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EDITORIAL

| DORIAN DEMETJA |

Në prag të

Kurban Bajramit
Moskryerja e haxhit për këtë vit, për
shkak të pandemisë, do të mbetet
gjatë në kujtesë dhe do të përmendet
me një dhimbje të madhe në mesin
e besimtarëve. Megjithatë, me anë
të dritës së besimit, besimtarët e
mirë mund të kuptojnë se asgjë
nuk ndodh rastësisht në këtë botë
dhe mund të bëhen të vetëdijshëm
rreth aspekteve të brendshme të
fenomeneve, si dhe të urtësive që
qëndrojnë pas tyre. Në udhëtimin
e tyre gjatë jetës, ata e studiojnë
ekzistencën dhe atë që ndodhet
pas saj me mijëra herë, duke i dhënë
kuptimin e vërtetë asaj. Parë në këtë
këndvështrim, shpreh me bindje se
besimtarët, anembanë botës, duke
falënderuar në vazhdimësi Zotin, po
bëjnë përgatitjet e duhura për festën
e madhe që i pret, atë të Kurban
Bajramit.
4

Kurbani vetë, është një shprehje
përkushtimi, sakrifice, sinqeriteti dhe
nënshtrimi ndaj vullnetit hyjnor. Ky
nënshtrim e përkushtim simbolizohet
në mënyrë kulmore me dy profetët,
babë e bir, Ibrahimin dhe Ismailin,
paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ta.
Praktika islame e kurbanit daton nga
Ibrahimi (a.s.), kur ky hero i vërtetë i
historisë njerëzore, vendosi të flijojë
djalin e tij, duke iu nënshtruar urdhrit
të Allahut, i cili iu transmetua në
ëndërr. Vendosmëria e Ibrahimit
dhe gatishmëria e Ismailit për t’u
sakrifikuar, ka qenë dhe mbetet
një ngjarje e madhe në histori. Ai
u tregua i gatshëm të flijojë djalin,
lindja e të cilit ishte fryt i lutjes dhe i
shpresës modeste në pleqëri, gëzim
i pritur gjithë jetën, dhuratë e Zotit
që i duhej kthyer Zotit. Shembulli

i Ibrahimit (a.s.) paraqet rastin e
ngritjes më të lartë shpirtërore dhe
vullnetit të pathyeshëm, që të çliron
nga çdo gjë që paraqet pengesë në
rrugën e përgjegjësisë dhe të njeriut
të ndërgjegjshëm. Nga sa u tha më
lart, mund të dalim në përfundimin
se sakrifica është ajo rrugë, e cila
çon te mëshira e Zotit, pse jo edhe
te miqësia e Tij, ashtu siç e fitoi titullin
Ibrahimi (a.s.) dhe u bë Halilullah (Mik
i Allahut).
Ditët e bajramit shëmbëllejnë në
ditë paqeje dhe gëzimi. Kjo festë e
madhe e gëzimit, mëshirës, faljes,
mirëkuptimit, vëllazërimit dhe paqes, i
edukon të gjithë besimtarët shqiptarë
me më shumë dashuri e respekt për
njëri-tjetrin, me më shumë dëshirë
e përkushtim për të shfaqur vlerat e

mirësisë e të solidaritetit njerëzor, si
dhe për të kryer vepra të dobishme në
shërbim të vendit dhe së ardhmes së
tij. Hasan Es-Sibti tregon: “I dërguari i
Allahut na urdhëroi të vishnim rrobat
më të mira që mund të gjenim në dy
Bajramet, të lyheshim me parfumin
më të mirë dhe të bënim kurban
kafshën më të mirë që mund të
gjenim”. (Hakimi) Në këtë drejtim,
profeti Muhamed (paqja dhe bekimi
i Zotit qoftë mbi të) na këshillon
se, në Bajrame të hahet, pihet dhe
të shkëmbehen vizita, si dhe të
tregohet gëzim e hare me qëllim që
të manifestohet uniteti, toleranca,
forca dhe vëllazërimi.
Bukuria dhe veçantia që e shoqëron
këtë festë, është therja e kurbanit dhe
shpërndarja e pjesës më të madhe të

tij, nevojtarëve. Është nga tradita e
Profetit tonë për atë që ther kurban,
që të hajë vetë nga mishi i kurbanit, t’u
japë të afërmve të tij dhe fukarenjve.
Profeti Muhamed (s.a.s.) porosit:
“Nga kurbanet, hani, shpërndani dhe
ruani”. (Buhari) Në jetën e njerëzve
të varfër, që nuk janë në gjendje
të mirë materiale, kuptohet qartë
mirësia e bereqeti i këtij adhurimi.
Kurbani e mëson të pasurin që të
dhurojë nga pasuria e tij për të fituar
kënaqësinë e Allahut. Ai nxit ndihmën
e ndërsjellë dhe bën të ndihet në
shpirt kënaqësia e dhurimit dhe e
ndihmës. Veç kësaj, kurbani ka vlera
të veçanta edhe në jetën shoqërore.
Kurbani nxit dhe zhvillon shpirtin e
vëllazërimit, të ndihmës, të sakrificës
e të mbështetjes te njëri-tjetri. Ai
ndihmon në zhvillimin e drejtësisë,

siguron një ndihmesë domethënëse
në kapërcimin e hendeqeve mes
shtresave shoqërore dhe në njohjen,
afrimin e shkrirjen mes individëve të
niveleve të ndryshme.
Kurbani bart edhe plot vlera që
ne ende nuk i njohim. Adhurimet,
më shumë sesa për çdo vlerë e
dobi jetësore, duhen kryer në radhë
të parë për hir të Allahut. Në këtë
kuptim, krahas çdo dobie individuale e
shoqërore, kurbani është një adhurim
që kryhet për të arritur kënaqësinë
e Krijuesit. Në Kuran bëhet e qartë:
“Tek Allahu nuk arrin as mishi e as
gjaku i tyre, por tek Ai arrin bindja
juaj...” (Haxh, 22:37). Kjo do të thotë
se tek Ai nuk arrin asgjë nga ajo që
jepet për Të dhe në emër të Tij, po qe
se nuk është rezultat i besimit dhe
bindjes ndaj Tij.
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NË FOKUS

| QANI SULKU |

Haxhi i sivjetshëm
Ëndrra që mbeti në mes për
miliona besimtarë
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Të panumërt kanë qenë besimtarët nga e
mbarë bota që planifikonin të kryenin haxhin
këtë vit, por situata e krijuar nga përhapja
e pandemisë globale Covid-19, preku edhe
ritin e përvitshëm të myslimanëve, atë të
pelegrinazhit në Qabe. Njoftimi i Ministrisë
së Haxhit në Mbretërinë e Arabisë Saudite,
për anulimin e haxhit për të gjitha vendet
përveç rezidentëve në Arabinë Saudite,
si masë parandaluese për përhapjen e
pandemisë, mërziti dhe pikëlloi pa masë të
gjitha ato zemra besimtarësh të përmalluar
pas Qabes, e që prisnin me padurim që
ëndrra e tyre të bëhej realitet këtë vit, por
caktimi i Zotit deshi që ajo të mbetet në
pritje për vitet në vijim, nëse Zoti do t’ua
mundësojë realizimin e saj.
Të shumtë kanë qenë edhe nga trojet
shqiptare që kanë mbledhur dhe ruajtur me
shumë mund dhe sakrificë kursimet e tyre
të jetës, që këtë vit t’i përgjigjeshin thirrjes
së Zotit për haxh dhe të përmbushnin
shtyllën e pestë kryesore të besimit islam.
Shumë prej tyre në moshë të thyer i sheh të
pezmatuar dhe të pashpresë, se nuk i dihet
nëse vitin që vjen do të jenë gjallë, e nëse do
të jenë, a do të jenë edhe të shëndetshëm
fizikisht, apo do të ketë ndonjë pengesë
tjetër si kjo e këtij viti. U duket sikur ëndrra
e tyre u shua ende pa u ndezur mirë dhe
ende pa marrë formë të qartë. Me shumë
mall e kanë pritur këtë vit. Netët dhe ditët
u dukeshin më të gjata se ç’janë në realitet,
e gjithë kjo nga padurimi për t’u takuar ballë
për ballë me shtëpinë më të lashtë të Zotit
për adhurim, me Qaben; për të qenë pranë
saj, për t’u falur rreth e përqark saj, për ta
lutur Zotin në oazin e saj, për t’u penduar
aty, për t’i kërkuar Allahut, e mbi të gjitha
për të arritur kënaqësinë e Tij. Por ja që
Zoti ka rezervuar një tjetër caktim, të cilit i
dorëzohen ç’ka ka në qiej e në tokë.
Për herë të parë në historinë e këtij
adhurimi, që kur ka filluar të frekuentohet
nga besimtarë të ardhur nga të katër anët
e botës, Qabja këtë vit nuk do ta ketë atë
dyndje haxhilerësh që ka pasur për mijëra
vjet. Rrugët e Mekës dhe Medinës nuk
do ta kenë atë gjallëri të shtuar në këtë
sezon si çdo vit tjetër, pasi do t’i mungojë
larmishmëria e racave, ngjyrave dhe gjuhëve
që i stërmbushnin ato gjatë sezonit të
haxhit.
Atmosfera e haxhit nuk do të jetë e njëjtë
me atë të viteve të shkuara. Para një viti, në

këtë kohë panorama ishte krejt ndryshe.
Gjithandej dëgjonim teksa përgatiteshin të
gëzuar deri në kulm dhe u rrihte zemra fort
nga lumturia, që nuk dinin si ta përshkruanin,
ata që e patën risk t’i drejtoheshin Allahut
me Leb-bejke Allahume Leb-bejke (T’u
përgjigja o Zoti im, t’u përgjigja), ndërsa
këtë vit kjo thirrje kaq e bukur nuk do të
ketë të njëjtën jehonë. Malin e Arafatit do
ta marrë malli për ihramin e haxhilerëve që e
mbulonin të tërin; kodrave Safa dhe Merua
do t’u mungojnë turmat e gjata pa fund që
përshkonin distancën midis tyre.
Qabja e bekuar, si çdo vit bëhet gati e
zbukurohet; vesh petkun e ri të qëndisur
me fije ari dhe parfumohet për të mirëpritur
mysafirët e Allahut, por këtë vit drejt saj,
nuk do kenë fatin të udhëtojnë të gjithë ata
që e kishin bërë nijet; por Allahu është aq
bujar saqë e shpërblen nijetin e mirë, edhe
nëse vepra nuk është kryer për arsye të
ndryshme, që kanë penguar realizimin e
saj. Kështu që kjo është një myzhde për
të gjithë ata që ishin bërë gati për haxhin
e këtij viti, inshallah Zoti ua quan sikur ta
kishin bërë dhe i pastron nga mëkatet e u
jep mundësinë t’ia nisin jetës nga e para.
Haxhilerët gjatë qëndrimit të tyre në haxh,
zakonisht disa ditë i kalojnë në qytetin e
ndriçuar të Medinës, duke vizituar dhe
xhaminë e Profetit (Paqja e Zotit qoftë
mbi të) e duke u falur brenda saj, por këtë
vit xhamisë së më të dashurit tonë, do t’i
mungojnë sexhdet e haxhilerëve. Profeti
Muhamed alejhi selam nuk do t’i ndjejë nga
afër salavatet e panumërta pranë varrit të
tij që i vinin nga miliona haxhinj.
Allahu vepron dhe cakton sipas urtësisë
së Tij dhe asgjë nuk ndodh rastësisht.
Këtë vit e kuptuam më shumë se kurrë
vlerën dhe rëndësinë e kryerjes së Haxhit,
madhështinë dhe ëmbëlsinë e Qabes. Për
ta vërtetuar këtë, le të pyesim ata që ishin
pothuajse një hap larg realizimit të tij, por
Zoti me urtësinë e Tij bëri që e gjithë bota
të përjetojë një situatë të tillë, që t’i privojë
njerëzit nga disa mirësi, të cilave nuk ua dinin
vlerën dhe rëndësinë më parë aq sa duhej.
Le të shpresojmë që anulimi i haxhit të këtij
viti, të mos jetë dënim për njerëzimin, por
le të shërbejë si një stacion reflektimi dhe
kthese për te Zoti. Allahu na dhashtë jetë
dhe shëndet e mos na e marrtë shpirtin pa
iu drejtuar Allahut me Leb-bejke Allahume
Leb-bejke pranë Qabes së Tij! Amin!
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LAJME

MESAZH FALËNDERIMI PËR LIGËN E BOTËS ISLAME

Përhapja e virusit Covid-19 në mbarë botën vijon të shkaktojë probleme të karaktereve të ndryshme në shumë institucione në botë.
Liga e Botës Islame (Rabita) vazhdon të angazhohet drejtpërsëdrejti në luftën kundër Covid-19 duke iu ardhur në ndihmë shumë
institucioneve dhe njerëzve në mbarë botën për t’u përballur me pasojat e pandemisë.
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë shfrytëzon edhe një herë rastin të shprehë falënderimet më të sinqerta dhe mirënjohjen më
të thellë për Ligën e Botës Islame, e cila vazhdon implementimin e planit emergjent për të minimizuar dhe zbutur efektet e virusit
Sars-Cov-2 në të gjitha vendet e prekura anembanë botës, nëpërmjet ndihmave financiare, medikamenteve dhe ushqimeve.
Gjithashtu, KMSH falënderon organizatën e Rabita-s për bashkëpunimin e deritanishëm, duke shprehur gatishmërinë për
intensifikimin e marrëdhënieve ndërinstitucionale.
I lutemi Allahut të madhëruar që bujarinë dhe mirësinë t’ua shpërblejë në të dyja botët dhe t’i japë fund sa më shpejt kësaj
situate të vështirë e të gjatë.
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LAJME

