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Kriza morale dhe qëndrimi i muslimanit ndaj saj

FORUMI MUSLIMAN I SHQIPËRISË

Edukata është virtyti më i madh me 
të cilin krenohet dhe  dallohet një 

popull nga popujt e tjerë. Edukata reflekton 
kulturën e popujve dhe civilizimin e tyre. 
Sa më lart të qëndrojë ajo, aq më shumë 
lartësohet civilizimi i një populli, aq më 
shumë tërheq vëmendjen e të tjerëve dhe 
aq më shumë mahnit armiqtë e tij. Në të 
kundërt, sa më shumë të bjerë edukata e 
një populli, aq më tepër humbasin vlerat 
e tij dhe i rrënohet autoriteti para popujve 
të tjerë. Sa e sa popuj kanë sunduar, edhe 
pse nuk ishin besimtarë dhe sa e sa popuj 
të tjerë u lartësuan kur u kapën fort pas 
sjelljeve të mira, drejtësisë, mbrojtjes së 
drejtave etj.?! Sa e sa popuj të tjerë edhe 
nëse kanë qenë muslimanë humbën dhe 
u sunduan pasi humbën sjelljen dhe 
edukatën e tyre?!... Sa më larg të qëndrojë 
një popull apo shoqëri nga sjellja e mirë 
dhe sa më afër të jenë bijtë e tij nga sjellja 
e ulët, aq më shumë do të vuajë ai popull 
nga poshtërimi dhe mungesa e lumturisë. 
Kjo do të thotë se kjo shoqëri po kalon një 
krizë morali që ndoshta do të çojë drejt 
rrënimit. Nga shkaqet e këtij rrënimi janë:

HIPOkRIzIA SOcIALe
Ka njerëz që shkojnë nga fryn era 

dhe u flasin njerëzve me fjalë që atyre u 
pëlqejnë, edhe nëse dikujt tjetër i ka thënë 
të kundërtën pak më parë, madje edhe 
nëse fjalët e tij bien ndesh me parimet 
dhe bindjet e tij. Njerëz të tillë janë me të 
gjithë, edhe nëse njerëzit vetë janë ndryshe 
nga njëri-tjetri, por me disa përdor një 
fytyrë dhe me të tjerët një fytyrë tjetër. I 
Dërguari i Allahut a.s. ka njoftuar, se këta 
janë krijesa më e keqe e Allahut a.xh.: “Do 
të shihni se njerëzit më të këqij janë ata me 
dy fytyra; njërës palë i shkon me një fytyrë 

dhe palës tjetër i shkon me fytyrë tjetër.” 
Njeriu me dy fytyra e ngarkon veten me 
disa ndalesa njëkohësisht. Profeti a.s. 
thotë: “Gënjeshtra të çon në prishje dhe 
prishja të çon në Zjarr.”

MeNdjeMËdHeNjtË:
Një nga dukuritë e krizës së moralit 

tek disa njerëz është mendjemadhësia që 
i ka zaptuar. Ata tregohen kryeneçë me 
krijesat e Allahut, mendojnë se qëndrojnë 
mbi njerëzit dhe se janë më të mirë se ata. 
Të tillë njerëz janë kryeneçët, të cilët i 
Dërguari i Allahut a.s. i ka përshkruar kur 
u pyet për ta: “Më i dashuri prej jush për 
mua dhe që do të më qëndrojë më afër 
Ditën e Gjykimit është ai që ka sjelljen 
më të mirë dhe njeriu më i urryer për mua 
dhe që do të më qëndrojë më larg Ditën 
e Gjykimit janë llafazanët, kryeneçët 
dhe mendjemëdhenjtë.” Disa nga 
cilësitë e këtyre njerëzve janë e folura me 
vetëvlerësim, imponimi në bisedë me të 
tjerët dhe nëse është intelektual përpiqet 
të flasë me fjalë të panjohura për të treguar 
epërsi. Këto sjellje flasin për personalitetin 
e dobët të kryeneçit, që qëndron larg 
njerëzve të zgjedhur, larg zemrave të 
njerëzve dhe do të jetë bashkë me njerëzit 
e urryer për të Dërguarin e Allahut a.s. 
në Ditën e Gjykimit. Kryeneçi përjeton 
një krizë të vërtetë, shkaku i të cilës është 
personaliteti i dobët dhe sëmundjet e 
zemrës, sepse në të kundërt, nëse do të 
mendonin dhe do të logjikonin, Allahu 
a.xh. do t’i ngrinte lart për thjeshtësinë 
dhe moralin e tyre të lartë.

kANALet SAteLItORe
Dukuria që ka goditur popujt në 

rrënjët e moralit të tyre janë kanalet 

satelitore dhe përdorimi i tyre në shërbim 
të rrënimit të moralit, nderit, karakterit 
dhe edukatës. Madje disa njerëz nuk 
janë mjaftuar me rrënimin e vetvetes, 
por kanë bërë edhe fëmijët e tyre pjesë të 
këtij rrënimi – djem apo vajza qofshin- 
duke u bërë shkak për prishjen e moralit 
dhe fesë së tyre. Kështu familjet ua kanë 
hapur derën këtyre televizioneve duke 
parë gjithçka që ato transmetojnë pa e 
ndjerë autoritetin e dikujt që mund t’i 
kontrollojë. Në këtë mënyrë këto familje 
bien preh e provokimit të epsheve, prishin 
autoritetin, përhapin lakuriqësinë dhe u 
përngjajnë popujve të prishur.

Është bërë më se normale, që të rinjtë 
t’i shohësh nëpër trotuare dhe të nxitur 
prej këtyre pamjeve lëndojnë vajzat, 
motrat dhe nënat e të tjerëve. Gjithashtu 
është fakt se morali i shumë të rinjve është 
rrënuar, madje imoraliteti është përhapur 
masivisht në mesin e tyre.

Nuk ka dyshim se Islami e ka ndaluar 
imoralitetin e të gjitha formave dhe i ka 
konsideruar ato ndër gjynahet e mëdha. Për 
të mos mbërritur deri këtu, Allahu a.xh. i 
ka urdhëruar muslimanët dhe myslimanet, 
që: “Thuaji (o Muhamed) besimtarëve që 
të ulin shikimin e tyre” (Nur 30) dhe më 
pas Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe të ruajnë 
organet e tyre (nga imoraliteti).” 

Çdo vepër e ulët ka fillimet e veta 
dhe ndër to është shikimi pa kriter dhe 
këto ajete janë argumenti më i fortë, se 
mos-kontrollimi i shikimit të çon drejt 
veprave imorale. 

Nga ana tjetër shumë prej këtyre kanaleve 
janë bërë urë e përcjelljes së gënjeshtrave, 

e përhapjes së trazirave dhe mungesës 
së stabilitetit në shoqëritë moderne. 
Shpeshherë këtë situatë e nxisin edhe njerëzit 
mendjelehtë dhe të pamoralshëm, që flasin 
për çështje madhore që u përkasin të gjithë 
njerëzve. Në këtë mënyrë ata kontribuojnë 
në përhapjen e opinioneve dhe bindjeve 
që kërcënojnë të tashmen dhe të ardhmen 
e popujve. I Dërguari i Allahut a.s. thotë: 
“Do të vijnë kohë mashtruese, ku besohet 
gënjeshtari dhe përgënjeshtrohet i vërteti, 
besohet tradhtari dhe tradhtohet i besuari 
dhe flasin mendjelehtët.” Të pranishmit 
thanë: “Cilët janë mendjelehtët?!” Profeti 
a.s. tha: “Njeriu pa peshë që flet për çështjet 
e të gjithë njerëzve.” Ahmedi.

Nuk ka dyshim se dukuri të tjera, 
siç janë mosbindja ndaj prindërve, 
padrejtësia, ashpërsia, vjedhja etj. flasin 
për një krizë morale, që po kalojnë 
shoqëritë moderne. Në përfundim  duhet 
të tërheqim vëmendjen për diçka të 
rëndësishme, që është fakti se askush nuk 
duhet të gjykojë për një popull të tërë, se 
ka humbur moralin, duke fshirë kështu 
çdo shpresë për përmirësimin e tyre. Kjo 
nuk është pjesë e sjelljes së besimtarit, që 
e njeh mirë fenë e tij. I Dërguari i Allahut 
a.s. thotë: “Nëse burri thotë “u prishën 
njerëzit” ai është më i shkatërruari në 
mesin e tyre.” Muslimi.

Është detyrë e besimtarit që të verifikojë 
gabimet, të mendojë mirë për Zotin e vet 
dhe të mos e humbë shpresën tek Ai dhe le 
të tregohet optimist. Qëllimi i këtij shkrimi 
është verifikimi i problematikave dhe më 
pas mjekimi i tyre, gjë të cilën duhet para 
të gjithëve ta marrin përsipër muslimanët. 

Administron zekAtin tuAj
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Fetva / investimi nëpër vakëfe 
Përgatiti hoxhë Justinian Topulli

Koha e El-hikrit

Periudha kohore e kësaj kontrate 
është e kufizuar sado e gjatë qoftë ajo. 
Por tradicionalisht një shfrytëzim i tillë 
i tokës zgjat pafundësisht edhe nëse 
në kontratë është përcaktuar koha e 
qëndrimit, pasi është vetë qiramarrësi ai 
i cili vendos nëse do të qëndrojë në të 
ose jo, dhe qiradhënësi nuk ka të drejtë 
ta nxjerrë atë.1 Dijetarët hanefi kanë 
përmendur se nëse qiramarrësi ka bërë 
ndërtime në tokën vakëf apo e ka mbjellë 
atë, ai ka të drejtë të qëndrojë përderisa 
investimi i tij vazhdon të ekzistoj dhe ai 
paguan qiranë e favorshme për tokën e 
marrë. 2 Por sidoqoftë dijetarët nuk kanë 
neglizhuar dy fakte: Së pari lejohet që t'i 
kushtëzohet qiramarrësit që ai të dalë prej 
saj nëse plotësohet koha e rënë dakord, 
sepse zbatimi i kushteve të kontratës është 
më i fortë sesa praktika tradicionale. Dhe 
së dyti, nëse vazhdimësia e qiramarrësit 
dëmton vakëfin, si për shembull nëse 
kihet frikë se ai do ta gllabëroj vakëfin 

1  El-adeuij Ali El-kharshij 7/79.
2  Hashijetu ibn Abidin 5/20.

apo nuk të lejon ushtrimin e të drejtës së 
kthimit të tij, në një rast të tillë lejohet që 
çështja të çohet në gjykatë për të prishur 
kontratën. 3 Nëse investimi i qiramarrësit, 
qoftë kjo ndërtesë apo pemë, një ditë 
prishet plotësisht, pas përfundimit të 
kohës së kontratës humbet e drejta e tij 
për të vendosur për fatin e vakëfit. 4 

•	 El-mursad, në këtë rast lidhet një 
aktmarrëveshje në mes administratorëve 
të vakëfit dhe qiramarrësit, për investime 
dhe ndërtime në tokën e vakëfit, me 
kusht që shpenzimet e kryera në të, të 
jenë borxh, i cili lahet nga të ardhurat 
që fiton qiramarrësi nga ky investim. Pas 
plotësimit të shumës i jepet vakëfit qiraja 
e rënë dakord për tokën. 5

•	 Dhënia me qira e tokës për një 
kohë të gjatë ku në fund objekti i takon 
vakëfit. Në këtë rast toka vakëf i jepet 
me qira një firme apo investitori duke i 

3  Ibid.  
4 Tenkih el-fetaua el-hamidije 2/131, Fethul 

alij el-mailiki 2/252, El-meusuatu el-
fikhije 18/64.

