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R a m a z a n i ,
në mesin tonë

ED I TOR IAL

Kanë mbetur edhe pak ditë për t`u ndarë nga muaji Shaban, që do të thotë se muaji Ramazan së shpejti
do të vijë në mesin tonë. Para se ai të troket në dyert tona, ne, si nikoqirë me traditë të mirë, i kemi marrë të
gjitha masat e duhura për ta pritur këtë mik tonin të madh.

Ardhja e tij e bën të lumtur secilin besimtar, respektivisht secilën familje myslimane, sepse edhe një herë
u jepet mundësia që ta përjetojnë ardhjen e mikut të tyre më të dashur - u jepet rasti që t`i përjetojnë bega-
titë e Ramazanit, të muajit në të cilin u shpall Kurani famëlartë, udhërrëfyesi i vërtetë i njerëzimit, pavarë-
sisht përkatësisë së tyre racore, gjinore, vendore etj. Po ashtu, do ta përjetojnë kënaqësinë e ibadetit të quajtur
Agjërim, përmes të cilit besni-
këria dhe sinqeriteti i çdo be-
simtari vihet në sprovë, e
sidomos tani kur muaji i agjë-
rimit, në këtë nënqiell, vjen në
ditët e gjata verore.

Duke e ditur se miku që
vjen e do shumë pastërtinë, në
radhë të parë, në mënyrë të
përgjithshme do i pastrojmë
ambientet tona - qofshin të ba-
nimit, ose të punës dhe, gji-
thsesi, xhamitë, xhematë të të cilave jemi, ku gjatë tërë Ramazanit do të bëjmë ibadet.

Do të përgatitemi shpirtërisht dhe fizikisht, për një regjim të ri të ushqimit, sepse miku që po na vjen
prej nesh dëshiron që të ushqehemi natën, ndërsa ditën, përmes agjërimit, të bëjmë sakrificë për Krijuesin
tonë, të tregojmë besnikërinë tonë të sinqertë ndaj Tij.

Duke marrë parasysh vlerat e mëdha që ka ky muaj, ne si besimtarë, pavarësisht vështirësive që
mund t`i hasim gjatë agjërimit, me zemër këtij muaj i shprehim mirëseardhje në mesin tonë. Pra: mirë se erdhe
muaj i dritës, muaj i adhurimit, muaj i ngjarjeve të shumta të historisë Islame! Ardhja jote është begati për
ne, është dhuratë, para se të gjithash, për ata që dinë të shfrytëzojnë të mirat e këtij muaj, në të cilin mëshira
dhe begatitë e Allahut (xh. sh.) janë më afër njeriut.

S`ka dyshim se ardhja Ramazanit është edhe një rast i mirë për të bërë kthesë kah e mira, duke u larguar
prej të keqes; kthesë kah paqja duke i lënë zënkat dhe ngatërresat, kthesë kah mirëqenia dhe humaniteti, duke
i ikur egoizmit dhe veseve tjera të këqija, kthesë kah dashuria e toleranca, duke u larguar nga konfliktet dhe
urrejtjet, rast i mirë për të zgjatur dorën e pajtimit, dorën e mirësisë, dorën e njerëzisë dhe humanitetit për të
bërë të mundur që edhe i brengosuri ta përjetojë lumturinë, i varfri pasurinë, i sëmuri shëndetin etj.

Po ashtu, është rast i mirë për t`u zgjuar nga “gjumi” i gafletit të gjithë ata që janë të pakujdesshëm, para
se të gjithash për vetveten, duke e humbur kohën dhe jetën në veprime dhe aktivitete të pavlera-si për këtë
botë, ashtu edhe për botën tjetër.

Ramazani është rast ideal për disiplinimin e shpirtit, për rritjen e devotshmërisë, për përforcimin e mo-
destisë, të vetëmohimit, maturisë, bujarisë, çiltërsisë, fisnikërisë dhe humanitetit. Pra, të mos e humbim këtë
rast pa e shfrytëzuar! Andaj, gjatë këtij muaj të bëjmë kontroll më të shtuar, duke filluar nga vetvetja, nga fa-
miljet tona, nga të afërmit tanë e kështu me radhë (“në kontrollimin e kontrollit”). Në përpjekjet tona për të
ndryshuar gjendjen për një lumturi dhe begati më të madhe, me siguri që edhe ndihma e Allahut (xh. sh.) nuk
do të mungojë.

Me rastin e ardhjes së muajt të Ramazanit, Redaksia e revistës “Hëna e Re” të gjithë lexuesve të vet ua
uron muajin e Ramazanit. Pra, urime dhe na qoftë i begatë muaji Ramazan!

Q. Osmani

Ramazani, muaji i agjërimit, është rast i mirë për t`u
zgjuar nga “gjumi” i gafletit të gjithë ata që janë të
pakujdesshëm, para se të gjithash për vetveten, duke e
humbur kohën dhe jetën në veprime dhe aktivitete të
pavlera-si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër.

Reisi në Konferencën islame
në Moskë dhe në Çeçeni

Reis’ul-Ulema i BFI h. Sulejman ef.
Rexhepi ka marrë pjesë, nga data 27
mars, 2019, në Konferencën ndërkombë-
tare në Moskë, organizuar nga Liga
Islame, me temën “Islami - mesazh i
paqes dhe i mëshirës”, punimet e së cilës
pastaj kanë vazhduar në Grozni, Çeçeni,
me pjesëmarje të liderëve të shumtë fe-
tarë islamë, si dhe të shkencëtarëve e di-
jetarëve të dalluar, politikanëve e
aktivistëve të ndryshëm.

Në Konferencë Reis’ul-Ulemaja ka
pasur një takim shumë të frytshëm me
Myftiun e Egjiptit, Dr. Sheuki Ibrahim,
me ç’rast është biseduar për një sërë çë-
shtjesh të rëndësishme që po e përcjellin
momentin aktual të myslimanëve nëpër
botë. Të dy liderët fetarë gjithashtu kanë
trajtuar edhe çështje që kanë të bëjnë me
funksionimin dhe aktivitetet e BFI në
RMV dhe me gjendjen e myslimanëve të
rajonit.

Në këtë konferencë Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi është shoqëruar
nga Ismet ef. Ademi.

Më 28 mars, në Konferencën ndër-
kombëtare në Moskë Reis’ul-Ulemaja
pati një takim shumë frytdhënës me Mu-
hamed Abdulkerim Isa, Sekretar i Përgji-
thshëm i Ligës Islame, i cili, siç bëhet e
ditur, u interesua hollësisht lidhur me mo-
mentin aktual të Islamit dhe të myslima-
nëve në Maqedoni, si edhe për
funksionimin, synimet dhe vështirësitë
me të cilat po ballafaqohet BFI në RMV.
Me këtë rast, Sekretari i Përgjithshëm i
Ligës Islame konfirmoi se shumë shpejt

do të vizitojë RMV, në sajë të ftesës të
cilën ia kishte bërë më herët BFI.

Gjatë Konferencës Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi zhvilloi takime
edhe me Kryeministrin e Çeçenisë, Mu-
slim Poçijev, me Salin bin Abdullah Hu-
mejdi, Imam i Qabesë dhe ish-Kryetar i
Mexhlisit Shura, me Myftiun e Çeçenisë
Salih Mexhjev, me Kryepriftin e Tatari-
stanit, me Ambasadorin e Arabisë Saudite
në Moskë-Abdurahman Ibrahim Er Resi,
me ish-Sekretarin e Rabita-s sheh Rah-
metullah dhe me shumë personalitete të
tjera.

Më 29 mars, në kryeqytetin e Çeçe-
nisë, Grozni, pas kumtesave përfundim-
tare, e përmbylli punën Konferenca

ndërkombëtare “Islami-mesazhi i paqes
dhe mëshirës”. Pas kumtesave, diskuti-
meve dhe debateve shumë konstruktive,
pjesëmarrësit dolën me konstatimin e
përbashkët, që është edhe porosia e Kon-
ferencës, se Islami si fe e pastër dhe hyj-
nore nuk ka të bëjë në asnjë segment të
saj me terrorizmin. Ai është i garantuar
nga Allahu (xh. sh.) dhe në asnjë mënyrë
nuk mund të njolloset nga grupe e frak-
sione që fare s’kanë të bëjnë me Islamin.

Pas përfundimit të Konferencës ndër-
kombëtare “Islami-mesazh i paqes dhe
mëshirës”, ka shkruar Sulejman ef. Re-
xhepi në Facebook, bashkë me Sekreta-
rin e Përgjithshëm të Rabita-s dr.
Muhamed Abdulkerim El Isa dhe me ha-
tibin e Qabesë Abdullah Humejdi, si edhe
me disa personalitete të tjera islame, pata
fatin dhe nderin të vizitoj më detajisht
kryeqytetin çeçen, Grozni, për të cilin aq
shumë kisha dëgjuar e lexuar më parë.
Është qytet vërtet interesant, në të cilin
zhvillohet një jetë interesante e në të cilin
në çdo hap e vëren dashurinë e paskaj-
shme të banorëve të tij ndaj Islamit. Vizi-
tuam njërën nga xhamitë më të bukura në
Grozni, që më bëri përshtypje të veçantë,
por u mahnita me shkollën e hivzit për fë-
mijë, që numëronte 1000 nxënës. Ishte
për çdo respekt puna që po bëhej në atë
shkollë, si edhe serioziteti dhe zelli i roj-
tarëve të ardhshëm të Kuranit famëlartë
në Çeçeni – është shprehur kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Sulejman ef. Re-
xhepi.
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Kryqi i Kuq Ndërkombëtar ka mbaj-
tur më 11 prill, 2019, në Fakultetin e
Shkencave Islame në Shkup (FSHI), një
takim bashkëpunimi me përfaqësues të
ndryshëm të Kryqit të Kuq dhe të Gjy-
smëhënës së Kuqe të shteteve të ndry-
shme. Prezent ishin Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef Rexhepi, Mustafa Dauti-
kryetar i organizatës “Hilal”, dekani i
FSHI Shaban Sulejmani, myftilerët e
BFI-së, profesorë të Fakultetit dhe të Me-
dresesë, studentë etj. 

Me referatet e tyre u paraqitën Kele-
mend Mahmoud, delegat i Kryqit të Kuq
Ndërkombëtar për Rrjetëzim dhe Vizitë
Burgjeve; Daniela Malijanska-Mitevska,
përfaqësuese e Kryqit të Kuq Ndërkom-
bëtar për Maqedoninë e Veriut dhe të
ftuar të tjerë.    

Reis’ul-Ulema Sulejman ef. Rexhepi
i përshëndeti të pranishmit në emër të Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe paraqiti kum-
tesën “Mëshironi në tokë, që të jeni të
mëshiruar nga qielli.” 

Institucioni ynë – tha ai - vazhdimisht
ka qenë në krah të më të dobëtëve, të hal-
lexhinjve, të atyre që veç shpirtit dhe
Zotit të madhërishëm nuk kanë pasur
askënd tjetër afër, për të shpëtuar kokën
dhe për të mbajtur gjallë shpirtin. 

Të udhëhequr nga shpirti human, nga

obligimi vëllazëror, humanist, për të
ndihmuar njerëzit – pavarësisht feve dhe
bindjeve të tyre politike – tha në vazhdim
h. Sulejman ef. Rexhepi,  ne si institucion
që përfaqësojmë komunitetin mysliman
në Republikën e Maqedonisë së Veriut
kemi bërë maksimumin edhe për refug-
jatët në vitet 2015-2016, pas luftës në
Siri, të cilët (mbi 1 milion) kaluan “nga
Gjevgjelia në Tabanoc” drejt Evropës, në
të cilin rrugëtim OH “Hilal”, por dhe be-
simtarët e thjeshtë, të të 13 myftinive
tona, u dolën në ndihmë emigrantëve,
duke i ndihmuar me ujë dhe me bukë, me
ilaçe dhe me lutje në tejkalimin e vështi-

rësive të tyre në këtë pjesë të rruzullit to-
kësor. Me një fjalë, Bashkësia Fetare
Islame mbetet e hapur për të dhënë për-
krahjen e vet, për bashkëpunim mes dy
institucioneve - Kryqin e Kuq dhe Gjy-
smëhënën e Kuqe, në çfarëdo mënyrë,
për shkak se jemi të vetëdijshëm se ba-
shkëpunimi ynë i kontribuon të drejtës
humanitare ndërkombëtare dhe gjetjes së
zgjidhjeve ku ajo e drejtë është shkelur
dhe është cenuar – vuri në dukje, përveç
tjerash, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi në Takimin bashkëpunues të
Kryqit të Kuq Ndërkombëtar në Fakulte-
tin e Shkencave Islame në Shkup. 

Në Bllacë (Hani i Elezit) më 10 prill,
2019, me manifestimin “Bllaca ‘99 – për-
jetësisht në memorien shqiptare”, është
shënuar 20-vjetori i gjenocidit dhe spa-
strimit etnik serb ndaj popullit të Koso-

vës. Me këtë rast, në këtë lokalitet është
vënë guri themeltar i muzeut “Bllaca
‘99”, ku spikasin pjesë të trenit të kohës,
me të cilin janë bartur fëmijë, gra dhe
burra të sëmurë, të ikur nga fronti i luftës

kundër pushtuesit serb. 
Me ftesë të Kryeministrit Ramush

Haradinaj në Bllacë ishte edhe kreu i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, bashkë me shoqë-
ruesit e tij. Gjatë kohës së eksodit koso-
var një ndihmë të jashtëzakonshme ka
dhënë edhe Bashkësia Fetare Islame, e
cila nga Shkupi ka qenë e angazhuar të-
rësisht në ndihmë të refugjatëve.

Ngritja e Muzeut të Sakrificës në
Bllacë nga Qeveria e Republikës së Ko-
sovës është një përpjekje sublime për të
ruajtur kujtimin e atyre ditëve të vitit
1999, të atyre skenave trishtuese të po-
pullit refugjat, të popullit i cili shpëtimin
e vet fizik e kishte kërkuar jashtë kufijve
të Kosovës së terrorizuar nga ana e Beo-
gradit.

Kryqi i Kuq Ndërkombëtar
dhe BFI me projekte të përbashkëta 

“Bllaca ‘99”, përjetësisht në memorien shqiptare

Në Shkup, më 24 mars, 2019, është
shënuar 20-vjetori i intervenimit të
NATO-s kundër caqeve serbe në Ko-
sovë, organizuar nga Instituti i Trashëgi-

misë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqip-
tarëve (ITSHKSH) dhe Instituti i Histo-
risë “Ali Hadri” – Prishtinë. Pjesëmarrje
të veçantë në të ka pasur kreu i mysli-

manëve të Maqedonisë së Veriut, Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi. 

Në të me referatet e tyre u paraqitën
Enver Hoxhaj-zëvendëkryeministër  i
Republikës së Kosovës, Skender Hasani-
drejtor i ITSHKSH, Sabit Syla-drejtor i
IH “Ali Hadri” Prishtinë, Agim Dem-
jaha-profesor universitar e diplomat dhe
Ali Ahmeti-kryetar i BDI-së. 

Bombardimet e caqeve të ushtrisë
vrastare serbo-jugosllave zgjatën plot 78
ditë, nga 24 marsi deri në 10 qershor
1999. Intervenimi i NATO-s dhe lufta e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – u vle-
rësua në manifestimin në Shkup -  e çli-
ruan Kosovën nga okupimi i Beogradit,
Kosova shpalli pavarësinë dhe u bë shtet
më vete në vitin 2008. 

Gjithkund ndër shqiptarë 24  Marsi i
vitit 1999 shënohet si një ditë e rëndësi-
shme drejt lirisë, pavarësisë dhe siguri-
mit të vlerave demokratike, të të drejtave
të njeriut dhe të drejtave dhe të lirive fe-
tare etj.      

Shkup: Shënohet 20-vjetori i
intervenimit të NATO-s

Në kuadër të shënimit të 70-vjetorit të
formimit të NATO-s (4 prill 1949, Ua-
shington), më 5 prill, 2019, Zyra e Ale-
ancës Veriatlantike në Shkup organizoi
një pritje me personalitete të shquara të
jetës shoqërore-politike në Republikën e
Maqedonisë së Veriut. Me ftesë të Shefit
të NATO-s në Shkup, kolonel Zoran Jan-
koviç, në këtë manifestim ishte i prani-
shëm edhe kreu i Bashkësisë Fetare
Islame në RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulej-
man ef. Rexhepi. 

Me këtë rast, Shefi i Zyrës së NATO-
s në Shkup tha që Republika e Maqedo-
nisë së Veriut së shpejti do të jetë anëtarja
e 30-të e Aleancës Veriatlantike, si një
kontribut i ruajtjes së paqes dhe i zhvilli-
mit të demokracisë, i të drejtave dhe i li-
risë së njeriut në këtë shtet dhe në rajonin
e Ballkanit në përgjithësi.   

Është shënuar 
70-vjetori i NATO-s në Shkup
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Meqenëse kohëve të fundit, siç
bëhet e ditur, në treg është paraqitur një
produkt i deklaruar me përbërje të yn-
dyrës së derrit dhe me logon “Hallall”
(“napolitanka” e firmës “FAMA
Trade”), njoftojmë opinionin se shenja e
stampuar mbi produktin e paraqitur në
rrjetet sociale dhe në disa portale nuk
është e agjencisë “Hallall” të Bashkë-
sisë Fetare Islame në Republikën e Ma-
qedonisë së Veriut. 

Ne shprehim shqetësimin tonë për
produktet e këtilla, të deklaruara si
“Hallall” dhe i dënojmë rastet manipu-
luese me konsumatorët e konfesionit
islam. Ndërkohë, në kuadër të kompe-
tencave tona, të pozitës juridike të BFI-
së, do të kërkojmë nga institucionet
shtetërore që e përcjellin tregun që ta
verifikojnë rastin dhe të ndërmarrin

masat ligjore. Njëherësh, i bëjmë apel
popullatës myslimane rastet e këtilla,
ose të ngjashme, t’i denoncojnë tek ag-

jencia “Hallall” e BFI-së.   
Agjencia për standardin

“Hallall” e BFI-së

Më 29.03.2019 në Düsseldorf-Gjer-
mani, kryesinë e Unionit të Bashkësive
Islame Shqiptare në Gjermani, të udhëhe-
qur nga Mensur ef. Halili, e vizitoi një de-
legacion i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, i përbërë nga Shaqir ef. Fetahu-
myfti i Myftinisë së Gostivarit dhe dr. Sel-

ver Xhemaili-drejtor i Sektorit për Dia-
sporë në kuadër të BFI.

Takimi u zhvillua me kryesinë e
UBISHGJ,  ku u bisedua për çështje të
rëndësishme që kanë të bëjnë me organi-
zimin dhe zhvillimin e jetës fetare në Gjer-
mani dhe në Vendlindje. Në veçanti biseda

u përqendrua mbi zhvillimin e procesit
edukativo-arsimor dhe fetar në RMV. 

Të dyja palët u shprehën të kënaqura
nga bashkëpunimi i deritanishëm, me dë-
shirë që ky bashkëpunim të thellohet edhe
më tepër në të ardhmen.

Njoftim i agjencisë “Hallall” 
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Më 22 mars, 2019,  në Vjenë (Wien)
kryesinë e ALKIG-ut e vizitoi një dele-
gacion i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV,  i përbërë nga Irsal ef. Jakupi -

Sekretar i Përgjithshëm i BFI, prof. dr.
Qani ef. Nesimi - myfti i Myftinisë së
Tetovës dhe dr. Selver Xhemaili - drej-
tor në Sektorin për Diasporë në kuadër

të BFI-së.
Takimi u zhvillua në lokalet e

ALKIG në Vjenë,  ku u bisedua për çë-
shtje të rëndësishme që kanë të bëjnë në
lidhje me organizimin dhe zhvillimin e
jetës fetare në Austri dhe në vendlindje.
Në veçanti biseda u përqendrua mbi
zhvillimin e procesit edukativo-arsimor
dhe fetar në RMV. Të dyja palët u
shprehën të kënaqura nga bashkëpunimi
i deritanishëm, duke shprehur dëshirë
që ky bashkëpunim të thellohet edhe më
tepër.

ALKIG (Komuniteti Shqiptar i BI të
Austrisë) është shkurtesë gjermane me
këtë përbërje: Albanische Kultusgei-
mende der Islamischen Glaubenge-
meinschaft in Österreich, si pjesë e asaj
që njihet si IGGÖ, përkatësisht: Islami-
sche Glaubengemeinschaft in Öster-
reich.

Me keqardhje të madhe lexuam ar-
tikullin e publikuar dje në median
“Hapur” rreth pritjes së delegacionit
të BFI të RMV nga ALKIG dhe një-
herësh mund të themi se tash po e
kuptojmë realitetin e shkrimeve të tilla
dhe turpin e paskrupullt nga ata që
shkruajnë.

ALKIG njofton opinionin e gjerë
se askush nuk ka biseduar me ne për
takimin që kemi pasur me delegacio-
nin e BFI të RMV.

Po ashtu ne ju njoftojmë se ne e
kemi pritur delegacionin e BFI në ni-
velin më të lartë sipas mundësive që
kemi në aspektin institucional dhe
sipas traditave tona fetare dhe kombë-
tare. Në takim kanë marrë pjesë per-
sonat që përfaqësojnë ALKIG në të
gjitha format institucionale, pra krye-
tari me anëtarët e Kryesisë, kryetari i
Kuvendit, kryeimami, përfaqësuesi
për trajnime dhe zhvillim profesional
etj. Biseda ka qenë shumë e ngrohtë

dhe të gjithë kemi shfaqur gëzimin
tonë për bisedë të hapur dhe pa parag-
jykime dhe jemi dakorduar për ba-
shkëpunim të ndërsjellë.

Sa i përket shpifjes në këtë arti-
kull, ALKIG deklarohet se është
shumë i qartë dhe se asnjëherë nuk ka
hezituar të jetë pranë BFI, sepse për
ALKIG është institucioni i shenjtë i
Bashkësisë Fetare Islame dhe se
ALKIG do ta ruajë gjithmonë respek-
tin dhe bashkëpunimin në rrugët pro-
fesionale, kurse sa iu përket
personave, ajo është përgjegjësi e or-
ganeve të BFI dhe ne nuk përzihemi
në punët e brendshme të një institu-
cioni.

Nëse dikush pretendon për ve-
prime të tilla, janë dyert e gjykatës të
hapura, jo mediat.

ALKIG iu rekomandon mediave të
tilla që të jenë të kujdesshme në shkri-
met e tyre, sepse bartin përgjegjësi
para popullit dhe para Zotit.

ALKIG ka qenë i hapur me BFI
çdoherë dhe në çdo takim dhe nuk ka
hezituar e as sot nuk heziton të flasë
hapur me Reis’ul-Ulemanë e BFI të
RMV h. Sulejman ef. Rexhepin. Këtë
mendojmë se e kanë të qartë të gjithë
e ndoshta edhe ata që kanë bërë spe-
kulime në këtë artikull.

ALKIG edhe një herë thekson se
do të përkrahë institucionet e BFI pa
asnjë ngurrim, kurse përgjegjësinë për
spekulime ua lënë atyre që janë për-
gjegjës.

ALKIG do të shqyrtojë edhe mun-
dësinë e ngritjes së padisë ndaj një
media të tillë për shpifje. Për ne është
e pakuptimtë si mundet një media, pa
biseduar fare me përgjegjës të një in-
stitucioni,  të shkruajë rreth tij.

Me selame të përzemërta,
Vahidin Beluli
Kryetar i Komunitetit Shqiptar të

Bashkësisë Islame të Austrisë
Vjenë, 26.03.2019

Një delegacion i BFI-së, në ALKIG

Takim pune me kryesinë e UBISHGJReagim ndaj një shkrimi të botuar në
hapur.mozello.com

Kështu duken logot e agjencisë “Hallall” të BFI-së 
(njëra kolor, tjetra bardhezi)      
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Fjala peshon sa një mal.  Qoftë  e
shqiptuar, ose e shkruar.  Andaj,
ajo duhet të jetë e sinqertë dhe e

vërtetë, duhet të burojë nga zemra dhe
nga mendja. Nëse fjala nuk është asisoj,
atëherë është shumë më mirë të mos thu-
het e të mos shkruhet. Sepse, fjala mund
të hap dyer që s’hapen dot, por mund
edhe të mbyll, përgjithmonë. Në këtë
kontekst, Muhamedi (s.a.v.s.) ka thënë:
”Kush i beson Zotit dhe Ditës së Gjyki-
mit, kur të flasë, le të thotë fjalën e mirë
ose le të hesht.”

Në këto kohë të çuditshme, në të cilat
po shohim e po dëgjojmë gjithçka, kur
edebi  (edukata e mirë, ahlaku) po e
humb kuptimin e vet dhe po anashkalo-
het shumë shpesh pikërisht nga ata që do
duhej të shërbejnë si shembull, ne sikur
po e harrojmë fuqinë e fjalës, gjurmët dhe
vragat që ajo krijon. Lartmadhëria e Saj,
FJALA - nëse është e ashpër, shkakton
dhembje në shpirt;  por,  një  fjalë e mirë
do tingëllojë në mbamendjen e njeriut po
aq gjatë,  sa edhe jeta që do e jetojë.

E, çka, në të vërtetë, është fjala?
Është  mendimi, ndjenja, dashuria;

ajo është gjithçka; është energjia, e cila
merr formë dhe kuptim atëherë kur
shkruhet, ose kur artikulohet. Dhe, kur
një herë merr formë dhe fillon udhëtimin

e vet, ajo më nuk është e jona; ajo i takon
njerëzimit, i takon çdo individi që e dëg-
jon ose e lexon.  Pikërisht për këtë shkak
fjala duhet të jetë e matur dhe e menduar
mirë. Imagjinoni vetëm, sa tragjedi, sa
luftëra, sa dhembje e sa urrejtje janë
shkaktuar nga një  fjalë. Dhe,  imagjinoni
sa më ndryshe do të kishte qenë historia
e njerëzimit, sa më e bukur e kuptimplote
do kishte qenë jeta nëse fjala e duhur do
të thuhej në çastin e duhur nga njerëzit e
duhur.

Vetëm një fjalë do të kishte ndalur
bombën mbi Hiroshimë, Holokaustin,
Srebrenicën, masakrat dhe pastrimin
etnik në Kosovë, luftërat në Irak e Siri…
Por, as bombat dhe urdhrat për gjenocid,
me tërë tmerrin që kanë shkaktuar, nuk
kanë mundur asnjëherë të ndalojnë fjalën
e mirë, atë që buron nga zemra dhe nga
mendja e shëndoshë e që është e mbë-
shtjellë me mirësi e humanitet. Fjala, më
shumë se në urrejtje, mund dhe duhet të
shndërrohet në dashuri e mirëkuptim,
sepse vetëm atëherë njeriu do të mund të
kryejë misionin e caktuar nga Zoti, do të
mund të ndikojë të përhapet harmonia
hyjnore; vetëm atëherë do të ngadhënjejë
besimi në Zot mbi djallin dhe djallëzinë
që, mjerisht, shpeshherë fshihen te Lar-
tmadhëria e Saj, FJALA.

Dhe, mund të ndodhë që ndonjëherë

të  pengohet fjala, por ajo gjithmonë liro-
het nga prangat dhe e sjell me vete të vër-
tetën.

Mbi fjalën askush nuk mund të ketë
pushtet, përveç njeriut të mençur, që flet
e shkruan pak, por thotë shumë.  Ai, pra
njeriu që e sundon fjalën e vet, ai e kulti-
von atë dhe kujdeset për të, është i vë-
mendshëm ndaj saj, sepse e di që fjala
mund të përhapë rrënjët e veta në shpirtin
e njeriut dhe të orientojë fatin e një indi-
vidi, të një kombi, të një populli. Ajo
mund të helmojë dhe ajo mund të shërojë.
Vetëm një fjalë e vetme, e thënë pa e

menduar, mund të krijojë imazhin e keq,
nga i cili njeriu nuk mund të çlirohet
asnjëherë; ndërkohë që një fjalë tjetër,  që
ka kuptim e thellësi, mund ta  vendos atë
në galerinë e përjetshme të njerëzve të
urtë.

Përfundimisht, Lartmadhëria e Saj
FJALA mund të bëhet urë që lidh njerëz,
kultura, ide, por - mos dhashtë Zoti! - ajo
mund të krijojë dhe aq shumë ndasi, aq
shumë urrejtje, saqë asnjëherë,  askush,
nuk mund të gjejë shpëtim.  Një gjë e tillë
ka ndodhur këtupari me dekada dhe re-
zultatet janë të dhembshme.  Prandaj,  le
të flasim me gjuhën e zemrës së pastër,
me gjuhën që respekton dhe që e nderon
Fjalën. Plaga shërohet; fjala është e pa-
shërueshme. 

KKOOLLUUMMNNËË VVËËSSHHTTRRIIMM

Lartmadhëria e Saj,
Fjala

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

“Në trupin e njeriut ekziston një organ - nëse ai është i shëndoshë, i tërë
trupi është i shëndoshë; nëse ai është i prishur, i tërë trupi është i prishur.

Ai organ është zemra!” (Hadith)

Para disa ditësh u dogj  katedralja e
famshme Notrë Dam (Notre-
Dame) në Paris, monumenti më i

vjetër i këtij metropoli evropian dhe
shenjë dalluese me të cilën mburren të
gjithë parisienët dhe të gjithë francezët.
Përtej kësaj, Notrë Dam është monument
me vlerë universale dhe objekti më i vi-
zituar nga turistë të shumtë. Mbi të gji-
tha, Notrë Dam është Shtëpi e Zotit, vend
ku madhërohet Zoti dhe vend ku besim-
tarët katolikë kanë gjetur prehje ndër she-
kuj…

Së këndejmi, nuk duhet të habitemi
fare se në këtë fatkeqësi dolën në pah so-
lidariteti dhe dëshira për të rimëkëmbur
Notrë Damin. Nga të  gjitha anët e botës
u dërguan mesazhe keqardhjeje dhe në të
njëjtën kohë u tubuan donacione nga biz-
nesmenë të ndryshëm.

Për të qenë i kompletuar i tërë solida-
riteti dhe keqardhja për djegien e një
shtëpie të Zotit, Presidenti francez Ma-
kron e quajti këtë fatkeqësi një fatkeqësi
mbarëkombëtare dhe projektin e rindër-
timit të saj po ashtu e karakterizoi si pro-
jekt mbarëkombëtar. Në ditën që Notrë
Dam po digjej, partitë politike në Francë

i ndalën aktivitetet e veta sikur të ishte
shpallur luftë dhe të gjithë duhej të bëhe-
shin bashkë. Sa e bukur kjo!

Dhe, duke e përcjellë fatin e katedra-
les së famshme dhe duke lakmuar për
qëndrimin civilizues të francezëve, disi
vetvetiu më shkrepi një krahasim mes
Notrë Damit dhe fatit të Çarshi-Xhamisë
në Prilep, e cila po ashtu është një shtëpi
e Zotit dhe monument kulture - ndoshta
jo aq e vjetër sa katedralja e Parisit, por
ama edhe lashtësia 550-vjeçare e saj  nuk
është  për t’u anashkaluar.

Mjerisht, Çarshi-Xhamia e Prilepit,
që ishte dhe duhet të jetë një lez  i çar-
shisë dhe i qytetit, ka njëzet vjet që po va-
zhdon të qëndrojë vetëm si monument që
përkujton urrejtjen e njerëzve të cilët e
dogjën dhe tani po e shndërrojnë në një
deponi plehrash. Po përkujtoj se qysh me
Marrëveshjen e Ohrit ishte paraparë që të
rindërtohen edhe Çarshi-Xhamia, edhe
Manastiri i Leshkës - që të dyja të dje-
gura. Me të gjitha përpjekjet e Bashkë-
sisë Fetare Islame për ta rindërtuar,
Çarshi-Xhamia po e përjeton vdekjen e
saj të dytë, anipse Manastiri i Leshkës u

ndërtua para shumë vitesh. Shtëpia e
Zotit dhe monumenti i vjetër i kulturës
islame në Prilep nuk do të ngjallet me
premtime boshe që ndërthuren me ndër-
këmbëza dhe pengesa administrative e
politike. Ajo ringjallet kur të shpallet pro-
jekt i rëndësisë së veçantë, pas të cilit do
të rreshtohemi të gjithë, ashtu siç po
bëjnë në Paris.

Duke e krahasuar fatin e Çarshi-Xha-
misë dhe të Notrë Damit, po më tingël-
lojnë paksa ironike shprehjet e
solidaritetit dhe premtimet për donacione
që po shkojnë nga Shkupi drejt Parisit.
Ato, në esencë, janë shumë njerëzore, por
ironik është fakti se ata që premtojnë
ndihmë për renovimin e katedrales së dje-
gur, ka njëzet vjet që e kanë përpara syve
një objekt fetar dhe monument kulture që
po kërkon vetëm një çikë mirëkuptim. E,
mirëkuptimi dhe solidariteti s’janë
askund - ato po i drejtohen e po i prem-
tohen  Parisit dhe Francës, qytetit dhe
shtetit që brenda një dite siguruan fondin
prej një miliardë dollarësh për ringjalljen
e katedrales së tyre të djegur...       

H. Sulejman ef. Rexhepi,
Reis’ul-Ulema i BFI të RMV

Notrë Dami 
dhe Çarshi-Xhamia
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Shkruan: Beqir Memeti

Muaji i lindjes së Pejgamberit (ale-
jhis-selam) çdoherë vjen me fre-
skinë e imagjinatës dhe të

frymëzimeve nga burimi i dritës dhe re-
flektimi më i përsosur i tij në Gjithësi, nga
vizioni i gjurmëve të Ahmedit që nga
Ademi (a. s.) e deri tek Inxhili i Isait (ale-
jhis-selam). 

Është e vërtetë se kultura i posedon dy
shtylla të saj të fuqishme: reale dhe imag-
jinare. Shtyllat e kulturës janë ndërtimet e
përgjithshme me interes shoqëror, ndërsa
imagjinata është kuptimi i saj. Dimensioni
i kuptimit është shumë i rëndësishëm,
sepse ai (kuptimi) e mundëson vazhdimë-
sinë e kulturës. 

Kultura e mendësisë myslimane dhe
më gjerë vazhdimisht është përqendruar në
të kuptuarit dhe në të përjetuarit e të Dër-
guarit të mëshirës, duke ndërthurur pikë-
pamjet e Kuranit famëlartë në lidhje me
figurën e Muhamedit (a. s.)  - paqja dhe
mëshira e Zotit qoftë mbi të  -  si dhe duke
u mbështetur në të arriturat e tij, në rela-
cion me të kuptuarit e natyrës njerëzore. 

E apostrofojmë çështjen e të kuptuarit,
pasi që nuk dëshirojmë që trëndafili i më-
shirës të mbetet vetëm një segment memo-
rizues nga e kaluara dhe të mos jetë edhe
pjesë e historisë, të cilën duhet kujtuar. 

Pra, esenca e kësaj qëndron në për-
pjekjet e sinqerta të njerëzve për ta kuptuar
atë, për ta sjellë tani dhe këtu në mesin
tonë, pra për ta bërë të freskët, ngase  trën-
dafili që arrin të lulëzojë në mes të shkre-

tëtirës dëshmon që ka sfiduar shumë pen-
gesa e barriera vetëm që të dalë në sipër-
faqe dhe ta dëshmojë misionin hyjnor që e
ka marrë përsipër.

Dhe, pikërisht në këtë shkretëtirë, kur
lindi Muhamedi (a. s.), gjyshi i tij e solli
përpara Qabesë dhe e pëshpëriti lutjen që
ky fëmijë të jetë udhërrëfyes dhe sihariq-
dhënës për mbarë botën. Me ardhjen e tij
bota njerëzore i fitoi disa tipare të dobi-
shme, të cilat  si duket  më parë nuk do të
mund t’i vërente si të tilla.

Përpjekja për të kontaktuar me Pej-
gamberin (a. s.) është kontakt me njeri-tje-
tër, që nuk është i njëjtë, që është më i
shndritshëm, larg zhgënjimit si rrjedhojë e
vetmisë edhe më të madhe. Por, vetëm kjo
na e mundëson lirinë e brendshme  dhe na
largon nga egocentrizmi; me fjalë të tjera,
na tregon se nuk jemi “vetë” për të qenë
me të.

Nëse kësaj matjeje i referohemi edhe
nga këndvështrimi i përfitimit të zemrave
të njerëzve,  kjo përmasë ose ky dimension
e pasuron edhe më thellë segmentin e vir-
tytshmërisë së personalitetit të Muhamedit

(a. s.).  Kjo, për faktin se nuk është e lehtë
që njerëzit anonimë, që kishin arritur gati
në pragun e egërsisë, t’i ngresh në piede-
stalet më të larta dhe t’i bësh njerëz që do
të mbjellin vlera kulturore dhe do të jenë
ata të cilët do t’ia falin shoqërisë fisnikëri-
min dhe dinjitetin e nevojshëm.

Mu këtu qëndron edhe suksesi i tij.
Prandaj, analiza jonë duhet të synojë të
përdëftojë se vlerat, që i solli me vete Pej-
gamberi (a. s.), janë të njeriut që posedonte
imagjinatë kreative në përfitimin e zem-
rave të njerëzve, ose me fjalë të tjera, ai e
solli tipin e njeriut optimist. 

Tipin e njeriut me vetëkontroll të lartë
- kultivim shoqëror, tipin e njeriut të da-
shurisë dhe të dhembshurisë, tipin e njeriut
intelektual, i cili në çdo segment e favori-
zonte dijen, më mirë se te çdo kush tjetër
mund t’i gjejmë tek i dërguari i Zotit, Mu-
hamedi (alejhis-selam). 

Ai, sipas Kuranit, është një subjekt
aktiv, themeltar dhe ndërtues i jetës, që ka
një mision të pavdekshëm. Kurani synon
që ta bëjë Pejgamberin (alejhis-selam) të
përditshëm dhe gjithnjë aktual në jetën e

besimtarit, ashtu që ata që shikojnë aty ku
Kurani kërkon të shikohet, do të jenë ata
që do të bëjnë përpjekje për ta njohur dhe
për ta kuptuar të dërguarin e Zotit të plot-
fuqishëm. 

Të tillët në Kuran e shohin atë, kurse
tek ai e shohin Kuranin. Atë e njohin për-
mes Kuranit, ndërsa Kuranin e njohin për-
mes tij. Pra, Kuranin e shohin si pasqyrë të
tij, kurse atë si pasqyrë të Kuranit. Jo ra-
stësisht nëna e besimtarëve, Aisha (r. anha)
ka thënë se ‘morali i tij ishte si Kurani që
lexoni’.

Muhamedi (alejhis-selam), për besim-
tarin, nuk është vetëm një kujtim ose një
çast kohor, aq më pak një fragment i histo-
risë.  Ai është shëmbëlltyrë (model, yrnek),
që jeton dhe do të vazhdojë të jetë i prani-
shëm në mesin tonë. Nëse ne jetojmë dhe
nëse e gjallërojmë duke mbajtur në jetë mi-
sionin e tij të shenjtë, atëherë pa mëdyshje
se ai akoma do të jetë në mënyrën më të
gjallë në mesin tonë. 

Përshkrimi kuranor në lidhje me vir-
tytshmërinë e personalitetit të Muhamedit
(a. s.) është me sa vijon:

E Ne të dërguam ty (Muhamed) vetëm
si mëshirë për të gjitha krijesat. [El-En-
bija:107]

Ai është mëshirë për botët, pasi që u
bë epiqendër dhe në atë pozicion e vendosi
tjetrin në plotësimin e nevojave të tij. Ai
është mëshirë për botët edhe për vetë fak-
tin që kurrë nuk tha “O Zot, e çka mund të
bëj unë me një popull ose me një shoqëri
të cilën e kanë mbuluar errësira dhe pa-
drejtësitë?”

Përkundër gjendjes së pafavorshme
për misionin e tij, ai mendonte e kërkonte
mundësi që të kontribuojë për të mirën e
një shoqërie, atëbotë të zhytur në injorancë,
në amoralitet dhe shumë devijime të tjera.
Kurani e thekson këtë në mënyrën më të
thuktë, duke potencuar: 

“Vërtet, ti je në një shkallë të lartë mo-
rali!” [ El-Kalem: 4 ]

Përpjekja për të mbrojtur diçka që
është e vërtetë, duke u bazuar vetëm në pa-
sion dhe emocione, është reaksion mo-
menti dhe kohëzgjatja e kësaj përpjekje
është e shkurtër, siç janë edhe vetë emo-
cionet. Por, përqafimi dhe jetësimi i asaj të
vërtete ta kënaqë shpirtin, ta freskon men-
djen, ta përforcon besimin dhe krijon li-
dhshmëri të ngushtë mes nesh dhe besimit
në ne. Ky besim reflekton dritën, bujarinë
dhe sinqeritetin e përkushtimit tonë ndaj
rrugës së pejgamberit të fundit, mëshirës
së botës, Muhamedit (alejhis-selam).

Me ardhjen e Muhamedit (a. s.) edhe
mëngjesi edhe mbrëmja ndërruan ngjyrën.
Fjalët e ndryshuan kuptimin dhe çdo gjë
filloi të jetësohet ndryshe nga ajo që kishte

qenë më parë. 
Pra, erdhi mëshira e Allahut për gjithë-

sinë, përmes së cilës njerëzimi e kuptoi se
njeriu për njeriun nuk është ujk, por është
mik që e ndihmon njëri-tjetrin në rast ne-
voje dhe rreziku. 

