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Hixhreti, përplot porosi

ED I TOR IAL

Gjendemi në ditët e para të muajit Muharrem, kur ndër myslimanët anembanë rruzullit tokësor përkujto-
het njëra nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë islame – Hixhreti, apo shpërngulja e të dërguarit të Alla-
hut (xh. sh.), Muhamedit (a. s.), nga Meka (vendlindja) në Medinë.

Sa e rëndësishme është kjo ngjarje për shoqërinë myslimane, tregon edhe fakti se e njëjta është marrë pi-
kënisje e vitit hixhri. Pra, në këto ditë të para të vitit të ri hixhri 1441, duke përkujtuar këtë ngjarje që la gjurmë
në historinë islame, të përfitojmë nga porositë e shumta të Hixhretit, të cilat na frymëzojnë dhe na inspirojnë
për t`u angazhuar që sjelljet dhe veprimet tona t`i transformojmë, apo t`i "shpërngulim", nga ato të këqija, në
ato të mira; nga të dëmshme, në të dobishme; nga ndalimet e Allahut (xh. sh.), në hallallet (të lejuarat) e Tij.
Gjithnjë, pa harruar thëniet e të dërguarit të Allahut (xh. sh.): “Nuk ka emigrim pas çlirimit (të Mekës), por
ka mund, përpjekje, luftë dhe qëllim (nijet) të pastër”; "Mysliman (i mirëfilltë) është ai, nga gjuha dhe dora
e të cilit janë të qetë (të rehatshëm) myslimanët. Muhaxhir (emigrues i mirëfilltë), ndërkaq, është ai që i brak-
tis plotësisht ndalimet e Allahut.”

Kështu, ardhja e Hixhretit na sjell në vëmendje faktin që çdo besimtar duhet të jetë praktikues i porosive
të tij, duke bërë përpjekje, duke dhënë mund dhe duke luftuar me të keqen në veprimet e tij të përditshme. Kjo,
për të vetmin qëllim: largimi nga gjërat, veprat, e ndaluara, drejt veprave të mira, ashtu siç na mësojnë më-
simet islame.

Por, a kemi fuqi për ta bërë
një gjë të tillë? Gjithsesi se po.
Mjafton një vetëkontroll i sin-
qertë, për të vlerësuar dhe për
të qenë autokritikë objektiv
ndaj asaj që kemi bërë apo dë-
shirojmë të bëjmë, gjithnjë
duke u mbështetur në besimin
e sinqertë tek Allahu (xh. sh.)
dhe duke pasur parasysh po-
rositë dhe praktikën e Pej-
gamberit (a. s.). Në këtë
drejtim, të sakrifikojmë pak
nga komoditeti dhe luksi që i
kemi dhënë vetës, vetëm e
vetëm për të kënaqur unin tonë, duke i harruar të tjerët, që kanë nevojë për përkrahjen dhe ndihmën tonë.

Kjo ngjarje, pra Hixhreti, sivjet përkon me tridhjetepesëvjetorin e rihapjes së vatrës së mirënjohur arsimore
- Medresesë Isa Beu në Shkup, e cila, e kultivuar dhe e përkrahur nga kontributi i besimtarëve, ka lëshuar
degë edhe nëpër qytetet tjera. Me plot të drejtë mund të themi se ky institucion edukativo-arsimor është duke
i realizuar porositë e Hixhretit, me atë që për çdo vit shkollon djem dhe vajza, respektivisht përgatit kuadro të
reja për ta çuar përpara jetën fetare-islame në vendin tonë.

Redaksia e revistës “Hëna e Re”, me rastin e ndërrimeve të viteve hixhri të gjithë lexuesve u shpreh
urime të përzemërta, duke u dëshiruar suksese në punën e tyre prej migruesi të mirëfilltë, ashtu siç e ka de-

finuar këtë Muhamedi (a. s.).

Q. Osmani

Pamje nga falja e Kurban-Bajramit 2019 (1440) në Xhaminë Mustafa Pasha në Shkup.

Të dashur besimtarë, vëllezër e
motra, miq e dashamirë!
Sot është ditë feste, është dita e
Kurban-Bajramit, është dita që
ngërthen në vete kushtin e pestë
islam- Haxhin, ngërthen therjen e
kurbanit si simbol të gatishmërisë
së çdo myslimani që të flijojë
edhe më të shtrenjtën për të
dëshmuar bindjen e vet se Allahu
është Një, se është Sundimtar i
Vetëm i të gjitha botëve.

E gëzofshi Bajramin!
Të gëzuar qofshi deri në Ditën e
Gjykimit!
Zoti qoftë i kënaqur me ne!

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

(11 gusht 2019)

Urim

Hixhreti sivjet përkon me tridhjetepesëvjetorin e rihapjes së
vatrës së mirënjohur arsimore - Medresesë Isa Beu në
Shkup, e cila, e kultivuar dhe e përkrahur nga kontributi i
besimtarëve, ka lëshuar degë edhe nëpër qytetet tjera. Me
plot të drejtë mund të themi se ky institucion edukativo-
arsimor është duke i realizuar porositë e Hixhretit, me atë
që për çdo vit shkollon djem dhe vajza, respektivisht
përgatit kuadro të reja për ta çuar përpara jetën fetare-
islame në vendin tonë.
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Ambasadorja e re e Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës në Shkup, Kejt
Meri Bërns (Kate Marie Byrnes), ka vi-
zituar më 24 korrik, 2019, Bashkësinë
Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut. Në Rijaset ajo është
pritur nga Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, Kryetar i BFI të RMV. 

Kryetari Sulejman ef. Rexhepi am-
basadores së re amerikane i ka paraqi-
tur ‘letërnjoftimin’ e BFI-së, duke folur
rreth arritjeve dhe sukseseve, por dhe
rreth sfidave që e presin BFI-në. Efendi
Rexhepi në veçanti ka folur edhe për
punën e Medresesë Isa Beu dhe të Fa-
kultetit të Shkencave Islame. Me këtë
rast ai është shprehur që BFI është e
gatshme për bashkëpunim dhe që është
aleate shumë e fuqishme e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës.

Në të njëjtën kohë, Reis’ul-Ulemaja
i ka paraqitur përgëzimet e veta dhe të
institucionit që udhëheq Ambasadores
Bërns për detyrën e re, duke i uruar suk-
sese në punë.

Ambasadorja Bërns është falënde-
ruar për ‘letërnjoftimin’ e detajuar dhe

ka ngelur me shpresë që bashkëpunimi
ndërinstitucional do të vazhdojë.

Në fund, Kryetari i BFI-së, Sulej-
man ef. Rexhepi, ambasadores ameri-
kane në Shkup, Kejt Meri Bërns, i ka

dhuruar një Kuran të artë, pastaj Logon
e BFI-së dhe librin e tij “Në Mes të
Askundësisë” në gjuhën angleze (In the
Middle of Nowhere), si shenjë mirën-
johjeje për vizitën e parë të saj në BFI.    

Ambasadorja e re e SHBA-ve
në Shkup viziton BFI-në

Jemi të shokuar me faktin që ditëve të fundit po publikohen
e po shpërndahen njoftime nëpër Tetovë, se Kazino Winner do
të organizojë aheng me 11 gusht të këtij viti me rastin e festës së
shenjtë islame, Kurban-Bajramit. 

Një veprim të këtillë e konsiderojmë një fyerje të rëndë të
parimeve dhe të traditës islame, si dhe të bindjeve të besimtarëve
myslimanë në përgjithësi.

Qëndrimi ynë si institucion, që përkujdeset për mbarëvajt-
jen e jetës fetare islame, është tërësisht në përputhje me qëndri-
min dhe parimet islame se kazinotë dhe lojërat e fatit
përfundimisht ndikojnë rrezikshëm në shkatërrimin e familjes
shqiptare e myslimane në përgjithësi, andaj vendi i tyre duhet të
jetë sa më larg vendbanimeve tona.

Tentimi i kazinosë së përmendur për të organizuar “bajram
party”, apo diçka të ngjashme, që lidhet me festën e Bajramit,
paraqet mungesë flagrante të respektit ndaj fesë islame dhe, për
më tepër, është ofendim dhe provokim i hapur ndaj fesë dhe be-
simtarëve tanë. 

Jemi të bindur se popullata myslimane e komunës së Teto-
vës, e cila aq shumë po vuan nga përhapja e lokaleve që merren

me bixhoz e me lojëra të fatit, të cilat në veçanti po e godasin ri-
ninë tonë, do të dijë t’i përgjigjet drejt këtij organizimi të shëm-
tuar dhe do ta dëshmojë qëndrimin e vet kundërshtues duke e
bojkotuar atë.

Bashkësia Fetare Islame e RMV-së
(9 gusht 2019)

Reagim: Jo “bajram-party”!
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Të dashur besimtarë, vëllezër e
motra, miq e dashamirë! 

Sot është ditë feste, është dita e Kur-
ban-Bajramit, është dita që ngërthen në
vete kushtin e pestë islam-Haxhin,
ngërthen therjen e kurbanit si simbol të
gatishmërisë së çdo myslimani që të fli-
jojë edhe më të shtrenjtën për të dë-
shmuar bindjen e vet se Allahu është
Një, se është Sundimtar i Vetëm i të gji-
tha botëve. Por, Kurban-Bajrami është
edhe festë e dashurisë dhe mirëkuptimit
mes besimtarëve, është rast që të bë-
hemi të gjithë një, pikërisht siç janë
bërë një me miliona myslimanë me ha-
xhilerët tanë të cilët për momentin po

qëndrojnë në tokën e shenjtë islame.
Duke e festuar këtë Kurban Bajram, na-
tyrisht që zemra dhe mendja jonë janë
me haxhilerët nga Maqedonia e Veriut,
ndër të cilët kemi edhe prindërit tanë,
vëllezërit e motrat, djemtë e vajzat tona.
Institucioni i Bashkësisë Fetare Islame
është në vazhdimësi në lidhje të drejt-
përdrejtë me të gjithë ata dhe përkujde-
set për shëndetin e tyre dhe kryerjen e
suksesshme e të drejtë të këtij kushti të
Islamit. Elhamdulilah, ata të gjithë janë
shëndoshë e mirë dhe po bëjnë një
Haxh që sivjet është i veçantë për ku-
shtet që po ju ofrohen. Po i presim me
padurim dhe gëzim. 

Por, vëllezër e motra, në këtë ditë të veçantë për ne,
me ose pa dashje, po vërehet një hije e pakënaqësisë që po
prek në ndjenjat tona më fisnike. Këtë Kurban-Bajram ne
po e festojmë në një atmosferë zymtësie që po e kaplon
vendin tonë dhe detyrimisht po reflekton edhe mbi be-
simtarët myslimanë. Shqetësimet dhe paqartësitë politike
po ndikojnë në jetën tonë, kriminaliteti dhe korrupsioni
evident po ndjellin pasiguri te njeriu i rëndomtë, gjendja
ekonomike po vështirësohet dhe varfëria po i godet pikë-
risht ata që janë në situatë më të rëndë. Si pasojë e këtij
ambienti dhe kësaj atmosfere, rinia jonë po largohet nga
vendi në kërkim të një jete më të mirë, anipse është e ve-
tëdijshme se guri peshon në vendin e vet. Druaj, vëllezër
e motra, se bajramet tona në të ardhmen do t’i festojmë
me gjithnjë e më pak bijë e bija tonat. Ky Kurban-Ba-
jram,  në të cilin ne po e dëshmojmë besimin në Zot dhe
bindjen tonë se vetëm të bashkuar do t’ia dalim të ven-
dosim rregullin aq të nevojshëm në jetën tonë, le të jetë
edhe një thirrje faktorit tonë politik që të reflektojë lidhur
me problemet e vështirësitë që po na mundojnë. Allahu
(xh. sh.) qoftë me popullin tonë në këto ditë sprovash,  në
të cilat lutjet tona i drejtohen vetëm Krijuesit, ashtu siç
thuhet në ajetin 186 të sures Bekare të Kuranit famëlartë:
“Kur robërit e Mi besimtarë të pyesin për Mua, thuaju se

Unë jam afër, u përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më
lutet Mua. Prandaj, le t’i përgjigjen thirrjes Sime dhe le të
më besojnë Mua, për të qenë në rrugë të drejtë.” 

Të nderuar besimtarë, vëllezër e motra, shqiptarë e
turq, boshnjakë, torbeshë e romë, fort të dashur e të re-
spektuar pjesëtarë të diasporës tonë, që përherë po ndani
me ne hallet dhe brengat: E gëzofshi këtë bajram dhe
shumë bajrame të tjera me familjet tuaja, me më të da-
shurit tuaj, me miq e shokë, me fqinj. Mëshira e Allahut
(xh. sh.) qoftë mbi ju dhe mbi të gjithë ne dhe na përcjel-
ltë në rrugën dhe përpjekjet tona për të ecur shtigjeve të
besimit e të dashurisë, të mirëkuptimit e të tolerancës, që
do të përfshijnë edhe të gjithë bashkëqytetarët tanë të për-
katësive të tjera fetare e kombëtare. Allahu qoftë i këna-
qur me të gjithë ju,  vëllezër e motra,  në këtë ditë të
Kurban-Bajramit dhe jua pranoftë ibadetet tuaja të sin-
qerta, kurse haxhilerëve tanë të shtrenjtë e të nderuar, të
cilët sivjet e thyen rekordin me masivitetin me të cilin iu
bashkëngjitën karvanit të dashurisë dhe besimit, Krijuesi
ynë ua bëftë kabull Haxhin dhe kurbanet e tyre. Qofshi të
gëzuar, vëllezër e motra; bindja ndaj Allahut (xh. sh.) dhe
drita e besimit islam le të ndriçojnë gjithmonë zemrat
tona!

Mesazhi i Bajramit

Mesazhi i Kurban-
Bajramit 2019 (1440) nga
Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetar i Bashkësisë
Fetare Islame të
Republikës së
Maqedonisë së Veriut, i
përcjellë nga Dekani i
Fakultetit të Shkencave
Islame, prof. dr. Shaban
ef. Sulejmani.
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Krerët e shtetit urojnë 
festën e Bajramit

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo
Pendarovski, ka uruar qytetarët e përka-
tësisë fetare islame në Republikën e Ma-
qedonisë së Veriut me rastin e festës së
madhe myslimane të Kurban- Bajramit,
me dëshirën që festën e cila e potencon
dhurimin dhe solidaritetin qytetarët ta
kalojnë me shëndet, mirëqenie dhe har-
moni, duke iu ndihmuar të gjithë atyre
që iu nevojitet ndihma, mbështetja dhe
dashuria e pakusht. 
“Më lejoni që ta shfrytëzoj këtë mun-
dësi, që të ju ftoj që edhe më tutje me
përkushtim të punojmë në mirëkuptimin
dhe respektimin e ndërsjellë, pa dallim
përkatësisë fetare dhe etnike. Besoj se
me  përpjekjet e përbashkëta përfundi-
misht të ndërtojmë një shoqëri në të
cilën secili ndjehet i barabartë dhe i
lirë”, theksohet në urimin e Pendarov-
skit. 
Siç kumtoi Kabineti i Shefit të Shtetit,
Presidenti urim i ka dërguar edhe Krye-
tarit të Bashkësisë Fetare Islame, Rei-
s’ul-Ulema Haxhi Sulejman efendi
Rexhepi.
“Më lejoni, Juve personalisht, anëtarëve
të Rijasetit, myftilerëve, imamëve dhe të
gjithë qytetarëve të përkatësisë fetare islame në Republi-
kën e Maqedonisë së Veriut t’u dërgoj urime të përzemërta
me rastin e festës së madhe të Kurban-Bajramit. Dëshiroj
që Bashkësia Fetare Islame edhe më tutje me përkushtim
ta kryejë misionin e saj, duke u kujdesur barabar për të
gjithë besimtarët e saj dhe të kontribuojë për Republikë të
Maqedonisë së Veriut të zhvilluar, të prosperuar dhe de-
mokratike”, ka thënë Presidenti në urimin e tij drejtuar
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.Rexhepi.

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, në mesazhin e tij të
urimit ka theksuar se
festa e Bajramit bën pjesë ndër ato ditë të veçanta që kanë
në vete bukuri dhe fuqi të veçantë,  për shkak se pikërisht
të atilla janë paramenduar të jenë festat, qofshin ato shte-
tërore, fetare apo festa të bashkësisë së caktuar etnike,
përkatësisht, të jenë festive, të kremtohet bukuria e jetës,
të shprehet respekt ndaj të tjerëve, të ketë mirëkuptim për
nevojat e të gjithëve, të shtrihet dora e pajtimit ndaj të
ndryshmëve, të ndërtohen ura të afrimit dhe të krijimit të
përbashkët.
“Qytetarë të nderuar, më lejoni që t’ju uroj Kurban-Bajra-
min, t’ju uroj ditë të bukur festive përplot paqe dhe lum-

turi për ju dhe për të afërmit tuaj, ndërsa
shtëpitë të jenë përplot hare dhe buzëqe-
shje, mirëqenie, përparim dhe sukses në
çdo fushë të jetës”, ka theksuar kryeparla-
mentari Xhaferi. 

Kryeministri Zoran Zaev në mesazhin e tij
të urimit, ndërkaq, ka nënvizuar se Kur-
ban-Bajrami është festa e solidaritetit, nje-
rëzimit, kujdesit për të tjerët, unitetit dhe
barazisë. “Të gjithë besimtarët e komunite-
tit fetar islam i përgëzoj për festën e Kur-
ban-Bajramit, u uroj një ditë të lumtur dhe
të mirëqenë për këtë festë”, është thënë në
mesazhin e kryeministrit Zoran Zaev.

Me urim ka dalë edhe drejtori i Komisionit
për Marrëdhënie mes Bashkësive Fetare
dhe Grupeve Religjioze, Darian Sotirov-
ski,  drejtuar Kryetarit të Bashkësisë Fe-
tare Islame të RMV, Reis’ul- Ulema haxhi
Sulejman efendi Rexhepi, anëtarëve të Ri-
jasetit, myftilerëve, imamëve dhe gjithë
qytetarëve që e festojnë Kuran-Bajramin.
“Kjo festë le të sjellë shumë gëzim, mirë-
qenie dhe paqe në shtëpitë tuaja dhe në
shtëpitë e më të afërme tuaj. Dashuria dhe

kujdesi për më të afërmit le të jetë nxitje për lumturi dhe
mirëqenie të përgjithshme për secilin qytetar në shoqëri, le
të përkujtojë vazhdimisht për rëndësinë e madhe të besi-
mit të ndërsjellë, kuptimit, dialogut dhe tolerancës, si ku-
shte thelbësore për paqe, bashkëjetesë dhe lumturi”,
theksohet në urim.

Më 24 korrik, 2019, Agjencia e
Standardit Hallall, në kuadër të Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, i ka ndarë Hotel
Gold-it nga Shkupi certifikatën: Ve-
primtari Shërbyese me Standard Hallall.
Certifikata i është dorëzuar pronarit,
Bejto Morina, nga Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi, në prani të Drejtorit
të Agjencisë së Standardit Hallall, Mu-
hamer ef. Veseli. 

Agjencia e Standardit Hallall më
parë kishte nxjerrë Udhëzuesin për Cer-
tifikimin Hallall të veprimtarive shër-
byese (hotel, motel, bujtinë, kamping,
restorant...) dhe Hotel Gold nga Shkupi
kishte rezultuar firma e parë me këtë
standard jashtëzakonisht të rëndësi-
shëm. Klasifikimi ka përfshirë: dhomat,
kuzhinën, hapësirat e përbashkëta, kua-
drin udhëheqës dhe të punësuarit në ob-

jekt. Për dhomat janë paraparë 15 ku-
shte, për kuzhinën 6, për hapësirat e
përbashkëta 14, për kuadrin udhëheqës

dhe të punësuarit në objekt 7.
Agjencia e Standardit Hallall va-

zhdon aktivitetin.     

‘Gold’, hoteli i parë ‘Hallall’ në RMV

Njoftim

Agjencia për Hallall Standard në
RMV njofton opinionin e gjerë se nuk ka
lëshuar Certifikatë për hallall standard në
emër të IKL Gorni Pollog - Thertore, me
adresë rr. Beliçica p.n. 1230 Gostivar. 

Certifikata e lëshuar më datë 21.05.
2019, nr.01-04/16, në gjuhen angleze, e
përdorur në R. Turqisë, plotësisht është e
falsifikuar dhe si e tillë nuk është valide. 

Lidhur me këtë do të ngrihet aktpadi
ndaj thertores së lartpërmendur para or-
ganeve dhe institucioneve kompetente në
RMV.

Agjencia për Hallall Standard

Известување

Агенција за Халал Стандард во
РСМ ја известува јавноста дека нема
издадено Сертификат за халал
стандард за фирмата ИКЛ Горни
Полог-Кланица со седиште на ул.
Беличица б. б. 1230 Гостивар.

Сертификатот на име на
Агенцијата за халал стандард на
англиски јазик од 21.05.2019 година,
под бр. 01-04/16, на англиски јазик,
која е употребена во Р. Турција,
целосно е фалсификат и како таков не
е валиден.

Во однос на ова против Кланицата
ќе биде поднесена тужба пред
надлежните државни органи и
институции на РСМ.

Агенција за халал стандард

Duyuru

KMC Helal Standard Enstitüsü, ul.
Beliçica No. 1230 Gostivar adresinde
faaliyet gösteren İKL Gorni Polog-Kla-
nica mezba şirketine Helal Standard Ser-
tifikası vermediğini kamuyona
duyurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kullan-
ılmak üzere Helal Standard Enstitüsü
adına İngilizce olarak 21.05.2019 tarihli
ve 01-04/16 no’lu verildiği iddia edilen
Sertifika sahtedir ve geçersizdir.

Bu vesileyle ilgili mezba şirketi aley-
hine KMC Savcılığı ve ilgili kurum ve
kuruluşları nezdinde gerekli yasal işlem-
leri başlatmış bulunuyoruz.

KMC Helal Standard Ajansı

(31.07.2019) 
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Jo një herë kemi dëgjuar në internet
dërdëllitjet e “ekstremistëve “ të
ndryshëm shqiptarë,  të cilët kanë

ofenduar pjesëtarët e komuniteteve të
ndryshme fetare që ekzistojnë dhe ba-
shkëjetojnë në trungun tonë kombëtar.
Dhe, gjithmonë ato ekskursione ekstre-
miste të individëve të trullosur nga një
bindje a ideologji defektuoze kanë marrë
përgjigjen e duhur nga opinioni shqiptar
dhe nga intelektualët tanë.

Në këtë vazhdë, ditëve të fundit opi-
nionin tonë e trazuan deklaratat e dy
shqiptarëve, të cilët, sipas emrave,  duket
se i takojnë besimit katolik. Këta dy in-
dividë,  të cilët u cilësuan si “ekstremistë
katolikë”,  derdhën mllefin e tyre të jo-
tolerancës dhe fillimisht i shanë e i ofen-
duan shqiptarët myslimanë të
Maqedonisë e të Kosovës,  duke u kër-
cënuar se do t’i vrasin e do t’i zhdukin

po erdhën në plazhet shqiptare. Në para-
qitjen e tyre të dytë ata e zgjeruan gamën
e frustracioneve të tyre edhe mbi shqip-
tarët myslimanë të Shqipërisë. 

U shqetësuan njerëzit tanë të rën-
domtë, u dëgjuan muhabete të cilat për-
herë dëgjohen pas përhapjes së
thashethemeve, lexuam komente të pa-
përmbajtura të “ekstremistëve” të palës
tjetër.  Por, për fat, shteti shqiptar dhe or-
ganet kompetente e cilësuan drejt para-
qitjen e dy “ekstremistëve katolikë” dhe
ndërmorën aksion serioz për t’i paranda-
luar këta përhapës të urrejtjes ndërfetare.
Mbetet të shohim çfarë do të zbulojnë
më tepër organet shqiptare të sigurisë - a
do të detektojnë ata ndonjë celulë ek-
stremiste. Nëse këto paraqitje janë të nxi-
tura nga ndonjë organizatë, gjë të cilën
askush nga ne nuk e dëshiron, atëherë,
pa dyshim, kemi të bëjmë me një vepër

të rëndë kriminale, që mëton të ngjallë
urrejtje mes shqiptarëve. Pra, le të ve-
projnë ligji dhe organet e sigurisë, si-
kurse veprojnë kur janë në pyetje
ekstremistët e fshehur nën petkun e Isla-
mit.

Më ka rastisur shpesh të flas e të de-
klarohem për veprime të këtilla të cilat e
rrezikojnë harmoninë fetare aq të njohur
të shqiptarëve. Dhe, asnjëherë nuk kam
nxituar të gjykoj e t’i përgjithësoj gjërat,
asnjëherë nuk e kam drejtuar gishtin nga
një komunitet i tërë fetar për shkak të ve-
primit të disa individëve që kanë folur e
vepruar në emër të atij komuniteti. Edhe
kësaj here nuk po bëj ashtu.  Sepse,  në të
kundërtën, logjikisht, do më duhej të paj-
tohem me përpjekjet shumëvjeçare të
qarqeve të ndryshme që të anatemojnë
fenë time se pse ndonjë pjesëtar i saj
paska ide ekstremiste ose qenka i radi-

kalizuar. Jo, veprimi i pamatur i disa in-
dividëve - qofshin myslimanë, katolikë
apo ortodoksë - nuk e dëshmon përcakti-
min e të gjithë pjesëtarëve të atyre besi-
meve. Këtë bindje e kam të ndërtuar në
bazë të parimeve islame dhe këtë përpi-
qem ta dëshmoj.

Por, duke marrë parasysh shpejtësinë
marramendëse të përhapjes së dezinfor-
matave e të nxitjes së urrejtjes – të cilat,
mjerisht, po i mundëson sot elektronika
dhe teknologjia - mendoj që në raste të
këtilla është i domosdoshëm veprimi dhe
shprehja e menjëhershme e qëndrimit
kundërshtues nga ana e të gjithë neve që
udhëheqim me Bashkësitë Fetare në të
cilat janë të organizuar shqiptarët. 

Sepse, ne krerët e Bashkësive Fetare,
duke folur në emër të komuniteteve tona,
në mënyrën më efikase do të paranda-
lojmë mundësinë e nxitjes së përçarjeve,
duke e shpjeguar tolerancën që e urdhë-

ron feja, sepse ne më mirë se çdokush
tjetër jemi të vetëdijshëm që keqpërdo-
rimi i fesë dhe manipulimi me ndjenjat
fetare të besimtarëve është shtegu që
shpie drejt humnerës. Ne, zyrtarët e Ba-
shkësive Fetare, e kemi të qartë më
shumë nga të tjerët se sa përpjekje kanë
bërë paraardhësit tanë dhe sa shumë po
përpiqemi ne vetë për të vazhduar kulti-
vimin e përbashkësisë dhe të tolerancës
ndër shqiptarë. Andaj, para së gjithash
dhe mbi të gjitha, mbi ne bie detyrimi
për të mbrojtur pastërtinë e fesë nga nje-
rëz që nuk ia kanë idenë se çfarë udhë-
zon dhe çfarë urdhëron feja. 

Dëshiroj që paraqitja e fundit e “ek-
stremistëve katolikë” të mbetet vetëm
një dërdëllitje individuale dhe derdhje
frustracionesh nga ana e dy njerëzve që e
kanë humbur udhën në oborr, por nëse
pas tyre fshihet ndonjë dirigjent, atëherë
duhet të gjithë të jemi të vetëdijshëm se

ai dirigjent është skajshmërisht i djallë-
zuar dhe armiqësor ndaj kombit tonë.
Është krim mbi krimet të sulmosh har-
moninë ndërfetare shqiptare, të cilën
ndër shekuj e kanë kultivuar myslimanë,
katolikë e ortodoksë, andaj të gjithë ne
duhet të reflektojmë në këtë drejtim. 

Sidoqoftë, plazhet shqiptare do të va-
zhdojnë të frekuentohen nga shqiptarët
myslimanë të Kosovës e të Maqedonisë
së Veriut dhe ne do të vazhdojmë të
mbajmë në zemër Shqipërinë, sikun-
dërqë do të jemi edhe më të hapur e më
mikpritës për shqiptarët e Shqipërisë,
qofshin katolikë a ortodoksë.  Ky le të
jetë reflektimi ynë nismëtar; për të tjerat,
le të reflektojë shteti shqiptar.