5  Hashijetu ibn Abid 4/402, Bidajetu el-
muxhtehid 2/236, Mexhmua el-fetaua Ibn 
Tejmije 31/224.

Lavdia i takon vetëm Allahut, 
paqja dhe bekimet e Tij qofshin 

për Profetin tonë Muhamed, pas të cilit 
nuk ka profet tjetër, për familjen dhe 
shokët e tij.

Asambleja e Akademisë së Fikhut Is-
lam mori në shqyrtim studimin e para-
qitur para saj në lidhje me temën që ka 
të bëjë me monedhën letër, dhe dispozi-
tat e saj nga ana fetare. Pas diskutimeve 
dhe shkëmbimit të opinioneve ndërmjet 
anëtarëve të Akademisë ajo vendosi:

 
Së pari: Duke u nisur nga fakti se 

monedhat në origjinë janë prej ari dhe 
argjendi e nga fakti se arsyeja pse tek to 
ndodh kamata është –sipas mendimit më 
të saktë të dijetarëve të Sheriatit- vlera 
monetare e tyre;

duke u nisur edhe nga fakti se vlera te 
fukahatë nuk kufizohet vetëm te ari dhe 
argjendi edhe pse metali i tyre është baza;

duke u nisur edhe nga fakti se sot 
kartëmonedha është shndërruar në diçka 
me vlerë dhe ka zënë vendin e arit dhe 
argjendit në shkëmbimin e saj,

duke u nisur edhe nga fakti se në 
kohën e sotme me të vlerësohet çmimi 
i sendeve, ndërkohë që nuk përdoret më 
ari dhe argjendi,

dhënë të drejtën atij të ndërtojë në të 
objekte të ndryshme sipas marrëveshjes, 
të cilat ai do t'i shfrytëzojë për një kohë të 
caktuar dhe pas përfundimit të kohës këto 
investime do të bëhen pronë e vakëfit. 
Një vendim i tillë duhet të sanksionohet 
në aktmarrëveshje që investimi do t'i 
dhurohet apo do t'i shitet vakëfit. Pas 
përfundimit të kohës shitja bëhet me një 
aktshitje të re.6 Aktmarrëveshjes mund 
edhe t'i shtohet një artikull ku i kërkohet 
investitorit pagimi i një qiraje qoftë 
edhe modeste, nga e cila do të mund të 
përfitohet diçka nga vakëfi, për pasojë 
edhe koha e shfrytëzimit mund të zgjatet 
në aktmarrëveshje si kompensim i kësaj 
qiraje.

•	 Ortakëria në mes vakëfit dhe 
investitorit. Në këtë rast administratorët 
e vakëfit u ofrojnë tokën investitorëve 
dhe ndajnë përqindjen e përfitimit nga ky 
investim sipas kontratës së rënë dakord. Në 
këtë kontratë duhet të përcaktohet që mbas 
një farë kohe të rënë dakord, investitori ortak 

6  El-ixharetu muntehije bi temlik e botuar 
në revistën e Akademisë së fikhut Islam 
nr.12.

(jo vakëfi) duhet t'i shesë pjesën e tij vakëfit 
me këste apo me një dorë të vetme. Në këtë 
rast nuk lejohet që ortakut investitor t'i 
jepet pronësia e tokës së vakëfit, qoftë edhe 
pjesërisht, vetëm me kushtet e zëvendësimit 
të vakëfit. Pra në këtë rast ortakëria mbyllet 
në favor të vakëfit. 7

Duke qenë se natyra e investimit 
pranon edhe humbjen edhe fitimin, 
por pasuria e vakëfit është e veçantë 
dhe për qëllime bamirëse, dijetarët 
kanë kushtëzuar që pronat e vakëfeve të 
administrohen me përgjegjësinë më të 
madhe dhe për investimet e mundshme 
tu jepet përparësi atyre që janë më të 
sigurta dhe më fitimprurëse. Për këtë 
qëllim duhet të ketë studime serioze dhe 
kontroll të rreptë në administrimin e 
këtyre vakëfeve, si për sigurinë e fitimit 
dhe mos abuzimet ashtu edhe për llojin e 
investimit dhe investitorit që duhet të jetë 
në pajtim me normat e Sheriatit. Allahu e 
di më së miri.

7  Studimet dhe vendimet e konferencës 
së parë të financës islame e zhvilluar në 
Dubaj në 23-25/6/1399 h.  

duke u nisur edhe nga fakti se njerëzit 
ndjejnë qetësi në depozitimin dhe për-
dorimin e saj financiar,

duke u nisur edhe nga fakti se me 
të shlyen përgjegjësitë dhe pagesat e 
përgjithshme, edhe pse vlera e saj nuk 
qëndron tek vetë ajo, por tek diçka jashtë 
saj, e që është besueshmëria e saj si mjet 
ndërmjetës qarkullimi dhe shkëmbimi, e 
që është pikërisht ky sekreti i pranuar i 
vlerës së saj;

duke u nisur edhe nga fakti i verifi-
kuar se shkaku pse kamata ndodh tek ari 
dhe argjendi është vlera e tyre monetare, 
fakte këto të cilat të gjitha përmbushen 
edhe te kartëmonedha, atëherë Asamble-
ja e Akademisë së Fikhut Islam vendosi 
se:

Kartëmonedha është para më vete, e 
pavarur, që mbart dispozitat e arit dhe 
argjendit, jepet zekat për të, dhe se tek 
ajo ndodh kamata me të dyja llojet e 
saj: kamata e vonesës (arab. nesie: delay 
usury) dhe kamata e shtimit (arab. fadl: 
excess usury), plotësisht ashtu siç ndodh 
edhe me arin dhe argjendin. Ky gjykim 
jepet duke u nisur nga vlera monetare 
e kartëmonedhës në bazë të krahasimit 
të saj me arin dhe argjendin, kështu që 
kartëmonedha merr të gjitha dispozitat e 

parasë dhe mbart të gjitha detyrimet që 
obligon Sheriati për të.

Së dyti: Kartëmonedha konsiderohet 
monedhë më vete dhe e pavarur, njëlloj si 
monedha e arit dhe argjendit apo çfarëdo 
monedhe tjetër me vlerë. Po kështu çdo 
kartëmonedhë konsiderohet lloj më vete, 
numri i tyre është aq sa është edhe numri 
i organizmave që e nxjerrin atë në vende 
të ndryshme, pra se kartëmonedha sau-
dite është lloj më vete, kartëmonedha 
amerikane lloj tjetër më vete, e po kështu 
çdo kartëmonedhë është një lloj i pavarur 
më vete. Kështu që duke u nisur nga kjo, 
kamata ndodh edhe tek kartëmonedhat, 
kamata e vonesës dhe kamata e shtimit, 
ashtu siç ndodh kamata edhe tek ari dhe 
argjendi apo tek çfarëdo monedhë tjetër.

 
E gjitha kjo do të thotë se:
           
a) Nuk lejohet shitja e kartëmoned-

have mes njëra-tjetrës apo me llojet e 
tjera të monedhave, ar, argjend, etj, në 
distancë kohore. P.sh. nuk lejohet shitja 
e Rijalit Saudit me një monedhë tjetër, 
në vlera të ndryshme dhe në distancë ko-
hore, nëse ky shkëmbim nuk kryhet aty 
për aty në mes palëve (dorë për dorë).

 
b) Nuk lejohet shitja (shkëmbimi) e 

së njëjtës kartëmonedhë me të njëjtin lloj 
të saj me diferencë të ndryshme vlerash, 
qoftë kjo në distancë kohore ose edhe 
dorë për dorë. P.sh. nuk lejohet shitja 
(shkëmbimi) në mes 10 Rijalëve Sau-
ditë kartëmonedhë me 11 Rijalë Sauditë 
kartëmonedhë, në distancë kohore apo 
edhe dorë për dorë.

 
c) Lejohet shitja e llojeve të ndryshme 

të monedhave në mes njëra-tjetrës, nëse 
ky shkëmbim kryhet dorë për dorë. P.sh. 
lejohet shitja e Lirës Siriane apo Liban-
eze me një Rijal Saudit, qoftë kjo kartë-
monedhë apo argjend, qoftë më shumë 
apo më pak. Lejohet shitja e Dollarit 
Amerikan me tre Rijal Saudit, qoftë edhe 
më shumë ose më pak, nëse ky shkëm-
bim kryhet dorë për dorë, po kështu lejo-
het shitja e Rijalit Saudit argjend me tre 
Rijal Saudit kartëmonedhë, më pak ose 
më shumë, dorë për dorë; sepse kemi të 
bëjmë me shitje ndërmjet llojeve të ndry-
shme dhe fakti që kanë të njëjtin emër 
nuk ndryshon asgjë, ndërkohë që kemi 
të bëjmë me realitete të ndryshme.

 
Së treti: Është e detyruar dhënia e 

zekatit për kartëmonedhat, kur ato vetë 
arrijnë vlerën më të ulët të nisabit të arit 
ose argjendit, ose kur arrijnë vlerën e ni-
sabit duke u bashkuar me monedha të 
tjera apo me vlerën e mallrave të përgat-
itura për tregti.  

 
Së katërti: Lejohet përdorimi i kartë-

monedhave si pasuri kapitale, në shitjen 
paraprake (forward buying) ose në or-
takëri.

 
Allahu e di më së miri; paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë për Profetin tonë 
Muhamed, për familjen dhe shokët e tij.

 
Burimi: http://www.themwl.org/Fat-

wa/default.aspx?d=1&cidi=89&l=AR

dispozitat e kartëmonedhës
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Falënderimi është për Allahun, Zo-
tin e gjithësisë dhe salavatet e se-

lamet janë për të fundmin e Pejgamberëve 
Muhamedin alejhi selam, për familjen 
dhe shokët e tij. Urdhërimi për mirë dhe 
ndalimi nga e keqja është një nga çështjet 
bazë të fesë sonë të nderuar. Është ajo gjë 
e cila e dallon Ymetin tonë prej ymeteve 
të tjera.

