuese, në mënyrë qortuese i hiqet 
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vërejtja Muhamedit a.s. pse e kishte lënë pas dore të verbrin, i 

cili, nga frika para Zotit, kishte ardhur për të marrë udhëzime në 

fenë e vërtetë, e ai tërë kujdesin ia kishte kushtuar pasanikut që 

notonte në bollëk. Sa herë që e takonte pas kësaj ndodhie Abdu-

llahun, Muhamedi a.s. e përshëndeste gjithherë me fjalët: “Mirë 

se erdhe, robi i Zotit, për shkak të të cilit Zoti më ka qortuar, a të 

duhet diçka! E kur ndahej, e përshëndeste: “Paqja qoftë me ty, 

njeri i mirë”. Kur qe shpërngulur në Medinë, dy herë e kishte 

emëruar Abdullahun për ta zëvendësuar në qytet, për sa kohë nuk 

do të ndodhej aty ai vetë.  

As parajsa e Muhamedit a.s. nuk është sensuale (ndijore) thje-

sht, siç mendohet. Sensualiteti më i keq është vepër e Ulemasë, 

siç e kemi parë në hyrje (të librit), e jo e tij. Në Kuran me të vër-

tetë flitet pak mbi kënaqësitë në Xhenet, ato më tepër janë para-

lajmërime sesa që flitet qartë për to. Nuk duhet harruar se edhe 

gëzimet më të mëdha duhet të jenë shpirtërore. Ai thotë: “Shpëti-

mi juaj do të jetë paqja juaj”. Mirëpo të gjitha religjionet që pran-

ojnë pavdekshmërinë e shpirtit, u premtojnë besimtarëve kopshte 

të Xhenetit dhe kënaqësi”, para të cilave zhduken të gjitha këna-

qësitë tokësore”.  

Sa u takon kritikave se Muhamedi pati nëntë gra, çështja më 

tepër është e pashpjegueshme sesa e palejueshme. Deri në njëzet 

e pesë vjetët e tij, Muhamedi është përmbajtur nga marrëdhëniet 

intime me gra. Në moshën njëzetepesëvjeçare është martuar me 

Hatixhen, një vejushë shumë më e vjetër se ai dhe me të ka pasur 

tre djem ( i treti ka qenë me tjetër grua vër. për.) dhe katër vajza. 

Me Hatixhen ka jetuar për njëzet e pesë vjet e nuk është martuar 

me tjetër grua as nuk ka marrë ndonjë robëreshë, edhe pse këtë e 

kanë lejuar traditat pagane, kurse më vonë edhe Kurani deri në 

një masë. Hatixhja ka vdekur në vitin 619, kur ai tashmë kishte 

kaluar moshën pesëdhjetë vjeç. Nga viti 619 e deri në vdekjen e 

tij (632), pra për dymbëdhjetë vjetët e fundit të jetës së tij, Mu-

hamedi a.s. është martuar me nëntë gra, prej të cilave vetëm dy 

kanë qenë vajza, kurse të gjitha të tjerat kanë qenë vejusha ose 
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gra të vjetra të shkurorëzuara, vajza ose motra të parisë me ndi-

kim, përkatësisht vejusha të besimtarëve të rënë në rrugën e 

shpëtimit. Me siguri asnjëra nga ato martesa të tij nuk ka qenë 

nga shtytje epshore, por më tepër nga shkaqe politike dhe nga ku-

jdesi ndaj heronjve të rënë.Muhamedi ka qenë burrë besnik dhe i 

mirë, baba i butë dhe i kujdesshëm , plot dashuri dhe mirësi për 

jetë familjare. Ajshja, njëra ndër gratë me të bukura në Arabi, një 

ditë do t’i ketë thënë: - “ Vallë, a nuk jam unë më e bukur se Ha-

tixhja. Ajo ka qenë e vejë dhe pa kurrfarë joshje, a më do mua më 

tepër sesa qe e ke dashur atë? – Jo, pasha Allahun, unë nuk mund 

ta dua askënd siç e kam dashur atë: ajo është e para që më ka be-

suar, ka qëndruar pas meje kur më urrenin tërë bota dhe kur kam 

qenë i varfër” – i ishte përgjigjur Muhamedi a.s.  

Muhamedi a.s. nuk ka qenë asket dhe as fatalist i dorëzuar, 

që, kur t’i godisje njërën faqe të tij, të ta kthente edhe tjetrën, veç-

se mbronte burrërisht nderin dhe fytyrën, madje nëse kishte ne-

vojë, edhe me armë, po gjithnjë me masë dhe vetëm aq sa ishte e 

nevojshme. Për punën e tij në Mekë si predikues, dhe në Medinë 

si organizator i shtetit dhe i fesë, si trim dhe komandant, - Mu-

hamedi a.s meriton respektin më të madh. Entuziazmi i flaktë i tij 

për besimin në një Zot dhe në jetën pas vdekjes, luftërat e tij 

heroike dhe të vazhdueshme për të gjitha idealet e larta, - mbesin 

shembuj të ndritshëm në historinë e botës. 

Delegatët e Omerit r.a. i kishin folur për të mbretit të Persisë 

Jezdixherdit, me respektin më të madh. Pasi ia përshkruan se me 

çfarë kushtesh të rënda dhe të mjerueshme kishin jetuar arabët 

para Muhamedit a.s., ata i thanë: “Kemi qenë të zhytur në errësir-

ën e besimeve të kota, pa ligj e pa moral, vrasës të përhershëm në 

mes veti, profesion yni i vetëm ka qenë plaçkitja dhe shkatërrimi 

reciprok. Mirëpo, Zoti na dërgoi një njeri, më të ndershmin e 

arabëve për nga gjaku dhe fisi, për nga shpirti dhe morali. Zoti e 

zgjodhi atë të jetë i dërguari i Tij dhe Ai, përmes tij, na ka laj-

mëruar: “Unë jam Zoti Një i Vetëm, Krijues i përhershëm i gji-

thsisë. Rruga që u tregon Muhamedi, do t’ju shpëtojë nga vuajtjet 
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që u janë caktuar të këqijve e të pafeve pas vdekjes, ajo rrugë do 

t’ju sjellë lumturinë në këtë botë dhe – shpëtimin e paqen pas 

vdekjes.” Këto fjalë na kanë ndikuar në shpirt dhe ne pak nga pak 

jemi bindur për profetësinë e tij. Ai e ka qitur në dritë popullin 

tonë, e ka çrrënjosur urrejtjen në mes nesh, na ka bashkuar në një 

bashkësi dhe na ka dhënë ligje, të cilat i ka diktuar urtësia e Zotit. 

Sot ne jemi popull i fortë dhe i përtërirë”.  

 

 

Përktheu nga boshnjakishtja: 

Hajrullah Hoxha 



NNëë  kkuujjttiimm  ttëë  ppeejjggaammbbeerriitt  

Ajni Sinani 

I dashuri ynë Muhammedi a.s. 

Në histori janë të rralla rastet, rreth të cilave ka pasur aq para-

gjykime dhe kontradikta, sikurse ka ndodhur me fenë islame dhe 

me Muhammedin a.s. Islamin, si fe të ardhur pas Krishterimit, të 

krishterët mesjetarë evropianë, e kanë parë si herezi, prej nga re-

zulton edhe prejardhja e mitit të vjetër për Muhammedin a.s., si 

kardinal renegat. Sulmet arritën apologjinë e tyre, sidomos kur 

Islami i kaloi kufijtë e shkretëtirës arabe, dhe filloi të përhapej 

gjithandej me një shpejtësi të paparë.  

Gjatë historisë pati shumë armiq, e megjithatë ata ose i mbul-

oi pluhuri i harresës, ose vazhduan të përmendeshin për shembull 

të keq. Ndërkaq, emri i Muhammedi a.s., vazhdoi të përmendej 

më shumë se emri i cilësdo krijesë tjetër, kurse udhëzimi dhe dri-

ta Hyjnore që ai solli, edhe sot e kësaj dite vazhdon të ndriçojë 

zemrat e pastra dhe fisnike të miliona, madje miliarda njerëzve, 

gjatë gjithë këtyre 14 shekujve. Kështu, këtë gurrë të pashterur, 

do të vazhdojnë ta shijojnë shpirtrat e gjithë atyre njerëzve fisnikë 

dhe zemërpastër. Allahu i Madhërishëm e përmend çështjen e 
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mashtruesve dhe kundërshtarëve të Muhammedit a.s. në Kuran, 

duke kujtuar poshtërimin e tyre dhe lartësimin e emrit të Muham-

medit a.s.:  

“Dhe Ne ta ngritëm lart famën tënde!” (El Inshirah: 4)  

“Ne, vërtet të dhamë ty shumë të mira. Andaj, falu dhe prej 

kurban për hir të Zotit tënd! E s’ka dyshim se urrejtësi yt 

është farësosur.” (El Kevther: 1-3).  

Po, fatmirësisht, edhe sot ekziston një numër jo i vogël njerë-

zish të shquar, që mbajnë një qëndrim objektiv, madje admirues 

dhe disa prej tyre kanë përqafuar edhe Islamin, të cilët gjithnjë e 

më shumë po ndikojnë ndjeshëm në formimin e një opinioni ob-

jektiv në këtë drejtim. Përmes fjalëve të tyre, ne kemi mundësi t‟i 

përgënjeshtrojmë të gjitha shpifjet dhe akuzat e pabaza, që janë 

bërë deri tani kundër Muhammedit a.s. dhe Islamit.1  

Autorët e krishterë, shumica e të cilëve ishin priftërinj dhe 

ushqenin urrejtje ndaj Islamit, jo me qëllim që të ishin objektivë, 

por që të shtrembëronin çdo gjë që ka të bëjë me Islamin, i kanë 

shërbyer propagandës kundër Islamit.
 
 

Të krishterët, gjatë gjithë kohës në të kaluarën, u munduan ta 

paraqitnin Islamin si fe pagane, kurse myslimanët i konsideronin 

si paganë të pafe, që nuk i besonin Zotit. Muhammedi a.s. përshk-

ruhej si një idhull, që e adhuronin myslimanët. Madje disa kroni-

stë kishin shkuar aq larg me gënjeshtrat dhe mashtrimet e tyre, sa 

të pretendonin se ai (idhulli i Muhammedit a.s.), ishte i ndërtuar 

prej ari dhe argjendi, në vendin e quajtur Kadisi, hipur në një 

elefant dhe i vendosur në një xham mozaiku.  

Në shekullin XII, kundërshtarët e Islamit avancuan shpifjet e 

tyre në adresë të Muhammedit a.s., duke shkruar se ai s‟është më 

„idhulli‟ që adhurohet në Kadisi, por një kardinal heretik, që, du-

ke mos pasur mundësi të bëhej papë, themeloi një religjion të ri, 

                                                 
1 Për këtë mund të lexoni librin: Të tjerët për Islamin, Ajni Sinani, Prishtinë, 

2005/1426. 
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që t‟u hakmerrej kundërshtarëve. Në shekullin e 13, gjatë një dis-

kutimi, Muhammedi a.s. paraqitej si Anti-Krisht.  

Edhe njerëz të shquar në Perëndim ranë pre e këtyre mashtri-

meve dhe shpifjeve mbi të Dërguarin e ndershëm të Allahut. Da-

nten, poetin e njohur italian, për pak sa nuk e gozhduan në kryq, 

duke e cilësuar si heretik, për të vetmin shkak se në veprën e tij 

“Komedia Hyjnore”, ai Muhammedin a.s. e kishte vendosur në 

një vend të purgatorit së bashku me filozofët e vjetër. Për t‟i 

shpëtuar dënimit, ai u detyrua t‟ia ndërronte vendin, dhe ta ve-

ndoste atë në ferr në mesin e heretikëve. 

Evropa, deri në përfundim të kryqëzatave, nuk vlerësoi asgjë 

pozitive tek Islami dhe Muhammedi a.s. Prandaj, periudha e kry-

qëzatave mund të konsiderohet jo vetëm kohë e luftërave kundër 

Islamit, por edhe e shpifjeve kundër tij. Kështu, të krishterët u 

munduan t‟i mohonin Islamit dhe Kuranit fisnik burimin Hyjnor, 

Muhammedit a.s. pejgamberinë dhe myslimanët t‟i paraqitnin si 

idhujtarë e heretikë. Edhe pse pati evoluim në mendimin evropian 

për Islamin, megjithatë, prangat e fanatizmit të trashëguar mesje-

tar dhe influenca e fuqishme autokratike e Kishës, pengonin shpr-

ehjen e gjykimeve dhe të mendimeve të reja.  

Mirëpo, tashmë tregimi për „idhullin‟ s‟kishte efekt. Duhesh-

in imagjinuar dhe shpikur forma të tjera mashtrimesh. Është ironi, 

se paraqitësit e një imazhi të rremë për Islamin, ishin madje ata 

që pretendonin të ishin bartës të kulturës dhe civilizimit. Një pje-

së e madhe e tyre, nuk arritën të largoheshin nga fanatizmi me-

sjetar, korruptimi mendor dhe intelektual, madje as në ditët tona. 

Verbëria e zemrës, - sikurse thotë Kurani i shenjtë, - dhe jo e sy-

ve, bëri që ata të ushqejnë urrejtje ndaj Islamit dhe të mos e sho-

hin dritën Hyjnore. 

Shekujt kalonin, po paragjykimet për Islamin dhe Pejgambe-

rin a.s. përhapeshin vazhdimisht, madje gjenin vend edhe në me-

sin e të shkolluarve. Deri në shek. XIX Evropa në të shprehurit e 

mendimit të saj për Islamin dhe Muhammedin a.s., ka qëndruar 

jashtë çdo norme dhe jashtë çdo kriteri shkencor. Edhe në shek. 



 Takvim – Kalendar 2008 152 

XIX, që u quajt shekulli i kritikës shkencore, ajo nuk arriti të liro-

hej plotësisht nga paragjykimet dhe akuzat mesjetare. Muham-

medi a.s. qe akuzuar se kishte bërë plagjiat Dhiatën e Vjetër dhe 

të Re, në mënyrë që t‟i forconte qëndrimet e tij dhe t‟u jepte atyre 

karakter shkencor. Se sa mund të ketë karakter shkencor Dhiata e 

Vjetër ose e Re, është një temë në vete! 

Ky vizion nisej nga një zemërim i madh kundër Pejgamberit, 

që me “profecinë e vet të rreme“, e ndaloi qartë zhvillimin e nje-

rëzimit drejt Krishterimit të përgjithshëm. Në hulumtimet e të kri-

shterëve, gati është e dukshme se Islami nuk mund të trajtohej si 

subjekt i thjeshtë i hulumtimit shkencor, por si i pandehur dhe i 

akuzuar para gjykatësve të vet. Autorët perëndimorë, që shkruan 

për Islamin, ndikuan në kuptimin e gabuar të Islamit. Përpjekjet e 

tyre të jashtëzakonshme dhe puna e madhe që kryen ata, kishte 

një objektiv të qartë, atë të çoroditjes së njerëzve të thjeshtë e të 

pafajshëm, nën maskën e punimeve shkencore.2  

Të shkruarit e njëanshëm dhe tendencioz është turp për auto-

rin dhe shenjë e kapitullimit të shkencës. Edhe sot e kësaj dite 

jomyslimanët kanë një pasqyrë të zbehtë ndaj Islamit, Pejgambe-

rit të Islamit dhe ithtarëve të tij. Prandaj lirisht mund të themi se 

literatura e sotme e botuar në Perëndim mbi Islamin, është sipër-

faqësore, e paarrirë dhe e bazuar në interesin e çastit, nganjëherë 

edhe me leverdi, e shkruar me pretekste tendencioze dhe dasha-

keqe, mirëpo pa vlerë të njëmendtë shkencore. Ekzistojnë përja-

shtime, po ato janë të pakta.3  

Shumë autorë perëndimorë që kanë filluar të shfaqin një 

qëndrim më objektiv ndaj të Dërguarit të fundit të Allahut, do ta 

përshkruajnë atë si një njeri gjeni, mësues i madh, me aftësi të ja-

shtëzakonshme, reformator, i cili arriti t‟ia ndryshojë pamjen e 

                                                 
2 Një libër objektiv për Islamin dhe kontributin e tij dhënë gjinisë njerëzore pa-

dyshim është edhe libri: Dielli i Allahut shkëlqen mbi Perëndimin, Sigrid Hu-

nke, Tiranë, 2007.  
3 Lexo librin: Muhamedi një biografi e profetit, Karen Armstrong, Tiranë, 2006. 
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botës dhe të ndryshojë rrjedhat e historisë. Sigurisht se Pejgambe-

ri a.s. ka qenë njeri me aftësi të jashtëzakonshme, mësues i madh, 

edukator, udhëheqës shpirtëror dhe profan, shembulli më i për-

kryer i gjithë gjinisë njerëzore; kishte gjenialitet të jashtëzakonsh-

ëm, por të gjitha këto veti dhe virtyte ishin si rezultat i marrjes së 

Shpalljes nga Zoti.  

Për ne myslimanët, Muhammedi a.s. është lajmëtari dhe i dër-

guari i fundit i Allahut, i dërguar për të gjithë popujt dhe të gjitha 

kohët, sa të jetë jeta. Kjo është dhurata më e madhe dhe gradimi 

më i lartë që i dha Krijuesi krijesës së tij më të përsosur dhe më të 

dashur, Muhammedit alejhi selam. Gjithë ato që bëri Muhamme-

di a.s. për mbarë gjininë njerëzore, ardhja e të cilit qe mëshirë për 

të gjitha krijesat, duhen kuptuar në kuadër të ndihmës Hyjnore 

dhe marrjes së Shpalljes nga Allahu i Madhërishëm, dhe jo si re-

zultat i gjenialitetit dhe shpikjes së tij mendore.  

Disa fjalë për Muhammedin a.s.  

“Zoti ynë, dërgo ndër ta, nga gjiri i tyre të dërguar që t’u le-

xojë atyre ajetet e Tua, t’u mësojë atyre librin dhe urtësinë, 

e t’i pastrojë (prej ndytësisë së idhujtarisë) ata. S’ka dyshim 

se Ti je ngadhënjyesi, i dijshmi.” (El Bekareh: 129)  

Më 12 Rebiul-evvel, ditën e hënë, nga nëna Emine dhe babai 

Abdullah, lindi Muhammedi a.s., i cili e nderoi botën. Koha më e 

vlefshme dhe më e rëndësishme, që nga krijimi i gjithësisë e deri 

në shkatërrimin e saj, pa dyshim është koha e ardhjes në botë të 

Pejgamberit të fundit, Muhammedit a.s. Ky njeri që nuk dinte 

shkrim-lexim, pas shpalljes filloi të fliste me të folurit më eloku-

ent, me se i habiti dhe i mahniti të gjithë njerëzit. 

Populli i tij i ofroi sundimin dhe gjithë pasuritë e vendit, ve-

tëm e vetëm që të tërhiqej nga thirrja në fenë Islame dhe përhapja 

e misionit të vet. Por, ai i refuzoi gjithë ato oferta, dhe në vend të 

tyre zgjodhi më të vështirën, për hir të misionit të besuar nga 

Allahu i Madhërishëm. Pejgamberi a.s. në ditën e çlirimit të Me-
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kës, hyri me një modesti të madhe, i hipur mbi deve, me kokë të 

përulur përpara, sikur bënte sexhde, duke e falënderuar Allahun e 

Madhërishëm.  

Muhammedi a.s. është një krijesë e përsosur dhe shembulli 

më i përkryer për mbarë njerëzimin. Drita që erdhi në shkretëtirë, 

rrezatoi anembanë rruzullit tokësor. 

Kur hyri në Mekke ua fali mekkasve të gjitha mëritë duke u 

thënë: “Edhe unë, ashtu sikurse u tha Jusufi vëllezërve të vet, 

po ju them: ’Sot nuk ka qortim kundër jush, Allahu ju faltë 

juve; Ai është më mëshiruesi i mëshiruesve!’ Shkoni jeni të 

lirë!“ (Jusuf: 92) 

Kur i Dërguari i Allahut kishte shkuar në Taif, për ta thirrur 

popullin e Taifit në fenë islame, ata e gjuajtën me gurë. Xhebraili 

a.s. i tha Muhammedit a.s.: “A ta shkatërroj këtë popull, duke i 

bashkuar këto dy bjeshkë me njëra-tjetrën“? Pejgamberi a.s., për-

kundrazi iu lut duke thënë: “O Zoti im! Bjere këtë popull në rrugë 

të vërtetë. Unë shpresoj që nga këta të dalë një brez besimtarësh.“ 

Kur ishte kërkuar nga i dashuri i Allahut që të mallkonte, ai 

kishte thënë: “Unë nuk jam dërguar për të mallkuar. Unë jam pej-

gamber i mëshirës“. Dhe vërtet dërgimi i Muhammedit a.s. është 

një mëshirë e madhe nga ana e Allahut për të gjitha botët.  

Disa cilësi të Muhammedit a.s. 

të përmendura në Kuran 

1. Allahu e ka përmendur emrin e tij të nderuar së bashku me 

emrin e Vet, në pafillimin e amshuar dhe e ka qëndisur në Levhi 

Mahfudh duke e shkruar atë mbi Arsh, mbi kopshtet e Parajsës 

dhe mbi shtatë qiejt: “La ilahe il’lAllah, Muhammedun resulu-

llah.” 2. Zoti e lartësoi përmendjen e emrit të tij përkrah emrit të 

Vet në Fjalën e Dëshmisë, në ezan, në ikamet, në teshehudin e 

namazit, në shumë lutje, në shumë vepra adhurimi, në hutbe, në 

varr, në Ditën e Gjykimit, në Parajsë dhe në gjuhët e folura prej të 

gjitha krijesave: “Dhe Ne, ta ngritëm lart famën tënde”. (El In-
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shirah: 4). 3. Zoti shpëtimin e madh e lidhi me nënshtrimin ndaj 

Tij dhe të Dërguarit (a.s.) të Tij: “Kush i bindet Allahut dhe të 

Dërguarit të Tij, ka arritur një shpëtim të madh!” (El Ahzab: 

71). 4. Zoti betohet se Muhammedi a.s. nuk kishte humbur rrugën 

dhe as që kishte devijuar: “Shoku juaj (Muhammedi a.s.) as nuk 

është njeri që ka humbur, as që ka devijuar.” (En Nexhm, 2). 5. 

Zoti ia mbrojti zemrën nga rreziqet dhe blasfemia: “A e ke parë ti 

atë, që për zot e merr epshin e vet, a mos do t’i bëhesh atij dorë-

zanës?” (El Furkan: 43). 6. Zoti dhe engjëjt i çojnë selame: 

“Është e vërtetë se Allahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e më-

shirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhërojeni atë pra 

(duke rënë salavatë) dhe përshendeteni me selam.” (El Ahzab, 

56). 7. Zoti ia hapi dhe ia pastroi gjoksin: “A nuk ta hapëm Ne 

gjoksin tënd?” (El Inshirah: 1) 

8. Zoti ia hoqi barrën: “Dhe Ne hoqëm prej teje barrën të-

nde, e cila shtypte shpinën tënde.” (El Inshirah: 2,3). 9. Zoti nuk 

e braktisi dhe as nuk e përbuzi: “Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk 

të ka përbuzur.” (Ed Duha:3). 10. Botën e amshueshme ia bëri 

shumë më të mirë se kjo botë: 

“Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e 

para.” (Ed Duha:4). 11. Zoti i dha dhe e bëri të kënaqur: “E Zoti 

yt do të të japë ty, e ti do të kënaqesh.” (Ed Duha:5). 12. Zoti e 

strehoi dhe e mbrojti: “A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të dha stre-

hë.” (Ed Duha:6). 13. Zoti e udhëzoi atë: “Dhe të gjeti të pau-

dhëzuar , e Ai të udhëzoi.” (Ed Duha:7). 14. Zoti e pasuroi dhe e 

begatoi: “Dhe të gjeti të varfër e të pasuroi.” (Ed Duha:8). 15. 

Zoti ia dha Kevtherin: “Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira 

(Kevtherin).” (El Kevther: 1). 16. Zoti ia pastroi gjuhën: “Ai nuk 

flet nga hamendja.” (en Nexhm, 3). 17. Zoti ia pastroi zemrën: 

“Zemra nuk e përgënjeshtroi atë që pa.” (en Nexhm, 11). 18. 

Zoti ia pastroi memorien dhe mbamendjen: “Ne do ta lexojmë ty 

e nuk do ta harrosh (Kuranin).” (El Ala: 6). 19. Zoti ia pastroi të 

dëgjuarit: “Dhe vini veshin thirrësit kur thërret nga ndonjë vend 

i afërt.” (Kaf: 41). 20. Zoti ia pastroi të pamët: “Shikimi (i Mu-
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hammedit a.s.) as nuk lakoi as nuk tejkaloi.” (en Nexhm, 17). 

21. Zoti ia pastroi namazin, qëndrimin në këmbë dhe rënien në 

sexhde: “i Cili të sheh kur të ngrihesh në këmbë. (E sheh) Edhe 

lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen.” (Esh Shuara: 218, 

219). 22. Zoti ai ka pastruar lutjen: “Dhe lutu për ta, se lutja jote 

është qetësim për ta.” (Et Teobeh: 103). 23. Zoti e barti nga Me-

ka në Kuds (Isra): “Pa të meta është Lartmadhëria e Tij që e ka-

loi robin e Vet në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej 

Qabesë) gjer në Mesxhidi Aksa…” (el Isra: 1). 24. Zoti e ngriti 

nga Kudsi deri mbi shtatë qiejt (miraxh), tek Sidretul Munteha: 

“Tek Sidretul Munteha. Që pranë saj është xhennetul Me’va.” 

(en Nexhm: 14, 15). 25. Zoti i tregoi gjëra të jashtëzakonshme 

gjatë miraxhit: “Ai, vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha të 

Zotit të vet.” (en Nexhm, 18). 26. Zoti ia fali mëkatet: “Ashtu që 

Allahu të liroi ty prej mëkateve të mëparshme dhe prej atyre të 

mëvonshme…” (El Feth: 3). 27. Zoti është betuar në jetën e tij: 

“Pasha jetën tënde (Muhammed), s’ka dyshim se ata ishin të 

humbur në dehjen e tyre.” (El Hixhr: 72). 28. Zoti nuk i drejto-

het me emër por me thirrjen: “O i dërguar”: “O ti i dërguar! 

Komuniko atë që t’u zbrit prej Zotit tënd…” (El Maideh: 67). 

29. Zoti e pastroi moralin e tij: “Vërtet, ti je në një shkallë të la-

rtë të moralit.” (el Kalem: 4). 30. Zoti betohet se ai nuk është i 

marrë: “Nuk është i marrë shoku juaj (Muhammedi).” (Et Tek-

vir: 22). 31. Zoti e dërgoi atë që t‟u lexonte njerëzve ajetet e Ku-

ranit dhe t‟i pastronte ata nga idhujtaria dhe mosbesimi: “Ai është 

që arabëve të pashkolluar u dërgoi Pejgamberin nga mesi i tyre 

që t’u lexojë ajetet e Tij, t’i pastrojë ata, t’ua mësojë librin dhe 

sheriatin…” (el Xhumua: 2). 32. Zoti e bëri shembull për njerëzi-

min: “Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e All-

llahut…” (El Ahzab: 21). 33. Zoti e dërgoi për të gjithë njerëzit 

dhe xhindët (Resulu Thekalejn): 

“Thuaj: Mua më është shpallur se një grup nga xhinët i 

vuri veshin dhe dëgjoi (Kur’anin) dhe thanë: Ne kemi dëgjuar 

një Kur’an që mahnit, që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i be-



Në kujtim të Pejgamberit 157 

suam atij dhe Zotit tonë, kurrsesi nuk do t’ia shoqërojmë më 

askënd.” (el Xhinn: 1,2). 34. Zoti e dërgoi dëshmues, lajmëtar, 

përgëzues, qortues, sihariqdhënës dhe pishtar ndriçues: “O ti Pej-

gamber, Ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar, përgëzues e qo-

rtues. Dhe me urdhrin e Allahut, thirrës për në rrugën e Tij dhe 

pishtar ndriçues. E besimtarëve jepu sihariq se prej Allahut ata 

kanë dhunti të madhe.” (El Ahzab: 45-47). 35. Zoti e dërgoi më-

shirë për të gjitha botët dhe të gjitha krijesat: “E Ne të dërguam 

ty (Muhammed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat.” (El En-

bija: 107). 36. Zoti e cilëson me cilësitë specifike “Reuf” (i Butë) 

dhe “Rahim” (i Mëshirshëm): “Juve ju erdhi i dërguar nga lloji 

juaj, atij i vjen rëndë për vuajtjet tuaja, sepse është lakmues i 

rrugës së drejtë për ju, është i ndjeshëm-i butë dhe i mëshirsh-

ëm për besimtarët.” (Et Teobeh, 128). 37. Pejgamberit a.s. i vinte 

keq edhe për pabesimtarët: “A thua ti, do ta shkatërrosh veten 

nga hidhërimi pas tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi 

(Kur’anit)?” (El Kehf, 6). 38. Zoti e dërgoi Muhammedin a.s. që 

t‟i nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë: “…për t’i nxjerrë ata që 

besuan dhe bënë vepra të mira prej errësirave në dritë…” (Et 

Talak: 11). 39. Dërgimi i tij ishte dhuratë e madhe për besimtarët: 

“Eshtë e vërtetë se Allahu u dha dhuratë të madhe besimtarëve, 

kur ndër ta, nga mesi i tyre, dërgoi të dërguar…” (Ali Imran: 

164). 40. Zoti dëshmon për misionin e tij: “O ju njerëz, juve ju 

erdhi i dërguari me të Vërtetën nga Zoti juaj…” (En Nisa: 170). 

41. Isai a.s. kishte lajmëruar ardhjen e tij, (madje sipas synnetit të 

gjithë pejgamberët kishin bërë një gjë të tillë): “Dhe, kur Isai, bir 

i Merjemes tha: …dhe jam përgëzues për një të dërguar që do të 

vijë pas meje, emri i të cilit është Ahmed….” (Es Saff: 6). 42. 

Zoti ia dha Kuranin: “Dhe po ashtu Ne ta zbritëm ty librin…” 

(El Ankebut: 47); “Ne nuk ta shpallëm Kur’anin për të të mu-

nduar.” (TA HA: 2). 43. Zoti e bëri të Dërguarin, pejgamber të 

fundit: “Muhammedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave 

tuaj, por ai ishte i dërguari i Allahut dhe vulë e të gjithë pejga-

mberëve…” (El Ahzab: 40). 44. Zoti lejoi që Muhammedi a.s. të 
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ketë më shumë gra se myslimanët e tjerë: “O ti Pejgamber, Ne t’i 

kemi lejuar gratë, të cilave u ke dhënë shpërblimin e kurorës, 

… duke qenë kjo vetëm për ty e jo edhe për besimtarët….” (El 

Ahzab, 50). 45. Gratë e Pejgamberit a.s. janë nënat e besimtarëve: 

“Ndërsa gratë e tij janë në vend të nënave të tyre.” (El Ahzab: 

6). 

Sipas Synetit 

“Mos u frikëso, vëllai im! Qetësohu! Unë nuk jam as mbret e 

as perandor. Jam bonjaku i fqinjit tënd të vjetër, që ka ngrënë 

mish të tharë në diell!” 

Omerit i ishin mbushur sytë me lot, kur kishte parë që i Dër-

guari i Allahut jetonte mbi një shtrojë të thatë, ndërkaq Kajseri 

dhe Kisrau notonin në begati. Pejgamberi a.s., për ta qetësuar hz. 

Omerin, i thotë: “O Omer! Kisrau dhe Kajseri le t‟i marrin bega-

titë e kësaj bote, le të jetojnë me to. Neve na mjafton begatia e 

botës tjetër!” H. Muhammedi a.s. është “i dashuri i Allahut” (ha-

bibullah), i parapëlqyeri ndër pejgamberët dhe më i nderuari i gji-

thë krijesave. Ai është i Dërguari i kohës së fundit, “i fundit i 

pejgamberëve” (hatemul enbijai vel murselin). Pejgamberit të 

mëshirës i janë dhuruar, për Ditën e Kiametit, pozitat e “të për-

zgjedhurit” (mahmud; mekami mahmud) dhe e “ndërmjetësuesit 

të madh për falje” (shefaatu udhma). Ai netët i kalonte duke u fa-

lur, aq sa këmbët i ënjteshin. Kur h. Aisheja i tha pse lutej aq gja-

të natën, sa kohë që Allahu ia kishte falur mëkatet e mëparshme 

dhe të mëpasme, ai i ishte përgjigjur duke thënë: “A nuk duhet të 

jem rob mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut?”  

Ai ishte i dashur dhe i besueshëm tek populli i tij. Atë e qua-

nin el Emin (Besnik) dhe es Sadik (i Drejti). Pejgamberi a.s. ka 

thënë: “Unë jam Muhammed dhe Ahmed. Unë jam Asgjësuesi 

(Mahi), me pejgamberinë time Allahu do ta asgjësojë mohimin. 

Unë jam Bashkuesi (Hashir), rreth të cilit do të tubohen dhe mbli-

dhen njerëzit në Ditën e Ringjalljes. Unë jam vula e pejgamberë-
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ve (Hatemul Enbija), dhe Përmbyllësi (Akib), pas meje s‟do të 

ketë pejgamber tjetër.” 

Pejgamberi a.s. gjithashtu thotë: “Allahu i Madhërishëm, ndër 

bijtë e Ibrahimit, zgjodhi Ismailin. Nga bijtë e Ismailit zgjodhi bi-

jtë Kinane. Nga bijtë Kinane zgjodhi Kurejshët. Nga Kurejshët 

zgjodhi bijtë Hashim. Nga bijtë Hashim zgjodhi bijtë Abdulmuta-

lib. Dhe nga bijtë Abdulmutalib, më zgjodhi mua.” Nëna Emine 

në ditët e para të shtatzanisë, kishte parë një ëndërr. Asaj iu tha: 

“Ti je shtatzënë me më të mirin e këtij ymeti. Kur ta lindësh atë, 

lutu duke thënë: “Mbështetem tek Allahu nga sherri i çdo të ke-

qi.” Pejgamberi a.s. ka thënë: “Unë jam lutja e gjyshit tim, Ibra-

himit, sihariqi i vëllait tim, Isait dhe ëndrra e nënës sime.”  

Cilësitë dhe shprehitë e bukura morale 

të të Dërguarit të Allahut 

“Allahu i Madhëruar mua më ka dërguar për ta plotësuar 

moralin e bukur.” (hadith) 

- I Dërguari a.s. ishte më superiori ndaj të gjithë pejgamberë-

ve të tjerë: në dije, në njohje, në të kuptuar, në intelekt, në mpre-

htësi, në siguri, në njohje të sigurt, në zgjuarsi, në kapacitetin 

mendor, në zemërgjerësi, në modesti, në dhembshuri, në butësi, 

përkorje, në ndjeshmëri, në durim, në entuziazëm, në atdhetari, 

në devotshmëri, në besueshmëri, në kurajo, në madhështi, në tri-

mëri, në elokuencë, në retorikë, në guxim, në bukuri, në të shma-

ngurit e kënaqësive të jetës tokësore, në dlirësi, në shpirtmirësi, 

në ndershmëri, në frikë-respekt. Ai i falte njerëzit e tjerë për 

sjelljet e tyre keqdashëse ndaj tij, si shokët, edhe armiqtë e tij, po 

ashtu. Ai kurrë nuk hakmerrej kundrejt tyre. Kur ata bënë që nga 

faqja e tij e bekuar të rridhte gjak dhe thyen dhëmbin e tij të be-

kuar gjatë luftës së shenjtë në Uhud, ai shqiptoi bekimin e më-

poshtëm rreth njerëzve, të cilët i shkaktuan atij këto dëmtime: “O 

Zot, fali ata për padijen e tyre.” 
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- Ai ishte jashtëzakonisht i dhembshëm, ai u jepte kafshëve 

për të pirë ujë. Ai mbante në duart e tij enën derisa ngopeshin ka-

fshët. Ai pastronte papastërtitë e kalit që përdorte.  

- Kur njerëzit e thërrisnin atë, kushdo qofshin ata, ai u për-

gjigjej, „Lebbejk‟- „Po zotëri‟. 

- Ai kurrë nuk i shtrinte këmbët kur ishte në shoqëri me të tje-

rë. Ai ulej mbi gjunjët e tij. Sa herë që shihte një këmbësor, e ai 

ishte hipur mbi një kafshë, ai e lejonte atë person të ulej mbrapa 

tij, mbi kafshë. 

- Ai nuk e nënvlerësonte askënd. Gjatë një ekspedite, një prej 

shokëve të tij mori për sipër të therte një dele, që ta hanin. Një 

tjetër mori mbi vete ta rripte, dhe një tjetër tha se do ta gatuante. 

Kur i Dërguari a.s. tha se ai do të siguronte drutë për zjarr, ata 

thanë: “O i Dërguari i Allahut, ju lutemi, uluni dhe pushoni, ne do 

t‟i sigurojmë gjithashtu edhe drutë për zjarr!” Pejgamberi i beku-

ar tha: “Po, ju do t‟i bënit këto. Unë e di se ju dëshironi t‟i bëni të 

gjitha punët, por mua nuk më pëlqen të qëndroj më një anë dhe të 

ulem, ndërsa të tjerët janë duke punuar. Allahu i Madhërishëm, 

nuk pëlqen një person, i cili qëndron veçan prej shokëve të tij.” 

Ai u ngrit dhe vazhdoi rrugën për të gjetur drutë e zjarrit. 

- Kurdoherë që i bashkohej një grupi ashabësh të ulur së 

bashku, ai kurrë nuk e zinte vendin më të dukshëm. Ai ulej në ve-

ndin e parë të lirë që vërente. Një ditë ai doli me shkopin e tij në 

dorë, me të cilin ecte. Njerëzit që e panë, u ngritën në këmbë. Ai i 

porositi ata: “Mos u ngrini për mua, sikurse disa njerëz, të cilët 

qëndrojnë në këmbë gatitu për njëri-tjetrin. Unë jam njeri, sikurse 

ju. Unë ha, sikurse çdo person tjetër. Dhe unë ulem, kur jam i 

lodhur.” 

- Ai më së shpeshti ulej mbi gjunjët e tij. Ai, gjithashtu, trans-

metohet të jetë parë i ulur këmbëkryq, me krahët e tij rreth 

gjunjëve të tij. Ai nuk i linte më një anë shërbyesit e tij gjatë akti-

viteteve të përditshme, si të ngrënët, të veshurit, etj. Ai u ndihmo-

nte atyre me punë. Ai kurrë nuk është parë të godasë apo të 

mallkojë ndokënd. Enes Bin Malik, i cili ishte vazhdimisht në 
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shërbim të tij, ka thënë: “Unë i kam shërbyer të Dërguarit të 

Allahut për 14 vjet. Shërbimi që ai më ka bërë mua, është më 

shumë se shërbimi që unë i kam bërë atij. Kurrë nuk e kam parë 

atë të më zemërojë apo të më qortojë mua”. 

- Ai arnonte dhe rregullonte vetë rrobat e tij, milte delen e tij 

dhe i ushqente kafshët e tij. Ai i bartte vetë sendet e blera në 

pazar për shtëpinë e tij. Kur udhëtonte, i ushqente kafshët e tij, 

ndonjëherë, madje i pastronte ato. Ndonjëherë ai i bënte këto 

shërbime vetë, dhe ndonjëherë i ndihmonte shërbyesit të tij për t‟i 

bërë ato.  

- Kur disa njerëz dërgonin shërbyesit e tyre tek ai, ai shkonte 

me shërbëtorët duke ecur dorë për dorë, siç ishte zakon në Me-

dinë. Ai u kushtonte vëmendje vizitave tek njerëzit e sëmurë dhe 

i shoqëronte xhenazet. Me qëllim që të paqësonte mosbesimtarët 

dhe hipokritët, ai vizitonte gjithashtu të afërmit e tyre të shtrirë në 

shtrat.  

- Pasi udhëhiqte namazin e mëngjesit në xhami, ai pyeste: “A 

është ndonjë prej vëllezërve i sëmurë në shtëpi? (Nëse ishte ndo-

një) Le t‟i vizitojmë ata.” Kur ndodhte të mos ishte asnjë i së-

murë, ai pyeste: “A është ndonjë familje që ka nevojë për t‟u 

ndihmuar për varrim? Le të shkojmë dhe t‟u ndihmojmë atyre.” 

Nëse kishte ndonjë varrim, ai ndihmonte në larjen dhe mbështje-

lljen me qefin të kufomës, në udhëheqjen e namazit të xhenazes 

dhe ecte me xhemat për në varreza. Kur nuk kishte ndonjë va-

rrim, ai thoshte nëse kishin ndonjë ëndërr për të interpretur, do ta 

bënte atë. “Më lejoni ta dëgjoj dhe ta interpretoj atë.” 

- Kur nuk shihte ndonjë prej ashabëve të tij për tri ditë rresht, 

ai interesohej për shëndetin e tij. Nëse ashabi ishte në udhëtim, ai 

drejtonte lutje bekimi për të. Nëse i thuhej se ashabi ishte në qy-

tet, ai e nderonte me vizitë. Kur takonte ndonjë mysliman gjatë 

rrugës së tij, ai përshëndeste i pari. Ai udhëtonte mbi deve, kalë, 

mushkë a gomar dhe shpeshherë, kishte dikë tjetër të ulur mbrapa 

tij, mbi kafshë. 
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- Ai u shërbente mysafirëve dhe ashabëve të tij dhe thoshte: 

“Zotëria dhe anëtari më fisnik i bashkësisë është ai që u shërben 

atyre.” Ai kurrë nuk është parë në shpërthim të buzëqeshjes. Ai 

vetëm bënte buzëqeshje të pazëshme dhe, kur qeshte, i shiheshin 

dhëmbët e bekuar të tij në pjesën e përparme. Ai gjithmonë dukej 

i kredhur në mendime e serioz, dhe fliste pak. Ai fillonte të fliste 

me buzëqeshje.  

- Ai kurrë nuk ka folur ndonjë gjë të panevojshme a të pavle-

rë. Ai fliste përmbledhtazi, konkretisht, qartësisht dhe kur ishte e 

domosdoshme. Ndonjëherë e përsëriste të njëjtën shpallje tri herë, 

në mënyrë që ajo të kuptohej mirë. Ai bënte shaka me të panjo-

hurit dhe të njohurit, me fëmijët e gratë e moshuara dhe me gratë 

e tij të bekuara. Por këto shaka, kurrë nuk bënin që ai të harronte 

Allahun e Madhërishëm. 

- Ai kishte një pamje që të ngjallte nderim, saqë askush nuk 

guxonte ta shikonte në fytyrë. Një vizitor, i cili vështroi fytyrën e 

tij të bekuar, u djersit. Ai i tha: “Mos u shqetëso! Unë nuk jam 

mbret dhe nuk jam aspak mizor. Unë jam djali i një gruaje, e cila 

hante mishë të thatë.” Këto fjalë ia larguan frikën njeriut dhe ai 

filloi të thoshte atë që dëshironte. 

- Ai nuk ka pasur rojë apo njerëz që t‟i qëndronin tek dera. 

Çdo njeri mund të shkonte fare lehtë dhe të bisedonte me të. Ai 

kishte një ndjenjë të fuqishme modestie. Ai në të vërtetë gjitha-

shtu druante të shikonte një person në fytyrë. Ai nuk ia përplaste 

në fytyrë asnjë personi gabimin (të metën) e tij. Ai nuk ankohej 

për dikë, dhe nuk bisedonte prapa kurrizit të dikujt. Kur ai nuk i 

pëlqente disa sjellje a fjalë të ndokujt, ai thoshte: “Unë habitem, 

pse disa njerëz veprojnë kështu?!” 

- Megjithëse ai ishte më i shtrenjti dhe më i dashuri, dhe i 

dërguari i zgjedhur i Allahut të Madhërishëm, e kishte zakon të 

thoshte: “Midis jush unë jam ai që e njeh Allahun e Madhërishëm 

më së miri dhe i frikësohem atij më së shumti”. Një deklaratë tje-

tër, që ai e kishte shprehi ta thoshte, është: “Sikur të shihnit ju atë 

që shoh unë, ju do të qeshnit pak dhe do të qanit shumë.” Kur ai 
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shihte retë në qiell, e kishte zakon të thoshte: “O Zot, mos na dër-

go dënim nëpërmjet këtyre reve.” Kurdoherë që frynte erë, ai lu-

tej: “O Zot, na dërgo erëra të dobishme.” Kur dëgjonte bubullimë, 

ai lutej: “O Zot, mos na dëno me zemërimin Tënd dhe mos na 

shkatërro me hidhërimin Tënd. Dhe na beko me shëndet të mirë.”  

- Kurdoherë që ai kryente namazin, tingujt e të psherëtiturit 

dëgjoheshin prej kraharorit të tij, sikur të ishte dikush duke u 

ngashëryer brenda. Të njëjtët tinguj dëgjoheshin kur ai lexonte 

Kuranin e shenjtë. Zemra e tij kishte një forcë të mahnitshme të 

burrërisë dhe të trimërisë. Gjatë luftës së shenjtë të Hunejnit, my-

slimanët u shpërndanë me qëllim që të mblidhnin plaçkën e luf-

tës, dhe vetëm tre apo katër njerëz mbetën me të. Pabesimtarët 

ndërmorrën një ofensifë të papritur dhe kolektive. I Dërguari i 

Allahut u bëri ballë atyre dhe i shpartalloi ata. E njëjta ngjarje ka 

ndodhur disa herë, - ai kurrë nuk tërhiqej. 

- I Dërguari a.s. ishte jashtëzakonisht bujar, ai dhuronte me 

qindra deve dhe dele, pa mbajtur asnjë kokë të vetme për vete. 

Shumë pabesimtarë zemërngushtë, i panë me admirim veprat e tij 

zemërgjera të bamirësisë dhe iu bashkuan besimtarëve. 

- Ai nuk është dëgjuar kurrë të ketë thënë „jo‟ për diçka që 

është kërkuar prej tij. Nëse ai e kishte atë që i ishte kërkuar atij, ai 

e jepte atë. Dhe heshtja e tij linte të kuptohej se ai nuk e kishte 

gjënë që kërkohej. 

-Pavarësisht prej ofertës Hyjnore, ku Allahu i Madhërishëm i 

kishte premtuar: “Më kërko, Unë do të të jap.”, ai nuk lutej për 

pasuri që i përkisnin kësaj bote. Ai kurrë nuk ka ngrënë bukë prej 

miellit të grurit të situr. Ai gjithmonë ka ngrënë bukë prej miellit 

të elbit të pasitur. Ai kurrë nuk ishte parë të hante derisa të ngo-

pej. Ai hante vetëm bukë dhe ndonjëherë me hurma, me uthull, 

me fruta, me supë, apo me copa buke të lyera me vaj ulliri.  

- Ai hante mishin e pulës, si edhe mishin e lepurit, devesë apo 

antilopës, peshkut, mishin e thatë dhe djathë. Atij i pëlqente të 

hante (mish) prej këmbëve të përparme të kafshëve. Ai e mbante 

mishin në duart e tij dhe e hante me kafshata. Ai zakonisht pinte 
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qumësht ose hante hurma. Shpesh, ata nuk gatuanin asgjë, ose 

nuk bënin bukë për dy ose tre muaj me radhë në shtëpinë e tij. 

Kështu ai hante vetëm hurma për muaj me radhë. Kishte raste kur 

ai nuk kishte për të ngrënë asgjë për dy ose tri ditë rresht. Pasi 

vdiq, u gjend një çifut, i cili mbante parzmoren e tij si peng, për 

tridhjetë kilogram elb, të cilat Pejgamberi i bekuar ia kishte borxh 

atij. 

- Ai kurrë nuk është dëgjuar të ketë thënë se nuk e pëlqen një 

lloj ushqimi të caktuar. Ai hante atë që pëlqente dhe nuk e hante 

atë ushqim që nuk e pëlqente, por nuk thoshte asgjë. Ai hante 

ushqim një herë në ditë. Ndonjëherë ai e hante ushqimin e tij di-

tor në mëngjes, e ndonjëherë e hante në mbrëmje. Kur kthehej në 

shtëpi, ai thoshte: “A ka diçka për të ngrënë?” Nëse përgjigjja 

ishte negative, ai edhe agjëronte. Në vend të vendosjes së ushqi-

mit mbi diçka të ngjashme me mbulesën e tavolinës, tabakasë a 

tavolinës, ai e vinte në dysheme, e shtronte tek gjunjët e tij dhe e 

hante pa u mbështetur askund.  

- Ai thoshte „bismilah‟ në fillim dhe pastaj fillonte të hante. 

Ai hante me dorën e tij të djathtë. Shpesh linte mënjanë një sasi 

elbi dhe hurmash, për të mbajtur nëntë gratë e tij dhe një numër të 

vogël shërbyesish për një vit, duke dhënë një pjesë të kësaj sasie, 

si sadaka për të varfrit. Mishi i deles, lëngu i mishit, kungulli, 

ëmbëlsirat, mjalti, hurmat, qumështi, kajmaku, lëngu i pjeprit, 

pjepri, rrushi, trangujt dhe uji i freskët, - ishin llojet e ushqimit që 

ai i pëlqente veçanërisht. Kur pinte ujë, thoshte „bismilah‟, e pinte 

me gllënjka të vogla ngadalë dhe bënte dy ndërprerje. Ai, pasi 

pinte, thoshte „elhamdulilah‟.  

- Sikurse pejgamberët e tjerë, ai refuzonte që atij t‟i jepej sa-

daka ose zekat. Ai pranonte dhurata, kryesisht të dhëna më tepër 

si shkëmbim. Çdo pejgamber tjetër kishte vulën e tij mbi dorën e 

djathtë, kurse Muhammedi a.s. e kishte mbi lëkurë, në shpatullën 

e djathtë. Kur Xhebraili e lau zemrën e tij dhe e mbylli në kraha-

rorin e tij, ai vulën që e kishte sjellë prej parajsës, e vendosi mbi 

shpinën e tij. Ai shihte atë që ishte pas tij, njësoj si edhe atë që 
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ishte para tij. Ai shihte në errësirë, njësoj sikurse edhe në dritë. 

Ndërsa sytë e tij të bekuar flinin, zemra e tij e bekuar rrinte zgju-

ar. 

