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Editorial/

Termi martesë dhe familje 
historikisht, tradicionalisht 
dhe natyrisht edhe 

ligjërisht vazhdojnë të lidhen 
pazgjidhshmërisht me faktin që 
një institucion i tillë është i përbërë 
apriori nga burri, gruaja dhe 
fëmija. Për vetë faktin e thjeshtë 
biologjik që një njeri nuk mund të 
vijë kurrsesi në jetë vetëm se nga 
një marrëdhënie e dy sekseve të 
ndryshme, pra nga një mashkull dhe 
një femër, në çfarëdo forme qoftë 
ky kontakt, të drejtpërdrejtë ose jo. 
Pra, cilido njeri në këtë botë ka një 
nënë femër bilogjike dhe një baba 
mashkull biologjik, nga të cilët ai 
ka lindur, ky është një rend natyror 
që nuk është prishur deri më sot. 

Këtij rendi biologjik natyror 
të patjetërsueshëm i përgjigjet 
natyrshëm një rend social dhe ligjor 
që quhet martesë dhe familje. Kodi 
i familjes është pikërisht manuali i 
ligjeve që merret me këtë koncept të 
familjes. Këta njerëz që duan të kenë 
një marrëdhënie homoseksuale, 
përderisa nuk e përfshijnë në moralin 
e tyre këtë sjellje si të turpshme dhe 
perverse, atëherë ata nuk kanë aspak 
nevojë që të kërkojnë të përfshihen 
në një ligj që nuk është i tyre dhe 
nuk është bërë për ta, sepse ata nuk 
janë familje, sipas konceptit biologjik 
natyror që përmenda më sipër. 

Nëse lidhjet homoseksuale 
përfshihen në Kodin e Familjes 
dhe legjitimohen si martesë, kjo 
është një përmbysje e vetë kodit 
dhe agresion ligjor ndaj konceptit 
biologjik, natyral dhe tradicional të 
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familjes. Si e tillë ajo është absurde 
dhe nul. Që të legjitimosh një lidhje 
të tillë si martesë dhe familje do të 
thotë të legjitimosh edhe të drejtën 
për të pasur fëmijë nga këto çifte, 
çka avokati i popullit Totozani e 
shprehu haptazi se një ligj i tillë do 
të shoqërohet me një ligj që lejon 
adoptimin e fëmijëve nga çifte të tilla! 
Tani kjo është kulmi i absurditetit në 
këndvështrimin biologjik, natyror, 
tradicional dhe natyrisht ligjor. Nëse 
një fëmijë i lindur nga një mashkull 
dhe një femër, për arsye nga më të 
ndryshmet, nuk i mundësohet të 
rritet dhe jetojë në një familje të 
përbërë nga këta prindër biologjik, 
me çfarë të drejtë biologjike dhe 
natyrore, shteti kërkon t’i japë këtij 
fëmije një “familje” të re që s’ka lidhje 
as nga forma dhe as nga përmbajtja 
me diçka biologjike dhe natyrore 
me atë të familjes së tij natyrore?! 

Nëse një fëmijë ka humbur nënën 
dhe babain e tij biologjik, ose njërin 
prej të dyve, me çfarë të drejtë ky 
ligj i propozuar kërkon t’i imponojë 
këtij fëmije një mjedis dhe një rend 
jobilogjik, jonatyral, i cili nuk prodhon 
kurrsesi një fëmijë të tillë si ai?!

Argumentimi që bëjnë këta njerëz 
se ekzistojnë familje, qoftë vetëm 
me baba ose vetëm me nënë, është 
argument shterp dhe tejet absurd, që 
nuk vlen kurrsesi për analogji. Për 
vetë faktin e thjeshtë se kjo familje 
edhe pse i mungon njëri nga pjesëtarët 
e saj, forma dhe përmbajtja e saj nuk 
bien ndesh me rendin biologjik dhe 
natyral, por përkundrazi i tregojnë 
fëmijës se atij i mungon diçka. Dhe 

tjetër gjë është që diçka natyrale për 
arsye të ndryshme të dëmtohet dhe 
mangësohet dhe tjetër gjë është të 
krijosh artificialisht mutacione të 
shëmtuara sociale, që nuk i përgjigjen 
rendit biologjik dhe natyror. 

Imagjinoni një fëmijë i cili rritet 
nga një baba dhe baba ose nga një 
nënë dhe nënë dhe kur bie në kontakt 
me pjesën tjetër madhore të fëmijëve 
mëson se atë nuk mund ta lindi 
vetëm se një mashkull dhe një femër 
dhe se shumica e shokëve të tij kanë 
për prindër, pra kanë nënë dhe baba, 
një mashkull dhe një femër të cilët 
janë edhe prindërit e tij biologjik, 
ose në raste të rralla, adoptuesit 
e tij, por me të njëjtën pamje dhe 
formë si prindërit e tij biologjik! A 
e imagjinoni se çfarë pikëpyetjesh 
dhe konfuzioni pamor, që bie ndesh 
me rendin biologjik, i krijohet një 
fëmije të tillë të adoptuar nga një çift 
homoseksual! Kush është babai dhe 
kush është nëna? Apo në raste të rralla 
përjashtuese adoptimesh, kush e ka 

rolin e njërit dhe kush rolin e tjetrit? 
Pse të gjitha kafshët dhe njerëzit kanë 
një nënë dhe një baba ndërsa vetëm 
unë dy nëna ose dy baballarë? Nëse 
unë nuk mund të lind vetëm se nga 
një mashkull dhe një femër, atëherë 
kush janë prindërit e mi biologjik 
dhe pse u dashka të jetoj unë në 
një lidhje të tillë, që nuk i përgjigjet 
asnjë qenie të gjallë që shumohet 
nëpërmjet dy sekseve të ndryshme?!

Të tilla pyetje stresuese dhe 
traumat që kërkojnë të shkaktojnë 
me njerëzit këta humanoidë, duhet 
t’i kenë mirë parasysh të gjithë 
ata ligjvënës, që do të guxojnë të 
sanksionojnë me ligj një marrëdhënie 
homoseksuale si martesë dhe familje. 

Shoqëria njerëzore nuk është 
vend ku çdo i marrë mund të 
eksperimentojë atavizmat dhe 
mutacionet e tij sociale. Lërini 
gjërat ashtu siç i ka krijuar Zoti, në 
natyrshmërinë e vet dhe mos luani me 
zjarrin, nëse nuk doni të përballeni 
me pasojat e asaj që vetë keni gatuar.
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“Të gjithë të lindur nga një burrë dhe një grua” - Francë
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Për muslimanët që jetojnë 
jashtë shteteve islame: 

Ndërmjet respektimit të vlerave 
të patjetërsueshme të fesë dhe 

detyrimeve që kërkon nënshtetësia

Akademia Ndërkombëtare e 
Fikhut Islam

Vendimi 155 (4/17)

Asambleja e Akademisë 
Ndërkombëtare të Fikhut Islam, e 
dalë nga Organizata e Konferencës 
Islamike, në sesionin e saj të 
shtatëmbëdhjetë, të mbajtur në 
Oman (në Mbretërinë Hashimite 
të Jordanisë) në datat 28 Xhumadi 
Ula-2 Xhumadi Ahir 1427/24-
28 Qershor 2006, pasi mori në 
shqyrtim studimet e paraqitura 
në Akademi rreth çështjes së 
pajtueshmërisë së respektimit të 
vlerave të patjetërsueshme të fesë dhe 
detyrimeve që kërkon nënshtetësia, 
për muslimanët që jetojnë jashtë 
shteteve islame dhe pasi dëgjoi 
diskutimet që u zhvilluan rreth 
temës, vendosi:   

Së pari: Me nënshtetësi kuptohet 
përkatësia (e një individi) ndaj një 
shteti të caktuar, që ka tokë dhe 
ekzistencë reale. Ndërsa me vlera të 
patjetërsueshme islame kuptohen 
dispozitat fetare doktrinare, praktike 
dhe morale, të cilat provohen nga 
tekstet e qarta fetare dhe për të cilat 
ka konsensus në umetin islam. Kjo 
përfshin çdo gjë që lidhet me ruajtjen 
e pesë domosdoshmërive të cilat 
janë: ruajta e fesë, shpirtit, arsyes, 
pasardhësve dhe pasurisë. 

Së dyti: Në këndvështrimin islam 
nuk ka asnjë ndalesë që muslimanët 
të kontribuojnë në shtetet joislame 
në aktivitete shoqërore, politike e 
ekonomike, në të cilat nuk bihet 
ndesh me vlerat e patjetërsueshme 
islame që përmendëm dhe në veçanti 
kur të qenit nënshtetas e kërkon 
këtë kontribut, por me kusht që 
këto aktivitete të mos rrezikojnë 
identitetin dhe dinjitetin e tyre islam.

Së treti: Lejohet që muslimanët 
në perëndim të gjykohen para një 
gjykate joislame, kur kjo është rruga 
sesi fitohet një e drejtë apo vihet në 
vend një padrejtësi. Ndërsa çështjet 
që përfshihen në kodin familjar 
duhen patjetër që për to të ndiqen 
dispozitat islame, nëpërmjet gjykimit 

(arbitrazhit) islam, ose nëpërmjet 
marrjes së fetvasë dhe respektimit të 
saj.     

Së katërti: Në rastin e dhënies së 
fetvave për muslimanët që jetojnë 
në shtete joislame, nuk fillohet nga 
parimi i rastit përjashtimor, por vetëm 
pasi të provohet se kemi të bëjmë 
me një situatë domosdoshmërie apo 
nevoje të përgjithshme, e cila krijon 
vështirësi apo sforco, dhe në çdo 
rast duhen pasur parasysh kriteret 
fetare, si për domosdoshmërinë 
ashtu edhe për nevojën, dhe duke u 
kufizuar brenda masës që këto të dyja 
kërkojnë.  

Allahu e di më së miri!