Sjellja e butë dhe shembullore e tij ndi-
koi jashtë mase në zbutjen dhe përmirësi-
min e të gjitha padrejtësive, të cilat
ekzistonin në atë kohë në mjedisin ku ai e
filloi misionin e tij.

Elokuenca, falja, dhembshuria, buja-
ria dhe mëshira e tij ishin dhe do të jenë bu-
rime të pashtershme për një shëmbëlltyrë
të mbarë njerëzimit. 

Në fund të kësaj paraqitje të shkurtër
do t’i përmendim vetëm pesë nga shumë
gjërat që  i mësuam nga jeta e Muhamedit
(alejhis-selam).
Dhembshuria – ka qenë një nga virty-

tet parësore të Muhamedit (alejhis-selam).
Ai gjithmonë ishte në krah të nevojtarit dhe
të jetimit, duke ndihmuar në çdo kohë dhe
rrethanë secilin që ishte nevojtar, i pastrehë
dhe jetim. 
Dituria – askush më mirë se vetë Mu-

hamedi (alejhis-selam) nuk i jetësoi poro-
sitë kuranore për diturinë. Ai robërit e
Bedrit i liroi pasi prej tyre sahabët e nder-
shëm mësuan shkrim-leximin. 
Drejtësia – nuk ka mundësi të ketë një

shoqëri të shëndoshë pa drejtësi. I dërguari
i fundit na mësoi se drejtësia nuk përcak-
tohet në bazë të racës, të origjinës, të pasu-
risë dhe të pushtetit, por në bazë të së
vërtetës dhe të fakteve. Ky mesazh dhe kjo
praktikë e drejtësisë ngeli e pakrahasue-
shme gjatë gjithë historisë, përkundër për-
pjekjeve të shumta.
Atdhedashuria – porosia se “Dashu-

ria për vatanin është pjesë e imanit” ka
ngelur si kryefjalë e çdo kushtrimi në mej-
danin e betejave të myslimanëve. 

Largimi i Muhamedit (alejhis-selam)
nga vendlindja e tij ka qenë i vështirë; fja-
lët dhe veprimet e tij gjatë largimit, gjatë
qëndrimit larg saj dhe gjatë kthimit në të,
janë përjetësuar në faqet e historisë islame.

Ai, në realitet, u largua nga gjynahet e
Mekës, për ta zbukuruar atë me sevapet e
Medinës. 

Duke ndjekur me besnikëri rrugën e të
dërguarit të Zotit, dhe duke praktikuar çdo
fjalë dhe vepër të tij, ulemaja e këtyre tro-
jeve në rrethanat me të vështira, kur rrezi-
kohej mbijetesa fizike e shoqërisë
myslimane dhe e etnisë shqiptare, ishte
ndër të parat që u rreshtua në mbrojtje të
imanit dhe të vatanit.  Roli dhe kontributi i
ulemasë myslimane ka qenë jo vetëm i rën-
dësishëm, por përcaktues.

Mjafton të përmendim disa emra që
kanë jetuar dhe vepruar në kohë të ndry-

shme, për të dëshmuar vazhdimësinë e at-
dhedashurisë në mesin e ulemasë mysli-
mane në këto troje. 
Haxhi Vebi Dibra, firmosës i aktit të

Pavarësisë, kryetar i Këshillit të Pleqësisë,
nënkryetar i qeverisë së parë të Shqipërisë,
kryetar i Gjyqit të Naltë të Sheriatit, Myfti
i Përgjithshëm i Komunitetit Mysliman
Shqiptar;
Xhemil ef. Jusufi, hoxhë dhe atdhetar

i dalluar, zëri i arsyes për atdhedashurinë, i
njohur për përpjekjen e ndalimit të shpër-
nguljeve të myslimanëve në Turqi; 
Ali efendi Abazi, mbrojtës i parimeve

dhe i traditës fetare, i palëkundur gjatë gji-
thë jetës, pavarësisht rrethanave dhe dëni-
meve;
Hafëz Elmaz efendi Qamili, mbrojtës

i arsimit të lartë në gjuhën shqipe, hutbeja
e të cilit mund të konsiderohet njëra nga
ligjëratat e para të Universitetit të Tetovës
etj. 
Mirëkuptimi dhe respekti – Para se

të zbrisnin ajetet e Kuranit dhe para se Mu-
hamedi (alejhis-selam) t’i jetësonte në
praktikë, mirëkuptimi ishte një fjalë e pan-
johur. 

Aty ku kanë qeverisur myslimanët, re-
spekti ka qenë prezent; pra, mirëkuptimi i
tjetrit është produkt i myslimanëve dhe jo
e kundërta. Në një shtëpi të madhe me
shumë vëllezër, vëllai që ka përgjegjësi për
mbarëvajtjen dhe harmoninë e asaj familje
është vëllai i madh. Kështu edhe në shtë-
pinë e madhe të shqiptarëve vëllai i madh
i besimeve është shoqëria myslimane, falë
vullnetit të së cilës sot shqiptarët kanë një
paqe dhe respekt ndërfetar, të pashembullt
dhe të lakmueshëm për pjesën tjetër të
botës. 

Për fund, o Muhamed (alejhis-selam): 
Askush përveç teje nuk  e merr për-

gjegjësinë për t’i larguar pengesat nga
shtigjet ku ecim ne.

Kreativiteti yt individual dhe shoqëror
nuk ka imitim. Sa shumë kemi dëshirë të
jemi bashkë me banorët e qytetit të virtyt-
shëm, të edukuar në praninë tënde, të Me-
dinës së ndritshme.  Por, jo vetëm kaq. Sa
shumë kemi dëshirë që edhe ju të vini kën-
dej dhe të mos na lini në errësirën impo-
nuese ku kemi ndodhur dhe ku vazhdojmë
të qëndrojmë.

Sepse, ne jemi brenda pamundësisë për
të funksionuar në kornizat e së drejtës dhe
kjo na pamundëson ngritjen e zërit në si-
tuatat shoqërore.  

Prandaj të thërrasim ty, për t’u bërë ne.
Përndryshe, do të vazhdojmë me vet-

minë... 
Zoti ynë, na udhëzo në rrugën Tënde,

për nder të të Dashurit Tënd, Pejgamberit
të njerëzimit, Muhamedit (alejhis-selam).

Muhamedi (a. s.) 
shëmbëlltyra jonë

MEVLUD

Kurani synon që ta bëjë
Pejgamberin (alejhis-selam) të
përditshëm dhe gjithnjë aktual në
jetën e besimtarit, ashtu që ata
që shikojnë aty ku Kurani kërkon
të shikohet, do të jenë ata që do
të bëjnë përpjekje për ta njohur
dhe për ta kuptuar të dërguarin e
Zotit të plotfuqishëm.
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Shkruan: Rexhep Ziberi

Falënderimi i takon Allahut fuqi-
plotë, i Cili e barti robin e Tij nga
Meka në Mesxhidul Aksa, e prej

aty - për mbi shtatë palë qiej, ndërsa për-
shëndetjet tona qofshin mbi Zotëriun dhe
Mësuesin e njerëzimit, Muhamedin (a.
s.),  prijës i të gjithë pejgamberëve në
namaz në Natën e Israsë dhe të Miraxhit
dhe vulë e të gjithë pejgamberëve.

Israja dhe Miraxhi janë një ndodhi
më vete, që në faqet e historisë islame
shënojnë një ngadhënjim shpirtëror të
Muhamedit (a. s.), një fitore të madhe për
myslimanët, si dhe fillimin e një ibadeti
të madh në Islam, namazit.

Shprehja Isra në gjuhën shqipe do të
thotë udhëtim nate, respektivisht ta bar-
tësh dikë gjatë natës nga një vend në një
vend tjetër, që nënkupton udhëtimin e
Muhamedit (a. s.) brenda një kohe të
natës nga Xhamia e Shenjtë e Qabesë, në
Mekë, deri në Xhaminë e Shenjtë Aksa,
në qytetin e shenjtë të Jerusalemit dhe
kthimin e tij pas Miraxhit përsëri në
Mekë.

Miraxh do të thotë ngritje e Muhame-
dit (a. s.), në të njëjtën natë, nga Xhamia
e Aksasë deri në sferat më të larta të gji-
thësisë, ku i Dërguari (a. s.) pa mbretë-
rinë më të madhe të Allahut fuqiplotë dhe
shkoi deri atje ku nuk kishte shkelur
këmba e asnjë pejgamberi dhe asnjë me-
laqeje.

Miraxhi, sipas asaj që rrëfen Ibni Ha-
xheri, është ngjitësor ose shkallare,
shkallë e veçantë nga ari dhe argjendi, që
shërbeu për ngritjen e Muhamedit (a. s.)
si mjet udhëtimi nga Mesxhidul-Aksa
deri mbi shtatë palë qiej, kur ai la Bura-
kun si mjet udhëtimi deri në Kuds. Li-
dhur me këtë ngjarje Allahu fuqiplotë
emërtoi një sure të plotë në Kuranin fa-

mëlartë dhe po në të njëjtën sure në Ku-
ranin famëlartë thotë: “Pa të meta është
Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi
në një pjesë të natës nga Mesxhidi Ha-
rami gjer në Mesxhidi Aksa, rrethinën e
së cilës Ne e kemi bekuar (ia bëmë këtë
udhëtim),  për t’ia treguar atij disa prej
argumenteve Tona. Vërtet, Ai është dëg-
juesi (i fjalëve të Muhamedit), pamësi (i
punëve të Muhamedit).” (Isra: 1)

URTËSITË E UDHËTIMIT

Kjo mrekulli-ngjarje ka ndodhur pas
sprovave dhe persekutimeve më të
mëdha që u bënë ndaj Pejgamberit (a. s.)
dhe besimtarëve. Pejgamberit (a. s.) i
vdiq gruaja Hadixheja (radijallahu anha),
e cila e para e besoi si të Dërguar të Zotit,
atëherë kur nuk e besoi askush;  i vdiq
xhaxhai,  Ebu Talibi; u persekutua në
Taif; u persekutuan shokët e tij që pra-
nuan fenë islame si nga familjarët, zotë-
rinjtë, vëllezërit e kështu me radhë, nga
të gjithë ateistët e asaj kohe. Andaj,
Israja dhe Miraxhi vijnë si ngjarje fre-
skuese dhe shtrirje e krahut të ndihmës
Pejgamberit (a. s.) nga Krijuesi Absolut
dhe sikur dëshiron t’i thotë:  ‘o Muha-
med,  nëse për ty pak është toka, Unë ty
ta hap edhe qiellin’.

Israja dhe Miraxhi, në zhvillimin e
tyre, ishin respekt i veçantë për Pejgam-
berin (a. s.), forcim për shpirtin e tij.
Ngase atë vit, kur ai shkoi në Taif për të
përhapur fjalën e Allahut (f. p.), por fat-
keqësisht ai ishte zhgënjyer nga sjelljet e
banorëve të Taifit dhe ishte maltretuar
nga të rinjtë e Taifit deri në pikën e fun-
dit.

Pejgamberi (alejhis-selam) u kthye i
përgjakur nga Taifi, me zemër të thyer,
me këmbë të gjakosura; u drejtua kah Al-
lahu fuqiplotë, siç rrëfen Ibni Is’haku,

dhe tha:
“O Zoti im! Ti je Zot i të dobëtëve! Ti

je Zoti im! Te kush po më lë - tek i largëti,
që të më shikojë i mrrolur, apo tek ar-
miku, që ka mbizotëruar mbi mua? Nëse
kjo nuk është shkak i hidhërimit Tënd
ndaj meje, fare nuk brengosem. Mëshira
Jote është më e gjerë për mua.
Kërkoj mbrojtje me dritën e Fytyrës Sate,
e cila ka ndriçuar errësirat, dhe nën të
cilën janë rregulluar dhe sistematizuar
dynjaja dhe ahireti, që të mos jesh i hi-

dhëruar ndaj meje. Ty të takon falënde-
rimi derisa të kënaqesh dhe se nuk ka
forcë përveçse me Ty.” 

Kjo ishte lutja dhe ankesa e parë dhe
e fundit me të cilën Muhamedi (a. s.) iu
drejtua Allahut fuqiplotë dhe pas këtij dë-
shpërimi dhe pikëllimi të Muhamedit (a.
s.), kur e prekën krijesën më të dashur të
Krijuesit Suprem, Allahu (f. p.) e dërgoi
Xhibrilin (a. s.),  i cili iu drejtua Pejgam-
berit (a. s.) duke i thënë që ‘Allahu fuqi-
plotë të bënë selam dhe të thotë se a ke
dëshirë që këto dy kodrat e Taifit t’i ba-
shkoj dhe ta bëjë hi e pluhur këtë popull
dhe këtë vend?’ Por, Muhamedi (a. s.),
edhe pse i prekur deri në palcë, tha një
‘jo’ të madhe! Sepse, ndoshta nesër nga
mesi i banorëve të këtij vendi do të ketë
njerëz të atillë që do të thonë:  La ilahe
il-lallah Muhamedu-rresullah! - Ky
është Muhamed Mustafaja, mësuesi i gji-
thë njerëzisë, mëshira e gjithë njerëzisë
dhe vula e gjithë pejgamberisë.

Kjo mrekulli e veçantë ka edhe urtësi
të shumta,  ndër të cilat radhisim: Që t’i
bëhet e mundur Muhamedit (a. s.) që të
shohë argumentet e madhërisë se Allahut
fuqiplotë në qiej, të shikojë ngjarje e ndo-
dhi të ndryshme, në të cilat pa dyshim se
manifestohet forca e Allahut fuqiplotë. 

Andaj, nëse Isait (a. s.) iu ringjallën

disa të vdekur, Muhamedit (a. s.) iu rin-
gjallën pejgamberët. Nëse Musait (a. s.)
Allahu (f. p.) i foli në tokë, Muhamedit
(a. s.) i foli në qiell. Nëse Ibrahimi (a. s.)
shikoi në madhësitë e qiellit nga toka,
Muhamedi (a. s.) shikimin e bëri mbi
qiej. Nëse Sulejmanit (alejhis-selam) i
erdhi froni i Belkizës sa-çel-e-mëshel
sytë, Muhamedit (a. s.) i erdhi po kështu
Kudsi dhe u vendos mbi shtëpinë e Aki-
lit, të cilën Muhamedi (a. s.) me ndihmën
e Xhibrilit e përshkroi para kurejshitëve
politeistë në detaje. Nëse era e Sulejma-
nit (a. s.) e barti ushtrinë në distancën ko-
hore njëmujore për një kohë të shkurtër,
Muhamedi (a. s.) e përshkroi distancën
qindra milionë vjetore për një kohë
shumë më të shkurtër se kjo.

KOHA DHE HISTORIKU I NGJARJES

Për ditën, javën, muajin dhe vitin e
Israsë dhe Miraxhit janë bërë diskutime
të shumta në mesin e dijetarëve islamë,
por ajo që konsiderohet si më e saktë
është se Israja dhe Miraxhi kanë ndodhur
një vit e katër muaj para hixhretit. Këtë
mendim e përfaqësojnë shumica e dijeta-
rëve islamë. Ndërsa sa i përket natës së
Israsë dhe Miraxhit, shumica e tyre men-
dojnë se ajo ka ndodhur në natën e 27 të

muajit Rexheb, që gjatë këtij viti 2019
sipas kalendarit solar përputhet me natën
e dytë të muajit prill, e martë, në
mbrëmje. 

Israja dhe Miraxhi në Kuran janë për-
mendur në mënyrë të përgjithshme. Për
Isranë flet ajeti i parë i sures Isra, ndërsa
për Miraxhin flasin 12 ajete në kaptinën
En-Nexhm. 

Në hadithin e Pejgamberit (a. s.) është
sqaruar në detaje historiku i ngjarjes. Mbi
këtë mrekulli të veçantë janë transmetuar
hadithe nga 25 sahabij të mëdhenj, të
cilat hadithe arrijnë gradën e autenticite-
tit më të saktë në transmetimin e hadi-
theve.

Nga as’habët eminentë që i transme-
tuan këto hadithe mund të radhisim: Enes
b. Malik, Omer b. Hattab, Ali ibni Ebi
Talib, Abdullah ibni Mes’ud, Ebu Dherr
el Gafariu, Malik b. Sa’sa’, Ebu Hurejre,
Ebu Seid, Ibni Abbas, Abdullah B. Amr,
Xhabir, Hudhejfe, Burejde, Ebu Ejjub,
Suhejb Err Rrum, Ummi Hani, Aishe,
Esma etj. - Allahu fuqiplotë qoftë i këna-
qur me të gjithë këta.

Transmeton Imam Muslimi nga
Enesi, se Pejgamberi (a. s.) ka thënë:

“Ma sollën Burakun, që ishte kafshë
më e madhe se gomari dhe më e vogël se
mushka, që e vinte thembrën atje ku i për-

Një ngjarje freskuese 
për myslimanët

NGA KALENDARI ISLAM: ISRAJA DHE MIRAXHI

Ajo ka ndodhur edhe me trup, edhe me shpirt dhe mohuesit e kësaj,  sipas dijetarëve të
apologjetikës islame, e nxjerrin njeriun nga besimi.
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fundonte shikimi. 
Hipa në të, derisa arritëm në Kuds,

ku e lidha për vendin ku i lidhin Pejgam-
berët (alejhis-selam), pastaj hyra në
xhami dhe fala dy reqatë namaz.
Pastaj dola, ndërsa Xhibrili ma solli një
enë me verë dhe një tjetër me qumësht. E
zgjodha qumështin, ndërsa ai me tha: ‘E
zgjodhe natyrshmërinë.’ 

Pastaj u ngritëm në qiellin e dynjasë.
Kërkoi Xhibrili që t’i hapej dera. ‘Kush
je ti?’- pyeti rojtari (melaqja) Tha: ‘Xhi-
brili.’ ‘Kush është me ty?’ - pyeti prapë.
Xhibrili u përgjigj: ‘Muhamedi (a. s.).’
‘A i është dërguar shpallja?’ ‘Po.’  U hap
dera kur, ja, Ademi. Me dëshiroi mirëse-
ardhje dhe u lut për mua për të mirë. 

Pastaj u ngritëm në qiellin e dytë, ku
Xhibrili kërkoi leje hyrjeje. ‘Kush je ti?’ -
pyeti rojtari.  Tha: ‘Xhibrili.’ ‘Kush
është me ty?’ – pyeti.  ‘Muhamedi.’  ‘A i
është dërguar shpallja?’ Tha: ‘Po.’  U
hap dera kur, ja, dy djemtë e tezes - Isai,
i biri Merjemes dhe Jahjaja, i biri i Zeki-
rijasë. Më dëshiruan mirëseardhje dhe u
lutën për hair për mua. 

Pastaj u ngritëm në qiellin e tretë.
Xhibrili kërkoi leje. Kush je ti? - u pyet.
Tha: ‘Xhibrli.’ ‘Kush është me ty?’ - pyeti
përsëri melaqja.  ‘Muhamedi.’  ‘A i është
dërguar shpallja?’ Tha: ‘Po.’  U hap
dera kur, ja,  Jusufi - i bukuri, i cili me
dëshiroi mirëseardhje dhe u lut për mua.
Pastaj u ngritëm në qiellin e katërt. Xhi-
brili kërkoi të hapej. ‘Kush je ti?’ - pyeti
rojtari.  Tha: ‘Xhibrili.’ ‘Kush është me
ty?’ - pyeti përsëri.  ‘Muhamedi.’  ‘A i
është dërguar shpallja?’ Tha: ‘Po.’  U
hap dera kur, ja, Idrisi, i cili më dëshi-
roi mirëseardhje dhe u lut për mua. 

Pastaj u ngritëm në qiellin e pestë.
Xhibrili kërkoi leje hyrjeje. ‘Kush je ti?’ -
pyeti rojtari.  Tha: ‘Xhibrili.’  ‘Kush është
me ty?’ - pyeti përsëri. ‘Muhamedi.’  ‘A
i është dërguar shpallja?’ Tha: ‘Po.’  U
hap dera kur, ja, Haruni, i cili më dëshi-
roi mirëseardhje dhe u lut për mua. 

Pastaj kaluam në qiellin e gjashtë.
Xhibrili kërkoi leje hyrjeje. ‘Kush je ti?’ -
pyeti rojtari.  Tha: ‘Xhibrili.’  ‘Kush është
me ty?’ - pyeti përsëri. ‘Muhamedi.’  ‘A
i është dërguar shpallja?’ Tha: ‘Po.’ U
hap dera kur, ja, Musai, i cili më uroi
mirëseardhje dhe u lut për mua. 

Pastaj kaluam në qiellin e shtatë. Xhi-
brili kërkoi leje hyrjeje. Kush je ti? - pyeti
rojtari.  Tha: ‘Xhibrili.’  ‘Kush është me
ty?’ - pyeti përsëri. ‘Muhamedi.’  ‘A i
është dërguar shpallja?’ Tha: ‘Po.’  U
hap dera, kur, ja, Ibrahimi, e cili ishte
mbështetur me shpinë në Bejtu’l Ma’mur.
Çdo ditë aty hynin shtatëdhjetë mijë me-
laqe, të cilat më nuk ktheheshin kurrë në

të. 
Pastaj shkuam në Sidretu’l-Munteha,

kur, ja, gjethet e saj ishin si vesh elefanti,
ndërsa frytet e saj si vorbë e madhe. Kur
e mbuloi nga urdhri i Zotit çka e mbuloi
- ndryshoi, dhe askush prej krijesave të
Allahut nuk ka mundësi ta përshkruajë
bukurinë e saj. Më frymëzoi çka më fry-
mëzoi, e m’i bëri obligim 50 namaze për
çdo ditë e për çdo natë. 

Zbrita, derisa arrita tek Musai, i cili
më tha: ‘Me çka e obligoi Zoti yt umme-
tin tënd?’  ‘Me pesëdhjetë namaze’ - ia
ktheva.  ‘Kthehu te Zoti yt dhe lute për
lehtësim,  ngase ummeti yt nuk ka mun-
dësi për këtë. Unë i kam sprovuar izrae-
litët ‘- i tha Musai. U ktheva te Zoti im
dhe i thashë: ‘O Zoti im! Lehtësoja pak
ummetit tim.’  Ia lehtësoi, duke ia hequr
pesë namaze. U ktheva te Musai dhe i
thashë: ‘M’i hoqi pesë namaze.’  Tha:
‘Ummeti yt nuk ka mundësi për këtë.
Kthehu te Zoti yt dhe lute për lehtësim!’ 

Vazhdova të shkoja te Zoti im e të
kthehesha te Musai, derisa Zoti tha: ‘Mu-
hamed! Ato janë pesë namaze për çdo
ditë dhe për çdo natë. Për çdo namaz llo-
garis dhjetë dhe, kështu, bëhen pesë-
dhjetë. Kush dëshiron ta bëjë ndonjë të
mirë, por nuk e bën, ia shkruaj një të
mirë;  ndërkaq,  nëse e bën,  ia shkruaj
dhjetë të mira. Kush dëshiron të bëjë
ndonjë të keqe, por nuk e bën, nuk i
shkruhet atij asgjë; e nëse e bën, i shkru-
het një e keqe.’ 

Zbrita te Musai dhe e lajmërova. Më
tha: ‘Kthehu te Zoti dhe lute për lehtë-
sim.’ Thashë: ‘U ktheva te Zoti im, aq sa
edhe u turpërova.”

Pejgamberi (a. s.) në këtë udhëtim ka
parë shumë melaqe të Allahut (f. p.),
duke filluar nga kujdestaret e dyerve e
deri tek melaqet tjera në vende të tjera.
Ai ka parë Xhibrilin në formën e tij orig-
jinale, nga afërsia, siç e ka parë më parë
në një distancë më të largët.

Muslimi transmeton nga Mesruku se
Pejgamberi (a. s.) kësaj radhe (pra, në
këtë udhëtim) e kishte parë Xhibrilin në
formën e tij, në të cilën është krijuar, që
kishte zënë hapësirën e qiellit.
Buhariu transmeton nga Ibni Mes’udi në
sqarimin e ajetit: “E, ishte afër sa dy harqe
(dy kute) apo edhe më afër. Dhe i shpalli
robit të Tij atë që ia shpalli.” (Nexhm, 9-
10)  Ka thënë: “E ka parë Xhibrilin, i cili
kishte gjashtë qind palë krahë”.

Në sqarimin e ajetit “Ai (Muhamedi),
vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha
të Zotit të vet” (Nexhm, 18), Ibni Me-
s’udi ka thënë: ‘E ka parë refrefin e gjel-
bër, i cili kishte zënë horizontin.’
Se çka është refrefi, mësojmë nga tran-

smetimi i Imam Ahmedit dhe Tirmidhiut,
se Ibni Mes’udi ka thënë: “Ai (Muha-
medi) e ka parë Xhibrilin, i cili kishte një
rrobë nga refrefi, e cila e kishte mbuluar
hapësirën mes tokës dhe qiellit”.
Me këtë na bëhet e qartë se refrefi është
rrobë, teshë. Madje, këtë e argumenton
dhe ajeti kuranor: “Aty rrinë të mbështe-
tura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të
bukura.”  (Rrahman: 76)

Muhamedi (a. s.) në këtë natë pa edhe
Bejtul-Mamurin,  që sipas Imam Gaza-
liut (në veprën Ihja ulumu-ddin), është
një xhami e ngritur në qiell nga ana e Al-
lahut fuqiplotë që nga koha e Nuhit (a.
s.), atëherë kur ndodhi vërshimi i ujit në
rruzullin tokësor dhe këtë xhami qiellore,
sipas këtij transmetimi, e bëjnë tavaf
shtatëdhjetë mijë melaqe dhe asnjëherë
atyre që veç më kanë bërë tavaf, nuk do
t’u vijë radha për të bërë tavafin tjetër,
deri në Ditën e Gjykimit – kjo shkaku i
numrit të madh të melaqeve që presin
rend për të bërë tavaf.

SIDRETUL-MUNTEHA

Sidretul-Muntehaja është pemë - në
pikën më të lartë të qiellit. Shkaku se
përse është quajtur me këtë emër, ekzi-
stojnë transmetime të ndryshme. Imam
Neveviu thotë: “Është quajtur Sidretu’l-
Munteha,  ngase dituria e melaqeve për-
fundon atje dhe askush, përveç Pejgam-
berit (a. s.), nuk e ka kaluar atë.”

Disa të tjerë kanë thënë: “Për shkak
se atje përfundojnë shpirtrat e dëshmo-
rëve.”

Disa te tjerë kanë thënë: “Aty mba-
ron, aty është caku i fundit, i diturisë së
çdo pejgamberi të dërguar apo melaqeje
të afërme.”

Sa i përket vendit të saj, ajo është në
qiellin e shtatë, siç ka thënë Kurtubiu,
edhe pse në një hadith, të cilin e tran-
smeton Imam Muslimi, thuhet se ajo
është në qiellin e gjashtë. Megjithatë,
shumica e dijetarëve janë të mendimit se
ajo gjendet në qiellin e shtatë.

Ibni Haxheri, duke i bashkuar këto
thënie, konkludon: ‘Rrënjët e Sidret’ul-
Muntehasë janë në qiellin e gjashtë,
ndërsa degët e saj janë në qiellin e shtatë.’

ISRAJA ME TRUP DHE ME SHPIRT

Israja dhe Miraxhi është kryer me
trup dhe me shpirt, ndërsa ata që e mo-
hojnë një gjë të këtillë, pa dyshim se e
kanë besimin e luhatshëm ose kanë pra-
pavijë antiislame.

Para së gjithash, Allahu fuqiplotë
është Ai i cili e vërtetoi këtë ndodhi,

ndërsa reagimet e pabesimtarëve, të cilët
ia mohuan Muhamedit (a. s.) dhe i thanë
‘a mos pretendon se shkove atje brenda
një nate, kur ne nuk mund të arrijmë atje
me deve për një muaj?!’,   vërtetojnë se
Muhamedi (a. s.) këtë e kishte kryer me
trup dhe me shpirt. Sikur të mos ishte me
trup, por vetëm me shpirt, ata nuk do ta
mohonin një gjë të tillë, ngase shpirtë-
risht, do ta kishin kuptuar shumë më lehtë
dhe assesi nuk do ta thoshin këtë. Madje,
kjo çështje nuk do të ngrinte aq pluhur në
mesin e pabesimtarëve në kohën e Pej-
gamberit (a. s.).

Muhamedi (a. s.) nuk pohoi se ka
shkuar vetë, por tha: ‘Jam bartur sonte
nga Qabeja deri në Kuds.’  Pastaj, një gjë
të tillë e tha edhe Allahu i Madhëruar:
“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që
robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës
nga Mesxhidi Harami (nga Qabeja) gjer
në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes).”
(Isra: 1)

Sikurse që Allahu i madhërishëm
dorën e Musait (a. s.) e shndërronte në të
bardhë drite, shkopin e tij në gjarpër të
vërtetë, sikurse që ringjallte të vdekurit
nga Isai (a. s.), sikurse ndërroi natyrën e
zjarrit tek Ibrahimi (a. s.) kur i tha:  “Po
Ne i thamë: ‘O zjarr, bëhu i ftohtë dhe
shpëtim për Ibrahimin!’” (Enbija: 69),
po ashtu është e mundur që Muhamedin
(a. s.) ta ngrejë përmbi shtatë palë qiej.

Lidhur me hadithin e transmetuar nga
Muaviu,  se kinse Aishja (r. anha) paska
thënë se trupi i Pejgamberit (a. s.) atë natë
nuk është larguar në asnjë moment nga
shtrati, muhadithinët këtë e kanë sqaruar
në detaje, duke e demantuar se hadithi
ose është i shpifur, ose është i dobët,
sepse kur ndodhi ngjarja në fjalë Aishja
(r. anha) ose ka qenë fëmijë, ose fare s’ka
qenë e lindur, si dhe shumë demante të
tjera, për të cilat nuk ka hapësirë në këtë
shkrim që të shpjegohen të gjitha. 

Andaj, e vërteta është se kjo ngjarje
ka ndodhur edhe me trup, edhe me shpirt
dhe mohuesit e Israsë,  sipas dijetarëve të
apologjetikës islame, e nxjerrin njeriun
nga besimi.

PËRSE ISRAJA DHE MIRAXHI
NDODHËN NATËN E JO DITËN?

Disa orientalistë për të hedhur pluhur
dyshimi në sytë e besimtarëve, në formë
provokuese shtruan pyetjen se pse kjo
ngjarje nuk ndodhi ditën, por natën dhe
sipas tyre, sikur kjo të kishte ndodhur
para syve të njerëzve, do të ishte më
mirë, sepse të gjithë do ta kishin besuar!

Sikur kjo ngjarje të kishte ndodhur
brenda ditës dhe Muhamedi (a. s.) të ngri-

hej me Burakun e tij para syve të idhuj-
tarëve, askush prej tyre nuk do ta kishte
besuar, sepse do të kishin thënë se ‘Mu-
hamedi na magjepsi sytë tanë’, kurse në
fakt ajo (magjepsja) nuk ndodhi, sepse
pikërisht këtë e kishin thënë edhe pabe-
simtarët në kohën e Ibrahimit (a. s.) me
zjarrin e tij.

Ibni Muniri ka thënë se Israja ka ndo-
dhur natën ngase nata, sipas zakonit,
është koha e vetmisë dhe e veçimit,
madje ka qenë edhe koha e namazit obli-
gativ për vetëm Pejgamberin (a. s.), siç
vërtetuan edhe ajetet e para të sures El-
Muzemmil.

DISA NGA POROSITË E ISRASË 
DHE MIRAXHIT

Israja dhe Miraxhi në vete bartin
shumë porosi, të cilat përherë janë të fre-
skëta, përherë janë aktuale dhe përherë
janë në shërbim të vetëdijesimit të mysli-
manit, të pastrimit të ndërgjegjes së tij
dhe të forcimit të besimit të tij. Megji-
thatë, ndër porositë kryesore radhisim:
1. Namazi. Pejgamberit (a. s.) në

shenjë nderimi këtë natë iu obliguan pesë
kohët e namazit, të cilat kohë janë Mi-
raxh i shpirtit të myslimanit, sepse sa
herë që lexojmë në çdo ulje në namaz Et-
tehijatin, ne përkujtojmë bisedën që
ndodhi mbi horizontin më të lartë qiellor
këtë natë në mes të Allahut fuqiplotë dhe
Muhamedit (a. s.). Për rëndësinë e nama-
zit dëshmojnë faktet uranore,  si dhe ato
të traditës profetike, ndërsa vetë Pejgam-
beri (a. s.) namazin e kishte kënaqësinë
më të madhe të jetës së tij, të cilën duhet
ta ketë edhe çdo mysliman.
2. Durimi.Durimi është element i he-

roizmit kulminant, Pejgamberi (a. s.)
duroi shumë dhe kurrë nuk u dorëzua dhe
nuk hoqi dorë nga amaneti që iu besua;
ia vranë dhe torturuan besimtarët në for-
mat më barbare, i vdiq gruaja, e cila i
besoi e para dhe i dha përkrahje shpirtë-
rore,  pastaj i vdiq xhaxhai, i cili edhe pse
nuk i besoi, gjithmonë ishte në krahun e
tij dhe e mbronte; u persekutua në Taif,
por, prapëseprapë, duroi dhe nuk lëshoi
pe në fenë e Allahut. Dhe jo rastësisht Al-
lahu (f. p.) në Kuranin (f. l.) tha: “Ndërsa
durimtarëve u jepet shpërblimi i tyre pa
masë!” (Zumer, 10)
3. Pastrimi i radhëve nga myslima-

nët labilë dhe të dyshimtë. Kur Muha-
medi (a. s.) lajmëroi për këtë ngjarje,
disa që kishin zemra të luhatshme në
Islam e lëshuan këtë fe, ndërsa pabesim-
tarët e morën si mjet për t’iu kundërvënë
Pejgamberit (a. s.), kështu që shkuan tek
Ebu Bekri dhe i thanë: ‘Vërtet shoku yt

po pretendon se mbrëmë ka shkuar në
Sham dhe është kthyer dhe ja, tani është
gdhirë në mesin tonë.’  ‘A e ka thënë këtë
ai?’ - pyeti Ebu Bekri.  Thanë: ‘Po.’ Tha:
‘Nëse ai e ka thënë këtë, atëherë e ka
thënë të vërtetën. Unë i kam besuar edhe
në atë që është me e çuditshme se kjo: i
kam besuar në lajmin e qiellit, që i vjen
sabah-aksham.’
4. Forca në përhapjen e fesë. Pej-

gamberi (a. s.) posa u kthye, e informoi
Ummi Hanen për këtë dhe i tha se do të
dalë e t’ua kumtojë njerëzve këtë. Ajo i
tha se ka frikë për të,  ‘ngase ata do ta
përgënjeshtrojnë’. Por, ai nuk u dobësua
aspak dhe doli, duke thirrur ‘do t’iu tre-
goj, do t’iu tregoj’. Në rrugë për te vendi
ku mblidhej paria kurejshite u takua me
Ebu Xhehlin dhe ia rrëfeu ngjarjen. Ky
njeri mendonte se meqë Muhamedi (a. s.)
e pa vetëm, e shfrytëzoi rastin ta bënte
për vete, kështu që i tha: ‘Nëse shkoj dhe
i thërras të tjerët, a ua thua këtë?’ Tha:
‘Po.’ Shkoi dhe ua tha edhe atyre. Ata i
bënë disa pyetje,  kinse për ta vërtetuar
në ishte apo jo i vërtetë. Kërkuan për-
shkrimin e Mesxhidul-Aksasë, duke e
ditur se kurrë Pejgamberi (a. s.) s’e kishte
parë atë.  Allahu i madhërishëm, ndërkaq,
nëpërmjet Xhibrilit ia solli atë mbi shtë-
pinë e Akilit dhe ai ua përshkroi në de-
taje. I informoi po ashtu për karvanin se
do t’u vinte në mëngjesin e ditës së tretë
dhe ashtu ndodhi. Madje, Pejgamberi
(alejhis-selam) ua kishte treguar disa de-
taje të karvanit dhe potirin me ujë, të
cilin e kishte pirë vetë gjatë udhëtimit me
Burak dhe e kishte lënë në vend, ndërsa
udhëtarët e karvanit e dinin si të mbushur
me ujë, ndërsa kur u kthye karvani, të
njëjtat gjëra i pohuan edhe vetë ata.
5. Zbulime shkencore. Vetë ngjarja

e Israsë dhe Miraxhit i ka inkurajuar
shkencëtarët e shkencës së matematikës
që të zbulojnë edhe dimensionin e katërt
në hapësirë, që e shkurton rrugën për qin-
dra herë më tepër se tre dimensionet e
para. Tërë kjo ngjarje është zhvilluar në
bazë të një procesi, jashtë ligjeve të kësaj
natyre dhe pikërisht nga kjo ngjarje,
duke u bazuar në paskajoren e fjalës
Burak, e cila është Berk, që në gjuhën
shqipe do të thotë rrufe, shpejtësia e së
cilës është e barabartë me shpejtësinë e të
parit dhe të dritës, i ka shtyrë shkencëta-
rët e mëdhenj që ta hulumtojnë këtë mre-
kulli të Pejgamberit (a. s.) dhe pikërisht
nga kjo ngjarje dhe nga dy ajete kuranore
buroi edhe Teoria e Relativitetit dhe me
siguri se do të burojnë edhe qindra teori
të tjera objektive shkencore.

(Autori është Kryetar i Shoqatës së
Ulemave të BFI së RMV)
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Shkruan: Taxhudin  Hamidi

Farzi  i parë  i Islamit  është   besimi,
ndërsa  farzi  i dytë  është   namazi.
Allahu (xh. sh.)  në  ajetin e parë

të shpallur  nisi  me formën  e urdhrit
ikra’, që ka nënkupton:  lexo!  Është
vargu   i parë  i kaptinës Alek.

Ndërkaq, fundi  i kaptinës urdhëron
rënien në sexhde, ku thotë (ajeti 19):  “…
vazhdo me sexhde dhe afroju Zotit tënd
me të”.

Mbas shpalljes së parë  kemi  urdhrin
në kaptinën Mudethir, ajeti 3:  Verabike
fekebir! Ky  varg  kuranor do të  thotë:
Madhëroje Zotin tënd!

Namazi është  praktika   e teuhidit -
monoteizmit  islam; ai e bën të  mundur
kalimin   nga  besimi në veprim.  Namazi
është  një  përmbledhje  që  i përfshinë  të
gjitha  adhurimet. Gjithashtu,  namazi
është  shenja më e  rëndësishme që  vër-
teton   ekzistencën e besimit. Muhamedi
(alejhis-selam) thotë: “Namazi është  mi-
raxhi i besimtarit!” Namazi nënkupton
një  ngritje dhe lartësim  të vazhdueshëm.
Namazi  eliminon  klasat,  që  shpërfillin

kryerjen e detyrave duke  u larguar  nga
përgjegjësia shoqërore. Namazi   vazhdi-
misht e motivon  dhe  e sistemon  indivi-
din për  më  tepër përpjekje
programatike.

Praktikimi   i namazit  dhe sinteza  e
dy  vakëfeve  botërore,  nga  Xhamia  e
Qabesë në Mekë  dhe deri tek Xhamia e
Kudsit të nderuar në Palestinë, në va-
zhdimësi, paraqet  një   dokument  për hi-
storinë e njerëzimit dhe të besimtarëve në
veçanti.

Kjo ndodhi historike e miraxhit të
realizuar nga Muhamedi (alejhis-selam)
si pejgamber i fundit,  paraqet se feja po-
sedon  strukturën  madhore  politike  të
udhëheqjes   dhe të bashkimit. Pra, Israja
dhe Miraxhi  në fenë islame  nuk është
vetëm   ekzistencë dersi, këshille, mani-
festim  dhe kthim nga katedrat intelek-
tuale pa implikime zbatimi.

Miraxhi  paraqet miratimin dhe kon-
firmimin e nevojës së namazit, prandaj:
porosia e Miraxhit KIJAMË: të qëndrua-
rit gatitu-vetikal para obligimeve fetare.
Miraxhi na përkujton që  vazhdimisht    të
qëndrojmë     vertikal para obligimeve

tona si besimtarë islamë.
Në kaptinën  Bekare, ajeti 238, na pa-

raqiten  këto fjalë  që,  si  komentim,
shprehin  drejtimin e vazhdueshëm  për
nga Allahu (xheleshanuhu). Në fund të
këtij verseti lexojmë fjalën KANITINË.
Në parim, fjala   KUNUT nënkupton
”qëndrimin gatitu dhe me  devotshmëri
para Allahut - Krijuesit të Gjithësisë”.
Prandaj  KANITINË  nënkupton  ata që
falin  namaz. 

Përveç  kësaj,   fjala  KUNUT do të
thotë:  të vazhdosh  diçka  me të  njëjtën
mënyrë dhe të  mbetesh  ashtu  vazhdi-
misht - “hata je’tijekel jekinë”, deri në
fund të jetës! 

