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EDITORIAL

Etika Islame
| DORIAN DEMETJA |

NË MBROJTJE TË JETËS
DHE DINJITETIT NJERËZOR

4

Njeriu është një qenie shoqërore dhe e detyruar të jetojë
në shoqëri. Për rrjedhojë, nuk mund të sillet si të dojë. Ai
është i detyruar të sillet sipas disa rregullave dhe normave
të caktuara. Etika, si tërësia e rregullave dhe e normave
që përcaktojnë sjelljen e njeriut në shoqëri, është pjesë
përbërëse e moralit.
Shoqëria është shumë e interesuar për zbatimin e
rregullave dhe normave të etikës për të mirën e saj. Një
vend të rëndësishëm në moralin e shoqërisë dhe në
mbarëvajtjen e saj ka edhe feja. Ndihmesa e fesë në
përmirësimin e moralit të shoqërisë, është jo vetëm shumë
e madhe, por edhe vendimtare. Feja me pak fjalë, mund të
përcaktohet si shuma e rregullave dhe e parimeve të cilat
janë dërguar nga Zoti për ta udhëhequr njerëzimin drejt
lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër.
Etika publike është e themeluar në bazë të mbrojtjes
së pasurisë dhe pasardhësve. Kjo etikë nënkupton
mbrojtjen e shëndetit, mendjes dhe shpirtit nëpërmjet
vendosjes së disa rregullave, që garantojnë sjelljen e mirë
në shoqëri. Ndëshkimet, të cilat kanë për qëllim nxitjen
e punëve të mira dhe parandalimin e punëve të këqija,
përbëjnë mbrojtjen me mënyra të tilla që të mbajnë larg
realitetit të shoqërisë dhe individit elementët negativë.
Pesë janë qëllimet kryesore të legjislacionit të fesë
islame: Ruajtja e besimit, e jetës, e pasurisë, e pasardhësve
dhe e mendjes. Është për t’u theksuar se në të gjitha fetë,
këto elemente bazë konsiderohen si të drejta themelore të
cilat duhen të mbrohen. Është fakt i qartë se njeriu është
krijesa më e vlerësuar. Në Kuran thuhet: “(bijtë e Ademit)…
dhe i kemi ngritur lart mbi shumë prej atyre që kemi krijuar”
dhe në një tjetër ajet: “Ne e kemi krijuar njeriun në trajtën
më të përkryer” .
Elementi i cili i bën njerëzit që të kenë një rëndësi dhe
vlerë të tillë, është struktura shpirtërore dhe ajo fizike. Me
vëmendjen në konstruktin fizik, ne bashkohemi në shumë
karakteristika me krijesat e tjera. Ashtu si organizmat e
tjerë, edhe trupi ynë është i përbërë nga qeliza, gjene dhe
inde. Por ajo që na bën të veçantë është aftësia jonë e të
menduarit, të besuarit, e përfitimit të dijeve, si dhe fakti që
ne jemi të vetëdijshëm për këto aftësi. Prandaj thuhet se
njerëzit janë qenie të ndërgjegjshme. Ata janë krijuar me të
dyja tendencat: të mirën e të keqen dhe të aftë të zgjedhin
midis tyre. Atyre u janë dhënë të dyja, edhe arsyeja edhe
liria për të bërë këto zgjedhje. Kështu, ata duhet të dallojnë
të bukurën dhe të dobishmen me mendjen e tyre dhe ta
zgjedhin atë me vullnetin e tyre të lirë. Fakti që njerëzit
janë krijesa të përgjegjshme për punët që kryejnë, rrjedh
pikërisht nga këto cilësi.
Veprimet e arsyeshme dhe vlerat pozitive nuk mund
të vijnë gjithmonë si rezultat i vetëdijes personale. Ato
duhet të bëhen gjithashtu vlera morale dhe shpirtërore.
Morali përmban një sërë parimesh të larta lidhur me sjelljet
e njeriut, të cilat që të gjitha burojnë prej nivelit të lartë
shpirtëror. Duke u mbështetur në këtë, mund të themi
se personat që nuk kanë siguruar afrimitetin e duhur me
shpirtin e tyre, e kanë mjaft të vështirë t’i bëjnë të vetat
rregullat morale për një kohë të gjatë. Në ditët tona, morali
nuk kuptohet ashtu siç e kuptonin të parët, si një tërësi
virtytesh. Njeriu i ditëve të sotme kërkon ta kuptojë atë
më shumë në formën e etikës dhe edukatës shoqërore.

Besimi islam në një Zot të vetëm, e vë individin në pozitën
e përgjegjësisë para Tij, për rrjedhojë, duke ia lartësuar
ndërgjegjen dhe moralin në shkallën më të lartë, siguron
mbrojtjen e të drejtave të individit, dashurinë dhe respektin
reciprok, marrëveshjen dhe paqen shoqërore. Një mysliman
edhe gjatë zbatimit të xhihadit, nuk mundet kurrsesi, të
prekë apo të cenojë nderin dhe dinjitetin njerëzor. Profeti
ynë i nderuar edhe në rastet kur ka qenë i detyruar të
luftojë, gjithmonë ka theksuar se myslimani duhet të ruajë
kufijtë dhe rregullat që i përcakton feja. Profeti në krye
dhe të gjithë kalifët e tjerë, sa herë që dërgonin ushtri
ndokund, u përcaktonin mirë grupin që kishte statusin e
kundërshtarit në luftë dhe u këshillonin gjithmonë: “Mos
luftoni me një njeri të pa armatosur, mos prekni gratë dhe
fëmijët. Mos prekni të moshuarit dhe mos digjni pemë” .
Kush dëshiron ta përsosë moralin e tij, le të marrë
shembull prej natyrës dhe sjelljeve të shkëlqyera të
figurës së Muhamedit (a.s.), i cili që prej 14 shekujsh e
njohu njerëzimin me cilësitë më të larta të moralit. Figura
e tij ofron edhe sot rregulla dhe direktiva mbi moralin, të
cilat i mungojnë shumë njeriut bashkëkohor, i cili, duke
ndjekur dhe duke imituar lloje të ndryshme të etikës, është
zhveshur nga normat humane. Kjo do ta ndihmojë njeriun
e sotëm që të kuptojë dhe të bëhet qenie humane sipas
etikës së Muhamedit (a.s.) dhe vëllezërve të tij, profetëve
të tjerë.
Një nga problemet më të mëdha me të cilën përballet sot
shoqëria moderne, është etike. Është e pamundur për një
shoqëri së cilës i mungojnë shtyllat etike të qëndrojë në
këmbë. Perëndimi, i cili vuan nga marramendja falë suksesit
të tij material, e ka lejuar materializmin dhe superioritetin
tregtar që vjen krahas tij, të mbizotërojë mbi çdo gjë tjetër.
Sot po adhurohet paraja e njeriu dhe vlerat e tij janë lënë
pas dore. Në Shqipëri shihet haptazi një shkujdesje ndaj
jetës dhe dinjitetit njerëzor duke e kushtëzuar çdo gjë me
para. Për fat të keq, ky fenomen ka hyrë deri në fushën e
mjekësisë, duke e ditur më së miri se shëndeti është tepër
i rëndësishëm për njeriun. Por objektivat duhet të shihen
tek humanizmi, qytetaria dhe shoqëria e mirë. Dhe këto
cilësi më së miri t’i jep një besim i shëndoshë. Në rrënjët
e zhvillimit të shoqërisë dhe progresit qëndron ndjenja e
besimit, prandaj mirëqenia sociale nuk mund të arrihet pa
një ndjenjë të tillë.
Njerëzimi si dje dhe sot, në shumicën e vet, ka jetuar
dhe jeton në ankth dhe vuajtje. Dihet se shkaku kryesor i
kësaj është dashuria e madhe për këtë botë dhe harrimi
i Zotit e i botës së përtejme. Vetëm sistemi hyjnor është
ai që e zhvillon dhe e përsos njeriun bashkë me të gjitha
mendimet, ndjenjat dhe mundësitë shpirtërore të tij, dhe
që e bën të arrijë virtytin e përjetësinë.
Islami është një sistem i plotë jete. Ai e tregon karakterin
e tij hyjnor në jetë dhe e udhëheq atë përmes një drejtimi
etik. Ai ndërton kornizat dhe kufijtë që qeverisin lëvizjen dhe
qëllimin e jetës, duke e mbajtur gjithmonë njeriun në rrugë
të drejtë dhe duke e mbrojtur atë nga kurthet dhe humbja
e udhës. Për këtë qëllim, Islami dhe etika e tij përbëhet
prej parimesh që pasurojnë mendjen, prej adhurimesh që
pastrojnë zemrën, prej vlerash që pastrojnë shpirtin, prej
ligjesh që vendosin drejtësinë dhe sjelljeve që zbukurojnë
jetën.
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NË FOKUS

| QANI SULKU |

Hajdutët
modernë

TË KOHËS SONË
TË ÇMUAR
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Jeta e njeriut përbëhet nga vitet, muajt, ditët,
orët, minutat dhe sekondat, e të gjitha këto
bëjnë pjesë tek ajo që quhet “Kohë”. Ai që e ka
krijuar kohën e ka vlerësuar atë aq shumë, saqë
është betuar në të. Një nga suret e Kuranit mban
emrin e kohës dhe nis me betimin e Zotit: “Pasha
kohën!” Çdokujt prej njerëzve, Allahu i ka dhënë
një kohë të caktuar për ta shfrytëzuar në këtë
botë. Dikujt i jep 100 vite (një shekull të plotë);
dikujt tjetër dhjetëra vite; dikujt i jep shumë pak,
në varësi të përcaktimit që e jep vetëm Ai. Ne
nuk e dimë sa zgjat jeta jonë. Realiteti i njeriut
është i tillë: sot është e nesër s’është, prandaj
në dorën e tij ka vetëm të sotmen. Për fat të
keq, në ditët e sotme qarkullojnë shumë hajdutë
që i vjedhin njeriut gjënë më të çmuar (kohën e
tij). Dikush ndoshta nuk është dakord se koha
është gjëja më e çmuar që posedon njeriu, pasi
për dikë shtëpia mund të jetë më e shtrenjta që
ka; për dikë tjetër mund të jetë pasuria; për dikë
tjetër makina e kështu me radhë, por jo. Këto,
edhe nëse i humbet, ke mundësinë t’i rikthesh;
ke mundësinë të rindërtosh shtëpinë; të blesh
makinë tjetër; të sigurosh para të tjera, por ajo
që ti nuk e rikthen dot, edhe po të shpenzoje çdo
gjë që ke, është koha. Askush nuk e ka rikthyer
të djeshmen dhe askush nuk e ka përshpejtuar
të sotmen apo të nesërmen.
Dikur, kur koha kishte tjetër vlerë dhe rëndësi
në sytë e besimtarëve, ata i shihje me Kuran në
duar pothuajse çdo ditë, ndërsa panorama jonë
në kohët tona nuk është e njëjta. Ajo që sheh në
duart e njerëzve sot është celulari, të cilin nuk e
largojnë nga vetja, qoftë edhe një minutë. Janë
të lidhur pas tij, siç lidhet një nënë e përkushtuar
pas foshnjës së saj. Janë lidhur aq fort pas tij,
saqë po t’ua heqësh një vakt ushqimor në ditë,
vetëm e vetëm që celularin ta kenë pranë, do
kishin pranuar, nëse do të viheshin përpara një
alternative të tillë. Me çfarë i ushqen celulari që
u shijon kaq shumë qëndrimi me të?! Me orë të
tëra gjatë ditës dhe natës kalojnë duke lundruar
në internet nëpër faqe të ndryshme pa dobi, pse
jo, edhe të dëmshme dhe të rrezikshme. Shumë
të tjerë duke shkëmbyer mesazhe me njëri-tjerin
për çështje pa rëndësi. Namazi që zgjat jo më
shumë se 5 minuta, e neglizhojnë dhe e vonojnë
faljen e tij, madje dhe kur e kryejnë, e bëjnë
shpejt e shpejt pa shijuar prej tij asgjë. Lënë
angazhimet dhe detyrimet e tyre ndaj familjes,
punës, apo njerëzve që i rrethojnë, e rrinë mbi
celular, sikur janë duke u paguar me miliona për
ta bërë atë punë. Pa frikë dhe pa më të voglin
dyshim, mund të themi hapur dhe lirshëm se,
celulari sot është shndërruar në hajdutin më

të madh të mbarë shoqërisë kudo nëpër botë.
Njerëzit kanë arritur deri aty sa të sakrifikojnë
nga orët e tyre të gjumit, për të lundruar në
internet mobile apo për të biseduar me orë të
gjata në telefon.
Një tjetër hajdut është edhe televizori, që
vjedh thesarin më të çmuar të njerëzve (kohën),
duke i gozhduar para tij për një kohë të gjatë
në mënyrë të përditshme. Ka prindër që nuk i
kushtojnë kohë aq sa duhet fëmijëve të tyre,
sepse janë të zënë me shikimin e telenovelave që
po shtohen çdo ditë, me ndeshjet e futbollit, me
programe televizive pa pikë përfitmi, pse jo edhe
të degjeneruara e të dëmshme për këdo që është
spektator apo telespektator i tyre. Është për t’u
habitur sesi mund të jesh kaq i shkujdesur ndaj
kohës, kur njëra nga pyetjet në ditën e Llogarisë
është për kohën: Si e ke kaluar? A nuk është turp
t’i përgjigjemi Zotit: Duke qëndruar në celular;
duke lunduar në internet; duke parë në televizor.
Këto nuk janë përgjigjet që do doje të jepje apo
jo. As televizori dhe as telefoni nuk do të jenë
mbrojtësit e tu në atë ditë të vështirë.
Prandaj sa nuk është vonë, duhet të zgjohemi
nga koma ku ndodhemi e të jemi vigjilentë e të
ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe vlerën e kohës
që na është dhuruar nga i Madhi Zot. Të mos lëmë
në asnjë mënyrë “të na e vjedhin” atë “hajdutët
inteligjentë” të kohëve moderne, siç janë telefoni
celular me botën e tij të internetit, si dhe televizori
me programet e tij. Qëllimi i tyre është të kenë
sa më shumë audiencë; që të të prangosin e
të të mbajnë peng për një kohë sa më të gjatë
të munden. Por besimtari i devotshëm, i cili e
di se jeta e tij i ka ditët dhe orët e numëruara,
nuk ia dhuron kohën e tij kujtdo që i del përpara.
Kjo nuk do të thotë aspak që të mos kalojmë
kohë në telefon celular apo duke parë televizor,
por do të thotë se ne duhet të kalojmë kohë
në to, aq sa e kërkojnë nevojat tona bazike
dhe të mos e shpërdorojmë kohën tonë dhe
të mos abuzojmë me të, duke dëmtuar kështu
pikë së pari veten tonë. Ato, duhet t’i shohim
vetëm si mjete në shërbim të nevojave tona,
si psh: për t’u informuar, për të kryer biseda të
domosdoshme me njërëzit që na lidh gjaku, puna
apo marrëdhëniet ndërnjerëzore, pse jo, edhe
për të postuar mesazhe dobiprurëse për ata që
i shikojnë. Të mos e kalojmë kohën tonë në ato
gjëra që Allahut nuk i pëlqejnë; në ato harame,
për të cilat jemi ndaluar.
Lus Zotin të na japë jetë të gjatë, jetë të cilën
ta mbushim me vepra të mira e të pranuara tek
Allahu i Lartësuar; vepra të cilat na bëjnë krenarë
e ballëlartë ditën e Gjykimit! Amin.
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LAJME