Burimi: http://www.fiqhacademy.
org.sa/qrarat/17-4.htm

Marrja e kaparit 

Komisioni i Përhershëm i 
Fetvave në Mbretërinë e Arabisë 
Saudite

Vëllimi 13
Pyetja e shtatë e fetvasë me nr. 

9388

Pyetje: A lejohet që shitësi të 
marrë kapar nga blerësi dhe në rast 
se blerësi nuk tregohet korrekt apo 
tërhiqet nga blerja, a i lejohet fetarisht 
shitësit që ta mbajë kaparin për vete 
pa ia kthyer atë blerësit?

 
Përgjigje: Nëse situata është 

ashtu siç përmendet këtu, atëherë 
shitësit i lejohet që ta marrë kaparin 
për vete dhe të mos e kthejë atë. Ky 
është qëndrimi më i saktë nga dy 
qëndrimet e dijetarëve, nëse shitësi 
dhe blerësi kanë rënë dakord më parë 
për këtë.

Allahut i mbështetmi. Paqja 
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 
Muhamedin, familjen dhe ndjekësit 
e tij.

Burimi: http://www.alifta.net/
Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=P
age&BookID=3&PageID=4682&bac
k=true

Aksidentet rrugore 
 
Asambleja e Akademisë 

Ndërkombëtare të Fikhut Islam, e 
mbledhur në sesionin e saj të tetë, 
nga datat 1-7 Muharrem 1414h/ 
21-27 Qershor 1993 mori në 
shqyrtim studimet e paraqitura 

Fetva/ pranë saj në lidhje me aksidentet 
automobilistike dhe dëgjoi 
diskutimet që bënë rreth tyre.  

 Nisur nga shtimi i aksidenteve 
automobilistike dhe rrezikshmëria 
që ato paraqesin për jetën e njerëzve 
dhe pasurinë e tyre, është parë e 
nevojshme të vendosen rregulla të 
veçanta sigurie për këto mjete, para 
se të jepet leja për qarkullimin e tyre, 
po ashtu janë vendosur edhe rregulla 
të veçanta për përdorimin e mjetit 
nga ata që i ngasin, siç është mosha, 
aftësia fizike, shëndeti, njohja e 
rregullave të qarkullimit rrugor etj...

Nisur nga këto Akademia vendosi:
Së pari:
a- Respektimi i këtyre 

rregullave, të cilat nuk bien ndesh 
me dispozitat e sheriatit, është 
detyrim fetar, sepse respektimi i 
tyre konsiderohet si bindje ndaj të 
parit. Këto rregulla bëjnë pjesë në 
fushën e dobisë së përgjithshme dhe  
bazohen në argumentin e “interesave 
të papërcaktuara” (mesaliha el-
murseleh). Është e nevojshme që 
rregullat e qarkullimit rrugor të 
përmbajnë dispozita të sheriatit, të 
cilat nuk janë përfshirë më parë në 
këtë fushë.

b- Në interes të respektimit të 
këtyre rregullave është edhe vendosja 
e masave të ndryshme ndëshkuese, siç 
janë gjobat, për ata që nuk respektojnë 
rregullat e qarkullimit rrugor dhe 
vënë në rrezik jetën e njerëzve në 
rrugë, treg ose që qarkullojnë me 
mjete të tjera transporti. Në këtë rast 
si argument merren në konsideratë 
dispozitat e njohur të ndalimit të së 
keqes (el-hisbe).

Së dyti:
Në lidhje me aksidentet që 

ndodhin për shkak të qarkullimit 
të mjeteve të transportit, zbatohen 
dispozitat e kodit penal të 
parashikuara nga sheriati islam për 
këtë rast, edhe pse në rastet më të 
shumta këto aksidente ndodhin për 
shkak të gabimeve të paqëllimshme, 
shoferi është ai që ngelet përgjegjës për 
dëmet e shkaktuara ndaj dikujt tjetër, 
qoftë këto dëme fizike apo materiale, 
nëse provohet gabimi dhe dëmi. Nga 
kjo përgjegjësi përjashtohen vetëm 
rastet e mëposhtme:

a- Nëse aksidenti ndodh për 
shkak të një force madhore të 
papërballueshme, ndaj së cilës nuk 
mund të merren masa paraprake. 
Këtu futen të gjitha ndodhitë në të 
cilat nuk ka dorë njeriu.

b- Nëse ndodh për shkak të 
veprimit të të dëmtuarit dhe ka 
ndikuar fuqishëm në rezultatin 
përfundimtar.

c- Nëse aksidenti ka ndodhur 
për shkak të gabimit apo sulmit të 
dikujt tjetër, atëherë është tjetri ai që 

mban përgjegjësinë.
Së treti: 
Nëse aksidentet shkaktohen nga 

kafshët që dalin në rrugë, atëherë 
përgjegjësia për dëmet bie mbi 
pronarët e tyre, nëse nuk kanë bërë 
aq sa duhet për vënien nën kontroll 
të tyre. Kjo çështje ndahet në gjykatë.

Së katërti: 
Nëse aksidenti është shkaktuar si 

nga shoferi dhe i dëmtuari, atëherë 
çdo njeri prej tyre mban pjesën e vetë 
të përgjegjësisë së asaj që ka shkaktuar, 
qoftë dëm fizik apo material.

Së pesti: 
a- Si normë bazë merret fakti se 

përgjegjës për aksidentin është ai që e 
ka kryer atë drejtpërdrejtë, është ai që 
duhet të përgjigjet për të edhe nëse 
veprimi nuk ka qenë i qëllimshëm. 
Ndërsa ai që bëhet shkak nuk është 
përgjegjës, vetëm nëse ka neglizhuar 
ose veprimi i tij është i qëllimshëm.

b- Nëse ndodh që të ketë 
edhe veprues të drejtpërdrejtë edhe 
shkaktarë, atëherë përgjegjësia bie 
vetëm mbi vepruesin e drejtpërdrejtë 
dhe jo mbi shkaktarin, vetëm nëse 
shkaktari ka vepruar qëllimisht 
ndërsa ai që ka kryer veprimin 
drejtpërdrejtë nuk ka qenë i tillë. 

c- Nëse qëllon që të ketë dy 
shkaqe të ndryshme, të cilat ndikojnë 
që të dyja në pasojën e dëmit, që të 
dy shkaktarët janë përgjegjës në 
masën e dëmit që ata kanë shkaktuar 
secili. Nëse janë të njëjtë ose është e 
pamundur të dallohet përgjegjësia 
përkatëse e secilit, atëherë përgjegjësia 
ndahet tek të dy njëlloj.

Allahu e di më së miri       
   
Burimi: http://www.fiqhacademy.

org.sa/ 
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Forumi Musliman i 
Shqipërisë kundërshton me 
forcë propozimin e Avokatit 

të Popullit për të legalizuar martesat 
mes njerëzve me të njëjtin seks. Kjo 
është një përpjekje e vazhdueshme 
për të shkatërruar institucionin 
themelor të shoqërisë, familjen.  
Prej mijëvjeçarësh shoqëritë dhe 
shteti kanë mbrojtur familjen 
që krijohet nga martesa mes një 

burri dhe një gruaje për faktin 
se  vetëm një familje e tillë ka në 
qendër fëmijët dhe promovon e 
mbron marrëdhënien baba-nënë-
fëmijë, si mjetin e vetëm natyror 
për krijimin  dhe vazhdimin e jetës 
dhe shoqërisë.

 Forumi Musliman i Shqipërisë 
beson se askush nuk ka të drejtën 
të ripërkufizojë martesën dhe të 
imponojë një  familje  pa baba apo 

pa nënë për fëmijët.  Martesa është 
më shumë se një çështje barazie dhe 
më shumë se një çështje dashurie.  
Nuk mund të ketë martesë në 
marrëdhënie inçestuale, me fëmijë 
apo edhe brenda të njëjtit seks. 
Forumi Musliman i Shqipërisë 
shpreh shqetësimin e tij të thellë 
mbi këtë përpjekje,  e cila nuk 
merr parasysh  fatin e familjes, të 
fëmijëve dhe të shoqërisë, por ka 
vendosur në qendër të saj arsye të 
rrejshme bazuar mbi dëshira dhe 
asgjë tjetër.

 Avokati i Popullit dhe axhenda 
që ai mbron dhe promovon 
duhet të dinë se martesa është një 
institucion i ngritur  mbi bindjen  
dhe eksperiencën  e gjatë historike 
të njerëzve përpara se të krijohej 
shteti, gjykatat apo institucione 
të tjera. Ajo është themeli  i 
vërtetë i shoqërisë dhe lëvizja e 
tij apo e pjesëve të tij nuk mund 
të bëhet nga zyrtarë të emëruar 
apo të zgjedhur, nga agjenda që 

Forumi Musliman i Shqipërisë kundërshton me forcë legalizimin e 
martesave mes njerëzve me të njëjtin seks                                      

promovojnë interesa të tyret, por 
vetëm nga shumica e popullit. 
Asnjë institucion shtetëror nuk 
mund të shpallë të drejtën e tij mbi 
ripërkufizimin e martesës, këtë 
mund ta bëjë vetëm një shumicë 
domethënëse e popullit. 

Forumi Musliman i Shqipërisë i 
bën thirrje përfaqësuesve të popullit 
në Kuvendin e Shqipërisë, qeverisë 
shqiptare dhe kryeministrit Edi 
Rama, kryetarit të Kuvendit Ilir 
Meta, Kryetarit të  opozitës Lulzim 
Basha, që të refuzojnë me përbuzje 
propozime të tilla për të shkatërruar 
familjen, marrëdhënien baba-
nënë-fëmijë dhe gjithë shoqërinë. 
Ne i kërkojmë gjithashtu të gjitha 
Komuniteteve fetare të pranishme 
në vend të bashkohen kundër 
kësaj nisme anormale. Forumi i 
Kërkon Avokatit të Popullit të mos 
promovojë agjenda të tilla dhe të 
mos propozojë  ide apo ligje që 
kërkojnë të ripërkufizojnë njeriun, 
shoqërinë, familjen dhe shtetin.