VIZITA E SHEHLERËVE NË SELINË E KMSH-SË

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Priti në selinë e institucionit përfaqësuesit zyrtarë të Tarikatit Rifai, Sheh
Qemaludin Reka, të Tarikatit Kadiri, Sheh Bujar Horasani dhe të Tarikatit Halveti, Sheh Hysen Hormova.
Gjatë bashkëbisedimit, përfaqësuesit e këtyre tarikateve, që njihen zyrtarisht nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, u përqendruan
në çështjet e përgjithshme me të cilat ata përballen në përditshmërinë e aktiviteteve të tyre.
Intensifikimi i bashkëpunimit të mëtejshëm ndërmjet dy palëve ishte një ndër pikat e shumta që u trajtuan më tej gjatë këtij takimi.
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REFLEKSIONE

| NUREDIN NAZARKO |

NJË DITË NË

Kafaz
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Dimri i atij moti dukej sikur nuk
do të kishte fund. Majat e maleve
rrinin vrenjtur. Retë kishin bërë
shtëpi aty dhe nuk kishin ndërmend
të largoheshin, pa ardhur stina e
luleve dhe zogjve. Akujt njolla
– njolla kishin mbuluar rrugët e
lagjeve. Ditët me diell ishin të pakta,
por të acarta. Diell me dhëmbë, siç
thoshin të vjetrit. Shumë interesant
ky përcaktim. Dhe ajo që është
interesante duhet të jetë në qendër
të vëmendjes çdo çast.
Dëbora kërciste nën këmbët e
Agut. E ftohta kishte depërtuar
thellë poshtë veshjeve dhe
spazmat e muskujve u bënë diçka
e zakonshme. Duke u dridhur
dredhoi në dy-tri rrugë të ngushta
të lagjes dhe duke shkundur borën
nga supet, përplasi këmbët fort në
pragun e portës. Shtyu derën e
rëndë prej druri, të cilën koha kishte
nisur ta ashpërsonte e rrudhoste.
Krimbat nuk mbeteshin pas
gjithsesi. Agu kthehej çdo dimër në
vatrën ku kishte lindur e ishte rritur.
Gjallërisë së dikurshme i kishin
mbetur vetëm kujtimet në zemrën
e tij. Heshtja e rëndë mbizotëronte
kudo. Ngrohu duart me avullin e
mushkërive të një mesoburri. Nuk
mbushej me frymë si dikur, kur
rendte e nuk ndjente të ngopur me
ajrin e pastër. Ishte më i ri asokohe,
më entuziast dhe besonte se ajri i
vendlindjes ishte më i mirë se i çdo
vendi tjetër. E ndërkohë që i vinin
ndërmend këto përfytyrime nga e
shkuara, ndizte zjarrin. Nuk mund
të bënte pa ngrohtësi në mes të
këtij acari. Sa njerëz kanë nevojë
për këtë ngrohtësi, bash në këto
ditë. Sa të tjerë kanë zjarret ndezur
në vatrat e tyre, e sa shumë dridhen
nga akulli i shpirtrave. Me këto
mendime në kokë e gjetën kërcitjet
e para të zjarrit që dalëngadalë filloi
të merrte hov, duke i mbështjellë
me gjuhët e tij drutë në vatër.
Nata ende nuk kishte rënë, por
nga zymtësia e reve kështu dukej.
Në fakt ishte ende pasdite. Flokët
e dëborës zunë të shpeshtoheshin.
Xhamat e dritareve filluan të

ngarkoheshin me borë, duke e bërë
edhe më të zymtë mjedisin brenda
dhomës. Agu doli me të shpejtë për
t’i pastruar. Dëshironte të sodiste
edhe pak borën që dukej se nuk do
të kishte të ndalur. Te dritarja që
shihte nga veriu dëgjoi një rrahje
krahësh. Në pirgun e borës, që ishte
krijuar poshtë saj, i zunë sytë një
pëllumb që përplaste krahët me
dëshpërim. Çdo shpend që nuk
fluturon është i dëshpëruar. Zgjati
duart drejt tij. Pëllumbi u përpoq
të largohej prej duarve të Agut.
Ishte përpjekje instiktive e lirisë
që frymonte brenda tij. Por krahët
e mpirë nga e ftohta nuk iu bindën.
Pasi u përpëlit disa herë në pirgun
e borës, më në fund u dorëzua
në duart e Agut. Agu e mori me
brishtësinë në duart e veta. E
përkëdheli dhe së bashku hynë në
dhomën e zjarrit.
Sa me fat që jam. Erdha
këtu krejt i vetëm, rrethuar vetëm
nga e shkuara që tashmë është
vetëm në regjistrat e historisë.
Se histori nuk është vetëm ajo
e perandorive, mbretërive e
republikave, e njerëzve të mëdhenj.
Histori është edhe ajo e njerëzve të
zakonshëm, e njerëzve të thjeshtë
që edhe pse nuk iu përmendet emri
ndokund sa janë gjallë sërish kanë
historinë e tyre. Edhe ky pëllumb
që sot më grishi heshtjen e thellë
të mureve ka historinë e tij. Por
aspak rastësisht nuk u gjend në
vetminë time me praninë e tij. Sikur
të fliste e t’i flisja, do ta dëgjoja me
ëndje historinë e tij. Kushedi çdo
të rrëfente për vendet ku kishte
shkuar, për njerëzit që kishte
parë, për llojin e vet, për shpendët
grabitqarë, për furtunat që ka
kaluar, për pranverat që ka gëzuar.
Por heshtja e tij, krejt natyrore, grish
imagjinatën time dhe më lejon që
ato që ky pëllumb nuk mi shpreh
dot, t’i përfytyroj ashtu siç dëshirat
e mia thonë.
E afroi pranë zjarrit. Ndërkaq i
lëmonte krahët dhe i përkëdhelte
kokën. Vështroi thellë në sytë
e tij. Sytë e vegjël të pëllumbit

duket sikur e kishin humbur
gjallërinë. Ca prej ngrohtësisë e
ca prej përkëdheljes qepallat po
i rëndoheshin. Ishte qetësuar e
ishte shtendosur krejt. Shpirti i tij
e ndjente se dora që e përkëdhelte
nuk ishte dora e ndonjë shpirtligu a
tinëzari. As dora e ndonjë vjedhësi
perlash. Ishte dora e një shpirti të
dhembshur e të mëshirshëm. Ai e
ndjente se në këtë përkëdhelje nuk
kishte as interesa, as prapaskena
e as hipokrizi. Edhe Agu ndjeu t’i
rëndoheshin sytë. U mbështoll
me jorgan pranë vatrës së zjarrit,
pranë pëllumbit që nuk dihej se
çfarë ëndrrash po shihte.
Dita e re kishte marrë ngjyra të
tjera. Bora kishte pushuar. Pullazet
ishin mbushur plot. Çatitë dukeshin
si maja malesh të thepisur. Retë
ishin shpërndarë e ndonjë tek-tuk
lëvizte ngadalë në blunë e kthjellët
të qiellit. Rrezet e para çanë përmes
xhamave dhe baritën në dhomën
që ende ishte nën pushtetin e
ngrohtësisë së vatrës. Agu u
shtriq dhe ndenji një copë herë
si i përhumbur. Mendja i shkoi te
pëllumbi. E kishte lënë krejt të lirë
mbrëmë e ndoshta do të kishte
kohë që fluturonte në mjediset e
dhomës. Në fund të fundit shpend
ishte. Për çudinë e tij, pëllumbi rrinte
ndanë vatrës, aty ku ishte edhe
mbrëmë. Zgjimi i Agut nuk e trembi
aspak. Madje filloi të gugaste. Sapo
Agu lëvizi për të marrë drejtqëndrim
pëllumbi ktheu vështrimin drejt
tij. Ishte vështrim depërtues dhe
gjunjëzues. Gjunjëzues për zemra
të dëlira.
Agu e mori ndër duar. E
përkëdheli. E ushqeu. Bisedoi me të
të një copë herë të mirë, duke i folur
për fëmijërinë e vet, çapkënllëqet,
kujtimet dhe se sa keq i vinte që
shumë gjëra nuk i kujtoheshin.
Pëllumbi e dëgjonte tërë qejf. Kur
dielli po shkëlqente fort, Agu mori
pëllumbin ndër duar. Doli në oborr
dhe i dha hov drejt lirisë. Pëllumbi
rrahu krahët fort dhe humbi në
blunë e qiellit, që zbehej nga
bardhësia lëbyrëse e borës.
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Shejh,
profesor,
doktor...
Titujt janë tableta që i marrim për të trashur vetet tona, thoshte dr. Ahmed Sakr.
Njëherë i thashë një mikut tim: “Mirë se vjen doktor.”
Ai më tha: “Unë nuk jam doktor, jam filani.”
Iu duk sikur titulli e ndan nga vetja dhe deshi që të tjerët
ta prezantojnë pa shtesa.
Njëherë i shtrëngova dorën një burri të verbër, pothuaj
në të njëjtën moshë me mua. Ai pyeti: “Kush je?” Unë iu
përgjigja: “Shejh filani.”
Më rrëshqiti gjuha dhe u prezantova me titullin me të cilin
më drejtohen njerëzit e afërt. Asokohe u ndjeva në siklet dhe
me turp. Nëse të tjerët të drejtohen me këtë titull, kjo është
puna e tyre, edhe pse ndoshta nuk e meriton. Por problemi
nis kur ti e prezanton veten si të tillë.
Kur kam qenë djalë i ri, shkrova një broshurë: “Replikë e
qetë me Muhamed Gazalin”, të cilën e botoi njëri nga miqtë
e mi. Para emrit tim, ata kishin shkruar me shkrim të trashë
“Shejh”, ndërkohë që shejh Muhamed Gazali - me gjithë
moshën, statusin dhe kontributin - ishte privuar nga ky
titull dhe kjo në kopertinën e librit. Të shumtë janë ata që
nuk e dinë se nuk e kam parë kapakun e librit veçse pasi
është botuar.
Njeriut mund t’i shoqërohet një titull funksional, si ministër,
drejtor, përgjegjës, etj., sipas nevojës, gjë e cila tregon
përgjegjësinë që i është ngarkuar, por çfarë nevoje ka që
dikujt t’i drejtohem me tituj glorifik, si: lartmadhëria e tij,
shkëlqesia...?
Përse u dashkan kritikuar të tjerët, të cilët e injorojnë këtë
protokoll të mërzitshëm, i cili vret kohën, shurdhon veshët,
12

cenon etikën, sidomos kur përsëritet shpesh, i kalon kufijtë
dhe bëhet për dikë që nuk e meriton?
Disa insistojnë të mos heqin dorë nga titulli, i cili i është
hequr, duke shtuar një “ish”, me të cilin sikur dëshiron të
sjellë në mendjet e dëgjuesve, lavdinë e tij të dikurshme.
Disa tituj të së shkuarës “ish”, duken sikur e kanë rrethuar
personin dhe sikur e kanë damkosur përgjithmonë.
Sot, studentët ankohen për nepotizmin akademik në
universitete, një hendek dhe boshllëk mes tyre dhe disa
doktorëve.
Sakaq, dëgjon rreth administratorëve të universiteteve,
shkencëtarëve dhe gjenive në perëndim, të cilët ulen në
kafe me studentët e tyre, i dëgjojnë dhe ndonjëherë vihen
edhe në siklet prej tyre. Dikush që nuk i njeh, as që i shkon
mendja se ata janë në majat më të larta të karrierës.
Modestia është tipari më i rëndësishëm i një shkencëtari
dhe dijetari të vërtetë.
Sa më shumë të di, aq më shumë e kuptoj sa i paditur jam.
Asnjë e keqe nuk i vjen njeriut nga mospërmendja e
titujve shkencorë, përderisa i ka të meritueshëm dhe jo të
falsifikuar, nuk i ka shndërruar në propagandë dhe sfidë
për të tjerët. Vlera e vërtetë nuk qëndron te diploma, por te
formimi dhe moralet.
Profetët e Zotit e kishin traditë që t’i përgëzojnë popujt e
tyre me profetët që do të vinin pas tyre, të cilët do të ishin
më të mirë se ata, si në rastin e profetit Muhamed (a.s.). Kjo
do të thotë t’i njohësh meritat e tjetrit.
Emri yt është më i bukur atëherë kur është i plotë, kur
s’ka nevojë për shtesa.
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KURBANI
DHE DISPOZITAT E TIJ