INAUGURIMI I XHAMISË SË SAUKUT

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, sëbashku më Ambasadorin e Shtetit të Kuvajtit në Shqipëri, z.
Fayez Mishari Al-Jassim, Myftiun e Tiranës, z. Lauren Luli, Drejtorin e Vakf-Investimeve në KMSH, z. Edison Hoti dhe Drejtorin e
Fondacionit Mirënjohja, z. Samed Shehu, inauguruan më datë 10. 09. 2020, fillimin e punimeve të xhamisë së re të Saukut.
Gjatë bashkëbisedimit me të pranishmit Kryetari Spahiu falënderoi kontribuesit, bashkëpunëtorët dhe të gjithë faktorët e tjerë
të cilët vunë në jetë themelet e një tjetër xhamie për kryeqytetin, e cila do të shërbejë jo vetëm si vend adhurimi ndaj Allahut xh.sh
por edhe si një vatër e edukimit me vlerat e larta të Islamit.
Më tej, të pranishmit në mënyrë simbolike shtypën njëherësh butonin për hedhjen e shtresës së betonit duke i hapur kështu
rrugën punimeve për xhaminë e re të zonës së Saukut.
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LAJME

ZYRA E GRUAS ORGANIZON TAKIME ME BESIMTARET MYSLIMANE TË LEZHËS

Zyra e Gruas pranë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë vazhdon aktivitet fetare dhe sociale të përjavshme.
Më datë 16. 09. 2020, përgjegjësja e zyrës, znj Fatma Karaj, ishte në qytetin e Lezhës. Takimet dhe bisedat fetare me gra e vajza
besimtare myslimane të Lezhës janë kthyer tashmë në një traditë, ashtu sikurse edhe në qytete të tjera të vendit.
“Profeti Muhamed s.a.v.s thotë në një hadith se, Xhenneti është nën këmbët e nënës. Ky hadith mishëron vlerën e femrës në
fenë islame, dhe neve na obligon të jemi në lartësinë e këtij hadithi” - tha zonja Karaj ndër të tjera në fjalën e saj.
Kurani Famëlartë, praktika profetike (suneti) dhe hadithet janë burime të drejtash dhe urtësie për femrën në fenë tonë.

3
Zyra e Gruas pranë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, më datë 21. 09. 2020, ka organizuar një takim pune me përgjegjëset
e zyrës së rretheve.
Temë e takimit ishte prezantimi i rëndësisë që duhet t’i japim përcjelljes së mesazhit të islamit në mënyrën më të bukur, atë të
traditës profetike.
Përgjegjëset e Zyrës së Gruas paraqitën një panoramë të përgjithshme të punës së tyre në myftinitë ku ushtrojnë aktivitetin e
tyre. U fol për aktivitetet në proces dhe ato që planifikohen për të ardhmen.
Zonja Fatma Karaj e vuri theksin te roli i tyre i rëndësishëm në promovimin e vlerave të besimit dhe moralit të bukur islam në
shoqërinë tonë. Gjithashtu, zonja Karaj, i falënderoi ato për përkushtimin e tyre në këtë mision fisnik!
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KRYETARI SPAHIU PRET NË NJË TAKIM NUNCIN APOSTOLIK NË SHQIPËRI

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, priti më datë 1. 10. 2020, në një takim lamtumire Nuncin Apostolik
në Shqipëri, Charles John Brow.
Duke e falënderuar diplomatin për kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe gjatë periudhës që ai ka shërbyer
në Shqipëri, z. Spahiu tha se ne i kushtojmë vëmendje të veçantë rritjes së bashkëpunimit dhe harmonisë ndërfetare në vend.
Gjithashtu Kryetari i KMSH-s falënderoi Nunc Brow-in për kontributin e tij në këtë drejtim.
Nunci Apostolik Brow vuri në dukje se shërbimi diplomatik në Shqipëri ka qenë një kënaqësi e veçantë dhe vlerësoi ngrohtësinë
dhe bashkëpunimin dypalësh me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.
Ai veçoi kontributin e z. Spahiu në cilësinë e Kryetarit të KMSH-së, veçanërisht në funksion të forcimit të bashkëpunimit dhe
dialogut ndërfetar në Shqipëri.
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KRYETARI SPAHIU PRET NË NJË TAKIM DREJTORESHË E QENDRËS KUNDËR
EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË SHQIPËRI

Kryetari i Komuniteti Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, më datë 6. 10. 2020, priti në një takim znj. Lejdi Dervishi, Drejtoreshë
e Qendrës Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri.
Kryetari Spahiu i uroi znj. Dervishi mirëseardhjen dhe shprehu vlerësime për punën e bërë deri më tani nga Qendra CVE.
Ashtu sikurse edhe ka ndodhur deri më tani, institucioni që unë përfaqësoj do të jetë bashkëpunues në nisma të tilla, të cilat
kanë për qëllim kontributin për paqe, dialog dhe harmoni midis individëve dhe komuniteteve në rang kombëtar dhe më gjerë, tha
Kryetari në fjalën e tij.
Drejtoresha Dervishi u shpreh e kënaqur nga bashkëpunimi i deritanishëm me KMSH-në dhe vlerësoi gjithashtu rolin tepër
pozitiv që luan Komuniteti Mysliman në shoqërinë shqiptare.
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| NUREDIN NAZARKO |

RRUGA E VËSHTIRË
DHE

RRUGA E LEHTË
12

Udhëtimi i njeriut zgjat aq sa
është rruga që duhet të përshkuajë.
Njeriu udhëton vazhdimisht në
pjesë të ndryshme të vendit ku
jeton, në pjesë të ndryshme të
globit tokësor me dëshirën për
të njohur bukuritë e vendbanimit
të përkohshëm. Të gjitha rrugët
që përshkon janë pjesë e rrugës
jetësore. Udhëtimi në të është i
pashmangshëm. Secila qenie ka
rrugën e vet, të padytshme.
Sado të jenë të ngjashme në
formë sfidat me të cilat njeriu
ndeshet në rrugën jetësore, në
esencë nuk ka kurrë ngjashmëri,
sepse çdo qenie ka mënyrën e
vet të përjetimit dhe reagimit ndaj
sfidave. Dëshira e madhe e njeriut
është që jeta e vet të jetë lundrim
në det të qetë. Por rruga nëpër të
cilën i duhet të kalojë nuk është
shtruar sipas dëshirave që lindin
e zhvillohen në zemrën e tij.
Përgjatë kohës së udhëtimit
i duhet të marrë vendime. Janë
vendimet që merr ato që i japin
formë dhe përmbajtje jetës.
Vendimet janë pjesë e natyrshme
e dëshirës për të gjetur çelësin e
sfidave që ndesh në këtë rrugë.
Pa torturën e analizës që paraprin
vendimin, nuk mund të ketë
vendime që janë në kahun e së
drejtës. Në kahun e mos hyrjes
në hak ndaj krijesave të tjera
dhe jo vetëm ndaj njeriut. Duhet
respektuar e drejta e të gjitha
krijesave për të jetuar në paqe,
përjashto rastet kur krijesat e
tjera kthehen në rrezik për jetën
e njeriut.
Vendimet që merr njeriu bëjnë
diferencën mes tij dhe qenieve
të tjera njerëzore. Vendimet
dëshmojnë pjekurinë morale, etike,
mendore, shpirtërore të njeriut,
ose të kundërtën. Vendimet janë
dëshmi e pakundërshtueshme të
karakterit që ka ndërtuar njeriu
përgjatë viteve të rritjes. Edhe kur
plaket njeriu është një fëmijë që
nuk ka ndalur së rrituri. Sipas ideve
mbi të cilat ka ndërtuar karakterin
vjen dhe perceptimi mbi mënyrën

se si duhen trajtuar sfidat. Qartësia
e njeriut, kthjelltësia e gjykimit
edhe në gjendje të vështira,
lidhet kryekëput me idetë dhe
pastërtinë e zemrës. Njeriu nuk
mund t’i shmanget dot asaj që
mban në zemër. Çfarë mban në
zemër është udhëheqja e qenies
së tij. I formulon gjykimet dhe merr
vendime sipas asaj që ndjen zemra.
Nëse zemra përballet me vështirësi
në rrugën e jetës, njeriu është i
prirur të pranojë çdo zgjidhje që ia
lehtëson barrën. Rrjedhimisht edhe
zgjidhjet jokorrekte mund t’i duken
tepër të vlefshme në një gjendje
të rënduar.
Për të mbajtur barrën e sfidës
dhe peshën e rëndë të vendimeve
që duhen marrë, njeriu ka gjithmonë
nevojë për këshillues. Këshilluesi
kryesor mbetet morali. Njerëzit
që të rrethojnë japin këshilla sipas
ideve që i konsiderojnë si qenësore
për jetën e tyre. Jo gjithmonë këto
këshilla mund të jenë çelësi i duhur.
Shpesh mund të të çojnë në rrugë
të vështira edhe pse në pamje të
parë duket sikur janë pikërisht këto
këshillat që prisje. Për rrjedhojë
çdo këshillë e dhënë nga njerëzit
duhet shqyrtuar në dritën e moralit,
drejtësisë dhe mirësisë.
Këshillues tjetër i rëndësishëm
ë s ht ë n j e r i u i d i t u r, i u r t ë ,
largpamës dhe i sinqertë. Nuk
është e lehtë të gjendet, por edhe
e pamundur nuk është. Sado të
rrallë që janë mes njerëzve, në
tokë jetojnë. Këshillues të tillë
nuk duhen lënë jashtë vëmendjes
kurrsesi, pasi në çdo kohë njeriu
ka nevojë për këshilla. Një fjalë
e mirë në një çast të vështirë e
bën njeriun të dëlirë. Të dëlirë nga
stuhia e mendimeve negative
që i turbullojnë kthjelltësinë e
të menduarit sipas kornizave
t ë m o ra l i t . Ur t ë s i a , d i t u r i a ,
largpamësia dhe mbi të gjitha
sinqeriteti i këtij lloji këshilluesi
janë kandili për të cilin kemi
nevojë në çastet e errësimit të
zemrës. Sado e vështirë të na
duket rruga që na tregon ky

këshillues, nuk duhet të stepemi
dhe të bëhemi dyshues mbi
vlefshmërinë e saj.
Rruga që mund të na duket e
vështirë është rruga e lehtë. Rruga
që mund të na duket e lehtë është
rruga e vështirë. Bujku para se
të nisë punën ka qëllimin e mirë.
Ngrihet herët çdo ditë. Nuk mund
të fillojë kurrsesi ditën e punës kur
dielli është duke iu afruar zenitit.
Plugon tokën. Përzgjedh farën më
të mirë. Pret kohën e duhur për
mbjelljen. Kujdeset për plehërimin
e tokës, pastrimin e barërave
të këqija. Kryen prashitjen dhe
ujitjen sa herë të jetë e nevojshme.
Kujdeset për bimën në çdo fazë të
rritjes derisa të vjelë prej saj frytet
e dëshiruara. Ka durimin të presë
në kohë për vjeljen e fryteve. Duron
pasojat e padëshiruara të kapriçove
të motit, thatësirë, rebeshe apo
breshër. Edhe nëse ka dëmtime
të të mbjellave ngushëllohet
me pjesën që ka shpëtuar edhe
pse nuk i plotëson pritshmëritë.
Përpiqet të shohë anën pozitive
të vështirësisë ku gjendet. E gjitha
kjo nuk është aspak e lehtë kur
e di sa sa djersë ke derdhur për
frutet që pret të marrësh. Kjo është
rruga e vështirë që ta bën jetën
të lehtë, sepse e përballon jetën
me dashuri dhe sinqeritet pa hyrë
në hakun e askujt. Bujku ka dhe
rrugën e lehtë përballë tij. Të mos
lodhet aspak dhe të presë çastin
për të vjedhur frutet e punës së një
bujku tjetër. Por kjo është rruga e
vështirë, sepse çdo padrejtësi, çdo
zullum nxin zemrën. Një zemër e
nxirë nuk mund të të japë një jetë
të paqtë. Kjo është rruga e lehtë
që ta vështirëson jetën aq shumë
saqë nuk e përfytyron dot.
Sfidat e jetës duhen përballuar
sipas rrugës së vështirë dhe jo
sipas rrugës së lehtë. Në fund të
rrugës njeriu do të ketë në dorë
frutet e zgjedhjes dhe ajo çfarë ka
kaluar për të qënë në anën e duhur
ose jo do jetë një kujtim, që do t’i
gëzojë zemrën ose do t’ia hidhërojë
e dëshpërojë atë.
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| MSC. HAKI SAHITAJ |