Jo vetëm historia e shenjtë e 
fesë, por edhe ajo profane 
na rrëfen se të gjitha fetë e 

kanë burimin në monoteizëm, 
pra e kanë bazën tek adhurimi 
i një Zoti. Brenda një kohe të 
shkurtër njerëzit e korruptuan atë 
në politeizëm dhe i shumëfishuan 
zotat në mënyra të ndryshme. 
Për çdo emër dhe cilësi të Zotit 
sajuan një zot tjetër, p.sh. Krijuesi, 
i Shenjti, i Drejti etj.; hyjnizuan 
fuqitë e mëdha të natyrës, si: ajrin, 
ujin, tokën, zjarrin, yjet, qiellin, 
diellin etj.; pastaj hyjnizuan 
baballarët e fiseve dhe të popujve 
të ndryshëm. Pastaj ranë edhe më 
poshtë, në idhujtari, në adhurimin 
e pamjeve, të simboleve të të gjitha 
atyre zotave të shumëfishuar, dhe 
së fundmi ranë në teprimin e 
vetë këtij teprimi në fetishizëm. 
Kjo është pak a shumë rruga e 
ndjekur nga popujt e ndryshëm në 

korruptimin e fesë primare, asaj 
të adhurimit të një Zoti të vetëm 
në shumëfishimin e zotave sipas 
interesave e konjukturave thjesht 
njerëzore. Regjimi komunist 
50-vjeçar i mëshoi gjerësisht kësaj 
tabloje, por duke krijuar zotat e 
rinj, katër klasikët e marksizmit, të 
cilëve iu shtoi një të pestë. Tashmë 
gjendemi përpara një materializimi 
ekstrem të shoqërisë, ku varfëria 
nga një virtyt, siç shihej më herët 
nga shoqëria dhe iu ofrohej dora 
e ndihmës nga kushdo që e kishte 
një mundësi të tillë; sot po shihet 
si një gjendje e vajtueshme dhe 
e pamerituar, e për pasojë këta 
individë dhe kategori shihen edhe 
si të padenjë për të jetuar midis 
nesh, e në raste ekstreme edhe për 
të marrë frymë.

Kjo shoqëri ka krijuar fetishet e 
saj të përbashkëta dollarin, euron 
e Merilin Monronë. Tashmë po 

përflitet edhe për një monedhë 
krejt të re e të padukshme “bitcoin”, 
monedha elektronike - internetare. 
Kjo është ta ekstremizosh edhe 
më tej jetën njerëzore, duke e 
globalizuar me para dhe vlera që 
nuk shihen, por që tejkalojnë kufijtë 
e imagjinatës dhe të padukshmes. 
Shoqëria njerëzore përherë e më 
tepër po i drejtohet parasë, si 
mjet për të arritur gjithçka. Por 
vetëm se kanë harruar që paraja 
nuk është lumturia. Mund të 
krijohen të mira, porse paraja 
është mjet këmbimi dhe pushteti. 
Në të shkuarën lufta e klasave 
gjatë regjimit komunist krijoi 
monstruozitete, ku babai dënonte 
djalin e djali babain, gruaja padiste 
burrin për në burg e burri gruan. 
Ndërsa sot, megjithëse të mirat 
materiale janë të arritshme është 
krijuar efekti i kundërt, dhuna dhe 
vrasja brenda familjes është kthyer 

Shoqëria moderne pa zot dhe ekstremizimi i saj
Nga Roald A. Hysa

në një trendy fatkeq, ku njerëzit po 
dëmtohen pa i menduar pasojat 
fare. Ekstremizimi dhe ekstremet 
favorizojnë të paaftët dhe diktaturat, 
favorizojnë shtrembërimet dhe 
për pasojë mbizotëron më pas 
padrejtësia në mungesë edhe 
të parametrave shpirtërore. 
Shoqërisë së sotme i nevojitet 
një rikthim i menjëhershëm në 
burimet origjinale shpirtërore 
të përfaqësuara nga besimi 
monoteist në një Zot, si burim 
mëshire dhe bamirësie. I pasuri do 
ta shihte të varfrin me butësi, dhe 
do të fitonte kështu mirënjohjen 
që i takon, duke  i rikthyer kësaj 
shoqërie dinjitetin që i mungon. 
Si dhe i varfri jo vetëm që do të 
lehtësohej nga barra e halleve, 
por do të ndihmonte në futjen 
e parametrit të mëshirës në 
shoqërinë e sotme moderne, së 
cilës i ndjehet mungesa sot. 

“Po nuk pate pare, dekën e ki hak”,- Gold Ag- këto janë fjalët e reperit 
kosovar, i cili e ka përshkruar me dy fjalë mentalitetin e shoqërisë së sotme 
laike, kudo në trojet shqiptare. I varfri nuk e meriton të jetojë, Zot ruajna.
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HADITHI NR 16:
Sheddad ibn Ebi Ammari tha: “Hyra 

tek Wathileh ibn el-Aska’i dhe tek ai 
ishin disa të tjerë. Ata përmendën 
Aliun. Kur u çcuan për të ikur, ai më 
tha: “A dëshiron të të tregoj diçka që 
e kam parë nga i Dërguari i Allahut 
(s)? Sigurisht, i thashë. Atëherë, ai tha: 
“Iu afrova Fatimesë për ta pyetur mbi 
Aliun. Ajo tha: “Drejtoju të Dërguarit 
të Allahut (s). Kështu, u ula ta prisja, 
gjersa i Dërguari i Allahut (s) erdhi, 
dhe me të ishte Aliu, Hasani dhe 
Huseini; këta të dy kishin kapur secili 
njërën dorë të tij. Kur hyri, ai (s) e uli 
Aliun dhe Fatimenë përpara vetes, 
kurse Hassanin dhe Huseinin i uli 
secilin mbi njërën kofshë të tij. Pastaj, 
ai (a.s.) mbështolli rrobën e tij (theub) 
– ose ka thënë: pelerinën e tij (kisa) – 
rreth tyre. Atëherë, ai (s) recitoi ajetin: 
“Allahu dëshiron të largojë nga ju 
tërë ndytësinë (e mëkateve), o Ehl ul-
Bejt, dhe t’ju pastrojë me një pastrim 
të skajshëm”, dhe tha: “O Allah! Këta  
janë Ehl-I bejti im! Dhe Ehli-I bejti im 
ka të drejtën më të madhe.”

Grada e hadithit: Këtë hadith 
e transmeton Imam  Ahmedi në 
Musnedin e tij 4/107 dhe në zinxhirin 
e transmetuesve  ndodhet Muhamed 
ibn Mus’ab ibn Sadekah el-Karkasani 
të cilin e kanë konsideruar si të dobët 
dhe me gabime shumë në trasnmetime  
një mori dijetarësh. Po ashtu disa prej 
tyre kanë përmendur se transmetimet 
e tij nga Ima Euzai janë munkereh, të 
ardhura në formë të gabuar dhe pa 
baza, dhe ky transmetim është njëri 
prej tyre pasi këtë hadith aoi e përcjell 
pikërisht nga Euzai.

Këtu janë përmendur këto 
transmetime të dobëta, ndërkohë në 
versione të sakta te Sahihu i Muslimit 
dhe libra të tjerë  është transmetuar 
saktësisht se Profeti (alejhissalatu 
uesselam) i ka mbështjellur në një 
rrobë Aliun, Fatimenë, Hasanin dhe 

në shtëpitë tuaja e mos i zbuloni 
stolitë tuaja, ashtu siç zbuloheshin 
në kohën e padijes! Falni namazin, 
jepni zeqatin dhe bindjuni Allahut 
e të Dërguarit të Tij! O Familje e 
Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që 
ta largojë prej jush papastërtinë dhe 
t’ju pastrojë plotësisht.” (Surja Ahzab, 
32-33). Pra duket fare qartë  se ajeti po 
flet për gratë e Profetit (alejhissalatu 
uesselam) të  cilat futen kryekëput te 
termi: Ehli Bejt.

Po ashtu fjala Ehl-un në gjuhën 
arabe përfshin bashkshorten në formë 
të drejtpërdrejt, andaj shikojmë në 
transmetime të ndryshme profetike 
që me fjalën Ehl-un është folur për 
bashkshorten drejtpërdrejt duke mos 
përmendur të tjerë. Madje kjo mënyrë 
shprehjeje është përdorur në Kuranin 
Famëlartë ku Allahu i Madhëruar 
thotë: “Gruaja e tij, që rrinte aty, 
qeshi kur Ne i dhamë lajmin e mirë 
për Is’hakun e pas Is’hakut - për 
Jakubin. Ajo tha: “Ah! E mjera unë! 
A mos vallë, kështu plakë do të lind 
unë, ndërkohë që edhe burri im është 
plak! Me të vërtetë, kjo është diçka 
e jashtëzakonshme!” Ata (engjëjt), 
thanë: “A mos vallë, po çuditesh 
me urdhrin e Allahut? Mëshira e 
Allahut dhe bekimi i Tij qoftë mbi 
ju - familjen e të Dërguarit. Me të 
vërtetë, Ai është i Falënderuar dhe i 
Lavdëruar!” (Surja Hud, 71-73).