Kurbani, i cili në terminologjinë e
fikhut islam njihet me nocionin “El
ud’hijetu”, nënkupton sakrifikimin e
një kafshe për hir të Allahut xh.sh.
Kurbani quhet “el-ud’hijetu”, për
shkak se theret në kohën e duhasë.
Dispozita e kurbanit është vaxhib,
që është ligjësuar vitin e dytë pas
Hixhretit, ngjashëm sikurse edhe
zekati dhe sadakatul fitri. Andaj,
edhe çdo mysliman, i cili e ka borxh
sadakanë e fitrit, e ka borxh edhe
kurbanin, kurse për fëmijët kurbani
nuk është borxh.
Argumenti për ligjësimin e kurbanit
gjendet në ajetin kuranor, ku Allahu
xh.sh. ka thënë:
“Andaj, ti falu dhe ther kurban për
hir të Zotit tënd.” (El Keuther: 2)
Transmetohet nga Enes b. Maliku
r.a. i cili ka thënë:
“I Dërguari i Allahut me dorën e
tij kishte therur kurban dy desh të
larmë me brirë, kishte bërë Bismillah dhe kishte thënë tekbir.” (Muslimi)
Kur e pyetën të Dërguarin e Allahut
se pse bëhen këto kurbane, ai qe
përgjigjur: “Është syneti (tradita) i
babait tonë, Ibrahimit. Ata i thanë:
Çfarë përfitojmë ne prej tyre? Ai u
tha: Për çdo qime, një të mirë.” (Ibni
Maxheh)
Gjithashtu, transmetohet se
si Profeti a.s. ka thënë: “Kush ka
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mundësi të therë kurban dhe nuk
ther, të mos i afrohet xhamisë sonë.”
(Ibni Maxheh)
Që kurbani të jetë detyrim për një
person, duhet të plotësohen këto
kushte:
- të jetë mysliman,

- të jetë i lirë, ngase robi nuk ka
detyrim të therë kurban,
- të jetë në vendlindje, pra të mos
jetë në udhëtim,
- të jetë psikikisht i shëndoshë,
- të jetë i moshës madhore (të ketë
arritur pjekurinë seksuale), dhe
- të plotësojë nisabin, i cili është
shpjeguar te zekati.
Urtësia e kurbanit
Urtësitë e therjes së kurbanit
dhe të shpërndarjes së mishit ditën
e Kurban Bajramit, u ngjasojnë
urtësive të sadakasë së fitrit ditën
e Fitër Bajramit. Me shpërndarjen e
mishit të kurbanit, ditën e Bajramit,
njëkohësisht shpërndahet edhe
gëzimi, edhe hareja në shpirtat e të
varfërve dhe familjeve të tyre. Kjo
formë e adhurimit shton dashurinë
dhe humanizmin mes njerëzve. Therja

e kurbanit dhe shpërndarja e mishit të
varfërve, fqinjëve dhe dashamirëve,
përveç dashurisë reciproke,
nënkupton edhe gatishmërinë e
myslimanit për të ndarë nga pasuria
e tij për hir të Allahut xh.sh.
Që kurbani të jetë i vlefshëm
kërkohen këto kushte:
- Koha. Kurbani është adhurim
me kohë të përcaktuar, andaj edhe
vlefshmëria e kurbanit varet nga
zbatimi i këtij detyrimi brenda kohës
së përcaktuar. Koha e therjes së
kurbanit fillon pas faljes së namazit
të Bajramit dhe përfundon ditën e
tretë të Kurban Bajramit në ikindi
(e sipas nevojës arrin deri pak para
kohës së akshamit), porse koha
më e preferueshme është dita e
parë e Kurban-Bajramit. Ata të cilët
therin kurbanet e tyre para kohës,
detyrohen t’i përsërisin, ngase
Profeti a.s. ka thënë: “Kush e ka
therur kurbanin para namazit, le ta
përsërisë.” (Buhariu, Muslimi).
Kurbani brenda kohës së caktuar
mund të theret në çdo kohë,
edhe natën, edhe pse therja e
kurbanit natën është mekruh (e
papëlqyeshme). Nëse i ka kaluar koha
e kurbanit dhe kafsha nuk është
therur, atëherë nëse personi i cili ka
dashur ta therë kurbanin, por nuk ka
mundur ta kryejë është i pasur, jep
sadaka me vlerën e kurbanit dhe nuk
e ther kurbanin, kurse nëse është i
varfër, por që ka blerë kurban, në këtë
rast detyrohet që kurbanin ta japë
sadaka të gjallë.
Kafsha, e cila është përcaktuar
për kurban duhet të jetë pa të meta,
pra të mos jetë e verbër, e sëmurë, e
gjymtë dhe që çalon. Kafsha e cila e
ka dëmtuar syrin ose ka humbur të
parët nuk vlen për kurban. Kafsha e
cila çalon, respektivisht ecën vetëm

me tri këmbë ose një këmbë e ka të
këputur, nuk vlen për kurban, por
nëse ajo këmbën e katërt e lëshon
nga pak në tokë dhe ndihmohet me
të sa të ecë deri te vendi ku theret,
atëherë vlen për kurban. Gjithashtu,
për kurban nuk vlen kafsha e cila
është e shushatur-jonormale. Nuk
vlen për kurban edhe kafsha e cila
shumicën e veshit e ka të prerë, ose
ka lindur me të meta pa veshë, e
nëse veshi ekziston por është i vogël,
lejohet për kurban. Kafsha e cila e
ka të humbur një të tretën e gjuhës
së saj, nëse është dele lejohet të
theret për kurban, e nëse është nga
kafshët e mëdha, fjala vjen lopët, nuk
lejohet, ngase lopët në kullotë barin
e mbledhin përmes gjuhës, kurse
delet me dhëmbë. Për kurban vlen
të theret kafsha e cila nuk ka brirë që
është shytë nga krijimi i saj, si edhe
kafsha e cila brirët i ka të thyer, por jo
nga rrënjët. Po ashtu, nuk lejohet për
kurban edhe kafsha e cila ka humbur
shumicën e dhëmbëve. Për kurban
vlen të theret kafsha e tredhur dhe e
zgjebosur, nëse është e majme.
Nëse blerësi e ka blerë kafshën si
të shëndoshë dhe pa të meta, por që
ajo ka pengesa që të theret si kurban,
atëherë detyrohet ta kompensojë me
një tjetër, e cila i plotëson kushtet,
nëse është i pasur, por nëse është
i varfër, i vlen për kurban ajo që e ka.
Mosha e kurbanit
Që kurbani të jetë i vlefshëm
patjetër duhet respektuar edhe
mosha e kafshës e cila do të theret.
Kafshët e imëta të cilat theren
për kurban, pra delet dhe dhitë,
kushtëzohet që të kenë plotësuar një
vit dhe të kenë hyrë në vitin e dytë
të moshës. Mirëpo, dijetarët sqarojnë
se nëse delja, e cila është vetëm
gjashtë muaj, por është e rritur dhe

e shëndoshë, saqë kur të përzihet
me kopenë nuk dallohet nga të tjerat,
vlen për kurban. Kafshët e mëdha,
lopët dhe buallicat nuk lejohet të
theren për kurban nëse nuk i kanë
mbushur dy vjet dhe të kenë hyrë
në vitin e tretë, kurse devetë pesë
vjet. Nëse kurbani ka qenë barrsë
dhe ka pjellë para se ta therin kurban,
atëherë të voglin e jep sadaka.
Ngrënia nga mishi i kurbanit
Sipas rregullave të sheriatit, që
kanë të bëjnë me kurbanin, lejohet
ngrënia nga mishi i kurbanit edhe në
qoftë pronari i pasur. Lejohet edhe
ngrënia e tërë mishit të kurbanit,
por është e preferuar që kurbani
të ndahet në tri pjesë: një pjesë t’u
jepet sadaka të varfërve, një pjesë
të afërmve dhe një pjesë tjetër
ta kursejë për vete dhe familjen e
tij. Imam El-Kesani në “El-Bedai”
thotë: “Më e vlefshme është që 1/3
e kurbanit të jepet sadaka, me 1/3
tjetër të gostisë miqtë, familjarët
dhe shokët e tij e 1/3 ta kursejë për
fëmijët e tij.” E gjithë kjo porosi ka
mbështetje në hadithin e Profetit
a.s., i cili ka thënë:
“Hani, ushqeni të tjerët dhe
konservoni për vete.” (Imam Ahmedi)
Lëkura e kurbanit duhet dhënë
sadaka dhe nuk bën të shitet për
para, sepse Profeti a.s. ka thënë:
“Kush e shet lëkurën e kurbanit, ai
nuk ka kurban.” Lëkura mund të lihet
për nevojat e tij, duke bërë diçka të
qëndrueshme.
Shkëputur nga libri ‘Ilmihal i zgjeruar”
Botim i tre komuniteteve fetare.
Tiranë – Prishtinë – Shkup, 2018.
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Historia e Kurban Bajramit
SI PËRSHKRUHET NË KURAN DHE NJË
ZGJIDHJE ME ‘FUND TË LUMTUR’

Kurban Bajrami është njëra
prej dy festave islame, të cilin e
kremtojnë myslimanët në mbarë
botën. Tjetra është Fitër Bajrami.
Festa, sipas traditës islame,
nderon gatishmërinë e Ibrahimit
të flijojë djalin e tij, si vepër e
nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit,
para se Zoti të ndërhyjë, përmes
engjëllit të tij Xhibrilit dhe të
njoftojë Ibrahimin, se sakrifica e tij
tashmë është pranuar. Mishi nga
kafsha e flijuar ndahet në tre pjesë.
Familja mban një të tretën; një e
treta tjetër jepet për të afërmit,
shokët dhe fqinjët; ndërsa një e
treta e mbetur i ndahet të varfërve
dhe nevojtarëve.
Në kalendarin hixhri (islam),
Kurban Bajrami bie në ditën e
10-të të muajit Dhul’hixhxhe dhe
zgjat për katër ditë. Në kalendarin
gregorian, data ndryshon nga viti
në vit, duke shkuar përafërsisht 11
ditë më herët çdo vit.
Emërtimi
“Kurban
Bajrami”
në gjuhën shqipe është huazim
nga turqishtja – ‘Kurban Bajram’,
që do të thotë “Festa e Flijimit”.
I njëjti emërtim përdoret edhe
në Azerbajxhan, Bosnje dhe
Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Mal
të Zi, Maqedoni, Rusi, Serbi, Turqi e
Ukrainë.
Eid-el-Ad-ha
(Ad-ha
Eid)
përdoret edhe me emra tjerë
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në botën islame, për shembull
në Marok, Algjeri, Tunisi, Egjipt,
Jemen dhe Libi, quhet El-Eid elKebir (Eidi i madh). Në Kinë quhet
Festa e Kurbanit. Kjo ka të bëjë
me sakrificën që bëhet në emër të
profetit Ibrahim. Kjo sakrificë është
prerja e një kafshe (dele, qengj
ose cjap, lopë, dem, buall, buallicë,
deve) si kurban. Sipas rregullave,
kjo kafshë duhet të jetë së paku
një vit e moçme. Ky lutje thuhet
arabisht për sakrificën e bërë:
Në emër të Allahut
Dhe Allahu është më i madhi
O Allah, kjo me të vërtetë është
për ty
O Allah, pranoje nga unë.
Pas therjes së kafshës sipas
jurisprudencës islame, mishi duhet
të ndahet në tri pjesë: Një pjesë për
të varfrit, një pjesë për të afërmit
dhe fqinjët dhe pjesa e fundit për
familjen tënde.
Por cila është fillesa, historia e
“Kurban Bajramit”, që përshkruhet
në Kuran dhe mbyllet me “një fund
të lumtur”?
Një ndër pejgamberët më të
dalluar të Allahut, është edhe
Ibrahimi a.s. Ai ishte i martuar me
Sarën, por Allahu nuk u kishte
dhuruar fëmijë. Më pas, u martua
edhe me Haxheren, të cilës Allahu
ia kishte dhuruar Ismailin.
Ibrahimi a.s. kishte premtuar se

nëse Allahu i dhuron një djalë, atë
do ta bënte kurban. Me urdhrin
e Allahut, Ibrahimi a.s. e mori
Haxheren dhe prej Palestine ku
jetonte, e dërgoi në Hixhaz dhe
e la Haxheren me birin e saj të
porsalindur, në vendin ku më
vonë u ngrit Qabja. Ai vend ishte
i shkretë, nuk kishte as ujë e as
njerëz.
Kur Ibrahimi deshi të largohej
prej atij vendi, doli Haxherja para tij
dhe tha: Pashë Zotin! Nga mendja
jote po e bën këtë apo Allahu të
ka urdhëruar? Ai tha: Allahu më ka
urdhëruar. Haxherja i tha: Atëherë,
Allahu nuk do të na humbasë. Më
pas, Haxhereja filloi të kërkojë ujë
për djalin e saj të vogël. Aty afër
ishin dy kodra të vogla: Safa dhe
Merva. Haxherja herë shkonte në
njërën kodër e herë në tjetrën, me
shpresë se do të shihte ndonjë
burim uji. Këtë e bëri shtatë herë.
Kur u kthye Haxherja tek Ismaili,
pa se si ai me këmbët e veta kishte
gërryer rërën, nga e cila dilte ujë i
pastër me vrull. Atëherë, Haxhereja
tha: Zem Zem (ndalu ndalu) dhe
burimi u qetësua. Ibrahimi a.s.,
kohë pas kohe, prej Palestine vinte
t’i vizitonte Haxheren dhe Ismailin.
Sa më shumë rritej Ismaili, aq më
shumë shtohej dashuria e Ibrahimit
ndaj tij.
Nga kënaqësia me të birin e

vet, Ibrahimit a.s. i kishte dalë
nga mendja premtimi i dhënë se
nëse Allahu do t’i jepte djalë, do ta
bënte atë kurban për Të! Allahu në
ëndërr tri herë ia kujtoi premtimin
e dhënë Ibrahimit a.s. për të birin.
Një ditë, Ibrahimi a.s. i tha gruas së
vet, Haxheres, që ta përgatisë të
birin se do të shkojnë me të diku
në vizitë. Nëna, duke mos ditur se
ç’po përgatitej për të birin e saj, e
veshi bukur dhe e përcolli me të
atin. Sa u largua Ibrahimi me të
birin, shejtani në formë të njeriut iu
paraqit Haxheres.
Haxherja, duke mos i besuar
njeriut të panjohur, e përzuri atë
saqë detyrohet ta gjuajë me gurë.

