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Rruga për në Haxh,
ndjenjë e papërshkrueshme

ED I TOR IAL

Ditët në vijim janë ditë kur besimtarët myslimanë, anembanë rruzullit tokësor, bëjnë përgatitjet e fundit për
të marrë rrugën për në Qabe, me qëllim që t`i përgjigjen thirrjes së Allahut (xh. sh.), i Cili thotë: “Thirri nje-
rëzit të vijnë në Haxh...”

Haxhi, si njëri prej pesë kushteve themelore të fesë islame, i takon grupit të adhurimeve, kryerja e të ci-
lave ndërlidhet me mundësinë materiale dhe shëndetësore të besimtarëve. Allahu (xh. sh.) e bëri obligim të do-
mosdoshëm, në ditë dhe në vend të caktuar, për çdo besimtar, që i plotëson mundësitë, edhe atë një herë në
jetë. Allahu (xh. sh.) në Kuran thotë: “Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabesë) është bërë obligim për
atë që ka mundësi udhëtimi tek ajo ...”

Pra, shkuarja në Haxh nuk është udhëtim turistik, apo udhëtim ekskursioni, siç dëshirojnë ta përshkruajnë
disa që nuk kanë njohuri rreth fesë islame, respektivisht nuk kanë njohuri për esencën e kryerjes së Haxhit.
S`ka dyshim se marrja e rrugës për në Haxh dallon nga çdo udhëtim tjetër, sepse kjo rrugë merret (dhe bëhet)
me një ndjenjë të papërshkrueshme për çdo besimtar që ka vendosur t`i përgjigjet thirrjes së Allahut (xh. sh.)
për ta vizituar Qabenë.

Në kohë të fundit kësaj thirrje i përgjigjen miliona besimtarë, të cilët përpara Qabesë kanë status të bara-
bartë. Të gjithë janë të veshur me uniformë të bardhë - Ihram dhe të gjithë flasin në të njëjtën gjuhë, pavarë-
sisht nga përkatësia e tyre racore, etnike apo shtresave të ndryshme shoqërore. Duke marrë parasysh mënyrën
e kryerjes së këtij obligimi, mund të konstatohet se Krijuesi i Gjithësisë i fton besimtarët, pavarësisht se nga
cili vend janë, pavarësisht se
cilës përkatësi etnike apo ra-
core i takojnë, që mundësisht
një herë në jetë të jenë mysa-
firë të Qabesë, për t`u dhënë
rasti për falje të mëkateve.

Po ashtu, kryerja e Haxhit,
në dallim nga ibadetet tjera,
kërkon një qasje më të madhe
përgatitore. Andaj, për udhëti-
min për në vendet e shenjta,
dhe gjithçka që është e lidhur
me këtë udhëtim, si dhe për
akomodimin e haxhilerëve,
angazhohen shumë subjekte kompetente - si ato që kanë cilësinë e nikoqirit, ashtu edhe ato që janë bartës të
organizimeve për kryerjen e këtij obligimi.

Bashkësia Fetare Islame e RMV, si institucion i vetëm përgjegjës dhe kompetent për të organizuar jetën
fetare-islame, pra edhe për kryerjen e Haxhit, si çdoherë, ashtu edhe sivjet, i ka ndërmarrë të gjitha masat e
nevojshme, me qëllim që besimtarët e interesuar të vendit tonë në mënyrë sa më të mirë ta realizojnë Haxhin,
në kushtet e atjeshme klimatike, si dhe në kushtet e këtij mega-tubimi, ku prezantojnë me miliona njerëz.

Tanimë nga BFI e RMV për haxhilerët e vendit tonë janë rezervuar hotelet për akomodim - si në Mekë,
ashtu dhe në Medinë; është lidhur kontrata me aviokompaninë që do të bëjë transportin e haxhilerëve më 30-
31 korrik, në relacionin Shkup-Xhedda, respektivisht në relacionin e kthimit nga Medina për në Shkup, më
26-27 gusht të këtij viti. Po ashtu, janë rezervuar vaksinat për vaksinimin e haxhilerëve, që do të thotë se të
gjitha përgatitjet janë duke u realizuar në kohë në përputhje me Kontratën e nënshkruar me Ministrinë e Ha-
xhit të Mbretërisë së Arabisë Saudite, si dhe në bazë të ligjeve përkatëse të vendit tonë.

Në fund, të gjithë atyre që e kanë bërë nijet ta marrin rrugën për në Haxh u urojmë rrugë të mbarë, u urojmë
haxh të pranuar dhe falje të mëkateve.

Q. Osmani

Bashkësia Fetare Islame e RMV, si institucion i vetëm
përgjegjës dhe kompetent për të organizuar jetën fetare-
islame, pra edhe për kryerjen e Haxhit, si çdoherë, ashtu
edhe sivjet, i ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme,
me qëllim që besimtarët e interesuar të vendit tonë në
mënyrë sa më të mirë ta realizojnë Haxhin, në kushtet e
atjeshme klimatike, si dhe në kushtet e këtij mega-tubimi,
ku prezantojnë me miliona njerëz.

Më 19 qershor, 2019, në Ambasadën
e Republikës së Turqisë në Shkup Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
është takuar me ambasadoren turke në
vendin tonë, zonjën Tülin Erkal Kara,
me kërkesën e saj.

Takimi është zhvilluar në një atmo-
sferë të ngrohtë dhe miqësore, me ç’rast
janë diskutuar shumë tema që kanë të
bëjnë me bashkëpunimin e BFI-së me
Republikën e Turqisë, me institucionet
e saj civile dhe fetare, sidomos në sfe-
rën e ruajtjes së monumenteve kultu-
rore-historike të periudhës osmane etj.,
për të cilat Republika e Turqisë prej ko-
hësh është e angazhuar në mënyrë ak-
tive. Me këtë rast është biseduar edhe
për Xhaminë e Ali Pashës në Ohër, pas
vizitës që ambasadorja Kara bëri në
Ohër dhe në shesh-rindërtimin e saj

këto ditë.
Me këtë rast, të dyja palët kanë rënë

dakord që bashkëpunimi të vazhdojë

dhe ai të thellohet, gjithnjë në të mirë të
të gjithë qytetarëve të të dy vendeve
tona.

Më 15 qershor, 2019, në Xhaminë e
Ali Pashës në Ohër qëndroi për vizitë
Ambasadorja e Republikës së Turqisë në
Shkup, znj. Tülin Erkal Kara, e shoqëruar
nga Atasheu për çështje fetare, z. Murat
Allkan.

Myftiu i Ohrit, Samet ef. Ajdari, e mi-
rëpriti Ambasadoren në xhami dhe njëko-
hësisht i uroi mirëseardhje, duke e
falënderuar për vizitën dhe, në të njëjtën
kohë, e njoftoi me rrjedhën e punimeve në
rikonstruktimin e Xhamisë së Ali Pashës,
ku edhe punimet veç më janë në përfun-
dim e sipër.

Ndër të tjera, Myftiu gjithashtu fa-
lënderoi për bashkëpunimin e ndërsjellë,
për kontributin dhe vendosmërinë e
udhëheqësit tonë shpirtëror – Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi - që Xha-
mia e Ali Pashës të rikonstruktohet dhe
të kthehet në origjinalitetin e saj, të rin-
dërtohet minarja, e cila para 107 viteve
është rrënuar nga sistemi i atëhershëm,
kështu që me bekimin e Kryetarit të BFI
të RMV në një të ardhme të afërt do të
hapet solemnisht – thuhet në njoftimin e
Myftinisë së Ohrit.

“Restaurimi i kësaj ndërtese ishte ën-
dërr e Presidentit Erdoan. Republika e
Turqisë dhe Republika e Maqedonisë së

Veriut janë shtete vëllazërore. Turqia ka
rinovuar disa objekte në Maqedoninë e
Veriut. Miqësia jonë është afatgjatë dhe e
përjetshme”, tha ambasadorja Kara, Ajo
gjithashtu theksoi se nuk ka parë ndonjë
gjë të diskutueshme në rindërtim, për
shkak se gjithçka ishte rënë dakord midis
dy vendeve lidhur me projektin. Ambasa-
dorja e Republikës së Turqisë, Tylin Erkal

Kara, në fund mbeti e kënaqur, duke
shprehur falënderim për mikpritjen dhe
uroi që bashkëpunimi të vazhdojë.

Xhamia e Ali Pashës në Ohër është
rindërtuar dhe rinovuar në përputhje me
vendimin e Drejtorisë për Mbrojtjen e
Trashëgimisë Kulturore dhe Historike, me
mbështetjen financiare të Republikës së
Turqisë.

Ambasadorja Kara viziton Xhaminë e Ali Pashës në Ohër

Reisi takon ambasadoren turke Kara
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Më 19 qershor, 2019, Bashkësinë
Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut e ka vizituar Ambasa-
dori i BE-së në Shkup, Samuel Zhbogar,
me bashkëpunëtorë. Delegacioni është
pritur në Rijaset nga Kryetari i BFI-së,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi. 

Bashkësia Fetare Islame dhe kreu i
saj, Sulejman ef. Rexhepi, prej kohësh
kanë një bashkëpunim të afërt me BE-
në dhe ky bashkëpunim është dalluar
me takime të ndërsjella, me shkëmbim
përvojash dhe njohurish nga të dy insti-
tucionet, gjithnjë me qëllim: zhvillimin
e papenguar të jetës fetare, të edukimit
fetar dhe të ruajtjes së paqes e të qetë-
sisë në këto tërthore. 

Me këtë rast, të dyja palët në qendër
të vëmendjes, në takim, kanë pasur edhe
zhvillimet e fundit rreth BFI-së, përtej
pragut të këtij institucioni autonom my-
sliman, me ç’rast delegacioni i lartë
është njohur deri në detaje nga Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi për ten-
tativat për të goditur në mënyrë të
pashembullt BFI-në dhe udhëheqjen e
saj legale dhe legjitime. 

Ambasadori i BE-së në Shkup, Sa-
muel Zhbogar, ka falënderuar kreun e

myslimanëve të Maqedonisë së Veriut
për sqarimin përimtues, duke thënë që
BE e çmon lart punën e BFI-së dhe të të
gjitha institucioneve që udhëhiqen prej
saj, si një kontribut konkret në zhvilli-
min e vendit, të demokracisë dhe të
jetës fetare në përgjithësi. Ai po ashtu
ka nënvizuar që ky bashkëpunim do të
vazhdojë dhe do të zgjerohet në të ar-

dhmen, gjithnjë në dobi të të gjithë qy-
tetarëve të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, pa dallim nacionaliteti e re-
ligjioni.

Në takim është biseduar edhe për
Raportin e fundit të Komisionit të BE-
së për përparimin e Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut drejt anëtarësimit në
Bashkimin Evropian.     

Ambasadori i BE-së Zhbogar takon
Reis’ul-Ulemanë

Më 13 qershor, 2019, Bashkë-
sinë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut në Shkup
e ka vizituar Shefi i Misionit të
OSBE-së, Ambasadori Clemens
Koja, me bashkëpunëtorë. Dele-
gacioni për siguri dhe bashkëpu-
nim në Evropë në Rijaset është
pritur nga Kryetari i BFI-së, Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi. 

Ambasadori Koja, në takim,
përveç tjerash, ka thënë që OSBE
e çmon lart punën e BFI-së dhe të
të gjitha institucioneve që udhëhi-
qen prej saj, si një kontribut kon-
kret në zhvillimin e vendit, të
demokracisë dhe të jetës fetare në
përgjithësi.   

Takim me Ambasadorin Koja 
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Në hotel “Holidej In” në Shkup, më 2
qershor, 2019, është mbajtur forumi  “Dy
vjet Qeveri - Me përgjegjësi para qyteta-
rëve”, organizuar nga Kryeministri Zoran
Zaev me rastin e shënimit të dyvjetorit të
formimit të kësaj qeverie të Republikës së
Maqedonisë së Veriut. Në të, me ftesë të
veçantë, ka marrë pjesë edhe Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.

Para të pranishmëve janë paraqitur
Kryeministri Zoran Zaev; zv/Kryemini-
strja dhe Ministrja e Mbrojtjes, Radmilla
Shekerinska; zv/Kryeministri i ngarkuar
me Çështjet Evropiane, Bujar Osmani;
zv/Kryeministri dhe Ministri i Punëve të
Brendshme, Oliver Spasovski; dhe
zv/Kryeministri i ngarkuar me Çështjet
Ekonomike, Koço Angjushev.

Në forum kanë marrë pjesë edhe To-

misllav Kezharovski, Besa Arifi, Taki Fiti,
Latifa Shikovska, Uranija Pirovska, Kosta
Petrov, Antonio Argir etj. Moderator ka
qenë Xhabir Deralla nga shoqata “Civil”. 

Forumi ka punuar në dy sesione: “Nga
shoqëri e ndarë dhe e izoluar para kolap-
sit, deri në shoqëri stabile, solidare dhe të
respektuar” dhe “Agjenda 2019-2020:
Fokusi i Qeverisë deri në fund të manda-
tit”. 

Kryetarja e Komunës së Haraçinës,
Milikije Halimi, ka vizituar më 10 qer-

shor, 2019, Bashkësinë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, me

kërkesë të saj. Në Rijaset është pritur nga
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetar i BFI të RMV. 

Reisi i ka paraqitur ‘letërnjoftimin’ e
institucionit që udhëheq, me të gjithë sek-
torët dhe agjencitë, pastaj dhe qendrat ar-
simore – Medresenë Isa Beu dhe
Fakultetin e Shkencave Islame etj. 

Kryetarja e Komunës së Haraçinës
është deklaruar e kënaqur nga vizita dhe
ka falënderuar kreun e BFI-së për pritjen
e organizuar me këtë rast.

Kryetari i BFI-së, Sulejman ef. Re-
xhepi, dhe Kryetarja e Komunës së Ha-
raçinës, Milikije Halimi, janë shprehur të
gatshëm për thellimin e bashkëpunimit,
por dhe për zgjerimin e tij me komunat
dhe me institucionet tjera të vendit e më
gjerë.   

Reisi në forumin “Dy vjet Qeveri”

Kryetarja e Komunës së Haraçinës
viziton BFI-në

Më 13 qershor 2019, në hapësirat e
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, është
organizuar konferenca shkencore me ti-
tull ”Roli i Islamit në mbrojtjen e identi-
tetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut“.
Konferenca organizohet mbi bazë të pro-
tokollit për bashkëpunim midis Institutit
të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore
të Shqiptarëve me Fakultetin e Shken-
cave Islame – Shkup, të nënshkruar kohë
më parë.

Përveç hulumtuesve të dy institucio-
neve në fjalë, në Konferencë kanë marrë
pjesë edhe studiues të institucioneve të
tjera shkencore e arsimore të vendit, si

dhe të Republikës së Kosovës.
Fjalën përshëndetëse, nga subjekti

fetar, e ka paraqitur Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut.     

“Fort të nderuara zonja dhe zotërinj,
miq dhe dashamirë të mendimit shken-
cor, të respektuar zotëri Skender Hasani,
drejtor i Institutit të Trashëgimisë Kultu-
rore të Shqiptarëve, dhe zotëri  Shaban
Sulejmani, dekan i Fakultetit të Shken-
cave Islame, pjesëmarrës dhe mysafirë të
Konferencës që i kushtohet rolit të Isla-
mit në mbrojtjen e identitetit shqiptar në
Maqedoni: Paqja dhe Mëshira e Zotit

qofshin mbi ne!” – tha kreu i komunitetit
mysliman të Maqedonisë së Veriut.

Kam nderin dhe privilegjin – tha ai në
vazhdim - të përshëndes këtë konferencë
që do të trajtojë një temë kaq të rëndësi-
shme, siç është kjo që është zgjedhur për
trajtim dhe që mëton të ndriçojë sadopak
shkencërisht një segment të kulturës e të
traditës sonë, e cila, mjerisht, jo rrallëherë
është keqinterpretuar në të kaluarën.

Në fakt, unë jam i ngazëllyer nga
mundësia që po na ofrohet neve dhe
mbarë opinionit të dëgjojmë vlerësimet e
shkencëtarëve dhe të intelektualëve
shqiptarë të proveniencës islame dhe asaj
profane lidhur me rolin - pa dyshim të

Shkup: Konferencë për rolin e
Islamit në mbrojtjen e

identitetit shqiptar në RMV
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rëndësishëm - që ka pasur Islami në
mbrojtjen dhe kultivimin e ndjesisë dhe
të identitetit shqiptar këtu në Maqedoni.

Në situata dhe raste të ndryshme, për
aq sa kam ditur, edhe vetë kam bërë për-
pjekje të flas e të shkruaj mbi këtë çë-
shtje, por këtë konferencë e konsideroj si
një mundësi të veçantë për të dëgjuar e
për të mësuar diçka  të re. Pra, diçka që
do ta begatojë dhe do ta forcojë vetëdijen
dhe ndërgjegjen tonë lidhur me raportin
e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me
Islamin në përgjithësi dhe me impaktin
që ai historikisht e ka pasur në mbrojtjen
dhe zhvillimin e identitetit të popullit
shqiptar – vuri në dukje Sulejman ef. Re-
xhepi.

Ky popull, shpirti i njeriut shqiptar të
Maqedonisë së Veriut, ndër shekuj në
këto anë është ndihmuar nga përkatësia e
vet islame, që t’i tejkalojë sfidat e shumta
dhe t’u mbijetojë furtunave që kanë kër-
cënuar ta gllabërojnë identitetin dhe la-
shtësinë shqiptare.

Duke qenë fe që njeh dhe që respek-
ton dallimet mes popujve dhe kulturave,
Islami ka qenë digë që e ka mbrojtur
identitetin shqiptar dhe ka lënë gjurmë të
fuqishme në kujtesën tonë kolektive. Një
meritë e këtillë madhore ndoshta dikur i
është mohuar Islamit,  por ja që sot men-
dimi i lirë dhe i shëndoshë shkencor gji-
thnjë e më shumë po i ndriçon  dhe po i
drejton paqartësitë dhe deformitetet e së

kaluarës – tha ai.
Ju uroj punë të mbarë dhe suksese;

paçit edhe shumë konferenca shkencore
në të ardhmen; ju përgëzoj për kontribu-
tet tuaja për të sotmen dhe të nesërmen.

Të nderuar të pranishëm, të shkollua-
rit, respektivisht intelektualët e mirëfilltë
Kurani famëlartë i përshkruan si kategori
e cila më së tepërmi i frikësohet Allahut
fuqiplotë, ndaj mund të themi: dijetarët
kanë vend të veçantë tek Allahu i madhë-
rishëm.

Paçit bekimin e Allahut përgji-
thmonë!

Krenohem që i madhi Zot më krijoi
shqiptar; njëherësh, krenohem në pafun-
dësi që për fe e kam Islamin, e cila fe
asnjëherë nuk më ka lënë t’i tradhtoj vle-
rat e identitetit tim fetar-kombëtar.

Ju faleminderit; ju priftë e mbara në
interes të qenies sonë. Amin. 

Urime dhe suksese! – tha në fund të
fjalës përshëndetëse Kryetari i Bashkë-
sisë Fetare Islame të Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut, h. Sulejman ef.
Rexhepi, në konferencën shkencore “Roli
i Islamit në mbrojtjen e identitetit shqip-
tar në RMV”. 

Nga data 14 qershor, 2019, Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, ka qëndruar në Re-
publikën e Bullgarisë, me ftesë të Myftiut
të Bashkësisë Islame të Bullgarisë, h. Mu-
stafa ef. Haxhi. 

Reis’ul-Ulemaja në vizitën në vendin
fqinj është shoqëruar nga myftiu i Myfti-

nisë së Tetovës, prof. dr. Qani Nesimi, nga
kryetari i OH “Hilal”, Mustafa ef. Dauti,
dhe nga Shefi i Kabinetit, Muzemil ef.
Osmani. Ata kanë shkuar në Republikën e
Bullgarisë për të marrë pjesë në hapjen e
xhamisë në Haskovë, më 15 qershor.  

Myftiu i Bullgarisë, Mustafa ef.
Haxhi, ka shtruar një darkë në Sofje në
nderim të mysafirëve nga RMV një ditë

para ceremonisë së përurimit të Xhamisë.
Në darkë ka marrë pjesë edhe kryetari i
Dijanetit të Republikës së Turqisë, Ali ef.
Erbas, i cili ka zhvilluar një bisedë kon-
struktive me Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepin. Të ftuar në darkë kanë qenë
edhe përfaqësuesit e bashkësive të tjera
fetare që veprojnë në Republikën e Bul-
lgarisë.    

Gjykata Penale Themelore e Shkupit i ka shqiptuar
dënim prej 6 muajsh burg, me kusht, ish-myftiut të Myf-
tinisë së Shkupit, Ibrahim Shabani. Gjyqi e ka nxjerrë faj-
tor më 31 maj 2019, me vendimin XXIII K nr. 1998/18, të
shqiptuar nga gjykatësja Verka Petkovska.

Në janar të vitit 2015 myftiu i mëparshëm Shabani, në
kundërshtim me Kushtetutën dhe rregullat e brendshme të
BFI-së, nga arka e Myftinisë ka marrë 10.108 euro
(621.642,00 denarë) kinse për të blerë veturë zyrtare, të
cilat të holla i ka shfrytëzuar për nevojat e veta personale. 

Vendimi mbi bazë të Nenit 353 të Kodit penal ka pa-
raparë një periudhë prej dy vjetësh për efektuimin e dëni-
mit, nëse fajtori kryen vepër të re penale, kthimin e tërë
shumës së të hollave në afat prej 6 muajsh dhe mbulimin
e të gjitha shpenzimeve që ka bërë pala e dëmtuar – Ba-
shkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, Myftinia e Shkupit.     

Ef. Rexhepi në Bullgari

6 muaj burg 
për Ibrahim
Shabanin
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Shkruan: Arlind Musliu

Zgjohu, moj Shqiponjë e këtyre tro-
jeve të lashta,  të cilat  qe një kohë
po digjen nga malli për të parë se

si autoktonët po jetojnë në drejtësi dhe
paqe. 

Zgjohu, dhe trego se ne ende jemi
këtu. 

Zgjohu, të t’i shohim ata krahë të fu-
qishëm që mbërthejnë qiellin e bukur të
atdheut tonë. 

Trego se vendi yt nuk është vetëm
maja e malit e as varri i tokës. Shfaqe
gjoksin e guximshëm dhe fluturo me kre-
nari në vendin ku këmba e parë që ka
shkelur ka qenë këmba  jote. 

Eja, na shpëto nga minjtë dhe gjarpë-
rinjtë që kanë vërshuar gjithandej. 

Po ti, mos i fajëso ata, sepse nuk
patën mundësi të fluturojnë lart e të sho-
hin se ky vend ka zot. Pavarësisht që ata
u sollën sa andej e sa këndej, duke shka-
tërruar çdo gjë të bukur që kishte oborri
yt i mrekullueshëm. 

Dije se po nuk u zgjove tani, nuk do
mund të zgjohesh kurrë më. Je me fat që
këta nuk mundën të vijnë lart dhe të shka-
tërrojnë edhe folenë tënde që qëndron si
kalaja e fundit e rezistencës. 

Por, nuk do shkojë shumë kohë deri
sa të arrijnë edhe atje. 

E, po të gjetën kështu në gjumë, atë-
herë do të të vrasin pa asnjë paralajmë-
rim, si banditë të prishur. Do të të vrasin
ty dhe gjithë trashëgimtarët tu, duke të
shkatërruar çdo gjurmë tënden që me plot
mund i ke qëndisur ndër vite. Do të të
shkatërrojnë deri në atë masë,  saqë nuk
do të ngelet as edhe një shenjë që do të
shënohej në histori se dikur këtu kanë je-
tuar Shqiponjat krenare. Më beso kur të

them se edhe varret e paraardhësve tu do
t’i zhdukin, të gjitha.

Hapi sytë, moj Shqiponja jonë, që
asnjëherë nuk u përkule përpara sfidave
të ndryshme që t’i solli historia ndër vite.
Gjithë ata mysafirë i mirëprite, disa qën-
druan e disa u larguan - ti përsëri qën-
drove e fortë në trojet tua. E pse tani,  kur
më në fund e ndjeve veten si pronare të
vetme të këtyre trojeve, ti i mbylle sytë
dhe po fle sikur asgjë nuk është duke
ndodhur?! A harrove, moj fisnike, se pi-
kërisht atëherë kur gjërat duken në rre-
gull, problemi është më i madh? Ti nuk
je ndonjë dragua i frikshëm të cilin kanë
drojë ta zgjojnë,  se atëherë do të djegë
çdo gjë rreth vetes. Por, ti je një Shqi-
ponjë që respekton dhe nderon të tjerët,
duke jetuar në harmoni me ta. Ti je e
bukur dhe e butë, ti ke moral të lartë dhe
qëndrim të drejtë. Ti nuk mashtron të tje-
rët dhe nuk bën padrejtësi, por nuk lejon
që edhe të tjerët të tallen me ty. Ti ke gji-
thë këto vlera të mëdha që i bëjnë të tje-
rët të xhelozojnë duke të parë nga poshtë
se si ti fluturon në qiellin e lartë. A har-
rove se kjo xhelozi do t’i bëjë ata që të
bashkohen të gjithë kundër teje dhe të të
sulmojnë pikërisht atëherë kur ti e ndjen
veten më të sigurt?

Por, ti mos u bëj si ata. Mos i humb
vlerat tua të larta e të biesh më poshtë se
ata të degjeneruarit. Sepse, injorantët dhe
të prishurit dëshirojnë që ti të biesh në ni-
velin e tyre dhe pastaj të të mundin me
eksperiencën që kanë. Ti qëndro në pozi-
tën e lartë që të takon,  me të gjitha virty-
tet shembullore që të dallojnë prej tyre.
Andaj, zgjohu më në fund, përpara se të
jetë tepër vonë. Zgjohu dhe tregoju se
kush është trashëgimtari më i denjë dhe
pronari i vërtetë i këtyre trojeve. Eja dhe
merre atë që të takon, por jo me dhunë e
dredhi. Merre ashtu siç të ngjan ty, që je
më e larta nga të gjitha - morali yt le të
jetë shembull për të tjerët, forca jote le të
jetë mbrojtje për të shtypurit dhe dënim
për zullumqarët. Na bëj krenarë duke flu-
turuar me një besim të paluhatshëm dhe
qëndro vigjilente në çdo çast. 

Moj shqiponja jonë dykrenare, ti
asnjëherë nuk pate frikë të tjerët përveç
Zotit të madhërishëm, andaj zgjohu. Le
të jetë kjo hera e fundit që i beson armi-
kut dhe futesh e rehatshme në gjumë. Ky
gabim gati të kushtoi jetë. Tani zgjohu
dhe qëndro syçelë. Fluturo nëpër të gji-
tha skajet e mbretërisë tënde dhe tregoju
se ti këtu do jesh përgjithmonë. 

Zgjohu!

Shkruan: Ismail Faruki

Që nga viti 622, dita e parë e Hi-
xhrit apo e erës islame – dita kur
pejgamberi Muhamed emigroi

nga Meka në Medinë – ummeti i Islamit
u themelua si komunitet, si shtet dhe si
rend botëror. Ajo qe një lëvizje tejfi-
snore, tejkombëtare, tejperandorake, që
kërkonte një përkufizim të ri të identite-
tit njerëzor, një formë të re të shoqërisë
njerëzore dhe një rend të ri të marrëdhë-
nieve ndërmjet grupeve njerëzore. Ajo
nuk qe një ëndërr utopike, por një lëvizje
socio-ekonomike dhe ushtarake, ngulitur
fort në tokë dhe që përkthehej në urdhë-
resa që udhërrëfejnë çdo aspekt të jetës
njerëzore. Ajo synonte të mobilizonte të
gjithë njerëzimin në një përpjekje të ba-
shkërenduar për të rindërtuar kulturën
dhe qytetërimin mbi një themel të ri.

EPISTEMOLOGJIA E VIZIONIT ISLAM
Vizioni i Islamit, të cilin Pejgamberi

ua kishte shprehur mijëra bashkëkohësve
të tij, pohohej prej tij se ishte i dhënë prej
Zotit në një shpallje që ishte e vërtetë për
natyrën semite. Megjithatë, shpallja
islame tejkaloi të gjithë shembujt e pro-
fetësisë semite në qartësi dhe përpikëri,
në gjithëpërfshirje dhe përhershmëri.
Si ipsissima verba e Zotit, ajo shpallte të
gjitha parimet e kryehershme apo aksio-

mat e legjislacionit dhe pohonte vlef-
shmërinë e tij për të gjitha kohët dhe për
të gjitha vendet. Ajo është imune ndaj të
gjitha problemeve të hermeneutikës,
duke ngrirë gjuhën e shpalljes, fjalorin e
saj, leksikografinë, gramatikën, sintak-
sën, format letrare, standardet e përkrye-
shmërisë letrare dhe të kritikës, si dhe
duke ruajtur të njëjtën gjuhë dhe të gjitha
kategoritë e të kuptuarit që ajo mishëron
në përdorimin e qëndrueshëm dhe abso-
lutisht të pandryshueshëm gjatë katër-
mbëdhjetë shekujve, deri në ditët e
sotme. Shpallja e dhënë nga Zoti duhej të
mbetej përgjithmonë e pastër, e mun-
dshme dhe lehtësisht e kuptueshme – dhe
kështu ndodhi.

Baza autoritare e burimit hyjnor nuk
qe e vetmja bazë. Shpallja e Islamit qe
njësoj e mbështetur në njohjen racionale.
Të vërtetat e saj mëtohej të ishin të vër-
teta të arsyeshme. Nga njëra anë ato janë
të zbulueshme empirikisht në veprimta-
rinë e natyrës, si tipare të brendshme dhe
të pandryshueshme të saj. Këto janë lig-
jet që udhëheqin individin, shoqërinë dhe
botën natyrore të studiuar nga shkencat
natyrore dhe shoqërore. Nga ana tjetër, të
vërtetat e shpalljes islame janë të rrok-
shme intuitivisht në këqyrjen e vetëdijes
teorike dhe aksiologjike. Këto të vërteta
intuitive nuk janë subjektive, sadoqë sub-
jekti është trualli i tyre, por racionale dhe
universale; jo relative, por absolute. Kë-
sisoj, shpallja islame qëndron sipërvënë
ndaj metodologjisë racionaliste, empirike
apo intuitive qoftë kjo, dhe metodolog-
jisë fetare, autoritare dhe përvojësore.
Premisa e saj themelore është se papër-
puthshmëritë apo kundërtitë ndërmjet re-
zultateve të dy metodologjive nuk mund
të jenë përfundimtare dhe të pandryshue-
shme.

Përmbajtja e shpalljes islame shëm-
bëllehej në sunnet ose në shembullin e
Pejgamberit. Fjalët dhe veprat e tij syno-
nin të konkretizonin dhe të ilustronin
shpalljen me shembuj konkretë. Përcak-
timi i çfarë është dhe çfarë nuk është sun-
neh ijoi metodën historike dhe të gjitha
disiplinat kritike shoqëruese mbi këtë
metodë, qofshin këto persona apo gjëra,
ide apo qëndrime, tradita gojore apo tek-
ste të shkruara. Nga Kurani (Kur’ān),
fjala tekstuale e Zotit, dhe sunneh, e, për-
mbajtja e shpalljes u përkthye në sherī’at,
apo ligj i Islamit. Ky ligj përmbushte sen-
tencat e shpalljes, si dhe kërkesat e ar-
syes. Në të vërtetë, duke vepruar mbi
parimin paraprirës të unitetit të dijes, të
të vërtetës, sherī’ati konsideron çështjen
e mirëqenies racionalisht të njohur të nje-
rëzve si vetë qëllimin e urdhëresave hyj-
nore. Që këtej, sherī’ati në të pesë
shkollat juridike u zhvillua duke buruar
nga dy burimet e shpalljes, sa edhe nga
burimet tokësore për të mirën njerëzore,
duke e quajtur ixhtihād, ḳijās, maṣla-
ḥah ose istiḥsān.[1]

PËRMBAJTJA SHOQËRORE E
VIZIONIT ISLAM

Sfida: Etnocentrizmi
Konteksti shoqëror në të cilin lindi

Islami nuk ishte shumë i ndryshëm nga ai
në të cilin e gjejmë vetë sot. Në frontin
botëror, bota e njohshme asokohe ndahej
ndërmjet dy gjigantëve, Perandorisë Ro-
make dhe Perandorisë Perse. Të dyja sy-
resh synonin hegjemoninë mbi botën.
Secila nga perandoritë rrethohej nga një
numër shtetesh satelite, të sunduara nga
elita të përkushtuara ndaj kërkesave të fu-
qisë botërore që i mbështeste dhe i
mbronte. Këto zona amortizatore ishin

Zgjohu, moj Shqiponjë!

SKICË

Eja dhe merre atë që të takon, por
jo me dhunë e dredhi. Merre
ashtu siç të ngjan ty, që je më e
larta nga të gjitha - morali yt le të
jetë shembull për të tjerët, forca
jote le të jetë mbrojtje për të
shtypurit dhe dënim për
zullumqarët...

Për të gjitha kohët 
dhe për të gjitha vendet

ISLAMI: LËVIZJE PËR REND BOTËROR (1)

Për më tepër, përkatësia në një klan, fis, racë apo tokë është një ndjesi e pashprehur, personale, gjithherë
subjektive, e përveçme, e kundërta e universales, racionales, të domosdoshmes, njerëzores. Asnjë vlerë

madhore, e përhershme apo absolute, nuk i përshtatet klanit, fisit, as racës.
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zona të trazirave të vazhdueshme, ndërsa
njëra perandori shqyrtonte mundësinë si
t’i rrëmbente ato nga tjetra. Trazirat fito-
nin apo humbnin intensitet në varësi të
shkallës së rëndësisë (pozicionit strateg-
jik, burimet natyrore, krahun e punës, pa-
surinë dhe tregjet) së interesit perandorak
që preknin. Luftëra të fuqishme të panu-
mërta zhvilloheshin, ndërsa forcat zëven-
dësuese rrinin në gatishmëri për t’u
hedhur në çdo teatër luftimesh ku ngjar-
jet shtriheshin përtej planeve. Duke qenë
pranë fuqive botërore, shtetet satelite
ishin më të qëndrueshme, atëherë kur
përngjitja e tyre me shtetin perandorak
ishte më e fortë. Hera-herës, trazirat në

shtetet satelite apo ndërmjet tyre shpër-
thenin në konflikt të hapur ndërmjet fu-
qive kryesore.

Brenda shoqërive, qofshin ato të fu-
qive të mëdha, të shteteve satelite apo
edhe ato të disa pak vendeve që për arsye
gjeografike ishin hequr mbanë përpla-
sjeve të fuqive botërore, shoqërizimi nje-
rëzor bazohej mbi etninë. Grupimi më i
madh ishte kombi; ai më i ngushtë ishte
fisi. Të dy ishin hallka të Gemainschaft,
ku anëtarët bashkëndanin të njëjtat tipare
racore, gjuhësore, kulturore, etike dhe fe-
tare dhe bashkëjetonin në të njëjtin uni-
tet gjeografik. Në Arabi gjithaq, ashtu si
në pjesë të tjera të botës, tipare racore

mjaft më të hollësishme siç është prejar-
dhja nga një stërgjysh i caktuar e shpër-
bënte entitetin etnik në fise të ndara dhe
reciprokisht armiqësore, sado që ba-
shkëndanin të njëjtën gjuhë, kulturë, tra-
ditë dhe besim.

Qoftë fis apo komb, grupi etnik e për-
caktonte natyrën e njeriut në termat e tij.
Doket e tij përbënin kriteret e njeriut për
të mirën dhe të keqen. Mirëqenia e tij
ishte aspirata më e lartë e tij dhe heroi i tij
arketipik ishte ideali etik më i madh.
Bota, në sytë e tij, ishte e barabartë me
shtrirjen e entitetit etnik, sado e kufizuar
qoftë kjo. Përtej shtrihej një botë e pan-
johur, e cila mund të injorohej sa edhe të

pushtohej dhe të nënshtrohej, por gjithnjë
veçohej si diçka tjetër nga vetja. Popujt
përtej kufirit janë të huaj dhe domosdo-
shmërisht të rrezikshëm dhe armiqësorë,
ndaj të cilëve do luftuar, sakaq njerëzit
brenda kufirit janë të afërt, të denjë për
ndihmë dhe mbrojtje. Kjo afërsi gjaku
ngrihej mbi të gjitha faktet dhe tiparet
dhe, në të vërtetë, përbënte thelbin e një
personi. Pothuaj përherë entiteti etnik
përkonte me një entitet gjeografik dhe
ishte i njëvlershëm me të. Gjaku dhe
prona mistifikoheshin me diçka univer-
sale, misterioze, së cilës duhej t’i shër-
bente gjithkush dhe çdo gjë. Vlerat e
gjithëfarëllojta lexoheshin në tokën,

racën dhe shtetin sovran që ndërtohet mbi
to dhe të cilave duhet t’u shërbejë. Në
Arabi, i vetmi rend social i njohur ishte
tribalizmi. Ndërsa fisi luftonte kundër
fisit dhe klani kundër klanit, poetët kën-
donin himnet e fisit dhe frymëzonin he-
ronjtë e tij për të dhënë jetën për emrin e
tij. Në Persi, ndërsa, një fis nënshtronte
një tjetër, të mundurit shndërroheshin në
klasën e ulët që punonte për kënaqësinë
dhe mirëqenien e fitimtarëve që e shpal-
lnin veten sundues, priftërinj apo fisnikë.
Shoqëria ishte një ndërthurje e këtyre kla-
save të kyçura në shërbimin ndaj njëri-
tjetrit, pa mundësinë apo shpresën e
lëvizjes ndërmjet tyre. Perandoria Ro-

make ishte gjithaq një konglomerat sklle-
vërish dhe popujsh të shtypur, të sunduar
nga një elitë fisnore – romakët. Të gjitha
entitetet etnike i ishin nënshtruar Romës,
ndërsa pasuritë dhe tokat e tyre ishin kon-
fiskuar dhe vënë në shfrytëzimin e roma-
këve. Konsujt dhe ushtritë romake
kujdeseshin që ajka e çdo prodhimi të
shkonte në Romë.