 Ajeti bën fjalë për Sarën dhe 
bashkshortin e saj Ibrahimin a.s, 
të cilët ishin të thyer në moshë, 
megjithatë, Allahu i Lartësuar i 
përgëzoi nëpërmjet melekëve me një 
djalë që do të quhej më vonë Is’hak. Në 
fund thuhet: “Mëshira e Allahut dhe 
bekimi i Tij qoftë mbi ju - familjen e 
të Dërguarit.” Fjala “familje” këtu, ku 
futet drejtpërdrejt Sara, bashkoshortja 
e Ibrahimit a.s është përmendur 
në ajetin e mësipërm pikërisht me 
termin: Ehlul Bejt, çka tregon fare 
qartë nëpërmjet Kuranit Famëlartë se 

 CIKLI I HADITHEVE TË DOBËTA DHE TË TRILLUARA
Nga hoxhë Mustafa Tërniqi

Husejnin bashkë dhe ka thënë: 
“Këta janë Ehli Bejti im, -pra familja 
ime-, pastaj ka kënduar ajetin kuranor 
ku thuhet: “O Familje e Profetit! Në të 
vërtetë, Allahu do që ta largojë prej 
jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 
plotësisht.” (Surja Ahzab, 33).  Mund 
të ishte përmendur në libër vetëm ky 
hadith i saktë që e transmeton Muslimi 
ne Sahihun e tij dhe nuk do ishte 
më e nevojshme  të sillen aq shume 
transmetime të dobta për këtë temë. 
Mirëpo si çdo herë bëhen përpjekje 
në forma të tilla të përshkallëzuara 
për të integruar shiizmin në mesin e 
muslimanëve suni. Në rastin konkret 
bëhen përpjekje që gratë e Profetit 
(alejhissalatu uesselam) të mos 
konsiderohen prej Ehli Bejtit që të mos 
meritojnë pastrimin e përmendur në 
ajetin kuranor dhe për pasojë është  më 
e lehtë për t’u akuzuar me akuza nga më 
të ndryshmet , ashtu siç kanë akuzuar 
dhe shpifur për Aishen, vajzën e Ebu 
Bekrit dhe për Hafsan, vajzën e Umerit 
që në të njëjtën kohë ato janë dhe gratë 
e Profetit (alejhissalatu uesselam). 
Ndërkohë këto transmetime por edhe 
vetë ajeti Kuranor nuk i përjashtojnë 
gratë e Profetit (alejhissalatu uesselam) 
nga Ehli Bejti dhe nuk ka kurrfarë 
argumenti për këtë gjë. Për këtë 
arsye  imam Kurtubiu, Ibn Kethiri 
dhe komentues të tjerë  të Kuranit 
kanë thënë: “Ajeti kuranor  është i 
përgjithshëm ku futen edhe gratë e 
Profetit (alejhissalatu uesselam), pasi 
fillimi i ajetit kuranor tregon qartë se 
ky ajet ka zbritur për gratë e Profetit 
(alejhissalatu uesselam).” Ja si vjen i 
plotë   ajeti kuranor të  cilin sekti Shiit 
me që llim e pë rgjysmojnë  duke pë 
rmendur vetëm pjesën e fundit te 
ajetit: “O gratë e të Dërguarit! Ju nuk 
jeni si gratë e tjera. Nëse i frikësoheni 
Allahut, mos flisni me përkëdheli, 
që të mos ju dëshirojë ai që ka 
zemër epshore, por flisni drejt dhe 
në mënyrë të ndershme!  Qëndroni 

tek termi Ehli Bejt futen edhe gratë.
 
Hadithi nr 17
Zemakhsheriu në  Tefsir el-Keshshaf, 

në  komentimin e ajetit “…Thuaj: 
Unë  nuk kërkoj prej jush ndonjë  
shpërblim për thirrjen time, përvec 
dashurisë  ndaj të  afërmve (të  mi)…” 
(42:23)

“Transmetohet se kur u shpall ky 
ajet, e pyetën të Dërguarin e Allahut 
(a.s.): “Kush janë  këta të  afërm 
dashuria ndaj të cilëve na ë shtë  bë 
rë  e detyrueshme? Ai (a.s.) u përgjigj: 
“Aliu, Fatimeja, dhe dy djemtë  e tyre.”

Grada e hadithit: Këtë hadith 
e transmeton Imam Taberaniu në  
Mu’xhemin e madh 2647 (3/47) dhe 
12259 (11/444) dhe është  transmetim 
shumë i dobët pasi në zinxhirin e 
trasmetuesve gjenden tre transmetues 
të  dobë t një ri pas tjetrit. I pari ë shtë   
Harb inbul-Hasen et-Tahhan të  cilin e 
konsiderojnë  të  dobët Imam el-Ezdi 
dhe Ebu Hatim Err-Rrazi. I dyti ë shtë  
Husejn ibnul-Hasen el-Eshkar të  cilin 
e konsiderojnë  si transmetues shumë  
të  dobët imam Buhariu, Ebu Zur’ah 
dhe të tjerë. Madje Ebu Ma’mer el-
Hidheli pohon se ai ë shtë  gë njeshtar. 
I treti është  Kajs ibnurr-Rrebi’ të  cilin 
e kosniderojnë  si transmetues tepë r të  
dobët Jahja ibn Meini, imam Ahmedi 
dhe imam Nesaiu.

 Sic shikohet perpjekjet për të  gjetur 
interpretime jo vetëm nga hadithet 
profetike, por edhe nëpërmjet ajeteve 
kuranore janë  të  shumta ku kërkohet 
me cdo kusht që gratë e Profetit 
(alejhissalatu uesselam) të mos jenë  
nga Ehli Bejti. Mirë po argumentet 
nga vetë  Kurani që  shpjeguam sa më  
sipër janë  më se të mjaftueshme për të 
hedhur poshtë  pretendimet e qëllimta 
të  shiitëve.    

(Vijon në numrin e ardhshëm...)

Nga Libri “110 Virtyte të Imam Aliut”

Kurani është fjala e Allahut dhe 
mrekullia më e madhe që iu 
dha Muhamedit (alejhissalatu 

uesselam). Kurani është mrekulli në tre 
aspekte:

1) Mrekullia e tij nga ana gjuhësore 
Arabët ishin të shquar si poetë dhe 
oratorë të mëdhenj, dhe vazhdimisht 
konkuronin mes tyre. Paraqitja e 
Kuranit te arabët i befasoi ata, sepse 
asnjëherë nuk kishin dëgjuar fjalë dhe 
shprehje më të qarta dhe më të bukura 
se ai. Duke e njohur mirë Muhamedin 
(a.s.) ata vetë dëshmuan se fjalët e 
Kuranit nuk ishin fjalë të tij. Stili i lartë 
artistik, retorika, përputhshmëria, 
bukuria e shqiptimit, fjalët e qarta dhe 
radhitja e përsosur e tyre, bëri që Kurani 
t’i sfidojë njëherë e përgjithmonë 
arabët dhe t’i mahnisë ata pa masë. 
Allahu i Lartësuar në Kuran thotë:  “E 
në qoftëse jeni në dyshim në atë që 
Ne i zbritëm gradualisht robit tonë 
(Muhamedit), atëherë silleni ju një 
sure të ngjashme si ai (Kurani) dhe 
thirrni (për ndihmë) dëshmitarët 
tuaj (zotat) pos Allahut, nëse jeni 
të sinqertë. E mos e paçit bërë (deri 

tani) kurrë sdo mund ta bëni, atëherë 
ruajuni zjarrit, lëndë e të cilit janë 
njerëzit dhe gurët.” (Bekare, 23-24).

2) Mrekullia e tij në aspektin e 
ruajtes nga ndryshimet dhe devijimet

Kurani, si dekret i fundit hyjnor, 
është i vazhdueshëm dhe do të mbetet 
i tillë deri në Ditën e Gjykimit. Kjo 
është arsyeja pse Allahu ka garantuar 
ruatjten e plotë të Kuranit nga çdo 
shtrembërim dhe çdo ndryshim, qoftë 
edhe në një gërmë të vetme prej tij. 
Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: 
“Vërtet Ne e zbritëm Kuranin dhe Ne 
gjithsesi do ta ruajmë atë.” (El-Hixhr, 
9). Nga ana tjetër, duke qenë se Kurani 
është shpallja e fundit hyjnore, ai është 
shfuqizues i të gjitha legjislacioneve 
të mëparshëm në librat hyjnorë. Me 
këtë libër, Zoti i botëve, Krijuesi dhe 
Sunduesi i gjithësisë, i fton njerëzit 
dhe xhindët bashkë t’i përmbahen 
këshillave dhe mësimeve të tij. Ky libër 
është udhërrëfyesi i vetëm për të gjithë 
njerëzit që nga ardhja e Muhamedit 
(a.s.) si profet e deri kur të lindë dielli 
nga perëndimi. 

3) Mrekullia e tij në zbulimet e të 

vërtetave shkencore
 Fakti se Kurani është fjalë e Allahut 

dhe jo produkt njerëzor, si dhe i ruajtur 
nga shtrembërimet dhe ndryshimet, e 
bën atë të pagabueshëm dhe të vërtetë 
në çdo fjalë që përmban. Kurani 
dhe shkenca janë dy gjëra që nuk e 
kundërshtojnë asnjëherë njëra tjetrën, 
madje Kurani nxit për kërkimin 
e diturisë dhe shkencës. Allahu i 
Gjithëdijshëm në Kuran thotë: “Ne do 
t’u bëjmë atyre të mundur që të shohin 
argumentet Tona në horizonte dhe në 
veten e tyre deri që t’u bëhet e qartë 
se ai (Kurani) është i vërtetë. A nuk 
mjafton që Zoti yt është dëshmitar 
për çdo gjë?” (Fussilet, 53).

Si u shkrua dhe u ruajt Kurani?