Shejtani, tri herë në tre vende iu
paraqit Haxheres dhe ajo tri herë,
duke e gjuajtur me gurë, e përzuri
atë. Kur Ibrahimi iu afrua vendit
ku kishte vendosur ta therte të
birin, filloi t’i tregojë Ismailit se
ka parë ëndërr se do e therë atë,
duke i thënë: Djaloshi im, mua
në ëndërr më fanitet se unë ty
duhet të të bëj kurban! Ç’ka thua
ti për këtë ëndërr? -Babë, bëj atë
ç’ka të urdhëron Zoti, e unë do të
duroj! -M’i lidh sytë dhe bëje sa më
shpejt, që dhimbja të jetë sa më e
lehtë! Kur babë e bir iu dorëzuan
urdhrit të Allahut, Ibrahimi a.s. e
shtriu të birin me kokë për toke, me
thikën e tij të mprehtë i ra qafës së

Ismailit, por thika as gjurmë nuk la
në qafën e tij.
Atëherë, Ibrahimi a.s. edhe dy
herë i ra qafës, por pa kurrfarë
efekti. I hidhëruar me thikën që nuk
priste, i ra gurit më të afërt, guri u
ça përgjysmë. Ibrahimi i habitur i
tha thikës: – Thikë, e përgjysmon
këtë gur të fortë e nuk e pret këtë
qafë të butë!? Në atë moment,
Allahu e thirri: – Ibrahim, mjafton!
Ti e realizove premtimin tënd dhe
ëndrrën e bëre realitet. Që vendimi
për therje kurban të shkojë në
vend, Allahu ia zëvendësoi therjen
e të birit me therjen e dashit, që
ia solli meleku. Ja kështu, Allahu i
shpërblen të sinqertët.
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Mrekullia e Krijuesit
ZHVILLIMI EMBRIONAL DHE LINDJA E
JASHTËZAKONSHME E KANGURIT
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Sistemi për shumëzim te kanguri është
tërësisht i ndryshëm në krahasim me gjitarët
e tjerë. Embrioni i kangurit kalon nëpër faza të
caktuara të zhvillimit të tij jashtë mitrës. Kanguri i
porsalindur i gjatë vetëm 1 cm vjen në botë i verbër.
Rëndom në kohë të caktuar lind vetëm
një kangur. Në këtë fazë, ai quhet “neonat” (i
porsalindur). Edhe pse të gjithë gjitarët e kalojnë
këtë fazë, në mitrën e nënës, kanguri i vogël vjen në
botë kur është i gjatë vetëm 1 cm. Në këtë kohë, ai
ende nuk është i zhvilluar, këmbët e para të tij janë
në periudhën e formimit, ndërsa këmbët e pasme
duken si dy zgjatje të vockla.
Padyshim, kanguri i vogël në këtë gjendje
nuk mund ta lërë nënën. Duke dalë nga mitra,
neonati fillon të lëvizë lart nëpër leshin e nënës,
nëpërmes këmbëve të para dhe kështu arrin deri
te strajca e nënës pas tre minuta udhëtimi. Për
kangurin e vogël strajca paraqet mitrën për gjitarët
e tjerë. Përderisa gjitarët e tjerë vijnë në botë si
bebe, kanguri është embrion kur del nga mitra.
Këmbët e tij, turiri si dhe shumë organe të tij nuk e
kanë arritur ende formën përfundimtare. Kur arrin
deri te strajca e nënës, neonati ngjitet prej njërës
nga katër gjinjtë e saj dhe fillon të thithë. Në këtë
fazë, nëna hedh edhe një qelizë vezore nga vezoret
dhe vjen deri te formimi i qelizës së re në mitrën e
saj. Femra edhe një herë mbarësohet dhe qeliza e
re frymohet.
Kësaj radhe veza nuk fillon menjëherë
të zhvillohet. Nëse në Australi është thatësirë
e madhe, që zakonisht ndodh shpesh, veza e
fekonduar në mitër ngec e pazhvilluar, përderisa
nuk kalon thatësira. Mirëpo, nëse ka shira të shumtë
dhe luadhe e begati, zhvillimi i vezës përsëri fillon.
Në këtë fazë të zhvillimit ballafaqohemi me
pyetjen: Kush e bëri këtë llogaritje, kush e rregulloi
zhvillimin e vezës në përputhshmëri me kushtet
e jashtme? Veza, kurrsesi vetë nuk ka mundësi
ta bëjë këtë renditje, ngase ajo nuk ka mend për
kushtet kohore nga jashtë. Po ashtu nëna nuk ka
mundësi të planifikojë diçka të tillë, ngase ajo nuk
ka kontroll mbi zhvillimin që kryhet në trupin e saj.
Kjo ngjarje mahnitëse në tërësi është e
kontrolluar nga Krijuesi i Plotfuqishëm, i Cili krijoi
të gjithë elementet që marrin pjesë në këtë proces
të jashtëzakonshëm.
Lexojmë duke medituar versetin e Kur’anit
Fisnik:
“Ai krijoi çdo gjë, duke e përsosur në
mënyrë të qartë e të matur.” (El - Furkan, 2)
Kur kushtet klimatike janë të favorshme,
tridhjetë e tre ditë pas frytnimit, neonati i ri me
madhësi fasule, fillon të rrëshqasë nga mitra dhe
arrin mu sikur vëllai i tij. Ndërkohë, neonati i parë në

strajcë është rritur dukshëm.
Ai vazhdon jetën e tij, pa e rrezikuar në
asnjë mënyrë vëllain e tij, i cili është i gjatë vetëm
1 cm. Kur arrin moshën 190 ditë, ai mund të
bëjë udhëtimin e tij të parë jashtë strajcës. Pas
235 ditësh, ai tërësisht e lëshon strajcën, duke
u bërë i pavarur. Shpejt pas kangurit të dytë,
femra përsëri mbarësohet. Pra, femra ka tre të
vegjël që varen nga ajo. I pari mund të ushqehet
me bar, por kohë pas kohe i kthehet nënës për
të thithur, i dyti ende zhvillohet gjithnjë duke
thithur, kurse i treti është neonat, i cili është më
i vogli.
Ajo që është më mahnitëse është
fakti se tre të vegjlit, të cilët janë në shkallë
të ndryshme të zhvillimit, e që të gjithë varen
nga qumështi, ushqehen me qumësht të
ndryshëm në përputhshmëri me madhësinë e
tyre. Qumështi të cilin e thith i vogli shpejt pasi
vjen deri te gjiri është pa ngjyrë, pastaj bëhet i
bardhë dhe i ngjan qumështit. Sasia e yndyrës
dhe përbërësve të qumështit rritet paralelisht
me zhvillimin e të vegjëlve.
Në të njëjtën kohë, përderisa i vogli
thith qumësht të përgatitur për nevojat e tij,
qumështi i cili tretet më lehtë del nga gjiri i cili
thith i vogli tjetër.
Në këtë mënyrë, trupi
i nënës njëkohësisht prodhon dy tipa qumështi
me përbërës të ndryshëm. Kur lind kanguri i
tretë, prodhohen tre tipa qumështi me përbërës
të ndryshëm, qumështi më i ushqyeshëm për
kangurin më të vjetër dhe qumështi me sasi më
të vogël të yndyrave dhe përbërjesh ushqyese
për më të voglin. Mrekullia tjetër është që secili
kangur i vogël e gjen gjirin e specializuar për të.
Ky sistem i ushqimit është tejet i rëndësishëm
dhe paraqet një produkt special të krijimit.
Nëna gjithë këtë, në asnjë mënyrë,
nuk mund ta rregullojë me vetëdije. Si është e
mundur që një kafshë të përcaktojë përbërësit
e qumështit që janë të nevojshëm për kangurin
e vogël në shkallë të ndryshme të zhvillimit? Si
mund ta prodhojë këtë qumësht në trupin e saj,
duke e ndarë dhe përcjellë nëpër tre kanale të
ndryshëm?
Nuk ka dyshim që femra e kangurit nuk
është në gjendje të bëjë ndonjë nga këto që u
përmendën. Madje ajo nuk është e vetëdijshme
që nga trupi i saj dalin tre lloje qumështi. Ky
proces mahnitës padyshim është mrekulli e
Krijuesit të Plotfuqishëm, i Cili çdo send e krijoi
në mënyrë të përsosur:
“Madhëroje larg të metave Zotin tënd,
më të lartësuarin! I Cili krijoi dhe përsosi. Dhe i
Cili përcaktoi e orientoi.” (El – A’la, 1-3)
19

Di
KORRIK 2020

BOTA JONË

| ADISA BALA |

“A JANË TË BARABARTË
ATA QË DINË
dhe
ATA QË NUK DINË?!”
Kjo thënie hyjnore i nxit të gjithë
myslimanët të përfitojnë sa më shumë dije
dhe sidomos dije fetare. Sheh shpesh kurse
të improvizuara apo të institucionalizuara
në të cilat hyjnë besimtarë të të gjitha
niveleve dhe marrin njohuritë bazë të
besimit dhe sheriatit. Islami, duke iu
falënderuar Allahut xh.sh., është fe e
lehtë për t’u përvetësuar e praktikuar në
nivelet e jetës normale, të përditshme.
Megjithatë e vërteta arrihet vërtet me
vështirësi. Dija nuk është thjesht njohje
rregullash dhe grumbullim të dhënash.
Më së tepërmi është meditim, shqyrtim
faktesh të vërteta, thellim në të kuptuar,
njohje që të jep siguri, qetësim të zemrës
e qartësim të mendjes, përcaktim real të
sjelljes në shoqëri e situata të ndryshme.
Në një thënie të zgjedhur pohohet se
arsimimi duhet t’i ngjajë jo mbushjes së një
ene, por ndriçimit të një zjarri. Në varësi të
dritës që përhap dallohen edhe shkallët e
tij. Besimtari i mençur nuk i kapërcen ato
duke rrezikuar të bjerë. Brenda hapësirës
së pafund të dijes zgjedh njohuritë dhe
kuptimet që do t’i lehtësonin këtë botë
dhe siguronin kënaqësinë e ahiretit. Ai
duhet të dijë në radhë të parë si ta mbajë
zemrën e tij gjithmonë të pastër.
Nëse do të ktheheshim në burimin e
dijes, ajo u mësua prej gojës së nderuar
të të Dërguarit të Allahut a.s. nga sahabët
e tij fisnikë. U përcoll te më të mirët e
brezave, tabiinët, dijetarët që Allahu xh.sh.
përzgjodhi për ta ruajtur të pacenuar.
Bartësit e dijes janë treguar më se të
kujdesshëm deri në çdo hollësi dhe kanë
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kundërshtuar e luftuar me argumente çdo
shmangie nga e vërteta. Plotësuan në
vazhdimësi amanetin ndaj Allahut për ta
folur gjithmonë të vërtetën, lartësuar atë,
për ta bërë mbizotëruese e jetësore fenë
islame. Dija e sigurt përçohej në masat
e myslimanëve, por shkenca fetare dhe
mësimdhënia nuk ishte pronë e gjithkujt.
Ajo ishte feja e tyre, prandaj kishin kujdes
prej kujt e merrnin atë. Mësohej prej
njerëzve të shquar në moral, mençuri
e studim rigoroz. Kush e ka merituar
është quajtur nxënës i Ibnul Kajjimit, Ibnu
Tejmijes, Shafiut, etj. Të gjithë jetëshkruesit
e tyre i konsiderojnë si njerëz shumë të
kujdesshëm në lidhje me paraqitjen e fesë
së Allahut xh.sh. Në fjalën e tyre ka pasur
gjithmonë maturi, thjeshtësi dhe besnikëri
ndaj së vërtetës. Ishin po këta njerëz që e
konsideronin fjalën “nuk e di” si gjysmën
e dijes. Te zgjidhja arrinin duke qenë të
përulur, me aftësinë e muxhtehidit dhe
duke u këshilluar me njëri-tjetrin.
Po cili është qëndrimi ynë ndaj dijes?
Pa dashur t’i lëndoj të gjithë ata që me
seriozitet e hulumtojnë dhe e përhapin, që
e kanë bërë shkëlqimin e saj qëllim të jetës,
me keqardhje vihet re se si zhvlerësimi që
ka kapluar dijen në përgjithësi, në këtë
vend, ka ndikuar edhe te myslimanët.
Nuk respektohet hirearkia e paraqitjes së
saj. Nëse do të trajtonim me dikë bisedën
në plan të përgjithshëm, do e paraqiste
dijen e kolosëve të paarritshme dhe veten
shumë larg hijes së tyre.
Por, nëse diskuton mbi një temë konkrete,
do të gjendesh para një gjykimi në formë