- Megjithëse kishte një shtat të mesëm, ai dukej më i gjatë se 

të gjithë njerëzit e gjatë që qëndronin pranë tij. Kur ecte në diell 

apo në dritën e hënës, hija e tij nuk binte mbi tokë. Kurdoherë që 

ai ecte, engjëjt e ndiqnin nga pas. Ai u thoshte ashabëve të tij të 

ecnin përpara tij, duke u thënë atyre të linin hapësirë të pazënë 

“për engjëjt.” Kur ecte mbi rërë, këmbët e tij nuk linin gjurma 

mbrapa. 

- Ai është pajisur me të gjitha cilësitë dhe shprehitë e bukura 

morale që njerëzimi mund të posedojë. Më e larta e superioritete-

ve të tij, është se ai ishte Habibullah (i Dashuri i Allahut). Allahu 

i Madhëruar atë e bëri të dashurin e Tij, Ai e donte atë më tepër 

se çfarëdo personi ose engjëlli tjetër. Në një hadith kudsi Allahu 

thotë: “Sikurse Unë e bëra Ibrahimin Halil, ashtu Unë e bëra atë 

(Muhammedin a.s.) Habib të Vetvetes”. 

- Zemra e tij e bekuar ishte gjithmonë me Allahun e Madhë-

ruar, natën, kur flinte, ashtu edhe kur ishte i zgjuar; kur ishte i 

shoqëruar, ashtu edhe kur ishte vetëm; kur ishte në shtëpi, ashtu 

edhe kur ishte në udhëtim, në situata lufte; kur ishte duke qarë, 

ashtu edhe kur ishte i gëzuar. Në të vërtetë, kishte raste kur zemra 

e tij ishte vetëm me Allahun e Madhëruar. Të foluri e tij ishte ja-

shtëzakonisht i qartë dhe lehtësisht i kuptueshëm. Me pak fjalë, ai 

thoshte shumë. 

- Numri i ymetit të Muhammedit a.s. e tejkalon numrin e gji-

thë ymeteve të pejgamberëve të tjerë. Pejgamberi i është lutur 

Allahut që të mos e lejojë ymetin e tij që të pajtohet me konsesus 

për lajthim. Ai e ka parë Xhibrilin a.s. në pamjen e tij prej engjë-

lli, dy herë. Bijat dhe gratë e Resulullahit të bekuar janë më të lar-

tësuarat prej të gjitha grave të botës. Gjithashtu ashabët e tij janë 

të shkallëve më të larta të njerëzimit, menjëherë pas pejgamberë-

ve. Qytetet e tyre, Meka e bekuar dhe Medina e ndritur, janë qy-

tetet më të shenjta.  
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- Stërnipat e çdo personi rrjedhin prej zinxhirit të djemve, ku-

rse Muhammedi a.s. është trashëguar prej vajzës së tij, Fatimes. 

Eshtë farz për çdokënd ta dojë atë. Ai ka thënë: “Ai që e do 

Allahun, do të më dojë mua.” Tregues i dashurisë ndaj tij, është të 

përshtaturit e vetvetes me fenë e tij, rrugën e tij, me synetin e tij 

dhe me bukurinë e tij morale.  

- Eshtë vaxhib të duhet Ehli Bejti i tij. Ai thoshte: “Ai që ndi-

en armiqësi ndaj Ehli Bejtit tim, është munafik.”  

- Eshtë vaxhib të duash të gjithë shokët e tij (ashabët). Ai tho-

shte: “Mos bëni armiqësi kundrejt ashabëve të mi, pas meje. T‟i 

doni ata, do të thotë të më doni mua, armiqësia ndaj tyre do të 

thotë armiqësi kundër meje. Ai që i dëmton ata, do të më ketë dë-

mtuar mua. Ai që më dëmton mua, do të ketë dëmtuar Allahun e 

Madhërishëm, dhe Allahu do t‟i ndëshkojë ata që E dëmtojnë 

Atë.” 

- Çdo person, i cili vdes pas moshës së pubertetit, mashkull a 

femër qoftë, do të pyetet për Muhammedin a.s. në varrin e tij. Py-

etja: “Kush është Zoti yt?”, do të pasohet me pyetjen: “Kush 

është pejgamberi yt?” Eshtë akt adhurimi të lexohen hadithet e 

Muhammedit a.s. dhe personit, i cili vepron kështu, do t‟i jepen 

sevape. 

Pejgamberi a.s. ka thënë: “Dy gjëra në këtë botë më janë bërë 

të dashura: gruaja dhe era e mirë, kurse namazi më është bërë dri-

ta e syve.”; “Më i miri ndër ju është ai që sillet më së miri ndaj 

familjes së vet.”; “O Aishe, asnjëherë mos e kthe nga dera të var-

frin. Qoftë edhe me një gjysmë hurme, mbroje veten nga dënimi i 

Xhehennemit.”; “Ata janë vëllezërit tuaj (robërit e luftës). Jepuni 

të hanë atë që e hani ju, dhe të pinë atë që pini ju.”; “Atë (sklla-

vin), ule pranë vetes. Ha së bashku me të. Nëse nuk e bën këtë, 

atëherë merr një kafshatë, ngjyeje në vaj dhe jepja atij ta hajë, 

gostite atë.”; “A keni ledhatuar sot ndonjë kokë jetimi? A keni 

vizituar ndonjë të sëmurë? A keni marrë pjesë në përcjelljen e 

ndonjë xhenazeje?”  
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Pejgamberi a.s. rrëfen: “Një grua mëkatare sheh një qen në 

shkretëtirë, i cili nga etja e madhe, lëpinte zallin e shkretëtirës. 

Duke pasur mëshirë ndaj qenit, me këpucën e saj merr ujë dhe i 

jep qenit. Në këtë mënyrë kafshës i shuhet etja. Zoti i Madhërish-

ëm ia fali mëkatet asaj gruaje. Ndërkaq, një grua tjetër macen e 

saj e kishte mbyllur, duk e lënë të uritur. Së fundi macja ngordhi. 

Ajo grua, për shkak të pamëshirës, u bë udhëtare e Xhehenemit.“  

Pejgamberi a.s., para vdekjes, deshi të pastronte ndërgjegjen 

nga çdo njollë e mundshme, prandaj qëndroi në minber dhe iu 

drejtua masës me këto fjalë: ‟Myslimanë, nëse e kam qëlluar di-

kë, ja ku është shpina ime. Nëse dikujt i kam ndonjë borxh, pasu-

ria ime është e tij.‟ U ngrit një njeri, duke thënë se Pejgamberi i 

kishte borxh tre dërhemë. Pejgamberi a.s. iu përgjigj: „Më mirë, 

njeriu të ndiejë turp në këtë botë, se në botën e ardhshme‟. Dhe 

menjëherë, ia pagoi borxhin. Dhe vërtet, sikurse i tha h. Hadixhja, 

që në fillim të Shpalljes Muhammedit a.s.: “Betohem në Allahun, 

se Ai kurrë s‟ka për të të lënë të turpërohesh. Sepse ti i mbron të 

afërmit, ti merr mbi vete barrën e atyre që s‟janë të aftë për ta 

mbajtur, ti i jep të varfrit dhe e ushqen mikun, ti e ndihmon popu-

llin duke gjykuar me drejtësi ndërmjet njerëzve.” Njëri nga dije-

tarët hebrenj, Abdullah ibn Selam, porsa e takoi Muhammedin 

a.s., duke parë dritën në fytyrën e tij, tha: “Ai që ka një fytyrë të 

tillë, nuk mund të jetë gënjeshtar!”  

Pas këtyre cilësive të përmendura dhe shumë të papërmend-

urave, çfarë duhet të thonë njerëzit e kohëve të sotme?! Në fund, 

le të rikujtojmë se është e pamundur për njeriun, me mundësitë e 

tij të kufizuara, ta kuptojë dhe ta përshkruajë madhështinë dhe 

lartësinë e tij.  

Prandaj, me të drejtë, poeti arab shkruan: “Muhammedin s‟e 

kam lavdëruar, Me shkrimet që kam hartuar, Por emri i tij më ka 

vleftësuar, Tregimet që janë rreshtuar.” 



EEttiikkëë  

Mr. Musa Vila 

Metodat e Pejgamberit a.s. 

në edukimin e fëmijëve 

Metoda e parë: 

Shëmbëlltyra e prindërve 

Shëmbëlltyra e mirë ka ndikim jashtëzakonisht të madh tek 

fëmija. Në të shumtën e rasteve, fëmija është imitues dhe pasues i 

prindërve të tij. Prindërit kanë ndikim aq të fortë, saqë arrijnë ta 

ndryshojnë gjendjen e natyrshmërisë së fëmijës. Pejgamberi a.s. 

thotë: “Prindërit e sajojnë fëmijën të bëhet çifut ose zjarrëputist 

ose i krishterë “ Me këtë Pejgamberi a.s. i inkurajon prindërit që 

të jenë shëmbëlltyrë e mirë në të gjitha fushat e jetës, dhe sido-

mos të kenë sjellje të sinqerta gjatë punës me fëmijët e tyre. 

Ebu Hurejra transmeton se Pejgamberi a.s. ka thënë: 

“Kush i thotë fëmijës eja këtu se do të të jap diçka, e pastaj 

nuk i jep asgjë, ajo është gënjeshtër (mashtrim)“. 

Në një version tjetër, transmetohet nga Abdullah bin Amir, i 

cili tha: ”Një ditë, ndërsa në shtëpinë tonë ishte Pejgamberi a.s., 
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më thirri nëna dhe më tha: Eja këtu se do të të jap diçka! Pejga-

mberi a.s. e pyeti: Ç’dëshiron t’i japësh atij (fëmijës)?  

Desha t’i jap një hurmë. – tha nëna ime. 

Nëse e thërret fëmijën dhe nuk i jep asgjë, ty do të të shënohet një 

gënjeshtër.” – i tha pejgamberi a.s. 

Fëmijët i trashëgojnë sjelljet e të rriturve dhe i pasojnë ata. 

Kështu, nëse prindërit i shohin të sinqertë, fëmijët do të zhvilloh-

en dhe edukohen në sinqeritet, e po kështu edhe për virtyte të 

tjera. 

Këtë më së miri e tregon rasti i Ibn Abasit, i cili, kur ishte fë-

mijë, kishte vajtur për të bujtur tek tezja e tij, Mejmunia. Pejga-

mberi s.a.v.s qe ngritur gjatë natës, kishte marrë abdest nga një 

enë dhe më pastaj kishte filluar të falte namazin. Atëherë qe 

ngritur edhe ibn Abasi, kishte marrë abdest sikurse Pejgamberi 

a.s., dhe qe lidhur në namaz në anën e majtë të Pejgamberit a.s., 

kurse Pejgamberi a.s. e kishte kaluar në anën e dhjathtë...  

Nga ky hadith kuptohet se fëmija vepron ashtu siç sheh të 

rriturit. Kjo do të thotë se shëmbëlltyra e mirë ndikon tek fëmijët. 

Nga prindërit kërkohet që të jenë edukatorë të mirë, sepse fëmijët 

zhvillohen dhe edukohen ashtu siç i shohin veprat, sjelljet dhe 

fjalët e tyre. 

Fëmija mendon dhe pyet vetveten për lëvizjet dhe sjelljet e 

prindërve, për shkaqet e (pa)kënaqësisë së tyre. Nëse ato sjellje 

janë të mira, atëherë fëmija i merr si të mira dhe përfiton prej ty-

re.  

Nga prindërit kërkohet praktika dhe zbatimi i urdhrave të 

Allahut xh.sh. dhe të Dërguarit të Tij, si në sjellje, ashtu edhe në 

praktikë, dhe, mundësisht, këto sjellje të jenë gjithëpërfshirëse në 

çdo fushë, sepse fëmijët e tyre gjenden vazhdimisht dhe në çdo 

moment në përcjellje të prindërve të tyre. Mundësitë e të kuptua-

rit të fëmijës dhe të vetdijësuarit e të mosvetëdijësuarit, janë shu-

më të mëdha, bile edhe më të mëdha se ç’i mendojmë ne, sa kohë 
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që ne fëmijën e shikojmë si një krijesë të vogël, që nuk kupton 

dhe nuk ka vetëdije.1 

Metoda e dytë: 

Zgjedhja e kohës 

së përshtatshme për këshilla 

Zgjedhja e kohës së përshtatshme dhe adekuate për këshilli-

min e fëmijëve, për ato që dëshirojnë prindërit dhe që u përshta-

ten fëmijëve, ka rol të veçantë dhe dominues. Një gjë e tillë ka 

ndikim tek fëmija, sepse lehtëson dhe pakëson angazhimin në 

edukimin praktik të tij, sepse zemrat janë ato që pranojnë dhe re-

fuzojnë. Nëse prindërit janë në gjendje të dinë kohën kur zemrat e 

fëmijëve i marrin këshillat e tyre, atëherë s’ka dyshim se me këtë 

veprim prindërit kanë arritur një rezultat të mjaftueshëm në edu-

kimin e tyre praktik. 

S’ka dyshim se Pejgamberi a.s. ka qenë shumë i saktë për të 

zgjedhur kohën dhe vendin adekuat e të përshtatshëm për këshi-

llimin e fëmijës. Dhe, ai ka arritur me shumë sukses t’i edukonte 

fëmijët, t’ua përmirësonte sjelljet e tyre dhe t’u ndërtonte një mo-

ral të drejtë e të shëndoshë. 

Pejgamberi a.s. na ka treguar tri kohët kryesore për këshilli-

min e fëmijës dhe, ato janë:  

1. Shëtitja, udhëtimi dhe mjetet e udhëtimit 

Transmeton Ibn Abasi r.a. i cili thotë: “Një ditë kam qenë në 

udhëtim me Pejgamberin a.s., i cili më tha: O djalosh, dua të të 

tregoj disa këshilla…” 

Ky hadith tregon se këshillat profetike kanë qenë edhe në rru-

gë dhe gjatë udhëtimit; ata dy ishin duke udhëtuar.  

 

                                                 
1 Muhamed Kutub, Metoda e edukimit Islam, vëll. 2, fq. 117. 
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2. Koha e ngrënies 

Gjatë kësaj kohe, fëmija bënë përpjekje që në çdo formë të 

gjejë për të ngrënë. Ai nuk zgjedh mënyrën dhe as sjelljen. Shpe-

shherë bënë gjeste të pahijshme, dhe nganjëherë shkelen edhe 

normat thelbësore të Islamit. E nëse prindërit nuk ulen me të va-

zhdimisht gjatë kohës së ngrënies, për ta këshilluar dhe për t’ia 

përmirësuar gabimet, atëherë fëmija do të mbetet me plotë gabi-

me dhe tradita të pahijshme. Po ashtu, të mos ulen prindërit me 

fëmijët gjatë kohës së ngrënies, do të ishte një humbje e madhe e 

kohës që është shumë e përshtatshme për këshilla dhe udhëzime. 

Pejgamberi a.s. hante me fëmijët e tij. Aty shihte dhe vërente 

shumë gabime. Ato gabime i zhdukte me një metodë të butë, për 

të ndikuar në mendjen e fëmijëve. Kështu fëmijët vetvetiu shko-

nin nga përmirësimi. I tillë ka qenë Pejgamberi s.a.v.s.  

Omer bin Ebi Seleme r.a. thotë: Kam qenë i ri (fëmijë) në 

shtëpinë e Pejgamberit s.a.v.s. Duart e mia merrnin ushqim në 

çdo vend të tepsisë. Atëherë Pejgamberi s.a.v.s. më tha: O dja-

losh, përmende Emrin e Allahut xh.sh., ha me dorën e djathtë dhe 

ha para vetes. (Buhariu) 

Në këto thënie profetike shihet qartazi thirrja e Pejgamberit 

s.a.v.s. për fëmijën që të hanë ushqim së bashku. E kjo është bërë 

me një metodë që përmban butësi - “afrohu (pranë sofrës). Më 

pastaj Pejgamberi a.s. i tregoi mënyrën e ngrënies dhe normat.  

Duke pasur këtë parasysh, ashabët në manifestimet e tyre i 

merrnin me vete fëmijët, sidomos në manifestime në të cilat me-

rrte pjesë edhe vetë Pejgamberi s.a.v.s.. Kështu, fëmijët e tyre në 

këto manifestime përfitonin gjëra të mira, njohuri të dobishme, 

rregulla dhe norma të përgjithshme. Njëherësh ata fëmijë gradu-

alisht përfitonin cilësi dhe virtyte të burrërisë.  
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3. Koha kur fëmija është i sëmurë 

Sëmundja i zbutë zemrat e njerëzve, e jo më zemrat e fëmijë-

ve të cilët zemrën e kanë plot butësi dhe janë në formim e sipër. 

Kur sëmuret, fëmija në veten e tij bashkon dy karaktere natyrore 

të mëdha që i shërbejnë në përmirësimin e gabimeve, të moralit 

dhe të bindjes së tij. Ato janë: karakteri natyror i fëmijërisë dhe 

karakteri i zbutjes së zemrës dhe shpirtit gjatë kohës kur është i 

sëmurë. Për këtë më së miri na ka udhëzuar Pejgamberi s.a.v.s., i 

cili kishte vizituar një fëmijë hebre që ishte i sëmurë, dhe e thirri 

ta pranonte Islamin. Kjo vizitë ishte qetësi për atë fëmijë. 

Transmeton Enesi r.a., i cili tha: ”Një i ri hebre i kishte shër-

byer Pejgamberit s.a.v.s. Pastaj ai i ri ishte sëmurur. Pejgamberi 

s.a.v.s. i erdhi për vizitë (në shtëpinë e tij) dhe u ul tek koka e tij e 

i tha. Pranoje Islamin (se je i shpëtuar). Fëmija po e shikonte pri-

ndin e tij? Ai (prindi) i tha: Dëgjoje Ebu Kasimin, Pejgamberin 

s.a.v.s. Pastaj ai e pranoi Islamin. Pastaj Pejgamberi s.a.v.s. u 

kthye duke thënë: Falënderimi I takon vetëm Allahut i Cili e shpë-

toi atë prej zjarrit”. 

Nga kjo thënie profetike, shihet se si i riu (fëmija) i kishte 

shërbyer Pejgamberi s.a.v.s. Ai ende nuk e kishte ftuar në Islam 

përderisa gjeti kohën e përshtatshme për ta ftuar. Kjo kohë e për-

shtatshme ishte vizita e fëmijës kur ishte i sëmurë. Kjo thirrje e 

Pejgamberit s.a.v.s. na shërben si model për durim dhe urtësi për 

thirrjen islame. E në veçanti na tregon se kur është koha më e 

përshtatshme për mbjelljen e imanit, për zhvillimin e edukatës së 

mirë në kohën e mirë.  

Këto ishin tri kohët kryesore më të përshtatshme në udhë-

zimin, edukimin dhe ndërtimin e personalitetit të fëmijës. Por ka 

edhe kohë të tjera, të cilat varësisht prej ambientit, rrethanave dhe 

kushteve, do t’u shërbenin prindërve për zhvillimin dhe edukimin 

e fëmijëve të tyre. 
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Metoda e tretë: 

Drejtësia dhe barazia në mes fëmijëve 

Kjo është shtylla e tretë për të cilën u bëhet thirrje prindërve 

t’u përkushtohen fëmijëve në mënyrë që të arrijnë të realizojnë 

atë që duan. E kjo është drejtësia dhe barazia në mes fëmijëve. 

Kjo ka ndikim të madh në nxitjen dhe entuziazmin e fëmijëve për 

bamirësi dhe respekt ndaj prindërve. 

Në këtë drejtim, mjafton që t’i njohim ndjenjat e fëmijës kur 

ndonjëri prej prindërve anon nga fëmija tjetër, të cilin e dallon, 

respekton e afron më tepër etj. Një veprim i tillë i prindit do ta 

nxitë fëmijën që në vete të mbjellë inatin, xhelozinë dhe të këqija 

të tjera, që prindërit më vonë do ta kenë shumë vështirë t’i për-

ballojnë ato të këqija. Shembull të tillë në Kuran kemi vëllezërit e 

Jusufit a.s., të cilët, kur e hetuan animin e zemrës së prindit ndaj 

vëllait të tyre, ndaj Jusufit, babanë e tyre e akuzuan për gabimtar. 

Në këtë kontekst, Allahu xh.sh thotë: “Kur ata (vëllezërit) thanë: 

Me të vërtetë Jusufi dhe vëllai i tij janë më të dashur tek babai 

ynë sesa ne, ndërsa ne jemi më shumë (grup). Vërtet babai ynë 

është në gabim haptazi”. (Jusuf; 8). 

Zilia e vëllezërve të Jusufit kishte pasoja edhe më të mëdha; 

ata shkaktuan trauma familjare, kështu që fati i Jusufit përfundoi 

me hedhje në bunar, sa kohë që ky ishte një fëmijë i njomë, që 

nuk kishte bërë asnjë mëkat, përveç faktit se babai i tij e donte më 

shumë se vëllezërit e tij. Mu për këtë arsye, sado që prindërit të 

japin udhëzime, këshilla, inkurajim, frikësim, - ato nuk do të jenë 

të vlefshme përderisa ata (prindërit) nuk i përmbahen drejtësisë 

dhe barazisë në mes fëmijëve, qoftë materialisht, qoftë shpirtëri-

sht; prindërit nuk duhet të anojnë me zemër nga ndonjëri prej fë-

mijëve.  

Lidhur me këtë, Pejgamberi s.a.v.s. na ka sqaruar një rregull 

me rëndësi për formën dhe mënyrën se çfarë duhet të jetë bami-
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rësia ndaj fëmijëve dhe nënshtrimi i fëmijëve kundrejt prindërve. 

Kjo është drejtësia dhe barazia.  

Pejgamberi a.s. thotë: “Të jeni të drejtë ndaj fëmijëve tuaj, të 

jeni të drejtë ndaj fëmijëve tuaj, të jeni të drejtë ndaj fëmijëve 

tuaj.“  

Pejgamberi s.a.v.s. po ashtu thotë: “Të jeni të drejtë për fëmi-

jët tuaj në ndarje, ashtu siç dëshironi që ata të jenë të drejtë ndaj 

jush në bamirësi dhe sjellje“. (Ibn Ebi Dunja)  

Nga sa më sipër, kuptohet se pabarazia midis fëmijëve është e 

ndaluar. Ndërsa edhe më keq do të ishte veçimi i disa fëmijëve 

ndaj disa të tjerëve, ngase kjo çështje apo ky veçim do të sillte 

armiqësi, xhelozi dhe urrejtje në mes tyre, e kjo domethënë se do 

të ndikonte në këputjen e lidhjeve të gjakut, duke larguar njërin 

prej tjetrit.  

Se sa është me rëndësi drejtësia në mes fëmijëve, më së miri e 

tregon qëndrimi i myslimanëve të parë, të cilët ishin aq të drejtë 

ndaj fëmijëve të tyre, saqë edhe për t’i përkëdhelur dhe puthur 

nuk bënin dallime. Këtë e bënin duke iu përgjigjur ftesës së Pej-

gamberi s.a.v.s dhe praktikimit të rrugës së tij, sepse Pejgamberi 

s.a.v.s ua tërhiqte vërejtjen që të ishin të drejtë në mes djalit dhe 

vajzës edhe për puthjen e tyre. 

Enesi r.a. thotë: Një njeri ishte ulur me Pejgamberin s.a.v.s. 

Kur erdhi aty djali i tij, njeriu e puthi dhe e uli në dhomë; më pa-

staj erdhi edhe vajza e tij, dhe ai e mori atë dhe e uli pranë djalit. 

Pas këtij veprimi, Pejgamberi a.s. i tha: Nuk u tregove i drejtë 

ndaj tyre. 

A thua ka drejtim, institucion ose shkollë edukative në tërë 

botën që të bëjë thirrje për drejtësi ndaj fëmijëve dhe për përkë-

dheljen, uljen, etj.?  

Në shumë raste ndodh që fëmijët të fjalosen, të ofendohen, të 

rrihen me njëri-tjetrin. Këtu patjetër duhet të ketë ndërmjetësim 

për ndarje, vërtetim të së drejtës, mposhtje të së keqes dhe barazi 

në mes tyre.  
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Pejgamberi a.s. kishte ndërmjetësuar njëherë në mes dy fëmi-

jëve që grindeshin me njëri-tjetrin. Pejgamberi a.s. ua përmirësoi 

sjelljet e tyre të gabueshme dhe të rriturve u bëri thirrje që mizo-

rinë ta pengonin në të gjitha format, dhe, sa herë që mizoria të 

ngrejë kokën, atë duhet ta shërojë drejtësia që futet në vend të saj. 

Xhabiri r.a. thotë: Dy fëmijë përlaheshin me njëri-tjetrin. Një-

ri ishte prej muhaxhirëve e tjetri prej ensarëve. Djaloshi i muha-

xhirëve thirri: O muhaxhirë (më ndihmoni)! Ensariu thirri: O 

ensarë (më ndihmoni)!. Atëherë Pejgamberi s.a.v.s doli dhe tha: 

Ç’është kjo? Thirrje e injorancës? Ata thanë: Jo, o i Dërguari i 

Allahut! Veçse këta dy fëmijë u rrahën, kishin shkelmuar njëri-

tjetrin. Pejgamberi s.a.v.s tha: Nuk ka të keqe. Njeriu le ta ndih-

mojë vëllanë e tij mizor ose të dobëtin. Nëse është mizor, le ta 

pengojë atë, ngase kjo për të është ndihmë; nëse ka qenë i dobët, 

le ta ndihmojë atë.  

Në fund të kësaj shtylle sqaruese, u drejtohemi me përgëzim 

të sinqertë prindërve të drejtë, edukatorëve të zellshëm për shpër-

blimin që i pret në ditën e Kiametit pavarësisht nga realizimi i 

objektivave të edukimit në këtë botë 

Transmetohet nga Amr bin El-As r.a. se Pejgamberi s.a.v.s ka 

thënë: “Vërtet njerëzit e drejtë tek Allahu janë në pozita të larta 

me dritë (minbera), ata janë të drejtët në udhëheqësi, familje dhe 

përgjegjësinë e tyre." (Muslimi)  

Metoda e katërt: Të drejtat e fëmijëve  

Dhënia e të drejtave që u takojnë fëmijëve, si dhe të pranuarit 

e së drejtës që vjen nga fëmija, tek ai mbjell ndjenja pozitive. 

Nga ky veprim, fëmija mëson se jeta është marrje dhe dhënie. Po 

ashtu kjo për fëmijën konsiderohet trajnim për t’iu nënshtruar së 

vërtetës. Ai para vetes sheh një shembull të mirë. Fëmijës i hapen 

mundësitë që të formojë mënyrën e gjeturisë, të bëjë kërkesat për 

të drejtat e tij. Kurse çdo gjë e kundërt me këto që u theksuan, do 

të ndikojë negativisht në jetën e fëmijës.  
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Pejgamberi a.s. kishte kërkuar nga fëmijët që gjendeshin në 

anën e djathtë, t’i jepnin leje që t’i respektonte pleqtë, që gjende-

shin në anën e majtë.  

Transmetohet nga Sehl bin Sead r.a. se Pejgamberit s.a.v.s. i 

sollën një enë me ujë. Ai piu ujë nga ajo enë. Mirëpo në anën e 

djathtë ishte një fëmijë, e në anën e majtë ishin pleqtë. Pejgambe-

ri a.s. i tha fëmijës: A më lejon t’u jap përparësi këtyre (pleqve 

për të pirë ujë)? Vogëlushi tha: Jo, për Zotin, o i Dërguari i 

Allahut! Të mirën time që vjen nga ju, nuk ia jap askujt. 

Atëherë Pejgamberi s.a.v.s. ia dha shtambën fëmijës në do-

rë”. (Buhariu) 

Këtu mund të shtrohet një pyetje për të rinjtë dhe pleqtë. A 

kemi të drejtë që fëmijëve t’u mohojmë të drejtat e tyre, punën, 

angazhimin etj.  

Lidhur me këtë, po sjellim edhe disa hadithe. 

Abdullah bin Mesudi r.a. thotë se i kishte thënë Pejgamberit 

a.s. t’ia mësonte disa fjalë me përmbajtje të gjerë dhe të dobi-

shme. 

Pejgamberi s.a.v.s i tha: “Adhuroje vetëm Allahun, të jesh me 

Kuranin kudo që të jesh. Pranoje të vërtetën nga kushdo që të vi-

jë, nga i vogli ose i madhi, edhe nëse i urren ata. Refuzoje të keq-

en, nga kushdo që të vijë, nga i vogli ose i madhi, edhe nëse ata i 

do shumë”. 

Nga këto shprehje profetike, vihet në dukje se e vërteta duhet 

të pranohet qoftë edhe nga fëmijët. 

Imam Ebu Hanifeja kishte parë një fëmijë duke luajtur me ba-

ltë dhe i kishte thënë: Ki kujdes se mos do të biesh në baltë. Vo-

gëlushi ia kishte kthyer: Ki kujdes ti se mos do të rrëshqasësh, 

sepse, nëse rrëshqet ti, atëherë pas teje do të rrëshqasë e gjithë 

bota. Ebu Hanifja kishte mbetur i habitur dhe i shqetësuar njëko-

hësisht nga kjo përgjigje e atij fëmije. Pas këtij rasti Ebu Hanifja 
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nuk kishte dhënë fetva përveçse çështjen e kishte studiuar një 

muaj rresht me nxënësit e tij2.  

Tregohet se njëherë një vogëlush i quajtur Hasen El-Fadël, 

kishte hyrë tek disa udhëheqës, ku gjendeshin edhe shumë dijeta-

rë. Vogëlushi dëshironte ta merrte fjalën. Kjo gjë i shkaktoi neve-

ri udhëheqësit, ndaj dhe i tha: Vallë edhe fëmija duhet të flasë në 

këtë vend? Vogëlushi i tha: Edhe pse jam fëmijë, unë nuk jam më 

i vogël se pupëza e Sulejmanit a.s., dhe as ti nuk je më i madh se 

Sulejmani a.s.. Pupëza i pati thënë Sulejmanit: “Unë kam gjetur 

diçka, për se ti nuk je në dijeni.” (En-Neml, 22).  

Kur Omer ibn Abdul Azizi qe emëruar halife, vinin delegaci-

one të ndryshme për t’ia uruar detyrën. Në krye të një delegacioni 

kishte qenë një vogëlush, i cili në emër të delegacionit e uroi hali-

fen. Omeri i kishte thënë: A nuk gjeti populli juaj ndonjë më të 

vogël se ky për ta kryesuar delegacionin?! Vogëlushi i qe përgji-

gjur: O udhëheqës i myslimanëve, sikur të ishte çështja me mo-

shë, atëherë ai që është më i vjetër se ti, do të duhej të ishte në 

pozitën tënde, e jo ti. O udhëheqës i myslimanëve, a nuk e dini se 

i gjithi njeriu përbëhet prej dy gjërave të vogla: gjuhës dhe zemr-

ës! Halifja i kishte thënë: Vazhdo të më këshillosh, o vogëlush! 

Vogëlushi kishte vazhduar ta këshillonte derisa halifja kishte fi-

lluar të qante.3 

Nga këto tregime, del në pah se shumë personalitete të më-

dha, shpirtra të pastër, koka të mbushura përplot dije dhe shke-

ncë, pranuan këshillat dhe udhëzimet e fëmijëve, i dëgjuan ato 

këshilla prej tyre me plotë modesti, përfituan nga mendimet e 

tyre, përmes tyre përmirësuan mendimet dhe metodat e tyre. Pra, 

edhe fëmija ka mendimin, pozitën dhe të drejtën e vet. 

 

 

 

                                                 
2 Mukadime, Hashijet Ibni Abidin : vëll. 1, f. 8.  
3 Abdulaziz Bedr, Mevakif hasime bejnel ulema vel hukam, f. 64  
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Metoda e pestë: 

Lutja e prindërve për fëmijët e tyre 

Lutja është prej shtyllave kryesore për se prindërit porositen 

që të jenë të përkushtuar. Ata duhet të kenë parasysh kohën kur 

lutja pranohet, që na e ka sqaruar Pejgamberi a.s.. Lutja e prindë-

rve është e pranuar tek Allahu xh.sh. Me lutje shtohet egërsia dhe 

mëshira e cila del nga zemra e prindërve. Këta me plot modesti 

orientohen nga Zoti duke kërkuar mbrojtjen e fëmijëve dhe rregu-

llimin e ardhmërisë së tyre…. Kjo ka qenë rruga dhe metoda e të 

gjithë pejgamberëve.  

Në të kundërtën, mallkimi dhe lutja për të keqe ndaj fëmijës, 

sipas fesë islame, konsiderohet vepër tejet e dënuar. Dhe, sado që 

ne ta paraqesim të rrezikshme këtë vepër, rreziku i saj është shu-

më më i madh, sepse në të gjendet shkatërrimi i fëmijës dhe e ar-

dhmja e tij. Ajo në të njëjtën kohë është edhe shkatërrim i 

prindërve. 

Pejgamberi a.s. babait dhe nënës u ndalonte të mallkonin dhe 

të luteshin për të keqe për fëmijët e tyre. Kjo është në kundë-

rshtim të plotë me moralin islam, me edukatën profetike si dhe 

është pengesë e thirrjes së njerëzve në Islam. Këtë më së miri e 

shohim në rastin e Taifit, ku Pejgamberi s.a.v.s. nuk u lut për të 

keqe ndaj politeistëve, por tha: “Shpresoj tek Allahu që nga mesi 

i tyre të nxjerrë njerëz që E adhurojnë Allahun.“ Këtë shpresë, 

pas njëfarë kohe, Allahu xh.sh. e kishte bërë realitet. 

Transmeton Xhabiri r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: 

“Mos u lutni kundër vetvetes, as kundër fëmijëve tuaj, as kundër 

shërbëtoreve dhe as kundër pasurisë, nëse në një orë përputhet 

koha e lutjes suaj tek Allahu, Ai do t’ju përgjigjet për t’ju dhënë 

(atë që kërkoni).” (Ebu Davudi) 

Imam El Gazaliu, në librin e tij “EL IHJA” tregon se një njeri 

kishte ardhur tek Abdullah bin El Mubarek për t’u ankuar se djali 

nuk e respektonte. Abdullahu i kishte thënë: A je lutur ndonjëherë 
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kundër tij? – Po, si jo, - qe përgjigjur njeriu. Atëherë Abdullahu i 

kishte thënë: Ti vetë e ke shkatërruar djalin tënd.4  

Në vend që njeriu me lutje të bëhet shkaktar për shkatërrimin 

e fëmijës, le të bëhet shkaktar për ndërtimin dhe edukimin e tij, 

ashtu siç ka vepruar Pejgamberi a.s., i cili lutej në dobi të fë-

mijëve, e Allahu xh.sh. çonte begati në të ardhmen e tyre, në pu-

nën, pasurinë dhe në trashëgimin e tyre.  

Ibn Abasi r.a. tregon se, kur ishte i vogël, Pejgamberi a.s. e 

kishte afruar pranë gjoksit dhe qe lutur: ”O Zoti im, mësoja urtë-

sinë këtij vogëlushi”. 

Në një version tjetër thuhet ”O Zoti im, bëja të kuptueshme 

fenë”. 

Ibn Abasi vërtet u bë një nga dijetarët më të mëdhenj të ymet-

it islam dhe u quajt “Terxhumanul-Kuran”- “Komentues i Kura-

nit”. 

Pejgamberi a.s. lutjen e kishte përdorur si metodë për zgjidhj-

en e problemeve. Kjo tregon për pozitën dhe rëndësinë që ka lutja 

në metodologjinë islame.  

Lutja i çrrënjos rrënjët e mosrespektimit të prindërve. E kjo 

bëhet kur prindërit janë të sinqertë në lutje dhe këtë e vazhdojnë 

në çdo kohë, po ashtu edhe në udhëtim. 

Transmeton Muslimi në Sahihun e tij se vërtet Pejgamberi 

s.a.v.s., kur hipte në deve dhe donte të udhëtonte merrte tekbir tri 

herë dhe thoshte: “I Lartësuar dhe i Pastër është Ai Që e nënsh-

troi këtë (devenë për hipje dhe udhëtim), sepse ne nuk do të mund 

ta bënim këtë. Me të vërtetë kthimi ynë është tek Zoti ynë. O Zoti 

im, vërtet ne të lutemi që udhëtimi ynë të ketë karakter bamirësie 

dhe devotshmërie. Të lutemi që me veprat tona të jesh i kënaqur. 

O Zoti im, lehtësona këtë udhëtim dhe largësinë e tij na e bëj të 

shkurtër. O Zoti im, Ti je shoqërues në udhëtim dhe mbrojtës i fa-

miljes. O Zoti im, unë kërkoj që të më ruash nga vështirësitë e 

                                                 
4 Imam el-Gazali, Ihja ulumud-din, vëll. 2, f. 217.  
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udhëtimit, nga pamjet e liga (ndeshjet), nga përmbysjet e këqija 

në pasuri, familje dhe fëmijë”. (Muslimi) 

Dikush mund të thotë se lutja e prindërve nuk ndikon tek fë-

mija. Mirëpo, Kurani, përmes shembullit të Jakubit a.s., e thotë të 

kundërtën. Jakubi a.s. u kishte thënë bijve të tij: ”Më vonë do t’i 

kërkoj Zotit tim t’ju falë ju se Ai vërtet është që falë dhe është 

mëshirues“. (Jusuf, 98) 



VVëësshhttrriimm  

Senad Maku 

Isai a.s. (Jezu Krishti) - 

hyjnor apo njerëzor? 
(sqarime, analiza, kundërpërgjigje) 

Të shkruash për një të dërguar të Zotit xh.sh., nuk mund të 

shpjegohet vetëm me një artikull të përgatitur, por duhet të shkru-

hen dhjetëra artikuj për jetën dhe misionin e tij si i dërguar i Zotit 

xh.sh. Ndërsa të shkruhet për Isain a.s. (Jezusin), atëherë do të 

duhet ndoshta më tepër se për çdo pejgamber tjetër, të flitet për 

të. E them kështu jo që ka ndonjë meritë më të madhe Isai a.s. se i 

dërguari i fundit Muhamedi s.a.v.s. por integriteti i Isait a.s., per-

sonaliteti i tij, misioni i tij është ndryshuar dhe falsifikuar e shtre-

mbëruar më shumë se i cilitdo Pejgamber tjetër. Isait a.s. (Jezu 

Krishtit) iu është mveshur shumë shpifje dhe trillime, duke e qua-

jtur atë si Bir i Perëndisë, duke aluduar se ai është zoti i plotfuqi-

shëm, duke shpifur për të se ai erdhi në tokë për të vdekur në 

kryq, dhe për falje mëkatesh, e shumë shpifje të tjera në adresë të 

tij. 
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Ne në këtë artikull do të paraqesim shkurtimisht pikëpamjet 

biblike dhe ajeteve kuranore në lidhje me të vërtetën e Jezusit 

(Isait a.s.), duke demaskuar dhe duke u kundërpërgjigjur ndaj di-

sa shpifjeve të tyre. Njëra ndër çështjet më kontradiktore është 

çështja e Isait a.s. (Jezusit). A ishte ai krejtësisht hyjnor apo krej-

tësisht njeri? Çfarë ishte misioni i tij, si e përshkruajnë Bibla dhe 

Kurani këtë person? 

Kurani nuk na tregon në hollësi për jetën e Isait, ashtu siç na 

e tregon Bibla, por na tregon dhe na informon për gjërat më krye-

sore që duhet t’i dimë; na tregon të vërtetën dhe që të shmangemi 

gënjeshtrat e sajuara nga të krishterët ndaj Isait a.s. Kurani na 

shtjellon historinë e Isait a.s. në pikat më kryesore si: Lindja e tij, 

mrekullitë, misioni i tij, etj. Gjithashtu do të shtjellojmë edhe 

pikëpamjet biblike në lidhje me Jezusin. 

Emri i Isait a.s. përmendet në Kuran 25 herë, në 11 sure, kur-

se si Mesih përmendet 11 herë në 4 sure, gjithsej 36 herë në 12 

sure.1 Në shumicën e rasteve emri i tij vjen i ngjitur me emrin e 

nënës, Isai biri i Merjemes, duke hedhur poshtë aludimin që Isai 

është bir i Zotit. 

Nëse kërkojmë, në Kuran nuk mund të gjejmë emrin e babait 

ose nënës së Muhamedit s.a.v.s. Nuk do të gjemë emrat e grave 

ose vajzave të tij, e as emrat e shokëve të dashur të tij2. Për t’u 

habitur! Megjithatë në Kuran do të gjeni një kaptinë të tërë që i 

                                                 
1 “Isai Biri i Merjemes a.s.”, Omer Myrta, Argumenti, revistë mujore e botuar 

nga shtëpia botuese “Mirësia”, Prishtinë, Shkurt 2006, fq. 16; shih edhe tek 

Hassan Hathout, “Leximi i mendjes së Muslimanit”, fq. 23. 
2 Në anën tjetër, ky është edhe një argument për ata që mendojnë se Kurani 

është vepër e Muhamedit s.a.v.s.. Në qoftë se Muhammedi s.a.v.s. do të ishte 

autori i Kuranit të Shenjtë, ai nuk do të humbiste rastin për të përfshirë në të 

me Merjemen, nënën e Isait a.s. edhe nënën e vet-Eminen, gruan e tij të dash-

ur-Hatixhen ose vajzën e vet - Fatimen. Por jo! Kjo s’mund të ndodhte asnjë-

herë. Kurani nuk është krijim i mendjes së tij! Ai nuk mund të zgjidhte - ai 

nuk kishte të drejtë të fliste sipas mendimeve të tij. Por Zoti i Plotfuqishëm 

tha: “Ai (Muhamedi) nuk flet nga mendja e tij. Ai (Kurani) nuk është tjetër 

pos shpallje që i shpallet” (Kuran: Nexhm 3-4) 



Vështrim 185 

dedikohet Merjemes, nënës së Isait a.s., surja Merjem, kaptina 

19 e Kuranit fisnik. I emërtuar për nder të Merjemes, nënës së 

Isait a.s., nderim të cilin nuk e gjejmë t’i jepet Merjemes në Bi-

blën e Krishterë qoftë nga 66 librat protestantë (Bibla protestante) 

dhe 73 librat katolikë romanë (Bibla katolike), asnjëri prej tyre 

nuk është emëruar Maria ose në emrin e djalit të saj. 

Isai a.s. është përmendur në këtë libër të Zotit jo më pak se 

njëzet e pesë herë, ndërsa emri i pejgamberit (Muhamedit s.a.v.s.) 

vetëm pesë herë. Arsyeja? A janë Isai dhe nëna e tij më të rëndë-

sishëm se Muhamedi s.a.v.s. dhe nëna e tij? Jo! Aspak. Atëherë 

pse kjo mbulesë e parregullt? Thjesht për shkak se integriteti i 

Isait a.s. dhe nënës së tij ishte në rrezik. Kishte akuza të ndrysh-

me të pasakta, insinuata dhe iluzione ndaj nënës dhe birit të saj që 

duheshin qartësuar. Prandaj tregimi i lajmërimit, kuptimit të past-

ër dhe lindja e Isait a.s. duhej të shënoheshin. Kurr askush nuk ka 

dyshuar në prejardhjen e Pejgamberit të Islamit në cilëndo kohë, 

prandaj asnjë fjalë nuk është harxhuar në tërë librin për lindjen e 

pejgamberit ose për prejardhjen e tij. Kurani nuk është jetëshkrim 

i Muhamedit s.a.v.s. Kjo është e vështirë të kuptohet nga jobesi-

mtari.3 

A është Jezusi bir i Zotit? 

Duke lexuar dhe shfletuar literaturën e krishterë, do të vërej-

më që në shkrimet e tyre, e përmendin dhe e besojnë Jezusin si 

djalë të Zotit, duke ia atribuuar Zotit, Bir. Konstatimi se Jezusi 

është “Bir” i Zotit, paraqet një nga shtrembërimet e mësimeve të 

Jezusit dhe, me logjikë të thjeshtë, kontradikton urdhrat biblikë. 

Po të marrim burimin e tyre, Biblën, do të vërejmë se Bibla i 

atribuon shumë bij Zotit, p.sh.: "Kështu thotë Zoti: Izraeli është 

                                                 
3 Ahmed Deedat, “Kurani-Mrekullia e mrekullive”, Podujevë (pa vit botimi), 

fq. 52. 
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biri im, i parëlinduri im". (Exodi 4:22) “....Efraimi është i parëli-

nduri im”. (Jeremia 31:9) 

“Unë kam thënë: "Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë 

të Lartit”. (Psalmi 82:6) “Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga 

Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë”. (Romakëve 8:14) “Ju 

jeni bijtë e Zotit, Perëndisë tuaj…” (Ligji i Përtërirë 14:1) “Lum 

ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bij të Perëndi-

së”. (Mateu 5:9) 

“Unë do të jem për të një baba dhe ai një djalë për mua…” 

(2 Samueli 7:14) "Ju nuk jeni populli im", do t`u thuhet atyre: 

"Jeni bijtë e Perëndisë së gjallë". (Hosea 1:10) “…dhe do të jem 

si një Atë për ju, dhe ju do të jeni për mua si bijtë e bijat, thotë 

Zoti i Plotfuqishëm”. (2 Korintasve 6:18)4 

Për hebrenjtë, fjala “Bir i Zotit” është përdorur për të emërtu-

ar besimtarët e sinqertë të Zotit, shërbyesit e Tij, robërit e Zotit. 

Në Bibël gjejmë vetëm dy vende ku Jezusi i referohet vetes si 

“bir i Zotit”, në kaptinat 5 e 11 të Ungjillit të Gjonit5. Jezusi shu-

më herë e ka quajtur veten “bir i njeriut” dhe kjo mbi 80 herë, 

mbi 80 vende në Bibël. 

Nëse termin “Bir i Zotit” e marrim si Zot, atëherë pra të gjithë 

jemi zota. Por fjala “bir i zotit” në Bibël kuptohet si robërit e 

Zotit. Siç e pamë më lartë nga citatet biblike, fjalët “bij” dhe “fë-

mijë të perëndisë” janë quajtur mjaft profet, njerëz të thjeshtë etj. 

Kuptimi fjala “Bir i Perëndisë” nuk është i drejtpërdrejt, por me-

taforik. Ato fjalë mund të përdoren për të gjithë ata që i do Perë-

ndia. Jezusi ju tha se, Perëndia nuk është vetëm Ati i tij, por 

gjithashtu edhe Ati juaj (Mateu 5:45,48).6 

                                                 
4 Shiko edhe këto citate në lidhje me bijtë e Zotit, sipas biblës: Zanafilla 6:2; 

Psalmi 2:7; Psalmi 89: 26-27; Isaia 1:2; Gjoni 1:12; Jobi 2:1/ 1:6; etj. 
5 Dr. Maneh Hammad Al Johani, “E vërteta rreth Jezusit”, Tiranë 1993, fq. 14 
6 Hasan Baxhil, “Dialog ndërmjet të krishterit dhe myslimanit”, Prishtinë 2001, 

fq. 42. 
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Një priftë nga Roma, Riccardo Di Segni, kur ia parashtruan 

pyetjen “A ishte Krishti bir i Perëndisë”, u përgjigj natyrshëm: 

“Të gjithë jemi bij të Perëndisë, e në këtë aspekt Jezusi është si të 

gjithë. Nëse në atë kohë në aramaisht kalon fjala bir i Perëndisë, 

kjo kurrë nuk ka pasur nuancat që më vonë i dhanë kongreset igu-

menike, pasi në aramaisht “bir” e “rob”, ka të njëjtin kontekst”. 

Fjalët Greke të Testamentit të Ri, të përdorura për “bir”, janë 

“pias” dhe “paida”, të cilat kanë kuptimet “shërbëtor” apo “bir në 

kuptimin e shërbëtorit”. Shprehja “bir i Zotit” nuk mund të thuhet 

se ka ardhur nga vet Jezusi7, por është një shtrembërim që i është 

bërë Testamentit të Ri. 

Pas kërkimeve të shumta nëpër dokumentet e vjetra, Dr. 

Robert Alley arriti në përfundim se: “Paragrafet e Biblës ku 

Jezusi flet për birin e Zotit, janë shtesa të bëra më vonë.... ato që 

kisha thotë për të”.8 

Ndërsa Allahu xh.sh. në Kuranin e madhëruar dëshiron të na 

tregojë dhe t’i demantojë shpifjet që i bëhen Atij, duke i përsh-

kruar fëmijë, ku thotë: “Ju (jobesimtarë) vërtet sollët një fjalë 

shumë të shëmtuar. Aq të shëmtuar, sa gati u copëtuan qiejt, 

gati pëlciti toka dhe gati u shembën kodra nga ajo (fjalë). Për 

atë se të Gjithëmëshirshmit i shpifën fëmijë. E të Gjithëmëshir-

shmit nuk i takon të ketë fëmijë. Nuk ka tjetër, veçse gjithçka 

është në qiej e në tokë, ka për t'iu paraqitur Zotit si rob”. (Merj-

em 89-93) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Dr. Maneh Hammad Al Johani, vep. e cit., fq. 14 
8 Gazeta “The Washington Post”, 5 Janar 1978, sipas: Dr. Maneh Hammad Al 

Johani, vep. e cit., fq. 17. 
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A është Jezusi Zot? 

Duke pasur parasysh limitin e këtij artikulli dhe argumentet e 

shumta që mund të gjenden në lidhje me citatet dhe argumentet - 

pse Jezusi nuk mund të quhet Zot, atëherë ne do t’i cekim vetëm 

disa prej tyre që e demantojnë këtë trillim të krishterëve në lidhje 

me Jezusin, të dërguarin e Zotit xh.sh. 

- Në citatin tek “1 Korintasve” 15:25-28 Bibla tregon: “Sepse 

duhet që ai të mbretërojë, derisa t`i vërë të gjithë armiqtë e tij 

nën këmbët e veta. Armiku i fundit që do të shkatërrohet, është 

vdekja. Sepse Perëndia i vuri të gjitha nën këmbët e tij. Por, kur 

thotë se çdo gjë i është nënshtruar, është e qartë se përjashtohet 

ai që ia ka nënshtruar çdo gjë. Dhe kur t`i ketë nënshtruar të gji-

tha, atëherë Biri vetë do t`i nënshtrohet Atij që i nënshtroi të gji-

tha, që Perëndia të jetë gjithçka në të gjithë”. 

Është ky një fragment biblik i cituar rrallë, por, siç e vëreni 

edhe vetë, flet shumë. Sikur edhe të mos ekzistonte asnjë argume-

nt tjetër në Bibël, që do të kundërshtonte hyjnueshmërinë e Jezu-

sit, kjo do të mjaftonte. Nga vargjet e cituara më lart mund të 

nxirren disa përfundime: 

Jezusi nuk kishte kurrfar fuqie apo pushteti, por Ati ia kishte 

dhënë këtë në një kohë të caktuar. 