Në kaptinën A’raf, ajeti 55, Kurani
përmend shprehjen  TEDARRUA’,  që
nënkupton lutjen  në kuptimin  e përgji-
thshëm  ndaj  Allahut  në kohë  të vështira
dhe me halle, bile edhe  në  kohën  kur ka

dënim hyjnor.
Namazi  është   i vetmi  produkt me

trashëgim përkuljen dhe eliminon  krye-
lartësinë.  Namazi  është  momenti ku
njeriu ngrihet lart  dhe vetëm nga ky  po-
zicion apo vend-majë ka mundësi  t’i
shohë  gjërat  nga lart.

Në kulturën e komunikimit të ho-
xhallarëve të vjetër vazhdimisht përmen-
dej fjala TEVADHUA-përulje. Ndërkaq,
koncepti  TEVADUA  do të   thotë: ta
shohësh  veten  më poshtë, prej ku  buron
një  modesti  dhe një  sistem me mbë-
shtetje në respekt. Kjo gjendje shfaqet
dhe ndodh gjatë  faljes së namazit.

Në kaptinën Shura, ajetet 217-218,
Allahu (xheleshanuhu) thotë:  ”Dhe
mbështetu në të  Plotfuqishmin, Më-
shirëplotin,  i cili e sheh  qëndrimin
tënd në KËMBË (gjatë namazit)”. 

Kurani kur përmend fjalët kame-je-

kumu (ikamet), ka për qëllim qëndrimin
në këmbë! Të qëndruarit gatitu   para të
Gjithëmëshirshmit në namaz përbëhet
nga veprime trupore. Pra, namazi islam
përbëhet nga: trupi, mendja  dhe shpirti.

Namazi nuk është efektiv nëse nuk
janë në funksion të tri kategoritë që e
ndërtojnë namazin.

Qëndrimi në këmbë   reflekton gji-
thmonë ndjenjën  luftarake ndaj projek-
teve të djallit të mallkuar. Qëndrimi drejt,
dhe fortë-si malet, paraqet gatishmërinë
e flijimit dhe të vetësakrifikimit në zbati-
min e rregullave fetare.

Në kaptinën el Muminun,  ajeti 2, në
fokus  merret koncepti HUSHUA,  që do
të thotë: përulje me frikë-respekt. Hushu
(përulje) është   veprim që, në  fakt, gjen-
det  në  zemër, por  shenjat  e tij  janë  në
trup. Hushua (përulja)  është   mbushje  e
zemrës  me qetësi, me respekt, me rehati,

me siguri dhe shumë energji pozitive.
Hushu (përulja) është dorëzim i zem-

rës vetëm tek  Allahu, interesim i saj  me
asgjë  tjetër  përveç  Tij. Përulja - hushu
është gjendje e shpëtimit.

Prandaj,  duke  pasur  parasysh   rën-
dësinë  e namazit, asnjëherë   mos  i thuaj
namazit-Stop! 

Falja e namazit  rregullisht   e ndër-
ton  njeriun,  që  të  gjitha punët t’i kryejë
deri  në  kohën e duhur – deri në vaktin e
NAMAZIT.

Parimi inkluziv i nivelit të  konver-
gjencës së  Miraxhit konfirmon qëndri-
min e interesit startegjik: “Jo të lihen
mangët  punët,  por  çdo  gjë  të   rregul-
lohet  deri  në  kohën - vaktin e NAMA-
ZIT!”

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)

Ai e bën të mundur
kalimin nga besimi 

në veprim

PPAARRIIMMII  IINNKKLLUUZZIIVV  II  NNAAMMAAZZIITT  
KKOONNVVEERRGGJJEENNTT  



Shkruan: Dr. Abdulxhemil NESIMI

Termi ramazan vjen nga arabi-
shtja ramaḍān, që d.t.th. vapë ose
thatësirë, që nënkupton shmangien

e ushqimit dhe të lëngjeve, marrëdhë-
nieve seksuale, fjalëve dhe sjelljeve të kë-
qija dhe gjërave të tjera të ndaluara
në Islam.

Ky muaj është i bekuar dhe i potencuar
në Kuran, tarët e presin me padurim,
madje kur hyn ky muaj, ia numërojnë ditët
se sa kanë kaluar dhe sa kanë mbetur. Në
veçanti, në këtë muaj njerëzit e devot-
shëm, të cilët e kuptojnë esencën e agjë-
rimit, janë të kujdesshëm, kështu që para
se të fillojë ky muaj përgatiten shpirtërisht
dhe moralisht, kurse me hyrjen e këtij
muaj ata sikur ringjallen shpirtërisht, i për-
gëzojnë të tjerët për ardhjen e këtij muaji.

Agjëruesi përpos që kryen një obli-
gim fetar, në të njëjtën kohë solidarizo-
het me të varfrit, si dhe ndan ushqimin
gjatë këtij muaji me nevojtarët. Thjesht
thënë, agjërimi në Islam nuk është mbetje
pa ngrënë e pa pirë; do të ishte tezë
shumë e gabuar nëse e vlerësojmë agjëri-
min vetëm në këtë aspekt, përkundrazi,
shprehja kuranore “që të bëheni të de-
votshëm”, që ndodhet në fund të ajetit të
agjërimit, ku thuhet se agjërimi është
obligim (farz), flet për domethënien e
agjërimit.

Duke pasur parasysh se midis rajo-
neve të botës ekzistojnë ndryshime të
rëndësishme, ku në një kohë në hemisfe-
rën veriore kemi dimër, kurse në hemi-
sferën jugore vazhdon stina e verës, në
qoftë se agjërimi do të bëhej në një stinë
të caktuar sipas kalendarit diellor, atëherë
myslimanët që jetojnë në disa zona do të
agjëronin gjatë gjithë jetës në stinë të
nxehtë dhe me ditë të gjatë, kurse një
pjesë tjetër e myslimanëve do të agjëro-
nin përherë në ditë të shkurtra dimri. Kjo
llogaritje, pra, siguron që myslimanët të
agjërojnë në stinë të ndryshme dhe të më-
sohen me vështirësitë e secilës stinë të
vitit, për t’i eliminuar disavantazhet.

LASHTËSIA E AGJËRIMIT

Agjërimi i muajit Ramazan është de-
tyrim islam dhe një nga pesë shtyllat
kryesore të tij. Për agjërimin islam, i Plot-
fuqishmi zgjodhi muajin e bekuar të Ra-
mazanit, i cili në shpirtin e myslimanit zë
një vend të posaçëm, ngase në këtë muaj
zbritën ajetet e para kuranore, të cilat i
barti shpirti besnik (Xhibrili) deri në
zemrën e besnikut, Muhamedit (a. s.).
Megjithatë, agjërimi është shumë i her-

shëm; njëherësh, lashtësia e agjërimit flet
për rëndësinë e tij dhe për faktin se në
shpirtin e njeriut përherë është ushqyer
ndjenja për adhurimin e Allahut fuqiplotë

në forma të ndryshme.
Agjërimi, ashtu siç shprehet Kurani

famëlartë, është një ibadet, që ka ekzi-
stuar edhe në religjionet tjera para zbrit-
jes së Kuranit dhe që shkon deri në kohë
shumë të vjetra, të cilën lashtësi e për-
shkruan ajeti i agjërimit: “O ju që be-
suat, agjërimi ju është bërë obligim
sikurse që ishte obligim edhe i atyre që
ishin para jush, kështu që të bëheni të
devotshëm. (jeni të obliguar për) Ditë
të caktuara, e kush është i sëmurë prej
jush ose është në udhëtim (e nuk agjë-
roi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë
aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund
të agjërojnë), janë të obliguar për kom-
pensim, ushqim (ditor), të një të var-
fri; ai që nga vullneti jep më tepër, ajo
është aq më mirë për të. Mirëpo, po qe
se dini, agjërimi është më i mirë për
ju.” (El Bekare: 183-184)

Shprehja kuranore “Ditët e cak-
tuara” i referohet muajit të Ramazanit,
gjatë të cilit filloi shpallja e Kuranit, si

udhërrëfyes për njerëzinë dhe si dëshmi e
qartë që shpie në rrugën e drejtë dhe që e
ndan të vërtetën nga e pavërteta.

Nga ajeti i cituar më lart shihet se ag-
jërimi ka qenë i obliguar edhe para ar-
dhjes së Muhamedit (a. s.). Disa nga ata
popuj janë shfarosur, e disa jetojnë edhe
sot, siç janë kinezët, indianët, persianët,
egjiptianët etj.
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Në ungjijtë (sipas Mateut dhe Llukës)
gjithashtu flitet për agjërimin. Dispozitat
e agjërimit në Dhiatën e Vjetër (Bibël)
janë të paqarta, mirëpo dihet se Musai (a.
s.) agjëronte nga dyzet ditë.

Fakti se institucioni i agjërimit haset
edhe te popujt paganë, flet se edhe këtyre
popujve u kanë ardhur pejgamberë me
urdhëresa të njëjta ose të ngjashme, të
cilat i ka shpallur edhe Kurani. Ndërkohë
që disa popuj agjërimin e kuptonin si ve-
tëmundim – duke mos ngrënë asgjë për
një kohë të gjatë (brahmanët, budistët), të
tjerët hanin, duke e lënë vetëm mishin
dhe dhjamin e kafshëve (të krishterët).

Për sa i përket agjërimit në Islam, ai
është i një natyre krejtësisht tjetër nga ai
që zbatohej më herët. Së pari, me agjërim
kryejmë një obligim ndaj Zotit dhe i për-
gjigjemi urdhrit të Tij. Njëherësh, kjo
është edhe esenca e vetë agjërimit, me
anë të të cilit shprehim bindjen, devot-
shmërinë dhe sinqeritetin tonë ndaj Kri-
juesit.

Në vitin e dytë pas mërgimit të Mu-
hamedit (a. s.) nga Meka në Medinë
(623–624) ishin ajetet e Kuranit në suren
El Bekare (ajetet: 183-185 dhe 189) hapi
i parë në rrugën e themelimit të praktikës
së pavarur, të re, të agjërimit për bashkë-
sinë islame, plotësimi dhe përcaktimi i
rregullave rituale të së cilës do të mbetej
detyrë e juridiksionit të mëvonshëm.

Është fakt i pamohueshëm se mysli-
manët kanë agjëruar edhe para kësaj date,
por jo në muajin Ramazan, ngase agjë-
rimi në këtë muaj nuk ishte i detyrue-
shëm para zbritjes së ajeteve që flasin për
obligueshmërinë e agjërimit. Më parë
Pejgamberi (a. s.) agjëronte ditë të cak-
tuara, edhe atë tre ditë në çdo muaj: ditën
e 10, 20 dhe 30 (“jeni të obliguar për)
Ditë të caktuara”. (El-Bekare : 184) Një-
herësh, kjo ishte si parapërgatitje për my-
slimanët që kur të zbresin ajetet që
obligojnë agjërimin e këtij muaji, të jenë
të përgatitur.

Në muajin Sha’ban të vitit të dytë hi-
xhrij Muhamedit (a. s.) i zbresin ajetet
kuranore të cilat e bëjnë obligim agjëri-
min e këtij muaji për gjithë myslimanët,
të cilët i plotësojnë kushtet për agjërim:
“Muaji i Ramazanit që në te (filloi të)
shpallet Kurani, që është udhërrëfyes
për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së
drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga
gënjeshtra). E kush e përjeton prej
jush këtë muaj, le të agjërojë.” (El-Be-
kare: 185)

Që nga viti i dytë hixhrij myslimanët
agjërojnë muajin e Ramazanit si obligim
të domosdoshëm. Ata e aplikojnë atë me
një devotshmëri të panjohur më parë, me

vullnet dhe dashuri, me një disiplinë të
lartë e të pashembullt në historinë e agjë-
rimit.

PËRKUFIZIMI I AGJËRIMIT NË ISLAM

Agjërimi është një nga pesë shtyllat
mbi të cilat sendërtohet Islami. Është një
institucion edukativ-moral, që synon
edukimin fizik dhe shpirtëror të njeriut.

Fjala agjërim (es-seum – gj. arabe),
sipas konceptit islam do të thotë: për-
mbajtje, largim, heqje dorë nga të ngrë-
nët, të pirët dhe nga marrëdhëniet intime,
që nga agu i parë e deri në perëndim të
diellit.

Në ajetet e Kuranit të transmetuara
në Mekë ky term potencohet vetëm një
herë. Aty i urdhërohet Merjemit (r. a.) që
të flasë nëpërmjet mbulesës me këto
fjalë: “Dhe ha, pi dhe qofsh e gëzuar
(tekstualisht: me sy të freskët)! Dhe
kur të shohësh ndonjë nga njerëzit,
thuaj: i kam lëvduar (premtuar, dhu-
ruar) të mëshirshmit (Zotit) agjërim.
Prandaj sot nuk do të flas me asnjë
krijesë njerëzore.” (Merjem: 26)

Përkatësisht, bëhet nga komentuesit e
Kuranit në këtë pikë lidhja e
termit saum (agjërim) me “heshtjen –
samt” si shenjë e përkores (masë, kufi-

zim - shën.), e cila është karakteristike
gjatë agjërimit islam dhe në të gjitha sfe-
rat e jetës së përditshme.

Agjërim në kuptimin gjuhësor do të
thotë: shmangie dhe privim, ndërsa në
kuptimin fetar me agjërim nënkuptojmë:
privim i vetvetes dhe ndalim nga ngrënia,
pirja dhe nga marrëdhëniet intime nga
agu i parë deri në perëndim të diellit,
duke pasur si qëllim adhurimin e Allahut
fuqiplotë.

Nga përkufizimi i agjërimit, arrijmë
të kuptojmë se me agjërim nënkuptojmë
kontrollin e nefsit nga ana e individit,
duke bërë nijet dhe duke filluar nga agimi
e deri në perëndim të diellit. Gjatë këtij
intervali kohor agjëruesi qëndron larg
ushqimit, pijeve, përgojimeve - me një
fjalë, larg të keqes dhe të kotës. Pra, me
agjërimin kemi të bëjmë kontrollimin e
nefsit, të dëshirave, pasioneve e kështu
me radhë.

KUSH ËSHTË I OBLIGUAR TË
AGJËROJË?

Agjërimi islam është detyrë e domo-
sdoshme fetare për çdo mysliman dhe
myslimane të moshës madhore dhe të
mençur, që të heqë dorë nga ushqimi,
pija, marrëdhëniet intime, nga duhani dhe
veprimet e ngjashme që e prishin agjëri-

min që nga agimi deri në perëndim të
diellit, me nijet që këtë ta bëjë në emër të
Allahut, me kusht që ai nuk është udhëtar
dhe që në vetvete nuk ka pengesa për ag-
jërim.

Për të miturin agjërimi nuk është obli-
gim, por i preferohet agjërimi, në mënyrë
që të mësohet dhe t’i bëhet shprehi agjë-
rimi i muajit të Ramazanit.

Personi i çmendur nuk është i obli-
guar të agjërojë dhe po ashtu nuk e ka
obligim kompensimin e tij
me fidje (ushqim ditor) edhe në qoftë se
është person i rritur. Në këtë kategori bën
pjesë edhe personi me të meta mendore
dhe njeriu me mendje të brishtë (el–
m’atuh), i cili nuk i dallon gjërat.

Personi që nuk është në gjendje të ag-
jërojë për shkak të pengesave të va-
zhdueshme, siç janë mosha e vjetër ose
sëmundja për të cilën nuk pritet shërim i
shpejtë, është i obliguar që për çdo ditë
mosagjërim të japë fidje – të ushqejë të
varfrit.

Pacienti, shërimi i të cilit pritet në një
të ardhme të afërt, mund të mos agjërojë
nëse agjërimi do t’i paraqet vështirësi për
shëndetin e tij, por ai ato ditë të paagjë-
ruara do t’i kompensojë pasi t’i përmirë-
sohet gjendja shëndetësore dhe pasi të
shërohet.

Gratë shtatzëna dhe nënat mëndeshë,
nëse ato e kanë vështirë të agjërojnë për
shkak të shtatzënisë ose ushqyerjes me
gji, ose në qoftë se frikësohen për fëmijën
e vet, do të ndërpresin agjërimin, ndërkaq
ditët e paagjëruara do t’i kompensojnë
kur agjërimi do t’u bëhet i lehtë dhe pa
frikë.

Gratë në periudhën e menstruacio-
neve dhe të lehonisë do të ndërpresin ag-
jërimin, por do të kompensojnë ditë të
lëshuara; e në qoftë se ka ndodhur se ajo
agjëronte, nuk do t’i jetë e vlefshme.

Personi i cili është i detyruar të ndër-
presë agjërimin për të shpëtuar të pafaj-
shmin nga përmbytja apo zjarri, do të
ndërpresë agjërimin për këto shkaqe, për
ta kompensuar agjërimin.

Për sa i përket udhëtarit, nëse dëshi-
ron, mund të agjërojë, e nëse dëshiron,
mund të mos agjërojë (për arsye se e ka

të lejuar), por ditët e lëshuara të agjërimit
do t’i kompensojë pa marrë parasysh se
a ishte udhëtimi i papritur,  apo udhëtim
i përditshëm siç e bëjnë taksistët.

Këto janë disa performanca që kanë të
bëjnë me agjëruesin, meqë është vështirë
të prezantohen të gjitha problematikat që
shfaqen gjatë agjërimit dhe privimi nga
ky detyrim fundamental i Islamit.

(Fragment nga një punim 
më i gjatë)

Ramazani, muaj i bekuar

Muaji i nëntë sipas kalendarit
islam zgjat 29 ose 30 ditë,
bazuar në vëzhgimet pamore të
hënës së re dhe sipas llogarive
të shumta nga hadithet e
Pejgamberit (a. s.).



Shkruan: Prof. Zejnepe Adili

(Paralelja e Shtrirë-Tetovë)

Muaji i Ramazanit mund të shi-
het nga këndvështrime të ndry-
shme, si:  shpirtërore,

kulturore, letrare, sociologjike etj. Kjo,
sepse mirësitë e Ramazanit janë aq të
shumta,  saqë është e pamundur të për-
shkruhen dhe për ndikimin shpirtëror që
ka në jetën e myslimanëve, nuk mund të
matet me asnjë muaj tjetër. Ëmbëlsia e
Ramazanit të bekuar veçanërisht shijohet
në zemrat dhe shpirtrat e besimtarëve, të

cilat kënaqësinë e vet e gjejnë në adhuri-
min e Allahut (xh. sh); është vetë mëshira
dhe bekimi i veçantë i Zotit të madhëri-
shëm që po na mundëson ta përjetojmë
muajin e bekuar të Ramazanit. 

Për rëndësinë dhe mirësitë shpirtërore
të muajit të Ramazanit është thënë dhe
shkruar shumë. Është e vështirë të shto-
het diҫka e pathënë për këtë muaj, megji-
thatë, është e dobishme të rikujtojmë disa
vlera dhe dobi elementare që ka ky muaj
i bekuar. Sepse, bëhet fjalë për muajin e
vetëm, emri i të cilit përmendet në Kuran,
në dallim nga muajt tjerë. 

Thuhet në Kuran: “Muaji i Ramaza-

nit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani,
që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me
shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe
dallues (i së mirës nga e keqja). Pra, ku-
shdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të
agjërojë!…” (El-Bekare, 185)

Allahu i madhërishëm me këtë ajet e
veçon muajin e Ramazanit nga muajit
tjerë, me shpalljen e fjalës së Vet,  Kura-
nin madhështor. Dhe, pikërisht në këtë
muaj, në muajin në të cilin ka filluar
shpallja e Kuranit, I Madhërishmi e ka
përcaktuar ibadetin e agjërimit dhe me
këtë i ka dhënë muajit vend të veçantë.

Në hadithin të cilin e transmeton Ebu

Hurejre (r. a.), Pejgamberi i Allahut (a. s)
ka thënë: “Kur të hyjë muaji i Ramaza-
nit, hapen dyert e Xhenetit, mbyllen dyert
e Xhehenemit dhe lidhen në pranga shej-
tanët.” (Buhariu: 1898)

Hapja e dyerve të Xhenetit dhe mbyl-
lja e dyerve të Xhehenemit është shenjë e
ardhjes së muajit të bekuar të Ramazanit
dhe shenjë e vlerës së madhe të tij, kurse
lidhja e shejtanit tregon në faktin se iu pa-
mundësohet shqetësimi i besimtarëve
gjatë muajit të nderuar të Ramazanit.

Ebu Hurejre na përcjell fjalë të mëdha
të Pejgamberit (a. s.),  i cili ka thënë:
“Kush e agjëron muajin e Ramazanit

duke besuar fuqishëm dhe duke e dëshi-
ruar shpërblimin e Allahut dhe kënaqë-
sinë e Tij, do t’i falen mëkatet e
mëhershme.” (Buhariu: 38)

Myslimani agjëron për shkak se fuqi-
shëm beson në farzin e agjërimit, të cilin
ia ka caktuar Krijuesi i tij, e jo për shkak
të frikës apo turpit nga njerëzit tjerë, dhe
për agjërimin e vet pret shpërblim nga Al-
lahu i Lartësuar, e jo nga dikush tjetër.

Thuhet në Kuran:  “Ne e zbritëm atë
(Kuranin) në Natën e Kadrit. E, ç’të bëri
ty të dish se ç’është Nata e Kadrit? Nata
e Kadrit është më e rëndësishme se një
mijë muaj! ...” (El-Kadr, 1-3)

Ummeti i Muhammedit (a. s.) është
nderuar edhe me atë që i është dhënë në
natën në të cilën ibadeti është më i mirë
se ibadeti në periudhën prej një mijë
muajsh (që është 83 vjet e katër muaj!)

Ebu Se’idi (r. a.) transmeton se Pej-
gamberi i Allahut (a. s.) ka thënë: “Allahu
i lartësuar çdo ditë dhe çdo natë (gjatë
muajit të Ramazanit) i liron (besimtarët
nga xhehenemi). Dhe, vërtet, çdo mysli-
manit për çdo ditë dhe natë i pranohet
lutja.” (El-Bezzar, Keshf: 962)

Në hadithin tjetër, të cilin gjithashtu e
transmeton Ebu Hurejre, Pejgamberi i Al-
lahut (a. s.) ka thënë:  “Agjëruesit nuk i
refuzohet duaja.” (Musnedi: 9793)

Me të vërtetë, gjendja e agjëruesit
gjatë Ramazanit të bekuar është një ndër
gjendjet e ndershme të besimtarit, kur
zemra e tij është e pastër dhe mendimet të
sinqerta dhe ky është një ndër shkaqet që
duaja e agjëruesit nuk refuzohet.

Transmetohet nga Abdurrahmani (r.
a.) se Pejgamberi i Allahut (a. s,) njëherë,
duke folur për muajin e Ramazanit, ka
thënë:  “Ky është muaji në të cilin Allahu
ua ka përcaktuar agjërimin, kurse unë ua
kam bërë traditë që natën të falni nafile
gjatë këtij muaji, dhe kush agjëron dhe
kush falet natën gjatë këtij muaji, duke
besuar dhe shpresuar se për këtë do të
shpërblehet, do të pastrohet nga mëkatet
sikur tash është lindur nga nëna.” (Ibn
Maxheh: 1328)

Pejgamberi i Allahut (a. s.), pra, na ka
bërë traditë që natën gjatë muajit të Ra-
mazanit të falim namaz nafile. Këtu është
fjala për namazin e teravisë, i cili është
sunnet muekkede (sunnet i konfirmuar)
për meshkuj dhe femra. Namazi i teravisë
është simbol i netëve të Ramazanit dhe
shenjë e ibadetit vullnetar të myslima-
nëve, i cili edhe më shumë i zbukuron
netët e Ramazanit dhe e rrit kënaqësinë
shpirtërore të besimtarëve në ibadetin e
përbashkët.

Nga e gjithë kjo që u tha rreth agjëri-
mit të Ramazanit, ne atë duhet ta kup-
tojmë, para se gjithash, si një ibadet ndaj
Allahut (xh. sh.),  sepse Allahu urdhëron,
dhe ne duhet t`i nënshtrohemi çdo urdhri
që vjen prej Zotit; gjithashtu duhet të
jemi ata të cilët e kanë nën kontroll këtë
jetë dhe ta kuptojmë se jeta e kësaj bote
është një përgatitje dhe një urë që të shpie
për në botën tjetër.  Sa më tepër që ve-
projmë pozitivisht në këtë botë,  aq më
tepër i kemi përgatitur vetes siguri dhe
kënaqësi me shpërblimet e Zotit. 

E lusim Allahun fuqiplotë që të na
udhëzojë në çdo vepër të mirë, të na ndih-
mojë dhe të na shpërblejë në ahiret me
shpërblimet e tij më të çmueshme… 
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Rëndësia 
e Ramazanit

“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim
sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para

jush, kështu që të bëheni të devotshëm.”  
(El-Bekare 2:183)



24 Prill 2019 | Rajab - Sha’ban 1440 Hëna e Re 25

aspekte, si aspekti shoqëror, politik,
ushtarak, sjellja me robërit e zënë në
luftë, etika dhe sjellja e myslimanëve
ndaj të tjerëve, po qofshin ata edhe ar-
miqtë e tyre,  qëndrimi i myslimanëve
pas përfundimit të betejës, ku ata ishin
falënderues ndaj Allahut pas fitores së ar-
ritur dhe nuk thirreshin në trimërinë e vet
dhe shumë aspekte të tjera. Për besimta-
rët myslimanë për secilin 17 Ramazan
duhet të rikujtohet çdo detaj i kësaj
ngjarje me vlerë të madhe historike; jo
vetëm për t’u mos harruar historia, por
për shkak të forcimit të besimit të besim-
tarit.  Allahu i madhërishëm këtë luftë e
quajti gazvetul-furkan (luftë që dalloj,
luftë e cila e ndau të vërtetën nga e pa-
vërteta) dhe luftë ku u mundën forcat
idhujtare të Mekës. Lufta e Bedrit nuk
pati ndikim vetëm te idhujtarët e Mekës,
por kjo u reflektua edhe më gjerë.  Për të
mori vesh i tërë Gadishulli Arabik. 

SHEMBUJ TË PAHARRUAR TË
LUFTËS SË BEDRIT

Ebu Hudhejfe b. Utbe Ibni Is’haku
rrëfen nga Ibn Abbasi (r. a.) se Pejgam-

beri (alejhis-selam) u ka thënë shokëve
të vet: “E di se shumë njerëz nga familja
Benu Hashim në këtë betejë janë nisur
kundër vullnetit të tyre. Ata nuk kanë
pasur arsye të luftojnë kundër nesh. Kush
prej jush e sheh ndonjërin prej tyre, le t’ia
kursejë jetën. Kush e sheh Ebu-l-Buhtur
b. Hashimin, le t’ia falë jetën. Kjo vlen
edhe për Abbas b. Abdul Muttalibin. Ata
janë marrë në luftë me dhunë.” Ebu Hu-
dhejfe b. Utbe tha: “A mos, vallë, t’i vra-
sim baballarët tanë, djemtë tanë,
vëllezërit dhe farefisin tonë e t’ia kur-
sejmë jetën Abbasit? Pasha Allahun, do
t’ia heq kokën me shpatë.” Këto fjalë ia
përcollën Pejgamberit (alejhis-selam), e
ky e pyeti Umer b. El Hattabin: “O Umer,
a mos, vallë, ai do ta mbyt xhaxhain e
Pejamberit me shpatë?” Umeri (r. a.) u
përgjigj: “O Pejgamber i Allahut, më lejo
që unë t’ia heq kokën me shpatë. Pasha
Allahun, është bërë munafik.” Ebu Hu-
dhejfe shpeshherë ka thënë: “Unë nuk
jam i sigurt se imani im është në rregull
pas asaj që kam thënë. Edhe tani frikëso-
hem nga kjo, dhe do të kem frikë gjersa
nuk shpaguhem tek Allahu. Doemos do
të bëhem shehit. Ky është shpagimi im.”

Dhe me të vërtetë ra shehit në Betejën e
Jemames.

Pastaj kemi një tjetër shembull në li-
dhje me El-Muxhdhir b. Zijad b. El-Belvi
Ebu-l-Buhturi, që ka qenë i kursyer nga
vrasja në Bedër, sepse ky më së tepërmi i
ka ndihmuar Resulullahut në Mekë.
Kurrë nuk i ka bërë ndonjë të keqe apo
padrejtësi. Ka qenë njëri nga organizato-
rët për ndërprerjen e izolimit të myslima-
nëve nga ana e kurejshëve dhe për
anulimin e kontratës mbi izolimin. (Asaj
kontrate të cilën e ka brejtur krimbi, për-
veç emrit të Allahut.) Megjithatë, vdiq në
Bedër. Kjo ndodhi kështu: El Muxhdhiri
e takoi Ebu-l-Buhturin bashkë me një
shok të tij në fushëbetejë. Që të dy lufto-
nin kundër myslimanëve. El-Muxhdhiri
iu drejtua: “O Eba Buhtur, Resulullahu na
ka ndaluar të të vrasim.” “E shokun
tim?”, pyeti ky. “Jo, pasha Allahun, sho-
kun tënd nuk do ta kursej.” Ebu-lBuhturi
tha: “Atëherë, për Zotin, të dy do të vde-
sim së bashku.” Pastaj luftuan mes tyre, e
El-Muxhdhiri e mbyti Ebu-l-Buhturin.

Kemi shembullin tjetër që ka të bëjë
me një sahabi të dalluar, Abdu-r-
Rahman b. Avfi ka qenë shok i mirë me

Shkruan: 
Halime Ibrahimi-Shasivari

Muhamedi (alejhis-selam), me
myslimanët, pasi që u detyruan
të largoheshin nga vendlindja e

tyre, Meka e ndershme, u shpërngulën në
Medinë. Por, idhujtarët edhe pas kësaj
nuk ishin qetësuar dhe kështu vitin e dytë
pas hixhretit do të ndodhë edhe beteja e
parë mes Muhamedit (alejhis-selam) dhe
myslimanëve me idhujtarët e Mekës.
Myslimanët ishin 314 vetë, ndërsa numri
i idhujtarëve ishte 1000 vetë. Ata me vete
kishin edhe 100 kalorës dhe 700 deve. Në
krye të ushtrisë qëndronte Ebu Xhehli.

Natën e 16-të të muajit Ramazan my-
slimanët e kaluan në adhurim/ibadet dhe
në kërkim të ndihmës nga Allahu i ma-
dhërishëm. Allahu i madhërishëm atë
natë lëshoi një shi, që t’i freskojë mysli-
manët; shiu ishte mëshirë për besimtarët,
por gjithashtu ishte edhe lehtësim në disa
aspekte-ua zbuti tokën, rërën e vrazhdë
nën këmbë, ndërkohë që shiu ishte vë-
shtirësim për idhujtarët, të cilët ishin rru-
gës për në Bedr, me ç’rast ua rëndoi
lëvizjen. 

Për këtë Allahu i madhërishëm thotë:
Ai bëri që ju të koteni në gjumë të

lehtë si shenjë sigurie nga ana e Tij dhe
lëshoi nga qielli shi, për t’ju pastruar
nëpërmjet atij, për të larguar nga ju
ndyrësinë e djallit dhe për t’i forcuar
zemrat tuaja dhe këmbët. 12. (Kujto o
Muhamed) kur Zoti yt i frymëzoi en-
gjëjt: “Unë jam me ju, andaj forcojini
ata që besojnë. Unë do të shtie frikë në
zemrat e mohuesve, andaj goditini në
qafë dhe në të gjithë gishtërinjtë”. 13.

Ne i dënuam kështu, sepse ata dolën
kundër Allahut dhe të Dërguarit të Tij.
Kushdo që del kundër Allahut dhe të
Dërguarit të Tij, ta dijë se Allahu është
ndëshkues i ashpër. (Enfal, 11-13)

Sahabët tregojnë se e kanë dëgjuar
Muhamedin (alejhis-selam) duke u lutur:
‘O Zot, në qoftë se shkatërrohet ky grup,
nuk ka kush të të adhurojë.’ Ndërsa Ebu
Bekri thoshte: ‘O Pegjamber i Allahut.
Allahu me siguri do të të japë atë që të ka
premtuar.’ Pejgamberi (alejhis-selam) i
tha: ‘Gëzohu, o Ebu Bekr; ja, po arrin
ndihma e Allahut; ja, Xhibrili (alejhis-
selam) po e tërheq kalin për freri, në krah
po i shihet pluhuri.’

Pastaj Pejgamberi (alejhis-
selam) doli para myslimanëve dhe u tha
atyre: ’Pasha Atë në dorën e të cilit është
shpirti i Muhamedit, çdo njeri që merr
pjesë sot në këtë betejë dhe lufton me
durim të madh e nuk ikën nga lufta që të
mos vritet, me siguri do të hyjë në xhe-
net.’ 

Beteja e Bedrit u zhvillua ditën e
premte në mëngjes, më 17 Ramazan.  

Në luftën e Bedrit bashkë me mysli-
manët kanë luftuar edhe melaqet e Alla-
hut dhe për këtë kemi shumë ajete
kuranore. Melaqet edhe në betejat tjera
kanë qenë të pranishme pranë myslima-
nëve, por nuk kanë luftuar. Pas përfundi-
mit të Luftës së Bedrit, Muhamedi
(alejhis-selam) urdhëroi që midis të vde-
kurve të gjendet Ebu Xhehli. Pas kësaj,
Muhamedi (alejhis-selam) urdhëroi që të
vrarët e kurejshëve të hidhen në një pus
dhe ashtu ndodhi. Pasi i hodhën që të gji-
thë trupat e tyre,  e kishin dëgjuar Muha-
medin (alejhis-selam) duke thënë: ‘O ju

poshtë në pus! O ti filan.. o ti filan .. o
Ebu Xhehl....! A e gjetët të vërtetë atë që
ju ka premtuar Zoti juaj? Unë e gjeta të
drejtë e të vërtetë atë që më premtoi Zoti
im.’

Atëherë myslimanët e pyetën: O i
dërguar i Allahut! A po flet me kufomat
pa shpirt?! Pejgamberi (alejhis-selam) u
tha: ‘Ata i dëgjojnë thëniet e mia më mirë
se ju, pavarësisht se nuk kanë mundësi të
japin përgjigje!’

PREZENCA E IBLISIT NË LUFTËN E
BEDRIT

Iblisi është paraqitur në figurën e Su-
raka b. Malikut në këtë luftë. Kur e pa se
melaqet ishin duke i sulmuar idhujtarët,
iku ky Suraka si pa krye. Pas tij u dha në
ndjekje El-Harith b. Hishami. Ai e rrëm-
beu Harithin për gjoksi dhe e përplasi
përtokë, e pastaj iku. Mushrikët i thanë:
“Ku po shkon, o Suraka? Po a the se do të
jesh me ne dhe se nuk do të na lësh?” Ai
u përgjigj: “Unë jam duke parë atë që nuk
shihni ju. I frikësohem Zotit. Zoti ndë-
shkon rëndë.” Pastaj iku dhe u hodh në
det. Iblisi ik nga fushëbeteja gjatë Luftës
së Bedrit.

Lufta e Bedrit për myslimanët nuk
është vetëm një ngjarje historike, meqe-
nëse gjatë kësaj lufte janë të shpallura
shumë ajete kuranore, si dhe surja Enfal,
e cila gati se e tëra flet për ngjarjet e kësaj
lufte. Lufta e Bedrit për myslimanët është
gjithmonë një frymëzim i ri në shumë
fusha të jetës së tyre, por edhe të gjithë
njerëzimit. Përveç qasjes historike të
kësaj ndodhie, më se e nevojshme është
një qasje studimore nga më shumë

Lufta e Bedrit, 
fitore e parë e myslimanëve

17 RAMAZAN

Për besimtarët myslimanë duhet të rikujtohet çdo detaj i kësaj ngjarje me vlerë të madhe
historike; jo vetëm për t’u mos harruar historia,  por për shkak të forcimit të besimit të

besimtarit.  Allahu i madhërishëm këtë luftë e quajti gazvetul-furkan (luftë që dalloj, luftë e
cila ndau të vërtetën nga e pavërteta) dhe luftë ku u mundën forcat idhujtare të Mekës. Lufta

e Bedrit nuk pati ndikim vetëm te idhujtarët e Mekës, por kjo u reflektua edhe më gjerë.
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Umejjeh b. Halefin para Islamit. Në ditën
e Bedrit, Abdu-r-Rahmani kaloi pranë
Umejjes, i cili ishte me djalin e vet Aliun,
duke e mbajtur për dore. Abdu-r-
Rahmani ishte i ngarkuar me armët, të
cilat i kishte rrëmbyer. Kur e pa Umejjen,
e pyeti: “A kishe pasur më tepër dëshirë
të më robërosh mua? Unë jam më i vlef-
shëm se ato armë, madje edhe më i vlef-
shëm se të gjitha armët që i pashë sot
këtu.” Pastaj vazhdoi: “A ju duhet qumë-
shti?” (me këtë nënkuptohet: shpengim,
heqje e robërisë, me deve, të cilat japin
qumësht). Abdu-r-Rahmani i gjuajti
armët (mburojat dhe parzmoret) dhe i ro-
bëroi këta dy (babë e bir). Abdu-r-
Rahmani më vonë rrëfen: “Umejje b.
Halefi më pyeti, ndërsa ecja mes tij dhe
djalit të tij: ‘Kush është njeriu juaj i dal-
luar, me xhufkë të shtrenjtë puplash në
gjoks?” U përgjigja: “Hamza; ai është
Hamza b. Abdul-Muttalibi.” Ai tha: “Ky
na ka shkatërruar.” Abdu-r-Rahmani rrë-
fen më tej: “Unë i përcillja këta dy, e Bi-
lalli e pa Umejjen me mua; ky është ai
Bilalli të cilin Umejja e kishte torturuar
në Mekë, e i tha: “Kreu i jobesimtarisë,
Umejjeh b. Halefi? Mua nuk më mbetet
të shpëtoj nëse ai shpëton.” Unë e pyeta:
“Ç’ke, Bilall? Ky është robi im.” Bilalli
përsëriti: “Unë nuk kam shpëtim nëse ai
mbetet gjallë.” I thashë: “Ç’jemi duke
dëgjuar, o i biri i Sevdit?” Bilalli përsëriti
për të tretën herë: “Mua nuk më mbetet
të shpëtoj nëse ky shpëton.” Pastaj thirri
me tërë zërin: “O ensarë, o ndihmësit e
Allahut, dijeni se kreu (prijësi) i jobe-
simtarisë është Umejje b. Halefi dhe nëse
ai mbetet gjallë, unë nuk kam shpëtim.”
Pastaj u mblodhën njerëzit rreth tyre nga
të gjitha anët. Abdu-rRahmani rrëfen:

“Na shtrënguan në rreth. Njëri prej ta-
nëve e nxori shpatën dhe ia preu këmbën
djalit të Umejjes. Ai u rrëzua përtokë,
ndërsa Umejje klithi me klithmë çfarë
kurrë nuk kam dëgjuar. I thashë: “Shpëto,
por dije se nuk ke shpëtim. Pasha Alla-
hun, nuk do të të hyjë në shërbim e tërë
pasuria që ke.” 
Shkaku i zbritjes së sures Enfal
Kurani për Luftën e Bedrit, si dhe

për shkaqet e kësaj lufte, shpalli suren
“Enfal” - “Plaçka e luftës”. Kjo sure
është rrëfim i përkryer i Allahut të ma-
dhërishëm i Luftës së Bedrit, rrëfim i cili
ndryshon nga rrëfimet e njerëzve. Al-
lahu ua tërheq vërejtjen myslimanëve
për të metat morale dhe për lavdërimet
të cilat i kishin pasur si tipare të veta
qysh më herët. Në këtë mënyrë ata janë
ngritur në pikëpamje morale, edukative
dhe shpirtërore. U tregon se u ka ndih-
muar për të korrur sukses me ndihmën e
melaqeve, të cilat ne nuk i shohim. Al-
lahu  e bën këtë në mënyrë që myslima-
nët të mos mburren dhe të mos
mendojnë se ata vetë e kanë fituar luf-
tën. Për këtë arsye duhet të kërkojnë
mbështetje tek Allahu, t’i nënshtrohen
Atij dhe të jenë të dëgjueshëm ndaj Pej-
gamberit të Tij, e pastaj edhe vetë të për-
piqen. Pastaj Allahu u flet në mënyrë të
qartë për motivet dhe qëllimet fisnike të
Resulullahut që e kanë shtyrë të ndër-
marrë këtë luftë të tmerrshme dhe të rre-
zikshme, por edhe të dobishme dhe
instruktive, për shkak të të cilave arrihet
fitorja. Pastaj Allahu u drejtohet jobe-
simtarëve (mushrikëve/idhujtarëve) dhe
munafikëve (hipokritëve), hebrenjve
dhe robërve të Luftës nga Bedri, bin-
dshëm e me shembuj të mirë, me ideale

e me fjalë të kuptueshme i këshillon të
dorëzohen, t’i nënshtrohen dhe të pra-
nojnë Islamin, me çka do të arrijë gjer
tek e vërteta. Pastaj Allahu  u drejtohet
myslimanëve dhe u flet për plaçkat e
luftës, duke nxjerrë ligje, rregulla dhe
zgjidhje për këtë çështje. Në këtë sure
Allahu  për të parën herë u shpall mysli-
manëve ligjet e luftës dhe të paqes, si-
domos për këtë periudhë fushëveprimi
të doktrinës (da’vetit) islame, në qëllim
që mënyra e luftës islame të dallohej nga
mënyra e luftimit në periudhën parai-
slame. Luftërat e myslimanëve duhet të
jenë në shkallën më të lartë të etikës, kë-
shtu që bota të jetë e bindur se Islami
nuk është teori e thjeshtë, apo vështrim
i përciptë mbi botën, por ai praktikisht
edukon ithtarët e vet në baza dhe parime
në të cilat thirret. Kurani i ka konfirmuar
paragrafët e ligjeve shtetërore dhe sho-
qërore, në mënyrë që me ndihmën e tyre
të dallohen myslimanët, të cilët u për-
mbahen këtyre ligjeve nga ata që u
shmangen. 
“Dhe kujtojeni (kohën) kur ishit

pak në numër, ju konsideronin të
dobët dhe kishit frikë se mos ju përla-
nin në Tokë; e Allahu ju strehoi (në
Medinë) dhe ju përforcoi me ndihmën
e Tij dhe ju furnizoi me ushqim të pa-
stër që t’i bëheni mirënjohës.” (El-
Enfal: 26)

Literatura e shfrytëzuar:
Nektari i Vulosur i Xhennetit, Safijurr

Rrahman El Mubarekfuri, përktheu: Muha-
med Ilaz Dolaku, redaktoi: Mustafë Havolli

2010 – 1431;
Muhamedi (alejhis-selam), Pishtari

Ndriçues, Bashkim Aliu;
Biografia e Pejgamberit (sallahu alejhi

ve sellem), Ibni Hisham.

