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| REDAKSIA |

AGJËRIMI I RAMAZANIT
ME BESIM DHE BINDJE
Në këto kohëra të vështira që po jetojmë, përsa i
përket virusit vdekjeprurës Covid-19, të gjithëve në
një farë mënyre na është prishur regjimi ditor. Kjo
gjendje bëhet akoma më sfiduese në prag të muajit
të bekuar të Ramazanit, të cilin çdo mysliman e
pret me padurim. Megjithatë, në çdo lloj kohe dhe
vendi qoftë, një mysliman i mirë di ta mirëpresë
dhe ta vlerësojë këtë muaj të shenjtë.
Profeti Muhamed (a.s.) kur thotë:“Kush agjëron
muajin e Ramazanit me besim dhe bindje, i falen të
gjitha mëkatet e tij”1, nënkupton që agjërimi duhet
të mbahet me ndërgjegje dhe dëshirë të plotë.
Obligimet Islame të çdo lloji qofshin, duke futur këtu
përveç agjërimit edhe faljen, zekatin, haxhin etj.,
1. Buhari, Muslim

kryhen në emër të Zotit dhe për hir të Tij. Ka njerëz
që e kanë të nevojshme të mbajnë dietë për shkak
të mbipeshës. Kjo lloj diete e mbajtur në Ramazan,
e ndihmon njeriun në pakësimin e dhjamërave,
por nuk ka asnjë ndikim në kalitjen shpirtërore të
ndërgjegjes. Agjërimi i Ramazanit që bëhet në emër
të Zotit ka shpërblim të madh, sepse shoqërohet
me një cikël veprimtarish gjatë gjithë ditës që nga
agimi deri në perëndimin e diellit. Qëllimi i agjërimit
është kalitja e ndërgjegjes së njeriut, përsosja e
vazhdueshme dhe e pandërprerë e saj, pajisja e
myslimanit me virtyte humanitare, me synim që
kjo sjellje të praktikohet me ndërgjegje e bindje të
plotë dhe me dashuri.
Muaji i Ramazanit është një pastrim për njeriun
5
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nga ndotësitë e mëkateve që ka
bërë gjatë gjithë vitit, pasi agjërimi
në Ramazan është si një dush
shpirtëror, në të cilën njeriu hyn
një herë në vit për të larë njollat e
mëkateve të tij, e për të dalë prej
tij më pas krejtësisht i pastër. Ky
muaj i bekuar është muaji ku Allahu
i shumfishon shpërblimet për
agjëruesit dhe i ngre ata në shkallët
e larta të devotshmërisë. Me
agjërimin e Ramazanit më së miri
shprehet besimi, bindja, sinqeriteti,
solidariteti... virtyte këto të cilat
duhet të stolisin çdo besimtar.
Me anë të agjërimit në këtë muaj,
arrijmë të krijojmë jetë më të
ngritur shpirtërore, një atmosferë
mirëkuptimi, mirësjelljeje, devocioni,
një atmosferë bujarie, ndershmërie
dhe përgjegjësie, duke i pranuar
gabimet dhe duke kërkuar faljen e
Zotit. Kjo kohë është kaq e begatë,
sa gjumi i agjëruesit vlerësohet
si adhurim, kurse heshtja e tij si
madhërim i Zotit. Mirësive dhe
adhurimeve që bën agjëruesi u
6

jepen shpërblime të shumëfishta.
Allahu ia pranon lutjet dhe ia fal
mëkatet. Lidhur me këtë Profeti
Muhamed (a.s.) thotë: “Ai që bën
një të mirë gjatë këtij muaji është
sikur të ketë kryer një farz (detyrim)
në muajt e tjerë. Dhe ai që zbaton
një farz këtë muaj, është sikur të
kishte kryer shtatëdhjetë farze
gjatë muajve të tjerë. Gjesti i dikujt
që i servir iftar një të agjëruari
mund të bëhet pretekst për faljen
e mëkateve të tij dhe për shpëtimin
nga xhehenemi. Në të njëjtën kohë,
ky është edhe një pretekst për
fitimin e shpërblimit të një agjërimi,
pa iu pakësuar shpërblimi aspak
ngrënësit të iftarit.”2.
Të privosh vetveten nga gjërat
thelbësore të jetës, nuk është
një akt i lehtë. Kjo kërkon një
personalitet të fortë për të patur
një vetkontroll, vetëdisiplinë dhe
vetëpërmbajtje. Ky program
vetushtrues gjatë muajit të
Ramazanit ka rëndësi të veçantë
2. Tirmidhi

në jetën e përditshme. Një besimtar
që mund të përmbajë veten nga
gjërat thelbësore të jetës për një
kohë të caktuar dhe kur këtë e bën
për hir të dashurisë për Allahun,
meriton një shpërblim nga vetë
Krijuesi. Prandaj Zoti e konsideron
agjërimin të Tijin, në një hadith kudsi
të transmetuar nga Ebu Hurejre
ku thuhet: “Çdo punë e njeriut
është e tija, përveç agjërimit. Ai
është i Imi dhe vetëm Unë e jap
shpërblimin për të. Besimtari e lë
ushqimin për Mua, largohet nga
gruaja e tij vetëm për Mua dhe
braktis dëshirat e tij vetëm për
Mua.”3Krijuesi i Lartë në një tjetër
hadith kudsi thotë: “Kush agjëron
një ditë për Mua, shpërblimin e tij
do e jap Unë.”4 Kjo do të thotë se
ky shpërblim i Allahut, nuk llogaritet
me njësi matëse apo peshore, por
jepet drejpërdrejt nga Ai, në masën
që e di vetëm Ai.
3. Sahihu ibn Huzejme
4. Buhari

“ÇFARËDOLLOJ E KEQEJE QË MUND T’JU GODASË, AJO
ËSHTË SI PASOJË E VEPRAVE TUAJA (TË KËQIJA), E PËR
SHUMË TË TJERA AI JU FAL.”
KURAN, 42:30.
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PANGOPËSIA,
PORTA E FATKEQËSIVE
Përpara njeriut qëndrojnë dhjetra,
qindra e mijëra porta. Çdo sekondë
e re është një portë përballë së cilës
duhet të qëndrosh. Secila portë ka të
veçanta. Ka stilin e vet, zbukurimet e
veta. Ti je udhëtari që kalamendesh
në pragun e secilës prej tyre. Ta
çelësh apo jo? Kjo është dilema e
madhe që bashkëjeton me qenien
tënde përgjatë përkohësisë. Është
ligj që nuk i shmangesh kurrsesi.
Qëndron dhe mendon. Çfarë të ketë
përtej? Kurioziteti i përhershëm dhe
i pazhdukshëm i njeriut. Nuk është
dhe aq e thjeshtë të marrësh një
vendim. Marrja e vendimit është
përgjegjësi. Është tension dhe ankth,
sepse të ekspozon përballë diçkaje
që nuk e njeh drejtpërdrejt, që nuk
e ke prekur e nuk ke një përvojë,
edhe pse shumëçka mund të kesh
dëgjuar.
Kandili që ke në zemër me
siguri do të të ndriçojë dhe ti do të
shquash në portat përballë të cilave
qëndron shenja që do të të përcjellin
mesazhin, kurioziteti për të cilin të
bren si pika e ujit gurin. Ky është
kandili që ndriçon prej vajit që vjen
prej një peme të bekuar. Kandil që
nuk e fik asnjë erë, asnjë stuhi.
Ti qëndron përballë portës. Lexon
shenjat. Shenjat flasin me heshtjen
e tyre. Zemra jote e kupton tashmë
nëse duhet apo nuk duhet të çelë
portën e rradhës. Jo çdo portë është
aty për t’u çelur. Ka porta që mund
t’u afrohesh deri tek pragu. Ka porta
që nuk duhet t’u afrohesh asesi. Ka
porta të cilat mund t’i çelësh paksa,
por jo të kalosh pragun e tyre. Ka
të tjera që është detyrë t’i çelësh.
Kjo është jeta. Ky është njeriu.
Në gjithë këtë udhëtim e qëndrim
përballë portash nuk duhet harruar
ripërtëritja e zemrës me dritën e
kandilit.
Kushdo që nuk ndriçohet prej
këtij kandili me vaj nga pema e
bekuar nuk mund t’i lexojë shenjat
e portave. Për pasojë kurioziteti
do ta mbërthejë tërësisht zemrën
8

e tij të mbetur në errësirë. Dëshira
e ethshme për të njohur çfarë ka
përtej çdo porte përballë së cilës
qëndron bëhet sunduese. Njeriu
bëhet skllav i saj. Skllavi ka detyrë
të bindet ndaj zotëriut apo zonjës së
vet pa kundërshtuar aspak, dhe pa
pyetur nëse veprimi që do të kryejë
është i drejtë ose jo, i mirë ose jo.
Skllavi i dëshirave të ethshme rend
të hapë çdo portë. Kërkon të marrë
e të bëjë pjesë të qenies çfarëdo që
gjen. Për të çdo gjë ka të njëjtën shije,
mjafton që të ketë oreks dhe stomak
që nuk trazohet lehtë nga kjo mide
e çuditshme, por jo e pazakontë
për skllavin që është mësuar të
ushqehet me thërrimet që bien nga
tavolina e zotëriut.
Hap një portë. Kalon pragun.
Hyn në të. Merr atë për të cilën
urdhërohet nga zotëriu apo zonja
dhe largohet për të hyrë sërish në
një tjetër portë. Asnjë portë nuk
duhet lënë mbyllur. Sheh diellin në
horizont dhe mendon që ka ende
kohë për t’i hapur të gjitha. Diku
fshihet paraja. Pushteti. Femra.
Xhevahirët. Rubinët. Smeraldët.
Fama. Lëvdatat njerëzore. Krenaria
e sëmurë. Superioriteti. Arroganca.
Inati. Zilia. Smira. Uria e stomakut.
Ushqimet lëndore. Pijet. Falltarët.
Ruletat. Ahengjet që nuk njohin
limite. Dëshirat që nuk njohin kufij
përveç pamundësisë. Janë kaq
shumë porta. Dhe të gjitha duhen
hapur prej skllavit të nënshtruar.
Hedh sytë sërish në horizont. Dielli
ende nuk ka perënduar. Paskam
ende kohë i thotë vetes. Dhe
vazhdon e vazhdon me hapjen e
portave. Ka porta që i hap vetëm një
herë. Ka porta që rikthehet t’i hapë
sërish. E më së shumti rihap ato
porta ku pasioni për çfarë gjendet
përtej pragut ka lëshuar rrënjë të
thella në zemrën e terratisur. Sa
më shumë që rikthehet aty, aq
më shumë fuqizohet dëshira për
t’u rikthyer sërish. Jeta kthehet në
një torturë. Madje dhe kënaqësia

që merr në dukje është një tjetër
torturë.
Kushqo që e vështron së largu
këtë të pangopur do të besojë se
qenka një punëtor i mbaruar, teksa
rend të hapë e të rihapë portat prej
nga del i ngarkuar me “kënaqësi”.
Madje ka syresh që edhe mund
të zilepsen prej së largu, dhe do të
dëshironin të ishin në vend të tij.
Ndodh kështu, sepse gjithmonë
gjërat që gjenden larg nuk të sjellin
shqetësim e për rrjedhojë të duken
më tërheqëse. Por nëse e largëta
do të bëhej e afërt do të shihje më
qartë dhe do të kuptoje se shikimi jo
gjithmonë të jep të drejtë nëse është
i vetmi që gjykon.
Dielli po i afrohet perëndimit. I
pangopuri nuk e vëren aspak që
hija e zmadhuar së tepërmi shpejt
do të tretet bashkë me ditën që po
mbyllet. Është kaq i hutuar saqë dielli
në perëndim nuk e kthjellon aspak.
I vetmi shqetësim për të është se
edhe sa “kënaqësi” të tjera mund
të marrë me vete. I brejtur nga ky
shqetësim dhe i skllavëruar nga
pangopësia e gjen veten pa diell
tashmë. Nata e përpiu ndriçimin.
Është një natë ky yje nuk ka. Të
vetmit shoqërues mbeten gjurmët e
fjalëve dhe veprave përballë portave
të heshtura që tashmë nuk ka kush
t’i hapë.
Një jetë duke vrapuar për të shuar
urinë e pangopësisë. Një jetë skllav
edhe pse së largu dukesh zotëri fin.
Një jetë duke grumbulluar “kënaqësi”
dhe në fund i tretur bashkë me ditën
ku mund të çelje sytë e zemrës, para
se të çelje duke t’u marrë fryma
portat, shenjat e të cilave s’munde
t’i lexoje. Duke kërkuar “kënaqësi” iu
shmange vetëm njërës portë, portës
së fatkeqësive. Por ishte tepër vonë
kur kuptove se ishte e vetmja portë
ku t’i kishe hyrë realisht. Ishte e
vetmja portë që të mirëpriti në fund
të ditës tënde mbi tokë, ngaqë gjithë
portat e tjera tashmë ishin mbyllur
për të mos u hapur më.
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KRYETARI I KMSH-SË VIZITON MYFTININË E BERATIT

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu sëbashku me Nënkryetarin e Institucionit, z. Taulant Bica zhvilluan
më datë 14.02.2020 një vizitë pune në Myftininë e Beratit, ku u pritën nga Myftiu, z. Baftjar Këllezi dhe imamët e rrethit.
Gjatë vizitës në ambientet e myftinisë, u diskutua mbi çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me problematikat e përditshme
administrative, menaxhimin e vakëfeve, organizmin e aktiviteteve fetare, arritjet e deritanishme të kësaj myftinie, rëndësinë e
përçimit të mesazhit Islam te besimtarët, etj.
Në fjalën e tij, Myftiu i Beratit, z. Këllezi, pasi e falënderoi Kreun e KMSH-së për vizitën, shprehu mirënjohjen e tij ndaj mbështetjes
së vazhdueshme të institucionit në mirëfunksionimin e kësaj myftinie.
Ndërsa Kryetari Spahiu, vlerësoi angazhimin e përditshëm të Myftiut dhe imamëve në përmbushjen e objektivave dhe përcjelljen
e mesazhit Islam tek të gjithë besimtarët.
Më tej, Nënkryetari Bica theksoi rëndësinë e mbarëvajtjes së punëve për mirëfunksionimin institucional.
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FRYTET E BESIMIT ZHVILLOHEN NË XHAMINË E PAZARIT TË RI, TIRANË

Cikli i mbrëmjeve fetare “Frytet e Besimit” u zhvillua mbrëmjen e datës 19.04.2020 pas namazit të akshamit në xhaminë e
“Pazarit të Ri” në Tiranë.
Programi filloi me leximin e disa ajeteve Kur’anore nga hafizi Enes Hyka, për të vijuar më tej me fjalën përshëndetëse të imamit
të kësaj xhamie, z. Saimir Ismaili, i cili falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe të ftuarit për referimin e temave përkatëse.
Më tej, Myftiu i Tiranës, z. Lauren Luli, theksoi rëndësinë e aktivitete të tilla si domosdoshmëri për të nxjerrë mësime në jetën e
përditshme dhe si shtysë për të forcuar besimin tonë. Me tej ai shprehu vendosmërinë e myftinisë së Tiranës për ta shtrirë ciklin
e fryteve të besimit në të gjitha xhamitë e kryeqytetit.
Aktiviteti vijoi më tej me referimin e nënkryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Taulant Bica, i cili referoi mbi meditimin,
duke e trajtuar atë në kontekstin e hulumtimit të mirësive që Allahu xh.sh i ka dhuruar robit të tij në këtë botë. Sipas tij, meditimi
është ndër adhurimet kryesore që e bën njeriun të njohë veten e rrjedhimisht Zotin (Krijuesin) e tij.
Ndërsa kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, h. Bujar Spahiu, referoi mbi sinqeritetin që duhet të ekzistojë mes fjalës
dhe veprës së besimtarit, duke e ilustruar fjalimin e tij me ajete të shumtë nga Kur’ani fisnik. Sipas tij, sinqeriteti dhe veprat e mira
janë të lidhura ngushtësisht me njëra-tjetrën, pasi një besimtar i vërtetë mysliman nuk mund ta konceptojë dhe ndërtojë jetën e
tij pa nijetin e pastër në veprimin e çdo pune në jetën e tij të përditshme.
Në fund të aktivitetit, besimtarët e pranishëm ndanë sëbashku ujin e zemzemit të sjellë më parë në ambientet e xhamisë.