rrebeshi, me shprehje të vetësigurta,
me një këndvështrim tërësisht vetjak, të
sajuar aty për aty, pa lënë hapësirë për
dyshime të mundshme. Të gjithë, kush më
shumë e kush më pak, bëjmë ixhtihad.
Sillen argumente, duke thënë se kështu
ka thënë Ebu Hanife, Maliku, Albani...,
madje hadithe nga Resulullahu a.s. dhe
sahabet e tij pa pasur frikë se ndoshta po
i keqpërdorim fjalët e tyre në pamundësi
për t’i kuptuar thellë dhe dashje pa
dashje shtrembërojmë të vërtetën. Kjo
dukuri është shumë e rrezikshme, si për
të ardhmen e personit në ahiret, ashtu
edhe për frymën që futet në umet. Kjo
do të thotë, t’ia përshtatësh të vërtetën
mendësive e dëshirave dhe njëkohësisht
ta humbësh atë. Kjo do të thotë të sjellësh
me shumicë alternativa larg saj dhe të
mbjellësh përçarjen e pashmangshme.
Edhe pse nuk e pohojmë hapur, e dimë
të gjithë veten të mençur, të aftë për të
kapur kuptimet e holla dhe japim fetva me
lehtësi. I dërguari i Allahut a.s. ka thënë:
“Nuk duhet që myslimani ta poshtërojë
vetveten.” Besimtarët e pyetën: “Si e
poshtëron veten?” Profeti u përgjigj: “Merr

përsipër gjëra të cilat nuk i mban dot (mbi
mundësitë e tij).”
Para se të emigronte në Jethrib, Profeti
dërgoi te banorët e tij Mus’ab bin Umejrin
(Allahu qoftë i kënaqur me të) si njeriun
më të përshtatshëm që t’u paraqiste
atyre bazat e fesë, por edhe me shprehi
komunikimi të mira e kulturë të gjerë. I
pajisur me këto cilësi arriti të zgjidhte
situata të vështira. Kur nevojat u rritën
dhe grupe nga fise të ndryshme vinin për
të mësuar fenë, çdo popull dërgonte më
të zgjedhurit e tij, ata që njiheshin për
shkathtësi e mençuri, për autoritetin e
duhur dhe ndikimin në zemrat e njerëzve.
Profeti a.s. u paraqiti thelbin e fesë, duke
ia përshtatur secilit, që dija e marrë të
ishte e qartë dhe e sigurt. Në vazhdën e
kësaj, sahabet, që qëndronin në shkallët
më të larta të dijes, këshilloheshin me
njëri-tjetrin, duke u dhënë përparësi më të
diturve në fushën përkatëse.
Ndërsa sot ndeshim edhe nga ata që kanë
arsim minimal fetar e laik, të paqartë edhe
për gjëra fillestare dhe gati e barazojnë
veten me më të diturit në bashkësi. Meqë
këta të fundit munden nga thjeshtësia
apo etika e rreme për të mos u bërë i keq
e mendjemadh dhe e pranojnë në heshtje
barazinë, lënë të hapur rrugën e frikshme
të injorancës nga e cila vjen çdo e keqe.
Duke u ndjerë të barabartë, njerëzit e
ditur respektohen formalisht, por nuk
respektohet ajo që është më thelbësorja;
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kultura e tyre. Ndeshesh me raste
flagrante kur dikush kërkon mendimin e
ndonjë teologu të njohur, por njëkohësisht
hyn në diskutim me të, duke mos ia
pranuar zgjidhjen, a thua po e shtrëngon
që t’i thotë të pavërtetën.
Më shpesh ndodh të dëgjojmë hutben,
këshillën apo fetvanë e dikujt dhe duke
qenë krejtësisht të paaftë për ta thithur e
transmetuar, marrim përsipër ta shpallim
vend e pa vend dhe s’harrojmë të themi që
është prej filanit.
Nëse do të kërkonim të dallonim
mosrespektin ndaj dijes, mjafton për një
çast të shohim e dëgjojmë mënyrën se si
u drejtohemi atyre që zotërojnë një pjesë
të saj. Nuk është koha për të qenë të
mënjanuar dhe pasivë. “Kush nga ju sheh
një të keqe le ta ndryshojë me dorë, e nëse
s’mundet ta bëjë këtë, atëherë me gjuhën
e vet, e nëse s’mundet, me zemrën e vet,
por ky është besimi më i dobët.” (Hadith)
E keqja e injorancës është më e madhja.
Duhet ndaluar për të folur, thirrur dhe
vepruar me padituri.
Ibn Sina në një shqyrtim të tij thotë:
“Padituria është më pak e dëmshme se
gjysmëdija.”
Gjithnjë mbetemi me dije të pjesshme,
sepse dija absolute është atribut vetëm
i Allahut xh.sh., por me gjysmëdije kihet
parasysh dija e mangët që të bën fodull
dhe as e lëshon të vërtetën, as mundëson
për ta zbuluar atë.
Ajo bëhet peng i pamundësisë për t’u
përvetësuar me gjithë dëshirën për t’u
mbartur me të në shkallët më të larta të
Xhenetit.
Por dija që të lartëson në Xhenet është ajo
që rri në zemër, e mbush me frikë, bindje
dhe dashuri ndaj Allahut.
Të kërkuarit e dijes ka etikën e vet.
Shoqërohet me përulësi dhe devotshmëri.
Nuk mund të mësojë ai që s’di të heshtë,
që s’di të dëgjojë dhe bën mendjemadhësi
para mësuesit të vet. Nuk mëson dot ai që
mendon se di çdo gjë dhe kupton gjithçka
në mënyrë të plotë. Kur Profeti a.s. i pyeste
sahabet, ata thoshin: “Allahu dhe i dërguari
i Tij e dinë më mirë.”
Ndërsa kur i urdhëronte, thoshin: “Dëgjuam
dhe u bindëm.”
Zemrat e tyre ishin të qarta dhe e pranonin
të vërtetën si jeta ujin.
As që mund ta mendonin atë që ndodh
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kur dikush pyet e kërkon të mësojë dhe
njëkohësisht i dikton mësuesit se si të
shpjegohet.
Dikur dijetarët ishin udhëheqësit e
vërtetë të umetit dhe nxënësit e tyre
s’guxonin t’i shihnin as në sy.
Anasjellas, dija i bënte krenarë, të
panevojshëm ndaj kësaj bote, të sigurt
mbi çdo mbret e pushtetar. Jo ngaqë
lartësonin veten, por dijen që zotëronin.
Detyronin këdo të përulej para saj. Kur
kalifi i myslimanëve Harun Rashidi, që
udhëtonte me karvanin e vet, ndaloi
pranë Medinës dhe i kërkoi imam Malikut
(Allahu e mëshiroftë) të shkojë tek ai për
t’i dhënë mësim, imami i shquar iu përgjigj:
“Dija nuk udhëton. Kush kërkon dije
udhëton. Nëse do të vish vonë, mos kalo
radhën e njerëzve, por ulu ku të gjesh
vend.”
Këtë guxim dhe krenari duhet ta ketë
kushdo që njeh të vërtetën dhe është
shenjë e zotërimit të saj. Është guxim
që kundërshton rebelimin, krenari që
ushqehet nga thjeshtësia dhe urren
mendjemadhësinë, është vullnet që
mposht injorancën dhe di të falë.
“Kush e njeh të vërtetën është guximtar.
E si të mos jetë kur është i kursyer nga
frika e vdekjes. Është shpirtmirë. E si të
mos jetë kur qëndron larg dashurisë për
të pavërtetën. Fal shumë. E si të mos
falë kur shpirti i tij qëndron mbi atë që
të mund ta lëndojnë lajthitjet e njerëzve.”
(Ibn Sina)
Dija është përgjegjësi e madhe; nuk
fshihet, nuk ndotet me moral të prishur,
nuk shkëmbehet me injorancë. Një ditë
do të pyetemi për të. Përgjegjësinë më
të madhe për të ruajtur mbizotërimin
e saj e kanë më të diturit. Atyre u
drejtohem. Bashkë me dhuntinë për të
njohur e kuptuar, Allahu u ka ngarkuar
amanetin që ta thonë gjithmonë të
vërtetën dhe të sakrifikojnë për të, ta
dobësojnë errësirën e paditurisë me
të gjithë dritën e shpirtit. Nuk është e
lehtë, por as e vështirë. Është llogaria
më e natyrshme në shpenzimet e
jetës. Mungon vetëm guximi për ta
shpallur të tillë. Zoti u dhëntë guxim që
të na prijnë të bashkuar e të fortë në
rrugën e besimit të vërtetë! Nuk janë të
barabartë ata që dinë dhe ata që nuk
dinë!
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| ARBI TARJA & ARION XHEMALI |

DOBITË SHËNDETËSORE TË

dhe
Pse Zoti zgjodhi formë lutjeje,
adhurimi, namazin?
Cilat janë dobitë e tij?
A është namazi një rëndesë për
njeriun apo një lehtësim për të?
Dobitë e namazit.
1. Të jep gjallërim në trup. Lëvizjet
që bëhen në namaz, për shkak se
ndodhin në kohët e ndryshme
të ditës, madje duke qenë të
ngadalta, nuk e lodhin zemrën dhe
i japin një gjallërim trupit!
2. Në trupin e atij që vendos
kokën ne tokë 80 herë gjatë ditës
në mënyrë ritmike shkon më tepër
gjak. Ne dimë që gjaku bën:
- Furnizimin e indeve me
oksigjen, në këtë rast furnizon
trurin i cili bëhet më aktiv dhe
funksionon më mirë.
- Furnizimin e trupit me materie
ushqyese si Glukoza, Aminoacidet
dhe Acidet Yndyrore të tretura në
gjak (p.sh. lipidet e gjakut).
- Largimin e gazrave dëmtuese
si Dyoksid Karboni, Urea dhe Acidi
Laktik.
- Funksion imunologjik, duke
përfshirë qarkullimin e qelizave të
bardha, dhe zbulimin e materialeve
të huaja nga antitrupat.
- Koagulimin, që është një pjesë
e mekanizmit të trupit për vetëriparim.
- Funksionet transportuese,
duke përfshirë transportin e
hormoneve dhe sinjalizimin për
dëme të indeve.
- Rregullimin e pH(normalja e pH
të gjakut është mes vlerave 7.35
- 7.45).
Pjesa e kokës gjatë sexhdes
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ndodhet më poshtë kraharorit dhe
në këtë mënyrë shkon më shumë
volum gjaku në pjesën e kokës. Kjo
është një ndër arsyet që qelizat
e trurit ushqehen mirë. Tek ata
njerëz që falin namaz, shumë rrallë
shikohet të kenë personalitet të
dobët dhe humor të keq. Njerëzit
që falin namaz kalojnë një jetë më
të mirë shëndetësore.
3. Për shkak se ulen dhe ngrihen
në mënyrë të drejtë, sytë e
njerëzve që falin namaz përfitojnë
qarkullim më të shpejtë të gjakut.
Tek këta njerëz nuk rritet tensioni
në sy si dhe sigurohet këmbimi i
vazhdueshëm i lëngut nga këndi
i syrit. Kjo bën që syri të mbrohet
nga sëmundja e retinopatisë
hipertensionale.
4. Duke ushtruar rregullisht
aktivitete sportive. Namazi nga
ana fizike për njeriun është
gjithashtu një lloj ushtrimi, minutat
e të cilit, gjatë ditës, mund të
arrijnë 30-60 min. Por nuk është
ky qëllimi kryesor i tij, por një urtësi
të cilën ne e shohim në kryerjen e
namazit, sepse ne gjatë namazit,
lutemi, falemi, adhurojmë Krijuesin
e gjithësisë. Namazi është një
rregull lutjeje i vendosur prej Zoti
dhe ky rregull fsheh në tërësinë e
tij shumë dobi shëndetësore. Në
obligimet që na ka urdhëruar Zoti,
nëse hulumtojmë dhe meditojmë
në to, do të shohim se ka dobi të
jashtëzakonshme dhe se ato nuk
janë vendosur për keq apo për ta
munduar njeriun.
5. Lëvizjet izometrike në namaz
ndihmojnë mirë në përzierjen e

ushqimeve në stomak. Ndikojnë
në mos grumbullimin e vrerit!
(lëngu biliar).
6. Lëvizjet që kryen gjatë
faljes së namazit ndikojnë dhe
në kryerjen e funksioneve të
kanaleve të urinës dhe veshkave.
Vihet re edhe pengimi i formimit të
gurëve në veshka si dhe ndihmon
me lehtësi në zbrazjen e fshikëzës
së urinës.
7. Gjatë faljes së namazit, njeriu
vë në lëvizje muskujt që gjatë
ditës janë në pauzë dhe evitojnë
një sërë sëmundjesh si dhe
shtrëngimin e muskujve.
8. Mjekët kanë dalë në
përfundim in se lëvizjet e trupit në
kohë të caktuar kanë një rëndësi
të madhe.
9. Kohët e namazit janë të
përshtatshme
për
freskimin
e qarkullimin e gjakut si dhe
për lehtësimin e frymëmarrjes.
Qarkullimi i gjakut e bën njeriun më
aktiv, duke i mundësuar të kryejë
obligimet e mundshme gjatë ditës.
10. Namazi i sabahut është
jashtëzakonisht
shumë
i
rëndësishëm për besimtarin/
en. Duke iu referuar studimeve
shkencore,
njeriu
përfiton
shumë dobi shëndetësore nga
namazi i sabahut. Gjatë kohës
së agimit, gazi i Ozonit O3, që
është në përqindje më të lartë,
pakësohet gjatë lindjes së diellit!
Ky gaz ka ndikim të fuqishëm
te sistemi nervor. Me lejen e
Zotit do të përmendim disa dobi
shëndetësore lidhur me zgjimin
nga gjumi herët në agim:

- Në agim gazi i ozonit O³
gjendet në përqindjen më të lartë
në atmosferë, më pas vjen duke
u pakësuar gradualisht derisa
humbet plotësisht me lindjen
e diellit. Kohët e fundit është
zbuluar se gazi i ozonit - një nga
izotopet e oksigjenit që gjendet në
shtresat e larta të atmosferës për
të mbrojtur tokën nga disa rreze
të dëmshme gjatë agimit zbret në
shtresat e poshtme që rrethojnë
tokën dhe ngrihet përsëri lart
kur lind dielli. Mjekët janë çuditur
nga efektet shëruese të këtij
gazi. Ai shëron shumë sëmundje
psikike dhe fizike pa dhënë asnjë
efekt anësor. Gazi i ozonit ndikon

pozitivisht në sistemin nervor,
ai gjallëron aktivitetin mendor
dhe atë fizik. Është vërtetuar se
injektimi i ozonit në trupin e njeriut
mund t’i japë atij një gjallëri të
jashtëzakonshme dhe një gëzim
të madh. Për këtë arsye kush
zgjohet herët në agim dhe thith
ajrin e pastër, përjeton një gjendje
të veçantë dhe ndjen një kënaqësi
që nuk arrin ta ndiejë në asnjë orë
tjetër të ditës apo të natës.
- Zgjimi herët ndërpret gjumin
e gjatë. Është zbuluar se njerëzve
që zakonisht flenë shumë iu
shfaqen sëmundje të zemrës, e
veçanërisht bllokimi i enëve të
gjakut (Atherosclerosis).

Këto ishin disa nga mirësitë që
Zoti i jep gjatë namazit. Duhet
shtuar përfundimisht se, këto dobi
janë ato që spikatin deri më tani,
duke marrë parasysh kapacitetet
tona të sotshme të studimeve,
e deri nesër, me zgjerimin e
mundësive, dobi akoma më të
fshehura do të dalin në pah, të
cilat do të vërtetojnë më shumë
fjalën e Zotit se në fenë e tij ka
lehtësim të madh për njerëzit. Zoti
në Kuran thotë: “Prandaj, më
kujtoni Mua (me namaz e lutje)
që Unë t’ju kujtoj (me shpërblime)
dhe falënderomëni Mua (duke mu
bindur) e mos i mohoni dhuntitë e
Mia (me mosbindje)!’’ (Kuran, 2:157).
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Zoti ynë...
Zoti ynë,
Mos lejo që zemrat tona të devijojnë tani,
pasi na ke udhëzuar. Por na dhuro mëshirë
prej pranisë Tënde, sepse Ti je dhuruesi më
i madh.
Zoti ynë i Madh, ne vetëm Ty të besuam,
e vetëm te Ty mbështetemi. T’u drejtuam ty
me tërë fuqinë e shpirtit, dhe e dimë që në
fund, përballë Teje do të vijmë.
Zoti ynë i Lartësuar, mos na lër ne vetëm
për vetëm me sprovën e mohuesve! Na fal
neve, sepse padyshim që Ti je i Shenjtë e i
Urtë.
Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose
gabojmë. Zoti ynë, mos na ngarko neve
ngarkesa si iu ngarkove atyre para nesh.
Zoti ynë, mos na ngarko mbi atë që ne kemi
forcë të mbajmë.
Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes.
Nëse Ti nuk na fal dhe mëshiron, me siguri
do të jemi prej të humburve.
Ne jemi të padrejtë, të rrënuar dhe të
shkatërruar. Si myslimanë kurrë në histori
nuk kemi qenë kaq larg Teje. Kurrë nuk kemi
hyrë në thellësi të tilla të dështimit. Kurrë
nuk kemi qenë kaq pa Ty. Na dërgo një fllad

26

shprese prej mëshirës Tënde. Na e ndrysho
këtë gjendje mjerimi.
O strehë Burimi për të mjerët, O posedues
i ilaçit për të sëmurët dhe udhëzues i qartë
për të humburit! Ne të braktisëm Ty dhe
u dalldisëm drejt botës. Gjatë kësaj kohe
askush nuk i hapi dyert për ne. Mendimet
tona u quajtën krime, ndjenjat tona u
përbuzën dhe u përqeshën, veprimet tona u
dënuan deri sa ne të kuptojmë se s’ka strehë
tjetër veç derës së Mëshirës Tënde.
Por, Zoti ynë! Ne e dimë që deri më tani,
asnjë nga ata që kanë pritur pranë derës
Tënde nuk janë kthyer duarbosh, por janë
kthyer prej aty me bekim prej Teje, të falur,
të mëshiruar, të udhëzuar e plot shpresë.
Prandaj të kërkojmë me përgjërim: hapi portat
e faljes dhe mëshirës.

Dërgo një dritë nga prania Jote për ata që
vuajnë në errësirë, sidomos këto ditë, kur
rrethanat sociale janë në çrregullim të plotë;
kur zërat e tiranëve dëgjohen kudo. Shuaj
zjarrin e tiranisë dhe padrejtësisë me fuqinë
tënde të pafund. Na jep një ilaç për të gjitha
fatkeqësitë që kemi vuajtur për shekuj me
radhë. O më i Mëshirshmi, Më i Dhembshuri,
pranoji lutjet tona!
O Zot i Mëshirës dhe Faljes, forcoji zemrat
tona në fe. Mbushi zemrat me besim.
Udhëzona ne, familjet tona, shoqërinë tonë! O
i Dashur, dhurues i dashurisë, furnizoji zemrat
tona me dashuri e mëshirë! Pastroji zemrat
tona nga urrejtja, smira, xhelozia, armiqësia
dhe çdo e keqe. O Zot, dhuroi vendit tonë
paqe, begati e mirësi dhe mbroje nga çdo
rrezik e fatkeqësi...
O Zot, dhuroji botës paqe e qetësi.
Zoti ynë, nga zemërimi Yt kërkoj strehim
në kënaqësinë tënde, nga dënimi Yt kërkoj
strehim në faljen Tënde. Prej Teje kërkoj
strehim te Ti. Po t’i numëroj të gjitha
lavdërimet nuk do të mund t’i përfundoj. Ti
je ashtu siç e ke cilësuar/lavdëruar veten.
O Zot i madhërishëm; Krijues i të gjithë
botëve, burim dhe mbajtës i jetës, Zot i të

gjithë atyre që dihen e që nuk dihen, i atyre
që merren e që nuk merren me mend, paç
lavdi dhe të qofshim falë.
O Zot i gjithëfuqishëm, na ndihmo që të jemi
ashtu si duhet të jetë çdo mysliman i vërtetë;
të besueshëm, të drejtë, të mëshirshëm, të
virtytshëm, të arsimuar dhe të vyer.
O Zot i gjithëmëshirshëm, le të mbretërojë
midis nesh barazia dhe vëllazërimi, pa marrë
parasysh racën, origjinën dhe kombësinë,
ashtu sikur ke thënë dhe ke urdhëruar Ti.
O Zot i gjithëmbarshëm, le të jenë mendimet
tona të pastra dhe krijuese, duart tona le të
punojnë me nder, sytë tanë le të shikojnë
haptas dhe me nder, fjalët tona le të jenë të
vërteta dhe të drejta.
O Zot i mëshirshëm, ndihmona që jetën
e kësaj bote ta përputhim me të vërtetën
madhështore të Kur’anit; ndihmona që fëmijët
tanë t’i nxjerrim në rrugë të mbarë dhe t’i
edukojmë në të vërtetat islame, sepse para
Teje jemi përgjegjës për ta!
O Zot i madh, në këtë ditë Arafati:
Na i mbush zemrat me shumë dashuri!
Na jep shumë sukses!
Na fal një jetë të lumtur!
Na bëj dhe na rretho me njerëz që na duan!
Bëje fundin e jetës sonë sa më të
këndshëm!
Na bëj banorë të Parajsës së amshuar,
neve, familjet tona dhe të gjithë miqtë e
dashamirësit!
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Haxhi Hafiz Mahmud Dashi
(1873-1961)

I DEKORUAR PËR
VEPRIMTARI PATRIOTIKE
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Shkenca e edukimit bashkëkohor, përfshirë edhe
pedagogjinë, shkrijnë në një veprimtarinë edukative
të teologut, pedagogut, didaktit, kur këto fusha
janë zhvilluar në nivelin e duhur. Këto drejtime
veprimtarie janë harmonizuar e shkrirë natyrshëm
në personalitetin e Haxhi Hafiz Mahmud Dashit nga
Tirana.
I lindur në Tiranë në vitin 1873, Mahmud
Dashi trashëgoi traditën e pasur të familjes e të
paraardhësve të tij në fushën fetare e atdhetare,
me aftësinë e theksuar rrezatuese te mikro e
makromjedisi i tyre nëpërmjet fjalës së zgjedhur e
të argumentuar, e cila natyrshëm shkonte drejt e
në zemrat e mendjet e të pranishmëve. Ai ishte një
interpretues i aftë i Kur’anit dhe i Hadithit. Punoi si
profesor i jurisprudencës islame në Medresenë e
Përgjithshme të Tiranës deri në vitin 1961, kur ky
institucion u mbyll nga regjimi monist, vit në të cilin
ndërroi jetë edhe hafizi.
Mahmud Dashi i dha përparësi të veçantë punës
edukative me njerëzit, duke nënvizuar se, nuk ka njeri
të paedukueshëm, se me njeriun duhet menduar
e gjetur gjuha, që edhe ujku të zbutet, e të mos
mbetemi duke u marrë vetëm me qengjat.
Veprimtaria e tij ishte shumë e gjerë. Ai nuk
mjaftohej vetëm me ngarkesën mësimore në
Medresenë e Tiranës, por punoi edhe si predikues
në xhaminë e rrugës së Kavajës, e cila sot quhet
“Xhamia e Haxhi Hafiz Mahmut Dashit”.
Veprimtaria e tij pedagogjike la gjurmë të thella
te shumë nxënës, mjaft prej të cilëve punuan e u
afirmuan si personalitete të shquara kombëtare e
fetare, arsimore e kulturore, mes të cilëve shquhen
studiues të shquar orientalistë si Vexhi Buharaja,
teologë e studiues si Hasan Selami, Ejub Faslia,
Haki Repishti, studiues si Shaban Demiraj në fushën
filologjike, etj.
Veprimtaria atdhetare e Mahmud Dashit është
vlerësuar me dekoratën “për veprimtari patriotike”,
për një aktivitet të pandërprerë në dobi të kulturës
kombëtare.
Kështu, teologu dhe pedagogu i shquar ka hyrë me
dinjitet në historinë e kulturës shqiptare e të arsimit
në veçanti, duke mbetur një shembull i madhërishëm
i edukatës dhe i kulturës shqiptare.
Ai në medrese jepte mësim lëndën e besimit,
bazën e fesë islame, themelin e saj, sepse çdo punë
e veprimtari që bën njeriu gjatë gjithë jetës së tij,
ngrihet mbi bazën e besimit të tij të sinqertë: Paqe
me Zotin, me shoqërinë e vetveten.
Lëndën e besimit, që ai ia mësonte nxënësve, e
shtrinte në tre plane:
a) Në planin vertikal - që përfshinte marrëdhëniet
e njeriut me Krijuesin e gjithësisë. Si ta njohim, ta
besojmë, falënderojmë e të punojmë me këshillat e