M. GORMEZ: Zotëri, nëse na
lejoni,  duam të fillojmë në li-
dhje me pjesën e pyetjeve: të

kuptuarit dhe interpretimi i hadithit.
Sipas jush, brenda shkencave të hadi-
thit a është zhvilluar një degë në të
kuptuarit e tekstit (metnit) të hadi-
thit? Dhe, a mundet që Usuli Fikhun
(Metodologjia e Jurisprudencës
Islame) dhe mënyra e nxjerrjes së
arugmenteve të saja që të pranohet si
metodologji e vetme në të kuptuarit të
hadithit?

A. EBU GUDDE: Pyetjes së fundit
do t’i përgjigjem tash menjëherë. Usuli
Fikhu nuk mund të pranohet si metodo-
logji e vetme?

M. GORMEZ: Zotëri, pyetja ime
nuk ishte për vërtetimin e saktësisë së
hadithit, por për të kuptuarit e tekstit
(metnit) të hadithit.

A. EBU GUDDE: Po, e kuptova
pyetjen tuaj. Gjithsesi, së pari duhet të

bëhet vërtetimi i saktësisë, por për të kup-
tuarit të hadithit nevojiten shumë gjëra.
Para se gjithash duhet ditur mirë gjuhën
arabe me të gjitha shprehjet alegorike (el-
mexhazi), me kuptim të vërtetë (el-ha-
kiki), metonimike (el-kinaje) dhe
metaforat (el-istiare). Ngase hadithet janë
në gjuhën arabe. Prandaj, pa e ditur gju-
hën arabe, nuk mund të kuptohen hadi-
thet. Të marrim shembull vëllezërit tanë
në Saudi si i marrin vetëm kuptimet lite-
rale, atëherë me të vërtetë do të bjerrim në
gjendje të çuditshme nëse mbështetemi

INTERVISTË E PROF. DR. MEHMET GORMEZIT ME SHEH ABDU’L-FETTAH EBU
GUDDEN NË LIDHJE ME SUNNETIN DHE HADITHIN (2)

Shkaku dhe lidhja 
i thonë të gjitha

Një poet arab thotë:
Sheriati është
udhëzuesi ynë më i
madh në errësirat e
thella të dyshimit.
(Burimi i dytë)
mendja duhet të
pasohet.  E mos të
ishte edhe ajo, çfarë
dallimi do të kishim
ne me kafshët. Ndiq
hem sheriatin, hem
mendjen. E thuaj atij
që ju nënçmon
‘hesht, o i bukur’!



A. EBU GUDDE: Kjo nuk është e
vërtetë. Fjalët e Pejgamberit, sal-lall-llahu
alejhi ve sel-lem, nuk janë vetëm nga
transmetuesit të transmetuara ndryshëm,
ngase Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve
sel-lem, një të vërtetë në kuvende të ndry-
shme e ka shprehur me shprehje të ndry-
shme. Gjithashtu që një grup prej
muhaddithëve në këtë çështje kanë qenë
shumë preciz. Imam Muslimi në këtë çë-
shtje është shumë i ndjeshëm. Kështu që
në fund të haditheve e ka shprehur supo-
zimin kale (ka thënë), eu kema kale (ose
ashtu siç ka thënë).

Ndërsa për Buharinë nuk mund të
them që ka transmetuar shumë hadithe
sipas shprehjes. Por, Muslimi ka transme-
tuar. Gjithashtu, ka treguar se një tran-
smetues lidhëseve (në gjuhën arabe),
shkronjën vav e të tjerat - që janë fa ose eu
- ua ka përcaktuar vendin. Kështu që
mbeti se ndryshimi i transmetimeve janë
para regjistrimit të hadithit, por pas regji-
strimit shprehjet i kemi para vetes të zëna.

M. GORMEZ: Problemin e njëjtë ne
jemi duke e përjetuar në burimet e
shkruara. Kështu që e shohim një ha-
dith në librat e haditheve të transme-
tuar në mënyra të ndryshme të
shprehjes.

A. EBU GUDDE: Por, një hadith i
cili është i tillë dhe transmetohet nga
dhjetë transmetues, kështu që të nëntët e
transmetojnë me një shprehje, ndërsa njëri
ndryshëm, atëherë ne për bazë e marrim
hadithin që e transmetojnë nëntë tran-
smetuesit. Por, në qoftë se ai një që ngeli
nëse ka mësuar te mësuesi i vet tridhjetë
vite, ndërsa të tjerët vetëm një herë janë
takuar me mësuesin, atëherë ne transme-
timin e atij njërit e marrim në konsideratë.
Një gjë e tillë në metodologji studiohet në
Rrugët e Përzgjedhjes së hadithit.

Prandaj, nga ky shkak ne nuk e pra-
nojmë se shumica e haditheve janë të
transmetuara sipas shprehjes. Ndërsa kjo
gjë është mbështetje supozuese. Supozi-
met ndahen në dy lloje: supozime logjike
dhe supozime reale. Kështu që, nëse nuk
ka argument, nuk ka vlerë supozimi log-
jik; por, supozimi real që i mbështetet vë-
zhgimit është realitet.

Në Usuli Fikh dhjetë supozimeve ju
jepet vend. Por, kjo gjë është e futur nga
filozofët. Kështu që çdo argument me
shprehje ose transmetim është i shkaktuar
nga dhjetë supozime. Të marrim për
shembull hadithet e transmetuara sipas
kuptimit: transmetuesi mund të gënjejë-
ky është një supozim; gjithashtu, mund

të ketë ndryshuar shprehjen - edhe ky një
supozim etj. Kështu mund të zgjerohemi
ende më shumë në supozime. Por, supo-
zime të tilla janë supozime logjike dhe
asnjëri prej tyre nuk është i mbështetur në
ndonjë bazë. Gjithashtu, supozim është
edhe: ky mur mund të rrënohet mbi ne.

M. GORMEZ:Një hadith që të kup-
tohet, ose për të nxjerrë dispozitë prej
hadithit, a është e domosdoshme, atë-
herë, që t’i bashkojmë të gjitha rrugët?

A. EBU GUDDE: Gjithsesi. Ali bin
Medini thotë: “Një hadithit në qoftë se
nuk i bashkohen të gjitha rrugët, dome-
thënia e tij nuk kuptohet.”

Prandaj, mu për këtë shkak unë Sahi-
hun e Muslimit gjithmonë e përzgjedh më
shumë nga Sahihu i Buhariut. Buhariu
ndonjëherë në Sahihun e tij një hadith e
ndan në tridhjetë e katër pjesë dhe çdo
pjesë të hadithit e thekson në një vend.
Atëherë unë hadithin nuk e kuptoj. Por,
Imam Muslimi së pari e thekson gjithë ha-
dithin, pastaj një nga një i radhit transme-
timet tjera; kështu që, një ngjarje kur e
thekson, shumë lehtë mund ta kuptojmë
se nga kush, kur dhe për çka është thënë.

A. EBU GUDDE: A nuk e tregon
transmetimi i hadithit me kuptim mo-
spajtimin e as’habëve në transmetimin
e hadithit? Për shembull: Aishja Ebu
Hurejren e kundërshton, gjithashtu
edhe Ibn Omeri që kundërshton dhe
kundërshtohet...

A. EBU GUDDE: Ta trajtojmë kun-
dërshtimin e Aishes në fillim. Ebu Hure-
jra transmeton se: Tri gjëra janë ogur:
gruaja, shtëpia dhe kali. Kështu që Aishja
me të dëgjuar këtë e ka kundërshtuar Ebu
Hurejrën dhe i ka thënë se ai ka gabuar.

Sipas Aishes, Pejgamberi (s.a.v.s.) ka
thënë se kjo është thënie e jahudive, por
Ebu Hurejra këtë hadith ia ka mbështetur
Pejgamberit, pa dëgjim të pjesëve të ha-
dithit. Një veprim i tillë tregon se ai këtë
e ka dëgjuar me mangësi e jo se e ka im-
provizuar hadithin.

M. GORMEZ: Zotëri, Imam Bejha-
kiu tregon se disa as’habë i kanë tran-
smetuar veprimet e Pejgamberit, të
cilët ato veprime i kanë shndërruar në
fjali. Ndërkaq, fukahatë në çështje të
tilla dispozitat nuk i nxjerrin nga ve-
primet e Pejgamberit, por nga fjalët.
Kështu që në lidhje me këtë çështje çka
do të na tregoni?

A. EBU GUDDE:Kjo është e vërtetë.

Disa as’habë kohë pas kohë veprat e Pej-
gamberit i kanë shndërruar në fjalë. Por,
në këtë rast ne shikojmë ixhmain (kon-
sensusin) e as’habëve. Ju japim rëndësi
atyre që kanë jetuar bashkë vazhdimisht.
Kështu që një sahabi mund ta kishte kup-
tuar se një vepër të Pejgamberit që e ka
parë të jetë sunnet dhe e transmeton atë.
Por, ne se ai sunnet a është sunneti muek-
ked (traditë e prerë pejgamberike), që
është vepruar gjithmonë, atëherë për vër-
tetimin e tij shikojmë qëndrimin dhe sjel-
ljen e as’habëve në përgjithësi. Atëherë
mund ta vërtetojmë se ky transmetim
është nga mendimi i vetë sahabiut ose jo.

Ne para vetes kemi dy komentime të
Sahihul-Buhari, Ibn Haxherit, Fet’hul-
Bari dhe Bedruddin Ajnit, Umdetul-Qari.
Që të dy janë dijetarë të mëdhenj. Por, ko-
menti i Ibn Haxher el-Askalanit është një
punim më i suksesshëm. Pse? Sepse çdo
hadithit i ka dhënë vend për të gjitha tran-
smetimet. Por, Ajni një gjë të tillë nuk e
ka bërë. Madje Ibn Haxheri ju jep vend
edhe disa transmetimeve të dobëta që ha-
dithi i cili komentohet të jetë i kuptue-
shëm.

M. GORMEZ: Por, vetëm sipas një
pretendimi Ibn Haxheri këtë e ka bërë
vetëm e vetëm që ta përkrah Buhariun
dhe mos mund që të ngrihet pluhur
mbi të (mos mund që të kundërshtohet
ose të futen dyshime për të).

A. EBU GUDDE: Kjo fjalë është e
vërtetë. Me të vërtetë Ibn Haxheri e do
Imam Buhariun shumë. Prandaj, mu për
këtë shkak disa herë edhe e ka tepruar.
Imam Buhariu në sytë e Ibn Haxher el-
Askalanit është i pagabuar. Por, Ibn Ha-
xheri edhe përkundër kësaj, ai është
shumë i sinqertë. Në qoftë se Buhariu për
një transmetues ka thënë se ky është i be-
sueshëm, e nga ana tjetër nga dhjetë per-
sona tjerë ky transmetues është kritikuar
për ndonjë dobësi ose cilësi e cila e bën
transmetuesin të pabesueshëm, atëherë
Ibn Haxher el-Askalani i ka dhënë përpa-
rësi dhe rëndësi fjalës së Buhariut. Kështu
që vlerësimet që i ka bërë për transme-
tuesin Usejd dhe Ismailin, nipin e Imam
Malikut, janë të këtij lloji.

M. GORMEZ: Në Turqi janë zhvil-
luar dhe përhapur debate dhe dialogë
në lidhje me hadithet për çështjet e
femrës. Në krye të këtyre haditheve
janë hadithi që flet për mangësinë e
mendjes së femrës dhe hadithi që flet
për femrën e cila udhëheq një popull, e
ai popull nuk korr sukses. Kështu që
thonë se këto hadithe e ulin integritetin
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vetëm në kuptimet literal të hadithit. Gji-
thashtu, ta shikojmë Ibn Hazmin, i cili
është shumë i mençur dhe mendjem-
prehtë, por kur e shpjegon hadithin:
“Ndonjëri prej juve nëse urinon në ujin që
nuk ec, nuk mund të pastrohet në të”; kë-
shtu që nëse urinon jashtë ujit dhe urina
bie në ujë, atëherë nuk ka gjë (mund të pa-
strohet). Gjithashtu, nëse një vajzë beqare
e shpreh se me cilin do të martohet, sipas
Ibn Hazmit kjo nuk mund të pranohet prej
saj. Sepse, Pejgamberi (alejhis-selam) ka
thënë: “Pëlqimi i beqareve është heshtja.”
Kështu që, çka është kjo që një dijetar i
madh dhe mendjemprehtë që e zbriti deri
në këtë gjendje? Gjithsesi që literalizmi.
Por, në qoftë se do të ishte ndalur të men-
dojë në qëllimin e haditheve, nuk do të
binte në këtë gjendje. Prandaj, mu për
këtë shkak duhet njohur dhe ditur gjuhën
arabe, me të gjitha aspektet, e jo vetëm
në aspektin literal.

Ndonjëherë mund të rastisim në hadi-
the një shprehje e me kuptim jo të qartë.
Por, kur shikojmë në shpjegimet e Hatta-
bit, të gjitha shprehjet jo të qarta bëhen të
qarta. Hattabi nuk është arab, është nga
Busti, por në gjuhën arabe është aq shumë
i përqendruar sa dhe Xharullah Zemah-
sheriu, që është i aftë në gjuhë. Ngase,
mbi gjitha, ai i shqyrton qëllimet e hadi-
thit.

Por, sa i përket Usuli Fikhut, që është
e përbërë nga parimet si tabela e shumë-
zimit, si p.sh. dy herë dy katër. Ndërsa di-
spozitat të cilat përfitohen nga hadithet
nuk duhet qenë jashtë usulit (metodës ose
bazës) mbi të cilën janë unanim të gjithë

dijetarët.
Veçoria e dytë për të kuptuar hadithin

drejt dhe saktë duhet njohur dhe ditur
mirë natyrën e gjuhës arabe. Ngase, na-
tyra e gjuhës arabe është diçka tjetër nga
gjuha arabe. Kështu që të kuptuarit të ha-
dithit vetëm në aspektin e Usuli Fikhut
nuk është i drejtë dhe i saktë. Kur themi
me natyrën ose strukturën e përbërjes së
fjalisë arabe, kam për qëllim këtë se në
gjuhën arabe ka struktura të fjalive si
hafdh, itran, ixhaz etj.

M. GORMEZ: Por, në historinë
tonë sovrane a nuk është pranuar me-
toda e Usuli Fikhut në të kuptuarit të
hadithit?

A. EBU GUDDE:Metoda e Usuli Fi-
khut nuk është përdorur për të kuptuarit
të hadithit, por për nxjerrjen e dispozitave.
Të kuptuarit është tjetër, të nxjerrët di-
spozitë është diçka tjetër. Prandaj mu për
këtë shkak muhaddithët (shkencëtar të ha-
dithit), që janë edhe fakih (shkencëtarë të
jurisprudencës islame), janë pak. Por,
muhadditha që nuk janë fakih janë shumë.
Një ditë një njeri vjen tek Ahmed bin
Hanbeli dhe e pyet: Një njeri nëse i mëson
njëqind mijë hadithe përmendsh, a bëhet
fakih? Ahmed bin Hanbeli i thotë: Jo.
Njeriu: dyqind mijë hadithe? Ahmed bin
Hanbeli: Jo. Njeriu: Treqind mijë hadi-
the? Ahmed bin Hanbeli thotë: Ndoshta,
dhe në fund i thotë: Abdurrezak Es-Se-
mani (mësuesi im) ka thënë: Te dijetarët e
hadithit gjëja më pak që gjendet është
fikhu. Edhe pse Abdurrezaku ka qenë ha-

fidhul-hadith (person i cili e di zinxhirin e
transmetuesve përmendsh dhe tekstin e
një numri të madh të haditheve). Ndërsa
Fikhu është dhunti, ashtu si largpamësia.
Imam Ebu Hanifja një hadith kur e dëg-
jonte, në moment e kuptonte se çfarë kup-
timi ka hadithi. Gjithashtu, që një gjë e
tillë është dhunti.

M. GORMEZ:Atëherë, të trajtojmë
gjendjen e fukahave (juristëve). Siç e
dini edhe ju, fukahatë ku nxjerrin di-
spozita nga hadithet, për metodë kanë
mbështetjen tek Usuli-Fikhu. Gjitha-
shtu, ju e dini shumë mirë që mënyra
e atë argumentuarit dhe studimi i
shprehjeve sa preciz dhe thellë trajto-
hen në Usuli-Fikh. Madje, edhe nga
pjesëzat dhe struktura e përbërë e fja-
lisë kanë nxjerrë dispozita. Ndërsa te
ne, siç e dimë, shumica e haditheve
janë të transmetuara sipas kuptimit e
jo sipas shprehjes.

A. EBU GUDDE: Në fund këtë që e
thatë duhet ta trajtojmë më gjatë. E dimë
që disa hadithe janë të transmetuara sipas
kuptimit. Por, kush thotë se shumica janë
të transmetuara kështu. Cili është argu-
menti?

M.GORMEZ: Thuhet: argumenti
më i qartë është koleksionet e hadi-
theve. Ngase, ka shumë hadithe që janë
transmetuar nga rrugë të ndryshme,
kështu që hadith shkronjë për shkronje
me një shprehje të përshtatshme sho-
him shumë pak.
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e femrës. Ndërkaq, Islami si mashkul-
lin, ashtu edhe femrën i ka pranuar
krijesa të barabarta në urdhrin e Zotit
si të obliguar (të përgjegjshëm). A
mund të na tregoni mendimet tuaja në
lidhje me këto hadithe?

A.EBU GUDDE: Kjo temë në lidhje
me femrën është stomaku i butë i lindjes,
por kjo rrjedh me qendër nga Perëndimi.
E tash, sipas pretendimit të tyre, Islami
femrën e degradon. Larg nga kjo, me këto
hadithe nuk është ky qëllimi. Femra ka
një natyrë të vet të veçantë. Kështu që kur
e shpjegoj unë këtë natyrë të saj, atëherë
kjo nuk e jep kuptimin se ato janë të man-
gëta në mend dhe më pak inteligjente.
Gjithashtu, nuk është në këtë kuptim edhe
dispozita tjetër e dëshmisë së femrës që
ka sjellë Kurani. Gjithsesi që ata, pse nuk
mund ta sulmojnë Kuranin, i sjellin hadi-
thet në këtë temë. Kështu që këtë që e
bëjnë, këtë e bëjnë orientalistët perëndi-
morë. Sipas strukturës, unë gjithmonë
kam pasur dyshim për orientalistët. Libri
i përgatitur Indeksi i haditheve (Concor-
dance et Indices de la Tradition Musul-
mane) i Vensinkut është mendim
djallëzor dhe tinëzak. Për shkak se në pu-
nimin e tij nuk është i sinqertë. Qëllimi

kryesor i përgatitjes së këtij punimi është
që orientalistët të mund të gjejnë hadithet
dhe te myslimantë të ngjallin sa më lehtë
dyshime.

Këto hadithe janë sqaruese të të vër-
tetës. Assesi, Pejgamberi nuk e ka thënë
për të degraduar femrën. Kështu që kur
thuhet të pasurit duhet të japin zeqat
(pjesë të caktuar nga pasuria) të varfërve,
atëherë a mund të themi që kjo i degradon
të varfrit. Në hadithin që thuhet femra
është e mangët në fe, kjo është kështu
ngase femra në disa adhurime ka obligime
më pak. E jo se femra nuk është fetare.
Kështu që është e drejtë të themi se natyra
e femrës është ndryshe nga e mashkullit,
prandaj në këtë lidhje duhet vlerësuar ha-
dithin nuk korr sukses shoqëria të cilën e
udhëheq femra. A mund të thoni ju se
femra dhe mashkulli janë të barabartë (të
njëjtë) nga aspekti i mujshisë, i forcës dhe
autoritetit ushtarak? Femra është e butë, e
ndjeshme dhe elegante. Gjithashtu, femra
është nënë. Armata dhe lufta, ndërkaq,
nuk janë punë të femrës. Kështu që të gji-
tha këto pretendime drejtuar sunnetit dhe
hadithit janë për të ngjallur shpifje.

Orientalistët në lidhje me punimet e
sunnetit dhe hadithet janë që shikojnë me
lakmi. Si mund që në një periudhë kur

metodat shkencore nuk kanë qenë të
zhvilluara,  myslimanët një nga një të ana-
lizojnë jetën e gjithë as’habëve dhe gjithë
transmetuesve? Si i analizuan se ky tran-
smetues është i besueshëm dhe ky tran-
smetues jo i besueshëm? Ata gjithashtu
thonë arabët kanë qenë injorantë,  nuk
kanë pasur kontakte me kulturën greke
dhe romake. Por, si mund që të përpilojnë
kështu libra sistematikë? Ata i kanë habi-
tur se kanë shkruar në fushat e historisë, të
poezisë, të fikut, të usulit dhe të hadithit.
Kështu që kjo zili dhe lakmi ata i nxit që
të ngjallin dyshime.

M. GORMEZ:Zotëri, nëse na lejoni,
dua të kthehem përsëri në hadithet në
lidhje me femrën. Sipas një qëndrimi në
hadithin në lidhje me mendjen dhe fenë
e femrave, ekziston shkëputje të kupti-
mit, kështu që sipas një shprehje tjetër,
shkëputje kuptimore. Ngase Pejgam-
beri ka thënë: Nuk di që ka një krijesë
e cila mund të mposht një mashkull të
mençur se ju prej femrave me mendje
dhe fe të mangët. Kështu që shprehja
nuk është globale. Ndërsa gruaja e cila
pyet se pse mendja dhe feja jonë janë të
mangëta, kjo pyetje nuk shihet se është
pyetje me vend.

A. EBU GUDDE: Jo, ky qëndrim
është i gabuar. Ngase shprehja minkunne
(prej juve) tregon gjithëpërfshirje.

M. GORMEZ: Pjesëza min a nuk
është tabi’d (që tregon një pjesë), kë-
shtu që a nuk mund të  ketë kuptimin
‘disa prej grave’?

A. EBU GUDDE: Jo, jo kjo tregon
gjithpërfshirje këtu. Kuptimi është: Nuk
ka krijesë më shumë që ia merr mendjen,
zemrën dhe që e merr nën ndikim një ma-
shkull se femra. Por, nuk duhet kuptuar se
të gjitha femrat janë të tilla, p.sh. Aishja,
radiall-llahu anha, është shembull më i
mirë. Gjatë shpjegimit të këtyre haditheve
është kusht që të vërtetohet për çfarë
shkaku dhe në lidhje për çka është thënë.

Një poet arab thotë:
Sheriati është udhëzuesi ynë më i

madh në errësirat e thella të dyshimit.
(Burimi i dytë) mendja duhet të paso-

het.  E mos të ishte edhe ajo, çfarë dallimi
do të kishim ne me kafshët.

Ndiq hem sheriatin, hem mendjen. E
thuaj atij që ju nënçmon ‘hesht, o i
bukur’!

(Fund)
E përktheu nga turqishtja:

Muin Sulejmani

Çfarë
është
puna?
As kanë qenë, as kanë parë
dhe as kanë dëgjuar gjë në
Arnaqinë e Shkupit, teksa
është vënë guri themeltar i
xhamisë së re. 
E kanë me të ndime, me të
përkthyer: kinse Reis’ul-
Ulemaja i Maqedonisë së
Veriut paska thënë se kush
është i butë e kush është i
egër. 
Ndërkohë që ai veç këtë ka
bërë publike: “ka njerëz të
pamarrët vesh në Lla-
zhec...”, “njerëz të egër...” 
Është e vërtetë kjo? Sigu-
risht! Për shkak se në Rrenc
të Manastirit, siç do të ki-
shim thënë, 100 e sa veta
kanë dy kisha (KOM-AO)
dhe këta, me vite, nuk lënë
100 veta e sa të tjerë, ba-
shkëfshatarë të tyre shqip-
tarë myslimanë, që edhe ata
të kenë një xhami. Jo dy,
për barabar, por veç një.
Dy “xhadera” ka te LSDM,
a tek ajo që është qeveri:
njëra thotë se në Arnaqi ka
pasur gjuhë të urrejtjes
(këtë tel rreh edhe shtypi
pro-socialdemokrat, i cili
kohë më parë u vel nga
paret që mori nga shteti),
ndërsa tjetra (deputeti Mu-
hamed Zeqiri), hajt-hajt,
shkon deri në 10 vjet, këtu e
prapa, për të tallur në mëny-
rën më të pashembullt insti-
tucionin e Kreut të
Bashkësisë Fetare Islame të
RMV: Rezil’ul-Ulema... Po
të kishte pasur problem me
njeriun Sulejman Rexhepi,
do të kishte thënë, thjesht,
veç:  “rezil filani”... E kup-
toni dallimin?
Për këto, më gjerësisht në
faqet në vazhdim...

(N. Z.)  

Myftilerët e 13-të Myftinive të Bashkë-
sisë Fetare Islame në RMV kanë reaguar
ndaj deputetit dhe nënkryetarit të LSDM-së,
Muhamed Zeqiri, për akuzat dhe të pavërte-
tat drejtuar imamëve dhe anëtarëve të orga-
neve më të larta të BFI-së.  Në Reagim
thuhet: 

-Ne, myftilerët e Myftinive
të Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë të
Veriut, me indinjatë reagojmë
ndaj deklaratës së Muhamed
Zeqirit, deputet dhe nënkryetar
i LSDM, lidhur me akuzat, të
pavërtetat dhe nebulozat drej-
tuar ndaj imamëve dhe anëta-
rëve të organeve më të larta të
BFI-së. E vërteta përherë i bën
karshillëk gënjeshtrës së pë-
shtirë e të trilluar, andaj, pa
pasur dëshirë të hyjmë në
ndonjë debat joproduktiv, ape-
lojmë që çdo funksionar i zgje-
dhur në një funksion publik, me
sinqeritet e me vetëdije të reali-
zojë e të zbatojë detyrat dhe
premtimet e veta ndaj qyteta-
rëve dhe institucioneve. 

Për këtë shkak, dëshirojmë
të përkujtojmë deputetin Zeqiri
që para se të merret me organi-
zimin e brendshëm të BFI-së, të
rikujtohet se BFI është kategori kushtetuese
në këtë shtet, e dëshmuar me punën dhe ve-
primtarinë e vet. Andaj ai, si pjesë e struk-
turave të pushtetit, duhet të fillojë të zgjidhë
problemet për të cilat ne me decenie nuk
kemi përgjigje nga organet kompetente. Ai,
si funksionar, është i obliguar të punojë në
drejtim të eliminimit të këtyre problemeve. 

Në vend të kësaj, ju, z. Zeqiri, po e udhë-
hiqni fushatën kundër Reisit dhe BFI-së,
duke involvuar edhe Prokurorinë, Komite-
tin e Helsinkit dhe mediat.

Po ashtu, ekzistojnë indikacione serioze
se ju po bashkëpunoni me njerëzit të cilët
para disa vitesh e sulmuan BFI-në; bile, po
takoheni me ata nëpër zyrat qeveritare. 

Duke qenë se ju jeni medresant, ne Myf-
tilerët jemi të tronditur nga qëndrimi dhe
sjellja juaj dhe do të mendojmë seriozisht

mundësinë e zhvlerësimit të diplomës suaj
të Medresesë. 

Ndërkohë, që të keni një pasqyrë më të
plotë për problemet me të cilat po ballafa-
qohen kolegët  tuaj të mëhershëm, po ju për-
kujtojmë se: 

- Medreseja Isa Beu edhe më tej nuk
është e akredituar nga Ministria e Arsimit si
shkollë e mesme, kurse kolegët tuaj medre-
santë po ndeshen pas përfundimit të shkolli-
mit të mesëm me dyer të mbyllura të
universiteteve tona, gjë e cila është një pa-
drejtësi jo vetëm ndaj Medresesë,  por edhe
ndaj gjithë pjesëtarëve të Islamit në RMV.

- Me vite po qëndron i pazgjidhur pro-
blemi me xhami të shumta në vend, siç janë,
bie fjala,     Jeni-Xhamia në Manastir, Hy-
samedin-Xhamia në Shtip, Orta-Xhamia në
Strumicë,               Çarshi-Xhamia në Prilep,
Xhamia e Ali Pashës në Ohër, të cilat, edhe
përkundër dokumenteve gjegjëse me të cilat
mund të dëshmohet pronësia, nuk po i kthe-
hen BFI-së.

- Po vazhdon pengesa shumëvjeçare për
ndërtimin e Xhamisë në fshatin Llazhec të

REAGIM I MYFTILERËVE:

Muhamed Zeqiri dhe politika,
më larg duart nga Bashkësia
Fetare Islame
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Siç është i njoftuar opinioni, para
disa ditësh Bashkësia Fetare Islame
në Republikën e Maqedonisë së Ve-

riut (më tej: BFI) iu drejtua Qeverisë së
RMV përmes një letre në të cilën qartë e
shpreh pakënaqësinë e vet nga mënyra se
si  trajtohet  institucioni i vetëm në vend
që përkujdeset për zhvillimin e jetës fe-
tare të besimtarëve myslimanë. 

Në fakt, BFI në letrën e vet e përkuj-
ton Qeverinë aktuale të RMV se vërejtjet
dhe pakënaqësitë  e saj,  të cilat në më-
nyrë të vazhdueshme po i shpreh një kohë
të gjatë, pa marrë parasysh përbërjen po-
litike të qeverive të cilat e udhëheqin ven-
din, mbeten të njëjtat.

Po theksojmë se kjo nuk është hera e
parë që ne po i drejtohemi Qeverisë së
Kryeministrit Zaev, që do të thotë se edhe
Kryeministri, edhe anëtarët e Qeverisë së
tij, janë të njoftuar me problemet të cilat
BFI po insiston t’i zgjidhë. Mjerisht, edhe
sot, kur po bëhen dy vjet nga formimi i
Qeverisë aktuale, BFI nuk ka ndonjë për-
gjigje konkrete, e lëre më realizim të
ndonjë kërkese.

Pakënaqësitë tona nuk janë të trilluara,
nuk janë artificiale dhe nuk janë fryt i
ndonjë komploti me qëllim të “shantazhi-
mit” të kujtdo qoftë, e më së paku të Qe-
verisë. E kundërta, pakënaqësia jonë
buron nga jogatishmëria të zgjidhen pro-
blemet të cilat janë esenciale për funksio-
nimin e BFI.

Po, është e vërtetë që ne po ndihemi
të diskriminuar në mënyrë drastike nga
realizimi i procesit të denacionalizimit,
përmes të cilit ne nuk arritëm të rikthejmë
as pjesën më të vogël të pronave tona për
të cilat jemi të obliguar të përkujdesemi
përpara Zotit dhe besimtarëve myslimanë
e të cilat na takojnë edhe me ligjet e
RMV. Ato prona janë vakëfe dhe janë lënë
si amanet nga gjenerata të ndryshme my-
slimanësh që të shfrytëzohen për qëllime
shumë fisnike, siç janë funksionimi dhe
organizimi më i suksesshëm i jetës fetare,
si edhe ndihma për institucionet arsimore
në suaza të BFI.

Pengesat në të cilat ne po hasim tani e
tri dekada, në përpjekjet tona që besimta-
rëve myslimanë t’ua kthejmë atë që iu
takon, jo rrallëherë në të kaluarën kishin
motive nacionaliste, jotolerante, diskrimi-

nuese dhe islamofobe. Premtimet boshe
se do të zgjidhen problemet,  të cilat të gji-
thë po shohim se nuk po zgjidhen, e ka-
luan kufirin e durimit tonë.

BFI është thellësisht e ofenduar nga
kualifikimi se letra të cilën e kemi dërguar
qenka një “shantazh”, andaj po themi:

Jo zotërinj, të tjerë janë ata që shanta-
zhojnë; në kodin tonë të sjelljes nuk fry-
mojnë shantazhi dhe kërcënimi. Ne
orientohemi nga rregullat e shenjta islame
dhe përpiqemi të kultivojmë dialogun dhe
tolerancën, bashkëjetesën dhe respekti-
min e ligjit dhe të drejtësisë; ne po për-
piqemi dhe në vazhdimësi po
dëshmojmë se jemi  ithtarë të progresit
të këtij vendi dhe të njerëzve që jetojnë
këtu. Tekefundit, opinioni e di mirë se
cila ishte Bashkësia Fetare që në këtë
shtet  u angazhua më shumë dhe në më-
nyrë më të sinqertë për jetësimin e vle-
rave euro-atlantike, kush apelonte në
vazhdimësi te pjesëtarët e vet që të re-
spektohet dhe kultivohen bashkëjetesa
dhe mirëkuptimi  i ndërsjellë, kush rea-
gonte ndaj çdo lloji të dhunës dhe ekstre-
mizmit që do të mund të përfshinte edhe
Maqedoninë.

Dhe, pikërisht për shkak të qëndrimit
tonë dashamirës ndaj shtetit dhe ndaj sta-
bilitetit të tij, ndaj zhvillimit të demokra-
cisë, pikërisht për shkak të angazhimit
tonë në drejtim të qetësimit të tensioneve
dhe të tejkalimit të mosmarrëveshjeve, ne
jemi të obliguar të informojmë pjesëtarët
e Islamit se përpjekjet tona të përbashkëta
në drejtim të eliminimit të padrejtësive
shumëvjeçare, mjerisht, nuk po japin fryt.

Qëndrimi i këtillë i BFI nuk do të
duhej të konsiderohet shantazh, sepse ai,
në fakt, është thirrje për tejkalim të pro-
blemeve të grumbulluara ndër vite. Ne, të
ballafaquar padrejtësisht me një sërë pro-
blemesh, mendojmë se: 

- Përvetësimi i pronës së huaj paraqet
grabitje!

- Qëndrimi selektiv ndaj Bashkësive
Fetare,  kur është në pyetje kthimi i pro-
nave të nacionalizuara dhe të dhuruarit e
objekteve dhe trojeve atraktive Bashkë-
sive të caktuara Fetare,  është diskrimi-
nim!       

Po i përkujtojmë me këtë rast proble-
met e Jeni-Xhamisë në Manastir, si edhe

I nderuar z. z. Stefan,
Me vëmendje të veçantë e lexuam

letrën tuaj dhe na gëzoi fakti që edhe
ju multinacionalitetin dhe multikon-
fesionalitetin e Republikës së Maqe-
donisë së Veriut e konsideroni si
"Vullnet dhe Mëshirë të Zotit."

Po, edhe ne mendojmë se për të
funksionuar me sukses komuniteti
shoqëror, kohezioni është shumë i
rëndësishëm, respekti dhe mirëkup-
timi i ndërsjellë në mes të etniteteve
dhe feve të ndryshme, po ashtu,
ndërsa tradita e cila në këtë pikëpamje
është ndërtuar për shekuj me radhë,
pa dyshim, është një vlerë e veçantë,
e cila duhet të kultivohet. Dhe, pikë-
risht për këtë arsye, qëkur Islami rre-
zaton në këto troje, myslimanët u
kushtojnë vëmendje të veçantë mar-
rëdhënieve me bashkëqytetarët e tyre
të besimeve të tjera.

Por,  thënë sinqerisht, ne nuk men-
dojmë se vizitat e ndërsjella kortezi
dhe urimet për festat janë kontribut i
mjaftueshëm për bashkëjetesën e po-
pujve dhe besimtarëve; ato janë vetëm
një shenjë e vëmendjes dhe edukimit
që e karakterizojnë ekzistencën tonë
në këtë botë. Bashkësia Fetare Islame
e Republikës së Maqedonisë së Veriut
në vitet e funksionimit të saj si një
përfaqësues institucional me përgjeg-
jësi të plotë për organizimin e jetës
islame fetare, në mënyrë aktive, pu-
blike dhe praktike edukon dhe ndër-
ton traditën e bashkëjetesës dhe të
paqes. Për këtë dëshmon një numër i
madh i komunikimeve tona publike,
ligjërimet e teologëve tanë, diskuti-
met dhe paraqitjet e udhëheqësve të
BFI në raste të ndryshme si brenda
dhe jashtë vendit, dekoratat e shumta
nga zyrtarët më të lartë të huaj, pjesë-
marrja aktive në qindra kongrese
ndërkombëtare për paqe dhe tole-
rancë, përfshirja jonë në të gjitha ni-
smat e ndërmarra në këtë drejtim,

qoftë nga organet e shtetit, përfaqë-
sues ndërkombëtarë apo organizata
joqeveritare të brendshme dhe të ja-
shtme.

Përkujtoni konstruktivitetin e BFI-
së gjatë konfliktit ushtarak të vitit
2001, po ashtu përkujtoni qëndrimet
tona të shprehura publikisht në situata
të intensifikimit të urrejtjes ndëretnike
dhe ndërfetare nga grupe dhe organi-
zata të ndryshme, përkujtoni se cilat
ishin ankesat tona kur u sulmua Ku-
vendi dhe u kërcënua jeta e të zgje-
dhurve të popullit me çmimin e
shkeljes së rendit kushtetues të ven-
dit, cilat ishin pikëpamjet tona aktuale
në lidhje me të ardhmen e vendit dhe
përfshirjen e tij në proceset e integri-
mit euroatlantik. Dhe, për të mos nu-
mëruar pafundësisht, përkujtoni
qëndrimin dhe angazhimin tonë për
funksionimin e suksesshëm të inicia-
tivës së Fondacionit Konrad Adena-
uer për tolerancë dhe dialog të
ndërsjellë, i cili fatkeqësisht, nuk e
dimë pse, u ndërpre pikërisht nga ini-
ciativa e KOM-it,  edhe pse e njëjta u
miratua dhe u nënshkrua nga të gjitha
komunitetet tjera fetare...

Sinqerisht, na vjen keq që dekla-
ratat tona publike,  për padrejtësitë
eklatante që na janë shkaktuar në de-
kadat e fundit,  janë perceptuar si një
shprehje e jotolerancës. Ne   prej jush,
si bashkësi më e madhe fetare në
vend,  e presim të kundërtën. Ne
shpresojmë që shprehja e solidaritetit
të jetë një shenjë dalluese e frymës së
tolerancës dhe bashkëjetesës të cilën
ju e shprehni aq bukur në letrën tuaj
dhe e cila, në të vërtetë, është fryma
që buron nga postulatet e besimit,
qoftë të Islamit apo të Krishterimit.

I nderuari z. z. Stefan, thjesht ne
nuk mund ta kuptojmë se si thirrja
jonë për drejtësi dhe korrektësi që na
është mohuar nga të gjitha pushtetet e
kaluara, mund të shkaktojë “pasoja të

situatën në f. Llazhec,  ku qe 100 vjet nuk
lejohet ndërtimi i xhamisë, anipse fshati
është multinacional dhe multikonfesional,
me numër të barabartë myslimanësh dhe
të krishterësh dhe në fshat funksionojnë
dy kisha. Për rastin e Llazhecit, mes tje-
rash, është informuar edhe Organizata e
KB,  e cila dërgoi një zyrtar të vetë për të
inspektuar situatën dhe e cila rekomandoi
që problemi gjithsesi të tejkalohet.  Po
ashtu, po përkujtojmë se BFI, jo fort moti,
në Ohër i humbi pa kurrfarë kompensimi
dy xhami të vjetra - atë të Imaretit dhe atë
të Haxhi Kasamit, të cilat u rrënuan në
mënyrën më vandale, me dinamit. Në
Ohër, për momentin ekziston vetëm
Xhamia e Ali Pashës, por edhe rikon-
struktimi i saj po has në probleme të pai-
magjinueshme. Problem të theksuar ka
edhe Xhamia e Hysamedin Pashës në
Shtip, e cila i është shitur eparkisë së
KOM-it nga ana e Ministrisë së Finan-
cave, me ç’rast kishte përpjekje që Xha-
mia të shndërrohet në kishë. Të gjitha
këto ne po i përjetojmë si tregues të qartë
të islamofobisë!