Allahu xh.sh. thotë  në Kuran: “Ju jeni 
populli më i mirë i dalë për njerëzimin, 
sepse ju urdhëroni që të bëhën vepra të 
mira, ndaloni të këqijat e besoni Alla-
hun.” (Al-Imran, 110.) Ky ajet është tepër 
i qartë se sa e rëndësishme është: këshil-
limi, udhëzimi dhe urdhërimi për bërjen 
e të mirave e lënien e të këqijave. Por çfarë 
domethënie ka ky term në fenë Islame? 
Këtë përgjigje dijetarët e Islamit e kanë 
dhënë duke na thënë se:

EL-MA’RUF (e mira) është një emër 
përmbledhës i të gjitha gjërave të cilat 
janë të dashura tek Allahu dhe me vepri-
min e tyre fitohet kënaqësia e Tij, siç janë 
besimi apo adhurimi. Ky emër nënkup-
ton çdo punë e cila njihet nga logjika dhe 
feja si “e mirë”.

EL-MUNKER (e keqja) është një emër 

Oazi i shpirtit / Urdhërimi për të mirë 
dhe ndalimi nga e keqja

Nga hoxhë Migen Matraku

përmbledhës i të gjitha gjërave të cilat 
janë të urryera tek Allahu, janë të ndalu-
ara (haram) prej Tij. Ky emër nënkupton 
çdo punë të cilën e ka ndaluar apo kriti-
kuar Sheriati (ligji fetar) dhe e kanë urryer 
mnendjet e ndriçuara.

Duke parë këtë përkufizim të këtyre 
dy termave se çfarë janë në të vëtrtetë, ne 
jemi të urdhëruar si besimtarë t’i  përm-
bahemi me aq sa kemi mundësi. Kështu 
na mëson dhe vetë Pejgamberi paqa e be-
kimet e Allahut qofshin mbi të kur thotë: 
Nëse ndonjëri prej jush sheh një të keqe, ta 
ndryshojë atë me dorën e tij, nëse s’mundet 
me gojën e tij e nëse s’mundet me zemrën e 
tij e ky është besimi më i dobët.

Ne jemi të detyruar të endemi midis 
këtyre tre gjëndjeve sipas mundësive 
tona dhe sipas përgjegjësive tona. Për 
këtë na flet Pejgamberi paqa e bekimet 
e Allahut qofshin mbi të kur thotë: Çdo 
njëri prej jush është një bari (prijës) dhe të 
gjithë ju jemi përgjegjës pë rata që keni nën 
përgjegjësinë tuaj.

Por si duhet që të jemi ne në bërjen e 
këtij adhurimi?

Allahu xh.sh. na jep një shembull të 
bukur dhe urdher njëkohësisht kur thotë 
në Kuran: ( Urdhëroje familjen tënde, që 
të falë namazin dhe ji i qetë (durimtar) e i 

vazhdueshëm në të…) (Ta-Ha,132)
Me këtë shembull dhe urdhër njëko-

hësisht Allahu na mëson që të jemi të ku-
jdesshëm në këtë gjë, sepse pas urdhërimit 
apo udhëzimit vjen një sprovë për njëriun 
që e ka emrin: arrogancë. Allahu xh.sh. na 
e shëron këtë sëmundje duke na thënë: 
(dhe ji i qetë (durimtar) e i vazhdueshëm). 
Kjo, sepse durimi i vazhdueshëm e largon 
njeriun mga vetëkënaqësia, arroganca apo 
mendjemadhësia.

Për këtë arsye Allahu e dallon urdhëri-
min për të mirë e ndalimin nga e keqja 
si cilësi të besimtarëve e lënjen e tyre si 
cilësi të hipokritëve. Në Kuran Allahu 
xh.sh. thotë: (Besimtarët dhe besimtaret 
janë miq për njëri-tjetrin. Ata urdhërojnë 
që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë 
të këqijat…)(Teubeh,71) e në ajetin tjetër 
thuhet: (Hipokritët dhe hipokritet janë 
të ngjashëm me njëri-tjetrin, kërkojnë të 
bëhen vepra të këqija e pengojnë të mi-
rat…)(Teubeh,67).

Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga 
e keqja është një nga shkaqet kryesore të 
ndihmës së Allahut për ne mbi tokë: (Al-
lahu i ndihmon ata të cilëve nëse u japim 
pushtet në tokë, kryejnë faljet (namazin), 
japin zeqatin, urdhërojnë për të mira e 
pengojnë të keqen….)(Haxh,41).

Urdhërimi për të mirë dhe ndal-
imi nga e keqja është një nga shkaqet e 
shpëtimit tonë prej dënimit të Allahut: 
(A ka pasur njerëz të mençur tek popujt 
para jushqë pengonin ngatërresat në 
tokë, përveç disave prej tyre që I shpëtu-
am Ne?! ata që bënin të këqija, jepeshin 
pas kënaqesive dhe ishin gjynahqarë.)
(Hud,116).

Po e mbyll shkrimin tim me një thënje 
të Imam Shafiut Allahu e mëshiroftë:

Kush e kritikon vëllain e tij fshehurazi 
e ka këshilluar dhe zbukuruar atë e kush 
kritikon haptazi vetëm se e ka poshtëruar 
dhe shpërfytyruar atë. Allahu xh.sh. na 
dhëntë sukses në këtë punë të rëndë-
sishme të fesë tonë dhe ne me këtë punë 
të fitojmë kënaqesinë e Tij. Amin.

Me emrin e Allahut të Lartësuar. 
Allahu thotë: ”…që frenojnë 

mllefin, që u falin (të keqen) njerëzve, e 
Allahu i do bamirësit.” Ali Imran 134. 
Gjithashtu Allahu ka thënë: ”Ti je i butë 
ndaj atyre vetëm nga mëshira e Allahut, 
por sikur të ishe i ashpër dhe zemërfortë 
do të iknin prej rrethit tënd. Prandaj faljau 
dhe lutu të jenë të falur dhe konsultohu 
me ata në punë…”. Ali Imran 159.

Muhamedi alejhi selam ka thënë: 
”Kush e përmban hidhërimin e tij, Allahu 
ia mbulon të metat, dhe kush përmban 
mllefin e tij, edhe pse ka mundësi të 
hakmerret, Allahu ia mbush zemrën me 
shpresë Ditën e Gjykimit”. Silsile Sahihah 
e shejh Albanit-Allahu e mëshiroftë-.

Njeriu në këtë jetë të dunjasë është në 
sprovë, sado që mundohet të jetë i drejtë 
në raport me njerëzit dhe të shpëtojë nga 
e keqja e tyre në fjale dhe vepër, le të jetë 
i qëndrueshëm për shkak të divergjencave 
të njerëzve.

Muhamedi alejhi selam ka thënë: 
”Njerezit janë si metalet e arit dhe 
argjendit”. Muslimi.

Ka mundësi të gjejë ftohje prej 
shokut, apo ashpërsi dhe vrazhdësi në 
fjalët e fqinjit, e që prej kësaj nuk ka 
shpëtuar askush, e sikur të shpëtonte, do 
të shpëtonte Muhamedi alejhi selam, i cili 
ishte i butë, i qetë, i mëshirshëm, i afërt 
me njerëzit, bujar, por megjithatë edhe 
ai hasi në: keqtrajtim, izolim, largim, 
gurëzim, saqë i rrodh gjak nga dy këmbët 

Frenimi i mllefit dhe falja ndaj njerëzve
Nga hoxhë Valdet Kamberi

e tij të ndershme. 
Kur i shkon atij Meleku i Kodrave 

dhe i thotë: -Nëse dëshiron do t’i bashkoj 
atyre dy malet,- ndërsa i Dërguari i 
Allahut i përgjigjet: -Shpresoj që Allahu 
të nxjerr nga palca e tyre pasardhës, që do 
ta adhurojnë Allahun një të vetëm, duke 
mos i bërë shok.- Transmeton Buhariu 
dhe Muslimi.

Kjo nuk është gjë tjetër pos praktikim 
i fjalës së Allahut, ku thotë: ”Ti merri 
me të mire, urdhëro për vepra të mira 
dhe hiqu nga injorantët!”- A’raf 199. 
Po ashtu rasti i beduinit, që e kishte kapur 
të Dërguarin e Allahut për rrobash, duke 
e tërhequr me forcë, saqë kishte lënë 
shenja në qafën e të Dërguarit, duke i 
thënë: -Më dhuro nga pasuria e Allahut 
që ti zotëron.

Islami na nxit në pajtimin mes 
armiqve, dhe në këtë rast ka lejuar edhe 
gënjeshtrën, për shkak të realizimit të 
interesave të përgjithshme: largon zilinë, 
urrejtjen, armiqësinë dhe derdhjen e 
gjakut, e në vend të saj mbjell: dashurinë 
dhe butësinë, paqen, sigurinë. E gjithë 
kjo bëhet duke falur dhe frenuar mllefin, 
e me këtë arrihet një mirësi e madhe dhe 
mënjanohet një e keqe e madhe.

Vëllezër të nderuar: le të ruhemi nga 
sprovat, qofshin ato sprova të cështjeve 
të kësaj bote, apo sprova për të cilat nuk 
di askush tjetër pos Allahut. O Allah, ne 
kërkojmë mbrojtje nga sprovat, ato të 
dukshmet dhe të padukshmet. Amin.

Ndalimi i figurave 
me shpirt

1-) Nga Abdullah Ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur 
prej tyre dyve) transmetohet se i Dërguari i Allahut 
(alejhissalatu uesselam) ka thënë: “Me të vërtetë ata që i 
bëjnë këto figura do të dënohen në Ditën e Gjykimit dhe 
do t’u thuhet: “Tani sillini në jetë këto krijesa!” Buhariu 
dhe Muslimi.

2-) Nga Ebu Talha (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) 
përcillet se i Dërguari i Allahut (alejhissalatu uesselam) 
ka thënë: “Mëlekët nuk hynë në ato shtëpija ku ka qen 
dhe figura.” Buhariu dhe Muslimi.

3-) Nga Ebul-Hejjaxh El-Esedij transmetohet se ka 
thënë: “Ali ibn Ebi Talibi (Allahu qoftë i kënaqur prej 
tij) më ka thënë: Vërtet do të dërgoj në të njëjtin mission 
për të cilën më ka dërguar më parë i Dërguari i Allahut 
(alejhissalatu uesselam); Mos li skulpturë (idhull) pa e 
shpërfytyruar dhe asnjë varr të ngritur pa e sheshuar!” 
Në një version tjetër ka thënë: “Mos le asnjë figurë pa e 
shpërfytyruar.” Muslimi.
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Ndërmjet mendimtarëve të hershëm 
muslimanë të ekonomisë ka qenë 

Ebu Jusufi (731-798), një nxënës i imam i 
Ebu Hanifes. Ebu Jusufi ka qenë kryekadi i 
kalifit abasid Harun Rashidit, për të cilin ai 
shkroi Librin e Taksave (Kitab el-Haraxh). 
Ky libër përvijon idetë e Ebu Jusufit mbi 
taksimin, financat publike dhe prodhimin 
bujqësor. Ai diskutoi mbi taksat propor-
cionale në prodhim, në vend të taksave fikse 
mbi pronën, si më superiore për një stim-
ulim të rritjes së sipërfaqes së tokës të kulti-
vuar. Ai gjithashtu mbrojti idenë politikës së 
faljes së taksave, e cila favorizon prodhuesin 
dhe administratën e centralizuar të taksave 
për të pakësuar korrupsionin. Ebu Jusufi fa-
vorizoi përdorimin e të ardhurave nga taksat 
për infrastrukturën socio-ekonomike, dhe 
përfshiu në diskutim tipa të ndryshme tak-
sash, si taksën e shitjeve, vdekjes dhe tarifat 
e importit.