STUDIMI I BOTËS
MYSLIMANE

mes nevojës dhe vështirësisë
Islami pra nuk është struktura e thjeshtë që
portretizohet shpesh. Ata që e gjejnë faktin
aktual të Islamit të shpjeguar në mënyrë
adekuate nga Kurani dhe jeta e Muhamedit
janë thjesht përtej ndihmës.
Carl Heinrich Becker
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Ndër temat më të ndjeshme në
ditët e sotme është Islami dhe bota
islame. Thuajse në çdo program ku
mund të flitet një temë e drejtpërdrejtë
rreth Islamit reagimet janë nga më
të ndryshmet. Ajo që është më e
habitshme është se jo pak, temat
ose debatet rreth islamit kanë filluar
të shkaktojnë emocione nga më të
ndryshmet. Emocione që po nxisin
urrejtje, ndarje, dhe keqkuptime të
shumta. Fatkeqësisht, situata të
tilla nuk i gjejmë vetëm në vendet ku
Islami ose myslimanët mund të duket
se janë prezentë brenda një kohë të
shkurtër, por Islami është bërë edhe
problem në vetë vendet ku popullsia,
kultura e atyre popujve është e ngjizur
me vetë Islamin. Por duke qenë se dhe
myslimanët nuk janë të vetmit fetarë
të cilët edhe në shek. XXI jetojnë
dhe bëjnë thirrje në të jetuarit sipas
mesazhit të fesë së tyre, ku krahas tyre
kemi edhe plot të krishterë, hebrenjtë,
budistë etj., pse Islami duket se është
bërë problem per se. Në këtë sprovë
do përpiqemi të tregojmë rreth disa
shkaqeve që e kanë bërë islamin dhe
botën myslimane më të keqkuptuarën
në ditët e sotme dhe mbi nevojën që
sot ka bota për ta njohur drejtë këtë
traditë të madhe krahas traditave të
tjera të mëdha.
Sfida më e vështirë si për vetë
myslimanët por edhe për të tjerët
është të ripërcaktojnë çfarë do të
thotë Islam apo botë islame. Ndonëse
në parim është e qartë se Islami
është fe me një botëkuptim tërësor
për jetën, për ta interpretuar dhe për
ta bërë më të qartë këtë botëkuptim
kemi nevojë të marrim nga historia
e tij intelektuale, politike apo
ekonomike. Këtu dhe bëhet
një pikë e vështirë që jo të
gjithë myslimanët e
kanë të qartë
ndarjen mes
normave të
shpallura

hyjnore dhe interpretimit dhe
jetësimit të këtyre normave përgjatë
katërmbëdhjetë shekujve, pra
të inteligjencës myslimane. Ky
kompleksitet ka çuar nëpërpjekje
për ta sjellë Islamin në një gjendje të
pastër si fe, duke e ndarë nga historia
e saj. Kjo formë “pastrimi”jo vetëm që
ka shkaktuar qartësi, por ka bërë që
të lindin forma të interpretimit dhe një
jetë të ashtuquajtur islame sa thellë
thellë është antiislame. Jo pse është e
pamundur që të dallohen qartë parimet
hyjnore të Islamit, por se kjo më shumë
është bërë për të prishur rendin
dhe strukturat e ngritura nga vetë
myslimanët, për t’u hapur rrugë atyre
moderneve, qofshin ato ekonomike apo
në interes të pushteteve politike për të
menaxhuar pasuritë e botës islame.
Andaj edhe sot, që të mund të kemi një
pasqyrë të saktë të islamit, mund ta
shohim atë si një botë komplekse me
tërë pjesët e saj, pa anashkaluar asnjë
element.
Intelektuali i njohur Husein Nasr
ka shkruar se ajo çfarë realisht e ka
bërë botën islame këto dy shekujt e
fundit kaq të vështirë për t’u kuptuar
kanë qenë elementet e modernizmit
që mbizotëruan në vetë botën islame
në njërën anë, si dhe konceptet apo
paradigmat shkencore perëndimore
qe u përdorën për ta kuptuar Islamin
si fe, por edhe vetë realitetet historike
në botën islame, në anën tjetër.
Modernizmi ka shkaktuar një huti dhe
keqkuptim si brenda vetë myslimanëve
po aq edhe te anëtarët e feve të
tjera. Bota islame deri para daljes
së modernizmit gëzonte një larmi të
pasur gjeografish, popujsh, kulturash e
gjuhësh të ndryshme, sa të gjitha këto
elemente të unifikuara me normat e
besimit islam, bënin gjithë atë entitet
të madh që e njohim si Islam. Kjo
botë e larmishme të cilin ne e quajmë
Islam, që për ne nuk është thjeshtë
besim, por edhe kulturë e civilizim
ishte kaq e pakapshme si tërësi
por dhe njëherësh si dallim kur pas
Renesancës e Iluminizmit, evropianët
filluan ta shikojnë këtë botë jo me sytë
e besimit por si një kulturë e cila ishte
formuar nga elementë historikë, ku

sipas pikëpamjeve të tyre ajo çfarë
realisht mund të quhej si kulturë ose
civilizim nga popujt e tjerë ishte për
aq sa këto kultura kishin ndikuar në
civilizimin perëndimor. Duhet thënë
se urrejtja dhe keqinterpretimet
shkojnë në fakt më thellë se sa me
vete Renesancën. Islami si problem
për Evropën ka nisur qysh në shek. X,
në kohën kur Evropa ishte e rrënjosur
me botëkuptimin e krishterë. Gjatë
kësaj kohe u bë përkthimi i Kur’anit
nga Peteri i Përndritur, qëllimi i të cilit
ka qenë të tregonte se Kur’ani nuk ishte
një libër i shenjtë dhe se Muhammedi
ishte antikrishti.
Me daljen në skenë të qytetërimit
perëndimor i cili arriti në shkallë të larta
të zhvillimit material dhe vazhdimësia
e të cilit varej nga burimet e reja
materiale, u detyrua që fillimisht të
mbështeste një trup intelektualësh
për ta interpretuar botën islame si botë
e cila kishte nevojë të “qytetërohej”
apo thënë me shprehjet e Marksit
“ata duheshin përfaqësuar” çfarë më
pas dhe ndodhi një valë kolonializmi
në thuajse çdo pjesë të botës islame.
Këta u njohën si orientalistë të cilët e
shikuan botën islame sipas interesave
të vendeve të tyre koloniale nga vende
si Britania, Franca, Holanda e Rusia
dhe duke i universalizuar konceptet
evropiane të asaj se çfarë ishte kulturë
e çfarë do të thotë të ishe njeri.
Periudha kur vendet evropiane
kolonizuan botën islame, myslimanët e
kuptuan se diçka nuk kishte shkuar siç
duhet. Duke qenë se islami nuk e ndan
jetën fetare me atë të formave të tjera
të jetës, qofshin politike apo ekonomike,
ata duhej ta rikthenin islamin edhe në
këtë sferë, pra të dominimit politik dhe
si mjet për largimin e kolonializatorëve.
Mund të thuhet se nëse duam të
kuptojmë natyrën e botës islame në
ditët e sotme, duhet studiuar shumë
seriozisht kjo periudhë. Nga mesi i
viteve 1970, shumica e territoreve
myslimane, nga Afrika Sub-Sahariane
deri në Azinë Juglindore, kishin fituar
pavarësinë nga kolonializmi dhe
përbëjnë ose shtete të pavarura
myslimane ose pjesë të shteteve të
pavarura jomyslimane. Kjo gjendje e
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vendeve myslimane dhe në anën tjetër,
pesha e rëndë e historisë e cila të kujton
Periudhën e Artë, të dijes, kulturës,
mëshirës, solidaritetit, drejtësisë
sociale, nxiti edhe një herë kërkimin
e ri për të ri-gjetur frymën besnike të
së kaluarës. Që nga fundi i shekullit
XIX, për shkak të zgjerimit evropian
dhe rënies së perandorive islamike,
shumë intelektualë myslimanë janë
sfiduar nga moderniteti. Sfidat e
modernizmit kanë rezultuar në shumë
ideologji dhe përgjigje politike-islamike,
shpesh kontradiktore. Shumë individë
fetarë fajësojnë këtë ndarje politike,
ushtarake dhe ekonomike për një
prishje të supozuar shpirtërore dhe
morale të vlerave të bashkësisë islame.
Si i tillë, rivendosja e komunitetit mund
të realizohet vetëm duke u kthyer në të
ashtuquajturin Islam autentik. Shumë
mendimtarë arritën në përfundimin se
një rinovim fetar ishte i dëshirueshëm,
duke shkaktuar prirje reformiste. Të
tjerët e konsideruan Islamin një forcë të
shpenzuar, të pafuqishme para forcave
ushtarake dhe politike të Perëndimit
dhe fetarisht të pafuqishëm për shkak
të prirjeve të tij paragjykuese dhe
fataliste. Ky grup i dytë formoi lëvizje
laike, duke u përpjekur për të zgjidhur
rënien shoqërore dhe morale duke e
kufizuar Islamin në nivelin individual,
moral, ndërsa mbrojti imitimin e
modeleve shkencore, teknologjike
dhe politike perëndimore. Kështu,
qysh herët kishin nisur kërkesat për
një ixhtihad të ri i cili do plotësonte
nevojat dhe do ishin në gjendje të
ballafaqoheshin me sfidat e reja.
Kjo periudhë të cilën Zekerija Karabell
do ta quante si “Epoka e reformave”
mbetet pika nga ku format e sotme
të botës islame morën formë më
konkrete. Gjatë kësaj kohe flitej nga
shumë reformatorë për platforma
të reja islame politike, ekonomike,
arsimore etj. Ajo çka e bën më problem
këtë reformë nuk ishte kërkesa për
ndryshim, sepse islami e ka mbajtur
vetën gjallë deri më sot falë aftësimeve
ripërtëritëse, por forma e kolonializmit,
pasojat dhe ndikimi perëndimor
nuk ishte i njëjtë në të gjitha zonat.
Çka më pas bëri që edhe format e
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dekolonializmit politik dhe reformimit
fetartë ishin të ndryshme. Kjo reformë
varej edhe nga prania kohore e islamit
në një vend, pasuria apo si dhe niveli
i jetës fetare islame. Kjo është ndër
arsyet pse bota islame më pas u bë kaq
armike dhe e pa kuptuar edhe me pjesë
të tjera të vetvetes.
Nëse deri para kolonializmit bota
islame arriti të gjente një gjuhë të
bashkëjetesës pavarësisht historisë,
gjuhës ose kulturës që patën popujt
para islamit, historia e tyre e re, pra
ajo moderne u bë një tjetër histori
që shumë çka nga ai mirëkuptim dhe
unitet u prish. Format e ndryshme të
nacionalizmit, zhvillimit, demokracisë
e shkencës që zunë vend në
mendjet e myslimanëve u bënë
preokupim i tyre për të arritur stadet
e perëndimit. Kjo më pas bëri që në
mendjen e myslimanëve të krijohet
një psikologji turpi para zhvillimit
të perëndimit, sa elita intelektuale
por dhe myslimanët në përgjithësi
filluan të ndërtonin paradigma dhe të
fragmentalizoninhistorinë, ku pjesët
të cilat ekspozoheshin tregonin se ne
ishim të zhvilluar, ne kishim shkencë, në
mënyrë që para perëndimit të shfaqej
krenaria. Prirja e myslimaneve për ta
paraqitur islamin në vetëm disa pjesë
më të lavdishme – kryesisht atë të
Andaluzisë- për ta bërë atë të pranuar
dhe reduktimi në pjesët që e paraqesin
Islamin si “Islamin më autentik” duke
margjinalizuar pjesë të tjera dhe
paraqitur kryesisht në pjesët ligjore
është gabimi më i madh dhe ndoshta
më i pafalshmi që sot myslimanët
janë duke ia bërë padrejtësisht vetë
historisë. Të shkëputur nga pasuria e
madhe metafizike, filozofike, teologjike,
juridike e politike e deri tek format e
vetëzhvillimit shpirtëror të mësuara
nga sufizmi; nga bukuritë e artit,
domethënia e arkitekturës e veshjeve
deri tek strukturat tregtare, edukative,
myslimanët janë detyruar që duke
menduar se asgjë s’ka mbetur nga e
kaluara, t’i hapin dyert drejt formave
moderne të jetës. Forma këto qe kanë
shkaktuar ndarje aq të thella po aq sa
edhe keqkuptime sa nuk është lehtë
të kuptohen pa e kuptuar sa thellë ka