Dhe, po. Ne jemi tërësisht të vetëdij-
shëm se Maqedonia është shtet shekullar
dhe, andaj, po sillemi sipas parimeve të
një shteti të tillë. Por, po theksojmë se,
ta zëmë, ndihma financiare e shtetit ndaj
Bashkësive Fetare nuk e dëmton fare
shekullarizmin dhe një rregull  i këtillë
ekziston në shumë shtete të Ballkanit dhe
të Evropës, anipse edhe ato janë shtete
shekullare. Duket se në atë drejtim Ma-
qedonia është model i një shekullarizmi
të veçantë. Por, sidoqoftë, ne  s’duam dhe
s’ kërkojmë nga shteti,  të cilin e ndjejmë
si shtet tonin, asgjë më shumë nga ato që
ua mundëson të tjerëve, por edhe nuk pra-
nojmë asgjë më pak. Nëse esenca e she-
kullarizmit qenkan barazia dhe drejtësia,
me theks të veçantë mbi të drejtat dhe li-
ritë e njeriut, ne e kërkojmë atë barazi dhe
atë drejtësi. Dhe, kërkojmë respektin që e
meritojmë, kërkojmë balancë, kërkojmë
rregulla dhe nuk duam të ulim kokën për-
para padrejtësive. 

A quhet shantazh një gjë e këtillë?!
Jemi të bindur që jo dhe dëshmi për

këtë është toleranca, miqësia, dialogu dhe
bashkëjetesa që mbeten parim dhe anga-
zhim i ynë.

Rrjedhimisht, BFI u apelon organeve
shtetërore gjegjëse që të nisim një dialog
konstruktiv, efektiv dhe të sinqertë, pa
premtime boshe. Apelojmë që menjëherë,
pa e zgjatur, të heqim drynin nga proble-
met e grumbulluara – thuhet në përgjig-
jen e publikuar të Departamentit për
Marrëdhënie me Opinionin të BFI në
RMV. (26 mars 2019)

komunës së Manastirit, fshat ky që ka
banorë myslimanë e të krishterë me
numër të barabartë dhe në të cilin ek-
zistojnë dy kisha, por asnjë xhami. 

- Anipse sivjet “kremtuam” 20-vje-
torin e fillimit të procesit të denacio-
nalizimit, kërkesat e BFI edhe më tej
po injorohen; veprim ky që BFI-së po
i shkakton dëme të mëdha.

- Kryqet mbi Sahat-Kullat në Pri-
lep dhe në Manastir po vazhdojnë të
flasin për një politikë diskriminuese të
institucioneve shtetërore ndaj nesh.
Është koha që ju të mendoni e të ndih-
moni që ato kryqe të hiqen nga objek-
tet profane islame.

- Institucione të ndryshme shtetë-
rore po vazhdojnë të krijojnë probleme
të përditshme artificiale,  të cilat ne po
i konsiderojmë si provokime.

- Të gjitha bashkësive fetare shteti
u ka siguruar troje për rezidencë, ndër-
kohë që BFI akoma po pret.

Këto janë vetëm një pjesë e pro-
blemeve të përditshme me të cilat po
ndeshemi me vite e me decenie dhe, në
vend të kritikave joproduktive e jo-
konstruktive në mediat publike, ju
takon të ndërmerrni aktivitete për për-
mirësimin e kohezionit ndërfetar e
ndëretnik, si dhe për zhvillimin dhe
avancimin e vlerave demokratike e qy-
tetare në RMV. 

Problemet e theksuara janë edhe
pjesë e premtimeve të kësaj qeverie re-
formatore,  në të cilën edhe ju keni rol
të caktuar. 

Për fund, po themi se në vend të
kritikave, ju takon të filloni me punë e
t’i zgjidhni edhe këto probleme që ju
përkasin të gjithë myslimanëve në
vend. Çdo gjë tjetër është profiteri po-
litike,  nga e cila ne distancohemi me
bindje të plotë. 

Ne si Myftilerë të Myftinive të BFI
jemi në përkrahje të parezervë të Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
sepse ai është personalitet i dëshmuar
në vend e jashtë tij, bartës i mirënjoh-
jeve dhe dekoratave më të larta ndër-
kombëtare në shenjë respekti për
avancimin e situatës së besimtarëve
myslimanë. 

Ne, po ashtu, fuqishëm e përkra-
him BFI-në si institucion i yni amë, që
përkujdeset me bindje të plotë dhe pro-
fesionalizëm për organizimin e jetës
islame në RMV. 

Shkup, 12 prill 2019

Me respekt, 
Myftilerët e Bashkësisë fetare Islame 

në RMV

BFI-QEVERI    

Për keqkuptimet e fundit,
pas  Letrës

Drejtuar: z. z. Stefan, 
Kryepeshkop i Kishës Ortodokse
Maqedonase

Lënda: Përgjigje
Lidhur me shkresën tuaj 
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përhershme për paqen dhe stabilitetin që
ne të gjithë e dëshirojmë…"

Pa asnjë dëshirë për të polemizuar
me KOM-in,  me të cilin gjithmonë për-
piqemi të kemi marrëdhënie korrekte,
pikërisht për shkak të heqjes së mundë-
sisë së "pasojave të përhershme për paqe
dhe stabilitet ...",  disa vetvetiu impo-
nojnë, sipas jush, çështje dhe qëndrime
"të pamatura":

- Vallë, për stabilitetin aq të dëshi-
ruar të vendit kontribuon fakti se në
fshatin Llazhec, i cili është multietnik
dhe multikonfesional, me banorë gjysmë
për gjysmë me mysliman, sot e kësaj
dite besimtarët e fesë islame në mënyra
të ndryshme janë të privuar nga e drejta
për të ndërtuar një xhami në tokën e vet,
ndërsa pala tjetër, me të njëjtin numër
banorësh, ka dy kisha. A nuk është ky
një favorizim!?

- A për shkak të paqes dhe qetësisë,
kryqet janë të vendosura në Sahat-Kulla
si monumente sakrale islame. A do të
kontribuonte për paqen dhe qetësinë
vënia e simboleve islame, le të themi, në
një kambaneri?

- Paqja dhe qetësia të rrezatojmë nga
xhamia monumentale, e djegur, e shka-
tërruar dhe e  rrënuar e Çarshisë në Pri-
lep, e cila ishte për t’u ringritur
njëkohësisht me manastirin në Leshkë,
e cila, edhe pas njëzet vjetësh, qëndron
si një monument me krimin e dukshëm
në fe, kulturë dhe traditë të myslima-
nëve.  Manastiri i Leshkës ka kohë që
është ndërtuar. A nuk është ky një favor?

- Çfarë i pengon paqes dhe qetësisë
ndërtimi i minares së Xhamisë së Ali Pa-
shës në Ohër, qytet ky ku në të kaluarën
jo shumë të largët u rrafshuan me tokën
shumë xhami me rëndësi të madhe hi-
storike dhe kulturore?

- Kur bëhet fjalë për Ohrin, le të ju
kujtojmë se atje me dinamit u shkatër-
rua Xhamia Imaret në Pllaoshnik dhe në
vend të saj u ndërtua një manastir. Para
se të zgjidhet procedura e denacionali-
zimit të asaj pjese, ku BFI kërkon katër
mijë metra katrorë që të kthehen në pro-
nësi të saj. Pas një “mrekullie”, në vend
që t`i kthehet pronarit, i gjithë Pllao-
shniku transferohet në pronësi të KOM-
it. A nuk është ky një favorizim?

- A nuk ishte kërkesa jonë e përba-
shkët që në Sheshin Maqedonia, në
Shkup, të ndërtohet Xhamia Burmali
dhe Kisha e Shën Konstantini dhe He-
lena. Për t'ju kujtuar, Kisha u ndërtua në
parcelën kadastrale për të cilën BFI ki-
shte kërkesë për denacionalizim. Dhe
kjo parcelë është pronë e KOM-it sot. A
nuk është ky një favorizim?

- Ne nuk kemi dëgjuar asnjëherë
ndonjë reagim serioz nga ana juaj, kur
politika shoviniste i rrënon dhe i për-
dhos monumentet islame, në vendin e të
cilave ndërtohen kisha. Ju me mençuri
heshtni, ndërkohë që ka tendenca që
Jeni-Xhamia në Manastir dhe Orta-Xha-
mia në Strumicë të bëhen kisha!!! A nuk
është ky një favorizim?

- Të gjitha komunat, kur i përpilojnë
planet e detajuara urbane, planifikojnë
kisha të reja, pa kosto për buxhetin e
KOM-it. Ne jo vetëm harxhojmë nga
buxheti ynë, por në disa komuna për de-
kada me radhë po presim një përgjigje
pozitive për të parashikuar xhamitë për
popullatën myslimane, si në Komunën e
Aerodromit, në lagjen Novo Lisiçe, në
komunën e Gazi Babës, në fshatin Tru-
barevë, në komunën e Kratovës, në
Sveti Nikollë, Star Dojran, Negotinë. A
nuk është ky një favorizim?

- Shteti i dha KOM-it një vend
për rezidencë, po ashtu edhe  Kishës Ka-
tolike, Komuniteti Hebraik. Ne ende
jemi në pritje të një përgjigje. A nuk
është kjo favorizim?

Kur jemi te favorizimi i KOM-
it,  ju kujtojmë se qëndrimi ynë është
ndërtuar mbi shembujt e mësipërm, por
doemos duhet t`ju përkujtojmë se, për
shembull, sipas një sondazhi nga ‘Kon-
rad Adenauer’ në lidhje me perceptimet
e të anketuarve në lidhje me nëse shteti
favorizon komunitete të caktuara fetare
mbi tjetrin, madje 19.8% mendojnë se
KOM-i është favorizuar mbi komunite-
tet e tjera fetare.

Dhe, në raportin e Stejt Departamen-
tit për çdo vit theksohet se jo vetëm BFI-
ja, por edhe grupet tjera fetare ankohen
se qeveria favorizon KOM-in, duke i
dhënë atij privilegje unike tatimore, pa-
suri shtetërore pa kompensime, fonde
për ndërtimin e kishave ortodokse, si
dhe ftesa ekskluzive për përfaqësuesit e
tij për të marrë funksione qeveritare.

Kaq për paqen dhe qetësinë, për re-
spektin dhe bashkëjetesën, segmente
këto që ne në BFI i dimë dhe marrim
hapa konkretë dhe përpjekje për t'i ruaj-
tur ato.

Sa u përket "kërkesave (tuaja) të
qëndrueshme drejtuar shtetit dhe ndërti-
meve ekskluzivisht në bazë të të gjitha
procedurave dhe lejeve të nevojshme",
ne e përshëndesim qëndrimin tuaj, por
ne shpresojmë se kjo nuk aludon se ne
në BFI nuk i respektojmë të njëjtat dhe
që në ndërtimet tona ne nuk i respek-
tojmë procedurat e nevojshme dhe nuk i
sigurojmë lejet e duhura. Ne kujdesemi
edhe për atë që krahas pengesave të pai-

magjinueshme, na paraqiten. Dhe, na
vjen mirë që nuk keni pengesa  të naty-
rës së tillë të çuditshme, sepse, ju e dini,
se ndërtimi i shtëpive islame, ortodokse,
katolike, protestante apo hebraike të
Zotit kanë një qëllim të vetëm: të përha-
purit e fjalës së Zotit, dashurinë dhe më-
shirën e Tij.

Kur është fjala për denacionalizimin,
BFI është plotësisht e diskriminuar,  për-
kundër dokumentacionit të dorëzuar të
plotë për një numër të pronave shumë të
vlefshme. Ju thoni që KOM-i nuk është
i privilegjuar në këtë proces dhe ne
duam t'ju besojmë. Ndoshta ju nuk doni
të jeni të privilegjuar, gjë që është shumë
krishtere dhe korrekte nga ana juaj, por
është e mundur që të tjerët t'ju privileg-
jojnë pa dëshirën tuaj.

Gjithashtu,  ne jemi dakord që "poli-
tika e përditshme dhe disa qëllimkëqij"
mund të abuzojnë me fenë,  apo me
ndjenjat fetare të njerëzve, siç ka ndo-
dhur,  në të vërtetë, në të kaluarën, kur
njerëzit,  të frymëzuar dhe të nxitur nga
disa qarqe të pushtetit, në mënyrë të rre-
zikshme kërcënojnë stabilitetin e shtetit
dhe marrëdhëniet e brishta ndëretnike
dhe ndërfetare. Atëherë dëgjohej vetëm
zëri ynë, ndërkaq që ju heshtnit! Ne ju
garantojmë se BFI tani dhe në të ar-
dhmen do të komunikojë me të gjithë
aktorët politikë, por kurrë nuk do të le-
jojë ndërhyrje politike në çështjet fetare,
sidomos jo në marrëdhëniet mes pjesë-
tarëve të feve të ndryshme për qëllim që
t`i përflakin këto marrëdhënie. Perën-
disë punët hyjnore, mbretit punët mbre-
tërore!

Si rrjedhojë, në situatën dhe mjedi-
sin, ku Republika e Maqedonisë së Ve-
riut dhe qytetarët e saj duket se po i
tejkalojnë mitologjitë e pakuptimta dhe
obsesionin me antiken, ne ju ftojmë që
së bashku me komunitetet tjera fetare të
punojmë për të kontribuar në përparimin
e vendit tonë të përbashkët, të ndih-
mojmë me ndershmërinë dhe dashami-
rësinë tonë që sa më shpejt të realizohen
integrimet evropiane,  të cilat qytetarëve
të këtushëm do t’u sigurojnë një jetë të
mirë. Në frymën e paqes së Perëndisë,
të mesazheve të shenjta të Kuranit dhe
të Biblës, ejani  të  jetojmë jo pranë
njëri-tjetrit, por me njëri-tjetrin, për të
eliminuar keqkuptimet dhe për të pro-
movuar barazinë; toleranca dhe dialogu
le të jenë udhërrëfyesi ynë!

Ne, si gjithmonë, jemi gati!

Reis’ul-Ulema i BFI në RMV,
h. Sulejman ef. Rexhepi

Shkruan: Dr. Abas Jahja 

Që nga kohërat e lashta, muzika ka
luajtur një rol të rëndësishëm në
jetën e njeriut. Muzicientët gjatë

riteve kishin një vend të posaçëm dhe të
rëndësishëm në ngacmimin e ndjenjave
shpirtërore. Format muzikore mund të
klasifikohen në disa lloje: vokale, instru-
mentale, fetare, profane, klasike, folklo-
rike e të tjera. Nëse analizohen të gjitha
këto forma, për secilën formë mund të
shkruhet një artikull i veçantë, por ne
këtu më së tepërmi do të ndalemi te mu-
zika fetare dhe veçanërisht tek ilahija si
formë e veçantë në muzikën fetare. 

Format e muzikës fetare ndahen në tri
grupe, edhe atë: forma muzikore të xha-
misë, forma muzikore të teqesë dhe
forma muzikore të përbashkëta,  që inter-
pretohen edhe brenda xhamisë edhe
brenda teqesë.

Në format muzikore të xhamisë nën-
kuptojmë se një besimtar mysliman i cili
hyn në xhami për t’i kryer obligimet fe-
tare,  ose me fjalë të tjera për ta adhuruar
Allahun      (f. p.) pa dyshim se brenda në
xhami dëgjon një zë nga imami dhe mye-

zini dhe kjo është një muzikë vokale që
interpretohet nga ana e imamit dhe mye-
zinit dhe me këtë mund që lirisht të kon-
kludojmë se në xhami për bazë merret
zëri i njeriut dhe kjo muzikë, siç thamë,
karakterizohet me atë se është muzike vo-
kale dhe se brenda në xhami nuk mund
që të përdoren instrumentet muzikore.

Kjo formë muzikore realizohet me
thirrjen e Ezanit, pastaj me leximin e
sures Ilhas - tri herë, para se të fillojmë të
falim farzin dhe vazhdon me ikametin.
Pas mbarimit të ikametit, fjalën e ka
imami, i cili vazhdon ciklin muzikor deri
në mbarimin e reqatit të katërt dhe në
fund,  duke dhënë selam,  përsëri fjalën e
merr myezini, duke kënduar tesbihatet,
edhe atë  deri në përfundim të duasë.

Ilahitë janë një ndër format e përba-
shkëta  që  lexohen dhe interpretohen
edhe në xhami,  edhe nëpër teqe të ndry-
shme.  Ilahitë, si forma të veçanta të mu-
zikës fetare,  përbëjnë një thesar të
veçantë të kulturës artistike të vendeve
tona e më gjerë. Ilahitë janë poezi me te-
matika fetare,  që janë shkruar me inspi-
rime të thella nga poetët e ndyshëm të
letërsisë shqiptare. 

Në kulturën artistike shumvjeçare të
popullit tonë,  sikurse që kemi pasur
poetë të famshëm,  po ashtu kemi pasur
edhe kompozitorë që i kanë kompozuar
këto poezi me kuptime të thella fillozo-
fike dhe mistike. 

Pra, sipas kësaj që thamë deri më tani,
nënkuptojmë se ilahitë janë vepra të kom-
pozuara që kanë një ritëm të caktuar. Rit-
met që më së shumti janë të kompozuara
tek ilahitë janë:  2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/8
dhe 8/8. Tematika e ilahive kryekëput
kanë përmbajtje si dashurinë ndaj Zotit
(f. p.), dashurinë ndaj Pejgamberit (a. s.),
dashurinë ndaj miqve të Zotit (evliave).
Po ashtu,  duhet të potencojmë se ilahitë
ndahen edhe sipas temës së tyre si:  ilahi
të muajit të Ramazanit, ilahi të muajit
Muharrem, ilahi të Haxhit e të tjerë. 

Në fund do t’ju sjellim një ilahi në
gjuhën shqipe, e cila është në ritmin 7/8,
me mekam të Hixhazit. Ilahija është
marrë nga Kosova:

Kam do derte me i dëftu’...

Kam do derte me i dëftu’ 
A ka kush me m’i ngu’ 
S’e kam dit’, s’e kam kujtu’ 
Bashkë me hakun jam bashku’. 

Në atë vakt, në këtë zeman 
Ruje sirrin, llaf mos ban 
Në kofsh muhibi hanedan 
S’e flet fjalën pa erqan. 

Gjithë sekujt besë mos me i zan’ 
Shtihet dost e t’del shejtan 
Me mynqirr  muhabet mos ban 
Flasin randë, s’un i duron.

Ilahija si formë e veçantë 
e muzikës fetare 

KËNDI MUZIKOR

Ilahitë si forma të veçanta të muzikës fetare përbëjnë
një thesar të veçantë të kulturës artistike të vendeve

tona dhe më gjerë. Ilahitë janë poezi me tematika
fetare, që janë shkruar me inspirime të thella nga

poetët e ndyshëm të letërsisë shqiptare. 



36 Prill 2019 | Rajab - Sha’ban 1440 Hëna e Re 37

Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Allahu i madhërishëm e ka krijuar
njeriun në një natyrë ndryshe
nga krijesat tjera; me një poten-

cial për t’u orientuar edhe kah e mira,
edhe kah e keqja. “Pasha njeriun dhe
Atë që e krijoi atë! Dhe ia mësoi se cilat
janë të këqijat dhe të mirat e tij.”
(Shems, 91/7-8) Krijuesi Absolut thek-
son në Librin e Tij se njeriu u krijua në
formën më të bukur: “Vërtet, Ne e kri-
juam njeriun në formën më të bukur.”
(Tin, 95/4) Andaj, po qe se orientohet
drejt së keqes, duke mos e parë realitetin
hyjnor, mund të bjerë në një shkallë më
të ulët se kafshët. “Ne krijuam shumë
nga xhindet dhe njerëzit për Xhehenem.
Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë,
ata kanë sy me të cilët nuk shohin dhe
ata kanë veshë me të cilët nuk dëgjojnë.

Ata janë si kafshët, bile edhe më të hum-
bur; të tillët janë ata, të marrët.” (A’raf,
7/179) Prandaj, ajo që kërkohet nga nje-
riu, është që ai gjithmonë të orientohet
kah e mira dhe, duke jetuar një jetë në
përputhje me urdhëresat dhe ndalesat e
Allahut dhe të dërguarit të Tij, të fitojë
lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër.
Bërja e teubesë në mënyrë të sinqertë
dhe nga brendia e shpirtit, është adhu-
rim dhe njëkohësisht është një mjet për
rikthimin e vlerave të humbura më parë.
Është  mënyra për ripërtëritjen e jetës fe-
tare dhe të besimit, si dhe rruga për ri-
parimin e marrëdhënieve/raporteve të
prishura me Zotin (xh. sh.). 

Është e vërtetë që Allahu i madhëri-
shëm na ka krijuar në mënyrën më të
përkryer; ne gëzojmë një pamje fizike të
plotë dhe të rregullt. Por, nuk mund të
themi që njeriu,  si qenie njerëzore, është
i pagabueshëm. Njeriu është një qenie e
cila vazhdimisht bashkëvepron me të tje-
rët dhe si qenie sociale është e detyruar
që t’u përshtatet kushteve dhe ambientit
ku ai jeton. Nëse ne  pranojmë se jemi të
gabueshëm, atëherë duhet  të pranojmë
edhe faktin tjetër që devijimet në këtë
rrugë të gjatë janë të pashmangshme.
Shumë herë dëgjojmë shprehjen “gabimi
është njerëzor”, ndërkohë që nuk përpi-
qemi që gabimit të bërë t’i gjejmë edhe
zgjidhje njerëzore. Në fund të fundit,
nëse gabimi është njerëzor,  përpjekja
për ta rregulluar apo për ta përmirësuar
gabimin është aksion për ta rregulluar
njeriun, ndërsa nëse rregullohet njeriu -
vetvetiu përmirësohet e tërë shoqëria. 

Gjëja e parë që duhet bërë çdo indi-
vid është të analizojë vetveten: a ka ga-
bime,  apo më mirë me thënë - sa
gabime ka. Pra, nëse vetëdijesohemi se
ajo që kemi bërë është gabim, atëherë
të ndalemi dhe  të mendojmë se a ka
shpëtim nga kjo rrugë e nisur. Në këtë
rast, feja jonë e ndritur, Islami, pa dy-
shim që na jep këshillën e saj të artë, çe-
lësin e pastrimit të mëkateve dhe të
gabimeve. Ajo na udhëzon për të kër-
kuar atë  që në gjuhën e Islamit quhet
teube, apo pendim. Dhe, kështu, hapi i
parë që duhet të ndjekë  njeriu për të
korrigjuar veten dhe për të shkuar drejt
mirësisë është të pendohet për gabimin e
bërë. Prandaj, që njeriu të fitojë sigurinë
në vetvete, të fitojë qetësinë shpirtërore
dhe të jetë në gjendje të përballojë sfida
të ndryshme, duhet të lidhet me Zotin e
madhërishëm në çdo moment, duke i
shprehur pendimin e tij për gabimin e
bërë dhe duke iu lutur përherë vetëm me
sinqeritet. Pendimi është rruga që i afro-
het besimtarit, në mënyrë që ai të mbër-

rijë tek Zoti i tij pa pasur nevojë për
ndërmjetës. 

Në momentin e pendimit zemra e
djegur, e prekur dhe e vrarë nga mëkati
qëndron para Zotit të botëve. Porta e
mëshirës së Zotit mëshirëdhurues gji-
thnjë i pret nevojtarët që të trokasin në
të. Pejgamberi thoshte: “Ai që pendohet
nga gjynahu, është  i pastër si ai që nuk
ka bërë gjynahe asnjëherë.” Andaj,
shfrytëzoje këtë rast madhështor,  pa-
stroje veten me teube, me pendim, në
veçanti tani në prag të muajt të mëshi-
rës-Ramazanit.

Megjithatë njeriu, nga dobësitë që
ngërthen në vete dhe nga ndikimet mje-
disore, me vetëdije apo pavetëdije, kohë
pas kohe zhytet në mëkate. Allahu i ma-
dhërishëm, duke u falur robërve të vet
“pendesën dhe kërkesën për falje”
(teube-istigafarin), ka hapur një “derë të
mëshirës” për t’i shpëtuar nga kjo si-
tuatë. Personi i cili e kujton Krijuesin
menjëherë pasi që ka bërë ndonjë mëkat,
duke lënë mënjanë dëshpërimin (pesi-
mizmin), nëpërmjet të këtij akti hyn në
përpjekjen (gajretin) për ta përforcuar
besimin:  “Edhe ata të clët kur bëjnë
ndonjë (mëkat) të shëmtuar ose i bëjnë
zullum vetes së tyre, e përmendin Alla-
hun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre
- e kush i fal mëkatet përveç Allahut? -
dhe që duke ditur, nuk vazhdojnë me ato
që kanë punuar (në të keqen).” (Al’-i
Imran, 3/135)

Kështu njeriu, në sajë të kësaj, shpë-
ton nga veprimi i mëkateve të tjera dhe
me një shpirt të ri e të dëlirë i afrohet
edhe më tepër Zotit (xh. sh.). Në këtë
mënyrë ai tregon një përpjekje më të
madhe për t’i zbatuar urdhrat dhe për t’u
larguar nga ndalesat e Allahut të madhë-
rishëm. Nga ana tjetër, madje edhe atë-
herë kur nuk kemi bërë asnjë mëkat,
praktikimi i teube-istigfarit është një fre-
skim nga vështirësitë, nga hidhërimet
dhe brengat e jetës; në sajë të kësaj sjel-
ljeje Allahu na furnizon andej kah nuk e
presim fare. Por, ata të cilët bëjnë një
mëkat dhe nuk pendohen, do të privohen
nga dhuntitë e ahiretit.

Nuk duhet harruar se roli i pen-
dimit në jetën e njeriut është shumë i
madh. Sepse njeriu, nëpërmjet pendimit
i drejtohet Allahut dhe, duke e përfor-
cuar besimin, rikthehet përsëri në jetë.
Në sajë të teubesë ai inkuadrohet në sho-
qëri, pra jeton një jetë të lumtur dhe të
sigurt bashkë me ata të cilët veprojnë në
përputhje me urdhrat e Zotit (xh. sh.)
dhe me porositë e Pejgamberit (a. s.).
Me ata jeton një jetë të lumtur dhe të si-
gurt. 

Teubeja; 
rikthimi në një jetë të dëlirë

NGA MIMBERI

Pendimi është rruga që i afrohet besimtarit, në mënyrë që ai të mbërrijë tek
Zoti i tij pa pasur nevojë për ndërmjetës.
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jep këndvështrimin e vet. Ai vendos,
madje, të marrë titullin e romanit nga tre-
gimi i Ibn Sinasë Hajj ibn Jakdhan (I
Gjalli i Biri të Zgjuarit) dhe personazhet,
Salmanin dhe Absalin, nga një tregim tje-
tër i Ibn Sinasë, që ndodhet në glosat e
komentimit të Nasrudin Tusit kushtuar
veprës Isharat vetenbihat. Ky roman
është përplot me tipare mistike, që janë
karakteristike për “filozofinë lindore”,
për të cilën Ibn Sina, para vdekjes së tij,
konsideronte se është një gjë e shtresave
elite. Në fakt, Hajj ibn Jakdhan është një
sintezë e suksesshme e vokacionit letrar,
filozofik dhe mistik, deri atëherë po-
thuajse aspak e njohur në Andaluzi. Dal-
limi mes Hajj ibn Jakdhanit të Ibn Sinasë
dhe Ibn Tufejlit është i madh dhe për këtë
duhet një debat i veçantë. Sa për ilustrim
do të përmendim se Hajj ibn Jakdhani
tek Ibn Sina është simbol i intelektit
aktiv, ndërsa tek Ibn Tufejli bëhet fjalë
për një njeri (të vetmuar), i cili me esen-
cën e tij individuale arrin të njohë Zotin.
Salmani tek Ibn Sina është simboli “ti”, e
Asali - shkalla e njohjes mistike deri ku
ke arritur. Asali tek Ibn Tufejli është mi-
stik, njeri i cili i përkushtohet jetës men-
dore dhe stërvitjeve shpirtërore (tipike
për sufitë). Salmani është praktikues i
Sheriatit, ose mendja praktike. Ibn Tufe-
jli u frymëzua edhe nga vepra e Ibn Ba-
xhës (Tedbirul Mutevehhid), por nuk
është i kënaqur me ambicien e tij shumë
të madhe intelektuale, se forma ekstreme
e mendjes nuk është e mjaftueshme vet-
vetiu që ta ndriçojë të vërtetën. Ibn Tufe-
jli ra nën ndikimin e Gazaliut, sidomos
në aspektin i tij teozofik të filozofisë,
meqë vizioni i bukur për Zotin nuk varet
vetëm nga intelekti, por edhe nga “lart“.
Ai dëshiron diçka mes Gazaliut dhe Ibn
Baxhës, mes vizionit dhe spekulimit dhe
nuk e sakrifikon njërën në llogari të tje-
trës.

Orientalisti spanjoll Gomezi ofron
edhe një motivim më ndryshe për këtë
roman. Tregimi grek, sipas Gomezit, me
titull Dual-Qarnainwe Qisatal Sanam w-
al-Malakwabintuhu (“Tregimi i idhullit,
mbreti dhe vajza e tij”), tashmë i për-
kthyer në gjuhën arabe, e sidomos fillimi
i tij, aludon në fillimin e Hajj ibn Jak-
dhan-it. Bëhet fjalë për tregimin e përha-
pur në Andaluzinë e vjetër. Persiani
Foruzanfar, megjithatë, fabulën e lidh me
tregimin persian për Musa Dari Numdru-
din.

I tërë romani i Ibn Tufejlit është një
dramatizim që zhvillohet mes Hajj ibn
Jakdhanit, Salmanit dhe Absalit. Problem
qendror është burimi dhe mënyra e njoh-
jes. Analogjia e fillimit të të gjitha këtyre

tregimeve ndërpritet menjëherë. Tek Ibn
Tufejli, në tekstin e mëtejshëm, mbizotë-
ron mënyra filozofike e të shprehurit mbi
mënyrën letrare. Ky aspekt e bën këtë
roman të veçantë në Mesjetë.

Fati i këtij romani filozofik është i
ngjashëm si në aspektin e motiveve,
ashtu edhe në aspektin e pasojave. Me
përmbajtjen e tij më vonë kërkohen ana-
logji të caktuara dhe, natyrisht, të kufi-
zuara të pasuseve hyrëse me Saif Bin di
Yazan dhe Tarzan –Mendez Peloj dhe te
Robinson Kruso nga Daniel Defo.

Ky roman në periudhën e hershme të
skolastikës nuk ka qenë i njohur. Për-
mendet se në shekullin e trembëdhjetë u
përkthye në gjuhën hebraike nga një për-
kthyes i panjohur. U përkthye edhe në
gjuhën latine nga ana e Eduard Pokokut
dhe nga gjuha latine u përkthye në gju-
hën angleze dy vjet më vonë. E pastaj va-
zhdojnë përkthimet në anglisht
(drejtpërdrejt nga arabishtja), frëngjisht
dhe spanjisht.

Këtu jemi të detyruar të japim një pa-
sqyrë të shkurtër lidhur me këtë roman,
për të parë se për çfarë përmbajtje bëhet
fjalë. Në doracakët e filozofisë qarkullon
rezymeja vijuese,  së cilës këtu do t’ia ba-
shkëngjisim përmbajtjet plotësuese nga
vetë romani, të cilin kemi rastin ta le-
xojmë në gjuhën boshnjake (ky libër
është botuar në gjuhën shqipe, në vitin
2018, nga “Logos-A”, Shkup-shën.).

Në një ishull të shkretë indian, që
ndodhet nën ekuator, për shkak të tempe-
raturës së ekuilibruar, klimës mesatare, i
mbushulluar me bukuri natyrore, lind një
fëmijë nga dheu, e pastaj ecë nëpër ishull
pa nënë dhe baba. Sipas disa transmeti-
meve tjera, valët e oqeanit e nxorën në
ishull, në një sënduk, hedhur nga e ëma e
tij, pasi i dha qumësht dhe e ushqeu.
Nëna e tij kishte qenë një grua sekrete e
një emiri dhe kishte qenë keqtrajtuar në
ishullin e afërt nga vëllai i saj, i cili nuk
e kishte lejuar të martohej. Ajo vendosi
ta lëshojë fëmijën mbi valët e detit para
vdekjes së saj. Ky fëmijë, pra, është Hajj
ibn Jakdhani.

Në ishull për të filloi të kujdeset një
gazelë. Ajo i dha qumësht dhe u tregua e
mëshirshme me të si nëna e tij. Në këtë
mënyrë Hajji filloi të rritet, e pastaj të vë-
zhgojë dhe të mendojë, e Zoti i kishte
falur atij mendjemprehtësi. Dhe, kështu,
vetë mësoi se si të furnizohet me të gjitha
gjërat që i duheshin. Pastaj gjeti zjarrin,
bëri vegla, mjete dhe armë. Filloi të vë-
zhgojë bimët dhe kafshët përreth tij dhe u
zhyt thellë në mendime dhe analiza rreth
funksioneve dhe pjesëve përbërëse të
tyre.

Të dhënat që ofron IbnTufejli për gjë-
rat, ose senzibilitetet perceptuese, janë
me të vërtetë të bollshme dhe tregojnë
njohurinë e tij të thellë në fushën e shken-
cave natyrore. Në mënyrë të barabartë
zbatohet metoda deduktive dhe induk-
tive. Ato janë shumë të prira të konfir-
mojnë se në këtë mënyrë Ibn Tufejli
tregon se në çfarë forme u paraqit qytetë-
rimi, duke ndjekur rrugën natyrore.

Dhe, pastaj, përmes fazave të ndry-
shme të jetës së tij, heroi i Ibn Tufejlit,
Hajj ibn Jakdhani, arrin të përvetësojë
gjithnjë e më shumë njohuri për kafshët
dhe bimët. Vjen në përfundim se duku-
ritë në botë shumëfishohen dhe sa më
shumë të depërtohet në to, ato aq më
shumë tregojnë shumësinë. Kërkon një-
farë force të brendshme, që i mban pjesët
e çdo ekzistuesi, atë që i “mban tubë” dhe
që iu mundëson të ekzistojnë ose të va-
zhdojnë. Vëren se gjërat dallojnë mes
vete sipas esencës ose formës që i mban
të gjitha pjesët konstituive të tyre. Këto
forma, vjen në përfundim Hajji, nuk
mund të kapen me shqisa; duhet diçka
tjetër, e ajo është njohuria teorike ose të
menduarit e njeriut. Pra, çdo element ose
fenomen në botë është një tërësi më vete,
pjesët e së cilës janë të lidhura mes vete
pa marrë parasysh se për çfarë numri të
tyre bëhet fjalë. Të gjithë këto janë një-
she dhe jashtë tyre nuk ekziston asgjë.
Këto do të duhej të prezantojnë edhe tru-
pat në qiell, njëshe; jashtë tyre nuk ka
asgjë, porse pjesët përbërëse të tyre janë
brenda në to. Pasi që në botë çdo gjë lind
dhe zhduket, duke kaluar nga njëra formë
në tjetrën, atëherë nuk ka mundur të pa-
ramendojë se ekzistojnë trupa të përjet-
shëm ose ekzistues. Ato nuk kanë as
ekzistencë të përjetshme, as shtrirje të
përjetshme, sepse ato nuk janë të pavarur
nga aksidentet. Si të tillë janë të varur nga
pjesët e tyre përbërëse që janë të kufi-
zuara. Nëse trupat në botë janë të kufi-
zuar, nga kjo rezulton në mënyrë të
domosdoshme se edhe vetë bota është e
kufizuar dhe se duhet patjetër të ketë kri-
juesin e vet.

Në këtë drejtim Ibn Baxha, përmes
konkluzioneve të Hajjit, i përkrah mësi-
met e Gazaliut, e më vonë edhe Kanti -
se mendja e njeriut përballet me antonime
që nuk mund t’i zgjidhë. Nëse pranohet
përjetësia e botës, mendon Ibn Tufejli,
atëherë paraqiten shumë gjëra të palog-
jikshme. Në këtë kontekst ai e percepton
edhe problemin e kohës, se a thua ajo i
paraprinë botës ose jo. Ai deklaron se
koha është pjesë e botës së tërësishme.
Konkluzioni është i qartë: bota duhet pat-
jetër të ketë themelin e vet mbi të cilin

Shkruan: Hasan Xhillo 

Ibn Tufejli (Ibn Tufail, c. 1105-1185)
është një ndër filozofët e rrallë në
Islam që ka shkruar pak, e që ka fi-

tuar një reputacion të madh. I gjithë re-
putacioni i tij është falë veprës së tij
filozofike-letrare Hajj ibn Jakdhan (I
Gjalli i Biri të Zgjuarit), e për veprat e
tjera të tij nga astronomia, mjekësia, ma-
tematika, poezia, teologjia etj. aspak nuk
diskutohet, sepse, me sa duket, asgjë nga
këto nuk është ruajtur. 

U lind në rrethinën e Granadës në fil-
lim të shekullit të dymbëdhjetë (nuk dihet
viti i saktë), kurse vdiq në vitin 1185. Pak
dihet për jetën dhe veprat e tij. Gjatë
kohës së Ebu Jakub El-Mensurit,  nga Di-
nastia e Muvahhidinëve, ka kryer fun-
ksione nderi. Ai mbante korrespondencë
me Ibn Rushdin, i cili tashmë ishte mjek
i famshëm dhe konsultohej me të për disa

trajtime mjekësore në veprën e tij Kul-
lijat (Rregulla të përgjithshme mjekë-
sore). Dhe, ai fitoi përvojë mjekësore, që
ishte arsyeja për të hyrë në shoqërinë e
mjekëve të kalifit të përmendur, i cili tre-
goi interes të madh për intelektualë të
profileve të ndryshme. Kalifi, madje, kër-
koi nga Ibn Tufejli që të komentohen ve-
prat e Aristotelit dhe të bëhen më të
kapshme për shtresat më të gjera popul-
lore. Ibn Tufejli, për shkak të pleqërisë,
nuk arriti të përmbushte këtë detyrë dhe
kërkoi nga Ibn Rushdi t’i përvishet kësaj
pune. Me Ibn Rushdin, siç do të shohim
më poshtë, u realizua interpretimi i parë
autentik i veprave të Aristotelit, i privuar
nga elementet mistike. Në atë kohë u për-
kthye një numër i madh i veprave filozo-
fike greke dhe shpesh bëhej fjalë për një
konfuzion të madh. Kalifi, pa dyshim,
ishte i aftë të vlerësonte situatën dhe të
inkurajonte marrjen e një hapi të rëndë-

sishëm. 
Ibn Tufejli pas kësaj shkoi në Mara-

kesh, ku deri në fund të jetës së tij va-
zhdoi si vezir dhe si mjek në oborrin e
Ebu Jakub Jusufit, i cili edhe vetë perso-
nalisht mori pjesë në varrimin e tij.

IbnTufejli jetoi në një kohë kur bi-
bliotekat në Andaluzi ishin të mbushura
përplot me libra. Ai sikur parandjeu se
trashëgimia e librit, numri i madh i li-
brave filozofikë të filozofisë greke dhe
islame, tashmë nuk mund të përcillej. Jo
vetëm për shkak të debateve të gjata, por
edhe shpeshherë të mërzitshme. Ai u për-
caktua për një formë tjetër të shkrimit,
me të cilën në mënyrë më të kapshme do
të prezantonte problemet filozofike; mbë-
shtetet në formën letrare të shkruarit të
një novele filozofike, me çka ai do të
bëhet i famshëm në botën islame dhe më
gjerë. Përmes formës letrare i prezanton
problemet kryesore gnoseologjike dhe

Ibn Tufejli

FILOZOFI ISLAME (2)

Për Hajjin, Asalin dhe mbretin shpirtmirë me emrin Salman... 
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mbështetet ose krijuesin e vet, e ai është
Zoti. Ndarja mes botës dhe Zotit është
diçka që nuk mund të kuptohet. Pra, si do
të mund ta kuptojë mendja këtë, kur edhe
ajo vetë është krijesë? Aty ku mbaron ar-
syeja, aty vazhdon shikimi i brendshëm i
njeriut. Këtu, do të thotë, nuk mund të
bëjnë asgjë as shqisat, as arsyeja. Njohja
e Zotit varet nga diçka tjetër që nuk gjen-
det në trup.

E pastaj. “...secila aftësi e përhapur në
ndonjë trup”, thotë Hajji, “nuk arrin të
kap asgjë përveç trupit dhe asaj çka është
në trup. Por, tashmë u tregua se Qenia e
domosdoshme bën përjashtim nga atri-
butet e trupit në çdo aspekt, dhe si pasojë
e kësaj nuk ka mënyrë që të arrihet ajo,
përveçse me ndihmën e diçkaje që nuk
është trup, as aftësia është e përhapur në
trup, as është diçka që në çfarëdo mënyre
është e varur nga trupat, as është brenda
ose jashtë trupave, e shoqëruar me to ose
e ndarë prej tyre. Pra, tashmë i është bërë
e qartë se e ka arritur atë me esencën e
vet dhe se njohja e kësaj Qenie ka qenë e
shtypur në shpirtin e tij”.

Ajo çka është e pavarur nga trupi nuk
dështon.

Madje, edhe vetë Hajj ibn Jakdhani
është i aftë t’i arrijë të vërtetat më su-
blime natyrore dhe metafizike.