Kurani përgjatë kohës 23 vjeçare të 
zbritjes së tij është shkruar me urdhër 
të vetë Profetit (a.s.), i cili ishte shumë 
vigjilent që të shkruhej ashtu siç kishte 
zbritur, pa gabuar qoftë edhe në një 
hkronjë të vetme. Nga ana tjetër, në 
mesin e sahabëve, shokëve të Profetit 
(a.s.), njihej një numër tepër i madh 

i hafizëve të Kuranit të cilët e kishin 
memorizuar atë më së miri. Pas 
vdekjes së Profetit (a.s.) shkrimet ku 
ishte shkruar Kurani i grumbulloi Ebu 
Bekri në një vend të vetëm. Ndërsa 
në kohën e halifit Uthman ibn Affan 
( afro 15 vjet pas vdekjes së Profetit), 
të gjitha këto shkrime u shkruan 
në një kopje të vetme në praninë e 

Kurani, mrekulli e përhershme 

(Vijon në faqen nr. 5...)
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CIVILIZIMI ISLAM DHE POZITA E TIJ 
NË MESIN E CIVILIZIMEVE TË TJERA

Nga hoxhë Bilal Shkrepi

Te krishteret qe ndaheshin 
prej kishes bizantine 
perjetonin forma te 

ndryshme te shtypjes nga patriarkana 
ne Kostandinopoje, Jeruzalem, 
Aleksandri apo Antakia, ndersa pas 
hyrjes se Islamit ne vendet e tyre 
fituan lirine dhe sigurine.

Marredhenia ndermjet dy feve ne 
disa kohe arriti deri ne piken qe te 
krishteret mund te hynin lirisht neper 
xhami me kryqin varur dukshem, 
ku mund te takonin dhe bisedonin 
me shoket e tyre muslimane. Ne 
administrate te krishteret gezonin te 
drejten deri ne postet me te larta, si 
edhe perqindja e tyre ne disa kohe u be 
aq e larte sa prodhoi ankesa ne mesin 
e vete muslimaneve. Si efekt i kesaj 
sjellje dhe metodologjie tolerante te 
muslimaneve, ndodhi qe shume prej 
te krishtereve, idhujtareve apo edhe 
zoroastrianisteve te perqafonin fene 
e re. Nje pakice mbeten ne fene e 
tyre, mirepo edhe ata qe nuk pranuan 
Islamin mesuan arabishten  duke e 
bere gjuhe te tyre. Me kohen nje pjese 
e tyre u ndikuan prej ligjeve dhe e 
pranuan Islamin. 

Kultura greke nuk mundi t’i ruaje 
themelet e saj edhe pse i sundoi keto 
popuj per afro njemije vjet. Ndaj 
ushtrite romake dhe bizante lehtesisht 
hoqen dore prej idhujve te vendeve te 
tyre. Ne ato vende ku ishin perhapur 
doktrina, ndryshe nga doktrina 
zyrtare e Perandorise Bizante, u perhap 
shpejt besimi dhe tradita islame. Ne 
menyre te shpejte njerezit perqafuan 
sinqerisht dhe fort besimin e ri me 
te cilin ishin njohur dhe i harruan 
besimet dhe idhujt e tyre. Islami 
arriti te depertoje ne zemrat e qindra 
popujve qe nga Kina, Indonezia, India 
e deri ne Marakish e Andauzi. Arriti te 
dominoje imagjinaten si edhe moralin 
e tyre, ndaj mundi te orientoje jeten e 
tyre dhe te ringjalli tek ata shpresen, 

nepermjet te ciles i lehtesuan vetes 
vuajtjet e saj dhe inspiroi krenarine ne 
zemrat e tyre.

Kjo fe arriti t’i bashkonte edhe te 
mbillte dashurine mes tyre, pavarsisht 
ndasive edhe konflikteve qe kishin 
patur.

Feja ka luajtur rol ne ekzistencen 
e pothuajse cdo civilizimi. Mirepo 
ne raport me civilizimin Islam edhe 
pse Islami ishte faktori kryesor, ruajti 
traditat, zakonet dhe pranoi njohurite 
qe trashegonin popujt prej te shkuares 
se tyre para Islamit si edhe perfitoi 
prej tyre.

Ndikimi i Islamit tek civilizimi 
islam vihet re ne pikat e meposhtme:

1- Islami, ndryshe nga fete 
dhe civilizimet e tjera dallon me, 
ekzistencen e vazhdueshme te 
Kuranit ne origjinalitetin e tij, gje qe 
ka inspiruar perhere reformatoret 
pergjate historise Islame.

2- Ne dallim nga fete e tjera, ne Islam, 
personaliteti i profetit Muhamed a.s. 
dhe jeta e tij eshte e njohur deri ne 
detaje, te cilat veshtire se njeriu mund 
te njohe detaje te asaj natyre nga jeta e 
prinderve te tij.

3- Islami mbeshtetet mbi bazen 
morale, e njohur ne terminologjine 
Islame “devotshmeri”, term i cili 
permendet ne mbi 200 ajete ne Kuran.

4- Islami nuk eshte fe thjesht me 
kuptimin e fjales “religjion”, por eshte 
sistem i plote per jeten e individit 
dhe shoqerise ne cdo fushe, si ne ate 
sociale, ekonomike por edhe politike.

5- Koncepti i adhurimit ne Islam 
nuk kufizohet thjesht dhe vetem me 
rituale dhe forma te caktuara, sic 
ndodh me konceptin e adhurimit 
ne fete e tjera. Adhurimi ne Islam 
shtrihet per te perfshire cdo pune 
te njeriut, ku ai synon kenaqesine e 
Zotit. Prej ketyre adhurimeve, p.sh. 
vleresimi ne shoqeri i akteve te cilat 
nese i kryen nje numer i mjaftueshem 

njerezish, pervecse shperblehen, por 
edhe mundesojne shkarkimin prej 
pergjegjesise dhe mekatit pjesen tjeter 
te shoqerise. Ky koncept adhurimi 
perfshin gjithcka i nevojitet njeriut 
ne jeten e tij, psh.; kujdesi ndaj te 
moshuarve te cilet s’kane femije apo te 
cilet jane braktisur nga femijet.

6- Islami e konsideron  “Drejtesine 
dhe Vertetesine” vlere absolute e cila 
ne praktike s’mund t’i nenshtrohet 
relativitetit, per hir te afrimitetit 
a te largesise, apo te miqesise a te 
armiqesise.

7- Kurani ka rezervuar nje hapesire 
te gjere per nxitjen e njeriut ne 
kerkimin e dijes, perpjekjes per te 
arritur tek e verteta,  arsyetimit dhe 
mendimit. Nuk eshte e rastesishme 
si edhe nuk ka argument me te mire 
per kete sesa fakti qe shprehjet; dije, 
arsyetim dhe mendim jane permendur 
ne Kuran ne me shume se treqind e 
pesedhjet vende.

Keto karakteristika kane patur 
nje rol te rendesishem ne formimin 
e shtysave te civilizimit Islam, 
administrimit dhe botekuptimit 
te qellimeve te tij tek muslimanet. 
S’ka dyshim se gjate historise Islame 
ka patur devijime te ndryshme ne 
vende te ndryshme. Keto devijime 
penguan ndikimin e plote te ketyre 
karakteristikave, mirepo kurre nuk 
arriten ta cenojne Islamin si faktor 
kryeson ne formimin e civilizimit 
islam, praktikat e tij e as ne kuptimin e 
qellimeve te tij.

Rrjedhimisht del ne pah dallimi i 
civilizimit islam ndaj civilizimeve te 
tjera me tre karakteristika te tjera:

1- Kontributi vullnetar, duke qene 
prej themeleve te civilizimit islam, 
pjese e nxitjes qe Islami i ben individit 
per te dhene, sepse eshte adhurim 
ndaj Zotit dhe devotshmeri e ben ate 
nje “civilizim popullor”. Ndryshe nga 
civilizimet e tjere te cilet u ngriten prej 

faraoneve, patriarkeve apo elitave dhe 
forcave politike a ushtarake. Forma me 
e dukshme e ketij kontributi popullor 
eshte “vakfi”.

2- Ngritja e civilizimit islam edhe 
mbi bazen e kontributit vullnetar si ne 
rastin e vakfit, ndodh si motivim per 
bamiresine, gje qe e shpalos Islamin 
njekohesisht edhe si “civilizim human”.

3- Elementet e siperpermendur 
natyrshem nxjerrin ne pah nje 
tjeter karakteristike dalluese, ate te 
“rinovimit dhe vazhdimesise” po 
ashtu edhe te “rezistimi ndaj faktoreve 
shkaterrues” gje qe s’kane mundur ta 
bejne civilizimet e tjera. 

Civilizimi islam vazhdon ende edhe 
sot prej katermbedhjete shekujsh 
(pavaresisht luhatjeve politike apo 
edhe luftrave shfarosese si ajo e 
Mongoleve apo edhe kryqezatat), 
te luaje rol te rendesishem per 
njerezimin.

Keto tre karakteristika, jane te 
dukshme dhe nuk kane nevoje per 
argumente logjike dhe empirike.

Eshte e rendesishme per cdokend 
qe deshiron te vleresoje dhe gjykoje 
Islamin apo cdo fe a civilizim tjeter 
ta vleresoje e gjykojme mbi parimin 
e dijes dhe drejtesise e jo mbi 
sugjestionime a subjektivizem.

E rendesishme eshte qe muslimanet 
te kuptojne fene e tyre drejte dhe ta 
praktikojne ate ne menyre korrekte, 
larg ekstremeve, sepse vetem keshtu do 
te jene musliman te mire, te drejte dhe 
mesatar, ashtu sic Zoti na ka mesuar 
ne Kuran dhe profeti Muhamed 
nepermjet fjales dhe vepres se tij.
Njekohesisht do te jene kontribues te 
denje per te permiresuar shoqerine 
tone te mbushur plot probleme. 
Kuptimi i drejte i Islamit dhe 
praktikimi korrekt i tij do te prodhoje 
muslimane aktive, pozitiviste edhe do 
t’i shpetoje prej demoralizimit si edhe 
prej inferioritetit.

hafizëve më të mirë të Kuranit, të cilët 
kontrollonin fjalë për fjalë shkrimin. 
Kjo përmbledhje e Kuranit në një 
libër të vetëm quhet Mus’haf. Kopjet 
e Mus’hafit u shpërndanë menjëherë 
në kryeqendrat e muslimanëve në atë 
kohë. 