Misioni i tij ishte i përkohshëm, sepse do të vinte koha e për-

mbushjes së misionit të tij dhe atëherë edhe vetë Jezusi do t’i 

nënshtrohej Atij që e emëroi Zot (sundimtar) të të gjithëve. 

Pas kësaj Jezusi do të kthehej në gjendjen e mëparshme kur 

nuk kishte kurrfarë fuqie dhe Perëndia-Ati do të jetë i vetmi Zot; 

do të sundojë drejtpërdrejt mbi të gjitha. 9 

- Një djalosh i ri e pyeti Jezusin dhe në mes të tjerash i tha: 

“Mësues i mirë”, ndërsa Jezusi i tha: “Përse më quan i mirë? As-

                                                 
9 Halil Ibrahimi, “Islami dhe Krishterimi”, Prishtinë 2005, fq. 12. 
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kush nuk është i mirë, përveç një të vetmi, domethënë Perëndisë”. 

(Marku 10:18) 

Nga citati kuptojmë se Jezusi refuzoi të quhej i mirë dhe tha 

se vetëm Një i vetëm - Perëndia është i mirë, as unë vet nuk jam i 

mirë. Po ta analizojmë këtë citat në përkthime të ndryshme, do të 

vërejmë se mund të ndryshohet fjala, vetëm me një shkronjë. 

P.sh. tek Bibla në gjuhën angleze, versioni i mbretit Xhejms, apo 

në përgjithësi në Biblat në gjuhën angleze, fjala “Zot” quhet 

GOD, ndryshon nga fjala “I mirë” GOOD, vetëm me një “O”. 

Vetëm një “O” e shtuar bën që ne të marrim një përkthim apo ku-

ptim tjetër të citatit biblik. “Pse më quan të mirë (GOOD), mos 

ndoshta Jezusi ka thënë “Pse më quan Zot (GOD)”. Këtë shemb-

ull e mora duke pasur parasysh manipulimin me tekstet biblike, të 

cilat janë ndryshuar me kalimin e kohës. 

- Citati tjetër biblik tregon agoninë e tij në kryq. Jezusi vajtoi: 

“Eloi, Eloi; lama sabaktani?”, që, e përkthyer, do të thotë: “Pe-

rëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?”. (Marku 15:34) 

A mund të mendojë dikush se fjalët e këtilla dalin nga goja e 

Zotit (nëse Jezusi është Zot). Këtu e kemi vajtimin e njeriut të pa-

aftë në agoni, të drejtuar Krijuesit dhe Zotërisë së tij.10 Kjo është 

një fatkeqësi e madhe, që Jezusi i tha ato fjalë në kryq (sipas 

supozimit të tyre). Kjo është një shpallje e zhurmshme mosbe-

simi, sipas gjithë autoriteteve teologjike. Kushdo që ia atribuon 

atë një profeti, është mosbesimtar sipas feve të shpallura.11 

Nëse Jezusi bërtiti a thirri ashtu: “Perëndia im, Perëndia im, 

përse më ke braktisur”. Kë po thirrte Jezusi, kujt po i drejtohej? 

Vetes apo Zotit? Sigurisht, ajo thirrje nuk mund të bëhej nga 

dikush që e konsideron vehten Perëndi. Nëse Jezusi ishte Perëndi, 

nga kush qe braktisur? Nga vetja? Kjo nuk do të kishte kuptim. 

Tek Luka (23:46), Jezusi tha: “O Atë, në duart e tua po e dorëzoj 

                                                 
10 Ulfe Azizus Samed, “Islami dhe Krishterimi”, Prizren 1992, fq. 38. 
11 Grup përkthyesish, “Shpjegimi i kuptimeve të Kuranit të lartë në gjuhën shqi-

pe”, Riad 2000, fq. 921. 
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frymën time!”. Dhe, si tha këto, dha frymë. Nëse Jezusi ishte Zot, 

pse t’ia dorëzonte frymën Atit (Perëndisë)?  

Shtrohet pyetja tjetër rreth Jezusit në kryq: A kryqëzohet 

Zoti; nëse Jezusi është Zot, a vdes Zoti? Apo, nëse Jezusi është 

bir i Zotit, a kishte mundësi Ati t’i falte njerëzit pa flijuar birin e 

Tij apo jo? Përgjigjja besoj se është - Po, ngase në të kundërtën, 

Ati atëherë nuk qenka i Gjithfuqishëm, e nëse nuk është i Gjithë-

fuqishëm, atëherë nuk mund të jetë Zot. Nëse Zoti mund t’i falte 

njerëzit pa e sakrifikuar birin e tij, atëherë pse të bëhej një sa-

krificë aq e madhe?12 

Jezusi, vdiq! Atëherë kush e ringjalli Jezusin nga vdekja? Në-

se kishte vdekur, ai nuk mund ta ringjallte vetveten. Bibla tregon 

se Jezusin e ringjalli Perëndia nga të vdekurit; thotë: “Këtë Jezus, 

Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmita-

rë!”. (Veprat 2:32) “Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi 

nga ankthet e vdekjes”. (Veprat 2:24) Sepse Perëndia nuk vdes 

është i pavdekshëm. Bibla thotë: “Para se të kishin lindur malet 

dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe botën, madje nga mot 

dhe përjetë, ti je Perëndia”. (Psalmi 90:2) “Por ti je gjithnjë po 

ai dhe vitet e tua nuk do të kenë kurrë fund”. (Psalmi 102:27) 

- Fragmenti tjetër, që e mohon Jezusin si Zot, është se, kur 

skribët e pyetën Jezusin, cili është i pari i urdhërimeve, - Jezusi iu 

përgjigj: Urdhërimi i parë i të gjithëve është: "Dëgjo, o Izrael: 

Zoti, Perëndia ynë, është i vetmi Zot", dhe: "Duaje Zotin, Perë-

ndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me 

gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde!". Ky është i pari 

urdhërim”. (Marku 12:29-30) 

Citati tregon dhe prej tij kuptojmë se Jezusi iu përgjigje se ka 

vetëm një zot të vetëm, Një Perëndi si për të ashtu edhe për të 

                                                 
12 Për më tepër rreth kësaj çështje referohuni tek: Tahir Kukaj, “Besueshmëria e 

citateve Kuranore dhe atyre Biblike”, Prishtinë 2005, fq. 253, dhe, Mohamed 

Ghounem, “200+ ways the Quran corrects the Bible”, Brooklyn NY 2003, 

fq. 173. 
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gjithë të tjerët. Këtu shihet se Jezusi nuk është Zot, sepse tha - 

Zoti ynë. Këtu tregohet Njëshmëria e Zotit, tregohet se Jezusi nuk 

tha “Zoti juaj në trinitet” (Ati, Biri dhe shpirti i shenjtë), por tha, - 

Zoti ynë, imi por edhe juaji. 

Të njëjtat fjalë gjenden edhe tek Ligji i Përtërirë (6:4) në 

Dhiatën e Vjetër, ku thuhet: “Dëgjo, Izrael, Zoti, Perëndia ynë 

është një i vetëm”. Një përkthim katolik i Biblës (New Jerusalem 

Bible) është kështu: “Dëgjo o Izrael: Jahve është Perëndia ynë, 

Jahve është një i vetëm”.13 Sipas gramatikës së këtij vargu, fjala 

“Një” nuk ka modifikime, në shumës, që të sugjerojmë se ajo në-

nkupton diçka më shumë se një individ.14 

- Para se ta arrestojnë Jezusin, ai bëri një lutje, ku tregon një 

dallim në mes Jezusit dhe Perëndisë. Tek Lluka (22:42), tregohet: 

“O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë! Megjithatë, mos 

u bëftë vullneti im, por Yti”. Kujt po i lutej? Vetvetes së tij, ndo-

një pjese të vetes së tij? Jo, por ai iu lut Perëndisë, që është i nda-

rë nga ai. Iu lut Perëndisë, sepse ishte i vetmi që mund t’ia 

largonte “atë kupë” dhe ta ndihmonte. 

- Tek Mateu (23:9-10), Jezusi tha: “Dhe përmbi tokë, mos 

thirrni askënd atë tuaj, sepse vetëm një është Ati juaj, ai që është 

në qiej. As mos lejoni që t`ju quajnë udhëheqës, sepse vetëm një 

është udhëheqësi juaj: Krishti”. 

Nga ky citat kuptojmë: a) Nuk ekziston Atë mbi fytyrën e 

tokës, ose nuk ekziston Zot mbi tokë. D.m.th. Krishti ia tërhoqi 

vërejtjen popullit të vet për të mos e trajtuar atë si Zot. b) Zoti 

është Një në qiell, e jo tre, siç pretendon kisha. c) Krishti është 

udhëheqës (mësues, i dërguar) e nuk është Zot, e as bir i Zotit. 

Mesihu shumë bukur i qartësoi punët, Allahu është Një, ndërsa 

                                                 
13 Ky citat gjindet edhe tek “Shkrimet e Shenjta” Përkthim Bota e Re, Roma 

2006. 
14 Grup Autorësh, “A duhet të besosh në trinitet”, Shtypur në Itali, nga Dëshmi-

tarët e Jehovait, botues Watchtower Bible and Track Society of New York, 

Roma 1996, fq. 13. 
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Mesihu është udhëheqësi, mirëpo kisha nuk dëshiron atë që thotë 

Mesihu. 15 

Në Bibël, në 66 librat në versionin Protestant (Bibla protesta-

nte), apo në 73 libra të versionit roman-katolik (Bibla katolike), 

nuk mund të gjendet asnjë pohim që Jezusi të ketë thënë: “Mua të 

më adhuroni”. 16 

- Një ndryshim midis njohurisë së Perëndisë dhe njohurisë së 

Jezusit, e kemi tek Zbulesa (1:1), ku tregon: “Zbulesa e Jezusit që 

Perëndia ia dha...”. Nëse vetë Jezusi ishte pjesë e një Hyjnie, a 

do të ishte e nevojshme t’i jepej ky zbulim nga një pjesë tjetër e 

Hyjnisë, pra nga Perëndia? Sigurisht, ai duhej të dinte gjithçka 

rreth këtij zbulimi, sepse Perëndia e dinte. Por Jezusi nuk i dinte 

të gjitha, sepse ai nuk ishte Perëndia.17 

Buletini i Rylandit deklaron: “Duhet pranuar fakti se kërki-

met në Beslidhjen e Re mbi këtë çështje, gjatë këtyre tridhjetë 

apo dyzet viteve të fundit, kanë çuar një numër gjithnjë e në rritje 

studiuesish të dëgjuar të kësaj Besëlidhjeje në përfundimin se 

Jezusi.... sigurisht, nuk besoi kurrë se ishte Perëndi”.18 

Në lidhje me çështjen se a është Zot Jezusi, Kurani famëlartë 

u përgjigjet atyre që e konsiderojnë Jezusin Zot dhe bir të Tij, 

duke iu thënë: “O ithtarët e librit, mos e teproni në fenë tuaj dhe 

mos thoni tjetërgjë për All-llahun, përveç asaj që është e vërtetë. 

Mesihu Isa, bir i Merjemes, ishte vetëm i dërguar i All-llahut. 

Ishte fjalë e Tij (bëhu!) që ia drejtoi Merjemes dhe ishte frymë 

(shpirt) nga Ai. Besojeni pra All-llahun dhe të dërguarin e Tij e 

mos thoni: “Tre” (trini). Pushoni (së thëni), se është më mirë 

për ju. All-llahu është vetëm një All-llah; larg qoftë asaj që Ai 

                                                 
15 Dr. Muhamed Ali El-Havli, “Komperacioni mes katër ungjijve”, Shkup 2002, 

fq. 69-70. 
16 Ahmed Deedat, “Christ in Islam”, Al Ain- U.A.E. (pa vit botimi), fq. 35; 

“Krishti në Islam”, Mitrovicë 1995, fq. 45. 
17 “A duhet të besosh në trinitet”, fq. 19. 
18 Po aty, fq. 20. 
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të ketë fëmijë. Ç'ka në qiej dhe ç’ka në Tokë është, vetëm e Tij. 

Mjafton që All-llahu është planifikues i pavarur”. (Nisa 171) 

“Dhe, kur All-llahu tha: “O Isa, bir i Merjemes, a u the ti 

njerëzve: “Më besoni mua dhe nënës sime dy zota pos All-

llahut!?” (Isai) Tha: “Larg asaj të mete je Ti (o Zoti im). Nuk 

më takon mua ta them atë që s'është e vërtetë. Ta kisha thënë 

unë atë, ti do ta dije. Ti e di ç'ka në mua, e unë nuk di ç'ka në 

Ty. Ti je më i dijshmi i të fshehtave!” Unë nuk u kam thënë tje-

tër atyre, përveç asaj që më urdhërove Ti;ta adhuroni All-

llahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj, dhe sa isha ndër ta, kam qenë 

përcjellës i tyre, e pasi që më more mua, Ti ishe roje (dhe dësh-

mues) i tyre. Ti je dëshmitar për çdo send!”. (Maide 116-117) 

Interpretuesi shqiptar i Kuranit (dijetari i Tefsirit) H. Hafiz 

Ibrahim Dalliu, kur i komenton këto ajete, thotë: “Pyetja që i ma-

dhi Zot, do t’i bëjë Isait, “A u ke thënë ti njerëzve...” është për 

t’u mbyllur gojën të krishterëve dhe për t’ua nxjerrë në shesh se 

besimi i tyre është i kotë; ndryshe përse duhej të pyeste Zoti, kur 

e dinte që Isai nuk kishte thënë atë fjalë? Kjo pyetje nuk do të 

bëhet për të sqaruar ndonjë gjë që nuk di Zoti, por do të bëhet për 

t’u treguar të krishterëve me gojën e Isait, se ata kanë një besim 

të kotë”.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 H. Hafiz Ibrahim Dalliu, “Ajka e Kuptimeve të Kuranit Kerijmit”, Tiranë 

2005, fq. 651 
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Njerëzorja e Jezusit 

Bibla, edhe pse me shtesa dhe ndryshime të shumta, e tregon 

qartë se Jezusi ishte një njeri i aprovuar nga Perëndia për një mi-

sion të caktuar tek populli i tij, tek kopeja e humbur e Izraelit20. 

Nga fillimi deri në fund ungjijtë e tregojnë qartë njerëzoren e 

Jezusit, që është krejt ndryshe nga natyra hyjnore e Zotit. Citatet 

biblike vërtetojnë që Jezusi nuk mund të jetë Zot, sepse këto ci-

lësi apo veti që do t’i cekim, janë të njeriut dhe jo të vet Zotit (I 

pastër qoftë nga ato që I shpifin). 

Prejardhja e Jezusit si, Pasardhës i mbretit David dhe Ab-

rahamit (shiko: Romakëve 1:3; Mateu 11:19). Jezusi, Bir i Nje-

riut (shiko: Mateu 11:19; Mateu 17:22; Lluka 23:47). Lindja e 

Jezusit: “Dhe ajo lindi djalin e saj të parëlindur, e mbështolli me 

pelena dhe e vendosi në një grazhd” (Lluka 2:7), “ju do të gjeni 

një fëmijë të mbështjellë me pelena, të shtrirë në një grazhd'' 

(Lluka 2:12). Synetimi i Jezusit (Lluka 2:21). Gjinia e Jezusit: 

“Dhe ajo do të lindë një djalë…” (Mateu 1:21) Familja e Jezu-

sit: “A nuk është ky i biri i marangozit21? Nuk quhet nëna e tij 

Mari, dhe vëllezërit e tij Jakob, Iose, Simon dhe Juda?” (Mateu 

13:55) Babai i Jezusit: “Jezusin nga Nazareti, të birin e Joze-

fit22!'' (Gjoni 1:45), ''Bir, pse na e bëre këtë? Ja, yt atë dhe unë, 

                                                 
20 Kështu e quan bibla Jezusin, sepse ai erdhi veç te populli Izrael, ku në Mateu 

15:24 thuhet:''Unë nuk jam dërguar gjetiu, përveç te delet e humbura të shtë-

pisë së Izraelit''. 
21 Sipas Biblës, Jezusin e quan biri i Marangozit (Zdrukthtarit), biri i Jozefit. 

Është një argument në të cilin hedh poshtë pretendimin e Jezusit si bir i Perë-

ndisë. Këtu vërejmë një llojë kontradikte, bir i Jozefit apo bir i Zotit?! Por në 

të njëjtën kohë Bibla tregon se Jezusi paska pasur një familje shumë anë-

tarëshe, a mund të ketë Zoti familje, nënë, baba, vëllezër? 
22 Sipas Kuranit, Jezusi s’ka pasur Baba, por ishte një mrekulli e Zotit që ta kri-

jonte ashtu. Por ne po i referohemi Biblës në mënyrë që t’u tregojmë të krish-

terëve se si mundet që në të njëjtën kohë Jezusi të ketë baba Jozefin, të ketë 

baba Zotin, e gjithashtu në të njëjtën kohë të jetë edhe Zot!? 
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në ankth, po të kërkonim!'' (Lluka 2:48) Zhvillimi i Jezusit: rri-

tej në shtat, forcohej si çdo njeri tjetër (shih: Lluka 2:40/42/52). 

Pofesioni i Jezusit: si marangoz (Mateu 13:55) 

Nga citatet kuptojmë se Jezusi ishte i lindur, kishte prejardh-

je, ishte bir i njeriut, kishte gjini, kishte familje, ishte bërë synet, 

zhvillohej, ishte zdrukthëtarë etj.etj. Vallë, a mund t’i ketë Zoti 

këto cilësi a veti, siç pretendojnë se Jezusi është Zot. Si mund të 

jetë Jezusi Zot kur ishte i lindur. Vallë, a lind Zoti?!! A ka logjikë 

kjo?! A mund të lindë Zoti? Çdo njeri që lind, dhe vdes. A vdes 

Zoti? Në qoftë se lind dhe vdes, atëherë nuk meriton të llogaritet 

për Zot. A meriton Zoti të jetë foshnjë e mbështjellë me pelena 

dhe e vendosur në grazhd?!! Jezusi mësonte, zhvillohej nga trupi 

siç zhvillohen fëmijët e tjerë, - të gjitha këto janë veti njerëzore e 

jo të Zotit, sepse Zoti nuk rritet, nuk i nënshtrohet askujt, nuk i 

shtohet gjatësia e trupit etj.!!! 

Jezusi i pamësuar, sepse ai mësonte (Gjoni 7:14). Jezusi qa-

nte (Gjoni 11:35). Jezusi i pafuqishëm (Gjoni 5:30). Jezusi i ur-

itur, kishte nevojë për ushqim (Mateu 4:2/ 21:18/ 24:41). Jezusi i 

etshëm (Gjoni 19:28). Jezusi lodhej (Gjoni 4:6). Jezusi flente 

(Mateu 8:24). Jezusi i dobët: “Atëherë iu shfaq një engjëll nga 

qielli për t'i dhënë forcë” (Lluka 22:43). Jezusi trishtohej 

(Mateu 26:37-38). Jezusi frikësohej (Marku 14:33; Gjoni 11:53-

54). Jezusi tronditej (Gjoni 11:38). Jezusi tundohej: “Atëherë 

Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte” (Mateu 

4:1), “qëndroi në shkretëtirë dyzet ditë, i tunduar nga Satanai” 

(Marku 1:13). Jezusin e poshtërojnë: “Atëherë e pështynë në fy-

tyrë, e goditën me shuplaka; dhe disa të tjerë i ranë me grushte” 

(Mateu 26:67). Jezusi lutej: “Por ai tërhiqej në vende të vetmua-

ra dhe lutej”, “dhe ra në gjunjë e lutej”, “shkoi në mal për t'u lu-

tur, dhe e kaloi natën duke iu lutur Perëndisë” (Lluka 3:21/ 5:16/ 

9:18/ 22:41/ 6:12), “Dhe, si shkoi pak përpara, ra me fytyrë 

përtokë dhe lutej” (Mateu 26:39). 

Jezusi nuk i di stinët: “Dhe, duke parë nga larg një fik që 
kishte gjethe, shkoi për të parë nëse mund të gjente diçka atje; 
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por, kur iu afrua, s'gjeti asgjë përveç gjetheve, sepse nuk ishte 
koha e fiqve” (Marku 11:13). Jezusi pa dijeni për të ardhmen: 
''Sa për atë ditë dhe atë orë, askush nuk e di, as engjëjt në qiell, 
as Biri, por vetëm Ati” (Marku 13:32)-(Mateu 24:36). Jezusi kë-

rkon gomar për t’i hipur (shih: Mateu 21:2; Gjoni 12:14). 
Varfëria e Jezusit (Mateu 8:20). Jezusi pagëzohet nga Gjoni 

(Mateu 3:13). Jezusi vdiq23 sipas Biblës: “Por Jezusi, si lëshoi 
një britmë të madhe, dha frymën (vdiq)” (Marku 15:37), “kur er-
dhën te Jezusi, dhe si panë se ai tashmë kishte vdekur” (Gjoni 
19:33) 

Këto citate tregojnë qartazi që Jezusi ishte rob i Allahut 
xh.sh. dhe i dërguar i Tij. Po të merren këto cilësi si të Zotit, a 
thua Zoti vihet në sprovë, frikësohet, lodhet, i pafuqishëm, i padi-
jshëm për të ardhmen, për stinët etj., - të gjitha këto janë veti të 
njeriut. Zoti kalëron mbi gomar, - çfarë absurditeti! Nevoja e Je-
zusit për gomar hedh poshtë hyjninë e tij. Jezusi lutej. Kujt i lu-

tej? Zotit. Lutja e tij është argument për natyrën e tij njerëzore. A 
i lutet Zoti Zotit? D.m.th. Jezusi nuk është Zot, por është njeri 
dhe rob i cili i nënshtrohet Zotit. Pagëzimi i Jezusit, si mund të je-
të misioni i tij “shpëtimtar i mëkateve” apo si mund të quhet ai “I 
pamëkate”, kur edhe vetë u pastrua nga mëkatet në lumin Jordan? 

Nëse besoni se Zoti erdhi në Tokë, në formë të Jezusit, atëhe-

rë i kujt ishte zëri që u dëgjua nga qielli24? Zëri i kujt ishte, i 

                                                 
23 Këtu po e përmendim në aspektin se si e përshkruan bibla vdekjen e Jezusit. 

Ndërsa sipas Kuranit as nuk e kanë mbytur, as nuk e kanë kryqëzuar, (shih 

suren Nisa, ajeti 157-158). Por, nëse studiohet mirë dhe analizohen disa nga 

citatet biblike, ato tregojnë qartazi se Jezusin as nuk e kanë mbytur, por as 

nuk e kanë kryqëzuar, veçse dikush tjetër ishte kryqëzuar në vend të tij. 
24 Shih tek Mateu 3:16-17; Lluka 3:21-22. Nëse i lexojmë këto citate, vërejmë 

se Zoti foli prej qielli duke thënë: “Ky është Biri im...” Shtrohet pyetja - Si 

mundet që Jezusi në të njëjtën kohë të jetë Zot, por edhe bir i Zotit? Gjith-

ashtu në citate e vërejmë edhe një dobësi tjetër të Perëndisë, sipas Biblës, du-

ke pasur parasysh që edhe fryma e shenjtë është Perëndi (sipas doktrinës së 

krishterë), në rastin e pagëzimit të Jezusit tregohet se “Fryma e Perëndisë 

zbriti si një pëllumb” mbi Jezusin. Përsëri shtrohet pyetja: A i përket cilësisë 

së Zotit, që Zoti të shndërrohet në shpend, apo në ndonjë krijesë tjetër? 
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Zotit? Po Zoti kishte zbritur në tokë në formën e njeriut. Ai ishte 

në barkun e nënës për nëntë muaj, siç thotë Bibla. Cili ka qenë në 

barkun e nënës, Zoti i inkarnuar? Zoti ka zbritur në Tokë, dhe ka 

jetuar në barkun e nënës për nëntë muaj, - atëherë si i përdorte ai 

fuqitë e tij, si ta drejtonte gjithësinë prej barkut të nënës, i shndë-

rruar në krijesë të vogël e të pafuqishme?!!!, etj. etj. Nëse logjik-

ojmë me arsye të shëndoshë, a i ka hije Zotit të jetë me këto cilësi 

të mangëta, kur dihet se krijesat e Tij kanë veti më të mira se 

këto. Jo, kurrsesi, por kjo dëshmon se Jezusi ishte vetëm se njeri i 

thjeshtë, i dërguar nga Zoti. 

Na shpjegon Allahu xh. sh. në Kuranin famëlartë lindjen e 

Isait a.s., mënyrën se si Zoti dërgoi tek Merjemja melekun Xheb-

rail, për ta përgëzuar me lajmin për lindjen e një fëmije si mre-

kulli nga ana e Zotit Fuqiplotë. “Ajo, vuri një perde ndaj tyre, e 

Ne ia dërguam asaj Xhibrilin, e ai iu paraqit asaj njeri në tërësi. 

Ajo tha: “Unë i mbështetem të Gjithëmëshirshmit prej teje, nëse 

je që i frikësohesh Atij (pra më lër të lirë)!” Ai (Xhibrili) tha: 

“Unë jam vetëm i dërguar (melek) i Zotit tënd për të të dhuruar 

ty një djalë të pastër (pejgamber)”. (Merjem 17-19) “Përkujto 

kur engjëjt i thanë: “Oj Mejreme, All-llahu të përgëzon me fjal-

ën e Vet (për lindjen e një fëmije si rezultat i fjalës së Zotit) emri 

i të cilit është Mesih, Isa, bir i Merjemes, i famshëm në dynja e 

ahiret dhe nga të afërmit (e Zotit)”. (Ali Imran 45) “Ajo tha: 

“Zoti im, si mund të kem unë djalë e mua s'më ka prekur njeri 

(nuk jam e martuar)? Ai (All-llahu) tha: “Ja, kështu, All-llahu 

krijon çka të dojë. Kur Ai vendos për një çështje, vetëm i thotë: 

Bëhu! Ajo menjëherë bëhet”. (Ali-Imran 47) 

Duke pasur parasysh që në këtë artikull elaboruam vetëm një 

pjesë të vogël në lidhje me të dërguarin e Zotit xh.sh., Isain a.s. 

(Jezusin) duke demantuar disa nga shpifjet që po i adresohen 

dita-ditës këtij të dërguari të Zotit, si përfundim mund të themi, 

kushdo që thotë diçka më tepër se ç’na ka mësuar Kurani dhe Pe-

jgamberi s.a.v.s. për Isain ose për ndonjë të dërguar tjetër të 

Allahut, ka gabuar dhe është larguar nga rruga e vërtetë. Të gjitha 
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teoritë si “Triniteti”, barazimi i Isait me Zotin, barazimi në mes 

Krijuesit dhe krijesave të Tij, të gjitha të çojnë në mosbesim në 

Allahun xh.sh., dhe njëherësh po i bëjnë shok, rival Zotit të Plot-

fuqishëm, që është një nga mëkatet më të mëdha, që ka thënë 

Vetë Zoti në Kuranin famëlartë: “Është e vërtetë se All-llahu 

nuk falë (mëkatin) t'i bëhet Atij shok, pos këtij (mëkati), të tjerat 

i fal atij që dëshiron. Ai që i bën shok All-llahut, ai ka humbur 

dhe ka bërë një largim të madh (prej së vërtetës)”. (En-Nisa, 

116) 

Edhe Bibla thotë: “Ata e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë 

në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të 

Krijuesit, që është i bekuar përjetë”. (Romakët 1:25) por: “Do ta 

njohin të vërtetën dhe e vërteta do t’i bëjë njerëz të lirë”. (Gjoni 

8:32) 



eekkoollooggjjii  

Resul Rexhepi 

Ekologjia (mbrojtja e mjedisit) 

në dritën e Kuranit dhe Synetit 

 َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلِرِض َبِعَد ِإِصاَلِحَها
“Dhe mos bëni çrregullime në tokë pas përmirësimit të 

saj.” 
                                                                     (El-A’raf, 

85) 

Një nga çështjet aktuale, me të cilën po ballafaqohet bota sot, 

padyshim është mbrojtja e mjedisit jetësor dhe e natyrës në për-

gjithësi. Jemi dëshmitarë se gjatë shekullit të fundit, përparimi 

dhe zhvillimi i hovshëm i industrisë dhe teknologjisë, ka ndikuar 

pamëshirshëm në shkatërrimin e mjedisit ku jeton njeriu. Tashmë 

ka mjedise të konsiderueshme, ku përfundimisht është ndërprerë 

ekzistimi i mëtutjeshëm i shumë llojeve të bimëve dhe gjallesave, 

d.m.th. shumë specieve të veçanta të florës dhe faunës, duke pa-

mundësuar kështu vazhdimësinë e ekzistimit mijëvjeçar të tyre. 
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Dhe jo vetëm kaq, por, për pasojë, kanë ndodhur ndryshime të 

klimës globale, e cila detyrimisht do të ndikojë në ardhmërinë e 

njerëzimit. Ekologët gjithnjë e më shumë u bëjnë thirrje individë-

ve dhe shoqërisë që me përpjekjet dhe angazhimet e tyre, të ko-

ntribuojnë në mbrojtjen e mjedisit, madje, qoftë edhe përmes 

aktiviteteve të thjeshta, siç janë mbjellja e drurëve, mbledhja e 

mbeturinave, shpenzimi sa më ekonomik i ujit, kujdesi ndaj shta-

zëve e të ngjashme. Informacionet e vërtetuara konfirmojnë se 

shtetet që kanë industri më të zhvilluar, kanë “kontribuuar” më së 

shumti në këtë drejtim, për faktin se ata janë ndotësit më të më-

dhenj të ambientit. 

Kujdesi ndaj shtazëve dhe bimëve – 

sipas konceptit islam  

Islami është fe universale, gjithëpërfshirëse dhe ofron konce-

pt të plotë për jetën, e pikërisht këto janë në të vërtetë specifikat 

që atë e bëjnë gjithmonë aktual dhe aktiv në të gjitha ngjarjet gja-

të historisë njerëzore, madje deri në atë masë, saqë nuk ka fushë 

për të cilën ai nuk ka ofruar konceptin dhe mënyrën e zgjidhjes. 

Natyrisht, kjo buron nga Kurani dhe Syneti i Pejgamberit a.s. Në 

Kuran është shpallur: Ve nezzelna alejke.... 

 َوََزَّْنَُا َعَهِيَك اْنِكَتاَب ِتِبَياَّا نُِّكمِّ َشِيٍء
ًِنَي ًُِسِه ًَة َوُبِشَزي ِنْه ُّْدي َوَرِح  َو

“Dhe Ne ta kemi zbritur ty Librin (Kuranin) shpjegues për 

çdo gjë, si dhe udhëzues, mëshirë e përgëzues për myslima-

nët”. (En-Nahl, 89).  

Kurse Ebu Dherri r.a., tregohet të ketë thënë: “Pejgamberi 

a.s. kaloi në Ahiret, por nuk la ndonjë gjë, madje as për zogun që 

fluturon, e të mos na ketë mësuar për të”. Andaj, në qoftë se Isla-

mi i ka shpjeguar deri në detaje këto çështje, atëherë, s’do mend 

se ai ka shtjelluar edhe çështjen e ekologjisë dhe të mbrojtjes së 
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mjedisit. Feja islame i ka kushtuar kujdes meritor mbrojtjes së 

mjedisit, dhe nga besimtari ka kërkuar që të jetë i kujdesshëm 

ndaj kafshëve, bimëve dhe ndaj gjithë atyre që ka krijuar Allahu i 

Gjithëmëshirshëm; po ashtu ka kërkuar që myslimani të jetë i 

kujdesshëm edhe në ruajtjen e mjedisit jetësor. 

Myslimani është i obliguar që gjithçka që e rrethon, qoftë nga 

bota bimore, qoftë nga bota shtazore, madje edhe ato më të imtat, 

t’i shikojë si krijesa që janë krijuar me një qëllim të caktuar nga 

Urtësia e të madhit Zot. Myslimani duhet të jetë plotësisht i bi-

ndur se të gjitha ato krijesa E falënderojnë dhe E madhërojnë 

Allahun xh.sh., edhe pse në mënyrë të pakuptueshme për ne; 

pikërisht ashtu siç thuhet në ajetin e Kuranit:  

َّ َوِإٌ يٍِّ َشِيٍء ِإالَّ  ًَاَواُت انسَِّبُع َواأَلِرُض َوَيٍ ِفيِه ُّ انسَّ ُتَسبُِّح َن
ًّاَغُفىرًا ٌَ َحِهي ُّ َكا ٌَ َتِسِبيَحُهِى ِإََّ ِِ َوَنـِكٍ الَّ َتْفَقُهى ًَِد  ُيَسبُِّح ِبَح
“E lavdërojnë, e madhërojnë dhe e ngrenë lart Atë 

(Allahun) shtatë qiej dhe Toka, dhe gjithçka ka në ta, dhe 

s’ka gjë që të mos e lëvdojë Madhërinë e Tij, por ju nuk e 

kuptoni lavdërimin e tyre. Me të vërtetë që Ai është gjithnjë i 

durueshëm dhe vazhdimisht falës i madh”. (El-Isra, 44).  

Nga ajeti i sipërshënuar kuptohet se gjithçka është e gjallë 

dhe jo e gjallë E falënderon Allahun, edhe pse njerëzit nuk e kup-

tojnë falënderimin e tyre. Qeniet e gjalla në të vërtetë janë botë në 

vete, që ekziston në afërsi të njerëzve. Lidhur me këtë, Allahu 

xh.sh., thotë: 

 ...ِإالَّ ُأَيْى َأِيَثاُنُكى َوَيا ِيٍ َدآبٍَّة ِفي اأَلِرِض َواَل َطاِئٍز َيِطرُي ِبَجَُاَحِيّ
”Nuk ka asnjë krijesë në Tokë, as një zog që fluturon me 

krahët e tij, e që të mos jenë në bashkësi sikurse ju...” (El-

Enam, 38) 

Për këtë arsye, mbytja dhe shkatërrimi i panevojshëm i shta-

zëve dhe bimëve, në të vërtetë është shkatërrim i një bote të veça-

ntë, e cila e falënderon dhe madhëron Allahun, dhe e cila mbase 
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ndaj Allahut është më e përkushtuar se shumë njerëz. Ja se si e 

përshkruan këtë Allahu i Madhërishëm në Kuran: 

ًَاَواِت ُّ َيٍ ِفي انسَّ َّ َيِسُجُد َن َّ انهَّ  َأَنِى َتَز َأ
ًَُز َوانُُُّجىُو َواْنِجَباُل ًُِش َواْنَق  َوَيٍ ِفي اأَلِرِض َوانشَّ

ٍَ ِّ اْنَعَذاُب َوانشََّجُز َواندََّوابُّ َوَكِثرْي يِّ  انَُّاِس َوَكِثرْي َحقَّ َعَهِي
َّ َيْفَعُم َيا َيَشاء َّ انهَّ ُّ ِيٍ يُّْكِزٍو ِإ ًَا َن ُّ َف ٍِ انهَّ  َوَيٍ ُيِه

“A nuk e sheh se Allahut I përkulet (i bën sexhde) kushdo 

që është në qiej dhe kushdo që është në Tokë, edhe Dielli, 

edhe Hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe pemët, edhe të gjitha 

gjallesat dhe shumë nga njerëzit? Por, ka shumë njerëz mbi 

të cilët është i merituar ndëshkimi...” (El-Haxh, 18).  

Në një hadith të Pejgamberit a.s., të transmetuar nga Ahmedi, 

thuhet shprehimisht se të gjitha krijesat në qiej dhe në Tokë kanë 

pranuar Muhamedin a.s. për pejgamber, përveç njerëzve të padë-

gjueshëm dhe xhinëve.  

Sheriati ndalon mbytjen e shtazëve, përveç nëse për një gjë të 

tillë ekziston një arsye reale dhe e fortë, fjala vjen, nëse ato shta-

zë u bëjnë dëm njerëzve. Pejgamberi a.s. ka ndaluar mbytjen e 

çdo gjëje që ka shpirt, përveç nëse ajo mund të sjellë dëm ose pa-

kënaqësi. Ndalesa është edhe më bindëse në qoftë se njeriu e bën 

këtë sa për t’u argëtuar dhe jo për shkak të nevojës që ka, madje 

disa dijetarë edhe gjuetinë, e cila në parim është e lejuar, e ndalo-

jnë në qoftë se ajo bëhet vetëm sa për t’u argëtuar e për rekreaci-

on, apo për ndonjë tekë të kotë. Asgjë që ka shpirt, nuk bën të 

bëhet cak i gjuajtjes, vetëm sa për t’u argëtuar. Pejgamberi a.s. 

me një rast ka mallkuar atë që argëtohet duke e gjuajtur shpezën e 

lidhur. Abdullah ibn Ymeri transmeton se Pejgamberi në një rast 

ka thënë: “Kushdo që mbytë pa të drejtë një zog ose diçka më të 

madhe se ai, Allahu për të do ta pyesë në Ditën e Gjykimit”. Të 

pranishmit e pyetën: “E çfarë të drejte ka ai?”. Pejgamberi qe për-

gjigjur: “Që ta therësh atë dhe ta hash e jo t`ia këputësh kokën e 

ta gjuash”. Në një version tjetër, ngjashëm me këtë, thuhet se një 
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zog i tillë në Ditën e Gjykimit do të thotë: “Zoti im, filani më ka 

mbytur për t’u argëtuar dhe jo për ndonjë dobi.”  

Sot ka shumë mjedise në botë në të cilat disa lloje të shtazëve, 

disa specie të veçanta tashmë nuk ekzistojnë ose janë në zhdukje 

e sipër, si pasojë e veprimeve jo të matura ose për shkak të gju-

etisë së pakontrolluar të njerëzve. Rasti i mbytjes së bizonëve në 

ShBA e ilustron më së miri këtë konstatim. Mbase raste të tilla ka 

gjithandej nëpër botë.  

Sipas mësimeve islame, çdo gjallesë është nën mbikëqyrjen e 

Allahut dhe Atij I lutet, prandaj njeriu nuk duhet t’i ngacmojë ku-

rrë apo të sillet keq me krijesat e Zotit, qofshin nga bota njerë-

zore, shtazore ose bimore. Transmetohet nga Pejgamberi a.s. një 

ngjarje që i kishte ndodhur një njeriu, të cilin e kishte thumbuar 

një buburec, e njeriu, i zemëruar nga bubureci, ia kishte vënë zja-

rrin tërë folesë së buburecave. Për këtë arsye, Allahu xh.sh. ka 

thënë: “Ti i vure zjarrin tërë bashkësisë e cila vazhdimisht e 

adhuronte Zotin”!  

Raste të ngjashme ka shumë. Do t’i përmendim vetëm disa. 

Transmetohet me një rast që Pejgamberi a.s. të ketë thënë: “Një 

grua ka hyrë në Xhehenem për shkak të një maceje, të cilën as 

nuk e ushqente dhe as e lente të lirë që ajo të ushqehej vetë, deri-

sa macja kishte ngordhur”. Ngjashëm me këtë, tregohet edhe ras-

ti i një gruaje, e cila duke udhëtuar nëpër shkretëtirë, kishte taku-

ar një qen shumë të etur e të sfilitur, saqë ishte shtrirë për toke. 

Gruaja, nga keqardhja që kishte ndier për këtë krijesë të Allahut, 

kishte vendosur të gjente pak ujë, dhe, pasi kishte gjetur një bu-

nar, me anë të këpucës, kishte nxjerrë ujë dhe i kishte dhënë qenit 

të pinte, kështu që i qe kthyer forca. Për këtë gjest kaq fisnik, 

Allahu e bekoi këtë grua, kurse Pejgamberi a.s. tha: “Ajo (grua) 

do të jetë banore e Xhenetit”. Prandaj, nëse dëshirojmë që Allahu 

të na mëshirojë, ne duhet të jemi të gatshëm të tregojmë mëshirë 

ndaj të gjitha qenieve të gjalla. Pejgamberi a.s. thotë: “Të jeni të 

mëshirshëm ndaj atyre që janë në tokë, në mënyrë që ndaj jush të 

jetë i mëshirshëm Ai që është në qiell”.  
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Ç’mund të thuhet për ata që i djegin arat (hamulloret) pasi t’i 

kenë korrur ato, kur dihet se një veprim i tillë shkakton djegien e 

insekteve, sa kohë që djegia e arave, sipas ekspertëve, absolutisht 

nuk ndihmon në përmirësimin e të mbjellave, përkundrazi. Djegia 

e arave në këtë mënyrë, shkatërron përfundimisht mikrofaunën, e 

cila nuk e meriton një fund të tillë dhe ky veprim assesi nuk bën 

të trajtohet me nënçmim, sepse, edhe insektet, fundja, janë krijesa 

të Allahut, të krijuara nga Mëshira e Tij e pakufishme. Në anën 

tjetër, djegia e pyjeve (dhe për këtë, të shumtën, shkaktarë është 

vetë njeriu), shkakton shkatërrimin e florës dhe faunës, dhe sido-

mos shkakton dyndjen e kafshëve nga një vend në tjetrin, dhe kë-

sisoj humbet baraspesha ekologjike, kurse shumë specie të 

veçanta shkatërrohen për të mos u njohur kurrë më. 

Djegia e arave, para ose pas korrjes së tyre, është veprim i 

ndaluar (haram). Kujtojmë me këtë rast porosinë e Ebu Bekrit 

r.a., i cili, derisa po përgatiste një ekspeditë ushtarake dhe duke u 

dhënë këshillat e fundit para nisjes, ushtarëve të tij u kishte thënë: 

“...Dhe mos i mbytni fëmijët e tyre, as gratë e tyre, dhe as nje-

rëzit e tyre të moshuar, kurseni (nga shkatërrimi) të mbjellat dhe 

pemët e tyre...”. 

Sipas parimeve islame, njeriu nuk bën t’i mbysë shtazët a in-

sektet me zjarr, sepse djegia me zjarr është kompetencë eksklu-

zive e Allahut xh.sh. dhe vetëm Ai e di se kush e meriton të ketë 

një fund të tillë. Prandaj, shikuar në këtë aspekt, djegia e arave 

(hamulloreve), e rrjedhimisht edhe e insekteve, sipas parimeve 

islame, është e ndaluar (haram). 

Të theksojmë edhe faktin se në të kaluarën myslimanët, të 

ndikuar nga mësimet kuranore dhe nga hadithet e Pejgamberit 

a.s., kanë qenë shumë të kujdesshëm ndaj mbrojtjes së ambientit. 

Planifikimi urban ishte shkencë e sofistikuar në qytetërimin is-

lam. Qytetet zakonisht ndërtoheshin afër ndonjë lumi që furnizo-

nte me ujë të pijshëm dhe ujë për përdorim amvisërie (përpjetë) 

dhe bartte me vete ndyrësirat e hedhurinat (teposhtë dhe nën to-

kë). Myslimanët futën të parët konceptet e kapacitetit bartës dhe 
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të ndërtimit të qyteteve për numër të caktuar familjesh. Janë të 

parët myslimanët, që nisën idenë e zonave të paprekshme, hare-

m-haram – jashtë qyteteve, afër rrjedhave të ujit dhe vendeve të 

tjera, - ku ndërtimi ishte i ndaluar.  

Myslimanët futën edhe konceptin e himës, një tjetër lloj i 

zonës së paprekshme, vetëm për t’i ruajtur kafshët e egra dhe 

pyjet. Gjithsej ishin pesë lloje të zonave të mbiquajtura hima: 

1. rezervate në të cilat ndalohej kullotja; 

2. rezervate për pyje në të cilat ndalohej prerja e drurëve; 

3. rezervate në të cilat kullotja lejohej vetëm gjatë stinëve të 

caktuara; 

4. rezervate për mbajtjen e bletëve, në të cilat kullotja ndalohej 

gjatë kohës së lulëzimit; dhe 

5. rezervate të menaxhuara për mirëqenien e një fshati, qyteti a 

fisi të caktuar. 

 

Mund të duket e pabesueshme, por është shumë e vërtetë se 

shumë vakëflënës nga viset tona, përveç qëllimeve të pastra feta-

re, vakëfe u linin njerëzve, por shpeshherë edhe shpezëve dhe 

kafshëve. Kështu, shpesh pranë një kroi të ndërtuar mbi parime të 

vakëfit, gjendeshin edhe korita të gdhendura për të pirë ujë kafsh-

ët. Në Stamboll, edhe sot në disa lagje të vjetra, para shtëpive, 

shihen korita të vjetra druri, nga të cilat shpezët pinë ujë, e nën 

dritare gjenden strofuj të vegjël zogjsh, të cilët janë ngritur me 

themelimin e vakëfit... 

Sot jemi dëshmitarë se vitet e fundit, edhe për shkak të tem-

peraturave të larta gjatë verës e po ashtu edhe për shkak të pakuj-

desisë së mjaftueshme të njeriut, shpesh dëgjojmë për zjarret që 

shkatërrojnë me qindra hektarë pyjesh dhe, për rrjedhojë, jo ve-

tëm që shkaktohen dëme të mëdha materiale, por, krahas kësaj, 

në shumë raste vihet në rrezik edhe jeta e njerëzve. Në qoftë se 

njeriu i vë zjarrin qëllimisht kullosës, arës etj., e pastaj ajo merr 

përmasa të pakontrolluara, krahas dëmeve të mëdha materiale, ai 

ka bërë dhe një mëkat të madh, për të cilin, në mos në këtë botë, 
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detyrimisht do të përgjigjet para Krijuesit në botën tjetër. Allahu i 

Gjithëpushtetshëm në Kuran ka urdhëruar: 

 َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلِرِض َبِعَد ِإِصاَلِحَها
“Dhe mos bëni çrregullime në tokë pas përmirësimit të saj”. 

(El-A’raf, 85) 

Vitet e fundit, gjithnjë e më shumë në vende të ndryshme të 

botës, grupe dhe individë angazhohen përmes organizatave dhe 

shoqatave të ndryshme të quajtura “miqtë e kafshëve” ose “miqtë 

e natyrës”, për të ruajtur kafshët dhe bukuritë natyrore. Natyrisht, 

ka qenë pikërisht shkatërrimi i këtyre bukurive të dhuruara nga 

Allahu i Lartëmadhërishëm dhe mbytja gjithnjë e më e madhe e 

shtazëve, që i ka shtyrë ata për të formuar të tilla shoqata dhe për 

të kontribuuar në ruajtjen e natyrës dhe të shtazëve. Në fakt, 

Allahu i Lartmadhërishëm njeriun e ka bërë mëkëmbës në tokë, e 

ka pajisur me mendje dhe e ka obliguar që Tokën ta ruajë, ta ndë-

rtojë dhe të mos e dëmtojë e shkatërrojë kurrsesi: “...Ai ju krijoi 

nga Toka (dheu) dhe ju mundësoi të jetoni në të...” (Hud, 61). 

Megjithatë, përgjegjësia më e madhe për ta ruajtur mjedisin ku 

jetojmë, në radhë të parë, bie mbi njerëzit me përgjegjësi shtetë-

rore e më pastaj mbi masat. Pejgamberi a.s. ka deklaruar: “Secili 

që merr përsipër përgjegjësi për çështjet e myslimanëve (pra du-

ke qenë në pozitë qeverisëse në pushtet), në qoftë se nuk u ofron 

të tjerëve atë që e dëshiron për vete (siç janë: siguria, ushqimi, 

shëndeti, arsimimi, ruajtja e mjedisit jetësor, autoriteti...), ai nuk 

do ta shijojë aromën e Xhenetit”. 

Njeriu pra, e ka amanet ruajtjen e tokës dhe mosdëmtimin e 

saj, pasi ajo është rregulluar si është më së miri nga Krijuesi i saj. 

Fundja, Allahu xh.sh. vetëm një herë e ka krijuar Tokën, e 

pikërisht natyra është një nga argumentet kryesore për ta besuar 

Allahun xh.sh. 
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Pyllëzimi, mbjellja e pemëve, 

gjelbërimi... 

Me qëllim të përmirësimit të gjendjes së rëndë në aspektin 

ekologjik, të ndotjes kaq të madhe të mjedisit, një gjendje që fat-

keqësisht sot mbretëron në botë dhe natyrisht edhe tek ne, është 

detyrë e dorës së parë marrja e masave adekuate. Ekspertët e 

kësaj fushe propozojnë disa masa konkrete, ndër to: pyllëzimi sa 

më i madh i mundshëm i ambienteve malore, në veçanti në pjesën 

rurale, gjelbërimi i vendeve, sidomos i atyre oazave të mundshme 

në vendet urbane, ku ato janë dëmtuar më së shumti, mbajtja e 

pastërtisë në mjediset jetësore deri në riciklimin e mbeturinave 

ose, së paku, rregullimi i deponive adekuate për mbledhjen e he-

dhurinave, kufizimi i ndotësve më të mëdhenj të ambienteve duke 

filluar nga tymtarët e deri tek makinat lëvizëse, kursimi i ujit - 

mungesa e të cilit gjithnjë e më shumë po ndihet, e veprime të 

tjera që ndikojnë në përmirësimin e kësaj gjendjeje të rëndë. 

Për sa i takon pyllëzimit, mbjelljes së drurëve dhe krijimit të 

hapësirave të gjelbëruara, mund të thuhet se, nga aspekti islam, 

këto konsiderohen si vepra - hairate të vazhdueshme (sadakatun 

xharije) dhe rrjedhimisht edhe të shpërblyera nga Allahu i Gjithë-

mëshirshëm. Në një hadith të Pejgamberit a.s. thuhet: “Kur njeriu 

mbjell një pemë, gjithë ç’hanë nga ajo njerëzit dhe shtazët, atij i 

llogaritet lëmoshë- sadaka”. 

Prandaj, me dëshirën për krijimin e një qëndrimi të ri e të gji-

thanshëm ndaj mbrojtjes dhe përparimit të mjedisit jetësor, pro-

pozojmë këto aktivitete konkrete: 

 Bashkësia Islame e Kosovës të shpallë një ditë të caktuar, e 

cila do t’i kushtohet mbrojtjes së mjedisit, p.sh. e xhumaja e 

parë e muajit maj. Në këtë ditë imamët para xhematëve të ty-

re të ligjërojnë për mbrojtjen e mjedisit dhe rëndësinë e ru-
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ajtjes së tij. Imamët, së bashku me xhematët e tyre, në ditën e 

caktuar, të marrin aksione për pastrimin e mjedisit ku jetojnë 

ata; 

 Bashkësia Islame e Kosovës, përmes anëtarësisë dhe imamë-

ve të saj, të ndihmoj dhe të përkrah iniciativat për pyllëzimin 

e hapësirave të caktuara dhe, në bashkëpunim me institucion-

et tjera shtetërore dhe joqeveritare, qofshin vendore a ndërko-

mbëtare, të marrë pjesë në aksione për pyllëzimin e këtyre 

hapësirave; 

 Të organizojë një tryezë shkencore, ku do të trajtohej mbroj-

tja e mjedisit jetësor. 