Diskutimet e hershme mbi benefitet e 
ndarjes së punës përfshihen në shkrimet e 
Kabusit, Gazaliut e Farabiut, Ibn Sinës, Ibn 
Miskevejhit, Nasirudin Tusiut, Ibn Hal-
dunit dhe Esed Davaniut. Tek ata diskutimi 
përfshiu ndarjen e punës brenda ekonomisë 
shtëpiake, shoqërisë, punishtes-fabrikës dhe 
ndërmjet kombeve.

Shumë dijetarë e gjurmojnë historinë e 
mendimit ekonomik brenda botës musli-
mane, e cila e përjetoi kohën e saj të artë 
nga shek. VIII e deri në shek. XIII. Një temë 
e zakonshme ndërmjet këtyre dijetarëve ka 
qenë lavdërimi i veprimtarisë ekonomike 
(tregtisë), madje edhe akumulimi i pasurisë. 
Mendimtari persian Ibn Miskevejhi vëren: 
“Kreditori dëshiron mirëqenien e debitorit, 
me qëllim që të marrë mbrapsht borxhin, se 
sa ka ndonjë dashuri për të. Nga ana tjetër 
debitori, nuk shfaq ndonjë interes për kredi-
torin.”

Ibn tejmija 
Fuqia e furnizimit dhe e kërkesës u kup-

tua në një masë të madhe nga Ibn Tejmija 
dhe ai na e sqaron: “Nëse dëshira mallra rri-
tet, ndërkohë që disponueshmëria e tij ulet, 
rritet çmimi i tij. Nga ana tjetër nëse dis-
ponueshmëria e mallrave rritet dhe dëshira 
për t’i pasur ulet, çmimet e tyre ulen.” Ibn 
Tejmija gjithashtu përpunoi një analizë rre-
thanore për mekanizmin e tregut me një 
këndvështrim të brendshëm teorik të paza-
kontë për kohën e tij. Diskutimet e tij mbi 
avantazhet dhe disavantazhet e mirëqenies 
mbi rregullimin dhe çrregullimin e tregut 
tingëllojnë sikur të jenë bërë sot.

Gazaliu
Gazaliu (1058-1111) e ka klasifikuar 

ekonominë si një nga shkencat e lidhura 
me fenë, së bashku me metafizikën, etikën 
dhe psikologjinë. Megjithatë autorët e 
ndryshëm kanë vërejtur, që kjo lidhje nuk 
ka ndikuar që të mbetet statik mendimi 
i hershëm ekonomik musliman. Gazaliu 
sugjeron një version të hershëm të një 
çmimi të paluhatshëm të kërkesës për disa 
lloj mallrash dhe ai gjithashtu diskuton 
mbi ekuilibrin e çmimeve. Gazaliu është 
cituar nga studiuesit për kuptimin e tij 
të mprehtë të teorisë monetare dhe for-
mulimin e një versioni tjetër të ligjit të 
Gres’hamit.

Nasirudin tusiu
Mendimtari persian Nasirudin Tusiu 

(1201-1274) na paraqet një përkufizim të 
hershëm të ekonomisë (të asaj që ai e quan 
hikmet medenie, shkenca e jetës qytetit) në 
diskursin e tretë të Etikës së tij: -”studimi i 
ligjeve universale që qeverisin interesin pub-
lik (mirëqenien) për aq sa ato janë të drej-
tuara nëpërmjet bashkëpunimit përdrejt 
përkryerjes.”

Farabiu
Farabiu vëren se çdo shoqëri ka 

mungesën e të paktën disa burimeve, dhe 
për këtë një shoqëri optimale mund të ar-
rihet nga tregtia e brendshme, rajonale dhe 
ajo ndërkombëtare që do të shfaqeshin dhe 
se një tregti e tillë mund të jetë dobiprurëse 
për të gjithë partitë në lojë.

Ibn Halduni
Në 1964 shfaqet shkrimi i Jozef Shpen-

gler “Mendimi ekonomik i Islamit: Ibn 
Halduni” në revistën e Studime Kompara-
tive në Shoqëri dhe Histori dhe bëri një 
hap të madh duke i sjellë në vëmendjen e 
Perëndimit bashkëkohor të dijetarëve të 
hershëm muslimanë. Ibn Halduni një his-
torishkrues arab-tunizian, i cili rëndom shi-
het si një nga pararendësit e historiografisë, 
sociologjisë dhe ekonomisë moderne. Dije-
tari më i mirënjohur islam, i cili shkroi për 
ekonominë ka qenë Ibn Halduni, që kon-
siderohet edhe si babai i ekonomisë mod-
erne. Ibni Halduni shkroi mbi ekonominë 
dhe teorinë politike në hyrjen e librit të tij 
Historia e Botës (Kitab el-Ibar) Mukadimah 
(Prolegomena). Ai diskuton aty për atë që 
ai e quan asabija (kohezion social), të cilën 
ai e citon si shkakun pse disa qytetërime u 
bënë të mëdha e disa të tjera jo. Ibni Hal-
duni e ndjeu se disa forca shoqërore janë 
ciklike, megjithatë mund të ketë kthesa të 
forta e të shpejta, që dalin jashtë modelit. 
Ai është i mirënjohur për Mukadimanë e tij 
(në anglisht Prolegomena), e cila u zbulua, u 
vlerësua dhe u çmua plotësisht fillimisht nga 
dijetarët evropianë të shek. XIX, megjithatë 
kjo vepër ka pasur gjithashtu ndikimin e saj 
të konsiderueshëm në shek. XVII te histo-
rianët osmanë si Haxhi Kalifa dhe Mustafa 
Naima, të cilët u mbështetën në teoritë e tij 
për të analizuar ngritjen dhe rënien e Per-
andorisë Osmane. Më pas në shek. XIX 
shkencëtarët perëndimorë e njohën atë, si 
një nga filozofët muslimanë më të mëdhenj, 
që vinte nga bota muslimane. Konceptet 
kyçe të Ibni Halduni do t’i shohim në vijim:

Asabija- kohezioni shoqëror
Ibn Halduni shkroi mbi teorinë politike 

dhe ekonomike në Mukadimah, duke na 
relatuar mendimet e tij mbi asabijan mbi 
ndarjen e punës: sa më i madh të jetë ko-
hezioni shoqëror, aq më komplekse mund 
të jetë ndarja e punës, aq më e madhe bëhet 
rritja ekonomike. Teoria e tij mbi asabi-
jan shpesh janë krahasuar me ekonominë 
moderne keinesiane, me teorinë e Ibni Hal-
dunit, e cila përmban qartësisht konceptin e 
shumëfishimit. Megjithatë ka një ndryshim 
themelor, sepse aty ku për Xhon Mejnard 
Kejnesin është prirja e klasës së mesme për të 
kursyer, kjo është për t’u qortuar për krizën 
ekonomike; ndërsa për Ibni Haldunin është 
prirja qeveritare për të kursyer në kohën kur 

mundësia për të investuar nuk e lëviz për 
lart plogështinë, e cila të çon te kërkesa në 
total.

teoria e vlerave të punës
Ibn Halduni gjithashtu futi teorinë e 

vlerave të punës. Ai e përshkroi punën si 
burim vlerash, të nevojshme për çdolloj 
fitimi dhe akumulimi kapitali, natyrisht në 
kushtet e artizanatit. Ai debatonte, se madje 
edhe nëse fitimet “e arritura nga diçka tjetër 
përveç artizanatit, vlera e përfitimit të arritur 
dhe kapitalit duhet të përfshijë gjithashtu 
vlerën e punës pa të cilën ai nuk do të ishte 
arritur. Pa punë ai nuk do të ishte arritur.”

Rritja ekonomike dhe popullsisë
Ibn Halduni vërejti se rritja dhe zhvil-

limi nxisin pozitivisht që të dyja furnizimin 
dhe kërkesën, dhe se forca e furnizimit dhe 
e kërkesës janë ato që përcaktojnë çmimet e 
mallrave. Ai gjithashtu vërejti forcën mak-
roekonomike të rritjes së popullsisë, zhvil-
limin e kapitalit njerëzor dhe efektet e zh-
villimit teknologjik për zhvillimin. Ibni 
Halduni i përmbahej mendimit, se rritja e 
popullsisë është një funksion mirëqenieje. 
Ai e sqaron kështu:

Kur popullsia (qytetërimi) rritet edhe 
puna. Në këmbim luksi rritet përsëri si 
përgjigje e rritjes së fitimeve, dhe nevojat 
për sende luksi rriten. Llojet e artizanateve 
janë krijuar për të pasur sende luksi. Vlerat 
e realizuara prej tyre rriten, dhe si rezultat i 
kësaj fitimet e tyre shumëfishohen përsëri në 
qytet. Kështu prodhimi lulëzon më shumë 
se më parë. Dhe kështu vazhdon me rritjen e 
dytë dhe të tretë. E gjithë puna shtesë i shër-
ben luksit dhe mirëqenies, në kundërtën e 
punës në origjinë, që i shërbente nevojave 
të jetës.

koncepti i ekonomisë së njëanshme
Ibni Halduni i ka paraprirë një teorie 

tjetër moderne ekonomike, e cila është eko-
nomia e njëanshme. Ai debatonte, se “tak-
sat e larta bëhen shpesh shkak për rënien e 
perandorive, me rezultatin që të ardhurat 
e ulëta mblidhen nga nivelet e larta.” Ibni 
Halduni futi konceptin e asaj që sot njihet 
gjerësisht si Kurba Lafer, që rritja e nivelit të 
taksave fillimisht i rrit të ardhurat e taksave, 
por eventualisht rritja e nivelit të taksave 

shkakton uljen në të ardhurat e taksave. Kjo 
bën që sa më të larta taksat, po ashtu edhe 
të dekurajohen prodhuesit e ekonomisë. 
Ibn Halduni përdori një qasje dialektike 
për të përshkruar implikimet shoqërore për 
përzgjedhjen e taksave (e cila përbën sot një 
pjesë të teorisë ekonomike):

“Është diçka e njohur që në fillim të 
dinastisë taksimi prodhon të ardhura të 
mëdha nga norma të ulëta. Dhe në fund të 
dinastisë taksimi jep të ardhura të ulëta nga 
norma të larta.”