11

Di
PRILL 2019
MARS
- PRILL 2020

3

LAJME

KREYTARI I KMSH-SË MERR PJESË NË AKTIVITETIN E DITËS SË PAVARËSISË DHE
TË ÇLIRIMIT TË SHTETIT TË KUVAJTIT

Në kuadër të ditës së pavarësisë dhe të çlirimit të shtetit të Kuvajtit, më datë 20.02.2020, Kryetari i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, mori pjesë në aktivitetin e organizuar me këtë rast nga Ambasada e Kuvajtit në ambientet e “Hotel Tirana”.
Në këtë aktivitet ishin të pranishëm gjithashtu edhe Ambasadori i Kuvajtit në Tiranë, z. Fayez Mishari Al-Jassim, Drejtori i
Komitetit të Bashkuar Kuvajtjan për Bamirësi dega-Shqipëri, z. Ibrahim el-Meki, përfaqësues të institucioneve të ndryshme publike
e private, fëmijë jetimë, etj.
Pasi uroi ditën e pavarësisë dhe çlirimit, Kryetari Spahiu u ndal në kontributin e shtetit të Kuvjatit nëpërmjet fondacioneve në
ndërtimin e xhamive në mbarë vendin, ndihmën në kauzën e fëmijëve jetimë, si dhe kontribute e bamirësi të ndryshme, etj.
Më tej ai ndau me ta pranishmit hadithin e Profetit Muhamed (s.a.s) ku thotë se: “Unë me kujdestarin e jetimit, do të jemi komshinj
në xhenet.”
Ndërsa Ambasadori i Kuvajtit, z. Fayez Mishari, u ndal në një tablo përshkruese të punëve dhe kontributit të kësaj ambasade që
nga themelimi i saj në vendin tonë e deri në ditët e sotme.
Aktiviteti vazhdoi më tej me interpretime të ndryshme dhe ilahi nga fëmijët jetimë të mbledhur me këtë rast.
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AKTIVITETE

VIZITË E DELEGACIONIT NGA BASHKËSIA ISLAME E KOSOVËS

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, priti më datë 24.02.2020 në selinë e institucionit një delegacion
nga Bashkësia Islame e Kosovës të kryesuar nga Kryeimami Sabri ef. Bajgora.
Gjatë këtij takimi ishin të pranishëm gjithashtu edhe përfaqësues të tjerë të lartë të të dy institucioneve.
Bashkëbisedimi ndërmjet palëve u fokusua mbi bashkëpunimin e deritanishëm në fushën e medias, kulturës, botimeve etj.
Më tej Kryetari i KMSH-së, z. Spahiu, u ndal në marrëdhënien e mirë që karakterizon të dy vendet në rang shoqëror e fetar.
Ndërsa, z. Bajgora, vlerësoi kontributin e deritanishëm të KMSH-së në ruajtjen e kësaj marrëdhënieje frytdhënëse ndërmjet
institucioneve.
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| QANI SULKU |

Namazi - dhurata
më e madhe e miraxhit
Sapo futemi në tre muajt e begatë, filloj e
meditoj mbi ngjarjet që kanë shënjuar gjatë tyre.
Një ndalesë e rëndësishme është ajo e Israsë
dhe Miraxhit e ndodhur gjatë muajit Shaban
sipas kalendarit hënor, për faktin se, në atë
natë të bekuar na ka dhuruar Allahu i Lartësuar
nëpërmjet profetit të Tij të dashur Muhamedit
alejhi selam, dhuratën më të çmuar – Namazin.
Na ka dhënë mundësinë të kontaktojmë me Të
(Allahun) 5 herë në ditë në intervale të ndryshme
kohore, që t’i mbajmë lidhjet në mënyrë të
vazhdueshme dhe të pandërprerë me Krijuesin
tonë. Ndryshe nga shtyllat e tjera të fesë Islame
siç janë Zekati, Agjërimi apo Haxhi, urdhërin për
kryerjen e tyre e ka dhënë nëpërmjet ajeteve
kur’anore, ndërsa për faljen e Namazit, Allahu
zgjodhi një formë të veçantë dhe një ngjarje të
veçantë, e cila është gdhendur në kujtesën e
gjeneratave islame dhe kalendarit të datave të
shënuara për ymetin islam dhe që përkujtohet
vit për vit nga besimtarët myslimanë anembanë
botës. Duke qenë se Namazi synon të lidhë
njeriun që jeton në tokë me Allahun që qëndron
mbi Arsh, ai u obligua pikërisht atje. Besimtari,
edhe pse e vë ballin dhe kokën e tij në tokë gjatë
faljes, lutjet dhe duatë e tij ngrihen lart në qiej
e depërtojnë deri në lartësitë ku nuk pipëtin
asnjë gjallesë përveç të Gjallit, të Përjetshmit,
të Pavdekshmit, Allahut Fuqiplotë.
Israja dhe Miraxhi janë ndër mrekullitë me të
cilat e nderoi dhe e dalloi me to Allahu i Lartësuar
profetin Muhamed nga njerëzit e tjerë, por edhe
nga profetët e tjerë të mëparshëm. Brenda
një nate, me fuqinë e Tij të mbinatyrshme, të
pakapshme dhe të paimagjinueshme nga logjika
njerëzore, të dërguarit Muhamed i mundësoi
një udhëtim mbresëlënës dhe unik, fat të cilin
nuk e pati askush tjetër nga mesi i njerëzve,
që nga lindja e Ademit alejhi selam e deri tek
njeriu i fundit qe do të lind mbi faqen e dheut.
Nga Meka e Bekuar e dërgoi në xhaminë Aksa
në Palestinë me një shpejtësi, të cilën s’e mat
dot asnjë njësi matëse shpejtësish nga ato
që njohin njerëzit, edhe pse ka transmetime
se ka qenë me shpejtësinë e dritës, apo me
shpejtësinë e erës, etj, e më pas nga aty, i
rezervoi një takim që nuk do ta harronte gjithë
jetën, një takim me atë që është Dritë mbi dritë,
me Allahun. Për shumëkënd, ngjarja e asaj
nate mbetet e pabesueshme, e pakapshme
dhe e paperceptueshme, por për besimtarët
myslimanë, të cilët besojnë me bindje të plotë
dhe me gjithë qënien e tyre në fuqinë absolute të
Krijuesit të Universit; në fuqinë e Atij që i mjafton
vetëm t’i thotë diçkaje “Bëhu” dhe ajo bëhet; për

ata që i besojnë besnikërisë dhe vërtetësisë
së profetit Muhamed, ndodhitë e asaj nate të
rrëfyera prej tij, qëndrojnë dhe janë fiks ashtu
siç i ka përshkruar gjuha e të cilit nuk u lëkund
kurrë nga e vërteta.
Sa e bukur dhe e mbushur është dita jonë me
namaz dhe sa bosh dhe sa thatë do ishte pa të.
Ashtu siç trupi ka nevojë për ushqim, edhe shpirti
ka nevojë për ushqim, por ushqimi i tij është
tjetër lloj, nuk i ngjan atij trupor. Namazi është
një nga ushqimet që e mban gjallë shpirtin tonë,
e karikon atë, e vitalizon, e pastron, e rigjeneron
dhe e furnizon.
Ndryshe nga shtyllat e tjera të islamit që
nuk janë obligim i përditshëm, si psh: Haxhi
është detyrë të kryhet një herë në jetë nëse
plotësohen kushtet për kryerjen e tij; Zekati po
ashtu është obligim për atë që disponon një sasi
të caktuar nga pasuria; Agjërimi i Ramazanit
është obligim vetëm një muaj në vit, ndërsa me
Namazin ndryshon puna. Ai është një adhurim
që duhet kryer përditë, madje në pesë kohë të
ndryshme të ditë-natës. Është interesant fakti
se si janë të shpërndara faljet ditore (namazet).
Dita nis me faljen e namazit të Sabahut për të
vijuar në mesditë me faljen e Drekës, pasdite me
atë të Iqindisë, në perëndim të Diellit me atë të
Akshamit dhe me namazin e Jacisë në mbrëmje,
besimtari e mbyll ditën e tij duke iu përgjigjur
thirrjes së Zotit në orare të përcaktuara. Të
gjitha këto shkëputje nga rutina ditore e kësaj
dynjaje i shërbejnë njeriut dhe e vetëdijësojnë
atë për nevojën e madhe për ndihmën e Zotit;
për dorëzimin e tërësishëm para madhështisë
së Tij dhe për përgjërimin dhe përuljen e njeriut
ndaj fuqisë së Tij.
Të gjithë kemi nevojë që të na flasë Zoti
dhe t’i flasim e t’i lutemi Atij. Këtë komunikim
të dyanshëm e realizojmë gjatë namazit, pasi
gjatë tij lexojmë pjesë të ndryshme nga Kur’ani
që janë fjalët e Zotit, gjithashtu i lutemi Atij dhe i
shprehim brengat tona, problemet tona, kërkesat
tona të përulur para Tij në ruku e sexhde. Një
namaz i falur me devocion e përkushtim të
dhuron një rehati shpirtërore që s’ta ofron asgjë
tjetër. Eh sa e sa njerëz vuajnë pikërisht ngaqë
nuk ndihen mirë shpirtërisht, i ka mposhtuar
stresi e ankthi dhe nuk ndihen aspak të lumtur,
edhe pse nga ana ekonomike mund të jenë
shumë mirë.
Faleminderit o Zot që na jep mundësinë të
falemi e të lutemi! Namazin tonë, shpresojmë tek
Ty ta bësh dritë për ne në jetën e kësaj bote dhe
mbi të gjitha, dritë që mposht errësirën në jetën e
Varrit dhe shpëtim nga zjarri i Xhehenemit! Amin!
15
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Mënyra e debatit dhe
komunikimi në familje
Prej faktorëve që e pengojnë
komunikimin brenda familjes në ditët
e sotme janë edhe polemikat e kota e
pavlerë. Debati, pavarësisht se në plan
të parë mund të duket jo i dëmshëm
dhe i logjikshëm apo si një faktor i
pazëvendësueshëm i komunikimit,
nëse nuk zhvillohet komfort rregullave,
me kalimin e kohës mund ta zbehë
dashurinë dhe respektin për shoshoqin. Fatkeqësisht në shumë raste
duke qenë se kjo situatë nuk kalohet
me sukses, debati më tepër se dobi, sjell
dëme. Kështu që, çiftet që pretendojnë
të kenë komunikim më të frytshëm
duke debatuar, me kalimin e kohës
ftohen dhe largohen nga njëri-tjetrit.
Me kalimin e kohës duke mos e vënë re
dëmin që i sjell debati atyre dhe familjes,
bashkëshortët fillojnë të kërkojnë
fajtorë të tjerë duke pyetur “Mos vallë na
ka bërë dikush magji?” apo “Mos e kanë
marrë nazar marrëdhënien tonë?”. Në
fakt, faji nuk është jashtë, është brenda,
dhe pikërisht ata vetë janë fajtorët. Ajo
që nuk njeh asnjë parim në debat apo
edhe pse i njeh i lë mënjanë, është egoja
e njeriut.
Që debati apo diskutimi të japë frytet
të cilat priten prej tij dhe që të ruhemi
prej dëmeve të tij, duhen ndjekur disa
parime të cilat mund t’i shtjellojmë si
më poshtë:
Vetëdija që vendimi i fundit do të
jepet para Allahut
Si në çështjet familjare apo edhe në
çështje të tjera jashtë saj, diskutimet
duhen bërë me ndjenjën e ihsanit (të
veprosh sikur e sheh Allahun, edhe
pse nuk e sheh, Ai të shikon ty). Sepse
Allahu mbikëqyr çdo situatë të robërve
të Tij. Çdo çështje për të cilën debatohet,
çdo çështje që nuk ka dakordësi midis
palëve do të sillet në praninë e Allahut
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(xh.sh) ditën e kiametit. “Me të vërtetë,
ti do të vdesësh, e me të vërtetë edhe
ata do të vdesin. E pastaj, në Ditën e
gjykimit, te Zoti juaj do të polemizoni.”1
Kur zbret ky ajet, Zubejr b. Avam (r.a) e
pyet të Dërguarin e Allahut (s.a.s.):
-O i Dërguari I Allahut, çështjet që
kemi diskutuar në këtë botë, polemikat
e debatet ndryshme, a përsëriten sërish
ditën e kiametit?
-Po,- i thotë i Dërguari i Allahut.
-Atëherë, situata qenka shumë e
vështirë,2-thotë Zubejr b. Avam (r.a).
Kështu që, duhet pasur kujdes që
kur debatojmë rreth një çështjeje
mos të sillemi egoistë për të mbrojtur
pretendimin tonë, pa parë se si është e
vërteta. Të mos shkojmë në botën tjetër
me cënime të të drejtave të të tjerëve
pa e vënë re.
Në të kundërt, kushdo që flet, flet
pa ndjerë asnjë lloj përgjegjësie dhe e
dëmton komunikim. Kurani famëlartë
duke na paraqitur një shembull nga
epoka e lumturisë, na jep një shembull
të vyer në këtë çështje:
Eus b. Samit, që ishte nga ensarët,
një ditë nxehet me gruan e tij, Haule b.
Thalebe dhe i thotë: “Shpina jote është
për mua si shpina e nënës time”. Pa
kaluar shumë, ai bëhet pishman për
këtë veprim. Por, Haule nuk mund ta
pranonte këtë krahasim, i cili binte ndesh
me traditën e asaj kohe. Ky krahisim në
atë kohë nuk kishte kuptim tjetër veç
divorcit. Ajo nuk donte që t’i shkatërrohej
foleja familjare. Si përfundim e gjen
zgjidhjen duke ia treguar të Dërguarit
të Allahun ngjarjen me të gjitha detajet e
saj. Ajo u shpreh se e kishte kaluar rininë
në shërbim të burrit të saj, i kishte dhënë
shumë fëmijë atij, dhe se kërkonte që
1. Surja Zumer, 30-31.
2. Tirmidhi, Tefsir 40; Ahmed b. Hanbel,
Musned, III/21.

17

Di
MARS 2020
- PRILL 2020

REFLEKSIONE

Profeti (s.a.s.) t’i gjente një zgjidhje për
të mos u ndarë nga burri pas krahasimit
që ai kishte bëre, krahasim ky që në atë
kohë ishte ekuivalent me divorcin. Profeti
(s.a.s.) i thotë që gjykimi për këtë çështje
vazhdon të jetë i njëjtë dhe që nuk ka
zbritur revelatë e re për këtë çështje.
Haule këmbënguli shumë për të treguar
se sa e rëndë ishte situatë për të, por nuk
arriti ta merrte përgjigjen që priste.
Kur e kuptoi që këmbëngulja nuk
kishte ndonjë dobi, u tërhoq në një cep
dhe filloi t’i lutet Allahut: “Zoti im! Jam
shumë e vetmuar. Kjo ndarje më bën të
vuaj së tepërmi. Kam fëmijë të vegjël,
nëse i lë që të jetojnë me të atin e tyre
do të vuajnë shumë, nëse i marr unë do
të vuajnë urie. Po ta paraqes Ty gjendjen
time. Më shpëto nga kjo vështirësi. Zbriti
një revelatë të Dërguarit tënd!» Pak pasi
Haule e përfundoi duanë, filloi të zbriste
një ajet. Profeti (s.a.s.) e thërret Haulen, i
lexon asaj ajetin e zbritur dhe e përgëzon
që martesa e saj vazhdon akoma.3
Ajetet e zbritura për këtë çështje janë:
“Vërtet Allahu i dëgjoi fjalët e asaj që
bisedoi me Ty për burrin e vet dhe që
iu ankua Allahut. Allahu dëgjon bisedat
tuaja. Se, Allahu, me të vërtetë, i dëgjon
dhe i sheh të gjitha.”4
Aishja (r.a) e cila ishte dëshmitare e
kësaj ngjarjeje duke thënë: “Sa i lartë
është Allahu që dëgjon çdo zë! Ajo zonja
kur po i paraqiste gjendjen e saj Allahut,
fliste me aq zë të ulët sa ishte pamundur
ta dëgjoje një pjesë të fjalëve të saj.”5, në
fakt me këto fjalë ajo (r.a) po interpretonte
ajetin e parë ku Allahu thotë: “Allahu, me
të vërtetë, i dëgjon dhe i sheh të gjitha.”
Për rrjedhojë, ata që mendojnë se nuk i
dëgjon njeri kur debatojnë mes tyre, nuk
duhet ta harrojnë asnjëherë faktin që
Allahu dëgjon çdo gjë në çdo çast. Kjo do
t’i kursejë atyre shumë fjalë të padrejta e
sjellje të pahijshme.
Çështja duhet paraqitur Allahut (xh.sh)
dhe Profetit (s.a.s)
Një çështje që diskutohet brenda
familjes, duhet para nëse është në Kuran
apo në thëniet profetike. Nëse çështja
gjen zgjidhje aty, duhet braktisur debati
për të mos dëmtuar marrëdhëniet familjare
dhe duhet parë si parashtrohet në Kuran
apo në traditën profetike. Urdhri i Kuranit
drejtuar besimtarëve është i qartë në këtë
çështje: “Betohem në Zotin tënd, se ata
nuk do të jenë besimtarë të vërtetë,
3. Ebu Davud, Talak 7.
4. Shk. Surja Muxhadele, 1-5.
5. Kurtubi, el-Xhami’ li-Ahkami’l-Kuran,
IX/6440.

18

përderisa mos të marrin ty për gjykatës,
për ato konflikte që ekzistojnë ne mes
tyre; e pastaj, të mos ndiejnë kurrfarë
dëshpërimi ndaj gjykimit tënd dhe të të
binden ty plotësisht.”6 Kështu që, për
një çështje që nuk biem dakord edhe
pse kemi mendimin tonë, çështja duhet
t’i parashtrohet Kuranin dhe traditës së
Profetit, duhet t’i dorëzohemi gjykimit të
Kuranit dhe synetit.
Nuk duhet të mbytemi në debat, duhet
t’i dorëzohemi të vërtetës
Gjatë debateve, në të shumtën e rasteve
njeriu nuk e ruan dot gjakftohtësinë dhe
duke menduar që “duhet të dal fitimtar
në çfarëdolloj forme”, pa e parë nëse
informacioni është i saktë apo i gabuar
e përdor si argument dhe mundohet t’ia
mbyllë gojën bashkëbiseduesit apo ta
mundë atë. Ata që debatojnë një çështje
mes tyre, duhet të kenë kujdes këtë detaj,
nuk duhet ta kalojnë kufirin në debat dhe
nuk duhet të mbyten në egon e tyre.
Profeti ynë (s.a.s.) i tërheq vërejtjen popullit
të tij në këtë çështje dhe thotë: “Atë që e
urren më shumë Allahu, është ai që gjatë
debatit (për të dalë fitimtar, devijon nga
e drejta) vazhdon debatin në mënyrë të
ashpër.”7 Për rrjedhojë, principi që duhet
ndjekur në debat nuk është triumfi, por
kërkimi i së vërtetës së bashku. Në të
kundërt, nëse nuk ruhet ky princip dhe
vazhdon debati, nuk përftohet ndonjë
dobi nga ky debat dhe merr gjynahe të
shumta sipas shprehjes së Profetit (s.a.s.):
“Njeriut i mjafton si gjynah (edhe pse e di
që nuk ka të drejtë) ta vazhdojë debatin.”8
Në situata të tilla, bashkëshortët pa qenë
të vetëdijshëm ashtu siç e humbasin shoshoqin në këtë botë, duke u futur në
gjynahe bëjnë që të humbasin edhe në
jetën e pasme. Për rrjedhojë, rruga për të
fituar këtu dhe në jetën e pasme është të
mos të këmbëngulësh në gabim dhe kur
e drejta del në pah ta pranosh atë, nëse
është nevoja t’i kërkosh falje atij që ka të
drejtë apo nëse është cënuar e drejta e
robit t’i kërkohet që t’ia bëj hallall.
Në debat esencial është pajtimi
Kur debatohen çështjet brenda familjes,
një prej pikave që duhen pasur kujdes
është edhe pajtimi. Masa që na jep Kurani
në debat, veçanërisht në ato familjare
është edhe principi: “Pajtimi është më i
dobishmi.”9 Bashkëshortët kur debatojnë
6. Surja Nisa, 65.
7. Buharî, Ahkam 34; Medhalim 15; Muslim,
Ilim 2 (2668) ;Neueui, Şerhu Muslim, VIII/437.
8. Tirmidhi, Birr, 58 (1994); Darrimi, I/336
(Hadis No: 296).
9. Surja Nisa, 128.