 Pedagogët dhe mësimdhënësit e institucioneve arsimore të 

BI-së, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, të organizoj-

në ligjërata për mbrojtjen e mjedisit jetësor në shkollat tjera. 

* * * 

Se Kosova sot gjendet në një gjendje të palakmueshme në vë-

shtrim të ndotjes së mjedisit, kjo tashmë është thënë për të satën 

herë nga ekspertë të ndryshëm. Prandaj, janë qeveria dhe institu-

cionet gjegjëse ato që duhet të marrin masa adekuate për përmirë-

simin e kësaj gjendjeje. Në mungesë të iniciativave konkrete nga 

institucionet përkatëse, atëherë populli detyrohet ta mbrojë vetve-

ten, natyrisht në suaza të mundësive të individëve. Na takon neve, 

prandaj, të bëjmë shumë më shumë dhe të kontribuojmë që të 

kemi një mjedis sa më të pastër, një mjedis sa më të shëndoshë. 

Është parim islam që brezit të sotëm dhe atyre që do të vijnë, t’u 

mundësojmë të kenë një jetë më të mirë. Ruajtja e mjedisit ku je-

tojmë, s’do mend se do të na mundësojë një jetë më të mirë, e kjo 

arrihet në qoftë se të gjithë kontribuojmë në këtë drejtim. Për më 

tepër, kjo është detyrë fetare, sepse edhe shpërblimet janë mjaft të 

mëdha. Ja se ç’thotë Pejgamberi a.s.: “Kush largon nga rruga në-

për të cilën kalojnë besimtarët, ndonjë pengesë që i pengon ata, 

Allahu do t’ia shkruajë atij shpërblimin e leximit të katërqind aje-
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teve të Kuranit, për secilën shkronjë do të fitojë sevapin e dhjetë 

veprave të mira”. Nga ky hadith kuptohet se heqja e pengesave 

nga rruga është e barabartë me leximin e Librit të Allahut. Në një 

hadith të ngjashëm, të transmetuar nga Pejgamberi a.s., është thë-

në: “Largoje nga rruga atë që i pengon njerëzit, se kjo do të të 

numërohet sadaka”. 

Nga sa u tha më lart, roli i vetëdijes fetare në formimin e ko-

nceptit të mirëfilltë për mbrojtjen e mjedisit jetësor, që është pika 

e avantazhit të Islamit, meriton vëmendje maksimale, gjegjësisht 

për aq sa kemi nevojë për një mjedis të pastër e të shëndetshëm. 

Dikur të verbuar nga mjegullia e modernizmit, shumë myslimanë 

tani po gjejnë sërish rrënjët e tyre shpirtërore, falë ngjarjeve eko-

logjike të kulturës së shkujdesur perëndimore. Në të vërtetë, falë 

parimeve të shëndosha islame, intelektualët myslimanë qenë nga 

të parët që ngritën zërin kundër abuzimeve të natyrës, që po bëhe-

shin në emër të shkencës dhe zhvillimit. Prandaj, edhe sot edhe 

nesër, zëri i mendimtarëve myslimanë për çështjet që kanë të bëj-

në me mbrojtjen e mjedisit dhe vlerave të mirëfillta të kësaj fu-

she, duhet të dëgjohet gjithnjë e më shumë. Vlerat islame më së 

shumti mund të ndihmojnë që të kemi ajër të pastër, ujë të boll-

shëm e të pastër, një mjedis të shëndetshëm, ku sot jetojmë ne e 

ku nesër do të jetojnë bijtë tanë.  
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PPiikkëëppaammjjee  

Mr. Muhidin Ahmeti 

E drejta e jetës edhe në shkollë 

- Jo-lirisë shpirtërore të njeriut në 

shkollë - 

“Po të mos ishte qielli me yje mbi ne dhe ligji moral në ne, 

kjo botë do të shkatërrohej.” Me siguri e kujtoni mendimin e filo-

zofit të madh gjerman Imanuel Kant, filozofi që kufizoi diturinë 

për t‟i bërë vend besimit (fesë) dhe i cili me mësimin e tij mbi 

imperativin kategorik, zbuloi lidhmërinë primordiale ndërmjet 

Krijuesit të gjithësisë dhe ndërgjegjes së njeriut. Kjo lidhmëri 

është një fije, litar shpirtëror për të cilin, ai që ka ndërgjegje li-

dhet fort, madje edhe atëherë kur e tërë bota rrëzohet.  

Kosova, përkatësisht ata që e qeverisin, e këputën atë lidhje 

shpirtërore nga procesi edukativ/arsimor i Kosovës. Përfundimi-

sht, para disa kohësh, me projektligjin për liritë fetare, ata privuan 

nxënësit e Kosovës nga e drejta e tyre natyrore që edhe në shkollë 

të plotësojnë kërkesën e shpirtit të tyre njerëzor për të besuar 

Zotin. Kështu edhe më tej e lanë të copëtuar në dysh sferën e 
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shpirtit dhe të mendjes së nxënësit kosovar: në pjesën laike, që do 

ta përdorë në shkollë, dhe atë besimore me të cilën do të jetojë në 

familje. Me këtë veprim i shpallën luftë ndërgjegjes kantiane du-

ke u hapur rrugë shumë të këqijave morale e sociale, po edhe 

ekonomike dhe politike, si pasojë e braktisjes së bërthamës meta-

fizike dhe e largimit të saj nga sistemi ynë shkollor.  

Edukimi në shkollë dhe religjioni 

Nocioni shkollë ka kuptim shumë të gjerë. Në të vërtetë, ekzi-

stojnë shkolla llojesh dhe nivelesh të ndryshme. Qëllimet dhe ob-

jektivat e shkollave të caktuara dallojnë në mes tyre, e organizimi 

i tyre dhe puna edukativo-arsimore, varet nga ato synime dhe 

objektiva.  

Shkolla lindi nga nevojat objektive, shoqërore dhe ka një 

zhvillim e traditë mjaft të gjatë. Gjatë historisë ka pësuar ndryshi-

me dhe është përkryer, kështu që puna e saj e sotme edukativo-

arsimore, është metodike dhe e planifikuar mirë. Kur flasim për 

edukimin në shkollë, është e pamundur të mos përmendim edhe 

arsimimin.  

Historia na tregon që shkollimi nuk i edukon njerëzit vetve-

tiu. Shkollimi është rrugë për tek profesionalisti, por jo edhe rru-

gë, e cila doemos shpie tek njeriu, i cili ka kuptim dhe ndjesi për 

vlerat e jetës dhe për vlerat në përgjithësi. Nuk ekzistojnë shkolla, 

të cilat mbase do të mund të quheshin “schools of humanity”. Për 

t‟u bërë njeri, nuk mund të “shkollohemi”, po vetëm të edukohe-

mi, thoshte Kershenshtajner në kohën e vet. Vlerat e shkollimit, 

pra, kanë kuptim tjetër nga vlerat e edukimit.  

Arsimimi nuk i edukon njerëzit vetvetiu. Ai nuk i bën më të 

lirë, më të mirë, më humanë; ai i aftëson, i bën më të efektshëm, 

më të dobishëm për shoqëri. Sikur dëshmon edhe përvoja histori-

ke, njerëzit e arsimuar, popujt e arsimuar, mund të jenë objekt i 

manipulimit dhe mund të vihen në shërbim të ligësisë, por atëbotë 

shumë më me efikasitet sesa të prapambeturit. Historia e imperia-
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lizmit është varg i rrëfimeve të vërteta, ku shihet se si popujt e 

civilizuar kanë zhvilluar luftë të padrejtë, shfarosëse dhe robërue-

se kundër popujve më pak të arsimuar e të prapambetur, që mbro-

nin lirinë e vet.  

Më sa u tha më lart, kuptojmë që në shkollë nuk mund të bë-

het edukim, sepse edukata e sjellë nga shtëpia është shumë vësh-

tirë “të përmirësohet”. Edhe librat e sotëm nuk përmbajnë diçka 

që do të mund të edukonte. Ata vetëm arsimojnë, por jo, edhe 

edukojnë, e edukimi nënkupton pranimin e qëllimit më të lartë 

dhe arsyes më të lartë të mësimit, diturisë dhe arsimimit. Edukimi 

është i mbështetur në kulturë, kultura në besim, e besimi në qëlli-

min e fundit – tek Zoti. Sistemet bashkëkohore, herët a vonë, pa-

tjetër do të duhet t‟i rikujtojnë diskutimet klasike mbi shpirtin e 

njeriut dhe edukimin, do t‟u duhet pëtjetër t‟u kthehen mësuesve 

të lashtë të njerëzimit, të cilët kishin caktuar sferën e arsimimit, 

por edhe sferën e edukimit. Siç është arsimimi stërvitje e aftësive 

mendore, ashtu është edhe edukimi shkëlqim (ilimunim) i ndër-

gjegjes së brendshme, ndriçim i zemrës. Prandaj arsimimi dhe 

edukimi, dy anë të barabarta të ngritjes shpirtërore të njeriut, në 

arsimin e sotëm, ata janë tërësisht të pabarabartë.  

Arsimimi pa edukim aspiron të shndërrohet në fuqi shkatë-

rruese mbi shoqërinë njerëzore. Midis edukimit dhe arsimimit du-

het vendosur barazia duke pasur parasysh faktin që arsimimi dhe 

edukimi, nuk janë procese që njeriu i fiton njëherë e përgjithmo-

në, por i merr në shtëpi, në shkollë dhe gjatë gjithë jetës. Arsimi-

mi dhe edukimi janë procese të vazhdueshme dhe përtëritëse, të 

cilave duhet t‟u kthehemi vazhdimisht dhe t‟i vigjilojmë. 

Për të pasur edhe më të qartë problematikën në fjalë, është me 

rëndësi që këtu të bëjmë një dallim të qartë të llojit të edukimit që 

marrin të rinjtë në jetën e përditshme në familje dhe prej të rritur-

ve në përgjithësi, nga ai që jep shkolla. Me fjalë të tjera, është e 

udhës që këtu edukimin si kategori antropologjike ta dallojmë 

nga edukimi si kategori pedagogjike (didaktike). Ose edhe më qa-

rtë, dallimi midis edukimit autentik (të vërtetë) nga ai instrume-
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ntal (i institucionalizuar), na bën të mundur që ta konceptojmë më 

lehtë këtë problematikë. 

Që në fillim të themi se në esencën e vet, edukimi autentik 

gjithmonë është kultivim dhe humanizim i njeriut. Ai është rruga 

më e shkurtër e ngritjes së njeriut në shkallën e humanitetit. Pra-

ndaj, edukimi autentik, dhe jo shkollimi, është i lidhur ngushtë 

me nocionin kulturë. Por ky nocion tejkalon nocionin e kultivimit 

të thjeshtë të prirjeve që njeriu sjell me lindjen e tij. Kjo do të 

thotë që edukimi autentik buron nga vlera e të jetuarit, nga vlerat 

objektivisht (universalisht) të vazhdueshme, nga besimi.  

Edukimin autentik e njohim më lehtë në besim (fe), në eduki-

min familjar, në art ose moral. Tek ato vlera qëndron kuintesenca 

origjinale autentike e edukimit. Këtë kuintesencë autentike e njo-

him në tërësinë e pedagogjisë hyjnore “së cilës i ishte nënshtruar 

shpirti i Pejgamberit të All-llahut (s).” Natyra njerëzore e Pejga-

mberit “përjetoi edukim të veçantë hyjnor dhe rritje shpirtërore 

nën kujdesin vigjilent hyjnor, kujdes, që në mënyrë të veçantë 

shkëlqen nga të dhënat e Shpalljes, po edhe nga Tradita pejga-

mberike, e cila për hir të atij dhe edukimeve të tilla, edukimit dhe 

natyrës pejgamberike, i dha epitetin e më të mirës nga të gjitha të 

tjerat. Ky edukim është larg asaj që të jetë ndonjëfarë “teknike 

pedagogjike”. Por, “ishte instruktiv, kompetent dhe i dhënë me 

masë për edukimin shpirtëror dhe kultivimin historik” si dhe për 

“procesin e edukimit gradual” me “linjën ngjitëse të pagabuesh-

me”, prandaj edhe “qe dhe mbeti model i përkryer për rritën indi-

viduale shpirtërore” të natyrës njerëzore. Atje ku edukatori është i 

hapur për transhcendencën hyjnore dhe për shpirtin njerëzor, atje 

embrioni i edukimit është autentik. Ajo që rrezaton nga shpirti i 

nënës, ajo që fëmija merr nga ai shpirt, dhe ajo që fëmija e pra-

non krahas qumështit të nënës, - mund të quhet edukim i vërtetë.  

Pa edukimin autentik nuk ka vetëtransformim të vërtetë të 

njeriut. Edukimi institucional nuk mund të përkufizohet në këtë 

kuptim. Ky edukim është i caktuar nga vlerat që i shërbejnë diç-

kaje. Ai është plotësisht një ndikim edukativ i menduar, i planifi-
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kuar, i institucionalizuar. Ai varet nga qëllimet që janë definuar 

me vetë institucionalizimin e tij. Me edukimin autentik ngrihet 

personaliteti, me të instrumentalizuarin ngrihet shoqëria. I pari e 

ka qëllimin në vetvete, i dyti jashtë vetes... I pari është caktuar 

nga vlerat objektivisht të vazhdueshme, i dyti nga establishmenti. 

I pari është paralelja historike e kulturës, i dyti paralelja historike 

e civilizimit. I pari është nevojë njerëzore, i dyti nevojë shoqëro-

re.  

Edukimi përgjithësisht është pjesë përbërëse e jetës. Për aq sa 

një shoqëri i kushton rëndësi edukimit, po aq respekton dinjitetin 

e personalitetit njerëzor. Nga edukimi varet e ardhmja e individit, 

e ardhmja e çdo bashkësie shoqërore a fetare, por edhe e tërë 

njerëzimit. Prandaj, është e qartë që edukimit i duhet kushtuar 

shumë më tepër rëndësi në çdo bashkësi familjare dhe në përgji-

thësi në çdo bashkësi njerëzore. Çdo gjë e thënë mbi edukimin në 

përgjithësi, me siguri vlen edhe për edukimin fetar, sepse ai i jep 

shpirt qënies njerëzore, ngjall tek ajo vlera dhe realitete të reja. 

Kriza bashkëkohore e edukimit dhe arsimimit, e cila në disa 

mjedise ka arritur kufijtë e patolerueshëm, në kushtet tona redu-

ktohet në parullën “mbi zhvillimin e gjithanshëm të njeriut.” Ajo 

çfarë u ofrohet të rinjve në sferën e ngritjes, nuk i plotëson as 

nevojat më elementare, e jo më synimin e vërtetë të sistemit të 

gjithmbarshëm të edukimit dhe arsimimit. 

Në mënyrë që të përballojmë krizën ekzistuese tek ne dhe në 

botë, është e domosdoshme të krijojmë një pozicion të ri metape-

dagogjik dhe t‟i ofrojmë praktikës edukative një bazë të re antro-

pologjike, filozofike dhe, para së gjithash, tradicionale fetare.  
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Religjioni në shkollë 

Shkolla është institucion edukativo-arsimor në të cilin brezi i 

ri mëson për botën reale dhe jetën. Religjioni është një fakt histo-

rik dhe e arrtiur civilizuese, që nuk mund të largohet nga jeta e 

përditshme, por as nga shkolla. Pikërisht ky fakt na obligon që të 

mendojmë seriozisht për përfshirjen e kulturës religjioze në shko-

llat publike të Kosovës.  

Inkuadrimi i mësimit fetar në shkolla do të ishte ngjarja më e 

rëndësishme kulturore-shpirtërore në historinë më të re të shko-

llës sonë. Ai përsëri do të ripërfshinte idenë e Zotit dhe vlerat 

themelore të fesë në arsim, dhe kështu do t‟i siguronte statusin e 

vlerës publike; do të fitonte një rol të rëndësishëm në sensibilizi-

min e nxënësve për ekzistencën e njëmendësive jashtëshqisore e 

metafizike dhe do t‟i kundërvihej reduktimit (edhe ashtu fatal) të 

diturisë në nivelin më të ulët të manifestimit fizik të realitetit. Ai, 

po t‟i kushtonim kujdes të mjaftueshëm, do të mund të ishte zëri i 

kuptimit shpirtëror, dlirësisë morale, dashurisë dhe ndjesisë për 

tjetrin; do të mund të ishte kërkesë për një edukim dhe arsimim 

integral, që do të mbështetej në vetëdijen se njeriu nuk është i li-

dhur vetëm për “errësirën” e tokës, por edhe për dritën e Qiellit, 

që është qenie e unitetit shpirtëror dhe trupor, d.m.th. e unitetit të 

atyre vlerave pa të cilat nuk është i mundur plotësimi i njeriut si 

qenie njerëzore. Mësimi fetar, po ashtu ka rëndësinë më të madhe 

për ballafaqimin e nxënësit me vetveten, e kjo është në funksion 

të krijmit të premisës themelore për ballafaqim me të tjerët. Nuk 

ka rrugë për tek tjetri pa përballimin paraprak të rrugës për tek 

vetja (...). Nëse kultura religjioze dëshiron ta përgatitë nxënësin 

për takim dhe njohje me religjionet dhe traditat kulturore të po-

pujve të tjerë, mësimi fetar mund t‟i ndihmojë që për këtë të 

sigurojë premisën e parë themelore.  

Polemika e sotme që bëhet për përfshirjen a mospërfshirjen e 

mësimit fetar në shkolla, përveç të tjerash tregon që shumica e 
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pjesëmarrësve në të, nuk kanë përfytyrim të qartë se ç„është mësi-

mi fetar dhe ç„lloj kërkesash shoqërore duhet të plotësojë ai. Disa 

prej tyre kanë paragjykime dhe komplekse ideologjike dhe histo-

rike, kurse disa të tjerë kanë përfytyrime aq primitive e anakro-

nike, saqë përjashtojnë edhe zhvillimin e çfarëdo debati rreth saj. 

Kjo nuk do të bënte përshtypje, po të vinin këto mendime nga 

njerëz me arsimimim të diskutueshëm, por është fatkeqësi për një 

popull nëse ide të tillë vijnë nga intelektualë të niveleve të larta e 

madje edhe nga funksionarë të lartë, si në jetën politike, ashtu 

edhe në atë arsimore.  

Kjo tregon se shoqëria kosovare në rrugën e saj demokratike 

vuan edhe më tej nga shumë sëmundje infantile. Më e theksuara 

ndër të gjitha është alergjia e demokratëve të sapopjekur, ish-ko-

munistë, ish-absolutistë dhe aktualë, autokratëve e ateistëve ndaj 

rolit të fesë e të besimtarëve në jetën publike, dhe sidomos lufta e 

tyre kundër përfshirjes së kulturës religjioze në shkollat publike 

të Kosovës. A është e mundur vallë, që në qytetërimin tonë, një 

njeri sadopak i mençur, i udhëzuar dhe i qytetëruar, të mohojë se 

religjioni është një forcë vepruese dhe edukuese historike me një 

potencial shpirtëror e intelektual ende të pashfrytëzuar sa duhet? 

Si ka mundësi që këta njerëz të mos e kuptojnë se religjioni (be-

simi) është identiteti më madhështor i njeriut si kontinuitet i mba-

mendjes së shpirtit , ndërsa njohja është e drejta më e madhe e 

njeriut si kërkesë për liri? 

Ndonëse njësoj të rëndësishëm në kuptimin praktikë, megji-

thatë besimi hyjnor për një popull është më i rëndësishëm se njo-

hja tokësore, sepse shpirti që mban mend, e arrin më lehtë lirinë, 

se shpirti që harron identitetin e vet.  

Përmes religjionit, njeriu zhvillon të kuptuarit e universit dhe 

të ekzistencës së vet në mënyrë që të gjejë qëllimin dhe kuptimin 

e jetës. Religjioni, pra, paraqet një nga funksionet më të rëndësi-

shme biologjike të njerëzimit, sepse ka ndikim të madh në jetën e 

gjithmbarshme të njeriut, para së gjithash, në integritetin e tij fi-

zik dhe shpirtëror (Jerotiç, 1989). Në tërë historinë e njerëzimit 
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nuk është gjetur deri më tani asnjë popull apo fis pa ndonjë she-

një (karakteristikë) të religjionit. (Kueng, 1987). 

Njeriu, për nga natyra e tij, është qenie religjioze, sepse reli-

gjioziteti vetvetiu është hapje për vlerat absolute, e prej të gjitha 

vlerave, më e madhja është Zoti, i Cili i vendos të gjitha vlerat e 

tjera. Njeriu nuk lind si qenie e pjekur religjioze, veçse lind me 

mundësinë për t‟u bërë i tillë një ditë. Njeriu, pra është qenie e 

mundësisë, e religjioziteti është njëri nga dispozicionet e tij të 

rëndësishëm.  

Shkolla laike, shekullare 

Të gjitha “teoritë” se nuk ka demokraci në arsim pa shekulla-

ritet, sot gati janë konsumuar dhe po tregohen si gabime të rënda 

ideologjike. Arsimi në të cilin zotëron trashëgimia e madhe e she-

kullarizimit, nuk mund të jetë faktor i përparimit dhe i hapjes ndaj 

botës.  

Fryma e shekullaritetit, pa mëdyshje, tepër shpesh gjatë histo-

risë ka qenë dhe akoma është e deformuar nga shekullarizmi dhe 

prirja e tij për nxitjen e propagandës antireligjioze, madje edhe 

me agnosticizëm zyrtar. Ai nuk arriti të sigurojë jo vetëm të drej-

tat e lirive fetare, por as të drejtat e njeriut në përgjithësi. Nuk ka 

vend në të cilin fryma shekullariste të mos ketë nxitur propagand-

ën antireligjioze duke u treguar si mësim antireligjioz. Sidomos 

në vendet ku në mënyrë të vrazhdë janë asfiksuar liritë fetare, - 

punonjësit e arsimit janë sjellë në pozitën që kafshata e gojës u 

është kushtëzuar me braktisjen e besimit. Gjithë ai numër njerë-

zish është keqtrajtuar për shkak të besimit të tij dhe është detyruar 

që nga botëkuptimi i tij dhe bindjet e tij politike, t‟i përjashtojë 

edhe njohuritë fetare edhe ndjenjat fetare.Gjithë ato sulme janë 

bërë kundër religjionit në kohën e shekullarizmit. U pa dhe u dë-

shmua qartë se nuk ekziston ndonjë lidhje esenciale ndërmjet she-

kullarizmit dhe demokracisë.  
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Sot kemi një varg të tërë argumentesh se edukimi/arsimimi 

nuk kërkon shekullaritetin e kryer. Shekullariteti i kryer është 

shekullarizëm. Shekullarizmi, pra është larg që të jetë humaniz-

ëm, por nuk është larg që të jetë antiteizëm. Ndonëse shekullari-

zmi nuk është i njëjtë me antiteizmin, në instancën e fundit ai 

synon të bëhet antireligjiozitet. Ndonëse edukimi nuk është njësoj 

si edhe morali dhe feja, po në instancën e fundit synon të bëhet 

moral dhe fe. Këto janë dy rrugë krejtësisht të ndryshme, që buro-

jnë, jo nga tekat a mostekat politike, por nga vetë esenca e atyre 

dukurive. 

As teorikisht nuk është e mundur t‟i përgjigjemi devijimit të 

pangopur shekullarist. Duke ndjekur logjikën e shekullaritetit të 

kryer, d.m.th. shekullarizmit si ndarje rrënjësore e shkollës nga 

religjioni, si do të sillemi në mënyrë pedagogjike për shembull, 

me detajet vijuese të tekstit letrar: 

“Nata është e kthjellët, një natë e qetë korriku, lumi i gjerë, e 

nga ai ngrihet avulli dhe na freskon, peshku kishte llokoçitur, 

zogjtë kishin rënë në qetësi, çdo gjë është në qetësi, mrekulli, të 

gjithë i luten Zotit. Vetëm ne të dy nuk flemë, unë dhe ai djaloshi, 

dhe ne zhvilluam bisedën për bukurinë e kësaj bote të Zotit dhe 

për fshehtësinë e Tij të madhe. Çdo fije bari, çdo grremç, bubrrec, 

bleta e artë, të gjithë, edhe pse nuk kanë arsye, ata e dinë në më-

nyrë të habitshme me saktësi rrugën e tyre, dëshmojnë për fsheh-

tësinë e Zotit prandaj edhe pa pushuar e zbatojnë, dhe unë e hetoj 

sa i është këndellur zemra djaloshit të dashur.”  

“O djalosh, mos i harro lutjet. Çdoherë në lutjen tënde, nëse 

është e sinqertë, lind një ndjenjë e re, e me të edhe një mendim i 

ri, të cilin nuk e ke njohur më parë dhe i cili do të të japë kurajo 

dhe ti do ta kuptosh që lutja është edukim. Mbaje në mend edhe 

këtë: çdo ditë, saherë të mundesh, përsërite në vete: “O Zot 

mëshiroji të gjithë ata që sot kanë dalë para Teje”.  

“O i Madhi Zot, filloi të pëshpërit në vete, kam gabuar kur 

kam thënë se Ti nuk ekziston – tani po pendohem! Të gjithë tho-

shin se ti nuk ekziston, edhe mua më duhej të mos ndahesha nga 
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shoqëria, por edhe atëherë në vete besoja që diçka nga Ti ka atje 

për ku ne nuk dimë. O Zot i dashur, i madhi, i gjithfuqishmi, bëj 

që të mos më godasin! Kam dy fëmijë, të mos mbeten jetimë si-

kurse isha vetë kur m‟u martua nëna – më mbro, të paktën për 

shkak tyre, dhe më mbulo me dorën Tënde. Ja tani para të gjithë-

ve bëj kryq, ja, që të shohësh. Le të shohin edhe ata, nga njëra 

dhe tjetra anë, dhe të gjithë le të tallen me mua - nuk çaj kokën 

për ta, unë vetëm tek Ti kam shpresë dhe të lutem sot dhe deri në 

fund të jetës, amin!”  

Si do t‟u shpjegojmë, fëmijëve këto dhe detaje të tjera teks-

tesh të ngjashme, me logjikën e shekullarizmit? 

Apo nga romani i Tolstoit “Lufta dhe Paqja”, si do ta inter-

pretojmë këtë mendim: “Po të mos ekzistonte Zoti, ju dhe unë 

nuk do të flisnim për të, zotëri”. Vallë, a nuk i sugjeron logjika 

shekullariste mësimdhënësit (nëse tashmë nuk e obligon) që në 

mësimet rreth dëmit të alkoolit, drogës dhe duhanit, të mos thotë, 

ndonëse e di, që përdorimi i tyre, sipas mësimit islam, është ha-

ram/i ndaluar. Duke mos u futur në faktin se si do t‟i interpretojë 

këto dhe detaje të tilla të ngjashme, mësuesi besimtar dhe mësu-

esi ateist, është fakt që nëpër veprat letrare, artistike, muzikore 

promovohen ide, besime, mendime, vlera dhe veprime religjioze 

në qindra detaje, me të cilat socializohet personaliteti. Dhe jo vet-

ëm kaq. Në këtë mënyrë religjioni vendos kontrollin mbi sjelljen, 

u pajtuan a nuk u pajtuan me këtë shekullaristët. Mbase për shkak 

të dvijimeve, nxitjeve dhe arsyeve shekullariste, nuk do t‟i anash-

kalojmë të gjitha këto, t‟i falsifikojmë me komentimet tona, t‟i 

lëmë në heshtje, apo, mos dhashtë Zoti, t‟i asgjësojmë veprat le-

trare, muzikore dhe artistike vetëm për shkak se promovojnë fenë 

dhe besimin. Ndarja rrënjësore e shkollës nga feja, do të nënku-

ptonte edhe këtë marrëzi njerëzore. 

Po ta merrnim në konsideratë pikëpamjen shekullariste në ku-

ptimin e saj radikal, atëherë një hapësirë e madhe e artit: muzika 

e gjithmabrshme, arkitektura, letërsia, poezia, - do të duheshin 

përjashtuar gati krejtësisht nga edukimi. Ndarja rrënjësore e shko-
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llës dhe religjionit, ashtu si duan shekullaristët, do të kërkonte t‟i 

asgjësonim dhe zhdukinim gjithë ato vepra letrare, muzikore e 

artistike, qoftë duke heshtur për to, duke shpërfillur a falsifikuar 

me interpretimet tona atë që promovojnë këto vepra nga fusha e 

fesë dhe besimit. Një shkollë, në të cilën do të bëhej një gjë e ti-

llë, do të ishte shkollë e keqe. 

Nga këto vështrime të shkurtra, nuk është vështirë të kuptoj-

më përse sot në Evropë, ku lindi shekullarizmi, mendohet dhe 

punohet për organizimin e sistemit edukativo- arsimor në demo-

kracinë kulturore e politike dhe pluralizmin fetar. Fatkeqësisht, 

disa demokratë shekullaristë të sotëm, këtë as nuk e ndiejnë as 

nuk e shohin. Ata jo vetëm që nuk durojnë dhe nuk duan fare të 

preokupohen me metafizikën, porse ofrojnë një tipologji të thje-

shtëzuar njerëzish që duan t‟i riprodhojnë edhe me anë të eduki-

mit/arsimimit. Domethënë, demokratët shekullaristë, të gjithë 

njerëzit i ndajnë në dy grupe: “të majtë” dhe“të djathtë”. Kjo ti-

pologji funksionon, jo vetëm si karakteristikë automatike e mëny-

rës së të menduarit të domokratëve shekullaristë për problemet 

më të rëndëishme shoqërore, ekonomike dhe ndërkombëtare, por 

edhe si karakteristikë automatike e mënyrës së të menduarit edhe 

për edukimin/arsimimin, për vetë njeriun dhe gjininë njerëzore. 

Kjo formë e simplifikuar (e thjeshtëzuar) e njerëzve, pedagogjinë 

antropologjike e shpie në ideologji. A mund të imagjinojmë se 

çfarë statusi shkencor do të kishte zoologjia dhe çfarë njohje do të 

na ofronte ajo, po të reduktonte dijen për majmunët në ndarjen e 

tyre me bisht dhe pa bisht!? 

Demokratët shekullaristë nuk mendojnë fare se si shkolla du-

het të bëhet vend i përfshirjes në shumëllojshmërinë e përbash-

kët kulturore, vend i njohjes së komunikimeve ndëkulturore dhe 

orientimit në të drejtat e njeriut. Pasioni i tyre shekullarist është 

pedagogjia dhe psikologjia e tyre ndërkulturore. Ata fare nuk e 

shohin që individi patjetër duhet të jetë i informuar dhe mjaft i ar-

simuar, në mënyrë që pranimi ose mospranimi prej tij i cilitdo 

mësim qoftë, e kuptohet edhe i atij religjioz, të jetë i arsyeshëm 
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dhe me kuptim. Vallë, a mos padituria dhe joinformimi mundë-

sojnë lirinë e përcaktimit?! Ata asnjëherë nuk i vetes shtrojnë py-

etjen: Si është e mundur të evitojmë gjykimin e gabuar, tek i cili 

detyrimisht shpie padituria? Nëse për fenë nuk kemi as edhe nu-

mrin më të domosdoshëm të informacioneve, nëse nuk posedojmë 

dije elementare? Vallë, a mundet të garantojë ky mosinformim 

mirëkuptimin dhe respektimin e besimtarit? 

Demokratët shekullaristë, të sëmurë nga mospërfillja ndaj 

fesë e besimit dhe të dehur nga pasioni shekullarist, demokracinë 

e butë e shndërrojnë në shekullarizëm të vrazhdë – në deviacion 

shekullarist. Feja dhe besimi, sipas tyre, duhen varrosur, dëbuar 

në privatësinë më të thellë. Për dallim nga pasioni shekullarist, 

pasioni i zjarrtë i së vërtetës dhe humanizmit, na shtyn të pyesim 

nëse shekullarizmi buron nga esenca e edukimit apo nga diçka 

që është jashtë tij, nga rrethanat që gjenden jashtë edukimit? Kjo 

do të thotë se, para se të ofrojmë përçimin mekanik të strukturës 

shekullare të shtetit në hapësirën edukativo-arsimore, fillimisht 

duhet argumentuar që esenca e edukimit e duron shekullariz-

min, d.m.th. që shekullarizmi buron nga vetë thelbi i edukimit-

arsimimit; duhet argumentuar që shekullarizmi është bërthama 

morale e shtetit, që shteti është institucion edukativ apo ndonjë 

qendër për arsimim, që politika është teoria e edukimit dhe arsim-

imit, d.m.th. që qëllimet e politikës dhe mjetet e realizimit të tyre, 

shkojnë paralel me qëllimet e edukimit dhe arsimimit, pastaj që 

fenomeni edukativo-arsimor nuk është fenomen kulturor, veçse 

politik. Po të ishte e mundur që kjo të argumentohet shkencërisht, 

atëherë nuk do të ishte e vështirë të konkludojmë që “shkullariz-

mi edukativ” i dikurshëm është më i mirë se synimi i sotëm i 

Evropës që hapësirën edukativo-arsimore ta organizojë sipas pari-

meve të demokracisë politike, demokracisë kulturore dhe plurali-

zmit fetar. Mirëpo, edukimi nuk duron synime që janë të huaja 

për qenësinë e tij, që nuk i përgjigjen esencës së tij. Meqë qëllim-

et e politikës nuk shkojnë paralel me qëllimet e edukimit/ arsimi-

mit dhe meqë mjetet e realizimit të tyre nuk janë të njëjta, meqë 
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shteti nuk është institucion edukativ as qendër e arsimit, dhe me-

që edukimi/arsimimi është fenomen kulturor e jo politik, - atëherë 

organizimi shekullarist i shtetit, në kuptimin tekstual, nuk mund 

të transferohet në hapësirën edukativo-arsimore. Për teorinë e 

edukimit/ arsimimit është me inetres shteti si rend juridiko-mo-

ral e jo si forcë dhe fuqi, jo si instrument sundimi. Shteti si rend 

juridiko-moral është një e mirë, e cila në çdo teori edukimi duhet 

të trajtohet (edhe) si “e mirë arsimuese”. Shteti si forcë dhe fuqi, 

si instrument sundimi, ka dy detyra themelore, të cilat teoria e 

edukimit/ arsimimit vetëm i konstaton. Ato dy detyra janë: a) të 

mbrojë të drejtën natyrore të edukimit dhe arsimimit për çdo 

njeri, d.m.th. t‟u bëjë të mundur të gjithë qytetarëve të vet institu-

cionet e domosdoshme arsimore dhe b) të sigurojë financimin e 

sistemit shkollor. 

Meqë veprimtaria edukativo-arsimore është fenomen kulturor 

e jo politik, rrugëzgjidhja e saj nuk është në shekullarizëm por në 

interkulturalizëm. Të orientuarit e edukimit/arsimimit nga interk-

ulturalizmi jep rezultate të tjera, e të orientuarit në shekullarizëm 

të tjera. I pari i përshtatet vetë natyrës së edukimit/arsimimit, i 

dyti i kundërvihet asaj natyre; me të parin respektojmë dhe ruaj-

më vetë natyrën e edukimit/arsimimit, me të dytin e injorojmë atë 

natyrë. 

Drejtësia është bërthama morale e shtetit si bashkësi e vlera-

ve, e jo shekullarizmi. Në qoftë se shekullarizmi nuk është bër-

thama morale e shtetit, aq më pak mund të jetë bërthama morale e 

teorisë së edukimit dhe arsimimit. Logjika dhe esenca e shekulla-

rizmit nuk është edhe logjika dhe esenca e drejtësisë. Meqë drejt-

ësia është më e afërta me dëlirësinë, dëlirësinë drejt së cilës 

aspiron vetëm edukimi, ajo po ashtu mund të jetë bërthamë mo-

rale e teorisë së edukimit dhe arsimimit. Prandaj, demokracia 

kulturore është në përputhshmëri me thelbin e fenomenit edu-

kativo-arsimor. Demokracia politike është në përputhshmëri me 

ekzistencën e tij shoqërore. Kështu, mund të thuhet se për eduki-
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min është e rëndësishme demokracia kulturore, sa kohë që demo-

kracia politike paraqitet vetëm si nevojë. 

Dhe së fundi, po qe se do të duhej të vlerësonim përmbajtjen 

kulturore të arsimimit shkollor, do të thoshim: shkolla është pjesë 

përbërëse e civilizimit; ajo kontribuon për kulturën vetëm nëse 

nuk është dresurë, nëse zhvillon mënyrën e të menduarit kritik, 

nëse i lë hapësirë lirisë shpirtërore të njeriut. Shkolla që servon 

dhe imponon zgjidhje të gatshme etike e politike, nga aspekti i 

kulturës është barbare. Ajo nuk krijon personalitete të lira, veçse 

të nënshtruara dhe, si e tillë, mbase kontribuon për civilizimin, 

por kulturën e shpie prapa.  

 

 

 

__________________ 
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VVëësshhttrriimm  

Nuridin Ahmeti 

Shkenca Islame dhe ndikimi i saj 

në Renesancën Evropiane 

Hyrje 

Mendimi shkencor, si një trajtë e veçantë e mendimit njerë-

zor, paraqet pa dyshim një dukuri që ka nxitur përparim në sho-

qërinë njerëzore në epoka të ndryshme historike.  

Nocioni shkencë është mjaft i përdorur, por çështja e përku-

fizimit të tij është mjaft e ndërlikuar dhe në përmbajtje të tij ka 

ndikuar koha dhe konteksti i qytetërimit ku është zhvilluar ajo 

(shkenca). Me gjithë qasjet e ndryshme ndaj termit shkencë, ith-

tarët e shkencës atë e paraqesin si “një korpus të organizuar dij-

esh, që përfitohet si rezultat i një procesi në përcaktimin e një 

objekti, të hulumtuar sipas një metode të caktuar, që prodhon 

teori”. 

Kohët e fundit ka dy qasje ndaj shkencës: se shkenca është 

absolute dhe universaliste (koncepti pozitivist), dhe se ajo është 

konvencionale (koncepti historik). 
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Konsideroj se në natyrën e këtij punimi, për shkencën konce-

pti historik është më i përshtatshëm, sepse shkencën e koncepton 

në varësi të qytetërimit ku zhvillohet. Prandaj në varësi se brenda 

çfarë botevështrimi është zhvilluar, kemi shkencë kineze, greke, 

islame, perëndimore, etj.  

Lidhur me paraqitjen e mendimit shkencor, ekzistojnë disa 

historianë që pohojnë se ai u paraqit që në epokën e gurit, kur 

njerëzit me gurin si objekt i rrethinës ndërtuan armë, por të cilit 

ndërtim i kishte prirë sigurisht një projekt ide. Natyrisht, këto 

njohuri lindën si nevojë reale e njerëzve të atyre kohëve për të 

përmbushur disa nevoja të domosdoshme të tyre. Hov të madh, 

mendimi shkencor mori gjatë lindjes së qytetërimeve në Lindjen 

e Mesme (Mesopotami), në Lindjen e Largët (Kinë, Indi), pastaj 

në Egjipt, Greqi etj. Në këto qytetërime, mendimi shkencor do të 

zhvillohej dhe do të qarkullonte edhe jashtë kufijve të tij, duke u 

këmbyer si çdo prodhim tjetër.  

Shkenca Islame 

Me paraqitjen e fesë islame në Gadishullin Arabik dhe me 

zgjerimin e saj, mendimi shkencor mori një hov dukshëm më të 

madh. Kjo gjë ndodhi për dy arsye kryesore: 

a) sepse feja islame i detyron besimtarët e saj që të merren me ve-

primtari shkencore dhe 

b) sepse qytetërimi islam ishte i hapur ndaj të arriturave të qytetë-

rimeve të tjera.  

 

Megjithëse Kurani nuk është libër shkencor, në të mund të 

vëmë re shumë sinjalizime shkencore që vijnë në formë përmble-

dhëse e të pashtjelluar, pa analizë dhe pa detaje. Nga 6.236 ajete, 

sa ka gjithsej Kurani, sipas studiuesve, 1.200 prej tyre janë sinja-

lizime shkencore, pra rreth 20% të tërësisë kuranore. Se sa rëndë-

si i jep feja islame zhvillimit të shkencës, dëshmojnë shumë ajete 

kuranore dhe hadithe të Pejgamberit a.s.. Ajetet kuranore bëjnë 
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dallim ndërmjet atyre që dinë dhe atyre që nuk dinë, midis atyre 

që japin kontribut në veprimtari shkencore dhe atyre që nuk japin, 

pra njerëzit e rëndomtë. 

Krijimi i shtetit islam dhe zgjerimi i tij, kulturën dhe sidomos 

shkencën islame e vuri në kontakt me mendimin shkencor persi-

an, grek, egjiptian, indian, etj. Duke mos qenë i mbyllur, por, për-

kundrazi, i hapur ndaj arritjeve të popujve të tjerë, qytetërimi 

islam jo vetëm i huazoi ato të arritura, por edhe i adaptoi dhe i 

zhvilloi për nevojat e tij. Kontakti me këto qytetërime zhvilloi një 

veprimtari të gjerë përkthimi dhe interpretimi të veprave të 

autorëve më të arrirë, duke i dhënë kështu impulse të fuqishme 

mendimit shkencor islam. 

Që në kohën e Pejgamberit Muhammed a.s., Bashkësia e her-

shme myslimane kultivoi një strukturë dijesh, e cila më vonë çoi 

në ngritjen e një tradite shkencore brenda botëkuptimit islam. Rol 

të rëndësishëm në zhvillimin e shkencës ka luajtur Shteti islam, 

duke, krijuar kushte financiare dhe një frymë të lirë të të mendu-

arit, natyrisht duke pasur parasysh kohën për të cilën flasim. 

Si rezultat i zhvillimit të hovshëm të mendimit shkencor, në 

shek. II pas zbritjes së Kuranit, ndodhi ndarja e dijes shkencore 

në kategori të veçanta njohjeje dhe kështu u krijuan shkencat e 

veçanta, fillimisht hadithi, tefsiri, historia, fikhu dhe kelami, e më 

vonë, ndikuar nga shkencat greke dhe persiane, u zhvilluan edhe 

disiplinat e tjera shkencore si: mjekësia, astronomia, kimia, ma-

tematika, muzika, arkitektura, etj. 

Në mjekësi dhe filozofi, kontributi i mendimtarëve nuk ishte 

shumë origjinal, sa ishte në kimi, astronomi, matematikë dhe gje-

ografi, kurse drejtësia (fikhu), filologjia dhe teologjia u formësu-

an në botëkuptime origjinale të të menduarit dhe të të kërkuarit 

shkencor.  
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Linjat gjeografike të ndikimit të 

shkencës islame në shkencën e Renesancës 

Kontaktet e para të rëndësishme të myslimanëve me krishter-

ët e Lindjes erdhën menjëherë pas përfshirjes së Persisë, Shamit 

dhe Egjiptit në Halifatin islam, me se u krijua një shtet multikult-

ural. Shumë nga këto elemente joislame, u integruan në këtë shtet 

dhe dhanë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e shkencës 

dhe kulturës. 

Por me qytetërimin perëndimor, për shkak të faktorëve gjeo-

grafikë, vijat e komunikimit dhe ndikimit, sipas disa studiuesve, u 

ndërtuan në tri drejtime të rëndësishme: a) nga hapësira e Anda-

luzisë, b) nga ishulli i Sicilisë dhe c) nga Luftërat kryqtare.  

Andaluzia është pjesa perëndimore e kontinentit evropian, e 

cila u mor nga myslimanët në vitin 711 dhe për një periudhë prej 

tetë shekujsh u qeveris nga ata. Kjo prani kaq e gjatë e myslima-

nëve në këtë territor, bëri të mundur që kjo të ishte një rrugë 

shumë e rëndësishme e ndikimit të kulturës islame në Evropën 

Perëndimore. Gjatë qeverisjes së Andaluzisë nga myslimanët, ajo 

u shndërrua në një hapësirë rrezatimi civilizues, në të cilën u ha-

pën shumë universitete, shkolla e biblioteka, ku kryenin punë 

shkencore shumë dijetarë jo vetëm nga “Dar es-Selam”-i, por 

edhe Jashtë. 

Shumë qytete të Andaluzisë, si Sevila, Toledo, Kordova, Ma-

llaga, Granada, etj., përveç në qendra administrativo-tregtare u 

shndërruan edhe në qendra të kulturës dhe shkencës.  

Në këto qendra ekzistonin universitete në të cilat përveç stu-

dimeve që i kushtoheshin teologjisë, studioheshin edhe astrono-

mia, kimia, matematika, mjekësia, drejtësia, etj. Krahas këtyre 

universiteteve, ekzistonin edhe biblioteka që kishin një pasuri të 

rrallë e të madhe dhe që, si zakonisht, themeloheshin nga qeveri-

tarë myslimanë, por pasuroheshin edhe nga donacione të persona-

ve privatë. 
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Këto qendra të kulturës dhe dijes ishin të hapura edhe për 

shumë individë që vinin nga Evropa, të cilët, pasi mbaronin studi-

met në Universitetet e Andaluzisë, ktheheshin në Evropën e kri-

shterë dhe atje përhapnin dijet e fituara. Prej tyre duhen veçuar 

Xheraldi nga Kremona dhe Majk Skoti.  

Këta studiues, po dhe të tjerë, filluan një proces të përkthimit 

të veprave të autorëve myslimanë në gjuhët evropiane, me se fi-

lloi një etapë e rëndësishme në kulturën dhe shkencën evropiane, 

e quajtur Renesancë. 

Lidhja e dytë midis Lindjes myslimane dhe Evropës ishte Sic-

ilia dhe pjesa jugore e Italisë, e cila u pushtua nga myslimanët në 

vitin 1827. Ajo që ndodhi në këtë hapësirë, ishte e ngjashme me 

atë që ndodhi në Andaluzi, megjithëse aktiviteti kulturor dhe 

shkencor këtu ishte më i zbehtë. Por rëndësia e kësaj lidhjeje 

ishte se, pasi këto territore ranë në duar të të krishterëve normadë, 

ata u treguan tolerantë dhe të respektueshëm ndaj arritjeve të qy-

tetërimit arabo-islam, bile shkuan edhe më tej, duke inkurajuar 

shumë dijetarë islamë, që të kultivonin edhe më tej dijet shkenco-

re. 

Në këtë drejtim duhet veçuar prijësi i normadëve Roxheri, i 

cili, edhe pse ishte i paarsimuar, inkurajoi shumë dijetarë mysli-

manë, prej tyre edhe gjeografin e njohur El-Idris. 

Lidhja e tretë, që ishte gjithashtu e rëndësishme, ishin luftërat 

kishtare që filluan nga viti 1097, të cilat zgjaten për dy shekuj. 

Këto luftëra u shoqëruan edhe me periudha paqeje, me se ndikuan 

në bashkëjetesën dhe njohjen e këtyre qytetërimeve. Këto luftëra 

rrëzuan shumë paragjykime të Evropës mesjetare ndaj qytetërimit 

islam, duke vërtetuar faktin se ata ishin primitivë karshi myslima-

nëve.  
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Shkenca e Renesancës evropiane 

Në historinë botërore, Mesjeta paraqitet si epoka e prapambe-

turisë dhe errësirës për Evropën, po dhe për territoret e “Dar es-

Selam”-it.  

Kjo gjendje do të ndryshonte në fillimin e epokës së re, kur 

një shtresë e re e popullsisë evropiane, pak e fuqishme deri në atë 

kohë, fitoi fuqinë sociale, e cila do të bënte të mundur një ndrysh-

im të rëndësishëm shoqëror. Ky ndryshim u shfaq si antipod i ku-

lturës së prapambetjes dhe errësirës, e cila u luftua me një armë 

shumë të rëndësishme të quajtur shkencë. 

Scientizmi dhe besimi në shkencë në formën e vet ekspireme-

ntale, qe faktori që përforcoi qytetërimin industrial. Kishës, - e 

cila deri para Renesancës konsideronte se shkencë është logjika 

dhe teologjia, - ngadalë do t’i venitej roli, për t’i lëshuar territor 

një koncepti të ri për shkencën, që ishte shumë më i gjerë dhe i 

ndryshëm. 

Renesanca ishte pra fillimi i një periudhe që shënonte shthu-

rjen e mënyrës dogmatike të të menduarit në Evropë. Si e tillë ajo 

paraqet para së gjithash rilindjen e shkencës, artit, kulturës si pre-

misa të progresit social. 

Dijetarët e kësaj periudhe filluan të tregonin interesim të 

madh dhe dashuri për kulturën e lashtë greke e romake, për gju-

hën, artin, filozofinë, etj. 

Fenomenet historike duhet thënë se janë të ndryshme dhe 

shumëdimensionale, duke filluar nga faktorët politikë, ekonomi-

ko-tregtarë, fetarë, gjeografikë, etj., po në mesin e tyre si faktor 

me rëndësi të madhe, i pranuar së fundi edhe nga autorët perëndi-

morë është faktori islam. Këtu duhen veçuar disa autorë evropi-

anë, të cilët me studimet e tyre, vunë në pah ndikimin e shkencës 

islame në ato evropiane. Të tillë qenë: Blasko Ibanjes, Gustav 

Lubon, Zigrid Hanke, etj.  
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Me këtë rast konsideroj se është me interes të citohet studiu-

esi Bralls, i cili në veprën e tij “Krijimi i njerëzimit”, shkruan:  

“Nuk ka dyshim se bazat e të gjitha shkencave dhe arteve mu-

nd t’i kërkojmë në themelet e kulturës islame. Shkencat e lashta 

kanë qenë dhuratë, të cilat myslimanët i kanë ofruar shkencës 

moderne. Dëshmitë e kulturës islame, bëhen evidente kur shikoj-

më gjurmët e saj në këtë energji kolosale, e cila njerëzimit i ka 

dhuruar atë fuqi të pakufishme, atë energji të shpirtit për kriji-

mtari shkencore dhe shkencat e natyrës.  