depërtuar kjo natyrë e botës moderne
ne vetë botën islame.
Si përmbyllje, duhet të kemi parasysh
dy gjëra që e bëjnë botën myslimane
të rëndësishme dhe dy të tjera që
e bëjnë atë të vështirë. Ajo çfarë e
bën të rëndësishme është prezenca
e madhe e popullsisë myslimane në
mbarë botën. Afro 1.6 miliardë njerëz
frymojnë me frymën dhe idetë e
fesë islame dhe islami do luajë një rol
të rëndësishëm në skenën globale.
Në anën tjetër, islami, qysh herët ka
depërtuar në zemrën e shumë popujve
me çka është bërë edhe fryma e
kulturës dhe normave të tyre. Ata popuj
të cilët sot i luftojnë myslimanët si gjoja
të huaj si në Evropë (shpeshherë edhe
në Ballkan me shqiptarët), Kinë, Indi,
harrojnë të zbulojnë rrënjët e tyre të
hershme islame dhe të asaj tradite që
ata thjesht e shohin si nacionale pa
dashur ta mësojnë burimin e vërtetë.
Që do të thotë se shumë konflikte
të sotme nuk do ishin prezentë nëse
do njihej dhe nxirrej në pah kjo pjesë.
Dy gjëra që e bëjnë të vështirë botën
islame janë: si fillim është natyra e
vetë fesë e cila në parime është një e
vetme, por që pranon shumëllojshmëri
interpretimesh dhe implementimesh
në bazë të kulturave dhe zonave
ku jetojnë myslimanët. Kjo ka qenë
normë si në të kaluarën dhe duhet të
mbetet edhe sot duke mos imponuar
forma të caktuara gjoja në emër të
islamit autentik. Kriteret që i gjejmë
në Kur’an dhe traditën e Pejgamberit
a.s. janë kritere të mjaftueshme për
ta gjykuar si të kaluarën si të tashmen
për atë se çfarë është dhe nuk është
autentike. E dyta ka të bëjë me marrjen
për kriter e një botëkuptimi të dytë për
të zbuluar autentiken përgjatë historisë
dhe për ta prezantuar një islam gjoja në
kohë ka hapur një rrugë të re të asaj
se çfarë e bën botën islame të duket
sot. Tanimë kjo botë nuk është vetëm
islame në kuptimin që ka një formë
dhe botëkuptim të tërësishëm islam,
përkundrazi kjo botë tanimë në vetë
mbartë shumë ide, prirje, interpretime
të importuara nga jashtë që synojnë
ta bëjnë islamin apo myslimanët sipas
kritereve perëndimore.
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Dërguarit të Zotit
NË

Ikja nga Kuba
I dërguari i Zotit pasi qëndroi
14 ditë në Kuba, në ditën e 15 i
dërgoi haber fisit Nexhran. Më
pas ata erdhën për ta shoqëruar
gjatë rrugës drejt Medines. Pasi
kishte hipur mbi devenë e tij,
Kasva, vijnë djemtë e Amr Ibni
Avf, i dalin përpara dhe i thonë: “O
i dërguari i Zotit, a po ikën se je
mërzit me neve apo po kërkon një
vend më të bekuar?”
Rrasulullahu (a.s) i cili gjitmonë
vepronte me urdhër të Zotit tha:
“Unë jam urdhëruar të udhëtoj
drejt nje qyteti të bekuar. Prandaj
mos ma pengoni devenë sepse
ajo është urdhëruar se ku do
të shkojë.” Kjo shprehje ishte
shumë e qartë. Edhe deveja e tij
kishte marrë urdhër dhe do ta
zbatonte.
Fisi Nexhran e shoqëronte atë
nga të dyja anët ndërkohë që
udhëtonin drejt Medines për tek
shtëpia e Ejub el- Ensarit.
Pak pasi ishin nisur për rrugë,
Ebu Bekri (r.a) shikon që një
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Medine

kalë vinte me shpejtësi drejt
tyre. Menjëherë kthehet nga
Rrasulullahu (a.s) dhe i thotë se
kalorësi po vinte drejt tyre për
t’i sulmuar. Pasi i dërguari i Zotit
e shikon kalorësin i lutet Allahut
(xh.xh) ta hedhë atë përtokë.
Pa ulur duart akoma shikon që
kali e kishte hedhur kalorësin
përtokë. Pa kuptuar se çfarë i
kishte ndodhur, kalorësi ngrihet,
i kërkon falje dhe mundësi që
të bëjë diçka për ata. Para pak
minutash ai i cili tentoi ta vriste,
i lutej atij ta falte dhe të bënte
diçka për të! I dërguari i Zotit i
jep atij detyrën të qëndrojë deri
në mbrëmje aty për të mos lejuar
akënd që dëshirontë ti bënte keq
atyre. Kalorësi e mbajti fjalën dhe
qëndroi roje deri në mbrëmje në
atë vënd.
Në momentin që arritën në
vendin e quajtur Harre, i dërguari
Zotit lajmëroi Ensarët ku edhe
ata e shoqëruan drejt Medines.
Ndërkohë që në Medine, njerëzit,
të gëzuar nga ardhja e Profetit,

të gjithë shprehnin dëshirën e
madhe për ta mbajtur mysafir në
shtëpitë e tyre.
Ndërsa i dërguari i Zotit zgjodhi
rrugën me të arsyeshme, të mos
i ngelte hatri askujt, duke u thënë
se deveja e tij ka marrë urdhër të
ndalojë atje ku duhet.
Sapo mbërrin në vendin e
quajtur Belhubla, shikon Abdullah
ibni Ubej ibni Selulin dhe dëshiron
ta vizitojë por ai me një arrogancë
të theksuar i thotë: “Shko vizito
ata të cilët të kanë ftuar.”
Pas këtyre fjalëve, kryetari i fisit
Hazrexh Sad ibni Ubade thotë: “O
i dërguari i Zotit, mos u mërzit nga
fjalët e tij, sepse populli i Medines
i kishte dhënë fjalën se do ta
bënin mbret por Allahu (xh.xh) atë
të drejtë ta dha ty dhe ky është i
mërzitur nga kjo.”
Ndërkohë që i dërguari i Zotit ja
kishte lënë drejtimin e lirë deves
së tij, Kasvas dhe lutej me fjalët
e Nuhut (a.s): “Zoti im, më zbarko
në një vend të bekuar, e ti je më i
miri i atyre që bëjnë vendosjen!”

Vendi ku ndaloi Kasva
Ndërkohë, Kasva ndaloi në një
tokë boshe të dy jetimëve Sehl
dhe Suhejl nga fisi Nexhran.
Ishte e qartë që kjo ishte një
zgjedhje hyjnore. Kjo tokë e
bekuar boshe, gjatë kësaj kohe
ishte përdorur nga ata pak
myslimanë për të falur namazin
pas Esad ibni Zurare. Madje edhe
Musab ibni Umejri këtu e kishte
falur namazin kur erdhi për t’u
mësuar Islamin Medinasve.
Pas kësaj, i dërguari i Zotit
zbriti nga deveja dhe menjëherë
filloi një garë se kush do ta ftonte
atë që ta mikpriste në shtëpinë
e tij. Vendi ku ndaloi deveja
ishte shumë afër shtëpisë së
Ebu Ejub el-Ensarit (Zoti qoftë
i kënaqur prej tij). Pasi u hodh
shorti, doli pikërisht ky emër.
Çështja ishte zgjidhur tashmë
në një mënyrë të pranueshme
për të gjithë.
Gëzimi historik në Medine
Medineja po jetonte ditët më
të gëzueshme. Rrugët e saj nuk
kishin përjetuar deri atëherë
ditë kaq të lumtura. Njerëzit
shprehnin gëzimin duke thënë
“Erdhi
Rrasulullahu!
Erdhi
Rrasulullahu! (paqja qoftë mbi
të)”. I dërguari i Zotit ecte me
një modesti të theksuar drejt
shtëpisë ku do të qëndronte.
Ndërkohë vajzat e fisit Nexhar
kishin dalë jashtë për të
përshëndetur
Rrasulullahun
dhe nën shoqërimin e defit
shprehnin
dashurinë
dhe
mirënjohjen
duke
thënë:
“Ne jemi vajzat e Nexharit!
Sa mirë të jeshë komshi me
Rrasulullahun!”.
I dërguari i Zotit nuk e la pa
e vlerësuar sjelljen e tyre.
Menjëherë ndaloi, u kthy drejt
atyre dhe i pyeti: “A më doni
mua?” “Po, o i dërguari i Zotit”
i thanë njëherazi. Pas kësaj
përgjigjeje i dashuri i Zotit tha:
“Pasha Allahun edhe une ju dua
ju” dhe këtë e përsëriti 3 herë.

Në shtëpinë e Ebu Ejub elEnsarit
Pasi i dërguari i Zotit hyri
në shtëpi, qëndroi ulur për tu
qetësuar. Gjatë kësaj kohe ata
që kishin dëshirë të merrnin
mysafir në shtëpi Rrasulullahun
gjetën mundësinë të vraponin
drejt shtëpisë së Ebu Ejubit për
të qerasur të dërguarin e Zotit. E
para prej tyre ishte nëna e Zejd
ibni Thabitit e cila shkoi bashkë
me djalin e saj. Për këtë ditë ajo
kishte pregatitur bukë me gjalp
dhe qumësht. Ky ishte ushqimi
i parë që i servirej Rrasullullahut
(alejhi selam) në Medine. Zejdi
ja dha ushqimin duke i thënë
se nëna e tij e kishte pregatitur
enkas për të. Ndërsa Rasulullahu
(a.s) i bëri dua duke thënë: “Allahu
e ktheftë në bereqet për ty dhe
nënën tënde”. Më pas thërriti
edhe shokët dhe ushqimin e
hëngrën bashkë. Ndërkohë pa
mbyllur derën mirë Zejdi, vjen
Sad ibni Ubade me një tas me
ushqim. Kjo garë qerasjesh midis
sahabësh zgjati përgjatë shtatë
muajsh ku tre, katër sahabe në
ditë dërgonin ushqim.
Shtëpia e Ebu Ejubit (r.a) ishte
dy katëshe. I dërguari i Zotit
dëshironte të qëndronte në katin
e parë, ndërsa Ebu Ejubi iu lut të
kalonin në katin e dytë sepse nuk
mund të jetonte i qetë duke ecur
në majë të gishtave për të mos
bërë zhurmë dhë të shqetësonte
të dërguarin e Zotit. Ndërkohë
që natën e parë u ngrit për të
falur namaz nate, duke menduar
se po qëndronte mbi kokën e
Rrasulullahut (a.s), u ndal në një
cep të dhomës dhe ashtu qëndroi
deri në mëngjes. Të nesërmen
i drejtohet Rrasulullahut (a.s)
me insistim duke i thënë: “O i
dërguari i Zotit, unë nuk mund
të qëndroj në asnjë cep të katit
të dytë duke menduar se poshtë
këmbëve të mia je ti.” Pas kësaj
Ebu Ejubi zbriti në katin e parë.
I dërguari i Zotit qëndroi plot
shtatë muaj në këtë shtëpi

deri sa u ndërtua dhoma e
tij pranë mesxhidit Nebevi.
Gjatë kësaj kohe Ebu Ejubi (r.a)
tregon një kujtim që kishte
jetuar me Rrasulullahun (a.s):
“Një herë i ofrova ushqim në të
cilin kishte qepë dhe hudhra.
Pas pak i dërguari i Zotit na
e ktheu ushqimin pa e prekur
fare. Ky veprim na kishte bërë
përshtypje dhe e pyetëm se mos
vallë kishim gatuar ushqim jo të
mirë. Ai (a.s) tha:”Unë në të mora
aromë qepe dhe hudhre prandaj
nuk e hëngra. Unë gjithmonë jam
në kontakt me Zotin tim ndërsa
ju mund ta hani atë ushqim.” Pas
kësaj përgjigje u rehatuam dhe e
hëngrëm vetë atë ushqim. Ndërsa
Rrasulullahut nuk i dërguam herë
tjetër nga ai ushqim. ”
Përfundim
Në betimin e Akabes u dha
fjala nga Ensarët që do ta
ruanin, strehonin dhe ushqenin
të dërguarin e Zotit. Në këtë
mënyrë fjala ishte mbajtur dhe
Rrasulullahu (a.s) u mbrojt nga
armiqtë dhe ishte në një vend
të sigurt. Tashmë pranë tij
kishte njërëz që e ruanin dhe
kujdeseshin si për vetet dhe
familjet e tyre. Ditët e vështira
të Mekes kishin ngelur pas. Në
jetën e tij dhe në historinë Islame
po fillonte një epokë e re. Drita
e Islamit që donin ta mbysnin
në Meke, tashmë kishte kaluar
në qytetin e ndritur të Medines.
Me ardhjen e kësaj drite dhe
me ardhjen e përfaqësuesit të
fundit të saj, këtij qyteti i ishte
ndryshuar emri dhe misioni.
Tashmë ai quhej “Medinetu Rrasul
- Qyteti i Rrasulullahut” ose
“Medine-i Munevvere - Qyteti i
Ndritur.” Për këtë arsye ky qytet
me kalimin e kohës, sipas fjalëve
të ndritura të dërguarit të Zotit
mori dhe epitete te tjera si “vendi
i besimit, vendi i hixhretit dhe
kubeja e Islamit.”
Përktheu: Taulant Bica
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BOTA JONË