QEVERISJA ISLAME: SHFUQIZIMI I
ETNOCENTRIZMIT

Islami e shfuqizoi etnocentrizmin si
të padenjë për njerëzimin. Gjaku dhe toka
janë aksidente të ekzistencës njerëzore
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mbi të cilët askush nuk ka kontroll.
Asnjeri nuk i zgjedh paraardhësit apo
vendlindjen e tij; vendi i tij i jetesës dhe
marrëdhënia e gjakut mund të ndrysho-
hen vetëm përmes operacioneve rrënjë-
sore dhe të dhimbshme, çrrënjosjes së
vetes apo emigrimit dhe konvertimit.
Gjaku dhe toka janë facta materialë për
t’u vlerësuar; ato nuk mund të jenë vlera
përmes të cilave të vlerësohen të dhënat e
tjera. Prej tyre, si të këtilla, nuk mund të
nxirret asnjë përfundim për aksiologji
apo deontologji.

Në vetvete, ato nuk përbëjnë asnjë
vlerë dhe janë të lidhura me të mirën aq
sa janë të lidhura me të keqen. Kufijtë e
tyre janë arbitrarë, pa asnjë arsye pse
duhet të shtrihen deri aty ku ato shtrihen,
qëkur facta që karakterizojnë grupimet e
vogla janë më të shumtë në numër dhe
më të fuqishëm se ato që karakterizojnë
racën apo fisin. Një arbitraritet i tillë i pa-

arsyeshëm i kishte çuar arabët paraislamë
drejt shpërbërjes jo vetëm në fise, por
deri në klane armiqësore brenda të njëjtit
fis. Kur nuk ka armiq të jashtëm ndaj të
cilëve të mund të luftojë, etnocentrizmi
bëhet shpërbërës i grupit në një mori
fraksionesh të copëzuara në kërkim të një
entocentrizmi më të ngushtë. Për më
tepër, përkatësia në një klan, fis, racë apo
tokë është një ndjesi e pashprehur, perso-
nale, gjithherë subjektive, e përveçme, e
kundërta e universales, racionales, të do-
mosdoshmes, njerëzores. Asnjë vlerë ma-
dhore, e përhershme apo absolute, nuk i
përshtatet klanit, fisit, as racës.

Vlera e vetme e etnicitetit është fa-
milja, njësia bazë e shoqërisë. Ajo nuk
mund të hidhet poshtë, sepse marrëdhë-
niet e gjakut, mbi të cilat ngrihet etnici-
teti, janë evidente – madje të prekshme –
në familje. Jashtë kufijve të familjes, më-
timi i etnicitetit shthuret. Por, familja

duhet kuptuar si e ‘zgjeruar’, d.m.th. të
përfshijë vëllezërit dhe motrat, ungjit dhe
emtat, pasardhësit dhe gjyshërit. Përtej
tyre, “marrëdhëniet e gjakut” janë ab-
strakte, marrëdhënie faktike. Në anën tje-
tër, të mëtosh se familja atomike është
njësia bazë, është reduksionizëm, pasi ajo
njeh marrëdhënien me disa anëtarë dhe
mohon atë me disa të tjerë. Për këto
arsye, ndërsa nuk e njeh fisin apo entite-
tin etnik si kriter të së mirës dhe të keqes,
Islami përkrahu familjen me legjislacio-
nin që lejon anëtarësinë e “zgjeruar” të
saj të trashëgojnë nga njëri-tjetri dhe të
jenë përgjegjës për njëri-tjetrin kurdo që
të jetë e nevojshme. Kjo e fuqizoi famil-
jen e zgjeruar si një njësi socio-ekono-
mike integrale.

Duke qenë një fakt i natyrës, etniciteti
nuk mund të shfuqizohet. Ai u ruajt dhe
Islami e njohu atë për çfarë ai është, për-
katësisht, një fakt i natyrës, një cilësi e kri-

jimit. S’do mend se qeniet njerëzore kanë
lindur në fise dhe kombe. Ato kanë tipare
etnike, fizike dhe psikike të lindura. Ato
flasin gjuhë të ndryshme, që mishërojnë
kategori dhe mendësi të ndryshme. Edhe
këto, Islami i njeh si veçori të krijimit të
Zotit, të përbrendësuara në të gjitha qeniet
njerëzore, dhe në shumicën e rasteve të pa-
vullnetshme e të domosdoshme.

Por, fakti që njerëzit janë krijuar të
bardhë apo me ngjyrë, që flasin gjuhë an-
gleze apo kineze, që jetojnë në dëborë,
male apo shkretëtira, nuk do të thotë
aspak se ngjyra e bardhë apo e errët e lë-
kurës është argument që ndonjë gjuhë
apo vend është titull epërsie apo hegje-
monie mbi të tjerët. Kësisoj, faktet etnike
nuk flasin përtej tyre: qëllimi është dal-
limi për hir të identifikimit. Roli i tyre
nuk mund të shkojë përtej fotografisë së
një pasaporte. “O njerëz,” – thotë Kurani
– “Ne ju kemi krijuar ju në fise dhe popuj

që të njiheni mes jush dhe të bashkëpu-
noni me njëri-tjetrin. Më i larti në sytë e
Zotit është më i virtytshmi [jo ai që i për-
ket këtij populli apo atij fisi]” (Kuran,
49:13) Kësisoj, Islami i njohu dallimit
etnik vetëm vlerat utilitare të identifiki-
mit personal dhe të përplotësimit. Çfarë
dënohet është etnocentrizmi, lloje të
ndryshme të të cilit janë nacionalizmi, tri-
balizmi, provincializmi dhe klanizmi.

UMMETI
Përtej entitetit etnik, ciladoqoftë për-

masa e tij, Islami themeloi atë që
quhet ummeh, si e vetmja formë e shën-
detshme e shoqërizimit njerëzor, i vetmi
lloj i grupimit vullnetar të denjë për nje-
rëzimin.

SI BASHKËSI BESIMI:
Ummeti është një shoqëri e hapur e

përbërë nga të gjithë myslimanët. Çdo-

kush mund të aderojë në të me hyrjen në
fe. Anëtarësimi në ummet akordohet me
dëshminë solemne të besimit: “Nuk ka
Zot përveç Allahut dhe Muhamedi është
pejgamber i Tij.” Legjislacioni islam e
konsideron këtë dëshmi të mjaftueshme
për të vendosur islamicitetin. Të gjitha të
drejtat dhe privilegjet, detyrimet dhe an-
gazhimet e Islamit bien mbi autorin e dë-
shmisë, kur ai është i maturuar dhe i
përgjegjshëm mendërisht. Dëshmia e bën
anëtarësinë në ummet de facto dhe de
jure; dhe askush nuk mund të anulojë apo
ndalojë efektet e anëtarësisë në ummet.
Që këtej, çdo mysliman i botës është me
përkufizim anëtar i ummetit.

Ummeti është një shoqëri e hapur.
Çdo qenie njerëzore është e mirëpritur
për të hyrë në të me njërën nga dy mëny-
rat: dëshmia e sipërpërmendur e fesë, apo
marrëveshja e paqes. Kjo e fundit është
një kontratë e qëndrimit paqësor brenda
kufijve të ummetit; ose, e nënshkruar me
një grup, është marrëveshja e tyre për të
shtrirë kufirin e ummetit aqsa të përfshijë
edhe ata dhe territorin e tyre. Kjo mun-
dësi parashikohet për jomyslimanët që
duan të ruajnë fenë e tyre joislame dhe të
bashkëjetojnë me ummetin. Asnjë person
apo grup nuk mund të refuzohet në çdo
kohë apo për ndonjë konditë, përveçse
kur hyrja e tyre apo kërkesa për të hyrë
është një kamuflazh për veprimin e tyre
armiqësor ndaj ummetit.

Çdo gjykatë islame autorizohet nga-
sherī’ati (ligji i Islamit) për të shqyrtuar
ankesat e çdo aplikuesi për hyrje, qoftë
mysliman apo jomysliman, qytetar apo jo
qytetar i vendit; dhe si të gjitha shërbimet
ligjore në Islam, aplikimi për veprime në
gjykatë është falas. Paragjykimi i zyrta-
rëve të shtetit ndaj origjinës apo prejar-
dhjes etnike, fetare apo kulturore të
aplikuesit, hidhet poshtë me ligj dhe me-
kanizmi për të ndalur paragjykime të tilla
është gjithmonë i gatshëm dhe i dispo-
nueshëm. Njësoj, nuk ka asnjë tarifë për
të hyrë në marrëveshjen e paqes dhe për
rrjedhojë edhe në ummet.

Ummeti, që këtej, është vërtet një sho-
qëri e hapur par excellence. Të gjitha lig-
jet e emigracionit dhe natyralizimit në
fuqi në çdo vend mysliman sot, o kanë
mbetur nga ditët e kolonializmit, o janë
imitime të ligjeve dhe praktikave perën-
dimore. Absolutisht dhe palëkundshmë-
risht, ligji islam i dënon të gjithë këto.
Nëse ndonjë prej tyre do të pranonte një
kushtetutë apo sistem ligjor njëmend
islam, të gjitha këto ligje do të ishin shfu-
qizuar menjëherë. Në sytë esherī’atit,
këto ligje nuk kanë asnjë justifikim të
vetëm.



16 Qershor 2019 | Ramadan - Shawwal 1440 Hëna e Re 17

Jeta e anëtarëve myslimanë të umme-
tit qeveriset nga një ligj – sherī˒āti, veç
në qofshin ndryshuar nga kolonializmi
dhe kukullat e tyre. Në mënyrë identike,
është i njëjti ligj në fuqi në të gjitha ven-
det myslimane, nga Irani në Marok. Ato
kanë lënë trashëgimitë në ligjet penale, të
tregtisë dhe territorit që qeveritë mysli-
mane i kanë ruajtur edhe pas pavarësisë,
kundër dëshirës së popujve të tyre. Çë-
shtja e rikthimit të sherī’atit gjor është
ende e gjallë dhe e pazgjidhur në të gjitha
vendet, kudo ku myslimanët janë shu-
micë. Sidoqoftë, në ligjet e sherī’atit që
mbulojnë fusha të statusit personal është
ndërhyrë më pak. Kudo, këto ligje janë
po ato që kishin vendosur myslimanët
vetë.

Kulturat e komuniteteve myslimane
anekënd botës përcaktohen në një masë
të madhe nga Islami. Kurani i shenjtë, me
idetë, vlerat, figuracionin, vargjet e

shkruara në mënyrë kaligrafike, intepre-
timi muzikor (tertīl) i vargjeve të tij,
ezani dhe namazi (ṣalāt), shpirti i Rama-
zanit (Ramaḍan), përcjellja dhe pritja e
pelegrinëve, memorizimi i Kuranit nga
fëmijët – të gjitha këto u kanë qëndruar
ndikimeve të kolonializmit, modernizmit,
misionarizmit të krishterë, shekullarizmit
dhe ato vijojnë të shënjojnë, të ngjyrojnë,
të zbukurojnë, të orientojnë dhe t’i japin
kuptim jetës së njerëzve. Asnjë shtet apo
perandori, asnjë komunitet apo shoqëri
nuk ka pasur ndonjëherë një përbërje kaq
të larmishme etnike sa ummeti i Islamit.
Sot ai numëron mbi një miliardë shpirtra
dhe përfshin praktikisht pjesëtarë nga çdo
grup etnik në tokë. Islami pastroi etnitë e
ndjekësve të tij nga paragjykimet dhe ek-
zagjerimet dhe i pasuroi ato me katego-
ritë dhe vlerat e tij, me fjalorin dhe
format. Nga dialektet fisnore, Islami kri-
joi gjuhë letrare të cilat lulëzuan me le-

tërsinë dhe poezinë: malaja, urdishtja,
bangla, persishtja, turqishtja, sawahili-
shtja, hausa.

Brenda ummetit, një uzbek mund të
ballafaqohet me një tanzanian apo ugan-
das; një maroken me një malai; një kinez
me një damasken apo kajroan; një bal-
lkanas me një afro-amerikan dhe të gji-
tha ftohtësitë ndërmjet tyre tejkalohen me
një “esselāmu ʽalejkum we raḥmet
Allah.” Edhe pse mikpritësi dhe miku
mund të komunikojnë me gjuhën e shen-
jave, vëllazëria që ata bashkëndajnë me
njëri-tjetrin i bën ata të realizojnë martesa
me familjet e njëri-tjetrit dhe të veprojnë
politikisht e juridikisht në vendin apo ko-
munitetin pritës.

Pasi, feja islame, duke mos qenë
vetëm një lëndë religjoze në kuptimin pe-
rëndimor, por gjithaq një çështje logjike,
ligjore, metafizike, aksiologjike, sociale,
letrare, estetike, politike dhe ekonomike,
vepron njëherazi si një pasurues i etnici-
teteve të ndryshme dhe si një homogjeni-
zues i tyre. Brenda ummetit, gjithësekush
kryen një akulturim vullnetar drejt Isla-
mit, secili syresh sipas shtrirjes së mun-
dësive të tij. Por, të gjithë përpiqen për
idealin islam. Si rrjedhojë, ummeti është
shndërruar në një konsensus triradhësh
mbi vizionin e realitetit (të botës, njeriut,
jetës dhe fatit); mbi vullnetin (zemrën),
që me zbatimin e sherīʽatit jtohet me
mjaftueshmërinë e vizionit; dhe, së treti,
mbi krahun (veprimin). Dy nivelet e para
të konsensusit i kanë trajtësuar myslima-
nët në modelin shoqëror dhe kanë krijuar
prej tyre, kudo që jetojnë, përafrimet më
të afërta të arketipit ‘ummetik’.

Përgjatë shekujve, mbanash të gjithë
sunduesve të padrejtë që e pikëlluan dhe
copëzimit tërësej, në të shkuarën dhe të
sotmen, ummeti ka gëzuar solidaritet të
pamatë. Megjithë sa mund të thuhet për
të kundërtën, lidhja e suksesshme që kri-
joi Islami ndërmjet ndjekësve të tij të
shumëfarëllojshëm është kaq e fortë sa i
ka qëndruar provës së shekujve. Ata që
kanë vrojtuar zmbrapsjen që shkaktoi rrë-
nimi i kalifatit nga Mustafa Kemal Ata-
turku deri larg në sub-kontinentin indian
dhe Azinë Juglindore, apo zjarrin që kanë
ndezur ngjarjet e viteve të fundit në Pale-
stinë, e dinë se ‘copëzimi’ i ummetit, edhe
pse i rëndësishëm, është vetëm sipërfa-
qësor. Nën sipërfaqe ruhet një prush që
mund të shpërthejë në flakë të kaltra me
gërvishtjen më të lehtë.

Përktheu: Vehap Kola

(Kryhet në numrin tjetër; aty do
të jepen edhe referencat)

Shkruan: 
Muhammed Se’id Ramadan El-Buti

Ka shumë nga ata që me zemër të
pastër dhe me qëllim të sinqertë
flasim për atë që tani po quhet

zgjim islamik. Të lumtur dhe të gëzuar,
flasin për një numër të madh treguesish,
si për shembull: dikush ia përmend sho-
kut të tij,  apo vëllezërve, se si një fshat
në Britani e ka pranuar në tërësi Islamin
dhe ka formuar një komunitet të vogël
mysliman, të rregulluar në përputhje me
dispozitat e Allahut të Plotfuqishëm.

Dikush tjetër përmend me dhjetëra e
qindra burra dhe gra të cilët në grupe
hyjnë në Islam në pjesë të ndryshme të
botës perëndimore. 

E gjithë kjo është e vërtetë dhe ka
edhe më shumë shembuj të tillë. Por, unë
dua të them se ne më shumë duhet të
kemi frikë nga ata që duan të na e marrin
ndonjë begati sesa të gëzohemi për vetë
begatinë. Sado që të rritet ndonjë begati,
rritet gjithashtu edhe numri i atyre që sil-
len rreth saj dhe duan që ta marrin. Për
këtë arsye, mendimi për rreziqet që e kër-
cënojnë zgjimin islamik real më pengon
që të gëzohem për të. Sado që të rritet
pranimi i Islamit në të gjithë botën, ashtu
krijohen mjete dhe plane të reja për luf-
tim dhe intriga kundër Islamit. Kështu
veprojnë armiqtë e Islamit; kur e shohin
se ylli i tyre po e humb shkëlqimin, lar-
gohen prej tij dhe dobësohet vullneti i
tyre për armiqësi, ndërsa kur e shohin se
shkëlqimi i tij po forcohet dhe po e rik-
then forcën e tij, mbledhin mjete dhe
fonde dhe shpenzojnë me net të tëra,

Deri kur kështu?

HUTBE

Askush nuk mund të bëjë përçarje midis myslimanëve,
përveçse nëpërmjet dikujt nga mesi i tyre. Në mënyrë të
ngjashme veprojnë ata që janë mbledhur rreth tryezës në
të cilën është vendosur një pjesë e madhe e mishit të
pjekur. Si mund ta hanë? Mënyra e vetme është që ajo
pjesë e madhe të pritet në copa të vogla, të cilat secili prej
të pranishmëve do të mund t’i gëlltit. Kjo është ajo që po
ndodh dhe po veprohet sot në emër të Islamit.
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duke përgatitur intriga dhe kurthe për
këtë fe e cila është bërë kërcënim i madh
për ta. Prandaj, duhet të jemi të vetëdij-
shëm: të gëzohemi për begatitë, por, në
të njëjtën kohë, të paktën, ta lusim Alla-
hun e madhërishëm që të na mbrojë nga
intriguesit dhe ngatërrestarët.

Nëse ne e dimë se ekzistojnë armiq të
fesë dhe plane që i përgatisin, atëherë
duhet të na jenë të qarta këto plane dhe
duhet të jemi në nivel të vetëdijes të cilën
prej nesh e kërkon feja jonë. Si përgati-
ten këto plane, o myslimanë?! Ato përga-
titën në dhoma të errëta dhe të fshehta, të
cilat janë larg, madje, edhe nga shoqëritë

perëndimore të larguara nga Islami. Meg-
jithatë, një numër i madh i ekzekutorëve
të drejtpërdrejtë të këtyre planeve janë
vetë myslimanët. Çdo kush që nuk është
i vetëdijshëm për këtë fakt, është naiv,
dhe, në thelb, është me mendim sipërfa-
qësor. Planet përgatiten diku larg, por një
numër i madh i atyre që i realizojnë janë
nga vetë myslimanët. Midis tyre janë të
shumtë ata që e dinë se çfarë kërkohet
prej tyre dhe e dinë se ata janë në shër-
bim të luftës kundër Islamit dhe mysli-
manëve, por ka edhe të atillë që pa
vetëdije i shërbejnë këtij qëllimi. Unë
mendoj se secili prej nesh duhet ta dijë se

këto plane janë të shumta dhe të ndry-
shme, por më i rrezikshmi është ai që çon
në grindje dhe në konflikte mes mysli-
manëve.

PLANI DJALLËZOR

Plani, i cili ka për qëllim që Islamin
ta transformojë në një numër versionesh
konkurruese dhe armiqësore të Islamit,
është plani më i rrezikshëm që po përga-
titet - siç thashë - diku larg, dhe po ju flas
në bazë të njohurive që kam, por zbatimi
i tij u është besuar njerëzve të cilët for-
malisht janë myslimanë, sepse askush

nuk mund të bëjë përçarje midis mysli-
manëve, përveçse nëpërmjet dikujt nga
mesi i tyre. A mendoni se armiku ynë
mund të hyjë me lehtësi në ndërtesën e
Islamit dhe ta shkatërrojë atë? Nuk mun-
det, sepse identiteti i tij është i njohur dhe
për këtë arsye përpjekja e tij do të pro-
dhojë kundërefekt. Prandaj, mënyra më e
përshtatshme është që ajo detyrë t’u be-
sohet atyre që e theksojnë identitetin e
tyre si mysliman dhe të qenët e tyre
(kinse) mbrojtës të Islamit, të besimeve
dhe parimeve të tij. Ata përfshihen në de-
bate mbi parimet islame, mbi rregullat
dhe besimet e tij dhe i përmendin njërën

pas tjetrës çështjet rreth të cilave ekzi-
stojnë mospajtime, pastaj nga ato çështje
periferike që janë objekt i divergjencave,
krijojnë vullkan i cili duhet të shpërthejë
dhe të shkaktojë problem, i marrin ato si
bazë për shpalljen e myslimanëve të tjerë
të pafe (tekfir), mëkatarë (tefsik) dhe he-
retikë (tebdi’) dhe myslimanëve u sjellin
problem pas problemi. Në këtë, ata e
ndjekin rrugën e neveritshme të stërholli-
mit dhe të shtrëngimit të qartë, erën e së
cilës e ndjen kushdo që sado pak men-
don!

Kështu, ky grup i “myslimanëve”
shkon rrugës drejt qëllimit të përcaktuar,

e ai është që myslimanët të cilët janë
unikë dhe që nëpër shekujt e gjatë në hi-
stori ishin një ummet, të shndërrohen në
grupe kontradiktore dhe armiqësore. Në
mënyrë të ngjashme veprojnë ata që janë
mbledhur rreth tryezës në të cilën është
vendosur një pjesë e madhe e mishit të
pjekur. Si mund ta hanë? Mënyra e vetme
është që ajo pjesë e madhe të pritet në
copa të vogla, të cilat secili prej të prani-
shmëve do të mund t’i gëlltit. Kjo është
ajo që po ndodh dhe po veprohet sot në
emër të Islamit.

Mendoni, vëllezër, dhe kthehuni pesë,
gjashtë, shtatë ose tetë shekuj prapa: a
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mund ta ndjeni erën e përçarjes apo të
konfliktit mes myslimanëve për shkak të
domethënies së fjalëve të Allahut të ma-
dhërishëm: “I Gjithëmëshirshmi ka bërë
istiva mbi Arshin.” A mund të gjeni kon-
flikte dhe armiqësi, veçanërisht tekfir, në
mesin e myslimanëve, para tetë shekujve,
për shembull, për shkak të mosmarrëve-
shjeve në lidhje me të kuptuarit e ajeteve
që flasin për Atributet? Ose, për shkak të
mosmarrëveshjeve rreth Pejgamberit
(s.a.v.s.); a duhet të bëjmë tevessul me të
apo jo? Kërkoni dhe shfletoni veprat hi-
storike dhe biografike që nga koha e Pej-
gamberit (s.a.v.s.) deri në këta shekujt e
fundit dhe shikoni a do të gjeni se dikush
e ka ngritur botën në këmbë me kritikë
apo me tekfir për shkak të pyetjes a është
Allahu lart apo jo? Nëse gjurmoni dhe
mendoni, do të shihni se kjo çështje
asnjëherë nuk ka paraqitur problem në
shekujt e parë të Islamit. Ata kanë hu-
lumtuar dhe kanë zënë pozicione të ndry-
shme, por kanë qëndruar tek ajo që unë e
quaj divergjencë e dobishme (el-ihtilaf
et-te’avuni), e cila nuk e ka prishur aspak
dashurinë e tyre të ndërsjellë, sidomos
nuk e ka prishur saff-in e tyre, apo t’i
ketë lejuar armikut të hyjë në mes tyre
dhe të përfitojë nga kjo ndarje. Por, ne sot
po shohim dhe po dëgjojmë akuza dhe
grindje, dhe atë jo vetëm në shoqërinë
myslimane, sepse ajo është kthyer në një
vullkan për këtë çështje, por edhe në sho-
qëritë perëndimore brenda bashkësive të
vogla myslimane. Jemi duke parë se si po
fillon konflikti dhe nuk ka të ndalur in-
terpretimi i Qenies së lartësuar të Allahut
të madhërishëm, dhe, nëse nuk thua se
Allahu është lart, ti ke bërë qufër, shirk
dhe ke dalë nga feja.

DEBATE TË PAFRYTSHME

Sado që të zhvillohet debat dhe dia-
log, dhe sado që të paraqiten argumente
se pikënisja e fesë në këto çështje është
një, dhe se rreth parimeve të përgjithshme
nuk ka divergjencë në mendime, se Al-
lahu nuk ka vend, dhe se është i lartësuar
nga të qenët i ngjashëm me krijesat, për-
sëri nuk do të gjesh asnjë mënyrë për t’i
dhënë fund këtij diskutimi, sepse këto
pyetje nuk nxiten për qëllime që kanë li-
dhje me shkencën, por ato kanë për qël-
lim ndarjen mes myslimanëve, që ata të
ndahen në dy apo më shumë grupe, të
cilat njëra-tjetrën do ta shpallin jobesim-
tare. Ne i kemi lexuar këto plane të
fshehta, të cilat vijnë nga universitetet
orientaliste perëndimore, por është
shumë brengosëse se kush i ekzekuton
ato? Këta janë ata të cilët duan t’i tubojnë

njerëzit përreth tyre dhe ta marrin rolin
udhëheqës në mesin e myslimanëve.
Pasha Allahun, ata i shërbejnë realizimit
të këtij qëllimi, i cili një ditë do të zbulo-
het së bashku me ata që e kanë projektuar
dhe ata që e kanë realizuar.

Nëse ju thuhet atyre: cila është ajo
ana e lartë në të cilën gjendet Allahu, këtu
apo atje, ai do të tregojë lart. Natyrisht,
ashtu do të tregojë, sepse pohon se Allahu
është lart. Prandaj, Ai është në njërën nga
anët dhe ashtu do të tregojë. Shikoni këtë
të kuptuar se deri në cilën shkallë të injo-
rancës dhe naivitetit e kanë zhytur; shi-
koni prapambetjen për të cilën shprehin
keqardhje edhe fëmijët në shkollë. Allahu
është në këtë anë lart, ndërsa po kjo e
njëjta anë në tjetër vend është poshtë -
atëherë si të zgjidhet problemi? A po
pohon se në çdo vend ku gjendesh se Al-
lahu është lart dhe askund tjetër? Po nëse
shkon në anën e kundërt, përsëri ti do të

thuash se Allahu është lart dhe askund
tjetër? Kush do ta besojë këtë fjalim të
pavlefshëm në këtë kohë shkence, të cilin
e refuzojnë fëmijët në shkollë?

Sa herë që t’i i përmend fjalët e Alla-
hut të madhërishëm: “...Ai është me ju
kudo që të jeni...” (el-Hadid, 4); “Dhe
Ai është Zot në qiell dhe Zot në
Tokë...” (ez-Zuhruf, 84); “Ne e kemi
krijuar njeriun dhe dimë se ç’pëshpë-
rit ai në vetvete dhe Ne jemi më afër tij
se damari (që rreh) i qafës së tij.” (Kaf,
16) - kjo përsëri nuk do ta ndalë debatin.
Përse? Sepse, nuk është për qëllim zgji-
dhja, por trillimi i problemit. Bekimi dhe
paqja e Allahut qofshin mbi Pejgamberin
e Tij, Muhamedin, i cili ka zbuluar shumë
fatkeqësi të cilat do të ndodhin pas tij deri
në ditët e sotme, i cili ka thënë: “U shka-
tërrofshin ata që bëjnë stërhollime!”
Pasha Allahun, nëse kjo nuk është stër-

hollim, atëherë unë nuk e di se çfarë është
kjo.

I kam thënë më herët një dijetari të re-
spektuar, i cili bën pjesë në mesin e ule-
mave të atij vendi (Saudisë), të cilët
vetvetes ia ngarkojnë udhëheqjen e botës
islamike për ta copëtuar bashkimin e saj:
Deri kur Islamin do ta përdorni si armë
me të cilën do t’i ndërprisni lidhjet e këtij
ummeti? Ne jemi një ummet dhe të gji-
thë i përkasim Ehli-sunnet’it dhe Xhe-
maat-it, të gjithë e synojmë vëllazërimin,
na quani mysafirë të Mëshiruesit dhe kur
ju vijnë mysafirët e Mëshiruesit, ju i aku-
zoni për pabesim dhe herezi.

E kam dëgjuar hatibin në Xhaminë
Nemire,  i cili iu drejtua myslimanëve
duke i akuzuar ata për qufër (kufër) dhe
shirk, sepse ata po bënin tevessul me Pej-
gamberin (s.a.v.s.) dhe i numëronte ata në
kuptimin e fjalëve të Allahut të lartësuar:
“Kur përmendet vetëm Allahu, zemrat e

atyre që nuk besojnë botën tjetër, neveri-
ten; e kur përmenden, përveç Atij, të tje-
rët, ata gëzohen.” (ez-Zumer, 45)

Unë i thashë: Në cilin fjalor të fesë,
në cilin komentim të Kuranit mund të
gjendet se ky ajet mund t’ju referohet kë-
tyre myslimanëve të cilët e adhurojnë
vetëm Një Zot dhe të cilët kanë ardhur
për ta bërë haxhin në shtëpinë e shenjtë
të Allahut? U pajtuam me të se ky është
një problem që duhet të zgjidhet dhe se
ka ndërfutje që duhen të zbulohen.

Ne ramë dakord se mënyra më e mirë
për ta bërë këtë është që ai nga shteti i tij
t’i zgjedhë dhjetë dijetarët më të mirë dhe
më të ndershëm, ndërsa unë nga vendi im
do t’i zgjedh dhjetë më të mirë dhe më të
ndershëm, sipas mendimit tonë. Pastaj do
ta organizonim një konferencë, në të cilën
do të takoheshin këta dijetarë dhe do të
diskutonin për këto çështje, të cilat janë

bërë armë për ndarje dhe mosmarrëve-
shje në ummet. Një gjë për të cilën biem
në ujdi, ajo më nuk do jetë problem,
ndërsa ajo për të cilën nuk jemi dakord -
mospajtimi ynë, do të jetë dëshmi se kjo
është çështje e pikëpamjeve dhe qëndri-
meve të ndryshme (ixhtihad) dhe, për
këtë arsye, secili grup duhet ta respektojë
tjetrin. Pas kësaj, do të obligoheshim që
mos t’i potencojmë këto pyetje, por do të
punojmë në forcimin e unitetit tonë. Unë
bëra marrëveshje me të dhe ai shkoi në
vendin e tij. Unë u ktheva në Damask,
Allahu ja shtoftë mbrojtjen dhe sigurinë,
dhe ja dërgova atij emrat e dhjetë ule-
mave të moderuar, për të cilët mendoj se
janë të përkushtuar ndaj fesë së Allahut.
Prita që të m’i dërgojë dhjetë emrat nga
ana e tij dhe ta organizojmë mbledhjen
dhe dialogun. Që nga ajo kohë kanë ka-
luar gjashtë apo shtatë vjet dhe unë ende
jam në pritje të përgjigjes së tij.

Pastaj mora vesh se propozimi u ishte
paraqitur dijetarëve të cilët janë “të shqe-
tësuar” për fenë e Allahut dhe se ata e ki-
shin refuzuar thirrjen për atë tubim.

Prandaj, vëllezër, çështja është shumë
e rrezikshme. Disa për këtë janë të vetë-
dijshëm, kurse disa jo. Këtu, pra, nuk
është fjala për fenë e Allahut, Zoti na
ruajt! Në pyetje është uniteti i ummetit.
Kjo është urrejtje ndaj unitetit të umme-
tit. Dëshirohet të dobësohet dhe të ndalet
zgjimi islam, por si? Nuk ka asnjë dobi
që kjo të bëhet diku në Perëndim, sepse
kjo do të shkaktonte        kundërefekt.
Mënyra e vetme është që të përçahen my-
slimanët dhe, siç thashë, Islami të ndahet
në sekte të kundërta, të cilat do ta shka-
tërrojnë njëra-tjetrën. Çfarë problemi ka
nëse unë bëj tevessul me Pejgamberin
(s.a.v.s.), ndërsa ti nuk bën? Ti je vëllai
im dhe unë jam yti; unë e kam ixhtihadin
tim dhe ti tëndin; siç e kanë pasur ixhti-
hadin e tyre Ebu Hanife dhe Shafiu në
shumë çështje. Ku është problemi? Pse
nga kjo po bën vullkan, i cili duhet të
shpërthejë?

Së shpejti do të vijë koha e mevludit
në këtë shtet dhe myslimanët do ta shpre-
hin dashurinë e tyre për Pejgamberin
(s.a.v.s.). Shikoni dhe dëgjoni zhurmën e
cila do të zhvillohet, shikoni ato sulme të
ashpra dhe të shëmtuara. Çfarë është ajo?
A mendoni se me të dëshirohet kënaqësia
e Allahut? Çfarë mendoni nëse ne do të
kishim vepruar ashtu, çfarë do të ndodhte
me myslimanët? Ndërsa armiku i tyre pret
që kjo edhe më shumë të marrë flakë.

(Hutbe e mbajtur më 4 shtator 1992)

Përshtati: Profesor Miftar Ajdini



Shkruan: Vehbi Sulejman Gavoçi

Rrënjët e sufizmit përbëhen nga 10
pikë:

1) Të pendohesh (tevbe) pas çdo më-
kati, qoftë ky i madh apo i vogël. Tevbe
do të thotë të pendohesh për punën dhe
sjelljen e keqe, të largohesh nga ajo, të
vendosësh që të mos e përsëritësh më të
njëjtin gabim. Nëse mëkati ka lidhje me
persona të tjerë,  atëherë t’u jepet atyre e
drejta dhe t’u kërkohet të falur. Nëse nje-
riu e përsërit mëkatin pa dashje dhe pen-

dohet, përsëri sipas kushteve të përmen-
dura, ajo i pranohet. Zoti (xh. sh.) e di
shumë mirë se kush bën tevbe me ndër-
gjegje dhe nuk gënjehet nga ata që bëjnë
tevbe jo në mënyrë të sinqertë.

2) Të dish të përmendësh të mirat e
Zotit (xh. sh.) duke filluar nga jeta, men-
dja, besimi, shëndeti e të mira të tjera të
panumërta, që është vështirë të numëro-
hen, pasi çdo e mirë që na vjen është
dhunti nga Zoti (xh. sh.). 

Kush na kryen një kërkesë, na plotë-
son një nevojë, na ndihmon për një punë

ose na ruan nga një rrezik,  ne i shprehim
mirënjohje dhe e falënderojmë atë për atë
që na ka bërë.  Pra,  mendoni pak se si
duhet falënderuar Zoti (xh. sh.) për gjithë
ato të mira që i ka dhënë njeriut?

Pejgamberi (a. s.) e ka falënderuar
Zotin (xh. sh.) për çdo rast. Ashtu duhet
të jetë sofia (personi që merret me sufi-
zëm),  i cili nuk duhet të lër në harresë
asnjë herë të mirat e Zotit (xh. sh.). 

Kur e dimë se çfarë na vjen prej të mi-
rave hyjnore, duhet të jemi shumë të kë-
naqur dhe të falënderojmë Zotin (xh. sh.).

Gjithashtu,  duhet të falënderojmë Zotin
(xh. sh.) edhe kur na vjen ndonjë gjë ose
ngjarje që nuk na pëlqen, sepse ajo gjë
ose ajo ngjarje mund të ishte edhe më e
keqe,  prandaj duhet falënderuar Zotin
(xh. sh.). Në këtë rast njeriu ka shpërbli-
min e durimit nga Zoti (xh. sh.), gjë e cila
përmendet shumë herë në Kuranin e ma-
dhërishëm. 

Të njohësh të mirat e Zotit (xh. sh.),
do të thotë t’i përdorësh ato ashtu siç ka
urdhëruar Ai. P.sh. sytë - për të parë të
mirat, veshët - për të dëgjuar të mirat,
jetën - për ta jetuar në pëlqimin e Tij. 