rreth diçkaje, duhet të kenë si qëllim që të
bashkohen në një pikë, edhe nëse nuk e
arrijnë dot këtë, duhet t’i lenë gjithmonë
një derë hapur pajtimit. Të mos kapen pas
egos së tyre dhe ta shohin sho-shoqin si
dy armiq që nuk do të pajtohen asnjëherë.
Sepse, në martesë gruaja dhe burri nuk
janë konkurrent e as armik i njëri-tjetrit,
por janë palë dhe vëllezër. Kuvendet
e diskutimit nuk janë fushëbeteja
dhe bashkëshortët nuk janë armiq të
pozicionuar në dy fronte të kundërta.
Si natyrë njerëzore, nëse përbrenda iu
lindin ndjenja armiqësore, duhet të sjellin
ndërmend vëllazërinë dhe marrëdhëniet
mes tyre. Duhet të veprojnë sipas këtij
rregulli që ka vendosur i Dërguari i Allahut
(s.a.s.): “Nëse kërkon armik, armiku yt më
i ashpër është ai që ndodhet midis dy
anëve të tua, nefsi (egoja).”10 Komunikimi
me njëri-tjetrin duhet të jetë gjithmonë në
linjën e vëllazërisë, miqësisë, dashurisë,
respektit dhe pajtimit. Sepse nuk janë
vetëm fjalët ato që të çojnë në një pikë
të përbashkët dhe në përqafim në fund,
por janë edhe ruajtja e këtyre principeve.
Një prej principeve bazë të debatit që
Profeti (s.a.s.) i ka dhënë njerëzimit, është
edhe ky: «Duaje me masë atë që do, një
ditë ai mund të bëhet armiku yt. Me atë që
inatosesh, inatosu me masë se ndoshta
një ditë ai mund të bëhet miku yt.”11
Të mbytesh në debat është nga
hipokrizia, ndërsa ta mbyllësh atë sa më
herët është nga besimi.
Një prej rreziqeve shpirtërore që ka
si parim armiqësinë dhe jo pajtimin në
debat, është edhe hipokrizia. Në plan të
parë, debati pa masë mund të duket sikur
nuk ka lidhje me hipokrizinë. Por Profeti
(s.a.s.) kur përmend tiparet e hipokritit,
që kur flet gënjen, kur bën marrëveshje
nuk e respekton, kur premton nuk e mban
fjalën, përmend edhe: “Kur futet në konflikt
devijon nga e vërteta (e tepron në armiqësi
pa ndjekur asnjë lloj parimi).”12 Për këtë
arsye Profeti (s.a.s.) thotë: «Mos u zhyt
asnjëherë në debat me vëllain tënd, mos
bëj shaka të tepruara me të dhe mos i
premto atij diçka që nuk e përmbush dot.”13
Në të kundërt, të mos e zgjatësh
debatin dhe ta përfundosh një çast e më
parë, është pjesë e besimit të sinqertë
që të mos dëmtosh unitetin e vëllazërinë,
dhe kjo ka shpërblim shumë të madh siç
shprehet Profeti ynë (s.a.s.): “Unë jam
10. Axhluni, Keshfu’l-Hafa, I/143.
11. Tirmidhi, Birr 60.
12. Buhari, Iman 24 (34); Muslim, Kitebu Iman,
106.
13. Buhari, el-Edebu’l-Mufred, fq. 106 (394);
Tirmidhi, Birr 58 (1995).

garant që do t’i jepet një vilë në cep të
xhenetit atij që hedh hapin e parë drejt
mbylljes së debatit edhe pse ka të drejtë.
Jam garant edhe që, atij të cilit nuk gënjen
qoftë edhe për shaka, do t’i jepet një
vilë në mes të xhenetit. Po ashtu jam
garant, atij që është me moral të mirë, do
t’i jepet një vilë në vendin më të lartë të
xhenetit.”14 Për rrjedhojë, debati më i mirë
dhe më fitimprurës është ai që përfundon
sa më shpejt.Nëse burri dhe gruaja e
përvetësojnë këtë princip në jetën e tyre
dhe e vënë në praktikë, debatet familjare
nuk do të devijojnë nga boshti i pajtimit
dhe nuk do të shndërrohen në zënka e
armiqësi. Për më tepër, ata që sillen në
këtë mënyrë, në botën tjetër para se të
shohin vilën që premton Profeti (s.a.s.),
do të shohin që foleja e tyre familjare
është shndërruar në saraj të përjetshëm
në xhenet.
Duhet të kihen parasysh edhe virtytet
e bashkëbiseduesit.
Një prej reflektimeve të të qenurit i drejtë
dhe i ndërgjegjshëm është përmendja e
virtyteve të mira të bashkëbiseduesit në
fillim të debatit, dhe jo fokusimi në anët
negative dhe qortimi i tyre. Në të kundërt,
ta fillosh debatin duke kritikuar e qortuar,
do ta tensionojë bashkëbiseduesin dhe do
të verë në lëvizje egon e tij për të mbrojtur
veten dhe jo të drejtën. Aq më tepër kur
fokusi i debatit nuk është vënia në pah e
të metave të bashkëbiseduesit, por arritja
e një pike të përbashkët në të drejtë.
Përfundimi
Debati edhe pse duket i dobishëm në
plan të parë, nëse nuk zhvillohet duke u
bazuar në principet të cilat i përmendëm
më sipër, sjell më shumë dëme sesa dobi
dhe e prish komunikimin e shëndoshë.
Nga kjo pikëpamje, ai është nga sprovat
e rënda të gjuhës. Është një prej pikave ku
shejtani mund të penetrojë brenda njeriut
dhe ta inkurajojë atë për armiqësi. Është
një ves që ushqen në zemrën dhe ndjenjat
e njeriut mllef e urrejtje. Është ves i keq
që e shkatërron ndjenjën e sigurisë dhe
besimit mes partnerëve, i ftoh ata nga
njëri-tjetri, aq sa mund të çojë deri në
ndarjen e tyre. Kështu që, debati duhet
zgjatur sa më pak dhe duhet të kihen
parasysh principet e përmendura më sipër.
E lusim Allahun (xh.sh.) që të na ruajë nga
e keqja e gjuhës dhe nga debati shterpë
e pa masë!

14. Ebu Davud, Edeb 8 (4800); Tirmidhi, Birr
58 (1993).
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BAZAT
METAFIZIKE TË
SËMUNDJES 1
Mjekësia është shkenca që merret me
sëmundjet dhe mjekimin e tyre. Ekziston
një lidhje e afërt midis planit të pasmë ideor
të sëmundjeve dhe mjekimit. Opinionet dhe
besimet lidhur me entitetin, shkaqet dhe
rezultatet e sëmundjeve ndikojnë vështrimin
mbi mjekimin dhe shërimin. Ndërkaq,
sëmundja është pjesë e pandarë e jetës së
njeriut. Prandaj janë shumë çështje lidhur me
sëmundjen brenda rrjedhës së jetës. Shumë
çështje, si pastërtia, sëmundjet gjinekologjike,
vizita te të sëmurët, përgjegjësitë juridike të
të sëmurëve, trashëgimia, familja dhe fqinjësia
kanë lidhje me sëmundjet. Edhe çështjet
metafizike, si e mira-e keqja, kaderi ose fati i
paracaktuar, dorëzania shpirtërore (tevekkul),
vdekja dhe përtejvdekja janë bindje që i japin
formë konceptit sëmundje.
Në Kur’an dhe në Traditën Profetike
ka shumë tekste të shenjta (nass) të
drejtpërdrejta dhe të anasjella mbi sëmundjen.
Madje, në kuadër të ajeteve dhe haditheve
lidhur me mjekimin, është formuar mjekësia
profetike. Në shkencën e mjekësisë profetike
janë trajtuar shumë çështje, si sëmundjet,
profilaksia, barnat, metodat e mjekimit, normat
juridike dhe moralo-etike që duhen respektuar
në mjekim. Në këtë shkrim do të trajtohen
marrëdhëniet fe-mjekësi, parimet metafizike
dhe konsideratat mbi sëmundjet.
Marrëdhëniet fe-mjekësi
Në të gjitha traditat e vjetra, feja dhe mjekësia
kanë qenë vazhdimisht së bashku. Madje, kjo
bashkësi mund të vëzhgohet në betimin e
famshëm të Hipokratit që pretendohet se e
ka trajtuar mjekësinë për herë të parë si një
entitet shkencor, duke e nxjerrë nga brenda
filozofisë. Betimi në krye të tekstit të betimit
mbi zotat e shëndetit, tregon marrëdhënien e
afërt midis mjekësisë dhe fesë[1]. Pikëpamja
tradicionale mbi mbështetjen e mjekësisë
është që informacionet e para u janë njoftuar
njerëzve me rrugën e revelacionit hyjnor. Edhe
dijetarët myslimanë e kanë pranuar se parimet
themelore dhe shembujt e parë të shkencës
së mjekësisë u janë bërë të ditura njerëzve
20

me rrugën e revelacionit hyjnor. Në një hadith
profetik, Profeti Muhamed (a.s.) tregon se një
ushqim i këshilluar prej tij, “është lavdëruar nga
shtatëdhjetë profetë para tij”[2]. Kjo shprehje,
siç informon se profetët (a.s.) u kanë dhënë
bashkësive të tyre informacione mbi bimët
mjekësore, ashtu dhe tërheq vëmendjen për
ekzistencën e lidhjes së këtyre informacioneve
me detyrën profetike.
Parimet themelore të mjekësisë shpallur
profetëve me anë të revelacionit hyjnor, janë
zhvilluar, pastaj, me anë të eksperimentit,
vëzhgimit dhe analogjisë[3]. Kjo pikëpamje
nuk është diskutuar vetëm nga myslimanët,
por është shprehur edhe nga të krishterët,
madje, nga mjekët idhujtarë romakë. Për
shembull, romaku Galen ndër mjekët e njohur
të periudhës paraislame, ka thënë se burimi
i mjekësisë është hyjnor, duke u shprehur
kështu: “Arti i mjekësisë është evident me anë
të mësimit të Zotit, është dhuratë e Tij, është
një favor i Tij për të birin e njeriut!”[4]
Edhe në Kur’an u është dhënë vend njohurive
lidhur me mjekësinë. Për shembull, në ajetin
ku thuhet se “nga barku i tyre (bletëve) del
lëng ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaç
e shërim për njerëzit. Vërtet në këtë ka mësim
për ata që mendojnë”[5]. Siç shihet, në këtë
ajet kur’anor njoftohet me anë të revelacionit
hyjnor se mjalti është shërues. Këtë të vërtetë
të njoftuar atij në Kur’an, i Dërguari i Allahut
(a.s.) ia ka shprehur bashkësisë së tij me anë
të haditheve “Shërimi është në tri gjëra: Te
mjalti, në veglën e kirurgut dhe në vulosjen
me zjarr” dhe, duke ia këshilluar të sëmurit me
dhimbje barku të konsumojë mjaltë, ka treguar
se si duhet zbatuar mjekimi me mjaltë. Duke
i thënë vëllait të të sëmurit, i cili pretendonte
se, me gjithë që kishte përdorur mjaltë dy ditë
me radhë, nuk kishte gjetur dot shërim, “Allahu
thotë drejt, barku i vëllait tënd gënjen; jepi
mjaltë”, Profeti shprehte bindjen e palëkundur
që ndjente ndaj të vërtetës së njoftuar me anë
të revelacionit hyjnor[6].
Disa religjione, duke pretenduar se mjekimi
nuk mund të pajtohet me bindjen e fatit të
paracaktuar (kader), nuk e kanë parë mjekimin
pozitivisht[7]. Atyre të cilët, duke pretenduar
se “sëmundja vjen si fat i paracaktuar
(kader) nga Allahu”, kanë mbajtur qëndrim
të distancuar, Profeti (a.s.) u është përgjigjur
kështu: “Edhe shërimi me anë të mjekimit
është kaderi i Allahut![8]” Kurse në një hadith
tjetër, ka thënë: “Shërimi është kader. Me lejen
e Allahut, jep dobi[9]”. Allahu që e ka krijuar
sëmundjen, ka krijuar edhe ilaçet e saj. Siç
është Ai që krijon rezultatin, Allahu është edhe
Ai që krijon edhe shkaqet dhe veprimin e tyre.
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Beduinët që shpjegonin lëkundjet
e tyre në çështjen e shkencës së
mjekësisë, e patën pyetur Profetin:
“A të mjekohemi?” Dhe Profeti
(a.s.) u qe përgjigjur: “Mjekohuni!
Allahu ka vënë shpëtim për çdo
sëmundje me përjashtim vetëm
të njërës, pleqërisë![10]”
Marrëdhëniet mjekësi –
metafizikë
Në mendimin e Perëndimit
Modern pas Rilindjes Evropiane,
ashtu siç ndodhi në shkencat
e tjera, edhe në marrëdhëniet
e mjekësisë me fenë dhe
botën shpirtërore ndodhi një
shkëputje. Në mendimin e
Perëndimit modern që fillon së
bashku me Dekartin, opinioni se
trupi i njeriut funksionon si një
makinë, është bërë botëkuptim
mjekësor hegjemon. Në qendër
të mjekësisë, në vend të njeriut
që vuan nga dhimbjet, është
vendosur sëmundja. Vërtetimi i
sëmundjeve me anë të matjeve
dhe analizave, vlerësimi i provave
dhe rezultateve sipas normave
inxhinierike janë pranuar si baza
themelore e mjekësisë[11]. Në
këtë periudhë, trupi i njeriut është
kuptuar thjesht si trup fizik, njeriut
i janë nënvleftësuar ndjenjat dhe
bindjet. Kur mjekësia moderne filloi
ta kuptonte mungesën e botës
shpirtërore, deshi ta mbushte
këtë mungesë me deontologjinë
(etikën mjekësore). Mirëpo, si
rrjedhojë e pandryshueshmërisë
së paradigmave themelore, sot
duket e pamundur të flitet mbi
parimet metafizike të mjekësisë
moderne.
Koncepti metafizikë (mâ ba’de’ttabi’a) është shkenca spekulative
(teorike) që shqyrton të vërtetat
absolute, sipas të cilave,
shkaqet e para të ekzistencës
dhe ekzistenca e çdo gjëje
varen prej tyre[12]. Metafizika
është shkenca që hulumton
jo dukjet, por të vërtetën e
gjërave. Konceptit metafizikë
i janë bërë disa përkufizime të
ndryshme[13]. Ekzistencialistët
e kanë përkufizuar konceptin
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metafizikë kështu: “Shqyrtimi
i ekzistencës siç është dhe
brenda universalitetit, shqyrtimi
i përtejekzistencës për t’ia
ripërftuar intelektit”[14].
Shqyrtimi i të vërtetave
përfundimtare të materies bëhet
me anë të shkencës (spekulative)
të metafizikës, e cila cilësohet si
‘shkenca e të vërtetës’ (ilmu’lhakikat). Dijetarët e Kelamit
(Apologjetikës Islame) pranojnë
se e vërteta e materies është
konstante[15]. Kurse sufistët
(mistikët) thonë se e vërteta
e ekzistencës mbështetet në
emrat (atributet) hyjnorë, me ta
është konstante[16]. Sipas kësaj
pikëpamjeje, qenia (ekzistenca)
është identitet i shfaqjeve të
emrave hyjnorë. Pranimi se
fillimi i ekzistencës ka ndodhur
me emrat e Krijuesit të Lartë si
Qenie e Domosdoshme (vaxhibu’lvuxhud) i bën të kuptimshme tërë
ndryshimet dhe transformimet
lidhur me universin, jetën dhe
njeriun. Me këtë këndvështrim,
del qartazi se edhe sëmundja
dhe vdekja kanë një të vërtetë,
se sëmundja dhe vdekja nuk janë
prishje dhe asgjësim. Si vdekja,
edhe sëmundja është identitet i
shfaqjeve të emrave të Zotit. Në
këto kushte, është e pamundur
që sëmundja të konsiderohet si e
keqe. Disa herë drejtpërdrejt dhe
disa herë anasjelltas, sëmundjet
bartin në vetvete shumë të mira
dhe mbarësi.
Siç është një pretekst për
njohjen e atributit Shafi (Shërues)
të Zotit si dhe për t’iu drejtuar Atij,
sëmundja është edhe pretekst
për njohjen e Zotit si zotërues i
çdo gjëje. Zotëruesi i çdo gjëje
që ekziston është Allahu i Lartë,
prandaj, në ajetin kur’anor na
thuhet të lutemi kështu:
“Thuaj: “O Allah, Zotërues i gjithë
pushtetit! Ti ia jep pushtetin atij
që dëshiron dhe ia heq atij që Ti
do. Ti lartëson kë të duash dhe
poshtëron kë të duash. Çdo e mirë
është në Dorën Tënde! Ti je vërtet
i Plotfuqishëm për çdo gjë. Natën