Tij, t’i lutemi e adhurojmë vetëm Atë, vetëm tek Ai të
mbështetemi, shpresojmë e pendohemi.
b) Në planin horizontal, shpjegonte si duhet t’i
ndërtojmë marrëdhëniet tona me shoqërinë, me
komunitetin, me fqinjët, farefisin, prindërit, familjen,
fëmijët.
c) Në planin vetjak. Mësimet e Fesë islame që
i mësonte mësues H. Mahmud Dashi nxënësve,
theksonin se, njeriu që lind, lind pa mëkate,
nuk trashëgon e nuk përgjigjet për mëkatet e
paraardhësve, qofshin prindërit; i mësonte atyre si të
veprojnë me vetveten, si ta ruajmë trupin që Krijuesi i
gjithësisë na e ka dhuruar të përsosur, na e ka dhuruar
ta ruajmë, ta mbrojmë, ta vëmë në dispozicion të
shoqërisë, ta njohim botën, ta studiojmë atë, ta
ndryshojmë në dobinë tonë, të veprojmë pozitivisht
mbi të e jo ta shkatërrojmë.
Haxhi Dashi ishte fjalëpakët, fliste ngadalë, me zë
të ulët, por fjala e tij ishte bindëse e zinte vend, sepse
shqiptohej nga goja, por ajo dilte nga zemra, mendja
e shpirti i tij; ishte fjalë e vepër, prandaj mësimet e
Islamit, që ai mësonte, nguliteshin në mendjet e
nxënësve.
Ai kishte marrëdhënie shumë të mira me nxënësit,
shpjegonte qartë e kuptueshëm me shumë shembuj
konkret. I inkurajonte ata gjithmonë, i afronte, kurrë
nuk i ndëshkonte dhe i bënte për vete me respektin
reciprok.
I pëlqenin aktivitetet kulturore e sportive që
nxënësit zhvillonin në kohën e lirë. Nxënësit kishin
gjithashtu grupin teatral dhe përgatisnin shfaqje,
si historinë e Hz. Jusufit, dramën Halili dhe Hajrija,
elegji për Qerbelanë, këndimin e Mevludit, etj. Ai i
ndiqte me dëshirë shfaqjet që jepeshim në sallën e
shkollës.
Sa i afërt ishte me nxënësit aq edhe autoritar ishte,
por jo me imponim. Respektin e fitonte me qëndrimin
e tij, me gatishmërinë e tij për t’i ndihmuar nxënësit
në çdo gjë që ata pyesnin.
Gëzonte autoritet e respekt dhe ndaj kolegëve e
pedagogëve të tjerë që jepnin mësim në medrese.
Bisedat e tij ditëve të premte ishin të goditura e
aktuale dhe dëgjoheshin me vëmendje nga xhemati
dhe nga nxënësit që shpesh shkonin për të falur
xhumanë atje.
Ai ishte i afërt me besimtarët që frekuentonin
xhaminë dhe interesohej për ta, për nevojat e
shqetësimet e tyre dhe shpesh i vizitonte ata edhe
në shtëpitë e tyre. Nga të gjithë ishte i respektuar.
Botimi i librit “Haxhi Mahmud Dashi” nga z. Xhemal
Balla është shumë kuptimplotë dhe një mesazh me
vlera aktuale që na fton në besimin e Zotit të VetëmKrijuesit të gjithësisë, na fton të jetojmë në paqe,
harmoni, ndershmëri, sinqeritet e devocion, larg çdo
keq-bërje, ngaqë kjo jetë është vetëm një provë.
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THËRRIME URTËSIE

Këshilla e urtësi nga
Fudajl Ijadi
1. Kush ia ka frikën Allahut, nuk e
dëmton asgjë. Kush nuk ia ka frikën
Allahut, nuk i bën dobi asgjë.
2. Frika e robit ndaj Zotit duhet të
jetë në proporcion me njohjen e tij për
Të. Asketizmi në dynja duhet të jetë në
proporcion me dëshirën për ahiret.
3. Kush vepron sipas asaj që di, Allahu
do ta bekojë edhe për mësimin e asaj që
nuk e di.
4. Besimin do ta përsosësh atëherë kur
fesë i jep përparësi para dynjasë.
5. Ta braktisësh një vepër për njerëz
është rija (syefaqësi) ndërsa të bësh vepra
për hatër të tyre është shirk (idhujtari).
6. E djeshmja është shembull, e tanishmja
është punë, e nesërmja është shpresë.
7. Për aq sa zvogëlohet mëkati në syrin
tënd, rritet tek Allahu, dhe, për aq sa rritet
në syrin tënd, zvogëlohet tek Allahu.
8. Frika, për robin e shëndoshë, është
më me vlerë se shpresa. Kjo e fundit bëhet
më me vlerë vetëm kur t’i vijë vdekja robit.
Kjo mbështetet në thënien pejgamberike:
“Askush të mos vdesë ndryshe vetëm se
duke ndarë mendim të mirë për (duke
shpresuar në) Zotin.”
9. Sikur të kisha vetëm një lutje të
pranuar, do ta ruaja për prijësin, sepse
nëse prijësi është i drejtuar, është edhe
populli.
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10. Besimtari lakmon por nuk ka zili.
Lakmia (gibtah – në kuptim që ta kesh
edhe ti një të mirë që e ka dikush) është
pjesë e besimit, ndërsa zilia (hasedi) pjesë
e hipokrizisë.
11. Kush vepron sipas asaj që di, nuk ka
nevojë për atë që nuk di. (Në fakt) Kush
vepron sipas asaj që di, Allahu do ta bekojë
për ta mësuar edhe atë që nuk di.
12. Pasha Krenarinë e Tij, edhe po të më
fuste në Xhehenem, prapë nuk do ta humb
shpresën se do të më dërgojë në Xhenet!
13. Devotshmëria (uer’i) është në
braktisjen e ndalesave; adhurimi është
në kryerjen e farzeve; modestia është në
nënshtrimin ndaj së vërtetës.
14. Zemrave iu është pezulluar shijimi
i ëmbëlsisë së imanit derisa ta braktisin
luksin e dynjasë – të bëhen zahidë.
15. Sa shumë do të doja që të përhapej
lajmi për vdekjen time në mesin e njerëzve
e të mos përmendesha më.
16. Pjesë e moralit të Pejgamberëve
(paqja qoftë mbi ta) kanë qenë mirësjellja,
maturia dhe namazi i natës.
17. Mjafton Allahu si i Dashur, Kurani
si shoqërues, vdekja si këshillë, droja nga
Zoti si dije dhe vetëmashtrimi me vepra si
injorancë.
18. Dy cilësi e bëjnë zemrën të vrazhdë:
ushqimi i tepërt dhe fjalët e shumta.
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FAMILJA

| SAMANTA HYSA |

Investimi më i madh te
fëmijët bëhet gjatë 6
viteve të para
Nënat dhe baballarët mendohen disa herë para se
ta çojnë fëmijën te psikologu, provojnë mënyra të
ndryshme për të zgjidhur problemet dhe si zgjidhje e
fundit shihet psikologu.
Janë të shumta familjet të cilat ndajnë një sasi të
madhe të ardhurash për shkollimin e fëmijëve të tyre që
në fillore. Specialistët na tërheqin vërejtjen duke na thënë
se investimi më i mirë te fëmijët është investimi i bërë
gjatë 6 viteve të para. 75% e zhvillimit të personalitetit
plotësohet para shkollës fillore. Pas kësaj periudhe ju
mund ta çoni fëmijën në një mjedis më të mirë, më të
shëndetshëm, por nuk do të ketë ndonjë efekt në bërjen
e fëmijës më të lumtur, të sigurt apo më të zgjuar.
Kur duhet shkuar te psikologu?
Nëse fëmija frikësohet shumë natën, ka fobi të
ndryshme, thith gishtin, ha thonjtë, shfaq agresivitet,
urinon, belbëzon, thotë gënjeshtra, vjedh, shfaq xhelozi
të tepruar ndaj vëllait më të vogël, ka probleme seksuale,
çrregullime në ushqyerje dhe gjumë, është i mbyllur në
vetvete apo është shumë kokëfortë, atëherë kërkohet
konsultimi i menjëhershëm me një specialist psikolog.
Mos prisni shfaqjen e problemeve për të shkuar te
psikologu
Nuk është e thënë që prindërit të presin shfaqjen
e ndonjë çrregullimi apo problemi për të shkuar te
psikologu. Gjatë moshës 0-6 vjeç fëmija duhet vizituar
rregullisht te specialisti për të ndjekur ecurinë e zhvillimit.
Gjatë seancave të kontrollit duhet parë zhvillimi fizik,
socio-emocional, mendor. Me ndihmën e kontrolleve
të tilla ju:
- mësoni nëse fëmija juaj po rritet normalisht apo jo,
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dhe çfarë mund të bëhet për të mbështetur zhvillimin
e tij;
- mësoni nëse fëmija ka mangësi në disa fusha.
Atëherë psikologu do t’ju ndihmojë ta zhvilloni më shpejt
me anë të lojërave apo ushtrimeve të ndryshme. P.sh.
ju mund ta vini re në moshën 18-muajsh problemin që
mund të ketë fëmija në të folur ndërsa, psikologu e
kupton që 8-10-muajsh;
- mësoni anët e dobëta dhe të forta të fëmijës, prirjet
dhe rrugët e zhvillimit të tyre;
- keni mundësi të shihni dhe riparoni gabimet e bëra
pa e kuptuar as vetë ju;
- komunikoni në mënyrën e duhur me fëmijën;
- mësoni të zgjidhni lodrat e përshtatshme për moshën
e tij;
- keni mundësi të diagnostikoni më herët problemet
në sjellje apo sëmundje të tjera, t’i parandaloni apo t’i
kaloni më shpejt.
Mosha më e përshtatshme për fillimin e kontrolleve
të zhvillimit është 6-8 muajsh. Psikologët mund t’i
bëjnë kontrollet në periudha të ndryshme. Seancat e
kontrollit lidhen edhe me zhvillimin e fëmijës. Normalisht
nga mosha 6-36 muajsh mund të bëhet një kontroll çdo
2 muaj. Nga mosha 3-6 vjeç një herë në katër muaj.
Çrregullimet në sjellje, sëmundjet
Familjet mund të kërkojnë ndihmën e psikologut
për çrregullimet në zhvillim, anomalitë seksuale dhe
çrregullimet kromozomike. P.sh. në kurimin e sëmundjeve
si autizmi, hiperaktiviteti, humbja e përqendrimit,
sindroma Daun apo çrregullimet në të folur, mund të
kërkohet ndihma e psikologut. Ka raste kur fëmijës
i duhet dhënë mjekimi i duhur shoqëruar me ilaçe,
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ka dhe raste kur fëmija ka prirje për shfaqjen e një
sëmundjeje dhe këtu e ndihmon psikologu thjesht me
anë të ushtrimeve. Kjo ndihmon në ndalimin e zhvillimit
të problemit.

- Kur duhet t’ia ndaj shtratin?
- Është shumë i lidhur me mua, si mund ta largoj pak?
- Nuk i pëlqen të bëjë detyrat, ç’mund të bëj?
- Nuk dëshiron të shkojë në shkollë, si të veproj?

Përgjigje për disa pyetje të lidhura me psikologjinë
Familjet mund të këshillohen me psikologun edhe
për të marrë përgjigje apo për të zgjidhur disa probleme
të thjeshta, një pjesë e të cilave mund të zgjidhen me
disa këshilla të thjeshta. Në rast të zgjidhjes së tyre me
anë të metodave të papërshtatshme, atëherë mund të
shkaktohen probleme më të rënda psikologjike.

Si të veprojmë kur fëmija ka frikë shkollën?
Fëmija juaj mund të ankohet për dhimbje barku, të
përziera dhe t’ju kërkojë të mos shkojë në shkollë, ju
mund të mendoni se ai po sajon justifikime për të mos
shkuar dhe e akuzoni se po luan rolin. Por tregohuni të
kujdesshëm!
Fobia e shkollës është një faktor shumë i rëndësishëm
për t’u vlerësuar në mbarëvajtjen shkollore të fëmijës.
Nëse fëmija juaj vuan nga fobia e shkollës atëherë duhet
zgjidhur sa më parë.
Në shumicën e rasteve fobia e shkollës zhvillohet
në lidhje me frikën nga ndarja por asnjëherë frikën nuk
duhet ta ulim deri në këtë pikë. Te çdo fëmijë, i cili ndahet
nga shtëpia, ekziston frika nga ndarja, por kjo është

Ja disa nga pyetjet më të shpeshta të bëra nga
familjet:
- Në çfarë moshe duhet ta çoj fëmijën në kopsht?
- Më godet në fytyrë, si mund t’ia heq këtë ves?
- Është shumë kokëfortë, kërkon t’i plotësohen të
gjitha kërkesat, ç’duhet të bëj?
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një ndjenjë e kontrolluar dhe nuk mund të cilësohet si
fobi shkolle.
Kjo frikë merr përmasa shqetësuese, sepse fëmijës
i dhemb me të vërtetë barku dhe ka të përziera. Këtë
e ndan me prindërit, duke u thënë se nuk dëshiron të
shkojë në shkollë. Në raste të tilla prindërit mendojnë se
fëmija po luan me ta por këtu e kanë gabim. Nuk është
sjellje e drejtë fajësimi i fëmijës si gënjeshtar, sepse
fëmija mund të ketë dhimbje të forta barku.
Fëmijët fobikë nuk janë fëmijë dembelë
Fëmijët që vuajnë nga fobia e shkollës nuk janë
fëmijë dembelë dhe në rast të zgjatjes së ankesave
dhe shqetësimeve situata mund të rëndohet më shumë.
Këta fëmijë nuk janë dembelë. Ai mund të mos dëshirojë
të shkojë në shkollë për shkak të problemeve familjare
apo ato të lidhura me shkollën, kur shkon në shkollë
ndihet keq. Për të bërë dallimin mes një frike normale
dhe fobisë duhet të shikojmë nëse shqetësimet zgjasin

më shumë se dy ditë. Nëse shqetësimet vazhdojnë
atëherë mund të flasim për një fobi.
Shmangni zemërimin por mos e teproni në lëshime!
Në këtë rast nuk këshillohet as zemërimi apo
nevrikosja e prindit dhe as lëshimi i situatës në duart e
fëmijës. Është shumë e rëndësishme të bëhet përcaktimi
i shqetësimit. Fëmija mund të jetë shumë i shqetësuar,
kjo lind nga fjalët ofenduese të mësueses, nga një
fjalë e dëgjuar nga shokët apo nga një situatë e krijuar
në shtëpi. Në raste të tilla duhet të analizohet lidhja
e fëmijës me mësuesen dhe të merret sa më shumë
informacion rreth saj.
Është krejt normale nëse fëmija nuk dëshiron të shkojë
3-5 herë në shkollë. Nëse refuzimi i tij shoqërohet edhe
me dhimbje situata duhet të vlerësohet seriozisht. Këtu
është e rëndësishme të përcaktohet shkaktari i frikës.
Përpiquni ta zgjidhni sa më parë problemin nëse fëmija
vuan nga fobia e shkollës.
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| OMER YILDIZ |