Dhe, të mos harrojmë: Zoti urdhëron
dashurinë dhe mirëkuptimin mes të gji-
thë njerëzve, kurse dashuria dhe mirë-
kuptimi mes vëllezërve të një gjuhe e të
një kombi janë të vetëkuptueshme.

KKOOLLUUMMNNAA  

Dërdëllitjet 
e “ekstremit
katolik”

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

Dëshiroj që paraqitja e fundit e “ekstremistëve katolikë” të mbetet
vetëm një dërdëllitje individuale dhe derdhje frustracionesh nga ana e
dy njerëzve që e kanë humbur udhën në oborr, por nëse pas tyre
fshihet ndonjë dirigjent, atëherë duhet të gjithë të jemi të vetëdijshëm
se ai dirigjent është skajshmërisht i djallëzuar dhe armiqësor ndaj
kombit tonë.  Sidoqoftë, plazhet shqiptare do të vazhdojnë të
frekuentohen nga shqiptarët myslimanë të Kosovës e të Maqedonisë
së Veriut dhe ne do të vazhdojmë të mbajmë në zemër Shqipërinë,
sikundërqë do të jemi edhe më të hapur e më mikpritës për shqiptarët
e Shqipërisë, qofshin katolikë a ortodoksë…



tike”, ku  evokon “heronjtë e krishterë”
dhe nevojën e ripërsëritjes së historisë,
kur “raca e bardhë” dominonte pjesën tje-
tër të botës.

Këtë “lavdi” të humbur e vajtojnë
herë pas here edhe shumë liderë të së dja-
thtës ekstreme në Evrope dhe në SHBA.
Ata nuk humbasin asnjëherë rastin që të
ushqejnë ndarjen etnike, fetare dhe ra-
core, urrejtjen ndaj “tjetrit”.

Politikanë si Mateo Salvini në Itali,
Marin lë Pen në Francë apo Gert Vilders
në Holandë, i fajësojnë vazhdimisht emi-
grantët për të gjitha të zezat nga të cilat
vuajnë vendet e tyre.

Dhe, kur ndodh masakra e radhës
ndaj dhjetëra njerëzve të pafajshëm, ata
zhduken nga ekranet dhe mediat sociale.
Ose shpëlajnë gojën,  duke thënë se bëhet
fjalë vetëm për të sëmurë mendorë. Ata
nuk mbajnë asnjëherë përgjegjësi për po-
larizimin e thellë që i kanë sjellë shoqë-
risë, kombit të tyre.

Në kushtet e një polarizimi të tillë ek-
strem, ndodhën edhe dy sulmet e fundit
terroriste nga supremacistët e bardhë në
SHBA. Ky polarizim, u ushqye edhe nga
lapsusi i papredecent i presidentit ameri-
kan Donald Trump, që para mijëra mbë-
shtetësve në një tubim dhe në transmetim
televiziv të drejtpërdrejtë u kërkoi të
ktheheshin “andej nga kanë ardhur” katër

grave kongresmene të Partisë Demokra-
tike, tri prej të cilave kanë lindur në fakt
në SHBA, ndërsa e katërta ka gati tri de-
kada në atë vend.

Në përpjekje për të justifikuar gjuhën
e ashpër dhe dhunën, politikanët dhe
ideologët e të djathtës ekstreme në
Evropë, apo lëvizjes së supremacistëve të
bardhë në SHBA, i bëjnë vazhdimisht je-
honë tezës tashmë të diskredituar të so-
ciologut të ndjerë amerikan Samuel
Hantington të “përplasjes së qytetëri-
meve”, apo të “fundit të historisë” të po-
litologut po amerikan Frensis Fukujama,
dhe triumfit të plotë dhe përfundimtar të
Perëndimit ndaj civilizimeve të tjera.

Në fakt, “ISIS i bardhë” (lëvizja su-
premaciste) po dëshmon se nuk ka as më
shumë dhe as më pak se sa objektivat e
vetë ISIS-it origjinal: polarizimin e po-
pujve dhe ndarjen e tyre në bazë të feve,
racave dhe kombeve, dhe nxitjen e për-
bashkët për t’i futur kombet në konflikt,
për shkak të kulturës dhe civilizimit që
ato përfaqësojnë.

Në rast se njëri prej autorëve të masa-
krave të kësaj fundjave do të ishte ndjekës
i ideologjisë së Islamit radikal, burimet e
qeverisë amerikane dhe aleatëve të saj do
të mobilizoheshin pa asnjë vonesë.

Fuqia e tmerrshme e shtetit, do të
binte shumë shpejt mbi terroristët dhe fi-

nancuesit e tyre. Vendet e lutjeve do të vi-
heshin nën vëzhgim. Disa zyrtarë mund
të shkonin deri aty sa të bëjnë thirrje për
një ndalim të plotë të hyrjes së myslima-
nëve në Shtetet e Bashkuara.

Në rastin konkret, reagimi ndaj su-
premacistëve të bardhë mbetet ende i
ndrojtur. Madje,  autoritetet e larta as që
i përmendin, po flasin për të rinj me pro-
bleme psikike. Kjo mund të jetë e vërtetë,
por jo në çdo rast. Sëmundja reale nga e
cila vuajnë kriminelë që ndërmarrin akte
të tilla quhet “supremacia e bardhë”.

Kjo po thuhet sot me zë të lartë nga
ekspertët e sigurisë dhe mediat më pre-
stigjioze në SHBA. Nëse vazhdohet të in-
jorohet ky realitet i frikshëm, dhe bota
mban si narrativë kryesore atë të “terro-
rizmit islamik”, “në pritje” të ringritjes së
Al-Kaidës apo ISIS-it, atëherë sulmi ter-
rorist i radhës i këtij lloji do të jetë vetëm
çështje kohe.

Duhet reaguar shpejt. Duhet vepruar
shpejt. Nga qeveritë, shoqëria civile,
kompanitë e teknologjisë. Pavarësisht
sloganeve dhe stemave, lëvizjet ekstre-
miste terroriste kanë në thelb të njëjtin
synim: ato synojnë të terrorizojnë kom-
bet dhe të sakrifikojnë jetë njerëzish të
pafajshëm, në emër të ideologjive raciste
apo të deformuara. /5 gusht 2019, teshe-
shi.com/

Nga dr. Arben RAMKAJ

Masakrat e fundit në El Paso dhe
Dejton të Shteteve të Ba-
shkuara brenda pak orësh nga

njëra-tjetra, ku humbën jetën 30 njerëz,
dhe u plagosën dhjetëra të tjerë, risjell me
forcë në vëmendjen e opinionit publik në
mbarë botën rigjallërimin tejet të rrezik-
shëm të ideologjisë së supremacistëve të
bardhë dhe ekspozimin e saj në formën e
akteve të tmerrshme terroriste, ku po
humbasin jetën njerëz të pafajshëm.

Kjo ideologji e vjetër,  që e ka për-
shkruar tej për tej historinë e dhimbshme
të kolonializmit, është tentuar që të mba-
het nën kontroll dhe të izolohet përmes
avancimit të korpuseve ligjore që i kanë
zgjeruar të drejtat dhe liritë e njeriut, fil-
limisht në vendet me një traditë demo-
kratike të konsoliduar, dhe më pas edhe
tek vendet në zhvillim,  që janë quajtur
shpesh me një lloj përbuzje “të botës së
tretë”.

Fundi i segregacionit racor shekullor
në SHBA, në Afrikën e Jugut dhe në
vende të tjera, është një arritje që nuk
duhet mohuar. Por, progresi, arritjet, i ta-
kojnë historisë. Kombet, shoqëritë, qeve-
ritë, duhet të jenë gjithmonë syçelë ndaj
riaktivizimit të ideologjive të tilla virale.
Mjerisht, kjo nuk ka ndodhur, dhe nuk po
ndodh as tani.

Norvegjezi Anders Breivik në korri-

kun e vitit 2011 vrau 77 njerëz në Utoja
dhe Oslo, për shkak se, siç pretendonte,
“donte të parandalonte një pushtim my-
sliman” të vendit. Në “manifestin” e tij,
ai bënte thirrje për një “kryqëzate të re” të
kombeve të krishtera kundër myslima-
nëve. Dy ekipe psikiatrish e ekzaminuan
Breivik-un me skizofreni paranojake.

Por, në një vlerësim të dytë, u arrit në
përfundimin se ai kishte çrregullime nar-
cisiste të personalitetit, por ishte i ndër-
gjegjshëm për krimin që po kryente.

Në qershorin e vitit 2015, i riu ameri-
kan i bardhë Dilan Ruf vrau 9 afro-ame-
rikanë në kishën e tyre në Çarleston të
Karolinës së Jugut. Ruf ishte një anëtar
aktiv i forumeve online të lëvizjes së su-
premacistëve të bardhë, dhe deklaroi se
ishte i shqetësuar për “kriminalitetin që
prodhonin zezakët”.

Në qershorin e vitit 2016, britaniku
Tomas Meir, një supremacist i bardhë i
fiksuar pas nazistëve, qëlloi për vdekje
me thikë në rrugë deputeten laburiste
Xho Koks, për shkak të qëndrimeve të saj
liberale ndaj emigrantëve.

Në janar 2017, 6 besimtarë u vranë
gjatë lutjeve të mbrëmjes në një xhami në
qytetin e Kebekut në Kanada. Autori tha
në polici se u nxit për krimin nga dekla-
rata e kryeministrit të vendit Xhastin
Trudo se refugjatët janë të mirëpritur në
Kanada, dhe se “diversiteti është forcë”.

Në qershor të atij viti, Makram Ali
gjeti vdekjen dhe 12 të tjerë u plagosën,
kur një furgon përplasi besimtarët mysli-
manë të mbledhur para një xhamie në
Finsbëri Park në Britaninë e Madhe.

Vrasësi, Darren Osborn, bërtiti pas
sulmit:  ”Unë dua t’i vras të gjithë mysli-
manët!” Nga hetimet rezultoi se Osborn
ishte radikalizuar në internet, dhe ishte

ndikuar shumë nga propaganda antimy-
slimane nga figura të njohura të së dja-
thtës në Britani.

Në 15 mars të këtij viti, Brendon Tar-
rant hapi zjarr në dy xhami në qytetin e
Kristçërç të Zelandës së Re, duke vrarë
51 besimtarë myslimanë dhe plagosur
shumë të tjerë.

Veç këtyre rasteve që i përmenda te-
legrafikisht, ka dhjetëra e qindra të tjera
përgjatë viteve të fundit. Autoritetet në
SHBA e kanë pranuar se pas vitit 2001,
terrorizmi i brendshëm, i motivuar nga
ideologjia e supremacistëve të bardhë, ka
shkaktuar shumë më tepër viktima në
vend se sa sulmet terroriste të individëve
ekstremistë islamikë.

Në Evropë, sulmet e përgjakshme të
ISIS në Paris, Nisë, Barcelonë, Bruksel,
apo Berlin

nga viti 2015 e këtej eklipsuan përko-
hësisht ideologjitë e të djathtës ekstreme
dhe rrezikshmërinë që ato paraqesin.

Por, muajt e fundit agjencitë e sigu-
risë në Evropë kanë ngritur alarmin mbi
”militarizimin” e të djathtës ekstreme në
kontinent, që krahas gjuhës së urrejtjes
dhe sulmeve verbale, po përdor dhunën
ndaj të huajve dhe vendasve që mbështe-
sin praninë e emigrantëve në vendin e
tyre.

Supremacia e bardhë bazohet në bin-
djen raciste se njerëzit e bardhë janë su-
periorë ndaj njerëzve të racave të tjera
dhe për këtë arsye duhet të jenë dominues
mbi ta. Në realitetin konkret, ajo është
përkthyer si një kundërvënie mes komu-
niteteve të etnive dhe feve të ndryshme.

Për ta bërë më tërheqëse për të rinjtë,
që janë më të prekshëm ndaj ideve raciste
pseudoshkencore, propaganda e lëvizjes
përdor të ashtuquajturit “manifeste poli-
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Rreziku nga nënvlerësimi 
i supremacistëve të bardhë

AKTUALE 

Masakrat e fundit në El Paso dhe Dejton të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku humbën jetën 30 njerëz
dhe u plagosën dhjetëra të tjerë, risjell me forcë në vëmendjen e opinionit publik rigjallërimin tejet të

rrezikshëm të ideologjisë së supremacistëve të bardhë dhe ekspozimin e saj në formën e akteve të
tmerrshme terroriste, ku po humbasin jetën njerëz të pafajshëm.
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Shkruan: Nexhmedin Saqipi

Gjendja e arsimit shqip në Lugi-
nën e Preshevës edhe më tej
mbetet një sfidë parësore për

shoqërinë shqiptare.
Shkollat me mësim në gjuhën shqipe,

duke filluar nga entet parashkollore, ato
fillore dhe të mesme, përballen me mun-
gesën e teksteve adekuate, kabineteve
dhe infrastrukturën tjetër të nevojshme
për një zhvillim normal të procesit mësi-
mor.

Defekti i mospërparimit të arsimit
shqip, i të gjitha niveleve, është ngase
shkollat shqipe procesin edukativo-mësi-
mor e zhvillojnë me planprogramet që i
servir Ministria e Arsimit e Serbisë. 

Tekstet mësimore, për shkollat fillore
dhe të mesme me mësim në gjuhën
shqipe, janë të përkthyera keq e me
shumë gabime. Nga qarqe të larta të Beo-

gradit nuk lejohen shkollat shqipe të Lu-
ginës të furnizohen me tekste të siguruara
nga Prishtina dhe Tirana.

Vitin shkollor 2013/2014 u sollën
abetaret gjithëkombëtare nga Tirana, mi-
rëpo Ministria e Arsimit të Serbisë nuk
lejoi që ato të përdoren nga nxënësit,
duke ofruar abetaren e përgatitur nga Kë-
shilli Nacional i Shqiptarëve të Luginës,
me plot gabime.

Përkundër përpjekjeve të drejtorëve
të shkollave, këshillave të pedagogëve,
departamenteve arsimore në kuadër të
komunave dhe institucioneve të tjera, për
zgjidhjen e problemeve të shumta me të
cilat po përballet arsimi shqip në Luginë
të Preshevës, Beogradi zyrtar nuk tregon
vullnet për tejkalimin e këtyre dukurive
negative, të cilat prej vitesh e shoqërojnë
arsimin shqip. Po ashtu, një problem se-
rioz paraqet edhe nostrifikimi i diplo-
mave për studentët, të cilët mbarojnë

studimet në Tiranë dhe Prishtinë.
Mungesa e shkollimit të lartë në Lu-

ginë të Preshevës, ka bërë që shumë stu-
dentë t’ia mësyjnë shkollimit të mëtejmë
në Tiranë, Prishtinë e Tetovë e disa të
tjerë, për shkak kushteve të vështira ma-
teriale, edhe të rekrutohen ndër analfa-
betë. 

POLITIZIMI I SHKOLLAVE

Një dukuri tjetër që e rëndon arsimin
shqip në përgjithësi është politizimi i
shkollave deri në ekstremitet. Përpjekjet
për depolitizimin e shkollave nuk patën
sukses. Partitë politike në pushtet mun-
dohen që të krijojnë drejtorë politikë,  në
mënyrë që militantët e tyre të punësohen
dhe me këtë mënyrë të formojnë fabrika
partiake si në komunizëm.

Duke punësuar sa më shumë kuadro
joadekuate në arsim, është devalvuar mi-

Nga Nexhmedin Saqipi

Politika në dy binarë e Kosovës, kar-
shi Sanxhakut dhe Luginës së Pre-
shevës, nuk po reflekton pozitivitet,

madje po jep rezultate negative. Nuk
mund të tërhiqet një paralele mes dy kra-
hinave, të cilat administrohen nga Serbia,
e që kanë të bëjnë me dy etnitete të një
bërthame, por që njëra prej kohësh është
lëkundur në drejtim të një asimilimi të
plotë e tjetra në drejtim të një spastrimi
etnik nga trojet stërgjyshore.

Mbështetja paralele politike nga Ko-
sova, në favor të subjektit politik, të cilin
e drejton Muamer Zukorliq dhe atij të më-
hershmit, të Sulejman Uglaninit, me moti-
vacion shqiptarizimin e Sanxhakut, për
momentin, sa është naive, po aq edhe e pa-
kuptimtë dhe e rrezikshme.

Një politikë e tillë pa koncept, pa pro-
gram dhe pa një strategji mbarëkombëtare,
jo vetëm sjell huti dhe përçarje në San-
xhak, por ajo më shumë nxjerr telashe në
Luginë të Preshevës.

AVENTURAT POLITIKE
Beogradi, me një politikë të tillë aven-

turiere të Kosovës ndaj Sanxhakut po
nxjerr një mësim të mirë për ndërkombë-

tarët, duke përligjur veprimet e veta me
përçarje në Sanxhak dhe me zvogëlim të
elementit shqiptar në Luginë, në favor të
elementit serb. Ana tjetër e kësaj aventure
të politikës shkurtpamëse të Kosovës ndaj
Sanxhakut dhe Luginës, kinse po shqipta-
rizojnë njërën dhe po bashkojnë tjetrën, e
ka forcuar më shumë Serbinë në veri të
Kosovës.

Në këtë mënyrë, loja e “ruletit rus”, në
mes Sanxhakut, Luginës dhe Veriut të Ko-
sovës (përmes një katastrofe humanitare),
ka hyrë në një fazë të rrezikshme për pro-
ceset negociatore mes shqiptarëve dhe ser-
bëve, duke i shtyrë ato në pafundësi.

Rrymat fetare e politike në Sanxhak,
të drejtuara nga Muamer Zukorliq e të
mbështetura nga Bashkësia Islame e Ko-
sovës, në krye me Naim Tërnavën, ka ar-
ritur të depërtojë në Luginë të Preshevës,
duke krijuar paralelizma fetarë dhe duke
mbjellë përçarje ndërshqiptare në këtë kra-
hinë të stërmbushur me probleme politike
dhe ekonomike.

ZVARRITJA E DIALOGUT
Beogradi, në këto lojëra po del fitues i

trefishtë - qoftë me Veriun e Kosovës,
qoftë me Sanxhakun dhe Luginën, ngaqë
po i shfrytëzon për qëllime politike dhe di-

plomatike, duke nxitur tensione ndërkufi-
tare e ndërshtetërore.

Këto lojëra pa kufij po e fuqizojnë ndi-
kimin e Serbisë në arenën ndërkombëtare
dhe po e dobësojnë dhe po e minimizojnë
procesin e dialogut mes shqiptarëve dhe
serbëve për t’u dhënë fund problemeve
shekullore.Humbja në kohë, për të gjetur
një zgjidhje të politikës shqiptaro-serbe,
gjithashtu po u shkon për shtati edhe ndër-
kombëtarëve, për t’i futur hundët në çë-
shtjet tona dhe për të qenë gjithmonë të
pranishëm, kinse për t’na ndrequr dhe rre-
gulluar sipas shijes dhe stilit të tyre.

Jo shumë rrallë edhe politika ndër-
kombëtare në këtë drejtim ka nxitur pro-
bleme artificiale sesa ka ofruar ndonjë
zgjidhje më elegante. Duke i marrë të gji-
tha këto parasysh, sot kemi shumë pro-
bleme në Luginë, të cilat vijnë nga të
gjitha anët,  për të ndezur situatën në këto
hapësira deri dje të përfshira nga flakët e
konflikteve të armatosura.

Prandaj, Bashkësia Ndërkombëtare
duke t’i ketë parasysh këto lojëra që vijnë
nga qarqe të ndryshme të Prishtinës dhe
Beogradit, në mënyrë që të krijojë një
paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm dhe
afatgjatë në këtë pjesë të Evropës, pa të
cilat nuk ka alternativë. (29.06.2019)

Kosovizimi i Sanxhakut, 
apo boshnjakëzimi i Luginës?!

Beogradi, 
veç për probleme të reja

SHKOLLAT SHQIPE NË LUGINËN E PRESHEVËS

Shoqëria shqiptare duhet të angazhohet maksimalisht që të krijojë kushte për një zhvillim normal të
procesit edukativo-arsimor. Në këtë drejtim, duhet të angazhohet që shkollat shqipe t’i bëjnë shkolla

moderne, të pajisura me kabinete e laboratorë të niveleve evropiane; kuptohet, me ndihmën e
institucioneve qendrore, komunale dhe të donatorëve të jashtëm.
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sioni i mësuesit të mirëfilltë. Ka rënë in-
teresimi për mësim si nga ana e nxënësit,
arsimtarit dhe prindit. Po ashtu duke pu-
nësuar sa më shumë kuadro joprofesio-
nale me gjysmë norme në punë, ka ardhur
edhe deri te zvogëlimi i të ardhurave të
punëtorëve. 

Bashkë me këto anomali në mësime,
vjen edhe dukuria e zvogëlimit të numrit
të nxënësve dhe të paraleleve nëpër
shkolla.

Për të dalë nga ky qorrsokak në të
cilin është rrasur me dy këmbë arsimi
shqip, jo vetëm në Luginë, duhet të mar-
rim shembullin e Japonisë. Perandori i
Japonisë, për t’u ikur këtyre problemeve
me të cilat ne tani përballemi seriozisht,
për gazetarët pati thënë dikur:

“E kemi marrë për mik librin para
armës; e kemi bërë diturinë dhe moralin
forcën tonë; ia kemi dhënë mësuesit rro-
gën e ministrit, autoritetin e diplomatit
dhe pozitën mbretërore.”

Ky shembull i perandorit japonez
vlen edhe për ne shqiptarët, të cilët krye-
ministrit ia bëjnë pagën mujore sa 12
paga të mësuesit.

Një filozof ka thënë: “Shpirtvegjël
janë ata që punën e mësuesit e konside-
rojnë të vogël”, prandaj duhet vepruar si
japonezët, në mënyrë që puna e mësuesit
të çmohet dhe të vlerësohet si duhet.

MASAT PREVENTIVE

Shqiptarët e Luginës së Preshevës
edhe më tej duhet të angazhon për zhvilli-

min dhe afirmimin e arsimit shqip, pava-
rësisht sfidave të reja që u dalin përpara.

Institucionet shqiptare që merren me
çështjen e arsimit duhet që mos të heqin
dorë nga kërkesa e tyre e ligjshme, kup-
tohet: edhe me ndihmën e Tiranës dhe të
Prishtinës, duke i bërë presion Beogradit,
në mbështetje të reformave në arsim në
përputhshmëri me vlerat dhe standardet
perëndimore.

Arsimi fillor është i domosdoshëm të
profilizohet, edhe atë pas klasës së katërt,
nën shembullin e shkollimit perëndimor.
Profilizime të ngjashme do të ishte e
udhës të praktikohen edhe në shkollimin
e mesëm.

Për t’u dhënë fund këtyre problemeve
të trashëguara nga e kaluara në fushën e
arsimit shqip, janë të domosdoshme re-
format në arsim, jo vetëm me planpro-
grame dhe profilizime, por edhe në
aspektin e mjeteve të nevojshme sikurse
në vendet e Bashkimit Evropian. Këto
procese janë jetike për domosdoshmërinë
e zhvillimit dhe të prosperimit të indivi-
dit dhe të shoqërisë në rajonin e Luginës
së Preshevës.

Shoqëria shqiptare duhet të angazho-
het maksimalisht që të krijojë kushte për
një zhvillim normal të procesit eduka-
tivo-arsimor. Në këtë drejtim, duhet të
angazhohet që shkollat shqipe t’i bëjnë
shkolla moderne, të pajisura me kabinete
e laboratorë të niveleve evropiane; kup-
tohet, me ndihmën e institucioneve qen-
drore, komunale dhe të donatorëve të
jashtëm.

OBJEKTIVAT PARËSORË

Për t’u realizuar një reformë në bazë
të standardeve perëndimore në shkollat
shqipe, paraprakisht duhet të realizohen
këta objektiva primarë:

- zhvillimi i infrastrukturës shkollore
dhe reformimi i mësimdhënies:

ngritja profesionale përmes semina-
reve të rregullta;

- bashkëpunimi i drejtpërdrejtë me in-
stitucionet arsimore ndërkombëtare e
shtetërore;

- përcjellja dhe njohja e literaturës
nga vendet që kanë kaluar në këtë fazë
transitore dhe kanë pasur suksese;

- përgatitja e kuadrit mësimor, e në
veçanti njohja me zhvillimet e sistemeve
arsimore dhe të arriturave ndërkombëtare
në sferën e arsimit etj.

- nxënësit shqiptarë nga Lugina e Pre-
shevës të furnizohen me tekstet mësi-
more nga Kosova.  

Përpjekjet për ta ngjallur frymën e ar-
simit shqip  në këtë fazë,  kur këto vise
sa kanë dalë nga lufta, nuk kanë pushuar
kurrë. Në këtë rrugë rol të madh do të ki-
shin integrimet kulturore brendashqip-
tare, pa përfillur kufijtë politikë që na
kanë ndarë dhe copëtuar gjithmonë.

Besojmë se në një të ardhme të afërt,
në një Evropë të integruar, edhe arsimi
shqip në rajonin e Luginës së Preshevës
do të përparojë dhe do të afirmohet, gji-
thsesi.

Shkruan: Hasan Xhillo

Ibn Arebiu ishte shtyllë e filozofisë mi-
stike në jetën mesjetare pikërisht në
pjesën perëndimore të botës së njohur

islame të asaj kohe-në Andaluzi. Por, aty
qëndroi një periudhë të shkurtër të jetës së
tij. Qysh në moshën gjashtëmbëdhjetë
vjeç ai hyri në debat me Ibn Ruzhdin, i cili
tashmë i kishte përfunduar veprat e tij.
Dhe, nuk u pa më me të. Filozofia e tij
ishte diametralisht ndryshe nga ajo e Ibn
Ruzhdit. Njëri ishte racionalist fanatik, e
tjetri teozofik. Prapëseprapë, kjo fare nuk
i pengoi të marrë pjesë në varrimin e tij,
siç do të pengonte, ndoshta, sot, kur jo
rrallëherë hidhen anatema të llojeve të
ndryshme.

Ibn Arbiu në filozofinë e tij mistike in-
korporoi të gjithë potencialin e deriatëher-

shëm sufist, duke krijuar një nga gamat më
madhështore mistike në historinë e jetës
shpirtërore në përgjithësi. Me të vërtetë
bëhet fjalë për një vepër grandioze meta-
fizike (kryesisht teozofike), mundësitë e
së cilës ende po hapen dhe rrjedhin si një
rrëke e pandalshme nëpër hapësirat e she-
kullarizuara, duke iu mundësuar shumë
njerëzve të krijojnë hapësirën e tyre shpir-
tërore. Bëhet fjalë për një nga mistikët më
të lexuar dhe më me influencë në Amerikë
dhe në Evropë - atje ku shpirtërorja po-
thuajse krejtësisht është shtypur.

Ibn Arebiu u lind në Murcia, në Anda-
luzinë juglindore, në vitin 1165. Aty për-
vetësoi njohuritë themelore të filozofisë
mistike, tezat kryesore të së cilës i këndoi
në krijimet e tij letrare, të shkruara në vitet
e tij të hershme, edhe atë te sufijtë dhe she-
hlerët e famshëm. Në cilindo qytet që do të

udhëtonte, kërkonte njerëz që do të jenë të
afërt me të shpirtërisht. Të tillë që do të
ishin të zhytur në jetën shpirtërore. Ta-
shmë kur i kishte shteruar të gjitha këto
mundësi në Andaluzi, ai kërkon mundësi
të tjera, ende më të thella. Të themi edhe
këtë. Shpirti i tillë nuk mund të pajtohej
vetëm me interpretimet tekstuale të të vër-
tetave fetare, të cilat morën hov të gjatë
dhe të gjerë në mjedisin ku ai jetoi. Meg-
jithatë, vendosi të marrë rrugën drejt Lin-
djes: në rrugë e sipër vizitoi disa qytete në
Marok, Tunizi dhe Egjipt dhe vuri kontakt
me persona shpirtërorë. Në pjesën lindore
dëshiroi të krijojë një botë të veten, të për-
ballet me sfidën të cilën vetë ia vuri vetes
përpara: në mjediset më mistike të krijojë
atmosferë ndoshta ende më mistike, e kjo
mund të arrihet vetëm nëse shtrihet deri te
vetë themelet ose fillimet e jetës shpirtë-

Ibn Arebiu

ASPEKTET FILOZOFIKE TË SUFIZMIT (3)  

Ai konsideron se esenca e qenies hyjnore është dashuria, duke thelluar botëkuptimet
nismëtare të Rebia Adevies dhe të Hallaxhit për dashurinë. Nuk përqendrohet vetëm në

thellimin mistik, por edhe në përjetimin, përvojën e drejtpërdrejtë të të Vërtetës Sublime.
E tërë vepra e tij është përshkuar me kategorinë hakk dhe derivatin hakika.
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rore. Për këtë shkak ai quhet shejhulekber
(mësuesi më i madh shpirtëror). Si hyrje e
këtij aktiviteti ishte edhe kryerja e haxhil-
lëkut në Mekë. Ai asnjëherë më nuk u
kthye në Andaluzi; qëndroi në Irak dhe aty
u takua me Sheh Suhraverdin, sufi i njohur
(jo ai Shihabudin Jahja Suhraverdi) dhe
një kohë qëndroi në Anadoll te selxhukët,
të cilët i bënë respekt të madh, njësoj sikur
edhe të gjitha profileve shpirtërore. Më në
fund, vendoset në Damask, ku tuboi një
numër të madh nxënësish dhe ku shkroi
veprat e tij më të mëdha mistike-filozo-
fike. Vdiq në vitin 1240. 