Ajo që shkenca moderne ua ka borxh myslimanëve, nuk janë 

vetëm zbulimet befasuese, por është diçka shumë më e madhe, se-

sa mund të merret me mend. Për ekzistimin e vet, shkenca moder-

ne u ka borxh myslimanëve”.  

Ndikimi i shkencave ekzakte islame 

në shkencën e Renesancës evropiane 

Për kontributin e shkencave islame ekzakte në shkencat e kë-

tij lloji të Renesancës evropiane, do të ishte i nevojshëm një trajt-

im shumë më i gjatë, po, duke marrë parasysh natyrën e këtij 

punimi, do të ndalem vetëm në aspektin më përgjithësues të këtij 

ndikimi. 

Shumë autorë theksojnë se Ibn Hejthemi, Kindiu, Ibn Sina, 

Farabiu, El-Havarizmi, e shumë të tjerë, ishin paraprijës dhe më-

sues të margaritarëve të Renesancës evropiane në shkencat ekza-

kte, si Galileut, Njutonit, Keplerit, Kopernikut, etj.  

Në këtë grup të shkencave, studiuesit myslimanë jo vetëm që 

huazuan njohuritë e shkencave të popujve të tjerë për nevojat e 

tyre, por edhe i zhvilluan ato duke vënë themelet e shumë shken-

cave ekzakte, si të algjebrës, kimisë, astronomisë, trigonometrisë, 

duke shënuar përparime revolucionare lidhur me studimet në 

matematikë, fizikë, biologji etj. 
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Shkencëtarët myslimanë po ashtu vunë themelet e metodolo-

gjisë së re kërkimore shkencore për t’i paraprirë Bekonit, Dekartit 

dhe studiuesve të tjerë të Renesancës.  

Kështu, sipas themeluesit të shkencës së kimisë, Xhabir Ibn 

Hajjanit, njohuritë shkencore mund të arrihen vetëm me anën e 

metodës së eksperimentit, duke konsideruar se për shkencat naty-

rore, metoda racionale në vetvete nuk është e mjaftueshme. Andaj 

nën ndikimin e kësaj metode u ndie nevoja e zbulimit të shumë 

instrumenteve, kështu që El-Halimi konstruktoi aparatin për mat-

jen e peshës së trupave në ujë dhe ajër, kurse El-Biruni kon-

struktoi aparatin për matjen specifike të mineraleve, e shumë 

instrumente të tjera në funksion të metodës eksperimentale.  

Me anën e këtyre instrumenteve dhe me përdorimin e meto-

dave të reja, shkencëtarët myslimanë arritën rezultate të shkël-

qyera në matematikë, astronomi, gjeometri, trigonometri, fizikë e 

shkenca të tjera ekzakte. Shkencëtarët myslimanë, kishin njohuri 

për strukturën dhe përbërjen e atmosferës, dhe ata e dinin mirë se 

troposfera është shtresa më e afërt e tokës, ndërsa studiuesit El-

Idrizi, El-Hazimi, El-Biruni zbuluan dhe i vendosën ligjet theme-

lore të gravitetit, duke i paraprirë kështu Isak Njutonit. 

Në fushën e matematikës, studiuesit myslimanë kontribuuan 

duke arritur disa rezultate revolucionare, si përdorimi i shifrës ze-

ro, përdorimi i sistemit decimal, përdorimi i tabelave të logarit-

mit.  

Shkenca e kimisë, siç është pranuar përgjithësisht, dihet se u 

themelua nga studiuesi Xhabir Ibn Hajjan. Deri në këtë periudhë, 

kimia kishte karakter të një disipline që ndërtohej mbi përvojën 

dhe ku ishte akoma në fuqi teoria e katër elementeve, e cila theks-

onte se komunikimi i katër elementeve prodhonte çfarëdo elem-

enti të dëshiruar. Duke përdorur metodën e eksperimentit, Xhabir 

Ibn Hajjani, zhvilloi edhe metoda të tjera kimike, si metodën e 

filtrimit, metodën e distilimit, metodën e desolacionit, metodën e 

kristalizimit, sublimimit, etj. Veprat e këtij autori janë përkthyer 
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në gjuhën latine dhe kanë shërbyer si literaturë themelore përgjatë 

shekujve në universitetet evropiane.  

Në disiplinën e biologjisë, kontributi i studiuesve myslimanë 

gjithashtu ishte i rëndësishëm. Duhet theksuar se Ibn Miskvejhi, 

Ibn Halduni, Ihvan es-safa etj., kanë shkruar për teorinë e evolu-

cionit shumë kohë para Darvinit. 

Për kontributin e myslimanëve në shkenca ekzakte, autori Ca-

rra de Vanx, në veprën “Trashëgimia Islame”, shkruan: “Myslim-

anët kanë qenë shumë përparimtarë në shumë fusha të shkencës. 

Ata i kanë mësuar njerëzimit përdorimin e numrave, ndërsa algje-

brën e kanë vënë në themele shkencore, siç e kanë vënë edhe gje-

ometrinë analitike. Dihet mirëfilli se myslimanët kanë zbuluar 

trigonometrinë sferike, e cila nuk ka qenë fare e njohur tek grekët 

e vjetër. Kur Bota Perëndimore krishtere zhvillonte luftëra barba-

re, myslimanët arabë merreshin me shkenca dhe ruanin me kujdes 

vlerat e tyre fetare e morale”.  

Ndikimi i shkencave sociale islame 

në shkencën e Renesancës evropiane 

Krahas ndikimit në shkencat ekzakte, ndikim po ashtu të rë-

ndësishëm në shkencën evropiane patën edhe shkencat sociale is-

lame, si filozofia, letërsia, historiografia, sociologjia, etj. Ndikimi 

i shkencës islame ishte i ndryshëm, prodhimi shkencor diku ishte 

burimor, diku i prejardhur, po i zhvilluar më tej, e diku vetëm i 

transmetuar. 

Studiuesit islamë - Ibn Rushdi, Ibn Haldun, Farabiu, Ibn Sina 

etj., kanë luajtur një rol të madh në zhvillimin e shkencës dhe ku-

lturës islame, por edhe në inpaktin që patën më vonë tek dijetarët 

e periudhës së Renesancës, si tek Dante, Ruso, Makiavel, Loku, 

etj. 

Sikurse u tha, shumë vepra të autorëve grekë e romakë ishin 

përkthyer në gjuhën arabe dhe kështu u ruajtën nga shkatërrimi 

që bëhej nga autoritetet kishtare. Kështu dijetarët e Renesancës u 
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njohën me thesaret e lashtësisë, pikërisht në saje të përkthimeve 

arabe, por ky nuk ishte kontributi i tërësishëm, ngaqë ata gjitha-

shtu u njohën me komentet e studiuesve myslimanë, që iu bënë 

këtyre veprave të autorëve antikë, si të Aristotelit, Platonit, etj. Se 

sa i madh ishte ndikimi i kulturës islame në atë të Renesancës 

evropiane, dëshmon vepra “Komedia Hyjnore” e Dante Aligierit. 

Sipas orientalistëve spanjollë, “Komedia Hyjnore” e Dante 

Aligierit është konceptuar duke pasur si frymëzim udhëtimin e 

Muhamedit a.s. nga Meka në Mesxhidi Aksa, si dhe ngritjen e tij 

në qiej, duke e krahasuar këtë vepër të madhe të Renesancës me 

veprën “Çlirimi i Mekës” të sufistit Ibn Arebi el-Mursij, mund të 

vërehet qartë ndikimi.  

Përveç ndikimit në letërsi, ndikimi në filozofi ishte po ashtu 

shumë i rëndësishëm dhe i shumanshëm. Evropianët e njohën fi-

lozofinë islame jo vetëm nga përkthimet, po edhe nga studimet që 

studiuesit evropianë bënë në universitetet islame, siç ishte rasti 

me filozofin Roxher Bekonin. Rol të madh në mendimin e Rene-

sancës evropiane kanë pasur filozofët myslimanë, si Halduni, ibn 

Rushdi dhe Ibn Sina. 

Nga këta të tre studiues, duhet veçuar roli i Ibn Haldunit, dhe 

sidomos vepra e tij “Mukadima”, e cila ndikoi tek shumë vepra 

të autorëve të Renesancës, si tek “Sundimtari” i Makiavelit, “Qe-

veria Civile” e Xhon Lokut, “Filozofia e historisë” e Volterit, 

“Idetë filozofike në historinë e njerëzimit” e Herderit, etj.  

Po ashtu edhe roli i dy dijetarëve të tjerë islamë - Ibn Rushdi 

dhe Ibn Sina, ishte i madh, duke qenë se veprat e tyre ishin të 

përkthyera dhe të njohura në Evropën e kohës së Re. 

 

 

 

 

 

 

 



Vështrim 251 

 

Përfundim 

Paraqitja e fesë islame dhe krijimi i Shtetit islam në shek. VII 

të erës sonë, krijuan një klimë të favorshme për zhvillimin e 

shkencave brenda botëvështrimit islam. 

Ky qytetërim i ri me plot energji, ishte i hapur ndaj arritjeve 

të qytetërimeve të tjera, duke i huazuar arritjet shkencore të qyte-

tërimeve të tjera, sidomos nga qytetërimi pers dhe grek. 

Shumë autorë të antikitetit u përkthyen në gjuhën arabe, për 

t’u krijuar mundësinë autorëve islamë që të njiheshin me shkenc-

at e vendeve të tjera. Po shkenca islame nuk mbeti në nivelin e 

përkthimit dhe komentimit të shkencave antike, veçse duhet shtu-

ar se në shumë disiplina shkencore kontributi i tyre ishte origjin-

al. Në këtë drejtim duhet shtuar se myslimanët ishin themelues të 

shumë shkencave, si astronomia, kimia, aritmetika, algjebra, etj. 

Myslimanët po ashtu vunë për herë të parë në zbatim metodën e 

eksperimentit në shkencat ekzakte duke vënë në funksion të kësaj 

metode dhe shumë instrumente të zbuluara enkas. 

Në shkenca sociale kontributi i dijetarëve islamë duhet pra-

nuar se ishte më i zbehtë se ai në shkenca ekzakte, por këtu duhet 

veçuar kontributi i dijetarëve Ibn Sina, Ibn Rushdi, Farabiu, e ve-

çanërisht Ibn Haldun. 

Mendimtarët e lartpërmendur jo vetëm që pasuruan mendimin 

grek të antikitetit, por, edhe me kritika profesionale, edhe me shu-

më ide revolucionare, u paraprinë mendimtarëve të Renesancës 

duke ushtruar ndikim të rëndësishëm. 

Në fund duhet shtuar se Renesanca evropiane nuk mund të 

imagjinohet pa kontributin e shkencës islame, e cila ishte një prej 

faktorëve kryesorë që determinuan këtë etapë shkencore. Për rol-

in e këtij faktori, sot, megjithëse me vonesë, shkenca evropiane, 
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është shumë e ndërgjegjshme dhe, deri në njëfarë mase, edhe mi-

rënjohëse. 
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QQaassjjee  

Sadik Bekr Ajta 

Islami fe e paqes botërore 

Islami në njërën dorë bart shkaqet e ekzistencës së tij, ndërsa 

në dorën tjetër shkaqet e lumturisë së njerëzimit. Prej shkaqeve të 

ekzistencës së tij është të qenët fe e natyrshmërisë së pastër, fe e 

mendjes së arsyeshme dhe e logjikës së drejtë. Njerëzimi, para 

dërgimit të Shpalljes së bekuar islame, jetonte në një anarki tota-

le, që kishte përfshirë gjithë botën, e veçanërisht Gadishullin Ara-

bik e vendet përreth saj. Në mes fiseve arabe ekzistonte armiqësi 

e urrejtje më shumë sesa ekzistonin midis tyre arsyet për paqe e 

bashkëpunim. Dhe arsyeja kryesore për këtë ishte mungesa e 

mjeteve për ekzistencë dhe rrallësia e gjelbërimit e ujit, me të ci-

lat arrihet stabiliteti dhe formimi i shoqërive. Arabi nuk mund të 

siguronte veten, familjen dhe pasurinë e tij, gjë që i shtyri shumë 

prej tyre të mbytnin vajzat e tyre duke u frikësuar nga çnderimi 

dhe robëria.  

Dhe All-llahu xh.sh. e ka thënë këtë më shumë se në një 

vend:  
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"Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet për (lindjen) vajzë, fytyra 

e tij i prishet dhe bëhet plot mllef. Fshihet prej njerëzve, për 

shkak të asaj së keqeje për të cilën u lajmërua (e konsideron 

bela, e jo dhuratë prej Zotit). Mandej, (mendon) a do ta mba-

jë atë, ashtu i përulur, apo do ta mbulojë atë (të gjallë) në 

dhe. Sa i keq është ai gjykim i tyre". (en-Nahl: 58-59) 

"Dhe kur të pyeten ato vajza të varrosura të gjalla. Për çfa-

rë mëkati janë mbytur ato". (et-Tekvir: 8-9)  

Arabët nuk i bashkonte një fjalë a interes. Arabi nuk mund të 

siguronte familjen dhe pasurinë e tij, përveç nëse posedonte armë 

e kuaj, me se do të arrinte fitoren ndaj tjetrit. Nuk krenohej me 

përhapjen e stabilitetit, mëshirës, drejtësisë dhe bashkëpunimit në 

mes njerëzve, po krenohej nëse arrinte të frikësonte e të poshtë-

ronte tjetrin.  

Kjo ishte gjendja mes arabit dhe vëllait të tij arab. Ndërsa ma-

rrëdhëniet që zotëronin në mes arabëve, në njërën anë, dhe dy fu-

qive të mëdha që i rrethonin (persianët dhe romakët), nga ana 

tjetër, nuk ishin më të mira, meqë ato luftonin në mes tyre për 

shtrirjen e sovranitetit të tyre mbi Gadishullin Arabik. Nganjëherë 

ky sovranitet u takonte persianëve, nganjëherë romakëve, e nga-

njëherë e ndanin në mes tyre. Prandaj, Gadishulli Arabik ishte va-

zhdimisht arenë e operacioneve luftarake. Ndërsa popujt e tjerë 

nuk ishin më të sigurt dhe më pak të frikësuar e të lemerisur, por 

në mes tyre dominonte ligji i xhunglës. Kjo gjendje vazhdoi de-

risa erdhi Islami, i cili bashkoi fjalën e i njësoi radhët, i thirri gji-

thë njerëzit të adhuronin një Zot të vetëm dhe të largoheshin nga 

adhurimi i dikujt tjetër veç Tij, përhapi sigurinë e mirëqenien në 

mes qytetarëve dhe që të gjithë i bëri të barabartë para Zotit të 

vetëm, i Cili nuk ka shok:  

"O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam ju prej një mashkulli e 

një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet jush, 

e s'ka dyshim se tek All-llahu më i ndershmi ndër ju është ai 

që është ruajtur më tepër (nga të këqijat), e All-llahu është 
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shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë". (el-

Huxhurat: 13)  

Atij që insistoi të mbetej në fenë e tij dhe refuzoi të hynte në 

këtë fe, nuk u detyrua ta pranonte atë, po përkundrazi, i hapi de-

rën që të hynte në fushën e vëllazërisë njerëzore gjithëpërfshirëse, 

në të cilën nuk ka agresion e as përdhosje të nderit. Nuk u ndaloi 

pasuesve të tij që të bashkëpunonin dhe të këmbenin të mirat me 

jomyslimanët, me kusht që të jetonin në paqe e miqësi me mysli-

manët, e të mos ndërmerrnin ndonjë gjë me se do të dëmtonin 

thirrjen islame e Muhamedin a.s. 

"All-llahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi 

me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju dë-

buan prej shtëpive tuaja. All-llahu i do ata që mbajnë drej-

tësinë. All-llahu ju ndalon t'u afroheni vetëm atyre që ju 

luftuan për shkak të fesë, që ju nxorën prej shtëpive tuaja 

dhe që ndihmuan dëbimin tuaj. Ju ndalon të miqësoheni me 

ta. Kush miqësohet me ta, të tillët janë dëmtues të vërtetë". 

(el-Mumtehine: 8-9)  

Kriteret e luftës në Islam 

Islami, me qëndrimin e tij që t'u kundërvihet atyre që i përdh-

osin gjërat e shenjta të myslimanëve, që t'i edukojë dhe t'i bëjë të 

mendojnë para se të udhëhiqen nga dëshirat e tyre armiqësore për 

t'i sulmuar e për t'i hequr qafe myslimanët, i ka nxitur myslimanët 

që të ndaleshin në kufijtë e marrjes së të drejtës duke mos vazh-

duar sulmin pas marrjes së saj. Dhe për këtë ka vendosur kritere 

të forta që të jenë si kufij, të cilët myslimanët nuk guxojnë t'i ka-

lojnë në luftërat e tyre kundër popujve të tjerë:  

1. Që të jetë për një qëllim të drejtë, si mbrojtja e pronës, e jo nga 

dëshira për zotërim, dhe jo për ndjekje të lakmive të udhëhe-

qësit.  

2. Që të jetë mëshira sllogan i besimtarëve. Nuk duhet të vrasin 

fëmijë, pleq, shërbyes fetarë, robër të luftës, gra, dhe asnjë 
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prej shërbëtorëve të armiqve. Nuk duhet të digjen shtëpitë e 

armiqve ose të shkatërrohen të mbjellat e tyre.  

3. Që të mos e teprojnë me përfitimin nga fitorja e tyre. Nuk 

duhet t'u merren të drejtat e humbësve, të konfiskohet pasuria 

e tyre dhe as të persekutohen për shkak të borxheve të tyre. 

Atyre nuk u merret asgjë tjetër përveç xhizjes, që është një 

shumë të hollash që është shumë më pak në krahasim me atë 

që merrnin qeveritë e atyre popujve të mundur.  

 

Kurani i urdhëron besimtarët që tradhtarin ta trajtojnë si puna 

e tij, e të mos e teprojnë me tirani e torturë, dhe durimi u prefero-

het më shumë se dënimi:  

"Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë 

masë sa jeni ndëshkuar ju, e nëse duroni, pa dyshim ajo 

është më e mirë për ata që durojnë". (en-Nahl: 126)  

Disa prej idhujtarëve, patën thyer marrëveshjen e Hudejbisë, 

por megjithëkëtë Muhamedi a.s. nuk e prishi marrëveshjen me të 

tjerët. Dhe nuk pranonte asnjë idhujtar kurejsh që i vinte gjatë 

periudhës kur ishte në fuqi marrëveshja, duke iu përmbajtur asaj 

për se ishin pajtuar myslimanët me idhujtarët. Njëri prej tyre, i 

quajtur Ebu Rafi'ë, tregon: njëri prej kurejshitëve më dërgoi tek 

Muhamedi a.s.. Posa e pashë Muhamedin a.s., m’u hap zemra për 

pranimin e Islamit. I thashë Muhamedit a.s.: O i Dërguari i All-

llahut! Nuk do të kthehem tek ta. Ndërsa ai ma ktheu: "Nuk e 

thyej marrëveshjen, por kthehu tek ata. E nëse në zemrën tënde 

ndien atë që po ndien tani, atëherë kthehu".  

Për zbatimin e marrëveshjeve nga myslimanët është transme-

tuar më shumë se kaq. Transmetohet nga Hudhejfe ibn el-Jeman 

të ketë thënë: "Asgjë nuk më ka penguar që të jem pjesëmarrës në 

luftën e Bedrit, sikur të mos dilnim unë së bashku me Ebu Husej-

nin. Por na dolën idhujtarët kurejshë, të cilët na morën, pasi thanë 

se dëshironim t'i bashkoheshim Muhamedit. Por ua kthyem se 

nuk e dëshirojmë këtë, por dëshirojmë vetëm të shkojmë në Me-

dinë. Dhe morën nga ne betimin në All-llahun dhe fjalën tonë se 
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do të shkonim në Medine dhe nuk do të luftonim përkrah mysli-

manëve. Kur arritëm në Medinë, e takuam Muhamedin a.s. dhe i 

treguam për atë që na kishte ndodhur, e Muhamedi a.s. tha: "Lar-

gohuni për shkak të marrëveshjes me ta dhe kërkoni mbështetjen 

e All-llahut kundër tyre". 

Akuzë e rreme 

Islami kohët e fundit është akuzuar për armiqësinë e tij ndaj 

pjesëtarëve të feve të tjera dhe për faktin se shpata ishte mënyra 

përmes së cilës u përhap tek popujt e tjerë. Propaganda e këtyre 

thënieve të padrejta u bazua në disa prej ajeteve kuranore, të cilat 

nxisin për luftën në rrugën e All-llahut e mbrojtjen nga dëmet e 

idhujtarëve, duke i ndarë këto ajete kuranore nga kuptimi i tyre 

kuranor i përgjithshëm dhe duke i shpërfillur shumë prej kritere-

ve, të cilat i ka caktuar Kurani e i kanë shpjeguar hadithet e Mu-

hamedit a.s., rezultatet e të cilave janë shfaqur qartë në rrjedhën e 

ngjarjeve historike të çlirimeve islame. Gjithë kësaj i shtohet 

edhe qëllimi i keq i tyre që kanë ndaj kësaj feje. Këto pretendime 

të rreme janë mbështetur në disa prej ajeteve të mëposhtme:  

"O ju që besuat! Luftoni jobesimtarët që i keni afër jush, e 

le ta ndiejnë prej jush grushtin e fortë kundër tyre. E, dijeni 

se All-llahu është me të devotshmit". (et-Tevbe: 123)  

"O Pejgamber, lufto jobesimtarët dhe hipokritët dhe sillu 

rreptë ndaj tyre. Vendi i tyre është Xhehenemi që është për-

fundimi më i keq". (et-Tevbe: 73)  

"Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë 

masë sa jeni ndëshkuar ju, e nëse duroni pa dyshim ajo 

është më e mira për ata që durojnë". (en-Nahl: 126)  

"O Pejgamber! Nxiti besimtarët për luftë…". (el-Enfal: 65)  

Kjo fushatë e padrejtë arriti kulmin e saj pas 11 shtatorit, një 

ngjarje për të cilën myslimanët janë të pastër dhe të cilën ymeti 

islam e ka dënuar para kombeve të tjera.  
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Themi që e ka arritur kulmin e saj, pasi Perëndimi nxiti shu-

më shtete të tjera kundër asaj që e quajtën "terrorizëm islam", pa 

më të voglin hetim për ngjarjen. Kjo ngjarje ishte shkak për gjak-

derdhjen e myslimanëve e shkatërrimin e civilizimit të tyre, histo-

ria e të cilit kurrë nuk ka njohur rrugë të terrorizmit me atë formë 

pa precedent edhe në kohët e egërsisë e barbarisë.  

Është e vërtetë se nuk kemi dëgjuar gënjeshtër më të madhe 

se thëniet e atyre që thonë (duke mos e ditur apo duke qenë injo-

rantë ndaj Kuranit), që Islami është fe e shpatës dhe që marrëdhë-

niet në mes tij e kombeve të tjera, janë marrëdhënie lufte.  

Trajtimi më i lartë 

Kurani, nuk e ka përmendur assesi shpatën në vendin që nuk i 

takon dhe nuk e përdor assesi në vend të diçkaje tjetër.  

Thirrja islame ka filluar në mesin e njerëzve, të cilët e kanë 

luftuar, kanë bërë komplote kundër saj dhe i kanë penguar njerë-

zit që ta pranonin. Prandaj, Kurani i ka urdhëruar myslimanët që 

t'i luftonin ata që i sulmojnë, por duke mos shkelur e cenuar të 

tjerët. All-llahu xh.sh. thotë:  

"Dhe luftoni në rrugën e All-llahut kundër atyre që ju sul-

mojnë, e mos e teproni se All-llahu nuk i do ata që e teproj-

në (e fillojnë luftën)". (el-Bekare: 190)  

Nëse kthehemi e shikojmë luftërat që kanë bërë pjesëtarët e 

besimeve të tjera, do të gjejmë se ata kanë zhvilluar luftëra "të 

shenjta" kundër të tjerëve, shumë herë më shumë se ato që janë 

gjetur në historinë e Islamit. Në kohën tonë kemi parë shumë prej 

thirrësve të "reformimit", të cilët i nxisin kombet të luftojnë ku-

ndër çdo qeverie që qeveris me parimet e tiranisë, dhe nuk beson 

në parimet e lirisë e demokracisë.  

Marrëdhëniet e luftës dhe paqes në mes myslimanëve e fqi-

njëve, aleatëve të tyre, është trajtimi më i mirë që ka njohur his-

toria e civilizimit njerëzor: sigurimi i rrugës, sigurimi i atyre që 

anojnë nga paqja dhe sigurimi i jetesës, udhëtimit e strehimit. E 
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gjithë kjo është rregulluar me marrëveshje e pakte, duke i nxitur 

myslimanët që ta mbrojnë këtë, të tolerojnë ata që thyejnë marrë-

veshjen, me kusht që të sigurohen nga përfundimi dhe nuk de-

tyrohen t'ua kthejnë atyre në të njëjtën mënyrë, në mënyrë që t'i 

shmangen shkatërrimit dhe të ruajnë shenjtërinë.  

Po, Islami e ka lejuar luftën, por e ka kufizuar deri në atë 

shkallë që nuk ka arritur civilizimi i shekullit XX, madje as nuk i 

është afruar. Dhe e ka pastruar nga ajo që kanë përhapur librat, të 

cilat evropianët i konsiderojnë të shenjtë. Në librin e pestë të "Ze-

burit" thuhet: "Kur Zoti yt të lejon të hysh në një tokë, që ta zotë-

rosh, për të cilën shumë kombe janë asgjësuar më parë, atëherë 

luftoni derisa t'i zhdukni deri në të fundit, mos i jepni besë dhe 

mos tregoni aspak mëshirë për ta".  

E keqja e luftës 

Evropianët kanë zhvilluar shumë luftëra në emër të fesë, që 

ishin luftërat më të këqija që janë zhvilluar përgjithësisht në mes 

njerëzve për nga ashpërsia dhe mosrespektimi i të drejtave të nje-

riut në to. Islami nuk është veçuar në mesin e feve të mëparshme 

dhe filozofive bashkëkohore, për faktin që është fe që miraton lu-

ftën. Por si zakonisht, është veçuar për zbutjen e këtyre masakra-

ve njerëzore në shkallën më të fundit që mund të arrihet, duke 

mos shkelur sigurinë e pronës. Prandaj vendosi kufijtë për luftëra, 

vendosi kushte për pushtuesit, - e që të gjitha kishin për qëllim 

kursimin e gjakut njerëzor dhe punën sipas shembujve më të për-

paruar të simpatisë ndaj njerëzimit. 

Luftërat në Islam nuk ishin sulme ndaj objekteve të shenjta, 

nuk ishin mohim i të drejtave e uzurpim i tokës dhe as cenim i di-

njitetit të kombeve, por ishin për mbrojtjen e të drejtave e si pen-

gesë për ata që kërkonin të sulmonin shtetin islam apo ndaj atyre, 

të cilët duheshin mbrojtur e që ishin në aleancë apo në mbrojtjen 

e tyre (myslimanëve) të drejtpërdrejtë, nga pjesëtarët e feve të 

tjera.  
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Kur urdhëron për përgatitjen e forcës dhe gatishmërinë e va-

zhdueshme për përballjen me armiqtë, Islami synon që armiku të 

mendojë shumë herë para se të fillojë sulmin. Dhe me këtë vep-

rim kursehet gjaku në të dy anët. Këtë e vërtetojnë ajetet vijuese:  

"E ju përgatituni, sa të keni mundësi force (mjete luftarake) 

e kuaj të caktuar për betejë kundër atyre (që tradhtojnë) e 

me të (me përgatitje) ta frikësoni armikun e All-llahut, ar-

mikun tuaj dhe të tjerët, të cilët ju nuk i dini (se kush janë), 

e All-llahu i di ata. Çkado që shpenzoni për rrugë të All-

llahut, ajo do t'ju kompensohet dhe nuk do t'ju bëhet pa-

drejtë". (el-Enfal: 60)  

Përgatitja e forcës në Islam erdhi për t’i ruajtur të drejtat dhe 

për parandalimin e gjakderdhjes në të dy anët. Këtë porosi të 

çmuar e përmban drejtpërdrejt ajeti vijues:  

"Në qoftë se ata anojnë nga paqja, ano edhe ti nga ajo, e 

mbështetu në All-llahun. Ai është që dëgjon dhe di". (el-

Enfal, 61)  
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TToolleerraannccaa  iissllaammee  

Muhammed Muhammed Ebu Lejla 

Toleranca në Islam 

Toleranca është element i vlefshëm. Ajo është njëra nga shty-

llat në të cilat ndërtohet morali dhe drejtësia në Islam. Ç’është 

edhe më e rëndësishme, ajo është e veçantë në cilësitë e pejga-

mberëve dhe të njerëzve të mirë, që janë edukuar nëpërmes duar-

ve të pejgamberëve, evliave dhe ulemave të vyeshëm. 

Toleranca në nivel individual është moral i bukur, andaj my-

slimani duhet të ketë tolerancë me myslimanin dhe jomyslimanin, 

me të afërmin, me të njohurin dhe të panjohurin, me mikun dhe 

armikun, etj. 

Esmaja, e bija e Ebu Bekrit r.a., thotë: Shkova te nëna ime që 

ishte akoma idhujtare, e pashë se kishte nevojë për ndihmë, ndër-

kohë që edhe ajo më bëri të kuptoja se kërkonte diçka. E pyeta 

Resulullahun s.a.v.s., a ta ndihmoj? Pejgamberi a.s. tha: “Ndih-

moje nënën tënde. I Lartësuari thotë: Të ndershmit dhe të pasurit 

nga ju, të mos betohen se nuk do t’u japin të afërmve, të varfëve 

dhe atyre që për hir të Allahut lanë vendlindjet e tyre, po le t’ua 
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falin (gabimin) dhe të mos ua zënë për të madhe. A nuk dëshironi 

që Allahu t’ju falë ju.”  

Para se të flasim për tolerancën në Islam, është e nevojshme 

të dimë kuptimin e saj, ngase ajo u shndërrua prej një fjale të 

thjeshtë në një ndjeshmëri, ku burri tolerant dhe gruaja tolerante, 

të dy flasin për vetveten e tyre, me fytyrat e tyre (të ndritshme) 

dhe me sjelljet e tyre, para se të flasin me gjuhët e tyre. Kur të 

shohësh një burrë tolerant, apo një grua tolerante, ty të gëzohet 

zemra dhe ndien një qetësi dhe hapje gjoksi. E kundërta e asaj 

është se ke të bësh me një njeri koprrac, i cili i neverit shpirtrat 

dhe i shtrëngon gjokset. 

Zemërgjerësia është lule e karakterit dhe fryt i etikës së mirë 

e argument udhëzues në qetësimin e shpirtit, zemrës dhe mendjes. 

Shpirtmadhësia dhe zemërgjerësia është lidhëse për të mirë dhe të 

drejtë, kur sqarohet si duhet. 

Tolerancë d.m.th. lehtësim në sjellje dhe bashkëpunim. Pejga-

mberi a.s. ka thënë: “Allahu e mëshiroftë njeriun që është i lehtë 

kur shet dhe kur blen, kur bën matjen (me terezi ) të ndonjë malli 

edhe kur ai i mat dikujt diçka.” (Transmeton Muslimi)  

Tolerancë është edhe përpjekja e respektit të shokut me falë-

nderim dhe lutje për të. Njeriu tolerant ndaj sjelljes dhe moralit, 

edhe njerëzit e tjerë duhet të sillen me të me tolerancë konform 

me ndjenjat dhe ndjeshmërinë e tij fisnike. Pejgamberi a.s. ka thë-

në: “Jam dërguar me fe të drejtë-me drejtësi dhe tolerancë”. 

D.m.th.me fe të lehtë. I Lartësuari thotë: “Dhe nuk ju obligoj në 

fe me ndonjë vështirësi, në fenë e babait tuaj, Ibrahimit. Ai 

edhe më parë, e edhe ky (Kurani) ju quajti myslimanë, e për të 

qenë i dërguari dëshmitar juaji dhe për të qenë ju dëshmitarë 

ndaj njerëzve, pra, falni rregullisht namazin, jepni zekatin, për-

mbajuni Allahut se Ai është ndihmëtari juaj. Sa mbrojtës i mirë 

dhe sa ndihmëtar i madh që është! (Sure El-Haxh, 78). 

Pejgamberi a.s. ka gjykuar me lehtësi dhe butësi me fenë e si-

nqertë e të drejtë në ligjet e së cilës nuk ka lakim e as vështirësi: 

“Thuaj: vërtet Zoti im më udhëzoi në rrugë të drejtë, që është fe 
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e drejtë, fe e Ibrahimit, e cila ishte larg besimeve të kota. Ai (Ib-

rahimi) nuk ishte idhujtar!” (S. El-Enam, 161-162). Mandej ajeti 

tjetër: “Kush ka fe më të mirë se ai që i është bindur sinqerisht 

Allahut dhe, duke qenë bamirës, e ndjek fenë e drejtë të Ibrahi-

mit”. Allahu e zgjodhi Ibrahimin të dashurin më të ngushtë”. 

(Sureja En-Nisa, 125). 

Për shkak të edukimit të myslimanëve me etikën e tolerancës, 

Allahu i ka urdhëruar myslimanët të besojnë në të gjithë pejga-

mberët dhe në të gjithë librat që u kanë zbritur atyre. Allahu i 

Lartësuar na ka lidhur me pejgamberë dhe me popujt e tyre, me 

historinë e tashme e të ardhshme, na ka urdhëruar të pranojmë 

tjetrin që na kundërshton ne, e në rast nevoje, të bashkëpunohet 

me të, pavarësisht nga kundërshtitë dhe (gjërat) negative që janë 

ndërmjet nesh dhe atyre. i Lartësuari thotë: “E ata që besuan 

Allahun dhe të dërguarin e Tij, dhe nuk bënë kurrfarë dallimi 

në asnjë prej tyre, të cilëve do t’u jepet shpërblimi i merituar. 

Allahu fal shumë dhe është mëshirues.” (Sureja En-Nisa, 152). 

Allahu i Lartësuar na ka mësuar në Kuran të jemi tolerantë 

me të tjerët. Nganjëherë edhe t’i bartim disa mundime sipas fuqi-

së tonë. Allahu u ka premtuar atyre që ato i bëjnë për hir të Tij, 

lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër. Për këtë i Lartësuari tho-

të: “Ndëshkimi i së keqes, bëhet me një të keqe në të njëjtën ma-

së, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. 

Vërtet, Ai nuk i do zullumqarët”. (Sure Esh-shura, 40). D.m.th. 

kush e fal atë që i ka bërë zullum ose i ka bërë keq, apo e ka aku-

zuar rrejshëm, e vërtetohet pafajësia e tij, lirohet nga akuza dhe ia 

fal të gjitha ato, Allahu është Ai që do ta shpërblejë me një shpër-

blim të madh dhe do ta ngrejë lart. Në lidhje me këtë i Lartësuari 

thotë: “Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj (të ke-

qen) ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin ki-

shit njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt.” (Sureja Fusilet, 

34). “Kush bënë durim dhe fal, s’ka dyshim se ai është virtyti 

më i lartë (i lavdishëm)”. (Sure Esh-Shura, 43). D.m.th. prej vir-

tyteve të forta që bëhet thirrje për të të punuar me to (duhet që-
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ndruar në to), dhe ua tërheq vërejtjen apo vëmendjen këtu për një 

punë të rëndësishme, - është falja e keqbërësit (nuk duhet falur) 

kur është inkurajim në humbjen e të drejtave, ose dyshohet për 

sherrin më të madh se i pari, po qe se i falet. Në këtë rast falja 

është shpërfillje e të drejtave, dhe jo tolerancë. Jo vetëm kaq, por 

bëhet nxitje për kriminelët që të vazhdojnë krimet e tyre. Dhe të 

nënçmojnë hakun e Allahut dhe hakun e robit. Nuk është toleran-

cë humbja e të drejtave materiale të njerëzve, ose humbja e së 

drejtës së shkollimit të ndonjë komuniteti. Dhe nuk është toleran-

cë (e lejuar) të lejohet prostitucion, zullum (dëm) e devijime të 

tjera. Allahu i Lartësuar thotë: “Të ndershmit dhe të pasurit nga 

ju, të mos betohen se nuk do t’u japin të afërmve, të varfërve 

dhe atyre që, për hir të Allahut, lanë vendlindjet e tyre, po le 

t’ua falin (gabimin) dhe të mos ua zënë për të madhe. A nuk dë-

shironi që Allahu t’ju falë ju? Allahu fal dhe mëshiron shumë.” 

(Sure En- Nurë, 22). 

Edhe atyre që përpiqen t’i kthejnë myslimanët nga feja e tyre, 

Allahu i Lartësuar na urdhëron t’ua falim: “Shumë ithtarë të 

librit (jehudinj e krishterë), edhe pasi u është bërë e qartë e vër-

teta, nga vetë zilia e tyre personale, dëshiruan që pas besimit tu-

aj t’ju kthenin në mosbesimtarë, pra, ju lini dhe largohuni prej 

tyre derisa Allahu të sjellë Urdhrin e Vet. Allahu ka mundësi 

për çdo gjë” (Sure El-Bekare 109). 

Falja e urdhëruar ndaj armiqve në këto ajete, duhet të jetë kr-

ahas forcës dhe largpamësisë (së myslimanëve) ndaj mashtrimeve 

dhe komploteve eventuale që mund të ndodhin: “Të cilët japin, 

kur janë të lirë dhe kur janë në vështirësi, dhe që e frenojnë 

mllefin, që u falin (të keqen) njerëzve, e Allahu i do bamirësit.” 

(Sure Al Imran, 134). 

“E robërit e Zotit janë ata që ecin nëpër tokë të qetë, e kur u 

drejtohen injorantët me fjalë, ata thonë: “Paqe” (Sure El-Fur-

kan, 63). I Lartësuari thotë: “Ti (Muhamed) merre të lehtën, ur-

dhëro për të mirë dhe hiqu prej të padijshmëve.” (Sure A’raf, 

199). 
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Allahu dhe i dërguari i Tij i kanë edukuar myslimanët që të 

jenë tolerantë, dhe i kanë bërë ata që t’ua falin njerëzve e të bëjnë 

pajtime ndërmjet njerëzve, kur ndodhin ngatërresa. Dhe të kenë 

sjellje të mira, ta kthejnë të keqen me të mirë. Gjithashtu Resulu-

llahu na ka urdhëruar me butësi dhe na e ka ndaluar ashpërsinë e 

vrullshmërinë, që na çon në shkatërrim. Xherir ibni Abdil-lahi 

thotë se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Allahu i Lartësuar jep për bu-

tësi atë që nuk i jep vrullshmërisë. Kur e do Allahu një rob (një 

njeri), atij i jep butësi. Një familje që ka privuar butësinë, ata ka-

në për t’u privuar nga të mirat….” (transmetojnë Muslimi dhe 

Ebu Davudi). 

Enesi thotë, se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Lehtësoni, mos vë-

shtirësoni….” (transmeton Buhariu dhe Muslimi). Thuhet se këtë 

hadith e ka thënë me rastin e dërgimit të Muadh ibni Xhebelit dhe 

Musa Eshariut si emirë në Jemen. 

Dhe për lehtësinë (tolerancën) që ka praktikuar Muhamedi 

a.s., Aishja r.a. ka thënë: “Kur kishte dy punë para vetes, gjithnjë 

e zgjidhte me të lehtën, nëse nuk ishte mëkat. Kur ishte mëkat, ai 

ishte njeriu që qëndronte më së largu prej saj. Dhe nuk hakmerr-

ej kurrë për veti për asgjë, përveçse kur shkelej shenjtëria e 

Allahut, për Allahun hakmerrej.” (Transmetojnë Buhariu dhe 

Muslimi). 

Muadhi ka thënë: Më ka porositur mua Resulullahi, duke më 

thënë: “O Muadh, të porosis që të kesh dronë e Allahut, të thuash 

të vërtetën, të zbatosh premtimin, të çosh në vend amanetin, të 

djegësh tradhtinë, të ruash fqinjësinë, të kesh mëshirë ndaj jeti-

mëve, të flasësh butë, të japësh selam, të punosh mirë, të bëhesh i 

kuptueshëm (në dispozita) të Kuranit, ta duash botën tjetër, të br-

engosesh për llogarinë, uli krahët, ta ndaloj sharjen e gjykatësit 

(sunduesit), ose të përgënjeshtrosh të sinqertin, ose t’i nënshtro-

hesh mëkatarit, apo të bësh keq në tokë. Dhe të porosis të kesh 

dronë e Allahut, për çdo gur e dru dhe të pendohesh pas çdo më-

kati, i fshehtë o i hapur”. (Transmetojnë Ebu Nuajmi dhe Bejhi-

kiu). 



 Takvim – Kalendar 2008 266 

Pejgamberi a.s. ka qenë shembulli më i lartë në lehtësi e tole-

rancë dhe bujari, jepte – shpenzonte ku kishte nevojë, nuk linte të 

vinte nata e t’i zinte atij ndonjë dinar apo dërhem. Bujaria e tij 

mund të krahasohet me erën që fryn pa pushuar. Ai ishte i përulur 

për të gjithë njësoj, ishte i mëshirshëm dhe i sjellshëm me njerë-

zit. Ai ka qenë tolerant edhe ndaj armiqve, nuk i hakmirrej askujt 

edhe kur ishte me epërsi të madhe. Atë e ka vërtetuar me rastin e 

çlirimit të Mekës, pas tetë vjetësh në emigrim. Fjala e tij e shndri-

tshme që u tha atyre që e patën detyruar të largohej nga Qabeja 

(Meka): “Shkoni, jeni të lirë”, do të thoshte nuk ka gjykime as 

dënim për gjithë ato maltretime që i kishin bërë atij dhe mysli-

manëve. 

Dhe nga toleranca në ligjin Islam është ajo që ka ardhur nga 

Omer ibni Hatabi, që ishte njeriu më i ashpër i Ymetit të Muha-

medit në fenë e Allahut. Ai thoshte: “Të zgjasë dënimi në dyshi-

me (gjëra të pavërtetuara) është më mirë se ta zbatoj atë pa e 

verifikuar mirë”. Zuhriu tregon nga Urve, se Aisheja- nëna e be-

simtarëve, që ishte një dijetare e madhe në jurisprudencën islame, 

ka thënë: “Ruajuni ndëshkimeve të myslimanëve, sa të mundeni, e 

nëse gjeni ndonjë rrugëdalje, lëshojeni, ngase është më mirë që 

imami (kryetari) a gjykatësi të gabojë me falje se të gabojë me 

dënime.” 

Rëndësia e tolerancës ndërshtetërore 

Është e nevojshme të vendosen marrëdhënie diplomatike ndë-

rshtetërore a ndërkombëtare në bazë të tolerancës, jo vetëm për 

interesa materiale, ngase njerëzia është si një trup, dhe duhet të 

ndikojnë tek njëri-tjetri. E toleranca ndërmjet popujve, lehtëson 

jetën, forcon marrëdhëniet e mira ndërmjet njerëzve, garanton që-

ndrueshmëri shoqërore dhe interesa të ndërsjellë, ndihmon rili-

ndjen e kombeve dhe solidaritetin e tyre, bashkëpunimin e tyre në 

të mira dhe devotshmëri, në vend të luftërave e grindjeve ndërko-

mbëtare dhe rajonale dhe në vend të shkeljes së të drejtave të të 
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tjerëve, e të plaçkitjes së pasurisë së tyre dhe të sigurisë së tyre 

personale. 

Bazën e marrëdhënieve njerëzore në Islam e qartëson Fjala e 

të Lartësuarit: ”O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam ju prej një ma-

shkulli e një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet 

jush, e s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju është ai 

që është i ruajtur (nga të këqijat) më tepër, e Allahu është shu-

më i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”. (Sure El-Hu-

xhurat, 13). 

Të gjithë njerëzit kanë në një origjinë, të gjithë lidhen me tra-

shëgimi, pavarësisht që ndryshojnë ngjyrat e tyre, sasia e tyre, 

mjedisi ku jetojnë etj. Ndoshta nganjëherë ndodhin mosmarrëve-

shje edhe në një familje të ngushtë, apo ndodh ndonjëherë të ketë 

mosmarrëveshje ndërmjet familjes së gjerë njerëzore. Nga ajeti i 

sipërpërmendur, kuptojmë se bazë e epërsisë ndërmjet njerëzve 

nuk është ngjyra a origjina, ose gjuha a kultura, por është devot-

shmëria, d.m.th. ndërgjegjja e gjallë e mbështetur fetarisht, dhe 

veprat e mira. Dëshmi për këtë ka ardhur në Kuran: “Ai është Që 

krijoi vdekjen dhe jetën, për t’ju provuar se cili prej jush është 

më vepërmirë.” (Sure El-Mulk, 2). 

Pejgamberi a.s. ka thënë: “Të gjithë ju jeni të Ademit, e Ade-

mi është prej dheut, nuk ka vlerë (përparësi) arabi ndaj joarabit, 

e as joarabi ndaj arabit, as i ziu ndaj të bardhit, as i bardhi ndaj 

të ziut, përveçse me devotshmëri dhe vepra të mira.” (transmeton 

Ahmedi). 

Atëherë paraqitja se i përmbahet apo (e mban fenë), nuk e jep 

atë vlerë a përparësi dhe kjo nuk garanton shkallë tek Allahu i 

Lartësuar, ngase përmbajtja e fesë duhet të jetë me vlera, jo me 

simbole, dhe sjellje praktike, jo me deklarata boshe, jo edhe zbu-

kurimi i fjalëve të rrejshme për të arritur qëllimin dhe mashtrimin 

e njerëzve. 

Allahu i Lartësuar ka radhitur ligjet e Tij sipas grupeve të nje-

rëzve dhe nivelit të tyre në jetesë, për myslimanë ka bërë ligje të 

veçanta, si në besim, adhurim, sjellje, etikë etj. E për jomyslima-
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nët, si - mohuesit, ithtarët e librave të shpallur, dhe për ata që ka-

në ndonjë fe ose të ngjashme, - dispozitat e tyre janë të veçanta. 

Dhe për këtë gjejmë llojshmëri të qartë në retorikën kuranore dhe 

në hadithe pejgamberike, qofshin ato në përgjithësi apo në veça-

nti. Dhe nga mënyra kuranore që u drejtohet të pranishmëve është 

edhe kjo: “O njerëz”, (O njeri), (O ithtarë të librit), (O besimtarë), 

(O bijtë e Ademit), (O ju që keni besuar). Përveç faktit se Islami 

ka ardhur me fe të lehtë dhe tolerante, ka ardhur të themelojë një-

herë e përgjithmonë Njësinë e Allahut dhe vendosi qëndrim të pe-

jgamberllëkut të Muhamedit a.s., - se shpallja e tij është e fundit 

(d.m.th. se pas Muhamedit a.s. nuk do të ketë pejgamberë, e as li-

bra të shpallur nga i Lartësuari), dhe dominuese në ato që kanë 

kaluar nga thirrjet (e mëparshme), Allahu i Lartësuar ka sistemu-

ar të gjitha të drejtat në bazë të krijimit dhe rregullimit e jo në 

bazë të fesë dhe jetën e ka bërë të drejtë për çdokënd, edhe furni-

zimin për çdonjërin, pa marrë parasysh a beson apo jo. Sepse për-

ndryshe kishin për të vdekur (nga uria) mëkatarët, pabesimtarët, 

ateistët dhe ata që nuk kanë fe fare, e nuk u fle në zemër realiteti. 

I Lartësuari thotë: “Thuaj: A jeni ju ata që nuk i besoni Atij 

që krijoi Tokën për dy ditë dhe Atij i bëni shok/rival, e Ai është 

Zoti i botëve. Ai që në të vuri kodra të forta, ia shtoi të mirat 

asaj dhe brenda katër ditëve të plota caktoi të gjitha kushtet për 

të jetuar në të. Pra, për ata që pyesin (për kohën e krijimit të 

saj)”. (Sure Fusilet, 9-10). 

Të gjitha në këtë gjithësi janë pasuri Hyjnore që i ka krijuar 

Allahu për të mirën e njeriut, kushdo qoftë ai, besimtar a jobesim-

tar, punëtori arrin të fitojë dhe të ketë dobi prej punës së tij. 

Islami na e ka bërë obligim të jemi të barabartë me të gjithë 

njerëzit pa marrë parasysh fenë a ngjyrën e tyre, ngase të drejtat e 

myslimanit janë të parapara me Sheriat, ndërsa për jomyslimanët, 

ato janë të parapara në të drejtën për jetë, atë e ka të garantuar 

Allahu, sikur e kemi përmendur më parë, p.sh. i Lartësuari thotë: 

“Allahu ju urdhëron t’u jepni amanetin të zotëve të tyre dhe, 

kur të gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të drejtë në mes njerë-
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zve. Sa e mirë është kjo që ju këshillon. Allahu dëgjon dhe sheh 

si veproni”. (Sure En-Nisa, 58). Mandej, në një ajet tjetër, thotë: 

“O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir 

të Allahut, edhe nëse është kundër (interesit) të vetvetes suaj, 

kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai (për të cilin 

dëshmohet) pasanik ose varfanjak, sepse Allahu di më mirë për 

ta. Mos ndiqni pra emocionet e t’i shmangeni drejtësisë. Nëse 

shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu di hollësisht ç’punoni”. 

(Sure En-Nisa, 135). 

Allahu i Lartësuar i urdhëron besimtarët t’i zbatojnë kontratat 

(marrëveshjet e lidhura): “O ju që keni besuar, zbatoni marrëve-

shjet (e lidhura)”. Dhe u thotë atyre në të njëjtin ajet, “O ju që 

besuat! Bëhuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut, duke 

dëshmuar të drejtën, dhe të mos u shtyjë urrejtja ndaj një popu-

lli e t’i shmangeni drejtësisë, bëhuni të drejtë, sepse ajo është 

më afër devotshmërisë. Kini frikë Allahun, se Allahu di hollë-

sisht për atë që veproni”. (Sure El-Maide, 8). 

Dhe në ditën që Allahu plotësoi fenë, dhe plotësoi begatitë 

dhe deshi që Islami të jetë fe e këtij ymeti, thotë: “Sot përsosa 

për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për 

ju Islamin fe”. (Sure el-Maide, 3). Në të njëjtin kontekst thotë: 

“Sot u lejuan për ju ushqimet e mira, edhe ushqimet (të therur-

at) e ithtarëve të librit janë të lejuara (hallall) për ju, edhe ush-

qimet (të therurat) tuaja janë të lejuara për ta (u janë lejuar). 