Ai thotë se në fillimet e hershme të shtet-
it taksat janë të lehta, dhe sjellin të ardhura 
të larta... me kalimin e kohës dhe ndërrimin 
e mbretërve njëri pas tjetrit ata i humbasin 
zakonet e tyre fisnore në favor të atyre më 
të qytetëruarave. Kërkesat dhe nevojat e tyre 
rriten ndaj luksit dhe vijnë më tepër në rri-
tje. Së këndejmi ata i vendosin taksa të reja 
subjekteve të tyre dhe e rrisin mprehtësisht 
nivelin e taksave të vjetra për të rritur të ar-
dhurat. Por efektet mbi biznesin në rritjen 
e këtij taksimi e bëjnë atë të ndjeshme. Për 
këtë biznesmenët dekurajohen nga krahasi-
mi i fitimeve të tyre me barrën e taksave... 
për pasojë prodhimi bie dhe me atë edhe të 
ardhurat e taksave.

koncepti i parasë
Ibn Halduni e kuptonte që paraja shër-

ben si një vlerë standardi, një mjet shkëm-
bimi dhe ruajtës vlerash.

koncepti i korporatave të Mëdha dhe 
Shumëkombësheve

Ai përmend, se Biznesi me pronarë të 
organizuar dhe të përgjegjshëm eventualisht 
do t’i tejkalojë ato me pronarë sundimtarë 
të pasur.

Përfundime
Është e dukshme që pjesa më e madhe 

terminologjisë moderne ekonomike janë 
të deduktuara nga parimet e shpallura në 
Kuran dhe Hadith. Për më tej themelet 
e ekonomisë moderne janë të bazuara në 
punimet e imam Ebu Jusufit, Ibn Tejm-
ijes, Gazaliut, Farabiut etj. Thelbi i ndry-
shimit qëndron në konceptin e interesit, 
i cili jo vetëm që mungon në Parimet 
Ekonomike Islame, por është krejtësisht 
i ndaluar.

Ekonomi / Mendimtarë të hershëm 
të ekonomisë islame

Nga Muhamed Eshref
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Që nga koha e të Dërguarit të Alla-
hut a.s. muslimanët kanë përdorur 

monedhat bizantine dhe ato perse. Edhe 
detyrimi i zekatit është përcaktuar sipas kë-
tyre monedhave, të cilat nuk pësuan asnjë 
ndryshim, qoftë nga ana artistike dhe as nga 
domethënia e shkrimeve mbi to. Në kohën 
e halifit Ebu Bekër r.a. përdorimi i këtyre 
monedha vazhdoi pa pësuar asnjë shtesë për 
aq kohë sa i Dërguari i Allahut a.s. kishte 
miratuar përdorimin e tyre. Në kohën e hal-
ifit të drejtë Omer bin Hatabit muslimanët 
filluan të reflektonin personalitetin e tyre të 
pavaruar, edhe pse ishin të angazhuar me 
zgjerimet islame,prandaj në këtë periudhë 
dolën në qarkullim monedha islame mbi të 
cilat ishte shkruar “Muhamedi, i Dërguari 
i Allahut” dhe disa emra të natyrës bizan-
tine apo perse, por të shoqëruara me disa 
shtesa në gjuhën arabe, si p.sh. “Elhamduli-
lah” apo “Halifët e Drejtë” në vend të em-
rit të Kisrës. Në këtë kohë u shfaqën edhe 
monedha, që mbanin pamjen profil të fy-
tyrës së Kisrës, i cili mbante mbi kokë një 
kurorë mbretërore, ndërsa në krahun tjetër 
të monedhës shfaqej një tempull zjarrputist 
dhe një pamje e mbretit të rrethuar nga ro-
jet e mirëarmatosur. Rreth këtyre pamjeve 
ishin vendosur fjalët e lartëpërmendura. 
Këto monedha përfaqësojne vetëm disa për-
pjekje fillestare, ku elementët janë ende të 
paplotësuara përsa i përket shfaqjes së per-
sonalitetit dhe autoritetit islam. Diçka e tillë 
u bë realitet në kohën e halifes emevit Abdul 
Melik bin Mervanit, i cili filloi shtypjen e 
dinarëve prej bronzi sipas formatit bizantin, 
të cilat shfaqnin Herkulin dhe dy fëmijët e 
tij. Monedhat e para islame u shtypën në 
Aleksandri dhe kjo ishte edhe etapa e parë e 
zhvillimit të monedhave islame.

dëshmia e teuhdit mbi monedha
Më pas filloi periudha e vërtetë e zh-

villimit të monedhës islame, ku Abdul 

histori / arti i monedhave islame dhe zhvilllimi i tyre 
nga koha e Profetit a.s. deri në periudhën osmane

Nga Prof. Dr. Semir Shuman
Melik bin Mervani vendosi dëshminë e 
teuhidit “La i lahe il-lallah” mbi moned-
hat dhe fshiu të gjitha pamjet e Herkulit 
dhe fëmijëve të tij dhe i zëvendësoi ato 
me pamjen e tij. Ai qëndronte në këmbë 
i veshur me pelerinën arabe dhe koka e tij 
shfaqej e veshur me mbulesën arabe. Rreth 
pamjes kishte kaligrafi të Kufes në formë 
rrethore. Në këtë monedhë Abdul Melik 
bin Mervani shfaqet me shpatë zhveshur, 
që përfaqëson shenjën e udhëheqjes dhe 
xhihadit në rrugën e Allahut. Historianët 
kanë patur mospajtime rreth pamjes mbi 
monedhë, nëse i përket Abdul Melik bin 
Mervanit personalisht apo përfaqëson një 
simbol të halifit të muslimanëve. Në pe-
riudhën e fundit të zhvillimit të moned-
hës islame në kohën e Abdul Melik bin 
Mervanit monedhat reflektonin veçantitë 
e artit islam dhe u kthyen në monedha të 
pastra arabe, larg ndikimit bizantin pasi 
u mbushën me shprehje islame, siç ishte 
dëshmia e Teuhidit dhe data e shtypjes. Vi-
hen re edhe përngjasime mes monedhave 
që shtypeshin në Egjipt dhe Damask gjatë 
kësah periudhe, madje ngjanin aq shumë, 
sa është shumë e vështirë të bësh dallimin 
mes tyre pa lexuar datën e shtypit të tyre.

Monedhat abasite ngjajnë shumë me 
ato emevite. Këto monedha vazhduan të 
shtypeshin në Egjipt dhe Damask me të 
njëjtat shprehje, përveç datës së shtypit të 
shoqëruar me emrin e halifit poshtë, dhe 
Shehadetit në njërën anë të monedhës. 
Monedhat abasite dalloheshin për përpik-
mërinë e kaligrafisë së Kufes, për tërheqjen 
dhe bukurinë e tyre, qoftë në qëndër të 
monedhës apo në shkrimin rrethor të saj, 
si dhe për drejtimin dhe formulimin e tyre 
perfekt. Në këtë mënyrë monedhat abasite 
ishin më ekzakte. 

kapërcimi artistik i monedhës islame
Në periudhën e shtetit fatimi monedhat 

islame patën një zhvillim të madh në as-
pektin artstik dhe ndryshuan, si në formë 
ashtu edhe në përmbajtje. Në to do të gje-
jmë shumë gdhendje dhe zbukurime. Në të 
dyja anët gjenden tri rrathë të ndërthurur 
me njëri-tjetrin dhe midis tyre është shkruar 
me kaligrafinë e Kufes dëshmia e Teuhidit 
dhe në faqen tjetër emri i halifit dhe disa 
shkrime të tjera. Monedhat në periudhën 
e ejubite ndryshojnë shumë nga të gjitha 
monedhat në periudhat e mëparshme is-
lame. Në to nuk shkruhej më dëshmia e 
Teuhidit, por u mjaftua vetëm me shkrimin 
e emrit të halifit dhe të mëkëmbësit të Egji-
ptit. Monedha ejubite ndryshojnë edhe për-
sa i përket modulimit artistik, ku shkrimet 
sistemohen brenda një katrori të rrethuar 
me zbukurime dhe shkrime. Natyra e ka-
ligrafisë kufike ndryshon në këto monedha 
duke marrë forma zbukurimi.

Monedha islame nga Pema e Perlës 
(Shexheretul duri) deri tek Papirusi

Përsa i përket zhvillimit të monedhës 
islame gjatë periudhës së Memalikëve ajo 
fillon me marrjen e pushtetit në Egjipt nga 
Shexheretul Duri, gruaja e mbretit Salih 
Ejupit në vitin 1250, e cila shkruajti mbi 
monedhën e saj “El Mustasimeh es-Salihije” 
(Gruaja e mbrojtur dhe e mirë) mbretëre-
sha e muslimanëve, nëna e Mensur Halilit, 
prijësi i besimtarëve. Rreth këtyre fjalëve ajo 

shtoi edhe Dëshminë e Teuhidit “La ilahe 
il-lallah, Muhamed Resulullah”, të cilin 
Allahu e dërgoi me Udhëzimin dhe fenë e 
vertetë, që të triumfojë mbi të gjitha fetë”. 

Kjo monedhë konsiderohet si një nga më 
të rrallat në mënyrë absolute, sepse pushteti 
i saj nuk zgjati më shumë se dy muaj. Njëri 
ndër mbretërit e kësaj periudhe ishte Sull-
tan Katzi, i cili mori pushtetin në Egjipt, 
në vitin 1259. Tek monedhat e tij ai shënoi 
edhe fitoret e mëdha, që korri kundër mon-
golëve në Ajnul Xhalut, si në ato prej ari dhe 
në ato prej argjendi, të cilat mbanin vetëm 
emrin e tij “Mbreti fitimtar, shpata e dyn-
jasë dhe e fesë, Katzi.” Monedha mban të 
njëjtën kaligrafi të monedhave të Salahudin 
Ejubit. Monedhat e Dhahir Babirusit kon-
siderohen si më të bukurat e asaj periudhe, 
për shkak të saktësisë së shkrimit dhe të gd-
hendjes. Monedha dallohet për përzierjen 
e kaligrafive dhe për figurën e një luani që 
hidhet lart në krahun e majtë, gjë e cila tr-
egon për suksesin e Dhahirit për ta kaluar 
hilafetin abasit në Kajro në vitin 659 hixhri.

dinari i eshrefit në vend të monedhës 
italiane

Gjatë periudhës së Memalikëve Çerkezë 
dhe atyre Burxhi u ngritën në Aleksan-
dri disa punishte për shtypin e moned-
have krahas atyre që gjendeshin në Kajro. 
Në përpjekje për ta zhvilluar monedhën e 
mamlukëve Sulltani Eshref Sejfudini nxori 
monedhat e tija të arta me të njëjtën peshë 
të monedhave të arta italiane, të cilat kishin 
sunduar botën në atë kohë. Më pas ai i nda-
loi qarkullimin e monedhave të arta italiane 
duke i ndërruar me dinarin e artë eshrefi, 
i cili dallohej për artin dhe prodhimin e tij 
preciz, ku forma rrethore dhe pesha ishin 
tepër të sakta.

Osmanët dhe monedha islame
Profesor Shumani konfirmon se me ar-

dhjen e osmanëve në Egjipt në 1517 pasi 
rrëzuan shtetin e memalikëve fillon një faqe 
e re për monedhën islame, e cila humbi një 
pjesë të mirë të personalitetit të saj islam. 
Ajo filloi të pasqyronte vetëm sulltanatin 
në pushtet. Osmanët e hoqën dëshminë e 
teuhidit dhe ajetet kuranore nga monedha 
dhe i zëvendësuan ato me emra nderi të 
drejtuesve osmanë, si ps.h. hirësia e tij fit-
imtar në tokë dhe në det etj.