DISTANCA QË
DUHET MBAJTUR
NDËRMJET KËMBËVE (2)
Ekziston një hadith në koleksionin
e Ebu Davud-it, që përshkruan
sahabet të cilët bashkonin këmbët
e tyre me njëri-tjetrin për të formuar
rreshta të rregullt. Ebu El-Kasim elXhedelij transmeton: Kam dëgjuar
En-Nu’man bin Beshijr r.a. duke thënë
se Pejgamberi a.s. pa disa njerëz dhe
i këshilloi: “Drejtoni rreshtat tuaj.
Pasha Allahun, ose do t’i drejtoni
rreshtat tuaj, ose përndryshe Allahu
do të krijojë mosmarrëveshje në
zemrat tuaja.”
En-Nu’man bin Beshijr r.a. pastaj
tha: “Pashë se çdo person bashkonte
supet e tij me ato të personit tjetër
dhe gjunjët dhe këmbët me ato të
personit tjetër” .
Ky është njëri prej haditheve që
ofrohet si dëshmi nga ata që pohojnë
se këmbët e çdo personi duhet të
bashkohen me ato të personit tjetër
gjatë namazit me xhemat. Disa prej
tyre janë tepër të kujdesshëm në
lidhje me këtë, madje janë aq shumë
saqë nëse dikush është pranë tyre
dhe ndodh që të largojë pak këmbën
e tij, këta njerëz do t’i hapin më tej
këmbët e tyre vetëm për të mbajtur
kontakt me këmbën e personit që
është afër tyre.
Ata vazhdimisht i kritikojnë ata
që nuk lënë një boshllëk të gjerë
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ndërmjet këmbëve të tyre, a thua
sikur mënyra sunet është vetëm
ajo që ata pretendojnë. Megjithatë,
janë përpjekjet e tyre për të përdorur
hadithin e mësipërm dhe hadithe të
tjera të ngjashme për të vërtetuar se
bashkimi i këmbëve në namaz është
i domosdoshëm [vaxhib]. Kjo është
e vërtetë për një numër arsyesh të
thjeshta:
1. Fjalët që në të vërtetë
përshkruajnë bashkimin e këmbëve
nuk janë fjalët e të Dërguarit
të Allahut a.s., por janë fjalët e
transmetuesit. Për këtë arsye,
kjo pjesë e hadithit nuk është një
thënie e drejtpërdrejtë [merfu’] nga
Pejgamberi a.s. personalisht, por
është përshkrimi i transmetuesit
që tregon reagimin e Sahabeve pas
vërejtjes së të Dërguarit të Allahut
a.s.
Në fakt, ky vëzhgim i shtuar nga
transmetuesi nuk mund të gjendet
në shumicën e transmetimeve, që
theksojnë rregullimin e rreshtave.
Për këtë arsye, bëhet mjaft e qartë
se Pejgamberi a.s. nuk e bëri detyrim
bashkimin e këmbëve, por thjesht
urdhëroi që rreshti të jetë i drejtë.
Në mënyrë që ta përmbushnin
këtë urdhër, Sahabet adaptuan dhe
metodën e bashkimit të këmbëve.

2. Hadithi i En-Nu’man bin Beshijr
r.a. thjesht na njeh me sjelljen e
Sahabeve para se të fillonte namazi.
Me fjalë të tjera, ndër veprimet e
vërejtura te Sahabet ishte bashkimi
i këmbëve të tyre, i gjunjëve dhe i
supeve përpara fillimit të namazit. Në
asnjë vend në hadith nuk tregohet se
kjo sjellje duhet të ruhet gjatë gjithë
namazit.
3. Në qoftë se, për hir të argumentit,
do të pranohej se bashkimi i këmbëve
është mbajtur gjatë namazit, lindin
një numër pyetjesh njëra prej të
cilave është: A duhet të jenë këmbët
të bashkuara së bashku në të gjitha
veprimet e namazit, apo vetëm gjatë
qëndrimit në këmbë [kijam]? Nëse
përgjigja është se bashkimi është i
nevojshëm vetëm gjatë qëndrimit në
këmbë, atëherë pyetjet që pasojnë
janë: Ku është argumenti për këtë
dhe pse ky rregull është i përcaktuar
vetëm për qëndrimin në këmbë dhe
nuk kërkohet në asnjë qëndrim tjetër
në namaz?
Nëse përgjigjja është se bashkimi
i këmbëve është i domosdoshëm në
të gjitha gjendjet në namaz, atëherë
lind pyetja: Si do t’i bashkonin
njerëzit e çdo rreshti këmbët dhe
shpatullat e tyre së bashku, ndërsa
janë në sexhde apo në qëndrimin
ulur? Qartësisht kjo do të ishte krejt
e pamundur për t’u arritur.
Për më tepër, në qoftë se kundërargumenti është, se është e
nevojshme që këmbët të bashkohen
së bashku, ndërsa qëndron në kijam,
kjo për shkak të vështirësisë në
qëndrimet e tjera të namazit, atëherë
përgjigja është se, është gjithashtu
shumë e vështirë, që në një rresht
(saf) njerëzish, të sigurohet se ky
rregull bashkimi do të ruhej ndërmjet
tyre në të gjitha qëndrimet.
4. Duke u bazuar në hadithin e
mësipërm, nëse është e nevojshme
që të bashkohen supet dhe këmbët
së bashku, atëherë pse duhet
që gjunjët të përjashtohen nga
ky vendim? Në transmetimin e
mësipërm, në Sunen Ebu Davud,
Sahabet i bashkuan gjunjët e tyre

së bashku. Dhe si pasojë bashkimi
i gjunjëve duhet të ndiqet dhe të
trajtohet si një akt i detyrueshëm
përgjatë gjithë namazit. Megjithatë,
duhet tërhequr vërejtja se qëndrimi
edhe për një kohë të shkurtër
me gjunjët e bashkuar me një
person tjetër mund të jetë mjaft i
bezdisshëm. Madje kjo është edhe
më e pamundur në disa raste, kur
ka një raport dhe ndryshim ndërmjet
dy njerëzve që qëndrojnë në këmbë
përkrah njëri-tjetrit.
5. Një tjetër interpretim i hadithit
të mësipërm i ofruar nga disa juristë
është se transmetuesi En-Nu’man
bin Beshijr r.a. ka pasur për qëllim
të tregojë vetëm se si sahabet u
përpoqën për të formuar rreshtat
shumë drejt, nga udhëzimet e të
Dërguarit të Allahut, dhe jo se ata, në
fakt, i bashkuan këmbët, supet dhe
gjunjët e tyre së bashku. Pikërisht
për këtë arsye, titulli i këtij kapitulli
në Sahihun e Buhariut, “Kapitulli mbi
bashkimin e supeve dhe këmbëve
së bashku, në formimin e rreshtave”
ka qenë klasifikuar nga Hafiz Ibn
Haxher si një ekzagjerim. Ai shkruan
në komentin e tij, “Fet’hul-Barij” se:
Arsyeja [e Imam Buhariut] pse ka
zgjedhur këtë titull specifik është që
të theksohet rëndësia (Mubalaga) e
drejtimit të rreshtave dhe moslënia e
hapësirave bosh.
Nga kjo deklaratë dilet në
përfundimin se transmetimi i
lartpërmendur nuk mund të merret
me kuptim të drejtpërdrejtë. Imam
Esh-Sheukani, të cilit vazhdimisht
i refererohen ata që nuk preferojnë
të ndjekin një shkollë mendimi në
Jurisprudencën Islame, gjithashtu
nuk merr interpretimin sipërfaqësor
të hadithit. Ai shkruan në librin e tij
Nejl el-Eutar:
“[Citimi] Do të thotë: Vendosni
pjesët e trupit [supet, etj.] në linjë
me njëri-tjetrin, në mënyrë që supet
e çdo personi në namaz të jenë në
drejtim me supet e personit tjetër.
Në këtë mënyrë supet, gjunjët dhe
këmbët e gjithsecilit do të jenë në
një linjë të vetme të drejtë.”
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Thënë më qartë, ai tregon se arsyeja
e vërtetë për bashkimin e supeve dhe
pjesëve të tjera të trupit, është drejtimi i
rreshtave dhe jo se bashkimi në vetvete
ishte një akt i detyrueshëm.
6. Enesi r.a. gjithashtu ka deklaruar
në një transmetim të Ma’mer, të cilin Ibn
Haxher e ka shënuar në Fet’h el-Bari.
“Nëse do përpiqesha ta bëja këtë [të
bashkoja supet dhe këmbët së bashku]
me dikë sot, ata rrëmujshëm do të lëviznin
si mushka të trazuara.”
Është e qartë nga transmetimi i
Enesit r.a., se madje edhe sahabet nuk e
vazhduan këtë praktikë pas vdekjes së të
Dërguarit të Allahut a.s., në qoftë se do
kishte qenë një veprim i vazhdueshëm i
Pejgamberit a.s. [sunetun mustemirre],
sahabet nuk do ta kishin braktisur atë,
lëre pastaj të flisnin për atë në mënyrë të
tillë.
7. Pasi u vërtetua se arsyeja kryesore
e Sahabeve në bashkimin e këmbëve të
tyre ishte që të arrihej drejtimi perfekt në
rreshtat e tyre, mund të jetë lehtësisht e
kuptueshme se ky lloj bashkimi i këmbëve
nuk është i nevojshëm më gjatë, pasi që,
në shumicën e xhamive dhe vendeve të
adhurimit sot, janë shënuar vijëzime mbi
tapete, mermerë dhe dysheme. Duke
qëndruar së bashku me thembrat e tyre
mbi vijëzimet, besimtarët automatikisht
do të vijnë së bashku në saf të përkryer
dhe të drejtë. Prandaj, nuk është nevoja
të jemi shumë kritikë dhe të shkojmë
rreth e rrotull për t’u siguruar që këmbët
e të gjithëve janë bashkuar.
Çështje të tjera që duhet të merren
parasysh
Një çështje që vlen të përmendet
është se shumë prej atyre që pohojnë
bashkimin e këmbëve me njëra-tjetrën
zakonisht mbajnë larg këmbët e tyre edhe
gjatë namazeve individuale. Në fakt, në
shumë raste, ata i zgjerojnë këmbët më
shumë se gjerësia e shpatullave. Edhe në
qoftë se ata e konsiderojnë bashkimin e
këmbëve në namaz me xhemat të jetë i
nevojshëm, kjo nuk do të thotë se ata
duhet të zgjerojnë këmbët përtej gjerësisë
së shpatullave.
Arsyeja për këtë është se në qoftë se të
gjithë qëndrojnë krah për krah (bashkojnë
supet) dhe bashkojnë dhe këmbët e tyre
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së bashku, hapësira ndërmjet dy këmbëve
do të jetë aq e gjerë sa supet. Do të ishte
krejt e pamundur për t’i zgjeruar ato
(këmbët) më shumë dhe për më tepër të
mbahej kontakti me supin.
Një tjetër arsye pse dikush nuk duhet
të zgjerojë këmbët e tij gjatë namazit
individual është se hadithi i lartpërmendur
përshkruan sahabet vetëm duke i
bashkuar këmbët e tyre, ndërsa ishin
xhemat. Prandaj, ky hadith nuk mund
të përdoret si argument për zgjerimin e
këmbëve gjatë namazit individual.
Përfundim
Së fundmi, mund të dalim në
përfundimin, pa frikën e kundërshtimit, se
ata që insistojnë në bashkimin e këmbëve
kanë dështuar të kuptojnë kuptimin e
vërtetë të hadithit dhe si të tillë nuk
kanë asnjë argument të fortë për të
mbështetur qëndrimin e tyre. Nuk është
e mundur që të ndiqet Kur’ani dhe hadithi
kur vazhdimisht ndiqet kuptimi tekstual i
fjalëve (haditheve), që është metodologjia
e literalistëve [Dhahirije], mendimet e të
cilëve shumica e dijetarëve nuk i kanë
pranuar. Pasojat e rënda të shpjegimit dhe
ndjekjes së kësaj lloj metodologjie janë
mjaft të dukshme.
Në të vërtetë, është e rëndësishme
që të jemi së bashku gjatë namazit, por
kjo zakonisht arrihet duke bashkuar
supet së bashku (që është urdhëruar
edhe në hadithe) dhe duke qëndruar me
thembra mbi vijëzimet. Është praktikisht
e pamundur moslënia e ndonjë boshllëku
në të gjitha rastet, siç këmbëngulin disa
njerëz. A është shumë e vështirë për
të kuptuar se kur dikush mundohet të
plotësojë boshllëkun ndërmjet tij dhe
personit tjetër, ai krijon një hapësirë mes
këmbëve të tij?!
Prandaj, metoda e duhur sunet do të ishte
që të lihet një hapësirë rreth katër gishta
ndërmjet këmbëve të dikujt apo ndonjë
boshllëk të tillë përmes të cilit dikush
mund të arrijë një qëndrim të rehatshëm
dhe të përulur. Gjatë namazit me xhemat,
çdo person duhet të sigurohet që ai është
mjaftueshëm afër me personin tjetër, aq
sa të preken supet dhe se këmbët e tij të
jenë në vijën e shënuar, në mënyrë që i
gjithë xhemati rregullohet dhe përbëhet
nga rreshta të drejtë.
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Ekuilibri i