Gratë e ndershme besimtare dhe (gra) të ndershme nga ata të 

cilëve u është dhënë libri para jush, kur atyre u jepni pjesën e 

caktuar të kurorës, por duke pasur për qëllim martesën, e jo im-

oralitetin dhe jo si dashnore ilegale. E kush mohon (tradhton) 

besimin, ai ka asgjësuar veprën e vet dhe ai në botën tjetër është 

prej të shkatërruarve.” (Sure el-Maide, 5). 

Është e ditur se tubimi i njerëzve për të ngrënë (drekë a dar-

kë) vjen për muhabet-miqësi, dhe se martesa bëhet me përzemërsi 

e ngrohtësi me qëllim të shtimit të njerëzve. 
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Vlen të përmendet se e drejta e gruas, ithtare e librit, është si-

kur e drejta e gruas myslimane, d.m.th. se i gëzon po ato të drejta 

tek burri. I Lartësuari thotë: “Pritet që Allahu të vërë miqësi 

ndërmjet jush dhe atyre me të cilët kishit armiqësi, Allahu është 

i fuqishëm, Allahu i fal mëkatet, është mëshirues. Allahu nuk e 

ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju lu-

ftuan për shkak të fesë, dhe as nuk ju dëbuan prej shtëpive tu-

aja, Allahu i do ata që ruajnë drejtësinë”. (Sure El-Mumtehine, 

7-8). 

Ndoshta thuhet - pse Islami nuk e lejon myslimanen të marto-

het me një ithtar të librit, sikur e lejon burrin. Ne themi se kjo 

është e paraparë me normë a rregull, sepse Islami është fe e fundit 

dhe korrigjuese e feve të mëparshme. (Këtu shtrohet çështja e 

gjenealogjisë; Islami gjykon se fëmijët i takojnë fesë së babait, e 

me këtë program a me këtë metodë islame, martesa ka garanci 

vazhdimësie dhe garanci për të drejtat e fëmijëve. Në përputhsh-

mëri me gjithë këtë, këto janë veçoritë e Sheriatit islam. Këtu mu-

nd t’i shtojmë edhe këto arsyetime, (pse nuk i lejohet myslimanes 

të martohet me një ithtarë të librit), ngase ai – ithtari i librit - edhe 

pse është ithtar i librit, Kuranin nuk e beson dhe në rast ngatë-

rrese, ai mund ta ofendojë myslimanen në bazë fetare, qoftë të 

fyejë Kuranin dhe qoftë Pejgamberin a.s., të cilin nuk e besojnë 

ata, kurse myslimani i beson të gjithë pejgamberët dhe të gjithë 

librat e shpallura. Allahu i Lartësuar i ka lavdëruar pejgamberët e 

mëparshëm dhe besimin ndaj tyre e ka bërë pjesë të besimit të 

përgjithshëm për çdo mysliman. Gjithashtu i ka lavdëruar njerëzit 

e mirë të popujve të këtyre pejgamberëve. Allahu i ka lavdëruar 

apostujt e Isait a.s., banorët e shpellës (As-habu-l-kehf), gruan e 

Faraonit, magjistarët e Faraonit, të cilët besuan pasi panë argume-

ntet që i paraqiti Allahu Musait a.s., përballë asaj që u ofroi sund-

uesi i Egjiptit-Faraoni, nëse dalin fitues kundër Musait a.s. 

Mirëpo, këta nuk i mashtroi pasuria e madhe e premtuar nga Fa-

raoni, as afria, po iu bindën mrekullisë së Musait a.s. – shënim i 

përkthyesit) 
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Kjo kuptohet nga Fjalët e Allahut të Lartësuar: “Ndër ithtarë 

të librit ka asish që, po i besove një sasi të madhe (ari), ai ta 

kthen atë, por ka të tillë që, po i besove një dinar, ai nuk ta 

kthen atë, përveç nëse i rri gati gjithnjë (ia kërkon pandarë). 

Këtë (e bëjnë) për arsye se ata thoshin: ”Ne nuk kemi kurrfarë 

përgjegjësie ndaj (pasurisë që e marrim) të të paditurve (arabëve 

analfabetë). Pra, duke e ditur të vërtetën, ata bëjnë gënjeshtra 

ndaj Allahut”. (Sure Ali Imran, 75). 

Allahu i Lartësuar nuk i ka konsideruar të barabartë të gjithë 

ithtarët e librit, ndaj mosbesimit të tyre të Muhamedit a.s. për pej-

gamber, por e ka pohuar se ka prej tyre që janë besnikë. I Lartë-

suari thotë: “O ju që besuat, në qoftë se ju i bindeni një grupi të 

tyre që u është dhënë libri, ata, pas besimit tuaj, do t’ju kthejnë 

në mosbesimtarë”. (sure Ali Imran, 100). Nga kjo shihet se 

Allahu i Lartësuar nuk thotë se të gjithë ithtarët e librit do të kër-

konin kthimin e myslimanëve nga Islami, por disa prej tyre, ata 

janë fanatikët që përpiqen t’i largojnë myslimanët nga feja e tyre, 

për përfitime të kësaj bote dhe shtytje jomorale. I Lartësuari tho-

të: ”Ata (ithtarët e librit) nuk janë të njëjtë. Nga ithtarët e librit 

ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë ajetet e Allahut 

duke u lutur.” i besojnë Allahut dhe Ditës së Gjykimit, këshi-

llojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat, përpiqen për punë 

të dobishme, - dhe ata janë prej të mirëve. E çfarëdo të mirë që 

bëjnë, ajo nuk u mohohet. Allahu i di shumë mirë të devotsh-

mit.” (sure Ali Imran, 113-115). 

A thua, pas kësaj dëshmie, ka dëshmi tjetër për interesin e 

ithtarëve të librit! Dhe nga ligjet e vendosura për jomyslimanët në 

Sheriatin islam, prej tyre ajo që është e veçantë në kohën e paqes, 

po edhe e veçantë në kohën e luftës. Allahu i Lartësuar ka ndaluar 

armiqësinë ndaj tyre, ose marrjen nëpër këmbë të të drejtave të 

tyre, Allahu i Lartësuar thotë në formë të përgjithshme: “Allahu 

urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga 

imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që 

të merrni mësim.” (sure En-Nahël, 90). 



 Takvim – Kalendar 2008 272 

Allahu i Lartësuar ka bërë ekzekutimin e përgjithshëm për 

gjaqet, nuk ka bërë dallim në mes gjakut të myslimanit dhe të jo-

myslimanit. I Lartësuari thotë: ”Ju të zotët e mendjes, kjo masë e 

dënimit është jetë për ju, ashtu që të ruheni (nga mbytja e njëri 

tjetrit).” (sure El-Bekare, 179). Mandej në Kuran thuhet: “E nëse 

ndokush prej idhujtarëve të kërkon strehim (ty Muhamed), stre-

hoje, në mënyrë që t’i dëgjojë Fjalët e Allahut (Kuranin), e ma-

ndej përcille deri në vendin e tij të sigurt. Kjo, sepse ata janë 

popuj që nuk dinë (të vërtetën e fesë islame)”. (sure Et-Tevbe, 

6). 

Nga kjo kuptojmë se myslimani është i obliguar të ushqejë 

atë që e ka marrë nën mbrojtjen e tij nga pabesimtarët, dhe ta dër-

gojë në vendin e tij të sigurt, e fundi i ajetit jep shenjë të qartë se 

nuk kanë arsyetim për ata kinse nuk u ka ardhur Islami i vërtetë, 

(d.m.th. se ata vetë duhet të kërkojnë të vërtetën) dhe se është 

obligim i myslimanëve t’i mësojnë ata që nuk e njohin Islamin, 

ose e sulmojnë armiqësisht pa dije. Në Sahihun e Buhariut dhe në 

atë të Muslimit thuhet se Eba Murre shërbëtor i Umihanes të bijës 

së Ebu Talibit, i cili thotë, Umihanja thotë se në vitin e çlirimit të 

Mekës shkova te Resulullahu s.a. v.s., e gjeta atë duke u pastruar, 

e bija e tij Fatimeja i rrinte si perde – mbulesë. Ajo thotë i dhashë 

selam, ai tha (kush është kjo) unë thashë jam Umihani, bija e Ebu 

Talibit, ai tha: Mirë se vjen, Umihani. Kur u pastrua, u ngritë dhe 

i fali tetë reqate namaz, i mbështjellë me një teshë të vetme. Kur e 

kreu namazin, i thashë: o Resulullah, djali i nënës sime, pretend-

on se e ka luftuar një njeri që e kam siguruar unë (e ai është Fulan 

ibni Hubejri). Resulullahu tha: ”Edhe ne e sigurojmë atë që ke 

siguruar ti, oj Umihani.” 

I Lartësuari thotë: “Për (shkak të atij krimi) Ne u shpallëm 

(ligj) beni-israilëve se 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 të kishte mbytur gjithë nje-

rëzimin. E kush e ngjallë (bëhet shkak që të mbetet ai gjallë), 

është si të kishte ngjallur (shpëtuar) të gjithë njerëzimin. Atyre 
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(beni-israilëve) u erdhën të dërguarit Tanë me argumente, ma-

ndej edhe pas këtij (vendimi), shumë prej tyre e teprojnë (kaloj-

në kufijtë në vrasje) në këtë tokë”. (Sure El-Maide, 32). Kuptimi 

për atë shkak d.m.th. vazhdimi i shkeljes së shenjtërisë së jetës 

njerëzore dhe për shkak të shëmtimit të krimit të mbytjes (së nje-

rëzve), përhapjes së kaosit në tokë, - Allahu e ka bërë të barabartë 

mbytjen e një njeriu me mbytjen e gjithë njerëzimit, ngase vazh-

dimi i mbytjes, mospengimi dhe mosdënimi i atij që bën krime e 

shkatërrime, është i dëmshëm për njerëzinë dhe barazohet me 

vrasjen e të gjithë njerëzve. Në anën tjetër, ai që ngjall një njeri (e 

ndihmon, duke e nxjerrë nga ndonjë vështirësi), është sikur të ke-

të ngjallur mbarë njerëzimin, sepse ai, duke penguar agresionin 

ndaj tyre, e ruan jetën e njerëzve, prandaj sevapi i tij është sikur 

të ngjallte të gjithë njerëzit. 

Nga sa u tha më lart, e pamë se Islami është fe e lehtë e ndër-

tuar mbi vëllazërinë njerëzore, është besim dhe etikë e mirë nje-

rëzore, largon vështirësitë, duke u bazuar në librin që Allahu i 

Lartësuar e zbriti të ndarë – në një interval kohor që zgjati për 23 

vjet –, që të jetë më i përshtatshëm për ta mësuar përmendsh dhe 

për të ruajtur përmbajtjen e tij në jetën e përditshme, prandaj Ku-

rani u bë moral i Muhamedit a.s. Kështu e ka cilësuar Aishja r.a., 

duke thënë: “Kurani ka qenë etika e tij”. Pra, Resulullahu s.a.v.s. 

e ka praktikuar Kuranin për vete dhe për shokët e tij, derisa Kur-

ani u bë etikë, ose natyrë e dytë për myslimanët e parë. Kështu u 

përhapën Islami dhe Kurani, me përhapjen e myslimanëve në to-

kë. Ashabët dhe tabiinët (gjenarata e dytë pas Pejgamberit a.s.), 

ecnin me Kuran në dorë, në zemrat dhe në mendjet e tyre. Pra-

ndaj, njerëzit pranuan fenë e tyre, për shkak të tolerancës së tyre, 

etikës së mirë dhe sinqeritetit të tyre. 

Pejgamberi a.s. ka aplikuar mësime islame ideologjike, adhu-

ruese, e për myslimanët ka aplikuar edhe dispozita të shitblerjes 

dhe moralit. Këtë e ka aplikuar edhe për jomyslimanët, por pa 

shtrëngim apo dhunë. Myslimanët kanë mësuar prej tij vetëm 

ashtu si e ka mësuar Allahu: “Nuk ka dhunë në fe”. (Sure El-Be-
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kare, 256). Nuk duhet të sfidohet dinjiteti njerëzor me fjalë, punë, 

nxitje a shpërfillje në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në 

shtetin Islam, pa marrë parasysh identitetin e tyre fetar: “Ithtarët 

e librit mos i polemizoni ndryshe (kur i thirrni në fenë tuaj), veç-

se ashtu si është më së miri.” (Sure El-Ankebut, 46). 

Myslimanët kanë dëgjuar fjalën e Pejgamberit a.s. që ka 

thënë: “Kini kujdes, se kush i bën zullum atij që është në mbrojtje 

(të shtetit islam), ose e ngarkon me ndonjë tatim më shumë sesa 

ka mundësi, ose i merr diçka pa të drejtë, unë ngrihem kundër tij 

në Ditën e Kiametit”. (transmetojnë Ebu Davudi dhe Buhariu në 

Sahihun e tij). 

Pejgamberi a.s. me shokët e tij patën pritur delegacionin e të 

krishterëve të Nexhranit në Xhaminë e tij, ku pati biseduar me ta 

dhe shfaqi respekt ndaj delegacionit të tyre. 

Mandej Pejgamberi a.s. dërgoi një grup myslimanësh në Ha-

beshen krishtere (Etiopia e sotme) për të jetuar atje, që të mbro-

heshin nga mbreti i atjeshëm i drejtë e fetarë - Nexhashiu. 

Pejgamberi a.s. kur i vëllazëroi muhaxhirët dhe ensarët në 

Medinë, nuk e bëri atë në dëm të jomyslimanëve që jetonin në 

Medinë, por e bëri edhe vëllazërimin ndërmjet myslimanëve e çi-

futëve. Ajo që shkroi ai në dokumentin qytetar, nuk është shkruar 

asnjëherë në histori një dokument si ai ndërmjet myslimanëve 

dhe çifutëve. E myslimanët nuk kishin nevojë për ndonjë doku-

ment, ngase ata e kishin Kuranin, kushtetutë të tyre. Po çifutët 

nuk e besuan Kuranin, prandaj Pejgamberi a.s. shkroi dokumentin 

e njohur apo kushtetutën qytetare për mbrojtjen e të drejtave të 

tyre. Pejgamberi a.s. në atë dokument, i konsideroi: “jehudët si 

popull besimtar”. Kështu, pra, Islami fshiu, shlyen ndjenjat e in-

ferioritetit, nga i cili vuajnë pakicat në shumë shtete të botës së 

sotme, Islami bëri respektin, pjesëmarrjen në të drejta dhe obligi-

me qytetare si themel të qytetërimit. Madje edhe kur dolën jehud-

ët nga teksti i dokumentit (sahifja) dhe e luftuan Resulullahun, 

myslimanët erdhën tek Pejgamberi a.s. dhe sollën diçka që kishin 

marrë tek jehudët, e Pejgamberi a.s. gjeti në mesin e atyre gjërave 
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një letër të vjetër me shkrime dhe pyeti ç’ishte ajo? Ata iu përgji-

gjen se ajo ishte letër e Tevratit të jehudëve. Pejgamberi a.s. tha: 

“Kthejuni atyre, se ata janë më të nevojshëm për të, t’ua mësojnë 

atë fëmijëve të tyre.” 

Pejgamberi a.s. nuk kërkoi nga jehudët (çifutët) që t’i ndërro-

nin librat e tyre, ose mësimet e fesë së tyre, dhe as ndërhyri në as-

gjë ndaj tyre, po përkundrazi, ua ruajti veçoritë e tyre, respektoi 

qenien e tyre si njerëz, në përputhshmëri me parimet islame, u le-

htësoi mbrojtjen e fesë, pikërisht për t’i përfituar zemrat e tyre. 

Pejgamberi a.s. veproi njësoj edhe me mushrikët arabë, ai pranoi 

të hynte në negociata, që përfunduan me marrëveshjen e Hudejbi-

së. Ajo është pioniere në historinë islame, ajo ishte edhe si ndërp-

rerje e gjakderdhjes dhe ruajtje e jetës së njerëzve. Dhe, kur u nis 

Pejgamberi a.s. për në Mekë, për ta çliruar, shfaqi përulje të ma-

dhe dhe i nxiti njerëzit-myslimanët që të kishin mëshirë e edukatë 

kur të hynin në qytetin e shenjtë. Kur dëgjoi se Sead ibni Ubade, 

njëri nga komandantët ushtarak kishte ndarë ushtrinë dhe i pas-

kësh thënë Ebu Sufjanit: ”Sot është ditë e kasaphanës, sot lejohet 

e ndaluara”. Për atë deklaratë të pavend e të pamatur, Pejgamberi 

a.s. e shkarkoi nga posti i komandantit dhe i tha: “Sot është ditë 

mëshire, që madhërohet shenjtëria.” 

Dhe, kur hyri në Mekë si triumfues ndaj atyre që e luftuan, 

dhe e detyruan të largohej nga vendi i shenjtë-Qabeja dhe vendli-

ndja e tij, Meka, nga maltretimet që u bënin myslimanëve idhujt-

arët e Mekës, ai qe në nivelin më të lartë të forcës, po megjithatë, 

nuk iu hakmor askujt, pa marrë parasysh mundimet që u kishin 

bërë myslimanëve. Me të hyrë në Meke Pejgamberi a.s. tha: 

“Shkoni, jeni të lirë, nuk ka ndëshkime ndaj jush sot, Allahu na 

faltë ne dhe ju”. 

Fjala më e sinqertë që kanë thënë arabët në cilësimin e faljes 

së tij ndaj mekasve, është: “Vëlla i ndershëm dhe djalë i vëllait të 

ndershëm.” Kjo ishte një ditë e faljes së përgjithshme dhe ditë e 

fitores më të madhe, ditë e vendosjes së paqes dhe kthimi i she-

njtërisë së gjakut, pasurisë dhe kumtesë e të drejtave (njerëzore). 
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Me çlirimin e Mekës, para Islamit u hap gjithë bota. Omer 

ibni Hatabi shkoi në Bejtul-Makdes (shtëpia e shenjtë-Mesxhidul 

Aksa në Jerusalem) me ftesën-kërkesën e Patrikut të Jerusalemit 

dhe atje i mori çelësat e qytetit me një dashuri e siguri. 

Për mirëkuptimin që patën gjatë pranim-dorëzimit të çelësa-

ve, të krishterët kishin përgatitur ushqim, e Omeri r.a. dërgoi një 

delegacion me Aliun r.a. në krye që të hanin ushqimin që u kishin 

përgatitur vëllezërit e tyre - të krishterët e Palestinës në Kishë. 

Atje Omeri ofroi një shembull të mrekullueshëm për tolera-

ncë dhe lehtësi, kur refuzoi të falej në kishën Kijame. Atë e ju-

stifikoi me fjalët e tij: “Të mos ndodhë që dikush të mund ta 

shndërrojë atë në Xhami me argumentin se Omer ibni Hatabi 

është falur në të.” 

Populli i vendeve të çliruara, mirëpriti myslimanët dhe iu ba-

shkua për t’i luftuar ata që i kishin kolonizuar vendet e tyre dhe i 

kishin degraduar e nënshtruar, në emër të fesë. Myslimanët nuk 

silleshin me njerëz si luftëtarë ngadhënjyes. Prandaj mbetën lidhj-

et islamo-krishtere, një shenjë e dalluar tolerance ndërmjet dy po-

pujve dhe mbetën kishat, sinagogat e manastiret sikur ishin, por 

edhe të krishterët mbetën në vendet e tyre, nuk dolën prej tyre 

(d.m.th. nuk u përndoqën nga myslimanët). 

Kalifët e parë i nxitnin myslimanët t’u bënin mirë të tjerëve, 

t’i respektonin të drejtat qytetare të jomyslimanëve. Omeri r.a. 

gjatë sundimit të tij të drejtë, ndaloi çdo të padrejtë ndaj jomysli-

manëve, qoftë vrasje e të krishterëve, grabitje e pasurisë, dhunim 

i nderit (familjar) dhe të mos u shkaktohej të krishterëve kurrfarë 

dëmi. 

Kohët e fundit është zbuluar dokumenti i kohës së sundimit të 

Ejubinjve, sipas të cilit valiu i myslimanëve i porosiste ushtarët e 

vet të mos u shkaktohej ndonjë e keqe të krishterëve, faltoreve të 

tyre, qofshin ato kisha a manastire, t’u bënin mirë e të silleshin 

mirë me njerëzit e feve jomyslimane dhe t’ua rritnin të ardhurat e 

atyre që ishin në nevojë (materiale). E me ndihmën e tyre, atyre u 

bëhet më e lehtë aktiviteti i tyre fetar. Me këtë veprim ata i përve-
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tësuan të krishterët (e Shamit e të Egjiptit, ngase ata jetonin në li-

rinë e plotë fetare e qytetare). Ata ndanin të mirën dhe të keqen së 

bashku. Kjo më së miri u dëshmua kur u sëmur Ahmed Tulluni, 

sundues i Egjiptit, për të cilin u dëshpëruan myslimanët e të kri-

shterët; edhe të krishterët hynin në xhami të luteshin për të dhe 

për shëndetin e tij. Po ashtu, kur vdiq Imam Evzai r.a. në Sham, 

në varrimin e tij morën pjesë të gjithë ata që qenë në Bejrut, të 

krishterët dhe myslimanët, saqë thuhet se nuk mbeti askush në 

shtëpinë e vet. 

Nga sa u tha, e shohim se Islami është përhapur me forcën e 

Kuranit dhe me sjelljet e mira e me shembuj të mirë. Myslimanët 

ishin shembull i tolerancës në raport me të tjerët. Myslimanët nuk 

përdorën shpatën, përveçse në vendet që kanë qenë të okupuara 

nga forca të huaja tirane. Ato forca ishin të interesuara të mbanin 

nën kontroll dhe kishin pretendime për të nënshtruar dhe robëruar 

përgjithmonë Xheziren Arabe.  

Me paraqitjen e Islamit si forcë e drejtësisë, ato vende u çliru-

an nga okupatorët e pamëshirshëm dhe iu kthyen të drejtat popu-

llit të atyre vendeve. Nuk ka pasur ndonjë ballafaqim ndërmjet 

myslimanëve dhe jomyslimanëve, po ka pasur ballafaqime ndër-

mjet romakëve (okupatorë) dhe myslimanëve. Kurrë nuk ka pasur 

ballafaqim ndërmjet myslimanëve dhe të krishterëve arabë, pra-

ndaj këto vende kanë hyrë në Islam për një kohë relativisht të 

shkurtër. Shumica e atyre vendeve kanë hyrë me marrëveshje pa-

qësore. Të krishterët arabë qëndronin në një rresht (me mysli-

manët) kundër kolonizuesit romak; e njëjta gjë ndodhi edhe në 

Magrebin arab, po edhe në luftërat kryqtare (kryqëzatat). Të kri-

shterët arabë luftonin në radhët e myslimanëve kundër armikut të 

përbashkët, sikur është edhe sot në vendet arabe, ata luftojnë krah 

për krahë për vendin e tyre (si p.sh. në Palestinë). 

Është realitet i pakontestueshëm, se popujt e Shamit dhe Egji-

ptit kanë hyrë në Islam vullnetarisht, duke parë drejtësinë dhe to-

lerancën e myslimanëve që hasën këta popuj tek myslimanët, dhe 

kjo vazhdon edhe sot e kësaj dite. 
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Po përfundojmë me këtë shembull, i cili tregon ndërlidhjet 

ndërmjet myslimanëve dhe të krishterëve në Egjipt kur e çliroi 

Egjiptin Amr ibnul-Asi. Ai e ktheu Patrikun Astifanos në pozitën 

që e kishte më parë në Aleksandri. Atë e kishin internuar romakët 

trembëdhjetë vjet më parë. Valiu i Egjiptit, Amr ibnul-Asi, e priti 

personalisht kur ai arriti në Aleksandri. 

Patriku iu ka drejtuar turmës së tubuar dhe u tha: “Këtë drej-

tësi dhe barazi e kam ëndërruar qysh moti, e ëndrra ime u bë re-

alitet.” 

Kështu, pra, zbardhet toleranca islame, teorikisht dhe prakti-

kisht, gjatë historisë. 

 

Përktheu: 

Bajrush Ahmet 



PPiikkëëppaammjjee  

Dr. Hajredin Hoxha 

Dukuria e terrorizmit 
(trajtimi i saj ndërmjet përpjekjeve 

diplomatike, ajeteve kuranore 

dhe thënieve profetike) 

Hyrje në botën e terrorizmit 

dhe tiparet e terroristëve 
(diagnostikimi i sëmundjes) 

Thotë Allahu në Kuranin fisnik: 

“Ruajuni nga e keqja (nga dënimi) që nuk i godet vetëm ata 

që bënë mizori prej jush, (por edhe të mirët), dhe ta dini se 

All-llahu është ndëshkues i rreptë“.1 

“Për shkak të veprave (të këqija) të njerëzve, janë shfaqur 

në tokë e në det të zeza (bela, skamje, katastrofa, humbje e 

bereqetit etj.), e për ta përjetuar ata një pjesë të asaj të keqe-

je që bënë, ashtu që të tërhiqen (nga të këqijat)“.2 

                                                 
1 el-Enfale, 25. 
2 err-Rrum, 41. 
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“Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e nje-

rëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija 

dhe të besoni në All-llahun. E sikur ithtarët e librit të beso-

nin drejt, do të ishte shumë më e mirë për ta. Disa prej tyre 

janë besimtarë, po shumica e tyre janë larg rrugës së 

Zotit“.3 

Bazuar në këto dhe në tekste të tjera kuranore, ne obligohemi 

të urdhërojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, ta pengoj-

më tiranin dhe mëkatarin nga dhuna dhe mëkatet. Sepse, për-

ndryshe, Allahu, për shkak të disa njerëzve të paktë që luajnë me 

sigurinë e njerëzve dhe bëjnë shkatërrime në tokë, do të na ndë-

shkojë të gjithë, ngase ndëshkimi i Allahut sikur nuk shtyhet, po 

ashtu as nuk dallon të mirin nga i keqi, myslimanin nga jomysli-

mani; ai i përfshin të gjithë... 

Sot, ymeti islam sa vuan nga armiqtë e jashtëm, të cilët i janë 

vërsulur për t’ia thithur gjakun, për t’i grabitur pasurinë, për të 

shkaktuar dyshime në besim e fe, duke u ndihmuar edhe nga glo-

balizmi dhe shekullarizmi, dhe kjo nëpërmjet mjeteve të informi-

mit, të shkruara apo elektronike qofshin, me pretekst të përhapjes 

së të “mirës“, kulturës, civilizimit, globalizmit dhe demokracisë, - 

ai po aq, në mos më shumë, vuan edhe nga plasaritjet e brendsh-

me të strukturës së tij. Divergjencë në të menduar e të besuar, 

ndarje në lëvizje, grupe, medh’hebe e parti, mbytje dhe dëbim 

nga shtëpitë të njerëzve të pafajshëm dhe të shtyrë në moshë, 

pleq, gra apo fëmijë të jenë ata...Të gjitha këto janë pjellë fatzezë 

e kësaj divergjence, përçarjeje dhe fatkeqësie fetare e njerëzore 

që ka sulmuar rëndë Botën Islame.  

Në disa vende të Botës Arabe dhe Islame janë shfaqur disa të 

rinj myslimanë, të cilët bëjnë thirrje për rikthimin në Islam. “Xhi-

had, Xhihad!“, “Vdekje nëpunësve dhe hipokritëve“, janë moto të 

tyre.  

                                                 
3 Ali Imran, 110. 
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Po të analizojmë dhe të shtjellojmë çështjen e tyre, do të sho-

him se ata janë bartës të ideve të prapambetura dhe ekstreme. Ata 

prej Islamit hise kanë vetëm emrin e tij, sa kohë që kundërshtojnë 

udhëzimet e tij. Ata shkaktojnë trazira, rrëmuja, kaos dhe skanda-

le në tok, po mendojnë se janë duke vepruar drejt. Tronditin dhe 

trazojnë thellë qetësinë shpirtërore, ideore dhe politike të mysli-

manëve. Bëjnë thirrje për të mos respektuar prijësit, kundërshti-

min dhe kryengritjet ndaj tyre, dhe jo vetëm kaq, ata edhe nxisin 

rininë që, krahas kësaj kryengritjeje, të luftojnë edhe të gjithë ata 

që gjenden përkrah këtyre liderëve, pa marrë parasysh se a janë 

dijetarë, persona të organit të sigurisë, etj. Fatkeqësisht, e tërë kjo 

marrëzi kryhet në emër të urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga 

e keqja e përhapjes së të mirës dhe luftimit-pengimit të së keqes. 

Predikojnë dashurinë për vlera e virtyte, për mirëkuptim në mes 

njerëzve, kurse realiteti i tyre dëshmon të kundërtën. Ata rrokën 

armët për të luftuar të gjithë ata që nuk ndajnë mendim të njëjtë 

me të tyre dhe nuk besojnë sikurse besimi-bindja e tyre. Shembu-

lli i fjalëve të tyre është sikurse shembulli i Faraonit, i cili u tha 

izraelitëve: 

...Faraoni tha: "Unë nuk kam mendim tjetër t'ju jap përveç 

atij që ju thashë, dhe nuk jam duke ju udhëzuar tjetër për-

veçse në rrugën e drejtë!”.4 

Ne, duke studiuar tekstet kuranore dhe ato profetike, me lejen 

e Allahut, do të arrijmë tek rrënjët e këtij problemi shoqëror dhe 

fetar. Do të njihemi edhe me ligjet e Allahut nën kupolën e këtij 

kozmosi dhe me mënyrën e ndërrimit dhe largimit të së keqes. Do 

të bindemi se rekomandimet kuranore janë shërimi më adekuat! 

Ky studim do të diagnostikojë këtë sëmundje duke u nisur 

nga parimi bazë se terrorizmi, para së gjithash, është një sëmu-

ndje ideologjike, dogmatike (doktrinë fetare) dhe rrënjësore-ori-

gjinale, që i ka rrënjët e tij ideologjike, dogmatike (fetare) dhe 

historike. Patjetër, pra, me ata ekstremistë e terroristë, na duhet të 

                                                 
4 Gafir, 29. 
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hyjmë në një betejë ideore dhe civilizuese-kulturore, që t’i mund-

im ata, sepse trajtimi-shërimi i idesë së gabuar dhe kulturës së 

shtrembëruar nuk bëhet veçse nëpërmjet idesë së qëlluar dhe ori-

gjinale, e cila mbështetet në Kuran e Synet, në përpjekje shke-

ncore të dijetarëve, të shquar për devotshmëri dhe sinqeritet, në të 

kaluarën dhe të tashmen.  

Ky punim, dashtë Allahu, do të jete si përgjigje e çështjeve 

vijuese: 

Domethënia e Terrorizmit dhe rrënjët e ideologjike dhe histo-

rike të kësaj dukurie. 

Cila është rruga ideore dhe cilat janë hapat metodikë që ndih-

mojnë në zhdukjen e dukurisë së terrorizmit? 

A është zgjidhje për këtë fatkeqësi ideologjike, fetare dhe 

shoqërore mbështetja për idenë e matur (meshtarisë) dhe balanci-

mit-ekuilibrit në dritën e Kuranit dhe Synetit?  

-I- 

Domethënia e Terrorizmit 

Historikisht, bazuar në disa studime bashkëkohore, fjala te-

rrorizëm është përdorur për një lloj pushteti të përvetësuar nga 

Revolucioni Frëng në periudhën e Republikës së Jakobinëve (Ja-

cobin Republic) në vitet 1793-1794 kundër paktit të dy mbretërve 

borgjezë, që ishin kundër revolucionit. Si rezultat i terrorizmit të 

asaj periudhe, e cila quhet “Reign of Terror” (Epoka e terrorit), u 

arrestuan 300.000 të dyshimtë dhe u ekzekutuan afër 17.000 të 

tjerë, duke mos llogaritur këtu mijëra të burgosur që vdiqën nëpër 

burgje. 

Sipas disa studiuesve, terrorizmi kishte ndodhur shumë më 

herët, madje gjatë gjithë historisë njerëzore, madje në të gjitha 

anët e botës. Historiani grek, Ksenefon (Xenephon, 30-34 para 

Isait) kishte shkruar për nxitjet shpirtërore për luftë dhe terror 

ndaj popujve. Ai kishte folur për pushtetarë romakë, si: Tiberius 

(14-37 p. I.), Caligula (37-41 p. I.), të cilët me anë të dhunës, 
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konfiskimit të pasurisë dhe ekzekutimit, kishin nënshtruar ata që 

kundërshtonin pushtetin e tyre. Ndoshta inkuizicioni që bënë 

spanjollët ndaj pakicave fetare, dhe sidomos ndaj asaj myslimane, 

ishte prej stacioneve më të rëndësishme të terrorizmit në historinë 

e kulturës perëndimore.  

Disa shtete terrorizmin e kishin përvetësuar si pjesë të stra-

tegjisë politike të shtetit, si: Hitleri nazist në Gjermani dhe Stalini 

në ish-Bashkimin Sovjetik. Nga këndvështrimi perëndimor, orga-

nizata dhe lëvizje, si: Bader Majenhof në Gjermani, ushtria e ku-

qe japoneze, ushtria republikane irlandeze, “Eta” baske etj., janë 

llogaritur ndër organizatat më të njohura të terrorizimit në his-

torinë e shekullit XX.  

Po ta analizojmë domethënien e kësaj fjale në gjuhën arabe 

nga aspekti i përbërjes së saj gramatikore dhe morfologjike, do të 

shohim se fjala “Irhab“ (إرهاب) rrjedh nga folja “Erhebe“ (أِرَهَة), 
që ka kuptimin e frikësimit. Thuhet: “Erhebe fulanen“- e ka frikë-

suar filanin. Kuptim të ngjashëm ka edhe fjala: “Rehhebe“ (َرّهَة). 

Ndërsa folja “Rehibe“ (َرِهَة، َيِرهُة َرِهَبًة وَرِهّبا وَرَهّبا) ka kuptimin e 

frikës. Thuhet “Rehibe’sh shej’e rehben“- ia ka frikën diçkaje. 

Folja “Terehhebe“ (َتَرهََّة) ka kuptim të vetmimit në sinagogë për 

adhurim. Prej kësaj fjale rrjedh fjala rabin (ar. rahib, rahibe, ruhb-

anijjeh). Kjo folje, nëse është kalimtare, përdoret edhe me kuptim 

të kërcënimit. Kurani këtë shprehje e ka përdorur edhe në formën 

“Isterhebe“ me kuptim të foljes “Rehhebe“, në tregimin e Fara-

onit me magjistarët e vet dhe Musain alejhi’s selam: 

“Ai (Musai) tha: "Hidhni ju"! E kur hodhën ata (shkopinj e 

litarë), magjepsën sytë e njerëzve, i frikësuan ata dhe sollën 

një magji të madhe“.5 

Siç po vërejmë, Kurani fjalën terrorizëm (Irhab) nuk e ka 

përdorur vetëm në këtë formë, por e përdori në forma të ndry-

shme, të cilat rrjedhin prej kësaj materieje, disa prej të cilave 

tregojnë për terrorizëm, frikë, lemeri, druajtje, ankth e kërcënim, 

                                                 
5 el-A’rafe, 116. 



 Takvim – Kalendar 2008 284 

kurse të tjerat aludojnë adhurimin dhe lutjen. Kjo fjalë me deri-

vatet e saja me kuptim të “frikës dhe trembjes“, në Kuran është 

përdorur 7 herë në vende të ndryshme: (Jerhebune َيِرَهُبون)6, (Ferh-

ebun 7(فاِرهُبون, (Turhibune رِهُبوَن)ُ8, (Isterhebuhum استرهبوهم)9, 

(Rehbeten َرِهَبًة)10, (Reheben َرَهّبا)11.  

E me kuptim të “adhurimit dhe lutjes“ është përdorur pesë 

herë në vende të ndryshme: (err-Rruhban الرهبان)12, (Ruhbanen 

  .15(رهبانية Rehbanijjeten) ,14(رهباهنم Ruhbanehum) ,13(رهباّنا
Derivatet e fjalës “Rehebe” (  nuk janë përmendur (َرَهَة

shpesh në hadithe të Muhamedit, alejhi’s selam. Ndoshta prej më 

të njohurave është shprehja “Rehbeten” (َرِهَبة), në duanë:  

“Të lus me dëshirë (për shpërblimin Tënd) e frikë (nga ndë-

shkimi Yt) tek Ti”.16 

Një gjë që vërehet qartë, është edhe kjo që Kurani dhe Syneti 

përmbajnë disa fjalë që në vete kanë kuptime të terrorizmit dhe 

dhunës, ose, thënë me fjalë të tjera, përdorimit të forcës dhe kër-

cënimit për realizimin e disa synimeve të caktuara. Prej këtyre 

domethënieve janë: ndëshkimi, mbytja, padrejtësia, armiqësia, 

xhihadi, lufta, etj, veçse këto fjalë kanë domethënie të caktuar, që 

dalin nga konteksti i ajetit a hadithit.  

 

 

 

                                                 
6 el-A’rafe, 154. 
7 el-Bekare, 40. 
8 el-Enfale, 60. 
9 el-A’rafe, 116. 
10 el-Hashr, 13. 
11 el-Enbija, 90. 
12 et-Teube, 34. 
13 el-Maide, 82. 
14 et-Teube, 31. 
15 el-Hadid, 27. 
16 Hadithi është autentik. Shih: Sahihu’l kelimi’t tajjibi, 26/41. Shënim i për-

kthyesit. 
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-II- 

Sfondi historik i dukurisë së 

terrorizmit 

Kohët e fundit është shfaqur një dukuri e re nga forma e ngjy-

ra, por e vjetër nga rrënjët dhe ekzistenca. Sipas studimeve flitet 

se rastet më të vjetra të njohura si terroriste, janë regjistruar nga 

një sekt fetar çifut, Sikariunët, një sekt ekstrem, që për të sulmuar 

armiqtë, përdorte taktika të panjohura. Zakonisht preferonin sul-

min gjatë ditëve festash.... 

Mendohet se kjo dukuri ishte regjistruar pas zbulimit të konti-

nentit amerikan, në fund të shek. XV,. Shoqëria amerikane ishte e 

ndërtuar mbi baza racore, burim i të cilave ishte ideja fetare çifu-

te, e cila kishte depërtuar nëpërmjet puritanëve britanezë. Bazuar 

në këtë bazë historike fetare çifute, mbi të cilën ishte themeluar 

Amerika Veriore, amerikanët e panë veten si misionarë të mesa-

zhit fetar botëror dhe sikur ata ishin Izraeli i ri, që Allahu i zgjo-

dhi për ta luajtur këtë rol të udhëheqësit të botës... 

Edhe pse kështu thuhet për zanafillën e kësaj dukurie, megji-

thatë, gjatë shtjellimit dhe analizave të ndryshme, vijmë në përfu-

ndimin se kjo dukuri shtrihet shumë larg përtej këtyre kufijve 

kohorë që u përmendën më lart. Zanafilla e saj buron nga konfli-

kti i bijve të Ademit, alejhi’s selam, njeriut të parë në tokë. Thotë 

Allahu:  

“Lexoju (Muhammed) atyre (jehudive e të tjerëve) ngjarjen e 

vërtetë të dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan kurbanë, 

nga të cilët njërit iu pranua. Ai (që nuk iu pranua) tha: 

"Unë do të të mbys ty" (Kabili i tha Habilit). E ai (që iu 

pranua) tha: "All-llahu pranon vetëm prej të sinqertëve“.17 

Pastaj këtë dukuri e trashëguan çifutët dhe të krishterët, të ci-

lët vranë e masakruan profetë e të dërguar të Allahut. Kurani i ka 

                                                 
17 el-Maide, 27. 
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regjistruar këto vepra të ndyra të këtyre njerëzve, të cilët i mbytën 

pejgamberët pa asnjë të drejtë. Thotë Allahu:  

“Dhe kur atyre u thuhet: "Besoni atë që shpalli All-llahu", 

ata thonë: "Ne besojmë atë që na u shpall neve", kurse e 

mohojmë atë pas tij, edhe pse është vërtetues i atij që e kanë 

ata dhe është i vërtetë. Thuaj: "Nëse jeni besimtarë, pse pra 

i mbytnit më parë pejgamberët e All-llahut"?“.18 

Edhe përkitazi me historinë islame janë shënuar incidente apo 

akte të tilla terroriste. Qysh prej fillimit të shkëndijave të para të 

fesë islame, predikuesi i saj, Muhamedi, alejhi’s selam, dhe sho-

kët e tij, u ishin ekspozuar terrorizmit, mundimit, persekutimit, 

maltretimit, që shkaktuan edhe migrimin e tyre dy herë në Etiopi 

dhe, së fundi, edhe në Medinë. Pastaj bllokada ekonomike dhe 

shoqërore për Hashimitët; komploti i organizuar kundër Muham-

edit, alejhi’s selam, pak para hixhretit; për të vazhduar pas hixh-

retit me luftëra e beteja të mëdha, - janë dëshmi për këtë terror të 

dhunshëm. Kurse skenat e këtij terrori pas vdekjes së Muhamedit, 

alejhi’s selam, nuk ditën të pushonin. 

-III- 

Islami është i pastër 

nga akuzat për terrorizëm 

Islami nuk ka asnjë lidhje me terrorizmin. Ai qëndron shumë 

larg terrorizmit dhe dhunës së ushtruar nga bindje personale të 

kujtdo qofshin. Ndërsa, për sa u përket orientalistëve dhe perëndi-

morëve, ata përkitazi me këtë çështje, siç e kanë zakon, në studi-

met e tyre që ua dedikojnë idhujve të tyre (liderëve të tyre), dolën 

me rezultate të marra. Ata Islamin e karakterizuan si: Islam poli-

tik, Islam progresiv, Islam popullor, Islam tradicional, Islam i rin-

gjallur-i ripërtërirë, Rizgjim islam, Islam fondamental, Islam 

                                                 
18 el-Bekare, 91. 
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revolucionar, Islam radikal, Islam të ashpër, Islam militant, Dhu-

në islame, dhe, së fundi, Islam terrorist.  

Demantimin tonë për këtë shpifje dhe akuzë të pabazë, do të 

mund ta përmblidhnim në këto pika: 

Vetë rregullat fetare, që disa nga dijetarët tanë të sinqertë, i 
nxorën nga tekstet uranore, demantojnë një gjë të tillë. “Nuk ka 

dëm e as dëm reciprok“ (ose thënë me fjalë të tjera, nuk bën ta 
dëmtosh askënd dhe as dëmin e shkaktuar nga dikush ta kthesh 
me dëm); “Dëmi largohet aq sa të kemi mundësi“; “Dëmi nuk lar-
gohet me një dëm si ai apo më i madh se ai“; “Përballohet dëmi i 
vogël që t’i iket dëmit të madh“, etj. - janë disa prej këtyre rregu-
llave fetare.  

Ndërsa nga tekstet fetare që Islamin e zhveshin dhe shfajësoj-
në nga akuzat e tilla, do të përmendnim: 

“Për këtë (shkak të atij krimi) Ne u shpallëm (ligj) beni-Is-

railëve se 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 ngjall (bëhet shkak që të jetë ai gjallë), 
është si t'i kishte ngjallur (shpëtuar) të gjithë njerëzit. Atyre 

(ben-Israilëve) u erdhën të dërguarit Tanë me argumente, 

mandej edhe pas këtij (vendimi) shumë prej tyre e teprojnë 

(kalojnë kufijtë në mbytje) në këtë tokë“.19 

Në qoftë se ata anojnë nga paqja, ano edhe ti nga ajo e mbë-

shtetu në All-llahun. Ai është që dëgjon dhe di“.20 
Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet ve-

te, ju pajtoni ata, e në qoftë se ndonjëri prej tyre e sulmon 

tjetrin, atëherë luftojeni atë grup që vërsulet pa të drejtë, de-

risa t'i bindet udhëzimit të All-llahut, e nëse kthehet, atëherë 

me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet tyre, mbani drejtësinë, se 

vërtet All-llahu i do të drejtët“.21 

                                                 
19 el-Maide, 32. 
20 el-Enfale, 61. 
21 el-Huxhurat, 9. 
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Ndërsa nga tekstet profetike do të zgjidhnim hadithin: 

Ai që kundërshton (udhëheqësin) dhe ndahet nga kolektivi e 

vdes (në këtë gjendje), vdekja e tij është sikurse e injorantëve. 

Kush lufton dhe nuk di se për se lufton (ose lufton për fanatizëm22 

ose luftojnë në kuadër të një grupi që nuk dihet se lufta e tyre 

bëhet apo jo për Allahun23), hidhërohet për fanatizëm ose fton në 

fanatizëm ose përkrah ndonjë të afërm a farefis (nga këndvështri-

mi i tij fanatik) dhe mbytet, mbytja e tij është sikur e injorantëve. 

Kush ngrihet nga umetit im dhe sulmon të mirin e të keqin dhe as-

pak nuk i intereson fati i të mirit (të pafajshmit) si dhe nuk i për-

mbahet besës për atë që ka besë, ai as nuk është prej meje, po as 

unë nuk jam prej tij“.  

Ebu Davudi transmeton se Muhammedi, alejhi’s selam, ka 

thënë: 

"Nuk lejohet që myslimani të frikësoje myslimanin“.24 

Bazuar në këto tekste fetare, çdo dëm, qoftë ai shqisor apo 

kuptimor, që godet individët apo shoqëritë e pastra-të pafajshme, 

siç është sot dëmi nga dukuria e terrorizmit, është prej veprave të 

urryera dhe të refuzuara, dhe është e ndaluar-haram. Për sfidim të 

kësaj gare-sfide të mbrapsht ideore dhe fetare, Kurani na fton t’i 

përmbahemi metodës së tij. Feja jonë është fe e paqes dhe siguri-

së, e jetës dhe kulturës, fe që ruan interesin e robërve në këtë botë 

dhe në botën tjetër. Ajo nuk është fe e vdekjes, mbytjes, shkatë-

rrimit, frikës, siç mendojnë ata që nuk kanë fat aspak në dituri. 

Mbi të gjitha, Islami është fe që ruan gjërat më të shenjta njerëzo-

re, pa të cilat jeta nuk do të kishte kuptim. Cenimin i tyre, sa kohë 

që Islami i cilësoi si të shenjta, e ka ndaluar. Ato gjëra janë: Feja, 

shpirti (njeriu), mendja, nderi dhe pasuria.  

                                                 
22 Imam Neveviu ka përmendur në kuptim të kësaj fjale dy domethënie: Nuk di 

se për çka lufton, dhe lufton për fanatizëm. Përkthyesi. 
23 Sherhu suneni’n Nesaijj. Përkthyesi. 
24 Transmeton Ebu Davudi në Sunenin e tij ndërsa Albani ne Sahihu ve daifu su-

neni Ebi Davud, 5004, e ka cilësuar si autentik. Përkthyesi. 
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Tiparet e ekstremizmit dhe format e tij 

Prej formave të ekstremizmit dhe vrazhdësisë së pashpirt, me-

ndimtarët dhe dijetarët kanë veçuar: 

1. Ekstremizmi në të menduar, duke mos pranuar mendim tjetër 

për gjëra që janë lëndë shkencore dhe mund të përmbajnë ku-

ptime të ndryshme. Mendim përveç mendimit të vet nuk ek-

ziston... 

2. Obligimi me disa gjëra të mundimshme, të cilat Allahu nuk ua 

ka obliguar krijesave të Tij. Kjo, që në fillim, bie ndesh me 

fjalën e Muhamedit, alejhi’s selam:  

Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos largoni (njerëz 

shkaku i sjelljeve tuaja të këqija)”.25 

3. Prej formave të këtij lloji është edhe llogaritja për gjëra seko-

ndare sikur ato të ishin primare, dhe për gjëra të urryera - si të 

ishin të ndaluara.  

4. Rigoroziteti dhe mënyra strikte në vend jo të duhur. Më kon-

kretisht, me njerëz që sapo kanë hyrë në Islam apo janë në 

ndonjë vend joislam, sillet sikur të diskutonte me ndonjë my-

sliman që ka lindur i tillë apo ka jetuar në një vend islam që 

prej vegjëlisë. Me njerëzit e grupit të parë duhet përdorur më-

nyra e lehtësimit në çështjet sekondare dhe të diskueshme tek 

dijetarët. 

5. Vrazhdësia dhe ngurtësia shpirtërore. Këto gjëra janë në ku-

ndërshtim me Urdhrat dhe Porositë e Allahut dhe të dërguarit 

të Tij. 

6. Supozimet dhe paragjykimet për njerëz. Parim bazë tek eks-

tremistët është akuza, kurse në ligje e norma “I akuzuari është 

i pafajshëm derisa të mos e vërtetojnë të kundërtën provat dhe 

dëshmitë“.  

                                                 
25 Transmetojnë Buhariu dhe Myslimi. 
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7. Imagjinim i gabuar i shoqërisë ku jetojnë. Ata mendojnë se 

shoqëria islame duhet të jetë shoqëri engjëllore, e cila udhë-

hiqet nga dashuria, mirëkuptimi dhe respekti i përhershëm, që 

nuk lë vend kurrë për lëshime. Nëse shoqëria është e tillë, ajo 

është islame, përndryshe ajo është injorante dhe joislame. Ky 

mendim, edhe pse i dëshiruar nga të gjithë ne, megjithatë nuk 

është real, ngase nuk ka njeri që nuk gabon dhe imagjinimi i 

një shoqërie pa gabime është vetëm iluzion. Çdo njeri gabon 

dhe nuk është përmendur që ndonjë popull të mos ketë pasur 

gabime, sikurse nuk është transmetuar se ndonjë pejgamber 

t’i ketë pasur pasuesit qind për qind të pastër nga mëkatet.  

8. Rënia në humnerën e tekfirit. Ky ekstremizëm arrin kulmin e 

vet atëherë kur njerëzit i zhvesh nga identiteti i tyre islam dhe 

lejon derdhjen e gjakut të tyre dhe konfiskimin e pasurive të 

tyre.  

Shkaqet dhe motivet e ekstremizmit 

Shkaqet dhe motivet e ekstremizmit, siç i kanë përmendur di-

jetarët dhe mendimtarët, janë: 

 Mosnjohja e vërtetë e fesë. 

 Sipërfaqësia në të kuptuarit e teksteve pa u thelluar fare në 

njohjen e qëllimeve të tyre, shkaqeve të tyre dhe urtësive që 

fshihen pas tyre.  

 Preokupimi me çështje sekondare dhe anashkalimi i çështjeve 

primare dhe madhore. 