Oreksina

NJË SUBSTANCË E
MREKULLUESHME NGA TRURI YNË
Frika nga mbipesha ndonjëherë mund t’i çojë
njerëzit drejt një diete ekstreme dhe kjo mund
të shkaktojë një sëmundje vdekjeprurëse që
është “anoreksia nervosa”. I sëmuri fillimisht
përpiqet të humbasë peshë, duke shkuar në
dietë, por sëmundja së shpejti arrin në pikën
e mos kthimit si rezultat i dietës ekstreme. Në
këtë pikë, humbja e peshës nuk mund të ndalet;
personi nuk mund të hajë më, edhe nëse ai ose
ajo mund të dëshirojë. Nëse ata arrijnë të hanë
pak ushqim, përsëri e vjellin atë. Kjo sëmundje
dhe shumë gjendje të tjera shëndetësore janë
të lidhura me mënyrën se si funksionet tona
trupore, si oreksi, rregullohen me sekrecionet
në trurin tonë.
Zbuluar në 1998, oreksina është një
neuropeptid, ose substancë proteinike e
sekretuar nga truri. Ajo është përgjegjëse
për rregullimin e gjendjeve si zgjimi, oreksi
dhe aktiviteti. Ka dhjetëra mijëra neurone në
hipotalamusin lateral të trurit të njeriut që
sekretojnë oreksinën. U zbulua së pari se ajo
rriste oreksin, por më vonë u identifikuan
funksione të tjera, veçanërisht në lidhje me
organet e brendshme, përfshirë rregullimin e
përdorimit të energjisë së trupit.
Oreksinat luajnë role shumë të rëndësishme
në zhvillimin dhe pjekurinë e indit dhjamor kafe,
gjë që është veçanërisht e rëndësishme për
foshnjat. Yndyrnat në këtë ind shndërrohen
drejtpërdrejt në nxehtësi. Është detyrë e
indit dhjamor të mbrojë trupin nga sëmundjet
në mot të ftohtë. Eksperimentet në minjtë
e laboratorit kanë zbuluar se temperatura e
trupit zvogëlohet në kafshët pa oreksinë në
trupin e tyre dhe ata nuk arrijnë të konsumojnë
yndyrna. Përfundimi është se oreksinat
ndihmojnë në rritjen e konsumit të energjisë,
mbrojnë trupin nga sëmundjet e lidhura me të
ftohtit, duke ngritur temperaturën e trupit dhe
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parandalojnë mbipeshën.
Oreksinat gjithashtu ndihmojnë në rregullimin
e aktivitetit metabolik dhe shpejtësinë e tij.
Ato janë gjithashtu përgjegjëse për rregullimin
e ritmit cirkadian, ose ciklin ditor të gjumitzgjimit, veçanërisht duke na ndihmuar të
qëndrojmë zgjuar. Oreksinat ndihmojnë në
rritjen e sekretimit të hormoneve dopaminë,
norepinefrinë, histaminë dhe acetilkolinë, të
cilat janë përgjegjës për funksionimin e duhur
të ciklit ditor të gjumit-zgjimit. Të gjitha këto
hormone janë substanca që rrisin zgjimin.
Shkatërrimi i neuroneve përgjegjës për
prodhimin e oreksinës çon në një sëmundje
të rëndë të quajtur narkolepsi, e cila është
një çrregullim serioz i gjumit. Pacientët
vuajnë nga episode të papritura të përgjumjes
së pavullnetshme dhe ekstreme, gjumë
të parregullt të natës, apnea të gjumit,
halucinacione të ndryshme dhe paralizë
muskulore të quajtur katapleksi. Ata papritmas
mund të bien në gjumin REM ndërsa janë duke
drejtuar makinën ose duke shikuar televizor.
Paraliza muskulare e shoqëruar nga gjumi
REM bën që të sëmurët të shemben përtokë
kudo që të jenë. Ata ndonjëherë nuk mund të
lëvizin dhe mbeten të palëvizshëm, edhe kur
zgjohen. Goditjet e papritura të gjumit vijnë me
ose pa paralajmërim dhe e bëjnë të pamundur
t’i rezistosh atyre me vetëdije. Meqenëse
kolapset e shpeshta të pakontrollueshme
mund të shkaktojnë lëndime, narkoleptikët e
dinë se duhet të marrin masa paraprake kur
kryejnë detyra të përditshme. Në përgjithësi,
duke u shfaqur në të njëzetat e një personi,
çrregullimi mund të rezultojë nga faktorë
organikë siç janë inflamacioni ose një tumor në
tru, ose shkaqe të tjera themelore armiqësore.
Narkolepsia është e pashërueshme. Ajo
mund të largojë pacientët nga jeta reale dhe

t’i paaftësojë ata, duke i lënë të paaftë për të
kryer detyra rutinë të përditshme. Trajtimet
që janë në dispozicion mund të bëjnë që jeta e
pacientëve të jetë e përballueshme.
Katapleksia është një gjendje në të cilën
muskujt bëhen jofunksional, e folura bëhet e
pakuptueshme dhe trupi rrëzohet për shkak
të humbjes së forcës në qafë ose gjunjë.
Goditjet gjithashtu mund të shfaqen në formën
e përgjigjeve emocionale siç janë e qeshura
e tepërt, zemërimi ose frika. Kohëzgjatja e
katapleksisë mund të zgjasë nga disa sekonda
deri në disa minuta. Pacientët nuk bëhen
të pavetëdijshëm gjatë sulmit; ata thjesht
humbasin kontrollin e funksioneve të tyre
fizike. Më shpesh sesa jo, njerëzit që kanë një
sulm katapleksie në vende publike duket se
janë nën ndikimin e alkoolit ose drogës. Ata
mund të shohin dhe dëgjojnë të tjerët, por nuk
mund të përgjigjen.
Paraliza e gjumit është një gjendje e
përkohshme e paaftësisë për të folur ose
lëvizur gjatë gjumit. Edhe pse mund të duket
e frikshme, në fakt nuk është e rrezikshme.
Halucinacionet hipnotike, nga ana tjetër, janë
gjendje jashtëzakonisht të gjalla dhe të frikshme
si ëndrra të përjetuara kur bien në gjumë ose
zgjohen. Një tendencë ekstreme për gjumë
gjatë ditës dhe halucinacionet hipnotike janë
pasoja që pësojnë njerëzit që nuk kanë pasur
gjumë të mjaftueshëm, ndërsa katapleksia
është unike për pacientët narkoleptikë.
Oreksinat janë gjithashtu përgjegjëse për rritjen
e sasisë së ushqimit që një trup konsumon. Kjo
detyrë nuk ka të bëjë me plotësimin e dietës
ditore të trupit. Oreksinat kanë tendencë të
rritin oreksin, edhe kur trupi nuk ka nevojë për
ushqim. Ata shtypin ndjenjën e ngopjes, duke
bërë që personi të vazhdojë të hajë. Forca
e vullnetit duhet të fillojë në këtë pikë dhe
personi duhet ta përdorë atë për të ndaluar të
ngrënët.
Sekretimi i oreksinës ndikohet nga dy
hormone të kundërta. E para është leptina, e
sekretuar te njerëzit obezë. Detyra e leptinës
është të parandalojë personin që të shkojë në
mbingrënie, duke ulur sekretimin e oreksinës. E
dyta është grrelin, një hormon tretës i sekretuar
kur stomaku është bosh. Grrelin rrit sekretimin
e oreksinës, duke shkaktuar një rritje të oreksit.
Eshtë zbuluar gjithashtu se oreksinat janë
të lidhura me pirjen e duhanit dhe varësinë
nga droga. Ilaçet që zvogëlojnë sekretimin e
oreksinës përdoren në trajtimin e varësisë.
Oreksinat stimulojnë neuronet e kënaqësisë
në tru, qendrat e shpërblimit dhe ndikojnë në
lumturinë ose trishtimin e një personi. Një ulje e
sekretimit të oreksinës çon në pakënaqësi dhe
trishtim.		
Përktheu: Erion Sukaj
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FALEMINDERIT ZOTI IM
Faleminderit Zoti im për
dhomën time. Unë kam
shtratin tim, dollapin,
tavolinën dhe lodrat e mia.
Në fakt, kam gjithçka që
më duhet në dhomën time.
Tani që jam më i rritur, unë
e pastroj vetë dhomën time
dhe kjo gjë i gëzon shumë
prindërit e mi.
Zoti im, të lutem më
ndihmo ta mbaj dhomën të
rregullt
Faleminderit Zoti im që më
ke dhënë një shtrat.
Unë ndihem shumë rehat
kur fle në të.
Ndonjëherë gjatë natës
shoh ëndrra të frikshme.
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Mami më thotë që nëse
them “Bismilah” para se të
fle nuk do të frikësohem më.
Që tani e tutje do të
shtrihem në krah të djathtë.
Këtë e dëgjova nga gjyshi
im, sepse edhe profeti ynë
bënte të njëjtën gjë.
Zot i i m , l e j o q ë t ë ke m
ëndrra të bukura kur fle.
Faleminderit Zoti im për të
gjitha rrobat që kam.
Ndihem shumë rehat dhe
dukem bukur kur i vesh ato.
Tani unë mund të zgjedh
vetë se çfarë dua të vesh.
Zo t i i m , m ë n d i h m o t ë
zgjedh gjithmonë rroba që
më bëjnë të dukem bukur.

TREGIMI PËR PLAKUN QË
DESHI TË SHPËTONTE MACEN
NGA MBYTJA NË LUMË
Një plak i urtë, i ulur në breg të lumit,
vuri re një mace që kishte rënë në ujë
dhe po mbytej. Ai vendosi ta ndihmojë
atë mace dhe ja zgjati dorën, por macja
e frikësuar e gërvishti.
Plaku, për një moment e tërhoqi dorën,
por përsëri e shtriu dorën e tij për ta
shpëtuar macen. Edhe kësaj radhe
macja e frikësuar e gërvishti dhe ai
përsëri e tërhoqi dorën e tij.
Plaku nuk u spraps dhe për të tretën
herë ia zgjati dorën maces për ta
nxjerrë nga uji. Një njeri i ulur aty pranë,
i cili gjatë gjithë kohës po i përcillte
veprimet e plakut, bërtiti: “A nuk more
mësim në dy tentimet e para.., a do të
përpiqesh përsëri?!”
Plaku nuk u kushtoi vëmendje fjalëve
të tij dhe vazhdoi përpjekjet për ta
shpëtuar macen nga uji derisa më në
fund arriti ta nxjerrë atë nga uji ku po
mbytej.
Pastaj iu afrua njeriut që i bërtiti dhe i
tha: “Biri im, natyra e maces është që
të gërvishtë, ndërsa natyra ime është
të dua dhe të sillem mirë me të tjerët,
pse dëshiron që natyra e maces ta
mbizotërojë natyrën time?!”
“Biri im, me njerëzit sillu sipas natyrës
tënde, e jo sipas natyrës së tyre, pa
marrë parasysh se çfarë janë dhe sa
herë të kanë lënduar. Mos i dëgjo zërat
që përpiqen t’i ndryshojnë cilësitë
tua të mira edhe nëse të tjerët nuk e
meritojnë mirësjelljen dhe butësinë
tënde. Nëse jeton me dëshirën që të
tjerët t’i bësh të lumtur, I Lartësuari do
të dërgojë dikë që edhe ty të të bëjë të
lumtur”, përfundoi plaku i urtë.

39

BOTIMET KMSH

MUND TA GJENI PRANË LIBRARISË “MIQTË E lIBRIT”

BOTIM
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ILMIHAL PËR FILLESTARË
Ilmihali, është dituria që tregon dhe shpjegon çështjet në lidhje me besimin,
adhurimin dhe moralin, të cilat duhet t’i dijë çdo mysliman. I dërguari i
Allahut (a.s.) thotë: “Kërkimi i diturisë është obligim për çdo mysliman”.
Dituria për të cilën Profeti ynë (s.a.s.) bën fjalë, fillimisht është Ilmihali. Çdo
besimtar dhe besimtare e ka detyrë së paku të nxërë njohuritë themelore
për jetën adhurimore dhe të njohë detyrimet e veta fetare.