Dy veprat e tij grandioze janë Fusu-
sulhikem (Perlat e urtësisë) dhe Futuhatel-
mekkijjah (Shpalljet mekase), të cilat
ndoshta janë veprat më të komentuara mi-
stike në historinë e shpirtërores në përgji-
thësi. Flitet se ka një numër të madh
komentesh mbi veprat e tij, të cilat madje
vështirë se mund të numërohen; vërtet
është një traditë e gjatë që lë gjurmë të
mëdha shpirtërore në botën islame dhe më
gjerë. Këtu bëjnë pjesë edhe interpretimet
e tij mistike mbi Kuranin dhe një numër i
madh traktatesh më të vogla. Vetëm dy ve-
prat e para numërojnë disa mijë faqe in
folio. Kjo është e barabartë me 15.000
faqe të formatit normal të librave të sotëm.
Osman Yahja, studiues i njohur sirian i ve-
prës së Ibn Arebiut, përmend rreth 550
tituj të debateve që janë ruajtur. Supozo-
het se një numër i madh i traktateve të
vogla janë zhdukur. Në librat e tij krijohet
një shkollë e tërë komentesh, bibliografia
e të cilave po rritet me shpejtësi edhe sot e
kësaj dite. Përmendet numri prej mbi
2.000 dorëshkrimesh, të cilat në një më-
nyrë të caktuar kanë të bëjnë me veprën e
Ibn Arebiut.

Librat dhe stili i Ibn Arebiut u bënë
shkak i shumë kontroverseve më vonë.
Stili i tij subtil në shpjegimin e çështjeve
më të vështira mistike-filozofike u bë
shkaku kryesor për pajtimet dhe mospajti-
met me të. Disa e konsiderojnë panteist, i
cili tërësisht lundroi në ujërat heterodoks,
e të tjerët e shohin atë si një mendimtar më
ortodoks që fare mund të imagjinohet.
Skajshmëritë e të kuptuarit të filozofisë së
tij vijnë si rezultat i njohjes së pamjaftue-
shme të literaturës sufiste, si dhe leximit
të fjalëpërfjalshëm të pikëpamjeve të tij.
Ai përdor, si edhe disa sufij të mëparshëm,
gjuhë simbolike dhe letrare. Në mënyrë
implicite tregon për disa çështje që pa in-
terpretim sfidojnë kontroverse. Kur do të
hyhet pak më thellë, atëherë ato bëhen ek-
splicite. Edhe vetë pohon se shkrimi i tij
është rezultat i frymëzimit që lëshohet nga
“lart”. Ose, aq shumë thellohej në shpreh-
jet kuranore, në përmbajtjet e brendshme

të ajeteve, saqë lihej përshtypje se ndonjë
forcë e brendshme e inspiron dhe thotë se
kjo është ajo që i inspiroi pejgamberët. Ai
nuk shkruan sistem filozofik të pavarur
nga përvoja e tij e brendshme mistike. Në
mësimet e stoikëve, të filozofëve Alek-
sandër, Plotin, Ibn Sina, në qëndrimet e
mu`tezilëve dhe esh`arive, kërkon diçka të
brendshme, si edhe në çdo gjë tjetër. Nuk
guxon të mbetet në koren e dijes së ja-
shtme. Hermeneutika e ajeteve kuranore,
depërtimi në dimensionin e tyre të bren-
dshëm, është ideja prijatare e shkrimit të
tij.

Këtu, nga aspekti i filozofisë, bëjnë
pjesë botëkuptimet e tij ontologjike, me-
tafizike, epistemologjike dhe teozofike.
Në qarkullim ekzistojnë disa kategori tek-
nike sufiste, për të cilat është dhënë deri

atëherë analiza më e thellë. Para së gji-
thash, ai konsideron se esenca e qenies
hyjnore është dashuria, duke thelluar bo-
tëkuptimet nismëtare të Rebia Adevies
dhe të Hallaxhit për dashurinë. U përpu-
nua po ashtu kategoria vuxhud (të qenët,
qenësi, krijesë, ekzistencë), të cilën e gjen
tek Ibn Sina. Ai e percepton atë në dritën
mistike. Bëhet fjalë për rrënjën e kësaj
fjale v-xh-d, e cila përfshin: të gjesh, pra-
ninë, aktualitetin, vetëdijen, kënaqësinë.
Nuk përqendrohet vetëm në thellimin mi-
stik, por edhe në përjetimin, përvojën e
drejtpërdrejtë të të Vërtetës Sublime. E
tërë vepra e tij është përshkuar me kate-
gorinë hakk dhe derivatin hakika. Kjo ka-
tegori nuk nënkupton vetëm dëshminë e
saktë në dallim nga ajo e rreme, por ka
kuptim të thellë epistemologjik dhe onto-

logjik. Tërë ekzistencën Ibn Arebiu e per-
cepton si realitet (hakika), kështu që nuk
ka dallim mes ekzistencës (vuxhud) dhe
realitetit (hakika). Hakk quhet edhe Rea-
liteti Final ose Zoti, si dhe ekzistuesit dhe
shpirti i njeriut, të cilët emërtohen si hakks
(shumësi nga hakk). Megjithatë, për Zotin
flitet si për Hakikael-hakaik (e Vërteta mbi
të vërtetat), ose e Vërteta më e lartë, që
shpallet përmes të vërtetave relative ose
krijesave në botë dhe përmes së vërtetës
së njeriut, kur i shpallet shpirtit të njeriut.
Sipas tij, te njeriu janë krijuar mundësi të
atilla nëpërmjet të cilave mund të arrihet
njohuria e vërtetë. Këto mundësi i hasim
në natyrë njësoj si edhe në shpallje. Vah-
detulvuxhud dhe vahtedulmahbub janë dy
teori të veçanta të Ibn Arebiut, të cilat i
elaboroi vetëm në mënyrën e tij të veçantë.

E pakuptimtë është çdo teori që e negli-
zhon Njënë e Zotit. Në këtë plan ai e ab-
strakton transcendencën e Zotit me një
thellësi të tillë të cilën nuk e hasim tek
asnjëri filozof mistik. Zoti është i Pari dhe
i Fundit, i Dukshëm dhe i Padukshëm -
thuhet në Kuran. Prania e tij në qenie ose
në kreacione, uniteti e të gjithë ekzistue-
sve, nuk nënkupton ndonjë monizëm apo
panteizëm. Ato nuk e përfshijnë Zotin, por
Ai i përfshin ato. Në suaza të Realitetit
Final ndodhin gjërat në këtë botë siç
ndodh edhe vetë bota. Ato prezantohen si
valët e detit të pafund, të cilat gjithnjë e
godasin bregdetin dhe aty zhduken. Ngjar-
jet në botë, po edhe vetë bota, nuk mund të
dalin jashtë kësaj pafundësie; ato janë si
hije të cilat shfaqen dhe zhduken. Fushë të
veçantë tematike paraqet edhe doktrina e

tij mbi Zotin dhe cilësitë e Tij. Sipas tij, ci-
lësitë e Zotit janë të panumërta. Këtu
shmang konceptimin për botën si një si-
stem i mbyllur. U përcaktuam për këto
disa teza, të cilat do t’i shqyrtojmë me lë-
vizje të shkurtra.

Ibn Arebiu, njësoj si edhe filozofët
tjerë, të cilët diskutonin për çështjen rrën-
jësore ontologjike, vuxhud (të qenët), fil-
lon nga qëndrimet kuranore se Zoti është
i Pari dhe i Fundit, i Dukshëm dhe i Pa-
dukshëm, i Fshehtë dhe i Qartë. Në bazë të
këtyre dëshmive ai themelon teorinë e tij
ontologjike dhe metafizike. Njësoj si filo-
zofët tjerë, ai përdor fjalën vuxhud për të
treguar transcendencën dhe imanencën e
Zotit, raportin e Krijuesit (halik) dhe kri-
jesës (halk). Së pari, vetë nocioni qenie që
përdorin filozofët e orientuar në aspektin
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mistik, nuk është nocion i njëkuptimshëm
në kuptimin linguistik. Në fakt, filozofët,
siç janë Farabiu, Ibn Sina, Ibn Ruzhdi etj.,
me nocionin vuxhud nënkuptonin “qenie“
ose “ekzistencë” dhe “të qenët qenie”. Tek
Ibn Arebiu dhe te disa sufij të tjerë, aludo-
het në “prezencë”, “gjeturi”, “prezencë ek-
zistenciale” dhe “përvojë e brendshme”.
Ky nocion ka kuptim tjetër në rrafshin
kozmologjik, ontologjik, gnoseologjik dhe
mistik. Do të thotë, njohja e Realitetit ose
Zotit është mënyrë e veçantë e ekzisten-
cës. Ose - njohuria nuk është e ndarë nga
ekzistenca.

Në planin kozmologjik nocioni vu-
xhud është sinonim i nocionit ixhad - “të
qenët qenie”, “shfaqje” ose “akt i të qenit”,
“ndodhi”. Pasi që në Kuran thuhet se
parim i krijimit është urdhri i Zotit Kun
(Bëhu!), kjo nënkupton se qeniet ia kanë
borxh ekzistencën e tyre këtij parimi kri-
jues hyjnor. Këtë urdhër të Zotit Ibn Are-
biu e percepton në atë mënyrë sa që
konsideron se cilësitë ose emrat e Zotit
manifestohen në përmbajtjet e formave
ndijore, të cilat, në fakt, janë të caktuara
dhe të supozuara me aktin hyjnor, nga i
cili varet ekzistenca e tyre. Mes asaj Bëhu
dhe gjërave nuk ndërmjetëson asgjë. Këtu
ndodh një ndarje, një gardh, prapa të cilit
vjen ky urdhër (emr). Ibn Arebiu konside-
ron se vuxhud është parim aktiv, gjithnjë
në “vetë-zhvillim” ose “intensifikim”.
Fshehtësia e Zotit është mbi atë Bëhu, e
cila konsiderohet si qenie. Ai është “the-
sar i fshehur” (kenzunmahfijjun). Edhe pse
Zoti është transcendent, sipas Esencës së
Tij, Ai, megjithatë, është edhe i pranishëm
në botë - në fakt, imanent në mënyrën e
Vet, do të thotë, përmes cilësive të Tij.
Esenca e Zotit nuk mund të përfshihet,
sepse është e pafund dhe absolute. Ai është
i panjohur dhe i pafund; nuk e përfshin
kurrfarë deskripsioni dhe karakterizimi.
Për këtë shkak, në planin ontologjik, Ai
është Esencë Pastër ose Qenie Pastër. Këtë
realitet Ibn Arebiu e quan el-vuxhud la bi
shart (Qenie absolute e pakushtëzuar), e
pasqyruar në esencat e kushtëzuara në
botën reale, kështu që nga thellësia e pa-
fund e Qenies së Tij, Thesari i fshehur,
shfaqen cilësitë e Tij, ose teofanitë, të cilat,
në një mënyrë të caktuar, sipas dëshirës së
Zotit, e vënë rendin e qenieve në botë. Kur
është fjala për esencën e Zotit, duhet pasur
parasysh se bëhet fjalë për të Vërtetën.
Këtu qenia ose esenca nuk nënkuptojnë se
ky realitet është “esenca”, që nuk e nën-
kupton realiteti objektiv. Bëhet fjalë për
Realitetin Final, me të cilin çdo gjë për-
fshihet dhe e tërë qenia hidhet si realitet.
Për të shprehur këtë raport Ibn Arebiu
shfrytëzon dy kategori: ehadijja dhe vahi-

dijja. Ehadijja nënkupton unitetin e paku-
shtëzuar ose njëjësinë, e vahidijja përfshin
shkallën e caktuar të unitetit ose unifiki-
mit, do të thotë, ekzistojnë disa veti ose ci-
lësi prej të cilave, në fakt, përbëhet uniteti
i botës. Esenca ose e vërteta e Zotit, sipas
kësaj, nuk ka kurrfarë kontinuiteti ose
identiteti esencial me botën. Sa i përket
ekzistencës së Zotit, e vërteta hyjnore, për-
mes emrave dhe cilësive, siç janë, për
shembull, krijimi dhe dituria, manifesto-
het në botë dhe nëpërmjet vetë botës. Edhe
pse realiteti i Tij është i ndarë nga bota,
megjithatë bota është e përfshirë me reali-
tetin e Tij, ose bota është e futur në atë rea-
litet që e transcendon vetë atë botë.
Kuptohet se bota nuk mund ta përfshijë
ose ta shterojë këtë realitet. Por, bota në
raport me realitetin hyjnor nuk është
parim, por manifestim i cili reflekton jo-
shterjen dhe jo-përshtatjen absolute në çfa-
rëdo aspekti të këtij realiteti. Ose - epifania
e përhershme e emrave ose cilësive të
Zotit është vetë ky realitet, akti i të qenit,
sipas të cilit gjërat janë ato ç’janë. Ky ma-
nifestim në këtë rast tregohet në drejtim të
dyfishtë - si i dallueshëm dhe si i panda-
shëm prej tij. Dy frazat e njohura se “Zoti
është në gjithçka” dhe se “gjithçka është
në Zot“, ai i percepton në atë mënyrë, në
dritën e së cilës ato bashkohen. Çdo gjë,
përveç Zotit, është e kufizuar, relative,
kurse esenca e Tij është absolute dhe e pa-
kufizuar. Ose Ai nuk është i kufizuar nga
kufizimet, e çdo gjë është e kushtëzuar, si
e tillë, me pakufizimin e Tij që nuk mund
të përfshihet. Këtë e vërejti, madje, edhe
rigjidi Ibn Tejmije, i cili bëri një distin-
ksion të qartë tek Ibn Arebiu mes Njëshit
dhe manifestimeve të Njëshit, e cila i mën-
janon mundësitë e rënies në panteizëm
(Afifi). Bota, sipas Ibn Arebiut, nuk është
reale nëse nuk vërehet prania e Zotit në të
si e vërtetë.

Në fakt, të gjitha polaritetet që i pre-
zantojnë emrat e Zotit: i Pari dhe i Fundit
(evel veahir), i Padukshmi dhe i Dukshmi
(batin vedhahir), si dhe shprehjet kuranore
e Vërteta dhe e krijuara (hakk dhe halk)
nuk janë në kundërshtim njëra me tjetrën
në aspektin ontologjik. Këto polaritete
zhduken në realitetin ose esencën e Zotit,
që është gjithëpërfshirëse. Ajo nuk pranon
asnjë nga këto forma. Në të gjitha këto po-
laritete dallohet shpirti i unitetit që futet në
shumësi. Prandaj, mistiku, sipas Ibn Are-
biut, në vizionin e tij për botën dhe shu-
mësinë në të dallon unitetin e Zotit. Ja, pra,
një citat të Ibn Arebiut që e konfirmon
këtë: “Njënësia e Zotit, që shpallet në
aspekt të emrave hyjnorë, duke vënë ekzi-
stencën tonë, është njënësi shumësie (aha-
dijjaal-kasra), kurse Njënësia e Zotit, sipas

së cilës edhe Ai është i pavarur prej nesh
dhe prej emrave të Tij, në fakt, është Një-
nësi thelbësore: edhe lloji i parë edhe i dyti
i njënësisë së Zotit gjenden brenda në
emrin Një (el-ehad)”. Ky tekst na tregon
qartë se njënësia thelbësore e Zotit është
Fshehtësi e fshehur, Qenie e pakushtëzuar,
e njënësia e Zotit që manifestohet nëpër-
mjet formave të emrave ose cilësive të
Zotit reflekton shumësinë në botë. Në ra-
stin e dytë, krijuesi dhe e krijuara shkojnë
bashkë. Ato nuk mund të jenë njëra pa tje-
trën. Për këtë shkak flitet për “njënësi tran-
scendente të qenies” (vahdetulvuxhud).
Ose të themi më qartë: Forma e dytë e uni-
tetit manifestohet përmes epifanive, ose
formave në botë që shfaqen si shumësi,
por kjo shumësi është e pakufizuar, sepse
Zoti nuk ka një ose dy cilësi ose emra, por
ka shumë. Ja edhe një citat të Ibn Arabiut:
“Me të vërtetë ekziston raporti Krijues - e
krijuar, sipas një dimensioni: krijues, e
sipas tjetrit: e krijuar, kurse tërësia kon-
krete është vetëm një tërësi. (...) Ai në të
njëjtën kohë është ai që shpall dhe ai që i
shpallet.”

Meqë krijesat, prej të cilave përbëhet
bota e shfaqur, përfshihen në intelektin e
Zotit, lë të kuptohet se ato janë inkuadruar
në matricën e ekzistencës; jo si entitete të
pavarura, por si teofani ose forma sensuale
të emrave të Zotit. Për këtë arsye ekziston
vetëm Zoti dhe emrat e Tij, e “ajo që quhet
botë, ajo është një pasqyrë në të cilën re-
flektohen emrat e Zotit”. (Afifi) Entitetet
në botë pasqyrojnë emrat e Zotit. Secili
prej këtyre entiteteve dallon nga tjetri sipas
fytyrës së Zotit që pasqyrohet në të.

Rolin kryesor këtu e ka nocioni epi-
fani. Tashmë u bindëm se epifania e cila
buron nga Thesari i Fshehur si akt i da-
shurisë së Zotit (“Pata dëshirë të krijoj
botën...”), së pari e shpall vetë Vetveten,
do të thotë, e krijon botën dhe njeriun për
të parë dashurinë (ose njohurinë) e vet në
to. Në fakt, ato bëhen lëndë e dashurisë
dhe njohurisë së Tij. Sipas Ibn Arebiut,
nuk mund të flitet për qenien ose njohu-
rinë e të mos flitet në të njëjtën kohë edhe
për dashurinë. Prandaj, dashuria është ka-
tegori njohëse dhe ndijore. Këto i prijnë
përvojës mistike. Edhe dashuria edhe njo-
huria, të cilat janë sinonime, e posedojnë
dimensionin ontologjik dhe gnoseologjik:
burojnë nga vetë Burimi i qenieve dhe
kanë kapacitet që ta arrijnë atë Burim. Da-
shuria dhe njohuria janë rruga e sufiut
drejt realitetit hyjnor. Këtë rrugë e karak-
terizojnë një fond i madh i aluzioneve,
simboleve, ëndrrave të vërteta, bota e
ideve, imagjinata dhe kategoritë e tjera që
kërkojnë ekspertizë të gjerë.

(Vazhdon)

Shkruan: Busejra Idrizi

ZAKONET E ARABËVE 
PARA ISLAMIT

Pasi që tema jonë është për besimin e
arabëve para ardhjes së Islamit, e kemi
patjetër t’u hedhim një sy edhe adeteve,
zakoneve dhe traditave të kësaj periudhe. 

Ne do të përmendim disa prej zako-
neve dhe traditave të arabëve të asaj kohe
që kanë të bëjnë me temën e mësipërme.

Së pari, arabët e kishin zakon që Qa-
benë ta spërkatin me gjakun e kafshëve
të therura.

Kështu, përreth Qabesë ishin vendo-

sur altarët prej guri, në të cilët bënin sa-
krifica për idhuj të ndryshëm. Gjakun e
këtyre kafshëve do ta lëshonin nëpër këta
altarë guri dhe do të vendosnin mish në
gur.

Në Kuranin (a. sh.) thuhet:
…(u është e ndaluar) ajo që është the-

rur për idhuj dhe ta kërkoni me short
fatin...

E, në një ajet tjetër të Kuranit fisnik
thuhet:

“Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet
me (lindjen) vajzë, fytyra e tij prishet dhe
bëhet plot mllef. Fshihet prej njerëzve,
për shkak të asaj të keqeje me të cilën u
lajmërua (e konsideron bela, e jo dhuratë
prej Zotit). Mandej, (mendon) a do ta
mbajë atë, ashtu i përulur, apo do ta mbu-

lojë atë (të gjallë) në dhe. Sa i keq është
ai gjykim i tyre.”

Te disa arabë në mënyrë sporadike u
paraqit një adet i egër, që fëmijët e tyre
femra nga frika që ato të mos bëhen pro-
stitute, i futnin në dhe të gjalla. Kjo formë
ndodhte rrallë herë, por megjithatë ndo-
dhte.

Islami këtë adet apo traditë të shëm-
tuar dhe çnjerëzore e zhduku. Arabët nuk
kishin dëshirë të kenë fëmijë femra dhe
kur iu lindte ndonjë vajzë, dëshpërohe-
shin. Për këtë arsye, vajzat e tyre ia për-
shkruanin Zotit.

Arabët para ardhjes së Islamit shpe-
shherë nxirrnin fall kur niseshin në rrugë,
në tregti, hidhnin short me shigjeta të
cilat ndodheshin te prifti në Qabe, e Ku-

Çfarë thotë Kurani 

ARABËT PARA ISLAMIT (3)

Para Islamit Arabia nuk kishte një rend shoqëror dhe një rëndësi historike. Arabët jetonin
me një moral të degraduar dhe të robëruar shpirtërisht. Jeta e tyre ishte e pakuptimtë, pa
ndonjë arsye dhe pa qëllim. Shpirti njerëzor ishte i prangosur dhe po priste një shenjë për

të filluar një përpjekje titanike për t’u shpëtuar zinxhirëve dhe për t’u çliruar. 
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rani famëlartë e ndalon fallin, lotarinë
dhe parashikimin e të ardhmes:

“O ju që besuat, s’ka dyshim se vera,
bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për
fall) janë vepra të ndyta nga shejtani.
Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpë-
tuar.”

Gjatë kësaj periudhe ata e shpjegonin
rrjedhën e ngjarjeve të ardhshme nga
emrat, tingujt ose drejtimi në të cilin po
fluturonin zogjtë. Ata përdornin sende si:
guralecë, qiqra ose kokrrat e fasules për
të parashikuar të ardhmen; të gjitha këto
janë ndaluar nga Profeti.

Nga Imran ibn Husejni përcillet se
Muhamedi (a. s.) ka thënë:

“Nuk është prej nesh ai që u beson
shenjave ogurzeza ose kërkon nga dikush
që t’i parashohë fatin me anë të ogureve
të zeza, që bën fall ose që kërkon nga fal-
lxhori që t’i bëjë fall, që bën magji ose që
kërkon nga magjistari t’i bëjë magji.
Kush shkon te fallxhori dhe beson çfarë
thotë ai, ka mohuar atë që iu zbrit Muha-
medit.”

El Begavi thotë se “araf” (fallxhor)
është ai, që pretendon se i di gjërat e fshe-
hura, nëpërmjet disa veprimeve e mjeteve
paraprake.

Veset e arabëve
Të gjithë arabët ishin të mirënjohur

për tipare si arroganca, krenaria, mendje-
madhësia, paranoja dhe dëshira e madhe
për të plaçkitur e për të dëmtuar. Ata nuk
kishin keqardhje dhe ishin të pashpirt
ndaj armiqve. Ndaj grave ishin të pasjel-
lshëm. Krejt kujdesi i tyre ishte të bënin
qejf dhe të mblidhnin para. 

Pikërisht arroganca e tyre ishte për-
gjegjëse për faktin se ata nuk arritën të
krijonin një qeverisje të tyren. Atyre u
mungonte krejtësisht disiplina politike
dhe deri në zhvillimin e Islamit kurrë nuk
njohën ndonjë autoritet suprem në Arabi.
Ata mund t’i bindeshin një njeriu që do
t’i komandonte në betejë, por bindja e
tyre mund të fitohej vetëm pasi të kishin
garanci se do të merrnin një pjesë të mirë
të plaçkës së luftës. Por, edhe autoriteti i
këtij personi bëhej i pavlefshëm me për-
fundimin e betejës.

Vera po pihej nëpër rrugët e Mekës si
uji. Por, në vitin e katërt pas mërgimit,
profetit Muhamed (s.a.v.s.) i zbriti urdhri
që pirja e alkoolit të ndalohej. Menjëherë
pas shpalljes së kësaj porosie, myslima-
nët hoqën dorë tërësisht nga alkooli. Kur
ata dëgjuan lajmëtarin, i cili thoshte se i
dërguari i Allahut (s.a.v.s.), sipas urdhrit
të Zotit, e ndaloi pirjen e alkoolit, njëri u
ngrit dhe tha se po dëgjonte diçka rreth
ndalimit të alkoolit. U ngrit tjetri, i cili e
theu shtambën e alkoolit me shkopin e tij,

duke thënë:
“Ta zbatojmë urdhrin njëherë, pastaj

të sqarohemi. Nuk duhet të vazhdojmë me
pirjen e të merremi me hulumtime. Neve
na mjafton që kemi dëgjuar urdhrin. De-
tyra jonë është që ta derdhim alkoolin
përjashta e pastaj të hetojmë njoftimin.”

Fajdeja (arabisht: “riba”) ishte një fe-
nomen shumë i pranishëm në Mekë,
sepse ata që nuk ishin shumë të pasur dhe
dëshironin të merrnin pjesë në karvanët
fitimprurës, duhej domosdo t’u drejtohe-
shin fajdexhinjve. Fajdexhinjtë zakonisht
merrnin një dinar për çdo dinar ose një
dërhem për çdo dërhem të dhënë në hua-

zim.

BOTA BASHKËKOHORE

Bota bashkëkohore sot gjendet në një
udhëkryq. Modernizmi, i cili njeriut i
kish premtuar lumturinë, përveç komodi-
teteve, i solli atij edhe shumë kokëçarje.
Njeriu i bashkëkohësisë dita-ditës po
thellohet në “rërën e gjallë” të përgatitur
prej jetës së zhveshur nga shpirti, shpir-
tërorja, transcendentja, nga jeta pa Zot. 

Megjithatë, nëse idhujt e kohës së in-
jorancës së arabëve ishin Lati, Uzati e
Menati, ato të kohës sonë janë profilet e

yjeve të fryrë përmes mediave. Të rinjtë
nga të katër anët e botës bëhen imitues të
verbër të fytyrave amorale. Në shoqërinë
globale po krijohet një prototip i të riut të
tëhuajësuar nga tradita, nga doket dhe za-
konet e veta, i ri asocial, anëtar parazit i
shoqërisë, me varësi emocionale e fizike,
që e braktis procesin e shkollimit, që
vjedh, që është brutal, që dhunon, që
s’përgatitet për të krijuar folenë familjare,
por e shkatërron atë e më në fund shpesh
tenton të bëjë vetvrasje.

ARDHJA E MUHAMEDIT (A. S.) 

Nga e gjithë kjo që u tha më sipër,
mund të themi se arabët me adhurimin
dhe besimin tyre, si dhe me zakonet e
tyre, kishin devijuar nga rruga e drejtë,
derisa Allahu (xh. sh.) nuk u dërgoi atyre
një nga të dërguarit e Tij për t’ua treguar
rrugën e drejtë që duhej të ndiqnin.

Në Kuranin famëlartë, në lidhje me
besimet e arabëve para ardhjes së Islamit,
thuhet:

“Thuaju: A adhuroni pos Allahut atë
që nuk mund t’ju sjellë as dëm e as
dobi?”

Kurse në një ajet tjetër në Kuranin fi-
snik thuhet:

“Thuaju (o i dërguar): “O ithtarë të
librit (Tevrat e Inxhil), ejani (të bashko-
hemi) te një fjalë që është e njëjtë (e
drejtë) mes nesh dhe mes jush: Të mos
adhurojmë, pos Allahut, të mos ia bëjmë
Atij asnjë send shok, të mos e konside-
rojmë njëri-tjetrin zotër pos Allahut!”