 Papërmbajtja për ndalimin e gjërave pa argumente dhe për-

pjekja për të gjetur gabimet e dijetarëve dhe mendimtarëve. 

Një gjë e tillë sigurisht që është kundër traditës së të parëve 

tanë, të cilët nuk i thoshin “Haram” asgjëje përveç asaj që me 

tekst të prerë është e tillë.  

 Pasimi i teksteve të paqarta dhe anashkalimi i teksteve të 

qarta.  

 Mosedukimi dhe mosshkollimi pranë dijetarëve të dëshmuar. 
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 Miopizmi dhe injoranca në raport me aktualitetin, jetën, his-

torinë dhe ligjet kozmologjike.  

Disfata shpirtërore që mbizotëroi mbi shpirtrat dhe zemrat e 

myslimanëve, fatkeqësia ideore që ka kapluar myslimanët, prapa-

mbetja ekonomike dhe varfëria që përjetojnë myslimanët, ndarja 

në grupe, parti dhe përçarjet e tjera politike, degradimi moral që 

sot përjetojnë shoqëritë perëndimore dhe islame, - janë si para-

përgatitje për shfaqjen e një grupi ekstremistësh nga radhët e të 

rinjve myslimanë, të cilët predikojnë kthimin e krenarisë islame 

dhe pozitës së myslimanëve nëpërmjet forcës ose “Ngritjes së fla-

murit të xhihadit“ kundër liderëve myslimanë, me anë kryengri-

tjesh kundër tyre për ndërrimin e tyre me liderë që do ta jetësonin 

këtë dëshirë të tyre...Ky është motivi dhe shkasi kryesor që shtyn 

këtë grup të rinjsh të ndërmarrin akte të dhunshme dhe kriminale 

duke vrarë njerëz të pafajshëm, duke shkatërruar institucione pu-

blike, duke hedhur në ajër ndërtesa e ura, duke vrarë forcat e re-

ndit e të sigurisë, duke mbytur ata që janë nën sigurinë e shteteve 

islame (dhimmijj-unët), duke përhapur frikë dhe duke shkaktuar 

panik tek qytetarët e bashkatdhetarët e tyre...Por, a thua, vallë a 

arsyeton qëllimi i mirë mjetin e gabuar?! Këta të rinj e kanë ga-

buar rrugën..., ngase me këto sjellje të pamatura i kanë sjellë Isla-

mit më shumë të këqija e probleme sesa të mira e qetësi.  

Disa mendimtarë mendojnë se problemi qëndron në keqkupti-

min e Xhihadit, keqkuptimin e pozitës së jomyslimanëve, keqku-

ptimin e marrëdhënieve me jomyslimanët që jetojnë në shtetin 

islam, keqkuptimin e ndërrimit të së keqes me forcë, dhe keq-

kuptimin e ngritjes dhe kundërshtimit të liderëve... 
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Terrorizmi 

ndërmjet aktualitetit dhe shpresës  

(Shërimi i kësaj sëmundjeje) 

-I- 

Përpjekjet e diplomatëve 

dhe politikanëve për shuarjen 

e zjarrit të dukurisë së terrorizmit 

Në tërë botën janë mbajtur me dhjetëra seminare, takime dhe 

tubime si dhe për studime, hulumtime, punime dhe nisma shke-

ncore janë shpenzuar me miliona dollarë - për të hulumtuar gjur-

mët, shkaqet dhe motivet e terrorizmit, për të vazhduar më pas 

me mënyrën e shërimit të kësaj dukurie negative dhe shkatërruese 

të njerëzimit.  

Pas një përpjekjeje të madhe dhe një studimi shkencor siste-

matik, kanë arritur në disa rezultate, zgjidhje, rekomandime dhe 

propozime për ballafaqimin me këtë dukuri dhe për çrrënjosjen e 

saj. Sipas asaj që ka përmendur një oficer i inteligjencës shtetë-

rore për Lindjen e Mesme, këto rekomandime dhe fusha mund t’i 

përmbledhim në fushat vijuese:  

 rrugët diplomatike,  

 ligjet penale,  

 mjete e vëzhgimit financiar,  

 forca ushtarake,  

 informacionet (sekrete). 

Të gjitha këto mjete duhet të funksionojnë të sistemuara në 

këshilla nën udhëheqje të ministrive. Këta mendojnë se shprehja 

“Luftim i terrorizmit“ përfshin përpjekjet e shumta të shumë org-

anizatave dhe agjencive shtetërore. Lufta kundër terrorizmit përf-

shin anën diplomatike, e cila synon bashkërendimin e përpjekjeve 

të huaja shtetërore rreth kësaj çështjeje...sikur që përfshin edhe 
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procedurat financiare të organizatave për ndalimin e pasurimit 

dhe furnizimit të terroristëve. Ndonjëherë, lufta kundër terroriz-

mit d.t.th. edhe përdorim i fuqisë së armatosur... 

Të ngjashme me këto zgjidhje e rekomandime të përmendura, 

ishin edhe bazat e bashkëpunimit arab për luftë të përbashkët ku-

ndër terrorizmit, dhe kjo në disa fusha: 

Në fushën e sigurisë, përveç të tjerash, përmendën marrëve-

shjen për pengimin e krimeve terroriste duke mos ua mundësuar 

zhvillimin e pasurive të tyre, duke arritur shpërbërjen e organizi-

meve për akte terroriste, etj. Prej pikave të marrëveshjes së luftës 

kundër terrorizmit ishin edhe: 

 Arrestimi i terroristëve dhe gjykimi i tyre sipas ligjit kombë-

tar, 

 Siguria e madhe për personelin e fushës së drejtësisë kundër 

krimeve, 

 Siguri të madhe për burimet e informacioneve për krimet te-

rroriste, 

 Ndihma për viktimat e terrorizmit, 

 Bashkëpunim ndërmjet organeve të shtetit dhe qytetarëve për 

luftë të përbashkët kundër kësaj dukurie, dhe 

 Nxitje për paraqitjen e rasteve (e veprimeve) terroriste në qe-

ndrat zyrtare të shtetit, polici, apo qofshin ato shërbime të tje-

ra… 

Edhe pse kam shumë respekt për këto përpjekje shtetërore që 

janë derdhur, megjithatë ato disi janë të zbehura për shkak se ata 

u interesuan ta shëronin problemin nga jashtë e jo edhe në bre-

ndësinë e tij, prej të cilit burojnë edhe vetë këto ide dhe qasje eks-

tremiste. Më konkretisht, ata anashkaluan zgjidhjen fetare ose 

ideore a kulturore për këtë dukuri. Arsyeja e anashkalimit të këtij 

elementi qenësor fshihet në faktin se perceptimi i këtyre zgjidhje-

ve, edhe pse i kryer sipas frymës perëndimore, është bërë në mën-

yrë të përgjithshme duke përfshirë këtu edhe myslimanët, të cilët 

mund të japin zgjidhje a opsione të tjera për shërimin e kësaj du-

kurie. Duke pasur parasysh dallimet fetare, zakonet, traditat dhe 
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rrethanat shoqërore, - rekomandimet dhe opcionet e ofruara më 

parë, ndoshta janë të vlefshme për vendet perëndimore, por mund 

të jenë tërësisht të pavlefshme për vendet islame apo arabe. Se sa 

kanë funksionuar këto zgjidhje dhe opsione, shihet shumë qartë 

në rritjen dhe zhvillimin e mëtejmë të terrorizmit në botë, që, me 

fjalë të tjera, do të thoshim se nuk kanë shënuar asfarë rezulta-

tesh.  

- II- 

Rezultati i angazhimeve 

dhe përpjekjeve të derdhura 

Nga ajo që shohim sot në botë e që vërteton qartë praninë 

edhe më të madhe të kësaj dukurie në të gjitha shoqëritë botërore, 

themi se këto përpjekje nuk ia kanë arritur qëllimit të tyre kundër 

kësaj dukurie. I tërë problemi-dështimi përqendrohet në mbështe-

tjen vetëm tek faktori njeri dhe ligjet e vëna prej tij si dhe në 

anashkalimin e faktorit fetar dhe udhëzimit hyjnor, për shërimin e 

kësaj sëmundjeje, ngase Allahu e di më së miri se ç’i nevojitet 

njerëzimit. Thotë Allahu: 

“A nuk e di Ai që ka krijuar, kur dihet se Ai depërton në 

thellësi të sekreteve, i njeh hollësitë“.26 

Pra, as fetarisht, po as racionalisht, nuk mund të imagjinohet 

një shërim i vetëm botëror për të gjitha vendet dhe për të gjithë 

njerëzit. Mentaliteti i një të riu amerikan ose evropian dallon nga 

mentaliteti i një të riu arab, e kështu me radhë. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 el-Mulk, 14. 
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- III- 

Alternativa islame është ilaçi i vetëm 

i propozuar për zhdukjen e kësaj dukurie 

Alternativa islame e përmbledhur në “Mesatarinë dhe ekuili-

brin në besimin, adhurimet, marrëdhëniet, mendimet dhe çështjet 

tona, si dhe në largimin nga ekstremizmi, dhuna dhe agresiviteti 

me të gjitha format dhe mënyrat” - është bari shërues që i ofrojmë 

ne rinisë sonë dhe institucioneve tona.  

Mesatarja në Kuranin Fisnik 

Islami është fe e cila balancën dhe ekuilibrin e kërkon në të 

gjitha çështjet fetare e të jetës së përditshme. Islami, sa kohë që 

urdhëron për adhurimin e sinqertë për Allahun, në njërën anë, ai, 

në anën tjetër, urdhëron që vetes sonë, fëmijëve dhe familjeve to-

na, shoqërisë dhe rrethit ku jetojmë, t’u kushtojmë kohë dhe rë-

ndësi. Po kështu, jemi të urdhëruar që edhe botën e përtejme, 

Ahiretin, të mos e harrojmë, ashtu sikur nuk e harrojmë fatin tonë 

prej kësaj bote. Allahu, po ashtu, nëpërmjet gjuhës së të dërguarit 

të Tij, ndaloi nga vetmia për adhurim dhe largimi nga martesa e 

xhihadi. Le ta shikojmë së bashku këtë ajet uranor, se si Allahu 

qortoi dhe ndaloi ithtarët e librit, të krishterët dhe çifutët, nga kjo 

dukuri fetare e dhunshme, pra nga dukuria e ekstremizmit e u tha: 

“O ithtarët e librit, mos teproni në fenë tuaj dhe mos thoni 

tjetër gjë për All-llahun, përveç asaj që është e vërtetë. Mesi-

hu, Isai, biri i Merjemes, ishte vetëm i dërguar i All-llahut. 

Ishte fjalë e Tij (bëhu) që ia drejtoi Merjemes, dhe ishte fry-

më (shpirt) nga Ai. Besojeni pra All-llahun dhe të dërguarin 

e Tij e mos thoni: "Tre" (trini). Pushoni (së thëni), se është 

më mirë për ju. All-llahu është vetëm një All-llah; larg qoftë 

që Ai të ketë fëmijë. Ç’ka në qiej dhe ç'ka në tokë, është ve-
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tëm e Tij. Mjafton që All-llahu është planifikues i pava-

rur“.27 

Derisa çifutët në librat e tyre të shenjtë kanë fshirë pothuajse 

tërë aspektin shpirtëror, botës së pastajme nuk i kanë lënë vend, 

premtimet dhe kërcënimet i kanë përkufizuar vetëm në këtë botë, 

- të krishterët në Ungjill kanë bërë një ftesë të madhe për elimini-

min dhe zhdukjen e vlerës së kësaj dynjaje. 

Të kthehemi tek Kurani dhe të shohim se çka synohet me 

“Mesatari“? Cilat janë botëkuptimet dhe aludimet e kësaj shpre-

hjeje?  

Thotë Allahu:  

“A doni ta pyetni Të dërguarin tuaj sikurse u pyet më parë 

Musai. Ai që e ndërron besimin me mosbesim, ai tanimë e 

ka humbur rrugën e drejtë“.28 

“Thuaj: "A t'ju lajmëroj për një të keqe (të zezë) më të dëm-

shme (nga ajo e metë që na e shihni) si dënim nga All-llahu? 

(Ajo është) Mallkimi i atij që e mallkoi All-llahu, dhe hidhë-

rimi ndaj tij, që disa prej tyre i shndërroi në majmunë e në 

derra, e i bëri adhurues të djallit. Të tillët janë në pozitë më 

të keqe dhe më të humburit prej rrugës së drejtë“.29 

“O ju që besuat, nëse keni dalë (prej vendlindjes) për hir të 

luftës për rrugën Time, duke kërkuar kënaqësinë Time ndaj 

jush, mos e zini mik armikun Tim dhe armikun tuaj, duke 

shprehur ndaj tyre dashuri, kur dihet se ata mohuan të vër-

tetën që ju erdhi juve. Ata e dëbojnë të dërguarin dhe ju, se-

pse i besoni All-llahut, Zotit tuaj, e ju fshehurazi u ofroni 

miqësi, po Unë më së miri e di atë që keni fshehur dhe atë 

që keni publikuar. Ai që punon ashtu nga pala juaj, ai e ka 

humbur rrugën e drejtë“.30 

                                                 
27 en-Nisa, 171. 
28 el-Bekare, 108. 
29 el-Maide, 60. 
30 el-Mumtehine, 1. 
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Dijetarët, si Taberiu, Kurtubiu, Ibni Kethiri, e të tjerë, në ko-

mentimet e këtyre ajeteve, respektivisht të “Rrugës së drejtë“, në 

ajetin e parë dhe komenteve të përgjithshme në ajetet vijuese, ka-

në thënë: “Rruga më e qëlluar“; “humbje nga rruga e vërtetë“; 

“humbje e rrugës së Muhammedit, alejhi’s selam“; “dalje nga 

rruga e së drejtës dhe devijimi e lajthitja në rrugë të mashtrimit 

dhe humbjes“.  

Ajo që përfitojmë nga ajetet uranore, është se ilaçi i propo-

zuar për këtë sëmundje është “Mesataria dhe largimi nga dukuria 

e ekstremizmit dhe radikalizmit fetar“.  

Kurani na fton që t’i përmbahemi këtij parimi duke na rikuj-

tuar se ne, pikërisht në bazë të këtij parimi, u shquam si populli 

më i mirë i dalë në sipërfaqe të tokës. Ne si popull mesatar, po-

pull i balancuar, me urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e 

keqja, si dhe me besimin tek Allahun Një, merituam një epitet të 

tillë. Islami është fe e maturisë, tolerancës, dhe siç thotë Allahu: 

“Dhe ashtu (siç ju udhëzuam në fenë islame) Ne u bëmë juve 

një popull të drejtë (një mes të zgjedhur) për të qenë ju dësh-

mitarë (në Ditën e Gjykimit) ndaj njerëzve, dhe për të qenë i 

dërguari dëshmitar ndaj jush...”.31 

Islam bën thirrje për mesatari dhe maturi edhe për shpenzime 

për të tjerët. Për ta ruajtur këtë parim, Islami ne nuk na lejon që 

pasurinë tonë ta shpenzojmë e ta harxhojmë ashtu siç të na teket 

neve. Thotë Allahu:  

“Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e as nuk janë 

dorështrënguar, por mbajnë mesataren e janë të matur”.32 

Mesatarja ishte metodologji profetike, të cilën e ushtronin 

profetët edhe në adhurimin e tyre për Allahun. Ata jetonin në mes 

frikës për ndëshkim dhe shpresës për falje. Thotë Allahu: 

                                                 
31 el-Bekare, 143. 
32 el-Furkan, 67. 



 Takvim – Kalendar 2008 298 

“...Ata përpiqeshin për punë të mira, Na luteshin duke 

shpresuar dhe duke u frikësuar, ishin respektues ndaj 

Nesh”.33 

Nëse studiojmë tekstet profetike dhe biografinë e Muhamedit, 

alejhi’s selam, do të shohim se ai ishte një predikues i madh i kë-

tij programi hyjnor, madje edhe nga vetë praktika e tij reflektonte 

një ftesë e tillë. Ai, alejhi’s selami, hante po edhe agjëronte, mar-

tohej, e adhuronte Allahun po edhe pushonte, vizitonte fqinjët e 

tij, çifutë e të krishterë, kishte raporte edhe me hipokritët nga ra-

dhët e myslimanëve…Bazuar në këto, myslimani duhet të gjejë 

mesataren ndërmjet konservatorëve dhe modernistëve, politikanë-

ve myslimanë me edukatë islame dhe atyre që mohojnë tërësisht 

politikën me pretekst të angazhimit vetëm për edukim dhe vetë-

dijësim të myslimanëve, duke mos ditur asgjë për gjërat rreth tyre 

dhe gjërat që e kërcënojnë Islamin, mesatar ndërmjet atyre që 

thithin kulturën perëndimore pa asnjë kusht, dhe në mes atyre që 

mohojnë atë me çdo kusht, e kështu me radhë.  

Mesatarja në traditën profetike 

Shprehjet e Muhammedit, alejhi’s selam, dhe dijetarëve nga 

gjeneratat e para për nevojën për t’iu përmbajtur këtij parimi, pra 

mesatares, janë të shumta e të ndryshme. Gjatë hulumtimit tonë 

që u bëmë teksteve profetike, pamë se në mesin e shumë shpre-

hjeve me të cilat shprehet një parim i tillë, janë edhe këto: 

“Kërkoni me veprat tuaja të drejtën (dhe përmbyllni ato me 

të mira si) dhe gjejeni mesataren (në të gjitha çështjet, e ikni nga 

ekstremizmi)”34, 

                                                 
33 el-Enbija, 90. 
34 Transmeton Buhariu ndërsa përkthimi i hadithit është bërë bazuar në Tuhfe-

tu’l ahvedhijj, komentin e Sunenit të Tirmidhiut, hadithi nr.: 2067. 
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“Askush nuk do të mundohet ta sfidojë këtë fe (të ngarkojë ve-

ten prej kësaj feje me atë që nuk mundet) e që nuk do të dësh-

tojë”,35 

“Unë agjëroj, po edhe ka ditë që pushoj e nuk agjëroj”.36. 

Ndërsa prej shprehjeve të dijetarëve të gjeneratës sonë të pa-

rë, do të veçonim:  

“Nuk ka tejkalim kufijsh (të normales) por as lëshime”; 

“Mesatari në adhurim”; 

“Largimi i së keqes nga ky ymet”, etj. 

Muhamedi, alejhi’s selam, sikur që përmendi të mirat nëse i 

përmbahemi këtij parimi, ai po ashtu paralajmëroi edhe rreziqet e 

ekstremizmit, radikalizmit dhe përfundimin-rezultatin e keq të 

tyre. Prej këtyre, do të përmendim: 

- Shkatërrimi i ekstremistëve. Muhammedi, alejhi’s selam, ka 

thënë tri herë:  

“Janë shkatërruar ata që në fjalët dhe veprat e tyre kalojnë 

kufijtë e normales”. 

- Rreziku nga monotonia në adhurim. Buhariu transmeton në 

Sahihun e tij tregimin e Zejnebes, se ajo kishte lidhur një litar në 

xhami në mes dy shtyllave. Kur hyri Muhamedi, alejhi’s selam, 

dhe e pa, tha: “Ç’është ky litar? Është litari i Zejnebes. Kur kotet, 

ajo mbahet për këtë litar që të mos flejë dhe të vazhdojë adhurim-

in-sqaruan ata që ishin në xhami. Jo, kjo është gabim, zgjidheni 

këtë litar. Faluni aq sa e ndieni veten të çlodhur dhe të pushuar e, 

kur t’ju flihet, pushoni-flini- tha Muhammedi, alejhi’s selam“.  

- Mesatarja edhe në çështjet personale, siç transmetohet në 

hadithin: ”... Sa më përket mua, pasha All-llahun, unë jam më i 

drojtur dhe më i devotshëm ndaj All-llahut sesa ju, por unë agjë-

                                                 
35 Transmeton Buhariu. Në koment të këtij hadithi të shënuar te Sherhu suneni’n 

Nesaijj, hadithi nr.:4948, në mes tjerash qëndron: Në veprat tuaja ndiqeni me-

sataren e as mos bëni lëshime por as mos kaloni në ekstravagancë. Përkthyesi.  
36 Buhariu. 
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roj dhe ha, falem dhe fle, dhe bëj jetë bashkëshortore! Kush lar-

gohet nga Syneti im, ai nuk më përket mua”.37 

- Mesatarja në marrëdhëniet shoqërore. Imam Bejhekiu për-

mend se Hasani ka thënë: “Doni me maturi dhe urreni me maturi, 

ngase disa njerëz tejkaluan kufijtë në dashuri e u shkatërruan, si-

kurse u shkatërruan të tjerët që kaluan normalen në urrejtjen e 

tyre. Pra, bëhu mestar - i matur edhe në dashuri, po edhe në 

urrejtje”.  

Nga tekstet e lartpërmendura, përfundojmë se, nëse e duam 

shpëtimin dhe sigurinë në këtë botë dhe në botën tjetër, patjetër 

dhe në mënyrë të prerë duhet t’i përmbahemi parimit të mesatari-

së në jetën tonë fetare, shoqërore dhe personale. Ky është urdhër i 

prerë dhe obligim individual (farz ajn). 

-IV- 

Disa rrugë dhe metoda të suksesshme 

për shërimin e dukurisë së terrorizmit 

Analistët kanë arritur në përfundimin se dukuritë shoqërore 

që nuk shërohen apo trajtohen në rrënjët e tyre dhe as luftohen 

shkaqet e shfaqjes se tyre, rishfaqen përsëri. Terrorizmi nuk mu-

nd të zhduket derisa të mos zhduken shkaqet e tij të vërteta dhe 

rrënjët e tij ideore. Ne nuk do të mund ta zhdukim dukurinë e 

dhunës dhe terrorizmit përderisa të mos zhytemi në beteja ideo-

logjike dhe kulturore me këta njerëz, ngase kultura është ajo që 

nën vellon e fesë u lejon dhe sikur arsyeton vrasjet që bëjnë. Në 

vijim, do të përmendim rrugët më të rëndësishme që ndihmojnë 

në çrrënjosjen e kësaj dukurie të egër shoqërore: 

 Patjetër duhet bërë riformulimi-rihartimi i botëkuptimeve fe-

tare në shoqëritë arabe dhe islame. Parimet fetare duhet të 

zhvishen nga çdo element i dhunës, ekstremizmit dhe urrej-

tjes.  

                                                 
37 Transmetim unanim. 
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 Përforcimi i parimeve të dialogut, tolerancës dhe pranimit të 

tjetrit, qoftë me të menduar, qoftë edhe me qenien e tij. 

 Siguria shoqërore nuk mund të garantohet përderisa të mos 

garantohet edhe siguria dhe ruajtja e së drejtës së të mendua-

rit, të dijes, lirisë dhe barazisë.  

 Terrorizmi është pjellë e lëshimeve të mëdha në çështjet eko-

nomike dhe shoqërore, si dhe e dhunës, prandaj duhet reali-

zuar një drejtësi për të gjitha shtresat e shoqërive tona.  

 Dallimet në mendime, ide dhe medh’hebe nuk shkaktojnë 

edhe ndarjen nga kolektivi dhe jetesa e përbashkët.  

 Islami na urdhëron që individët dhe shoqërinë t’i pastrojmë 

nga urrejtja e cila buron nga zilia dhe shpirtvrazhdësia, dhe të 

gjithë, të bashkuar, të qëndrojmë stoikë përballë çdo shtrë-

ngate që fryn nga kulturat që ushqejnë dhe rrisin urrejtjen, zi-

linë, mërinë dhe përçarjen ideore apo fetare.  

 Mjetet e informacionit (mediet) duhet të tregojnë dhe të shfa-

qin një transparencë të ekspeditave perëndimore karshi plan-

programeve fetare në shoqëritë tona islame, në mënyrë që kjo 

të mos bëhet shkak që këta të rinj, si kundërreagim, të kryej-

në gjëra-vepra të tilla. 

 Një trajtim mjekësor dhe psikologjik i madh u duhet bërë aty-

re luftëtarëve që janë kthyer nga vatra të luftës. Ata atje janë 

ushqyer me idetë se xhihadi është bazë e jetës, kurse paqja 

është përjashtim nga rregulli, dhe se jeta pa xhihad humb do-

methënien e saj.  

 Nuk duhet të mos përfillim rolin negativ që luajnë disa teatro, 

kinema dhe klube të natës në vendet dhe shoqëritë islame. 

Disa hotele janë të njohura për punët e ndyta që ushtrojnë, 

dhe në mënyrë a në një tjetër, bëhen shkak që të jenë caqe të 

sulmeve të të rinjve myslimanë, të cilët nuk mund ta përmba-

jnë veten para dukurive të tilla. Që të mos i fryjmë zjarrit me 

shumë, duhen penguar zhvillimi dhe ushtrimi i lirë i veprime-

ve të tilla famëkeqe në hotelet tona. 
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 Dukuritë negative që janë shfaqur në shoqëritë tona, si: papu-

nësia, kamata, ngritja e çmimeve, kushtet e rënda për jetesë, 

ndihmat e ulëta sociale, varfëria e skajshme etj., shpeshherë 

bëhen shkaqe që viktimat e tyre të ngrihen kundër dhe të 

shkaktojnë trazira e rrëmuja në vend. Andaj, për të mos ndo-

dhur më e keqja, duhet të krijohen kushte më të mira për je-

tesë, të ofrohen mundësi punësimi, shkollimi, shërimi, etj.  

 Duhet luftuar racizmi në të gjitha format dhe ngjyrat e tij. 

Njerëzit duhen pajtuar duke flakur mosmarrëveshjet në ma-

rrëshëniet prind-fëmijë, burrë-grua, vëlla-vëlla, etj. 

 Rregull bazë për këtë mbetet se zjarri me zjarr nuk shuhet, 

dhuna me dhunë nuk ndalet, kështu që mbetet shërimi i me-

ndimit me mendim, i idesë me ide, çfarëdo që të jetë ajo; e 

devijuar apo e pabazë.  

*** 

“Në të gjitha këto, për atë që ka mendje të shëndoshë dhe që i 

ka vënë veshin me vëmendje, ka argumente“.38 Falënderimi I ta-

kon Allahut, Zotit të botëve! 

 

Përshtati në shqip:  

Sedat G. Islami 

                                                 
38 Kaf, 37. 



ppoorrttrreettee  

Muhamed Sytari 

Haxhi Hafiz Jusuf Këlmendi 

(1876-1943) 

Emrin e Hafiz Jusuf Këlmendit, për herë të parë e kam dëgju-

ar aty nga vitet ’90 nga gjyshi im, që e përmendte shpesh për di-

turinë dhe emrin e mirë që kishte patur ndër dijetarë të Shkodrës.  

Pas ndryshimit të sistemit politik në vendin tonë, filluan të 

dalin në pah edhe gazetat dhe revistat e para fetare, ndër to edhe 

islame, në të cilat shkruhej edhe për hoxhallarë të ndryshëm, ima-

më të xhamive, vaizë oratorë, myezinë me zë të bukur e dijetarë 

të ndryshëm që jetuan me Islamin dhe për të, në këtë vend. Fare 

pak, a thuaj aspak, u shkrua për Hafiz Jusuf Këlmendin. Kushedi 

pse?!.. 

Në Damask, në një prej viteve afër diplomimit tim, më ra në 

dorë një vepër enciklopedike mbi dijetarët islamë të Damaskut, 

në shekullin e 14 hixhri, ku përmendej edhe Hafiz Sulejman Ga-

voçi, një hoxhë i ditur shkodran, i emigruar në Damask për arsye 

kryesisht politike dhe fetare. Në biografinë e tij përmendej se 

ndër hoxhallarët tek të cilët ishte formuar teologjikisht, ishte edhe 
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Hafiz Jusuf Abdullah Këlmendi, emri i të cilit më lidhte me kujti-

met e gjyshit tim, që përherë më edukoi me dashurinë për njerëzit 

e mirë, hoxhallarët, shërbyesit e sinqertë të Thirrjes Islame... 

Po çfarë gjurmësh ka lënë pas Hafiz Jusuf Këlmendi? 

"Si mbaron mejtepin, fillon të marrë mësime të kualifikuara 

te Hafiz Halid Bushati1… Aty mëson edhe gjuhën arabe e turke... 

Nuk kalon shumë dhe ai nga dora e Hafiz Halid Bushatit merr 

ixhazetin dhe titullin "Myderriz"..."2  

Nxënësi i devotshëm Jusuf Këlmendi, do të ecte në gjurmët e 

hoxhës së tij, do të përfitonte nga këshillat e do të jepte rezultatet 

e pritura prej prijësit të tij në rrugët e dijes dhe të përkushtimit 

ndaj Fjalës së Allahut: "Kontributi i veçantë i tij si imam në xha-

mitë e qytetit të Shkodrës dhe si myderriz, ka një vlerësim të lartë 

jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga Këshilli i Përgjithshëm i Ko-

munitetit Mysliman Shqiptar, i cili i jep Hafiz Këlmendit titullin 

"Kryeimam honoren"..."3  

Myderriz dhe mësues besimi. Ishte njëri ndër dijetarët e regji-

struar në “vargun e myderrizëve që kanë pasë ixhazetname (dip-

lomë) me të drejtë mësimi ndër medrese ose privatisht”4 

“Mbas mejtepit të Mulla Medos5, është i përmendur edhe ai i 

Hafis Jusuf Këlmendit, pranë Shkollës Ruzhdije në Fushë Çelë. 

                                                 
1
 - "Ky personalitet asht pinjuell i fisit të Bushatlinjve. Për zotësinë e tij si jurist 

në legjislaturën islame, meriton të radhitet në vargun e specialistëve të njohun 

të kohës… H. Halit Bushati gjatë 20 vjetve dha dy herë ixhazet, d.m.th. ai qiti 

dy palë hoxhë e myderrizë..."- Hamdi Bushati "Shkodra dhe motet", vëllimi I 

(botim i dytë i rishikuar, Shkodër, 2005), fq. 471. 

- [Personaliteti më i shquar që u bëri nder pasardhësve të drejpërdrejtë si dhe 

tërë fisit, është Hafis Halit Bushati, i njohur shkurtimisht "Lito begu"]- Hamdi 

Bushati, "Bushatllinjtë", pajisur me shënime nga Nexhmi Bushati, fq. 397, 

Shkodër, 2003 
2 Smajl Bala, "Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës", Shkodër, 2005, 

fq.84. 
3 Po aty, fq.85. 
4 Hamdi Bushati, “Shkodra dhe motet”, (botim i dytë i rishikuar), Shkodër, 

2005, vëllimi I, fq. 481.  
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Mejtepi ishte i vendosur për nën Shkollën e Ruzhdijes: ishte një 

ndërtesë më vete, konsiderohej si pjesa fillore e Ruzhdijes...”6 

Në Arkivin Qendror të Shtetit7, duke kërkuar për Hafiz Jusuf 

Këlmendin, janë gjetur mjaft të dhëna, që të mbledhura sëbashku 

i japin formën e duhur personalitetit fetar të tij. Kështu, është gje-

tur një shkresë e myftinisë së Shkodrës drejtuar Komunitetit 

Musliman Shqiptar, me nr. shkrese 107, datë 08. 04. 1917, ku pë-

rmendet se H. H. Jusuf Këlmendi në këtë vit ka qenë imam në 

xhaminë e lagjes Perash, në xhaminë e Bardhë.8 Gjithashtu në li-

stën e prijësve muslimanë të prefekturës së Shkodrës, të licencuar 

për të ushtruar detyrën, për vitet 1926- 1927, emri i Haxhi Hafiz 

Jusuf Këlmendit renditet i shtati.9 Ndërsa në të dhënat e vitit 

1928, mësohet se H. H. Jusuf Këlmendi ka qenë imam në xhami-

në e Teqes në Pazar të vjetër, me rrogë 460 franga ari.10 Në vijim 

të të dhënave për këtë dijetar, në vitin 1929, mësohet se ai ka qe-

në sërish imam në Xhaminë e Bardhë të Perashit.11 Në listën e 

imamëve të vitit 1930, që mbajnë petkun dhe funksionet përkatë-

se fetare, ekziston edhe dekreti i imamatit të H. H. Jusuf Këlme-

ndit, emri i të cilit mban nr. 14, në këtë listë, me dekret nr. 32, 

datë 25. XI. 1930.12  

                                                                                                  
5 Sipas Hamdi Bushatit (“Shkodra dhe motet”, Shkodër, 1999, vëllimi II, fq. 

31), mësohet se ai vdiq në Shkodër, në muajin shtator të vitit 1917 në një mo-

shë të kaluar, afro 80 vjeçare. Mejtepi në fjalë vazhdoi i hapur deri më 1916, 

më se 30 vjet me radhë. 
6 Hamdi Bushati, “Shkodra dhe motet”, Shkodër, 1999, vëllimi II, fq. 31. 
7 Të dhënat e gjetura në AQSh mbi personin e H. Jusuf Këlmendit, janë nxjerrë 

nga z. Smajl Bala, i cili pati mirësinë të m’i afronte me shumë dashamirësi. 
8 Për më shumë të dhëna, shihet AQSh, viti 1917, dosja 7, fq. 176- 177. 
9 AQSh, viti 1926, dosja 10, fq. 120. 
10 AQSh, viti 1928, dosja 13. 
11 AQSh, viti 1929, dosja 10, fq. 100. 
12 AQSh, viti 1940, dosja 7, fq. 97- 98. 



 Takvim – Kalendar 2008 306 

Me kalimin e viteve, Komuniteti Musliman Shqiptar, nëpër-

mjet një shkrese me nr. 139, datë 17. 05. 1937, i jep H. H. Jusuf 

Këlmendit titullin “Kryeimam honoren” për Shkodrën.13  

Muhadithi shqiptar Abdulkadir Arnaut, duke shkruar për më-

suesin e tij, Hafiz Sulejman Gavoçi, ndër të tjera përmend: “Sule-

jmani, i biri i Halilit, Gavoçi, Shkodrani, Shqiptari, lindi në 

qytetin e Shkodrës, në Shqipëri dhe u rrit në të, ku mori edhe më-

sime nga dijetarët e atij vendi, ku mund të përmendet: Hafiz Jusuf 

Abdullah Këlmendi, që i qëndroi pranë disa kohë dhe mësoi në 

duart e tij: fikhun hanefi, gramatikën arabe, morfologjinë arabe, 

retorikën arabe, tefsirin (komentimin e Kuranit), akiden (besim-

in)”14. 

Në parathënien e broshurës së tij "Shpëtimi i besimtarëve në 

mos përngjasimin me jobesimtarët"15, duke përmendur hoxhën 

dhe mësuesin e tij Hafiz Jusuf Këlmendi, H. Sulejman Gavoçi16, 

shkruan:   

“Kërkesa më e lartë dhe më e ndershme, është kërkimi i ditur-

ive, që është i lidhur ngushtë me mësimin dhe mësimi me një më-

sues të ditur, të ndershëm dhe një murshid17 të plotë, këshillues. 

                                                 
13 AQSh, viti 1937, dosja 6, fq. 102. 
14 Muhammed Mutie el-Hafidh dhe Nizar Ebadha, "Enciklopedia e dijetarëve të 

Damaskut në shekullin e 14-të hixhri", në gjuhën arabe, Damask, 1986, vëlli-

mi II, fq. 700. 
15 Në sqarim të këtij titulli, mbi kopertinën e librit shënohet: “Hedh dritë mbi ka-

pelën dhe vendimet rreth saj, zbulimin e gruas, martesën e jomuslimanit me 

muslimanen dhe të kundërtën, fotografimin, trashëgiminë dhe zëvendësimin e 

saj, e të tjera”. 
16 Në fund të kësaj broshure me 59 faqe, autori shkruan: "Unë jam i varfri, plot 

të meta e mangësi, shkodrani Haxhi Sulejmani i Hafiz Halil Gavoçit. E trajto-

ftë Allahu me butësinë e Tij të fshehtë e të dukshme, për hatrin e Zotërisë së 

Enbijave dhe Murselinëve (s.a). Amin!"- Shih: Shejkh Sulejman Halil Gavoçi 

el-Albani, "Nexhatul-mu'minine biademit-teshebbuhi bil-kafirin", botim i 

shtypshkronjës "El-Hashimijje", Damask, 1949, fq. 59. 
17 Murshid, është një fjalë arabe me prejardhje nga folja reshede/ reshide, jer-

shudu/ jershedu, rushden/ reshden/ reshaden, rashidun/ reshidun: personi: u 

udhëzua, fëmija: arriti moshën e pjekurisë, njeriu çështjen e tij: iu dha mba-



Portrete 307 

Për këto cilësi të lartpërmendura karakterizohej Hafizi i Kur’anit, 

shërbëtori i Furkanit, Imami, Hatibi, Hafiz Jusuf Abdull-llah Kël-

mendi, e mëshiroftë Allahu dhe e pastë në hapësirat e xhenneteve 

të Tij. Amin, për hatrin e Zotërisë së të Dërguarve. 

Atë e zgjodha si mësues dhe ndoqa dersin e tij, për një periu-

dhë të caktuar. E kur Allahu më dha mbarësi në plotësimin e 

diturive logjike dhe teologjike, i kërkova ixhazet mësuesit të lart-

përmendur, për t’ua mësuar të tjerëve këto dituri. Pas istihares së 

bërë, ai më dha ixhazet gojor (ixhazeten melfudhaten). 

Dhe fillova, me mbarësinë e Allahut të Madhëruar, të përhap 

(këtë dituri) dhe të sjell dobi. Në mexhlisin e këtij të ngrati18, pre-

zantuan disa të nderuar nga vendi ynë, të cilët e vazhduan atë, de-

risa, me mbarësinë e Allahut, përfituan logjiket e teologjiket. 

Pas përfundimit të mësimeve, kërkuan prej meje ixhazet, siç 

më dha mua mësuesi im, dhe u dhashë ixhazet, me gojë e me 

shkrim, në dituritë logjike e teologjike, me kusht që të mos më 

harronin asnjëherë pas çdo dersi, me një dobi, kujtim e transme-

tim, sikurse i këshillova të jenë të ndershëm, të përkushtuar dhe të 

kujdesshëm. Bëra siç bëri mësuesi im.”19 

Po në dosjet e Arkivit Qendror të Shtetit, në të dhënat për 

Hafiz Riza Boriçin, mësojmë se nëpërmjet një shkrese nr. 73, 

datë 04.12.1939, drejtuar K.M.Sh., ai kishte kërkuar të emërohej 

n/myfti në Lezhë. Në mes të tjerash në shkresën e tij lexojmë: 

“Kam marrë mësime 16 vjet dhe ixhazetin prej Haxhi Hafiz Jusuf 

                                                                                                  
rësia në të. Mësuesi nxënësin: e udhëzoi drejt rrugës së drejtë dhe e drejtoi 

drejt saj. Murshidun/une, murshidetun/datun: Udhërrëfyes, udhëzues – ai që 

udhëzon një grup studentësh, etj. Shih: “El-Mu’xhemul-arabijjul-esasi”, i një 

grupi autorësh, prej gjuhëtarëve më të mëdhenj arabë, të ngarkuar nga Orga-

nizata Arabe për Edukim Kulturë dhe Shkencë, Tunizi, 1988, fq. 524. 
18 Kjo shprehje (i ngratë) dhe shumë të tjera të ngjashme me të, si: i varfri, i do-

bëti, i mangëti, shërbëtori, i pakti, etj., janë një traditë prezente në librat dhe 

shënimet e shumta të dijetarëve islamë të shekullit të kaluar. Kjo traditë, në 

përmasa më të vogla, ekziston edhe sot. Shënim i imi. M. S. 
19

 H. Sulejman Gavoçi, "Shpëtimi i besimtarëve në mos përngjasimin me jobesi-

mtarët", në gjuhën arabe, Damask, 1949, fq. 3-4. 



 Takvim – Kalendar 2008 308 

Këlmendit dhe kam qenë 14 vjetë vaiz e myderriz privat në Ish-

ëm, Durrës...”20, çka vërteton gjithashtu se nga shkolla teologjike 

e Hafiz Jusuf Këlmendit kanë dalë në “dritë” hoxhallarë të nde-

ruar me kontribute të vyera në shërbim të Islamit dhe mësimeve 

të tij.  

Dhe pema e mbjellë dhe e ujitur me devotshmëri, dituri e për-

kushtim nga Hafiz Jusuf Këlmendi, lulëzoi. Ajo vazhdon të lulë-

zojë edhe sot nëpërmjet trashëgimisë që këta hoxhallarë lanë te 

brezat në vijim...  

“Ilahina shqip”- Rreshtue prej Haxhi 

Hafiz Jusuf Këlmendit, Imami xhamis 

Perashit poshtëm, n’ Shkodër  

Broshura origjinale “Ilahina shqip”, të shkruara nga dijetari i 

njohur i Shkodrës, Hafiz Jusuf Abdullah Këlmendi, më ra në dorë 

në mënyrë të papritur, në një ditë të bukur të pragpranverës së kë-

tij viti. E gjeta të mbështjellë e të lidhur me një fije të trashë span-

goje, në shoqërinë e dhjetëra librave e shkrimeve të hoxhallarëve 

të persekutuar të Shkodrës... Paditurisht, ishte hedhur tutje dhe 

ishte nisur drejt një udhëtimi me destinacion të pakthim... Ishte 

mirësia e Zotit që kjo broshurë t’i shpëtonte tretjes së papërgjegj-

shme dhe shuarjes indiferente, në mënyrë që edhe ne të lexonim, 

nëpërmjet saj, një pjesë të mendimit dhe të botës teologjike të 

këtij dijetari, si dhe një pjesë të realitetit islam në Shkodër, gjatë 

viteve kur ai jetoi. 

Duhej të kishte kaluar vite të vështira sprove e “ilegaliteti” 

broshura e hafizit shkodran, pasi shenjat e ruajtjes nga kthetrat e 

së kaluarës së kuqe femohuese, dukeshin qartë në pamjen e ja-

shtme të vendtubimit të vargjeve udhëzuese të njeriut të ditur e të 

devotshëm.  

                                                 
20 AQSh, viti 1939, dosja 8. 
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[“Ilahina shqip”- Rreshtue prej Haxhi Hafiz Jusuf Këlmendit, 

Imami xhamis Perashit poshtëm, n’ Shkodër], është një broshurë 

e shtypur në 32 faqe, pa vit e vend botimi. Ajo përbëhet nga pesë 

ilahi në gjuhën shqipe me shkrim arab, nga Haxhi Hafiz Jusuf 

Këlmendi (sikurse sqarohet edhe në kokën e saj) dhe përmban 

343 vargje, të ndara në 171 strofa dhe një varg. 

Përmbajtja e lëndës së broshurës “Ilahina shqip”, të Hafiz 

Jusuf Këlmendit, është siç vijon: “Ilahi”, fq. 2-7, “Tjetër ilahi”, 

fq. 8-14, “Tjetër ilahi”, fq. 15-19, “Tjetër ilahi”, fq. 20-24, 

“Tjetër ilahi”, fq. 25-29.  

Sikurse lexohet edhe nga përmbajtja, autori nuk i ka emërtuar 

ilahitë e tij me titull të veçantë, por ka zgjedhur një mënyrë, krejt 

të thjesht për t’i ndarë ato nga njëra-tjetra. 

Sidoqoftë, gjatë leximit të tyre, lexuesi do të kuptojë se përm-

bledhja “Ilahina shqip”, e Hafiz Jusuf Këlmendit nuk është thje-

shtë një përmbledhje me ilahi, prej atyre që jemi mësuar të 

dëgjojmë e të këndojmë në festa mevludesh, bajramesh, etj., por 

me mësime dhe shpjegime të koncepteve të ndryshme fetare isla-

me të shtjelluara në varg. Ky fakt, pa dyshim e rrit para syve tanë 

paraqitjen diturore të Hafiz Jusuf Këlmendit dhe na bën të që-

ndrojmë me respekt dhe nderim para shfaqjes së tij dhe gjurmëve 

diturore që ka lënë pas. 

Më poshtë do të paraqes vetëm ilahinë e parë, aq sa kam pa-

sur mundësi ta transkriptoj e ta shqipëroj. Në disa vende, ku ka 

qenë e pamundur të plotësohet kjo punë (kryesisht për arsye të 

shtypit të vjetër dhe fshirjes së ndonjë fjale), kam vendosur tri pi-

ka në vijimësi. Gjithsesi, boshllëqet nuk ia prishin imazhin ilahisë 

së tij, në tërësinë e saj, pasi mesazhet vijnë të qarta e të dukshme. 
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Ilahia e parë, fq. 2-7 e broshurës 

1. Elif- I pari n’sharte turqnís Zotit imân mej prû 

2. Nji, ka ardh pej Perendís me Kur’an na asht kallxu
21

 

3. Be- Bytyn xhin e insân me kyt emër jan urdhnu
22

 

4. Me bâ tasdík me kemâl hem me njôh me bisedu 

5. Te- T’gjith na farz i kemi melekve mej prú imân 

6. Mashkullek s’kân as femnì s’hanë as pinë e s’bajnë isjân 

7. The- ... qitabet jân Pejgamberve ju ka çû 

8. Dinin me na bâ bejân Zoti njikshtu ka urdhnu 

9. Xhim- Xhumle Pejgamberanë me’mûr jem mej bâ tasdìk 

10. Pej Zotit qi çue jân trim e grû duhet me dít 

11. Ha- Hakími urdhënon ahiretit xeni besë 

12. M’kyt dynja kush nuk rrnon Pejgamberve s’ju ka mét 

13. Kha- Hajri sherri pej Zotit jân njishtu ... gjith ta dím 

14. Me kyt gjashtë u banë tamam ndihmë na paçim Perendínë 

15. De- Dinin duhet m’e mâjt me pûn t’mira me forcu 

16. ... hajt more i ngratë mas me lânë gjâ pa punu 

17. Dhe- Dheu që do t’na kalbin muhakak asht me itifâk 

18. Jeton dynjan me shtí barqvet sa nji dhere z’ban kanaât 

19. Re- Rrahímit nat e dít pa prâ ... 

20. Rahmet përmi ne t’gjith me na rûjt pej zjermit t’vshtír 

21. Ze- (Zejân) dinit mej dhân turq e kaurr jân tuj çalldís 

22. Ktì kurkush nuk ka ç’i ban se âsht dini perendís 

23. Sin- Si âsht mírë m’u mundue rrugen me kap me sherjât 

24. Si t’gjithë kemi me dekë do të dalim n’aresât  

25. Shin- Sherjatit mukajet n’daçi me kenun nexhât 

                                                 
21 Janë të shumta ajetet kuranore që vërtetojnë Njësinë e Allahut. Sa për ilustrim 

përmend: “Allahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe 

melekët e dijetarët dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, 

Fuqiplotit e të Urtit.”- 3:18. 
22 Për këtë dëshmon ajeti i mëposhtëm: “Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit 

për tjetër pos që të më adhurojnë.”- 51:56. 
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26. Se t’gjithë kemi me dekë do t’dalim n’aresâd 

27. Sad- Sirati mustekímit devâm bani mor’ i shkretë 

28. Mos njorosh ti punt e dinit shum edhjete ke me hjekë 

29. Dâd- Dalalet ka në dynja syt m’i çìl e mu largu 

30. Ulemât kshtu jan kah thonë vedin n’daç ti me pshtu 

31. Tâ- Tahir banu ej rob pej gjynahesh po shpëton 

32. Ke me dék me hí në grôp zban aty dobi pendim 

33. Dha- Dhahir e kêm amelin muhalif ... sherjatit 

34. S’jèm tuj menû hiç mahsher m’at diten e aresadit 

35. Ajn- Ulemât e ktij ymmeti Perendíja i ka çû 

36. Me na ba ne nasihate n’tokë vekila i ka çû 

37. Gajn- Garíb që jemi bâ pej amelit asht dhahir 

38. Pej Zotit pâçim imdâd mos na gjèt deka gafil 

39. Fe- Fesâd po bajm përdítë itâat po i bijm shejtanit 

40. Allahu na bâft teufík mos na daftun pej imânit 

41. Kaf- Kushda qi mendon deken le t’ndigjojnë ulemânë 

42. Pej rrugës ata nuk t’nxjerrin si dervisht me kët zemân 

43. Kef- Qitabet qi jan hak ardhun kan pej Perendís 

44. Hoxhëve ju kanë met mirathë pej Resulit’ turqnìs 

45. Lam- Lâik shum jem tuj bâ për gadabe t’Perendis 

46. Pâsh hurmetin Mustafâs ne turqve
23

 mas na batis 

47. Mim- Muradi Perendís si asht thanun ka mu bâ 

48. Mos prish dinin e turqnís për me mledh mall në dynja 

49. Nun- Në Kur’an keka levdue ulemât e ktij ymmeti 

                                                 
23 Lexuesi duhet të kuptojë se periudha në të cilën janë shkruar këto vargje ka 

qenë ajo e kalifatit islam osman dhe përdorimi i fjalës “turk” si sinonim i fja-

lës “musliman” ka qenë përhapur në ato kohë në shkrimet shqipe. Për këtë dë-

shmojnë fakte të shumta nga trashëgimia letrare e kulturore e vendit tonë. Për 

ilustrim po përmend disa vargje të poetit të shquar islam beratas, Nezimit, 

divani i të cilit është botuar në vijimësi në revistën “Zani i Naltë”. Ai shkru-

ante: “Kush ësht turk më inandis – Se mëlçijt i kam djegurë – Munafiku ësht 

iblis – Mjeri un ç’kam hequrë”. Në shpjegim të fjalës “turk” të përmendur në 

vargun e parë të kësaj strofe, është sqaruar: “Fjala turk këtu përdoret në ku-

ptim të fjalës musliman”.- Shih: Divani i Nezimit, në revistën “Zani i Naltë”, 

viti XIII, prill, 1938, nr. 4, fq. 113. 
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50. Nër dervishë thonë mos me shkue se prish rrugn’e Muhammedit 

51. Vav- Vene veshin me ndigjue ulemât ç’ka bajnë bejânë 

52. N’daç me pâs vend ku me shkue hem me dekun me imânë 

53. He- Hidajet pej Rrahmanit mu forcu në turqni 

54. Ja All-llah ndìm ban’ju sulltanit për hatër t’atij zotni 

55. Je- Ja All-llah ja Rrahím për hatër të Pejgamberit 

56. Bytyn neve na u bash ndím nër zore … mahsherit 

57. Qoftë salati mi Pejgamberin njashtu edhe qoftë selâm 

58. Ja rabbi rahmet ban mi né ... me kerem Tând 

59. Ja rabbi t’lutena dit e nât mos me na dâ pej shefatit 

60. Atij zotni Mustafâs n’at ditën e aresâdit 

61. N’aresat qi kem me shkue haber ka pej Perendís 

62. Pej vorreve qi kem mu çue hem pej atij Resulit 

63. Zotin Nji qi ke besue Pejgamberin n’e bân tasdìk 

64. Çili sýt sa t’jesh mu mundue n’ahiret mos shko fasik 

65. Në dynja kêm ardhë na t’ngrâtë për ahiret mu mundú 

66. Pejgamberit itâat n’ka mendim n’mahsher me shku 

67. Kjo kaside â marûe pej Zotit tuj lyp teufík 

68. Kudo qi t’kemë gabue rexhâ baj me mu gadít  

69. … turku shef e mlon hamël i ban në të mír 

70. …e të ban n’dynjâ rezíl 

71. Ja rabbi mi ne ban rahmet për hurmet alejhi selamit 

72. Me na dhanun selamete bytyn ne ehli islamit 

73. Un i mjeri nji garíb emni im Haxhi Jusuf 

74. Anmiq’ tôn bani rezìl gjithmôn leni n’teesuf 
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Analizë e ilahisë së parë 

Ilahia e parë e kësaj broshure, përbëhet nga 74 vargje, të nda-

ra në 37 strofa.  