E pastaj: Në këtë mënyrë erdhi deri te
rrugët dhe metodat e filozofëve që e sol-
lën me ndërmjetësimin e iluminizmit fi-

lozofik deri në atë shkallë që ai të arrijë
bashkimin e fortë me Zotin. Ky unitet ose
bashkim është njohuri e bollshme dhe
lumturia më e lartë e përjetshme. Duke
pëlqyer këtë etapë, Hajji vendosi të hyjë
në një shpellë dhe agjëroi dyzet ditë,
njëra pas tjetrës, duke u përpjekur që ta
ndajë mendjen e vet nga bota e jashtme e
dukurive dhe nga trupi i tij, me ndërmje-
tësimin e spekulimit absolut për Zotin, në
mënyrë që të lidhet me Të dhe të për-
mbush qëllimin e vet.

Kur e arriti këtë shkallë, takoi një
njeri të mirë dhe të devotshëm me emrin
Asal, që kishte ardhur nga ishulli i afërt,
për të cilin njerëzit konsideronin se ishte
i pabanueshëm dhe i shkretë. Dhe, kë-
shtu, Asali filloi ta mësojë shoqëruesin e
tij që u dallua me demonstrimin e vet per-
sonal në aspektin e të menduarit dhe të
kuptuarit. Pra,Asali u përball me rrugën
filozofike të cilën e krijoi për vete Hajji.
Tek ai zbuloi një analizë të mrekullue-
shme të besimit, në të cilin besim ishte i
bindur dhe vërejti një interpretim të cak-
tuar të fesë së shpallur. Ai konstatoi se e
vërteta deri tek e cila arritën është një, por
rrugët ishin të ndryshme.

Dhe kështu, pas një kohe, Asali e sho-
qëroi Hajjin deri te një ishull i afërt, me
të cilin udhëhiqte një mbret shpirtmirë
me emrin Salman. Ai ishte një mik shumë
i mirë i Asalit dhe mendonte se njerëzit
duhet të jetojnë në një bashkësi të orga-

nizuar, kurse vetmia dhe ikja nga jeta e
përbashkët, konsideronte ai, janë të pale-
jueshme. Për njerëzit mjafton t’iu për-
mbahen rregullave të Sheriatit, që të dinë
se çka është e vërteta. Çdo gjë tjetër është
e panevojshme. Megjithatë, ai kërkoi nga
Asali që t’ia sqarojë të vërtetat që kishte
arritur t’i zbulojë. Por, ata nuk gjetën
gjuhë të përbashkët. Kjo ishte arsyeja që
Hajji dhe Asali arritën të kuptonin se
duhej të largoheshin nga njerëzit, nga
përkrahja verbërisht e besimit të paraar-
dhësve të tyre. Kështu, Hajji dhe Asali u
kthyen në ishullin e pabanuar që të shi-
jojnë jetën madhështore dhe të pastër hyj-
nore, të cilën mund ta përjetojë vetëm një
numër i vogël njerëzish.

***
Dramatizimi i bisedave mes këtyre tre

personazheve tregon edhe qëllimin filozo-
fik të Ibn Tufejlit, si dhe problemet për të
cilat ai diskuton pa hezitim. Në këto bi-
seda çdonjëri mund të gjejë motiv për atë
që ka prirje shpirti i tij. Nuk takohemi
vetëm me argumentet filozofike, por edhe
me vizionet mistike, si dhe me praktikat e
caktuara fetare. Për të gjitha këto praktika
flasin Ibn Sina, Gazaliu dhe Ibn Baxha.
Ibn Tufejli me asnjërin prej tyre nuk paj-
tohet plotësisht. Megjithatë, problemi i cili
i bashkon këto tri inspirime është njohu-
ria. Nuk mund të fillohet nga realiteti ose
nga qenia, porse nga burimet e vetë njo-
hurisë dhe të përkapjes së asaj njohurie për
botën dhe qeniet në përgjithësi. Çfarë vlere
do të kishte bota dhe qenia në përgjithësi
nëse nuk e di se në çfarë mënyre do të
mund të arrihet tek ato.

Ky roman interpretohet në mënyra të
ndryshme. Disa konsiderojnë se këtu
jepet një pasqyrë shkencore mbi botën
dhe se shpjegohet krijimi i jetës, e me të
edhe paraqitja e qytetërimit. Të tjerët
mendojnë se këtu mbizotëron pohimi i
Aristotelit se “të gjithë njerëzit nga na-
tyra dëshirojnë të dinë” dhe se njeriu vetë
mund ta arrijë këtë, duke ndjekur mendi-
min e pastër, të Vërtetën Hyjnore. Kjo af-
tësi e brendshme, sipas Ibn Tufejlit, me
ndërmjetësimin e trupave natyrorë, mund
të zhvillojë premisa të atilla që do të kor-
respondonin me mësimet e Hadithit dhe
të Kuranit, pa ndërmjetësimin e ndonjë
autoriteti. Hasim gjithashtu edhe pohimet
se romani ka për qëllim të paraqesë paj-
timin e filozofisë dhe religjionit, të men-
djes dhe të shpalljes.

Sido që të jetë, bëhet fjalë për biogra-
finë shpirtërore të vetë autorit dhe të rru-
gës së tij deri tek e Vërteta Sublime,
ndjekur nga më shumë metoda me mbë-
shtetje në veprimet perceptuese, thjesht
mendore dhe të zemrës.

Shkruan: Hamdi Osmanli Ismaili

Hafëz Ismail efendi Alievski është
lindur më 10 mars të vitit 1935
në fshatin Gllëgë (Dëllga) të Ku-

manovës. Babai i tij quhej Osman, ndërsa
e ëma Zekije. Hafëz Ismail Efendiu ishte
njëri nga katër fëmijët e kësaj familjeje.
Fëmijët tjerë ishin: haxhi Isa, haxhi Xha-
viti, haxhi Halili, si dhe motra h. Beraet.
Prej vëllezërve h. Isa dhe h. Xhaviti kanë
ndërruar jetë. Axhallarët e Hfz. Ismailit
ishin: h. Aliu, h. Jahja dhe h. Zendeli.
Fillimi i hifzit
Hfz Ismaili ishte një ndër nxënësit e

mulla Ejup Efendiut,  i cili i mësonte nxë-
nësit në mejtepin e xhamisë së fsh.
Gllëgë (Dëllga). Mulla Ejup Efendiu do
të zbulojë fshehtësinë e inteligjencës së
Ismail Efendiut për dituri dhe për hife
dhe i thotë xhaxhait të tij,  H.Zendelit,  që
të fillojë mësimin e Kuranit përmendsh
(hifzin).  Kjo do të jetë edhe pikë kthese
e Ismail efendiut në jetën e tij, ku ai do të
ketë një sukses të paparë,  duke kaluar
ditët me fjalën e Allahut në Kuran.

Në këtë mënyrë, për çdo ditë që ka-
lonte ai do të bëhet më i dashur tek nje-
rëzit tjerë, duke kontribuar në çlirimin e
zemrave të besimtarëve me fjalët e Alla-
hut (xh. sh.).  

Në vitin 1945-1946 e filloi hifzin dhe
arriti që Kuranin ta mësojë brenda 9
muajve, si dhe 8 muaj të tjerë ka bërë për-
shkrimin (forcimin) e hifzit dhe në vitin
1948 e jep provimin e hifzit para kryeta-
rit të komisionit,  Hfz. Abdurrahim efen-
diu (nga Shkupi), i cili zgjati 7 ditë. 

Ai jo që vetëm përhapte fjalën e Alla-
hut, por edhe jetonte brenda suazave të
ajeteve kuranore. 

Hfz Ismaili në fshat,  gjatë muajit të
Ramazanit, lexonte mukabele. 

Një ditë imami i Kumanovës,  Zeke-
rija efendiu, do ta dëgjojë duke lexuar
mukabele, do t’i pëlqejë shumë leximi i

tij, kështu që menjëherë e merr në Ku-
manovë për të lexuar mukabele. 

Atje do të ketë sukses të madh në për-
gatitjen dhe nxjerrjen e hafëzëve të rinj,
saqë emri i tij do të njihet si njeri me suk-
ses dhe me merita të larta. 
Shërbimi fetar 
Hafëz Ismail Efendiu në vitin 1952,

në muajin e Ramazanit, do të shkojë në
Beograd. Myftiu vëren se Ismail efendiu
është një hafëz i suksesshëm dhe i sugje-
ron që të shkojë në Sarajevë. 

Këtu do ta kalojë një pjesë të jetës së
tij duke shërbyer. 

Do të diplomojë në Medresenë Gazi
Husref Beu (Sarajevë).

Është martuar në vitin 1960, në mo-
shën 25-vjeçare, me Zonjën Letafet. Nga
kjo martesë iu lindën 4 fëmijë: Abdulha-
kimi (Abika), Namëku, Nurdani dhe Nur-
xhani. 

Pas 6 muaj martesë është shpërngulur
në Shkup.

Përafërsisht, 42 vjet radhazi në mua-
jin e Ramazanit ka shërbyer në Sarajevë.

Në vitet 1991-1995, për shkak të luf-
tës në Bosnjë, nuk pati mundësi më që
gjatë muajit të Ramazanit të shërbente
atje. 

Për çdo vit që shkonte merrte hafëzë
me vete, të cilët ishin: Hfz. Sadudini,
Hfz. Abdurrahimi, Hfz. Samiu (nga Ko-
sova), Hfz. Ahmedi (nga Dibra), Hfz.
Musa (fsh. Konjare e Mesme-Shkup,
emri i vjetër i të cilit ka qenë Orta Gyrel-
ler), Hfz. Baatini, Hfz. Burhani, Hfz. Ja-
shari etj. 

Ismail efendiu muajin e Ramazanit e
kalonte përplot me begati kuranore, duke
u bërë më i afërt dhe më i dashur për nje-
rëzit.  Ata kishin një respekt dhe konsi-
deratë të veçantë ndaj tij. Në Xhaminë e
Bash-Çarshisë dhe në Mesxhidin e Taba-
këve ka falur namazin e teravisë me
hatme. Në Xhaminë e Husref Beut,  në
Xhaminë e  Bash-Çarshisë dhe në Xha-

minë e Çekrekëve 5 herë në ditë ka lexuar
mukabele. Para namazit të sabahut dhe të
iqindisë ka lexuar në Xhaminë e Husref
Beut; para dhe pas namazit të drekës në
Xhaminë e  Bash-Çarshisë; pas namazit
të iqindisë në Xhaminë e Çekrekëve. Ka
banuar në konviktin e medresesë, ndërsa
ushqimin ia ka ofruar xhemati.

Hfz Ismaili nëntë muaj ka jetuar dhe
ka shërbyer edhe në Gjermani.

Në vitet 1954-1994 ka qenë kryetar i
Komisionit të Hifzit në kuadër të Myfti-
nisë së Shkupit dhe ka treguar një sukses
të shkëlqyer. 
Vdekja
Hfz. Ismail Efendiu vdiq më 16 qer-

shor 2011, në moshën 76-vjeçare, në
Shkup. Trupi i tij u varros në varrezat e
Butelit në Shkup. 

Personaliteti i tij si hafëz me i dalluar,
jo që ishte një krenari vetëm për familjen
dhe për fshatin e lindjes, por edhe më
gjerë, për Ballkanin etj.  

Mu për këtë, në vitin 2018 BFI-Myf-
tinia e Shkupit bëri hapjen e Institutit të
Hifzit  me emrin “Instituti Hafëz Ismail
Alievski”. Të shpresojmë që ky institut i
hafëzëve, që e mban emrin e tij, të jetë
një vatër ku do të dalin hafëzë të rinj e të
suksesshëm. 

Në ceremoninë e hapjes së këtij insti-
tuti morën pjesë shumë emra eminentë të
jetës fetare e shoqërore, ku fjalimin e
mbajti kryetari i BFI-së, Sulejman ef. Re-
xhepi, i cili ndër të tjera tha: “Hfz. Ismaili
nuk ka qenë një hafëz i suksesshëm
vetëm për Shkupin, por ka qenë legjendë
për tërë Ballkanin e më gjerë, në përgji-
thësi.” 

Hfz Ismaili ka njohur këto gjuhë: tur-
qishten, shqipen, arabishten, gjermani-
shten dhe boshnjakishten. 

Hafëz Ismail ef. Alievski 
(1935-2011)

FIGURA ISLAME

Instituti i Hifzit, i hapur nga Myftinia e Shkupit në Çarshinë
e Vjetër, mban emrin e tij. 
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Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Pas depërtimit të myslimanëve në
Spanjë, filloi të ndërtohet një struk-
turë shoqërore krejtësisht ndryshe

nga ajo që ishte në kohën e vizigotëve.
Nga aspekti fetar shoqëria përbëhej nga
dy grupe kryesore: myslimanët dhe jo-
myslimanët. Popullatën myslimane e për-
bënin grupe të ndryshme, siç ishin arabët,
berberët, mevalitë, muvel-ledunët, saka-
libët...

Arabët edhe pse gjithnjë kanë qenë
pakicë në Andaluzi nga aspekti numerik,
deri në vitin 1031, kur u shkatërrua
Shteti Emevit, qoftë në administratë qoftë
në jetën sociale apo ekonomike kanë
qenë elementi sundues dhe udhëheqës i
shoqërisë. Por, gjatë kësaj periudhe, edhe
pse ishin gjithnjë në pushtet, për shkak të
fanatizmit fisnor (asabijje) që ka ekzi-
stuar në mesin e tyre,  kohë pas kohe fise
të ndryshme arabe për çështje të fronit
mbretëror janë përplasur mes vete, gjë
që i ka shkaktuar telashe të ndryshme
vetë Shtetit Emevit. Këto përplasje duk-
shëm kanë ndikuar në dobësimin e fuqisë
politike dhe të autoritetit të Shtetit në An-
daluzi.

Berberët ishin elementi kyç dhe më i
rëndësishëm gjatë çlirimit dhe instalimit
të qeverisjes myslimane në Andaluzi.
Ata, gjithashtu edhe për nga numri, ishin
më tepër se arabët, mirëpo deri në shka-
tërrimin e Shteti Emevit, në veçanti në
administratë dhe në postet udhëheqëse,
nuk ishin ndonjë element me peshë sikur
që ishin arabët. Por, gjatë periudhës së
Beni Amirëve (997-1013) berberët do të
arrijnë në poste udhëheqëse të ndryshme
në administratë, veçanërisht do të kenë
rol kyç në ushtri dhe kjo pozitë e tyre do

të vazhdojë deri në rënien e Granadës.
Edhe te berberët në njëfarë mënyre ekzi-
stonte fanatizmi fisnor,  gjë që, gjitha-
shtu, shkaktonte përplasje mes vete, por
edhe mes arabëve. Nga ana tjetër,  për-
plasja me arabët nuk pengonte në marrë-
dhëniet kulturore mes tyre. Pas çlirimit të
Spanjës, berberët, nëpërmjet arabëve, do

të kenë mundësi ta njohin më mirë Isla-
min, si dhe për një kohë të shkurtër do të
fillojnë ta përdorin arabishten në komu-
nikim të përditshëm. 

Mevali quheshin myslimanët joarabë,
të ardhur në Andaluzi nga Lindja bashkë
me arabët.  Zakonisht këta ishin persianë,
por edhe grupe të ndryshme joarabe.

Numri i këtyre, edhe pse ishte i vogël në
krahasim me të tjerët, në jetën politike
dhe administrative ka luajtur rol të rën-
dësishëm. Veçanërisht në shkencë dhe në
art kanë dhënë kontribut të çmueshëm. 

Muvel-ledun, me këtë emër quheshin
myslimanët vendas, banort e lindur në
Andaluzi, të cilët në mënyrë graduale ki-
shin kaluar në fenë islame, pra bijtë e të
konvertuarve të parë në Islam. Nga gjy-
sma e shekullit IX këta përbënin shumi-
cën e popullatës myslimane. Jetonin në
vendbanime përballë shoqërive arabe-
islame. Pas kalimit në Islam, edhe gjatë
kohë i kanë ruajtur traditat e veta kultu-
rore. Ata vërtet kishin kaluar në fenë
islame, mirëpo  marrëdhëniet me arabët
edhe për një kohë të gjatë i kshin të bri-
shta, kështu që kohë pas kohe kishte edhe
përplasje me myslimanët arabë. Kjo ndo-
dhte si pasojë e ndikimit të fanatizmit fi-
snor në mesin e arabëve. Arabët e
konsideronin veten më të thirrur në çë-
shtjet e fesë islame. Situata e këtillë bëri
që shekulli IX të kalojë në urrejtje, madje
edhe me sulme mes muvel-ledunëve dhe
myslimanëve arabë. Muvel-ledunët jeto-
nin bashkërisht në qytetet dhe lagjet e
njëjta me bashkëqytetarët spanjollë të

fesë së krishterë. Ndoshta kjo ishte ar-
syeja që edhe për një kohë të gjatë va-
zhduan të ekzistojnë dallimet kulturore
mes tyre dhe myslimanëve arabë. Por,
nga periudha e Abdurrahmanit III (v.
929) situata krejtësisht ndryshon, ngaqë
jeta sociale dhe ekonomike përmirësohet
dukshëm, saqë motivet apo shkaqet që e
nxitnin fanatizmin fisnor morën fund, kë-
shtu që edhe dallimet mes muvel-ledu-
nëve dhe myslimanëve arabë dalëngadalë
u zhdukën.

Sakalibët ishin grup njerëzish i cili në
shoqërinë andaluziane njihej si rob, për
shkak se ata ishin të blerë nga tregtarët  e
robërve dhe ishin sjellë në sarajet mbre-
tërore për shërbime të ndryshme. Aty ar-
simoheshin dhe edukoheshin në frymën
islame. Si rezultat i njohurive të fituara
mbi fenë,  në mënyrë graduale kalonin në
fenë islame. Vinin nga etni të ndryshme,
por më së tepërmi ishin me prejardhje
franceze, gjermane, italiane etj. Abdur-
rahmani III, i shqetësuar nga prezenca e
fanatizmit fisnor në shoqërinë myslimane
- kjo dukuri ishte e theksuar veçanërisht
në mesin e arabëve - vendosi në njëfarë
mënyre ta luftojë këtë dukuri. Andaj edhe
filloi t’i favorizonte sakalibët, duke i

emëruar në poste të larta dhe duke iu be-
suar pozicione të ndryshme në udhëheqje
të shtetit. Nga sakalibët, në vend të ara-
bëve, kishte emëruar komandantë në
ushtri, administratorë,  madje edhe në
poste ministrore. Ata, në sajë të këtyre
pozicioneve, kishin arritur famë, por edhe
pasuri të majme. Kjo bëri që aristokratët
arabë dhe berberë të ankohen dhe ta kun-
dërshtojnë një situatë të këtillë, saqë Ibn
Amiri (997-1013), në kohën kur ishte
Kryeministër (Haxhib), u përpoq të ulte
autoritetin e tyre.

Në mesin e shoqërive myslimane nuk
duhet harruar edhe grupin e quajtur mu-
dehar ose mudexhen (mudejen),  që do të
thotë banor i një vendi të caktuar, që
banon në një vend. Bëhet fjalë për mysli-
manët që kanë jetuar në tokat/vendet të
cilat pas përfundimit të ndonjë lufte kanë
ngelur nën qeverisjen e mbretërive kri-
shtere. Ndikimi kulturor dhe shkencor te
popujt evropianë në masë të madhe është
bërë nëpërmjet këtyre. Me aktivizimin e
riconcuistës (ripushtimit), pjesa dër-
rmuese e tyre është shpërngulur nëpër
vende të ndryshme evropiane dhe në këtë
mënyrë kanë bërë ndikimin e tyre kultu-
ror edhe në vende të tjera. 

Jomyslimanët, popullata jomysli-
mane në Andaluzi përbëhej nga të kri-
shterët dhe hebrenjtë. Në literaturën
historike këto grupe përmenden edhe me
emrat “muahidun” “ehli dhimme” dhe
“axhem”, që nënkupton jomyslimanët,
të cilët me rastin e çlirimit të Andaluzisë,
në kuadër të marrëveshjeve të bëra me
shtetin, kanë fituar të drejtën e mbrojtjes
së fesë, të faltoreve, të traditave dhe të za-
koneve të tyre, të sigurisë, të jetës dhe të
pasurisë dhe, nga ana tjetër, janë obli-
guar të paguajnë tatimin e njohur
“xhizje”, si dhe tatimin “haraç”, të cilin
(tatim) pronarët e tokave janë obliguar
t’ia paguajnë shtetit.

Popullata e krishterë brenda kohës
ngeli nën ndikimin e thellë të kulturës
islame. Gradualisht, spanjollët përpos gju-
hës së tyre amtare, filluan ta përdorin
shkrimin dhe të folurit arabisht. Në shumë
fusha të jetës së përditshme, duke filluar
nga veshmbathja, ushqimi etj., i imitonin
myslimanët. Mu për këtë arsye ata nga ba-
shkëqytetarët e tyre quheshin edhe moza-
rab,  “mustarib” të arabizuar, që
nënkuptonte evropianët e mbetur nën ndi-
kimin e kulturës arabe-islame. Pushteta-
rët andaluzianë tregonin një tolerancë të
veçantë ndaj mozarabëve. Madje, kjo to-
lerancë dhe mirëkuptim mes myslima-
nëve dhe të krishterëve kishte shkaktuar
frikë tek kisha katolike. Ata druanin se në
këtë mënyrë do të marrin fund të krishte-

Struktura shoqërore 
në Andaluzi

QYTETËRIM ISLAM (4)

Në shoqërinë andaluziane u kultivua një bashkëjetesë e mrekullueshme me kontributin e myslimanëve,
hebrenjve dhe të krishterëve. Fe dhe kultura të ndryshme u bënë pjesë të një të tëre, duke vënë në pah anët

e tyre më të fuqishme dhe ku dallimet nuk përbënin një arsye konflikti, por një terren konkurrues në të
mirë dhe të bukur.
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Xhamia e Is’hak Çelebiut, e njohur si
Is’hakije, është ndërtuar në vitin 1506-
1508 nga Is’haku,  i cili ka qenë kadi në
Selanik, ndërsa babai i tij ka qenë fakih (-
jurist islam) në Manastir (Isa fakih).  Me
të vizituar babin e tij, ka vendosur ta
ndërtojë një xhami në këtë vend.

Është me një kube qendrore, me lar-

tësi prej 25 m, që paraqet njërën prej ku-
beve më të mëdha në Ballkan, dhe me
trem të mbyllur me tri kube më të vogla. 

Minarja e Xhamisë është e stilit

osman, me një lartësi prej 42 m dhe me
një sherife.

Kjo xhami është restauruar dhe është
konservuar gjatë vitit 2013-2015 nga
TIKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı  - TİKA, përkatësisht:
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe
Koordinim).

rët. Në krye të popullatës së krishterë qën-
dronte lideri i shoqërisë, quajtur “Kumis”
(comes) dhe ky e përfaqësonte komunite-
tin e vet në organet shtetërore. Anëtarët e
këtij komuniteti kanë marrë përsipër de-
tyra të rëndësishme në institucionet shte-
tërore, madje duke përfshirë edhe pozitat
e ndryshme në ushtri. Në këtë mënyrë
kanë dhënë një kontribut të konsiderue-
shëm në jetën administrative, sociale dhe
kulturore. Shpeshherë ndodhte që vajzat
e krishtera të martoheshin me burra my-
slimanë,  por duke ruajtur të drejtën që ta
jetojnë dhe ta manifestojnë fenë e kri-
shterë në liri të plotë. Ky komunitet, në
sajë të asaj që zotëronte  arabishten, po
edhe latinishten, si dhe për shkak se e
njihnin mirë kulturën islame, e luajti rolin
e urës në këmbimin ndërkulturor mes my-
slimanëve të Andaluzisë dhe të krishte-
rëve të tjerë në Spanjë, si dhe mes
shteteve të tjera evropiane.

Gjithashtu, edhe roli i komunitetit he-
braik në jetën shoqërore të Andaluzisë
nuk ishte i vogël. Hebrenjtë në periudhën
e fundit të Mbretërisë së Vizigotëve  po-
thuajse i kishin humbur krejtësisht të
drejtat fetare, madje ata kishin përfun-
duar me statusin e robit. Me paraqitjen e
myslimanëve, përsëri u rigjallëruan dhe
filluan lirshëm ta manifestojnë fenë dhe
kulturën e tyre. Raportet i kishin të mira
me fqinjët dhe  me institucionet shtetë-
rore. Në sajë të aktiviteteve tregtare, ata
kanë kontribuar në zhvillimin e ekono-

misë së vendit, por edhe në fushën admi-
nistrative dhe kulturore zënë vend të rën-
dësishëm,  ngaqë e njihnin latinishten,
hebraishten dhe arabishten.

Në shoqërinë andaluziane, një individ
nga cilado shtresë e shoqërisë që të ishte,
ka pasur mundësi të ngjitet në postet e larta
shtetërore (përpos Kryetarit/Kalifit, ngase
ky post ishte i rezervuar për anëtarët e fa-
miljes së Dinastisë Emevite). Megjithatë,
në përbërje të shoqërisë ka pasur edhe
grupe të ndryshme njerëzish të dalluar, siç
ishin hassa, a’janët,  amme, abid etj. Hassa
ishin familjet aristokrate nga arabët, ber-
berët apo mevalitë dhe zakonisht mbanin
postet e larta të shtetit si: ministra, guver-
natorë apo komandantë në ushtri. A’janët
ishin tregtarët e pasur dhe pronarët e to-
kave të mëdha. Profesioni i tyre ishte treg-
tia, blegtoria, bujqësia etj. Amme quhej
masa e gjerë e popullatës; përbëhej nga
berberët, myslimanët vendës (muvel-
ledun), mustaribët (të krishterët vendës me
kulturë arabe). Abid zakonisht quhej grupi
i njerëzve që merrej me çështjet fetare.

Në shoqërinë andaluziane të pasurit
jetonin një jetë luksi, me shtëpi të mëdha,
me kopshte, të furnizuara me ujë; madje,
një pjesë e tyre, me biblioteka të pasura.
Ndërsa sarajet e udhëheqësve, qofshin
ata në nivel qendror apo lokal, si të gu-
vernatorëve apo administratorëve të tjerë,
ishin luks me konakë të zgjeruar sikur të
ishin qendra/sheshe të qyteteve. Zako-
nisht në shtëpitë e këtyre të theksuarve

më lart, për të kaluar çaste të bukura, janë
organizuar kuvende për diskutime shken-
core dhe letrare. Nëpër qytete, pothuajse
në çdo qytet ekzistonin disa banja publike
(hamame), në të cilat një ditë vizitën e
bënin gratë,  ndërsa ditën tjetër burrat. Të
pasurit frekuentonin hamame të veçanta.
Gratë andaluziane, në krahasim me  sho-
qëritë tjera të asaj kohe, gëzonin liri të
mëdha. Shëtisnin lirshëm nëpër qytete,
organizonin tubime për të biseduar çë-
shtje të ndryshme. Pesë kohët e namazit i
kanë falur në xhami.

Convivencia, pra arti i të jetuarit në
një vend, në një bashkësi njerëzore, duke
u bazuar në vlerat e përhershme njerë-
zore, u manifestua dhe u përjetua në for-
mën më të bukur brenda tetë shekujve në
Andaluzi. Një shoqëri mozaik, me fe të
ndryshme, me grupe etnike të ndryshme,
me shekuj të tërë zhvilloi një përvojë të
pasur multifetare, multikulturore e qyte-
tëruese. U kultivua një bashkëjetesë e
mrekullueshme me kontributin e mysli-
manëve, hebrenjve dhe të krishterëve. Fe
dhe kultura të ndryshme u bënë pjesë të
një të tëre, duke vënë në pah anët e tyre
më të fuqishme dhe ku dallimet nuk për-
bënin një arsye konflikti, por një terren
konkurrues në të mirë dhe të bukur. Për-
voja e bashkëjetesës që prodhoi Islami
andaluzian është një nga shembujt më të
spikatur të bashkëjetesës së mbështetur
mbi multikulturalizmin.

(Vazhdon)

Pas sulmeve terroriste në Sri-Lanka,
në ditën e Pashkëve (21 prill 2019), të re-
zultuara me 290 viktima dhe shumë të
plagosur, kanë reaguar edhe krerët e Ba-
shkësive Islame në Shkup, Prishtinë dhe
Tiranë.

Sulmi në Sri Lankë, imazh dhembjeje
e trishtimi – ka thënë kreu i Bashkësisë
Fetare Islame në RMV Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi dhe ka shtuar:  

“Me keqardhje dhe dhembje e mora
lajmin e trishtë për sulmet mbi kishat ka-
tolike në Sri-Lankë pikërisht në ditën e
Pashkëve, në ditën kur besimtarët kato-
likë tubohen në lutje. Një akti i këtillë mi-
zorie, pa asnjë dyshim, është pjellë e
mendjes së sëmurë të kriminelëve e mer-
cenarëve, terroristëve, pa dallim përkatë-
sie fetare, të cilët synimet e tyre politike
nuk dinë e nuk mund t’i prezantojnë e t’i
përhapin në mënyrë të drejtë e civili-
zuese. Vula e veprimit të tyre është
dhuna, sulmi mbi njeriun e pafajshëm

dhe sulmi mbi njerëzinë dhe njerëzimin,
është sulm mbi mirëkuptimin dhe huma-
nitetin, mbi tolerancën dhe dialogun aq
shumë të nevojshëm në këto kohë të vë-
shtira.

Ndaj dhembjen me familjet e vikti-
mave të shumta në Sri-Lankë dhe shpreh
ngushëllimet më të sinqerta personale, të
BFI dhe të besimtarëve myslimanë në
përgjithësi. 

Me këtë rast, Ipeshkvit të Kishës Ka-
tolike në Maqedoni, z. Kiro Stojanov, e
përmes tij edhe tërë hierarkisë së Kishës
Katolike dhe besimtarëve katolikë në
vend e në botë, u shpreh solidaritetin dhe
ngushëllimin që buron nga humaniteti të
cilin feja islame e ka parim të saj.

Migjeni, poeti i madh shqiptar, teolog
me përgatitje dhe mësues, thoshte: ‘Hej
botë o dreq, më paske lindur të të
ndreq…’, duke aluduar se njeriu duhet të
drejtojë e të ngadhënjejë mbi botën e
dhunës e të krimit, mbi të keqen dhe tri-

shtimin. Ngjarjet në Sri-Lankë janë dë-
shmi se e keqja po përpiqet të mbisun-
dojë e të copëtojë botën dhe njerëzimin,
por njëkohësisht është edhe alarm dhe
apel se njerëzit e mirë duhet të rreshto-
hen bashkërisht në mbrojtjen e jetës, të
cilën Zoti ka urdhëruar ta jetojmë duke
rrezatuar mirësi e dashuri, jo krime dhe
urrejtje.

Ashtu siç e kam gjykuar sulmin mbi
xhamitë në Australi, ashtu e gjykoj edhe
sulmin mbi kishat katolike në Sri-Lankë,
me shpresë se mes dy alternativave që i
ofronte Migjeni te “Sokrati i vuejtun apo
derr i kënaqun”, njerëzimi do zgjedhë
dinjitetin dhe tolerancën, dashurinë dhe
mirëkuptimin, karshi arrogancës, dhunës
dhe trishtimit.

Zoti qoftë me të gjithë njerëzit qël-
limmirë, të drejtë e të sinqertë” – thuhet
në mesazhin e ngushëllimit të  Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar
i BFI të RMV.

Dënohen sulmet terroriste në Sri-Lanka

Xhamia e Is’hak Çelebiut
(Is’hakija), Manastir



Shkruan: Dr. Ziber Lata

Një prej binomeve antonimikë
(dy fjalë me kuptime të kun-
dërta) të Kuranit janë paral-

ajmërimi dhe përgëzimi. Në shumë ajete
të Kuranit këto dyja e ndjekin njëra-tje-
trën, në mënyrë që Zoti (xh. sh.) t’u bëjë
me dije njerëzve se mbajtja e baraspe-
shës së këtyre dyjave është rruga që
duhet ndjekur, pra, jo vetëm shpresë,
sepse njerëzit do të zhvisheshin nga për-
gjegjësitë, por as vetëm dëshpërim,
sepse njerëzve do t’ua bënte jetën skë-
terrë. 

Sidoqoftë, binomin paralajmërim dhe
përgëzim e kemi edhe në suren Kehf, për-
katësisht në ajetin e dytë të saj: 

“I qëndrueshëm, që të tërheqë vë-
rejtjen për një ndëshkim të rreptë nga

ana e Tij dhe t’i përgëzojë besimtarët që
bëjnë të mira se për ta ka shpërblim të

mirë.” (Kehf, 2)
Ajo që bie në sy është renditja e kë-

tyre: në shumicën e ajeteve që e kanë këtë
binom, së pari vjen përgëzimi e pastaj pa-
ralajmërimi, kurse në pak ajete të tjera na
paraqitet renditja e kundërt, d.m.th. para-
lajmërimi e pastaj përgëzimi. Kjo e fun-
dit është e pranishme edhe në ajetin e
sipërpërmendur të sures Kehf. Asnjëra
renditje nuk është e rastësishme, por e
vendosur me saktësinë e përsosur në ven-
din që meriton për të dhënë kuptimin e
duhur.

Në suren Kehf, më saktësisht në aje-
tin e dytë, përpara ka ardhur paralajmë-
rimi dhe pastaj përgëzimi. Nëse i
vështron dy cilësitë paraprake të Kuranit:

pa shtrembërime ( – ivexhen) dhe i
q ë n d r u e s h ë m

( – kajjimen), atëherë kuptojmë se
kjo sure paraprakisht ka për obligim lar-
gimin dhe pastrimin e të këqijave apo të
akuzave, pastaj nxitjen për punë të mira. 

Krejt e palogjikshme do të ishte që në
ajetin e dytë të sures Kehf fillimisht të
ishte përgëzimi e pastaj paralajmërimi,
sepse këtu flitet për zbritjen e Qitapit. Në
kohën e zbritjes së Qitapit (Kuranit, apo
cilitdo libër tjetër të shenjtë) shoqëria ka
nevojë për tërheqje vërejtje (paralajmë-
rim), ngase është e mbushur me të këqija,
pastaj krijohet hapësirë që dikush të për-
gëzohet. 

Është e vërtetë se në Islam mbisun-
don mëshira e përgëzimi, por kjo renditje
ndryshe na mëson edhe një kod tjetër
moral dhe shoqëror: kur e keqja të jetë e
pranishme në çdo anë, ne nuk duhet
dhënë përparësi përgëzimit, por tërheqjes
së vërejtjes, sepse atëherë mund t’i jepet
përkrahje të keqes. Pra, kur Zoti thotë “Ia
zbriti robit të Vet Qitapin”, duhet ditur se
zbritja e Qitapit dhe dërgimi i pejgambe-
rëve ndodh vetëm kur ka nevojë për t’u
përmirësuar, apo kur çdo gjë është e pri-
shur. E pra, gabimi më i madh është kur
ti përgëzon në kohën kur çdo gjë është
shkatërruar, sepse këtu nevojë parësore
është paralajmërimi. Këtë e vërteton edhe
vetë zbritja e ajeteve të para, ku menjë-

herë pas ajeteve të sures Alek, zbritën aje-
tet e sures Muddeththir: “O ti i mbuluar,
çohu dhe paralajmëro (tërhiq vërejtjen)”,
pra nuk është thënë “çohu dhe përgëzo”. 

Po ashtu, nëse u hedhim një vështrim
ngjarjeve që zhvillohen në suren Kehf: a)
banorët e shpellës, sprova me të keqen
pu sh tetare; b) pronari i kopshteve, sprova
me pasuri; c) Musa (a. s.) dhe Hidri (a.
s.), sprova me diturinë, dhe ç) Dhulkar-
nejni, sprova me pushtet... atëherë sho-
him se shumica e këtyre që sprovohen me
këto katër gjëra kanë dështuar, prandaj
paralajmërimi në këtë rast ka më shumë
prioritet sesa përgëzimi, sepse njerëzit që
kanë dalë të suksesshëm nga këto sprova
janë shumë pak. 

Profesor Fadil Samurai thotë se para-
lajmërimi dhe përgëzimi kanë ardhur në
fillim dhe në fund të sures Kehf. Në fil-
lim janë përmendur shkurtimisht në aje-
tin e dytë, kurse në fund janë sqaruar më
gjerësisht: paralajmërimi (tërheqja e vë-
rejtjes) nga ajeti 100 deri më 106, ndërsa
përgëzimi në ajetin 107 dhe 108. Pra,
këtu shohim se fillimi është i lidhur ngu-
shtë me fundin e sures. 

Një prej dallimeve mes këtyre dy fol-
jeve, të paralajmërosh dhe të përgëzosh,
është se paralajmërimi nuk ka objekt të
cilit i dedikohet, kurse përgëzimi u dedi-
kohet besimtarëve që punojnë punë të do-
bishme. Kështu që përgëzimi qenka për
një grup të veçantë të njerëzve, vetëm për
besimtarët që bëjnë punë të dobishme.
Brenda këtij ajeti nuk hyjnë besimtarët pa
punë të dobishme, madje nëse shihet folja      

ja’melune (punojnë), ajo është e
kohës së tashme, kurse koha e tashme në
gjuhën arabe nënkupton vazhdueshmë-
rinë, pra, të përgëzuar janë besimtarët që
punët e dobishme i kanë pjesë të panda-
shme dhe të vazhdueshme të jetës së tyre.
Ndërsa, paralajmërimi nuk i është drej-
tuar askujt, pra, kur folja nuk i dedikohet
askujt, atëherë nënkupton se mund t’i
drejtohet çdokujt. Kështu që, në paralaj-
mërim hyjnë besimtarët dhe jobesimtarët.
Pra, pasi fillimi i sures flet për Kuranin,
atëherë sigurisht që Kurani dhe Muha-
medi (a. s.) janë dërguar për mbarë nje-
rëzimin. Po ashtu, nëse analizohet
brendia e sures Kehf, atëherë do të sho-
him se me të drejtë paralajmërimi është
lënë i përgjithshëm, sepse mëkatet që i
trajton kjo sure mund t’i bëjë çdo njeri
pavarësisht besimit. Veçanërisht kur dihet
fakti se kjo sure flet për konditat e sho-
qërisë së shëndoshë apo sprovat e jetës,
atëherë kuptojmë se mbajtja e baraspe-
shës shoqërore nuk u takon vetëm be-
simtarëve, por të gjitha strukturave të
njerëzve, prandaj paralajmërimi është i
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përkatësisht në ajetin e dytë të 

saj:  

      

    

     

 (  – ivexhen) dhe i 

qëndrueshëm (  – kajjimen), 

atëherë kuptojmë se kjo sure 

paraprakisht ka për obligim 

largimin dhe pastrimin e të 

këqijave apo të akuzave, pastaj  

Brenda këtij ajeti nuk hyjnë 

besimtarët pa punë të  

rrugës së Kuranit, pra, 

dënimi i ashpër    – be’sun 

shedidun.  

Dënimi në gjuhën arabe 

shprehet përmes disa fjalëve, por 

më të njohurat janë dy:   

adhabun dhe   be’sun. dhe 

fizik. Nga vetë fjala   be’sun 

rrjedh fjala   bu’sun  

se adhabun. Pra, nëse në 

rastin konkret paralajmërimi 

qenka bërë me fjalën   be’sun, 

atëherë nënkuptojmë se  

Allahu (xh. sh.) ka përdorur 

edhe togun    nga Ai. Po 

ashtu, duhet spikatur edhe një 

moment tjetër. Allahu (xh. sh.) 

frazën    nga Ai, e ka 

përdorur vetëm për i  

shëmbëllyer në ajetin e tretë 

të kësaj sureje    

“Duke qëndruar në të 

përgjithmonë.”. Përzgjedhja e 

fjalës   “duke qëndruar” 

ajetit i jep një ngjyrim kuptimor 

dhe emocional më të fuqishëm, 

sepse rrënja (e fjalës)  mkth, 

tregon qëndrim dhe pritje. Pra,  
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As vetëm shpresë, 
as vetëm dëshpërim

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF (3)

Allahu nuk është vetëm paralajmërues, por edhe garantues i dënimit për atë
që nuk e ndjek paralajmërimin e Zotit.
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përgjithshëm, kurse kur vjen fjala për pa-
ralajmërim në besim, atëherë është ajeti i
katërt i sures Kehf i cili i paralajmëron
drejtpërdrejt ata që i përshkruajnë Zotit
fëmijë. 

Në ajetin e dytë, siç thamë më parë,
Allahu (xh. sh.) i ka dhënë përparësi në
renditje paralajmërimit, duke mos e thek-
suar objektin (grupin) e njerëzve që i pa-
ralajmëron, por shpalos vetëm veprën për
të cilën i paralajmëron, përkatësisht
vetëm pasojën që rrjedh nga mosrespek-
timi i rrugës së Kuranit, pra, dënimi i
ashpër �– be’sun shedidun. 

Dënimi në gjuhën arabe shprehet për-
mes disa fjalëve, por më të njohurat janë
dy:            adhabun dhe         be’sun. Dal-
limi mes këtyre dy fjalëve sinonimike të
përafërta qëndron në disa pika: a) adhabi
është dënim që kryesisht bëhet në Botën
Tjetër, kurse be’sun është dënim që bëhet
në këtë dhe në Botën Tjetër; b) adhabi
mbulon më shumë dënimin fizik të nje-
riut, kurse be’sun ka dënimin shpirtëror
dhe fizik. Nga vetë fjala        be’sun rrjedh
fjala         bu’sun (ankth), por nga e njëjta
fjalë kuptohet edhe forca fizike.