Ja, pra, kjo është platforma më e gjerë
dhe më e kompletuar nga e cila fillohet
kur duhet ofruar të tjerëve si bashkëbise-
dues. A mund të mendohet një bazament
më i gjerë dhe më human për të bërë mar-
rëveshje me të gjithë për të gjitha çë-
shtjet. Pikërisht në bazë të kësaj
platforme mund të takohen të gjithë nje-
rëzit që kanë vullnet të mirë.

Siç përmendëm  më lart, Meka ishte
qendër e idhujtarisë (shirkut),  kjo edhe
ishte rezistenca më e fortë në atë kohë.
Me të ardhur pejgamberi i Allahut, Mu-
hamedi (a. s.), filloi t’i shpallë njerëzimit
misionin e tij pejgamberik, duke i thirrur
ata që të braktisnin statujat dhe idhujt dhe
të adhuronin Allahun (xh. sh.).  Edhe në
fillim thamë se në Mekë tashmë ishte in-
staluar idhujtaria dhe shoqëria e atjeshme
më e fortë pagane.

Kjo rezistencë e hidhur, më së paku,
ishte shqetësim për Muhamedin (a. s.)
dhe atij i shkaktonte brenga të mëdha.
Nuk mund të thuhet se kjo gjendje e dë-
shpëronte atë dhe se ai mbetej i pashpresë
në përcjelljen e misionit të tij, por, pa
marrë parasysh besimin e tij të fortë në
atë se e Vërteta do të triumfojë, shpe-
shherë qëndronte përballë situatave mjaft
të ndërlikuara, të cilat, siç i dukej në mo-
ment, e tejkalonin fuqinë e tij njerëzore.
Nga ana tjetër, Muhamedi (a. s.) dëshi-
ronte që të gjithë njerëzit ta pranojnë Isla-
min. Duket qartë se atë e shqetësonin po
ashtu edhe kritikat vend e pavend. Kurani
(a. sh.) na shpjegon se të gjithë të dër-
guarit e Allahut kohë pas kohe i ftonin
njerëzit që të besojnë në Allahun (xh.
sh.).  Por, vetëdija e njerëzve nuk ndry-
shon lehtë dhe shpejt. Çdo gjë ka rendin
e vet, ligjet dhe supozimet e saj. Asgjë
nuk mund të ndodhë para kohe, në fakt,
para se të piqen kushtet. Zoti i madhëri-
shëm në shumë vende në Kuranin famë-
lartë ia tërhoqi vërejtjen Muhamedit (a.
s.) se ai e ka për detyrë të përcjellë Shpal-
ljen. Përkrahja dhe pranimi i Islamit nga
ana e idhujtarëve (mushrikëve) dhe të tje-
rëve nuk është problem i tij. Vetëm Ai e
di se kush prej mushrikëve do ta pranojë
Islamin.

Pra, është çështje e Zotit (xh. sh.) se
ku dhe kur vendos Ai në harmoni me ren-
din (sunnetullah). Megjithatë, në mesin e
tyre kishte edhe prej atyre njerëzve që
ishte e kotë t’iu shpjegohet rruga e drejtë
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dhe të ftohen në Islam, sepse ata refuzo-
nin një gjë të tillë, zemrat e tyre ishin të
vulosura dhe prandaj është e kotë që për
shkak të refuzimit të tyre të brengosesh.

Muhamedit (a. s.) kur i shpallet Ku-
rani (a. sh.), atëherë çdo element pagan
në vend braktiset dhe adhurohet vetëm
Allahu Një, Zoti i vërtetë. Të gjitha hyj-
nitë e tjera shpallen të rrejshme. Të sho-
him se si Kurani (a. sh.) e shikon këtë
esencë dhe si e emërton:

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

Në këtë kapitull më së pari konfirmo-
het njëjësia e Zotit, e pastaj dënohet çdo
besim në të cilin imagjinohet një Zot tje-
tër dhe ai besim shpallet i gabuar. Zoti
(xh. sh.) është Ai të Cilit njerëzit i drejto-
hen për çdo nevojë dhe për çdo hall.
Prandaj,  Zoti mirëmban çdo gjë dhe çdo
gjë varet nga Ai dhe nuk ka kush dhe
asgjë që mund të mbijetojnë i pavarur nga
Zoti i Plotfuqishëm.

PËRFUNDIM

Nga e gjithë kjo që u tha më sipër,
mund të përfundojmë se arabët që beso-
nin në idhuj ose statuja të ndryshme ki-
shin njohuri për nocionin Zot, por Kurani
fisnik konfirmon se ata besonin në hyjni
të ndryshme, që ato të jenë ndërmjetësues
të tyre me Zotin. 

Këto pak rreshta të shkruar në këtë
tekst na shtyjnë të mendojmë dhe të
vijmë në përfundim se besimi i arabëve
para ardhjes së Islamit ka ekzistuar
shumë kohë më parë, në fakt, që nga
koha e Nuhut (a. s.). Njerëzit kohë pas

kohe devijonin, e humbnin rrugën, dhe
për çdoherë kur e humbnin rrugën,  Al-
lahu (xh. sh.) atyre iu dërgonte të dërguar
për t’ua treguar rrugën e drejtë dhe për t’u
treguar se kush është Allahu (xh. sh.) të
cilit duhet besuar dhe i cili duhet adhu-
ruar. Në Kuranin famëlartë thuhet:

“E nuk pati asnjë nga popujt që nuk
pati të dërguar”.

Po ashtu mund të thuhet se para Isla-
mit Arabia nuk kishte një rend shoqëror
dhe një rëndësi historike. Arabët jetonin
me një moral të degraduar dhe të robë-
ruar shpirtërisht. Jeta e tyre ishte e pa-
kuptimtë, pa ndonjë arsye dhe pa qëllim.
Shpirti njerëzor ishte i prangosur dhe po
priste një shenjë për të filluar një për-
pjekje titanike për t’u shpëtuar zinxhirëve
dhe për t’u çliruar.

Kjo shenjë u dha në qytetin e Mekës
në vitin 610 nga Muhamedi, i biri i Ab-
dullahut, kur ai e shpalli profetësinë e tij
dhe e filloi historinë e lëvizjes së quajtur
Islam, e cila do ta mbështillte gjithë
botën. Për njerëzimin ky ishte bekimi më
i madh, i cili i çliroi nga robëria burrat
dhe gratë, duke i mësuar t’i bindeshin
Krijuesit të tyre. Muhamedi, i dërguari i
Zotit, ishte emancipuesi suprem i njerë-
zimit, i cili e nxori njerëzimin nga “gre-
minat e jetës”.

Në të vërtetë, besimi ka qenë edhe
shkak kryesor për zhvillimin e të gjitha
qytetërimeve të cilat kanë lënë gjurmë në
rrjedhën historike. Nuk mund të mos e
vërejë ndryshimin e fatit të popullit të
arabëve, gjithsecili që e krahason këtë pe-
riudhë pagane me atë që vijoi dhe që u
solli arabëve një rol primar në historinë e
botës dhe frymëzoi vepra e mendime të
mëdha, jo vetëm tek një njeri i jashtëza-
konshëm nga mesi i tyre, por tek një elitë

e tërë, e cila brez pas brezi i përmblodhi
dhe i përhapi fjalët e tij. Ritmi i kësaj sho-
qërie që deri atëherë ishte e dobët dhe e
shpërndarë, u kthye në një kërkim uniteti,
kërkim të një qendre dhe të një qëllimi,
të cilin do ta gjenin nën flamurin e besi-
mit. As dashuria më romantike për gjërat
primitive nuk na lejon të mos e shohim
faktin se pa Muhamedin dhe pa Islamin,
ky popull do të mbetej përgjithmonë duke
u endur nëpër shkretëtirë, duke e shka-
tërruar njëri-tjetrin në luftëra të përgjak-
shme ndërfisnore.

Gjëja e parë, pas besimit në njëjësinë
e Zotit, që Islami e kërkon nga ithtarët e
tij, është edhe barabarësia, e ky është pa-
rimi themelor i qeverisjes demokratike.
Parimet e tilla kanë qenë të panjohura për
kohën e xhahilijetit. Islami nuk e lejon
mendjen e njeriut të bredhë lart e poshtë
dhe të devijojë. Ai e zhvillon dhe e për-
sos, edhe atë që nga kohët më të hershme,
nga njohuritë e para për botën, e deri kur
zhvillohet plotësisht. Si fillime të para të
zhvillimit mund të jenë vetëm shembujt:
kjo kërkohet prej nesh, që të jemi shem-
buj, e pastaj më vonë vijnë në shprehje
fjalët kuranore: lexo, mëso, studio atë që
do të zgjërojë horizontin tuaj.

Ja, pra, ky ishte kontributi im modest.
E, në fund, si konkluzion i perceptimeve
të mia të deritanishme, mund të them se
të gjitha fshehtësitë dhe gjërat e dukshme
e të padukshme i di vetëm Allahu (xh.
sh.).

Krejt në fund e përmbyll me këtë
lutje:

Allahu ynë, o Rrotullues i zemrave,
ruana nga devijimi dhe forcona zemrat
në Fenë Tënde! Amin!

(Fund)

Shkruan: Shaqir Fetahu

Sipas parimeve islame, prerja e kur-
banit është obligim i domosdo-
shëm (vaxhib), për çdo mysliman

dhe myslimane të moshës së rritur, që
gjatë tri ditëve të para të Bajramit, jashtë
nevojave të tjera të përditshme, e plotë-
son nisabin - pasurinë e caktuar, çfarëdo
lloji qoftë, në vlerë 641,5 g argjend,
ndërsa nëse është i varfër, udhëtar dhe
nëse ka borxhe, nuk është i obliguar për
prerje të kurbanit.

Prerja e kurbanit u bë obligim në vitin
e dytë hixhrij, në të cilin vit pas ardhjes së
Muhamedit   (a. s.) në Medinë, menjëherë
pas faljes së namazit të Bajramit dhe

kryerjes së hutbes, me të kthyer në shtëpi
pret dy kurbane - njërin për vete dhe fa-
miljen e tij, ndërsa tjetrin për ummetin e
tij. I vetëdijshëm se gjithçka që pose-
dojmë është nga Allahu (xh. sh.) dhe se e
gjithë ajo duhet të jetë në shërbim të Al-
lahut (xh. sh.), Muhamedi (a. s.) menjë-
herë pas prerjes së kurbaneve i tha fjalët
e famshme drejtuar Krijuesit të tij: Alla-
hume inne hadha mink eve ilejke, që do
të thotë: O Zoti im, me të vërtet kjo është
prej teje dhe për ty.

Obligueshmërinë e prerjes së kurba-
nit e shohim nga fjalët e Allahut (xh. sh.),
ku thuhet:

“Ne me të vërtetë, të kemi dhënë ty
shumë të mira, andaj bën namaz dhe për

Zotin tënd ther kurban.” /El Keuther/
Ndërsa Muhamedi (a. s.) ka thënë:

”Kush ka mundësi të pres kurban, dhe atë
nuk e bën,  le të mos i afrohet vendit ku
falet namazi i Bajramit.”

Institucioni i sakrificës së këtillë, re-
spektivisht i prerjes së kurbanit, është i
vjetër aq sa është edhe njeriu. Andaj, këtë
e gjejmë prej kohës së njeriut dhe pej-
gamberit të parë, Ademit (a. s.), kur
djemtë e tij Habili dhe Kabili prenë kur-
bane, për të parë se cilit do t’i pranohet
tek Allahu (xh. sh.) dhe në këtë rast për
herë të parë u vërtetua se tek Allahu pra-
nohet ajo sakrificë që bëhet për hir të Al-
lahut (xh. sh.), e në këtë rast iu pranua
Habilit,  pse kurbani i tij ishte për hir të

Institucioni i kurbanit 
dhe vlera e tij

RREGULLA QË S’HARROHEN

Kurbani pritet për hir të Allahut (xh. sh.),  përmes të cilit besimtari arrin shkallën më të lartë të përsosurisë,
e cila në mësimet islame quhet ”Et Tekava”, që do të thotë:  ”devotshmëri, nënshtrim i sinqertë dhe i plotë
urdhrave të Allahut (xh. sh.)”. Ndryshe: “Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, po Allahu e

plotëson dritën e vet, edhe pse e urrejnë jobesimtarët.” /Es Saf: 7/
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Allahut (xh. sh.),  ndërsa Kabili e preu atë
për interes të kësaj bote. /El Maide: 27/

Kurani flet për shembullin e Ibrahi-
mit (a. s.), i cili i premtoi Allahut (xh.
sh.) se edhe djalin e vet do ta sakrifikojë
si kurban për hir të Tij, dhe këtë e ven-
dosi ta realizojë, me ç’rast Allahu
(xh. sh.) në vend të Ismailit, i dërgoi një
kafshë – një dash, të cilin Ibrahimi edhe
e preu për kurban.

E gjithë kjo vërteton se njeriu gjatë
tërë historisë është e mundur ta tregojë
dashurinë e vet ndaj Krijuesit nëpërmes
sakrificave të ndryshme.

Pra, edhe Ismaili sakrificën, respekti-
visht prerjen e kurbanit, e ka ngritur në
nivel të obligimit të detyrueshëm, nëpër-
mes të cilit besimtari tregon dashurinë e
vet ndaj Krijuesit, ngrihet shpirtërisht dhe
pajiset me virtyte të larta morale, hu-
mane, fisnike etj.

Ulematë islamë, bazuar në frymën e
fjalëve uranore,  si dhe të haditheve të
Muhamedit (a. s.),  kanë ardhur në për-
fundim se për kurban mund të pritet de-
veja, kau dhe lopa - nga kafshët e mëdha,
ndërsa delja dhe dhia - nga kafshët e
vogla. Kafshët e mëdha, respektivisht kau
dhe lopa duhet të kenë mbi dy vjet dhe si
të tillë vlejnë për shtatë persona, me kusht
që të gjithë të vendosin prerjen e tij për
hir të Allahut (xh. sh.), ndërsa kafshët e
vogla vetëm për një person; edhe atë, ato
të jenë më tepër se njëvjeçare. Duhet
cekur se kurbani nga kafshët e vogla
është më i preferueshëm.

Para se të blihet apo të pritet kurbani,
duhet pasur kujdes që ai t’i plotësojë ku-
shtet e parapara, e ajo është: të jetë fizi-
kisht i shëndoshë dhe i ushqyer mirë;
përndryshe, nuk vlen për kurban nëse
është me të meta të mëdha, si p.sh.:

- Nëse është qorr dhe nuk sheh me
njërin apo me të dy sytë;

- Nëse e ka të prerë më tepër se gjy-
smën e veshit apo të bishtit;

- Nëse nuk ka dhëmbë apo i mun-
gojnë më tepër se gjysma e dhëmbëve;

- Nëse i ka gjinjtë e prerë dhe nuk
mund ta ushqejë të voglin e vet;

- Nëse e ka thyer bririn, aq sa të jetë
lënduar nervi i trurit;

- Nëse është i dobët dhe i ligë, saqë
nuk ka fuqi të shkojë deri te vendi ku
duhet prerë.

Si çdo obligim fetar, edhe obligimi i
prerjes së kurbanit e ka kohën e vet të
caktuar. Pra, prerja e kurbanit fillon prej
faljes së namazit të Bajramit e vazhdon
deri në ditën e tretë para se të perëndojë
dielli, ndërsa në ato vende ku nuk falet
namazi i Bajramit prerja e kurbanit mund
të bëhet prej agimit të ditës së parë e deri

në ditën e tretë para se të perëndojë dielli.
Rreth mënyrës së prerjes së kurbanit

flasin hadithet e Muhamedit (a. s.), si dhe
praktika e tij. Muhamedi (a. s.) para se ta
priste kurbanin, falte dy reqatë namaz na-
file dhe urdhëronte t’ia sillnin kurbanet
dhe pastaj lexonte këtë dua: Bismil-lahi
Allahu Ekber. Hadha mini ve an men
judahhi min ummeti, që do të thotë: Në
emër të Allahut. Allahu është më i madhi.
Ky kurban është për mua dhe për ithtarët
e mi që s’kanë mundësi të presin kurban.

Pra, pasi që të mprehet thika, kurbani
shtrihet në anën e majtë dhe sipas mun-
dësive drejtohet kah kibla, i lidhen katër
këmbët ose së paku tri këmbë, pastaj fil-
lon prerja, gjatë së cilës i priten dy venat
kryesore të gjakut e pastaj gabzherri dhe
laringu. Nuk lejohet të mundohet kurbani
e as të mprehet thika para tij. Kurbanin
duhet ta pret vetë njeriu që ka vendosur të
pret kurban, e nëse nuk mundet, atëherë
mund të autorizohet edhe dikush tjetër.

Si çdo dispozitë apo parim islam,
edhe institucioni i kurbanit e ka qëlli-
min, vlerën dhe urtësinë e vet në jetën
individuale dhe shoqërore dhe si i tillë
është aktual pa marrë parasysh kohën,
vendin.

Duke u thelluar në urtësinë e obligi-
mit hyjnor të prerjes së kurbanit, do të
shohim se nga ai burojnë ide të pashter-
shme për të gjitha kohërat, andaj prerja
e kurbanit jep urtësi të llojllojshme, të
cilat shquhen për nga universaliteti dhe
aktualiteti, dhe se ndër ato urtësi mund
të jenë:

1.SAKRIFICA SI RRUGË DREJT
VEPRAVE TË MËDHA;

Ndër parimet më të larta etike të Isla-
mit është sakrifica, parim i cili vërteton
se nuk ka vepra të mira dhe të dobishme
pa sakrificë. Sakrifica mund të manife-
stohet përmes formave të ndryshme, si-
kurse në formë të sakrifikimit të pasurisë,
në formë të largimit nga diçka, si dhe për-
mes të vepruarit dhe aktivitetit fiziko-
mendor. Islami, pra, duke pasur për
qëllim formimin e individit dhe të ba-
shkësisë së shëndoshë,  këtë parim të për-
gjithshëm etik e bëri bazë në jetën e çdo
besimtari, kështu që përveç sakrificave
mendore, fizike etj., e bëri obligim edhe
sakrifikimin e një pjese të pasurisë për
Allahun (xh. sh.), për arsye se, sipas më-
simit Islam, ajo që është më e vlefshme
dhe humane, nuk mund të arrihet pa mos
u sakrifikuar ajo që është më e vlefshme
dhe më e dashur. Ndër këto sakrifikime
bie edhe prerja e kurbanit, që përbëhet
nga prerja e kafshës së caktuar në emër
të Allahut në kohë të caktuar.

2.ADHURIMI DHE NËNSHTRIMI I
PLOTË ALLAHUT (XH. SH.);

Porosia kryesore e prerjes së kurbanit
qëndron në faktin se jeta dhe aktiviteti i
njeriut të jetë deri në fund në përpu-
thshmëri me ligjet e Allahut (xh. sh.), si
edhe në momentet kur është në pyetje jo
vetëm pasuria, por edhe jeta e njeriut.
Përmes kësaj arrihet çlirimi i njeriut nga
kthetrat e interesit material, për arsye se
besimtari duke e kryer këtë obligim, bin-
dshëm tregon nënshtrimin dhe robërinë e
tij ndaj Allahut (xh. sh.), e jo interesave të
ngushta materiale të tij. Kurbani, pra, pri-
tet për hir të Allahut (xh. sh.),  përmes të
cilit besimtari arrin shkallën më të lartë
të përsosurisë, e cila në mësimet islame
quhet ”Et Tekava”, që do të thotë:  ”de-
votshmëri, nënshtrim i sinqertë dhe i
plotë urdhrave të Allahut (xh. sh.)”.  Pra,
përmes prerjes së kurbanit njeriu vërte-
ton qëllimin kryesor të jetës së tij, e ai
qëllim është njohja e Krijuesit - Allahut
(xh. sh.) dhe të jetuarit sipas porosive të
Tij, dhe në anën tjetër vërteton se të gji-
tha të mirat materiale dhe begatitë tjera
janë në shfrytëzimin e tij, dhe se ato nuk
janë qëllim i jetës, por vetëm mjete për të
jetuar dhe për të njohur Allahun (xh. sh.).

Në të njëjtën kohë, me anë të prerjes
së kurbanit besimtari falënderon Allahun
(xh. sh.) për të gjitha të mirat që ia ka
dhënë Ai në shfrytëzim dhe se asnjëherë
nuk do të lejojë që ta robërojnë ato, por
përkundrazi ai i robëron ato dhe i ndan
aty ku dëshiron. Nga kjo del në shesh se
njeriu nuk jeton për të ngrënë, por ha për
të jetuar, që do të thotë se të mirat mate-
riale janë vetëm mjet për të jetuar, ndërsa
qëllim kryesor i jetës së njeriut është
njohja e Allahut (xh. sh.) dhe të jetuarit
sipas urdhrave të tij, respektivisht aktivi-
tet në atë që është e drejtë dhe e vërtetë.

Këtë porosi hyjnore më së miri e sho-
him në rrëfimin uranor për Ibrahimin (a.
s.), i cili u urdhërua nga Krijuesi i vet që
për hir të Tij ta sakrifikojë atë që është më
e shtrenjtë - të birin e vet, Ismailin,  të
cilin më në fund Allahu (xh. sh.) e zë-
vendësoi me një kafshë – me një dash. 

Këtë e shohim edhe nga këto ajete ku-
ranore:

“O Zot, më dhuro pasardhës prej të
mirëve. Dhe ne e gëzuam me një djalosh
të mirë. Dhe kur ai u rrit aq sa filloi të ecë
me të në punë, Ibrahimi i tha: O biri im,
kam parë në ëndërr se duhet të të therr!
Pa shiko ç’mendon ti.” Ai u përgjigj: O
baba im, ti vepro ashtu si të urdhërohet.
Do të jem, në dashtë Allahu (xh. sh.),
prej durimtarëve. Dhe kur ata u dorëzuan
edhe e shtriu atë me fytyrë në tokë, Ne
thirrëm: O Ibrahim! Ti e realizove ën-

drrën. Ne kështu i shpërblejmë ata që
bëjnë vepra të mira. Ajo ishte njëmend
sprovë e vërtetë, e qartë dhe e shpërblyer
me një kurban të madh.” (Es Safat: 102-
107)

Siç shihet, vërtet, kjo sprovë e Ibrahi-
mit (a. s.) ka qenë e pashembullt në hi-
storinë e gjinisë njerëzore, të cilën e kreu
me sukses. Gatishmëria e Ibrahimit të sa-
krifikojë më të shtrenjtën - djalin e vet, si
dhe gatishmëria e Ismailit të sakrifikohet,
është porosi e cila vërteton se jeta e çdo
njeriu - individi deri në fund duhet të jetë
në përputhshmëri me dëshirën e Allahut
(xh. sh.). Këtu qëndron mbështetja hi-
storike, kuptimi dhe domethënia e kurba-
nit, me anë të cilit njeriu përsoset
pandërprerë duke u çliruar nga egoizmi,
si dhe ndjenjat tjera shtazarake.

3. KURBANI ËSHTË KUJDES PËR
NJERIUN DHE SOLIDARITET NË

VEPËR;
Prerja e kurbanit është rast praktik në

të cilin besimtari i vërtetë dëshiron soli-
daritetin, shpirtin e tij human, si dhe ve-
tëdijen se flijimi në dobi të vëllezërve të
vet të varfër është çelësi i shpëtimit të një
bashkësie. Së këndejmi, feja islame ka
vendosur një sërë rregullash për të çrrën-
josur varfërinë, mjerimin, klasën ek-
sploatuese. Pra,  Kurbani-Bajrami është

festë ku ndjenja kolektive e mbizotëron
atë individuale. Nga këtu edhe rezulton
konkretisht edhe dispozita juridike islame
që mishi i kurbanit të ndahet në tri pjesë:
për të varfrit, për të afërmit dhe për vete.

Më shumë se kur,  sot ndihet nevoja
më e madhe për ndihmë familjeve të rre-
zikuara nga aspekti social. Mijëra fëmijë
myslimanë sot, në veçanti ndër shqipta-
rët, gjenden në zgripc të ekzistencës, të
cilët kurrsesi s’mund të shijojnë bukuritë
e atmosferës festive të Bajramit.  Veçmas
është tragjike rasti me fëmijët e këtyre fa-
miljeve, të cilët pa pikë gëzimi presin Fe-
stën e Bajramit. 

Nga kjo del në shesh se kurbani si
obligim fetar, përveç që është ibadet, ai
ka rëndësi të madhe për nga aspekti so-
cial, ku përsëri vjen në shprehje kujdesi
për njeriun, që do të thotë se mishi i kur-
banit duhet të ndahet për ata të cilët janë
të varfër dhe kurrsesi nuk guxon të shitet
për interesa materiale.

Vetë Muhamedi (a. s.) mishin e kur-
banit e ndante për të varfrit dhe, pasi që e
therte kurbanin, i thirrte të varfrit dhe u
thoshte: ”Kujt i duhet, le të presë aq sa
dëshiron.” Njëherë Muhamedi (a. s.),
duke u kthyer në shtëpi, e pyeti Aishen
(r. a.) se çka u bë me delen e prerë.  Ajo i
tha: ”Krejt e kemi ndarë, përveç shpa-
tullës.” Pejgamberi (a. s.) i tha: ”Jo, krejt

na ka mbetur, përveç shpatullës.” 
Kujdes të posaçëm besimtarët duhet

t’i kushtojnë mbrojtjes së vlerës së kur-
banit, duke mos keqpërdorur asnjë pjesë
të tij, e në veçanti lëkurën e tij, e cila pa-
raqet pjesë të pandashme të kurbanit.
Andaj, siç nuk mund të shitet mishi i
kurbanit, nuk guxon të shitet edhe lëkura
e tij për interes të veta ose të bëhet mjet
tregtie. 

Për këtë Muhamedi (a. s.) ka thënë:
“Kush e shet lëkurën e kurbanit,  nuk e
ka të vlefshme edhe kurbanin.”

4. KURBANI ËSHTË PJESË
PËRBËRËSE E ORGANIZIMIT TË

JETËS FETARE;
Që të mos e humb vlerën kurbani dhe

lëkura e tij, e me qëllim që ai ta gjejë ven-
din adekuat, BFI në RMV dhe ulematë e
këtyre trevave viteve të fundit, duke u ba-
zuar në parimin Maslahatul Amme (in-
teresin e përgjithshëm) kanë dhënë
mendimin që të bëhet organizimi i grum-
bullimit të lëkurave të kurbanit për mi-
rëmbajtjen e institucioneve fetare-islame
të BFI. Nga kjo nënkuptohet se çdo be-
simtar që e jep lëkurën e kurbanit në fon-
din për mirëmbajtjen e institucioneve
fetare, jo vetëm që mbron vlerën e kur-
banit dhe të lëkurës, por në të njëjtën
kohë përmes saj merr pjesë drejtpërsë-
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Shkruan: Ibrahim ef. Idrizi 

Ditët e Kurban-Bajramit janë një
manifestim ku besimtari arrin
pjekurinë më të lartë, duke sakri-

fikuar edhe shpirtin e një gjallese për të
dëshmuar devotshmërinë e tij ndaj Kri-
juesit, Allahut (xh. sh.).  Parimisht, sakri-
fikimi për Allahun e Madhërishëm daton
që nga koha e njeriut të parë, Ademit (a.
s.), dhe në vazhdimësi është detyrë dhe
obligim i çdo myslimani që i plotëson ku-
shtet për kurban.

Për të dëshmuar devotshmërinë, Ha-
bili qe i obliguar të therte kurban, që të
dëshmohej vërtetësia dhe drejtësia në
veprim konform udhëzimit të Krijuesit
të Madhërishëm. Rrjedhimisht, jo vetëm
për gruan e mirë që ia ofroi Krijuesi i
Pashoq Habilit, të cilën ai edhe e meri-

tonte, por edhe për çdo mirësi që na e
premton Allahu (xh. sh.), të cilën ne e
përjetojmë si mirësi në këtë jetë, duhet
të sakrifikojmë në vazhdimësi diçka të
rëndësishme nga jeta, nga të qenët tonë,
apo nga pasuria. Therja e kurbanit, për
të falënderuar pafundësisht bamirësitë e
Allahut Fuqiplotë, vuloset në mënyrë
emfatike dhe të pakontestueshme me
vetë jetën e Ibrahimit (a. s.). Miku i
Zotit, Ibrahimi (a. s.), i premtoi Kri-
juesit të vetëm flijimin e gjësë më të rën-
dësishme, pra atë të fëmijës, të cilin Ai
ia kishte falur.