BESIMTARIT

Prej moralit të besimtarit dhe
treguesit që ai eshte një besimtar
i mirë dhe që përpiqet të jetojë një
jetë fetare të mirë, të qetë dhe që
të kënaqë Allahun e Lartësuar,
është të qënit njeri i së mesmes
dhe njeri i ekuilibruar. Ekuilibri
dhe mesatarja në këtë jetë, në
çdo çështje të saj që ka të bëjë
me marrëdhënien me Allahun,
është një prej gjërave me tepër
rëndësi dhe me shumë vlerë në
fenë islame. Ka aq shumë vlerë
të madhe, sa që dhe Allahu i
Lartësuar e ka përmendur si një
cilësi të gjithë ummetit islam,
ummetit të Muhammedit (a.s),
ku thotë në Kuranin Fisnik: “dhe
kështu ju bëmë juve një popull, një
ummet të së mesmes”. (Bekare
143).
Mesatarja në çdo sferë të
jetës së besimtarit është e
rëndësishme, por më me rëndësi
dhe që duhet medoemos të jetë
e tillë, është tek sfera e fesë së
Allahut të Lartësuar, ku duke qënë
mesatar në raportet reciproke
Allah-njeri, por dhe raportet
reciproke njeri-njeri, ne do të jemi
të aftë të dalim me sukses në
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zbatimin e urdhëresave fetare dhe
gjithashtu të dalim me sukses në
jetesën e një jete të mirë dhe të
lumtur me njerëzit që na rrethojnë.
Mbi të gjitha më e rëndësishme
është fitimi i kënaqësisë së Zotit
tonë, si dhe të dalim me sukses
para Tij ditën e gjykimit. Pikërisht
neve na intereson shumë dhe ka
një vlerë tepër të madhe mesatarja
në çështjet fetare, sepse është
një tematikë që ka vlerë sa vetë
jeta.
Ne jemi të obliguar me shumë
detyrime fetare që duhet të
zbatojmë si urdhëra të ardhura
prej Allahut të Lartësuar, por
gjithashtu duhet të jemi të
vetëdijshëm se jemi qënie
njerëzore, ku herë pas here jemi
të dobët dhe në pamundësi për të
qenë korrekt me zbatimin e këtyre
detyrimeve. Kjo sepse të gjitha
këto situata dëshmojnë me të
madhe që ne jemi njerëz, dhe aty
ku ka njerëz ka dhe gabime. Allahu
xh.sh në kuran thotë: “Allahu nuk
mer në përgjegjësi askënd përtej
mundësive të tij” (Bekare 286),
ku pikërisht ky fakt tregon shumë
për mënyrën se si jemi krijuar në

natyrën njerëzore.
Ne jemi krijesa të tilla të pajisura
me emocione dhe ndjenja, të cilat
në bazë të situatave të ndryshme
të jetës ndërveprojnë me fizikun
tonë, ku më pas ne kalojmë në
veprim. Kur bëhet fjalë për veprim
në praktikat fetare cilatdo qofshin
këto, Profeti Muhammed (a.s)
ka vendosur një parim shumë
madhështor dhe universal ku
ai thotë që: “lehtësoni dhe mos
vështirësoni,
përgëzoni
dhe
mos urreni”. (Muttefekun alejhi)
Pikërisht këto parime na bëjnë
neve të jemi të pajisur me morale
tëpër të larta si besimtarë, ku do
të jemi të aftë të ndërveprojmë
me njeri-tjetrin me anë të frymës
së mirëkuptimit, tolerances dhe
vëllazërisë. Kjo e gjitha, sepse
ne kurrë nuk e lëmë në baltë
njeri-tjetrin për shkak të një
gabimi apo neglizhence, por ne
e këshillojmë njeri-tjetrin me
urtësi dhe sinqeritet duke synuar
kënaqësinë e Allahut të Lartësuar.
Duhet që në karakterin e
besimtarit të mbizotëroj butësia
dhe mëshira, sepse udhërrëfyesi
i tij, Muhammedi (a.s), ishte i

butë, i mëshirshëm, i dashur dhe gjithmonë ua
lehtësonte barrën besimtarëve. Allahu këtë fakt
e ka përmendur në Kuran, ku thotë: “Ti ishe i
butë ndaj atyre ngase Allahu të dhuroi mëshirë,
e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do të
shkapërderdheshin prej teje” (Ali imran,159). Kjo
tregon shumë qartë se njerëzit nuk i durojnë dot
ata që janë të ashpër dhe të vrazhdë dhe nuk
mund të qëndrojnë pranë tyre. Me ashpërsi dhe
vrazhdësi nuk mund të transmetohet feja e Zotit.
Me ashpërsi dhe vrazhdësi nuk mund të ketë
vëllazëri midis besimtarëve. Ne duhet të ruajmë
të mesmen në çdo çështje jetësore dhe fetare
dhe kurrë nuk duhet të jemi ekzagjerues.
Ka shumë situata ku mund të jemi egzagjerus
dhe që kanë nevojë për përmirësim. Disa nga
këto situata janë këto: Mospranimi i mendimit të
tjetrit është një ekzagjerim. T’ua bësh njerëzve
gjërat fetare dytësore, sikur të jenë themeli i
fesë, është ekzagjerim. Të jesh i vrazhdë dhe
i ashpër në transmetimin e mësimeve fetare
tek familja jote apo dhe me gjerë në shoqëri
është ekzagjerim. Të paragjykosh njerëzit është
ekzagjerim. Të kërkosh prej njerëzve të bëjnë
gjëra përtej fuqisë dhe mundësive të tyre eshtë
ekzagjerim. Etj.
Ne jemi ummeti i Muhammedit (a.s) dhe prej
nesh pritet që njerëzve t’u japim shpresë dhe
lumturi dhe jo që, me një gabim të tyre t’ua
humbin shpresat dhe t’i bëjmë pesimistë.
Shikoni një shembull përfekt prej të cilit
dalin shumë mësime të vyera, sesi ne nuk
përjashtojmë njëri nga mesi jonë edhe pse
ai person mund të ketë humbur busullën e
udhëzimit dhe është hutuar me hutesën e kësaj
bote. Hz. Omeri (r.a) interesohet për një person
me emër nga zona e Shamit të asaj kohe, gjatë
hilafetit të tij se ku ishte dhe si i kishte hallet
dhe problemet e jetës. Omeri (r.a) u interesua
për të për vetë faktin sepse ky person tashmë
nuk po e vizitonte Omerin (r.a) siç e vizitonte më
përpara, ku vinte pranë tij dhe kalonin kohë së
bashku. Pasi interesohen për të, vijnë dhe i sjellin
lajmin Omerit (r.a), ku dhe i thonë se filani nuk i
ka punët në rregull. Ai i është futur alkoolit dhe
nuk ka kthyer nga ajo rrugë edhe pse shumica
e kanë këshilluar apo dhe e kanë paralajmëruar
se nëse Halifi Omer e merr vesh këtë do ketë
pasoja. Çfarë bëri Omeri (r.a)?! Ai nuk i hypi
kalit dhe shkoi atje me vrap që ta dënojë këtë
përson. Ai nuk foli diçka që të prekë nderin apo
dhe t’ia ulë vlerat atij personi. Por ai, Omeri (r.a),
urdhëroi katibin (shkrimtarin) e tij të shkruaj një
letër në mënyrë që t’ia dërgojnë personit në
fjalë. Letra përmbante këtë shkrim: “Ha, Mimë”.

“Shpallja e librit është prej Allahut, Fuqiplotit,
të Gjithëdijshmit”. “I cili fal mëkatin dhe pranon
pendimin, dhe që është ndëshkues i ashpër,
por edhe bamirës. Nuk ka zot tjetër përveç Atij.
Te Ai është e ardhmja e çdokujt”. (Sureja Gafir
1-3.) Mbasi shkruhet letra Omeri (r.a) i kthehet
të pranishmëve dhe u thotë kështu: “lutuni për
vëllain tuaj që të pendohet dhe të kthehet në
rrugën e drejtë”.
Mbasi personi e mer letren prej Omerit (r.a),
ai duke lotuar me të madhe lexon disa herë pa
pushim ajetin- “I cili fal mëkatin dhe pranon
pendimin, dhe që është ndëshkues i ashpër, por
edhe bamirës. Nuk ka zot tjetër përveç Atij. Te Ai
është e ardhmja e çdokujt” dhe thotë që: Allahu
më ka kërcënuar me dënim, por më ka premtuar
edhe falje për gjynahet e mia, dhe ashtu i penduar
kthehet në rrugën e drejtë. Kur i vjen lajmi Omerit
(r.a) ai thotë kështu: “Nëse një vëlla i juaji bie në
gabim, këshillojeni atë dhe lutjuni Allahut që ta
drejtoj atë në rrugën e drejtë dhe kurrsesi mos u
bëni prej atyre të cilët bëjnë beddua (mallkojnë)
kundra atij, sepse kështu ju jeni duke ndihmuar
shejtanin e mallkuar. (Kurtubi el-Câmi).
Kjo është ti japësh shpresë njerëzimit dhe
mos ti largosh ata me sjelljen tënde arrogante
larg mëshirës së Allahut të Lartësuar. Vetë Zoti
i Lartësuar i’a ka lënë derën e pendimit gjithkujt
që dëshiron të pendohet, kush jemi ne që me
arrogancen tonë, me paragjykimet tona, me
vrazhdësinë tonë t’ua mbyllim atë derë. Thotë
Zoti në Kuranin Fisnik: Thuaj: “O robërit e Mi, të
cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten
tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së
Allahut, pse Allahu i falë të gjitha mëkatet, Ai
është që shumë falë dhe është mëshirues!”
(zumer 53).
Gjithmonë besimtari duhet të jetë i pajisur me
ndjenjën e empatisë. Ai duhet që të vendosë
veten e tij në vend të personit përballë dhe të
mendojë si për veten e vet. Kur të arrijmë në
një pikë të atillë me anë të veprave dhe ndjesive
tona shpirtërore, do të shikojmë se do të jemi më
mirëkuptues dhe tolerantë ndaj njëri-tjetrit në
çdo lloj situate.
Si përfundim, duhet të dimë diçka se të gjitha
këto çfarë u shkruajtën në lart janë mësime të
cilat janë të argumetuara përgjatë gjithë historisë
islame, duke filluar me Profetin Muhammed
(a.s) dhe deri në ditët tona. Dijetarët e Islamit
gjithmonë kanë qenë të këtij mendimi, ndërsa
veprimi kundër këtyre parimeve universale dhe
themelore islame, nuk është gjë tjetër vetëm
se keqkuptim i mësimeve fetare dhe një huti në
udhëkryq pa krye. Allahu është më i dituri.
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për t’u mbajtur mend

Një hoxhë pasi e shikoi gjatë e gjatë kodrën e
Uhudit, pyeti besimtarët që ishin bashkë me
të: “Kush ishin sahabët që braktisën kodrën e
shigjetarëve në luftën e Uhudit?” - Askush nuk
u përgjigj...
Pyeti sërish: “Kush ishin sahabët që braktisën
kodrën e shigjetarëve?!”. Të pranishmit më në
fund u përgjigjën: - “ Nuk e dimë...”
Në atë çast nga goja e tij dolën fjalë që duhet
të na dridhin zemrat...
“Kush ishin sahabët që braktisën kodrën e
shigjetarëve? Më besoni që këtë as unë nuk e di!
Në fakt askush nuk e di! Kjo nuk është shkruar
e nuk është përmendur kurrë në historinë
Islame. (Pavarësisht se në historinë Islame
shumë gjëra dihen me detajet më të vogla).
Madje as fëmijët e tyre e as bashkëshortet e
tyre nuk e dinë se kush ishin ata shigjetarë.
Sepse sahabët (shokët e Pejgamberit a.s.) këtë
nuk ia treguan askujt, e mbajtën të fshehur.
Allahu qoftë i kënaqur me të gjjthë ata!
Asnjë fjalë nuk ka dalur nga goja e tyre rreth
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kësaj çështje. Madje edhe më vonë, në rastet
kur ata patën mosmarrëveshje me njëri-tjetrin,
si në rastin e Sifinit, askush nuk i tha tjetrit:
“Po ti edhe në Uhud ishe nga ata që braktisën
kodrën...” Edhe në atë kohë nuk e “goditën” në
fytyrë njëri-tjetrin me gabimet e tyre. O Zot i
Madh... Ç’është ky moral, ç’është kjo edukatë
që kanë pasur ata?
Ndërsa ne, nuk humbasim asnjë rast të vogël
për të folur kundër njëri-tjetrit e për t’ia
hedhur në fytyrë gabimet njëri-tjetrit dhe me
pretekstin se “nuk e kam qëllimin e keq, thjesht
po them atë që është”.
Mospatja mëri, inat dhe xhelozi, janë cilësi të
banorëve të xhenetit: “Dhe nga gjokset e tyre
larguam mllefin (inatin), vëllezër (të ulur) në
kolltuqe pran njëri tjetrit”. [Kuran, 15:47]
Ç’dobi ke nga gjerësia e dynjasë, nëse në
zemrën tënde ka ngushtim dhe xhelozi ndaj
tjetrit!?”
Përshtati: Mehmet Disha
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HAFIZ SHABAN SALIAJ
(1934 - 2014)
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Lindi në Tiranë me datë
05.11.1934 në një familje besimtare.
Babai i tij u kujdes për arsimin e
Shabanit dhe pasi mbaron arsimin
bazë e dërgon në Medresenë e
Tiranës në vitin 1950. Dallohet në
përvetësimin e lëndëve fetare në
përgjithësi e në veçanti të Kur’anit.
Mësuesi i tij, Hafiz Mustafa Doraci,
e fton t’i përkushtohet memorizimit
të Kur’anit. Ndërkohë aktivizimi i
tij gjatë muajit të Ramazanit në
Mukabele me imam Hafiz Fiqiri
Skënderin, bën të mundur që ai të
fitojë dashurinë dhe respektin e
besimtarëve me këndimin e bukur
të Kur’anit.
Në vitin 1953 merr titullin “Hafiz”.
Ishte i vetmi hafiz me titull gjatë
kësaj periudhe. Pastaj vazhdoi
studimet e mesme derisa në vitin
1956 merr diplomën e Medresesë.
Duke parë presionin e pushtetit
komunist ndaj fesë islame dhe
praktikantëve të saj, regjistrohet
në
shkollën
Pedagogjike
si
maturant i saj me konvertim të
lëndëve dhe në vitin 1956-57
diplomohet mësues i ciklit fillor.
Pas kësaj i nënshtrohet një kursi
njëvjeçar për teknik gjeolog. Del
me rezultate të shkëlqyera, i
pëlqen puna e gjeologut dhe punon
pa u shkëputur nga viti 1957 deri
në vitin 1990, vit në të cilin del në
pension.
Nuk e ndante për asnjë moment
nga dora dhe në sirtarin e tavolinës
së punës, në një qoshe të fshehur
do të gjeje Kur’anin, të cilin e
lexonte për të mos e harruar kurrë.
Përmbysja e pushtetit komunist
dhe vendosja e demokracisë në
vitin 1991, bëri që Hafiz Shabani
të angazhohej me vullnet të
fortë në detyrën fetare të imamit
të xhamisë së Kokonozit dhe
mësuesit të Kur’anit në Medresenë
e rihapur. Ishte Hafiz Shabani,