Në këto vargje trajtohen çështjet e besimit islam dhe gjashtë 

kushtet e tij (Me kyt gjashtë u banë tamam)24. Besimtarit i bëhet 

nxitje të kapet pas Sheriatit islam dhe rregullave të tij (Sin- Si 

âsht mìrë m’u mundue - rrugen me kap me sherjât)25, me qëllim 

arritjen e udhëzimit në jetë dhe mosdevijimin nga rruga e besimit. 

Në vijim të vargjeve të kësaj ilahie, lavdërohen dijetarët si këshi-

llues dhe mëkëmbës të Zotit në tokë (Ajn- Ulemât e ktij ymmeti - 

Perendíja i ka çû / Me na ba ne nasihate - n’tokë vekila i ka çû)26; 

përmendet trashëgimia e hoxhallarëve, dijetarëve të ymmetit, nga 

Profeti i fundit, i dërguari i Allahut, Muhammedi (a.s), si në këto 

vargje (Kef- Qitabet qi jan hak - ardhun kan pej Perendís / Hoxh-

ëve ju kanë met mirathë - pej Resulit’ turqnìs), sikurse i tërhiqet 

vëmendja lexuesit për të mos anuar nga kjo botë dhe kënaqësitë e 

saj dhe udhëzohet drejt largimit nga mashtrimet e shejtanit dhe 

intrigat e tij.  

Autori, në vende të ndryshme ndalet për të drejtuar lutjet e tij 

për forcimin e besimit, për ruajtjen e tij dhe moslargimin nga kjo 

botë pa qenë të falur nga Allahu i Madhëruar. Shpesh, gjatë trajti-

mit të këtyre çështjeve, autori i referohet edhe vdekjes, Ditës së 

Gjykimit dhe daljes para Zotit në ditën e llogarisë. Ilahia përfund-

on me salavate dhe përshëndetje përmbi Pejgamberin tonë (a.s.) 

dhe karakteristikë e saj është se autori përmend vetë emrin e tij në 

vargjet e fundit të ilahisë. 

 

 

                                                 
24 Pjesë e vargut 13. 
25 Vargu 23. 
26 Vargjet 35, 36. 
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Adaptimi i fjalëve me prejardhje arabe në gjuhën 

shqipe në vargjet e Hafiz Jusuf Këlmendit 

Gjatë leximit të vargjeve të Hafiz Jusuf Këlmendit, është e 

pamundur të mos ndalemi te fjalët e shumta të fjalorit arab, të 

cilat janë përdorur me shumë elegancë dhe shije poetike, përgji-

thësisht në raporte të drejta edhe me rimën e vargjeve, duke i 

zbukuruar ato dhe duke i dhënë njëkohësisht edhe ngjyresat e 

duhura teologjike islame.  

Këto fjalë me prejardhje kryesisht të gjuhës arabe, janë të 

shumta, pothuajse në çdo varg e strofë. Ato, teksa vërtetojnë ada-

ptimin e tyre në gjuhën e popullsisë shqiptare, njëkohësisht janë 

edhe një tregues i qartë i gjurmëve të thella të Islamit dhe të ter-

minologjisë kulturore islame në fjalorin e gjerë të gjuhës shqipe.  

Ndër arabizmat e shumta të përdorura nga Hafiz Jusuf Kël-

mendi në vargjet e tij, përmenden edhe këto fjalë: sharte (kushte), 

imân (besim), xhin (xhin, krijesë johumane me prejardhje nga 

zjarri), insân (njeri), emër (urdhër), tasdík (vërtetim), kemâl (plo-

tësi, përsosmëri), farz (obligim, detyrim), isjân (thyerje e rregu-

llave, gabim, devijim), qitabet (librat), dín (fé), bejân (sqarim, 

qartësim), xhumle (në përgjithësi, në tërësi), me’mûr (i urdhëru-

ar), Hakími (I Urti, prej emrave (esmaul-husna) të Allahut të Ma-

dhëruar), ahireti (bota e përtejme, jeta e ardhshme), hajri (e mira), 

sherri (e keqja), muhakak (i vërtetuar, i realizuar), itifâk (marrë-

veshje), dhere (atom, gjë shumë e vogël), Rrahím (Mëshirëbërës, 

prej emrave (esmaul-husna) të Allahut të Madhëruar), rahmet 

(mëshirë), sirati mustekím (udha e drejtë, rruga e pastër e besim-

it), devâm (vazhdimësi, përherësi), edhjete (dëme, e keqe), dalalet 

(humbje, devijim), ulemât (dijetarët), tahir (i pastër), dhahir (i 

dukshëm, haptaz), amelin (punën), mahsher (vend-tubim), na-

sihate (këshilla), vekila (mëkëmbës, zëvendësues), garíb (i huaj, i 

çuditshëm), imdâd (përforcim, përkrahje), gafil (i hutuar), fesâd 

(prishje), itâat (bindje), teufík (mbarësi), etj. 
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Çështje fetare të trajtuara në vargjet 

e Hafiz Jusuf Këlmendit 

Në leximin e parë të kasideve në fjalë, është e pamundur të 

mos kuptosh se nuk ke të bësh me vargje të zakonshme, por nëpë-

rmjet tyre autori përpiqet t’u mësojë lexuesve çështje të ndryshme 

fetare islame, parime, bindje e tematika të mirëfillta besimore. 

Kështu, që në fillimet e ilahisë së parë, ai merret me trajtimin e 

gjashtë kushteve të besimit islam, shartet e imanit, ku me anën e 

vargut, ai shprehet:  

Elif- I pari n’sharte turqnìs Zotit imân mej prû 

Nji, ka ardh pej Perendís me Kur’an na asht kallxu 

Be- ... xhin e insân me kyt emër jan urdhnu 

Me bâ tasdík me kemâl hem ... me bisedu 

Te- T’gjith na farz i kemi melekve mej prú imân 

Mashkullek s’kân as femnì s’hanë as pinë e s’bajnë isjân 

The- ... qitabet jân Pejgamberve ju ka çû 

Dinin me na bâ bejân Zoti ... urdhnu 

Xhim- Xhumle Pejgamberanë me’mûr jem mej bâ tasdìk 

Pej Zotit qi çue jân trim e grû duhet me dít 

Ha- Hakími urdhënon ahiretit xeni besë 

M’kyt dynja kush nuk rrnon Pejgamberve s’ju ka mét 

Kha- Hajri sherri pej Zotit jân kështu ... gjith na dím 

Me kyt gjashtë u banë tamam ndihmë na paçim Perendínë 

 
Këtu, lexuesi kupton fare lehtë se gjashtë kushtet e besimit is-

lam janë: besimi në Zotin Një (I pari n’sharte turqnìs - Zotit 

imân mej prû / Nji, ka ardh pej Perendís - me Kur’an na asht kall-

xu); besimi në melekët e Tij, ku sqarohet edhe natyra e tyre 

(Mashkullek s’kân as femnì - s’hanë as pinë e s’bajnë isjân); be-

simi në librat e zbritur (... qitabet jân - Pejgamberve ju ka çû / 

Dinin me na bâ bejân - Zoti ... urdhnu); besimi në Profetët e Tij, 

të dërguar me misionin e përhapjes së mësimeve të pastra fetare 
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(Xhumle Pejgamberanë - me’mûr jem mej bâ tasdìk / Pej Zotit qi 

çue jân - trim e grû duhet me dít), besimi në Ditën e Gjykimit e 

në jetën e përtejme (Hakími urdhënon - ahiretit xeni besë / 

M’kyt dynja kush nuk rrnon - Pejgamberve s’ju ka mét); besimi 

se e mira dhe e keqja janë prej Zotit (Hajri sherri pej Zotit jân - 

kështu ... gjith na dím / Me kyt gjashtë u banë tamam - ndihmë na 

paçim Perendínë) 

Veçori të spikatura në vargjet 

e Hafiz Jusuf Këlmendit 

Duke lexuar pesë kasidet e Hafiz Jusuf Këlmendit, është e pa-

mundur të mos ndalesh në disa stacione të spikatura, që përbëjnë 

edhe thelbin e krejt vargjeve të shkruara prej tij. Veçoritë që për-

mbajnë këto vargje, janë të shumta. Këtu, po veçoj: 

1. Insistimi për mësimin e kushteve kryesore të besimit (im-

an) dhe të Islamit, si dhe serioziteti në besim e në fenë isla-

me, nëpërmjet vargjeve, si:  

Elif- I pari n’sharte turqnìs Zotit imân mej prû 

Nji, ka ardh pej Perendís me Kur’an na asht kallxu 

... 

Me kyt gjashtë u banë tamam ndihmë na paçim Perendínë 

... 

De- Dinin duhet m’e mâjt me pûn t’mira me forcu 

... 

Sin- Si âsht mírë m’u mundue rrugen me kap me sherjât 

... 

Mim- Muradi Perendís si asht thanun ka mu bâ 

Mos prish dinin e turqnís për me mledh mall në dynja 

... 

Vav- Vene veshin me ndigjue ulemât ç’ka bajnë bejânë 

N’daç me pâs vend ku me shkue hem me dekun me imânë 

... 

He- Hidajet pej Rrahmanit mu forcu në turqni 



Portrete 317 

… 

The- Thebât me pas n’turqni t’gjithë emret e Zotit mej punu 

... 

Ja rabbi ja All-llah i jon Ty të thrrasim ja Muxhíb 

Umri me shku në taât Tând pej Tejet lypim teufík 

 
2. Tërheqja e vëmendjes së masave islame për mos-hutim në 

jetë dhe shtimin e punëve të mira, me të cilat do të dalim 

para Zotit, nesër në Ditën e Gjykimit, si në këto vargje: 

M’kyt dynja kush nuk rrnon Pejgamberve s’ju ka mét 

... 

Ha- Hakími urdhënon ahiretit xeni besë 

... hajt more i ngratë mas me lânë gjâ pa punu 

... 

Sin- Si âsht mírë m’u mundue rrugen me kap me sherjât 

Si t’gjithë kemi me dekë do të dalim n’aresât  

... 

Sad- Sirati mustekímit devâm bani mor’ i shkretë 

Mos njorosh ti punt e dinit shum edhjete ke me hjekë 

Dâd- Dalalet ka në dynja syt m’i çìl e mu largu 

Ulemât kshtu jan kah thonë vedin n’daç ti me pshtu 

... 

S’jèm tuj menû hiç mahsher m’at diten e aresadit 

... 

Gajn- Garíb që jemi bâ pej amelit asht dhahir 

... 

Fe- Fesâd po bajm përdítë itâat po i bijm shejtanit 

... 

Kaf- Kushda qi mendon deken le t’ndigjojnë ulemânë 

Pej rrugës ata nuk t’nxjerrin si dervisht me kët zemân 

... 

Lam- Lâik shum jam tuj bâ për gadabe t’Perendis 

Pâsh hurmetin Mustafâs ne turqve mas na batis 
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... 

Vav- Vene veshin me ndigjue ulemât ç’ka bajnë bejânë 

N’daç me pâs vend ku me shkue hem me dekun me imânë 

... 

Në dynja kêm ardhë na t’ngrâtë për ahiret mu mundú 

Pejgamberit itâat n’ka mendim n’mahsher me 

shku 

 

3. Përdorimi i shpeshtë i esmaul-husnave, në vargje të caktu-

ara, sidomos në ilahinë e pestë: 

Ha- Hakími urdhënon ahiretit xeni besë 

... 

Re- Rrahímit nat e dít pa prâ ... 

... 

He- Hidajet pej Rrahmanit mu forcu në turqni 

… 

Je- Ja All-llah, ja Rrahím për hatër të Pejgamberit 

... 

Ja rabbi ja All-llah i jon ty të thrrasim ja Xhelíl   

... 

Ha- Haku emër ka bâ vene veshin more i ngratë 

… 

Ja rabbi ja All-llah i jon Ty të thrrasim ja Muxhíb 

... 

Re- Rahmetit Rrahmanit Tân na me ju pshtet 

Ja rabbi ja All-llah i jon uzdajë s’hjekim pej rahmetit 

... 

Ja rabbi All-llah i jon Ty t’thërrasim ja Kadír 

... 

Rahmet n’mas bâft Aj Kadìr shum edhjete kam me hjek 

... 

Rahmet ban Ti ja Kadír mas ban në ne ç’ka jem lâik 

... 

Rahmet ban Ti ja Gafûrr me na fal me kerem Tând 
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... 

Ne mas baftë rahmet aj Gaffâr vend nuk kemi ku me shku 

... 

N’vorr kur t’shkojmë kem me qâ rahmet, mas bâft Aj Gafûrr 

... 

Merhamet ban mem’ fal ja Muxhíb shife lâik 

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja All-llah 

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja Rrahmân 

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja Muxhíb 

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja Gafurr 

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja Xhelíl  

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja Selâm 

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja Mennân 

... 

Ej All-llah i jon, ja Hajj t’thrrasim ja Rrahìm 

 
4. Përdorimi i termit “turqni”, si sinonim i Islamit, duke pa-

sur parasysh se autori, pjesën më të madhe të jetës së tij e 

ka jetuar në kohën e ekzistencës së begatë të kalifatit 

islam osman, si: 

Elif- I pari n’sharte turqnìs Zotit imân mej prû 

... 

Hoxhëve ju kanë met mirathë pej Resulit’ turqnìs 

… 

He- Hidajet pej Rrahmanit mu forcu në turqni 

… 
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Dhe- Dhelíl mu ba në dynjâ nji marre pej Perendís 

S’je ymmeti Mustafâs qi asht Resul’ i turqnìs 

… 

Ze- ... pej Resulit turqnís 

... 

Me kët kaside për me shkru  disa sende n’hak t’turqnìs 

... 

Ja rabbi rahmet mi ne ban na ruj dinin e turqnís 
 
5. Përmendja e emrit personal, duke i atribuar varfëri e ma-

ngësi para duarve të Zotit Krijues, e njëkohësisht duke 

kërkuar lutje e mirësi prej Tij: 

Un i mjeri nji garíb emni im Haxhi Jusuf 

... 

Un i mjeri nji garíb Emni jem Jusuf fâik 

... 

Un i mjeri nji fakír gjynahet si uji në det 

Rahmet n’mas bâft Aj Kadìr shum edhjete kam me hjek 

... 

Je- Jam insan maksur hem pej taâtit nuksân 

Rahmet ban Ti ja Gafûrr me na fal me kerem Tând 

Emni im Jusuf Sadik ky fakir nër fukarâ 

Ja rabbi ne na ban nasíb pej imanit mos mu dâ 

... 

Je- Jam ky njir gjynahqar emni jem Jusuf fâik  

Merhamet ban mem’ fal ja Muxhíb shife lâik 

... 

Emni im âsht Haxhi Jusuf fâik 

Pejgamberit ton, ja Hajj ne na ban refík 
 

Allahu qoftë i kënaqur me Hafiz Jusuf Këlmendin dhe veprën 

e tij, e cila në ditët e sotme shfaqet shumë tërheqëse, domethënë-

se, nxitëse për ta studiuar e për të përfituar prej saj në shërbim të 

kulturës sonë islame dhe lidhjes origjinale të shqiptarëve me fenë 

e Allahut. 



ppëërrvvjjeettoorrëë  

Qemajl Morina  

Shoqëritë shqiptare 

të Misirit (Egjiptit) 

(Me rastin e 132-vjetorit të themelimit të 
shoqërisë së parë shqiptare “Vëllazëria”në Misir 

në vitin 1875) 

Këtë vit është 132-vjetori i themelimit të shoqërisë së parë 

shqiptare në Egjipt, që faktikisht është edhe përvjetori i kolonisë 

së huaj më të vjetër në Egjipt. Vitin që shkoi grekët festuan për-

vjetorin e njëqindtë të themelimit të shoqërisë së parë të tyre në 

Egjipt. Ashtu siç shkruante e përditshmja e Kajros “el-Ahram” e 

datës 3 maj 2006 për praninë e madhe të grekëve në Egjipt, meri-

të të madhe kishte Mehmet Ali Pasha, i cili i kishte hapur rrugën 

ardhjes së tyre në Egjipt, për ndërtimin e tij. 

Me atë rast Ambasada Greke, në bashkëpunim me koloninë 

greke në Kajro, kishte organizuar një manifestim të madh nën hi-

jen e piramidave .Do të ishte e udhës që për rëndësinë e madhe 

që ka kolonia shqiptare e Egjiptit, të mendohet për një manifestim 
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të madh gjithëkombëtar në një prej përvjetorëve të kolonisë së 

Misirit, siç e quanin të parët tanë. 

Prania e shqiptarëve në Egjipt a Misir, siç e quanin, është e 

hershme. Kronisti i njohur egjiptian, Abdurrahman el-Xhiberti në 

librin e tij " 'Axhaib al-Athar fi al-Taraxhim va al-Akhbar" , al-

xhuzul avvel, Misr, 1297, s. 112 (Gjurma të vlefshme të biografi-

ve dhe të lajmeve ), vëllimi I, Kajro, 1879, f. 150, përmend prani-

në e shqiptarëve qysh në pjesën e dytë të shekullit tetëmbëdhjetë. 

Në mesin e personaliteteve shqiptare të asaj kohe, përmend prijë-

sin e shqiptarëve Ismail al-Arnautin, i cili, me përkrahjen që gë-

zonte nga bashkëkombësit e tij shqiptarë, ishte bërë qendër force 

në Egjipt. Kjo koloni u forcua edhe më tepër me arritjen edhe të 

mijëra shqiptarëve të tjerë në Egjipt në kuadër të ushtrisë osmane, 

me qëllim të dëbimit të ushtrisë franceze nga Egjipti. Kjo forcë 

shqiptare, të cilën e udhëhiqte, në fillim, mareshali Tahir Pasha, 

kishte arritur të hynte në luftën për pushtet në mes memalikëve, 

turqve dhe shqiptarëve. Ajo më në fund arriti të sillte në pushtet 

Mehmet Ali Pashën në vitin 1805.1. 

Në pjesën e parë të shekullit nëntëmbëdhjetë, në Egjipt vër-

shuan një numër i madh shqiptarësh, të cilët kryesisht u inku-

adruan në shërbimin ushtarak dhe në administratë. 

Për këtë arsye ata shumë shpejt u shkrinë në shoqërinë e re 

egjiptiane, ndërsa bijtë e tyre u inkuadruan me shpejtësi në hiera-

rkinë ushtarake dhe administrative. Kjo kishte ndikuar që aspekti 

kombëtar tek ai brez të mos ishte i theksuar sa duhet. Prej kësaj 

pranie ushtarake, u krijua kolonia shqiptare në Egjipt, sepse, me 

kalimin e kohës, elementi ushtarak braktisi jetën ushtarake dhe u 

inkuadrua në jetën civile . 

Por, kështu nuk kishte ndodhur me të ardhurit në pjesën e dy-

të të shekullit nëntëmbëdhjetë, që ishin kryesisht shqiptarë prej 

viseve të Toskërisë, me shumicë ortodoksë, të cilët ishin shpër-

ngulur për shkak të një krize ekonomike që po mbretëronte në atë 

                                                 
1 Muhamed Mufaku, Shqiptarët në botën arabe, Rilindja, Prishtinë, 1990, f. 120. 
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kohë në atë pjesë të Shqipërisë. Shumica e të shpërngulurve ishin 

zejtarë, tregtarë të shkathët, me një përgatitje profesionale dhe 

kulturore. Kjo kishte bërë që ata t‟i përkushtoheshin më tepër çë-

shtjes kombëtare, në kohën kur shqiptarët po përjetonin epokën e 

Rilindjes së tyre Kombëtare.2 

Shpërnguljet e mëdha të shqiptarëve të Jugut në Egjipt i sti-

mulonte fakti që aty ishte në pushtet një dinasti shqiptare, e cila 

kujdesej për mirëqenien e tyre. Shqiptarët e asaj vale të madhe, 

që vazhdoi deri në fillim të shekullit njëzet, u shpërndan në të gji-

thë Egjiptin, në Aleksandri, Dimjat, Abu Kir, në veri e deri në 

Kajro, pastaj në jug në el-Fajum, Asjut etj. Në këto vende shqip-

tarët merreshin me bujqësi, industri e tregti dhe disa prej tyre u 

inkuadruan në administratë. Megjithatë, me kohë prania e shqip-

tarëve u përqendrua në dy qytetet, në Aleksandri e në Kajro. Në 

fillim të shekullit njëzet, prania e shqiptarëve u bë në Kajro aq e 

dendur, saqë në këtë qytet u krijua një ambient i thjeshtë shqiptar. 

Këtë ambient e përshkruan Spiro Dine në parathënien e librit 

"Valët e detit ". Ai shkruan: "Karakollët e Kajros qenë plotë gegë 

e toskë. Këngët e vallet nuk reshtnin; buzuku, tambura e ballamar 

buçitnin më në katër anët. Na dukej sikur gjendeshim në Shqipë-

ri, tregu i armëve “Suk el-silah” përveç shqiptarëve, tjetër nuk 

kish, me të shumët gegë myslimanë e të krishterë mirditas …"3 

Kolonia shqiptare e Egjiptit, u bë me kohë një nga qendrat 

kryesore të diasporës shqiptare në botë. Ajo u dallua për një akti-

vitet të madh gjatë Rilindjes Kombëtare Shqiptare, me rilindësit e 

saj si Thimi Mitko ( 1820-1890), Spiro Dine ( 1844-1922), Loni 

Logori (1871-1929), Thimi Krej, Jani Vruho (1863-1931), Koto 

Hoxhi (1824-1895), Filip Shiroka (1859-1935), Andon Zako Ça-

jupi (1866-1930), Fan Stilian Noli ( 1882-1965), Thanas Tashko, 

                                                 
2 Muhamed al-Arnaut, el-Xhalijatu el-Albanijetu fi Misre tuved-di'u Kerim 

Hxhiu …ahir rumuziha et-tarihjiati, (el-Hajatu, Bejrut, 21.04.2003). 
3 Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar 1635-1912, vëll. III, Tianë, 1962, 

f.10. 
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Milo Duçi (1870-1933) e shumë të tjerë. Veprimtaria e kësaj ko-

lonie: shoqëritë kombëtare, shkollat shqipe, shtypi kombëtar, bo-

timet folklorike e letrare, që kanë rëndësi të madhe në letërsinë 

shqiptare , tregon në një mënyrë gjallërinë e kësaj kolonie. 

Kështu shqiptarët e Egjiptit zhvilluan në fillim një aktivitet të 

dendur për themelimin e shoqërive shqiptare, me qëllim që të për-

qendrohej veprimtaria dhe aktiviteti i kolonisë. Qysh më 1875, në 

Kajro u themelua shoqëria e parë me emrin "Vëllazëria e parë", 

me Milo Duçin në krye, e cila që nga ditët e para u aktivizua me 

një frymë kombëtare të theksuar4. Meqenëse shumica e anëtarëve 

ishin të krishterë ortodoksë, ata më 1877 ndërmorën iniciativën e 

parë për shqiptarizimin e kishës, gjë që ishte në krye të programit 

të Rilindjes Kombëtare. Në atë vit anëtarët e kësaj shoqërie u 

mblodhën në kishën greke në al- Zakazik, afër Kajros, ku filluan 

të këndonin këngë kishtare në gjuhën shqipe, për se ranë në ko-

nflikt me konsullin grek Kroqidhas. Ky qëndrim i konsullit grek 

shprehte armiqësinë e Kishës greke kundër çdo përpjekjeje të 

shqiptarëve të Egjiptit për shprehjen e përkatësisë së tyre kombë-

tare. Ky qëndrim u dëshmua në mënyrën më armiqësore një vit 

më vonë, më 1878, kur në sheshet e Athinës u dogj libri "Bëleta 

shqiptare", i Thimi Mitkos, i botuar po atë vit në Aleksandri, me 

qëllim që të provonte të drejtën e Shqipnis për t'u quajtur komb"5. 

Rëndësi të veçantë në organizmin e shqiptarëve të Egjiptit ka 

Thimi Mitko. Ai, kur erdhi në Misir, shqiptarët i gjeti të shpërnd-

arë dhe të shthurur shpirtërisht. Me një punë intensive, ai për një 

kohë të shkurtër arriti të vinte kontakte me shqiptarët e Kajros, 

Aleksandrisë, Fejumit, Mensures, Benisujefit, Shbin el-Kom-it 

etj., dhe t‟u predikonte atyre idenë e kombësisë, dhe në këtë më-

nyrë hodhi farën për gjallërimin e ndjenjave shqiptare dhe vëlla-

zërimin e shqiptarëve, pa dallim përkatësie fetare apo krahine, 

prej nga ata vinin.  

                                                 
4 Muhamed Mufaku, Shqiptarët në botën arabe, Prishtinë, 1990, f. 124. 
5 Shkrimtarët shqiptarë, Tiranë, 1941, f. 181. 
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Më vonë, me formimin e Shoqërisë së Stambollit më 1879, e 

cila u angazhua për themelimin e ca degëve në diasporën shqipta-

re, në Aleksandri , më 1881, erdhi Jani Vruho, me qëllim që të 

themelonte një degë të kësaj shoqate në Egjipt. Dega e Aleksand-

risë kishte një fillim të mbarë, por puna e saj u paralizua pas një 

incidenti me konsullin grek, i cili u angazhua kundër kësaj për-

pjekjeje. Megjithatë, disa vjet më vonë, me vendosmërinë e shqi-

ptarëve, më 1894, në Aleksandri u formua një shoqëri e re 

"Vëllazëria e shqiptarëve", me Milo Duçin në krye, një prej figu-

rave më të shquara të kolonisë shqiptare në Egjipt.6 

Më 1910, shqiptarët e Egjiptit u mblodhën dhe u riorganizuan 

në shoqërinë e re e të përgjithshme "Vëllazëria", e shqiptarëve të 

Misirit "Bashkimi". Kjo shoqëri e re e kishte qendrën në Aleksa-

ndri, kurse kishte degë në disa qytetet egjiptiane. Në 1918, me 

paraqitjen e rrezikut rreth fatit të Shqipërisë, dega e Kajros mori 

tentativën për themelimin e "Komitetit të Shqiptarëve të Misirit", 

që kishte për qëllim përpilimin e një memorandumi për Fuqitë e 

Mëdha, për mbrojtjen e çështjes së atdheut7. Komiteti u mblodh 

disa herë në Kajro dhe në Aleksandri, kurse memorandumi i 

shkruar nga Çajupi, u miratua më 8 shkurt 1919 dhe iu dorëzua 

ambasadorëve të Fuqive të Mëdha në Kajro. Krahas kësaj, Komi-

teti vendosi të dërgonte një delegacion të shqiptarëve të Egjiptit 

në Konferencën e Paqes në Paris, për të mbrojtur aty çështjen 

shqiptare. Për këtë qëllim Komiteti u mblodh në shtëpinë e Çaju-

pit më 15 shkurt dhe anëtarët e zgjodhën Çajupin kryetar të dele-

gacionit. Mirëpo, Çajupi kërkoi të emërohej një tjetër dhe në 

vend të tij, u zgjodh Leonidha Naçi8 . Në atë kohë, Çajupi u akti-

vizua me ngulm për forcimin e shoqërisë "Vëllazëria",. Në atë 

vit, më 9 mars1918, Pleqësia e "Vëllazërisë" u mblodh në shtëpi-

                                                 
6 Mahmud Hysa, Andon Zako Cajupi – Jeta dhe vepra, Prishtinë, 1983, f.45. 
7Dhimitër Shuteriqi, Gjurmë letrare, Tiranë, 1974, f.280.  
8 Po aty, f. 281. 
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në e Çajupit, i cili u zgjodh nënkryetar i saj, kurse kryetar i ri 

Loni Kota.9. 

Në vitin 1929 në Egjipt, përkatësisht në Aleksandri, u formua 

shoqëria e fundit shqiptare "Bashkësia Shqiptare në Egjipt". Po 

ashtu edhe kjo shoqëri me qendër në Aleksandri, kishte disa degë 

në qytetet egjiptiane. Menjëherë pas formimit të saj, u botua sta-

tuti i saj në gjuhën shqipe, kurse më 1948 ky statut u botua në tri 

gjuhë: shqip, arabisht dhe frëngjisht.10 Në parathënien e këtij sta-

tuti figurojnë emrat e themeluesve të kësaj shoqërie. Në krye të 

këtyre është kryetari M. Adham, sekretari K. Dopnato, si dhe 

anëtarët J. Armodhi, D. Mitkos, G. Kiro, M. Zoto, V. Memo, S. 

Vogli etj. Në statut sqarohet qëllimi i formimit të shoqërisë. Kë-

shtu, në nenin e parë theksohet “Bashkësia Shqiptare në Egjipt ka 

nënshtetësinë shqiptare”, kurse neni i dytë tregon se qëllimi i 

Shoqërisë është “ përkrahja morale dhe landore e çdo shqiptari që 

jeton në Misir, si dhe edukimi kombëtar i tyre. BASHKËSIA nuk 

ndërhyn as në besimin fetar dhe as në punë politike të të tjerë-

ve”.11 

Një ndër degët më të rëndësishme të kësaj Bashkësie, sipas 

kujtimeve të Qerim Haxhiut, doajenit të fundit të kolonisë shqip-

tare të Egjiptit (vdiq më 31 dhjetor 2002), ishte ajo e Kajros, e 

cila e kishte qendrën në rrugën „al-Sharifajn”, ku kishte dhe një 

bibliotekë me libra shqip. Në këtë qendër shqiptarët takoheshin 

për çdo mbrëmje; aty zhvilloheshin aktivitete të ndryshme, sido-

mos me rastin e festave kombëtare. 

Shqiptarët e Egjiptit kishin treguar një interesim shumë të 

madh edhe për kultivimin dhe ruajtjen e gjuhës shqipe. Kështu, 

sipas kujtimeve të Qerim Haxhiut, në vitin 1907 në lagjen e Kajr-

os Shubra, ishte themeluar shkolla e parë shqipe. Shkollën e the-

meloi patrioti i njohur Milo Duçi, i cili e mbante shkollën me 

                                                 
9 Po aty, f. 282. 
10 Muhamed Mufaku, Shqiptarët në botën arabe, Prishtinë, 1990, f. 46. 
11 Po aty, f. 126. 
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shpenzimet e veta. Shkolla vazhdoi punën e saj deri në vitin 

1933, kur vdiq edhe themeluesi i saj. 

Kolonia shqiptare e Egjiptit ishte aktive dhe në një aspekt tje-

tër, që në rrethanat dhe kushtet e atëhershme të Rilindjes Kombë-

tare nuk mund të zhvillohej në Shqipëri. Egjipti u bë i njohur si 

qendër e shtypit shqiptar. Vërshimi i shtypit shqiptar në Egjipt fi-

lloi më 1900, kur doli gazeta e parë “Besa-Besë” në Kajro, nën 

drejtimin e Milo Duçit. Vetëm brenda viteve 1900-1911, në Egji-

pt, dolën tetë gazeta e një revistë12. Pastaj “Toska” – fletë e përm-

uajshme shqipe, e drejtuar po nga Milo Duçi në vitet 1901-1902. 

Gjeneratat më të hershme mund ta kenë mbajtur në mend gazetën 

“Besa”, e botuar në vitet 1904-1905 dhe e drejtuar nga Thoma 

Avrami. Të kësaj gjenerate janë edhe gazetat “Shqipëria”, (1906-

1907), “Pellazgu” (1907), “Sopata” (1910-1911), Këtë të fundit e 

drejtonte Jani Vruho në Fejum, qytet nja 80 km larg Kajros. Dë-

shmi e përpjekjeve të shqiptarëve të Misirit ishte edhe gazeta e 

përjavshme me tetë faqe - “Shkreptima”, redaktor i së cilës ishte 

Aleksandër Xhuvani. Ajo doli në Kajro brenda viteve (1910 

1911). Gazeta e fundit shqipe që doli në Kajro, ishte “Bisedimet” 

(1925-1926), drejtuar nga Milo Duçi13. 

Kontributi në daljen e këtyre gazetave ishte i natyrave të 

ndryshme. Mirëpo, ky kontribut veçohej për drejtimin profesional 

të tyre, sikundër ishin Milo Duçi, Thoma Avrami, F. Toptani, 

Jani Vruho, Aleksandër Xhuvani etj. Ky i fundit është autor i të 

vetmit libër për themeluesin e dinastisë shqiptare të Misirit - 

Mehmet Ali Pashën14.  

Përpos aktivitetit shoqëror të shoqatave e bashkësive të Egji-

ptit, Kolonia shqiptare u dallua edhe për një numër të madh ve-

                                                 
12 Muhamed Mufaku, Egjipti, qendër e shtypit shqiptar, “Rilindja”, Prishtinë, 29 

gusht 1979. 
13 Emin Azemi dhe Shkëlzen Halimi, Shqiptarët e Egjiptit, “Logos-A”, Shkup, 

1993, f. 52.  
14 Jeta e Mehmet Aliut, Tiranë, 1921. 
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prash, që ishin krenaria dhe rrita e saj. Historia e letërsisë shqipe 

pikërisht me këto vepra do ta fillonte kronikën e shkruar, siç ishte 

dhe “Bëleta shqiptare” e Thimi Mitkos, e botuar në Aleksandri 

më 1878, në prag të mbajtjes së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. 

Thimi Mitko, kishte shfrytëzuar praninë e shqiptarëve nga të gji-

tha viset shqiptare në Kajro si dhe në qytetet e tjera të Egjiptit, 

për të vjelë thesarin folklorik në një përmbledhje që e kishte quaj-

tur “Bëleta shqiptare”. Në të njëjtën kohë ai kishte dashur të argu-

mentonte para opinionit ndërkombëtar botëror, se shqiptarët kanë 

një traditë të begatshme letrare dhe ata meritojnë të jenë shtet so-

vran dhe i pavarur. Kjo veprimtari botuese do të vazhdonte duke 

sjellë kapituj të rëndësishëm të begatisë shpirtërore të popullit 

shqiptar. Kështu më 1892, Stefan Zurani do të botojë veprën ka-

pitale “Historia e Shqipërisë”, ndërkaq pak vite më vonë do të bo-

toheshin edhe veprat antologjike të Çajupit, Filip Shirokës, Milo 

Duçit etj. 

Këtu vlen të përmendim edhe dy faktorë të tjerë që luajtën rol 

në begatimin e Kolonisë shqiptare të Misirit, e ata janë: 

I pari: Shkuarja e studentëve të parë shqiptarë për të studiuar 

në Universitetin e al-Az‟harit. Edhe pse, në mungesë të të dhëna-

ve të sigurta, është vështirë të thuhet se në ç‟kohë shkuan ata 

studentë, në bazë të disa njohurive, mund të thuhet se grupi i parë 

i studentëve shqiptarë mund të kenë shkuar në dekadën e tretë të 

shekullit njëzet, pas pezullimit të hilafetit nga ana e Qemal Atatu-

rkut. Në atë periudhë shumë të rinj shqiptarë ia kishin mësyrë Mi-

sirit si vend ku mund të pajiseshin me njohuri fetare islame, prej 

nga do të ktheheshin në trojet shqiptare me ixhazetnametë e Uni-

versitetit të mirënjohur të al-Az‟harit, për t‟i shërbyer popullit 

shqiptar. 

Në bazë të të dhënave të Qerim Haxhiut, i cili mund të konsi-

derohet edhe hallka e fundit e Kolonisë shqiptare të Misirit, me të 

cilin kisha kontakte të ngushta gjatë qëndrimit tim në Kajro, për 

studime pasuniversitare në Universitetin e Kajros (1976-1979), ai 

në mesin e emrave të studentëve shqiptarë përmendte këta: Imam 
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Vehbi Ismaili nga Shkodra, Musa Shehu dhe Sheh Hamdiu nga 

Kavaja, Qerim Haxhiu nga Lushnja, Hasan ef. Nahi, Islam ef. 

Nahi dhe Imam Hysni Hoxha nga Gjakova, Muharrem Tahsini, 

Mulla Hysen Latifi dhe Mulla Raif Shabani nga Përlepnica e Gji-

lanit, Ali Jakupi nga Desivojca e Kamenicës si dhe Haxhi Bedri 

Hamiti nga Shkupi. 

Vlen të përmendim se secili prej këtyre studentëve të parë 

shqiptarë në al-Azhar ka një histori më vete. Andaj besojmë se në 

një rast tjetër do të shkruajmë për secilin veç e veç. 

I dyti: Ishte teqeja shqiptare e Kajros nën përkujdesjen e Ba-

ba Ahmet Sirri Glina-s nga Përmeti. Sipas kujtimeve të Qerim 

Haxhiut, “në atë teqe tuboheshin shqiptarët dhe bisedonin duke 

përkujtuar gjithnjë atdheun. Ishte një vend çuditërisht i freskët, ku 

buronte një ujë i ftohtë, që na përkujtonte vendlindjen. Kishte 

edhe një bujtinë, aty përgatitej edhe ushqimi, piqej buka. Shpesh 

teqenë shqiptare Maguari e vizitonte edhe hirësia e tij, Mbreti Fa-

ruk, i cili gjatë një vizite, mbi një rrasë druri kishte vizatuar shqi-

ponjën dykrerëshe15”. 

Kolonia shqiptare e Misirit vazhdoi aktivitetin e saj deri në 

vitin 1952, atëherë kur oficerët e rinj të armatës egjiptiane, me 

anë të një grushtshteti rrëzuan nga froni mbretin e fundit të dina-

stisë shqiptare të Mehmet Ali Pashës, që kishte sunduar Egjiptin 

prej viti 1805 deri më 23 korrik 1952. Me gjeneralin Muhamed 

Nexhip në krye, grupi i oficerëve, e detyruan Mbretin Faruk ta lë-

shonte Egjiptin dhe ai e bëri këtë pa farë rezistence, sepse nuk dë-

shironte të derdhej gjaku, dhe me jahtin e tij “Mahrusa” u nis në 

drejtim të Napolit të Italisë, ku vazhdoi jetën e tij. 

Regjimi i ri kishte një urrejtje ndaj pranisë së të huajve në 

Egjipt, duke i paraqitur ata si klasë që po eksploatonte popullin 

dhe pasurinë e Egjiptit, prandaj konfiskoi dhe nacionalizoi pasuri-

në e të huajve, në mesin e të cilëve ishin edhe shqiptarët. Për këtë 

                                                 
15 Emin Azemi-Shkëlzen Halimi, Shqiptarët e Egjiptit, Logos A, Shkup, 1993, 

fq.73. 
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arsye menjëherë pas grushtshtetit, shumica dërrmuese e shqipta-

rëve u shpërngulën nga Egjipti dhe ia mësynë Amerikës si dhe 

vendeve të tjera të Evropës Perëndimore; një numër prej tyre 

shkuan dhe u vendosën në Arabinë Saudite. 

Numri i atyre që mbetën në Egjipt, ishte i vogël dhe, me kali-

min e kohës, për shkak të politikës së nacionalizmit panarab që 

udhëhiqte regjimi i ri i Naserit, si dhe për shkak të mbylljes her-

metike të regjimit komunist në Shqipëri, shumë prej tyre filluan 

të asimiloheshin dhe të integroheshin në rrjedhat e shoqërisë së re 

egjiptiane. 

Në mesin e tyre mund të përmendim artistin e njohur me 

famë të madhe Ahmet Madhhar, pastaj Lejla Favzi, Nadia Lutfi si 

dhe poetin e mirënjohur Ahmet Rami e shumë të tjerë, që kishin 

bërë emër në lëmenj të ndryshëm të jetës. 

Tash, kur edhe në Egjipt janë bërë ndryshime në aspektin e 

korrigjimit të historisë së dinastisë së Mehmet Ali Pashës, dhe si-

domos të periudhës së Mbretit Faruk, ashtu siç u vërejt me rastin 

e një episodi që u shfaq kohët e fundit për Mbretin Faruk, është 

me rëndësi që Kolonia Shqiptare e Misirit të përkujtohet me një 

iniciativë të përbashkët shqiptaro-egjiptiane, veçanërisht pas vizi-

tës së suksesshme që këto ditë i bëri Kajros kryeministri Sali Be-

risha, ku u prit nga nivelet më të larta politike të Egjiptit. Egjipti 

ka një ndikim të madh, si në Botën Arabe po ashtu edhe në 

vendet afrikane. 



ooppiinniioonn  

Obligim i kujt është Islami?  

Shumë njerëz, derisa flasin, kanë dëshirë që përgjegjësinë ta 

hedhin mbi supe të huaja. Fjalët “kjo është detyrë e tyre” i dë-

gjojmë më së shpeshti kur flasim apo kur diskutojmë me ta. Fjalë 

të ngjashme dëgjohen edhe në medie; i shqiptojnë zyrtarët kultu-

rorë, politikë dhe fetarë; profesorët, mësuesit, imamët, prindërit, 

studentët, nxënësit, adoleshentët, fëmijët, … Askush prej tyre nuk 

mund ta pastrojë gjuhën e vet nga fjalët “këtë patjetër dikush 

duhet ta kryejë ose kjo nuk është detyra ime”. Mirëpo, është 

çudi se si askush prej tyre nuk pyet se a gjendet edhe ai/ajo ndër 

ata që patjetër duhej ta bënin “atë”. A do të thotë se obligimi i 

tyre përfundon vetëm me ndarjen e obligimeve për të tjerët, dhe 

pastaj ata vetë të mund të flenë të qetë, sepse të tjerëve ua kanë 

kujtuar se ç’duhet të bëjnë!? 

Shpesh takojmë persona eminentë, fjalët e të cilëve njerëzit i 

respektojnë dhe të cilëve u drejtohen për të gjitha aspektet e jetës, 

për vendimet e tyre, për qëndrimet, dilemat apo edhe për proble-

met. Prej atyre njerëzve eminentë shpesh dëgjohen fjalët: “ai pro-

fesor patjetër duhet ta bëjë këtë e këtë”; “kryetari i organizatës 

duhet ta bëjë patjetër këtë nëse dëshiron këtë e këtë…”; “vetëm 
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politikanët sikur të merreshin vesh…”; “unë mendoj se kështu 

është dashur të veprohet…”;  

Mirë. Kush janë këta njerëz eminentë? E kush janë, përsëri, 

ata njerëz që të gjitha këto do të duhej t’i zbatonin në vepër? Po-

saçërisht do të duhej të brengoseshim kur të vërejmë se një numër 

i madh i njerëzve të tillë nuk i ka zgjidhur as dëshirat më të vogla 

njerëzore dhe krejt ajo për se flet ai, flet nga prizmi i promovimit 

personal, ose për interesin material. Pastaj, edhe kur të hetoni se 

myslimanët në sferën e arsimimit, ekonomisë, medieve dhe të 

gjitha aspektet e tjera të jetës njerëzore, shënojnë rezultate shumë 

të vogla, atëherë pashmangshëm shtrohet pyetja: Kush janë, pra, 

përgjegjësit për këtë gjendje? Kë duhet ta presim për t’u kryer 

këto projekte të rëndësishme? A mos ndoshta duhet ata që e kanë 

detyrë zyrtare?! Jo, ky nuk do të jetë interesimi i tyre, derisa në të 

të mos e shohin interesin e vet personal. Apo ndoshta t’i presim 

biznesmenët? Jo, sepse krejt ajo që e mendojnë ata, është puna 

dhe profiti. Pak ka në mesin e tyre të atillë që janë të gatshëm të 

planifikojnë dhe të kryejnë programe me dobi të gjithmbarshme. 

A të presim që publiku t’i zbatojë këto reforma? Natyrisht, jo. 

Veprat e këtij lloji janë mbi mundësitë e të kuptuarit të tyre dhe 

njerëzit e rëndomtë as nuk janë të edukuar e as nuk kanë përvojë 

që t’i zbatojnë projektet me cilësi. Kush janë pra, ata që do të in-

vestojnë kohën e tyre, të hollat, diturinë, me një fjalë – jetën e 

tyre – me qëllim të përmirësimit të gjendjes së gjithmbarshme të 

myslimanëve në mbarë botën? Kjo është rinia myslimane e vetë-

dijshme, e edukuar dhe e arsimuar, e cila është e gatshme të jetojë 

dhe të vdesë për Islamin.  

Po ku është kjo rini? Shumica e tyre janë formalisht të inku-

adruar nëpër organizata lokale, ndërsa vetëm një pjesë e vogël 

punojnë diçka konkretisht. Gati askush nuk mendon as nuk plani-

fikon. Disa janë preokupuar me pyetje sekondare, për shkak të të 

cilave i mospërfillin të gjitha të tjerat, ndërsa disa konsiderojnë se 

janë të thirrur dhe të apostrofuar vetëm që t’i sulmojnë dhe t’i 

qortojnë ata “përgjegjësit”, në vend që të kryejnë ndonjë punë të 
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thjeshtë për të cilën nuk nevojitet shumë. Për shembull: të ushqe-

het një plak/plakë i/e varfër, për të cilin/cilën dimë se jeton i/e ve-

tmuar; të ndihmohet kolegu student për të përgatitur një provim 

të vështirë; të vizitohet një i sëmurë në spital, sidomos njerëzit e 

rijnë dhe t’u ofrohet miqësi e sinqertë; t’i lëshohet vendi i uljes 

personit të vjetër në mjetin e udhëtimit me fjalë të mira; bashkë 

me disa shokë të pastrohen varrezat tek xhamia më e afërt;  

Ajo që kërkoj kësaj here është që, bashkë me lexuesit e këtij 

teksti, ta ndajmë mendimin dhe së bashku të përpiqemi të gjejmë 

përgjigje për pyetjen: Kë po e presim të na i përkrahë këto proje-

kte dhe të bëjë vepra, të cilat për Islamin janë shumë të rëndësish-

me? 

Dikush që këshillon tjetrin dhe i propozon ç’të bëjë, mendon 

se dhënia e këshillave dhe propozimeve nga ana e tij është kontri-

but i mjaftueshëm në realizimin e projekteve konkrete të theksu-

ara dhe të patheksuara. Mirëpo, nëse TË GJITHË bëhemi të tillë, 

atëherë TË GJITHË do të gjendemi para njerëzve se si nuk bëjmë 

asgjë tjetër përveçse japim këshilla dhe sugjerime, se çka duhet të 

bëjë dikush, pa plan e program komplet apo pa qasje serioze ndaj 

problemit. Në të njëjtën kohë, ata të tjerët do të kenë një mori ob-

ligimesh, “ai duhet të” dhe “e ka obligim që”, që do të rezultojë 

se ata të jenë të stërngarkuar dhe të stërobliguar me shumë çështje 

të rëndësishme. Kësodore ne do të ulemi nën hijen e përgjegjësisë 

personale dhe vetëdijes islame, sepse do të themi, duhet të jetë 

edhe grupi i atyre që do të flasin, të propozojnë, të sugjerojnë, të 

ligjërojnë, … 

Gjendja e këtillë e gjërave në mesin tonë na shtyn të bëhemi 

seriozë dhe të mendojmë -Kur do ta ndiejmë këtë përgjegjësi per-

sonale të drejtpërdrejtë, dhe të fillojmë të veprojmë duke i përdo-

rur të gjitha mjetet e lejuara të kohës moderne, me qëllim që t’I 

shërbejmë Allahut të dashur? Kur do të largohemi bile një pëllë-

mbë nga vajtimi dhe më në fund t’i bëjmë hapat e parë në rrugën 

e veprimit konkret, të planifikuar dhe të urtë?  
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Dhe, për fund, po e japim tregimin e shkurtër që e gjetëm në 

Udhëzuesin përgatitor për punonjësit islamikë: 

E kujt është detyra ? 

I. 

Ky është një rrëfim për 

katër njerëz të quajtur 

Çdonjëri, Ndonjëri, 

Cilido dhe Asnjëri. 

 

II. 

Njëherë duhej bërë 

një punë e rëndësishme 

dhe u kërkua nga Çdonjëri 

që ta bënte atë. 

 

III. 

Çdonjëri ishte i sigurt 

se Ndonjëri do ta bënte. 

 

IV. 

Cilido mund ta bënte, por 

Asnjëri (nuk) e bëri. 

 

V. 

Ndonjëri u mllefos për këtë, 

për shkak se kjo ishte punë 

e Çdonjërit. 
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VI. 

Çdonjëri mendoi se 

Cilido mund ta bënte këtë, por 

Asnjëri e kuptoi se 

Çdonjëri nuk do ta bënte. 

 

VII. 

Në fund mbaroi ashtu që 

Çdonjëri e fajësonte Ndonjërin, 

kur Asnjëri (nuk) e bëri atë, 

që Cilido mund ta bënte. 

 

 
Përgatiti1: 

Miftar Ajdini  
 

 

Burimi: 

www.novihorizonti.com 

                                                 
1 Para një kohe e kam lexuar një tekst shumë interesant. Më ka shtyrë të mendoj. 

Shumë ide të cilat do t’i ekspozoj nuk janë të miat, por të dikujt tjetër me të cilat 

pajtohem. Besoni se do t’ua thosha kush është autori sikur edhe vetë ta dija. 

Andaj ky tekst, ndonëse i nënshkruar me emrin tim (sepse qëndrimet e tij i dua) 

nuk më takon mua, por ndonjë myslimani tjetër të vetëdijshëm e të ndërgjegj-

shëm. Sabahuddin Sijamhodžić. 

Hisham Et-Talib, “Udhëzues përgatitor për punonjësit islamikë”, fq. 223, 

Logos-A, Shkup, 1419 / 1998. 

http://www.novihorizonti.com/
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