ia bashkëngjit ditës dhe ditën ia
bashkëngjit natës. Ti e nxjerr
të gjallën nga e vdekura dhe të
vdekurën, nga e gjalla. Ti i jep atij
që dëshiron pa kufij![17]”
Të vërtetën se çdo gjë i përket
Allahut, njerëzit e ndjejnë më
mirë kur mbeten të pashpresë
përballë sëmundjes dhe vdekjes.
“Durimtarët janë ata që, kur u bie
një fatkeqësi, thonë: “Ne i përkasim
Allahut dhe, kur të vijë koha, tek
Ai do të kthehemi![18]”Ashtu siç
shprehet hapur në këtë ajet, në
rast fatkeqësie, besimtarët e
kuptojnë se i përkasin Allahut dhe
kthehen drejt Tij.
Profeti (a.s.) nga njëra anë e ka
mbështetur mjekësinë në baza
të shëndosha, nga ana tjetër ka
theksuar besimin se mjekësia ka
aspektin e saj shpirtëror, se Allahu
është krijuesi i çdo gjëje. Prandaj,
i Dërguari i Allahut, ka tërhequr
vëmendjen si mbi aspektin
përvojësor, ashtu dhe mbi
aspektin shpirtëror të mjekimit.
Mjekimin me lutje e ka këshilluar
krahas mjekimit mjekësor, por ka
treguar se lutja duhet bërë vetëm
duke përmendur Emrat e Allahut
ose duke lexuar ajetet e Kur’anit
mbi shërimin, nuk ka lejuar t’u
hapet dera besëtytnive dhe
supersticioneve. Në një hadith ka
tërhequr vëmendjen se këndimi i
ajeteve me qëllim shërimi është
xhaiz (i lejuar), duke thënë: “Ju
këshilloj dy gjëra si shëruese:
mjaltin dhe Kur’anin.”[19] Veç
kësaj, duke e vlerësuar Ebu
Said el-Hudriun, i cili, duke e
kënduar suren Fatiha me qëllim
lutjeje, është bërë pretekst që
një i sëmurë të gjejë shërim, e ka
miratuar këndimin e Fatihasë me
qëllim shërimi[20].
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Komenti i “Bismilahirrahmanirrahim”
“Bismilah”, ka kuptimin “me
emrin e Allahut”. Duke filluar
me emrin e Allahut, kërkojmë
ndihmën e Tij që puna të jetë
e plotë dhe e suksesshme.
Para ardhjes së Islamit arabët
i fillonin punët duke përmendur
emrat e putnave1 të tyre. Si
p.sh.: Bismilat, bismiluzza... Edhe
te popujt e tjerë ishte zakon që
të fillonin me emrin e mbretërve
të tyre. Një mysliman kur thotë:
Bismilahirrahmanirrahim,
Me emrin e Allahut,
të Gjithëmëshirshmit,
Mëshirëplotit para se t’i hyjë
një pune (para se të lexojë, të
shkruajë, të ushqehet...), tregon
nevojën në vazhdimësi për
ndihmë nga Allahu që t’i dhurojë
atij fuqi për mbarimin e punës
me sukses.
Fjala “Allah” është njëri nga
emrat e bukur të Zotit (xh.sh.).
Me këtë emër thirret vetëm
i Adhuruari me të drejtë, që
është Zoti, pra, Allah nuk quhet
tjetër kush veç Zotit. Madje,
edhe te arabët para Islamit
askush nga putat e tyre nuk
quhej Allah. Këtë e vërteton
edhe vet Kurani kur thotë: “A
njeh ti ndokënd që ka emrin e
Tij?!”2 Allahu i Madhërueshëm
thirret edhe me shumë emra
të tjerë dhe secili emër tregon
njërën prej atributeve të Tij.
Kurse fjala “Allah” përmbledh në
vetvete, pa përjashtim, të gjitha
1. Put: Statujë në formën e njeriut
ose të kafshës që arabët para Islamit
e ndërtonin vet dhe e adhuronin.
2. Merjem, 19:65

24

emrat e bukur të Zotit. Le të
marrim dy emrat e përmendur
pas Bismilahit.
Emrat “Rrahman dhe Rrahim”
kanë në rrënjë fjalën “Rahmet”,
që do të thotë mëshirë, ndihmë,
mirësi. “Rrahman” ka kuptimin “i
Gjithëmëshirshmi”, mëshira e të
Cilit përfshin gjithçka, të mirë e
të keqe, besimtar e mohues, pa
bërë kurrfarë dallimi. Sipas disa
dijetarëve të tefsirit, Rrahman
në këtë ajet ka kuptimin “Rrezak
– Furnizues”. Pra, Allahu i Lartë,
furnizon çdo gjallesë në masën
e duhur, pa nënvlerësuar
askënd. Ashtu si dërgon në
barkun e milingonës ushqimin
e duhur, po ashtu, dërgon edhe
në barkun e balenës së madhe
ushqimin e duhur.
“Rrahim”, ka kuptimin
“Mëshirëshumë, Mëshirëmadh,
Mëshirëplotë”. Kjo, komentohet
nga disa dijetarë se Allahu
është Falës dhe u jep mirësi në
botën tjetër vetëm besimtarëve.
Allahu i Lartë, edhe pse u jep
mirësi të gjithëve në këtë botë,
në botën tjetër për besimtarët
do të ketë dhurata e begati
të veçanta. “Rrahim” shpreh
dhembshurinë. Dhembshuria
e mëshira e Allahut përfshin
gjithçka. Veçanërisht, kjo është
më e theksuar tek të vegjlit e
njerëzve dhe kafshëve kur vijnë
në këtë botë. Si një rrezatim i
kësaj dhembshurie e mëshire,
luani i egër i shërben të voglit
të tij. Pula nënë nuk ha vetë,
por ushqen të vegjlit e saj,

madje ajo është e gatshme t’i
hidhet në sulm edhe qenit për
t’i mbrojtur ata. Ndërsa zogu
nënë, thuajse jeton vetëm për
zogjtë e vet.
O Njeri! Eja në vete! A do të
ishte e mundur që mos të të
njihte e mos të të shikonte
ty Krijuesi i Gjithëlavdishëm,
i Cili bën që të gjitha llojet e
krijesave të kthehen drejt teje
dhe të shtrijnë duart që të të
ndihmojnë përballë nevojave të
tua?! A do të ishte e mundur
që Ai (xh.sh.) mos të të njohë
ty dhe mos të të shohë ty?!
Meqënëse të njeh ty, Ai të
njofton se të njeh përmes
mëshirës së Tij. Atëherë ti
njihe Atë, gjithashtu, përpiqu
ta njohësh duke respektuar
urdhrat e Tij. Kupto me siguri
se ajo që nënshtron universin
e gjërë ndaj teje dhe që e bën
universin të të ndihmojë ty,
megjithëse ti je një krijesë
absolutisht e varfër, e dobët,
e vogël, e pafuiqshme dhe
kalimtare, është e vërteta
e Mëshirës Hyjnore, e cila
përmban urtësi, mirësi, njohje
dhe fuqi.
Me siguri, një mëshirë e tillë si
kjo, kërkon prej teje falënderime
të përgjithshme e të sinqerta
dhe një respekt të madh e
të papërzier. Prandaj thuaj
“Bismilahirrahmanirrahim” dhe
bëje atë si mjet për të shkuar
tek dera e asaj Mëshire, dhe
si ndërmjetësin tënd tek i
Gjithëmëshirshmi Mëshirëplotë.
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Ai ka folur 14 shekuj më pare

(SHËRIM PËR ÇDO SËMUNDJE)
Ai ka folur 14 shekuj më parë
dhe sot shkenca dhe shkencëtarët
përkulen me respekt dhe edukatë
duke i thënë me zë tingëllues:
“Të drejtë paske patur!” Fundja
as që mund të ndodhë ndryshe
sepse ai është i dërguari i Allahut!
Në një porosi profetike të rrëfyer
nga Buhariu, i dërguari i Allahut
ka thënë: “Allahu nuk ka dërguar
ndonjë sëmundje pas të cilës të mos
ketë krijuar edhe një shërim për të!”
Mendoj se fjala më e plotë dhe
përmbledhëse ndër fjalët e
thëna gjer më sot në botën e
mjekësisë dhe si nxitëse për
shkencën, duhet të jetë kjo fjalë
e thënë shekuj më parë nga
Muhammedi (paqja qoftë mbi të).
Pra nëse ekziston ndonjë sëmundje,
pa asnjë diskutim që ekziston
edhe mjekimi i saj. Kjo do të thotë
se një ditë –natyrisht që me
ndihmën e Allahut- për të gjitha
sëmundjet do të gjendet një shërim.
Në një tjetër porosi profetike
thuhet : “Kujdes! Mos lini mangët
mjekimin! Nëse Allahu ka dërguar
një sëmundje, patjetër që pas saj
ka treguar dhe rrugën e mjekimit
të saj. Vetëm një sëmundje nuk ka
mjekim. Dhe kjo është pleqëria!”
Edhe sikur të gjejnë mënyrën
për zgjatjen e jetës, edhe sikur
ta ndalojnë përkohësisht jetën
dhe ta vonojnë vdekjen, përsëri
nuk do të munden ta ndalojnë
udhëtimin njerëzor i cili ka filluar
nga bota e shpirtërave, vazhdon
me fëmijërinë, rininë, pleqërinë dhe
përfundon me vdekjen. Vetëm se
për vuajtjet e kësaj rruge nga lindja
gjer në vdekje, ka shërim, mjafton
që të kërkohet e të gjendet…
Me këtë dhe me shprehje të tjera të
ngjashme, Muhammedi (paqja qoftë
mbi të) e nxit të gjithë njerëzimin
drejt diturisë dhe shkencës.
Njeriu duhet të përpiqet të realizojë
çdo gjë që ndodhet në kuadrin e
të zakonshmes dhe të afrohet në
kufirin e mrekullive. Në fushën e
mjekësisë njeriu mund të shënojë

një përparim që arrin gjer në cakun
e vdekjes. Kur puna vjen tek vdekja,
ajo s`ka shërim. Sepse vdekja, ashtu
si edhe jeta, është një krijim i Allahut,
gjë për të cilën në Kuran thuhet:
“Është Ai që krijoi vdekjen dhe
jetën…” (Kurani, 29:2) Ja pra, edhe
inkurajimi i diturisë dhe i shkencave
kaq është. Të gjithë njerëzit e teorisë
dhe të praktikës duhet të përfitojnë
nga ky inkurajim, duhet të arrijnë
ç`mund të arrijnë, ti vlerësojnë
dhe përpunojnë ato dhe ti vënë
në shërbim dhe përfitim të njeriut.
Në kohën kur Profeti ishte gjallë,
në Medine, mjekët e ardhur nga
jashtë nuk gjenin punë, shkaku
më i rëndësishëm i kësaj ishte
rrespektimi i parimeve të predikuara
në këtë fushë nga Profeti.
Ndërsa në njërën anë i dërguari i
Zotit kryente detyrën e mjekut
të zemrave, nga ana tjetër bënte
pothuaj detyrën e mjekut të
trupave dhe merrte masa për
mbrojtjen e njerëzve përreth
mjedisit të tij edhe nga sëmundjet
trupore, edhe nga ato shpirtërore.
Në kohën e Profetit, murtaja ishte
një sëmundje e tmerrshme që
nuk i pritej dot udha. Ç`të jetë sot
AIDS’i, ashtu ishte murtaja atë kohë.
Shokët e profetit silleshin shumë të
kujdesshëm ndaj murtajës sepse
Muhamedi (Paqja qoftë mbi të)
i porosiste dhe i paralajmëronte
vazhdimisht. Ajo bashkësi njerëzish
të ndritur jetonte pastër mes
vetes në atdheun e vet, por kur
shkonin në vende të tjera edhe
ata i nënshtroheshin rrezikut të
goditjes së murtajës të shfaqur në
botën bizantine të ekspozuar ndaj
sëmundjeve ngjitëse e epidemike.
Një fatkeqësi e tillë ka qenë vdekja
nga murtaja e 30 mijë shokëve të
Profetit në Amvas të Palestinës.
Ishin ditët kur Omeri (Zoti qoftë i
kënaqur prej tij) ishte kalifi i shtetit.
Ai vizitonte dhe ndiqte nga afër
vendet që drejtonte. Këtë herë do të
shkonte në Amvas. Por kur dëgjon
se atje ka rënë murtaja, vendos

të kthehet prapë. Kur e pyesin:
“O Omer nga caktimi i Allahut po
largohesh?” “Po, -i përgjigjet Omeri,po iki nga caktimi i Allahut për tek
caktimi i Allahut!” Kjo tregonte
zgjuarsinë e Omerit i cili dallohej për
përgjigjet e shpejta dhe të gjetura.
A kishte vepruar, vallë, drejt? A
kishte qenë me vend kthimi pas?
Në këto momente lëkundjeje e
dyshimi I pati ardhur në ndihmë
Abdurrahman b. Avfi duke i
përcjellë këtë porosi profetike:
“Nëse dëgjoni se diku ka rënë
murtaja, në asnjë mënyrë të mos
shkoni atje! Dhe nëse në vendin ku
ndodheni, është shfaqur murtaja,
mos dilni e mos ikni prej andej!”
Ja pra, a nuk është kjo porosi
identike me parimin e karantinës
të mjekësisë së sotme moderne?
Këtë e ka thënë i Dërguari i Allahut
shekuj më parë, kurse sot mjekësia
i thotë atij: “E vërtetë, drejt ke folur!”
Në një tjetër porosi profetike ai thotë:
“Ik prej lebrozës siç iket prej luanit!”
Paralelizmi figurativ i përdorur në
këtë shprehje, s`ka të bëjë fare
me ngjasimin e jashtëm të luanit
as me mikrobin e leprozës. Nuk
duhet nënkuptuar as ikja me vrap,
i tmerruar prej kësaj sëmundjeje
si prej luanit. Kuptohet qartë që
i dërguari i Allahut (paqja qoftë
mbi të) më tepër ka dashur të na
porosisë ruajtjen prej sëmundjes,
marrjen e masave parambrojtëse,
luftën kundër saj dhe kërkimin
e mjeteve shëruese. Pra, ajo çka
këshillohet, është karantina dhe
marrja e masave kundër ngjitjes
së sëmundjes. Sa të kujdesshëm
që tregohen njerëzit kundër luanit
e për të mos rënë nën kthetrat
e tij, aq të kujdesshëm duhet të
tregohen edhe ndaj sëmundjes së
lebrozës. Në thëniet e të dërguarit
të Allahut (paqja qoftë mbi të) ka një
dimension dhe thellësi të veçantë.
Të vërtetat në fjalët e tij mund të
rroken vetëm me përpjekje dhe
veprime shumë serioze.
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Duaja ndaj
sëmundjeve
dhe fatkeqësive
Të nderuar lexues!
Krahas masave higjenike që
duhet të marrim për parandalimin e
koronavirusit, të mos lëmë pas dore
edhe lutjet, duatë që këshillohen në
raste të tilla.
ال َّل ُه َلا �ِإ َلٰ َه �إ َِّلا هُ َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم ۚ َلا َت ْأ�خُ ُذ ُه سِ َن ٌة َو َلا َن ْو ٌم ۚ َّل ُه
َّات َو َما فِي ْال أ� ْر ِض ۗ َمن َذا ا َّلذِ ي َيشْ َف ُع عِ ندَ ُه �إِلا
ِ الس َما َو
َّ َما فِي
َ ِب إ� ِْذ ِن ِه ۚ َي ْع َل ُم َما َب ْي َن أ�يْدِ ي ِه ْم َو َما خَ ْل َفهُ ْم ۖ َو َلا يُحِ ُيط
ون بِشَ ْي ٍء ِّم ْن
ات َو ْال أ� ْر َض ۖ َو َلا َيئُو ُد ُه
ِ الس َما َو
َّ عِ ْلمِ ِه �إ َِّلا ب َِما َشا َء ۚ وَسِ َع ُك ْرسِ ُّي ُه
ْ
ْ
ُ
ْ
حِ فظهُ َما ۚ وَهُ َو ال َعل ُِّي ال َعظِ ُيم
ُ ال َّلهُ َّم َيا َحاف ُِظ َيا َحف
 ْاح َف ْظنَا م ِْن َب ِين،الحاف ُِظ أ�ن َْت
َ ِيظ ِن ْع َم
ُأ�يْدِ ينَا َو م ِْن خَ ْل ِفنَا َو عَ ْن أ� ْي َما ِننَا َو عَ ْن َش َما ِء ِلنَا َو م ِْن َف ْو ِقنَا َو َن ُعوذ
 َيا الله، يالله، َيا الله.ِب َع َظ َمت َِك أ� ْن ُن ْغت ََال م ِْن ت َْح ِتنَا
Allahu La ilahe ila hu el Hajul Kajum.
La te’hudhuhu Sinetun ue La Neum.
Lehu me fi’s semeueti ue ma fi’l ard.
Men dhe’l ledhi jeshfeu indehu il’le
bi idhnih. Jea’lemu me bejne ejdihim
ue me halfehum ue la juhituune bi
shej’in min Ilmihii il’le bime Shee’e.
Uesia Kursijjuhu’s semeueti ue’l ard.
Ue la jeuduhu Hifdhuhume ue Hue’l
Alijjul Adhiijm.
Pjesa e parë është ajeti
kursij nga surja Bekare,
dhe pas tij lexohet kjo lutje:
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Allâhumme Jâ Hâfidhu Jâ Hafîdhu,
nia’mel Hâfidhu ente. İhfedhnâ min
bejni ejdînâ ue min halfinâ ue an
ejmâninâ ue an shemâilinâ ue min
feukinâ ue neûdhu bi adhametike en
nugtâle min tahtinâ. Jâ Allah Jâ Allah
Jâ Allah.
Allahu! Nuk ka zot tjetër (që meriton
adhurimin) përveç Tij, të Gjallit, të
Përjetshmit, Mbajtësit të gjithçkaje!
Atë nuk e kaplon as dremitja, as gjumi!
Atij i përket gjithçka që gjendet në
qiej dhe gjithçka që gjendet në Tokë.
Kush mund të ndërhyjë tek Ai për
ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çdo gjë
që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë
që do të ndodhë pas njerëzve, kurse
ata nuk mund të përvetësojnë asgjë
nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai
dëshiron. Kursi’u i Tij shtrihet mbi qiejt
dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i
ruajë ato. Ai është i Larti, Madhështori!
O Allah, O Mbrojtës dhe Ruajtës. Sa
Mbrojtës i Mirë je Ti. Na mbro neve
nga para, nga mbrapa, nga e djathta,
nga e majta, nga lart dhe kërkoj
mbrojtje nga Madhështia Jote që të
mos dëmtohemi nga poshtë nesh! O
Allah, O Allah, O Allah!
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zoti e nderoftË stafIn mjekËsor
pËr punËn e palodhshme gjatË
luftËs me covid-19
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| EDISON HOTI |