Forum i hoxhallarëve 
shqiptarë nga të gjitha 

trojet etnike

Në kuadër të bashkëpun-
imit me hoxhallarët dhe 

thirrësat në Islam Lidhja  e Hox-
hallarëve të Shqipërisë organizoi 
një forum miqësor me hoxhal-
larë të nderuar nga të gjitha tre-
vat shqiptare më datë 26-27 prill 
2013. Në këtë forum ballkanik u 
bë e mundur takimi i një numri 
të madh hoxhallarësh dhe aktiv-
istësh muslimanë të shkolluar e të 
diplomuar në vende të ndryshme 
islame. Ky takim i përzemërt ishte 
një thyerje kufijsh administrativë, 
ku hoxhallarët shqiptarë si asn-
jëherë më parë e ndienë veten e tyre si një trup i pandarë në trojet e tyre të bashkuara 
shpirtërisht, por jo akoma fizikisht.  Në këtë takim u shpalosën edhe një herë vlerat e 
fesë islame dhe rolin kontribuues të saj dobiprurës në shekuj për ruajtjen e vlerave mo-
rale e tradicionale të popullit më të vjetër në Ballkan. Feja islame është një nga faktorët 
kryesorë dhe vendimtarë në krijimin dhe ruajtjen e integritetit kombëtar, i cili konsis-
ton në ruajtjen e fesë, gjuhës, zakoneve, kufijve dhe vlerave të larta të popullit shqiptar.

Ky Forum mes hoxhallarëve na kujton shumë fragmente nga historia shqiptare  e 
mbushur plot përpjekje për liri, na kujtoi Lidhjen e Prizrenit, e cila asokohe solli një 
faktor bashkimi dhe ruajtjeje të trojeve shqiptare.

Në këtë takim u diskutua rreth Islamit dhe gjendjes së tij aktuale në trojet shqiptare 
dhe vendin që ai ze ndër shqiptarët. U diskutua gjerësisht rreth sfidave në fushën e 
propagandës fetare dhe problematikave të saj.  Në këtë takim u diskutua rreth Islamit, 
si zgjedhja më e mirë për shqiptarët, edhe pse nga ata ndoshta këto kohët e fundit 
është vërejtur si me frikë, si pasojë e propagandës së gjerë komuniste në rajon, por që 
gjithmonë ka vërtetuar të kundërtën, sepse Islami dhe bartësit e tij promovojnë vlerat, 
të cilat mbështeten në besim dhe drejtësi, të cilat burojnë nga Libri i Shenjte i Allahut, 
Kurani Famëlartë në të cilin thuhet: “Vendosni drejtësi, sepse kjo është më afër devot-
shmërisë”. Ky Forum u bazua fillimisht në njohjen e ndërsjellë me njëri-tjetrin, si dhe të 
punës së kryer deri më tashti, realizimin e objektivave dhe nxjerrjen në pah të të metave 
në punën e përditshme të thirrësave për të arritur në përfundime sa më reale.

Në përfundim të takimit u dhanë mesazhe bashkëpunimi në rang  ballkanik me 
të gjithë hoxhallarët e nderuar dhe me personalitetet e njohura për bashkërendimin e 
punëve në këtë detyrë të shenjtë, që ata kanë marrë përsipër, thirrjen në Besimin në një 
Zot, dhe në vlerat e vyera universale. 
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Sapo ka hyrë muaji i shtatë i kalen-
darit hënor islam, muaji Rexheb, 

dhe në këtë muaj kanë ndodhur mjaft 
ngjarje historike në jetën e Profetit (ale-
jhi salatu ue selam), ku më kryesoret janë: 
Hixhreti i parë në Abisini, në vitin e pestë 
të shpalljes hyjnore, vdekja e Ebu Talibit, 
xhaxhait të Profetit (alejhi salatu ue selam) 
në vitin e dhjetë të shpalljes hyjnore, vdekja 
e Nexhashiut, mbretit të Abisinisë që u bë 
musliman, lufta e Tebukut etj. Shumë prej 
njerëzve besojnë se ky muaj është i shenjtë, 
sepse quhet ndryshe “shehrull-llah” (muaji 
i Allahut). Në të vërtetë të gjitha transme-
timet që flasin për këtë gjë jo vetëm që janë 
të dobëta, por janë në kundërshtim me 
hadithet autentike të Profetit (alejhi salatu 
ue selam). Imam Muslimi përcjell nga Ebu 
Hurejre dhe Tirmidhiu nga Aliu se Profeti 
(alejhi salatu ue selam) na ka treguar se 
“shehrull-llah” (muaji i Allahut) është qua-
jtur muaji Muharrem dhe jo muaji Rexheb. 
Gjithashtu agjërimi në muajin Muhar-
rem është më i vlefshëm se çdo muaj tjetër 
përveç Ramazanit.

Veç kësaj, shumë njerëz, duke u argu-
mentuar me disa hadithe të pasakta mun-
dohen të veçojnë të enjten e parë të muajit 
Rexheb me agjërim, ndërsa disa prej tyre 
kalojnë me adhurim natën e xhumasë së 
parë të këtij muaji. Ky quhet adhurimi ose 
namazi i “Lejletul Regaib”. Ata besojnë se 
kush e fal këtë namaz duke e kaluar natën 
e xhumasë së parë me adhurime do t’i falen 
të gjitha gjynahet dhe do të ketë mundësi të 
bëjë shefaat (të ndërmjetësojë) për 70 vetë 
Ditën e Gjykimit, që ata të mos dënohen 
me zjarr. Dijetarët islamë kanë sqaruar, se 
të gjitha këto transmetime janë të trilluara 
dhe të shpikura dhe të veprosh me to është 
një bidat i urryer. Dihet mirë historikisht, 
që ky bidat është shfaqur rreth 400 vjet pas 
vdekjes së Profetit (alejhi salatu ue selam). 
Në vendin tonë gjithashtu besohet se natën 
e Regaibit, e ëma e Profetit (alejhi salatu ue 
selam) arriti të dallonte se ishte shtatzënë 
me të, fakt ky që nuk provohet me asnjë ar-
gument autentik nga hadithet apo historia 
islame. Ato argumentohen me hadithe të 
shpikura dhe të trilluara. Ndër këto shkrime 
gjejmë edhe këtë:

-Profeti ynë i nderuar, në një hadith të 
transmetuar nga Enesi (r.a.), ka thënë: “Ku-
jdes, përpiqu të rrish zgjuar natën e xhumasë 
së parë të muajit Rexhep, të mos e kalosh atë 
në shkujdesje, sepse engjëjt asaj nate ia kanë 
vënë emrin Regaib!”

-Ndërsa në disa thënie të tjera për 
rëndësinë e kësaj nate Profeti Muhamed 
(a.s.) është shprehur: “Ai që e vlerëson natën 
e xhumasë së parë të muajit Rexhep (Nata e 
Regaibit), Allahu i Madhëruar nuk e dënon 
në varr.” (Saadet-i Ebedije).

Të dyja tekstet janë pjesë e një ha-
dithi të gjatë, që e transmeton Gauth-
thekalejni në librin e tij “Gunjetu tali-
bin”, Ebu Muhamed Abdul-Aziz el-Kinani 
në librin e tij “Fadlu Rexheb” dhe Ebu 
Musa El-Medini në “Vedhaiful-lejali”.  
Imam Lekneviu në përmbledhjen e tij të 
haditheve të trilluara “El-athar el-merfuah 
fil-ahbar el-meuduah” 1/62 thotë: “Ky ha-
dith është i shpikur dhe i trilluar dhe për 

këtë kanë rënë dakord të gjithë muhad-
dithinët (shkencëtarët e hadithit), sepse 
shumica e transmetuesve në zinxhirin e tij 
nuk njihen dhe disa transmetues të tjerë 
janë gënjeshtarë.” Të njëjtin gjykim për këtë 
hadith e citon El-Fiteni në përmbledhjen e 
haditheve të trilluara “Tedhkiretul-meudu-
at” 1/44, imam El-Irakiu në klasifikimin e 
haditheve të “Ihja ulumiddin” 1/394, imam 
El-Axhluni në “Keshful-khafa” 2/410, 
imam Esh-Sheukani në përmbledhjen e ha-
ditheve të trilluara “El-Fevaid el-Mexhmuah 
fil-Ehadithil-meuduah” 1/48 e plot të tjerë, 
si imam Bejhekiu, Ibnul Xheuzi, Dhehebiu, 
Askalani, Mulla Alij El-Karij el-Hanefiu etj. 
Ndërsa imam Neveviu në shpjegimin e 
Muslimit 8/20, kur tregon për natën e Re-
gaibit dhe veçimin e natës së xhumasë me 
adhurime thotë: “Të gjithë (ulematë) kanë 
rënë dakord, se kjo gjë është diçka e urryer 
që e bëjnë bidatçinjtë. Allahu e shkatërroftë 
atë që e ka shpikur këtë lloj namazi në këtë 
natë, sepse ai është njëri prej bidateve të ur-
ryera dhe të humbura, që vijnë nga injo-
rantët. Shumë prej imamëve kanë shkruar 
libra të çmuara për këtë çështje, ku kanë 
treguar sa e shëmtuar është kjo vepër dhe sa 
të humbur janë ata që e zbatojnë këtë gjë.”

Ulematë kanë sqaruar se të gjitha ha-
dithet e tjera që tregojnë për vlerën e natës 
së parë të xhumasë “Nata Regaibit”, lutjet 
që bëhen në të dhe se gjoja ajo natë është 
e shenjtë dhe lutjet pranohen, janë të shpi-
kura dhe të trilluara në tërësi. Edhe ajo që 
përmendet se gjoja Amineja, nëna e Pro-
fetit (alejhis salatu ues-selam) ka mbetur 
shtatzënë në këtë natë, ose ka kuptuar se 
është shtatzënë pikërisht në këtë natë janë 
pretendime të sajuara dhe të shpikura, që 
nuk kanë asnjë argumentim nga feja dhe as 
mbështetje logjike.