3) Të durosh vështirësitë dhe fatkeqë-
sitë që pëson njeriu gjatë jetës si: sëmun-
dje, varfëri, vetmi, vdekje e fëmijëve ose
e prindërve etj. Pejgamberi (a. s.) ka lin-
dur jetim, në moshën 6 vjeç i vdes dhe
nëna, pas pak kohe i vdes edhe gjyshi,  i
cili e kishte marrë nën kujdesje; kur u rrit,

u martua dhe u bë prind, por i vdiqën të
gjithë fëmijët kur ai ishte në jetë, përveç
Fatimes (r. anha),  e cila ndërroi jetë 6
muaj pas Pejgamberit (a. s.). Pejgamberi
(a. s.) gjatë jetës së tij ka pasur skamje,
luftëra, vetmi e tortura nga armiqtë e tij,
e megjithatë ai kurrë nuk u ankua për
sprovat që kaloi gjatë jetës së vet. 

Pra, të jesh sufi, do të thotë të durosh
të keqen e të këqijave, me zemër të hapur,
me falje për të tjerët, ashtu siç fal i madhi
të voglin. Nuk ka kuptim të ankohesh;
kujt t’i ankohesh, Zotit          (xh. sh.)?
Prandaj,  për fatkeqësitë duhet vetëm
durim. 

4) Të pëlqesh e të pranosh gjendjen
që na ka dhënë Zoti (xh. sh.), qoftë me
ngjyrë, në sistem trupor, në shëndet, në
pasuri, në dije etj.,  pasi tek Zoti nuk lar-
tësohesh me trup, me bukuri, me pasuri,
me prestigj etj.,  por lavdërohesh me

besim e me sjellje të mira. 
Pejgamberi (a. s.) ka thënë se Zoti

(xh. sh.) nuk i shikon fytyrat e trupat tuaj;
Ai shikon zemrat dhe punët tuaja. 

Pra, të jesh kushdo, në çfarëdo vendi
të banosh, në çfarëdo kohe të jetosh, lidhe
zemrën me Zotin (xh. sh.), përherë puna
dhe sjellja jote të jetë e tillë që t’i pëlqejë
Zotit (xh. sh.), mos u frikëso se nuk është
tjetër kush më i miri për prestigj, për dije,
për pasuri etj., sepse të gjithë jemi rob të
Zotit (xh. sh.) dhe kërkojmë pëlqimin e
Tij.

5) Të kesh një prijës, më të mirë, më
të ditur, më të afërt ndaj Zotit (xh. sh.) se
ti vetë, të cilin ta kemi mësues, edukator
e model për sjellje. Këtë e njeh si prijës
në rrugën e gjatë të jetës me gënjeshtra e
dredhira, me lakmi të ndryshme, me ha-
bitje etj., i cili (prijës) na vëren në sjelljet
tona, në fjalët tona, në punët tona, në
gjendjet tona, në synimet tona, si “doktor
shpirtëror”, që na mëson të pastrojmë
zemrën, të përmendim Zotin (xh. sh.), të
synojmë që në jetën tonë të sigurojmë
pëlqimin e Zotit (xh. sh.). 

Sharaniu shkroi disa libra dhe ia pa-
raqiti imamit të vet, Aliut, djalit të Ha-
vasë, por ai i kërkoi që t’i fshihte ato që
ka shkruar. Më vonë, kur prijësi i tij shi-
koi se u pjek në rrugën e Zotit (xh. sh.),  i
tha të shkruante libra dhe Sharaniu shkroi
disa libra, të cilët me të vërtetë janë libra
të mirë dhe me nivel të lartë besimi e me
efektin e duhur edukativ,  që rrjedh nga
përmbajtja e tyre. 

Nëse nuk e gjen atë dritë, atë prijës,
që ta ndjekësh në bazë të besimit e të mi-
rësjelljes, atëherë merru me dhikër (për-
mend shpesh Zotin xh. sh.), bëj salavat
për Pejgamberin (a. s.), bjer istigfar. Me
këto zëvendëson prijësin që nuk është aty
ose është larg teje. 

Mësuesit ose prijësit që pasohen janë
nga katër medh’hebet, si: medh’hebi ha-
nefi, medh’hebi hanbeli, medh’hebi shafi
dhe medh’hebi maliki. Përveç këtyre, ka
edhe prijës të tjerë që janë përpjekur të
largojnë jetën e tyre nga luksi i kësaj jete,
si: Xhuvejdi, Seri Sakati, Marufel Kerhi,
Ahmed Ruafi, Abdul Kadir Gejlani,
Ahmed el-Bedeva, Ebul Hasan Shadhi-
liri, Muhammed Khalvet, Abdullah Nak-
shibendi e pasuesit e tyre, njerëz të
mëdhenj e të njohur për dije të lartë, për
përbuzje të kësaj jete, për sjellje të mirë
që i pëlqejnë Zotit (xh. sh.). 

Nëse gjeni njerëz të tillë, shërbeni si
ata, mësoni prej fjalëve të tyre, prej iba-
deteve të tyre, prej sjelljeve të tyre; qën-
droni shërbëtorë si ata; atëherë do të
fitoni çfarë të dëshironi dhe më tepër se
dëshironi.
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Një fjalë e urtë arabe thotë: “Gjuha jote është kali yt; nëse e ruan, të ruan”. Thuhet
se njeriu është zot i fjalës vet - para se të flasë, të mendojë mirë; se, kur të flasë,

bëhet rob i fjalës që flet. Siç dihet, mëkatet më të shumta njeriut i vijnë nga gjuha,
nga fjala, nga mendimet e pakontrolluara, prandaj duhet të tregojmë shumë

kujdes në përdorimin e tyre.

Rrënjët e tasavvufit
(misticizmit)

STUDIM
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6) Të përpiqesh të mos hash shumë,
për të qëndruar pak i uritur, sepse kështu
pastrohet zemra, të pakësosh gjumin,
sepse përmirësohet sjellja, shtohet buku-
ria e zemrës, kujtohet varfëria e të varfrit,
sepse thotë një shprehje e urtë: Ai që ha
shumë, që pi shumë, që fle shumë,  humb
shumë të mira.

Pejgamberi (a. s.) kalonte me famil-
jen e tij më tepër se një muaj pa ngrënë
ushqime të ndryshme, me përjashtim të
ushqimit me hurma. Edhe agjërimi i di-
tëve të hëna dhe të enjte është një sprovë
e mirë për të zbutur zemrën në pikëpamje
të mosngrënies shumë. 

7) Të largohesh e të mos përzihesh
me njerëz, veçse kur është e nevojshme,
veçanërisht me ata që janë të rënduar me
faje e gabime për këtë jetë e jetën tjetër.
Zemra e errët e tyre mund të lëshojë er-
rësirë në zemrën tënde, në sjelljen tënde,
në mungesat tuaja ndaj Zotit (xh. sh.).
Kjo jetë të ndihmon për të ndriçuar zem-
rën, e bën atë më të ndritshme, kur sheh
përfitimet që ke, kur nuk bashkohesh me
zemrat e errëta. Duke pasur zemrën e pa-
stër,  mund të përfitojnë edhe të tjerët nga
drita e zemrës tënde. Një prej atyre gru-
peve që përfiton xhenetin pa asnjë vë-
shtirësi, është ai që përmend Zotin (xh.
sh.) me lot në sy, në vetmi, larg njerëzve. 

8) Të flasësh pak, jo shumë, vetëm
kur të jetë nevoja; sepse ai që flet shumë,
gabon; ndoshta detyrohet të ndërhyjë në

jetën e të tjerëve, duke i marrë ata në
gojë, të gënjejë, të bjerë në sëmundjen e
zilisë e të zemërimit e sa e sa gabime të
tjera që sjell fjala pa nevojë. Siç dihet,
çfarë flet goja, gjithçka regjistrohet dhe
një ditë do të jepet llogari.

Pejgamberi (a. s.) ka folur pak, vetëm
kur ka qenë e domosdoshme, dhe gji-
thmonë ka përmendur Zotin (xh. sh.).

Ebu Hanifeja,  njëri nga prijësit e një-
rit nga katër medh’hebet, ka folur pak
dhe, kur është pyetur përse fliste kështu,
ai ka thënë se ‘vepron në këtë mënyrë,
sikur uji që vjen ngadalë në vijën e kulli-
mit’. Ai që flet pak,  ka mundësi ta kufi-
zojë veten, ta ruajë nga mëkati dhe kohën
që e ka në dispozicion të mos e shpenzojë
kot, por ta shfrytëzojë për të përmendur
Zotin (xh. sh.), që i shpërblehet për të
mirën e tij. 

Një fjalë e urtë arabe thotë: “Gjuha
jote është kali yt; nëse e ruan, të ruan”.
Thuhet se njeriu është zot i fjalës vet -
para se të flasë, të mendojë mirë; se, kur
të flasë, bëhet rob i fjalës që flet. Siç
dihet, mëkatet më të shumta njeriut i
vijnë nga gjuha, nga fjala, nga mendimet
e pakontrolluara, prandaj duhet të tre-
gojmë shumë kujdes në përdorimin e
tyre.

9) Të flesh pak natën, sepse siç dihet
nata është koha e qetësisë; gjithçka natën
pushon, makinat, zërat e njerëzve e të
kafshëve pakësohen ose shuhen fare. Pra,

në këtë kohë të qetë zgjohet zemra për të
përmendur Zotin (xh. sh.) e për ta adhu-
ruar Atë, për të lexuar Kuran, për të kuj-
tuar të mirat e pafund që Zoti (xh. sh.) i
ka dhënë njeriut. Të gjitha këto bëjnë një
efekt të mirë te njeriu,  të cilit i dridhet
zemra nga frika, derdh lot nga kujtimi i
vetmisë në varr, i vetëm e pa shokë, pa
dritë, pa familje, pa pasuri, pa fuqi, pa
asgjë - siç u thotë Zoti (xh. sh.) njerëzve
të gënjyer nga pasuria e fuqia (‘erdhët të
vetmuar, si ju kemi krijuar; nuk po keni
me vete çfarë ju kemi dhënë në jetën e
kaluar’). Zoti (xh. sh.) na tregon në Ku-
ranin e bekuar se Pejgamberi (a. s.) me
shokë kalonin gjysmën e natës, herë më
pak e herë më shumë, duke u falur e duke
përmendur Zotin (xh. sh.). 

Dimë se Ebu Hanifeja e disa dijetarë
të tjerë në të kaluarën e kalonin të gjithë
natën me adhurim, falnin dy reqatë
namaz,  pastaj lexonin Kuran. 

Prej sofisë (-sofiut) nuk pëlqehet të
qëndrojë natën deri vonë i zgjuar e më
pas të flejë në kohën e seherit (koha para
namazit të sabahut) dhe pas namazit të
sabahut,  deri sa të dalë drita. 

10) Të mendosh për krijesat e Zotit
(xh. sh.), duke filluar me veten. Njeriu
është një libër plot sekrete; ai nuk di si
mendon, si flet etj.  Krahas vetes,  duhet
të mendosh edhe për krijesat tjera, të
mendosh për të mirat e Zotit (xh. sh.) dhe
për dhuratat që na ka dhuruar neve gjatë
jetës, në çdo moment të saj. Nuk ka gjë
më të mirë se besimi e shëndeti - këto
janë kryesoret; pastaj vijnë me mijëra të
mira të tjera, të cilat nuk numërohen dot.
Sa më shumë të mendojë njeriu për të
mirat e Zotit (xh. sh.), aq më tepër forco-
het besimi, të shtohet dashuria  për Zotin
(xh. sh.), e cila të shtyn për të qenë për-
herë nën pëlqimin e Zotit (xh. sh.). Një
fjalë e vjetër thotë: Ai që do dikë, ai i bin-
det atij. 

Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Duajeni
Zotin (xh. sh.) për të mirat që ju sjell dhe
më duani mua, ashtu sikur Zoti më do
mua”.

Ky mendim me të vërtetë e mbush
jetën e njeriut me kënaqësi e frymëzim
për sjellje e punë të mira, e nxit për ta
plotësuar formimin e vet me virtyte të
lëvdueshme e për të jetuar në çdo pikë-
pamje sipas mësimeve, urdhrave, dety-
rave dhe porosive të Zotit (xh. sh.).

Këto, motra e vëllezër myslimanë,
janë rrënjët, shtyllat e kushtet e tasavvu-
fit (misticizmit), që duhen njohur e zba-
tuar mirë, me korrektësi e sinqeritet e
vazhdimisht në jetën e përditshme.

Përgatiti: Ardit Hoxhllaku

Shkruan: Hasan Xhillo

Tani po përballemi me një lloj tje-
tër të filozofisë, që dallon nga pe-
ripatetizmi, ose nga lloji i

filozofisë së përzier me elemente peripa-
tetike dhe neoplatonike. Nuk do të befa-
sohemi nëse thuhet se fjala është për
filozofinë sufiste e cila e ka aspektin e vet
josistematik dhe sistematik, para dhe pas

kontaktit të Islamit, me trashëgimitë e
tjera filozofike.

Nuk ka dyshim se sufizmi në traditën
islame ka aspektet e veta filozofike. Kjo
theksohet në mënyrë të veçantë në periu-

Aspektet filozofike 
të sufizmit 

FILOZOFI ISLAME (1)

Për atë çka thonë filozofët se Zoti është ide, dëshirë etj.,  në sufizëm thuhet se Zoti
është dashuri. Esenca e Zotit është dashuria, ekzistenca. Sufitë e quajnë veten

"ehlul-hak" (ithtarë të së vërtetës). Megjithatë, ata nuk bëjnë dallim mes së
vërtetës dhe ekzistencës; këtu bëhet fjalë për sinonime.
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dhën kur kultura islame vjen në kontakt
me kulturat tjera, ku mes tjerash vjen në
kontakt edhe me filozofinë mistike.

Burimet e sufizmit kanë po të njëjtin
fat, si edhe disiplinat e tjera në Islam. U
gjet zgjidhje për dilemën se burimet së
pari duhet kërkuar në interpretimin e tek-
stit kuranor (ta`vil) prej nga vjen inspi-
rimi, e në periudhën e mëvonshme
kërkohen analogji me më shumë tradita
mistike, siç janë: neoplatonizmi, gnosti-
cizmi, misticizmi i krishterë, mësimet in-
diane etj.  Veçanërisht do të jetë atraktive
problematika metafizike dhe teozofike.
Këto disiplina filozofike nuk mund të
perceptohen ndaras nga mësimet e disa
sufistëve me të cilët kanë lidhje të thellë
të brendshme. Pikërisht konceptet e për-
mendura më poshtë do të zbulojnë li-
dhjen e tyre të brendshme.

Ne nuk do të merremi me zhvillimin
e kësaj vlere kapitale të Islamit, por do të
përmendim vetëm disa koncepte nga pe-
riudha e hershme, të cilat më vonë do të
thellohen, për çka me të drejtë flitet, siç
do të shohim, si për "metafizikën e sufiz-
mit" ose për "misticizmin spekulativ". Në
fakt, metafizika dhe teozofia e sufizmit
kanë qenë të frymëzuara nga konceptet
burimore në periudhën formuese të su-
fizmit, kështu që bëhet fjalë për një sub-
jekt të shumë shtresuar diskutimi. Këto
koncepte janë fryt i transkriptimit të për-
vojave mistike. Së pari, hasim konceptet
njohuri dhe dashuri, kështu që i tërë su-
fizmi do të quhet "rruga e dashurisë dhe
e njohurisë".  Konceptet dashuri dhe njo-
huri janë sinonime, për shkak se edhe
vetë dashuria është parim njohës. Anali-
zat konceptuale të përvojës mistike - për
shembull, të Rabija Adevijes dhe të Ha-
laxhit,  sa i përket të vërtetës dhe dashu-
risë si realitet (ose si esencë) i Qenies
Hyjnore, thellësinë do ta përjetojnë veça-
nërisht në filozofinë mistike të Ibn Are-
biut, aspektet teozofike dhe
gnoseologjike të Zun-Nunit për natyrën e
njohurisë në aspektin konceptual do të
shqyrtohen te Shihabudin Jahja Suhra-
verdi, sipas të cilit esenca e Zotit është
vetë njohja e Zotit (ose drita).  Ndërkaq,
pikëpamjet e Muhasibit, Rabija Adevijes,
Bistamit, Gazaliut, Halaxhit etj. në lidhje
me burimet e njohurisë,  si dhe me prak-
tikën e rrugës sufiste, do të shqyrtohen
thellësisht në mësimet mistike të shumë
poetëve, e një prej tyre është edhe Xhe-
laludin Rumi.  Hasim edhe në konceptet
vijuese, siç janë, për shembull, vahde
(një), shuhud (prani), hakikat (realitet),
vuxhud (ekzistencë), nur (dritë), të cilat
formën më të thellë do të marrin – për-
mes Shihabudin Jahja Suhraverdit - në fi-

lozofinë e Mulla Sadr Shirazit.
Për atë çka thonë filozofët se Zoti

është ide, dëshirë etj.,  në sufizëm thuhet
se Zoti është dashuri. Esenca e Zotit është
dashuria, siç thonë disa filozofë islamë,
siç e pamë më lart, se esenca e Zotit është
ekzistenca. Sufitë e quajnë veten "ehlul-
hak" (ithtarë të së vërtetës). Megjithatë,
ata nuk bëjnë dallim mes së vërtetës dhe
ekzistencës; këtu bëhet fjalë për sino-
nime.

Temë bazë e traditës sufiste është se si
të arrihet deri te njohja e të vërtetës. Këtu
mbizotëron perspektiva filozofike, e cila
synon botët e brendshme të njeriut ose
vetë-njohjen e njeriut. Megjithatë, kjo
vetë-njohje nuk ndalet tek "unë" i njeriut,
por përmes vetëdijes për këtë "unë" kër-
kohet ajo "mbi-unë" ose "jo-unë". Ose
vetë-njohja është një parim doktrinar,
mbi të cilin themelohet sufizmi. Prandaj,
pushtimi i botëve të brendshme është qël-
limi themelor i kësaj tradite. Jeta e bren-
dshme dhe shpirtërore do të prodhojë

edhe koncepte të thella ontologjike dhe
gnoseologjike që do të bashkohen në një
vizion. Ato do të sintetizohen, dhe efekti
përfundimtar do të jetë sinteza e njohjes
intuitive dhe racionale.

Analiza do të tregojë se kontributi i
sufizmit në rrafshin filozofik në Islam
vërtet është kolosal. Ai thjesht bashkohet
me filozofinë dhe në këtë mënyrë ne për-
ballemi me depërtimin e filozofisë racio-
nale dhe mistike. Këtu do të vërehet
ndikimi i sufizmit në intuicizmin filozo-
fik, filozofinë iluministe dhe teozofinë e
lartë me praninë e koncepteve dhe for-
mave të tij të aksioneve të devotshme të
bazuara në to.

Ne këtu, nga një numër i madh i filo-
zofëve mistikë, do të përmendim Shiha-
budin Jahja Suhraverdin, Ibn Arebiun,
Mulla Sadr Shirazin dhe Xhelaludin
Rumin, të cilët kontribuan në krijimin e
literaturës së madhe mistike-filozofike.

(Në numrin vijues: Shihabudin
Jahja Suhraverdi) 

Shkruan: Mukbil Shabani

Njeriu mendon dhe logjikon,
por kujton që është i vetëm
në këtë simulim kozmik të

mbikëqyrjes nga qeniet e mbinatyrshme.
Megjithëse njeriu ndikohet nga vizionet
e tij përmes perceptimit dhe imagjinatës,

duke lejuar që mendimet e tij të kushtë-
zohen me frymëzime të huaja infil-
truese.

Mitologjia e vjetër greke po ndikon
edhe në kohën bashkëkohore, derisa
Akademia e Platonit përfshinte kurriku-
lën e astronomisë, të biologjisë, të ma-
tematikës, të teorisë politike dhe të

filozofisë. Nxënësi më i famshëm i Aka-
demisë ishte Aristoteli, sipas të cilit
idetë përfaqësojnë botën ekzistuese dhe
janë të padukshme ndaj shqisave tona,
por dallohen nga arsyeja jonë. 

Megjithatë, nëpërmjet pjesëmarrjes
së çështjes irracionale, pamjet e ideve
nuk mund të jenë kurrë aq të përsosura
sa vetë idetë. Filozofia platonike ndikoi
edhe në Mesopotami (Irak),  ku lindën
shkolla të ndryshme filozofike, si racio-
nale dhe iluministe, mes mutezilitëve
dhe forma e debatit fetar me argumente
racionale. Filozofia platonike te mutezi-
litët e vuri vullnetin e lirë të njeriut në
plan të parë të mësimit të saj. Brenda
tyre kishte disiplina të ndryshme, secila
e quajtur sipas teologut kryesor të saj. 

Teologjia mutezilite vazhdoi të kul-
tivohej përtej shekullit të 11-të në qar-
qet shiite, sidomos te zaiditët në Jemen,
të cilët e mohojnë pagabueshmërinë e
pesë imamëve të tyre. Gjithashtu, në
fund të shekullit të 18-të në Evropë lin-
dën idetë iluministe të ndikuara nga mu-
tezilitët,  sipas filozofisë platonike, mes
evoluimit të hibridëve nga mitologjia e
vjetër greke. Gjithashtu, racionalistët fe-
tarë e refuzojnë kuptimin e disa ajeteve
kuranore dhe mohojnë shumë transme-
time profetike. Nëse flitet për subjektin
e Jexhuxhit dhe të Mexhuxhit si krijesa,
ata thonë se është një mitologji e shpi-
kur dhe kuptohet si një fortifikim. Gji-
thashtu, ata mendojnë se ekzistenca e
melaqeve dhe e xhindeve është një mi-
tologji e shpikur nga mendja,  përmes
halucinacioneve, dhe nuk e njohin botën
engjëllore dhe demonike sipas traditës
profetike (Sunnetit), por në formën e një
ego të mirë apo të keqe në brendësinë e
njeriut. Pra, ky është mashtrimi mendor
i të menduarit iluminist,  që do të thotë
se shejtani i mallkuar është shumë i
mençur në këtë drejtim për t'i larguar
njerëzit nga rruga hyjnore me lojërat e
tij telepatike përmes fesë!

Platoni, mutezilitët,
iluministët...

SKICË NGA FILOZOFIA ISLAME
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Shkruan:  Dr. Ziber Lata

Ajeti 6

“A thua ti do ta shkatërrosh veten
nga pikë ll imi  pas tyre, nëse ata nuk i
besojnë këtij ligjërimi (Kuran it)?”

Ndjenjën e thellë, mundin e pakraha-
sueshëm dhe insistimin e vazhdueshëm
të Muhamedit (a. s.) për t’i kthyer njer-
ëzit në fenë islame e tregojnë shumë ajete
kuranore, dhe atë në forma të ndryshme.
P.sh.  “Ti (o Muhamed) nuk e udhëzon
atë që e do, por Allahu e udhëzon atë që
dëshiron.” (El-Kasas, 56); 

“A thua ti do ta shkatërrosh veten
nga pikëllimi  pas tyre, nëse ata nuk i
besojnë këtij ligjërimi (Kuranit)?”

(Kehf, 6). Në këto dy dhe në shumë ajete
të tjera kërkohet nga i Dërguari që ta
zbusë këmbënguljen e tij për t’i drejtuar
njerëzit në rrugë të drejtë dhe për ta kup-
tuar të vërtetën. Tani, vetvetiu parashtro-
het një pyetje: pasi për çështjen në fjalë
ka shumë ajete, atëherë përse Muhamedi
(a. s.) përsëri ka vazhduar të jetë këm-
bëngulës në thirrje? Kur Muhamedi (a. s.)
u ngarkua me shpallje, filloi që misionin
e tij ta shtrijë në të gjitha sferat dhe në të
gjitha dimensionet. Ai kishte dëshirë që
gjithë njerëzimi të shmanget nga errësira
dhe ta përqafojë dritën. Kështu që, insi-
stimi i vazhdueshëm për t’i udhëzuar nje-
rëzit nuk nënkupton se ai nuk i zbatonte
ajetet që i kërkonin të mos insistojë -
sepse insistimin në të njëjtin drejtim ai
kurrë më nuk e përsëriste - por në drej-
time të tjera vazhdonte të ishte këmbën-
gulës, p.sh. kur i thuhet “Ti nuk je
mbikëqyrës i tyre”, ai nuk i mbikëqyrte
më, apo kur i thuhej se ‘ti nuk mund ta
udhëzosh atë që ti do’, ai nuk kërkonte
me çdo kusht që dikush të udhëzohet, por
aktiviteti i tij, sërish, kurrë nuk ndalej.
Kjo tregon se sa herë që i zihej një shteg,
ai shfrytëzonte shtigje të tjera, prandaj
vetë insistimi i tij për të bërë të pamun-

durën për udhëzimin e njerëzimit tregon
se vërtet Muhamedi (a. s.) me plot meritë
është mëshirë e të gjitha botëve. Nëse
analizohen ajetet e këtilla, të cilat tre-
gojnë këmbënguljen për t’i udhëzuar nje-
rëzit, shohim se të gjitha janë në vetën e
dytë njëjës d.m.th. i dedikohen drejtpër-
drejt Muhamedit (a. s.), sepse një dëshirë
të flakët për t’i udhëzuar njerëzit nuk ka
se kush ta ketë tjetër përtej mëshirës së
gjithë botëve. Jakubi (a. s.) u pikëllua për
të birin e vet, Jusufin (a. s.), Junuzi u hi-
dhërua dhe u pikëllua për popullin e vet,
kurse Muhamedi (a. s.) u pikëllua:  vetëm
për popullin (për cilindo popull). 

Ndonjëherë kuptohen gabimisht aje-
tet kuranore, si p.sh. nëse e pyet dikë:
çfarë porosie jep ajeti “A thua ti do ta
shkatërrosh veten nga pikë ll imi  pas
tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjë-
rimi (Kuran it)?” (Kehf, 6), përgjigjja,
për shumë prej nesh, do të ishte e gabuar:
ky ajet na mëson që ne të mos e mbysim
veten për të tjerët. Ky konstatim është i
saktë, por vetëm për ata që e shkatërrojnë
vetveten për të mirën e të tjerëve, siç ka
qenë Muhamedi (a. s.) dhe shumë pak
njerëz të tjerë, kurse ne sot duhet kapur
kuptimin tjetër: d.m.th. ta japim gjithë

potencialin tonë për t’i udhëzuar njerëzit
dhe për ta kuptuar fjalën e Zotit derisa të
mos e rrezikojmë vetveten, pra thirrja e
përgjithshme e ajetit nuk është vetëm ulja
e intensitetit të punës për ata shumë pak
njerëz që punojnë me këmbëngulje, por
thirrja u drejtohet edhe atyre që nuk pu-
nojnë fare, në mënyrë që të japin maksi-
mumin në këtë rrugë dhe të mbërrijnë
deri në shkallën para shkatërrimit të vetes
(por jo dhe ta shkatërrojnë!).

Në këtë ajet kuranor shihet se sakri-
fica maksimale bëhet për gjurmët
(              ), pra, sakrifica bëhet vetëm për
diçka madhore, e jo vetëm për disa
gjurmë të dikujt. 

Nëse i hedhim një vështrim ajetit pa-
raprak të sures Kehf, përkatësisht ajetit të
pestë, në të cilin flitet për një mëkat që ka
marrë formën e traditës dhe i cili ka ar-
dhur si rezultat i paditurisë permanente
dhe fjalëve boshe, atëherë kuptojmë se
përse Allahu (xh. sh.) e ka vendosur men-
jëherë ajetin në fjalë “A thua ti do ta
shkatërrosh veten nga pikë ll imi  pas
tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjë-
rimi (Kuran it)?” (Kehf, 6) Nga lidhja
mes këtyre dy ajeteve kuptojmë se njeriu

asnjëherë nuk duhet të pikëllohet, sado
mëkati të jetë i ngulitur në shoqëri. Mu-
hamedi (a. s.) u mërzit, sepse mbi supe
kishte marrë barrën e ndryshimit rrënjë-
sor të shoqërisë, kurse gjendja faktike
ishte krejt ndryshe dhe me mëkate që ki-
shin lëshuar thellë rrënjët e tyre në sho-
qëri. Muhamedi (a. s.) kishte dëshirë që
ky ndryshim të bëhet hëpërhë, por Allahu
fuqiplotë i kërkon që ai të mos e mbys
veten me punë për ta bërë këtë ndryshim
menjëherë, në një mënyrë i kërkon që të
bëhet plan më afatgjatë për t’u arritur
sukseset e mëdha dhe të mos nxitohet. 

Një lidhje tjetër interesante mes kë-
tyre dy ajeteve është se ajeti i dytë tregon
se si zgjidhet problemi që është theksuar
në ajetin e parë (paraprak). Pra, një mëkat
i ngulitur në shoqëri mund të shkulet
vetëm me plan afatgjatë, duke dhënë aq
kontribut sa të mos e shkatërrosh veten. 

Po ashtu, një reflektim tjetër i rëndë-
sishëm në këtë ajet kuranor është se nje-
riu asnjëherë nuk duhet ta ngarkojë vetëm
veten me punë, por duhet t’i ndajë për-
gjegjësitë, përderisa Allahu (xh. sh.) i
thotë “A thua ti do ta shkatërrosh veten
tënde...”, pra, nuk thotë “a do ta shkatër-
rosh ekipin, apo shoqërinë me obligime”,

por thotë veten, kështu që në një mënyrë
kërkohet që të bëhet ndarja e përgjegjë-
sive dhe të mos merret gjithçka mbi vete.
Edhe pse Muhamedi (a. s.) e kishte marrë
përsipër ndryshimin e botës, kuptohet me
përkrahje hyjnore, përsëri në jetën e për-
ditshme i kërkohej që të ndahen përgjeg-
jësitë, sepse përndryshe nuk mund të vijë
ndryshimi i kërkuar. 

Ky dhe shumë ajete të tjera, që i kër-
kojnë Pejgamberit (a. s.) që të mos këm-
bëngulë në thirrjen islame, janë
keqkuptuar nga qarqe të caktuara islame
gjatë historisë. Duke u bazuar në këto
ajete, ata zgjedhin që ndaj jobesimtarëve
të përdoret gjuha e forcës, duke u mbë-
shtetur në literalizmin e disa ajeteve ku-
ranore e jo në thelbin e kuptimit të tyre.
Megjithatë, ata kanë harruar se ajeti kura-
nor thjesht kërkon që të mos insistohet,
por askund nuk kërkon të njëjtëve të mos
u bëhet thirrje, apo të mos u shpalosen të
vërtetat hyjnore. Kërkesa për  mosinsistim
nuk nënkupton mosangazhim total ndaj
tyre, por thjesht kërkon që angazhimi i
thirrjes së tyre në Islam të mos e pengojë
procesin dhe rrjedhën e thirrjes, apo të
mos anashkalohet dikush tjetër duke i ku-
shtuar vëmendje një grupi të caktuar. 

Të lutem, pa nxitim!

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF (5)

Edhe pse Muhamedi (a. s.) e kishte marrë përsipër ndryshimin e botës, kuptohet
me përkrahje hyjnore, përsëri në jetën e përditshme i kërkohej që të ndahen

përgjegjësitë, sepse përndryshe nuk mund të vijë ndryshimi i kërkuar.

      
    

“A thua ti do ta
shkatërrosh veten nga
pikëllimi pas tyre, nëse
ata nuk i besojnë këtij
ligjërimi (Kuranit)?”

.” (El Kasas, 56);

       
   

Nëse i hedhim një

      
    

“A thua ti do ta
shkatërrosh veten nga
pikëllimi pas tyre, nëse
ata nuk i besojnë këtij
ligjërimi (Kuranit)?”

.” (El Kasas, 56);

       
   

Nëse i hedhim një

Në këtë ajet kuranor shihet
se sakrifica maksimale bëhet
për gjurmët ) ( , pra,
sakrifica bëhet vetëm për.

Në këtë ajet përmendet një
nga emrat e Kuranit  ,
por para se të bëjmë sqarime
të detajuara për vetë fjalën e
Tani mund ta shqyrtojnë
fjalën “ ”, e cila, nëse
përkthehet tekstualisht, do
të thotë “fjalë”, mirëpo për
fjalën në arabisht thuhet
edhe “ ”; atëherë
parashtrohen këto pyetje: ku
është dallimi mes kelamit dhe
hadithit kur ato e
përfaqësojnë Kuranin? Përse
në këtë ajet është
përfaqësuar Kurani me
fjalën hadith?
Kelamun do të thotë fjalë e
Zotit, e përhershme, prandaj
thuhet   “fjalë e Allahut”
dhe nuk thuhet   “fjalë
e Allahut”, por thuhet  

 “fjalë e Pejgamberit”.
Hadithi në vete ka
dimensionin kohor dhe
ripërtëritjen, kurse kelami

është eternal, prandaj thuhet
vetëm   dhe jo   ,
sepse Allahu nuk i
 është vetëm kelam,
prandaj thuhet vetëm   

 Në këtë ajet flitet për
mosbesimin e politeistëve
Fjala ( ) esefen në gjuhën
ditur se Muhamedi (a. s.)
është   “mëshirë për
mbarë botët”, asnjëherë nuk
pa popullin e vet duke e
adhuruar viçin, tha:

        
      

“A’raf, 150). Pra, sjellja e
fjalës  gadbane pranë
fjalës esifen, sqaron se
kuptimi i fjalës gadbane nuk
prek edhe ty. Përdorimi i
fjalës esefen tregon se
derti i vetëm i Muhamedit
(a. s.) ishte që njerëzit të
udhëzohen dhe ta pranojnë
fjalën e Zotit.
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Në këtë ajet përmendet një nga emrat
e Kuranit {               �}, por para se të bëjmë
sqarime të detajuara për vetë fjalën e
theksuar më lart, duhet ditur se “dijetarët
kanë përmendur shumë emra për Kura-
nin. Disa kanë theksuar mbi nëntëdhjetë
emra. Imam Zerkeshiu dhe imam Sujutiu
i kanë theksuar 55 emra, kurse Fejruza-
badi i ka numëruar 100 emra për Kura-
nin”. Megjithëse disa pranojnë vetëm
katër apo pesë emra të Kuranit (Kuran,
Kitab, Dhikr dhe Furkan), kurse të tjerat
i konsiderojnë cilësi të Kuranit. Parimi
nga ku ata i kanë veçuar këto katër emra
është vetëm fakti se janë më të përsëritu-
rit, sepse nuk ka ndonjë përcaktues tjetër
që i ka nxitur që ta bëjnë këtë veçim.
Nëse i referohemi kuptimit leksikor-eti-
mologjik të çdo emri të Kuranit, atëherë
të gjithë janë emra dhe të gjithë janë ci-
lësi, sepse secili ka rrënjën e caktuar të
fjalës, kurse dihet se çdo rrënjë e fjalës
në gjuhën arabe ka edhe kuptimet e veta.
Pra, Allahu (xh. sh.) përmes gjithë këtyre
emrave të Kuranit, përveç që flet për të-
rësinë e Kuranit, tregon edhe një cilësi të
caktuar, varësisht në pozicionin e fjalisë
(ajetit) ku është përdorur. 

Tani mund ta shqyrtojnë fjalën 
, e cila, nëse përkthehet tekstua-

lisht, do të thotë “fjalë”, mirëpo për fjalën
në arabisht thuhet edhe            ; atëherë
parashtrohen këto pyetje: ku është dallimi
mes kelamit dhe hadithit kur ato e përfa-
qësojnë Kuranin? Përse në këtë ajet është
përfaqësuar Kurani me fjalën hadith? 

Kelamun do të thotë fjalë e Zotit, e
përhershme, prandaj thuhet       
“fjalë e Allahut” dhe nuk thuhet
�������

“fjalë e Allahut”, por thuhet
“fjalë e Pejgamberit”. Hadithi në vete ka
dimensionin kohor dhe ripërtëritjen,
kurse kelami është eternal, prandaj thu-
het vetëm             �dhe jo ������� 
sepse Allahu nuk i nënshtrohet kohës dhe
ripërtëritjes, kurse hadithi i Pejgamberit
është kuptim hyjnor i përshtatur për
kohën dhe situatën e veçantë. Kjo është
arsyeja përse në studimin e hadithit duhet
t’i kushtohet më shumë vëmendje kupti-
mit. Po ashtu, hadithi nuk nënkupton
vetëm fjalët, por edhe efektet praktike të
fjalës.

Pas këtyre analizave, parashtrohet një
pyetje: përse Kurani në ajetin e gjashtë të
sures Kehf përfaqësohet me fjalën hadith
dhe jo kelam, kur dihet se kelami është
eternal? Përgjigjja: Kurani është përfaqë-
suar me fjalën hadith, për këto arsye: 

Kurani është libër që i përshtatet çdo
kohe dhe çdo vendi, pra, çdoherë është
hadith (modern), asnjë he rë nuk është de-
mode, veçse fakti i të qenët i kohës ka të
bëjë në raport me njeriun, kurse për Zotin
është vetëm kelam, prandaj thuhet vetëm 

Në këtë ajet flitet për mosbesimin e
politeistëve ndaj Kuranit. Ata ishin të ve-
tëdijshëm se fjalët e Kuranit nuk ishin as
poezi e as magji, pra, e dinin se nuk bu-
rojnë nga njeriu, por ata nuk e besonin
Kuranin si libër adekuat dhe të përshtat-
shëm për kohën, prandaj thuhet “nëse
nuk e besonin hadithin (Kuranin)” dhe jo
“nëse nuk e besonin kelamin (Kuranin)”.
Pra, ata e shihnin që është fjalë jonjerë-
zore, por nuk i besonin aktualitetit dhe
efekteve të fjalës së Zotit.