nxënësi i Hafiz Doracit, mësuesit
të Kur’anit të viteve më parë, të
cilin e zëvendësoi dhe mbeti i vetmi
hafiz në rang kombëtar. Punoi me
përkushtim në punën e mësimit të
Kur’anit në Medrese dhe arriti të
nxjerrë një hafiz nga nxënësit e tij.
Si imam në xhaminë e Kokonozit
dhe më vonë në atë të Et’hem
Beut për njëzet vite me radhë, i
kushtoi kujdes të veçantë njohjes
së besimtarëve me parimet e fesë
islame, për namazin, agjërimin,
zekatin, haxhin dhe pajisjen me
moral islam. Në veçanti namazin
e ditës së xhuma e shoqëronte
me predikime që i nënshtroheshin
arsyes e logjikës për të mos bërë
një adhurim formal. Vetëm në fenë
islame do të gjejë paqe e qetësi
individi, familja e shoqëria.
Nga viti 2005-2010 merr detyrën
e Myftiut të Tiranës. Si kuadër e
teolog zotëron vetëdije të thellë
fetare, që i udhëhoqi imamët që të
veprojnë sipas ligjeve të Sheriatit
Islam. Ai i doli për zot të vërtetës
dhe gjykoi gjithmonë brenda
kuadrit të ligjeve të Sheriatit Islam.
Misioni i tij mbeti si protagonist
i personalitetit të një teologu të
ndershëm, të ditur dhe të ngritur
me ndjeshmëri dhe vizion për
Islamin. Ai punoi vazhdimisht për
ngritjen profesionale si teolog
dhe me strategji për drejtimin e
myftinisë duke shkuar vetë në çdo
zonë të rrethit të Tiranës.
Më 30 tetor 2014, pushoi së
rrahuri zemra e H. Hafiz Shaban
Saliajt. Pushoi së rrahuri zemra
e imamit, mësuesit, edukatorit,
njeriut të mirë e të urtë, njeriut
që dha një kontribut të madh në
rihapjen e shumë xhamive në
rrethin e Tiranës, këmba e të cilit
nuk la vend pa shkelur e goja të
cilit nuk reshti kurrë së foluri plot
pasion për Islamin.
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KOPRRACI
DHE BIRI I TIJ
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Rrëfehet për njërin se kishte shkuar
mysafir te një shok i tij koprrac. Kur mbërriti
mysafiri, koprraci e thirri të birin dhe i tha:
– O biri im, kemi mysafir të ndershëm që
e dua shumë. Shko dhe blej për ne gjysmë
kilogrami mish ndër më të mirin në treg.
I biri shkoi dhe pas një kohe u kthye,
mirëpo duarthatë. Prindi i thotë:
– Po ku e ke mishin?
I biri i përgjigjet:
– Shkova te kasapi dhe i thashë të ma
japë mishin më të mirë që e kishte. Ai ma
kthehu: “Do të jap mish ndër më të mirin,
si të jetë gjalpë.” Mendova dhe i thashë
vetes:“nëse është ashtu, pse nuk shkoj e
të blej gjalp në vend të mishit?!” Dola dhe
shkova në shitore dhe shitësit i thashë:
“Më jep gjalpin më të mirë që e ke”. Shitësi
më tha: “Do ta jap gjalpin më të mirë, si të
jetë mjaltë.” Mendova dhe i thashë vetes:
“nëse është ashtu, më mirë do të blej
mjaltë.” Shkova te shitësi i mjaltit dhe i
thashë: “Më jep mjaltin më të mirë që ke.”
Shitësi më tha: “Do ta jap mjaltin më të mirë
që e kam, është si uji i çiltër.” Mendova dhe
i thashë vetes:“nëse është ashtu, ne kemi
ujë të çiltër në shtëpi.” Kështu u ktheva në
shtëpi, pa blerë asgjë.
Prindi i tha:
– O biri im, sa i mençur që je! Mirëpo, të
ka ikur një gjë: këpucët e tua duke ecur
nga dyqani në dyqan i ke dëmtuar dhe
harxhuar rëndë.
Djali ia kthehu:
– Jo, o babai im. Kisha të mbathura
këpucët e mysafirit.

Pakujdesia ndaj përmendjes së Allahut
është humbje e madhe, me pasoja të
rënda dhe që çon në zemërngurtësi.
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej
tij, përcjell për Pejgamberin, lavdërimi dhe
paqja e Allahut qofshin për të, të ketë
thënë: “Kur ulet një popull me një vend dhe
nuk e përmend Allahun dhe nuk i dërgon
salavate të Dërguarit të Tij, lavdërimi dhe
paqja e Allahut qofshin për të, për të kjo
është humbje. E, nëse do Allahu, e dënon
dhe, nëse do, e fal.”
Imam Tirmidhiu, Allahu e mëshiroftë,
pasi e shënoi hadithin tha: “Kuptimi i fjalës
në hadith ‘humbje’ për qëllim është humbje
dhe pikëllim (në dynja dhe ahiret). Kuptimi
i fjalës ‘e, nëse do Allahu, atë e dënon’
për qëllim është i dënon me mëkatet e
mëhershme dhe mangësitë e tyre të
mëvonshme.”
Imam Et-Tibij, Allahu e mëshiroftë, për
fjalët “e, nëse do Allahu, ata i dënon” thotë
se janë nga aspekti i shtrëngimit dhe i
ashpërsisë, ngase ekziston mundësia që
të burojë prej gjuhëve të tyre ndonjë fjalë
që e detyron dënimin.
Kur pjesëmarrësit e mexhlisit janë të
pakujdesshëm ndaj përmendjes së Allahut,
gjuhët e tyre janë më afër që të rrëshqasin
në mëkate dhe ta meritojnë dënimin. E me
këtë atyre u plotësohet humbja.
Nga mirësitë e dhikrit është ruajtja
e gjuhës nga zararet dhe nga rënia në
gjynahe
shkatërruese.
Pejgamberi,
lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për
të, thotë: “A thua njerëzit hidhen në zjarr
me fytyra të tyre për diçka tjetër pos për
shkak të të korrurave të gjuhëve të tyre?”

SA HUMBJE E
MADHE PËR TË
PAJKUDESSHMIT!
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INVESTIMI TEK TË RINJTË
NË PROMOVIMIN E

Paqes Sociale

MODELI I KOMUNITETIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË

Rinia është një periudhë e rëndësishme
fizike dhe mendore. Gjatë kësaj periudhe të
rinjtë formojnë në mënyrë aktive identitete
dhe përcaktojnë role të pranueshme për
veten e tyre brenda shoqërisë së tyre. Ata
janë gjithnjë e më të aftë për qasje dhe
vendimmarrje në mënyra të reja.
Rinia njihet si një grup i prekshëm nga
konflikti, por gjithashtu është një forcë
pozitive në shoqëri, pasi të mësohen me
shumë atribute pozitive të rinisë.
Një studim nga Population Action
International identifikoi se 80% e
konflikteve civile midis viteve 1970 dhe
1999 kanë ndodhur në vendet ku 60%
e popullsisë ose më shumë ishin nën
moshën 30 vjeç.
Shumë revolucione u filluan dhe u
drejtuan nga studentë ose aktivistë të rinj.
P.sh., studentët shpesh kanë më shumë
kohë për të menduar, lexuar, takuar kolegë
dhe për të zhvilluar ide. Ata gjithashtu kanë
më shumë kohë për të angazhohen në
grupe të ndryshme aktivistësh. Studentët
historikisht kanë qenë gjithmonë në
pararojë të ndryshimit shoqëror.
Të rinjtë posedojnë njohuri të
vlefshme për nevojat që ekzistojnë midis
bashkëmoshatarëve të tyre, bazuar
në përvojat dhe kontaktin e ngushtë
në grupmoshën e tyre. Të rriturit
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shpeshherë janë ose duket sikur janë të
papërshtatshëm për sjelljen, gjuhën dhe
mënyrat e komunikimit të të rinjve. Të rinjtë
kanë prioritete të ndryshme nga të rriturit
dhe ky diversitet duhet vlerësuar.
Një nga kontributet kryesore të të rinjve
mund të jetë përmes edukimit joformal
ndërmjet bashkëmoshatarëve të tyre.
Të rinjtë dhe veçanërisht adoleshentët,
kalojnë shumë kohë me miqtë e tyre, dhe
në shumë raste ata i dëgjojnë më shumë
sesa prindërit ose mësuesit e tyre. Ata
gjithashtu kanë një fleksibilitet më të madh
ndaj ideve të reja. Ata mund të ndërtojnë
më lehtë marrëdhënie me të rinjtë e tjerë
për të kapërcyer barrierat. Çelësi i suksesit
është t’u lejosh të rinjve hapësirë, kohë dhe
besim për të ndërmarrë nismën.
Duke qenë se 1 në 4 të rinj në të gjithë
botën janë të prekur nga konflikte të
dhunshme, ata shpesh bllokohen dhe nuk
kanë mundësi të kontribuojnë pozitivisht në
shoqëri. Kjo është për shkak të perceptimit
të përbashkët dhe stigmatizimit të rinisë si
viktima pasive ose dhunues të dhunshëm.
Për të tejkaluar këto vështirësi, si dhe
për të kthyer të rinjtë në promotorë të
paqes sociale, duhet një investim disadimensional. S’duhet anashkaluar fakti se
investimi tek të rinjtë kërkon një buxhet
të majmë si dhe angazhim të plotë me

plane të qarta strategjike të miratuara nga
institucione përgjegjëse, në mënyrë që të
ketë një mbarëvajtje. Por kjo është një barrë
që ia vlen të merret përsipër nga shoqëritë.
Përndryshe rezulton se ka një kosto më të
madhe më pas.
Të rinjtë gjithmonë duhet të jenë të
përkushtuar në ndërtimin e paqes brenda
komunitetit dhe kjo fillon nga familja. Në
vendet e prapambetura ky nuk është një
prioritet. Por në vendet e zhvilluara, realisht,
familje të shumta angazhohen në edukimin e
fëmijëve të tyre për të qenë ambasadorë në
promovimin e tolerancës ndëretnike, fetare
dhe paqes në botë. Kjo metodë ka treguar që
është shumë e vlefshme.
Të rinjtë kanë disa aftësi dhe mundësi,
të cilat njeriu nuk i posedon më në moshat
madhore. Ata mund ta bëjnë ndërtimin e paqes,
duke tejkaluar paragjykimet, stereotipat dhe
diskriminin. Gjithë ky tejkalim do kohë, porse
pika kyçe është që ne duhet të përpiqemi të
diskutojmë më tepër për mënyrat e promovimit
të paqes sesa për pasojat nga konfliktet.
Një çështje e rëndësishme është që t’i
japësh rinisë si mision, që të jenë aktivë
pozitivisht në shoqërinë e tyre. Ta ndiejnë
këtë përgjegjësi. Ata mund të përfshihen
në aktivitete ku trajtohen problematikat e
shoqërisë dhe të japin kontributin e tyre.
Një formë tjetër e promovimit të paqes
sociale nga të rinjtë është përfshirja e tyre
në aktivitete humanitare. Në momentin që ata
do të shohin se sa shumë familje apo individë
kanë probleme financiare, do të zhvillojnë
mendimet dhe ndjenjat e tyre duke u fokusuar
në gjetjen e zgjidhjeve të problematikave të
shoqërisë.
Ne si myslimanë, jemi të prirur të kërkojmë
shembuj edhe nga shoqëria në kohën e
Profetit Muhamed (a.s), dhe shohim plot
shembuj ndër të rinjtë e asaj kohe që kanë
qenë aktivë në shoqëri, kanë përfaqësuar
vlerat njerëzore që solli Islami dhe u kthyen
në promotorë të paqes, komunikimit, diturisë
dhe urtësisë. Mund të përmendim këtu
sahabi si Nëna e besimtarëve Aishja, motra
e saj Esmaja, Ali b. Ebu Talib, Xhafer b. Ebu
Talib, Erkam b. Ebul Erkam, Abdullah b. Omer,
Musab b. Umejr, Enes b. Malik, etj (radijallahu
anhum).