LEX GENERALIS PËR NJERËZIMIN
Është shumë kuptimplote, e arsye-

shme, humane dhe logjike pse Krijuesi
nuk lejoi që Ibrahimi (a. s.) të flijonte
djalin e tij Ismailin (a. s.).  Këshilla mbeti

një lex generalis për njerëzimin, duke u
bartur dhe vulosur përfundimisht në Ku-
ranin fisnik, ku qartësisht krijesa njerë-
zore në shenjë falënderimi për mirësinë e
Krijuesit dhe të mirave të Tij duhet të fli-
jojë ose të ther kurban një gjallesë tjetër
(kafshë të imët apo të madhe). Flijimi për
Allahun nga besimtarët duhet të jetë i
përditshëm dhe përvjetshëm. Të përdit-
shme llogariten ibadetet si: namazi, lutja,
meditimi për Krijuesin, sadakaja,
ndihma, vizita të afërmve, fjala e mirë
dhe çdo gjë që bëhet për hir të Zotit. Të
përvjetshme janë zeqati, haxhi dhe kur-
bani. 

Sakrifica e fundit, kurbani, është i një
dimensioni të përgjithshëm ibadetor, që
zbatohet në të gjitha trojet ku jetojnë dhe
veprojnë myslimanët. Ky ibadet (lutësi)
ndaj Allahut në kohën e sotme përveç di-

drejti në edukimin islam të bijve të tyre,
në ngritjen e vetëdijes islame, si dhe në
sigurimin e një ardhmërie të sigurt e të
shëndoshë islame.

Fatkeqësisht, subjekte të ndryshme, te
të cilët shumë pak ekziston vetëdija
islame, tentojnë të bëjnë tubimin e fitrit, të
zeqatat, e në veçanti grumbullimin e lëku-
rave të kurbanit, me të cilat tentime drejt-
përsëdrejti vihen në shërbim të zhdukjes
së Islamit dhe të traditës gjithëpopullore
dhe shumëshekullore në këto treva. 

Pra, në trevat ku ne jetojmë kurbani
është njëri ndër themelet e organizimit të
përgjithshëm të jetës fetare-islame, vlerë
kjo kyç e çdo populli dhe vendi.

Organizimi i mirëfilltë në kohën në të
cilën jetojmë është veçoria më e lartë që
mund ta posedojë një popull dhe në të
njëjtën kohë veçori jashtëzakonisht e do-
mosdoshme për kohën në të cilën je-
tojmë. Sot në botë është e vërtetuar një
parim: ”Një popull që nuk di të organi-
zohet për një ardhmëri më të mirë, më të
begatshme dhe më të lumtur, ai popull
është i gjykuar me humbje.”

Pra, kjo vlen edhe për ne myslimanët
e trevave tona dhe lirisht mund të themi
se është një luftë e pashoq në rrugën e Al-
lahut (xh. sh.).  

Organizimi duhet të jetë edhe më i
madh kur dihet mirë se në mënyrë per-
manente mundohen të qarkullojnë dhe të
realizohen platforma të ndryshme të për-
gatitura në kuzhinat e qendrave panslla-
viste për zhdukjen e Islamit dhe të

myslimanëve, platforma të cilat pandër-
prerë përsërisin parullat e ndryshme se
gjoja:

- Islami dhe myslimanët janë të vje-
tërsuar, reaksionarë dhe të prapambetur;

- Islami është i ardhur këtu dhe nuk u
takon këtyre trojeve dhe këtij nënqielli;

- Myslimanët duhet larguar dhe asi-
miluar, e kjo do të bëhet vetëm nëse do-
bësohet vetëdija islame;

- Duhet shkatërruar objektet fetare
islame dhe në të njëjtën kohë sa më tepër
të ngrihen objekte të krishterësh, me pra-
pavijë për t’i treguar botës se kjo është
tokë dhe djep i Krishterimit;

- Duhet përçarë bartësit e Islamit në
mes vete, e në veçanti dijetarët islamë,
me qëllim të humbjes së forcës së tyre;

- Duhet shkatërruar myslimanët eko-
nomikisht, që ata mos të jenë në gjendje
të organizojnë dhe t’i mirëmbajnë insti-
tucionet e tyre fetare-arsimore, si Medre-
seja Isa Beu në Shkup dhe FSHI.

Fatmirësisht, myslimanët e këtyre tre-
vave, të udhëhequr nga institucioni i tyre
fetar-shpirtëror, siç është Bashkësia Fe-
tare Islame me myftinitë e saj, janë shumë
të vetëdijshëm për këtë rrezik dhe, të in-
spiruar nga porositë e famshme të Kuranit
famëlartë, janë shumë të vetëdijshëm për
të gjitha rreziqet që u kanosen atyre, për
arsye se Kurani famëlartë para 14 she-
kujsh një herë e përgjithmonë u sjell në
vëmendje një të vërtetë e cila duhet t’i
bëjë ata syçelë dhe të kenë kujdes:

“Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut

me gojët e tyre, po Allahu e plotëson dri-
tën e vet, edhe pse e urrejnë jobesimta-
rët.” /Es Saf: 7/

Nisur nga kjo, myslimanët e këtyre
trevave, sot të udhëhequr nga ulematë
islam, përmes  organizimit institucional,
sot kanë arritur në atë nivel sa të kenë or-
ganizim të mirëfilltë, nëpërmes të cilit or-
ganizim kanë arritur të kenë shkollë të
mesme fetare, të quajtur Medrese, si dhe
Fakultet të Shkencave Islame (FSHI),
përmes të cilave institucione gjithnjë e
më tepër kultivohen kuadro të mirëfillta
për ta shpjeguar Islamin dhe për ta for-
cuar ardhmërinë tonë në këto vende. E
gjithë kjo është arritur përmes organizi-
mit tonë të të mirave dhe obligimeve fe-
tare-islame,  siç janë: zeqati,
sadakatul-fitri, mishi dhe lëkurat e kur-
banit, ndihmat vullnetare dhe pagesat
tjera.

E gjithë kjo bëhet për arsye se feja
është e ndarë nga shteti dhe si e tillë është
lënë në mëshirë dhe jomëshirë të kohës,
me parullën ‘nëse e doni fenë, mbajeni
vetë’. Duke marrë parasysh se feja tjetër
me të madhe po ndihmohet, atëherë kup-
tohet se koncept laik i shtetit nënkupton
zhdukjen e fesë islame, sipas të cilave
është fe e një minoriteti.

Për fund: Mënyra e plotë e prerjes së
kurbanit,  si dhe veprimi i drejtë me mi-
shin dhe lëkurën e tij, është njëra ndër
metodat e besimtarit për të sakrifikuar për
kultivimin e vlerave islame, si dhe apli-
kimin e tyre në jetën praktike.

Kurbani për edukim dhe arsimim,
më i qëlluari i kohës

NË VAZHDIMËSI

Numri i nxënësve në Medresenë Isa Beu ka shkuar në mbi 900, 
kështu që kurbani flijohet për qëllime madhore të Islamit.
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mensionit tradicional të therjes dhe ndar-
jes së mishit për të afërmit, skamnorët
dhe farefisin, realizohet edhe përmes një
dimensioni mjaft përmbajtjesor të arsye-
shëm dhe që verifikon rezultate të mëdha
në avancimin e Islamit si fe e vetme e
preferuar dhe e shpallur nga Allahu fuqi-
plotë. Pasi në kohën më të re përballemi
me organizimin institucional të Islamit,
përkatësisht me arsimimin e të rinjve me
dituri dhe edukatë islame, respektivisht
me hapjen e institucioneve edukative-ar-
simore të BFI-së - Medresesë Isa Beu,
FSHI-së - imponohet nevoja që ky mi-
sion i shenjtë në Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut, i prirë nga BFI, të
përkrahet edhe me dhurimin dhe therjen
e kurbanit për këtë qëllim.

Medreseja Isa beu në Kondovë që nga
viti 1984 e shkëlqeu Islamin me nxjerrjen
e gjeneratave e të gjeneratave që e përha-
pin Islamin e vërtetë, të bazuar ekskluzi-
visht në Kuranin fisnik dhe në
praktikumin e njeriut më të dashur të
Zotit, Muhamedit s.a.v.s. Praktikumi i
dhurimit dhe therjes së kurbanit në më-
nyrë të organizuar, përmes organeve të
BFI-së, arrin disa qëllime tepër të rëndë-
sishme për zhvillimin dhe mbarëvajtjen e
Islamit në kushtet tona.

E para, therja e kurbanit për të dhu-
ruar mishin e kafshëve nëpër familjarë
dhe skamnorë në mënyrë individuale,
është një ngarkesë për familjarët në
aspektin e kohës së lirë dhe kushteve hig-
jienike në kohën e sotme, sidomos gjatë
festës së Bajramit ku çdo shtëpi ose ba-
nesë kolektive nuk ka mundësi hapësi-
nore për një gjë të këtillë dhe, kësisoj, e
vështirëson ndejën dhe rehatinë e tjetrit,

gjë që në mjedise islame nuk guxon të
ndodhë.

E dyta, jemi dëshmitarë se nevoja për
mish kurbani, sidomos të deleve, është e
palakmueshme për shumë njerëz, ku ata
e marrin mishin e deles dhe nuk e përdo-
rin.

E treta, therja e kurbanit në mënyrë
të organizuar ngjan me therjen e kurbanit
në vetë Qabenë e shenjtë,  ku në vende të
caktuara theren me qindra kafshë për hir
të Zotit.

E katërta, BFI ka bazën më të mirë të
të dhënave se cilët janë skamnorët e vër-
tetë, të cilët kanë nevojë për mish kurbani
dhe atyre u dorëzohet në mënyrë të orga-
nizuar në shtëpitë e tyre.

E pesta, dhurimi i kurbanit për mi-
rëmbajtjen e institucioneve edukative-ar-
simore,  sidomos Medresesë Isa Beu në
Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë
edhe Paralelet e Shtrira të saj, është qël-
limi më madhështor, sepse përkrah nxë-
nësit, të cilët janë margaritarët e
përhapjes dhe të ruajtjes së Islamit insti-
tucional.

SHTETI NUK NDIHMON
Sot, kur dihet se shteti nuk e ndihmon

shkollimin fetar islam, mbetet që mysli-
manët përmes detyrimeve të tyre fetare të
përmbushin edhe obligimin për të ndih-
muar arsimimin islam të gjeneratave. De-
tyrimi që i kanë bërë vetes myslimanët e
Maqedonisë së Veriut për ta ndihmuar
shkollimin e të rinjve në Medresenë Isa
Beu në Kondovë dhe në degët e tjera në
mbarë vendin,  është parësor edhe sivjet.
Duke e dhuruar kurbanin në Medrese,
ata përmbushin obligimin themeltar

islam, me të cilin janë porositur me Ku-
ranin famëlartë. I Madhërishmi jo rastë-
sisht mëshirën e plotë për njerëzimin e
nisi me fjalët:  ,,Lexo me emrin e Zotit
tënd, i cili krijoi (çdo gjë).” (Surja El
Alak: 1) Kështu, duke e dhuruar kurba-
nin në Medresenë Isa Beu,  myslimani jo
vetëm që arrin plotësimin e obligimit të
kurbanit në vendin më të duhur, por me
këtë veprim ai mban gjallë burimin e fry-
mëzimit për jetëgjatësinë e Islamit në
këto troje. Nëse jemi për prodhimin e
kuadrove të shëndosha nevojitet arsimimi
i shëndoshë i brezit të ri.

Përmes dhurimit të kurbanit në Me-
drese,  arrijmë dy qëllime madhore:

E para, kemi flijuar për Krijuesin,
për shkëlqimin e fjalës së Tij të parë në
Kuranin fisnik.

Dhe e dyta, kemi ndihmuar konkre-
tisht përhapjen dhe zhvillimin e Islamit
përmes kuadrit të profesionalizuar dhe të
denjë për t’u mbrojtur nga deformimet
keqdashëse, për të cilat jemi dëshmitarë
vetë ne.  Nevojat e Medresesë Isa Beu
dhe të konvikteve të saj në Maqedoni
janë shtuar, numri i nxënësve ka shkuar
në mbi 900, kështu që kurbani flijohet për
qëllime madhore të Islamit.

Atyre që e kanë flijuar kurbanin për
nevojat e Medresesë Isa Beu Zoti ua bëftë
kabull flijimin e tyre, Zoti i shpërbleftë
me të mira dhe le ta dinë se janë përkra-
hës të fjalës së Allahut dhe se janë të be-
kuar të Vetë Atij. 

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve
berekatuhu.

(Autori është drejtor i përgjithshëm i
Medresesë Isa Beu të Shkupit)

Gjatë ditës së tretë të festës së Kur-
ban-Bajramit, në formë të organizuar, ka
filluar ndarja e mishit të kurbanit nga Ba-
shkësia Fetare Islame e RMV.

Të gjitha familjeve me status të rrezi-
kuar social në ambientet e institucionit
fetar, BFI, u është dhuruar mishi i kurba-
neve, i tejkaluar pas nevojave të Medre-
sesë Isa Beu.

FILLIMISHT, AKSIONE NË SHKUP
DHE NË VELES 

Aksioni ka filluar me qytetin e Shku-
pit dhe të Velesit, ndërsa njëkohësisht do
të vazhdojë me qytetin e Tetovës dhe të
Gostivarit, e më pas,  në ditët në vijim,
do të vazhdojë edhe në të gjitha qytetet e
vendit.

Në ambientet e Rijasetit të BFI-së ak-
sionin e shpërndarjes së mishit e ka fil-
luar Dekani i Fakultetit të Shkencave
Islame,  prof. dr. Shaban Sulejmani, i cili
në emër të Kryetarit të Bashkësisë Fetare
Islame,  h. Sulejman ef. Rexhepi,  dhe në
emër të Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, falënderoi të gjithë dhuruesit e
kurbaneve, duke e lutur Allahun fuqiplotë
që t’ua pranojë kurbanet.

“Kurban-Bajrami është edhe festë e
dashurisë dhe mirëkuptimit mes besimta-
rëve, është rast që të bëhemi të gjithë një,

pikërisht siç janë bërë një me miliona
myslimanë me haxhilerët tanë, të cilët për
momentin po qëndrojnë në tokën e shen-
jtë islame”,  theksoi Dekani Sulejmani në
fjalimin e tij.

Të pranishëm në këtë aksion ishin
edhe drejtues të shoqatave të ndryshme
dhe të organizatave humanitare që ve-
projnë në qytetin e Shkupit dhe të Velesit,
të cilëve më pas u është dhuruar mishi i
kurbanit në vartësi të listave të përpiluara
paraprakisht. Shoqata e invalidëve
“Shpresa”, organizata e grave turke në
Maqedoninë e Veriut “Derja”, organizata
humanitare “Burimi”, organizata huma-
nitare për edukim “Rruga e Drejtë” - janë
organizata me të cilat BFI bashkëpunon
çdo vit, me qëllim që mishi i kurbanit të
arrijë në çdo familje të nevojtarëve. 

Si çdo vit, Medreseja Isa Beu bën tu-
bimin e kurbaneve për nevojat e saj,
ndërsa mishi që i tejkalon nevojat e men-
sës së Medresesë shpërndahet në forma të
organizuara, nëpërmjet shoqatave të ndry-
shme dhe listave të përpiluara nga këshil-
lat e xhamive nëpër tërë territorin e vendit.

Dhurimi i kurbanit për këtë vatër të
dijes dhe të arsimit është forma më e lartë
e vetëdijes së çdo besimtari, në ruajtjen
dhe kultivimin e Islamit burimor në ven-
din tonë. 

MBI 1.600 FAMILJE MARRIN MISH
KURBANI

Mishi i kurbanit është ndarë për të gji-
tha ato familje që janë në gjendje të vë-
shtirë ekonomike, pastaj jetimëve,
personave me nevoja të posaçme etj.

Në dallim nga vitet e kaluara, këtë vit
u nda shumë e më shumë mish kurbani,
për arsye se këtë vit, vlerësohet, ka pasur
edhe një numër shumë të madh të atyre
që kurbanin e kanë dhuruar për nxënësit
e Medresesë Isa Beu , respektivisht për
mirëmbajtjen dhe avancimin e këtij insti-
tucioni të vetëm edukativo-arsimor të
BFI-së që merret me ngritjen e vlerave
edukativo-arsimore tek bijtë dhe bijat e
popullit mysliman në vendin tonë. Kë-
shtu, sivjet shpërndau mish kurbani për
më tepër se 1.600 familje.

Me këtë rast drejtori i Medresesë Isa
Beu,  prof. Ibrahim Idrizi, në emër të
Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
si edhe në emrin e Drejtorisë së Medre-
sesë dhe gjithë të punësuarve dhe nxënë-
sve të saj, falënderoi të gjithë besimtarët
nga vendi dhe diaspora të cilët kurbanin
e tyre ia dhuruan kësaj vatre edukativo –
arsimore, me lutje drejtuar të Madhit
Allah që t’i shpërblejë me mirësitë dhe
bereqetet e kësaj bote dhe të botës tjetër.

Shpërndahet mishi i kurbaneve
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30 korrik, 2019: niset grupi i parë i haxhilerëve për
në Mekën e bekuar, udhëtarë të Bashkësisë Fetare Islame të

Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Të njëjtën ditë niset edhe grupi i dytë i haxhilerëve.

Arritja e Grupit të parë në Mekë
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FFOOTTOORREEPPOORRTTAAZZHH::  
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Pamje nga Meka e bekuar, 30 korrik 2019.  Raporti: të gjithë haxhilerët janë shëndoshë e mirë.

Arafat, 10 gusht 2019. 

Në Medinën e ndritur. 

KTHIMI
Kthimi i haxhilerëve –

qofshin shëndoshë e mirë! –
do të bëhet më 25, 26, 27

gusht 2019, nga Medina në
Shkup.  Të gjithëve: Allahu

ua bëftë kabull Haxhin!

Për haxhilerët që udhëtuan me Ba-
shkësinë Fetare Islame të RMV,  krahas
kënaqësisë shpirtërore me kryerjen e iba-
deteve vullnetare si: namaz, tavaf, vizita
dhe lutje që po bëjnë, hoxhallarët që janë
në karvanin udhëheqës të të gjitha qyte-
teve, për t'u ofruar edhe një kënaqësi
shpirtërore dhe për t’ua përkujtuar obli-

gimet e tyre haxhilerëve, filluan me or-
ganizimin e programeve fetare me ligjë-
rata, me lexim të Kuranit, këndim të
mevludit dhe të ilahive.

Me ligjërata para haxhilerëve u para-
qitën hoxha i nderuar Eljasa ef. Mah-
mudi dhe Ilhan ef. Shehu, i cili ligjëroi
në gjuhën maqedonase dhe turke. U kën-

duan Kuran dhe ilahi nga mr. Nexhmi ef.
Ferati dhe hfz. Avni ef. Asani, ndërsa
krejt në fund u bë një dua e përgjithshme
nga koordinatori i haxhilerëve të Myfti-
nisë së Shkupit, Fejsall ef. Kadriu.

Shpresojmë që kjo kënaqësi shpirtë-
rore të përjetohet në vazhdimësi.

(7.08.2019)

Pas një vape të madhe, Meka është
freskuar nga një shi më 10 gusht 2019,
në ditën e dytë të Haxhit, kur haxhilerët
kanë kaluar nga Mina në Arafat. Numri
i tyre sivjet, sipas organeve shtetërore të
Arabisë Saudite, saktësisht ka arritur në
2.489.406 (sipas Arab News). 

Siç raportohet, rrugët kanë filluar të
përmbyten brenda disa minutave nga uji,
duke krijuar edhe pellgje me baltë dhe
duke freskuar ata që po bënin udhëtimin
e tyre shpirtëror drejt Arafatit.

Disa prej tyre kanë nxituar që të
mbulohen nga shiu dhe shumë të tjerë
kanë vrapuar në rrugë për t’u lutur.

Shumë haxhilerë kanë filluar të ndih-
mojnë të tjerët që kanë pasur nevojë për
strehim dhe kanë ofruar veshje për ata
që janë lagur në shi.

“Kjo është hera e parë që kam ardhur
në Haxh dhe është e mrekullueshme”,
ka thënë haxhiu Ghada Al-Johar për
Arab News.

“Kur binte shi, unë dola dhe qava. Sa
herë që shikoja shiun në TV gjatë Ha-
xhit në të kaluarën, gjithmonë kam men-
duar se sa me fat janë ata (banorët e
Mekës-shën.)”, ka thënë ai. 

Media e cituar midis tyre ka parë
edhe Danyah Bennett-in, 25-vjeçare,
nëna e së cilës ka vdekur vetëm një javë
pas dasmës së saj.

“Ndjej që nëna ime është me mua në
Haxh, në çdo hap të rrugës”,  ka thënë
ajo. “Unë mendoj shumë për të gjatë Ha-

xhit. Uroj që ajo të ishte këtu me mua.”
Mbrojtja civile ka paralajmëruar ha-

xhilerët që të qëndrojnë të sigurt dhe të
shmangin terrenin e ulët, të mundshëm
për përmbytje.

(10 gusht 2019)

Programe fetare për haxhilerët 

Rrebesh shiu në Mekë
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Haxhilerët që udhëtuan me Bashkë-
sinë Fetare Islame të RMV në Mekë, më
10.08.2019 ishin në Arafat,  ku qëndruan
tërë ditën. U realizua një program modest
fetar nga udhëheqësia e Haxhit 2019, ku
pati lexim Kurani, këndim ilahijesh, lig-
jëratë, si dhe fjalë rasti në emër të Krye-
tarit të BFI-së, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi nga Sekretari i Për-
gjithshëm i BFI-së, Irsal ef. Jakupi. Po
ashtu, u realizua program fetar edhe për
gjininë femërore,  ku kishte ligjëratë dhe
lexim Kurani nga përgjegjëset e gjinisë
femërore. 

Pas programit, haxhilerët kishin rastin
të bëjnë lutje çdokush në formën e vet.
Më pastaj në mbrëmjen e kësaj dite udhë-
tuan për në Muzdelife, për mbledhjen e
guralecëve. Pas një qëndrimi në Muzde-
life, u drejtuan drejt Minasë, ku arritën në
Xhemerate dhe hudhën 7 guralecët në
Xhemretu Akabe, ndërsa pas therjes së
kurbaneve të Haxhit u liruan nga ihrami. 

Në mbrëmjen e 11.08.2019, haxhile-
rët grupe-grupe arritën të kryejnë Tava-
fin e Haxhit - Ifada dhe në dy ditët më pas
përsëritën hedhjen e guralecëve, ashtu siç
edhe është obligimi fetar. Pas kryerjes së

këtyre obligimeve, këto ditë haxhilerët po
realizojnë Tavafe Nafile, deri në kryerjen
e Tavafit Lamtumirës, ku pas tij do të
nisen për qëndrim në Medinën e Ndrit-
shme.

Lusim Allahun Fuqiplotë për një
Haxh të pranuar.

Edhe një herë informojmë të gjithë
familjarët se haxhilerët që udhëtuan me
BFI-në janë shëndoshë e mirë. (Rexhep
Imeri/Fejsall Kadriu)

Më 16.08.2019 (e xhuma),  pas na-
mazit të jacisë, siç ishte paraparë, udhë-
heqësit e Haxhit nga Myftinia e Shkupit
bashkë me haxhilerët që udhëtuan me
Bashkësinë Fetare Islame - Myftinia
Shkup, realizuan vizita të disa vendeve
me rëndësi në historinë islame. 

Fillimisht u vizitua shtëpia e lindjes
së Muhamedit (a. s.),  ku me disa fjalë
të shkurtra rreth historikut foli hoxha i
nderuar Muharrem ef. Ismaili, më pastaj
u vazhdua për tek Mesxhidi Xhinn dhe
Mesxhidi Shexhere, ku për historikun e
tyre foli koordinatori i haxhilerëve të
Shkupit për këtë vit,  hoxha i nderuar
Fejsall ef. Kadriu; dhe vizita tjetër e pa-
raparë ishte vizita e varrezave të Mekës,
Xhenetul Muala.

Po ashtu informojmë se të gjithë ha-
xhilerët që udhëtuan me Bashkësinë Fe-
tare Islame - Myftinia Shkup janë

shëndoshë e mirë – thuhet në komuni-
katën e Zyrës për informim të Myftinisë
së BFI – Shkup.

Në Arafat, Muzdelife, Mina...

Në vendet e rëndësishme
të historisë islame

ME HAXHILERËT QË UDHËTUAN ME BFI-NË

Shkruan: Dr. Bashkim Aliu

Për çdo vit myslimanët janë dë-
shmitarë të manifestimeve madhë-
shtore dhe të gëzimit kolektiv,

dëshmitarë të gjallërisë, të gëzimeve e të
vizitave të ndërsjella dhe të disponimit
mbarëpopullor me rastin e festave të tyre.

Çdo popull i ka festat, traditat, mo-
mentet dhe ngjarjet me rëndësi historike,
të cilat i përkujton dhe me të cilat në një
mënyrë edhe e identifikon dhe e prezan-

ton veten në arenën e madhe historike e
botërore të zhvillimit të popujve, kultu-
rave dhe civilizimeve.

Me dëshminë e Pejgamberit [sal-lal-
lahu alejhi ve sel-lem] myslimanët i kanë
dy festa:  Festën e Fitrit (Fitër-Bajramin)
dhe Festën e Kurbanit (Kurban-Bajra-
min).

Transmetohet nga Enes ibn Maliku,  i
cili ka thënë: ”Arriti i dërguari i Allahut
në Medinë, ndërsa tek ata ishin dy ditë të
cilat festoheshin. I dërguari i Allahut

pyeti: ‘Çka janë këto dy ditë?’ Ata thanë:
‘Kemi qenë duke festuar në kohën e xha-
hilijetit (injorancës).”  I dërguari i Alla-
hut u tha:  ”Tashmë Allahu i
madhërishëm jua ka zëvendësuar me më
të mira se ato - ditën e Fitër-Bajramit dhe
ditën e Kurban Bajramit.” 

Pikërisht këtu qëndron poenta e ve-
çorisë së konceptit islam mbi festat.
Ngase, festat në mësimet islame nuk i
janë lënë stihisë dhe pasioneve, por vetë
akti i provimit të tyre nga ana e të dër-

Festat,  solucion për
transformim shpirtëror

Në këndvështrimin islam, festat nuk e kanë, thjesht, vetëm dimensionin solemn dhe
përkujtimor, ngaqë festat islame pasojnë pas kryerjes së obligimeve dhe punëve të
caktuara në Islam: Fitër-Bajrami vjen pas kryerjes së muajit të Ramazanit, ndërsa

Kurban-Bajrami pas kryerjes së kushtit të pestë të Islamit-Haxhit.
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guarit të Allahut, dhe përcaktimi i kohës
dhe mënyrës së tyre, nga autoriteti për-
katës, i jep karakter spiritual, e jo thjesht
vetëm historik e dialektik.

FILOZOFIA E QENËSISË SË FESTËS
NË ISLAM

Festat në këndvështrimin islam nuk e
kanë, thjesht, vetëm dimensionin solemn
dhe përkujtimor, por esenca e festës dhe
filozofia e tyre në Islam është shumë më
e madhe, gjë që për atë që thellohet pak
më tepër në analizën e këtij fenomeni nuk
është vështirë ta miratojë këtë konstatim.
Së këndejmi  edhe urtësia e Allahut që fe-
stat islame të pasojnë pas kryerjes së obli-
gimeve dhe punëve të caktuara në Islam:
Fitër-Bajrami vjen pas kryerjes së muajit
të Ramazanit, përkatësisht pas përfundi-
mit të një detyre me rëndësi në këtë muaj
- farzin e agjërimit, njërës prej shtyllave
të Islamit, ndërkaq Kurban-Bajrami fe-
stohet në vazhdën e kryerjes së kushtit të
pestë të Islamit-Haxhit, demonstrimit të
solidaritetit islam përmes kurbanit dhe
përkujtimit për domosdoshmërinë e
kryerjes së llogarive të veprave të njeriut
gjatë periudhës njëvjeçare. Bile, është një
specifikë e këtyre dy festave se në nama-
zin e sabahut besimtari del prej shtëpisë
së tij duke lexuar me zë tekbire-duke e
madhëruar Allahun, që në një mënyrë
është një punë që kryhet gjatë ditëve të
Kurban-Bajramit.