Fjala         esefen në gjuhën arabe
nënkupton pikëllimin që rezulton nga

dhembshuria për dikë ose për diçka.
Nëpër librat e komentimit e gjejmë se
fjala esefun ka pikëllim dhe nervozizëm,
mirëpo një gjë e tillë nuk përkon me ka-
rakterin dhe misionin fisnik të Muhame-
dit (a. s.), ngase ai përpjekjet maksimale
nuk i bënte për ndonjë interes personal,
por për interesin e tyre kryekëput. Pastaj,
duke e ditur se Muhamedi (a. s.) është 

“mëshirë për mbarë botët”,
asnjëherë nuk ka mundur t’i përzihet ner-
vozizmi dhe pikëllimi. 

Këtë kuptim e gjejmë te rasti i Musait
(a. s.), i cili kur u kthye nga Turisinaja,
kur e pa popullin e vet duke e adhuruar
viçin, tha: 

“Kur u kthye Musa te populli i vet
i hidhëruar dhe i pikëlluar, tha: ‘Sa keq
më paskeni zëvendësuar!’” (El-A’raf,
150). Pra, sjellja e fjalës       �gadbane
pranë fjalës esifen, sqaron se kup-
timi i fjalës gadbane nuk përfshihet te
fjala esefen, sepse atëherë do të ishte e
palogjikshme që të përdoren njëra pas tje-
trës në këtë ajet. Musa (a. s.) u hidhërua
me vëllain, prandaj e kapi për mjekre,
kurse u pikëllua për popullin.

Njeriu pikëllohet kur ka dhembshuri
për dikë, por vetë është i paprekur nga
dëmi apo e keqja që mund ta ketë prekur
dikë, ndërsa nervozizmi ndodh atëherë
kur dëmi apo e keqja, në një mënyrë apo
në një tjetër, të prek edhe ty. Përdorimi i
fjalës              esefen tregon se derti i
vetëm i Muhamedit (a. s.) ishte që njerë-
zit të udhëzohen dhe ta pranojnë fjalën e
Zotit. 

Mijëra myslimanë të Maqedonisë së
Veriut u janë drejtuar xhamive, më 4 qer-
shor 2019, për të marrë pjesë në lutjen e
mëngjesit dhe në faljen e namazit të
Fitër-Bajramit, a të Bajramit të Madh,
siç njihet në popull.

Manifestimi qendror: në Xhaminë e
Mustafa Pashës, në Shkup. Në këtë ma-
nifestim madhështor është i tërë kreu i
BFI-së, kori i Fakultetit të Shkencave
Islame dhe – shumë besimtarë të kremtes
së madhe, të cilët kanë mbushur hapësi-
rat e Xhamisë dhe oborrin e saj.

Programin e ilahive e udhëheq prof. dr.
Abaz Jahja, me këndime në të gjitha gju-
hët që përdor BFI. Namazit të Bajramit i
prin Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Bajrami i Ramazanit është dita kur ne
i drejtojmë falënderimet tona Krijuesit
Mëshirëplotë për mundësinë që na e dha
për spastrimin tonë fizik e shpirtëror, për
të arsyetuar DËSHMINË e jetës dhe të
vdekjes sonë dhe për të treguar se në këto
dimensione jemi gjithnjë pranë Zotit të
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Në këtë ajet kuranor shihet
se sakrifica maksimale bëhet
për gjurmët ) ( , pra,
sakrifica bëhet vetëm për.

Në këtë ajet përmendet një
nga emrat e Kuranit  ,
por para se të bëjmë sqarime
të detajuara për vetë fjalën e
Tani mund ta shqyrtojnë
fjalën “ ”, e cila, nëse
përkthehet tekstualisht, do
të thotë “fjalë”, mirëpo për
fjalën në arabisht thuhet
edhe “ ”; atëherë
parashtrohen këto pyetje: ku
është dallimi mes kelamit dhe
hadithit kur ato e
përfaqësojnë Kuranin? Përse
në këtë ajet është
përfaqësuar Kurani me
fjalën hadith?
Kelamun do të thotë fjalë e
Zotit, e përhershme, prandaj
thuhet   “fjalë e Allahut”
dhe nuk thuhet   “fjalë
e Allahut”, por thuhet  

 “fjalë e Pejgamberit”.
Hadithi në vete ka
dimensionin kohor dhe
ripërtëritjen, kurse kelami

është eternal, prandaj thuhet
vetëm   dhe jo   ,
sepse Allahu nuk i
 është vetëm kelam,
prandaj thuhet vetëm   
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fjalën e Zotit.

Në këtë ajet kuranor shihet
se sakrifica maksimale bëhet
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Bajrami, 
nga këndi im

ARKIV

Urimi për Natën e Kadrit
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SHKUP - Më 27 maj, 2019, organi-
zata humanitare ‘Hilal’, e cila funksionon
në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, në kuadër të aktivitetit ‘Hilali për
fëmijët’, në bashkëpunim me partnerin
shumëvjeçar ‘Vitaminka’ (Prilep), në am-
bientet e Fakultetit të Shkencave Islame
ka organizuar ndarjen e pakove të ndry-
shme për fëmijë në muajin e Ramazanit
2019 (1440), me motivacionin që muaji i
agjërimit është një periudhë e vitit kur be-
simtarit i mbushet zemra me mëshirë, me
dhembshuri, me dëlirësi dhe dashuri,
ndërsa Islami është rrugë e cila i jep gjal-
lëri dhe freski jetës; është rrugë e ndriçi-
mit të trupit dhe të zemrës së njeriut.

OHËR - Aksioni ‘Mëshira dhe Soli-
dariteti i Ramazanit’ më 28 maj, 2019,
është shtrirë edhe në qytetin e Ohrit, ku
‘Hilal’ bëri shpërndarjen e 8 tonelatave
ndihma humanitare për familjet skam-
nore, të pastrehët, jetimët dhe njerëzit me
aftësi të kufizuara në këtë qytet. Këto
ndihma u pranuan nga Myftiu i Ohrit,
Samet ef. Ajdari, i cili bashkë me stafin e
tij menjëherë filluan shpërndarjen e tyre
në formë të organizuar. 

STRUGË - Të mërkurën, më 29 maj,
2019, Kryetari i OH ‘Hilal’,  Mustafa ef.
Dauti,  i dorëzoi 9 tonelata ndihma Myf-
tiut të Myftinisë së Strugës, Salim ef. Su-
lejmani, i cili në prezencë të mediave
lokale falënderoi publikisht Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepin për an-
gazhimin e palodhshëm në sferën e
humanitetit,  si dhe Kryetarin e OH
‘Hilal’, Mustafa ef. Dauti, i cili gjatë
muajit të bekuar të Ramazanit e ka udhë-
hequr aksionin ‘Mëshira dhe Solidariteti
i Ramazanit’ pothuajse në të gjitha qyte-
tet e Maqedonisë së Veriut.  Me këtë rast
Mustafa ef. Dauti falënderoi Drejtorinë e
Vakëfit të Republikës së Turqisë, e cila si
çdo vit po bashkëpunon me BFI-në dhe
dhuron nga 5 mijë pako ndihma humani-

tare për nevojtarët e kategorive të ndry-
shme në Maqedoninë e Veriut. Ai gjitha-
shtu falënderoi edhe fabrikën e ujit
‘Kozhufçanka’ për mbështetjen që po bën
qe disa vjet. OH ‘Hilal’ gjatë muajit të
Ramazanit ka shpërndarë 200 tonelata
ndihma, shuma e të cilave shkon në
420.000 euro.

MANASTIR - Më 31 maj, 2019,
‘Hilal’ aksionin humanitar e ndërmori në
Qytetin e Alfabetit – Manastir. Me ndih-
mën e Koordinatorit të Myftinisë së Ma-
nastirit, Amit ef. Rasimi, dhe stafit të tij, në
formë të organizuar u bë shpërndarja e 8
tonelatave ndihma humanitare për familjet
skamnore, të pastrehët, jetimët dhe njerëzit
me aftësi të kufizuara të këtij qyteti.

Përveç firmave ‘Kozhufçanka’ dhe
‘Vitaminka’, në këtë qytet ka ndihmuar
edhe qumështorja ‘Zdravje – Radovo’.

SARAJ (SHKUP) – ‘Mëshira dhe
Solidariteti i Ramazanit’, në ditën e fundit
të Ramazanit, më 3 qershor, 2019, u ndër-
mor në komunën e Sarajit, ku gravitojnë
dy nga institucionet më të rëndësishme të
Bashkësisë Fetare Islame - Medreseja Isa
Beu dhe Fakulteti i Shkencave Islame. 

Në bashkëpunim me Kryetarin e Ko-
munës së Sarajit, z. Blerim Bexheti, dhe
stafin e tij, nga ambientet e Komunës së
Sarajit u bë e mundur shpërndarja e 100
pakove të ndihmave humanitare për fa-
miljet skamnore, të pastrehët dhe jeti-
mët... 

Të dashur besimtarë! Vëllezër e
motra!

Falënderimet që kemi mbërritur në
këtë Bajram, në vitin 2019, ose 1440,
sipas Hixhretit, i takojnë Allahut (xh.
sh.), Krijuesit të Gjithësisë.

“Muaji i Ramazanit” – thuhet në aje-
tin 185 të sures El’Bekare  -  “është ai, në
të cilin ka zbritur Kurani, që është udhër-
rëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta
për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës
nga e keqja). Pra, kushdo nga ju që dë-
shmon këtë muaj, le të agjërojë!”

Siç mund të shihet, Zoti i Madhëri-
shëm prej nesh kërkon QË TË DË-
SHMOJMË dhe, pasi të kemi bërë
dëshminë, t’i kryejmë ibadetet tjera. Cila
është DËSHMIA më e mirë? Gjatë Ra-
mazanit që po përcjellim, ka qenë agjë-
rimi si shenja më dalluese e kësaj
dëshmie, namazi dhe të gjitha ibadetet
tjera. Mbi të gjitha, ka qenë raporti i për-
ditësuar me Zotin, që shërben që kjo li-
dhje, e vënë rishtas, në një kontekst kaq
fisnik, siç është Muaji i Bekuar, të zgje-
rohet në tërë vitin. Dhe, unë jam i sigurt
që besimtari ynë këtë do ta bëjë.

Më tej, në të njëjtën sure (El-Bekare),
në ajetin 272, thuhet:  “Çfarëdo të mirë
që të jepni, është në dobinë tuaj, nëse ju
këtë e bëni vetëm për hir të Allahut! Çfa-
rëdo që të jepni nga të mirat, do t’ju rik-
thehet e plotë dhe nuk do t’ju bëhet
padrejtësi.” Vetë DËSHMIA, që u për-

mend më lart, nuk nënkupton  vetëm
“dhënien tjetrit”, por edhe “dhënien
vetes”, për shkak se në të kundërtën do të
mungonte vetë DËSHMIA. A nuk ka kë-
naqësi më të madhe se sa t’i japësh vetes
atë që na mëson Kurani i Shenjtë, që na
mëson Sunneti i Pejgamberit të ndritur,
Muhamedit        (a. s.) përmes ibadeteve
të bëra gjatë këtyre ditëve të Ramazanit
të bekuar: të kujdesemi për familjen, të
kontribuojmë në zhvillimin e shoqërisë,
të jemi faktorë të vetë ekzistencës në këtë
botë dhe në botën tjetër, sepse në të kun-
dërtën DËSHMIA do të mungonte. Të
gjitha këto kërkojnë sprovime, kërkojnë
përkushtim, kërkojnë sinqeritet, larg të
këqijave me të cilat na ngacmon shejtani,
larg mynafikut dhe punëve të pista që
mund të bëjë një krijesë dykëmbëshe larg
Allahut (xh. sh.) dhe pejgamberëve të Tij.

Bajrami i Ramazanit, pra, është dita
kur ne i drejtojmë falënderimet tona Kri-
juesit Mëshirëplotë për mundësinë që na
e dha për spastrimin tonë fizik e shpirtë-
ror, për të arsyetuar DËSHMINË e jetës
dhe të vdekjes sonë dhe për të treguar se
në këto dimensione jemi gjithnjë pranë
Zotit të Madhërishëm, jemi pranë var-
fanjakut, të sëmurit, të atij që ka nevojë
për ndihmën tonë. Duke dhënë nga pasu-
ria jonë, krahas agjërimit, vetëm kështu,
pra, “si sorkadhes që i digjen thundrat në
rërën e nxehtë”, ne do të tregojmë se nuk
jemi kalimtarë rasti në këtë botë dhe në

botën tjetër, por jemi persona – po edhe
personalitete! – që dimë t’ia kthejmë
hakun Allahut Fuqiplotë.

Të dashur besimtarë!
Muhamedi (a. s.) për ditën e Bajramit

thotë: “Në ditën e Fitër-Bajramit engjëjt
qëndrojnë në çdo skaj të rrugës dhe thër-
rasin: ‘O besimtarë, shpejtoni te Zoti juaj
Fisnik, sepse Ai ofron të mirat e Tij të pa-
kufishme, shpërblen me dhuratat më të
mira. Për shkak se ju urdhëroi për falje
gjatë natës e ju atë e bëtë; ju urdhëroi të
agjëroni ditën, ju këtë e bëtë; e respektuat
Zotin tuaj, andaj pranoni dhuratat tuaja.’
Pas përfundimit të namazit të Bajramit
një thirrës thërret: ‘Zoti juaj jua fali ga-
bimet, andaj kthehuni të gëzuar në famil-
jet tuaja, sepse kjo është ditë e dhuratave,
ditë e shpërblimeve’.” Secili do të marrë
atë që i takon sipas Zotit të Madhërishëm.
Të bëhemi prej atyre që u takojnë gjithë
të mirat çka ka në tokë e në qiej. Sepse,
vetëm të këtillët i do Allahu   (xh. sh.).

Të dashur besimtarë! Ummet i re-
spektuar!

Mua nuk më mbetet asgjë, përveç se
t’ju uroj, të gjithë juve, tërë diasporën
tonë kudo që është: Gëzuar Bajramin!
Gëzuar qofshit deri në Ditën e Gjykimit!
Zoti qoftë i kënaqur me ne! Amin!  

Hutbe e Fitër-Bajramit 
2019 (1440)

Nga Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, 
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut

“O Allah, o Zoti ynë! – tha Isai, i biri i Merjemes – Zbritna një sofër nga
qielli, që të jetë festë për ne, për të parin dhe të fundmin tonë dhe të
jetë mrekulli prej Teje dhe na jep mirësi, se Ti je Dhuruesi më i mirë!”

(El Ma’ide, 114)

Për buzëqeshjen e fëmijëve, 
të skamnorëve…

OH ‘HILAL’



Xhamia Isa Beu, e Shkupit, bën pjesë në radhën e xhamive të periu-
dhës osmane. Është e ndërtuar në vitin 1475 dhe gjendet në veri të Xha-
misë së Sulltan Muratit, në afërsi të Çarshisë së Vjetër. 

Nga mbishkrimi në portalin e Xhamisë kuptojmë që ndërtues është i
biri i Is’hak Beut, Isa Beu. Isa Beu, sipas historianëve, bën pjesë në gru-
pin e udhëheqësve osmanë. Duke i ndjekur hapat e gjyshit Jigit Pasha dhe
të babait Is’hak Beu, Isa Beu është dalluar me ndërtimin e monumenteve
kulturore e fetare, të cilat konsiderohen shembuj të qytetërimit islam. Për-
veç Shkupit, nga kjo familje ka pasur ndërtime të ngjashme edhe në Sa-
rajevë dhe në Novi-Pazar. Isa Beu në kompleksin e Xhamisë ka ndërtuar
medrese, bibliotekë, han, hamam dhe imarethane (- kuzhinë publike për
të varfër). Historianët kanë theksuar se biblioteka ka pasur mbi 320 dorë-
shkrime dhe se ka qenë një ndër bibliotekat më të mëdha të shekullit XV. 

Në traditën e Isa Beut sot ka mbetur vetëm Xhamia (e mbrojtur me
ligj), e vazhduar me rihapjen e Medresesë në vitin 1984, të Bibliotekës,
Fakultetit etj.    
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Kuvendi
Kryetari i Kuvendit të Republikës së

Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, ka
shtruar darkë të përbashkët iftari më 29
maj, 2019, në Klubin e Organeve të Shte-
tit në Shkup. Kanë marrë pjesë përfaqë-
sues të Kuvendit, të Qeverisë, të partive
politike, të bashkësive fetare etj. 

I pranishëm në këtë iftar ka qenë edhe
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi, si i ftuar nderi nga kryeparlamen-
tari Talat Xhaferi. Reisin e kanë
shoqëruar Myftiu i Myftinisë së Gostiva-
rit, Shaqir ef. Fetahu dhe Muzemil ef.
Osmani, Shef i Kabinetit të Kryetarit të
BFI-së.    

Qeveria
Më 30 maj, 2019, darkë iftari në Klu-

bin e Deputetëve në Shkup ka shtruar
Kryeministri i Republikës së Maqedonisë
së Veriut, z. Zoran Zaev, ku si i ftuar
nderi ka marrë pjesë edhe Kryetari i Ba-

shkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i shoqë-
ruar nga Drejtori i OH “Hilal” Mustafa
ef. Dauti dhe nga Shefi i Kabinetit të
BFI-së, Muzemil ef. Osmani. Në darkën
e iftarit kanë marrë pjesë edhe Kryetari i
Kuvendit, Talat Xhaferi, ministra dhe de-
putetë. 

Për Kryeministrin Zoran Zaev agjë-
rimi i Ramazanit është periudhë kur fa-
miljet mblidhen, miqtë shoqërohen dhe i
përkushtohen tolerancës dhe meditimit.
Me çdo iftar gjatë kohës së agjërimit të
Ramazanit fitojmë mundësinë që ta inku-
rajojmë dhe ta kultivojmë bashkësinë
tonë, Republikën e Maqedonisë së Veriut,
si një shtet, si një familje të besimeve të
ndryshme. Ramazani është festë që na
mëson se të gjithë e kemi për obligim që
t’i respektojmë njësoj të gjithë, të rea-
gojmë dhe të ndihmohemi që të korrigjo-
het padrejtësia, nëse ndokujt i është bërë.
Ne e kemi për obligim që të shërbejmë
njëri-tjetrin në unitet e rehati, në shëndet

dhe fuqi shpirtërore të mirë që do të nxisë
realizimin e veprave të mira – thuhet në
ftesën e Kryeministrit Zoran Zaev drej-
tuar Kryetarit të BFI-së, Reis’ul-Ulema
h. Sulejman ef. Rexhepi. 

TIKA
Në darkën tradicionale të iftarit, të

shtruar nga Agjencia Turke për Bashkë-
punim dhe Koordinim (TIKA), më 28
maj, 2019, në hotel “Double Tree by Hil-
ton” në Shkup, me ftesë të Koordinatorit
Ajtekin Ajden ka marrë pjesë edhe Krye-
tari i Bashkësisë Fetare Islame të Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i
shoqëruar nga disa bashkëpunëtorë të tij.
Në sofrën e përbashkët të Ramazanit, në
iftar, duanë e të cilit e ka bërë kreu i BFI-
së së RMV, kanë qenë të pranishëm edhe
shumë personalitete të ndryshme nga
RMV dhe nga Republika e Turqisë.

Kurani, i shkruar para 800 vitesh,
ruhet në Muzeun Tokat të Turqisë (60030
Tokat Merkez/Tokat, Turkey). Kurani
është shkruar në vitin 1191 për shkollat
teologjike në rajonin e Anadollit të Tur-
qisë dhe mendohet se është i vetmi dorë-
shkrim i librit të shenjtë islam i mbijetuar
nga ajo kohë.

“Si një objekt i shkruar me dorë, është
një model historik shumë i rëndësishëm i
Anadollit. Asnjë muze tjetër në Turqi nuk
e ka një artefakt të këtillë”, ka thënë për
AA, Hayati Gönültaş, zv/drejtor i Mu-
zeut.

Duke e quajtur Kuranin 800-vjeçar
“thesar të çmuar të kurorës së Muzeut”,
Gönültaş ka ftuar të gjithë në këtë muze
për ta parë këtë artefakt. (AA/HeR)

Sofra të përbashkëta 
(përmbyllëse)

Muzeu Tokat (Turqi) 
ruan Kuranin 800-vjeçar

Xhamia Isa Beu (Shkup), 
e shek. XV



Një anije me mallra tregtare lun-
dronte me vështirësi në detin e gjerë nga
mallrat e tepërta që i kishte të ngarkuara,
deri sa arriti në atë pikë që rrezikohej
nga fundosja po nuk ia lehtësuan ngar-
kesën. 

Tregtarët që udhëtonin në anije ven-
dosën që njërit tregtar, që kishte shumë
mallra me vete, t’ia hidhnin mallrat në
det e të vazhdojnë lundrimin të qetë.
Tregtari i shkretë  e kundërshtoi ashpër
këtë propozim të padrejtë. “Përse t’i hi-
dhni vetëm mallrat e mia; le të hedhim
nga malli i secilit,  aq sa do mjaftojë që
anija të lundrojë e qetë!” – kundër-
shtonte ai i shqetësuar. Por, meqë ishte i
ri dhe pa miq, u vendos që jo vetëm mal-
lrat e tij,  po edhe ai bashkë me mallrat e
veta të hidhej në det. Dhe, ashtu bënë: e
hodhën në det, bashkë me mallrat, dhe
vazhduan lundrimin.

Tregtari i sigurt në përfundimin që e
priste, i vetëm në mes të detit, nga tri-

shtimi humbi ndjenjat mbi një kuti dërra-
sash, ku e mbante veten mbi ujë si një
barkë shprese e dobët që i ngjason dritës
së një qiriri karshi erës së fortë të një
nate të stuhishme. Valët e detit filluan të
luajnë me tregtarin e shkretë e të pavetë-
dijshëm, derisa e hodhën në bregun e një
ishulli të braktisur. 

Sa u zgjua tregtari i shkretë, pa he-
tuar e gjeti veten në dy gjunjë, duke iu
lutur Krijuesit ta ndihmonte dhe ta shpë-
tonte.  

Kaluan disa ditë, gjatë të cilave treg-
tari filloi ta merrte veten dhe ta pranonte
se të paktën për një kohë do të ishte në
ishull dhe filloi të gjuante. Kishte dashur
Zoti që të ketë një burim uji aty afër bre-
gut nga i cili tregtari pinte ndërsa ushqe-
hej me kafshët që i gjuante. Gjumin e
natës e bënte në një kolibe të vogël prej
druri që e kishte bërë që natën e parë nga
frika.  

Një ditë prej ditësh tregtari ynë kishte
ndezur një zjarr për të përgatitur darkën.
Një erë aq e fortë filloi të frynte, saqë
mori me vete ca shkëndija të zjarrit, ba-
shkë me ca copa druri që i vunë flakën
kolibes së tregtarit. U mundua ta fikte
zjarrin në koliben e vogël, por më kot,
nuk pati fuqi. Kolibja e shpresës, shtëpia
e tij, ishte bërë shkrumb e hi. Në ato
çaste, e gjeti veten pa asgjë; bile, në hi-
dhërim dhe dhimbje ndjeu sikur edhe Zoti
nuk i ndihmonte dhe e kishte braktisur. 

Nën piskamat e zërit të një njeriu që i
shuhet edhe ajo që nuk humbet, të një
njeriu që i fiket shpresa, thirri me zë të
venitur e në lot: “Përse, o Zot?! Përse?
Më hodhën në det pa bërë asnjë faj, e
humba të gjithë mallin tim, e tani, tani
edhe kolibja të më digjet! E mbi të gjitha,
në këtë vend të humbur pa asnjë frymë,
as mik, as armik kam. Përse???”

Nga pikëllimi, atë natë fjeti i uritur.
Por, nata më e rëndë do t’i sillte ditën
më të mirë. Nuk thonë kot: nata është
më e errët pikërisht para agut. Kështu
është edhe me njeriun: sa herë që men-
don se është fundi i tij, se sprovat dhe
fatkeqësitë që e kanë goditur do ta shka-
tërrojnë, tek ai lind shpresa. Në mën-
gjes, mbeti i shtangur kur pa që një
anije lundronte në drejtim të ishullit ku
ishte ai, bile pa se një varkë e vogël lë-
shohej nga lart me dy burra që vinin në
ishull, mbase për ta shpëtuar atë.
Shpresa, jeta dhe gjallëria e mbushën
zemrën e tij, derisa një natë më parë
ishte i bindur se nuk kishte më jetë për
të. Pasi e shpëtuan dhe hipi në anije, i
pyeti me habi: “Po si më gjetët?” I
thanë se kishin parë një zjarr dhe me
këtë ua kishte marrë mendja se dikush
kërkonte shpëtim. Zjarri që ky mendoi
se ishte kulmi i fatkeqësisë së tij, kishte
qenë pikërisht shpëtimi për të. 

Kështu ndodh kur njeriu i gjykon gjë-
rat vetëm nga këndvështrimi i tij. Dy nje-
rëz mund të vrasin njëri-tjetrin për një
numër të vizatur në dysheme. Nga njëra
anë njëri e sheh si 9, por ai nga ana tje-
tër e sheh si 6. Secili e sheh saktë dhe të
dy kanë të drejtë, por rrethanat nga të
cilat secili e gjykon atë dallojnë. 

Prandaj, njeriu nuk duhet të shpejtojë
dhe duhet të kujtojë fjalët e Zotit: “Ju
mund të urreni diçka, por ajo është e mirë
për ju.”

Pasi u habit me madhështinë e Zotit,
filloi dhe iu tregoi për të gjitha që kishin
ngjarë me të dhe si e kishin hedhur pa-
drejtësisht prej anijes. Atëherë ata të
mahnitur më shumë se vetë tregtari,  i tre-
guan se atë anije e kishin sulmuar piratët
dhe kishin vrarë shumë nga ata që kishin
qenë në anije e në fund e kishin fundosur. 

I mahnitur pa fjalë, tregtari fatlum, që
nuk e kishte ditur sa fatlum ishte, lëshoi
veten që në vend të fjalëve të tij, të flasë

sexhdeja e falënderimit ndaj Krijuesit që
di atë që nuk dimë ne dhe që na jep të
mirën në çdo vendim të Tij. E ne, në të
shumtën e rasteve, duke parë nga kën-
dvështrimi ynë i kufizuar njerëzor, anko-
hemi dhe fajësojmë. 

Kur do të mendosh se je në një gjen-
dje të pashpresë, mos u frikëso. Kujtoje
se veprimet e Zotit kanë urtësi në vete.
Mundohu ta shohësh anën e mirë të çdo
gjendjeje në të cilën je. Në munde ta
gjesh, je fatlum. Po hase vështirësi,
mendo se mbase është një mësim i ri për
ty. Dije se Zoti, që di për çdo gjethe që
bie nga të gjithë drurët e botës, një për
një, e di edhe hallin tënd. Kujtoje këtë
dhe mbushu me shpresë!  

Falë i qofshim Zotit, caktimi i të cilit
është çdoherë hair i kulluar për njeriun. 

(Solli në shqip: Evzal Sinani)
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Shkruan: Arife Asani

HYRJE
Kurani i zbriti Muhamedit (a. s.) në

shek. VII, pas lindjes së Isait (a. s.)., që
do të thotë se është më i riu ndër librat e
shpallur dhe se ky është aktual dhe i për-
gjithshëm e i vlefshëm për çdo kohë e
vend, dhe duke ditur se pas Muhamedit
(a. s.) nuk pritet të vijë ndonjë Pejgamber
tjetër, Kurani ishte dhe mbetet libër i
fundit i shpallur në gjuhën arabe.

Edhe pse Kurani i zbriti Muhamedit
(a. s.) në gjuhën arabe, ai nuk ka karakter
njënacional, lokal, apo të përkohshëm,
por është universal, gjithëpërfshirës dhe i
përhershëm, i pakufizuar në hapësirë dhe
kohë, pa dallim kombësie, gjinie, race,
klase a sistemi shoqëror.

Gjuha është dhunti e Allahut dhe mjet
më i përsosur i marrëveshjes midis nje-
rëzve, me anë të së cilës ata kuptohen me
njërin-tjetrin, shkëmbejnë e shprehin
mendime, ndjenjat shpirtërore e botën e
brendshme, falen, luten, paraqesin dëshi-
rat dhe vullnetin e tyre, si dhe shtrojnë
kërkesat, nevojat dhe ankesat e tyre.

Gjuha arabe është ndër gjuhët më të
vjetra në mesin e gjuhëve semite, por
edhe më e zhvilluara, andaj objekti im
gjatë këtij punimi është “Mësimi i gjuhës
arabe në institucionet fetare-arsimore në
periudhën 2005-2015 në Republikën e
Maqedonisë së Veriut”, ku synimet e mia
do të fokusohen rreth kësaj teme.

OBJEKT I HULUMTIMIT
Objekti i këtij punimi është hulum-

timi mbi mësimin e gjuhës arabe në in-
stitucionet fetare–arsimore. Në këtë
hulumtim do të paraqiten metodat e gju-
hës arabe dhe mësimi i saj nëpër institu-
cionet fetare në Republikën e

Maqedonisë së Veriut. Gjuha arabe fillon
prej mësimit të shkronjave, shkrimi i tyre,
fonetika, morfologjia, sintaksa dhe kon-
verzacioni, duke u munduar që edhe të
flasim në gjuhën arabe.

METODAT E HULUMTIMIT
Metoda e cila do të shfrytëzohet gjatë

punimit të këtij hulumtimi është metoda
përshkruese dhe analitike. Gjatë këtij hu-
lumtimi do të përfshihen librat që përdo-
ren në mejtepe, skriptet dhe librat e
gjuhës arabe në medrese, po ashtu edhe
librat që mësohen në Fakultetin e Shken-
cave Islame. Më pas, të gjithë këta libra
që shfrytëzohen në këto institucione fe-
tare-arsimore do të analizohen hollësisht
dhe në fund do të nxirret se sa mësohet
gjuha arabe në këto troje.

Gjatë përgatitjes së këtij punimi mbë-
shtetja kryesore do të jetë në librat e mej-
tepeve, të Medresesë dhe në librat e
Fakultetit të Shkencave Islame

Pas analizimit të përgjithshëm të ski-
cës ideore të punimit, mendoj se rezulta-
tet nga ky hulumtim ndër të tjerat do të
ishin këto: a) Leximi dhe shkrimi i gju-
hës arabe; b) Fonetika dhe sintaksa e gju-
hës arabe; c) Konverzacioni dhe zbatimi
i tij në këto institucione.

GJUHA  ARABE
Gjuha arabe është një gjuhë semitike.

Megjithëse zakonisht flitet për arabishten
si gjuhë, në të vërtetë bëhet fjalë për një
familje gjuhësh, ose vazhdimësi dialek-
tesh, që shtrihen nga brigjet e Oqeanit
Atlantik në  perëndim,  deri  në Gjirin
Persik në  lindje;  nga  Sudani e Somalia
në jug, deri në Siri e Irak në veri.

Arabishtja është gjuha e Islamit. Për
këtë arsye ka depërtuar në kombe dhe
kultura në të gjitha skajet e botës. Me ka-
lifatet e njëpasnjëshme, veçanërisht atë
Umajad, arabishtja u shtri përtej djepit të
saj, Gadishulli Arabik - në gjithë Afrikën
veriore, deri në Spanjë, nga njëra anë;
dhe përtej Persisë, në Pakistan, Afgani-
stan, nga ana tjetër.

Këto perandori me një shtrirje të ja-
shtëzakonshme, së bashku me rëndësinë
e fesë islame, bënë që edhe gjuha joarabe,
si persishtja në Iran, pastaj dari, pashto,
urdu në Afganistan, Pakistan e Indi të
përdorin shkrimin arab. Madje, edhe gju-
hët e bregut lindor të Afrikës e adoptuan
këtë alfabet, falë kryesisht tregtisë për-
mes Oqeanit Indian.

Më se 200 milionë banorë në mbarë
botën e kanë arabishten gjuhë amtare dhe
po të shtohen ata që e njohin si gjuhë të
dytë, apo të tretë, ky numër dyfishohet.
Myslimanët në çdo vend të botës e për-

dorin gjatë namazit (lutjes) dhe gjatë le-
ximit të Kuranit.

Përtej rëndësisë fetare, arabishtja sot,
me rritjen ekonomike të vendeve arabe,
është gjithnjë e më shumë një gjuhë e biz-
nesit ndërkombëtar. Arabishtja është një
nga gjashtë gjuhët zyrtare të OKB-së.

VLERA E GJUHËS ARABE
Gjuha arabe, të cilën e zgjodhi Allahu

(xh. sh.) për librin e Tij të fundit dhe për
Pejgamberin te Tij të fundit, është gjuha
që ka një fjalor shumë të gjerë dhe ka rre-
gulla sintaksore dhe morfologjike të ve-
çanta.

Ajo është gjuhë që për shekuj me
radhë ka qenë gjuha e fesë, administra-
tës, kulturës, shkencës etj. Në këtë gjuhë
janë shkruar qindra-mijëra vepra të fu-
shave të ndryshme.

Të gjithë dijetarët mendojnë se Gadi-
shulli Arabik është djepi i parë i kësaj
gjuhe fisnike. Në të është lindur, në fsha-
trat dhe qytetet e tij është zhvilluar, de-
risa ka arritur fuqinë e vet me fillimin e
shpalljes së Kuranit famëlartë.  Në aspek-
tin gjuhësor këtu bashkëngjiten edhe ha-
dithet e Muhamedit (a. s.), të cilat po
ashtu janë të një niveli të lartë linguistik.

Për vlerën e gjuhës arabe flasin edhe
ajetet e shumta, por dhe hadithet e Mu-
hamedit (a. s.).

Janë gjithsej 11 ajete në të cilat për-
mendet gjuha arabe.

Allahu (xh. sh.) thotë:
“Ne e zbritëm këtë Kuran në gjuhën

arabe, për ta kuptuar ju.”

Tefsiri i ajetit “Ne e zbritëm këtë
Kuran në gjuhën arabe, për ta kuptuar
ju”: Kjo, ngase gjuha arabe është gjuha
më e rrjedhshme, më e qartë dhe më e
pasur, si dhe përmes saj mund të shpre-
hen më së miri kuptimet që fshihen në in-
tuitën e njerëzve. Për këtë Allahu ia zbriti
librin më të famshëm në gjuhën më të
famshme të dërguarit më të famshëm të
Allahut përmes melaqes më të famshme.

“Edhe ai (Kurani) është shpallje e
Zotit të botëve. Atë e solli shpirti besnik.
Në zemrën tënde, për të qenë ti prej atyre
që bëjnë vërejtje. Me gjuhë të kulluar
arabe.”

Fjalët e të Madhërishmit
“Me gjuhë të kulluar arabe”,d.m.th.

këtë Kuran të cilin ta shpalli ty, e shpal-
lëm në gjuhën e pastër, elokuente, letrare,
plotësisht të qartë dhe gjithëpërfshirëse,
që të jetë argument i qartë dhe bindës, t’i
mposhtë të gjitha justifikimet e pabaza
dhe t’i shtrojë argumentet që çojnë drejt

qëllimit dhe objektivit të qartë.
Allahu (xh. sh.) për asnjë libër që ka

zbritur nuk e ka cekur gjuhën me të cilën
është zbritur, në përjashtim të Kuranit.
Vallë, për çka? Për arsye se gjuha e Ku-
ranit ishte argument dhe mrekulli për të
mposhtur kundërshtarët dhe të pafetë.
Vetë zbritja e Kuranit në gjuhën arabe,  a
nuk është argument i mjaftueshëm që tre-
gon se ajo dallon nga të gjitha gjuhët
tjera?!

Ka edhe shumë hadithe të Muhame-
dit (a. s.) që flasin për vlerën e gjuhës
arabe. Transmetohet që Ebu Bekri (r. a.)
i ishte drejtuar Muhamedit (a. s.), duke i
thënë: “Kam qëndruar shumë në mesin
e arabëve dhe kam dëgjuar oratorët e
tyre, por nuk kam hasur asnjë më orator
se ti. Kush të ka mësuar? Muhamedi (a.
s.) tha: ‘Më ka mësuar Zoti im në formën
më të mirë’.”

Përveç ajeteve dhe haditheve, shohim
se edhe dijetarët eminentë kanë folur për
këtë gjuhë.

Shejhul-Islam Ibn Tejmijje ka thënë:
”Gjuha arabe është pjesë e fesë; njohja e
saj është e patjetërsueshme, ngase të kup-
tuarit e Kuranit dhe të Sunnetit është farz,
gjë e cila nuk mund të kuptohet pa gju-
hën arabe; atëherë përfundojmë që njohja
e saj është farz.”

Thealibiu ka thënë:  ”Kush e do Al-
lahun, e do të dërguarin e Tij,  Muhame-
din (a. s.);  kush e do të dërguarin e Tij,
i do arabët; kush i do arabët, e do gjuhën
arabe, me të cilën është zbritur më i miri
libër te më i miri prej arabëve dhe joara-
bëve.”