COVID-19

dhe qasja profetike
Situata në të cilën gjendet vendi ynë
këto ditë por edhe e gjithë bota mbarë,
e sunduar nga pandemia botërore e
coronavirus, është një situatë mbi
të cilën në mënyrë të drejtpërdrejtë
apo indirekte janë të prekur të gjithë.
Për shumë nga ne është një situatë
e veçantë dhe e panjohur, por bota
ka kaluar shumë të tilla dhe me
pasoja shumë të rënda për njerëzimin.
A mund të parandaloheshin këto
situata, a mund të merreshin më
tepër masa mbi shmangien e këtyre
epidemive, a mund të bënte me tepër
mjekësia parandaluese, ne nuk do
të qëndrojmë mbi këto tema, por do
të sjellim një pjesë të kënvështrimit
Profetik mbi çështjen, do të përmendim
shkurt se si Profeti ynë (a.s.) e bënte
këtë analizë që nga njohja e problemit,
masat mbrojtëse dhe menaxhimi i
problemit.
Ekzistencën e mikrobeve në ditët
e sotme ne mund ta shikojmë shumë
thjeshtë me anë të mikroskopit. Kemi
shumë njohuri dhe informacion rreth
tyre. Dimë që disa nga këto mikrobe
kanë aftësinë që mund të çojnë deri
në sëmundje fatale vdekjeprurëse.
Ndërkohë ekzistencën e këtyre
mikrobeve e gjejmë që herët në
thëniet e Profetit Muhamed (s.a.s).
Në një hadith të transmetuar nga Ebu
Musa El-Eshari (r.a.) Profeti ynë (s.a.s.)
thotë: “Ummeti im zhduket me shpatë
dhe taun.” Shokët e tij e pyesin: “Ne e
njohim shpatën o i Dërguar i Allahut;
por çfarë është taun? “Zotëria ynë ua
përshkruan kështu: “Është i fshehtë për
syrin ashtu siç është edhe xhindi, godet
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në fshehtësi pas shpine si armiku.
Prej tyre fitohet sevapi i shehidit
(dëshmorit).” Ebû Davud, Müsned).
Profeti ynë (s.a.s.) bëri disa sygjerime
për mbrojtje nga sëmundjet infektive, si
dhe pastrimin e trupit dhe mjedisit. Kur
e shikojmë në dritën e këtij informacioni,
shohim se Zoteria ynë (paqja dhe
bekimi i Zotit qofshin mbi të) ishte i
pari që përshkroi mikroorganizmat. Ai
theksoi se murtaja është një agjent i
dëmshëm që nuk mund të shihet me
sy të lirë, përhapet në fshehtësi, dhe
karantina është e nevojshme për të
parandaluar përhapjen e sëmundjes.
Ai gjithashtu nënkuptoi që këto lloj
mikrobesh transmetohen në trupin e
njeriut nga jashtë.
Profeti (s.a.s.) jep disa këshilla për
parandalimin e përhapjes së këtyre
mikrobeve.
Vendos dorën, kur të hapet goja.
Shumica e sëmundjeve të mushkërive
shkatohen prej infeksioneve të cilat
mund të merren me anë të mikrobeve
të marra nga rrugët e frymëmarrjes.
Mikrobet që gjenden në ajër në
momentin që marrim frymë thellë
nëpërmjet bronkeve zbresin në
mushkëri dhe kjo mjafton të bëhet
shkak për sëmundje. Zotëria ynë
(s.a.s.) këshillon: “Kur dikujt nga ju i
hapet goja, të vendosë dorën para
gojës.” (Ebu Davud, Muslim, Musned)
Gjatë hapjes së gojës, duhet të mbyllim
gojën në mënyrë që mikrobet të mos
kalojnë bajamet dhe të vendosen tek
qeset e ajrit. Kështu, në këtë mënyrë,
ne parandalojmë sëmundjet që mund
të transmetohen në traktin e sipërm
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dhe të poshtëm të frymëmarrjes me
anë të ajrit.
Distanca ndaj infeksionit
Në shekullin XIX, pasi grimcat e
pluhurit dhe mikroorganizmat u
panë me mikroskop, të kuptuarit e
distancës midis pacientit dhe njerëzve
të shëndetshëm u përfshi në bazat
e mjekësisë. Për herë të parë në
historinë e mjekësisë, Zotëria ynë
(s.a.s.) për çështjen e distancës midis
pacientëve do të shprehej: “Shmanguni
nga të sëmurët me lebrozë sikur të
shmangeshit nga kafshët grabiqare. Kur
levra zbret në një luginë, ju ikni në një
luginë tjetër. Mos i vizitoni vazhdimisht
pacientët me lebrozë. Kur të flisni me ta,
duhet të ketë një distance prej një ose
dy shtiza midis jush dhe atyre.” (Musned,
Ibn-i Maxhe). Sot, autoritetet mjekësore
rekomandojnë që kjo distancë të mos
jetë më e vogël se 70-80 cm.
Karantina
Gjatë historisë, miliona njerëz kanë
vdekur nga murtaja (taun), ethet, malarja
dhe sëmundje të ndryshme virale që
kërcënojnë njerëzit, duke shkaktuar
vdekje masive. Përhapjet masive
që kanë ardhur në shekujt e kaluar,
gjithmonë mbahen mend me tmerr. Le
të dëgjojmë fjalët e Profetit tonë (s.a.s.)
në lidhje me këtë: “Nëse dëgjoni se ka
një sëmundje taun diku, mos shkoni atje.
Nëse dëgjoni se ka një sëmundje taun
aty ku jeni ju, mos dilni nga atje për të
shpëtuar nga sëmundja. “ “Një person
i cili largohet nga kjo karantine në këtë
vend ka mëkatuar si ai që largohet nga
lufta. Ai i cili vdes duke qëndruar aty ku
e kishte origjinën taun ka shpërblimin e
shehidit (martirit).” (Ebu Davud, Musnad).
Profeti (s.a.s.) e përshkroi karantinën
me kuptimin e saj të plotë dhe garantoi
zbatueshmërinë e saj me thëniet e
mësipërme. Ai e krahasoi personin që
largohet nga karantina me këdo që
dezerton nga lufta dhe u kujtoi njerëzve
pasojat e arratisjes nga lufta. Profeti
ynë (s.a.s.) rekomandoi karantinën për
të parandaluar njerëzit e sëmurë të
infektojnë te tjerët me sëmundjet e tyre,
si dhe të ndalojnë bashkimin e kafshëve
të sëmura me kafshë të shëndetshme.
Në një transmetim të hadithit profetik
thuhet: “Kafshët e sëmura, nuk duhet
të bashkohen nga pronarët e tyre me
ato që janë të shëndetshme”. (Buhari,
Muslimi, Ebu Davud). Për secilën epidemi
si taun, malarja, fruthi etj., pavarësisht
nga lloji i epidemise, Zotëria ynë (s.a.s.)
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urdhëron e thotë: “Të afruarit me çdo
sëmundje përmban rrezik”. (Ebu Davud).
Pra ai (s.a.s.) vendos edhe një herë
theksin e kujdesit që duhet të kemi ndaj
çdo lloj epidemije, virusi apo sëmundjeje.
Përcaktimi i detyrave të duarve
Profeti ynë (s.a.s.), dorën e djathtë e
përdorte për të ngrënë dhe për punë
të pastra, ndërsa e përdorte dorën e
majtë për të pastruar papastërtitë. (
Ebu Davud). Nëse pastroni kokën, gojën,
hundën dhe lëkurën me dorën e majtë
të kontaminuar, ju padashur ndotni
zona të pastra, gjë që është kundër
parimeve shëndetësore. Kur shqyrtohet
historia e mjekësisë, kuptohet që
Zotëria ynë (s.a.s.) është emri i vetëm
që bën ndarjen e detyrave për duart
tona. Ai rekomandoi të përdorni dorën
e majtë në të gjitha punët e papastra
dhe dorën e djathtë në punët e pastra.
Profeti ynë (s.a.s.) pëlqente të fillonte
gjithmonë nga e djathta me pastrimin,
krehjen apo edhe veshjen e këpucëve
(Buhari, Muslimi). Dhe me dorën e majtë
duhet të prekim mbeturinat e trupit, ose
organet nga të cilat ato burojnë. Kështu,
ne nuk kontaminojmë pjesë të pastra të
trupit me mikroorganizma që shkaktojnë
sëmundje.
Teshtitja, mbulimi i gojës
Ebu Hurejra (r.a.) tregon: “Kur Profeti
(s.a.s.) teshtiu, ai vendosi dorën dhe
një pjesë të rrobës së tij në gojë dhe u
përpoq të ulë zërin e tij.” (Ebu Davud). Ky
veprim i Zotërisë tonë (salallahu alejhi ue
selem) është një sjellje e mrekullueshme
që frymëzohet nga një lloj zbulese
hyjnore, si kërkesë e urtësisë hyjnore,
për të mbrojtur njerëzit në mjedise nga
sëmundjet infektive. Në transportimin
e ushqimeve, sidomos ato që janë të
hapura mund të infektohen me mikrobe
me anë të mizave, insekteve, ajrit
nëpërmjet teshtimave apo kollitjes.
Mbulimi i enëve të ushqimit
Fakti që enët e ushqimit dhe pijeve
të jenë të mbyllura dhe të pastra është
gjithashtu shumë e rëndësishme
për shëndetin. Në të vërtetë, Profeti
Muhamed tha: “Mbyllini dyert (ndërsa
shtriheni për të pushuar në mbrëmje).
Mbulojini enet e ujit. Kthejeni enët
boshe me kokë poshtë! Mbuloni enët
e mbushura dhe fikni dritat! Sepse
krijesat e dëmshme nuk e hapin derën
e mbyllur. A nuk janë minjtë që mund
t’ju shkatërrojnë shtëpitë e njerëzve?!
“ (Buhari, Muslimi, Müfred). Ai (s.a.s.)
rekomandon që enët e zbrazëta të

kthehen përmbys ose kapakët e tyre
të mbyllen, në mënyrë që asgjë të
mos mund të futet në to. Nëse dikush
kollitet në shtëpi, ata infektojnë enët
e hapura. Gjithashtu, enët e ushqimit
dhe pijeve duhet të mbahen të mbyllura
për të parandaluar ndotjen bakteriale
me kafshët shtëpiake, mizat, insektet
dhe brejtësit.
Të mos pini ujë duke mbështetur gojën
në enë Profeti ynë (s.a.s) gjithashtu e
ndaloi këdo që të pijë në një enë ku
mund të pijnë edhe të tjerët. (Buhari, M.
Aliyye, en-Nihaya, Ibn Kajimi, Musnad).
Nëse personi që pi ujë ka infeksione
të traktit të sipërm dhe të poshtëm të
frymëmarrjes, ai mund ta infektojë të
gjithë enën dhe lengun që përmban ena.
Të mos ndoten rrobat me jashqitje
Profeti ynë (s.a.s) i kushtoi vëmendje
të madhe pastërtisë së rrobave. Ai
paralajmëroi që mikrobet si urina dhe
gjaku mund të riprodhohen lehtësisht
në rroba. Në një hadith sherif, Profeti
ynë (s.a.s) thotë: “Kur dikush nga ju të
ndërrojë abdes në fushë, të ketë një
vend të butë në mënyrë që urina e tij të
mos kërcejë mbi rroba” (Gümüşhanevî,
Nesîmî). Profeti ynë (s.a.s.) ka treguar
shumë përpikmëri dhe ndjeshmëri
në mënyrë që rrobat të mos ndoten
me urinë. Në ditet e sotme mund të
themi që kjo gjë është shumë më e
mundur të arrihet me anë të kushteve
të përmirësuara që njeriu i sotëm ka,
mjafton kujdesi i treguar.
Gjaku i groposur në tokë
Për rritjen e mikroorganizmave ka
nevojë për karbon i cili ndodhet te
polisakaridet, vaji, proteina, azoti, enzima,
squfuri (në strukturën e koenzimës dhe
proteinave), fosfori, oksigjeni, hidrogjeni,
kaliumi, magnezi dhe hekuri. Meqenëse
këto janë të gjitha në gjak, gjaku përdoret
në mjeksi për të pasuruar shumë
formula të ndryshme. Gjaku ndihmon
që mikrobet të riprodhohen më lehtë
dhe më shpejt. Profeti ynë (salallahu
alejhi ue selem) terheq vemendjen ne
lidhje me këtë temë. Në një ngjarje
përshkruhet kështu duke këshilluar
njerin prej shokëve të tij, Abdullah b.
Zubejrin (r.a.). “Ejani, hiqeni këtë gjak!
Groposeni në tokë në mënyrë që të
mos prekin njerëz, qen apo grabitqarë.”
(Kubra Hâkim, Keşfül ummal, F. Kadir M.
Aliye). Përveç ndjeshmërisë së tij të lartë
ndaj pastërtisë, qëllimi më i rëndësishëm
në këtë rekomandim është të tërheqë
vëmendjen për faktin se meqenëse

gjaku është një vend i përshtatshëm
për riprodhimin e mikrobeve duhej
bërë parandalimi në përhapjen e
mikroorganizmave përmes kafshëve
apo kontakteve te tjera.
Pastrimi i hundëve dhe sekrecioneve
Profeti ynë (salallahu alejhi ue selem):
“Nëse dikush prej jush në xhami, pastron
hundët ose sekrecionet, duhet t’i
pastrojë ato pa prekur tek lëkura apo
rroba e tjetrit.” (Muslimi, Buhariu, Muslimi,
Nesai). Ai gjithashtu rekomandoi nëse
keni sekrecione duhet që ato t’i pastroni
dhe groposni në tokë. Me groposjen në
tokë nënkupton një vend ku nuk do
të prekin njerëzit dhe kafshët. I vetmi
vend ku këto mikrobe që gjenden në
këto sekrecione të kthehen në baktere
të dobishme është toka.
Tharja e kënetave
Profeti ynë (paqja dhe bekimi i Zotit
qoftë mbi të) deklaroi se duhet të
punohej me kënetat që ato të mos
ktheheshin në burime sëmundjesh,
veçanërisht nga malarja. Kur Hz. Aishja
arriti nga Meka në Medine, thotë që
Medina ishte vendi me më shumë
sëmundje në rajonin arab. Profeti ynë
(s.a.s.) dha rekomandime për tharjen e
luginës së Buthanit (Buhari, Muslimi,
Dârimi, Mâce, K.Ummal, Ramuz, L. Ukul).
Groposja në tokë e pjesëve
mbartëse
të
mikrobeve
Hz. Aishja (r.a.) tregon: Profeti
Muhammed (s.a.s) urdhëroi të groposen
në tokë shtatë gjëra që ndahen nga trupi
i njeriut. Këto janë: flokët, thonjtë, gjaku
që rrjedh, gjëndrat menstruale të grave,
dhëmbët, gjaku i mpiksur, placenta (C.
Sağir, F. Kadir, Kenz’ul Ummal).Profeti
ynë (s.a.s) është këshilltari i parë i cili
rekomandon groposjen e sidomos
ketyre katër gjërave: gjaku dhe mpiksja
e gjakut, flokët dhe thonjtë sepse këto
janë një medium për rritjen e mikrobeve
që shkaktojnë shumë sëmundje te
njerëzit dhe kafshët.
Mosndotja e ambjenteve
Ashtu si çdo musliman e mban
shtëpinë e tij të pastër, duhet të
mbajë pastër dhe ambjentin përreth tij,
gjithashtu edhe burimet e ujit. Profeti
ynë (s.a.s.) i ka dhënë një rëndësi
të veçantë pastrimit të ambjentit
përreth dhe muslimanët i kanë dhënë
gjithmonë rëndësi kësaj praktike. Ai
(s.a.s) e ndaloi urinimin poshtë pemëve,
hijeve, burimeve të ujit, ujërave të
ndenjur, në rrugë, fole kafshësh dhe
në vendstrehime të kafshëve. (Muslimi,

Buhariu, E. Davud). Profeti ynë (salallahu
alejhi ue selem) dikur tha: “Mos u bëj
nga ata që janë mallkuar”. Kur sahabët
pyetën: “Kush janë këta?” Profeti ynë
tha: “Ata që abdesojnë dhe ndotin rrugët,
hijet, anët e ujit dhe nën pemë.” (Muslimi,
Mace, M. Zevaid, Faik). Kështu, ai (s.a.s.)
deklaroi se ata që ndotin ambjentet e
përbashkëta me pështymë, sekrecione
të hundëve, urinë dhe feçe do të bëhen
“lanet” në këtë botë dhe në botën tjetër.
Ai (s.a.s.) dëshironte të eleminonte
gjithçka që dëmtonte njerëzit dhe e
konsideronte atë si një nga degët e
besimit.
Izolimi i kafshëve me sëmundje ngjitëse
Profeti ynë (salallahu alejhi ue selem)
nuk e pa të përshtatshme rritjen e
kafshëve të sëmura në vende ku kishte
grumbullime njerëzish siç ishte rasti i
Haxhit dhe Umres. Njëkohësisht ai
(salallahu alejhi ue selem) urdhëroi që të
mos mbani qen, përveç qenit të gjuetisë,
qenit të bariut dhe qenit të bujqësisë
(Buhariu, Muslimi).
Përgatitja e ushqimit në një
mënyrë që nuk shkakton sëmundje
Kur ushqimet shtazore përdoren
pa u gatuar siç duhet, ato mund të
shkaktojnë helmim. Produktet e detit
të pa gatuara mirë, mbeturina të aparatit
tretës dhe urinës së kafshëve, produkte
të mishit te gjallë të pagatuar, prekja
e kafshëve dhe moslarja e duarve
ose frymëmarrja në ambientet me
mikrobe bëhet shkak për sëmundje të
tilla si tifoja, enterokoliti, pneumonia,
murtaja, bruceloza, meningjiti. Për t’u
shmangur nga këto sëmundje, mishi
duhet pregatitur ashtu siç ka urdhëruar
edhe Zotëria ynë. Ai (s.a.s.) në Haxhin
e Lamtumirës, pasi u prenë kurbanet
urdhëroi: “O Sevban! Merrni masa që
mishi të mos mbajë erë dhe të gatuhet
mirë.” (Muslimi, E. Davud, S. Kubra, K.
Ummal).
Kujdesi i përdorimit të ambjenteve
të përbashkëta të tilla si pishina dhe
hamami Njerëzit të cilët vuajnë nga
sëmundje të ndryshme, sidomos nga
sëmundjet e lëkurës nuk duhet të
pranohen në ambjente të tilla si banjot
turke (hamamet) dhe pishina. Në kohen
e Profetit a.s, në Arabi nuk kishte
hamam. Sidoqoftë, ai (salallahu alejhi
ue selem) si një lajm nga gajbi thotë:
“Një vend i panjohur për ju do të çlirohet
së shpejti për ju. Aty do të gjeni shtëpi
që quhen hamame. Atje burrat të mos
futen pa rrobë, dhe gratë e sëmura ose