Iniciativa e KMSH
Unë jam përfaqësuese e zyrës së gruas
në KMSH dhe institucioni ynë i kushton
shumë rëndësi promovimit të paqes në
shoqëri. Këtë mision mundohet ta kryejë
në cdo aktivitet të tijin, duke u fokusuar
sidomos tek të rinjtë. Krahas medreseve dhe
universitetit, që gjenden nën juridiksionin e
këtij institucioni, KMSH është aktiv edhe në
terren me projekte të ndryshme drejtuar të
rinjve shqiptarë. Dëshiroj të jap një shembull
se si një institucion mund të kontribuojë tek të
rinjtë dhe si ky efekt zinxhir mund të përhapet
shumë natyrshëm në mbarë shoqërinë.
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në
bashkëpunim me Ambasadën Amerikane
në Shqipëri kanë organizuar për tri vite me
radhë një projekt të titulluar “Promovimi i
vlerave demokratike dhe qytetarësisë aktive
mes të rinjve”. Seminare të ndryshme në
lidhje me njohjen e të drejtave të njeriut, liria
e fjalës, detyrat dhe përgjegjësitë qytetare,
paqja sociale dhe ruajtja e saj, toleranca
dhe mirëkuptimi kryesisht midis të rinjve,
janë mbajtur drejtuar moshave 10-14 vjeç,
duke pasur në fokus disa nga zonat më të
margjinalizuara dhe më të rrezikuara nga
konfliktet sociale.
Të rinjtë që morën pjesë në këtë projekt,
krahas pjesëmarrjes në seminare, u aktivizuan
në forma të ndryshme, përfshirë edhe
aktivitete sociale, ku ata njohën më mirë
njëri-tjetrin, kaluan kohë së bashku dhe gjetën
menjëherë një terren ku ata të praktikojnë
njohuritë që përfituan. Tashmë ata i njohin
më mirë pikat e përbashkëta mbarë njerëzore,
potencialin e tyre, rëndësinë e respektit
reciprok, si dhe fituan deri diku mentalitetin
e ruajtjes dhe promovimit të këtyre vlerave.
Mund të themi sa tani ata janë aktorë të
ndryshimit, duke nxitur një mirëkuptim për
“tjetrin”, si dhe stereotipat gjinore dhe çështjet
e tjera shoqërore. Fëmijët gjithashtu e kanë
marrë vetë për ta përhapur këtë mesazh të
tolerancës duke ua përcjellë njohurinë dhe
aftësitë e tyre bashkëmoshatarëve të tyre,
duke i hapur kështu rrugën një valë të re të
krijuesve të rinj të paqes.
Të rinjtë janë si fletët e bardha të një blloku.
Ata do të marrin formë me çfarë ne shkruajmë
mbi të.
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Shprehitë mentale
për sukses
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Ekziston numër i madh i
shprehjeve mentale që posedojnë
njerëzit e suksesshëm.
Më të rëndësishme nga këto
janë sa vijon:
1.

TRIMËRIA
Thomas Edisoni renditet
në mesin e katër zbuluesve më të
frytshëm në historinë e njerëzimit.
Ai ka 1093 patentë të regjistruar
në emrin e tij në Amerikë, Angli,
Francë, etj. Punonte 18 orë në ditë
dhe thoshte: “Gjenialiteti është 1%
i inspirimit dhe 99% është djersa.”
Duke lexuar biografitë e njerëzve
të suksesshëm nga e kaluara dhe
e tashmja, kam gjetur që kualiteti
i përbashkët i tyre ka qenë durimi
dhe
këmbëngulësia.
Suksesi
kërkon trimëri. Trimëria është
kualitet i cili mund të mësohet dhe
forcohet nëpërmes praksës. Mos
u frikësoni, hapëroni me guxim.
2.
OBJEKTIVITETI
Një mik i imi më paraqiti idenë
e tij me entuziazëm. Sillej sikur
ideja e tij ishte e përsosur. Pas
diskutimeve për të, entuziazmi
i tij u bë mesatar dhe ai ishte
në gjendje të shikojë idenë e tij
nga aspekti i ri. Kjo potencon
shikimin kritik dhe hulumtimin
e përpjekjeve tua nëpërmes
gabimeve dhe futje në diskutimie
të sinqerta dhe serioze.
Personi mesatar për çdo ditë
ka 50.000 deri 60.000 mendime
origjinale. Kjo d.m.th. se mendimi
i ri lind mesatarisht çdo sekond
gjatë 16 orëve. Çfarë mbani dhe
çfarë hudhni nga këto mendime?
3.
ARTI I DËGJIMIT
Kur grupi i njerëzve diskuton jo
shpesh duket se çdo pjesëmarrës
vjen nga një planet tjetër me një
largësi të pakalueshme në mes
tyre. Studentët harxhojnë 55% të
kohës së tyre në dëgjim. Mirëpo

arti i dëgjimit rrallë mësohet në
shkolla. Njerëzit duhet të mësohen
si të dëgjojnë dhe aktivisht të
mendojnë. Dëgjimi pasiv nuk
mjafton.
Dëgjimi me kuptim është fillim
i urtësisë. Dëgjuesi duhet të jetë
në gjendje që të tërhiqet dhe
hulumton idetë që i ka prezantuar
folësi.
4.
FLEKSIBILITETI
Njeriu kupton pas një kohe
të gjatë se ekzistojnë rrugë të
shumta për të arritur te caku. Me
disa rrugë arrihet më shpejtë,
disa janë më të bukura e disa më
të sigurta. Por edhe atëherë nuk i
bie ndërmend se ekzistojnë rrugë
për të cilat nuk di. Fleksibiliteti
intelektual
është
shprehja
mentale më e vështirë për zhvillim
dhe kjo për shkak se kërkon qasje
të gjërave me mënyra të reja që
më herët nuk janë provuar. Kjo
nënkupton ndryshimin e mënyrës
për të cilën mendoni për të ardhur
deri te mënyrat alternative.
5.
MENDIMI ABSTRAKT
Allahu i madhërishëm thotë:
“Pra Unë betohem në atë që e
shihni!
Edhe në atë që nuk e shihni!”
(Kuran, 69: 38-39)
Ai gjithashtu thotë:
“. . . E juve ju është dhënë fort
pak dije.” (Kuran, 17:85)
A keni pyetur ndonjëherë përse
diç bëni e diç jo? A keni menduar
për pasojat që u shkaktoni tjerëve
kur veproni? A i bëni të lumtur? Të
pikëlluar? A thua tjerët kultivojnë
dyshim ndaj jush?
Mendimi abstrakt ju jep mundësi
të njihni mundësitë e kufijve të
diturisë suaj.
Kjo do t’u ndihmojë që të kuptoni
pasojat e veprimeve tuaja që keni
tek të tjerët, kështu që mund të
arrini përparësi më të madhe.
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SHËNDETI

6.
VËMENDJA NË DETAJE
Një thënie e vjetër është:
“Nëse bën një gabim dhe nuk
përmirësohesh, atëherë i ke bërë
dy gabime.” Duhet ditur që nga
fëmijëria se nxitimi shkakton gabim
dhe përsëritje të gabimit. Saktësia
dhe vëmendja në detaje kanë
shumë rëndësi. Kur gabojmë ne
shpesh duam ta ruajmë krenarinë
duke refuzuar ta pranojmë dhe më
tej komplikojmë me ekspozimin
detal të arsyetimit. Mirëpo nuk
kemi vëmendje për detajet të cilat
kërkojnë mendim kritik dhe durim.
Vëmendja për detaje kërkon kohë.
7.
KURESHTJA
Përse thonjtë në duar rriten më
shpejtë se thonjtë në këmbë?
Përse në gjithë botën bëhen
luftërat? Ajo që është më me
rëndësi se përgjigjja në këto pyetje
është mundësia që t’i gjejë, e jo të
marrë çdo gjë të kryer. Ibn Abbasi
r.a. është i lavdëruar për arsye
se ka qenë “djalosh me zemër
racionale dhe me gjuhë që ka bërë
pyetje”.
Hulumtimi është më tepër
profesionalizëm
mental
sesa
verbal. Hulumtimi paraqet hapje të
mendjes ndaj ngjarjeve të mëdha
dhe të vogla kështu që shkaset që
qëndrojnë pas tyre bëhen pyetje
që duhet zgjidhur. Mos anashkaloni
çfarë do pyetje.
Hulumtimi i Njutonit e ka sjellur
që ta zbulojë ligjin e gravitetit.
8.
MËSIMI NGA PËRVOJA
Mund të rrëzohemi në rrugën
jo të rrafshët, por asnjëherë nuk
duhet të rrëzohemi edhe herën e
dytë. Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:
“Besimtari nuk duhet të kafshohet
dy herë nga e njëjta zgavër.” (Sahih,
Buhari)
Njerëzit inteligjent mësojnë
nga përvoja, ndërsa të marrët i
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përsërisin gabimet e tyre. Duhet
të mësojmë si ta praktikojmë
diturinë nga e kaluara në situatën
e tanishme, duke nxjerrur mësim
nga kjo që po na ndodh. Nuk
ekzistojnë dy situata që janë
plotësisht të njëjta, por njerëzit
inteligjent mund të përcaktojnë
cilat janë ngjajshmëritë esenciale
me ngjarjet e kaluara dhe varësisht
nga kjo t’i shmangen numrit të
madh të gabimeve.
9.
KUJDESI
A je ti njëri prej atyre që shikojnë
nëpër jetë pa vetëdije për botën
rreth vetit me argumentet e veta,
tingujt dhe teksturat? A dëshironi
që për së afërmi t’i shikoni gjërat
dhe t’i prekni me duart tua, apo
dëshironi që gjërat t’i shikoni nga
largësia? Ne shfrytëzojmë shqisat
tona për ta rritur diturinë tonë.
Kujdesi është shprehi mentale që
duhet zhvilluar. Duhet me efikasitet
të shfrytëzojmë shqisat tona dhe
të rrisim vetëdijen tonë për rrethin.
Instagrami mund të shfrytëzohet
për të zhvilluar këtë shprehi.
10.

KREATIVITETI
Qoftë kur kemi të
bëjmë me kreativitetin artistik
ose teknologjik, ai fillon si imazh
mental. E pastaj manifestohet si
zbulim ose vepër artistike.
Paramendoni se jeni udhëheqës
i grupitt, arsimtar apo kryetar.
Çfarë do të bëni?
Për shkak të kësaj, Pejgamberi
s.a.v.s. e ka pyetur Surakën: “A do të
jesh i kënaqur që në duar të vihen
byzylykët e mbretit të Persisë,
Kisras?” Paramendimi i gjërave
dhe riorganizimi i mendimeve në
mënyrë kreative është shprehi e
rëndësishme mentale.
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi
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DY RRËFENJA ARABE
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Sinqeriteti

Lumturia

Një djalë i ri beduin, duke u
endur në shkretëtirë, shikon një
vajzë të re, e cila po mbushte ujë
në një pus. Beduini i ri afrohet
dhe vëren që vajza qe shumë
e bukur. Pasi e përshëndet, i
lutet t’i japë pak ujë. Vajza, gjithë
mirësjellje, i jep ujë. Pasi pi ujë
dhe shuan etjen, djali i thotë:
- Je kaq e bukur sa po
çmendem nga dashuria për ty!
Vajza e re, duke ngritur
katruven me ujë, qetësisht, i
përgjigjet:
- Djalosh, pranë atij pusit atje
tej, është dhe një vajzë tjetër
shumë më e bukur se unë. Është
aq e bukur sa unë nuk i vij as te
thoi i këmbës asaj.
Beduini i ri, menjëherë, kthen
kokën. Kërkon me sy, gjithë
interes, por, pasi nuk shikon gjë,
kthehet dhe i thotë vajzës:
- Atje nuk ka njeri.
Atëherë, vajza i thotë:
- Djalosh, sinqeriteti dhe
gënjeshtra nuk rrinë kurrë
bashkë. Sinqeriteti është i
bukur, ndërsa gënjeshtra është e
shëmtuar. Më the se më dashke
shumë, por sapo të thashë për
një vajzë tjetër, s’të mbajti vendi
dhe menjëherë ktheve kokën,
duke e kërkuar gjithë ankth.
Kaq thotë vajza, pastaj, i kthen
shpinën dhe ikën.

Një dishepull vazhdimisht i
ankohej mësuesit të tij duke i
thënë:
- Zotëri, ju nuk bëni asgjë veç
se fshihni sekretin e fundit të
asaj paqeje aq të madhe dhe kjo
ju kënaq.
Por, një ditë, mësuesi, pasi
vendos t’i rrëfejë dishepullit
sekretin e tij, i thotë:
- Në kërkimin e tyre për
lumturi, njerëzit mendojnë
shumë, reflektojnë shumë, flasin
shumë. Madje, edhe kur dalin
në fushë, shkojnë në det apo
ngjiten në mal, ata nuk bëjnë
asgjë tjetër përveçse flasin,
analizojnë, filozofojnë. Fjalë,
fjalë, fjalë dhe vetëm fjalë...
Zhurmë, zhurmë, zhurmë dhe
vetëm zhurmë...
Prandaj, po të këshilloj që të
mësosh të heshtësh dhe të
vrojtosh.
Shiko një yll, një lule, një
gjethe të tharë, një zog, një gur.
Shiko. Dëgjo. Nuhat, Prek. Shijo...
Kur shikon një pemë dhe
e shikon atë vetëm si pemë,
në të vërtetë, nuk ke parë një
pemë. Kur shikon një pemë
dhe e shikon atë si një mrekulli,
më në fund, ke parë vërtet një
pemë, dhe, atëherë, do të fillosh
të shijosh paqen e vërtet që tani
nuk e ke.

AI QË NJEH VETEN, NJEH
ZOTIN E TIJ.
- IMAM ALIU R.A.
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BOTIMET KMSH

MUND TA GJENI PRANË LIBRARISË “MIQTË E LIBRIT”

BOTIM I RI

Kolana me titull “Kurani dhe njeriu” është një ribotim i 10 librave serial
po me të njëjtën titull, shkruar nga profesori i nderuar, z. Xhemal Balla.
Kjo kolanë vjen si botim i KMSH-së me 10 vëllime, e cila i serviret lexuesit
në një stil të thjeshtë dhe të konsoliduar. Përmbajtja e saj është tregues i një
materiali të pasur, me tematika të larmishme dhe i një informacioni të gjerë jo
vetëm në aspektin fetar, por edhe në atë shkencor, moral, letrar e sociologjik.