ZHVILLIMI I GJUHËS ARABE

Krahas përhapjes së Islamit, përhapej
edhe gjuha arabe dhe alfabeti arab. Kjo
gjuhë u përhap në çdo cep ku gjykohej
me sheriatin islam. Për herë të parë në hi-
storinë e shpalljeve, feja dhe gjuha
shkojnë njëra pranë tjetrës.

Gjurmët e para të shkruara në ara-
bisht, që janë hasur deri më tani, janë:–
mbishkrimi i Nemarës, i gjetur mbi var-
rin e poetit para-islam Imru’ul Kajs, në
vendin Hūrān, i cili na kthen në vitin 328
e.r.,  ndërsa sipas një burimi tjetër në
vitin 228 e.r.. Arabët si popull,  nga sa
dimë deri më sot, për herë të parë janë
përmendur në shkrimet asiriane në she-
kullin e shtatë p.e.r., me rastin e përle-
shjes së fiseve arabe, të cilat ishin në
aleancë me mbretërit dhe udhëheqësit e
Sirisë aramaike, për t’i bërë ballë
ushtrisë asiriane e cila ngadhënjeu nën
drejtimin e Selmansarit të Dytë në vitin
853 p.e.r.. Disa hulumtime dëshmojnë se

Arabishtja, 
pjesë e fesë islame

MËSIMI I GJUHËS ARABE NË INSTITUCIONET FETARE-ARSIMORE NË MAQE-
DONINË E VERIUT NË PERIUDHËN 2005-2015 (1)

Myslimanët në çdo vend të botës e përdorin gjatë namazit
(lutjes) dhe gjatë leximit të Kuranit.
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shenjat grafike, pastaj shkrimet e arabi-
shtes, janë hetuar katër shekuj para lin-
djes së Isait (a. s.) te banorët e fisit
lihjanij.

Dijetarët e historisë së gjuhës arabe
këtë gjuhë e ndajnë në dy pjesë:

a) Arabishtja e zhdukur: që përfshin
periudhën e hershme të kësaj gjuhe, deri
para ardhjes së Islamit. Në këtë periu-
dhë gjuha arabe ishte në formë të disa
dialekteve të shpërndara në Gadishul-
lin Arabik.

b) Arabishtja e mbetur: është gjuha
që përdoret edhe sot, në të shkruar dhe
në të folur. Kjo gjuhë ka arritur deri te
ne nëpërmjet poezisë dhe prozave të
periudhës xhahilite (paraislame), pastaj
përmes Kuranit famëlartë dhe hadi-
theve të Muhamedit (a. s.) është zhvil-
luar në vendet e Nexhdit dhe të
Hixhazit, më pas është përhapur edhe
jashtë Gadishullit Arabik, aty ku për-
hapet Islami.

Burimet kryesore të gjuhës arabe
janë: letërsia e periudhës xhahilit (pa-
raislame), Kurani famëlartë dhe hadi-
thet e Muhamedit (a. s.).

VEÇORITË E SHKRIMIT ARAB
Vlen të theksohet që karakteristikë

e arabishtes është se ajo shkruhet dhe
lexohet nga e djathta në të majtë.

- Në arabisht shkronjat quhen El-
hurufu
- Nuk ka germa të veçanta, të vogla

e të mëdha, siç nuk ka germa të veçanta
të shtypit e të dorës.

- Shkrimi arab ka 28 shkronja, me
anë të së cilave shënohen bashkëtingël-
loret.

- Në arabishte nuk ka germa të ve-
çanta për t’i shënuar zanoret, por ato
shënohen me shenja të posaçme, që iu
vihen bashkëtingëlloreve mbi ose nën
germë.

- Shenjat që shënojnë zanoret quhen
El-harekatu

- Zanoret e gjata shënohen me ndih-
mën e të shkurtrave dhe germës përka-
tëse zgjatëse, brenda rregullave të

caktuara.
- Duhet pasur në mend se shkrimi

arab, përveç që është shkrim i vetëm i
Kuranit të madhërishëm dhe i literatu-
rës burimore islame, është edhe shumë
i bukur.

- Kaligrafia e tij si art është shumë e
njohur dhe tepër e çmuar në tërë botën,
e në veçanti te myslimanët

Mësimi i gjuhës arabe në mejtepe 
Mejtepet u paraqitën që në shekujt

VII - VIII. Pastaj, me përhapjen e Isla-
mit, këto shkolla u bartën nga Arabia në
vendet e Azisë së Mesme, e më pas, si-
domos me fuqizimin e Perandorisë
Osmane, mejtepet u përhapën edhe në
disa vende të Evropës. Te ne, të tilla ka
pasur mjaft. Deri në vitin 1912 i gjejmë
në të gjitha viset që ishin nën admini-
strimin osman, ndërsa me ndërprerje
kanë punuar edhe deri në vitin 1918 dhe
në mes të dy luftërave botërore.11 Mej-
tepi paraqet institucionin arsimor fille-
star dhe themelor të Bashkësisë Fetare
Islame në Maqedoninë e Veriut.

Qëllimi i këtij institucioni të rëndë-
sishëm është që nëpërmjet punës arsi-
more, pjesëmarrësit t’i mësojnë në lidhje
me vlerat e fesë islame dhe të rregullave
islame, si dhe të njëjtën ta miratojnë dhe
praktikojnë gjatë jetës për më shumë se
pesë shekuj.

Për mejtepet thuhet se janë lloji i
parë i shkollës fillore, në të shumtën e
rasteve ishin edhe të ngjitura me xha-
mitë.

Mësimi në mejtepe mbahet kryesisht
në fundjavë në xhami për nxënësit e
shkollave fillore, të mesme dhe atyre të
fakultetit; ka raste kur vijnë fëmijë para-
shkollorë, gjithashtu kemi edhe raste të
nxënësve të shtyrë në moshë.

Fëmijët në të gjitha orët e mëngjesit,
apo të pasdites, gjatë fundjavës i kalojnë
në mejtepe, shkollat tradicionale të edu-
kimit fetar, të mësimit të ligjeve theme-
lore të Islamit dhe të shkrimit arab, në
mënyrë që të fitojnë njohuri e cila do t’u
shërbejë gjatë gjithë jetës për kryerjen e

obligimeve fetare: mësojnë sjelljen, si t’i
shërbejnë komunitetit dhe respektin për
zakonet dhe traditat e komuniteteve të
tjera fetare.

TË MËSUARIT E GJUHËS ARABE NË
MEJTEP

Çdo person me përkatësi islame bal-
lafaqohet me të mësuarit e gjuhës arabe
që nga fëmijëria, duke vazhduar udhëti-
min e tyre nëpër mejtepe, për ta mësuar
glifin, që shërben për leximin e Kuranit
famëlartë.

Njohja e gjuhës arabe nëpër mejtepe
në kohët më të hershme ka qenë më e për-
hapur dhe më e zhvilluar, duke u bazuar
në gojëdhënat e hoxhallarëve.

Në ditët e sotme shohim një lëvizje të
madhe ndryshimi nëpër mejtepe, sepse
sot hoxhallarët fëmijët i mësojnë vetëm
me leximin e Kuranit në formë grafike,
apo të gjuhës arabe, por pa u ndalur më
shumë në detajet e gjuhës arabe, që nxë-
nësit përveç se të lexojnë, edhe ta kup-
tojnë atë çka e lexojnë.

Në rajonin tonë gjuha arabe njihet si
gjuha e Kuranit, si gjuha e Gadishullit
Arabik, në veçanti si gjuhë e Islamit, për-
mes së cilës fëmijët dhe të tjerët mësojnë
për obligimet fetare, i mësojnë termat fe-
tarë siç janë: iman, Islam, haxh, zeqatë,
salavat, rukje, sexhde, selam, Kuran, kaza
e kështu me radhë, të cilat janë në prak-
tikë dhe në fjalorin e përditshmërisë sonë.

METODAT E MËSIMIT NË MEJTEPE

Duke e pasur parasysh se në mejtep
nxënësit nuk janë të një moshe, dhe nuk
janë    në të njëjtin nivel të mësimit, për-
dorim forma apo metoda të ndryshme për
mësimin sa më të lehtë, që të jetë sa më i
kuptueshëm dhe sa më i kapshëm për to.
Këtu do të paraqesim njërën nga format
çka mësohet shkrimi dhe leximi i gjuhës
arabe nëpër mejtepe.

 Shkalla e parë: Është ndarja e nxë-
nësve sipas moshës dhe testimi në formë
gojore dhe me shkrim nga mualimi, për të
parë nivelin e të kuptuarit të nxënësve, që

më pas të ketë një pasqyrë se si të zhvil-
lohet mësimi i shkronjave të gjuhës arabe.

 Shkalla e dytë: Menjëherë pas ndar-
jes që bëhet me nxënësit, mualimi së pari
bën një trajnim me nxënësit dhe në këtë
trajnim (jo më shumë se tri ditë), mualimi
mundohet t’u flasë në lidhje me çështjen
e mësim-besimit, më saktësisht për ku-
shtet e imanit dhe të Islamit, pastaj për da-
shurinë çka duhet të ketë besimtari për
Zotin dhe atë çka dërgoi Zoti. Kjo bëhet
me të vetmin qëllim që: sa më i dashur të
bëhet Kurani në zemrat e nxënësve, aq
më shumë edhe më i lehtë do të jetë më-
simi dhe leximi i shkrimit arab - shkrimit
të Kuranit.

Shkalla e tretë: Pasi kalojnë tri ditë
dhe nxënësit të kenë dëgjuar nga mualimi
disa këshilla në lidhje me vlerën e Kura-
nit dhe mësimit të leximit të Kuranit se sa
shpërblim të madh ka te Zoti i plotfuqi-
shëm, dhe se sa nevojë ka çdonjëri për
mësimin e Kuranit, fillohet me mësimin
e shkronjave të gjuhës arabe. Së pari mer-
ren dy ose tri shkronja, ku mualimi një-
herë shkruan shkronjën e parë në një
tabelë përpara nxënësve, të cilët e për-
cjellin, dhe më pastaj bën dhe shqiptimin
e saj. Pas kësaj mualimi afrohet te nxënë-
sit dhe me çdonjërin prej tyre nga 10 herë
bëjnë shqiptimin e shkronjës që ka
shkruar mualimi në tabelë. Pasi mualimi
kalon  te  të  gjithë nxënësit, atëherë edhe
një herë bashkërisht me nxënësit përsëri-
sin shqiptimin e shkronjës dhjetë herë.

  Shkalla e katërt: Pasi bëhet dhe
shqiptimi i shkronjës nga të gjithë nxënë-
sit bashkë me mualimin, atëherë mualimi
fillon që të ushtrojë nxënësit  që  shkron-
jën të cilën e kanë shqiptuar edhe ta
shkruajnë. Të gjithë nxënësit një nga një
dalin në tabelë dhe bashkarisht e
shkruajnë shkronjën në katër format e saj:
në fillim, në mes, në fund dhe vetmas. Pas
kësaj, pastaj, nxënësit duhet që të mundo-
hen ta shkruajnë vetë shkronjën pa ndih-
mën e mualimit. Dhe, e njëjta vazhdon me
të gjithë nxënësit. Pasi përfundojnë, mua-
limi i obligon nxënësit që të  bëjnë
ushtrime  në shtëpi, ta ushtrojnë shqipti-
min dhe shkrimin e shkronjës që kanë
marrë bashkërisht. Pastaj, në ditën tjetër,
mualimi para se të vazhdojë me shkron-
jën tjetër, së pari bën kontrollimin e obli-
gimeve shtëpiake, se si i kanë shkruar
nxënësit nëpër fletoret e tyre shkronjat që
i kanë marrë dhe, njëherësh, bëjnë shqip-
timin e shkronjave dhe më pastaj va-
zhdojnë me shkronjën tjetër.

Shkalla e pestë: Kjo është shkalla e
fundit, ku përdoret nga mualimi si një
metodë përfundimtare, për të parë se ku
kanë arritur nxënësit. Pasi nxënësit kanë

përfunduar të gjitha shkronjat e alfabetit
arab, mualimi vazhdon me mësimin e disa
fjalëve në gjuhën arabe, që nxënësit të
përgatiten për leximin e Kuranit famë-
lartë.

Shkalla e gjashtë : Pas mësimit të eli-
fit dhe shqiptimit të mirë nga nxënësit,
mualimi fillon dalëngadalë të futet me
nxënësit në Kuranin famëlartë. Si fillim,
nisin me leximin e dhjetë sureve të fundit
të Kuranit famëlartë. Mualimi me nxënë-
sin e parë lexojnë një herë bashkërisht
suren Fil, pastaj e lexon vetë nxënësi,
kurse mualimi e përcjell bashkarisht me
nxënësit e tjerë, me ç’rast nëse nxënësi
gabon, kanë të drejtë nxënësit tjerë ta për-
mirësojnë nëse e vërejnë gabimin e tij.
Pasi e përfundon nxënësi i parë,  vazhdon
njëjtë edhe me të dytin dhe kështu me
radhë,  derisa të përfundojë me të gjithë.
Pas përfundimit, mualimi i obligon nxë-
nësit që ta përsërisin leximin e sures në
shtëpi, që të jenë të përgatitur kur do ta le-
xojnë në ditën tjetër. Pasi rikthehen në
ditën tjetër, çdonjëri nga nxënësit duhet
që të lexojë suren Fil pesë herë në për-
cjellje të mualimit dhe të nxënësve të
tjerë. Kështu vazhdon edhe me të tjerët.
Pastaj njëjtë vazhdojnë edhe një ditë tje-
tër, dhe mualimi i obligon nxënësit që
suren ta mësojnë përmendsh dhe ta
shkruajnë në shtëpi, në fletore, duke e
shikuar në Kuran. Pasi vijnë në ditën tje-

tër, e thonë suren përmendsh para muali-
mit. Pasi i kontrollon mualimi se si i kanë
shkruar, vazhdojnë me leximin e sures tje-
rër. Në këtë formë nxënësit dalëngadalë
mësojnë edhe gjuhën arabe, por edhe më-
simin përmendsh të sureve të shkurtra të
Kuranit famëlartë. Pastaj vazhdon me le-
ximin e hatmes paralelisht me rregullat e
texhvidit.

ELIFAT (LIBRAT) E PËRDORUR NËPËR
MEJTEPE

Elifat, apo abetaret, janë përgatitur
sipas metodave të ndryshme. E gjithë kjo,
për të ndihmuar nxënësin që të lexojë rrje-
dhshëm dhe të përvetësojë mirë leximin e
Kuranit për një kohë të shkurtër. Këta
elifa janë përgatitur me metoda të avan-
cuara për mësime të ndara nëpër etapa.

Si fillim, nxënësi mëson shkronjat
arabe, lidhjet e tyre në fjali, përdorimin e
zanoreve dhe leximin e fjalëve dhe fjalive
të ndryshme kuranore, duke filluar nga
më të lehtat e deri tek më të vështirat. Për
t’i ardhur më shumë në ndihmë lexuesit,
në fjalitë dhe ajetet kuranore është përdo-
rur shkrimi i Mus’hafit të Medinës dhe
janë sqaruar shumë vështirësi që has çdo
lexues, i cili kalon nga një abetare e thje-
shtë në leximin e Kuranit.

Elifat e përdorur nëpër mejtepe janë
të ndryshëm. Do t’i potencojmë disa prej
tyre:

Ky doracak ndahet në tri
pjesë: Pjesa e parë
paraqet mësimin e
shkronjave, e dyta jep
hollësi dhe sqarim për
rregullat e leximit, kurse
e treta
përmbledh ushtrim për
hyrje në leximin e
Kuranit famëlartë. Fillon
me mësimin e
shkronjave dhe me pas
vazhdon me mësimin e
fjalëve të shkurtra,  për
t’u përgatitur për
leximin e Kuranit
famëlartë.

Ky doracak ndahet në
tri pjesë: Pjesa e parë
paraqet mësimin e
shkronjave, e dyta jep
hollësi dhe sqarim për
rregullat e leximit,
kurse e treta
përmbledh ushtrim për
hyrje në leximin e
Kuranit famëlartë.
Fillon me mësimin e
shkronjave dhe me pas
vazhdon me mësimin e
fjalëve të shkurtra,
për t’u përgatitur për
leximin e Kuranit
famëlartë.

Ky doracak ndahet në
tri pjesë: Pjesa e parë
paraqet mësimin e
shkronjave, e dyta jep
hollësi dhe sqarim për
rregullat e leximit,
kurse e treta
përmbledh ushtrim për
hyrje në leximin e
Kuranit famëlartë.
Fillon me mësimin e
shkronjave dhe me pas
vazhdon me mësimin e
fjalëve të shkurtra,
për t’u përgatitur për
leximin e Kuranit
famëlartë.

(Vazhdon) 
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)



gojnë nga Ai.”
Në bazë të ajetit të sipërshënuar Xhe-

lalejni bën komentimin si duket: Janë
pengesë për ju, për çështjet e Ahiretit.

Ndërkaq, në kontekst të ajetit në
shkoqitje nocioni fitne i ka kuptimet:
sprovë, testim, provim dhe pengesë.
Andaj, sprova bëhet përmes të dëshirua-
rave–pasurisë dhe fëmijëve.

Në Kuranin Adhimushan thuhet: 
“Dhe, mos ia ngul sytë bukurisë së

kësaj jete me të cilën i bëmë të kënaqen
disa prej tyre (mosbesimtarë), e për t’i
sprovuar me të, sepse shpërblimi i Zotit
tënd është më i mirë dhe është i përjet-
shëm.”

Për ajetin e lartnënvizuar Sabuni in-
terpreton: Për t’i sprovuar dhe tes tuar me
ato të mira, me bukuritë e kësaj bote, e
në këtë mënyrë ta meritojnë dënimin me
mosbesimin e tyre.

Ndaj, në kontekst të ajetit në fjalë Ta-
beriu bën shkoqitjen në vijim-t’i spro-
vojmë dhe t’i testojmë me atë që
kënaqen, me atë që zhduket, që është e
kalueshme, djallëzore, mashtruese dhe e

tretshme.
Kështu, pra, për ajetin e sipërnënvi-

zuar Zamahsheriu interpreton dhe ofron
këtë shpjegim: -1. që t’i provokojmë,
gjersa të meritojnë ndëshkimin, meqë në
mesin e tyre gjenden të tillë që nuk janë
mirënjohës (jobesimtarë); 2. që me pre-
tekst të dhuntive të kësaj bote t’i ndë-
shkojmë në botën e amshueshme
(Ahiret).

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur
Shevkani bën sqarimin si duket: sprovë;
devijim; goditje; ndëshkim dhe shtim i
ngarkesës.

Ndërkaq, për ajetin që e kemi në ana-
lizë Ibn Kethiri bën komentimin në
vijim: “Allahu (xh. sh.) Muhamedit (a.
s.) i thotë:  ‘Mos i shiko ata pasanikë të
shfrenuar që bëjnë jetë luksoze, sepse kë-
naqësitë dhe jetën që e bëjnë janë të për-
kohshme dhe kanë mbarim, e që ua kemi
dhënë që t’i sprovojmëʻ.”

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar Xhelalejni ofron interpretimin si
duket: -e të korruptohesh dhe të bëhesh i
shfrenuar.

Andaj, në korrniza të ajetit në shtjel-
lim nocioni i sipërshtruar i ka kuptimet:
sprovë, testim, provokim, ndëshkim, de-
vijim, shtim i ngarkesës, goditje dhe kor-
ruptim. Por, sprova bëhet përmes të
dëshiruarës – dhurëtive të kësaj bote.

Në Kuranin Qerim thuhet:
“E nuk e di, mos është kjo sprovë për

ju (vonesa e dënimit), apo të kënaqeni
deri në një kohë.”

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpërmen-
dur Sabuni sjell këtë shkoqitje: Nuk e di,
ndoshta ky afatizim dhe kjo vonesë e dë-
nimit tuaj është provim për ju, për t’u
parë veprimet tuaja. Ndoshta kjo vonesë
është për t’u kënaqur deri në një kohë të
caktuar, e pastaj t’ju vijë dënimi i dhem-
bshëm nga Al lahu (xh. sh.).

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar
Taberiu shpjegon: Unë nuk e di pse shty-
het dhe vonohet afati i jetës për njerëzit.
Ndoshta ajo shtyrje bëhet me shkas për
të na sprovuar Allahu i madhërishëm
duke u kënaqur me jetën tonë gjer në afa-
tin që Ai e ka paraparë që ta ar rijmë.

Prandaj, për ajetin e lartshënuar Za-
mahsheriu shtron këtë sqarim: 1. nuk e
di, ndoshta shtyrja e kohës së caktuar
është sprovë për ju, të shihet se si ve-
proni; 2. që të kënaqeni deri në një afat të
caktuar, që ai afatizim të jetë kundërar-
gument për ju; dhe 3. ju jepet juve afati i
caktuar që të mbarojë në një kohë të
duhur, në të cilën ka urtësi.

Në bazë të ajetit të sipërshënuar
Shevkani bën komentimin si duket: Nuk
e di, ndoshta afatizimi për ju është
sprovë, për t’u parë si po veproni, të kë-
naqeni gjer në një kohë të caktuar dhe në
atë mënyrë të realizohet urtësia e Tij.

Pra, për ajetin e lartnënvizuar Ibn
Xheriri interpreton: “Ndoshta prolon-
gimi i kohës është sprovë dhe përjetim
për ju gjer në një afat të caktuar.”

Në kontekst të këtij ajeti Xhelalejni
bën shkoqitjen në vijim: -sprovë; -për të
parë si veproni.

Si rrjedhojë, në suaza të ajetit në
shqyrtim nocioni i lartpërmendur i ka
kuptimet: provim, sprovë, kënaqësi e
përkohshme dhe përjetim i përkohshëm.
Kështu që, sprova bëhet përmes të dë-
shiruarës - vonesës së dënimit.

Në Kuranin e madhërishëm thuhet:
“Ai (Davudi) tha: “Ai ka bërë pa-

drejtësi ndaj teje me kërkimin e deles
tënde (për t’ia bashkuar), për te delet e
veta. Është e vërtetë se shumica prej or-
takëve i bëjnë padrejtësi njëri-tjetrit, me
përjashtim të atyre që kanë besuar dhe
punuar vepra të mira, por të tillët janë
pak!” E Davudi mendoi se Ne e kemi
vënë në sprovë atë, andaj kërkoi falje

Shkruan: Hfz. doc. dr. Ataullah Aliu

Në këtë punim për shkoqitje kemi
dhjetë ajete nga suret: El-Enfāl,
Tā-Hā, El-Enbijā’, Sād, Ez-

Zumer, Ed-Duhān, Et-Tegābun dhe El-
Xhinn.

Bëhet fjalë për mirënjohjen e mysli-
manit ndaj të mirave që i jep Allahu (xh.
sh.); për mosdënimin po në këtë botë,
edhe pse njeriu bën gabime të caktuara;
për sprovën e Davudit (a. s.) që ka të
bëjë me gjykimin mes dy palëve; për
sprovën e Sulejmanit (a. s.) në lidhje me
aktin intim që bëri me bashkëshortet; për
jobesimtarin i cili për dhuntitë nuk është
mirënjohës ndaj Allahut të madhërishëm;
me sprovën e popullit (këbt) të faraonit
dhe; me atë se, nëse vazhdon në rrugë të
mbarë, të mirat e Allahut të madhëri-

shëm nuk mungojnë.
Allahu (xh. sh) thotë:
“Dhe, dijeni se pasuria juaj dhe fë-

mijët tuaj janë vetëm sprovë, dhe se tek
Allahu është shpërblimi i madh.”

Ndërkaq, për ajetin në fjalë Sabuni
bën komentimin në vijim: Pasuria dhe
fëmijët tuaj janë sprovë nga ana e Alla-
hut (xh. sh.) për t’ju testuar se, përkrah
të mirave, se si do t’i respektoni normat
e Tij. Imam Fahri Razi thotë: ”Ato janë
sprovë, të cilat e preokupojnë zemrën në
këtë botë dhe bëhen pengesë për të adhu-
ruar Allahun (xh. sh).”

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar Taberiu ofron interpretimin si duket:
-sprovë dhe testim.

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpëmen-
dur Zamehsheriu sjell këtë shkoqitje: 1.
pasuria dhe fëmijët konsiderohen

(sprovë), meqë këto mund të bëhen
shkas për të të vënë në mjerim, e kjo
është mëkat ose ndëshkim; 2. sprovë nga
ana e Allahut fuqiplotë për t’ju provuar
se si do t’i respektoni kufijtë (dispozitat)
dhe ligjet e Tij.

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar
Shevkani shtron komentimin e Ibn Me-
sudit: Asnjëri prej jush nuk mund të
shpëtojë pa e përfshirë sprova-e lexoi
ajetin (që e kemi në studim) dhe va-
zhdoi-e nëse kërkoni mbrojtje nga të de-
vijuarit për shkak të sprovës, atë
kërkojeni prej Allahut (xh. sh).

Prandaj, për ajetin e lartshënuar Ibn
Kethiri sqaron: ”Këto begati që ju ka
dhënë Allahu i madhërishëm janë sprovë
për ju, e që krahas këtyre begative do të
jeni mirënjohës ndaj Tij, apo begatitë në
fjalë do t’ju preokupojnë dhe do t’ju lar-
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Nocioni fitne: për të dëshiruarën
dhe për sprovimet

“Sikur ata (idhujtarët) t’i përmbaheshin rrugës së drejtë, Ne do t’u lëshonim atyre ujë me bollëk;
për t’i sprovuar me të. E kush ia kthen shpinën adhurimit ndaj Zotit të vet, Ai e shpie atë në

vuajtje të padurueshme.” (El-Xhinn, 16-17)

SHKOQITJE NGA KURANI
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nga Zoti i vet, ra i përkulur dhe u pen-
dua.”

Kështu, pra, për ajetin e sipërnënvi-
zuar Sabuni ofron këtë shpjegim: E kup-
toi dhe u bind se Ne e kemi sprovuar me
këtë çështje dhe gjykim, kërkoi falje prej
Allahut, i bëri sexhde Atij dhe u pendua.

Sipas Taberiut nocioni e ka kuptimin:
e kemi sprovuar.

Por, në kuadër të ajetit të lartpërmen-
dur te Zamahsheriu e kemi këtë interpre-
tim: Davudi (a. s.) kuptoi dhe u bind; -se
Ne, pa dyshim, e kemi testuar se a do të
jetë i qëndrueshëm, apo i luhatshëm.

Ndërkaq, Shevkani për nocionin e
jep kuptimin e sprovës dhe goditjes. E sa
i përket sexhdes dhe pendimit, përse e
bëri Davudi (a. s.) për të, ky mufessir
sjell gjashtë mendime, e ne po e shtrojmë
njërin prej tyre, përkatësisht të gjashtin:
“gjykimin që e bëri mes dyve që ishin në
konflikt, e bëri pasi që e dëgjoi deklara-
tën e njërës palë, por jo edhe të palës tje-
tër.”

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar Ibn Kethiri për nocionin ofron in-
terpretimin si duket: “E  vëmë në
sprovë.”

Kështu që, në taban të ajetit në stu-
dim nocioni në fjalë i ka kuptimet:
sprovë, testim, provokim dhe goditje.
Prandaj, sprova bëhet përmes të dëshi-
ruarës – gjykimit mes dy palëve në kon-
flikt.

Në Kuranin famëlartë thuhet:
“Ne e sprovuam Sulejmanin dhe e

mbajtëm në postin e tij si një trup, e pa-
staj u rikthye në gjendjen e parë.”

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpërmen-
dur Sabuni sjell shkoqitjen e Raziut:
Termi �������� (sprovë), i përmendur në
ajet, ka të bëjë me sprovën e tij trupore,
meqë Sulejmani (a. s.) u ngarkua me një
sëmundje të rëndë, nga e cila u dobësua
pa masë, saqë ai dukej si një trup i vënë
në fron. Maksima arabe thotë: ‘Trup pa
shpirt.’ E pastaj u kthye në gjendjen e
mëparshme, d.m.th. iu kthye shëndeti.

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar
Taberiu shpjegon: -e kemi sprovuar; -
është vënë në fronin e tij djall me dukje
të njeriut.

Prandaj, për ajetin e lartshënuar Za-
mahsheriu shtron këtë sqarim: Ebu Hu-
rejre përcjell që Re sulullahu të ketë
thënë: “Sulejmani tha: ‘Brenda natës do
t’i vizitoj nëntëdhjetenëntë gratë, që çdo
njëra të lindë nga një kalorës, i cili do të
luftojë për hir të Allahut’, mirëpo nuk
tha: ‘Nëse dëshiron Allahu’. Kështu, i vi-
zitoi ato, por nuk mbetën me barrë, pos
njërës, e cila lindi një fëmijë të mjerue-
shëm. Pasha atë, në dorën e të cilit është

shpirti im, po të kishte thënë: ‘Nëse dë-
shiron Allahu’, të gjithë kalorësit do të
luftonin për hir të Allahut.” (hadithi
është unanim) Andaj, kjo është sprova e
Sule jmanit (a. s.) dhe me këtë ka të bëjë
fjala e Allahut.

Për ajetin e lartnënvizuar Shevkani
interpreton: Nocioni në këtë ajet e ka
kup timin e sprovës dhe të goditjes. Për
sprovën e Sulejmanit (a. s.) ofron hadi -
thin të cilin e shënoi Zamahsheriu.

Së këndejmi, në bazë të ajetit të si-
përshënuar Ibn Kethiri bën komentimin
si duket: Allahu i mad hërishëm tregon se
si Sulejmanin (a. s.) e ka vënë në sprovë.
Por, Allahu (xh. sh.) nuk sqaroi se çka ka
qenë ky trup të cilin e ka vënë në fronin
e tij. Ne besojmë se Allahu i madhëri-
shëm atë e sprovoi me vendosjen e një
trupi në fronin e tij, por nuk e dimë se
çka ka qenë ai.

Në bazë të ajetit në hulumtim, no-
cioni i sipërtheksuar i ka kuptimet:
sprovë dhe goditje.  Ndaj, sprova bëhet
përmes së dëshiruarës – të lindurit të ka-
lorësve që do të luftojnë për hir të Alla-
hut të madhërishëm.

Në Kuranin fisnik thuhet:
“Kur e godet njeriun ndonjë e keqe,

ai na lutet Neve, e kur nga ana Jonë ia
shndërrojmë atë në ndonjë të mirë, ai
thotë: ‘Kjo më është dhënë në bazë të
dijes sime!’ Jo, por ajo është një sprovë,
por shumica e tyre nuk e dinë.”

Ndaj, në kontekst të ajetit në fjalë Sa-
buni bën komentimin në vijim: Kur pa-
besimtarin e godet ndonjë e padëshiruar
apo e keqe, ai i drejtohet Allahut (xh. sh.)
duke kërkuar nga Ai, e kur i jep të mira,
ai thotë: ‘më është dhënë përmes punës,
mundit dhe fitimit tim’. Por, Allahu
(xh. sh.) thotë: çështjet nuk qëndrojnë
ashtu siç mendon pabesimtari në fjalë,
përkundrazi, e mira e lartpërmendur
është sprovë dhe testim për ta provuar se
a do të respektojë apo do të kundër-
shtojë.

Pra, për ajetin e sipërnënvizuar Tabe-
riu ofron këtë shpjegim: -ia kemi dhënë
atë dhunti, pas vështirësisë në të cilën ka
qenë, si për të, që do të thotë fatkeqësi
me të cilën e kemi goditur, respektivisht,
sprovë me të cilën e kemi sprovuar.

Por, në kuadër të ajetit të lartpërmen-
dur Zamahsheriu bën sqarimin si duket:
- demantim i fjalëve të tij, pra sikur të
thuhet: ‘jo, nuk ta kemi dhënë, nuk ta
kemi dhënë atë dhunti, siç thua ti; –por

ajo është vështirësi dhe provim për ty, se
a do të jesh mirënjohës apo bukshkelë’.

Për ajetin në fjalë Shevkani bën ko-
mentimin në vijim: -ajo është fat keqësi
dhe eksperimentim për t’u parë halli yt,
se a do të jesh mirënjohës apo bukë-
shkelë.

Andaj, në kontekst të ajetit të sipër-
nënvizuar Ibn Kethiri ofron interpretimin
si duket: - nuk është ashtu si mendojnë
ata, por Ne ua kemi dhënë atë be gati që
t’i provojmë a do të jenë mirënjohës ndaj
Allahut, apo do të jenë mëkatarë; andaj,
ky është provim.

Për ajetin e lartpërmendur Xhelalejni
sjell këtë shkoqitje: ajo fjalë; -sprovë
(fatkeqësi) me të cilën ngarkohet robi.

Së këndejmi, në kuadër të ajetit në
trajtim, nocioni i lartshënuar i ka kupti-
met: goditje, sprovë, testim, fatkeqësi,
vështirësi, provim dhe eksperimentim.
Pra, sprova bëhet përmes të dëshiruarës-
dhuntisë së caktuar.

Në Kuranin famëmadh thuhet:
“Ne përpara tyre e vumë në sprovë

popullin e faraonit, dhe i pati ardhur i
dërguar i ndershëm.”

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar
Sabuni shpjegon: Para këtyre idhujtarëve

e kemi sprovuar popullin e faraonit
(këbt) të Egjiptit, të cilit u erdhi pe jgam-
beri autoritativ dhe më fisniku i robërve
të Allahut (xh. sh.) e ai ishte Musai (a.
s.).

Prandaj, për ajetin e lartshënuar Ta-
beriu shtron këtë sqarim:� - i kemi
sprovuar dhe goditur.

Në bazë të ajetit të sipërshënuar Za-
mahsheriu bën komentimin si duket:-1.
Allahu i madhërishëm u dha të fitojnë në
kohë dhe i furnizoi me bollëk, e ajo ishte
shkas për t’u ngarkuar me mëkate, për
t’u marrë me punë të këqija dhe krimi-
nele; 2. i sprovoi me dërgesën e Musait
(a. s.) pejgamber në mesin e tyre e për të
besuar, mirëpo përkundër besimit e zgjo-
dhën mosbesimin (qufrin); 3. i angazhoi,
i argëtoi dhe i dëfroi dhe pasuria e tyre i
fundosi.

Pra, për ajetin e lartnënvizuar Shev-
kani interpreton: 1.-i kemi sprovuar -
kuptimi i nocionit �������� në këtë
kontekst është se Allahu i madhërishëm
atyre u dërgoi pejgamberët e Tij, i ur-
dhëroi për atë që u kishte shpallur pej-
gamberëve, por ata i kishin
përgënjeshtëruar; 2. i furnizoi me bollëk
- por ata u rebeluan dhe u bënë zullum-

qarë.
Në kontekst të këtij ajeti Ibn Kethiri

bën shkoqitjen në vijim: Ne para këtyre
idhujtarëve sprovuam popullin e farao-
nit, përkatësisht këbtët egjiptianë.

Kështu, pra, për ajetin e sipërnënvi-
zuar Xhelalejni ofron këtë shpjegim: be-
levna: i kemi goditur.

Në kontekst të ajetit në analizë no-
cion i ka kuptimet: sprovë, angazhim, ar-
gëtim dhe dëfrim. Ndaj, sprova bëhet
përmes të dëshiruarës - pasimit të Musait
(a. s.).

Në fjalët e Allahut (xh. sh.) thuhet:
“S’ka dyshim se pasuria juaj dhe fë-

mijët tuaj janë sprovë, ndërsa ajo që
është tek Allahu, është shpërblim i
madh.”

Por, në kuadër të ajetit të lartpërmen-
dur Sabuni bën sqarimin si duket:  Pasu-
ria dhe fëmijët nuk janë asgjë tjetër, pos
sprovë dhe testim nga ana e Allahut (xh.
sh.) për krijesën e Tij, respektivisht për
njeriun, për t’u ditur se kush do ta re-
spektojë Atë, e kush do ta kundërshtojë.

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur
Taberiu bën sqarimin si duket: Nocioni e
ka kuptimin: - respektivisht sprovë, ngar-
kesë, testim dhe vështirësi.

Ndërkaq, për  këtë ajet Zamahsheriu
bën komentimin në vijim: - telash dhe
sprovë, meqë këto të vënë në mëkat dhe
sanksionime, e nuk ka telash më të madh
se sa këto dyja.

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar Shevkani ofron interpretimin si
duket: goditje, sprovë, fatkeqësi, ju shty-
tin për të bërë të ndaluarën dhe të pen-
goni të drejtën e Allahut (xh. sh.), andaj
mos i respektoni/dëgjoni për padëgjue-
shmëri ndaj Allahut (xh. sh).

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpërmen-
dur Ibn Kethiri sjell këtë shkoqitje: “Pa-
suria dhe fëmijët janë sprovë, test dhe
sfidë nga ana e Allahut të madhërishëm
për krijesat e Tij, që të shihet se cilët do
t’i  jenë të nënshtruar e cilët do ta kun-
dërshtojnë Atë.”