ato që nuk kanë lindur të mos futen.”
(S. Kubra, M. Mace, Bagdadi). Kjo sepse
kishte rrezik që gratë e shëndosha
të mund të merrnin ndonjë rrezik nga
hamami. Profeti ynë (s.a.s.) në lidhje
me mosfutjen e burrave në banjë pa
rroba ka thënë: “Kush beson në ditën
e Ahiretit të mos futet pa rrobë në
hamam.” (Bagdadi, Nesai, Müsned).
Urdhëron ndalimin e hapjes së pjesëve
private në ambjente të përbashkëta,
për të shmangur imoralitete që mund
të shkaktohen.
Sa u përmendën më lart, jane
veçse disa pika uji në detin e madh
të profetësisë. Sigurisht që nëse do
të zbatoheshin rregullat e sjella nga
Profeti ynë (salallahu alejhi ue selem),
asnjë prej epidemive në histori nuk
do të kishte ndodhur. Në fakt, edhe
Organizata Botërore e Shëndetit
(OBSH) pretendon se i njëjti rezultat
do të arrihet me zbatimin e rregullave
të pastrimit. Sidoqoftë, rregullat e
sjella nga Islami bëjnë të mundur një
jetë të pastër. Islami ka zbritur si fe që
formon mënyrën me te mire të jetuarit
midis njerëzve. Të gjithë njerëzit kanë
të drejtë të jetojnë në një mjedis të
paster. Gjithashtu edhe për njerëzit të
cilët jetojnë në vende të mbipopulluara,
në vende ku ka organizime të mëdha
shoqërore, udhëzimet dhe këshillat
që ka dhënë Zotëria ynë (paqja dhe
bekimet e Zotit qofshin mbi të) do të
mjaftonin deri në Kiamet. Shpresojmë
që me të vërtetë njerëzimi të kuptojë
atë të cilit i janë dhënë çelësat e
kuptimeve të kësaj bote dhe botës
tjetër, Ahiretit. Ai i cili është mësuesi i
dy librave të cilët shpjegojnë të njëjtën
të vërtetë por me gjuhë të ndryshme,
Libri i Universit dhe Kur’ani. Ku edhe
njeriu i sotëm do të ishte në harmoni
me vetveten, do të ishte në harmoni
me shoqërinë, do të ishte në harmoni
me mjedisin, do të ishte në harmoni
me natyrën e krijimit që ka vendosur
Krijuesi i Gjithësisë, i Cili na vendosi
në këtë shtëpi të madhe të njerëzimit.
Receta mjekësore për një shekull të
sëmurë, për një komb të sëmurë dhe për
një gjymtyrë të sëmurë, është ndjekja
e Kur’anit.
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Konsultimi në
çështjet familjare
Një disiplinë themelore që duhet të
theksohet në emër të komunikimit të
shëndetshëm brenda familjes është
konsultimi. Konsultimi është diskutimi
i çështjes me të gjitha palët, shkëmbimi
i ideve, dhe marrja e vendimit më të
saktë para se të veprohet për ndonjë
çështje. Vendimet e njëanshme, pa marrë
pavarësisht nevojat dhe ndjeshmërinë e
bashkëbiseduesve në jetën familjare kanë
shkaktuar dëme të mëdha në komunikimin
brenda familjes. Mbrojtja dhe shpëtimi
nga këto dëmtime është e mundur vetëm
përmes konsultimit për të përmbushur
të drejtat dhe përgjegjësitë që vijnë me
të jetuarit së bashku. Me konsultimin
mes pjesëtarëve të familjes, veçanërisht
bashkëshortëve, synimi është të vazhdohet
lumturia familjare duke siguruar që vendimi
më i saktë të merret bashkarisht, jo vetëm
nga një individ.

ata e shpërndajnë ”(Shura, 38) krahas
faljes së namazit dhe dhënies së lëmoshës
theksohet dhe rëndësia që ata i kushtojnë
konsultimit. Kjo tregon qartë se “konsultimi”
është një parim i rëndësishëm që duhet të
mbizotërojë në të gjitha fushat e jetës në
emër të individit, familjes, shoqërisë dhe
shtetit. Përsëri në Kuran, në ajetet e zbritura
pas lëkundjes së madhe të përjetuar në
betejën e Uhudit, përkundër këtij fakti
urdhri për të Dërguarin e Allahut ishte... “
e konsultohu me ta në të gjitha çështjet.”
(Ali Imran, 159)
Prandaj, është një deklaratë e qartë e
Kuranit që si udhëheqësit ashtu edhe ata
që udhëhiqen ti kryejnë punët e tyre duke
u konsultuar. Në këtë kontekst, individët që
nuk kujdesen për konsultimin, nuk mund të
konsiderohen si besimtarë të mirëfilltë, dhe
familjet dhe shoqëritë që nuk e zbatojnë
atë nuk mund të arrijnë paqen e vërtetë.

Konsultimi-Urdhër Kuranor
Ndërsa sqarohen cilësitë e besimtarëve
në Kuran, “...ata që i përgjigjen thirrjes së
Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht
dhe ata që konsultohen mes vete për punë
të përbashkëta, e nga ajo që Ne ua japim

I Dërguari i Allahut ishte Personi i
Konsultimit
Ai që iu bind më shumë urdhrit kuranor
të konsultimit ishte pa dyshim i Dërguari
i Allahut (pqmt). I mahnitur Ebu Hurejra
(radiallahu anh) shprehte këtë ndjeshmëri.:
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“Unë nuk kam parë askënd që këshillohet
me shokët e tij më shumë se i Dërguari
i Allahut.” (Tirmidhi). Ai i zgjidhte çështjet
për të cilat nuk zbritën ajete, si në Mekë
ashtu edhe në Medinë, duke u konsultuar
me shokët e tij dhe i këshillonte ata
të vepronin në të njëjtën mënyrë. Për
shembull, ai kurrë nuk e la pas dore këtë
praktikë në çështjet administrative: “Nëse
unë do të kisha caktuar një administrator
pa marrë mendimin e muslimanëve, unë do
të kisha emëruar Abdullah ibn-i Mesudin.”
(Ahmed ibn Hanbel) Në një deklaratë të
tillë theksonte posaçërisht rëndësinë që
i kushtonte konsultimit.
I Dërguari i Allahut gjithashtu për të
shprehur paqen, begatinë dhe mirësinë
që konsultimi sjell në jetën e individëve,
familjeve dhe mbarë shoqërisë do të thonte
kështu: “Nëse udhëheqësit tuaj janë më
të mirët ndër ju, nëse të pasurit tuaj janë
njerëz bujarë dhe veprat tuaja kryhen me
konsultim, atëherë, sipër tokës është më
mirë për ju se sa poshtë saj...”(Tirmidhi).
Prandaj, Profeti u përpoq të zgjidhë çdo
çështje me konsultim, duke marrë parasysh
begatinë që do t’i shtonte jetës shoqërore.
Kështu, myslimanët i bëri të përfitojnë nga

idetë e të tjerëve, i bëri pjesë e zgjidhjes
dhe gjithashtu u mësoi të gjithëve të mos
lënë pas dore konsultimin në punët e tyre.
Konsultimi në jetën familjare të të
Dërguarit të Allahut
Kur analizojmë jetën e të Dërguarit të
Allahut (pqmt), shohim se Ai i diskutonte
çështjet familjare me gratë e tij. Në fakt, Ai
nuk kishte nevojë për mendimet dhe idetë
e tyre; sepse përforcohej vazhdimisht me
shpallje hyjnore. Sidoqoftë, dëshironte ta
edukonte ummetin e tij si duhej ti ndërtonin
marrëdhëniet familjare. Përkundër asaj që
dihej dhe zbatohej deri atë ditë, gruaja do të
vendosej në një pozitë të ngritur. I Dërguari i
Allahut (pqmt) e filloi praktikimin nga shtëpia
e tij.
Aftësia për të ushtruar përgjegjësinë
e drejtimit të familjes dhe edukimit të
fëmijëve si duhet varet nga ndihma dhe
mbështetja e bashkëshortëve ndaj njëritjetrit. Në këtë kuptim, Profeti Muhamed
(pqmt) thotë, “Gratë janë “Shakik “i burrave”
(Ebu Davud), domethënë gjysma tjetër.
Në fjalor, secila nga dy pjesët që përbëjnë
të tërën është plotësimi i shakikut të
tjetrit. Prandaj, burrat dhe gratë duhet të
veprojnë nën dritën e këtij hadithi dhe të

ndihmojnë dhe plotësojnë njëri-tjetrin në
jetën familjare. Prania e toneve të ndryshme
në ndjenjat e burrave dhe grave, jo vetëm
që nuk krijon një kontrast dhe konflikt të
plotë, por plotësojnë njëri-tjetrin. Në të
vërtetë, në këtë hadith ka një shenjë se
ndryshimet janë një pasuri dhe kemi nevojë
për to. Në të kundërt, bashkëshortët që
nuk kanë një marrëdhënie të bazuar mbi
këshillimin nuk do të kenë qetësi dhe siguri.
Prandaj edhe Kurani Famëlartë, për një
çështje që ne mund të pyesim: “Edhe për
këtë të këshillohem?” tërheq vëmendjen
në këshillimin e çështjeve familjare duke
thënë: “Nuk kanë gjynah prindërit, nëse
këshillohen dhe merren vesh me njëritjetrin që të ndërpresin qumështin (e
fëmijës) para kohe…” (Bekare, 233). Nga ajeti
kuptojmë se nëse veprohet e kundërta, pra
nëse veprohet pa këshillimin dhe aprovimin
e dikujt prej palëve, do të thotë se është
kryer gjynah. Nëse braktiset këshillimi
dhe veprohet me imponim kemi të bëjmë
me gjynah. Kështu qetësia dhe harmonia
familjare humbet, dhe mbetet përgjegjësia
e rëndë e gjynahut.
Prandaj, është një parim i
domosdoshëm për unitetin, bashkësinë,

paqen dhe harmoninë e dëshiruar në familje,
të qenurit ‘shakik’ (gjysëm) e në të njëjtën
kohë ‘refik’ (shokë). Një nga mjetet më
të rëndësishme për ta arritur këtë është
konsultimi. Përndryshe, nuk do të ketë
besim apo paqe në vendin ku ka çifte që
nuk mund të jenë së bashku me guximin.
Prandaj, Kurani thotë: “A këshillohet edhe
kjo?” Duke shtruar një çështje familjare
që mund të themi, ai mëson rëndësinë
e konsultimit për nënat dhe baballarët:
“... E nëse pas një konsultimi dhe pëlqimi
(prindërit) shfaqin dëshirën për ndërprerjen
(më herët) të gjidhënies, nuk është ndonjë
mëkat për ta… “ (Bekare, 233) Nëse është
bërë ndryshe, pa konsultim, dhe mëkati
kryhet nëse veprohet pa pëlqimin e
ndërsjellë. Pra, konsultimi për këto dhe
çështje precedente është braktisur dhe
në vend të kësaj, “Unë e bëra atë”. Nëse
imponimi vendoset, gjithmonë futen plagë
të reja. Në fund, paqja e familjes mbetet nën
këto plagë të thjeshta që duken të thjeshta
dhe zhduken.
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Vexhi buharaja
dhe figura e shumanshme e një dijetari
orientalist shqiptar i cili u la në hije
për shumë kohë
Fatkeqësisht, ashtu siç
ndodh në shumicën e rasteve,
dhe kjo duket si një virus tek
shqiptarët, nuk i njohim mirë,
për të mos thënë fare, figurat
dhe personalitet tona historike
dhe të sotme. Nuk dimë t’i
vlerësojmë ata intelektualë
të cilët nuk kërkojnë asgjë
nga familjarët dhe populli i
tyre, por vetëm kontribuojnë
për qëllime shumë të larta,
për të thënë dhe hyjnore,
dhe vetëm e vetëm për t’i
shërbyer popullit të tyre pa
asnjë interes, pa dyfytyrësi,
pa qëllime të errëta etj.
Për mua, e tillë ka qenë dhe
figura e të ndjerit, studiuesit
dhe orientalistit të famshëm
shqiptar Vexhi Buharaja. Ai
* Autori i shkrimit është drejtori
ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për
Studime Orientale në Tiranë.

lindi në lagjen e vjetër dhe
të bukur orientale “Murat
Çelepi” të qytetit të bukur
dhe historik të Beratit, më
12 Maj 1920 dhe ndërroi jetë
po atje më 5 Korrik 1987, në
moshën 67 vjeçare, dy vjet
pas ndërrimit jetë të diktatorit
Enver Hoxha, i cili ia shkatërroi
jetën dhe personalitetin Vexhi
Buharasë sa ishte gjallë.
Ai ka qenë letrar, poet,
shkrimtar, orientalist, mësues,
epigrafist dhe përkthyes
shqiptar, i cili ka përkthyer
shumë vepra nga osmanishtja
e persishtja, edhe pse ishte
njohës i nëntë gjuhëve të
huaja, të lindjes e perëndimit.
Babai i tij, Ibrahimi dhe gjyshi
i tij, Ismaili, ishin të njohur në
Berat si njerëz me kulturë të
lartë fetare dhe atdhetare,
dhe që njihnin shumë gjuhë të

huaja gjithashtu, nga të cilët
dhe Vexhiu mori themelet e
kulturës botërore dhe gjuhëve
të huaja.
Mësimet fillore i kreu në
vendlindje. Pastaj shkoi në
Tiranë ku vazhdoi shkollën në
Medresenë e Përgjithshme
në Tiranë, dhe u diplomua
në vitin 1940. Nga ky vit e
deri më 1944 ai qëndroi në
Tiranë ku nisi të punonte
në revistën “Kultura Islame”,
organ i Komunitetit Musliman
në atë kohë. Vitet 1940-1944
njihen si vitet ku ai ishte më i
angazhuar me punë krijuese.
Gjithashtu,
ai
shkruante
poezi dhe shkrime të tjera në
gazetat dhe revistat e kohës,
si në gazetën “Tomorri”, në
revistën “Kultura Islame”,
“Zani i Naltë” dhe “Njeriu”,
ku disa herë shkruante me

39

Di
MARS -2020
PRILL 2020

PERSONALITET

pseudonime për shkak të gjendjes së
pasigurtë komuniste që gjendej në atë
kohë. Disa nga pseudonimet e tij ishin
“Valter Çokdari” dhe “Lulëzira”.
Pas 1944, meqenëse ishte gjendje
lufte, ai u kthyer në Berat për t’u kujdesur
për familjen e tij. Atje, ai nisi fillimisht
të punonte për pak kohë si referent
në shtëpinë e kulturës, por më vonë
dashakeqësit komunistë e burgosën
duke e akuzuar për propagandë kundër
qeverisë së sapo dalë komuniste. Aty në
burg mësoi dhe gjuhën ruse, të cilën pasi
doli nga burgu e dha si lëndë mësimore
në shkollë. Më pas, u kthye në Tiranë
ku vazhdoi studimet në degën e gjuhës
dhe letërsisë, ndërsa në vitin 1965
u pranua në Sektorin e Historisë së
Mesjetës, pranë Institutit të Historisë në
Tiranë. Aty mblodhi, përktheu në shqip
dhe transkriptoi rreth 250 mbishkrime
osmane, ndërsa pas tre vitesh e përzunë
nga aty. Sipas historianit Ahmet Kondo,
i cili në vitin 1995 ka botuar librin “Vexhi
Buharaja - njeriu, poeti, dijetari”, puna
e Buharasë në Institutin e Historisë
si përkthyes nga gjuha osmane u vu
në shërbim të disave që bënë emër
si punonjës shkencorë në mënyrë të
padrejtë në kurriz të tij. Kjo do të thotë
se gjatë punës në Institutin e Historisë,
atë e kanë shfrytëzuar shumë të tjerë
të cilët më vonë u njohën si “specialistë”
të osmanishtes. Me të drejtë, në atë
kohë ka pasur shumë studiues të rinj, të
cilët e mësuan osmanishten nga Vexhi
Buharaja për qëllime studimore. Njëri
prej tyre ishte dhe Dhimitër Antoni, një
arumun (vlleh) ortodoks nga Tirana i cili
sipas wikipedia-s thuhet se prej kujt e
ka mësuar gjuhën osmane, ku përveç
Haki Sharofit e Jonuz Tafilaj, përmendet
dhe emri i Vexhi Buharasë.
Edhe pse mbiemri i tij i vërtetë ka
qenë Çokdari, nga dashuria e madhe që
ka pasur për Orientin në përgjithësi dhe
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Iranin në veçanti, përvetësoi emrin e një
prej rajoneve më të njohura në Iran, atë
të Buharasë.
Vexhiu ka qenë nga përkthyesit
e parë dhe të vetëm shqiptarë nga
puna e palodhur e të cilit sot mund të
lexojmë në shqipen tonë dokumente të
Rilindjes Kombëtare dhe ato të Lidhjes
së Prizrenit. Po ashtu, bota akademike
shqiptare, përveç kontributeve të tjera, i
detyrohet atij për përkthimin e veprave
të mëdha klasike të letërsisë perse, si
“Shah name-ja” (ose “Libri i mbretërve”)
e Firdeusit (e cila fatkeqësisht nuk u
botua sa ishte gjallë ai) si dhe “Gjylistani
dhe Bostani” nga Saadiu, të dy nga
letrarët më të mëdhenj të letërsisë
klasike perse dhe trashëgimisë së
letërsisë botërore. Vexhiu ka përkthyer
gjithashtu nga persishtja dhe veprën
“Ëndërrime” të Naim Frashërit, emrin e të
cilit e mban dhe instituti ndërkombëtar
“Naim Frashëri” në Prishtinë. Po ashtu, ai
përktheu nga osmanishtja dhe dramën
“Besa” të Sami Frashërit.
Pas vetes, Vexhi Buharaja la shumë
historianë dhe studiues beratas të cilët
shkruajtën për jetën dhe kontributet e
tij. Për veprat dhe kontributet e tij janë
shkruar dhe disa libra, ku ndër më të
spikaturit mund të përmendim veprën
“Vexhi Buharaja - njeriu, poeti, dijetari”,
përgatitur dhe pajisur me shënime
nga Ahmet Kondo, dhe botuar në vitin
1995 nga shtëpia botuese “Uegen”
në Berat. Të tjerë që kanë shkruar
për të kanë qenë Yzedin Hima që ka
shkruar librin “Vexhi Buharaja pa mite e
mjegull” (i cili ka mbrojtur me të temën
e masterit). Për të kanë shkruar shumë
personalitete të ndryshëm shqiptarë si
dhe janë bërë seminare për kontributin
e tij në fushën e përkthimeve dhe
dorëshkrimeve orientale. Prej vitesh,
është për t’u vlerësuar dhe kontributi i
pamasë i fondacionit kulturor-iranian