KARAKTERISTIKAT

E KURBAN-BAJRAMIT
Kurban-Bajrami dallohet me disa ve-

prime të rëndësishme, të cilat kryhen
gjatë kësaj kohe, edhe atë si vijon:

Haxhi
Haxhi është kushti i pestë i fesë

islame,  gjatë të cilit demonstrohet uni-
teti, barazia, solidariteti, kultura, devot-
shmëria dhe madhështia e ummetit të
Muhamedit - paqja e Zotit qoftë mbi të
(sal-lallahu alejhi ve sel-lem) ndaj popul-
latës myslimane.

Haxhi është kongres më i madh vjetor
islam dhe botëror, në të cilin takohen my-
slimanë të vendeve, profileve, drejtimeve
juridike, ngjyrave, traditave dhe mentali-
teteve të ndryshme, por të gjithë synojnë
një qëllim: kryerjen e kushtit të pestë të
Islamit-Haxhin dhe arritjen e kënaqësisë
së Allahut të madhërishëm.

Haxhi është moment ekskluziv i eli-
minimit të të gjitha diferencave: racore,
klasore, sociale etj. Aty janë të barabartë
bujku dhe intelektuali, mbreti dhe robi,
ministri dhe analfabeti, i bardhi dhe i ziu,

i pasuri dhe i varfri dhe të gjithë kanë ve-
shje të njëjtë: dy pëlhura të bardha,  të
njohura si rroba e ihramit.

I dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi
ve sel-lem) i ka trajtuar haxhilerët si de-
legacion të Allahut. Ai thotë: ”Delega-
cioni i Allahut përbëhet prej tre vetëve:
luftëtarit, haxhiut dhe atij që e kryen
umren.” 

Kurbani
Shikuar historikisht, sakrifica ka qenë

një prej elementeve qendrore në besimet
e ndryshme, dhe përmes sakrifikimit, të
realizuar në forma të ndryshme, njerëzit
janë munduar t’i afrohen qenies hyjnore
dhe të arrijnë grada të larta shpirtërore.

Por, për fat të keq, te popujt e lashtë
praktika e sakrificës ka pasur pasoja trag-
jike, ashtu që me vete ka rrëmbyer jetën
e shumë të rinjve dhe të rejave.

Islami i dha sakrifikimit kuptim krejt
tjetër, dhe formë krejt tjetër, nga ajo që

ekzistonte te popujt e lashtë. Njëra prej
formave të sakrifikimit në Islam është in-
stitucioni i kurbanit, që është prej karak-
teristikave më të theksuara të festës së
dytë islame, sipas së cilës edhe e mori
emrin (në gjuhën arabe: i’du-l-ed-ha,
apo ‘festa e kurbanit’), për shkak se në
këtë ditë myslimanët në katër anët e botës
therin kurbane.

Islami asnjëherë nuk legjitimon ri-
tuale të cilat nuk kanë domethënie,  apo
thjesht janë vetëm formale. Në kontekst
të instruksioneve të përmendura, duhet të
kuptohet edhe institucioni i kurbanit, sy-
nimi i të cilit është pastrimi dhe edukimi
shpirtëror, ngritja psikike dhe etike e be-
simtarit.

Pra, kurbani është institucion fetar, i
cili objektiv parimor e ka humanizimin e
njeriut, pastrimin e tij shpirtëror, begati-
min e tij me vlera dhe aspirata të larta,
edukimin dhe kalitjen e tij. Thënë shkurt,
përmes këtij institucioni tentohet të kon-

tribuohet në formimin e personalitetit dhe
të bashkësisë së shëndoshë njerëzore.

Kurbani është simbol i devotshmë-
risë, i nënshtrimit dhe dorëzimit Allahut
të madhërishëm. Kjo, ngase me therjen e
kurbanit, tek Allahu nuk arrin gjaku dhe
mishi, por nijeti - vendosmëria dhe mo-
tivi i njeriut për të therur kurban, vullneti
i tij i lartë për të arritur grada më të larta
të përsosurisë shpirtërore.

Kurbani në vete ngërthen edhe karak-
terin mirënjohës dhe falënderues ndaj Al-
lahut të madhërishëm. Përmes therjes së
kurbanit, njeriu i tregohet mirënjohës Al-
lahut të madhërishëm dhe e falënderon
Atë për të mirat dhe begatitë që ia fali.

Kurbani paraqet ngadhënjim të shpir-
tërores dhe fetares te njeriu mbi materia-
len dhe neglizhencën fetare. Këtë
besimtari e demonstron me rastin e ther-
jes së kurbanit, kur tregon qartë se për hir
të Allahut dominon mbi ndjenjat dhe pa-
sionet dhe pranon të sakrifikojë për hir të

Allahut, dhe një prej formave të sakrifi-
kimit është kurbani.

Krahas të gjitha dimensioneve të
tjera, kurbani ka edhe dimensionin social.
Përkatësisht, është dëshmi e preokupimit
të njerëzve për njëri-tjetrin, e kujdesit që
materialisht të ndihmohet njeriu. Me këtë
bëhet edukimi i shpirtit të njeriut dhe afir-
mimi i tij. Kjo është një luftë, e njëkohë-
sisht edhe ngadhënjim mbi egoizmin dhe
daljen në skenën e madhe dhe humane të
solidaritetit, të ndihmës dhe të bashkëpu-
nimit ndërnjerëzor.

Kjo shihet qartë nga shumë deklarata
të Muhamedit - paqja e Zotit qoftë mbi
të, ku ai u jep instruksione myslimanëve
për distribuimin e mishit të kurbanit. Po
ashtu, edhe me rastin e therjes së kurba-
nit, ai vazhdimisht i thoshte familjes së
vet: “A e keni ndarë mishin; a ka mbetur
diçka pa u shpërndarë?” etj.

Kjo tregon se kurbani ka qëllim soli-
darizues dhe përkujdesës ndaj të var-

fërve.
Kurbani na paraqitet edhe në rolin e

anijes historike, e cila na bart në gjene-
ratat e mëparshme, duke vënë në këtë
mënyrë lidhje të fortë mes gjeneratave të
ndryshme historike. Kështu, kurbani na
përkujton rastin e Pejgamberit të Allahut,
Ibrahimit - paqja e Zotit qoftë mbi të, me
të birin e tij,  Ismailin - paqja e Zotit qoftë
mbi të; apo,  thënë më mirë, gatishmërinë
e Ibrahimit si prind, nga njëra anë, dhe
Ismailit si fëmijë, nga ana tjetër, që të sa-
krifikojnë më të shtrenjtën për hir të Al-
lahut.

Urdhri që i erdhi Ibrahimit (alejhis-
selam) në ëndërr, që ta sakrifikojë - ta
bëjë kurban të birin e tij, Ismailin (ale-
jhis-selam), aspak nuk u zhagit. Por, Ibra-
himi (alejhis-selam) menjëherë ka kaluar
në hapa praktikë, e po ashtu edhe Ismaili
(alejhis-selam), posa iu kumtua nga babai
i tij se ky është urdhr i Allahut, tregoi ga-
tishmëri të bëhet kurban pa mos ngurruar
fare. Ai i tha babait të vet, ashtu siç për-
mend Kurani:  “…O babai im, punoje atë
që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua,
nëse do Allahu, prej të durueshmëve!”
(Es-Safat, 102)

Ky është një mësim i madh, të cilin
duhet ta marrin myslimanët; prej këtij
rasti, apo thënë më mirë, prej kurbanit:
gatishmëria e besimtarëve të denjë që të
sakrifikojnë për ideale.

Fundi i vitit
Një specifikë tjetër me rëndësi, e cila

e shënon këtë festë, e që shumë pak është
përmendur, është koha dhe muaji i kësaj
feste: kjo festë ndodh në muajin e fundit
të kalendarit lunar, që flet për natyrën e
kësaj feje.

Islami me këtë e demonstron natyrën
e vet kreative, përkatësisht bilancin e vje-
tër të veprimtarisë së njeriut e lidh me dy
institucione, të cilat kërkojnë gatishmëri
dhe mund moral e material: Haxhin dhe
Kurbanin, të cilat njëherësh janë edhe
simbol i kulminacionit të nënshtrue-
shmërisë.

Viti hixhrij mbaron duke tubuar my-
slimanët në solemnitetin madhështor të
Kurban-Bajramit dhe duke demonstruar
unitetin mbarislam dhe ndërkombëtariz-
min e kësaj feje, në kryerjen e kushtit të
pestë të fesë islame-Haxhit.

Me adhurim, ibadet, me sakrificë, so-
lidaritet, humanitet, devotshmëri dhe bu-
jari, si dhe me mësim nga përvoja dhe
ndodhitë e kaluara historike, mbaron viti
i kalendarit lunar.

Lutja jonë e fundit është:  I gjithë fa-
lënderimi i vërtetë i takon vetëm Allahut,
mbikëqyrës i botëve.



Shkruan:  Dr. Ziber Lata

Ajetet 7-8

“Ne e bëmë atë që është mbi Tokë
zbukurim për të, që t’i sprovojmë cili
është më vepërmirë. Dhe e bëmë gjithçka
mbi të, tokë të tharë.”

Zbritja e sures Kehf është e lidhur
me ndodhinë kur kurejshitët i dërguan
dy anëtarë të fisit te rabinët hebrenj të
Medinës për t’i konsultuar për punën e
pejgamberllëkut të Muhamedit (a. s.).
Rabinët i këshilluan që t’i parashtrojnë
tri pyetje; nëse Muhamedi (a. s.) u për-
gjigjet, atëherë është pejgamber. Njëra
pyetje ishte për banorët e shpellës. 

Edhe pse pyetja ishte e drejtpër-
drejtë për ngjarjen e banorëve të shpel-
lës, përgjigjja nuk ndodhi ashtu, sepse
në suren Kehf për banorët e shpellës fli-

tet vetëm nga ajeti 9 dhe deri në ajetin
26, d.m.th. vetëm 17 ajete nga 110 sa ka
gjithsej surja. Kështu janë paraqitur të
gjitha tregimet në Kuran. Pra, Kurani
nuk është thjesht një libër informacio-
nesh, por një kushtetutë hyjnore për ta
drejtuar njerëzimin në rrugë të drejtë.
Në këtë sure, siç e pamë, nuk është fil-
luar me tregimin e banorëve të shpellës,
por Allahu (xh. sh.) ka paraqitur disa çë-
shtje më të rëndësishme, ku njeriu pasi
të pajiset me to, edhe leximi i tregimeve
të paraqitura do të jetë më i dobishëm. 

Po ashtu, kjo formë e pasqyrimit të
ngjarjeve na jep edhe një mësim peda-
gogjik të rëndësishëm. Jo çdoherë duhet
përgjigjur drejtpërdrejt, por nëse pyetja
parashtrohet në vendin e duhur, atëherë
kompetenti i përgjigjes do ta modifikojë
pyetjen dhe bashkë me përgjigjen e kër-
kuar do t’i japë edhe instruksione apo
këshilla të tjera që konstaton se i duhen
pyetësit. Pra, pyetja ishte: çfarë di për
banorët e shpellës? Kurse përgjigjja u
erdhi tepër e sofistikuar, me shumë in-
formacione dhe këshilla të tjera, të cilat
u nevojiteshin kurejshëve dhe mbarë
njerëzimit. Ja, për shembull, ata bënë
pyetje për banorët e shpellës, kurse Al-
lahu (xh. sh.) përmes këtij ajeti, në
formë të tërthortë, u thotë se ‘Unë për
banorët e shpellës do t’ju tregoj, por di-
jeni se pajisja me informacione për ata
është thjesht një zbukurim, ndërsa rea-
liteti i kësaj bote është krejt tjetër, kush
nga ne bëhet më vepërmirë’. 

Folja xheale nënkupton tran-
sformimin nga një gjendje në tjetrën
dhe tregon se gjendja e parë është the-
melore, kurse situata e dytë është se-
kondare. Duke e pasur parasysh këtë,
ajeti tregon se e bukura e kësaj bote
është çështje dytësore, nuk është thel-
bësore, kurse bukuria e vërtetë është
diku tjetër. 

Ky ajet kuranor e tregon realitetin e
natyrës së kësaj bote, prandaj dyndja e
njerëzve pas “gjithçka ka mbi Tokë”
është punë që nuk i shërben esencës dhe
objektivit të krijimit të tij. Ky ajet na i
pasqyron dy objektivat e vetme ku
mund të orientohet dashuria: ose pas
zbukurimeve, të cilat janë dytësore, ose
pas punëve të mira,  që janë themelore. 

Përemri lidhor ma “atë që”, i cili
është përdorur në ajetin në fjalë si ob-
jekt i zbukuruar, është përemër lidhor
që kryesisht përdoret për qenie mate-
riale apo për diçka që nuk i shërben seg-
mentit shpirtëror të njeriut. 

Nëse e shohim ajetin kuranor, për-
katësisht pjesën “zbukurim
për të (për Tokën)”, na mëson se ky
koncept i të bukurës relative që ne e
përjetojmë dhe kënaqemi në këtë botë
është i vlefshëm vetëm në suazat e kësaj
bote. Këtu vërehet se e bukura ndahet
në dy lloje: e bukura relative, e cila
kryesisht lidhet me segmentin material
dhe e cila përfaqësohet me pjesën e parë
të ajetit 
“Ne e bëmë atë që është mbi Tokë zbu-
kurim për të”, dhe e bukura absolute,  e

cila buron nga fuqia shpirtërore dhe për-
faqësohet me pjesën e dytë të ajetit

“...që t’ju
sprovojë cili nga ju është më vepër-
mirë”. Në këtë ajet kuranor ballafaqo-
hen dy leksema (fjalë) për të bukurën:
fjala zinetun dhe fjala hu-
snun. Kjo e fundit (husnun), në dallim
nga e para (zinetun), ka fushë më të
gjerë semantike, sepse e përfaqëson
edhe të bukurën edhe të mirën në të
njëjtin nivel. Nga vetë ky kuptim i fja-
lës husnun nënkuptohet se punët, për-
veç atributit të së mirës, duhet të pajisen
edhe me vetinë e së bukurës. Kjo në një
mënyrë nënkupton se veprat e besimta-
rit nuk guxojnë të dalin të shëmtuara. 

Ky ajet i bën një përshkrim të për-
gjithshëm jetës së kësaj bote dhe aktivi-
tetit njerëzor. Përshkruan përplasjen
(apo korrelacionin) e vazhdueshme mes
dy të bukurave - se si besimtari duhet ta
konsiderojë zinetin si një dhunti deli-
kate,  e cila mund të vihet në shërbim të
husnit,  apo të bëhet pengesë e fitimit të
tij. Jo rastësisht zineti është i lidhur me
fjalën Tokë, sepse kufiri i tij i fundit
janë vetëm kornizat e kësaj bote, kurse
husni nuk është i burgosur brenda pran-
gave të kësaj bote. Pra, në një mënyrë
këtu bëhet një fërkim mes dy forcave:
forcës qiellore dhe asaj tokësore. 

Togfjalëshi “më vepër-
mirë” shpeshherë devijohet,  duke i
dhënë nuanca kuptimore sasiore, ndërsa
thelbi i tij dhe formulimi gjuhësor flet
për cilësi dhe kualitet. Pra, kuptimi i
këtij togfjalëshi është i fokusuar në ci-
lësi dhe kualitet (mirësi dhe bukuri) dhe
jo në kuantitet apo sasi, sepse fjala          
amelen është përdorur në njëjës, jo në
shumës a’malen. Gjithashtu,
është përdorur fjala                dhe jo

Pra, njeriu mund të pu-
nojë pak punë; por, është i detyruar që
ato që i punon, që i bën, t’i përkryejë
sipas mundësisë që ka dhe t’i pajis me
bukuri dhe mirësi. Këtë e vërtetojnë
edhe shumë transmetime nga Muha-
medi (a. s.), me raste të njerëzve të cilët
me një punë e kanë fituar xhenetin; apo,
pak kanë punuar, por shumë kanë fituar,
sepse husnin (mirësinë dhe bukurinë) e
veprës së tyre e ka vlerësuar vetëm Al-
lahu. 

Fjala zineten (bukuri) është e
pashquar. Pashquarsia tregon papërcak-
tueshmëri dhe përgjithësi, d.m.th. se kjo
fjalë mbulon gjithçka që ekziston mbi
tokë: bimët, shtazët, njerëzit, gjërat e
ngurta, dhuntitë shpirtërore etj. etj.. Por,

ky dhe ajeti i radhës flasin për të njëj-
tën tematikë, kurse menjëherë pas tyre
fillojnë ngjarjet e sures Kehf, pra, në një
mënyrë katër ngjarjet e sures Kehf i
kanë përmbledhur katër zinetet më të
rëndësishme me të cilat njeriu sprovo-
het: rinia te Banorët e Shpellës, pasuria
dhe fëmija te Pronari i Kopshtit, dituria
te Hidri me Musën (a. s.) dhe pushteti
te Dhulkarnejni. Kështu që, zineti dhe
sprova kyç në këtë botë janë: rinia, pa-
suria, fëmija, dituria dhe pushteti. 

“Dhe e bëmë gjithçka mbi të, tokë të
tharë.” (8)

Përderisa ajeti paraprak tregon spro-
vimin e njeriut në këtë botë me zinet
(stoli) dhe se mënyra e vetme për ta ka-
luar këtë sprovim janë punët e mira, ky
ajet menjëherë tregon se zineti është i
përkohshëm dhe se do të shkatërrohet.
Pra, kjo renditje i flet nënvetëdijes së
njeriut, sepse i thotë: zgjidhe cilën të
duash, por dije se zineti një ditë do të
bëhet rrafsh me tokën.

Këto dy ajete i bëjnë një përshkrim
kronologjik dhe thelbësor jetës në këtë
botë. Fillon me krijimin - ku tregon se
toka në esencë ka qenë njësoj si plane-
tët tjerë, por Allahu e ka ambientuar, e
ka stolisur dhe e ka bërë atraktive për
ne; pastaj tregon se si do të jetë fundi i
saj:  do të bëhet sipërfaqe e tharë, ku më
nuk do të ketë kushte për të jetuar nje-
riu; po ashtu, në mes e ka vendosur nje-
riun, i cili gjithë këtë stoli të Zotit, ose
e shfrytëzon për të bërë punë të mira,  të
cilat do t’i vlejnë në ahiret, ose për të
rënë pre e këtij zineti dhe do ta humbasë
ahireti; cilën anë do ta mbajë njeriu, e
përcakton përkushtimi dhe kujdesi i tij
ndaj dy elementeve që Zoti i paraqet në
ajetin e parë të sures Kehf: ndjekjen e
robit (Pejgamberit) dhe implementimin
e kitabit (Kuranit). 

Në ajetin e tetë, kur përshkruhet sto-
lia, Allahu (xh. sh.) tregon se do të
bëhen saiden dhe xhuruzen.
Fjala saiden d.t.th. dhé dhe tokë e
rrafshët, kurse xhuruzen d.t.th. e
shterpë dhe e tharë, pa ujë. Ky për-
shkrim që i bëhet tokës, tregon se ajo do
ta humb krejtësisht funksionalitetin e
saj që ka sot. Po ashtu, kjo nënkupton
se të gjitha aspiratat dhe ambiciet që
janë lidhur me këtë botë do të rrafsho-
hen dhe nuk do të jenë të vlefshme më.
Kështu që, ajo që do të mbetet lart (e
parrafshuar) dhe produktive (e patharë)
është vetëm puna e mirë, sepse atë nje-
riu do ta gjejë para Krijuesit. 
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Kurani nuk është thjesht një libër informacionesh, por një kushtetutë
hyjnore për ta drejtuar njerëzimin në rrugë të drejtë. 
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kuranor, përkatësisht pjesën 

  “zbukurim për të (për 

koncept i të cila përfaqësohet 

jetit        

ajetit      “...që 

fjala  zinetun dhe fjala    

Togfjalëshi    “më 

  amelen është përdorur në 

njëjës, jo në shumës   

përdorur fjala    dhe jo 

  . Pra, njeriu mund të 

Fjala   zineten (bukuri) është  

bëhen  saiden dhe  

xhuruzen. Fjala  saiden 

d.t.th. dhé dhe tokë e rrafshët, 

kurse  xhuruzen d.t.th. e  



Në bazë të ajetit të sipërshënuar, 
Xhelalejni bën komentimin si duket:  
  - meqë do t’i pengojnë e zmbrapsin 
nga feja e tyre duke i torturuar13. 

Por, në taban të ajetit të 
lartpërmendur nocioni në fjalë i ka 
kuptimet: sprovë, kthim në kufër, 
dëmtim, pengim dhe largim. Ndërkaq, 
sprova bëhet përmes të padëshiruarës-
torturimit dhe ndëshkimit. 

Në fjalët e Allahut (xh. sh.) thuhet:  
              

       .          
       .  

“Musai tha: ‘O populli im, nëse i 
keni besuar Allahut, vetëm Atij 
mbështetuni, nëse jeni të dorëzuar 
(vendimit të Tij)!’ Ata iu përgjigjën 
duke i thënë: “Allahut iu kemi 
mbështetur, Zoti ynë, mos i mundëso 
popullit mizor të na sprovojë!’”14 

Kështu që për ajetet e lartnënvizuara 
Sabuni interpreton: Musai (a. s.) kur e 
pa se besimtarët po frikësohen prej 
faraonit, iu tha: O populli im,  nëse i 
keni besuar Allahut (xh. sh.) dhe 

argumenteve të Tij, mbështetuni vetëm 
tek Allahu fuqiplotë, meqë Ai ju 
mjafton për t’ju mbrojtur nga çdo e keqe 
dhe dëm, nëse i jeni dorëzuar vendimit 
të Allahut të madhërishëm. Ata u 
përgjigjën: O Zoti ynë, mos u jep 
pushtet mbi neve e të na torturojnë e 
sprovojnë dhe të thonë: sikur të ishin në 
të drejtë, nuk do t’i gjente e keqja dhe 
na shpëto me Madhërinë Tënde nga 
kurthi e intriga e faraonit dhe aparaturës 
së tij15. 

Në kontekst të ajetit në fjalë, 
Taberiu bën shkoqitjen në vijim:    

       - mos na ndëshko 
përmes dorës së popullit të faraonit, e as 
Ti mos na ndëshko, e populli i faraonit 
të thotë: po të ishin në të drejtë, ne nuk 
do të vinim në pushtet mbi ta e as nuk 
do t’i torturonim16. 

Prandaj, për ajetin e sipërnënvizuar 
Zamahsheriu ofron këtë shpjegim:   

 – 1. mos na  bërë mjet 
eksperimenti për ta, që të na maltretojnë 
e të na largojnë nga feja jonë; 2. mos na 
bërë mjet loje për ta e të tallen me ne 

dhe të thonë: sikur këta të ishin në të 
drejtë, nuk do t’i godiste kjo17. 

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur 
Shevkani bën sqarimin si duket:     

   – mos na bëj neve shënjestër 
sprove;     - mos u jep atyre 
pushtet mbi ne e të na torturojnë deri në 
atë masë,  saqë të na kthejnë e largojnë 
nga feja jonë dhe të tjerëve t’u thonë: 
‘këta po të ishin në të vërtetë, ne nuk do 
të kishim pushtet mbi ta dhe nuk do t’i 
mundonim’.18 

Së këndejmi, për ajetin në fjalë Ibn 
Kethiri ofron komentimin e Muxhahidit: 

        - mos lejo që të 
ngadhënjejnë mbi ne e të na 
sprovojnë19. 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Xhelalejni ofron 
interpretimin si duket:        
  - mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se ata kanë të drejtë, e të 
eksperimentojnë me ne20. 

Për ajetin e lartpërmendur Kariqi 
sjell këtë shkoqitje:         

      - o Zoti ynë, mos lejo që 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shkruan: Hfz. doc. dr. Ataullah 

Aliu 
 
Në kontekst të ajetit “A nuk e shohin 

ata se për çdo vit sprovohen një herë 
apo dy herë, e përsëri nuk pendohen e 
as nuk përkujtohen”, Zamahsheriu bën 
shkoqitjen në vijim:   - 1. sprovohen 
dhe goditen me sëmundje, me vit pa shi 
dhe telashe të tjera nga ana e Allahut          
(xh. sh.), megjithatë nuk heqin dorë dhe 
nuk pendohen për nifakun e tyre; 2. 
sprovohen me luftë, për të luftuar 
bashkë me Pejgamberin (a. s.); 3. i 
mashtron djalli, e ata e përgënjeshtrojnë 
dhe e thyejnë besën e dhënë 
Pejgamberit (a. s)1. 

Por, për ajetin e sipërnënvizuar, 
Shevkani ofron këtë shpjegim:   - 
sprovohen; goditen me thatësirë e 
vështirësi; me sëmundje dhe uri; me 
luftë për hir të Allahut (xh. sh.) së 
bashku me Pejgamberin (a. s.) dhe e 
shohin ndihmën e Allahut fuqiplotë të 
premtuar, por nuk pendohen; sprovohen 
me mbytje, thatësirë e uri; me sëmundje 
çdo vit një herë ose dy herë; me një 
gënjeshtër një herë ose dy për çdo vit; 
siç përcillet nga Hudhejfeja: ”Për çdo 
vit dëgjonim një gënjeshtër ose dy prej 
hipokritëve, e për shkak të atyre 
gënjeshtrave devijonin një numër i 
konsiderueshëm i njerëzve.”2 

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur, 
Ibn Kethiri bën sqarimin si duket: nuk 
pendoheshin prej mëkateve të tyre të 

mëparshme dhe as që mbusheshin me 
mend për sjelljen e tyre në të ardhmen. 
Muxhahidi thotë: “Sprovohen me 
thatësirë dhe uri.”3 

Ndërkaq, për ajetin në fjalë 
Xhelalejni bën komentimin në vijim:  
  - goditen me thatësirë dhe 
sëmundje.4 

 
Sprova përmes të padëshiruarës 
 
Kështu, pra, në suaza të ajetit të 

sipërshtruar, nocioni i lartpërmendur i 
ka kuptimet: sprovë dhe goditje. Por, 
sprova bëhet përmes të padëshiruarës - 
zbulimit të fshehtësive, luftës, vitit pa 
bereqet etj. 

 
Në Kuranin famëmadh thuhet:  

              
                

        .  
“Duke pasur frikë nga faraoni dhe 

nga rrethi i tij se do t’i torturojnë, 
Musait nuk i besoi kush, pos një pjese të 
pasardhësve të popullit të tij. Vërtet, 
faraoni ishte mbizotërues në tokë dhe ai 
ishte prej shkatërrimtarëve.”5 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Sabuni ofron 
interpretimin: Musait (a. s.) nuk i 
besuan dhe nuk pranuan fenë e tij, 
krahas argumenteve dhe dëshmive të 
qarta, pos një grupi të vogël nga 
pasardhësit e Beni Israilëve.6 Muxhahidi 
sqaron: këta bijë, te të cilët u dërgua 

Musai (a. s.), ishin ata të cilëve u kishin 
vdekur baballarët;       

      - nuk mundën t’i besojnë 
Musait (a. s.) nga frika e faraonit dhe 
kabinetit të tij, që mos t’i dëmtojnë e t’i 
torturojnë.7 

Andaj, për ajetin e lartpërmendur 
Taberiu sjell këtë shkoqitje:     - se 
do t’i  sprovojnë me tortura, do t’i 
kthejnë nga feja e besimi i tyre në 
mosbesim8. 

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar, 
Zamahsheriu shpjegon:    - se do 
t’i ndëshkojnë9. 

Si rrjedhojë, për ajetin e lartshënuar 
Shevkani shtron këtë sqarim:    - 
për t’i larguar dhe penguar nga feja e 
tyre përmes torturave dhe ndëshkimeve 
që ua bënin atyre10. 

Për nocionin  Ibn Kethiri bën 
këtë interpretim: se mos i kthenin me 
fuqi në mosbesimin e mëparshëm11. 
Këtu po sjellim një të dhënë për atë se 
kush i besoi e kush nuk i besoi Musait    
(a. s.). Andaj, autori në fjalë shpjegon: 
është e njohur se mbarë Beni Israilët i 
besuan, përballë asaj që faraoni  ushtroi 
dhunë dhe dënime të ashpra ndaj tyre. 
Gjithashtu, po e sjellim transmetimin e 
El-Aufiut nga Ibn Abasi, në lidhje me 
ajetin në shqyrtim, të ketë interpretuar: 
ata që i besuan Musait (a. s.), e që nuk 
ishin nga gjiri i Beni Israilëve, por nga 
populli i Faraonit, ishin shumë pak. 
Bëhet fjalë për gruan e Faraonit, sekre-
tarin dhe gruan e magazinierit12. 
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Për shpëtimin nga kurthi 
dhe intriga e Faraonit

SHKOQITJE NGA KURANI: NOCIONI FITNE (3)

Shevkani sqaron: Mos na bëj neve shënjestër sprove; mos u jep atyre pushtet mbi
ne e të na torturojnë deri në atë masë,  saqë të na kthejnë e të na largojnë nga feja

jonë dhe të tjerëve t’u thonë: ‘këta po të ishin në të vërtetë, ne nuk do të kishim
pushtet mbi ta dhe nuk do t’i mundonim’.