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar
Xhelalejni shpjegon:  u largojnë vëmen-
djen, u pengojnë nga çështjet e botës së
amshueshme.

Ndaj, në korniza të ajetit në lëvrim,
nocioni i sipërshtruar i ka kuptimet:
sprovë, testim, ngarkesë, vështirësi, te-
lash, goditje, fatkeqësi, sfidë dhe pen-
gesë. Kështu që, sprova bëhet përmes të
dëshiruarës – pasurisë dhe fëmijëve.

Në fjalët e të Madhërishmit thuhet:
“Sikur ata (idhujtarët) t’i përmba-

heshin rrugës së drejtë, Ne do t’u lësho-
nim atyre ujë me bollëk; për të sprovuar
me të. E kush ia kthen shpinën adhurimit
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ndaj Zotit të vet, Ai e shpie atë në vuajtje
të padurueshme.”

Për ajetet e lartshënuara Sabuni
shtron këtë sqarim: Sikur të besonin pa-
besimtarët, banorët e Mekës dhe të qën-
dronin e të respektonin legjislacionin e
Al lahut të madhërishëm, Ne do t’i furni-
zonim me bollëk dhe do të bënin jetë të
rehatshme në këtë botë, pos asaj që në
botën e Ahiretit do të arrinin dhe dhe do
të kishin  të mira të përhershme; -për t’i
sprovuar se do të jenë mirënjohës ose jo.

Së këndejmi, në bazë të ajeteve të si-
përtheksuara Taberiu bën komentimin si
duket: - për t’i sprovuar me të.

Për ajetet e lartnënvizuara nga Za-
mahsheriu po ofrojmë një interpretim më
të gjerë: -1. sikur të kishte qëndruar i ati
i xhinëve-shejtani të adhurojë e të re-
spektojë Allahun e madhërishëm, e mos
të bënte mendjemadhësi dhe mos të
bëhej jomirënjohës, e ta pasonte pasar-
dhësi i tij në Islam, do t’ju jepnim dhunti
dhe do t’i furnizonim me bollëk. Uji i
shumtë përmendet, meqë ai është ele-
ment bazë për furnizim të boll shëm; - për
t’i testuar me të se si do të jenë mirënjo-
hës për atë që ju është dhënë; 2. e sikur
demonët të cilët e dëgjuan Kuranin
Qerim të kishin qën druar në rrugën në të
cilën ishin para se ta dëgjojnë, e mos të
ki shin bërë kthim nga ajo për në Islam,
gradualisht do t’i furnizonim me bollëk,
për t’i testuar me të. Kështu që, dhuntia
të bëhej shkas që ata t’i pasojnë epshet e
tyre, e për t’i vënë në sprovë dhe për t’i

shtuar mëkatet; 3. Për t’i ndëshkuar ata
për mosmirënjohje ndaj dhun tive.

Ndaj, në kontekst të ajeteve në fjalë
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: -për
t’i sprovuar ata që të kuptohej se si do të
shprehej mirënjohja e tyre për ato dhunti.

Ja, dy mendime për sprovën: 
ata që vazhdojnë në rrugën e Islamit:

sprovohen për t’u parë mirënjohja e tyre
për të mirën (shiun) që iu jepet;

ata që vazhdojnë në mosbesim: iu
jepet e mira (shiu) për t’i sprovuar me të,
e për t’i ndëshkuar si në këtë botë, edhe
në Ahiret.

Për ajetet e sipërnënvizuara, Ibn Ke-
thiri ofron dy shpjegime të mufessirëve:

1. Eslemi, Abasi, Muxhahidi, Sejid
ibn Xhubejr etj. kanë inter pretuar: -nëse
ata që kanë qenë jashtë rrugës-jobesim-
tarët, të kishin marrë të mbarën për në
Islam, e t’i përmba heshin rrugës së
drejtë; - do t’u jepnin furnizim të bol-
lshëm; -për t’i vënë në provim, respekti-
visht për t’i sprovuar se cili nga ata do të
trasojë rrugën e drejtë, e cili do të devi-
jojë e do të kthehet në mosbesim; 2. - si-
kurse ata të vazhdonin në kahe të rrugës
së gabuar; -do t’u jepnim furnizim të bol-
lshëm; - por, jo si meritë dhe si mirësi
ndaj tyre, por si tërheqje graduale, e pa-
vërejtshme, për në xhehenem.

Por, në kuadër të ajeteve të lartpër-
mendura Xhelalejni bën sqarimin si
duket: - për t’i provuar ata; -për të ditur
se si do të shfaqnin mirënjohjen.

Në suaza të dy ajeteve të sipër-

shtruara, nocioni i lartpërmendur i ka
kuptimet: sprovë, testim, ndëshkim dhe
tërheqje graduale për në xhehenem.  Por,
sprova bëhet përmes së dëshiruarës-fur-
nizimit të bollshëm.

Kështu që, në kontekst të dhjetë aje-
teve të shtjelluara, nocioni në fjalë e ka
kuptimin e sprovës përmes së dëshirua-
rës. Ndërkaq, sprova bëhet përmes të dë-
shiruarave në vijim:

• në kontekst të ajetit të parë, sprova
bëhet përmes pasurisë dhe fëmijëve;

• në korniza të ajetit të dytë, sprova
bëhet përmes dhuntive të kësaj bote;

• në suaza të ajetit të tretë, sprova
bëhet përmes vonesës së dënimit;

• në taban të ajetit të katërt, sprova
bëhet përmes gjykimit të dy palëve në
konflikt;

• në bazë të ajetit të pestë, sprova
bëhet përmes të lindurit të kalorësit që do
të luftojë për hir të Allahut (xh. sh.);

• në kuadër të ajetit të gjashtë, sprova
bëhet përmes dhuntisë së caktuar;

• në kontekst të ajetit të shtatë, sprova
bëhet përmes pasimit të Musait (a. s.);

• në korrniza të ajetit të tetë, sprova
bëhet përmes pasurisë dhe fëmijëve; dhe

• në suaza të ajetit të nëntë dhe të
dhjetë, sprova bëhet përmes furnizimit të
bollshëm.

Ndaj, nëse myslimani i caktuar është
mirënjohës ndaj Allahut (xh. sh.) për atë
që Ai ia mundësoi të dëshiruarën, sprova
në fjalë është tejkaluar me sukses. Në të
kundërtën, ka dështuar në të.

Shkruan: Busejra Idrizi

“Kurani mbi ideologjinë dhe
besimin e arabëve para Isla-
mit” është një temë speci-

fike dhe e rëndësishme. Po t’i hedhim një
sy të kaluarës, do të shohim se njeriu
gjatë historisë, në aspektin e besimit, ka
pasur, kohë pas kohe, ngritje dhe rënie -
herë ka përjetuar ëmbëlsinë e besimit dhe
herë ka devijuar dhe ka humbur rrugën,
ka rënë në errësirën e idhujtarisë dhe të
besimeve tjera të kota. Pikërisht kështu

ndodhi në Gadishullin Arabik, në qytetin
e Mekës. Në prag të ardhjes së Islamit
ishte shumë i përhapur adhurimi i statu-
jave dhe figurave të ndryshme. Shirku ki-
shte arritur kulmin e besimit në shumë
zota. Çdo fis dhe çdo shtëpi kishte zotin
e vet, të cilit i faleshin dhe i luteshin. Ar-
dhja e Islamit bëri kthesë në mbarë botën.
Kurani e ndriçoi zemrën e njeriut me
besim dhe e nxori nga errësira në dritë.

“Ne nuk dërguam asnjë të dërguar
para teje e të mos i kemi shpallur atij se:
Nuk ka zot tjetër përveç Meje, pra më

adhuroni!”
Kurani është fjalë e Zotit, që për-

mban parimet dhe konceptet themelore
sipas të cilave duhet të jetojmë dhe ta
ndërtojmë jetën. Edhe si burim, edhe si
mendim Kurani është i papërsëritshëm, i
paarritshëm dhe i pashtershëm
(mu’xhize-mrekulli). Përmban mesazhin
e përjetshëm të Zotit, që përcakton sjel-
ljen e njeriut, rregullon marrëdhëniet e tij
me vetveten, me Allahun (xh. sh.), me
njeriun, shoqërinë dhe botën në përgji-
thësi.

Kur Qabeja kishte 
mbi 360 idhuj...

ARABËT PARA ISLAMIT

Në Gadishullin Arabik, në qytetin e Mekës, në prag të ardhjes së Islamit ishte shumë i
përhapur adhurimi i statujave dhe figurave të ndryshme. Shirku kishte arritur kulmin e
besimit në shumë zota. Çdo fis dhe çdo shtëpi kishte zotin e vet, të cilit i faleshin dhe i

luteshin. Ardhja e Islamit bëri kthesë në mbarë botën. Kurani e ndriçoi zemrën e njeriut
me besim dhe e nxori nga errësira në dritë.
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Kur flasim se Kurani është fjalë e
Zotit, me të kuptohet se Kurani na tregon
edhe për besimet e arabëve para Islamit
dhe për gjithçka që ekziston në këtë botë.
Pra, është e domosdoshme që të përkuj-
tojmë se Allahu (xh. sh.) është Qenia e
vetme që nuk varet prej askujt, por çdo
gjë varet prej Tij. Ai nuk ka as fillim e as
mbarim. Është prania absolute, e tashme
dhe e vazhdueshme. Ai është i përjet-
shëm, i prezantuar në fjalët uranore, ku
dëshmohet:

“Thuaj: Ai, Allahu është Një! Allahu
është Ai të Cilit çdo krijesë i drejtohet (i
mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lin-
dur kë, as nuk është i lindur. Dhe, Atij
askush nuk i është i barabartë.”

Kurani prapëseprapë mbetet burim i
vetëm autentik dhe i besueshëm. Duke
vendosur konceptin islam mbi Zotin, Ku-
rani iu referohet deformimeve dhe kon-
cepteve të ndryshme të gabuara në lidhje
me format e mëparshme të besimit. Ara-
bët para Islamit besonin në idhuj të ndry-
shëm dhe atyre iu përkuleshin. Në fund,
këta zota të njëjtë, të cilëve iu besonin,
përsëri do t’i braktisnin dhe do të gjenin
zota të tjerë për t’u besuar. Kur bëhet fjalë
për besimet e arabëve para Islamit, Ku-
rani, në lidhje me të, na i jep shpjegimet
më të mira. Pra, ne në shumë vende në
Kuran kemi argumente ose ajete që na
tregojnë se si kanë besuar arabët në idhuj,
prej të cilëve nuk kanë pasur kurrfarë
dobie, por vetëm dëme. Allahu (xh. sh.)
për çdo popull dërgoi pejgamber, për t’u
treguar atyre se cili është Zoti i vërtetë
dhe, në të njëjtën kohë, për të treguar se
besimi në shumë zota është i gabuar.
Zotat e tyre më të njohur ishin: Lati, Uz-
zati dhe Menati, të cilët i përmend Ku-
rani (a. sh.) dhe të cilët ishin të vendosur
brenda Qabesë.

Përveç këtyre tre hyjnive, arabët ki-
shin edhe shumë zota të tjerë, të cilëve
para Islamit iu përkuleshin dhe i respek-
tonin. Në këtë mënyrë ata e kalonin
kohën në errësirë, derisa Allahu    (xh.
sh.) nuk u çoi të Dërguar, për t’ua tërhe-
qur vërejtjen dhe për t’u treguar atyre se
kush është Zoti i vërtetë dhe cili është Zot
i cili duhet të besohet.Jeta e arabëve para
Islamit

Arabët për historinë e tyre dinin
vetëm atë që kishin trashëguar përmes
transmetimeve gojore. Natyra e historisë
atëbotë përputhej me natyrën e jetës
arabe; aty kishte mburrje me baballarë
dhe gjyshër, tregime mbi trimërinë, fisni-
kërinë dhe ndershmërinë; kishte lajme që
flitnin për prejardhjen dhe koalicionet,
legjenda për Qabenë dhe shërbyesit e saj,
për burimin e Zemzemit, pastaj lajme për

fiset dhe për liderët e fisit Kurejsh, për
përpjekjet e nxitjes së përçarjes në popull,
për lajmet rreth magjistarëve dhe magjive
të tyre dhe gjëra të tjera të ngjashme, të
cilat pasqyrojnë jetën e tyre të përgji-
thshme fetare, politike dhe shoqërore.

Arabët ishin kryesisht beduinë. Be-
duinët janë nomadë, që do të thotë se ata
nuk janë banorë që banojnë në një vend të
caktuar, por banorë endacakë, lëvizin prej
një vendi në një vend tjetër. Ata ishin
mjaft të varfër, pjesa më e madhe e tyre
kishin dhi dhe deve dhe për këtë shkak
duhej të kërkonin vende ku kishte kullosë
dhe ujë të mjaftueshëm për kafshët e tyre.
Krahas arabëve - beduinë, kishte edhe
njerëz të cilët jetonin në qytete dhe fsha-
tra, dhe merreshin me tregti ose bujqësi.
Shumë tregtarë erdhën nga qyteti i
Mekës. E kishin të zhvilluar tregtinë.
Këta jo vetëm që bënin tregti në vendin e

tyre, por edhe në vise të huaja. Ata udhë-
hiqnin karvanët e tyre madje edhe deri në
Siri, Egjipt, Persi, Indi e Bizant dhe bënin
tregti me mallra të shumëllojshme.

Arabia e lashtë nuk udhëhiqej nga një
qeveri qendrore. Pra, arabët nuk kishin
një shtet dhe nuk sundoheshin nga një
mbret ose kryetar. Ata ishin të ndarë në
fise. Çdo fis kishte kryetarin e vet që e
sundonte në kohë paqeje dhe e koman-
donte në kohë lufte.

Gadishulli Arabik ndodhet në mes (në
qendër). Kjo hapësirë e madhe shkreti-
nore ishte njëkohësisht e banuar nga no-
madët dhe bujqit, të cilët shpesh i takonin
të njëjtit fis, që i kishin ruajtur lidhjet fa-
refisnore dhe dalloheshin kryesisht në
mënyrën e jetesës. Mjetet jetësore i kishin
të pakta, ngase territori më shumë është
shkretëtirë. Tregtia ishte diçka më e zhvil-
luar në krahasim me bujqësinë ose indu-

strinë. Banorët e këtyre fiseve shpeshherë
udhëtonin, madje edhe jashtë Arabisë.

FISET ARABE PARA ISLAMIT

Arabët ishin të ndarë në fise të ndry-
shme, kështu që ata ishin të ndarë edhe
në aspektin e besimit. Disa prej tyre ishin
të krishterë, të tjerët hebrenj, por shumica
e tyre ishin idhujtarë (paganë). Paganët i
faleshin Diellit, Hënës dhe yjeve, kurse
numri më i madh i tyre kishin idhujt e
tyre, të cilët i adhuronin dhe të cilëve u
faleshin dhe luteshin. Këta idhuj ata i
bënin prej guri, prej druri, prej toke ose
prej ndonjë materiali tjetër.

QABEJA, QËLLIMI BAZË I NDËRTIMIT 

Qabeja, që ishte ndërtuar në Mekë
nga pejgamberi Ibrahim (a. s.) bashkë me

të birin e tij Ismailin për t’iu falur e lutur
një Zoti të Vërtetë, ishte bërë foleja e më
tepër se treqind e gjashtëdhjetë idhujve të
fiseve të ndryshme dhe ishte më e shen-
jtja dhe më e madhja faltore e tyre. Nje-
rëzit vinin nga të gjitha viset e Arabisë,
çdo mot, në muaj të caktuar, që ta vizi-
tonin. Mbas vizitave dhe flijimeve që u
paraqitnin idhujve, bëhej një panair i
madh, që vazhdonte javë të tëra. Në këtë
panair shiteshin e bliheshin jo vetëm
plaçka të ndryshme, por lidheshin miqësi
të reja. Vjershëtorët e mirë, folësit (ora-
torët) e njohur të krejt Arabisë merrnin
pjesë në këtë panair. Vjershëtorët këndo-
nin vjershat e reja të tyre, ndërsa oratorët
mbanin fjalime mbi tema të ndryshme me
një gjuhë dhe stil të lartë. Vjershat dhe
flijimet që pëlqeheshin më tepër nga dëg-
juesit bëheshin të njohura në tërë Ara-
binë, meqë ndodheshin njerëz nga çdo

krahinë e fis. Arabët janë shumë të zotët
për të mësuar  përmendsh një gjë që e
dëgjojnë. Përveç kësaj, vjershat dhe fjali-
met më të zgjedhura shkruheshin me
shkronja të arta dhe vareshin në derën e
Qabesë, e pastaj liheshin atje gjer në pa-
nairin tjetër.

Kur është fjala për besimet e arabëve
para ardhjes së Islamit, ne atë epokë
mund ta quajmë xhahilijet. Xhahilijeti za-
konisht përkthehet si ‘kohë e injorancës’
ose ‘barbarizmit’, kurse në fakt, do të
thotë kohë në të cilën Arabia nuk kishte
ligje të shpallura nga Zoti, e as ndonjë
libër të shpallur.

Populli arab për nga feja ishte idhuj-
tar, që besonte dhe adhuronte zotat e vet.
Ata kanë mund t’i shihnin dhe t’i prek-
nin, duke besuar se ata mund që t’iu
ndihmojnë. Mekasit kishin njohuri për
njëjësinë e të vetmit Zot, por ata, krahas
Tij, i adhuronin idhujt, e çka është më in-
teresant - nuk besonin në ringjalljen e as
në jetën e botës tjetër. E ruajtën haxhillë-
kun në Qabe, të vetmin tempull të Zotit.
Pra, haxhillëku nis të përfillet nga para-
ardhësi i tyre, Ibrahimi (a. s.).  Dy mijë
vjet që i ndanin nga Ibrahimi (a. s.) bënë
që haxhillëku të devijojë dhe të shndër-
rohet në panair tregtar, në idhujtari të
shëmtuar, pa kurrfarë ndikimi në sjelljet
personale, si në jetën shoqëror, po edhe
në pikëpamje të moralit.

ARABËT NË PËRGJITHËSI

Arabët në përgjithësi ishin religjiozë
në mënyrë të veçantë, sepse për ata më e
rëndësishme ishte që të fitonin para. Ky
pasion për para ishte sidomos i theksuar
te njerëzit që jetonin në qytete dhe që kër-
konin kënaqësi për jetën e tyre të shfre-
nuar. Krejt kujdesi i tyre ishte të bënin
qejf dhe të mblidhnin para. Vera pihej
nëpër rrugët e Mekës si uji. Ata nuk ki-
shin keqardhje dhe ishin të pashpirt ndaj
armiqve. Armiqtë i torturonin, e ndonjë-
herë i digjnin të gjallë në turrë të druve.
Ndaj grave ishin të pasjellshëm. Kur iu
lindte ndonjë fëmijë femër, ata ishin
shumë të pikëlluar. Martoheshin me
shumë gra dhe ato konsideroheshin si
prona të burrit. Por, në anën tjetër ishin
trima dhe bujarë. Po të shkonte një i huaj
në çadrën ose në shtëpinë e tyre, mirëpri-
tej krahëhapur, bënte i zoti i shtëpisë të
pamundurën që ta kënaqte me të ngrënë e
me të pirë, që të ndiheshin si në shtëpinë
të tyre. Atyre gjithashtu do t’u ofronin
edhe mbrojtje nga armiku, në qoftë se do
të kishte nevojë.

Krahas rasteve sociale dhe kulturore,
arabët tashmë në atë kohë kishin edhe
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disa mjedise të rëndësishme që përfaqë-
sonin qendrën e fuqisë ekonomike dhe
qendrave të jetës shpirtërore të Arabisë
paraislame. Në atë kohë, në realitet, qen-
drat tregtare të Hixhazit tashmë e kishin
përforcuar dhe imponuar tregtinë si më-
nyrë kryesore të biznesit të tyre. Në mesin
e këtyre qendrave më e rëndësishmja ishte
gjithëqysh Meka, e cila u zhvillua në një
vend, prej shumë faltoreve pagane, në
tempullin e shenjtë të Qabesë.

Përveç këmbimit të mallrave elemen-
tare (si lëndë e parë), të parave si mall,
aty realizohet edhe akumulimi i parë i ka-
pitalit, me çka fillon edhe shtresimi i her-
shëm i shoqërisë arabe. Në Mekë, pra, në
aspektin ekonomik më i fortë ishte fisi
Kurejsh me degët dhe vëllazëritë e tij të
shumta. Meka ishte vendi qendror i ha-
xhillëkut pagan, me gurin e shenjtë që
edhe sot është në Qabenë e famshme dhe
me zotin suprem Hubelin.

IDHUJTARIA

Njerëzit, për fat të keq, qysh në fillim të
historisë dhe zhvillimit të tyre, duke u lar-
guar gradualisht nga besimi i vërtetë, të pa-
vetëdijshëm futen në besime të kota.
Besimet e kota janë rezultat i asaj që nje-
rëzit nuk kanë qenë në gjendje të gjejnë
përgjigje në pyetjet që ua ka imponuar jeta,
nuk kanë qenë në gjendje të gjejnë zgjidhje
në fenë ose ideologjinë ekzistuese, po
ashtu nuk kanë qenë në gjendje të për-
mbushin nevojat e tyre shpirtërore. Kështu,
duke menduar më thellë për shumë gjëra
ose dukuri natyrore, për ligjshmëritë e të
cilave nuk kanë pasur njohuri, ata u japin
atribute hyjnore, u japin formë figurave,
statujave e idhujve të ndryshëm, duke i
shpallur hyjni dhe fillojnë t’u falenatyre, të
luten atyre dhe t’u ofrojnë sakrifica, në më-
nyrë që përmes tyre të afrohen më afër
Zotit të vërtetë.

Kështu ndodh edhe me arabët. Kur fla-
sim dhe shkruajmë për besimet e tyre para
ardhjes Islamit, është mirë që të diskutohet
edhe për adhurimin e tyre. Ata me budal-
lallëkun e tyre shkuan aq larg,  saqë statu-
jat të cilat i adhuronin i bënin prej ari dhe
prej materialeve tjera dhe kur i merrte uria,
ata i hanin ato.

Idhujtaria ishte mjaft e përhapur tek
arabët para Islamit, dhe atë epokë mund ta
quajmë siç përmendëm pak më sipër xha-
hilijet, që do të thotë paganizëm, mo-
snjohje e së vërtetës. Në veprën e Ibn
Hishamit thuhet se Amër ibn Luhaji shkoi
nga Meka në Siri dhe atje pa njerëz të cilët
i adhuronin statujat. Ai i pyeti ata: Për çfarë
shërbejnë këto statuja? Ata thanë: Këto sta-
tuja na ndihmojnë në çdo rast kur kemi ne-

vojë. Amër ibn Luhaji e solli një idhull në
Mekë dhe në këtë mënyrë filloi adhurimi i
idhujve.

Prej idhujve më të njohur në mesin e
arabëve ishin: Lati, Uzzati, Menati dhe Hu-
beli. Dr. Ahmed Shelebiu na tregon se ara-
bët e parë në krye të herës filluan që të
adhuronin gurët. Kishte edhe prej atyre që
e merrnin gurin nga Haremi Sherifi, në
fakt, Qabeja dhe e adhuronin atë. Ata men-
donin se në këtë mënyrë e respektojnë Ha-
remi Sherifin (Qabenë). Kur ata do të
udhëtonin në çfarëdo drejtimi qoftë, do të
lëshonin gurin në tokë dhe do t’i faleshin
dhe luteshin.

Qëllimi i tyre ishte që të bënin tavaf
dhe t’i afroheshin Allahut (xh. sh.) dhe më
në fund ata në këtë mënyrë u larguan nga
Qabeja, duke adhuruar idhujt.

Ata ishin shumë të lumtur me këtë
adhurim dhe duke mos ditur se kështu e ki-
shin përzier besimin e Ibrahimit (a. s.) me
adhurimin e idhujve. Arabët edhe në varret
e tyre vendosnin idhuj (statuja) dhe i adhu-
ronin; në fakt, kudo që shkonin ata i mba-
nin me vete.

Në kohën para ardhjes së Islamit bano-
rët e Mekës ishin idhujtarë, por tek ata ek-
zistonte ideja mbi Zotin, kurse zotat e tjerë
ose idhujt shërbenin vetëm si ndërmjetë-
sues. Arabët gjithashtu tregonin interes
edhe për religjionet e të tjerëve si: Krishte-
rimin ose Zoroastrianizmin. Në afërsi të
tempullit kryesor të Qabesë gjendeshin
idhujt e të gjitha fiseve arabe, ndërsa sferat
në vetë tempull tregonin, mes tjerash, Ibra-
himin, Ismailin, Isain dhe Merjemen.

PREJARDHJA 

Idhujtaria tek arabët para ardhjes së
Islamit ka qenë e njohur shumë më herët.
Në Kuranin famëlartë përmendet se idhuj-
taria rrjedh qysh nga koha e Nuhut (a. s.).
Në Kuranin (a. sh.) thuhet:

“Dhe u thanë: Mos braktisni zotat tuaj
kurrsesi, mos braktisni Vedda-në, as
Suvva-në, e as Jeguth-in, Jeukë-n e Nesre-
n.”

Kjo do të thotë se në kohën e Nuhut (a.
s.) kanë qenë pesë idhuj më të njohur.
Vedda, Suvva, Jeguthi, Jeuka dhe Nesra
janë emrat e statujave dhe idhujve më të
njohur të popullit të Nuhut     (a. s.).  Në
kohën ndërmjet Ademit (a. s.) dhe Nuhut
(a. s.) ka pasur shumë njerëz të mirë, të
cilët e kanë adhuruar Zotin. Me kalimin e
kohës, pasardhësit e tyre filluan të adhuro-
nin, përveç Zotit edhe të parët dhe të më-
dhenjtë e tyre. Duke menduar se te njerëzit
do të ngjallnin dashuri dhe vullnet më të
madh për lutje dhe adhurim, ata filluan të
bëjnë piktura dhe statuja të njerëzve të tyre

të zgjedhur, dhe më në fund filluan t’i
adhurojnë këto piktura dhe statuja. Ja, pra,
në këtë mënyrë u paraqit paganizmi, idhuj-
taria dhe shumë besime të tjera të kota në
mesin e popujve të ndryshëm.

Ibn Abbasi thotë se statujat e sipërpër-
mendura për shkak të përmbytjeve u var-
rosën dhe, kështu, arabët më vonë i gjetën.
Përveç statujave dhe idhujve që u theksuan
më lart, tek arabët ishin të njohur edhe këta
idhuj: Lati për fisin Thekif në Taif, Uzzati
për fisin Sulejme, Menati për fisin Huzaa,
Usaf, Naile dhe Hubeli për Mekën dhe rre-
thinën e saj.

THELBI I IDHUJTARISË

Arabët para ardhjes së Islamit, siç tran-
smeton dr. Ahmed Shelebiu, mendonin se
nëpërmjet këtyre idhujve mund të shkojnë
më afër Allahut (xh. sh.).

Në Kuranin (a. sh.) thuhet:          
“Ne nuk i adhurojmë ata për tjetër,

vetëm që të na afrojnë sa më afër Allahut;
s’ka dyshim se Allahu do të gjykojë mes
tyre për atë që ata ishin në kundërshtim.”

Arabët besonin se me ndërmjetësimin e
idhujve i afrohen më afër Zotit (xh. sh.). Pra,
nëse iu falesh idhujve dhe pikturave (statu-
jave) dhe nëse iu beson atyre, do të thotë, t’i
përshkruash (t’i bësh) Zotit shok. Prandaj,
Islami e hedh poshtë idhujtarinë dhe e kon-
sideron atë të ndyrë dhe të shëmtuar.

Në veprën e Ibn Kethirit, mes tjerash,
thuhet se arabët e mbanin me vete idhullin
dhe atë e adhuronin; gjithashtu, bënin pik-
tura dhe figura të ndryshme dhe atyre iu fa-
leshin dhe i adhuronin, në mënyrë që ato të
jenë si ndërmjetësues tek Allahu (xh. sh.).

Megjithatë, ata u zhytën krejtësisht në
idhujtari dhe e harruan Zotin e Ibrahimit
(a. s.) dhe kështu hynë në një epokë të
errët, të cilën mund ta quajmë xhahilijet -
epokë e paganizmit, e cila zgjati deri në ar-
dhjen e Islamit; në fakt, deri në ardhjen e
Pejgamberit tonë, Muhamedit (a. s.).
Idhujtaria filloi me të madhe të përhapet në
Arabi. Paganët filluan të adhuronin statujat
edhe në shtëpitë e tyre, kurse u larguan nga
Qabeja dhe adhurimi i Allahut të Plotfuqi-
shëm, por nganjëherë para idhujve të tyre e
këndonin edhe telbijen, që do të thotë: o
Zot, Ty të adhurojmë, kurse në Kuranin fa-
mëlartë thuhet:

“Sa e sa argumente ka në qiej e në
tokë, të cilët i shohin, por ata nuk i vë-
shtrojnë fare.”

Dhe, në ajetin tjetër të Kuranit fisnik
thuhet:

“Dhe shumica e tyre nuk e beson
ndryshe Allahun, vetëm se duke i shoqë-
ruar (zota të tjerë).” 

(Vazhdon)

Shkruan: Habibe Sejdini

HYRJE

Falënderimi i takon Zotit të të gjitha
botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të
Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe
gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri
në Ditën e Gjykimit dhe më pas.

Allahu fuqiplotë, si krijues i gji-
thçkasë, qoftë materiale apo shpirtërore,
njeriun e ngriti mbi të gjitha krijesat e Tij,
duke e pajisur me dije dhe intelekte.  Si i
tillë, njeriu në çdo periudhë të historisë
njerëzore ka mbartur përgjegjësinë e kër-
kimit të së vërtetës, përvetësimit dhe ve-
primit në bazë të saj.

Kemal Aruçi ka qenë një dijetar dhe
veprimtar i cili ka sakrifikuar çdo gjë për
ruajtjen e Islamit, kombit dhe atdheut,
ashtu që shkrimi për të është nder, edhe
më shumë: është përgjegjësi e madhe
morale islame, pasi që, siç e dimë, ai mbi
supet e veta ka pasur një barrë të rëndë-
sqarimin dhe përvetësimin e të vërtetë së
pastër të kësaj feje, të njëjtën tua mësojë
atyre që jetuan në një periudhë të njëjtë
kohore. Por, kjo nuk mbaron me kaq:
mundi dhe sakrifica e tij vazhdoi t’u shër-
bejë edhe gjeneratave të mëtejshme, që
do të jenë të interesuara për dituri të
kthjellët. Pra, Kemal Aruçi ishte një fi-
gurë i ndritshme e popullit tonë, i cili
ishte shembull dhe nxitje për myslimanët.

Në këtë studim jam përpjekur, sigu-
risht nën udhëheqjen e prof. Abdulxhe-
mil Nesimi, t’u përmbahem disa
rregullave formale dhe strukturore për të
krijuar një punim sa më të plotë diplome.

MOTIVIMI

Dijetarët janë pasardhësit e pejgam-
berëve dhe Allahu fuqiplotë, si krijues i
gjithçkasë, qoftë materiale apo shpirtë-
rore, njeriun e ngriti mbi të gjitha krijesat

e Tij, duke e pajisur me dije dhe intelekte.
Si i tillë, njeriu në çdo periudhë të histo-
risë njerëzore ka mbartur përgjegjësinë e
kërkimit të së vërtetës, përvetësimit dhe
veprimit në bazë të saj.

Si i tillë, në hapat e vjeljes së diturisë,
njeriu si qenie kureshtare përveç mësimit
dhe studimit të tij, nuk mund të qëndrojë
indiferent në hulumtimet për njerëzit që
lanë gjurmë në këtë aspekt, në përvetësi-
min, studimin dhe përhapjen e diturisë fe-
tare, duke u munduar kështu të ndriçojnë
rrugën e jetës së bashkudhëtarëve të tyre
dhe të neve që do të vinim pas tyre.

Si mysliman e kemi për obligim që
për çdo mirësi të falënderojmë, ndërkaq
për pishtarët e dijes të flasim dhe rrugën
e tyre ta pasojmë.

Një njeri i tillë për mua ishte edhe
Kemal efendi Aruçi.

Ndër figurat markante në mesin tonë
zë vend Kemal efendi Aruçi, andej he-
shtja ndaj tyre dhe mosndriçimi i ve-
primtarisë së tyre është e pandershme.

Ky është edhe motivi kryesor që më

nxiti t’i qasem këtij punimi modest për të
portretizuar këtë hoxhë të ndershëm dhe
të palodhshëm.

RËNDËSIA E HULUMTIMIT

Kemal Efendi Aruçi njihet si nga di-
jetarët e vendit tonë që në vete përmban
cilësitë e të merituarit të këtij titulli dhe
meritën që të flitet mbi:

-edukatën familjare të tij,periudhën
kohore në të cilën ai ka studiuar mësimet
fetare, të qenit një nga gjeneratat e para
që ka mësuar në medresenë “Med-
dah”,kthimi i tij në vendlindje dhe dhë-
nia e kontributit të tij në edukimin e
brezave të ardhshëm, përcaktimi i Kemal
efendi Aruçit në sferën e Tefsirit, komen-
timit, zbërthimit te ajeteve kuranore,
duke bërë hapin e parë në këtë aspekt.

Këto, si dhe aspekte të tjera, shpresoj
t’i zbërthej në hulumtim shkollor. 

METODOLOGJIA

Ky punim kryesisht zhvillohet në një
metodë teorike, duke u munduar neper-
mjet grumbullim të materialeve, shëni-
meve për të, të literaturës, te vij deri ne
pasqyrimin real mbi jeten dhe veprimta-
rine e Kemal efendi Aruçit.

Metoda  është  historike, h u -
lumtuese,  krahasuesve, me  qëllim
që  të  arrihet  tek e  vërteta.

LITERATURA E KONSULTUAR
Kurani famëlartë është pikënisje the-

melore e Islamit dhe e çdo hulumtimi
rreth Islamit, andaj i tille do te jete edhe
ne rrugëtimin e këtij hulumtimi.

Literatura e konsultuar gjatë këtij hu-
lumtimi janë vepra te dijetarëve eminent
në fushën e Tefsirit, te cilet kanë dhanë
kontribut maksimum në komentimin e
ajeteve të Kuranit famëlartë.

Ndër burimet bazë që do të përdor në

“Vjershat e mia”, 
një plotësim kuranor

KONTRIBUTI I KEMAL EF. ARUÇIT NË SHPJEGIMIN E KURANIT FAMËLARTË (1)

Portret paksa më i zgjeruar për dijetarin dhe simbolin e rezistencës së këtyre trojeve. 
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referencat e hulumtimit janë:
“Medreseja Meddah” e Ataullah

Efendiut dhe nxënësit e saj,
Enciklopedia Islame e Dijanetit

Islam-Stamboll, vëllimi 25,
Ahmed Davutoğlu Dini Tamir Dava-

sında Din Tahripçileri,
Muhamed Aruçi, Şiirlerim (Vjershat

e mia),

LINDJA DHE FËMIJËRIA

Kemal efendi Aruçi u lind më 1 kor-
rik 1920 në fshatin Vrapçisht të Gostiva-
rit nga babai h. Abdulvehhabi dhe nëna
Zuhidje. U lind nga dy prindër të devot-
shëm, u rrit dhe u edukua në një familje
në të cilën mbretëronte atmosferë islame,
familje në të cilën parimet e Islamit re-
spektoheshin dhe zbatoheshin në përpi-
këri. Ishin një familje e edukuar, e cila
punët dhe aktivitetet e veta i kryente me
modesti, me moral, me sinqeritet dhe de-
votshmëri, ngase dëshira dhe qëllimi i
tyre final ishte që Allahu i madhërishëm
të jetë i kënaqur me ta dhe me punët e
tyre. 

Pra, në një familje të tillë të edukuar
me këto tipare, s’do mend se edhe dituria,
përkushtimi ndaj diturisë dhe shkencës zë
vend te merituar, andaj bënin përpjekje
që bijtë e tyre modestë mos të ngelin pa
arsim, pa e shijuar dritën e diturisë.

Ky ishte motivi nxitës që Kemal
efendi Aruçin që nga fëmijëria e tij ta
udhëzojnë drejt diturisë. Kështu, mësimet
e para fetare i mori nga i ati i tij. Arsimin
pesëvjeçar e kreu në gjuhën serbe në
fshatin e lindjes. Në vitin 1931 i filloi më-
simet në medresenë “Meddah” në Shkup. 

NXËNËS NË MEDRESENË “MEDDAH”

Pasi që mësimet e para fetare i mori
nga i ati i tij, leximin e Kuranit famlëlart
dhe disa parime të përgjithshme për Isla-
min, ai kishte dëshirë që të shijojë ëm-
bëlsinë e diturisë edhe më tej, kështu që
me këmbëngulje filloi t’u parashtrojë kër-
kesa prindërve që t’ia mundësojnë arsi-
mimin e mëtejshëm.

I ati i Kemal Efendiut mundësoi që
shkollimin ta vazhdojë në qytetin e Shku-
pit, në medresenë “Medddah“ ne vitin
1931.