“Saadi Shirazi” në Tiranë, të cilët kanë
botuar dhe shumë shkrime në revistën
“Perla”, si dhe janë botuesit e librave
“Shahname” dhe “Gjylistani e Bostani”.
Libroteka publike e qytetit të Beratit
si dhe medreseja e qytetit kanë
marrë emrin “Vexhi Buharaja” për
nder të tij. Por, për fat të keq, emri i tij
nuk përmendet në asnjë nga librat e
letërsisë shqipe të shkollave të mesme.
Për këtë, përveç sistemit komunist, i
vihet faj dhe pasardhësve të tyre të
cilëve u verbojnë disi sytë ata të cilët
kanë kulturë orientale.
Padyshim, nga kontributet më të
vlefshme nga Vexhi Buharaja, janë
përkthimi i “Shahname-së” dhe
“Gjylistani dhe Bostani”.
Siç përmend akademiku Shefik
Osmani në librin e tij “Panteoni iranian
dhe iranologët shqiptarë”, Shahnameja
është përkthyer në shqip nga dy
iranologë shqiptarë, Sheh Muharrem
Mitrovica dhe Vexhi Buharaja, por në
parathënien e botimit të “Shahnamesë” në vitin 2001 në Tiranë, botuar
nga fondacioni iranian “Saadi Shirazi”,
Shaban Sinani përmend se dhe para 100
vitesh, një përkthim tjetër i Shahnamesë qenka bërë nga rilindësi Sami Frashëri,
i cili paska mbetur në dorëshkrim dhe
nuk dihet se ku gjendet tashmë. Po
ashtu, edhe kryevepra tjetër e letërsisë
perse, “Gjylistani dhe Bostani” është
përkthyer nga dy përkthyes, dijetarë
muslimanë dhe orientalistë të njohur,
Hafiz Ali Korça dhe Vexhi Buharaja.
Përkthimi i parë i librit “Gjylistani”
është botuar nga Hafiz Ali Korça në vitin
1925 në shtypshkronjën “Mbrothësia”
që drejtohej nga Kristo P. Luarasi, por
Vexhi Buharaja nuk e përmend emrin e
tij.
Në veprën “Shah name”, Firdeusi
tregon në formën e poezisë epike
mbi mbretërit e famshëm që kanë

sunduar Persinë (Iranin e sotëm), ku
më e rëndësishme aty është historia e
Rustemit. Këtë epope me titull “Libri i
mbretërve” ai e shkruajti gjatë sundimit
të princit Mahmud, rreth një shekull pas
ardhjes së Islamit në trojet e Persisë. Ajo
ishte një punë kolosale e tij e shkruar
brenda 30-vitesh dhe e cila më pas u bë
kryevepra e letërsisë perse, tashmë gati
prej 1000 shekujsh.
Për kontributet e shumanshme
të orientalistit të famshëm shqiptar,
Vexhi Buharaja, vetëm pas viteve ’90,
domethënë pas demokracisë, dhe
thënë më qartë pas ndërrimit jetë të
tij, vlerat e kontributeve të tij nisën të
vlerësohen disi.
Më 20 dhjetor 1993 iu dha titulli
“Mësues i Popullit” (post mortum) dhe
Qytetar Nderi, kurse që nga data 6
korrik 1994, medreseja dhe biblioteka e
qytetit të Beratit mbajnë emrin e tij.
Emri i Vexhi Buharasë përmendet
gjithashtu në librin “Antologjia e krimit
komunist”, botuar në vitin 2006. Në
vitin 2008, në Tiranë, u botua libri me
titull: “Vexhi Buharaja pa mite e mjegull”,
shkruar nga Yzedin Hima.
Pas një heshtje të gjatë foli edhe
Akademia e Shkencave me Fjalorin
Encikopedik Shqiptar.
Disa nga veprat shkencore të Vexhi
Buharasë
Besa - dramë, Sami Frashëri
Ëndërrimet - përmbledhje poetike,
Naim Frashëri
Katër Stinët - përmbledhje poetike,
Naim Frashëri
Gjylistani dhe Bostani - vepër poetike,
Saadi Shirazi
Shahnameja - vepër poetike, Firdeus
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Ngjarje e
mahnitshme
e profetit
Një ditë, një njeri i varfër
i solli një kalavesh rrushi
Muhammedit a.s., si dhuratë.
Ai ishte shumë i
emocionuar që ishte në
gjendje të sillte dhuratë për
Pejgamberin a.s.
E vendosi rrushin pranë
Pejgamberit a.s., dhe tha: “O
Pejgamber i Allahut, të lutem
pranoje këtë dhuratë të vogël
nga unë!”
Ai ishte njeri i varfër i cili
nuk kishte mundësi për
më shumë. Fytyra e tij
ndriçonte me lumturi pasi
ia ofroi atë dhuratë të vogël.
Ishte e qartë se ai e donte
Pejgamberin shumë.
Pejgamberi, paqja qoftë
mbi të, e falënderoi atë me
mirësjellje. Përderisa burri
shikonte në të me shpresë,
Pejgamberi hëngri një kokërr
rrush. Pastaj hëngri një tjetër.
Ngadalë Pejgamberi e
mbaroi tërë kalaveshin e
rrushit vetë. Ai nuk i ofroi
rrush asnjërit nga ata që ishin
prezent.
Njeriu i varfër i cili e solli atë
rrush u kënaq shumë dhe u
largua.
Shokët e Pejgamberit,
paqja qoftë mbi të, të
cilët ishin përreth ishin të
befasuar.
Zakonisht Pejgamberi a.s.,
ndante me ata çdo gjë që
merrte. Ai gjithmonë do t’u
ofronte atyre çdo gjë që i
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ishte dhënë dhe do të hanin
së bashku.
Zakonisht ai fillonte i pari
për shkak të respektit ndaj
personit i cili ia kishte dhënë
dhuratën. Por, çdo herë ai u
ofronte edhe të tjerëve.
Këtë herë ishte ndryshe. Pa
ia ofruar askujt, Pejgamberi,
paqja qoftë mbi të, e mbaroi
gjithë kalaveshin e rrushit
vetë.
Njëri nga shokët e pyeti
me respekt: “O Pejgamber
i Allahut! Si e hëngre të
gjithë rrushin vetë dhe nuk
ia ofrove asnjërit nga ne që
jemi prezent?”
Pejgamberi, paqja qoftë
mbi të, buzëqeshi dhe tha:
“E hëngra gjithë rrushin vetë
sepse rrushi ishte i thartë.”
Nëse do t’ua kisha ofruar,
ju ndoshta do të bënit fytyra
qesharake dhe do ta tregonit
neverinë tuaj për rrushin.
Ajo do t’ia kishte lënduar
ndjenjat e njeriut të varfër.
Mendova me vete se më
mirë është që unë t’i ha të
gjitha prej tyre me gëzim dhe
ta kënaq njeriun e varfër. Nuk
dëshirova t’i lëndoj ndjenjat
e tij...
Subhanallah, ky ishte
karakteri dhe sjellja e
Pejgamberit tonë të dashur,
Muhammedit, paqja qoftë
mbi të!
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KËSHILLA E URTËSI
NGA FUDAJL IJADI
“Nuk ka zbukurim më të mirë për njerëzit
se zbukurimi me sinqeritet dhe kërkim të
hallallit.”
“Kush ia ka frikën Allahut, nuk e dëmton
asgjë. Kush nuk ia ka frikën Allahut, nuk i
bën dobi asgjë.”
“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.”
“Kush vepron sipas asaj që di, Allahu do ta
bekojë edhe për mësimin e asaj që nuk e di.”
“Besimin do ta përsosësh atëherë kur
fesë i jep përparësi para dynjasë.”
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THOSHTE OMERI R.A.:

“Katër gjëra nga jashtë janë vyrtyt, nga
brenda detyrim:
Shoqërimi me njerëzit e urtë është vyrtyt,
dhe për të qenë pranë tyre është detyrim,
leximi i Kur’anit është vyrtyt, ndërsa
veprimi sipas Kur’anit është detyrim,
vizita e varrezave është vyrtyt, ndërsa
përgatitja për varr është detyrim,
vizita e të sëmurit është vyrtyt, ndërsa
për ta marrë këshillën nga i sëmuri është
detyrim.”
“Besimtari i sigurtë (mu’min) përjeton
gjashtë lloje të frikës:
Nga ana e All-llahut të madhërishëm, që
të mos ia privojë (marrë) imanin (besimin),
Nga ana e meleqëve (shkruesit e
ndershëm), që të mos i regjistrojnë diç për
shok të cilit do të turpërohej në Ditën e
gjykimit,
Nga ana e djallit, që të mos ia prishë
veprat e mira,
Nga ana e melekut të vdekjes, që të mos
ia merr shpirtin papritmas, përderisa ai
është i papërgatitur (gaftet),
Nga ana e dynjasë (kësaj bote), e të
harrojë Ahiretin (botën tjetër),
Nga ana e familjes (bashkëshortja dhe
fëmijët), le të mos stërngarkohet për së
tepërmi rreth tyre, dhe ata ta shmangin nga
përmendja e All-llahut të madhërishëm.
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Po të jeni të vëmendshëm, do dalloni që disa ushqime kanë forma
të ngjashme me organe të ndryshme të trupit. Disa mjekë besojnë
se organe të caktuara mund të kurohen nga frutat apo perimet e
ngjashme me këto organe.
Për një kohë të gjatë, kjo teori është konsideruar e padobishme por
kohët e fundit edhe shkenca konfirmon disa aspekte të kësaj teze. Për
shembull, ngjashmëria midis arrave ndikon në mirëfunksionimin e trurit,
pikërisht për shkak të ngjashmërisë. Le t’i marrim të gjitha me radhë:

1

1. Arrat kanë formë shumë të ngjashme me trurin e njeriut. Këto
fruta të thata janë shumë të rëndësishme për funksionimin e tij, fal
pranisë së vlerave ushqyese shumë të rëndësishme, të tilla si fosfori
dhe magnezi./faktoman.com

2

2. Kërpudhat e ndara janë shumë të ngjashme me veshët. Sipas
disa studimeve, kërpudhat kanë një veprim të dobishëm tek veshët
sepse përmbajnë ergosterol dhe vitaminë D, që është thelbësore për
përmirësimin e dëgjimit.

3

3. Rrënjët e xhenxhefilit, shpesh kanë një formë të ngjashme me
atë të stomakut. Kjo bimë është e përsosur kundër çrregullimeve të
caktuara gastrointestinal. Një nga funksionet e tij është lehtësia për
të tretur ushqimin!

4

4. Në një fetë karotë të prerë shohim ngjashmëri me sytë e njeriut.
Karotat përmbajnë sasi të mëdha të betacarotenit, një vitaminë shumë
e rëndësishme për shikimin. Mungesa e kësaj substance në organizmin
tonë mund të shkaktojë dëme në pjesën e retinës.

5

5. Fasulet kanë ngjashmëri me veshkat. Janë ushqime proteinike që
na japin shumë energj. Gjithashtu ndihmojnë për të ruajtur funksionin
e duhur të veshkave.
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MURTAJA MË FAMËKEQE NË
ISLAMIN E HERSHËM ISHTE
AJO QË NJIHET SI MURTAJA
E EMMAUS-IT, E CILA ISHTE
NJË NGA PËRSËRITJET E
MURTAJËS SË MËPARSHME
TË JUSTINIANIT.
Gazeta Daily Mail ka publikuar një zbulim interesant, atë të një deti të
thellë 400-600 km nën sipërfaqen e tokës, ose më saktë, nën shtresën
e tretë të saj. Deti përmban sasi uji trefish më shumë se uji që gjendet
mbi sipërfaqen e tokës. Zbulimin e kanë prezantuar shkencëtarët në
mars të vitit 2014.
Kështu, ne kemi det mbi tokë, të cilin e shohim, pastaj nën të ka një
kore të butë, nën të cilën vijon shtresa e dytë e tokës, pas të cilës vjen
shtresa e tretë, e cila është e zjarrtë dhe prej së cilës shpërthejnë vullkanet
dhe llavat e shtrira të zjarrit, e nën këtë shtresë ka një det, i cili u zbulua
nga shkenca.
Ta meditojmë këtë formë (të planetit tokë) e pastaj të ndalemi tek hadithi
profetik: “Toka, nga jashtë, duket e kaltër, e bukur, por në brendësi fsheh
zjarr dhe lavë të shkrirë zjarri. Shtresa e jashtme është e mbështjellë me
dete, re dhe qetësi, por nën korën e tokës, ka shtresa të zjarrta, ndërsa
nën këtë shtresë të zjarrtë, ka det të madh.”
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| AISA KOKIÇI |

Mos krahaso
Të krahasuarit me të tjerët është
një mënyrë e zgjidhjes së problemit
e përdorur nga shumë breza dhe në
shumë marrëdhënie ndërnjerëzore.
Gjatë krahasimit të fëmijëve apo
njerëzve tonë të dashur, mendojmë
se i motivojmë dhe i nxisim të bëhen
njerëz më të mirë. Por në të vërtetë
krahasimi është si një helm i cili
shfaq efektin e tij në marrëdhënie
me kalimin e kohës. Personi fundoset
me kalimin e kohës sepse krahasimi
transmeton mesazhin ‘nuk të pranoj
kështu siç je, do të të dua më shumë
nëse ndryshon, vetëm atëherë mund
të të pranoj’. Thënë ndryshe është një
lloj dashurie e kushtëzuar.
Janë të shumtë njerëzit të cilët
i janë ekspozuar krahasimit gjatë
një periudhe të jetës së tyre.
Fatkeqësisht çdo brez i rritur me
krahasim do të vazhdojë të rrisë
fëmijët e tij në të njëjtën mënyrë.

48

Prindi i ndërgjegjësuar duhet
të thyejë zinxhirët e brezave të
mëparshëm dhe të mos lëshojë
helmin e së kaluarës mbi fëmijët e tij.
Gjatë përpjekjes për të ndryshuar
pozitivisht sjelljen e dikujt, mënyra
e krahasimit është mënyra e fundit
që duhet aplikuar. Kjo mënyrë është
gjithnjë në xhepin tonë sepse është
më e thjeshta. Të krahasuarit me të
tjerët është një mënyrë të cilën e kemi
mësuar gjatë rritjes . Kur përjetojmë
situata të ngjashme, vetëdija jonë
nxjerr në pah këtë mënyrë të
mësuar në të shkuarën. Prandaj
duhet një punë e vazhdueshme dhe
këmbëngulëse për të ndryshuar
mesazhet e marra gjatë procesit
të rritjes. Sigurisht që kjo nuk është
diçka shumë e thjeshtë. Duhet t’i
japim vetes dhe mendjes kohën e
duhur për ta realizuar këtë.
Kur përmendim krahasimin,
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në mendje mund t’u vijnë shumë
episode krahasimi si të krahasuarit
me shokët e klasës, të krahasuarit
me bashkëshortin e shoqes, me
vëllanë apo motrën etj. Krahasimi nuk
ngelet vetëm në dimensionin verbal
por ngulitet në memorien e individit.
Pasi kanë parë efektet negative të
të krahasuarit në fëmijëri, shumë
prindër janë ndërgjegjësuar dhe nuk
e aplikojnë këtë mënyrë tek fëmijët e
tyre. Nga ana tjetër vihet re edhe një
lloj krahasimi në mendjen e individit.
Ky është një veprim i reflektuar
tek prindërit të cilët nuk aplikojnë
krahasimin me fjalë. P.sh kur prindi
sheh që fëmija i pare ka folur në
moshën 1 vjeç në mendjen e tij është
koduar mendimi se fëmijët flasin që
në moshën 1 vjeçare. Është i njëjti
prind i cili alarmohet kur fëmija i dytë
nuk flet në moshën 1 vjeçare. Edhe
nëse nuk e shpreh këtë shqetësim
me fjalë, përpiqet të organizojë lojëra
dhe aktivitete të ndryshme për nxitjen
e të folurit të fëmijës. Në këtë rast
mendimi ndikon në veprimet e tij. Kjo
situate bëhet shkak i një lloj mënyre
të krahasuari. Prindi duhet të pranojë
faktin që çdo fëmijë ka një zhvillim të
ndryshëm nga të tjerët, ka moshën
e vet të të folurit dhe të ecurit, dhe
atij i takon të heqë qetësisht të gjithë
pengesat e të folurit. Në të kundërt do
ta sforcojë kot së koti fëmijën, sepse
akoma nuk ka arritur kohën e duhur
të zhvillimit gjuhësor.
Fatkeqësisht krahasimi është një
veprim i cili përdoret shumë nga
prindërit edhe në shkolla. Familjet,
në vend që të pranojnë faktin që çdo
fëmijë ka një aftësi të caktuar nxënieje,
përdorin mënyrën e krahasimit me
fëmijët e tjerë. Nuk janë të pakët
prindërit të cilët bëjnë pyetjen ‘ si
është situata e fëmijës në krahasim
me nivelin e klasës?’. Askush nuk
është i përkryer dhe secili nga ne
ka aftësi të caktuara në fusha të
ndryshme. Askush nuk është perfekt
në çdo fushë.
Kjo është një situate e krijuar
jo vetëm në mes prindërve dhe
fëmijëve, por edhe në mes prindërve.
Prindërit arrijnë të krahasojnë veten
me nënat apo baballarët e fëmijëve

të tjerë. Fëmijët bëhet dëshmitarë të
këtyre situatave. Në një familje pikë
së pari janë prindërit të cilët duhet
të pranojnë njëri-tjetrin dhe më pas
t’ua mësojnë këtë edhe fëmijëve të
tyre. Nëse fëmija sheh këtë qëndrim
tek prindi të jeni të sigurtë se do të
pranojë nënën dhe babain ashtu siç
janë. Dhe si rrjedhojë, këtë qëndrim
do të zhvillojë edhe përballë të tjerëve.
Fëmijët kërkojnë të pranohen
nga prindërit mirë apo keq qofshin
veprimet e tyre. Krahasimi nuk nxit
asnjë lloj motivimi. Në lidhje me tipet e
karaktereve te disa persona mund të
shfaqen shenja agresiviteti, tek disa të
tjerë egoizëm, të mbyllurit në vetvete,
probleme në sjellje etj. P.sh një fëmijë i
cili është mërzitur nga të krahasuarit
me fëmijën e komshiut mund të nxitet
të gënjejë në lidhje me të. Nën ndikimin
e pamjaftueshmërisë se vetëbesimit
mund të shtyhet të gënjejë apo thotë
gjëra të këqija për të rivlerësuar veten.
Dhe është për të ardhur keq sepse
jemi ne prindërit që i shkaktojmë këta
sjellje.
Sukseset e fëmijëve duhen nxitur
me lavdërime të lehta dhe anët që
duhen zhvilluar duhet t’i ushqejmë
me dhemshuri. Një fëmijë i cili merr
një dashuri të pakushtëzuar është i
hapur ndaj ndryshimit dhe zhvillimit.
Mendjen nuk e ka të veshur me ndjenja
negative dhe në këtë mënyrë mund
të përparojë më shpejt. P.sh në rast
se fëmija juaj ka marrë 80 pikë në
një provim, në vend që t’i thoni pse
nuk ke marrë 100, apo kush ka marrë
100, mund të përdorni fjalët ‘paske
marrë një vlerësim të mirë, le t’i hedhim
një sy vendeve ku ke gabuar’. Nëse i
përsërit më mirë këto tema, besoj që
do të marrësh vlerësim maksimal. Pikë
së pari duhet të vërejmë aftësitë që
kemi sepse të zhvillosh një fëmijë do
të thotë të vendosësh një tullë mbi
një tjetër. Të menduarit për tullat e së
ardhmes pa vlerësuar ato që ke në
dorë, dobëson procesin. Nëse tullat
që ke janë të shëndosha, atëherë këtë
duhet t’ia shprehësh fëmijës dhe ta
mbështesësh gjatë rritjes. Në këtë
mënyrë krijojmë një sistem të fortë
për tullat e reja.
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| SINEM AKBULAK |