Në shkrimin e Mus’hafit janë pranuar 
vetëm tekstet e shkruara në praninë e 
Profetit (alejhissalatu uesselam) duke 
mos lënë shteg për t’u shkruar asgjë 
që mund të bazohej në kujtesë. Përvec 
shpërndarjes dhe shumëfishimit 
të kopjeve të Kuranit anembanë 
botës janë shpërndarë bashkë me to 
dhe hafizët e Kuranit të cilët vetëm 
se shtoheshin. Hafizët e Kuranit 
certifikoheshin (merrnin ixhaze) në 
metodën e memorizimit dhe këndimit 
të Kuranit njëkohësisht. Kjo metodë 
vazhdon të aplikohet me kujdes dhe 
besnikëri të vecantë sot e kësaj dite. 

Për këtë shikojmë se nuk mund të 
gjesh dot kopje të Kuranit që mund 
të ndryshojnë nga kopje të tjera qoftë 
edhe me një presje të vetme.

Kështu Kurani u ruajt duke përdorur 
dy mënyrat e vetme të ruajtjes së një 
teksti origjinal që janë; shkrimi dhe 
memorizimi. Kurani është përcjellur 
kështu brez pas brezi dhe memorizuesit 
e tij, në çdo kohë sa vinin e shtoheshin. 

Përveç kësaj, Kuranit i është dhënë 
një rëndësi e veçantë në shpjegimin 
dhe komentimin e verseteve të tij. 
Komentimi Kuranit quhet Tefsir, 
ndërsa komentuesi quhet Mufesir. Të 
gjitha komentet e Sahabëve (shokëve të 
Profetit) dhe të dijetarëve që i pasuan 
ata, janë shkruar në libra të posaçëm, 
Tefsire. Ky shërbim bëri që Kurani 
të ruhej e te përcillej brez pas brezi 
bashkë me komentin e tij. Allahu i 
Madhëruar në Kuran thotë: “Vërtet Ne 
e zbritëm Kuranin dhe Ne gjithsesi 
do ta ruajmë atë.” (El-Hixhr 9).

(...vijon nga faqja nr. 4)

(Vijon nga numri i kaluar)
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VLERA E MUAJIT MUHARREM DHE AGJËRIMI 
I DITËS SË ASHURASË

Falënderimi i takon Allahut,paqja 
dhe mëshira qofshin mbi të 
dërguarin sal-lallahu alejhi we 

sel-lem.
Allahu xh.sh.e veçoi muajin Muharem 

me disa veçori, pasi është edhe muaji i 
parë i vitit hixhri, në kalendarin të cilin 
e caktoi halifja i dytë Umeri r.a. në vitin 
637,  kur dihet se këtë muaj Allahu 
xh.sh. e dalloi duke e shpallur si muaj i 
shenjtë në të cilin është e ndaluar lufta, 
krahas me muajin Rexheb; Dhul-kade 
dhe Dhul-Hixhxhe.

Muaji Muharrem është një muaj 
madhështor dhe është muaji i parë i 
vitit hixhri (hënor) dhe njëri prej katër 
muajve të shenjtë

 Allahu xh.sh. thotë: “Te Allahu 
numri i muajve është dymbëdhjetë, 
ashtu siç është në librin e Allahut 
prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. 
Prej tyre katër janë të shenjtë. Kjo 
është fe e drejtë,dhe mos e dëmtoni 
veten tuaj (me mëkate) në ata....” 
(Teube, 36).

Transmetohet nga i dërguari sal-lallahu 
alejhi we sel-lem se ka thënë: “Viti i ka 
dymbëdhjetë muaj katër nga ata janë të shenjte, 
tre janë varg: Dhul ka’de, Dhul hixhxhe dhe 
Muharrem kurse muaji Rexheb është mes 
Xhumades dhe Shabanit” [Transmeton 
Buhariu nr.2958].

Vetë fjala Muharrem ne gjuhën arabe 
d.m.th “e ndaluar per hir te madheshtise dhe 
shejterise se tij”.

Në ajetin e sipërmendur ku ka thënë 
Allahu “dhe mos e dëmtoni veten 
tuaj në ta”, pra në muajt e shenjte sepse 
mëkati është më i madh në këta muaj 
sesa te tjerët .

Kurse Abdullah ibn Abbasi ka thënë 
për këtë ajet: “Mos e dëmto veten tënde 
në çdo muaj, e më pas Allahu i ka veçuar 
këta katër muaj, i ka bërë të ndaluar 
dhe e ka madhëruar shenjtërinë e tyre, 
ku mëkatimin edhe shpërblimin i ka 
shumëfishuar në këta muaj.”

VLERA E AGJËRIMIT TË 
MUAJIT MUHARREM

Transmetohet nga Ebu Hurejre 
radijAllahu anhu se ka thënë: Ka thënë 
i dërguari sal-lallahu alejhi we sel-lem: 
“Agjërimi më i mirë pas Ramazanit është 
agjërimi i muajit të Allahut Muharrem” 
[Transmeton Muslimi nr.1982].

I dërguari Allahut këtë e quajti 
muaj i Allahut për shkak të vlerës dhe 
madhështisë së tij. Është vërtetuar se i 
dërguari sal-lallahu alejhi we sel-lem nuk 
e ka agjëruar asnjë muaj tërësisht përpos 
muajit të Ramazanit, kështu që nga ky 
hadith nënkuptojmë vlerën e agjërimit 
sa më shumë të ditëve të këtij muaji të 
shenjte.

DITA E ASHURES NË HISTORI
Transmetohet nga Abdullah ibn 

Abbasi se ka thënë: “Erdhi i dërguari 
Allahut sal-lallahu alejhi we sel-lem në Medine 
dhe i pa çifutët duke agjëruar ditën e Ashures 
dhe tha: Ç’është kjo? I thanë: Kjo është ditë e 

mirë, në këtë ditë Allahu i shpëtoi beni Israilët 
nga armiku i tyre dhe e ka agjëruar këtë ditë 
Musai alejhi selam.Tha: Unë jam më meritor 
për Musain alejhi selam sesa ju, dhe e agjëroi 
këtë ditë dhe ka urdhëruar që të agjërojnë”. 
[Transmeton Buhariu nr.1865]

Në transmetimin e Muslimit është 
përmendur në hadith: “Kjo është një ditë e 
madhe, në këtë ditë Allahu e shpëtoi Musain 
alejhi selam dhe popullin e tij, dhe e fundosi 
Faraonin dhe popullin e tij, dhe e ka agjëruar 
Musai alejhi selam në shenjë falënderimi ndaj 
Allahut prandaj edhe ne e agjërojmë këtë ditë”.

Kurse në transmetimin e imam 
Ahmedit është përmendur kështu: “... 
kjo është dita kur është ndalur anija (e Nuhit 
alejhi selam) në kodrën Xhudij dhe Nuhi 
alejhi selam e ka agjëruar këtë ditë në shenjë 
falënderimi ndaj Allahut”.

Po ashtu transmetohet nga Buhariu se 
i dërguari sal-lallahu alejhi we sel-lem i 
ka thënë shokëve të tij: “Ju jeni më meritor 
për Musain alejhi selam sesa ata (çifutët) 
prandaj agjërojeni këtë ditë”.

Agjërimi i ditës se Ashures ka qenë 
traditë e njohur edhe në periudhën 
e injorancës (para shpalljes së 
Muhammedit sal-lallahu alejhi we sel-
lem) dhe transmetohet nga Aisheja 
radijAllahu anha e cila ka thënë: “Populli 
yne e agjëronin këtë ditë edhe para Islamit.”

Thotë imam el-Kurtubi: “Me siguri 
Kurejshëve iu ka mbetur kjo traditë nga 
feja e Ibrahimit alejhi selam dhe është 
vërtetuar se i dërguari sal-lallahu alejhi 
we sel-lem ka agjëruar këtë ditë edhe në 
Mekë para se të shpërngulej në Medine, 
pastaj ka hasur te çifutët të cilët e 
festonin këtë ditë, gratë e tyre u stolisnin 
me rroba të bukura, dhe për t’u dalluar 
besimtarët nga jobesimtarët i dërguari 
sal-lallahu alejhi we sel-lem nuk iu lejoi 
myslimanëve kremtimin e kësaj dite por 
i urdhëroi besimtarët me agjërim.

VLERA E AGJËRIMIT TË 
DITËS SË ASHURES

Transmetohet nga Ibn Abbasi 
radijAllahu anhu se ka thënë: “Asnjëherë 
nuk e kam parë të dërguarin sal-lallahu alejhi 
we sel-lem më të kujdesshëm në agjërim sesa 
për agjërimin e ditës së Ashures dhe muajit të 
Ramazanit.” [Buhariu nr.1867].

Po ashtu ka thënë i dërguari sal-lallahu 
alejhi we sel-lem: “Me agjërimin e ditës së 
Ashures shpresoj tek Allahu të mi fal mëkatet 
e vitit të kaluar” [Muslimi 1976].

Pra kjo është dhuntia e Allahut xh.sh. 
dhe mëshira e Tij ndaj besimtarëve ku 
për një ditë të agjërimit vullnetarë i 
shlyen gjynahet e një viti. Prandaj të jemi 
sa më të kujdesshëm që mos të na kalojë 
kjo ditë pa e agjëruar.

CILA DITË ËSHTË ASHURA?
Vetë fjala “Ashura” në gjuhën arabe 

d.m.th. “e dhjeta” pra dita e dhjetë e 
muajit Muharrem.

ËSHTË SUNET QË TË 
AGJËROHET DITA E NËNTË 
DHE E DHJETË E KËTIJ MUAJI

Transmetohet nga Abdullah ibni 

Abbas: “Kur agjëroi i dërguari sal-lallahu 
alejhi we sel-lem ditën e dhjetë dhe urdhëroi 
për të agjëruar, i thanë shokët e tij: Këtë ditë e 
madhërojnë çifutët dhe të krishterët o i dërguar 
i Allahut! Ai jua ktheu duke thënë: “Kur të 
vijë viti i ardhshëm inshaAllahu e agjërojmë 
edhe ditën e nëntë”, dhe nuk e përjetoi i 
dërguari sal-lallahu alejhi we sel-lem vitin 
e ardhshëm por nderroi jete. [Muslimi 
nr.1916].