Sigurisht që familja e tij në marrjen e
vendimit për ta dërguar të birin e tyre në
arsim të mëtutjeshëm nuk e kishte lehtë,
mirëpo ata vendosën dhe siguruan fuqi
për të marrë vendimin për arsimimin e
mëtutjeshëm të Kemal efendi Aruçit.

Pas sigurimit të mjeteve materiale për
vazhdimin e shkollimit, Kemal efendiu

në moshën nëntëvjeçare shkon në Shkup,
për të vazhduar mësimet në medresenë e
Shkupit. Kemal efendiu, edhe pse ishte i
vogël me moshë, ai diti mirë ta shfrytë-
zojë kohën dhe rastin për të mësuar te
shumë dijetarë të shquar të kohës. 

Planprogrami mësimor në Medresenë
Meddah përfshinte lëmenj të ndryshëm
islamë, duke filluar nga: Gjuha Arabe,
Kurani, Tefsiri, Hadithi, pastaj: Ulumul
Hadith, Fikh, Usuli Fikh, Filozofi etj.

Sa i përket literaturës dhe teksteve
mësimore që kanë mësuar, janë këto:

Në Gj. Arabe, në Morfologji mësohe-
shin: Emthile, Bina, Maksud, Izzi dhe
Merah, kurse në

Gramatikë: Idh’har (autor:  Muham-
med el - Belkevij)

Në lëndën e Tefsirit të Kurani-Qerim
mësohej libri i njohur i Tefsirit “Envaru
Tenzil ve Esraru Te’vil” i Imam El-

Bjdaviut.
Lënda e Fikhut mësohej prej librave

“Halebi Sagit”, “Halebi Kebir” etj.
Vlen të ceket edhe atë që këta libra

mësimorë mësoheshin thuajse në të gji-
tha medresetë e Perandorisë Osmane.

Pasi që me sukses i kishte mbaruar
mësimet ne Shkup në vitin (1944), ai u
kthye në vendlindje dhe vazhdoi të pu-
nonte në vendlindjen e tij si Imam apo
Ligjërues.

PEDAGOGËT DHE NXËNËSIT E TIJ

Medreseja Meddah kishte nxjerrë një
kuadër profesionalisht të përgatitur mirë,
teologë të aftë, me moral të lartë, aktivë
në mbrojtjen e të vërtetës dhe në ballafa-
qim me të pavërtetën.

Koha e mësimit në këtë medrese nuk
ishte e përcaktuar apo e kufizuar në vite,

siç është sot.
Kur myderrizi konstatonte se nxënësi

i ka përvetësuar lëndët dhe është pajisur
me dituri të merituar me të cilat ai mund
të shërbejë si nëpunës fetar, atëherë my-
derrizi ia jepte ixhazetin-diplomën.

Nxënësit patjetër të ishin të matur, të
disiplinuar, të kulturuar dhe të edukuar,
ashtu siç urdhërojnë parimet islame.
Dalja jashtë Medresesë lejohej vetëm në
kohë dhe ditë të caktuara,  apo me lejen e
edukatorëve dhe pedagogëve përgjegjës.

Statusi juridik i Medresesë Meddah
ishte medrese private, e cila u themelua
dhe u rihap me iniciativën e Ataullah
efendiut; mirëmbajtja financiare bëhej në
bazë vullnetare nga populli dhe bamirës
vullnetarë.

Gjatë funksionimit të kësaj medreseje

brenda periudhës (1923-1946) kishin
kryer shumë nxënës, numri i të cilëve ka-
lonte mbi 80 të diplomuar.Mësuesi i
Kemal efendiut ishte Fetah efendi Raufi.

Fetah efendiu ishte mësues në Me-
dresenë Meddah, por njëkohësisht ishte
edhe punëtor shkencor i Arkivit Shtetë-
ror të Maqedonisë.

Në bazë të aftësive dhe moralit të tij
të lartë që posedonte, Ataullah efendiu ki-
shte zgjedhur si zëvendës dhe asistent të
tij  Fetah efendiun. Fetah efendiu ishte
orator dhe poet i mirë.

Në bazë të pohimeve të shokëve të tij,
ai ishte poet i lindur; poezinë e kishte
dhunti prej Allahut. Fetah efendiu bashkë
me nxënësin e tij, Kemal efendiun, mba-
nin mësime rreth poezisë dhe kishin
shumë shënime poetike.

Kemal Aruçi mbas mbarimit të Me-
dresesë u bë ligjërues, po në të njëjtën
kohë edhe poet. Mësuesi i tij Fetah efen-
diu te Kemal efendiu kishte vërejtur një
shkathtësi shkencore dhe dhunti poetike,
andaj ai përpiqej që dhuntitë e tilla t’i
kultivojë.

Kemal efendi Aruçi vargjet e para në
poezi në gjuhën turke i thuri që në vitin
1934.

Mund të thuhet: është përfaqësuesi i
fundit i poezisë së divanit në trojet shqip-
tare të Shtetit Osman.

Poezinë e tij e tuboi dhe e përgatiti i
biri i tij, Muhamed Aruçi, me titull:
“Vjershat e mia”, ndërsa këto vjersha
nga turqishtja në shqip i përktheu
Mit’hat Hoxha.

Gjatë viteve 1967-1977 Kemal efen-
diu në një klasë private në shtëpinë e vet
me metoda klasike pati përgatitur dy
breza nxënësish.

Aty pati dhënë mësime të ndryshme
nga dituria islame. Kemal efendiu la pas
vetes shumë nxënës, ndër ta: Hfz. Shaip
efendi Osmanin, Prof. dr. Muhammed
Aruçin, Doc. dr. Nasir Huseinin, Xhe-
vat Mustafin, Jusuf Sejdinin, Sami Sej-
fullahun, Prof. dr. Galip Veliun etj.

VDEKJA E KEMAL EFENDI ARUÇIT

Kemal efendi Aruçi ndërroi jetë më
27.8.1977 në fshatin Vrapçisht dhe u var-
ros në varrezat e Vrapçishtit. Varri i tij
gjendet aty.

Në bazë të gojëdhënave dhe pohi-
meve të xhematit dhe shumë hoxhalla-
rëve, për përcjelljen e kufomës së Kemal
efendiut deri në vendbanimin e fundit në
varrezat e Vrapçishtit ka marrë pjesë një
numër i madh i besimtarëve jo vetëm nga
qyteti i Gostivarit, por edhe nga shumë
vise të tjera.

Prezenca e madhe e besimtarëve për
t’u përshëndetur për herë të fundit me di-
jetarin dhe simbolin e rezistencës së kë-
tyre trojeve, dëshmon qartë për ndikimin,
peshën, rolin, nderin dhe respektin që ki-
shte në mesin e besimtarëve, në njërën
anë, dhe, në anën tjetër, për dhembjen, pi-
këllimin, mërzinë, për humbjen e një di-
jetari si Kemal efendi Aruçi.

Vdekjen e Kemal efendiut komunistët
e kishin pritur me gëzim, ndërsa mysli-
manët me keqardhje.

Vdekja e Kemal efendiut ishte një
humbje e madhe për tërë popullatën
shqiptare të këtij mjedisi dhe mbarë tre-
vave shqiptare në rrafshin kombëtar, fetar
dhe intelektual.

(Vazhdon)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Arti nuk është vetëm shprehje e një
gjuhe formale,  përmes së cilës
njeriu e vërteton krijimtarinë e

tij, por shprehje e një nevoje të vulosur
nga Krijuesi, që i fali qenies njerëzore një
pjesë të Fuqisë dhe të Urtësisë së Tij. Arti
islam shpreh atë që emri i tij tregon: bu-
kurinë, brendësinë, thellësinë shpirtërore,
anën estetike që buron nga ndenjat e
thella e të pastra të artistit mysliman.
Dhe, ai mëton gjithnjë të jetë në përpu-
thje me shpirtin e Islamit. Substanca e
artit është bukuria.  Shikuar nga aspekti i
teologjisë islame, bukuria është një ci-
lësi e vetë Zotit.  Madje, vetë Zoti i lar-
tmadhëruar e ka porositur veprimin e
bukur, ka deklaruar që e do vepruesin e
së bukurës (Kuran 28/84, 10/26, 4/125).
I dërguari i Tij, ndërkaq, thotë: “Zoti
është i bukur dhe e do bukurinë.” Buku-
ria është hyjnore - kudo që të jetë, ajo
shërben vetëm për t’ua kujtuar njerëzve
Zotin. Myslimanët e ndjeshëm karshi bu-
kurisë janë përpjekur t’i bëjnë gjërat në
mënyrën më të bukur. Konturet kryesore
të artit islam sugjerohen tek forma e Ku-
ranit, Fjala e Zotit. Zoti madhëriplotë iu
shpreh njerëzisë nëpërmjet të folurit. Për
të konservuar dhe mbajtur të folurit e
Zotit, myslimanët kishin tri detyra krye-
sore: ta recitonin Kuranin, ta kopjonin
Kuranin dhe ta trupëzonin (konkretizo-
nin) Kuranin nëpërmjet faljeve të nama-
zit dhe ritualeve tjera fetare. Recitimi i
Kuranit çoi në lindjen e arteve të zërit,
kopjimi (shumëzimi) i Kuranit u dha
udhë arteve të penës, ndërsa nga trupë-
zimi i Kuranit morën shkas artet e mjedi-
sit të ritualeve apo të vendeve të
ortopraktikës, përkatësisht faltoreve.

Dhe, në fakt, tri artet madhore të Islamit
janë recitimi ritmik i Kuranit, poezia, ka-
ligrafia dhe arkitektura. Këto lloje të ar-
teve, ashtu si në shumë pellgje të
qytetrimit islam gjatë historisë, edhe në
periudhën e qytetrimit islam në Andaluzi
kanë qenë të zhvilluara dhe kanë lënë
vepra arti të mrekullueshme, pothuajse të
papërsëritshme.   

Veprat e artit islam që përfaqësojnë
qytetrimin islam në Spanjë gjatë një pe-
riudhe tetëshekullore kanë një rën-
dësi të veçantë jo vetëm për vetë artin
islam, por edhe për artin botëror në për-
gjithësi. Krahas asaj që një numër shumë
i vogël i veprave të artit islam kanë mbi-
jetuar, duke u shpëtuar kushteve klima-
tike, po edhe rrënimeve dhe
shkatërrimeve të qëllimshme në periu-
dhën post rikonkuistës (pas ripushtimit),
edhe sot e kësaj dite veprat arkitektonike,

veprat e artit plastik, si dhe veprat e  artit
në fusha të ndryshme, të vogla apo të
mëdha - por me vlera të larta artistike -
tregojnë dhe dëshmojnë nivelin e lartë të
kulturës, thellësinë e medimit islam dhe
ndjenjën estetike që ka shfaqur njeriu i
këtij qytetrimi.

Dihet fakti që në Andaluzinë islame
në të gjitha fushat e artit janë bërë aktivi-
tete të bujshme, mirëpo nga disa degë
shumë pak shembuj kanë mundur të mbi-
jetojnë deri në ditët tona, andaj edhe në
lidhje me to është vështirë të bëhen vle-
rësime të mirëfillëta. Ndër degët e artit që
edhe sot ekzistojnë, kemi shembuj të mi-
niaturave të ndryshme, të kaligrafisë, të
arkitekturës, të ndërtimtarisë, të zbukuri-
meve të ndryshme me anë të gdhendjes
së drurit e të fildishit, si dhe të punimeve
të qeramikës.

Arti islam në Andaluzi,  përpos asaj

që ngërthen cilësitë e njëjta me artin
islam të botës islame në përgjithësi, ka
edhe veçuritë e veta. Siç dihet, Andaluzia
për një kohë bukur të gjatë ka qenë rajoni
islam më i largët nga qendra, por edhe
gjeografikisht është shtrirë në skaj të ter-
ritoreve të qeverisura nga myslimanët.
Gjithnjë e kufizuar me popuj të kulturave
të ndryshme,  në tri anë e kufizuar me ter-
ritore të krishtera, me një ndërlidhje për
mbijetesë me këtë popullatë dhe me atë
herreje,  në një tolerancë dhe mirëkuptim
të mrekullueshëm,  arti andaluzian është
dalluar një veçuri të rrallë, ashtu që ve-
prat e këtij arti kanë qenë atraktive dhe
vazhdimisht janë pëlqyer edhe nga po-
pullata islame, por edhe nga të tjerët. 

Qytetërimi islam në Andaluzi gjatë
tetë shekujve ka kaluar në periudha të
ndryshme. Ngjarjet e  ndryshme politike
dhe kulturore  kanë bërë ndikimin e tyre
te popullata, ashtu që edhe në art janë pa-
raqitur nuanca dallimi nga një periudhë
në tjetrën. Në veçanti, në arkitekturë dhe
në ndërtimtari këto dallime janë mjaft të
theksuara. 

Studiuesit e kësaj fushe artin islam në
Andaluzi e ndajnë në katër periudha:
Periudha e artit emevit (753-1031),

është një periudhë që ka lënë veprat më
kolosale që dëshmojnë identitetin e my-
slimanëve të Spanjës. Pavarësisht prejar-
dhjes nga Shami, arti që u zhvillua gjatë
kësaj periudhe, si duket, i ka asorbuar
elementet e kulturës vendore dhe me gji-
thë elementet e bartura nga Lindja, pre-
zantojnë një lloj të artit të veçantë dhe
është një shprehje e një botëkuptimi të ri.

Gjatë kësaj periudhe vepra më e njo-

hur dhe më e rëndësishme që bart vlera
të veçanta arkitektonike pa dyshim që
është Xhamia e Madhe e Kordovës (El
Mesxhidul-Kebir), e cila është shndërruar
në simbol të ndërtimtarisë dhe të arkitek-
turës emevite në Spanjë, që gëzon një po-
zitë të veçantë në mesin e xhamive të
njohura të botës. Ndërtimi i saj ka filluar
në kohën e Abdurrahmanit I (756-788),
përfundon në periudhën pas tij, vazhdi-
misht e rritur gjatë tre shekujve, pa e
ndryshuar projektin arkitekturor bazë. Ka
pasur 100 harqe në vitet sapo ka përfun-
duar ndërtimi i saj dhe më shumë se 400
pas zgjerimit në shekujt  tetë, nëntë dhe
dhjetë.  Ky fakt i zgjerimit sikur lë
mbresa të shtrirjes së pafund. Sidoqoftë,
forma e fundit e saj, pas të gjitha zgjeri-
meve, paraqet shembullin më të veçantë
të arkitekturës islame në Andaluzi. Fat-
keqësisht, të krishterët pas rimarrjes së
Spanjës, nuk arritën që t’i mbronin veprat
e artit në origjinal, ashtu siç ishin, kështu
që në shekullin XVI ata brenda saj ndër-
tojnë një kishë gjysmë gotike dhe gjysmë
barok. 

Një vepër tjetër nga arkitektura eme-
vite, e cila ka mbijetuar deri më sot dhe
që shërben si treguese e nivelit të lartë të
arkitekturës andaluziane, është edhe xha-
mia e vogël (e shndërruar në kishë pas ri-
pushtimit) “Babul Merdum” në qytetin
Tulejtula (Toledo).

Për sa i përket ndërtimit të pallatave
dhe sarajeve mbretërore, për të cilën lite-
ratura flet se kanë qenë të shumta dhe
madhështore, fatkeqësisht sot shumë pak
gjurmë mund të hasen prej tyre. Një
shembull i veçantë që reflekton stilin e

arkitekturës emevite është pallati  Medi-
netu-Zehra,  rreth së cilës, pastaj, do të
zhvillohet edhe qyteti. Deri në kohën
tonë kanë ngelur muret e rrënuara, por që
tregojnë se ka qenë diçka madhështore.
Ky pallat është ndërtuar nga Abdurrah-
mani III në vitin 936 dhe emrin e ka
marrë nga bashkëshortja e Kalifit, Zehra.
Pallati gjendet 8 kilometra në veriperën-
dim të Kordovës, me pamje kah lumi Va-
dilkebir (Guadalquivir). Ndër veprat
arkitektonike të Andaluzisë gjatë periu-
dhës së Kalifatit Emevit janë dhe ndërti-
met për qëllime ushtarake, përkatësisht
fortifikatat dhe kalatë e ndryshme. Këto
ndërtime pak më tepër i kanë rezistuar
shkatërrimit, ngase edhe kur kanë kaluar
në dorë të palës tjetër, gjithashtu janë
shfrytëzuar për qëllime ushtarake. Madje,
edhe kur të krishterët rivendosin pushte-
tin e tyre, këto ndërtime i riparojnë dhe
vazhdojnë t’i shfrytëzojnë edhe më tutje.
E tillë është fortesa pranë qytetit Maride,
e ndërtuar në vitin 835 nga kalifi Abdur-
rahmani II.
Arti në periudhën e Muluku’t-Ta-

vaif-it (1031-1090), është periudha kur
pas një çrregullimi të madh të sistemit
shtetëror dhe humbjes së fuqisë së auto-
ritetit qendror,  përkatësisht paraqitjes së
një përçarjeje të madhe politike, do të
themelohen mbi njëzet e shtatë shtete të
vogla që do t’i qeverisin shoqëritë islame
në Andaluzi. Këto shtete të vogla kalojnë
një periudhë mes sulmeve dhe mbrojtjeve
mes vete dhe përballë shteteve të kri-
shtera përreth tyre, prandaj edhe në artin
e kësaj periudhe hasen elemente me ka-
rakter ushtarak, ku dominon motivi i

Arti i myslimanëve 
të Andaluzisë

QYTETËRIM ISLAM (6)

Qytetërimi islam në Andaluzi gjatë tetë shekujve ka kaluar në periudha të ndryshme. Ngjarjet e  ndryshme
politike dhe kulturore  kanë bërë ndikimin e tyre te popullata, ashtu që edhe në art janë paraqitur nuanca
dallimi nga një periudhë në tjetrën. Në veçanti, në arkitekturë dhe në ndërtimtari këto dallime janë mjaft

të theksuara. 
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Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

Biologjia jonë i përgjigjet një tik-
taku shumë më të lashtë, i cili
ndoshta ka filluar që në krye të

evolucionit të të gjithë jetës mbi Tokë. Të
"skalitura" brenda gjeneve tona dhe po-
thuajse të gjithë jetës në Tokë, janë udhë-
zimet për një orë biologjike, e cila shënon
kalimin e rreth 24 orëve. Orët biologjike
ndihmojnë në kohëzimin e gjumit, vigji-
lencës, disponueshmërisë, forcës fizike,
shtypjes së gjakut. Në kushte normale, ne
përjetojmë një model 24-orësh të ditës
dhe të natës, dhe ora jonë biologjike për-
dor këto sinjale, për të lidhur kohën bio-
logjike me ditën dhe natën. Ora përdoret
më pas për të parashikuar kërkesat e
ndryshme të ditës 24-orëshe dhe për të
rregulluar mirë fiziologjinë dhe sjelljen,
përballë kushteve që ndryshojnë. Tempe-
ratura e trupit bie, tensioni i gjakut ulet,
performanca njohëse dobësohet dhe lo-
dhja rritet, kur presim për të shkuar në
shtrat. Para agimit, ndërkaq, metabolizmi
është në pritje të rritjes së aktivitetit të
zgjimit. Një orë biologjike, gjithashtu,
ndalon çdo gjë që të ndodhë në të njëjtën

mbrojtjes dhe i sulmit. Dhe, sipas ku-
shteve të këtilla, më së tepërmi është
zhvilluar poezia sesa arkitektura apo
ndërtimtaria. Ndërtimtaria e kësaj periu-
dhe më tepër shihet në rinovimin e forte-
save të mëhershme, si dhe në ndërtimin e
sarajeve dhe vendbanimeve ushtarake
përskaj kalave të ndryshme, që tregon
përqendrimin e pushtetarëve në fushën e
mbrojtjes. Një ndër shembujt e këtij
zhanri është Fortesa e Merijes,  e ndër-
tuar në kohën e Abdurrahmanit III, e cila
në periudhën e sundimtarit të Merijes Ha-
jran es-Saklebiut është përdorur si pal-
lat/rezidencë. 

Shembulli më tipik i arkitekturës nga
periudha e Mulukut-Tavaif (‘shteteve të
vogla të Andaluzisë’) është Pallati Xhafe-
rije në Sarakusta  (Saragozë),  e ndërtuar
nga sundimtari i Dinastisë së Beni Hu-
dëve, Ebu Xhafer Ahmed el-Muktedir-
Billah (gjatë viteve 1046-1082). Kjo vepër
arkitektonike është një fortesë/pallat e cila
me të gjitha cilësitë e saj parfaqëson në
mënyrën më të qartë periudhën e quajtur
Mulukut-Tavaif dhe ka mbijetuar deri më
sot pa pësuar ndryshime të mëdha. 

Arti i Magribit, përkatësisht periu-
dha e Murabitëve dhe Muvahidëve
(1090-1229). Murabitët dhe Muvahidët
janë dy fise (dinasti),  të cilat vijnë në An-
daluzi nga Afrika veriore, më saktësisht
nga Maroko, të cilat arrijnë t’i riba-
shkojnë myslimanët nën një qeverisje të
vetme dhe të formojnë një unitet politik.
Prandaj edhe në fushën e artit haset ndi-
kimi i artit nga Afrika veriore apo Ma-
roko (Magreb), andaj edhe emërtohet
edhe me këtë emër (Magribi). Meqë va-
zhdimisht e kanë ndier rrezikun e sul-
meve nga të krishterët, edhe në
ndërtimtari apo arkitekturë kanë lënë
vepra të artit nga fusha e mbrojtjes, por
edhe në fushën civile.  Gjurmë të thella
kanë lënë veçanërisht Muvehidët  gjatë
periudhës mes viteve 1147-1229.

Shumicën e fortesave që gjenden në

jug të Spanjës, të ngelura nga periudha e
“shteteve të vogla”,  Muvehidët të njëjtat
i kanë rinovuar, rindërtuar sipas kritereve
të arkitekturës Magribi dhe i kanë përdo-
rur për qëllimet e tyre. 

Nga arkitektura e Muvehidëve, të
cilët kanë qenë të përqendruar më tepër
në kryeqendrën administrative të tyre
Ishbilije (Sevilje), pothujase nuk ka nge-
lur asgjë. Gjatë viteve 1171-1176 me ur-
dhër të qeveritarit Ebu Jakub Jusuf b.
Abdulmumin është ndërtuar Xhamia e
Madhe e Seviljes, e cila për nga aspekti
arkitektonik i ka ngjarë Xhamisë së
Madhe të Kordovës (siç mësohet nga li-
teratura). Por, sot përveç disa mureve
skajore, nuk ka ngelur asgjë. Në vend të
saj është ndërtuar një katedrale. Pjesa më
e madhe e minares ka mbijetuar deri në
ditët tona, e cila në artin islam përbën një-
rin ndër shembujt më të dalluar. Minarja
përmendet me emrin  La Giralda (Mel-
vije). Kah mesi i shekullit XIV pjesa e si-
përme e saj është rrënuar,  ndërsa në
shekullin XVI mbi të është ndërtuar kulla
e kambanës së kishës. Pjesa origjinale e
saj ka qenë e lartë 74 metra.
Arti Nasri (Beni Ahmer) 1238-

1492. Pas periudhës së Muvehidëve, një
pjesë e territoreve të Andaluzisë kalon në
duart e të krishterëve, pra kjo është pe-
riudha kur fuqia e myslimanëve në
aspektin ushtarak fillon të dobësohet.
Por, Sulltanati i Granadës vazhdon të qe-
veriset nga myslimanët, përkatësisht nga
Dinastia e Beni Ahmerëve, të njohur si
Nasiritët. Pushtetarët Nasri janë përfaqë-
suesit e fundit të qeverisjes islame në An-
daluzi. Qeverisjen e tyre e kanë vazhduar
duke u mbështetur më shumë mbi stra-
tegjinë diplomatike sesa ushtarake,  kë-
shtu që aktiviteteve në fushën e artit u
kanë dhënë mbështetje të fuqishme dhe
kanë fituar famë me veprat e mrekullue-
shme arkitektonike që kanë lënë pas
vetes. Krahas trashëgimisë së elementeve
të mëhershme nga arti paraprak në Anda-

luzi dhe përrreth saj, ata fushës së artit i
kanë shtuar edhe elementet e reja të pe-
riudhës së tyre. Hasen vepra të mrekul-
lueshme të artit me motive të mbrojtjes
(ngase vazhdimisht humbnin territore
dhe ishin në pozitë të mbrojtjes, jo të sul-
mit), mirëpo edhe ndërtimet e bukura në
fushën civile dhe atë fetare nuk janë të
pakëta. Në veçanti u kanë kushtuar vë-
mendje të posaçme zbukurimeve të bren-
dshme, duke përdorur mermerin,
mermerin artificial, gjipsin (allçinë) etj.
Mozaiku është elementi më prezent/do-
minues në zbukurimin e veprave arkitek-
tonike të kësaj periudhe. Ndër shembujt
më të spikatur të kësaj periudhe (Nasri)
është pallati/fortesa El-Hamra në qytetin
e Granadës. Emrin e ka marrë nga mate-
riali ndërtimor me dominancë të ngjyrës
së kuqe, që do të thotë “Pallati i Kuq”.
Ky pallat, krahas dëmtimeve të disa pje-
sëve të mureve, edhe sot e kësaj dite e
ruan mrekullinë e vet, që tregon shumë
qartë për nivelin e lartë të arkitekturës të
asaj periudhe. Ndërtimi i këtij pallati ka
filluar kah vitet 888, fillimisht si një for-
tesë/kala si pikë mbrojtëse e qytetit të
Granadës. Por, vazhdimisht ka shkuar
duke u zgjeruar në periudha të emirëve të
ndryshëm,  deri në përfundim të qeveri-
sjes së myslimanëve më 1492.  I shtrirë
në një hapësirë prej 746 metrave gjatësi
dhe 200 metrave gjerësi,  pas ripushtimit
(rinconcuista) të Andaluzisë çifti mbretë-
ror Ferdinand d’Argon-Izabella de Ka-
stilla këtë pallat e merr nën mbrojtje, si
shenjë e ngadhënjimit mbi myslimanët.
Në vitin 1526 mbreti Carlos V jep urdhër
të prishet njëri ndër sallonet më të bukura
të këtij pallati dhe në vend të tij të ndër-
tohet një saraj i vogël i silit të renesancës,
gjë që për këtë pallat ky ishte sulmi më i
drejtpërdrejtë,  që i shtonte diçka ndryshe
nga arkitektura origjinale.

Vlen të theksohet se përpos veprave
të mëdha arkitektonike që u kanë mbije-
tuar kushteve kohore, por edhe sulmeve
shkatërrimtare nga ana e sulmuesve të
Andaluzisë, edhe shumë vepra arti kanë
ekzistuar dhe që përmenden në literatu-
rën historike, por që sot nuk ekzistojnë.
Një pjesë e tyre janë tjetërsuar, duke u
shndërruar në objekte fetare/kisha apo të
ngjashme, duke ua zhdukur, kështu, for-
mën origjinale.

Përpos ndërtimeve të mrekullueshme,
arti silam në Andaluzi është zhvilluar dhe
ka paraqitur vepra artistike të mrekullue-
shme dhe në miniaturë, pikturë, skul-
pturë, gdhendje në mermer apo dru,
mozaikë me qeramikë, si dhe kaligrafi.

(Vazhdon)

Ora biologjike 
dhe kontrolli mbi jetën tonë

SHËNDET!

Sa më i thellë të jetë
depresioni, aq më herët
fillojnë fazat e REM-it.
Ndonjëherë fillon 45
minuta pas rënies në
gjumë. Kjo do të thotë
që rrethi i parë i gjumit
REM (lëvizja jo e shpejtë
e syve) të këtyre
njerëzve arrin rreth
gjysmën e gjatësisë së
kohës së zakonshme.
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kohë, duke siguruar që proceset biolog-
jike të ndodhin në sekuencën e duhur. Që
qelizat të funksionojnë siç duhet, kanë
nevojë për materialet e duhura, në vendin
e duhur, në kohën e duhur. Mijëra gjene
duhet të aktivizohen dhe të çaktivizohen,
me rregull dhe në harmoni. Proteinat, en-
zimet, yndyrat, karbohidratet, hormonet,
acidet nukleinike dhe përbërjet e tjera
duhet të absorbohen, të zbërthehen, të
metabolizohen dhe të prodhohen në një
hapësirë të saktë kohore. Energjia duhet
të merret dhe pastaj të ndahet për rritjen,
riprodhimin, metabolizmin dhe riparimin
qelizor. Të gjitha këto procese, dhe
shumë të tjera, marrin energji dhe të gji-
tha duhet të ndodhin në kohën e duhur të
ditës. Pa një orë, biologjia jonë do të ishte
në kaos. Studimi pionier i Jeffrey Hall,
Michael Rosbash dhe Michael Young -
që morën Çmimin Nobel në Fiziologji
dhe Mjekësi 2017 - na dha një ide të parë,
se si një orë biologjike punon në një or-
ganizëm; në këtë rast, tek një mizë fru-
tash. 

Si funksionon - Në zemër të orës
është "qarku i reagimeve negative", i cili
përbëhet nga rendi i ngjarjeve të mëpo-
shtme: Gjenet e orës prodhojnë mesazhe
që përkthehen në proteina.

Proteinat pastaj bashkëveprojnë për të
formuar komplekse dhe lëvizin nga cito-
plazma e qelizës, në bërthamë, dhe pastaj
i ndalin gjenet e tyre. Këto komplekse
mbrojtëse frenuese të proteinave ndahen
më pas, dhe gjenet e orës janë sërish të
lira për të dhënë më shumë mesazhe dhe
proteina të freskëta - dhe cikli vazhdon
çdo ditë. Ky qark i reagimeve negative
krijon një ritëm afro 24-orësh, të prodhi-
mit dhe degradimit të proteinave, që
udhëheq ditën e brendshme biologjike.
Bazuar në gjetjet e Hall, Rosbash dhe
Young tek mizat e frutave, gjenet e orës
biologjike shumë të ngjashme u zbuluan
te minjtë, njerëzit dhe në shumë shtazë të
tjera. Pra, orët biologjike që punojnë
brenda nesh janë gjerësisht të ngjashme
me orët e gjetura tek insektet, krimbat,
peshqit dhe zogjtë.

Tani e dimë se preferencat e mëngje-
sit dhe të mbrëmjes të individëve që e
përshkruajnë veten si "lauresha" ose
"bufë", gjithashtu duket se janë të lidhura
me ndryshime të vogla në disa prej kë-
tyre gjeneve të orës biologjike, të cilat
ose i përshpejtojnë, ose i ngadalësojnë rit-
met tona të brendshme.

Mos u shqetëso - Një kuptim i asaj se
si funksionojnë orët biologjike dhe roli
qendror që ato luajnë në biologjinë tonë,
ka çuar në përparime në shumë fusha,
qoftë edhe faktin se kur ritmet biologjike

ndërpriten, shëndeti dhe mirëqenia jonë
e përgjithshme mund të preken rëndë. Ata
që punojnë me turne përpiqen të flenë
gjatë ditës, por gjumi zakonisht është më
i shkurtër dhe me cilësi më të dobët, sesa
kur ndodh gjatë natës, sepse, megjithëse
është mjaft i lodhur, sistemi e udhëzon
trupin që të zgjohet. Ata më pas punojnë
gjatë natës në një kohë kur sistemi bio-
logjik e ka përgatitur trupin për gjumë
dhe vigjilenca e performanca janë të
ulëta. Në fakt, ata punojnë kur janë të
përgjumur dhe flenë kur nuk janë. Ndër-
prerja afatshkurtër e ritmit biologjik
mund të ketë një ndikim të madh negativ
në kujtesën, zgjidhjen e problemeve, rea-
gimet emocionale dhe vëmendjen. Dhe,
vitet e punës të atyre që punojnë në turne
nate kanë treguar se e rritin rrezikun e së-
mundjeve të zemrës, të infeksionit, të
kancerit, të diabetit të tip-it 2 dhe të obe-
zitetit. Pra, ne i injorojmë ritmet tona qar-
kulluese, për të keqen tonë. Ndërprerja e
ritmit biologjik është gjithashtu një tipar
i përbashkët në disa prej sëmundjeve më
sfiduese të kohës sonë. Të prekurit nga
sëmundjet mendore,  si skizofrenia, çrre-
gullimi bipolar dhe depresioni; kushtet
neurologjike, si Alzheimeri, ataket dhe
skleroza multiple; çrregullime zhvilli-
more të tilla si autizmi; dhe çrregullimet
serioze të syrit (duke përfshirë zhvillimin
e katarakteve) - të gjitha shfaqin ndër-
prerje të ritmit biologjik. 

Faza e gjumit gjatë të cilit sytë lëvizin
shpejt (REM) vë në rregull emocionet ne-
gative. "Kujtesa nuk është kurrë tamam
si origjinalja... është një akt i vazhdue-
shëm krijimi. Imazhet e ëndrrave janë
produkt i këtij krijimi." Për gjysmën e
shekullit të kaluar, hulumtuesja mbi gju-
min Rosalind D. Kartrait ka kryer një nga
punët më imponuese dhe me influencë në
këtë fushë, duke e listuar shkencën mo-
derne në rishikimin dhe zgjerimin e teo-
rive të Jung-ut dhe të Frojd-it mbi rolin e
gjumit dhe të ëndrrave në jetën tonë.

Në librin "Mendja 24 orëshe: roli i
gjumit dhe ëndërrimit në jetët tona emo-
cionale", Kartrait ofron një histori tërhe-
qëse mbi kërkimet mbi gjumin, ku në të
njëjtën kohë tregon se sa kemi arritur ta
kuptojmë këtë të drejtë jetësore të jetëve
tona dhe sa kemi akoma për të kuptuar.

Një aspekt veçanërisht mahnitës i hu-
lumtimeve të saj ka të bëjë me ëndërri-
min si një mekanizëm që rregullon
emocionet negative dhe marrëdhënien
ndërmjet gjumit REM dhe depresionit:
Sa më i thellë të jetë depresioni, aq më
herët fillojnë fazat e REM-it. Ndonjëherë
fillon 45 minuta pas rënies në gjumë. Kjo
do të thotë që rrethi i parë i gjumit REM

(lëvizja jo e shpejtë e syve) të këtyre nje-
rëzve arrin rreth gjysmën e gjatësisë së
kohës së zakonshme. Ky REM i hershëm
e zëvendëson gjumin e thellë fillestar, që
nuk mbulohet plotësisht vonë gjatë natës.
Ky zëvendësim i gjumit të parë të thellë
shoqërohet nga një mungesë e madhe e
rrjedhës së zakonshme të rritjes së hor-
moneve. Kohëmatja e çlirimit më të
madh të rritjes së hormoneve të njerëzve
bëhet gjatë fazës së parë të gjumit të
rëndë. Ata që janë në depresion kanë
vetëm pak valë të ngadalshme të gjumit,
shkallët 3 dhe 4 të fazave të gjumit dhe
nuk kanë puls të madh HGH (rritja e hor-
moneve të njeriut); dhe përveç rritjes,
HGH lidhet me riparimin fizik. Nëse nuk
bëjmë gjumë të thellë mjaftueshëm, tru-
pat tanë duan më shumë kohë të shëro-
hen dhe të rriten. Mungesa e vrullit të
madh të HGH gjatë gjumit të parë të
thellë vazhdon tek shumë pacientë që
janë në depresion edhe kur ata e kanë ka-
luar depresionin.

Periudha e parë e gjumit REM jo
vetëm që fillon herët gjatë natës te njerë-
zit që janë klinikisht në depresion, por
është shpesh jonormalisht e gjatë. Në
vend të 10 minutave apo diçka e tillë,  që
zgjat zakonisht, ky REM mund të zgjasë
dhe dy herë më shumë. Lëvizjet e syve
gjithashtu janë shumë jonormale - ose
shumë të rralla, ose shumë të shpeshta.
Në fakt, ato disa herë janë aq të shpeshta,
saqë e kanë marrë emrin "stuhia e lëviz-
jes së syve."

Por, ajo çfarë i vë në mëdyshje hu-
lumtuesit është se kur këta pacientë në
depresion zgjohen 5 minuta pas  episodit
të parë të gjumit REM, e kanë të pamun-
dur të shpjegojnë se çfarë kanë përjetuar.
Kjo paaftësi për të kujtuar ëndrrat në de-
presion është trajtuar studim pas studimi,
por është e paqartë nëse është për shkak
të ngurrimit të pacientëve për të folur me
hulumtuesit,  apo për shkak së nuk for-
mohet dhe nuk krijohet në të vërtetë asnjë
ëndërr. Këtu ka ndihmuar për të hedhur
dritë teknologjia e fundit: teknologjia e
imazheve të trurit ka ndihmuar për të he-
dhur dritë në këtë mister. Duke skanuar
pacientët në depresion ndërsa janë në
gjumë, ka treguar se zonat e tyre emo-
cionale të trurit, sistemet limbike dhe pa-
ralimbike, aktivizohen në një nivel më të
lartë gjatë gjumit REM, sesa kur janë
zgjuar. Aktiviteti i lartë në këto zona
është gjithashtu i zakonshëm në gjumin
REM tek njerëzit që nuk janë në depre-
sion, por ata në depresion kanë një akti-
vitet edhe më të lartë në këto zona.