SINDROMI METABOLIK:
NJË PROBLEM I MADH
SHËNDETËSOR I
QYTETËRIMIT TONË

Jeta është në qendër të ekzistencës
dhe ushqimi është në qendër të jetës.
Të gjitha gjallesat janë në ndjekje të
mbështetjes së tyre për të vazhduar
jetën e tyre. Mosarritja e kësaj ndjekjeje
do të thotë fundi i gjithçkaje. Megjithatë,
nuk është vetëm mungesa e ushqimit,
por edhe abuzimi me të, i cili është
një shkak kryesor për çrregullimet e
ndryshme të shëndetit. Konsumimi i
ushqimit pa ndonjë kriter apo ligjshmëri,
ose pa pasur kujdes ndaj virtyteve si
kënaqësia ose mirënjohja, por me
lakmi dhe shpërdorim, çon në shumë
probleme shëndetësore, mendore
dhe fizike, si në nivelin individual
ashtu edhe në atë shoqëror. Midis
këtyre problemeve ekzistojnë shumë
çrregullime famëkeqe të të ngrënit siç
janë mbipesha, anoreksia nervore dhe
bulimia. Sëmundjet që kanë të bëjnë me
mbingrënien, të tilla si mbipesha, tani
kanë filluar të konsiderohen si varësi
ushqimore, madje edhe si një lloj abuzimi
të substancave, në disa literatura
mjekësore.
Një pasojë serioze e ushqimit
dhe varësisë nga ushqimi është një
gjendje klinike që quhet “sindromë
metabolike” (MetS). Ajo karakterizohet
nga faktorë të shumëfishtë të rrezikut
të sëmundjeve kardiovaskulare, siç janë
obeziteti dhe presioni i lartë i gjakut, kjo
sindromë është njohur si një problem i
rëndësishëm i shëndetit publik në të
gjithë botën. Karakteristikat si gjeografia,
raca, mosha dhe gjinia janë ndikuese
në shpeshtësinë e sëmundjes, e cila
përhapet çdo ditë si një pandemi që prek

afërsisht 20-30% të popullsisë globale
të rritur. Midis të rriturve amerikanë
të moshës 18 vjeç ose më të vjetër,
përhapja e sindromës metabolike u rrit
me më shumë se 35% nga 1988-1994
në 2007–2012, duke u rritur nga 25.3%
në 34.2%.
I përshkruar për herë të parë nga
Dr. Gerald Reaven, MD, në 1988,
sindromi metabolik përmendet
gjithashtu si “sindromë e rezistencës
ndaj insulinës”, “kuartet vdekjeprurës”
dhe “sindromë qytetërimi”. Në vitin
2001, Paneli i Trajtimit të të Rriturve
(NCEP-ATP III) përcaktoi sindromën
metabolike tek të rriturit si kombinimi
i mbipeshës qendrore (perimetri i belit
> 102 cm tek burrat, > 88 cm tek gratë),
hipertrigliceridemia (> 150 mg / dl), HDL
(< 40 mg / dl te burrat, < 50 mg / dl tek
gratë), hipertensioni (presioni i gjakut
> 130-85 mm-Hg), dhe hiperglicemia
(sheqeri esell në gjak > 110 mg / dl).
Në 2005, Federata Ndërkombëtare
e Diabetit (IDF) publikoi një udhëzim
global që përshkruan pragje të
ndryshme për grupe të ndryshme
etnike. Sipas këtij udhëzimi, diagnoza e
sindromës metabolike duhet të bazohet
në obezitetin qendror dhe trigliceridet
e lartë, HDL të ulët, presionin e lartë të
gjakut dhe glukozën e lartë të gjakut
esëll. IDF gjithashtu raportoi se prania e
të paktën dy faktorëve të mjaftueshëm
për të diagnostikuar këdo si pacient të
sindromës metabolike.
Si një nga gjetjet e mundshme
patologjike në sindromën metabolike,
obeziteti qendror vërehet në një në
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tre të rritur. Hipertensioni,
një faktor tjetër vendimtar,
përgjithësisht pranohet se
ka origjinë nga rezistenca
ndaj insulinës në sindromën
metabolike, por tiparet aktuale
të mekanizmit të tij të zhvillimit
ende mbeten të diskutueshme.
Ndërgjegjësimi global për
hipertensionin, trajtimin e tij
dhe mënyrën e kontrollimit të
tij është i ulët dhe ka dallime
të konsiderueshme midis
njerëzve në të gjithë botën. Një
Anketë Kombëtare e Provimit
të Shëndetit (NHANES) që
përfshin 2011-2014 zbuloi se
34% e të rriturve amerikanë
të moshës 20 vjeç e më të
vjetër janë hipertensive dhe të
dhënat e NHANES 2013-2014
treguan se 15.9% e këtyre të
rriturve hipertensivë nuk janë
të vetëdijshëm se janë të tillë.
Dislipidemia, e cila rritet si
rezultat i obezitetit qendror
dhe rezistencës së insulinës
në pacientët me sindromë
metabolike, karakterizohet
nga kolesterol i ulët HDL dhe
trigliceride të larta, faktorët
më të rëndësishëm që rrisin
rrezikun e sëmundjeve
kardiovaskulare. Në një studim
të bërë në vitin 2008, nivelet
mesatare totale të kolesterolit
për burrat dhe gratë amerikane
u gjetën 197 mg / dl.
Prania e diabetit fillestar
ose tolerancës së dëmtuar
të glukozës (sheqerit esëll në
gjak mbi 110 mg / dl) tregon
hapin e parë të kritereve
diagnostikuese të sindromës
metabolike, dhe rezistenca
ndaj insulinës nuk kërkohet
për më tej. Njerëzit të
diagnostikuar me sindromën
metabolike kanë 2.34 herë më
shumë të ngjarë të zhvillojne
diabetin. Një studim i vitit 2011
i kryer në Amerikë raportoi se
afërsisht gjysma e të gjithë
të rriturve kanë dëmtuar
metabolizmin e glukozës si
rezultat i diabetit tip 1, diabeti
i tipit 2 dhe prediabetit.
Diabeti është një sëmundje
mbizotëruese globale e
ng jashme me astmën,
sëmundjet autoimune dhe
kancerin.
Rezistenca ndaj insulinës,
e cila mund të vërehet në

s i n d ro m ë n m et a b o l i ke ,
rrit rrezikun e sëmundjes
kardiovaskulare me 2.35
herë, vdekjet nga sëmundjet
kardiovaskulare me 2.4 herë,
rrezikun e infarktit të miokardit
me 1.99 herë, dhe insultin me
2.27 herë, si të pavarur nga
faktorët e tjerë të rrezikut.
Sidoqoftë, prania e sindromës
metabolike, jo mbipesha,
rrit rrezikun e sëmundjeve
kardiovaskulare. Një tjetër
rezultat domethënës është se
gratë me sindromë metabolike
kanë një rrezik më të lartë të
sëmundjeve kardiovaskulare
sesa burrat. Gratë kanë më
shumë të ngjarë të kenë
dhjamosje qendrore sesa
burrat, kanë një profil të
ndryshëm të kolesterolit
dhe nivele më të larta të
triglicerideve që shkaktojnë
më shumë sëmundje të
arterieve koronare, ndërsa
sindroma e vezores polikistike,
terapitë mbështetëse
hormonale dhe diabeti i
shtatëzënësisë përbëjnë rrezik
shtesë për gratë. Sëmundja e
mëlçisë së dhjamosur, cirroza,
sëmundja kronike e veshkave,
sindroma e vezores polikistike,
çmenduria dhe funksionet
njohëse të ulura janë më të
shpeshta tek individët me
sindromën metabolike sesa
tek popullsia normale.
Trajtimi i sindromës
metabolike
Meqenëse sindroma
metabolike është shkaktuar
nga faktorë mjedisorë dhe
gjenetikë, dhe po shfaqet
tek njerëzit me frekuencë
në rritje, qasjet më të mira të
trajtimit përfshijnë një mënyrë
jetese të rregulluar mirë, me
objektivin kryesor që është
parandalimi i diabetit dhe
sëmundjeve kardiovaskulare
që shkaktojnë kushte fatale
ose paaftësuese. Humbja
e peshës që vjen nga një
program i duhur ushqimi dhe
ushtrimesh fzike, ka një efekt
korrigjues në pothuajse të
gjitha çrregullimet e vërejtura
në sindromën metabolike.
Në trajtimin e sindromës
metabolike, parandalimi i
mbipeshës qendrore duket

se është një zgjidhje prioritare.
Kjo mund të arrihet me një
planifikim jetese që siguron
dhe mban një ulje 7-10% të
peshës totale të trupit duke
kufizuar marrjen e kalorive dhe
rritjen e aktivitetit fizik. Edhe
metodat që rrisin aktivitetin
fizik javor me 150-300
minuta dhe sigurojnë vetëm
një ulje të peshës trupore
prej 5-7%, konsiderohen të
mjaftueshme për të korrigjuar
sindromën metabolike. Kjo
është raportuar veçanërisht
të ketë një efekt pozitiv
në çrregullimet e lipideve,
intolerancën e glukozës dhe
hipertensionin, me një ulje prej
58% të rrezikut të diabetit me
ndryshime shtesë të mënyrës
së jetesës.
Meqenëse një dietë e
rregulluar mirë është një nga
pikat kryesore të ndryshimit
të stilit të jetës për njerëzit me
sindromë metabolike, modele
dietike që janë të kufizuara
në yndyrna të ngopura dhe
kolesterol, të pasura me
karbohidrate komplekse,
të bazuara në një konsum
të bollshëm të frutave dhe
perimeve, dhe rekomandohet
f u q i m i s h t p ë rd o r i m i i
kufizuar i kripës (për ata me
hipertension).
Edhe pse dieta tradicionale
mesdhetare është vlerësuar
si një nga opsionet e gjalla
të trajtimit në parandalimin e
sëmundjes koronare të zemrës
dhe sindromës metabolike,
nuk është e mjaftueshme
për të korrigjuar sindromën
metabolike, përveç nëse dieta
është në rregull me humbje të
konsiderueshme të peshës.
Sipas studimeve të shumta,
rritja e konsumit të lëndëve
ushqyese si peshk, perime,
fruta, bishtajore të thata
dhe kokrra të parafinuara që
janë të pasura me vaj ulliri,
acide yndyrore omega-3
dhe antioksidantë zvogëlojnë
rrezikun e sëmundjeve
koronare dhe vdekjes. Do të
thotë, që pirja e duhanit dhe
përdorimi i alkoolit mund
të rrisë komplikacionet
kardiovaskulare, metabolike
dhe hepatike tek pacientët me
sindromën metabolike.

Pacientët me sindromë
metabolike duhet të
kontrollojnë çdo vit lipidet
e tyre të gjakut, dhe duhet
të mbajnë kolesterolin me
densitet të ulët (LDL) më
të ulët se 100 mg / dL,
kolesterolin me lipoproteinë
me densitet të lartë (HDL) më
të lartë se 40 mg / dL, dhe
nivele të triglicerideve më te
ulëta se 150 mg / dL. Pacientët
me diabet duhet të vendosin
objektivin e tyre të presionit
të gjakut më të ulët se 130/80
mm-Hg. Ndryshimet në stilin
e jetës si stërvitja e rregullt
dhe dieta e kontrolluar janë
jashtëzakonisht thelbësore.
Përdorimi i aspirinës me dozë
të ulët për të parandaluar
komplikimet në pacientët
me sëmundje të arterieve
koronare është gjithashtu ndër
rekomandimet e trajtimit.
Të mirat themelore që
na jane ofruar në formën e
frutave, mishit të kafshëve,
farave dhe dhuratave të tjera
janë një thesar kaq i çmuar, i
pasur dhe i plotë, për të cilin
duhet të jemi mirënjohës.
Sidoqoftë, përtacia dhe
harxhimi i hapin rrugën
mosfalënderimit, sëmundjeve
dhe madje bien ndesh me
mençurinë në univers.
Pothuajse të gjitha qeniet
e gjalla janë të angazhuara në
ndjekjen e këtyre të mirave
dhe sillen rreth këtij qëllimi.
Ne njerëzit jemi të pajisur me
aftësinë për të shijuar dhe
vlerësuar të gjitha llojet e
ushqimit, dhe duhet të ndjejmë
një vlerësim ndaj Krijuesit
dhe të falenderojmë për këto
dhurata. Ashtu siç gjithçka
rrotullohet rreth të mirave,
falënderimi është vendosur
në qendër të pasjes së tyre.
Kjo do të thotë, se mirënjohja
duhet të jetë në qendër të
të gjithë ekzistencës dhe
përmes saj ne të jetojmë jetë
më të shëndetshme fizike,
shpirtërore dhe mendore.
Përktheu Erion Sukaj
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Dihje ishte një sahabi me fytyrë shumë të bukur.
Dihje ishte një sahabi me fytyrë shumë të bukur.
Shpesh herë Xhebraili a.s. i paraqitej Resulullahut me
pamjen e Dihje’s. Një ditë Xhebraili a.s kishte ardhur tek
Resulullahu me pamjen e Dihje’s, Hazreti Hasani dhe
Hyseni të cilët e panë, erdhën dhe u ulën në prehrit e tij.
Pejgamberi (paqja e Zotit qoftë mbi të) deshi t’i largonte
por Xhebraili a.s. i tha:
- O Resulullah përse dëshiron t’i largosh? Kur Fatimeja
falte namazin e tehexhudit Allahu më dërgonte mua dhe
unë tundja djepat e këtyre, dhe kështu Fatimeja mund
të falej e qetë. Ndonjëherë kur nëna e këtyre është në
gjumë vij dhe i bëj të pushjonë kur qajnë. Nuk ka ndonjë
pengesë që të vijnë pranë meje dhe të ulen ne prehrin tim.
- O vëllai im Xhebrail, njëri nga sahabet e mi, Dihje
udhëton shpesh. Sa herë që kthehet nga udhëtimi u
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sjell dhurata këtyre. Kanë menduar sikur je Dihje prandaj
erdhën dhe u ulën në prehrin tënd. Xhebraili a.s. zgjati
duart në Xhennet dhe mori që aty një vesh rrush dhe një
shegë të kuqe. Rushin i’a dha Hazreti Hasanit dhe Shegën
Hazreti Hysenit. Teksa po hanin fruat, një lypësar trokiti
në derë dhe kërkoi pak rrush dhe shegë. Resulullahu
nga zemërgjerësia e madhe deshi t’i jepte por Xhebraili
a.s. e pengoi duke i thënë: “O Resulullah! Ai lypsar është
shejtani. Ai i ka haram të mirat e Xhennetit prandaj kërkon
ti hajë këto të mira me mashtrime.”

Tregim
Njeri nga nxënësit e Imam Adham Ubu Hanifes, Hasan
bin Zijadi tregon:
Një njeri kishte groposur të gjitha paratë e tij por më
vonë e kishte harruar vendin se ku i kishte groposur. I
mërzitur erdhi tek imami dhe i tregoi se çfarë i kishte
ndodhur. Imam Adhami i tha: Këtë natë kaloje duke bërë
ibadet dhe do të kujtohesh!

Nuk kishte kaluar më tepër se çerekun e natës me
ibadet ku iu kujtua vendi. Menjëherë erdhi tek imami dhe
i tha: Si e kuptove këtë gjë? Patjetër që shejtani nuk
dëshiron që ti t’a kalosh natën duke bërë ibadet prandaj
ta ka kujtuar. Por ti përse nuk vazhdove të bësh ibadet
edhe gjatë pjesës tjetër të natës, për të falenderuar
Allahun?
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“NËSE DËGJONI SE DIKU KA RËNË EPIDEMI, MOS
SHKONI NË ATË VEND! NËSE GODET NË NJË VEND DHE
JU NDODHENI ATY, MOS U LARGONI QË ANDEJ PËR T’I
SHPËTUAR!”
PROFETI MUHAMMED A.S.
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