Nëse i analizojmë thellësisht dallimet
mes këtyre dy lek s emave, atëherë shohim
se be’sun është më e për gji th shme se
adhabun. Pra, nëse në rastin konkret pa-
ralajmërimi qenka bërë me fjalën
be’sun, atëherë nënkuptojmë se Qitapi
dhe Abdi në suren Kehf paskan ardhur
për të na paralajmëruar për një pikëllim
dhe dënim që fillon qysh në këtë botë dhe
pastaj vazhdon në Botën tjetër. Pra, është
e gabuar të thuhet se padëgjueshmëria
ndaj Qitapit dhe Abdit ka dënim vetëm në
Botën Tjetër, përkundrazi dënimi fillon
qysh në këtë botë, sepse qëllimi i Kuranit
në rend të parë është të vendosë rend në

këtë botë, pastaj, përmes nënshtrimit në
rregullat e lojës së kësaj bote, t’u sigurojë
edhe botën tjetër. 

Kur jemi te paralajmërimi për dënim
shohim se këtu Allahu (xh. sh.) ka përdo-
rur edhe togun nga Ai. Dihet se
njeriu do ta vuajë vetëm pasojën e ve-
prave të veta, por Allahu (xh. sh.) e për-
dor këtë frazë për të shprehur sigurinë
dhe domosdoshmërinë e dëshpërimit dhe
dënimit të atij që dëshiron të jetojë pa Qi-
tapin dhe pa Abdin. Pra, meqë këto dy
ajete flasin për gjëra të përgjithshme të
fesë dhe të jetës, e jo për çështje parciale,
atëherë duhet ngulitur mirë në kokë se ai
që përpiqet në përgjithësi ta ndërtojë
jetën pa Qitapin dhe Abdin, dështimin e
ka të garantuar prej Allahut. Kjo frazë
nga Ai, e lufton fuqishëm psikologjinë e
njeriut që përpiqet jetën e vet ta ndërtojë
ndryshe nga sistemi kuranor. Çdo model,
ideologji apo botëkuptim tjetër për jetën,
që bie ndesh me thelbin e mësimeve ku-
ranore, dështimi i saj është i garantuar
nga Allahu. Pra, në një mënyrë Allahu
(xh. sh.) në këtë ajet më shumë del si ga-
rantues dhe sigurues i sistemit hyjnor në
Tokë, sesa si Dënues i domosdoshëm i
keqbërësve. 

Po ashtu, duhet spikatur edhe një
moment tjetër. Allahu (xh. sh.) frazën

nga Ai, e ka përdorur vetëm për
paralajmërimin, kurse për përgëzimin jo.
Kjo reflekton një kuptim tjetër të provuar
nga eksperienca njerëzore, p.sh. nëse do
të parashtrohet pyetja: për çka vuan më
shumë bota: për moszbatim të dënimit
ndaj keqbërësit, apo për mosshpërblimin
e njerëzve të mirë? Sigurisht, problem
kyç i botës është mosndëshkimi i keqbë-
rësve, sepse kur të jenë të ndëshkuar të
këqijtë, shpërblimi i të mirëve rrjedh vet-

vetiu. Njeriu nuk mund të jetojë i qetë
vetëm aty ku ka pasuri apo mirëqenie
materiale, por aty ku është e garantuar se
e keqja dënohet. Jo rastësisht sot nëpër
botë luftohet për gjykata të drejta dhe të
pavarura, dhe jo për qendra shpërbli-
mesh, sepse kur gjykata të jetë e drejtë
dhe ndëshkuese ndaj meritorit, atëherë
është edhe shpërblyese ndaj atij që i është
bërë zullum. Pra, Allahu nuk është vetëm
paralajmërues, por edhe garantues i dëni-
mit për atë që nuk e ndjek paralajmëri-
min e Zotit. 

Menjëherë pas paralajmërimit dhe
përgëzimit, Allahu (xh. sh.) e transferon
ligjërimin brenda në Xhenet, ku i paraqet
banorët e tij përmes rrethanorit të gjen-
djes “makithine-duke qëndruar”, duke i
përjetuar të mirat e Zotit në pafundësi:
“Duke qëndruar në të përgjithmonë.”
(Kehf, 3) Kjo si fillim na mëson se për-
gëzimi (premtimi për shpërblim) nuk
duhet robëruar vetëm brenda prangave të
fjalëve, por kërkohet përpjekja e menjë-
hershme e realizimit të tij, që dikush ta
përjetojë realisht atë. Një nga shpërblimet
e mëdha që Zoti (xh. sh.) ka caktuar për
besimtarët që punojnë punë të mira e ka
shëmbëllyer në ajetin e tretë të kësaj su-
reje “Duke qëndruar në
të përgjithmonë.”. Përzgjedhja e fjalës

� “duke qënd r u ar” ajetit i jep një
ngjyrim kuptimor dhe emocional më të
fuqishëm, sepse rrënja (e fjalës)          
mkth, tregon qëndrim dhe pritje. Pra, be-
simtarët do të qëndrojnë në xhenet dhe
vazhdimisht do të presin shpërblime të
reja. Përzgjedhja e kësaj fjale tregon se
shpërblimi është i përhershëm, i cili va-
zhdimisht përditësohet duke i bërë be-
simtarët që çdoherë të presin një
shpërblim ndryshe nga i pari. 

Shkruan: Prof. Shaqir Fetahu

Me gjithë zhvillimin e hovshëm
të gjinisë njerëzore në sferën
tekniko-materiale, njeriu mo-

dern po përjeton krizën më të madhe
shpirtërore dhe morale, e cila ngadalë po
e denigron dhe shkatërron qenien e tij
psikofizike. Sot njeriu modern po rrezi-
kohet nga anomali të ndryshme si: nar-
komania, prostitucioni, varfëria, vrasja,
shkatërrimi, luftërat etj.. Ajo që po merr
hov në botë, e tashmë edhe në këtë nën-
qiell, është bixhozi  që po shprehet në
forma të ndryshme, siç i emërtojnë  si
“lojëra të fatit”, skedina sportive, kazino,
lojëra me zar, me letra, poker, makineta,
lotari të ndryshme etj. Fatkeqësisht, në

vendet tona po përhapen si kërpudha në
vendbanime të ndryshme, në veçanti në
vende qendrore, afër objekteve eduka-
tivo-arsimore, shkollave, fakulteteve, ob-
jekteve fetare si: xhami e kisha, çerdhe
për fëmijë etj. Ajo që trishton dhe është
edhe me rrezikshmja, është indiferen-
tizmi i vetëdijshëm apo i pavetëdijshëm
për pasojat destruktive dhe të pashërue-
shme që mund të sjellë kjo gjendje.
Zhvillimi i tyre po duket si anarkik dhe
kaotik, pa ndonjë kujdes nga subjektet
shoqërore-politike dhe më gjerë.
Zanafilla: nga nëntoka, nga mafia...
Nuk ka dyshim se zhvillimi i tyre

kudo në botë ka për qëllim përfitimet ma-
teriale dhe pasurimin e individëve apo
grupeve të ndryshme, që zanafillën e

kanë nga nëntoka dhe ato mafioze, që dë-
shirojnë të shterin edhe atë më të shtren-
jtën tek individët dhe familjet dhe në këtë
mënyrë edhe të shoqërisë në përgjithësi.
Të mendohet se janë pa ndonjë qëllim
strategjik dhe afatgjatë, do të ishte një
naivitet dhe mendjelehtësi.

Depërtimi i tyre bëhet nga shkaqe
subjektive, që mund të përmblidhen nga
skamja, varfëria, varësia, kriza eko-
nomke, papunësia, paaftësia, negli-
zhenca, deprimimi, pesimizmi etj.. Si dhe
nga ato objektive, si rast i volitshëm për
të përfituar materialisht, pasurim me djer-
sën e të tjerëve.

Islami, duke pasur për qëllim indivi-
din, familjen dhe shoqërinë e shëndoshë,
parasheh parime hyjnore të cilat e defi-
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Lojërat e fatit dhe pasojat 
e tyre në shoqëri

AKTUALE

Islami është i qartë në qëndrimin e tij ndaj lojërave të fatit: ato i sheh shumë të dëmshme për
jetën njerëzore dhe si të tilla i ndalon rreptësisht; sikurse që ndalon edhe shumë veprime të tjera.

Kurani famëlartë është i qartë në ndalimin e lojërave të fatit, çfarëdo lloji qofshin ato (shih:
Maide: 90-91), bixhozin e ndalon edhe vetë Muhamedi (a. s.), ndërsa më vonë kjo është bërë edhe

me Konsensusin e Dijetarëve Islamë, që është njëri ndër burimet kryesore të Sheriatit.



nojnë rrugën e vërtetë me tipare të natyr-
shme të zhvillimit të jetës njerëzore në të
gjitha sferat, duke mos dëmtuar askënd.
Pasurimet e parapara sipas Islamit janë
racionale, të natyrshme, të frytshme dhe
plotësisht të drejta. Ajo është dydimen-
sionale: angazhim i plotë i veprimtarisë
së individit dhe shoqërisë që me punën e
tij të shfrytëzojë të mirat e kësaj bote të
dhuruara nga i Madhi Zot, me qëllim që
njeriu të kënaqë jetën materiale dhe fizike
për të kryer misionin e tij hyjnor si më-
këmbës i Zotit në Tokë, për të kultivuar të
mirën dhe duke e zbehur atë që është de-
struktive dhe që e largon njeriun nga ajo

që është e mirë: angazhimi i plotë i asaj
shpirtërores, e cila e moralizon dhe e hu-
manizon jetën e njeriut dhe e lidh atë me
botën transcendentale, në të cilën do të
jetojë pas kësaj, në botën materiale. Pra,
Islami e koncepton njeriun si natyrë dy-
dimensionale: materiale dhe shpirtërore,
mesi i të cilave patjetër të jetë i ekuili-
bruar, për t’i dhënë të drejtën secilës prej
tyre.

Islami e definon natyrën e njeriut si të
kufizuar në aftësitë e tij fizike dhe inte-
lektuale, andaj ia ka përcaktuar të drejtat
e tij, si dhe sferat ku ai ka të drejtë të lë-
vizë dhe të shfrytëzojë gjithçka që ka le-

juar i Madhi Zot, dhe sferën tjetër në të
cilën njeriu duhet të jetë i shmangur në
veprimin e vet, sepse është e dëmshme
për vetë njeriun dhe shoqërinë.

Islami është i qartë në qëndrimin e tij
ndaj lojërave të fatit: ato i sheh shumë të
dëmshme për jetën njerëzore dhe si të
tilla i ndalon rreptësisht; sikurse që nda-
lon edhe shumë veprime të tjera. Kurani
famëlartë është i qartë në ndalimin e lo-
jërave të fatit, çfarëdo lloji qofshin ato,
me këto fjalë:
“O ju që besuat, s’ka dyshim se

vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shig-
jetës (për fall) janë vepra të ndyta nga
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shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të
jeni të shpëtuar. Shejtani nuk dëshiron
tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe
bixhozit të hedhë armiqësi mes jush,
t’ju pengojë nga të përmendurit Zotin
dhe t’ju largojë nga namazi. Pra, a po
i jepni fund (alkoolit e bixhozit)?”
(Maide: 90-91)

Në bazë të këtij ajeti kuranor, bixho-
zin e ndalon edhe vetë Muhamedi (a. s.).
Më vonë kjo është bërë edhe me Kon-
sensusin e Dijetarëve Islamë, që është
njëri ndër burimet kryesore të Sheriatit.

Bixhozi dhe format e tij janë të nda-
luara te të gjitha religjionet, te të gjitha
besimet që ekzistojnë në botë. Në shumë
vende ka qenë e ndaluar me ligj. Në
SHBA zyrtarizohet në vitet 1931 në Ne-
vada dhe Çikago dhe prej kësaj kohe
merr hov në të gjitha vendet e botës. Si
dukuri e gjejmë qysh në kohën e kine-
zëve në vitin  969 para erës sonë. Islami
e gjen në kohën e injorancës tek arabët
etj.

BIXHOZI-SHKATËRRUES I INDIVIDIT
DHE SHOQËRISË

Islami, me qëllim të definimit më të
qartë të bixhozit, atë e quan ndyrësirë dhe
vepër të djallit. Me këtë synon të shpje-
gojë se kjo dukuri është ajo që e shkatër-
ron individin dhe shoqërinë, duke i dhënë
nivelin më të ulët të vlerës, që të dërgon
drejt pafundësisë dhe amoralitetit, drejt
destruktivitetit, çmendurisë, prishjes, rre-
nës, vrasjes, diskriminimit, shtypjes, vje-
dhjes, korrupsionit etj, dhe në këtë
mënyrë shndërrohet në kancer të dinjite-
tit njerëzor nga i cili rrjedh çdo e keqe.
Në të gjitha ndalesat, Islami kërkon nda-
lim të tyre, ndërsa për të treguar rrezikun
e bixhozit, Islami atë e definon në mëny-
rën e ikjes nga kjo e keqe, se vetëm në
këtë mënyrë mund të gjesh shpëtim në të
gjitha aspektet. E kundërta e kësaj, do të
thotë shkatërrim të gjithçkaje që ka të
bëjë me njeriun dhe me dinjitetin njerë-
zor.

Andaj, shkurt thënë: Islami rreptë-
sisht e ndalon çdo lloj të bixhozit - qoftë
i formave klasike, qoftë i formave mo-
derne, me të cilat ballafaqohet sot njeriu.

Këtë parim të Islamit sot e vërteton
edhe vetë koha - qoftë të nivel më të
gjerë, qoftë në atë më të ngushtë.

Bixhozi dhe format e tij bashkëko-
hore sot po e shkatërrojnë vullnetin kon-
struktiv të individit e me këtë edhe të
shoqërisë. Njeriu modern, duke u kapur
ngushtë me bixhozin, i ngushton dhe i
mbyll dyert e potencialeve të tij fizike
dhe intelektuale, duke i mbuluar ato me
neglizhencë, avashllëk, energji negative,

pesimizëm, mbyllje në vete, vrasje të per-
sonalitetit, zhdukje të ndjenjave, ngritje
të depresionit, të stresit etj. dhe e gjithë
kjo transferohet në familje dhe në sho-
qëri. Ajo që në këtë moment harrohet,
është se të gjitha format e bixhozit apo lo-
jërave të fatit janë përpiluar vetëm me një
alternativë: për të fituar vetë pronari i
tyre.

Kjo natyrë e humbjes së subjektivite-
tit sjell në skamje dhe varfëri të skajshme,
e cila e shkatërron atë që është e shenjtë
në Islam - e drejta e pasurisë. Praktika ka
treguar se të gjithë bixhozxhinjtë kanë
përfunduar në skamje të trishtueshme,
saqë ka humbur krejt pasurinë që ka
pasur, duke u bërë subjekt lëmoshe, i
varur  nga alkooli dhe narkomania, kinse
me qëllim të daljes nga kjo situatë e vë-
shtirë. Të shumtët përjetojnë edhe
zhdukje të familjes dhe vjen deri te vetë-
vrasja. Prishja e familjes është njëra ndër
pasojat më të rënda të bixhozit. Mosdu-
rimi, stresi, varësia nga droga, deprimimi,
dhe shumë gjendje të tjera nervore sjellin
deri te vrasjet në mes bashkshortëve,
ndarje në mes tyre, në prostitucion me
qëllim të vazhdimit të jetës etj.

Bixhozi është një sëmundje shpirtë-
rore, që futet thellë në qenien e individit,
duke e robëruar personalitetin e tij dhe e
dërgon aty ku dëshiron. Kjo gjendje e bën
individin të varur psikikisht dhe ai bën
gjithçka për t’u marrë me të: shet pasu-
rinë dhe gjithçka që ka, vjedh njerëz të
ndryshëm, kryen vjedhje të shtëpive, po
bile edhe të bankave të ndryshme; ndon-
jëherë kryen edhe vepra të shëmtuara, të
rënda si: lëndime, kidnapime dhe vrasje,
vetëm e vetëm për të arritur një lloj pa-
surie për t’u marrë me bixhoz.

Bixhozi dhe të gjitha lojërat e fatit e
shkatërrojnë më të shtrenjtën - kohën.
Lojërat e fatit, e në veçanti bixhozi, është
një e keqe që individin e lë në pritje të
epilogut të lojërave të ndryshme të fatit.
Koha është begatia më e shtrenjtë e Zotit,
dhuruar njeriut. Këtë e tregon të betuarit
e Zotit në shumë ajete uranore,  në të gji-
tha pjesët e kohës, me qëllim që të tregojë
në vlerën  e kohës dhe qëllimin e saj.
Koha i është dhënë njeriut  për të njohur
Krijuesin dhe për ta mbushur atë (kohën)
me vepra të mira. Njeriu gjatë marrjes me
bixhoz dhe lojërat e fatit, së pari humb
kohë për të luajtur me to, e pastaj humb
kohë deri sa pret rezultatet e saj (të lojës).

Humbja e kohës gjatë marrjes me bi-
xhoz dhe me format e saj shkatërron çdo
shtresë të shoqërisë, në veçanti atë të
renë, e cila duhet të merret me dije e pro-
fesionalizim. Rinia jonë, jo që humb
mundësinë për shkollim dhe profesiona-

lizim, por në të njëjtën kohë i shkatërron
institucionet arsimore e akademike, e kjo
do të thotë: e shkatërron ardhmërinë e be-
simit dhe të kombit.
Përfundim: presim zgjidhje të pro-

blemit!
Bixhozi, si dhe të gjitha format e tij

si: lojërat e fatit, kazinotë dhe të tjerat,
janë një e keqe e madhe e shoqërisë dhe
si të tilla mëkat i madh, saqë pasojat e
tyre negative dhe destruktive janë të pa-
numërta. Sot, në botën moderne është
shumë e zhvilluar dhe ekziston një kon-
kurrencë e fuqishme në mes të qeverive
dhe nëntokës për dominim në këtë sferë.
Derdhen në to me qindra e miliarda dol-
larë dhe fitohen po aq, ndoshta edhe më
shumë. Në të njëjtën kohë bëhen strategji
që ta zhvillojnë edhe në vendet tjera të
botës, qofshin ato të zhvilluara apo të pa-
zhvilluara, me qëllim të mbajtjes së mo-
nopolit në botë. Islami kërkon angazhim
maksimal që me të gjitha potencialet fi-
zike dhe intelektuale të evitohen nga mesi
shoqëror. Indiferentizmi i kohës do të
ishte njëri ndër faktorët kyç në zhvillimin
e të keqes që quhet bixhoz. Sot, në meset
tona po depërton në vendet kyç dhe stra-
tegjike me qëllime të prishjes së moralit,
dobësimit të dinjitetit fetar e kombëtar,
zbehjes  së vetëdijesimit kombëtar tek
rinia, largim nga obligimet thelbësore të
shoqërisë me qëllim të ngufatjes së ener-
gjisë pozitive tek faktorët e ndryshëm po-
litikë, fetarë e ekonomikë, me qëllim të
realizimit të qëllimeve të tyre. Duke e
parë rrezikun, tashmë në vendet perëndi-
more kanë filluar që t’i sistematizojnë ob-
jektet e bixhozit, duke i larguar ato jashtë
vendbanimeve dhe institucioneve kyç të
shoqërisë. Fatkeqësisht, në Ballkan ato
janë të përqendruara në vendet qendrore
të qyteteve dhe fshatrave, që paraqesin
rrezik të madh në shkatërrimin moral,
ekonomik, fetar e kombëtar të popullatës.

Në këtë situatë të rrezikshme që po e
krijon bixhozi dhe format e tij, është obli-
gim fetar e kombëtar që kjo situatë të
analizohet mirë nga të gjitha aspektet,
duke marrë një aksion të përgjithshëm
nga të gjithë faktorët për sistemimin e
tyre që sadopak të zbutet situata, me qël-
lim të evitimit të këtij fenomeni të rre-
zikshëm  dhe shumë të dëmshëm. Kam
bindje se subjektet qeveritare, ato fetare,
akademike dhe edukativo-arsimore, me
një bashkëpunim të mirëfilltë dhe të sin-
qertë, do ta zgjidhnin ashtu siç duhet kon-
form kërkesave të vetë popullatës, në
dobi të shoqërisë.

(Autori është Myfti i Myftinisë së
BFI, Gostivar)
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Shkruan:  Zulhixhe Zimeri

S’do mend se jo të gjitha llojet e
ushqimeve janë të lejuara për be-
simtarin islam, sepse ekzistojnë

edhe ushqime të cilat janë të ndaluara. Sa
u përket ushqimeve të ndaluara me tekst
autentik, besimtari islam as që e vë në di-
lemë ndalesën e tyre dhe ato ngelin të
ndaluara në çdo rast, me përjashtim kur
njeriu është i detyruar të konsumojë nga
ai ushqim aq sa për të mbijetuar. Mendoj
se ky veprim është lehtësim (Ruhsa), që
besimtarin islam e liron nga përgjegjësia,
edhe pse  produkti, në esencë, edhe më
tutje ngel i ndaluar (haram). Por, kur fla-
sim për ushqimet e lejuara për besimta-

rin islam sipas parimeve të përgjithshme
islame, edhe ato në disa raste janë të nda-
luara (haram),  siç është rasti i ushqimit të
vjedhur, apo të uzurpuar. Kjo ndalesë
bëhet për shkak të rrethanave që vijnë
nga jashtë (aksidentale), të cilat  ushqi-
min e bëjnë të ndaluar për shkak të rre-
thanave (haram li-gajrihi).

Pra, në parim, mund të themi se të gji-
tha ushqimet janë të lejuara, me përja-
shtim të atyre ushqimeve që janë të
ndyra, të dëmshme, të papastra, nar-
kotike, dehëse dhe pronë e tjetrit. Nga
kjo nënkuptohet se Allahu (xh. sh.) në
metodologjinë e ndalimit paraqiti një
koncept të qartë, ku përmend ushqimet e
ndaluara, e kjo nënkupton se sendet që

nuk përmenden janë të lejuara. Allahu
(xh. sh.) thotë:

“O ju që besuat, hani nga të mirat
që ju kemi dhënë, dhe falënderoni Al-
lahun, nëse jeni që vetëm Atë e adhu-
roni. (Allahu) Jua ndaloi juve vetëm të
ngordhëtën, gjakun, mishin e derrit
dhe atë që theret (ngrihet  zëri me të)

jo në emër të Allahut. E, kush shtrën-
gohet (të hajë nga këto) duke mos te-
pruar, për të nuk është mëkat. Vërtet
Allahu fal, është mëshirues.”

Në ajetin tjetër thuhet:

“Ju janë ndaluar juve (t’i hani)
ngordhësirat, gjaku, mishi i derrit, ajo
që theret jo në emër të Allahut, e ngu-
fatura, e mbytura, e rrëzuara, e
shpuara (nga brirët e tjetrës), ajo që e
ka ngrënë egërsira, përveç asaj që ar-
rini ta therni (para se të ngordhë), e ajo
që është therur për idhujt dhe ajo që
ndahet në short. Kjo është mëkat ndaj
Allahut (xhel-le xhelaluhu).”

Nga dy ajetet e para vihet në pah se
ndalesat janë katër llojeshe. Ajeti i tretë,
ndërkaq, i sures El Maide, duke i detajuar
ato ndalesa, i radhit dhjetë prej tyre:
ngordhësirat, gjaku, mishi i derrit, ajo që
theret jo në emër të Allahut, kafsha e ngu-
fatur, kafsha e mbytur, kafsha e rrëzuar,
kafsha e shpuar (nga brirët e tjetrës), kaf-
sha të cilën e ka ngrënë egërsira dhe nuk
është therur, kafsha që është therur për hir
të idhujve.  

Sipas Islamit,  nëse ushqimet i shi-
kojmë nga aspekti i lejimit dhe ndalimit
të tyre, në përgjithësi, ato ndahen në dy
lloje, që janë:

Ushqime të lejuara
Ushqime të ndaluara

Nëse ushqimet i shohim nga prejar-
dhja e tyre, atëherë klasifikimin e tyre
mund ta bëjmë në dy lloje, që janë:

Ushqime bimore (botanike),
Ushqime shtazore (nga kafshët).

Ushqimet bimore (botanike)
Ushqimet bimore (botanike) për-

fshijnë llojin më të madh të ushqimeve,
saqë dijetarët deri më sot kanë njohur dhe
konstatuar afër 40 milionë lloje të tyre.
Për nga natyrshmëria e tyre, ndahen në
disa grupe, që përfshijnë:

Drithërat, siç janë: gruri, elbi, tër-
shëra, meli, orizi etj.,

Bimët që kanë fryte dhe pemët, siç

janë: ulliri, fiku, dardhat, mollët, rrushi
etj.

Bimët bishtajore, si fasulja, bizelja,
thjerrëza etj.,

Perimet, si marulja, lakra, kastra-
veci, qepa, hudhra etj.

Sa u përket ushqimeve bimore (bota-
nike) që konsumohen, parimisht të gjitha
janë të lejuara (hallall), me përjashtim të
atyre që janë:

Të papastra dhe të dëmshme apo
helmuese për organizmin e njeriut; dhe

Ushqimet narkotike, dehëse.

Nga kjo që thamë, mund të nënkup-
tojmë që bimët të cilat janë të ndyta (të
pista), apo janë të përziera (të përlyera)
me ndotje (ndyrësirë), nuk hahen,  re-
spektivisht janë të  ndaluara (haram). Gji-
thashtu, edhe ushqimi i pastër, po u  ndot,
nëse pastrohet,  atëherë ai mund të hahet
(është hallall);  e nëse nuk mund të pa-
strohet,  atëherë konsumimi i tij është i
ndaluar. Për ndalimin e ushqimeve që
janë të dëmshme apo helmuese për orga-
nizmin e njeriut vërtetojnë shumë argu-
mente tekstuale, e në mesin e tyre edhe
ajeti kuranor ku përcakton kriteret për
lejim, ku Allahu (xh. sh.) thotë: 

“U lejon ushqimet e këndshme dhe
u ndalon ato të pakëndshmet.”

Këtë e vërteton hadithi i Pejgamberit
[alejhis-selam] i transmetuar nga Ibni
Shihabi, ky nga Ubejdullah ibn Abdullah
ibn Abasi, nga Mejmuneja (r. a.), që
thotë:  Në një rast është pyetur Pejgam-
beri  [alejhis-selam] për miun që  bie në
tëlyen dhe aty ngordh. Për këtë është për-
gjigjur kështu:

“Nëse ai është i ngurtë, pastrojeni
(hiqeni) atë (miun) dhe atë që është për-
reth (tëlyenin), pastaj mund ta hani atë.
Në hadithin e Ibni Omerit, ndërkaq, thu-
het:  “e nëse ai është i lëngët, atëherë
derdheni atë (tëlyenin)”. 

Nga kjo nënkuptohet se sikur të lejo-
het ngrënia e ushqimit të ndotur, Pejgam-
beri [alejhis-selam] nuk do të kishte
urdhëruar që tëlyeni i lëngët të derdhej.

Sa u përket ushqimeve bimore narko-
tike që  dehin, të gjithë dijetarët islamë
janë unikë në mendimet e tyre se konsu-

mimi i tyre pa dyshim është i ndaluar
(haram), për të gjitha llojet e lëndëve nar-
kotike, si: hashash, marihuanë, afion, ko-
kainë etj.  Ushqimin e  tillë e bëjnë të
ndaluar  shumë argumente, ndërsa  ne do
të përmendim hadithin e transmetuar nga
Ummu Seleme,  që  thotë:

“I dërguari i Allahut  [sal-lall-llahu
alejhi ve sel-leme] e ka ndaluar (konsu-
mimin) e çdo lënde dehëse, si dhe çdo
lënde që dobëson dhe vyshk.”

Nga ky hadith kuptohet qartë se çdo
lëndë dhe send që  në gjymtyrët dhe pje-
sët e trupit të njeriut shkakton dobësi, vy-
shkje, demoralizim, mpirje etj., përdorimi
i lëndës së tillë është i ndaluar (haram).
Ushqimet shtazore (nga kafshët)
Dijetarët islamë, duke hulumtuar për

shtazët që mund t’i konsumojë  njeriu,
duke u mbështetur në natyrshmërinë e je-
tesës së tyre,  kafshët i ndajnë në dy lloje:
gjallesa ujore,  gjallesa tokësore.
Gjallesat ujore 
Gjallesa ujore janë ato gjallesa që je-

tojnë vetëm në ujë, pra që nuk kanë mun-
dësi të jetojnë në të thatë. Sa u përket
gjallesave që jetojnë në ujë, Allahu (xh.
sh.) në Kuranin famëlartë thotë: 

“Gjahu dhe ushqimi në det ju është
lejuar si kënaqësi për ju dhe për udhë-
tarët.” (El Maide: 96)

Në hadithin e transmetuar nga Ebu
Hurejreja (r. a.) thuhet : “Një njeri e pyeti
Pejgamberin [sal-lallahu alejhi ve sel-
leme]: O i dërguari i Allahut, ne udhë-
tojmë shpeshherë nëpër det, kurse me
vete kemi ujë vetëm sa për të pirë; a
mund të marrin avdes me ujë deti? Pej-
gamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-leme]
tha:

“Ai (uji i detit) është i pastër dhe
ngordhësirat e tij janë të lejuara.” 

Sa i përket konsumimit të gjallesave
ujore, dijetarët islamë janë unanimë në
qëndrimin e tyre se konsumimi i të gjitha

Llojet e ushqimeve të lejuara 

USHQIMET E LEJUARA DHE LICENCA E STANDARDIT  “HALLALL” (3)

Të gjitha ushqimet janë të lejuara, me përjashtim të atyre ushqimeve që janë të ndyra, të dëmshme, të
papastra, narkotike, dehëse dhe pronë e tjetrit. Nga kjo nënkuptohet se Allahu      (xh. sh.) në metodologjinë

e ndalimit paraqiti një koncept të qartë, ku përmend ushqimet e ndaluara, e kjo nënkupton se sendet që
nuk përmenden janë të lejuara.
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llojeve të peshqve është i lejuar (hallall),
përveç peshkut që ngordh vetvetiu, pa
ndonjë shkak, dhe që del mbi sipërfaqen
e ujit i kthyer me barkun lart;  peshku i
tillë nuk hahet. Peshqit që ngordhin për
ndonjë arsye, siç është të ftohtit, tempe-
ratura e lartë, apo ndonjë mënyrë tjetër që
përdoret për gjueti, lejohet konsumimi i
tyre. 

Sipas mendimit të dijetarëve të me-
dhhebi hanefij, nuk lejohet ngrënia e mi-
shit të kafshëve që  jetojnë në ujë e që
nuk i takojnë familjes së peshqve, e këtë
mendim e mbështesin në hadithin e Pej-
gamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-leme],
ku thotë:

Transmetohet nga Ibni Omeri (r. a.),
i cili ka thënë: I dërguari i Allahut  [sal-
lall-llahu alejhi ve sel-leme] ka thënë:
“Na janë lejuar neve (që t’i hamë) dy co-
fëtina dhe dy gjaqe: cofëtinat janë: pe-
shku dhe karkaleci, kurse gjaqet janë:
mushkëritë e zeza dhe shpretka.”
Gjallesat tokësore
Kafshët-gjallesat tokësore konsidero-

hen ato kafshë që  jetojnë vetëm në tokë.
Edhe gjallesat-kafshët që  jetojnë vetëm
në tokë ndahen në dy lloje kryesore,  që
janë:

Kafshë
Shpezë

Dijetarët islamë si kafshët,  ashtu
edhe shpezët (shpendët) i ndajnë në dy
lloje, që janë

Kafshë – shpezë shtëpiake
Kafshë – shpezë të egra
Sa u përket kafshëve shtëpiake, siç

janë: deveja, lopa, buallica, delet, dhitë -
të gjithë dijetarët janë unanimë se mishi i
këtyre kafshëve hahet dhe konsumi i tyre
është hallall, kurse mishi i mushkës dhe i
gomarit nuk janë të  lejuar. Sa i përket mi-
shit të kalit, sipas mendimit të medhhebit
hanefij, ngrënia e mishit të tij është e ur-
ryer (mekruhi tenzihen).

Kurse sa u përket kafshëve të egra
barngrënëse, si kaprolli, dreri, antilopa,
lepuri - të gjithë dijetarët janë unanimë se
mishi i tyre është i lejuar (hallall).

Në bazë të argumenteve autentike, di-
jetarët islamë përcaktuan dy rregulla të
rëndësishme, përmes të cilave i njohim
kafshët se mishi i tyre është i ndaluar për
myslimanët, e që janë:

Është i ndaluar (haram) mishi i çdo
kafshe dhëmbëshkyese, e cila copëtimin
e bën me dhëmbët e syrit.

Është i ndaluar (haram) mishi i çdo
shpeze që sulmon përmes kthetrave.
Therja (prerja) e kafshëve
Me nocionin “ dhebhun” ose: “dhe-

katun” (ar.) në kuptimin gjuhësor nën-
kuptojmë: prerje, therje, e këtë e vërteton
edhe ajeti kuranor ku Allahu    (xh. sh.)
thotë:

“Me përjashtim të asaj që e keni

therur (prerë).” Nocioni “Edh-dhe-
katu” në kuptimin e tij  esencial, ndër-
kaq, do të thotë: freskim, pastrim, që
nënkupton se therja e pjesëve të veçanta
të trupit të kafshës, që është e lejuar mbi
baza islame, bën edhe freskimin dhe pa-
strimin e mishit. Në kuptimin termino-
logjik të sheriatit islam, ndërkaq,
nënkuptohet: “Prerja e pjesëve të ve-
çanta të kafshës, mishi i të cilave lejo-
het islamikisht.”

Dispozita e therjes së kafshës është
kusht i lejimit të ngrënies së mishit të kaf-
shës që është e lejuar për myslimanin,
sepse asnjë lloj mishi nuk është i lejuar të
hahet nëse nuk bëhet therja islame, me për-
jashtim të mishit të peshkut dhe karkalecit.
Urtësia e therjes, ndërkaq, nënkupton ruajt-
jen dhe kujdesin ndaj shëndetit të njeriut.
Kushtet e therjes islame
Për të qenë therja legjitime dhe që të le-

johet konsumimi i mishit të asaj kafshe,
nxirren disa kushte,  disa prej të cilave
kanë të bëjnë me:

therësin
me kafshën që theret
me mjetin që ther
me mënyrën e therjes
Kushtet që kanë të bëjnë me therë-

sin
Kushtet që kanë të bëjnë me therësin

janë:
Therësi të jetë mysliman, ose ithtar i li-

brit të shpallur (i krishterë apo çifut). Nga
kjo nënkuptohet se nëse prerësi i kafshës
është ndonjë idhujtar, apo ateist, budist ose
i ndonjë feje tjetër joqiellore, mishi i asaj
kafshe është i ndaluar për myslimanët. Gji-

thashtu, nuk lejohet edhe mishi i kafshës
së therur nga murtedi (i dalë nga  Islami),
pavarësisht se çfarë feje tjetër ka pranuar
ose  nuk ka pranuar.

Therësi me veprimin e vet  të ketë për
qëllim therjen

Shqiptimi i Bismilahit para se të theret
kafsha  është kusht për lejimin e konsumi-
mit të mishit të saj.  Kushti plotësohet nëse
thuhet “Bismil-lah”,  apo çdo shprehje që
nënkupton madhërinë e Allahut, kurse sun-
net është të thuhet: “Bismil-lahi, vallahu
ekber.” Duhet të përmendim se juristët nga
medhhebi hanefij janë të mendimit se nëse
therësi nuk ka shqiptuar bismilahin me har-
resë, mishi i asaj kafshe është i lejuar për
myslimanin, por nëse bismilahin e ka lë-
shuar me qëllim, atëherë mishi i asaj kaf-
she është i ndaluar për myslimanin.
Kushtet që kanë të bëjnë me kafshën

që theret
Kafsha të jetë e gjallë në momentin e

therjes, sepse nëse kafsha është e ngordhur,
pra që në momentin e therjes nuk ka shenja
jete, mishi i saj është i ndaluar (haram).

Kafsha detyrimisht duhet të jetë prej
grupit të kafshëve të cilave  u hahet mishi,
sepse therja thjesht nuk e lejon kafshën që
në esencë është e ndaluar. Kafsha të jetë
prej atyre kafshëve që jeton në të thatë, në
tokë. Pra, therja islame është kusht vetëm
për kafshët tokësore, kurse kafshët ujore
janë të lejuara edhe pa therje.

Kushtet që kanë të bëjnë me mjetin
që ther

Mjeti i therjes duhet plotësuar vetëm
një kusht: duhet të jetë çarës ose  shpues,
që çan venat e qafës, të fytit dhe që shkak-
ton derdhjen e gjakut te kafsha. Për mjetin
therës dijetarët nuk kushtëzuan ndonjë
lëndë apo metal të caktuar, prandaj lejohet
prerja me çdo mjet që ka teh dhe pret, si
p.sh. hekur, çelik, qelq, eshtër  etj. 
Kushtet që kanë të bëjnë me mëny-

rën e therjes
Kafsha që  përgatitet për t’u therur nuk

guxon të maltretohet apo të dhunohet as
para 

therjes, as gjatë therjes. Që të lejohet
konsumimi i mishit të kafshës së therur, de-
tyrimisht duhet të priten këto pjesë:

Gabzherri – organi i përcjelljes së fry-
mëmarrjes

Laringu – fyti, organi për përcjelljen e
ushqimit

Arteriet e gjakut (arteriet karotide)
Sipas mendimeve  të Imam Ebu Hani-

fes dhe Imam Muhamedit,  nëse pritet shu-
mica e këtyre pjesëve, atëherë mishi i
këtyre kafshëve është i lejuar, kurse sipas
Ebu Jusufit minimumi që duhet të theret
është gabzherri dhe njëra nga arteriet.

Therja moderne dhe qëndrimi i Isla-
mit

Kur jemi te therja islame, detyrimisht
duhet potencuar se në kohën bashkëkohore
është zhvilluar një fushatë kundër therjes
islame,  me tendencë se therja e kafshës
sipas parimeve islame i shkakton dhimbje
dhe maltretim kafshës. Kjo fushatë mori
jehonë pas apelit që bëri Këshilli për Ruajt-
jen dhe Përkujdesjen ndaj Kafshëve në
Angli FAWC, i cili më 10 qershor 2003 i
bëri apel qeverisë angleze që të paranda-
lojë therjen e kafshës sipas metodës islame
dhe çifute. Në kohën bashkëkohore, për
therjen e kafshëve përdoren këto mënyra:
Përdorimi i pistoletës elektrike,  për

kafshët e mëdha (lopët). Përdorimi i pi-
stoletës, apo çekiçit elektrik, është në kun-
dërshtim me mësimet e sheriatit islam për
prerjen e kafshës. Edhe shkencërisht është
vërtetuar se kjo metodë, e quajtur “mag-
jepse”, i shkakton dhembje më të madhe
kafshës se sa prerja e rëndomtë. Në këtë
rast përdorimi i pistoletës me rrymë shkak-
ton çrregullim të sistemit nervor, plasjen e
arterieve të gjakut dhe ngeljen e gjakut në
mish, që shkakton potencial për mikrobe
dhe humbjen e kalorive të mishit. Nëse
shokimi është i patjetërsueshëm, atëherë
duhet të përdoret mjeti për shokim elektrik,
i kontrolluar me voltazh të ulët, që nuk do
të dëmtojë zemrën dhe trurin e kafshës dhe
që nuk rezulton me mbytjen e saj. Mjeti i
tillë i vihet  kafshës në pjesën e përparme
të kokës,  pa e  paralizuar  tërë kafshën. Kur
përdorimi i elektrikes është i nevojshëm
dhe zgjidhje e vetme,  duhet të plotësohen
këto kushte: 

Shpeza gjatë dhe pas therjes,  madje
edhe gjatë therjes, duhet të jetë e gjallë dhe
e shëndoshë.

Nëse është e detyrueshme, fuqia dhe
kohëzgjatja e shokut elektrik duhet përdo-
rur sipas tabelës së dhënë këtu.

Një shpezë që ngordh para therjes llo-
garitet e ngordhur dhe haram.

Duhet të dëshmohet se përdoret njerë-
zishëm.Nuk duhet ndalur gjakun që  rrjedh

pas therjes.
Vendi me ujë të elektrizuar që për-

doret për shpezët. Shpezëve gjatë therjes
u pritet arteria kryesore dhe ezofagu. Asaj
nuk i hiqet e tërë koka. Në kohën bashkë-
kohore nëpër thertore përdoren pishina
elektrike, përmes të cilave kalojnë shpezët,
e më pas theren. Në pishinën e mbushur
me ujët të pastër rrjedha elektrike lejohet
të jetë nga 12-25 volt me kohëzgjatje 15
sekonda. Nëse shpeza e kalon pishinën, ajo
pritet sipas rregullave islame, e nëse vjen
deri te ngordhja e saj, pra nuk i përballon
këtij procesi, mishi i saj është i ndaluar për
besimtarët islamë.
Aditivët, emulgatorët dhe llojet e

tyre
Për ta kuptuar se çka janë aditivët dhe

emulgatorët, patjetër duhet të kuptojmë
kiminë dhe proceset që  zhvillohen në për-
punimin e artikujve ushqimorë dhe në pro-
dhimin e ushqimit. Emulgatorët janë
substanca kimike speciale, të cilat përdo-
ren në ushqime dhe industrinë e ushqimit,
sepse pa përdorimin e tyre nuk do të mund
të prodhoheshin shumë ushqime, si p.sh.
majoneza, akullorja etj. Në rastet nor-
male, emulgatorët janë shumë të rëndë-
sishëm për ruajtjen e ushqimit nga
prishja dhe shfaqja e mykut, derisa llojet e
tjera e përmirësojnë vetëm dukjen
dhe konsistencën e ushqimit.
Emulgatorët përfitohen nga burimet

natyrale, siç janë të verdhët e vezëve, soja,
yndyra me prejardhje shtazore apo
mund të jenë me prejardhje sintetike, apo
gjysmë sintetike, përkatësisht me kombi-
nimin e prejardhjes natyrale dhe artificiale.