Kjo mund të jetë e pritshme - pas të
gjithave, ndërsa janë në gjumin REM

këta individë kanë gjithashtu aktivitet të
lartë në zonat sipërfaqësore ekzekutive,
ato që lidhen me mendimin racional dhe
vendimmarrjen. Ata që nuk janë në de-
presion nuk e paraqesin këtë aktivitet në
studimet mbi imazhet e trurit REM. Janë
munduar për ta interpretuar këtë zbulim...
mbase si një përgjigje të aktivitetit të te-
pruar në zonat përgjegjëse për emocionet.
Kartrait kaloi afërsisht tre dekada duke
investiguar "se si një çrregullim i humo-
rit që ndikon në aftësinë njohëse, moti-
vim, dhe shumicën e gjendjes emocionale
gjatë kohës kur jemi zgjuar shfaqet në ën-
drra."

Ajo çfarë ishte e vështirë, ishte kup-
timi i thelbit për këtë paaftësi për të kuj-
tuar ëndrrat e gjumit REM, për shkak se
antidepresionet e shtypnin atë fazë të qar-
kut të gjumit, por kërkimet e mëvonshme
sugjeruan që kjo shtypje e REM-it mund
të jetë mekanizmi përgjegjës për riaktivi-
zimin e depresionit.

Kjo na sjell te qëllimi i ëndërrimit.
Kartrait shpjegon: Përveç ndryshimeve
në terminologji, të gjitha teoritë kon-
temporane të ëndërrimit kanë një fushë
të përbashkët - ato të gjitha theksojnë se
ëndrrat nuk janë për motive prozaike, jo

për leximin, shkrimin, aritmetikën, por
për emocionin, apo atë çfarë psikologët
i referohen si ndikim (affect). Ajo çfarë
mbartet nga orët e zgjimit tek gjumi
janë përjetimet e fundit që kanë një ndi-
kim emocional, shpesh janë ato me ton
negativ, por që nuk janë vënë re direkt
apo nuk janë zgjidhur komplet. Një qël-
lim i propozuar i ëndërrimit, të asaj
çfarë realizon ëndërrimi (që njihet si
funksioni rregullator i humorit të teorisë
së ëndrrave) është se ëndrra rregullon
shqetësimet në emocione, duke rregul-
luar ato që janë problematike. Hulum-
timi, po ashtu dhe ai i hulumtuesve të
tjerë këtu dhe në shtete të tjera, e mbë-
shtet këtë teori. Studimet kanë treguar
se humori negativ rregullohet gjatë
natës. Nuk i është kushtuar edhe shumë
vëmendje mënyrës se si kjo gjë është
realizuar. Unë supozoj se disa ekspe-
rienca shqetësuese zgjimi riaktivizohen
në gjumë dhe duke u bartur në REM, ku
bëhet e ngjashme me ndjesinë e kujti-
meve të mëparshme, stimulohet një rrjet
organizimi dhe shfaqet si një sekuencë
imazhesh të përbëra që ne i përjetojmë
si ëndrra. Kjo përzierje e fragmenteve
të kujtesave të reja dhe të vjetra e mo-

difikon rrjetin e kujtimeve me ndikime
emocionale, dhe kështu e rifreskon atë,
mbas së cilës ne mbahemi: "kush jam
unë dhe çfarë është dhe çfarë nuk është
e mirë për mua".  Në këtë mënyrë, ën-
dërrimi shpërndan ngarkesën emocio-
nale të ngjarjes dhe kështu e përgatit atë
që po fle për t'u zgjuar dhe për t'i parë
gjërat më me pozitivitet, gati për një fil-
lim të ri. Kjo nuk ndodh gjithmonë
brenda një nate; ndonjëherë një organi-
zim i madh i perspektivës emocionale të
vetë kuptimit tonë duhet të realizohet -
nga gruaja tek vejusha,  apo nga mar-
tesa në beqari, duke marrë shumë net.
Ne duhet të kërkojmë për ndryshimet e
ëndrrave brenda natës dhe gjatë kohës,
për të zbuluar nëse një ndryshim pro-
duktiv po ndodh. Në kuptime më të
gjëra, ky është përkufizimi i funksionit
që e rregullon humorin e ëndrrave,
thelbi i modelit të ri të mendjes 24 orë-
she, të cilën unë supozoj.

Kartrait vëzhgon rolin e gjumit dhe
ëndrrave në konsolidimin e asaj çfarë ne
e quajmë "vetja," me një tjetër paralaj-
mërim kundrejt kapacitetit vetërregullues
të kujtesës.

Tek ata që flenë mirë, mendja është
vazhdimisht aktive, duke rishikuar ek-
sperienca nga e djeshmja, duke zgjedhur
cilat informacione të reja janë të rëndësi-
shme për t'u ruajtur për shkak të spikat-
jeve të tyre emocionale. Ëndrrat nuk janë
të pakuptimta, as nuk merren tamam si
shprehje të dëshirave fëmijërore. Ato janë
rezultat i ndërlidhjes së eksperiencave të
reja me atë çfarë tashmë është e regji-
struar në rrjetin e kujtesës. Kujtesa nuk
është kurrë tamam si origjinalja, por një
akt i vazhdueshëm krijimi. Imazhet e ën-
drrave janë produkt i këtij krijimi.

Ato krijohen nga njohjet ndërmjet
disa përjetimeve të tashme me vlerë emo-
cionale, duke u krahasuar me kujtime me
nuanca të ngjashme me to. Këto rrjete
bëhen një mënyrë e zakonshme e të men-
duarit tonë, e cila i jep vazhdimësi sjel-
ljes sonë dhe neve na jep një ndjesi
koherente se kush jemi ne. Kështu, për-
masat e ëndrrave janë elemente skemash
dhe riprezantojnë eksperiencën e akumu-
luar dhe shërbejnë si një filtër dhe për të
vlerësuar të dhënat e ditës së re. Gjumi
është një aktivitet intensiv, duke ndërthu-
rur burime të mendimeve me vlera emo-
cionale, ndërsa i përshtaten apo sfidojnë
strukturën organizuese që paraqet identi-
tetin tonë. Një funksion i gjithë këtij ve-
primi, besoj, është për të rregulluar
emocionet shqetësuese, me qëllim për t'i
mbajtur larg nga prishja e gjumit dhe e
funksionimit gjatë zgjimit. 
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Delegacioni i përbërë nga Myftiu i
Myftinisë së Shkupit, mr. Qenan ef.
Ismaili; Myftiu i Myftinisë së Tetovës,
prof. dr. Qani ef. Nesimi; Myftiu i Myfti-
nisë së Gostivarit, mr. Shaqir ef. Fetahu;
Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame,
prof. dr. Shaban Sulejmani; Kryetari i Ku-
vendit të BFI-së, Fadil ef. Ramadani; si
dhe Drejtori i Sektorit për Diasporë në
kuadër të BFI-së, doc. dr. Selver Xhemaili,
gjatë muajit të Ramazanit ka vizituar disa
nga qendrat islame shqiptare në diasporë. 

ZVICËR:
Kështu, Myftiu i Myftinisë së Gosti-

varit Shaqir ef. Fetahu dhe Selver ef. Xhe-
maili më 16-20 maj vizituan qendrat
islame në Zvicër. Dekani i Fakultetit të
Shkencave Islame, prof. dr. Shaban Sulej-
mani, ndërkaq,  qëndroi në Zvicër gjatë
periudhës 23-26 maj. Orari i vizitave është
organizuar  nga Unioni i Bashkësive
Islame në Zvicër në krye me kryetarin e
tij, hfz. Mehas ef. Alija dhe sekretari h.
Ismail Ademi. Brenda këtij muaji nga de-
legacioni i BFI-së u vizituan këto xhami
të Zvicrës: Bashkësia Islame Shqiptare
Cyrih (Imam hfz. Nebi ef. Rexhepi, krye-
tar h. Ismail Ademi); Xhamia Shqiptare në
Lenzburg (Imam Besir ef. Emini), Xhamia
Wil (Imam mr. Bekim ef. Halimi, kryetar
h. Abdullah Mustafa); Xhamia “Debresh”,
Effretikon (Imam Sherif ef. Dehari, krye-
tar Muzafer Zulfiqari); Xhamia “Drita”,
Lucern (Imam Ajetullah Jusufi, kryetar
Mumin Veseli); Xhamia “Ikre”,  Bernë
(Imam  Sali ef. Ibrahimi, h. Bedrudin Rah-
managa); Xhamia “Uniteti”,  Lucern
(Imam Xhabir ef. Emini, kryetar h. Azem
Nasufi); Xhamia “Ikre”, Thun (Imam Azir
ef. Aziri, kryetar Hajredin Bexheti); Xha-
mia “Nur”, Diessenhofen (Imam hfz. Ejup
Abazi, kryetar  Qerim Kasami); Xhamia
“Dituria”, Gjenevë (Imam Rijad ef. Aliu,

kryetar Abdulkadër Bekteshi); Xhamia
“En-Nur”, Buchs (Imam Jumni ef. Sha-
bani, kryetar Gajur Abdullahu);  Xhamia
“Mesxhidi Nur”,  Frauenfeld (Imam Sami
Misimi, kryetar Fatmir Sanakosi); Xhamia
“Ikre-Lexo-Lessen”, Rorschach (Imam
Burim ef. Sherifi, kryetar Agim Kasami);
Xhamia Buhara, në Kradolf-Schönenberg,
Kanton Thurgau (Imam Mr. Amet ef Me-
meti, kryetar Mustafa Saliu); Xhamia e
Bylahut - Bülach, Kanton Cyrih (Imam
Fadil ef. Hasani, kryetar Aqif Hani). 

Gjatë këtyre vizitave në të gjitha xha-
mitë janë mbajtur ligjërata, tribuna dhe ta-
kime të ndryshme debative me
bashkatdhetarët tanë. 

GJERMANI:
Delegacioni i përbërë nga Myftiu i

Myftinisë së Shkupit, mr. Qenan ef.
Ismaili dhe kryetari i Kuvendit të BFI-së,
Fadil ef. Ramadani, në periudhën 23-28
maj  vizitoi disa qendra islame shqiptare
në Gjermani.   

Myftiu i Myftinisë së Shkupit,  mr.
Qenan ef. Ismaili, gjatë kësaj periudhe rea-
lizoi vizita në xhamitë shqiptare në qytetin
e Nyrnbergut (Nürnberg), përkatësisht në
xhaminë “Bashkimi” të Bashkësisë Islame
Shqiptare, ku imam është Sevgani ef.

Asani,  Xhaminë Shqiptare të Augsburgut
me kryetar Isni Tahirin, Xhaminë Shqip-
tare në qytetin Ludvigshafen, në të cilën
prin  imami Ridvan ef. Kurtishi; në qyte-
tin Stuttgart, Xhaminë Shqiptare ku imam
është Hazbi ef. Sulejmani; gjithashtu, në
Sttutgart është vizituar edhe qendra tjetër,
Qendra Islame Shqiptare, me imam Re-
xhep Sulejmanin. 

Kryetari i Kuvendit të BFI-së,  Fadil
ef. Ramadani, gjatë kësaj periudhe vizitoi
xhamitë shqiptare në qytetin e Frankfurtit,
imam i së cilës është Ahmet ef. Kaloshi;
Xhaminë Shqiptare në Offenbach,  ku prin
imam Sabri ef. Saliji; në qytetin e Muni-
chut, qendrën islame “Furkan”, e cila
udhëhiqet nga Afet Rushiti; në Munich,
Qendrën Islame Shqiptare Ballkan, ku
imam  është  Jakup efendiu; në qytetin In-
golstadt, qendrën islame “Asr”, ku  imam
është  Xhelal ef. Kaloshi. 

Delegacioni i përbërë nga prof. dr.
Qani ef. Nesimi, Myfti i Myftinisë së Te-
tovës dhe Drejtori i Sektorit për Diasporë
në kuadër të BFI-së, dr. Selver ef. Xhe-
maili, nga 24-28 maj po ashtu pati takime
me xhematet shqiptare të Gjermanisë.  Më
26 maj  delegacioni i BFI-së qëndroi për
vizitë në Xhaminë Shqiptare në Hamburg,
ku prezantoi në tribunën e organizuar nga
imami i kësaj qendre, Zulhajrat ef. Fejzul-
lahu. Në Berlin ata vizituan xhaminë
shqiptare “Isa Beu”  më 27 maj, ku për-
para xhematit të kësaj qendre ligjëruan. 

SKANDINAVI:
Delegacioni i përbërë nga prof. dr.

Qani ef. Nesimi, Myfti i Myftinisë së Te-
tovës dhe Drejtori i Sektorit për Diasporë
në kuadër të BFI-së, dr. Selver ef. Xhe-
maili, nga 24-28 maj realizoi takime me
xhematet shqiptare të Norvegjisë dhe të

Sukses i radhës i Medresesë Isa Beu - Pa-
ralelja e Shtrirë në Tetovë:  Më 8 qershor,
2019, në Universitetin e Tetovës është orga-
nizuar ceremonia e absolventëve. Pjesë e
kësaj ceremonie kanë qenë rreth 1.050 stu-
dente e studentë. 

Si zakonisht, pjesë e programit ka qenë
përzgjedhja e studentëve më të dalluar të gje-
neratës. 

Njëra prej dy studenteve të përzgjedhura
ka qenë medresantja e mëparshme Majmire
Ramadani, studente në Fakultetin Pedagog-
jik, programi studimor: Edukim Special dhe
Rehabilitim, me mesatare të përgjithshme
10:00. 

Absolventja ekselente e Fakultetit Peda-
gogjik, Majmire Ramadani, me këtë rast është
shprehur:  “Arritja e çdo absolventi, që sot
është mes nesh, ka meritën e prindërve tanë,
andaj, çdo njëri nga ne në të ardhmen duhet të
kontribuojë në profesionet e tyre për t’i ndih-
muar familjet dhe mbarë shoqërinë në vendin
tonë. Që nga koha e themelimit, universitetet
kanë qëndruar në mes të dëshirës për kërki-
min e të vërtetës dhe dëshirës sensitive për
mësim praktik, për përgatitje për jetë dhe
punë. Zhvillimi i universitetit e determinon
zhvillimin e gjithëmbarshëm të shoqërisë.

Universiteti është treguesi ynë që na e tregon
dritën e nevojshme për të ecur nëpër errësirat
e jetës. Të mos harrojmë se ne i kemi borxh
këtij vendi, popullit tonë, familjeve tona,
andaj këtë borxh obligohemi që ta kryejmë në
formën më të mirë, duke ia dhënë çdokush
hakun në profesionin e vet.”

Si ish-nxënëse e Medresesë Isa Beu - Pa-
ralelja e Shtrirë në Tetovë, absolventes Maj-
mire Ramadani BFI e RMV i uron suksese të
vazhdueshme dhe arritje të tjera profesionale,
duke i shprehur mirënjohje për përfaqësimin
dhe suksesin e saj si ish-medresante, sukses
ky që, thonë në BFI, shërben si dëshmi për
përpjekjen dhe mundin tonë në të kaluarën
dhe si motiv për të vazhduar në rritjen e cilë-
sisë. 

Haxhi Iseni ishte gjyshi i babës tim,
babës Sadik, hoxhë nga Nerezi – thotë Hati-
xhe (Iseni) Hajro, e martuar prej vitesh në
Saraj, e cila në Natën e Kadrit, në këtë Ra-
mazan që përcollëm, bëri hatme pas leximit
të Kuranit në moshën 71-vjeçare. Një meritë
e madhe, thotë ajo, i takon mentores Xheu-
here Rrahmani, për të cilën thotë se me
punën kolosale që bën arrin të nxjerrë talebe
të shumta në Xhaminë me Dy Minare të Sa-
rajit (Shkup). 

Ezanin e parë në Nerez të Shkupit e ka
thirrur Haxhi Hiseni – është krenare zonja
Hatixhe për origjinën e saj. Ajo nuk e lë pa
përmendur edhe nënën Rabije, e cila, thotë
ajo, Islamin e praktikonte në vepër: me të
falur, me të lutur, me shpirtin e gjallë fisnik
që kishte. Nënë Rabija lexonte Kuran ara-
bisht dhe shkrim tjetër nuk dinte, sqaron ajo.
Ajo merrej me bujqësi dhe gjithnjë jepte ze-
qatë, lëmoshë dhe thoshte “dora që jep,
asnjëherë nuk thahet”. Punën  e quante hak,
domosdoshmëri dhe trashëgim na la punën,
sinqeritetin dhe moralin. Fëmijës mund t’i
lësh trashëgim emrin e pastër dhe udhëzimin
fetar – dhe këto i kam nga babë Sadiku dhe
nënë Rabija, thotë Hatixhe hanëm. 

Këtë vit, në moshën 71-vjeçare, bëra
hatme – tregon Hatixhe Hajro. Iu ktheva
amanetit familjar, thotë. Për shkak se njeriu

pa fe është si lulja pa ujë. Nevoja për ilm, për
shkollim, nuk shuhet asnjëherë. Këtë e thotë
edhe Kurani,  se ndryshe nuk do të kishte
qenë libër i shenjtë. 

Nëse më lejohet, e kam një këshillë: Sa
më herët të fillojmë me mësimin e Kuranit,
sepse me vete nuk marrim asnjë send.  Si ka
thënë një pasha  i Stambollit?  ”M’i lini duart
mbi tabut, se me vete nuk mora asgjë.”  Se-
cili do t’i marrë me vete vetëm veprat që ka
bërë për Zot, për Allah, duke pasur udhëzim,
katalog, Kuranin famëlartë – thotë lexuesja
71-vjeçare e Kuranit, Hatixhe Hajro, nga Sa-
raji i Shkupit. 

Majmirja - medresante, studentja më e mirë

Hatixhe Hajro, hatme në moshën 71-vjeçare 

BFI: Me xhematet e diasporës 
gjatë Ramazanit 2019

Danimarkës.
Më 24 maj ky delegacion

vizitoi Qendrën Islame Kultu-
rore Shqiptare në Oslo, Nor-
vegji (Imam Ekrem ef.
Hasani, kryetar Nasir Jahiji).
Në namazin e xhumasë ligjë-
ruan dhe prin në namaz mysa-
firët. Para  iftarit myftiu Qani
ef. Nesimi, Selver ef. Xhe-
maili dhe imami i kësaj xha-
mie, Ekrem ef. Hasani, morën
pjesë në emisionin e Radio Ri-
lindjes -Norvegji. Para nama-
zit të teravisë u zhvillua
tribuna kushtuar netëve të
mëdha të muajit të Ramazanit.
Pas namazit të teravisë, ndër-
kaq, u realizua një takim i kën-
dshëm me bashkatdhetarët
tanë në lokalet e Shoqatës
Kulturore Shqiptare Ilirida.

Më 25 maj ky delegacion i
BFI-së vizitoi Qendrën Shqip-
tare Fetare dhe Kulturore -
Oslo (Imam Sabri ef. Jonuzi).
Po në të njëjtën ditë u realizua
edhe një takim me Ambasado-
rin e Maqedonisë së Veriut në
Oslo, z. Serxhim Muhamed.

Më 25 maj delegacioni
udhëtoi për në Kopenhagë të
Danimarkës.  Takimi i parë
ishte në iftarin e organizuar
nga xhamia qendrore,  me pje-
sëmarrje të udhëheqjes së tri
xhamive. 

***
Vizita e xhemateve tona në

diasporë ka pasur për qëllim
interesimin më për së afërmi
në lidhje me organizimin e
jetës fetare atje, që të  përcjellë
falënderimet dhe mirënjohjet
e organeve më të larta të BFI-
së për kontributet e dhëna në
lidhje me mirëmbajtjen e va-
trave të arsimit dhe të eduki-
mit fetar në RMV,
përkatësisht të Medreseve dhe
të Fakultetit të Shkencave
Islame në RMV.

Organet e BFI-së, pjesëta-
rët e delegacionit janë tejmase
falënderues ndaj imamëve,
kryesive të xhamive dhe të gji-
thë xhematit për respektin, mi-
rëkuptimin dhe mirëpritjen e
delegacionit të BFI-së.  Ata
meritojnë një falënderim të
veçantë për organizimin e
mrekullueshëm.
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Në bazë të nenit 149 pika 1 të Ligjit për arsim sipëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gazeta zyrtare e RMV nr. 82/18), Rregullores për 

kushtet dhe kriteret për regjistrim në studimet deridiplomike në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup, si dhe në bazë të vendimit të Drejtorisë së 
Dekanatit të Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup, të miratuar në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 24. 04. 2019, Dekanati i Fakultetit të 
Shkencave Islame - Shkup shpall: 

K O N K U R S 
për regjistrimin e studentëve në studimet deridiplomike në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup në vitin akademik 2019/2020 

Statusi i studimit dhe numri i studentëve që duhet të pranohen 
 I.   Statusi i studimit dhe numri i studentëve që duhet të pranohen: 

X Fakulteti i Shkencave Islame, Shkup 
 

Të rregullt 
Shuma e 

pagesës për 
semestër (euro)

Me 
korrespondencë 

Shuma e 
pagesës për 

semestër (euro) 

Numri i 
përgjithshëm i 

studentëve
1 STUDIME ISLAME 50 100 50 200 100 

Gjithsej: 50  50   100
II.    Kushtet dhe kriteret për regjistrim: 
1. Të drejtë regjistrimi për studime deridiplomike kanë kandidatët që kanë të kryer shkollën e mesme katërvjeçare, respektivisht  të gjithë ata 

që kanë mbaruar medresenë “Isa Beu” në Shkup, ose Paralelet e Shtrira të saj. 
2. Kandidatët regjistrohen si studentë të rregullt dhe si studentë me korrespondencë, me bashkëfinancim të studimeve. 
3. Në studime deridiplomike të fakulteteve mund të regjistrohen edhe kandidatë që kanë të kryer arsimim të lartë apo sipëror në fakultete dhe shkolla 

të larta të ngjashme. Këta kandidatë regjistrohen jashtë kuotës, më së shumti deri në 10% nga numri i përgjithshëm i studentëve të rregullt në 
fakultetin përkatës të përcaktuar në Konkurs. 

4. Kandidatët nga paragrafi i mëparshëm regjistrohen sipas suksesit nga arsimimi i mëparshëm. Ngjashmërinë e vërteton dhe e shpall Fakulteti. 
Kandidatët nga kjo pikë regjistrohen me bashkëfinancim të studimeve, varësisht a regjistrohen si student të rregull ose me korrespondencë. 

5. Mënyra e  seleksionimit të kandidatëve do të kryhet në bazë të suksesit nga arsimi i mesëm dhe me kontrollim të talentit të kandidatëve. Vlerësimi i 
suksesit të studentëve shprehet me pikë. Kandidatët mund të fitojnë më së shumti 100 pikë, edhe atë: suksesi i përgjithshëm në të gjitha lëndët (si 
dhe nga lëndët e rëndësishme për programin shkollor) merr pjesë me 60 pikë, ndërsa suksesi i arritur nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të 
kandidatëve merr pjesë me 40 pikë. 

6. Kandidatët do të rangohen me mbledhjen e pikëve të fituara nga këto dy baza. 
a1. Llogaritja e pikëve nga suksesi i arsimit të mesëm: 
Llogaritja e pikëve vetëm nga suksesi i arritur në arsimin e mesëm bëhet në këtë mënyrë: mblidhen të gjitha notat që janë përfshirë në dëftesat, nga 

të gjitha vitet, shuma e fituar pjesëtohet me numrin e notave dhe, kështu, suksesi mesatar i fituar shumëzohet me 12. Në këtë bazë mund të fitohen 
më së shumti 60 pikë. 

a2. Llogaritja e pikëve nga kontrollimi i talentit të kandidatit: 
Vlerësimi i suksesit nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të kandidatëve bëhet me fitimin e pikëve nga 0 deri në 40. Kontrollimi ka karakter 

eliminues. Nuk rangohen kandidatët të cilët kanë fituar më së paku 10 pikë. 
III. Seleksionimi i kandidatëve 
1. Për përcjelljen e realizimit të Konkursit Dekanati formon Komision Qendror të Konkursit. 
2. Për llogaritjen e pikëve nga suksesi i arritur nga arsimi i mesëm dhe nga suksesi i arritur nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të kandidatëve 

Dekanati formon Komision për kontrollimin e njohurive dhe të diturive.  
3. Komisioni Qendror i Konkursit e përcjell realizimin e Konkursit, kujdeset për respektimin e përpiktë të dispozitave të Konkursit, jep udhëzime dhe 

mendime në procesin e realizimit të tij.  
4. Rangimin e kandidatëve e kryen Komisioni Qendror i Konkursit i Fakultetit. 
5. Komisioni Qendror i Konkursit në tabelat e shpalljeve të Fakultetit e shpall rangimin sipas pikëve nga suksesi i arsimit të mesëm (shumën e fituar) 

dhe nga rezultatet e kontrollimit të njohurive dhe të talentit.  
6. Pas shpalljes së ranglistës preliminare të kandidatëve për regjistrim nga Komisioni Qendror i Konkursit, kandidati ka të drejtë për kundërshtim në 

afat prej 24 orësh. Në të kundërtën, e humb të drejtën për kundërshtim në procedurën e mëtejme të ankesave për rezultatet e shpallura.  
7. Kundërshtimi ka të bëjë vetëm me lëshimet teknike-gabime të bëra gjatë llogaritjes së pikëve dhe i njëjti i drejtohet Komisionit Qendror të 

Konkursit. Vendimi i Komisionit Qendror është përfundimtar. Vendimet për kundërshtimet shpallen në Fakultet.  
8. Pas skadimit të afatit për parashtrimin e kundërshtimeve dhe shqyrtimit të tyre Komisioni Qendror i Konkursit shpall Vendim për pranimin e 

studentëve (Ranglista përfundimtare), në bazë të së cilës bëhet regjistrimi i studentëve.  
9. Nëse pas përfundimit të afatit të parë të regjistrimit do të mbeten vende të paplotësuara, atëherë regjistrim të studentëve bëhet në afatin e dytë 

dhe të tretë regjistrues. 
10. Nëse në afatin e parë regjistrues, gjatë rangimit, në fund të listës së kandidatëve të pranuar ka më shumë kandidatë me numër të barabartë të 

pikëve (më së shumti pesë kandidatë), Fakulteti i regjistron të gjithë kandidatët e tillë. Por, nëse numri i kandidatëve të tillë është më i madh se 5 
(pesë), atëherë Fakulteti kandidatët e tillë i rangon sipas kritereve plotësuese: çmimet e fituara në garat republikane dhe ndërkombëtare, certifikatat e 
fituara për njohje të gjuhëve të huaja në nivel më të lartë etj. 

11. Studentët e rregullt regjistrohen duke paguar kompensimin për bashkëfinancim të studimeve, në shumë prej 100 euro për një semestër, 
respektivisht 200 euro për një vit akademik, me kundërvlerë në denarë, sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të RMV. Pagesa e kompensimit mund 
të kryhet në dy këste të barabarta.  

12. Kompensimin (dëshminë) nga paragrafi 1 i kësaj pike studentët e dorëzojnë gjatë periudhës së përgjithshme të studimeve.  
13. Dekanati nxjerr Udhëzim të veçantë për realizimin e Konkursit. 
IV.          Regjistrimi i studentëve me korrespondencë 
1. Student me korrespondencë mund të regjistrohet kandidati që i  plotëson kushtet për regjistrim dhe që ka kontratë për punësim në kohë të 

pacaktuar, si dhe kandidati i cili për shkaqe të arsyeshme nuk ka mundësi të regjistrohet si student i rregullt.  
2. Si shkaqe të arsyeshme nga paragrafi paraprak llogariten: invaliditeti, kur nuk është në gjendje ta ndjekë mësimin e rregullt; sëmundja e rëndë 

afatgjatë, e cila pamundëson vijimin e rregullt të mësimit më tepër se një semestër; të qenët prind i fëmijës derisa zgjat pushimi i lehonisë. 
3. Studentët me korrespondencë regjistrohen sipas kushteve dhe kritereve të njëjta si studentët e rregullt, ndërsa rangohen në lista të veçanta të 

rangimit. Studentët me korrespondencë regjistrohen me vetëfinancim të studimeve. 
4. Studentët me korrespondencë regjistrohen duke paguar kompensim për bashkëfinancim të studimeve, në shumë prej 200 euro për një semestër, 

respektivisht 400 euro për një vit akademik, me kundërvlerë në denarë, sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të RMV. Pagesa e kompensimit kryhet 
në dy këste të barabarta. 

5. Gjatë paraqitjes për regjistrim, si studentë me korrespondencë, kandidatët dorëzojnë dëshminë e punësimit në kohë të pacaktuar, ose vërtetimin 
mjekësor me shkaqet e theksuara në pikën 1, paragrafi 2.  

6. Studentët me korrespondencë gjatë regjistrimit lidhin kontratë me Fakultetin për të drejtat dhe obligimet e ndërsjella në realizimin e procesit 
edukativo-arsimor. 

V. Kandidatët me arsim të mesëm të kryer jashtë vendit 
a)       Shtetasit e huaj 
1. Shtetasit e huaj regjistrohen jashtë kuotave të përcaktuara në Konkurs. 
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2. Seleksionimi i shtetasve të huaj që paraqiten për studim kryhet me anë të kontrollit të diturive dhe aftësive. 
3. Gjatë paraqitjes, kandidatët e theksojnë se a janë bursistë të qeverisë së tyre, apo vetë i bartin shpenzimet e studimeve. Me fletëparaqitje 

dorëzojnë dëftesën e arsimit të mesëm të kryer, si dhe dëftesat për të gjitha klasat, certifikatën e lindjes me përkthim të vërtetuar (noterifikim), 
certifikatën e gjendjes shëndetësore dhe vërtetimin nga Ministria e Punëve të Brendshme për leje qëndrimi në RMV. Shtetasit e huaj diplomën  e 
shkollës së mesme të kryer, si dhe dëftesat për të gjitha klasat, duhet t’i kenë të nostrifikuara në RMV.  

4. Pagesa e studimeve për studentët e rregullt – shtetas të huaj për vitin shkollor 2019/20 është në vlerë prej 100 euro për një semestër, 
 respektivisht 200 euro për një vit akademik, kurse studentët me korrespondencë  paguajnë 200 euro për një semestër, respektivisht 400 euro për 
një vit akademik.  

5. Në këtë kategori të studentëve bëjnë pjesë edhe kandidatët, shtetas të huaj, prindërit e të cilëve apo vetë ata punojnë në përfaqësitë diplomatike 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

6. Shtetasit e huaj e mbajnë statusin e njëjtë deri në diplomim. Shtetasit e huaj pranohen në Listë të veçantë dhe numri i tyre nuk shkon mbi 10%. 
b)       Mërgimtarët dhe shtetasit e RMV-së me arsim të mesëm të  kryer në tërësi dhe me arsim të mesëm të kryer pjesërisht jashtë 

vendit 
1. Kandidatët, prindërit e të cilëve janë mërgimtarë tanë dhe kandidatët - shtetas të RMV, të cilët arsimin e mesëm të plotë e kanë kryer jashtë 

vendit, regjistrohen jashtë kuotave, me bashkëfinancim të studimeve. 
2. Seleksionimi i kandidatëve nga pika 1 kryhet me kontrollim të njohurive dhe të aftësive. 
3. Kompensimet për studim për këtë kategori të studentëve vlejnë rregullat si për kandidatët nga kreu -V-. 
4. Kandidatët nga pika 1 bashkë me fletëparaqitjen dorëzojnë diplomë të nostrifikuar,  si dhe dëftesa të nostrifikuara për katër vitet e kryera të 

arsimit të mesëm jashtë vendit. 
5. Kandidatët - shtetas të RMV-së, të cilët  një pjesë të arsimit të mesëm e kanë kryer jashtë vendit, regjistrohen me kushte dhe kritere të njëjta si 

dhe kandidatët me shkollë të mesme të kryer në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me atë që përveç dokumenteve të tjera, dorëzojnë edhe dëftesa 
të nostrifikuara për pjesën e arsimit të mesëm të kryer jashtë vendit. 

6. Këta kandidatë rangohen në ranglistë të veçantë, kurse do të pranohen ata kandidatë të cilët do të fitojnë aq pikë, të paktën sa edhe kandidati i 
fundit i pranuar në kuadër të kuotës së rregullt ose me korrespondencë. Numri i këtyre kandidatëve mund të arrijë më së shumti 10%. 

VI. Afatet për paraqitje, kontrollimin e njohurive e të aftësive dhe regjistrimi 

REALIZIMI I KONKURSIT PËR REGJISTRIM 
TË STUDENTËVE –  2019/20 

Afati I i regjistrimit Afati II i regjistrimit Afati III i regjistrimit
me kontrollimin e njohurive dhe 

të talentit
me kontrollimin e 

njohurive dhe të talentit 
me kontrollimin e 

njohurive dhe të talentit
Paraqitja e kandidatëve 2-4 shtator 2019 11-13 shtator 2019 19-23 shtator 2019
Kontrollimi i njohurive dhe i aftësive 5 shtator 16 shtator 24 shtator
Shpallja e listës preliminare 6 shtator 17 shtator 25 shtator
Shpallja e vendimit për pranimin e kandidatëve 10 shtator 18 shtator 26 shtator
Regjistrimi i kandidatëve 11 - 13.09.2019 19- 23.09.2019 27 - 30.09.2019

Numri dhe kushtet për regjistrimin e kandidatëve në afatin e dytë do të përcaktohet me Konkursin plotësues për regjistrimin e studentëve në studimet 
deridiplomike,  i cili do të shpallet në ueb-faqen e Fakultetit. 

  VII. Dokumentet për paraqitje dhe për regjistrim 
Gjatë paraqitjes për regjistrim në fakultet kandidatët i dorëzojnë këto dokumente: 
1. fletëparaqitje për regjistrim 
2. dëftesë origjinale dhe kopje, për të gjitha klasat 
3. dëftesë për shkollë të mesme të kryer, origjinale dhe kopje 
4. certifikatë nga libri amzë i të lindurve, origjinale dhe kopje 
5. referencë nga myftinia përkatëse. 
6. vërtetim për shtetësi të RMV (certifikatë ose vendim) 
7. vërtetim për pagesat: 
 1000 denarë në emër të taksave administrative. 
 600 denarë mjete plotësuese për secilën lëndë të theksuar në Listën shtesë-1 të Programit studimor përkatës, në emër të Komisionit për 

verifikimin e njohurive dhe të aftësive. 
Gjatë regjistrimit kandidatët e pranuar duhet të dorëzojnë: 
1. Fletëparaqitje për regjistrim (fletëparaqitjet merren në shërbimin për çështje studentore të Fakultetit). 
2. Tri fotografi (dy fotografi 6 x 9 dhe një  4 x 5 cm) 
3. Vërtetim për pagesën e mjeteve: 
 500 denarë në emër të dhënies së Indeksit. 
 400 denarë pagesa për fletoret e provimit. 
 300 denarë pagesa për Revistën mujore “Hëna e Re”. 
 100 denarë në emër të Parlamentit studentor në FSHI. 
 pagesë e mjeteve për semestrin e parë, varësisht nga statusi i studimit, të bëhet në xhiro-llogarinë e Fakultetit:  HALKBANK AD 

SHKUP 270070852730133. 
Vërejtje: Dokumentacioni origjinal,  i cili dorëzohet gjatë aplikimit,  i njëjti në fazën e regjistrimit u kthehet kandidatëve,  por pasi 

të kenë dorëzuar dokumentacionin e kompletuar. 
Lista 1 - Lloji dhe përmbajtja e testimit/seleksionimit plotësues të kandidatëve 

Provimi pranues do të mbahet vetëm nga Lënda e Kuranit-Qerim, edhe atë: 
A.      Lexim nga Kurani-Qerim, 
B.      Texhvid dhe 
C.      Pjesë të nxëna përmendsh nga Kurani-Qerim. 
Provimi në afatin e parë të pranimit do të mbahet më: 5. 09. 2019  (e enjte) ora 10.00, në afatin e dytë provimi do të mbahet më: 16. 09. 2019 (e 

hënë) në ora 10.00 dhe afati i tretë i provimit pranues do të mbahet më:  24. 09. 2019 (e martë) në ora 10.00 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave 
Islame - Shkup. (Për informata më të hollësishme vizitoni faqen zyrtare të Fakultetit  http://www.fshi.edu.mk). 

Ky akt shpallet në gazetën e Bashkësisë Fetare Islame “Hëna e Re”. 
Nga një kopje e Aktit u dorëzohet: 
-          Bashkësisë Fetare Islame të RMV, 
-          Myftinive të Bashkësisë Fetare Islame dhe 
-          Arkivit të Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup. 
                                                                          

    Assoc. Prof. Dr.sc. Shaban SULEJMANI – Dekan 
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