Megjithatë agjërimi i ditës se nëntë 
mbetet sunet i të dërguarit sal-lallahu 
alejhi we sel-lem për umetin e tij edhe 
pse nuk e ka përjetuar këtë ditë të 
agjërimit, sepse po të ishte gjallë e kishte 
agjëruar këtë ditë.

Shejhul islam Ibn Tejmije thotë: 
“Kuptohet qartë nga ky hadith se qëllimi 
i agjërimit të ditës së nëntë dhe dhjetë të 
muajit Muharrem është të dalluarit nga 
ithtarët e librit (çifutët dhe të krishterët) 
dhe mos përngjarja me ta.”

MËKATET QË FALEN ME 
AGJËRIMIN E DITËS ASHURA

Imam Neueuiu thotë: “Me agjërimin 
e ditës Ashura falen të gjitha mëkatet e 
vogla përpos mëkateve të mëdha.”

Po ashtu Ibn Tejmije thotë: “Abdesi, 
namazi, agjërimi i muajit të ramazanit, 
Ditës së Arafatit dhe Ditës së Ashures 
falen vetëm mëkatet e vogla.”

Ndërsa i përket mëkateve të mëdha 
duhet penduar me kushtet e pendimit.

RISITË (BIDATET) E DITËS SË 
ASHURES

Është pyetur shejhul-islam Ibn Tejmije 
[Allahu e mëshiroftë!] për veprimet që 
veprojnë njerëzit në ditën e Ashures, 
si p.sh. lyerja e duarve me kanë, larja 
e trupit, përshëndetjet, zierja e farave 
(grurit), kremtimet etj. A janë të bazuara 
këto veprime në Kuran dhe sunet apo 
jo?

Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm 
Allahut të Madhëruar, për asnjë vepër 
të tillë nuk është transmetuar ndonjë 
hadith nga i dërguari sal-lallahu alejhi we 
sel-lem as nga shokët e tij, e as që e ka 
pëlqyer dikush prej dijetarëve muslimanë 
apo dikush nga katër imamët ose dikush 
tjetër, as që është transmetuar ndonjë 
argument i saktë apo i pasaktë për gjëra 
te tilla në librat më me famë islame nga i 
dërguari sal-lallahu alejhi we sel-lem apo 
sahabet apo tabiinët.

Më pas Ibn Tejmije tregon ngjarjet 
dhe sprovat që kanë ndodhur në fillimin 
e këtij umeti si vrasjen e Husejnit 
radijAllahu anhu, dhe çka kanë shpikur 
sektet dhe grupacionet më pas, në 
vazhdim thotë:

Kanë dale grupe njerëzish injorantë 
dhe dëmbërës dhe janë të ndarë në sekte 
te ndryshme, si: 

Shi-itet, shtrembëruesit e të vërtetës, 
hipokritët me fraksionet e tyre të 
degjeneruara të cilët pretendojnë 
dashurinë e të dërguarit sal-lallahu alejhi 
we sel-lem dhe familjes së tij duke e 
shndërruar ditën e Ashurasë në ditë 

pikëllimi, vajtimi, ku demonstrojnë 
simbole të injorancës si rrahja e vetes, 
zhveshja e rrobave, brohoritja me 
ngushëllime kërcënuese, recitime të 
poezive pikëlluese si dhe transmetimin 
e tregimeve të rrejshme e të trilluara 
ku nuk ka në te asgjë të vërtetë përpos 
ripërtëritjes së pikëllimit, radikalizmit, 
revoltimit të urrejtjes, luftës dhe shpikjes 
së fitneve në mesin e muslimanëve dhe 
gradualisht arrijnë deri tek sharja dhe 
ofendimi i sahabeve.

Te këqijat dhe dëmet e këtyre ndaj 
Islamit dhe muslimanëve nuk mund t’i 
numëroi as njeriu më orator.

Nënkuptojmë se ata të cilët kanë rënë 
në ketë besëtytni ose janë radikalët dhe 
ekstremistët ndaj Husejnit radijAllahu 
anhu (shiat me grupet e tyre), ose i 
takojnë grupit të injorantëve të cilët 
të keqes iu kanë përgjigjur me të keqe 
dhe gënjeshtrës me gënjeshtër dhe 
bidatit me bidat, kanë shpikur tradita 
që simbolizojnë gëzimin dhe kremtimin 
e ditës së Ashures me lyerjen e kanës, 
harxhimet brenda familjes me zierjen e 
ushqimeve (ëmbëlsirave) të dalluara nga 
ditët e zakonshme, e gjëra të ndryshme 
sikur që bëhen në ditët e bajrameve dhe 
gëzimeve, pra këta e konsiderojnë ditën 
e Ashures ditë të bajramit dhe të gëzimit, 
kurse ata të parët e konsiderojnë ditë zie 
dhe pikëllimi. Që të dyja grupet janë 
jashtë sunetit të Muhamedit sal-lallahu 
alejhi we sel-lem. [El-Fetawel Kubra- 
Ibnu Tejmijjeh].

Lexues të nderuar! Jemi shumë 
nevojtarë për këto ditë të begatshme 
të Allahut, që të na falen gabimet 
dhe gjynahet tona dhe të jemi robër 
falënderues të Madhit Allah, prandaj 
së bashku të jemi më të kujdesshëm 
në shfrytëzimin e këtyre ditëve duke e 
përkujtuar njeri-tjetrin me agjërim dhe 
adhurim.

Dhe kurrsesi mos i dëgjoni dhe as 
mos i shikoni këto sekte te dala nga e 
vërteta islame si muslimanë të mirëfilltë, 
sidomos në vendin tonë, ku sekti 
bektashi është një sekt i afërt me shiitët 
e Iranit. Janë aq shumë larg të vërtetës sa 
që dhe ditën e dhjetë te muajit Muharrem 
e kane tjetërsuar në ditë të hashures, ditë 
ëmbëlsire që gatuhet specifike në këtë 
dite nga bektashinjtë.

E lusim Allahun e Madhëruar të 
na bëjë prej pasuesve të sunetit të 
Muhamedit sal-lallahu alejhi we sel-lem 
dhe të na gjallërojë me Islam dhe të 
vdesim me iman.

E lusim Allahun të na ndihmojë 
në përmendjen, falënderimin dhe 
adhurimin ndaj Tij, e lusim të na i 
pranojë lutjet tona dhe të na bëjë të 
devotshëm.

Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi 
Muhamedin sal-lallahu alejhi we sel-lem 
dhe mbi familjen dhe shokët e tij! Amin!

Nga hoxhë Emerim Koci
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• Nga Suhejbi (r.a.) transmetohet se 
i Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: 
“Jam çuditur me çështjen e besimtarit. 
E gjithë çështja e tij është e mirë dhe kjo 
nuk ndodh vetëm  me besimtarin. Kur 
i vjen një gëzim mirësie e falënderon 
Allahun dhe kjo është më e mirë për 
të. E, kur e godet ndonjë fatkeqësi 
duron dhe kjo është më e mirë për të.” 
(Transmetoi Muslimi).

• Nga Enes ibn Maliku (r.a.) tregohet 
se ka thënë: “Profeti (a.s.)  kaloi afër 
një gruaje e cila po qante pranë një 
varri dhe i tha: “Ki frikë Allahun dhe 
bëj durim!” Gruaja ia ktheu: “Largohu 
prej meje, sepse ti nuk edi dhe s’të 
ka rënë kjo fatkeqësi që më ka rënë 

Jurisprudencë/ SISTEMI I PAGESAVE DHE SHPËRBLIMEVE 
NË ISLAM

 
Sistemi i pagesave dhe 

shpërblimeve në Islam
 Sistemi i pagesës nuk ka qenë i 

panjohur në legjislacionin islam. 
Jusistët muslimanë e kanë përkufizuar 
pagesën si nga ana gjuhësore ashtu 
edhe nga ana legjislative. Këtë 
përkufizim mund ta gjesh në librat e 
vjetër të jursipodencës islame dhe të 
hadithit, në të cilat flitet pët sistemin 
e pagesës në kapitullin e shitblerjes 
dhe marrëdhënieve ndërnjerëzore. Në 
aspektin termologjik pagesa njihet si 
shpërblimi i punëmarrësit në këmbim 
të punës dhe shërbimit që ia ngarkon 
punëdhënësi, sipas pajtimit të bërë 
mes tyre nën kornizat e vendosura nga 
legjislacioni që sistemon marëdhëniet 
mes palëve. Për ekonomistët pagesa 
është burimi kryesor i shumicës së 
njerëzve, qofshin shpërblime monetare 
apo shpërblime në natyrë. Shpërblimi 
monetar është shuma reale monetare 
që merr punëtori nga punëdhënësi, 
ndërsa shpërblimi real në natyrë është 
masa e mallrave dhe shërbimeve të 
cilat ka mundësi t’i blejë punëtori me 
pagën e tij monetare.

 
Urtësia e lejimit të marrjes së 

pagave
Allahu i Lartësuar e ka lejuar marrjen 

e pagës me qëllim që jeta e njerëzve 
të lëhtësohet dhe e ka bërë atë një 
formë dhe rrugë për arritjen e rriskut 
(furnizimit) mbi të cilin bazohen pjesa 
më e madhe e njerëzve në këmbim të 
punës që e kanë kryer pa neglizhencë 
dhe në mënyrë të përsosur.  

Legjislacioni islam i ka sistemuar 
dispozitatat në mënyrë të atillë që të 
garantojë interesin e të dyja palëve 
dhe ka vendosur norma, të cilat 
parandalojnë konfliktin dhe grantojnë 
të drejtat e palëve.