Shenjat e aditivëve dhe emulgatorëve
përmbajnë prefiksin E. 

Megjithatë, jo të gjithë emulgatorët
janë të dobishëm dhe të lejuar (hallall) për
përdorim nga  myslimanët, sepse ka prej
tyre që janë të ndaluar dhe ka prej tyre
edhe që janë të dyshimtë, për mos zbër-
thimin e tyre të lëndëve kimike.

(Vazhdon)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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Parametrat udhëzues për shokimme elektrikë
Lloj i kafshës Amperi Kohëzgjatja

(sekonda)
Pula
Qengji
Dhia
Delja
Demi
Lopa
Kau
Bualli
Struci
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Lidhur me ndodhitë e fundit krimi-
nale, që kishin për qëllim të shkaktojnë
huti në opinion e në të cilat, për arsye
akoma të paqarta, u përzien, bile, edhe
organet e instrumentalizuara gjyqësore,
jemi të shtrënguar të njoftojmë opinio-
nin për disa keqinformime dhe dezin-
formata që po qarkullojnë nëpër disa
media dhe portale.

Dëshirojmë të theksojmë me këtë
rast se është iluzore të thuhet se “Rei-
s’ul-Ulema është kthyer në BFI, i ndih-
muar nga parti të caktuara politike...”.
Për më tepër, është gënjeshtër dhe va-
zhdimësi e manipulimit të opinionit me
qëllim të dhënies të ndonjë farë “legjiti-

miteti” veprimit kriminel që ndodhi më
23 prill. E tërë kjo, sepse Reis’ul-Ulema
h. Sulejman ef. Rexhepi asnjëherë nuk
është larguar nga BFI dhe në kontinuitet
e ka kryer dhe po e kryen detyrën e vet
të shenjtë të prijësit të besimtarëve my-
slimanë të vendit.

BFI e RMV shpreh falënderimet dhe
respektin për subjektet politike të cilat
në këtë situatë të pakëndshme qëndruan
në anën e të drejtës dhe të vërtetës, duke
dëshmuar se u qëndrojnë besnik dety-
rave dhe obligimeve të veta që t’i shër-
bejnë popullit dhe proceseve
demokratike që po zhvillohen në sho-
qërinë tonë, karshi tendencave të errëta

dhe destruktive të grupeve dhe indivi-
dëve që rrotullohen edhe më tej në or-
bitën e mentalitetit dhe botëkuptimit
uniform e të njëtrajtshëm.

Sot e gjithmonë BFI e RMV do të
qëndrojë e drejtuar përpara goditjeve të
ulëta që kanë për qëllim të frenojnë pro-
ceset dhe zhvillimet avangarde në sho-
qëri, sikundër do të qëndrojë unike,
bashkë me të gjithë besimtarët mysli-
manë të vendit e më gjerë në mbrojtje
të përparimit të jetës fetare islame në
vend – thuhet në komunikatën e Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut. 

(24.04.2019)         

Në një takim me gazetarët më 24 prill,
2019, BFI ka thënë se personi Skender
Buzaku Gjykatës Themelore Shkupi 2 i ka
dorëzuar  dokumente  të falsifikuara, e
cila, pa bërë verifikimin e saktësisë së tyre,
ka marrë vendim që në Regjistrin Gjyqë-
sor të regjistrojë “të parin” që ka sjellë le-
trat aty. 

Dokumentet që kemi marrë nga Gjyqi,
për të parë gjendjen, janë një falsifikim
klasik – u tha në BFI, në takimin me ga-
zetarët. Ato janë tërësisht të pavërteta. Tek
to nuk përgjigjen as vulat, as procesverba-
let, kanë shtuar aty. 

“Vendimi i Gjykatës Themelore

Shkupi 2 nuk paraqet asgjë tjetër, veçse
falsifikim dhe tregon se ku është sistemi
juridik në Maqedoni. Gjykatësja Suzana
Donçevska ka marrë vendim të ndryshi-
mit të Kreut të BFI-së mbi bazë të një do-
kumenti qesharak, i cili është i falsifikuar”,
ka thënë Muhamer Vejseli, anëtar i Rija-
setit dhe drejtor i agjencisë “Hallall” në
kuadër të BFI-së. 

“Kjo tregon se pas këtij vendimi gjy-
qësor është politika dhe pushteti, të cilëve
iu konvenon për të fshehur pakënaqësitë e
qytetarëve. Këtë herë Qeveria në emër të
një gjykatëses ka kryer puç ndaj BFI-së.
Këto ngjarje janë puç i Qeverisë së Zae-

vit”, ka thënë ai. Kryeministri Zoran Zaev,
ndërkaq, në një prononcim të veçantë para
gazetarëve i ka mohuar këto pohime. Për-
faqësuesit e BFI-së para gazetarëve kanë
shprehur pritjet e tyre që ky “rast” të mbyl-
let sa më parë, gjithnjë në të mirë të my-
slimanëve të Republikës së Maqedonisë
dhe të vendit në tërësi, të ruajtjes së auto-
nomisë së institucionit fetar, të përparimit
të marrëdhënieve fetare e ndërfetare dhe
jo të përçarjes dhe të krijimit të konfuzio-
nit tek opinioni publik e më gjerë. Në këtë
kuadër, thanë ata, ndihmën e tyre duhet ta
japin Kuvendi i RMV, Qeveria, pushteti
gjyqësor, përfaqësuesit politikë etj.  

Të nderuar besimtarë, opinion publik dhe përfaqësues të korit
diplomatik në Maqedoninë e Veriut:

Pas analizave të dokumentacionit mbi të cilin është marrë ven-
dimi gjyqësor nga gjykatësja Suzana  Donçevska kundër Ba-
shkësisë Fetare Islame, i cili njëherësh paraqet ndërhyrje primitive
dhe të paprecedent ndaj autonomisë së BFI, kemi vendosur t’i pu-
blikojmë disa dokumente me sqarim, ku qartë shihet mashtrimi
dhe falsifikimi tendencioz, të cilin duan t'ia bëjnë popullatës my-
slimane në vend, por edhe institucionit fetar islam mbi 600-vjeçar
në RMV.

Në fotografinë e parë, në anën e majtë është vula aktuale e BFI
në RMV, ndërsa në të djathtë, vula me të cilën janë vulosur do-
kumentet e falsifikuara, në rastin konkret: Dorëzimi i dorëheqjes
së parevokueshme të Reis’ul-Ulemasë. Që në shikim të parë shi-
het se Libri Ikre në mes të vulës është më i madh tek origjinali,
sesa në vulën e përdorur nga falsifikatorët keqbërës.

Në fotografinë e dytë paraqesim po atë dokument të falsifi-
kuar, me të cilin mashtruesit pretendojnë ta paraqesin dorëheqjen
e Reis’ul-Ulemasë. Në pikat me numra të kuq ne do t’ju sqarojmë
të gjitha detajet me çka vërtetohet falsifikimi:

1. Memorandumi mbi të cilin është falsifikuar ky dokument

është i vjetër, të cilin BFI e RMV nuk e përdor më që prej vitit
2015. 

2. Vula, e falsifikuar.
3. Nënshkrimi, i falsifikuar i Reis’ul-Ulemasë h. Sulejman ef.

Komunikatë e BFI-së:
Reisi është në vendin e vet!

Janë shfrytëzuar vulat 
e vjedhura në vitin 2015!

Falsifikimi me të cilin u mor vendimi
gjyqësor kundër BFI-së

Rexhepi.
4. Ueb-faqja e vjetër www.bim.org.mk, e cila nga viti 2014

nuk përdoret më. Ueb-faqja aktuale e BFI-së, ndërkaq, është
www.bim.mk

5. E-mail adresa inekzistente e BFI: bim@bim.org.mk, ndërsa
adresa aktuale e BFI, tash e katër vite, është rija-
seti.bfi@gmail.com

6. Numri i regjistruar në librin zyrtar nuk ekziston (numër
imagjinar që nuk përputhet me numrat e regjistrit).

7. Dorëheqja e Reis’ul-Ulemasë së BFI nuk deponohet me
memorandum zyrtar dhe nuk vuloset me vulë zyrtare. Ajo është
akt personal dhe si e tillë deponohet vetëm me nënshkrimin e Rei-
sit.

Në fotografinë e tretë, do të publikojmë procesverbalin nga

mbledhja e jashtëzakonshme e Rijasetit të BFI, pra mbledhja e
falsifikuar - imagjinare e Rijasetit, e mbajtur më datë 30.03.2019
(e shtunë),  ku gjithashtu kemi vendos numrat rendor 8 dhe 9;

8. Numri 03-135 me të cilin është paraqitur para Gjyqit ky do-
kument kinse është regjistruar në librin zyrtar, është i falsifikuar.
Me numër rendor 03-135, në regjistrin zyrtar të BFI-së është reg-
jistruar: Vendim për pëlqim të Statutit të FSHI (Fakulteti i Shken-
cave Islame më datë 26.02.2019). Këtë do ta ilustrojmë me
fotografinë nr 6.

9. Se kjo mbledhje e Rijasetit është e rrejshme, dëshmojnë fak-
tet se nga 15 anëtarë të emërtuar si pjesëmarrës të kësaj mbledhje,
7 nuk janë anëtarë të Rijasetit, edhe atë:

-Ali Baragoni - mbi dy vjet, në pension;
-Skender Buzaku - mbi 4 vjet, i shkarkuar nga BFI
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Në Mbledhjen e Jashtëzakonshme të
Rijasetit në Fakultetin e Shkencave
Islame në Shkup, mbajtur më 23 prill
2019, në praninë e të gjithë myftilerëve
dhe/ose koordinatorëve të 13-të Myfti-
nive, Bashkësia Fetare Islame e RMV
doli me këto konkluzione: 

1. Kjo që po ndodh aktualisht me Ba-
shkësinë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut është pasojë e mo-
sndëshkimit të personave që morën pjesë
në puçin e vitit 2015 kundër BFI-së dhe
Kryetarit të saj;

2. Të mos preket autonomia kushte-
tuese e garantuar e Bashkësive Fetare në

RMV, në mënyrë të veçantë e BFI të
RMV, dhe puna e tyre të mos kontek-
stualizohet për përfitime zgjedhore e të
tjera, duke ruajtur autonominë e tyre me
çdo çmim;

3. Bashkësia Fetare Islame e RMV
nuk i njeh Kryetarin dhe Nënkryetarin e
Komisionit për Çështje Fetare të Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut;

4. Kërkohet që ndaj gjykatëses që ka
marrë Vendimin skandaloz të merren
masa në kuadër të sistemit gjyqësor;

5. U bëjmë thirrje Qeverisë dhe të gji-
tha organeve të saj: Larg duart nga Ba-
shkësia Fetare Islame e RMV!

6. Kërkohet ushtrimi i vërtetë i të gji-
tha pushteteve, jo vetëm i pushtetit ekze-
kutiv – gjithnjë në të mirë të të gjithë
qytetarëve, pa dallime fetare, etnike etj.

7. BFI e RMV ka qenë, është dhe do
të mbetet në anën e të drejtës, të funksio-
nimit të ligjit, të ruajtjes së qetësisë dhe të
paqes në vendin tonë, përtej veprimeve të
dyshimta, kokë më vete, ose të organi-
zuara, të cilat e pengojnë punën e rregullt
të institucioneve tona, në veçanti të BFI
të RMV, si Bashkësi Fetare e më shumë
popujve që jetojnë në RMV. 

Në Shkup, 23.04.2019 

- Shefqet Imerovski - koordinator, jo anëtar i Rijasetit
-Rejhan Mandak - asnjëherë nuk ka qenë anëtar i Rijasetit
-Pllumi Veliu - mbi 3 vjet, i shkarkuar nga BFI
-Adem Çorevski - koordinator, jo anëtar i Rijasetit
-Xhumejd Jashar - koordinator, jo anëtar i Rijasetit
Gjithashtu, në këtë dokument të falsifikuar janë përmendur

edhe disa myftilerë - anëtarë aktualë të Rijasetit, siç janë:  Rama-
zan Hasa - Myfti i Dibrës, Salim Sulejmani - Myfti i Strugës, Qani
Nesimi - Myfti i Tetovës, Abedin Imeri - Myfti i Kumanovës, Mu-
hamer Vejseli - Drejtor i agjencisë “Hallall”, Shaban Sulejmani -
Dekan i FSHI dhe Ibrahim Idrizi - Drejtor i Medresesë Isa Beu. Të
gjithë këta anëtarë të Rijasetit sot, më datë 25.04.2019, kanë dhënë
deklaratë të noterizuar se asnjëherë nuk kanë marrë pjesë në një
mbledhje të tillë dhe se emrat e tyre janë falsifikuar. Që të gjithë,
gjithashtu, kanë ngritur padi penale kundër përpiluesit të këtij
procesverbali, Pllumi Veliu.

Në fotografinë e katërt dhe të pestë është vazhdimësia e mble-

dhjes së falsifikuar dhe në fund është nënshkruar nga Pllumi Veliu
dhe është përdorur vula e falsifikuar e BFI, e shënuar me nr. 10.

Në fotografinë e gjashtë është dëshmia e librit zyrtar të BFI,
në të cilin është regjistruar:  Vendim për pëlqim të Statutit të FSHI,
e jo siç i është prezantuar Gjykatës:  Procesverbal për mbledhjen
e jashtëzakonshme.

Në fotografinë shtatë dhe tetë shihet qartë se fletëpagesat për
këtë proces gjyqësor janë paguar nga Skender Buzaku. Në raste të
tilla, për çdo veprim juridik të një institucioni, pagesa bëhet në
emër të Institucionit, e jo në emër privat.

Shërbimi për Informim i BFI 

Konkluzione të Bashkësisë Fetare Islame të RMV

Në amfiteatrin e Fakultetit të Studi-
meve Islame, më 17 prill, 2019, është
promovuar vepra “Ilmihal i zgjeruar” i
autorëve: Ali Zajmi, Resul Rexhepi dhe
Jusuf Zimeri,  e cila është përgatitur, mbi-
këqyrur e realizuar nga Bashkësia Islame
e Republikës së Kosovës (BIRK), Ko-
muniteti Mysliman Shqiptar (KMSH)
dhe Bashkësia Fetare Islame e Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut (BFI.RMV). 

Në këtë eveniment mori pjesë kryetar
i Bashkësisë Islame të Kosovës, myftiu
Naim ef. Tërnava, kryetari i KMSH-së,
Bujar ef. Spahiu, Reisi i BFI.RMV Su-
lejman ef. Rexhepi, me të gjithë myftile-
rët, drejtorin e  Medresesë Isa Beu,
dekanin e Fakultetit të Shkencave Islame
dhe kryetarin e Kuvendit të BFI.RMV,
pastaj përfaqësues nga Bashkësitë Islame
Shqiptare nga Zvicra dhe Gjermania, për-
faqësues të Këshillave të BI të Kosovës,
dashamirës të fjalës së shkruar, profesorë,
përfaqësues të jetës politike, kulturore,
studiues shkencorë etj.

Fjalë përshëndetëse mbajtën myftiu
Naim ef. Tërnava, kryetari i KMSH-së
Bujar ef. Spahiu, Reisi i BFI.RMV Su-
lejman ef. Rexhepi, fjalën promovuese e
mbajti kryeimami i BIRK-ut Sabri ef.
Bajgora, kurse fjalën falënderuese, Resul

ef. Rexhepi.
“Rëndësia e kësaj vepre është e ve-

çantë, jo për faktin se tek ne kanë mun-
guar ilmihalë e doracakë për njohuritë
fetare bazë, por si projekt dhe finalizim i
përbashkët i bashkësive tona fetare - rik-
then projektin e ulemasë sonë, të cilët në
fillet e literaturës islame në gjuhën
shqipe, kur shkruanin e botonin, kishin
për synim lexuesin e përbashkët të të gji-
tha trojeve tona, por që, siç dihet, një pro-
jekt i tillë nuk u realizua dot për shkak të
rrethanave shoqërore-politike e historike
nëpër të cilat kaluam si popull dhe si
vend” - theksoi myftiu Tërnava për pro-
jektin e ideuar, të realizuar dhe të finali-
zuar nga tri bashkësitë fetare islame
shqiptare. 

Më pas Bujar ef. Spahiu theksoi se
ky botim është një nevojë e kamotshme
e botimit për Shqipërinë dhe shqiptarët,
sepse për vite me radhë ka munguar  një
ilmihal zyrtar nga institucionet tona. Il-
mihali do të jetë një pikë referimi i gjithë
besimtarëve të vendeve tona,  si dhe do
të jetë pararojë  e përçimit të drejtë dhe
të saktë të mesazhit hyjnor, qoftë ana e
akaidit  dhe e edukimit fetar. 

Reisi i BFI.RMV, Sulejman ef. Re-
xhepi, shprehu falënderime  për tri Ba-

shkësitë Fetare Shqiptare për këtë arritje
me rëndësi fetare e kulturore.  “Jam i bin-
dur: do të shërbejë sot e shumë vite të ar-
dhme si një orientues për të gjithë ata që
dëshirojnë të njihen me bazat e besimit
islam. Një libër i këtillë që  e kemi në
dorë, i punuar me përkushtim dhe me zell
nga autorët e respektuar,  sigurisht që
është një pikë e rëndësishme uji në detin
apo oqeanin e pakufishëm të diturisë
islame,  që vazhdimisht po predikohet e
po pasurohet, që po shpjegohet e po
avancohet pikërisht nga ulemaja islame,
nga dijetarët dhe intelektualët tanë” - tha
mes tjerash Reisi Rexhepi.

Kryeimami Bajgora, ndërkaq, tha se
projekti i ardhshëm kapital do të jetë në
lëmin e fikut, apo të jurisprudencës
islame, të fikhut hanefij, me titull “El-Ih-
tijar, li Ta’lili-l Muhtar”, në 4 vëllime, me
afër 2.500 faqe. 

Krejt në fund, në emër të tre autorëve
fjalë falënderuese foli Resul ef. Rexhepi,
duke theksuar se që nga fundi i  vitit
2015 është marrë besimi që të hartohet
një Ilmihal në një version  pak më të zgje-
ruar, me mbështetje në mësimet e shkol-
lës juridike të medhhebit hanefij, si
projekt me rëndësi drejt unifikimit të li-
teraturës islame në gjuhën shqipe.

Promovohet vepra 
“Ilmihal i zgjeruar”

PRISHTINË
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Të pranishëm në akademinë solemne
ishin Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, Reis’ul-Ulema haxhi Sulejman
ef. Rexhepi; Myftiu i Tetovës, prof. dr.
Qani ef. Nesimi; Myftiu i Shkupit, mr.
Qenan ef. Ismaili; Myftiu i Gostivarit,
Shaqir ef. Fetahu; Myftiu i Kërçovës, h.
Murat ef. Huseini; Myftiu i Strugës, Mr.
Salim ef. Sulejmani; Koordinatori i Myf-
tinisë së Shtipit, mr. Nasir ef. Rexhepi;
Sekretari i Përgjithshëm i BFI-së, Irsal
ef. Jakupi; Kryetari i Unionit të Bashkë-
sive Islame Shqiptare në Zvicër,  hfz.
Mehas ef. Alija; Drejtori i Përgjithshëm
i medresesë “Isa Beu”,  prof. Ibrahim ef.
Idrizi;  myftiu i mëparshëm i Tetovës,
Alifekri ef. Esati; Dekani i Fakultetit Fi-
lozofik, prof. dr. Ibish Kadriu; profesorë
nga Universiteti i Tetovës dhe Universi-
teti i Evropës Juglindore, hoxhallarë nga
diaspora, përfaqësues të institucioneve
kulturore dhe arsimore, anëtarë të Rija-
setit, anëtarë të Myftinisë, profesorë,
profesoresha, hoxhallarë, afaristë, stu-
dentë,  nxënës, mysafirë dhe media.

Programi filloi me lexim të Kuranit
famëlartë nga hfz. Mujdin Limani.

Myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani ef.

Nesimi, në emër të Myftinisë  përshën-
deti   të pranishmit. 

Fjalën përshëndetëse të rastit e para-
qiti Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema
haxhi Sulejman ef. Rexhepi.  Ai në fja-
lën  e tij mes tjerash  tha:  “Islami është
fe e paqes, e dashurisë, e humanitetit, e
solidaritetit dhe e progresit. Sonte jemi
këtu për t’i dërguar salavate Muhamedit
(a. s.) dhe për t’i thënë se nuk do të de-
vijojmë nga ajo që ai na ka mësuar nga
ajetet kuranore dhe hadithet e tij.” 

Koordinatori i medresesë “Isa Beu”,
Paralelja e Shtrirë e Vajzave në Tetovë,
mr. Beqir ef. Memeti,  paraqiti një ligjë-
ratë shumë mbresëlënëse dhe kuptim-
plote, ku mes tjerash përmendi: “’E Ne
të dërguam ty (Muhamed) vetëm si më-
shirë për të gjitha krijesat.’ [El-Enbija:
107] Ai është mëshirë për botët, pasi që
u bë epiqendër dhe në atë pozicion e
vendosi tjetrin në plotësimin e nevojave
të tij. Ai është mëshirë për botët edhe për
vetë faktin që kurrë nuk tha ‘O Zot, e
çka mund të bëj unë me një popull ose
me një shoqëri, të cilën e kanë mbuluar
errësira dhe padrejtësitë?’ Përkundër
gjendjes së pafavorshme për misionin e

tij, ai mendonte dhe kërkonte mundësi
që të kontribuojë për të mirën e një sho-
qërie, atëbotë të zhytur në injorancë, në
amoralitet dhe shumë devijime të kësaj
natyre. Kurani e thekson këtë në mëny-
rën më të thuktë, duke potencuar: ‘Vër-
tet, ti je në një shkallë të lartë morali!’
[El-Kalem: 4] Përpjekja për të mbrojtur
diçka që është e vërtetë, duke u bazuar
vetëm në pasion dhe emocione, është re-
aksion momenti dhe kohëzgjatja e kësaj
përpjekje është e shkurtër, siç janë edhe
vetë emocionet. Por, përqafimi dhe jetë-
simi i asaj të vërtete ta kënaqë shpirtin,
ta freskon mendjen, ta përforcon besi-
min dhe krijon lidhshmëri të ngushtë
mes nesh dhe besimit në ne. Ky besim
reflekton dritën, bujarinë dhe sinqerite-
tin e përkushtimit tonë ndaj rrugës së
Pejgamberit të fundit, mëshirës së botës,
Muhamedit (a. s.)  - tha Ef. Memeti.

Programi përfundoi me muzikë in-
strumentale-shpirtërore, interpretuar me
nej nga virtuozi Hadis Sadiki.

Në nderim të këtij manifestimi, Myf-
tinia e Tetovës për të gjithë mysafirët
dha një darkë modeste në restorant
“Arra”.

“Ilmihali i zgjeruar”, jam i bindur, do
të shërbejë sot e shumë vite të ardhshme
si një orientues për të gjithë ata që dëshi-
rojnë të njihen me bazat e besimit islam.
Një libër i këtillë që  kemi në dorë, i pu-
nuar me përkushtim dhe me zell nga au-
torët e respektuar,  sigurisht që është një
pikë e rëndësishme uji në detin apo oqea-
nin e pakufishëm të diturisë islame, e cila
vazhdimisht po pasurohet, po shpjegohet
e po avancohet pikërisht nga ulemaja
islame, nga dijetarët dhe intelektualët
tanë.

Besimi në një Zot, bindja, humaniteti,
dashuria dhe vetëdija përbëjnë strumbul-
larin  rreth të cilit Islami  përherë i ka tu-
buar dhe po vazhdon t’i tubojë pjesëtarët
e vet. Këto janë njëkohësisht edhe postu-
latet shtytëse që e bëjnë fuqinë tonë dhe
na japin krahë në përpjekjet për të dë-
shmuar pastërtinë, tolerancën dhe mirë-
kuptimin me të cilat rrezaton Islami.

Në këto kohë të çuditshme dhe të tra-
zuar, gjatë së cilës trungu ynë, nga njëra
anë,  po ndotet nga lëvizje që po trumbe-
tojnë se janë islame, e nga ana tjetër mbi
ne po bien goditje të dhembshme islamo-
fobike, jam i lumtur që përgjigjja jonë
është:  Fjala e Zotit, është libri, janë pro-
jektet sikurse “Ilmihali i zgjeruar”.      

Dhe, jam i lumtur e më paraqet këna-
qësi të veçantë që sot ne këtu jemi ba-
shkë, vëllezër të besimit e të gjakut nga të
gjitha trojet tona. Ne më të moshuarit
mbajmë mend kohët në të cilat një pro-
jekt i këtillë,  i realizuar bashkërisht nga
Bashkësitë Islame e Shqipërisë, Kosovës
e të Maqedonisë,  ishte vetëm dëshirë e
heshtur dhe vetëm ëndërr e ëndërruar.
Por, ja që besimi dhe lutjet e sinqerta i
realizojnë edhe dëshirat më të ndrydhura

dhe mundësojnë që t’i jetojmë ëndrrat
tona në realitet. Për këtë duhet të  jemi të
gjithë paskajshmërisht falënderues ndaj
Allahut të Plotfuqishëm!

Jo rrallë, të ballafaquar me dilemën –
vallë, ku po shkon kjo botë, po pyetemi
cili është ilaçi për dhembjet, për tëhuajë-
simin, për fatkeqësitë dhe për fenomenet
e shndërrimit të gjërave jonormale në
diçka tërësisht normale, si të heqim bar-
rën e padurueshme të heshtjes së mendjes
përpara marshimit të marrëzisë? Mje-
risht,  për të gjitha që po ndodhin rreth
nesh, vetë jemi fajtorë, por një besimtar i
Islamit e ka për detyrë të detektojë pro-
blemet që e rrethojnë,  sepse vetëm atë-
herë mund të fillojë t’i zgjidhë.

Bashkësitë tona Islame, besoj fuqi-
shëm, janë nga institucionet që edhe i
kanë detektuar problemet dhe vështirë-
sitë, edhe po përpiqen t’i  tejkalojnë ato.
Bashkëpunimi ynë në të gjitha sferat, pra
edhe për realizimin e këtij projekti të për-
bashkët të cilin po e promovojmë, e dë-
shmojnë një gjë të këtillë.

Ju e dini se para disa vjetësh ne ba-
shkërisht, në Tiranë botuam edhe për-
mbledhjen e numrave të revistës islame
“Zani i Naltë”, që po ashtu ishte një kon-
tribut i çmuar për gjeneratat e sotme e të
ardhme, të cilat përmes atij botimi do të
kuptojnë më shumë për traditën dhe kul-
turën islame në trojet tona.

Në këtë vazhdë, unë përpara jush do
të shpalos një ide timen dhe të Bashkë-
sisë Fetare Islame të Maqedonisë së Ve-
riut, duke shprehur gatishmërinë që ajo të
jetë bartëse e projektit tonë të përbashkët
dhe, dhashtë Zoti, po aq të suksesshëm
siç ishin ‘Zani i Naltë’ dhe ‘Ilmihali i
zgjeruar’.

Në fakt, idea është që në një të ar-
dhme sa më të afërt, Bashkësia Islame e
Maqedonisë së Veriut, ajo e Kosovës dhe
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë të ini-
ciojnë një revistë të përbashkët kulturore
islame që do të botohej në Shkup dy herë
në vit dhe e cila do të kishte një redaksi të
përbashkët,  të formuar prej të gjithë
neve. Kjo revistë do të merrej me tema të
interesit të veçantë dhe do të dallohej me
ekskluzivitetin e vet. Për detajet do të
ishim marrë vesh një herë tjetër, por besoj
që ky propozim i ynë do të merret para-
sysh prej jush, vëllezër, si vazhdimësi e
bashkëpunimit tonë.

Allahu qoftë me ne dhe le të na udhë-
zojë përherë në rrugën e drejtë të përpa-
rimit të Islamit dhe të popullit tonë.     

Këtu e përfundoj fjalën time,  me për-
shëndetjen më të përkryer Islame -Esse-
lamu Alejkum- përshëndetje kjo e cila në
vete ngërthen Paqen, Mëshirën e të Ma-
dhit Zot, dhuntitë e Tij dhe sigurinë ab-
solute për gjithë njerëzimin.

Ju faleminderit që patët durimin të
përcillni fjalën time. Për gjithmonë ju
shoqërofshin mirësitë e Allahut të Ma-
dhëruar. (17.04.2019)

Në oqeanin e pakufishëm 
të diturisë islame

REFERATI I REIS’UL-ULEMASË, PRISHTINË

Në këto kohë të çuditshme dhe të trazuar, gjatë së cilës
trungu ynë, nga njëra anë,  po ndotet nga lëvizje që po
trumbetojnë se janë islame, e nga ana tjetër mbi ne po
bien goditje të dhembshme islamofobike, jam i lumtur që
përgjigjja jonë është:  Fjala e Zotit, është libri, janë
projektet sikurse “Ilmihali i zgjeruar”...     

Akademi solemne për
ditëlindjen e Muhamedit (a. s.)

Më 18 prill, 2019, Myftinia e BFI të Tetovës realizoi Akademi Solemne me një program të begatshëm në
nderim të ditëlindjes së njeriut më të dashur dhe më të përkryer, Muhamedit (a. s.), ku çdo pikë e shfaqur

para të pranishmëve në fokus kishte nderimin e figurës më të ndritur të njerëzimit.
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Besimtarë të nderuar,
Israja dhe Miraxhi janë udhëtim i shenjtë, tejkalues, që i vë

vulën e pejgamberisë Muhamedit   (a. s.), që i heq hamendësi-
met e individit në rrugëtimin e shenjtë në emër të Allahut (xh.
sh.). 

Në këta Tre Muaj të Bekuar, Nata e Miraxhit është natë e
forcimit konkret të fesë islame dhe në këtë forcim të fesë sonë
secili prej nesh mund të japë kontributin e vet;  ajo është natë e
udhëtimeve tona, me namaz, me dhikër, me përkushtim, për të
qenë më pranë faltores së shenjtë, për të qenë, realisht, në katin
e shtatë të qiellit, tamam ashtu siç e ka bërë këtë edhe i dashuri
ynë – hazreti Muhamed.  

Tejkalimi i problemeve, i vështirësive, që çdo mysliman, që

çdo njeri, mund t’i ketë, bëhet vetëm duke e bërë më të fuqi-
shëm besimin tek Allahu (xh. sh.), duke ruajtur respektin për
njëri-tjetrin dhe duke besuar thellë në urdhrin e Zotit të Ma-
dhërishëm. 

Uroj që këtë natë të ndritur, në këtë mot 1440/2019, ta ka-
loni sa më mirë, me lutje dhe të falur, me salavate për Vulën e
Pejgamberisë – Muhamedin (a. s.), për veten tuaj dhe për Alla-
hun      (xh. sh.). Gëzimi i myslimanit është në çastin kur e
zgjidh një problem, kur e gjen një rrugë, kur ecë shtegut që e
çon tek i Madhi Zot dhe besimi i përkushtuar islam.

Urdhëroni, pra, të udhëtojmë së bashku! 
Es-selamu-alejkum ve rahmetullah.

Reis’ul-Ulema Sulejman ef. Rexhepi

BFI informon besimtarët islamë në RMV se më 19 prill 2019,
në mbrëmje, është nata e gjysmës së muajit Shaban, e cila njihet si
Nata e Beraetit (Beratit), që nënkupton natën e faljes së mëkateve,
natën e pastërtisë, të shpëtimit dhe të mëshirës. 

Me këtë rast, në emër të Bashkësisë Fetare Islame të Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut, i përgëzoj të gjithë besimtarët dhe
uroj që këtë natë ta kalojnë me ibadet, me përkushtim, me lutje në
emër të Allahut (xh. sh.). 

Kjo natë është një mundësi e shkëlqyer e dhuruar nga Allahu
(xh. sh.) për të rizgjuar ndjenjat tona shpirtërore dhe për t’u pa-
struar nga mëkatet dhe gabimet. Gjithashtu, kjo natë mban edhe
emrin “Nata e Mëshirës”, meqë njerëzit këtë natë, nga mirësia dhe
mëshira e madhe e Allahut (xh. sh.) përfitojnë shumë më shumë se
netët tjera. Rreth vlerës dhe begatisë së Natës së Beraetit po u re-
ferohemi haditheve të Muhamed Mustafasë (s.a.v.s.) dhe në mesin

e haditheve edhe thënia e tij:  “Kalojeni natën e gjysmës së muajit
Shaban me namaz, kurse ditën, me agjërim! Këtë natë, pas perën-
dimit të diellit, Allahu i madhërishëm zbret në qiellin e tokës dhe
na fton duke thënë: ‘A s’ka ndonjë që kërkon falje, ta falë; a s’ka
ndonjë që kërkon furnizim, t’i jap; a s’ka ndonjë që është goditur
nga sëmundja dhe kërkon shërim, ta shëroj?’ Kështu vazhdon deri
në mëngjes.” (Ibn Maxhe, Ikame fi’s-salat, 191) 

Duke qenë se Pejgamberi (a. s.) në hadithin e tij të transmetuar
nga Aisheja (r. a.)  na mëson se “natën e gjysmës së muajit Shaban
Allahu (xh. sh.) fal prej mëkateve më shumë se sa qimet e deleve
të fisit kelb”, atëherë  të përfitojmë të gjithë nga kjo natë e bekuar! 

Es-selamu alejkum ve rahmetullah. 
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, 

Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut 

Më 22 prill, 2019, me një manifestim rasti u bë hapja so-
lemne e xhamisë së re “Kasëm Beu” në lagjen Gazi-Baba të ko-
munës së Çairit, Shkup.

Në hapjen solemne të Xhamisë mori pjesë Kryetari i BFI-së,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi; Myftiu i Myftinisë së
Shkupit,  Mr. Qenan ef. Ismaili; Sekretari i Përgjithshëm i BFI-
së,  Irsal ef. Jakupi; Myftiu i Myftinisë së Tetovës, prof. dr. Qani
ef. Nesimi,  si dhe shumë hoxhallarë e mysafirë.

Programi filloi me fjalën e Zotit - recitimin e ajeteve kura-
nore, pasuar nga fjala e mirëseardhjes nga hatibi i Xhamisë,
Amel ef. Kurtishi.  Ai dha një rezyme të shkurtër rreth histori-
kut të kësaj xhamie, që nga themelimi i saj e deri në ditët tona.  

Fjala përshëndetëse, në cilësinë e nikoqirit të organizimit,
ishte e Myftiut të Myftinisë së BFI së RMV-Shkup, mr. Qenan
ef. Ismaili. Po ashtu, fjalë përshëndetëse kishte edhe Kryetari i
Komunës së Çairit, z. Visar Ganiu. 

Para të pranishmëve me fjalë rasti u paraqit Kryetari i BFI

të RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i cili veç tje-
rash përmendi se me  ndërtimin e kësaj xhamie për herë të tretë,
pas rrënimeve që ka pësuar nga sistemet e mëhershme, theme-
let e saj do të jenë beden mbi të cilin do të ngrihen parimet më
të larta fetare dhe kombëtare, duke promovuar kështu, deri në
Ditën e Gjykimit, vlerat universale.

Për donatorët, të cilët dhanë kontribut më të theksuar, Myf-
tinia e BFI të RMV-Shkup,  në koordinim me Këshillin Iniciues
për ndërtimin e kësaj xhamie,  përgatiti nga një mirënjohje.  Po
ashtu, nga ana e Këshillit të Xhamisë mirënjohje pati edhe për
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepin dhe Myftiun e Shku-
pit, mr. Qenan ef. Ismaili,  në shenjë nderimi dhe respekti për
përkrahjen që kanë dhënë në çdo aspekt për Xhaminë,  deri në
arritjen e hapjes solemne. Lusim Allahun (xh. sh.) që kjo xhami
të luajë rolin e një qendre në të cilën do të mësohet Islam i pa-
stër i trojeve tona – thuhet në komunikatën e Zyrës për Infor-
mim në kuadër të Myftinisë së BFI së RMV-Shkup.

Është hapur xhamia  “Kasëm Beu” në Shkup

Urim për Natën e Beraetit 
Më 9 prill, 2019 (e martë), janë vënë

themelet e Xhamisë Haxhi  Muhjidin të
lagjes Seravë,  komuna e Çairit (Shkup).  

Ceremonia e rindërtimit të Xhamisë
është zhvilluar në prani të kreut më të
lartë të BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, të Myftiut  të
Myftinisë së BFI-Shkup Mr. Qenan ef.
Ismaili, të myftilerëve të myftinive të
tjera të BFI-së, pastaj të dekanit të FSHI-
së prof. dr. Shaban ef. Sulejmani  dhe të
kryetarit të Komunës së Çairit, z. Visar
Ganiu. 

Fjala përshëndetëse i takoi nikoqirit
të organizimit të kësaj ceremonie, mr.
Qenan ef. Ismaili,  i cili dëshiroi mirëse-
ardhje dhe uroi që kjo xhami të jetë pa-
suri shpirtërore e lagjes Seravë,  po edhe
e komunës së Çairit. 

Për të dhënë një rezyme rreth histori-
kut të Xhamisë,  në emër të Këshillit ini-

ciues fjalën e kishte hatibi i kësaj xha-
mie,  Bexhet ef. Dernjani.  

Po ashtu, të pranishmit i përshëndeti
edhe kreu i Komunës së Çairit, z. Visar
Ganiu, i cili uroi që “sa më shpejt të tu-
bohemi për hapjen solemne të kësaj shtë-
pie të Zotit”.

Fjala e rastit i takoi Kryetarit të BFI
të RMV,  Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi,  i cili para të pranishmëve tha: 

- E drejta e ndërtimit, rindërtimit
dhe mirëmbajtjes së xhamive është
e besimtarëve.      Xhamitë janë
vend i paqes dhe aspak i dhunës.
Xhamitë janë xhenete të kësaj bote.
Kështu kanë qenë dhe kështu duam
që të jenë.  Për besimtarët, një
xhami e rregulluar mirë, që rreza-
ton bukuri dhe pastërti, është pa-
sqyrë e vetë fesë islame. Përmes

pesë vakteve të namazit, çdo besim-
tar vë lidhje të drejtpërdrejtë me
Allahun (xh. sh.), në çdo namaz ai
është në ‘Miraxhin’ e vet dhe kjo
patjetër kërkon edhe një ambient të
rregulluar mirë, të pastër, të bukur,
sipas kërkesave që i ka feja jonë e
shenjtë.

Në fund, nga Myftiu i Myftinisë së
Gostivarit, Hfz. Shaqir ef. Fetahu,  u bë
një dua dhe me këndimin e tekbireve u
bë hedhja zyrtare  e gurit themeltar.

Lusim Allahun fuqiplotë që t’i shpër-
blejë të gjithë kontribuuesit, deri në ar-
ritjen e realizimit të formës
përfundimtare të kësaj xhamie, e në ve-
çanti donatorin, i cili dëshiron të mbetet
anonim – thuhet në njoftimin e Zyrës për
Informim të Myftinisë së BFI të RMV -
Shkup.

Më 12 prill, 2019, në fshatin Kallkovë të Vallandovës u bë
hedhja e gurthemelit të Xhamisë dhe njëherësh edhe hapja e
kursit për mësimin e Kuranit fisnik. Në këtë ceremoni mori
pjesë Myftiu i Shtipit, mr. Nasir ef. Rexhepi, si përfaqësues i
Kryetarit të BFI, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.

Gjithashtu, të pranishëm ishin Ambasadorja e Turqisë në
Maqedoninë e Veriut, znj. Tylin Erkal Kara; Myftiu i Stambol-
lit, prof. dr. Hasan Kamil Yelmaz; Kryetari i Komunës së Val-
landovës, Pero Kostadinov dhe Kryetari i Komunës së Dojranit,
Ango Angov.

Në emër të Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi të pra-
nishmit i përshëndeti Myftiu i Shtipit, mr. Nasir ef. Rexhepi, i
cili mes tjerash theksoi se Bashkësia Fetare Islame është e
shtrirë në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe se u ku-
shton rëndësi të veçantë ndërtimit dhe mirëmbajtjes së xhamive
dhe kurseve ku mësohet Kurani fisnik, duke dëshmuar kështu

se xhamitë kanë qenë dhe do të mbeten gjithmonë shtylla krye-
sore të shoqërisë myslimane.

Gur themeli në Xhaminë e Kallkovës (Vallandovë)

Vihen themelet e Xhamisë Haxhi Muhjidin 