Shkruan: Hfz. doc. dr. Ataullah Aliu



të kenë pushtet mbi ne e të na mundojnë 
e torturojnë për shkak të fesë sonë21. 

Andaj, në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar nocioni  i ka kuptimet: 
pushtet, torturë, sprovë, ndëshkim, 
tallje, ngadhënjim dhe eksperimentim. 
Si rrjedhojë, sprova bëhet përmes të 
padëshiruarës– torturës për largim nga 
feja. 

 
Falje dhe mëshirë 
 
Në fjalët e të Madhërishmit thuhet:  

                  
              .  

“Pastaj Zoti yt, atyre që pasi u 
torturuan, migruan, mandej luftuan dhe 
qëndruan, dhe pas të gjitha këtyre 
vuajtjeve, s’ka dyshim se Zoti yt atyre 
do t’ua falë dhe do t’i mëshirojë (Ai 
është që fal, është mëshirues).”22 

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar 
Sabuni shpjegon: o Muhamed, ata që 
migruan për hir të Allahut (xh. sh.), pas 

asaj që për shkak të fesë idhujtarët 
mizorë i sprovuan me mundime e 
tortura, e pastaj luftuan në rrugën e 
Allahut të madhërishëm, e përballuan 
dhe i bënë durim vështirësisë së luftës, 
vërtet Zoti yt, pas atij mjerimi, lufte dhe 
durimi, do t’i falë dhe mëshirojë23. 

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim: o 
Muhamed, ata të cilët kanë migruar dhe 
kanë lënë familjen, oxhakun e 
vendlindjen;       - pasi që idhu-
jtarët i kanë maltretuar për shkak se nuk 
kanë hequr dorë nga feja e tyre, e pas 
kësaj kanë luftuar kundër idhujtarëve 
fizikisht, teoretikisht dhe ideologjikisht, 
e në të njëjtën kohë kanë pasur edhe 
durim24. 

Në bazë të ajetit të sipërshënuar, 
Zamahsheriu bën komentimin si duket: 

      - jobesimtarët i sprovuan 
dhe maltretuan besimtarët për  t’i kthyer 
në mosbesim25. 

Shevkani interpreton:       - 
jobesimtarët i maltretuan dhe sprovuan 
besimtarët për t’i kthyer në qufër26. 

Kështu, për ajetin e lartnënvizuar 
Ibn Kethiri interpreton: “Një grup në 
Mekë, i cili ishte i pafuqishëm në mesin 
e popullit të tyre, u pajtuan me sprovat 
që i përjetuan. Pastaj, shpëtuan nga 
sprovat e tyre përmes emigrimit. Ndaj, 
për këtë shkak i lanë fëmijët, pasuritë 
dhe vendin e tyre duke pasur për synim 
kënaqësinë dhe faljen e Allahut (xh. 
sh.), kështu që, bashkë me besimtarët 
luftuan kundër jobesimtarëve, duke 
pasur për bazë edhe durimin. Andaj, 
Allahu i madhërishëm tregoi se, edhe 
pse nuk mundën t’i përballonin sprovës 
së tyre, Ai do t’ua falë atyre dhe do t’i 
mëshirojë”27. 

Në kontekst të ajetit në fjalë, 
Xhelalejni bën shkoqitjen në vijim:  

      - 1. meqë u torturuan, u 
deklaruan për mosbesim; 2. e shprehën 
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mosbesimin; 3. ishin të penguar për të 
besuar28. 

Ndërkaq, në kontekst të ajetit në 
shkoqitje, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, maltretim, torturë, shprehje e 
mosbesimit dhe pengesë. Andaj, sprova 
bëhet përmes të padëshiruarës – 
maltretimit për shkak të fesë. 

Në fjalët e të Madhërishmit thuhet: 
             

        .  
“Në të vërtetë, ata (idhujtarët) gati 

arritën të sprovojnë ty nga ajo që Ne të 
shpallëm, e të trillosh tjetër nga çka të 
shpallëm, e atëherë do të të zinin ty 
mik.”29 

Për ajetin e sipërnënvizuar Sabuni 
ofron këtë shpjegim: o Muhamed, 
gjendja dhe çështja ishin gjer në atë 
masë,  saqë idhujtarët iu afruan qëllimit 
për të të larguar ty nga ajo që të 
shpallëm, nga disa urdhëresa dhe 
ndalesa30. 

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur, 
Taberiu bën sqarimin si duket: 
komentuesit kanë diskutuar rreth fitnes 
(të keqes), me të cilën gati e mashtruan 
dhe e larguan nga ajo që i kishte 
shpallur Allahu (xh. sh.).  Disa kanë 
thënë se ajo ishte adhurimi i putave, 
meqë idhujtarët e thirrën për një gjë të 
tillë, gjë për të cilën u hamend 
Resulullahi (a. s.),  Kjo, për arsye se 
idhujtarët nuk e lejonin ta prekë gurin e 
zi, e që e kushtëzuan me veprimin në 
fjalë31. 

Ndërkaq, për ajetin në fjalë 
Zamahsheriu bën komentimin në vijim: 

     - iu afruan çështjes për të 
të devijuar ty, Muhamed, do të thotë, 
për të të mashtruar devijuesit;     

   - nga urdhrat, ndalesat, 
premtimet dhe kërcënimet32. 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar Shevkani ofron 
interpretimin si duket: çështja ishte 
afruar deri aty që të të mashtronin ty, 
Muhamed, e të bëheshe viktimë e tyre;  
kjo, për arsye se, për t’u dhënë atyre atë 
që kërkonin, bie ndesh me dispozitën 
kuranore dhe, në të njëjtën kohë,  është 
shpifje ndaj Allahut fuqiplotë, duke 
këmbyer premtimin me kërcënim33. 

Sipas shkoqitjes së Ibn Kethirit, që i 
bën ajetit që e kemi në studim,  nocioni 

 del me kuptimin: ndryshim; sherr dhe 
kurth. Ndaj, kjo sprovë ka të bëje me 
Muhamedin (a. s.)34. 

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar, 
Xhelalejni shpjegon:     - gati u 
afruan;   - të nënçmuan; gati të 

bënë të dorëzohesh; gati të bënë të 
heqësh dorë.35 

Andaj, në korniza të ajetit në 
shtjellim,  nocioni i sipërshtruar i ka 
kuptimet: keq, sprovë, mashtrim, 
devijim, ndryshim, sherr, kurth dhe 
dorëzim. Si rrjedhojë, sprova bëhet 
përmes të padëshiruarës – kurthit dhe 
mashtrimit. 

 
 
“O Ibn Xhubejr, kjo është sprovë” 
 
Në fjalët e Fuqiplotit thuhet: 

               
               

               
             .  

“Kur motra jote ecte (të përcillte) e 
thoshte: ‘A doni t’ju tregoj atë që do të 
kujdeset për të?’ E Ne të kthyem te nëna 
jote, që të gëzohej ajo e të mos mbetej e 
pikëlluar. Ti pate mbytur një njeri, e Ne 
të shpëtuam nga mërzia dhe të 
sprovuam me sprova të mëdha. Ti 
qëndrove me vite ndër banorët e 
Medjenit, e pastaj erdhe, o Musa, në 
kohën e caktuar’.”36 

Si rrjedhojë, për ajetin e lartshënuar 
Sabuni shtron këtë sqarim:    - të 
goditëm me vështirësi të mëdha dhe me 
lloj-lloj sprovash37. 

Taberiu nocionin në studim e 
interpreton:    - sprovë me 
vështirësi38. 

Për nocionin në analizë, komentimi i 
Zanahsheriut është:  - të sprovuam 
me lloj-lloj sprovash39. Ibn Xhubejri e 
ka pyetur Ibn Abasin për kuptimin e 
nocionit në shqyrtim, ndërsa ai është 
përgjigjur: ”Të kemi shpëtuar prej 
fatkeqësie pas fatkeqësie, u linde në 
vitin në të cilin mbyteshin foshnjat; o 
Ibn Xhubejr, kjo është sprovë.” Meqë 
faraoni tentoi ta mbyste, nëna të birin 
Musain (a. s.) e lëshoi në det. Për shkak 
se ky e mbyti këbtin, dhjetë vjet i kaloi 
si shërbëtor. Në errësirën e natës e 
humbi rrugën, kështu që iu shpërndanë 
dhentë, andaj për secilin rast Ibn Abasi 
thoshte: “O Ibn Xhubejr, kjo është 
sprovë.” Kështu pra,  - është sprovë 
dhe gjithçka që njeriut i vjen vështirë 
dhe çdo telash e goditje që Allahu (xh. 
sh.) ia çon robit të vet, ajo është 40. 

Kështu, për ajetin e lartnënvizuar 
Shevkani interpreton:  nocioni  e ka 
kuptimin e sprovës, të vështirësisë dhe 
çdo gjë që njeriu goditet me një të 
padëshiruar; të kemi goditur me shumë 
vështirësi, të kemi sprovuar me shumë 

sprova; të kemi shpëtuar një pas një e 
shumë herë prej sprovave, para se të 
ngarkohesh me pejgamberllëk; 
bamirësia e Allahut (xh. sh.) ndaj 
Musait (a. s.) për përforcimin e zemrës 
së tij për periudhën kur do të takohet me 
faraonin dhe Beni Israilët, dhe për atë 
që do të ndodhë me të, me rastin e 
ballafaqimit të tij me faraonin dhe bijtë 
e israilëve41. 

Në kontekst të ajetit në fjalë, 
Xhelalejni bën shkoqitjen në vijim: 

   - të kemi sprovuar në 
kontinuitet edhe herëve të tjera, por të 
kemi shpëtuar prej tyre42. 

Kështu, në taban të ajetit në studim 
nocioni në fjalë i ka kuptimet: sprovë, 
goditje, vështirësi dhe fatkeqësi. 
Prandaj, sprova bëhet përmes të 
padëshiruarës – vështirësisë dhe 
fatkeqësisë.  
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Shkruan: Habibe Sejdini

Me ndarjen e Perandorisë
Osmane nga rajoni ballkanik,
me iniciativën e dijetarëve u

mor detyra e organizimit të jetës fetare.
Përpjekja e dijetarëve në këtë periudhë të
vështirë për ruajtjen e identitetit kulturor
dhe mosndarjen e myslimanëve, ka luaj-
tur një rol të rëndësishëm.

Kjo ndarje po ashtu luajti rol
edhe në arsim, ashtu që në vend
të Stambollit, studentët filluan të
preferojnë qendra të reja shken-
core përveç qyteteve Kajro dhe
Medine - Vjenën dhe Budapestin.
Me këto ide të reja, gjeneratat e
reja që shkonin nga Ballkani në
Egjipt për arsimim, i bëri që ata
të takohen me shumë mendime
moderne.

Husein Xhozo ishte njëri prej
atyre studentëve që kishte stu-
diuar në Kajro në kohën kur ndi-
qeshin idetë e Efganit,
Abduh-usë dhe Reshid Rida’s.
Kur u kthye në vendlindje, filloi
të njihej si përfaqësuesi kryesor i
Jugosllavisë së atëhershme për
mendimet moderne islame.

Husein Xhozo në Univerzite-
tin e El-Ezharit u regjistrua si i
pari student boshnjak dhe mësi-
met i mori nga dijetarët më të
famshëm të asaj kohe.

Në vitin 1960 ai fitoi vende të
rëndësishme nëpër organizata fe-
tare; gjithashtu, të njëjtin vit ai ka
shkruar edhe shumë shkrime
nëpër gazeta, ka mbajtur konfe-
renca të ndryshme për zgjimin e
popullit; në anën tjetër, ai po
ashtu nuk hiqte dore nga mendi-

met moderniste që kishte mësuar nga
profesorët e tij - nga Efgani, Abduhu-ja
dhe Reshid Rida, kështu që vazhdonte të
përkthente librat dhe tekstet e atyre pro-
fesorëve për të përhapur në Ballkan bo-
tëkuptimin modernist.

Husein Xhozo ishte edhe gazetar në
revistën Glasnik VİS, ku në rubrikën me
titull “Pyetjet tuaja-përgjigjet tona” ka

prekur shumë pikëpamje të ndryshme,
ashtu që ka marrë shumë kritika të rrepta
nga populli dhe dijetarët tjerë të kohës.
Një ndër pikëpamjet e tij ishte rreth besi-
mit të imituar dhe verbal. Ai e ka mbroj-
tur mendimin e tij rreth kësaj çështje dhe
u ka dhënë ixhtihade të ndryshme dijeta-
rëve të asaj kohe.

Husein Xhozo po ashtu ishte i men-
dimit që hutbeja e ditës
së xhuma duhet të lexo-
het në gjuhën lokale e jo
në gjuhën arabe.  Ai
shkoi edhe më tej, saqë
predikimi i hutbes në
gjuhën arabe sipas tij
ishte një gjë qesharake.
Huesin Xhozo ka dhënë
edhe një pikëpamje tjetër
rreth çështjes “Zbritja e
Isait (a. s.)”.

Komenti i ajetit 117
të sures El Maide

“Unë nuk u kam
thënë tjetër atyre, pos
asaj që Ti më urdhë-
rove; ta adhuroni Alla-
hun, Zotin tim dhe
Zotin tuaj, dhe sa isha
ndër ta, kam qenë për-
cjellës i tyre, e pasi që
më more mua, Ti ishe
roje (dhe dëshmues) i
tyre. Ti je dëshmitar
për çdo send! 

Në komentimin e aje-
tit, fjala teveffejtenî
sipas Husein Xhozës ki-
shte kuptimin e “vdek-
jes”. Husein Xhozo këtë
mendim e bazon nga më-
simet që kishte marrë nga
mësuesi i tij Mahmut

Sheltuti.
Po ashtu, sipas Xhozos, nuk ka argu-

ment të saktë për ngritjen e Isait (a. s.) në
qiell.

Xhozo deklaron që Isai (a. s.) ka vde-
kur në tokë dhe shpirti është ngritur në
qiell. Aspak nuk mund të mendohet për
zbritjen e tij afër kohës së Kiametit. 

Kemal Aruçi ishte një ndër studiuesit
që i kundërshtonin pikëpamjet e Husein
Xhozos.

Aruçi ajetin e ka komentuar kështu:
fjala teveffejtenî do të thotë “Ngritje”
dhe Isai (a. s.) nuk ka vdekur, por është
ngritur në qiell.

Këtë mendim dhe disa mendimet të
tjera rreth pikëpamjeve të Husein Xhozos
Kemal Aruçi i shprehu me anë të një ar-
tikulli.

Artikulli përbëhej nga 36 faqe në gju-
hen turke, me alfabetin e gjuhës osmane.
Ai këtë artikull e dërgoi në revistën Gla-
snik për botim, por u refuzua. Kemal
Aruçi jo i kënaqur nga kjo, letrën e refu-
zimit e ka kopjuar dhe e ka dërguar tek:

Reis Haxhi Naim Efendiu, Husein
Xhozo, Drejtoria e Medresesë Gazi Hu-
srev Bej, Bashkësia Fetare Islame e Bo-
snjës, Bashkësia Fetare Islame Prishtinë,
Rijaseti i Medresesë Alaeddin, Bashkësia
Fetare Islame Shkup dhe Bashkësia Fe-
tare Islame Podgoricë.

Në atë artikull Kemal Aruçi i ishte
drejtuar dijetarit Husein Xhozo, duke i
thënë që ai, duke u larguar nga
medh’hebet kryesore, veten e paraqiste si
një muxhtehid dhe se mendimet e tij nuk
duhet të pranohen.

Pra, sipas Kemal Efendiut pikëpam-
jet e Husein Xhozos në këtë kontekst do
të thoshin që ai nuk është një muxhtehid,
por është një muxhallid dhe nuk është
kompetent në këtë jurisprudencë.

Komenti i ajetit 39 të sures En-
Nexhm

“Dhe se njeriut nuk i takon tjetër
vetëm se ajo që ka punuar.” 

Husein Xhozo në shkrimet e tij në re-
vistën Glasnik (1974) këtë ajet e ka ko-

mentuar me sa vijon:
“Ajeti ka të bëje për njerëzit punëtor

dhe të kujdesshëm. Përveç çështjes së
punës, nuk bën dallimin mes njerëzve-të
gjithë njerëzit janë barabartë me njëri-
tjetrin, pa marrë parasysh emrin si e ka -
qoftë mysliman, i krishterë ose çifut. Të
gjitha fetë janë një dhe në fund del tek
Zoti.”

Po ashtu në revistën “Preporod”
(1975) ai vazhdon komentimin:

“Baza e të gjithë feve është të punohet
dhe të mësohet për hir të Allahut. Mbasi
që ka ditë të gjykimit, atëherë pse të
bëjmë dallim mes njerëzve?”

Në revistën Glasnik (1975) në rubri-
kën “Pyetje - përgjigje”, Husein Xhozos
i kanë parashtruar pyetje për këtë çështje:

“Mbasi jeni të mendimit se nuk ka
dallim mes njerëzve, përveç punës,
atëherë a do të hyjnë në Xhenet Ni-
kolla Teslla, Albert Einstein dhe të tje-
rët që nuk u besojnë kushteve të
Islamit?” 

Përgjigjja e tij ishte: “Në Kuran thu-

Polemikat 
me dijetarin Husein Xhozo

KONTRIBUTI I KEMAL EF. ARUÇIT NË SHPJEGIMIN E KURANIT FAMËLARTË (3)

Një kontribut - shembull dhe nxitje për veprimtarinë tonë
në shërbim të fesë islame.
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het se atyre njerëz që kanë lënë mbas
punë të mira Allahu do t’u dhuroje një
dhuratë ose një mirësi.” 

Pra,  nga këto shënime të Husein
Xhozos kuptojmë se ai këtu e mbron
mendimin se të gjitha fetë janë një dhe në
fund del Allahu  - pra, mjafton vetëm
fjala “Lâ ilâhe illallah” të thuhet.

Komentimi i Kemal Aruçit rreth aje-
tit 39 të sures En Nexhm:

Atyre që mohuan, edhe sikur të
ishte e tyre e gjithë ajo që është në tokë,
e edhe njëherë aq për ta dhënë shpa-
gim (zhdëmtim) nga dënimi i ditës së
kiametit, nuk u pranohet. Ata kanë
dënim të dhembshëm.

Ata që nuk besuan dhe vdiqën si
mosbesimtarë, asnjërit prej tyre nuk
do t’i pranohet për kompensim, qoftë
edhe plot ari faqja e dheut. Ata i pret
një dënim i dhembshëm dhe për ta nuk
ka ndihmëtarë. 

“Banuesit e zjarrit i thërrasin (dhe
i lusin) ata në xhenet (duke ju thënë):
“Na qitni diç nga ju apo nga ajo që u
ka furnizuar Allahu (se mbaruam nga
etja)!” Ata (në xhenet) thonë: “Allahu
i ka ndaluar që të dyja këto për jobe-
simtarët! 

Kemal Aruçi këto tre ajete i sjell si ar-
gument të Husein Xhozos për fjalët e tij:
”Nuk ka dallim mes njerëzve, përveç asaj
që kanë punuar dhe se të gjitha fetë janë
një. Allahu do t’u dhurojë mirësi atyre që
kanë punuar punë të mira.”

Në ajetin 50 të sures El-Araf Allahu
(xh. sh.) jep dallimin mes banuesve të
zjarrit dhe banuesve të xhenetit. Kemal
Aruçi thotë që në këtë ajet tregohet që do
të ketë dallim mes besimtarëve dhe jobe-
simtarëve.

Besimtarët dhe jobesimtarët nuk
mund  të jenë të një kategorie. Allahu do
t’u dhurojë mirësi myslimanëve dhe jo
ithtarëve të librit, për shkak se në mes
njerëzve ka dallim dhe se feja e pranuar
tek Allahu është Islami.

Pra, qëndrimet e Husein Xhozos i ka
reflektuar edhe ne tefsirin e Kuranit fa-
mëlartë, ashtu që dhe ky fakt kishte
shkaktuar edhe një arsye të veçantë për
kundërshtim. Pra, Husein Xhozo ishte i
mendimit që komentimi i Kuranit nuk
duhet të qëndrojnë vetëm tek opinionet e
selefëve dhe hanefive, por duhet të ko-
mentohet edhe sipas kuptimit të kohës, në
bazë të mënyrës filozofike.

Kemal Aruçi, ndërkaq, ishte i mendi-
mit se në drejtimin e Tefsirit të Kuranit
famëlartë janë bërë të gjitha përpjekjet e
duhura më parë,  por për komentimin ba-
shkëkohor të Kuranit ishte i mendimit se
nuk është i mundur tefsiri i Kuranit të

bëhet vetëm mes një dijetari, por duhet të
mblidhen shumë dijetarë, ekspertë me
përvojë prej rajoneve islame, që të dalë
një punim i përbashkët dhe i rregullt. 

Dhe, në fund, për mendimet e Husein
Xhozos Kemal efendiu deklaron se qël-
limi i tij nuk është tjetër përveçse të këput
lidhjen e myslimanëve nga feja islame.

Komentimi i ajeteve për alkoolin
“O ju që besuat, s’ka dyshim se

vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shig-
jetës (për fall) janë vepra të ndyta nga
shejtani. Pra, largohuni prej tyre, që të
jeni të shpëtuar.”

Kuptimi etimologjik dhe termino-
logjik i fjalës “El -hamër” a.Kuptimi
etimologjik

Fjala   “El –hamër” në aspekt gjuhë-
sor rrjedh nga fjala   el muhareme, që do
të thotë: përzierje dhe mbulesë. Thuhet:
Hamere shej karebehu ve haletahu,

ngaqë e deh memorien dhe e mbulon atë;
thuhet: Hamere fulanun esh-shehadete;
pra, e ka fshehur (hamere vesh-hehu - e
ka mbuluar fytyrën e tij).

Nisur nga aspekti gjuhësor:
Ibni Arabiu thotë: “Thuhet se pijet

alkoolike e kanë marrë emrin hamër,
ngase duke ndenjur, janë tharmëtuar
(janë zier vetvetiu), ndërsa tharmëtimi i
këtyre pijeve është në realitet ndërrim i
ëndrrave të tyre.”

Er-Ragib El-Esfahani në veprën e tij
“Mufredatul Kur’an” thotë: “Pijet al-
koolike e kanë marrë emrin hamër meqë
e mbulojnë arsyen, ndërsa disa njerëz me
këtë emër quajnë çdo gjë që deh.”

“Disa nga ummeti im i ndërrojnë
emrin alkoolit dhe e pinë atë.” 

Pra, fjala hamër, e theksuar në verse-
tet uranore,  si dhe në hadithet e Pejgam-
berit (a. s.),  përfshin të gjitha llojet e
pijeve alkoolike, të cilat shkaktojnë
dehje, duke topitur mendjen dhe intelek-
tin e njeriut, pa marrë parasysh se prej
nga ajo pije prodhohet dhe me çfarë emri
quhet.

b. Kuptimi terminologjik:
Fjala hamër në kuptimin terminolog-

jik do të thotë: çdo pije dehëse, e pro-
dhuar nga rrushi i shtrydhur;  kur rrushi
fillon të tharmëtohet, bëhet dehës;  më
pas, nisur nga kjo, përdoret shprehja
hamër për të gjitha pijet dehëse.

Edhe nga frutat e hurmës dhe të
rrushit nxirrni prej tyre pije (lëngje)
dhe ushqim të mirë. S’ka dyshim se
edhe në këtë ka fakte (mbi fuqinë e
Zotit) për njerëzit që kanë menduar.

Transmetojnë imam Ahmedi, Edu
Davudi dhe Tirmidhiu nga Omer ibn Hat-
tabi (r. a.):  “O Zoti ynë, na sqaro neve
për alkoolin me një sqarim gjithëpërfshi-
rës, për arsye se ai e humb pasurinë dhe
mendjen”. Për këtë shkak u shpall ky
ajet.

Të pyesin ty për verën dhe bixho-
zin. Thuaj: “Që të dyja janë mëkat i
madh, e ka edhe dobi në to (të pakta)
për njerëz, por dëmi i tyre është më i
madh se dobia e tyre...”

Një grup njerëzish u larguan nga ajo,
ndërsa një grup tjetër vazhduan ta pinë:
për shkak të fjalës – e ka edhe dobi në to
për njerëzit...”

Kurtubiu ka thënë: “Në këtë ajet
kemi qortim për pirjen e alkoolit, ndërsa
ndalesa është e konfirmuar me ajetin e 90
në suren El-Maide dhe në Suren En Nisa,
ajeti 43:

janë vepra të ndyta nga shejtani.
Pra, largohuni prej tyre që të jeni të
shpëtuar ”

O ju që besuat, mos iu afroni na-

mazit duke qenë të dehur, derisa të
dini se ç’flitni.

Këtë mendim të Kurtubiut e përkrahte
edhe Kemal efendiu. Sipas tij, ky ajet
ishte argument për qortimin e pirjes së al-
koolit e jo ndalesën.

Në këtë mënyrë Allahu i madhëri-
shëm e ndaloi dehjen në kohët e namazit,
ndërsa pas kësaj ndalese njeriu pinte al-
kool pas namazit të jacisë, kështu që
zgjohej në mëngjes dhe dehja e tij ishte
larguar.

Po ashtu, Kemal Efendi Aruçi për al-
koolin ka thënë se: “Sa i përket dobive në
alkool, them se është fitimi i tregtisë.

Ata e importonin atë prej Shamit me
çmim të lirë dhe e shisnin në Hixhaz me
çmim të shtrenjtë dhe nuk shihnin mo-
smarrëveshje në shitblerjen e tij.

Kështu, kërkuesi i alkoolit e blinte al-
koolin me çmim të shtrenjtë. Kjo është
më e vërteta prej atyre që janë thënë rreth
dobive të tij.

PPËËRRFFUUNNDDIIMM
Tema që kemi hulumtuar “Kontributi

i Kemal Aruçit në shpjegimin e Kuranit
famëlartë” mund të themi se në disa çë-
shtje është shumë e rëndësishme.

Shënimet e Kemal Aruçit përfaqë-
sojnë karakteristikat e një rajoni, traditat
e një kulture dhe po ashtu jepet informa-
cion për një periudhë të panjohur.

Kemal Efendi Aruçi pranohet si pje-
sëtar i brezit të fundit të ulemave osmanë.
Ai ishte si një figurë më e ngritur, e dal-
luar për intelektin e tij të veçantë, për
ndjenjën e tij të lartë si fetare ashtu edhe
kombëtare, por gjithnjë duke mos e lënë
anash atë ndjenjë të njeriut që iu përku-
shtua fesë islame - atë të humanizmit.

Ai në anën sociale edhe në anën indi-
viduale ka luftuar me dijen e tij, ka kon-
tribuar për arsimimin e gjeneratave në
vendlindjen e tij.

Kundërshtimi  i  tij  me  Husein Xho-
zon  për  mos depërtimin  e  mendimeve
filozofike  në komentimet e ajeteve kura-
nore ishte shumë të rëndësishme,  pasi që
në atë kohë ishte shumë e popullarizuar
Filozofia.

Komentimi i ajeteve kuranore po
ashtu tregon aftësinë e Kemal efendiut në
lëmin e Tefsirit.

Kemal Aruçi ishte një figurë i ndrit-
shme e popullit tonë, ashtu që ne jo
vetëm që duhet të informohemi për të,
por duhet që veprimtaria dhe kontributi i
tij të jetë shembull dhe nxitje për ve-
primtarinë tonë në shërbim të fesë islame.

(Fund)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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shtë. Edhe nëse themi se e bëjnë, do të
shikojmë se e bëjnë me shumë gabime,
dhe kjo më pastaj ndikon që në të ar-
dhmen të mos i japin rëndësi gjuhës
arabe, dhe të harrojnë plotësisht rregul-
lat. Kurse e kundërt e saj, duke mësuar
më shumë në

formën praktike, dhe më pak rregulla,
ndoshta mund të rezultojë e kundërta: që
ata që përfundojnë, ndoshta jo me popul-
lin, por ndërmjet vete të komunikojnë
sado pak me fjalët arabe, e cila ndihmon
në mbamendjen e këtyre fjalëve dhe e
shton interesin për zhvillimin e të më-
suarit të kësaj gjuhe.