Akoma më i mjerueshëm konsiderohet 
fakti, se shume njerëz i kthejnë këto netë 
në festa fetare, duke u larguar edhe më 
shumë nga tradita profetike. Akoma më keq 
kur argumentohet dhe abuzojnë me fjalën 
“dijetarët”, sikur gjoja dijetarët kanë folur 
vërtetë se kjo natë sjell mbarësi dhe se Al-
lahu i Madhëruar i ka dhënë Profetit (ale-
jhis salatu ues-selam) pikërisht në këtë natë. 
Për cilët dijetarë po bëhet fjalë? Për sahabët 
dhe tabiinët? Apo për për katër imamët e 
mëdhenj? Ndërkohë që shpikësi dhe tril-
luesi i namazit të natës Regaib është Ali ibn 
Abdil-lah ibn Xhehdami, prijësi i sufistëve 
në kohën e tij, i cili ka vdekur në vitin 414 
sipas hixhretit. (Shih: “El-athar el-merfuah 
fil-ahbar el-meuduah” 1/63-64). Kjo do të 
thotë se ky adhurim dhe madhërimi i kësaj 
nate, jo vetëm që është i shpikur, por mbi 
të gjitha është është shfaqur 4 shekuj pas. 
Ndërkohë dijetarët e mëdhenj, që vijnë më 
pas kanë sqaruar qartë se çfarë qëndrimi 
duhet të mbajë muslimani ndaj këtyre fes-
timeve dhe adhurimeve të pabaza dhe larg 
traditës së saktë profetike për të cilën jemi 
të urdhëruar të kapemi. E pra, madhërimi 
i muajve ose i netëve të veçanta, nuk bëhet 
sipas dëshirës së askujt dhe as sipas logjikës 
së njerëzve

Ndërsa për sa i përket muajit Rexheb 
kanë ardhur shumë hadithe të tjera të shpi-
kura, me të cilat gënjehen shumë njerëz, që 

nuk e njohin Sunetin autentik të Profetit 
(alejhi salatu ue selam). Disa nga hadithet e 
ndryshme për muajin Rexheb do të veçonim: 
- “Në Xhenet është një lumë, i cili quhet Rex-
heb. Uji i tij është më i bardhë se qumështi dhe 
më i ëmbël se mjalti. Kush agjëron një ditë 
nga Rexhebi, do të pijë nga uji i këtij lumi.” 
-“Kush kalon me adhurime njërën nga netët 
e Rexhebit, ose agjëron një nga ditët e tij, do 
ta ushqejë Allahu me frutat e Xhenetit.”

-“Vlera e muajit Rexheb në dallim me 
muajt e tjerë është si vlera e Kuranit (fjalës së 
Allahut) ndaj fjalëve të tjera.”

-“Kush agjëron një ditë të Rexhebit 
është sikur ka agjëruar gjithë vitin. Kush 
agjëron shtatë ditë nga Rexhebi, i mbyllen 
atij shtatë dyert e Xhehenemit. Kush agjëron 
tetë ditë nga Rexhebi, do t’i hapen tetë dy-
ert e Xhenetit. Kush agjëron dhjetë ditë nga 
Rexhebi, do t’ia pranojë Allahu çdo lutje që 
do bëjë dhe kush agjëron pesëmbëdhjetë ditë 
nga Rexhebi, do t’i falen të gjitha mëkatet e 
mëparshme.”

-“Rexhebi është muaji i Allahut, Shabani 
është muaji im, kurse Ramazani është muaji 
i umetit tim.” Këto transmetime që për-
mendëm dhe të ashtuquajturat hadithe që 

hadith / E vërteta rreth vlerës së muajit 
Rexhep dhe natës së mirë Regaib

Nga hoxhë Mustafa Tërniqi
flasin për vlerën dhe mirësinë e muajit Rexheb 
janë të shpikura, shumë prej këtyre haditheve 
të sajuara për muajin Rexheb janë sqaruar me 
detaje nga dijetarë të mëdhenjë të hadithit, 
njëri prej tyre ështe edhe Ibn Haxher el-
Askelani në librin e tij të shkruar posaçërisht 
për këtë gjë me titullin "Sqarimi i çudirave 
që thuhen për vlerën e muait Rexheb" (Teb-
jin el-axheb fi fadail shehri Rexheb). Për këtë 
arsye nuk kemi asnjë argument, që tregon se 
vlera e muajit Rexheb është më e madhe se 
muajt e tjerë të kalendarit hënor. Na duhet 
t’i rikujtojmë besimtarëve, se adhurimet në 
fenë islame bëhen ashtu siç na ka mësuar Al-
lahu i Madhëruar dhe i Dërguari i Tij Mu-
hamedi (alejhi salatu ue selam) dhe jo sipas 
mendimit, dëshirës apo traditës së njerëzve, 
sepse siç na ka treguar Profeti (alejhis salatu 
ues-selam) çdo risi në fe të çon në humbje. 
Imam Maliku (Allahu e mëshiroftë) ka thë-
në: “Njerëzit e fundit të këtij umeti do të 
rregullohen vetëm duke ndjekur të njëjtën 
rrugë, që kanë ndjekur edhe të parët e tij.” 
Ndërsa Abdullah Ibn Omeri (Allahu qoftë i 
kënaqur prej tij) thotë: “Çdo bidat është në 
humbje (dalalet), edhe sikur njerëzit ta sho-
hin atë si të mirë.”

Falënderimi i takon Zotit!
Forca të ndryshme politike, qoftë majtas 

ose djathtas, ose të asnjë krahu, në këtë 
fushatë zgjedhore që sapo ka nisur kërkojnë 
edhe votën e komunitetit të muslimanëve. 
Ajo çka është e re në këto zgjedhje është fakti 
se jo vetëm partitë e mëdha janë bërë më të 
interesuara për votën e komunitetit tonë, 
por mes tyre ka edhe disa parti relativisht 
të reja, të cilat realisht mbështeten mbi 
bërthama individësh besimtarë praktikantë. 
Personalisht njoh të paktën tre prej 
tyre. Fakti që votat e këtij komuniteti 
kërkohen të tërhiqen nga një spektër 
gjithmonë e më i gjerë partish, tregon 
peshën në rritje të këtij komuniteti.  
Në pozicionin e një hoxhe apo edhe një 
besimtari të thjeshtë, unë do të pyesja: Cila 
është mënyra më e mire, që ne si komunitet 
dhe grup interesi të mbrojmë të drejtat 
tona dhe të dalim nga ai margjinalizim 
dhe diskriminim, për të cilin edhe vetë në 
njëfarë mase jemi fajtor? Nëse do të ishin 
partitë politike, atëherë cila do të ishte ajo 
forcë politike që do ta bënte këtë? Nëse do ta 
pranoja këtë si alternativë sot, a jemi vërtetë 
kaq shumë sa të vihemi para një zgjedhje 
të tillë, ku së paku shtatë apo tetë parti të 
ndryshme politike janë realisht dhe seriozisht 
të interesuar për votën e komunitetit tonë? 
Unë nuk mendoj se një besimtar i mirë 
është ai që qëndron pasiv politikisht duke 
mos kontribuar qoftë edhe me votën e tij 
për të mirën e këtij vendi, por pyetja ime 
që ia shtroj vetes dhe besimtarëve të tjerë 
është se, çdo lëvizje e jona në këtë drejtim, 
para se të ketë një qasje politike a nuk 
është e nevojshme më parë të krijojë një 
lëvizje sociale, kulturore, shpirtërore e më 

gjerë? Si mund të jemi ne një komunitet 
ndikues, ndryshues për mirë i gjendjes së 
këtij vendi apo qoftë edhe kërkues serioz i 
të drejtave tona, kur ne akoma -për fat të 
keq- nuk kemi krijuar një kohezion social 
mes nesh dhe nuk kemi dhënë akoma 
prova të mjaftueshme si komunitet se 
mund të jemi ndryshimi real për mirë i 
këtij vendi? Madje në radhë të parë i vetes 
dhe i komunitetit tonë? Çfarë ju ofrojmë ne 
njerëzve të këtij vendi, madje komunitetit 
tonë? Thjesht sinqeritetin dhe devocionin 
tonë ndaj Zotit dhe pastërtinë morale? 
Këto janë padyshim vlerat dhe virtytet më 
të mira që ne kemi, por në një botë si kjo e 
jona këto nuk mjaftojnë! Nëse ne presim që 
të tjerët të na japin shansin për ta provuar 
se kush jemi dhe se çfarë mund të bëjmë, 
kam përshtypjen se do të presim një jetë 
të tërë pa i provuar askujt se çfarë mund të 
bëjmë! Nismat e mëdha vërtetë nisin nga 
fara të vogla dhe të mbara, por historia ka 
treguar dhe tregon se ndryshimi nëpërmjet 
politikës është vetëm finalizimi i lëvizjeve 
të mëdha sociale, të cilat janë shtrirë në një 
hapësirë relativisht të gjatë kohore.

Nuk dua të bëj antifushatë zgjedhore 
dhe sinqerisht do t'i uroja çdo besimtari të 
sinqertë, të angazhuar politikisht suksese, në 
misionin e tij fisnik dhe të vështirë që i ka 
vënë vetes, por gjithsesi si hoxhë do ti kujtoja 
një mësim, që unë e kam marrë nga feja 
ime, i cili thotë: Jepu njerëzve me sinqeritet 
dhe kontribuo për ta maksimumin e asaj që 
ke mundësi dhe mos kërko prej tyre asgjë, 
e nëse vërtetë Zoti e ka caktuar të të bëj ty 
shkakun e ndryshimit, të jesh i bindur se 
herët ose vonë njerëzit do të vijnë pas teje pa 
ua kërkuar këtë.

Zgjedhjet e përgjithshme 
dhe muslimanët

Nga hoxhë Justinian Topulli
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Një nga problemet sociale të sho-
qërisë së sotme është edhe di-

vorci, apo zgjidhja e lidhjes martesore. 
Martesa konsiderohet si një nga lidhjet 
më të shenjta njerëzore për familjen. Në 
Kuran thuhet: "Marrëveshje të fortë" 
(Nisa, 21). Gruaja e martuar e motivuar 
në jetë, me besim tek energjitë e saj e ka 
për detyrë të përballojë e sfidojë të gji-
tha joshjet që mund t'i bëhen asaj për ta 
përfshirë në rrugën e shëmtuar të imor-
alitetit. Morali i pastër i saj duhet të jetë 
bazë jo vetëm përqendrimin e forcimin e 
familjes, por edhe të shoqërisë ku jeton. 
Ajo duhet të marrë përsipër funksione të 
rëndësishme në jetë për të përballuar edhe 
nevojat ekonomike, pa lënë pas dore rolin 
e saj kryesor në familje, atë të nënës për 
edukimin e fëmijëve.

Një grua që është besimtare e dev-
otshme nuk mund të pajtohet kurrë me 
qëndrimet negative dhe nuk jepet para 
joshjeve për tradhti bashkëshortore e aq 
më pak të përdoret nga trafikantët për 
prostitucion. Po ashtu ajo nuk mund të 
pajtohet kurrsesi me konceptin, se gruaja 
e emancipuar duhet të arrijë standardin 
modern, që nxit braktisjen shpirtërore 
drejt egoizmit për kënaqësitë individuale. 
Ajo me vendosmërinë e saj për vazhdimin 
e jetës  bashkëshortore, mban një qën-

FORUMI MUSLIMAN I 
SHQIPËRISË shpreh shqetësimin 
e tij për miratimin e disa shtrëngimeve 
të mëtejshme për të drejtën e fjalës së 
lirë, gjë që shkon disfavor të shoqërisë 
sonë. Me miratimin e këtyre masave në 
kodin penal nga kuvendarët shqiptarë in 
extremis u dëshmua, se deputetëve tonë 
nuk iu intereson mendimi i votuesve për 
një familje të shëndoshë, porse krijimi i 
më tepër hapësirave promovuese ndaj një 
komuniteti moral-shkatërrues. Po ashtu 
ne si grup interesi i paraqitëm ministrit të 
drejtësisë Eduard Halimi, po ashtu edhe të 
gjithë opinionit publik arsyet tona kundër 
këtyre masave. Këto masa shkojnë në dëm 
të atyre që përpiqen të ruajnë moralin tonë 
tradicional, dëmtojnë shprehjen e lirë, si 
dhe problemet e komunitetit LGBT nuk 
mund të jenë prioritet i hyrjes sonë në 
BE në një kohë kur Shqipëria po lëngon 
nga shumë fenomene negative, siç janë 
korrupsioni në shoqëri apo gjykata etj.