Argumentat që flasin për ligjshmërinë 
e marrjes së pagesës në legjislacionin 
islam janë të shumta si në Kuranin 
Famëlartë ashtu dhe traditën profetike. 
Në Kuranin Famëlartë Allahu i 
Lartësuar thotë: “Dhe jepuni atyre 
(grave) shpërblimin që u takon.” 
(Nisa; 24) dhe “Ai (Shuajbi) tha: Unë 
dëshiroj të martoj ty me njërën prej 
këtyre dy vajzave të mia, me kusht 
që të më shërbesh tetë vjet, e nëse i 
plotëson dhjetë, ai është vullneti yt, 
e unë nuk dëshiroj të rëndojë ty, e në 
dashtë Allahu, ti do të gjesh te unë 
mirëkuptim!” (Kasas; 27).

Në traditën profetike përcillet se i 
dërguari i Allahut a.s. i dha një pagesë 
dikujt që i bëri atij hixhame. Nga 
Humejd bin Enes r.a. përcillet se i 
kanë kërkuar që t’i bënte hixhame 
të dërguarit të Allahut a.s.. Humjedi 
thotë: “Po, atij i ka bërë hixhame Ebu 
Tibeh dhe i ka dhënë shpërblim dy 
sa’h (6 kg) dhe urdhëroi pronarët e tij 

(sepse ishte skllav) që t’ia lehtësonin 
mëditjen.”

Gjithashtu lejohet edhe marrja 
e pagesës për leximin e rukjes me 
Kuranin famëlartë dhe lutjeve. Nga 
Ibn Abasi r.a. përcillet se një grup prej 
sahabeve të të dërguarit të Allahut 
a.s. kaluan pranë një fshati që kishte 
ujë dhe në mesin e tyre ishte dikush 
që e kishte pickuar akrepi ose gjarpri. 
Përpara i doli një burrë prej fshatit që 
kishte ujë dhe u tha: “A ka në mesin 
tuaj ndonjë të këndueshëm, sepse në 
fshatin tonë që ka ujë është një burrë 
që e ka pickuar akrepi ose gjarpri?” Një 
prej tyre (sahabeve) u nis bashkë me 
burrin dhe i lexoi të sëmurit kaptinën 
e librit (suren hyrëse të Kuranit, el 
Fatihanë) me kush që t’i jepnin një 
dele. I sëmuri u shërua dhe sahabiu 
e solli delen tek shokët e tij. Ata i 
thanë: “A more shpërblim prej librit të 
Allahut?” Sahabi shkoi tek i dërguari 
i Allahut a.s. dhe e njoftoi për çfarë 
kishte ngjarë dhe ai i tha: “Gjëja më 
e drejtë për të cilën mund të merrni 
shpërblim është Libri i Allahut a.xh.” 
E përcjell Buhariu.

 
Rëndësia e dhënies së pagesës për 

punëtorin
 Islami e ka bërë detyrim dhënien e 

pagesës për punëtorin me argument 
hadithin që e përcjell Ebu Hurejre r.a. 
nga i dërguari i Allahut a.s. që thotë: 
“Jepjani punëtorit pagesën e vet përpara 
se t’i thahet djersa.” Gjithashtu i 
dërguari i Allahut a.s. ka kërcënuar ata 
që nuk tregohen korrekt me pagesat e 
punëtorëve të tyre duke thënë: “Allahu 
ka thënë: “Tre vetë do të jenë hasmi Im 
në Ditën e Gjykimit dhe kujt i bëhem 
hasëm Unë, do të jem hasmi i tij: Ai që 
premton në emrin Tim dhe pastaj thyen 
premtimin, ai që shet një njeri të lirë dhe 
pastaj han paratë e shitjes së tij, dhe ai 
që merr në punë një punëtor që ia bën 
punën dhe ky nuk i bën pagesën.” E 
përcjell Buhariu.

Një nga kushtet e pagesës është 
përcaktimi paraprak i saj. Në  librin 
e tij “Es-Sunen”, në kapitullin 
“Nuk lejohet pagesa derisa të jetë e 
përcaktuar” Bejhakiu thotë: “Duhet 
që pagesa të jetë e përcaktuar, duke 
u argumentuar me hadithin që 
përmendëm në kapitullin e shitblerjes, 
hadith i cili përcillet nga i dërguari i 
Allahut a.s., i cili ka ndaluar shitjen e 
paqartë. Shpërblimet dhe pagesat janë 
një lloj e shitblerjes dhe mungesa e 
përcaktimit përbën një lloj mashtrimi.” 
Ai gjithashtu argumentohet edhe 
hadithin e përcjellë nga Ebu Seid el 
Huderiu r.a. ku thuhet se i dërguari i 
Allahut a.s. e ka ndaluar që të merret në 
punë një punëtor derisa të përcaktohet 
pagesa e tij.” Bejhakiu thotë se është 
hadith mursel.

Ndër kushtet e tjera mund të 
përmendim:

1-     Pagesa të jetë një vlerë, pra të 
jetë diçka e çmueshme.

2-     Pagesa të jetë e përcaktuar dhe 
jo e panjohur.

3-     Të ekzsitojë mundësia e dhënies 
së saj tek punëtori para apo pas 
mbarimit të punës.

4-    Pagesa të jetë diçka që ekziston 
në pronësi të punëdhënësit.

Mënyra e përcaktimtit të pagesave 
në ekonominë islame

Me përcaktimin e pagesave 
kuptojmë bazat mbi të cilat njihet 
dhe përcaktohet pagesa e një punëtori 
e shprehur në një shumë të caktuar 
apo pagesa për një zanat të caktuar që 
mund të jetë ditore, mujore etj. Debati 
mbi mënyrë e përcaktimit të pagesave 
dhe rrogave në ekonominë islame 
përbën një nga çështjet më thelbësore, 
sepse pëcaktimi i pagesës ngrihet mbi 
bazën e analizës ekonomike. Islami 
ka paraqitur një formë të cilën asnjë 
civilizim tjetër nuk e kishte përdorur 
në përcaktimin e pagesës, duke marrë 
parasysh të gjitha kërkesat jetike të 
një punëtori. Musteured bin Shedad 
bin Amri thotë: “Kam dëgjuar të 
dërguarin e Allahut të thotë: “Nëse keni 
(në shërbim) një punëtor, le të punojë që 
të martohet, nëse nuk ka shërbëtor, le të 
punojë që ta ketë një shërbëtor dhe nëse 
nuk ka një banesë, le të punojë për një 
banesë.”

Përsa i përket dorëzimit të pagesës, 
në jurisprudencën islame lejohet që të 
paguaje një pjesë të saj dhe të vonojë 
një pjesë tjetër të saj, sipas marrëveshjes 
që bëjnë dy palët. Argument për këtë 
është fjala e të dërguarit të Allahut a.s.: 
“Muslimanët i përmbahen kushteve të 
tyre.”

 Pagesa merr formë të detyrueshme 
dhe futet në pronësi të punëtorit në 
këto raste:

1-     Pas mbarimit të punës. Argument 
për këtë është hadithi i përcjellë nga 
Ibn Maxheh ku i dërguari i Allahut 
a.s. thotë: “Jepjani punëtorit pagesën e 
vet përpara se t’i thohet djersa.”

2- Pagesa e bërë paraprakisht e 
përmendur në kontratë.

3- Parapagesa pa kushte, sepse 
vonesa e pageës është një e drejtë e atij 
që paguan dhe këtë të drejtë ai mund 
t’ia provojë vetes nëse parapaguan, 
ashtu si një borxh i marrë në afat që 
paguhet para aftit të tij etj.

Tërësia e dispozitave që rregullojnë 
sistemin e pagesave në legjislacionin 
islam na japin sigurinë e plotë se 
trashëgimia islame ka qëne e mbushur 
me xhevahire përgjatë shekujve, 
atëherë kur bota perëndimore ishte 
mbushur nga errësira, ndërkohë që 
vendet islame përjetonin zhvillim dhe 
mirëqenie. Këto marrëdhënie kaq të 
mira që ndërtoheshin mes njerëzve dhe 
që i jepnin gjithkujt atë që i takonte, 
i shtynin njerëzit që të hynin në fenë 
e Allahut turma-turma, sepse Islami 
është fe praktike dhe nuk bën dallim 
mes bindjeve, kulturave dhe sjelljeve 
kur bëhet fjalë për një të drejtë. Të 
gjitha këto e bënin personalitetin 
e muslimanit të ekulibruar, të qetë 
dhe objektiv, që zbatonte të vërtetën 
dhe sakrifikonte për të. Nuk është 
trup të thuhet se ne kemi nevojë të 
zbulojmë ende shumë prej kësaj feje 
dhe lumturisë që ajo i ofron njeriut. 
Për këtë arsye, në duhet të nxjerrim në 
pah mallin tonë që e kemi mbledhur 
shprej kohësh në mënyrë që njerëzit 
të përfitojnë prej tij, sepse muslimani 
është njëri i mirësisë dhe kudo që zë 
vend, ai sjell dobi.

Nga Abdulaziz Rexheb

mua.” Më pas atë e lajmërojnë se ai 
ishte Profeti (a.s.). Atëherë ajo vjen 
te porta e Profetit (a.s.) ku nuk gjeti 
bevabë dhe i tha: “Nuk të njoha!” 
–“Vërtet durimi duhet treguar që në 
goditjen e parë” – ia ktheu Profeti 
(a.s.). (Transmetuan Buhariu  dhe 
Muslimi.)
 
• Nga Enes Ibn Maliku (r.a.) shënohet 
se e kishte dëgjuar Profetin (a.s.)  tek 
thoshte: “Vërtet Allahu ka thënë: 
“Nëse e sprovoj robin tim me dy gjërat 
e dashura të tij ( sytë ) dhe ai duron, 
atëherë do t’ia kompensoj atë duke e 
shpërblyer me Xhenet.” (Transmetoi 
Buhariu)

VLERA E DURIMIT
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