Sanksionimi me ligj i ndalimit të prop-
agandës anti – LGBT, minon në mënyrë 
të padiskutueshme një nga të liritë më 
themelore, lirinë e shprehjes. Liria e shpre-
hjes përbën një nga gurët e themelit të 
një shoqërie demokratike dhe pluraliste, 
një kriter për vetërealizimin e individit. 
Sigurisht që askush nuk e përkrah fyerjen 
dhe ofendimi qoftë edhe ndaj anëtarëve 
të këtij komuniteti moral – shthurur, pasi 
në bazë të çdo qenieje njerëzore qëndron 

Shoqëri / Masat shtrënguese të kodit penal 
dëmtojnë shprehjen e lirë

personaliteti dhe dinjiteti i tij, por nga 
ana tjetër askush nuk ka të drejtë të fshe-
hë të vërtetat në diell, të cilat në analizë 
të fundit mund të prekin apo cenojnë një 
grupim të caktuar. Këtu duhet bërë dal-
limi ndërmjet paprekshmërisë së individit, 
në të gjithë fizionominë e tij psiko – fizike 
nga vulnerabiliteti për të shigjetuar një 
grup shoqëror qoftë edhe me opinione që 
shkaktojnë shqetësimin e anëtarëve të tij. 

Askush nuk përkrah nxitjen e urrejtjes 
me çfarëdo motivi që kjo mund të jetë, 
por nga ana tjetër ne nuk mund të lejo-
jmë që iniciativa, në aparencë pozitive, të 
përdoren më tej për të mbyllur gojët që e 
shprehin të vërtetën me guxim. Të vërtetat 

që Kurani Fisnik dhe librat e tjerë të shen-
jtë i kanë pohuar me aq forcë nuk mund të 
mbulohen vetëm për faktin se bezdisin disa 
individë pa identitet. Ne jemi përgjegjës 
për t’i afruar dhe vëllazëruar njerëzit me 
njëri tjetrin dhe për të eliminuar çdo 
përpjekje që nxit dhunën dhe urrejtjen 
ndërmjet tyre po aq sa ç’jemi përgjegjës 
për tua thënë të vërtetat në sy. Imamët 
nëpër ligjëratat e tyre do  të vazhdojnë ta 
tregojnë historinë e popullit të Lutit dhe 
fatin që pësoi mosbindja ndaj urdhrit të 
Zotit. Së fundi duam të theksojmë se këto 
iniciativa ligjvënëse më tepër se sa me një 
proces legjislativ demokratik ngjasojnë me 
format e veprimit të një diktature por që 

në këtë rast është një diktaturë e mendimit 
dhe e shprehjes. Uniformiteti në mendim 
dhe në shprehje janë karakteristika të sho-
qërive totalitare, të cilat kanë frikë nga 
fjala e lirë për shkak se janë të vetëdijshme 
për pathemelësinë ideologjike të tyre. 
Ndryshimi është se në këtë rast diktaturën 
po e imponon pakica, madje një pakicë e 
papërfillshme, thuajse inekzistente, e cila 
fryhet si një balonë me gaz nga financi-
met e disa grupimeve dashakeqe dhe nga 
mbështetja e disa ambasadave të huaja.  

Për këtë FMSH do të përpiqet të ndër-
marrë nismat e duhura ligjore për të hed-
hur poshtë këto masa. Gjithashtu do të 
përpiqemi maksimalisht ta sensibilizojmë 
opinionin e gjerë publik për dëmin e kë-
tyre masave shtrënguese, si dhe rrezikun 
që paraqet përpjekja e komunitetit LGBT 
për zgjerimin e hapësirave të paraqitjes së 
tyre në publik.

Feja dhe atdheu kanë qenë dy substra-
tet mbi të cilat populli shqiptar ka ndërtu-
ar identitetin e tij. Parimet e përbashkëta 
morale dhe afria botëkuptimore ka qenë 
për vendin tonë ura lidhëse ndërmjet feve 
të ndryshme dhe ithtarëve të tyre. Në këtë 
drejtim binomi fe e atdhe ka qenë binomi 
më I rëndësishëm si përbërëse shpirtërore 
e këtij kombi dhe jo morali I komunitet-
it LGBT. Për këtë ne jemi të gatshëm të 
bashkëpunojmë me të gjitha grupet e in-
teresit për të ruajtur këtë identitet dhe për-
bërëse shpirtërore.

divorci
Nga Xhemal Balla

drim të rëndësishëm edhe ndaj ngjarjeve 
sociale me mendimet dhe vendimet e saj. 
Në të kundërt do të vijë ftohje familjare, 
braktisje e tradhti bashkëshortore, që çon 
në shpërbërjen e familjes dhe prishjen 
e aktit ligjor martesor. Në të tilla raste 
shkatërrohet çdo gjë në realizimin e funk-
sioneve të familjes, bie solidariteti social 
ekonomik, dobësohet roli edukativ i fëm-
ijëve, si dhe mungon dhënia e dashurisë 
së nevojshme për ta. Kjo krizë ndihet 
edhe në shoqëri. Tek këta persona krijo-
het mungesa e besimit, dobësohet per-
sonaliteti dhe bie respekti i ndërsjellë. Ci-
lido qoftë nga partnerët, burri apo gruaja, 
që bëhen shkak për prishjen e martesës, 
tërhiqen nga kënaqësitë e çastit, për të 
përjetuar emocionalisht individualizmin e 
tyre. Këta harrojnë se u është çarë perdja 
e turpit edhe kur përqeshen nga shoqëria 
që i rrethon. Profeti Muhamed, paqja e 
bekimi i Zotit qoftë mbi të, ka thënë: "Po 
s'pate turp, puno ç'ka të duash". Ndikimi 
i familjes apo shoqërisë duhet të jetë i 
fuqishëm,në të tilla raste për të ndërhyrë 
me këshilla për të kuptuar se ata kanë rënë 
në kundërshtim me veten dhe shoqërinë.

Divorcet po shtohen nga dita në ditë. 
Ky fenomen favorizohet nga varfëria 
ekonomike, emigracioni, përdorimi i 
alkoolit, i drogës, bixhozit etj. Këta faktorë 

kanë bërë që të shkelen apo prishen me 
lehtësi marrëdhëniet bashkëshortore. Pro-
feti Muhamed ka thënë: "Nuk konsidero-
het prej nesh ai që e bën një grua të prishë 
lidhjen me burrin e saj". Pra, personi që 
kërkon prishjen e marrëdhënieve në çift, 
konsiderohet njëlloj sikur t'u kundërvihet 
ligjeve islame, ku thuhet: "Nuk lejohet që 
një grua të kërkojë divorcin e motrës së 
saj myslimane, me qëllim që të martohet 
me burrin e saj". Në të tillë raste lindin 
konflikte midis bashkëshortëve, ftohen 
marrëdhëniet intime dhe vjen si domo-
sdoshmëri divorci.

Martesa kërkon një jetë të qetë 
bashkëshortore, me dashuri reciproke dhe 
sinqeritet në plotësimin e detyrimeve. Në 
Kuran thuhet: "Trajtoni gratë tuaja me 
mirësi" (Nisa, 19). Burri që është bërë 
strehë e gruas së tij duhet të krijojë kushte 
normale për të mos prishur harmoninë e 
dashurinë midis tyre. H. Dalliu sjell argu-
mentin kuranor: "Gratë janë veshje për ju 
dhe ju jeni veshje për to" (Bekare, 187). 
Më pas komenton: "Ato janë rroba për ju 
dhe ju jeni rroba për to. Veshja e zbuku-
ron njeriun që e vesh dhe në këtë rast 
gruaja e zbukuron burrin dhe anasjelltas, 
burri zbukuron gruan. Kur partnerët nuk 
i kryejnë detyrimet e tyre bashkëshor-
tore ndaj njëri-tjetrit, divorci është më i 
vlefshmi". Këtë e vërteton edhe dispozita 
kuranore: "Në se keni frikë se ata të dy, 
nuk do të mund t'i ruajnë dispozitat e 
Allahut (detyrimet), atëherë nuk është 
mëkat për asnjërin prej tyre që ata të nda-
hen" (Bekare, 229).

Prishja e aktit të martesës mund të 

ndodhë edhe kur njëri nga partnerët shkel 
kurorën. Divorci duhet të bëhet me ven-
dim gjykate, e cila përcakton fajtorin dhe 
detyrimet që kanë ndaj njëri-tjetrit për 
palën e dëmtuar. Veçanërisht për kujde-
starinë e fëmijëve, që në parim është e 
drejtë e të dy prindërve. Ata duhet t'u sig-
urojnë fëmijëve mbrojtjen, kujdestarinë, 
edukimin dhe arsimimin, si dhe sigurinë 
e nevojave jetësore për strehë dhe ushqim. 
Fëmija i rritur në moshë madhore ka të 
drejtë të zgjedhë njërin nga prindërit me 
të cilin do të jetojë. Më e mira është që rri-
tja dhe edukimi i fëmijëve të bëhet nga të 
dy prindërit, sepse nuk shkakton tek ata 
strese dhe janë të qetë nga ana shpirtërore 
dhe mendore. Nëna ka më shumë të drejta 
për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të 
saj se sa babai, sepse ajo është më e afërt, 
e ka mbajtur dhe e ka ushqyer fëmijën 
me gjakun e saj, me qumështin e saj, i ka 
mësuar fjalët e para të shqiptimit shumë 
të shtrenjta për të si "nënë", "babë" dhe sa 
e sa here ka prishur gjumin e natës për të. 
Në raste të veçantë, kur do të ketë pengesa 
ligjore për nënën, atëherë kujdestaria do 
të kalojë në vartësinë e babait. Këtë e për-
caktojnë ligjet në fuqi.

Gruaja islame sot po gjen mbështetje 
intelektuale dhe emocionale, duke ruaj-
tur e mbrojtur pozicionin e saj të drejtë 
në realitetin social-kulturor. Arma e saj 
kryesore mbetet besimi dhe morali i shën-
doshë, që reflekton jo vetëm në familje, që 
jep gjithnjë dashuri dhe virtyt, por edhe 
në përpjekjen e saj për transformimin e 
shoqërisë. 
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