Formën të cilën mendoj se do të ishte
më e mirë, dhe më adekuate, po e paraqes
në këto pika të shkurtra:

1. T’i jepet rëndësi më e madhe
mësimit të fjalëve përmendsh dhe pastaj
me fjalët e mësuara të formulohen fjali.

2. Të bëhen projekte me nxënësit
dhe studentët, për të kuptuar vlerën e gju-
hës arabe.

3. Brenda orës të formohen grupe
me nxënës dhe studentë dhe të angazho-
hen me diçka praktike. Kjo do t’u ndih-
mojë që të kontaktojnë dhe mësojnë më
shumë fjalë.

4. T’i jepet më tepër rëndësi bise-
dës dhe përkthimit të teksteve arabe, se
sa rregullave dhe analizës së fjalëve.

Normalisht se duhet të ekzistojnë dhe
metoda të tjera, të cilat në bisedë dhe
duke marrë mendime nga të tjerët, të
bëhet një planprogram që do të jetë edhe
më i kuptuar, por edhe më interesant për

nxënësit dhe studentët, dhe kështu shpre-
sojmë se do të kenë më shumë sukses në
mësimin dhe përvetësimin e kësaj gjuhe.

PËRFUNDIM

Në këtë punim u bë një përshkrim
rreth metodës se si ka shkuar rrjedha e
mësimit të Gjuhës Arabe në institucionet
fetare-arsimore në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut.

Gjuha arabe në trojet tona njihet si
gjuhë e Kuranit, dhe e njohin në thellësi
nxënësit e medresesë, studentët e studi-
meve islame dhe studentët që e studiojnë
gjuhën arabe.

Kapitulli i parë: Në këtë kapitull janë
paraqitur njohuritë rreth gjuhës arabe,
vlera e saj, zhvillimi i saj, karakteristikat
dhe veçoritë e shkrimit arab, krahasimi
me gjuhët në botë.

Kapitulli i dytë: Në këtë kapitull është
bërë përshkrimi i mësimit të gjuhës arabe
në mejtepe, njohja e gjuhës arabe, meto-
dat, elifat që janë përdorur, qëllimi i mej-
tepit.

Kapitulli i tretë: Në këtë pjesë janë
prezantuar librat që janë përdorur për lën-
dën e Gjuhës Arabe, shënimet që janë
marrë gjatë orëve të mësimit nga nxënë-
sit, planprogrami i Gjuhës Arabe, zhvil-
limi i gjuhës arabe dhe të mësuarit e saj.

Kapitulli i katërt: Në këtë kapitull
është bërë përshkrimi i të mësuarit të
Gjuhës Arabe në Fakultetin e Shkencave
Islame, planprogrami, morfologjia dhe
fonetika e gjuhës arabe, sintaksa dhe kon-
verzacioni.

Në fund, falënderoj mentorin tim,
kryetarin dhe anëtarin e Komisionit të
kësaj teme për sugjerimet dhe vërejtjet
dhe gjithë ata që në një farë mënyre më
ndihmuan në punimin dhe përfundimin e
këtij punimi.

(Fund)

(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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Shkruan: Arife Asani

Duke bërë përshkrimin e të mësua-
rit të gjuhës arabe në institucio-
net e Medresesë Isa Beu dhe

FSHI, del në pah se si ka shkuar rrjedha
e të mësuarit të kësaj gjuhe. Sa i përket
planit të Medresesë, orët janë të mjaftue-
shme, sepse çdo gjuhë e huaj nuk mëso-
het më tepër se katër herë në javë.

Mendimi im është se programi i mësi-
mit është i gabuar, sepse mësohen më
shumë teori dhe më pak praktikë. Mësimet
që zhvillohen janë aq të ngarkuara me rre-
gulla, saqë kalohet shumë kohë nga ana e
nxënësve dhe studentëve për t’i mësuar (-

ato rregulla), ku nga ana tjetër nuk i jepet
rëndësi sa duhet në planprogram anës prak-
tike. Mendoj se do të ishte shumë më e do-
bishme që më tepër rëndësi t’i kushtohet
anës praktike, edhe pse brenda përbrenda
mësimeve ka fjalë të reja të cilat studentët
apo nxënësit i mësojnë, por ato fjalë i më-
sojnë vetëm sa për të mësuar mësimin,
prandaj mendoj se duhet të shfrytëzohet sa
më tepër kohë për bisedë në mesin e nxë-
nësve dhe studentëve në gjuhën arabe.

MËSIMI I SA MË SHUMË FJALËVE

Gjithashtu dhe mësimi i sa më shumë
fjalëve, dhe kjo të jetë më e rëndësishme

sesa mësimi i rregullave. Mësimi i fjalëve
të vlerësohet edhe nëpër teste dhe pro-
vime. Të angazhohen me përkthimet e
fjalëve sa më shumë, dhe fjalët e për-
kthyera të jenë të detyruar t’i mësojnë
përmendsh dhe për të njëjtat fjalë të pye-
ten nga profesori dhe të vlerësohen,
ngase në këtë mënyrë edhe do t’i japin
rëndësi më shumë gjuhës arabe.

Gjithë këtë e themi në bazë të asaj që
edhe e shikojmë. Kemi shumë nga stu-
dentët të cilët ndoshta rregullat e gjuhës
arabe i kanë mësuar mirë, mirëpo nuk
janë në gjendje të bëjnë një bisedë më
elementare, ose nuk janë në gjendje të
bëjnë përkthimin e një teksti më të thje-

Planprogrami i Medresesë 
dhe i FSHI

MËSIMI I GJUHËS ARABE NË INSTITUCIONET FETARE-ARSIMORE 
NË MAQEDONINË E VERIUT NË PERIUDHËN 2005-2015 (3)

Gjuha arabe në trojet tona njihet si gjuhë e Kuranit dhe atë e njohin në
thellësi nxënësit e medresesë, studentët e studimeve islame dhe studentët

që e studiojnë gjuhën arabe.
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Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

Shikimi i tepërt i televizionit do ta
kalb trurin tuaj. Një studim i ri sug-
jeron se kjo mund të jetë e vërtetë.

Hulumtuesit në Universitetin e Kalifor-
nisë në San Francisko kanë zbuluar në një
studim afatgjatë, të publikuar në Journal
of the American Medical Association, se
shikimi i tri ose më shumë orëve televi-
zion në ditë në moshën e hershme, lidhet
me funksionin më të dobët kognitiv në
moshë të mesme. Përveç shikimit të te-
përt të televizionit, personat e tillë kaluan
edhe më keq në testet kognitive - rapor-
tuan studiuesit. Aktiviteti fizik është i
rëndësishëm për ruajtjen e funksionit ko-
gnitiv dhe shëndetit të trurit, kështu që
studiuesit nuk ishin të befasuar tërësisht
nga rezultatet e studimit. 

Popullariteti në rritje i dëshirës për të
shikuar seri të tëra televizive, apo grupe
të tëra filmash, i ka bërë hulumtuesit të
interesohen në lidhje me rezultatet e gji-
thë asaj kohe para TV në trurin e 25-vje-
çarëve pas disa dekadave.

Pyetja është çfarë do të thotë në qoftë
se jeni 50-vjeçar, dhe i keni këto ndry-
shime të vogla? A do të thotë se ju jeni në
një rrugë drejt ndryshimeve të mëdha në
të ardhmen, po kjo nuk e bën ndonjë
ndryshim? Nuk mendoj se e dimë vërtet
përgjigjen për këtë. Kërkuesit i analizuan
të dhënat nga 3.247 të rritur, të cilët iu
bashkuan studimit Coronary Artery Risk
Development in Young Adults (Zhvillimi
i rrezikut të arteries koronare te të rinjtë)
në vitin 1985, kur ata ishin në mes të mo-
shës 18 dhe 30 vjeç. Mosha mesatare e
pjesëmarrësve ishte 25.1 - 56.5 për qind
ishin femra, 54.5 për qind ishin të bardhë
dhe 92.9 për qind kishin të paktën arsi-

mim të shkollës së mesme. Çdo pjesë-
marrës është vlerësuar më shumë se tri
herë në mes të fillimit të studimit dhe vitit
2011, kur ai përfundoi. Duke e përdorur
Digit Symbol Substitution Test, testin
Stroop dhe Rey Auditory Verbal Learning
Test, studiuesit zbuluan se personat që
shikuan tri ose më shumë orë televizion
në ditë - 10.9 për qind e pjesëmarrësve -
u ndërlidhën me rënie të performancës
kognitive. 16.3 për qind e pjesëmarrësve
me aktivitet të ulët fizik gjithashtu kishin
rezultate më të ulëta në teste. Kombinimi
i aktivitetit të ulët fizik dhe shikimit të te-
përt të televizionit, gjë që u aplikua në 3.3
për qind të pjesëmarrësve, i dyfishoi
shanset që personat të tregojnë funksion
të dobët kognitiv në teste.

Mbetet ende e paqartë nëse televi-
zioni është shkaku apo efekti i të pasurit
një funksion më të ulët kognitiv, pasi që
studiuesit nuk e matën funksionin për
pjesëmarrësit në fillim të studimit, dhe
efektet e stilit të ulur të jetesës në shëndet
janë larg nga të kuptuarit. Shikimi i kufi-
zuar i televizionit dhe aktivitetet që për-
fshijnë ekrane - studimi nuk e konsideron
përdorimin e tabletave dhe smartfonëve,
për shkak të afatit kohor të tij, në fakt
mund të jenë të dobishme, por studiuesit
thanë se janë të pasigurt. “Ka shumë më
shumë mundësi për t’u ulur tani, saqë kjo
është edhe më shumë shqetësuese.” “Nuk
ka pasur shumë hulumtime që tregojnë se
çfarë do të thonë këto ndryshime të her-
shme kognitive.”

A i bëjnë njerëzit më të dhunshëm vi-
deot e dhunshme?

Për konservatorët kulturorë, nuk
mund të jetë ndryshe. Është e qartë që
‘po’. Për lojtarët e tyre, kjo është një
akuzë e pabazuar në fakte. Studimet mbi

këtë temë janë jashtëzakonisht kontra-
diktore. Sipas mendimit tim, përgjigjja
ndaj kësaj pyetjeje është: “Ndoshta pak
po”, edhe pse një studim i kohëve të fun-
dit nuk zbuloi asnjë lidhje midis agresio-
nit, dhe kohës së kaluar me video-lojëra.
Siç shkroi Metju Uoren në faqen e inter-
netit Research Digest, “shumë studime
janë ndikuar nga ajo që ai e quan infor-
macioni qëllimkeq”. Në rast se përpiqesh
të pyesësh një adoleshent nëse ka im-
pulse të dhunshme, në shumicën e rasteve
ai i ekzagjeron gjërat, sepse i pëlqen të
bëjë shaka.

Dhe, ky është një problem serioz, kur
kryen hulumtime mbi të rinjtë: shumë
prej tyre thonë se janë të adoptuar, se janë
transseksualë, se janë shumë të shkurtër
apo të gjatë, dhe pse janë vërtet, por sepse
janë adoleshentë dhe mbushja e disa pye-
tësorëve është diçka e mërzitshme, nëse
nuk e bën interesante me ndonjë trillim.
Në një sondazh të botuar nga Radioja Pu-
blike Kombëtare Amerikane, 253 stu-
dentë pohonin se kishin një gjymtyrë
artificiale, edhe pse në 99 për qind të ra-
steve nuk ishte e vërtetë. Ky debat nxjerr
në pah një tjetër fakt të çuditshëm: besi-
min e pashprehur, se arsyeja e vetme e
mundshme për të kundërshtuar dike, që
shpenzon disa orë në ditë i angazhuar në
një lojë që stimulon dhunën, është se
efektet e saj janë shkatërruese.

Literatura mbi mënyrën e edukimit të
fëmijëve është përhapur nga kjo ide:
masa e vetme për vlerësimin e sjelljes së
prindërve, apo mënyra se si kalojnë
kohën me fëmijët e tyre, është se sa ndi-
kon kjo në personalitetin e tyre të ar-
dhshëm. Të jesh “mbi-mbrojtës” është
diçka e gabuar, sepse kur ata të rriten do
të kenë frikë nga gjithçka. 

Shkrimtari Adam Copnik e quan atë
“katastrofa shkakësore”, besimi se prova
e drejtësisë apo gabimit, të një mënyre të
rritjes së fëmijës, është lloji i të rriturve
që prodhon. Kjo duket një logjikë e shën-
doshë, por siç e thekson Copnik, është një
mënyrë shumë e paplotë për ta parë jetën.
Po cilësia e jetës sot? “Arsyeja pse nuk
duam që fëmijët tanë të shohin filma të
dhunshëm, nuk është frika se ata do të
bëhen psikopatë kur të rriten. Është fakti
që ne nuk duam, që ata t’i shohin këto
filma tani.” Ndoshta shpenzimi i një faze
të jetës sonë të shkurtër, e mbërthyer pas
fantazive të dhunshme, nuk është gjëja
më e mirë për të bërë, edhe nëse nuk na
bën agresivë. Nëse mësimet e pianos e
bëjnë fëmijërinë e tyre të palumtur, ndo-
shta nuk ia vlen t’ua imponojmë atyre.
Djali im është ende shumë i vogël, për t’u
shqetësuar për video-lojërat, por u tron-
dita kur pashë se sa e lehtë është të biesh
pre e kësaj mendësie me një fëmijë: që
zgjedhja e shokëve të lojës, ose koha që
ne e lejojmë të kalojë përpara një ekrani,
ka të bëjë me të ardhmen e një fëmije,

dhe jo me të tashmen e tij. “Për shkak se
fëmijët rriten, ne mendojmë se qëllimi i
një fëmije është të rritet, ndërsa qëllimi i
një fëmije, është në fakt të jetë një fë-
mijë.” Ne tentojmë të mbivlerësojmë të
ardhmen e fëmijëve, sepse ata kanë
shumë jetë para tyre. Por, diskutimi është
i vlefshëm për të gjithë. Të gjykosh një
përvojë vetëm në bazë të efekteve të saj
të ardhshme, do të thotë të shpërfillësh të
tashmen, edhe nëse është e vetmja kohë
reale që ekziston.

Edhe pse pjesa e sipërme flet për
dëmtim të trurit gjatë shikimit të TV-së,
pjesa në vazhdim vërteton se filmat hor-
ror janë të dobishëm për shëndetin. Një
studim i kryer në vitin 2012 në Britani të
Madhe e nënkuptoi monitorimin e punës
së zemrës, nxjerrjen e dioksidit të karbo-
nit dhe marrjen e oksigjenit te personat
gjatë shikimit të filmave horror. Personi
që e shikoi filmin më të frikshëm u frikë-
sua më së shumti dhe kërceu disa herë,
gjë që rezultoi në djegien e 184 kalorive.
Kjo është e barabartë me numrin e kalo-
rive që do t’i digjnit gjatë një ecjeje dy-

zetminutëshe. Kjo ndodh për shkak të sti-
mulimit të stresit, që çon në sekretimin e
adrenalinës. Në këtë rast zemra fillon të
punojë më shpejt dhe ta shpenzojë ener-
gjinë rezervë nga trupi.

Hulumtimi i dytë i publikuar në revi-
stën Journal Stress tregon se shikimi i fil-
mave horror në afat të shkurtër e forcon
imunitetin duke e përmirësuar qarkulli-
min e gjakut dhe qelizat e bardha të gja-
kut që i luftojnë infeksionet. Shikimi i
filmave horror e përmirëson disponimin,
sepse njerëzit ndjehen më pak të tensio-
nuar dhe të frustruar pas një filmi të tillë,
prandaj janë më të lumtur. Megjithatë,
njerëzit që nuk kanë frikë dhe nuk emo-
cionohen kur shikojnë filma horror, nuk
do të përfitojnë prej tyre.

Ekspertët paralajmërojnë se disa
filma horror mund të kenë pasoja te fë-
mijët, ndërsa ky hulumtim është kryer në
Universitetin Michigan. Madje, 26 për
qind e studentëve ende ndjejnë frikë që
kishte lindur kur ata kanë shikuar filma
horror në fëmijëri. Ky quhet tension re-
zidual (i mbetur).

Shikimi i tepërt i televizionit 
e dëmton trurin

SHËNDET!

Diskutimi është i vlefshëm për të gjithë. Të gjykosh një përvojë vetëm në
bazë të efekteve të saj të ardhshme, do të thotë të shpërfillësh të tashmen,

edhe nëse është e vetmja kohë reale që ekziston.
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Shkruan: Lutfi Nexhipi

Ruajtja e Kuranit është kryer nga
mijëra njerëz besimtarë të devot-
shëm (hafëzë), të cilët e kanë me-

morizuar përmendsh gjithë Kuranin.
Prandaj, për të gjithë myslimanët që dë-
shirojnë të jenë prej atyre që e lexojnë
Kuranin me vëmendje dhe drejt është e
rëndësishme që t’i ruajnë rregullat e lexi-
mit,  të cilat janë përmendur në Kuran
dhe në Sunnet. Këtyre rregullave duhet
t’u përmbahet lexuesi i Kuranit, por dhe
dëgjuesi, mësuesi dhe mësuesja, të cilat
do t’i paraqesim në disa pika.

PËRTEJ THESAREVE TË BOTËS
Transmetohet nga Ebu Hurejre të ketë

thënë: “Ka thënë Pejgamberi (a. s.): ‘A
dëshiron ndonjëri prej jush që, kur të
kthehet te familja e tij, të gjejë tri deve të
mëdha dhe të shëndosha?’  I thamë: ‘po’.

Tha: ‘nëse secili prej jush i lexon tri ajete
në namaz, është më mirë për të se tri deve
të mëdha e të shëndosha’.”

Njerëzit zakonisht kujdeseshin për
mbledhjen e pasurisë dhe ruajtjen e saj,
dhe pasuria më e vlefshme për ta (në
kohën e Pejgamberit a. s.) ishte deveja me
barrë,  e cila sillte deve të tjera, të dobi-
shme për t’i hipur, për të mbartur mallra,
për ushqim e të tjerë. Atëherë, të mësosh
Kuran apo të lexosh një ajet nga libri i Al-
lahut (xh. sh.) është më e mirë se një deve,
sepse: të lexosh një ajet, nuk ka mund të
madh, ndërsa të fitosh një deve kërkon
mund e lodhje, kërkon kohë shumë dhe,
në fund, rri i frikësuar se mos po e gjen
ndonjë e keqe. Prandaj, Pejgamberi (a. s.)
i inkurajon sahabët me qëllim që ta drej-
tojnë interesimin tek thesari i vërtetë, i
cili nuk barazohet as me thesaret e kësaj
bote - e ai është mësimi i Kuranit, leximi,
memorizimi i tij, me qëllim: fitimin e kë-

naqësisë se Allahut (xh. sh.) dhe ruajtjen
e vazhdimësisë së transmetimit të fjalës
së Zotit te brezat pasardhës.

SHPËRBLIME PËR LEXUESIN E
KURANIT

Për lexuesin e Kuranit ka sevape, të
mira e shpërblime të shumta.  Për këtë
kemi argument hadithin e Pejgamberit (a.
s.), të transmetuar nga Ebu Hurejre, i cili
thotë:  “Ka thënë i dërguari i Allahut (xh.
sh.): ‘Kush lexon një shkronjë nga libri i
Allahut (xh. sh.), do të shpërblehet me një
të mirë, dhe e mira me dhjetë sikur ajo;
nuk them se glif – lam - mim është një
shkronjë, por elif - shkronjë, lam -
shkronjë dhe mim – shkronjë’.”

Pra, lexuesi shpërblehet për leximin e
elif - lam - mim me tridhjetë të mira. Thë-
nia e besmeles “Bismil-Lahir-
Rahmanir-Rahim” përbëhet në gjuhën
arabe nga 19 shkronja, pra 190 të mira...

E, sa e sa të mira janë në një pjesë të Ku-
ranit... E, çfarë shpërblimi ka leximi i
krejt Kuranit...?!

Dobitë e memorizimit të Kuranit
Memorizimi i Kuranit dhe mësimi i

tij është vepra më e mirë në të cilën duhet
ta harxhojë myslimani kohën e vet. Pej-
gamberi (a. s.) ka nxitur në mësimin e
Kuranit, duke thënë: 

“Më i miri prej jush është ai që e
mëson Kuranin dhe që ua mëson të tje-
rëve.”

Allahu e ka nderuar këtë ummet,
duke i bërë zemrat e mira ruajtëse të fja-
lës së Tij, gjokset e tyre mus’hafa për me-
morizimin e ajeteve të Tij. Thotë Allahu
(xh. sh.):

“Ne Kuranin e bëmë të lehtë për
mësim; po a ka ndokush që merr
mësim?”

Imam el-Maverdij thotë se kjo çështje
është prej mrekullive dhe veçorive të Ku-
ranit,  të cilat dallohen nga librat tjerë
qiellorë, siç është lehtësimi i shqiptimit
në të gjitha gjuhët, saqë edhe të huajt e
kanë memorizuar, dhe se librat tjerë nuk
janë mësuar përmendsh.

Pejgamberi (a. s.) e ka lënë këtë çë-
shtje si inkurajim për memorizim të Ku-
ranit.  Këtë gjë e preferonte edhe në mes
sahabëve. 

Janë pikërisht mbartësit e Kuranit ata
që meritojnë urime, për atë që i ka nde-
ruar dhe i ka begatuar me këtë begati të
madhe Allahu (xh. sh.). Gjithashtu, janë
për t’u përgëzuar për atë që Allahu (xh.
sh.) i ka përgatitur nga gradat më të larta
të Xhenetit. Dhe kjo, prej meritës së tyre
çfarë kanë mbartur me vete nga Kurani i
shenjtë.

Transmetohet nga Abdullah bin Umer
binil-As (r. a.), se Pejgamberi (a. s.) ka
thënë:

“Poseduesit të Kuranit do t’i thuhet:
Lexo, përpiqu të mësosh; mësoje me bu-
tësi, me qartësi, germë për germë, fjalë
për fjalë dhe ajet për ajet; lexoje ashtu
siç e ke lexuar në dynja. Vendi yt do të
jetë tek ajeti i fundit që ke lexuar.”

Por, ai i cili largohet nga Kurani dhe
nga leximi i tij dhe nuk punon me të, dhe
e kalon jetën e tij duke u angazhuar me
punët e kësaj bote, ky person zemrën e ka
të errët. Pejgamberi (a. s.) këtë person e

ka krahasuar me një shtëpi të shkatërruar,
në të cilën ndodhen merimanga dhe nuk
ka aspak dritë. Dhe kjo, sepse shejtani
punon me vesveset e tij. Sikur personi që
u largua nga Kurani dhe u mbush zemra
e tij me gjynahe dhe errësirë, ashtu edhe
shtëpia e cila është braktisur shkatërrohet
dhe mbulohet nga merimangat dhe errë-
sira.

S’ka dyshim se myslimani nuk largo-
het nga mësimi i Kuranit, edhe sikur të
mësojë pak ajete që të plotësojë namazin
e tij, pastaj kërkon të shtojë që të arrijë
shpërblime të mëdha tek Allahu (xh. sh.).
Këtë gjë e kanë bërë edhe sahabët e ndri-
tur, të cilët bënin gara në memorizimin e
Kuranit dhe i nxitnin edhe fëmijët e tyre
për memorizimin e sureve dhe të pjesëve
të Kuranit që në vegjëli.

Për të mundur frikën e harresës
S’ka dyshim që harresa është prej na-

tyrës së njeriut. Ajo mund të ndryshojë
nga një njeri tek tjetri. Të rrallë janë ata
që kanë mësuar diçka dhe që memorizi-
min e kanë të plotë, shkaku i rezervave
në të menduar.

Del në pah urtësia e Allahut (xh. sh.)
që të largojë memorizimin e Kuranit nga
shpirtrat nëse ata nuk marrin iniciativën
që ta përsërisin vazhdimisht atë që kanë
mësuar nga Kurani.

Urtësia më e madhe është sprovimi i
zemrave të robërve, që të dallojë zemrën
e lidhur me Kuranin, të atij që vazhdi-
misht lexon Kuran, nga ai që zemrën e ka
të lidhur me Kuran, por pastaj i ik intere-
simi dhe merret me vepra të tjera, derisa
e harron.

Një urtësi tjetër është forcimi i ndih-
mesës së myslimanit me shumëfishimin
e leximit të Kuranit, që të përfitojë shpër-
blime të mëdha për çdo shkronjë që e
lexon, sepse sikur ai të mësonte një pjesë
nga Kurani dhe nuk e harron,  nuk do të
kishte nevojë për lexim të shumtë, kështu
që do të humbisnin nga ai shumë të mira.

Kështu është edhe me zotëruesin e
Kuranit: nëse gjithnjë e lexon, do të
mbetet i zoti i tij, përndryshe do ta har-
rojë. Nëse nuk e ruan memorizimin me
përsëritje të vazhdueshme, largohet nga
ai dhe i nevojitet një lodhje e madhe që të
kthehet sërish tek ai. 

Transmetohet nga Enes ibn Malik (r.
a.), i cili ka thënë: “Ka thënë i Dërguari
(a. s.).:  ‘Më janë paraqitur mua gjynahet
e ummetit tim dhe nuk kam parë gjynah
më të madh se sa një sure apo një ajet i
Kuranit që i është dhënë një njeriut në
memorizim dhe e ka harruar atë’.”

Sepse, për këtë mirësi që ia ka dhënë
Allahu (xh. sh.), duhet qenë falënderues
dhe jo ajo të humbet. 

Mirësi dhe mirësjellje ndaj
Kuranit të shenjtë

PËR NDRIÇIMIN E ZEMRËS

Ka thënë Pejgamberi (a. s.): “Më i miri prej jush është ai që e mëson Kuranin
dhe që ua mëson të tjerëve.”
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Xhamia e Husamedin Pashës gjendet
në Shtip dhe është ndërtuar në vitin
1662. 

- Në vitin 1955, qeveria e atëhershme
i bën eksproprijim dhe ia jep Muzeut
të Shtipit.

- Me ardhjen e demokracisë, BFI i in-
tensifikon kërkesat për kthimin e
kësaj xhamie. Negociatat për kthimin
e Xhamisë kanë shkuar gjatë, kështu
që Qeveria e Vllado Buçkovskit më
25 prill 2006 mori Vendim, me të cilin
kërkohet që Xhamia e Husamedin Pa-
shës, me sipërfaqe prej 212 m2, t’i
kthehet në pronësi Bashkësisë Fetare
Islame (BFI-së).

- Në vitin 2009, Ministria e Financave
- Sektori për Çështje Pronësore-Juri-
dike, pronën ia shet KOM-it (Kishës
Ortodokse Maqedonase - Arkipeshko-
pia e Ohrit) për 10 mijë euro jo të
plota, edhe atë si tokë ndërtimore e
pandërtuar. 

- Në vitin 2010 i jemi drejtuar Mini-
strisë së Financave, ku kemi kërkuar
që Vendimi për privatizim të shpallet i
anuluar.

- Ndërkohë, ne (BFI) kemi iniciuar
kontest gjyqësor për kthimin e pronës
në Gjykatën Themelore Shtip, mirëpo
gjykatësi nuk pranoi asnjë dëshmi që
ne paraqitëm dhe doli me vendim në
interes të KOM-it.  Procesi tani është
në Gjykatën Supreme.

- Ne si BFI e RMV kërkojmë që ur-
gjentisht të anulohen vendimet me të
cilat Kishës Ortodokse Maqedonase i
jepet në pronësi Xhamia dhe e njëjta
të kthehet në pronësi dhe në zotërim
të Bashkësisë Fetare Islame të RMV.

Lusim Allahun (xh. sh.) që kjo të
bëhet sa më shpejt. 

Xhamia e Husamedin Pashës, Shtip (1662),
dhënë padrejtësisht Kishës!

Shkruan: dr. Selver Xhemaili

Jeta i ka disa  faza; secila prej tyre
varet prej asaj paraprake. Pa dyshim
se periudha më e rëndësishme është

ajo gjatë viteve shkollore, kur çdo mi-
nutë, çdo orë e këtyre viteve është e artë,
andaj edhe duhet kaluar me mësim, lexim
e studim, sepse “trupi shërohet me të pu-
nuar, kurse mendja ndriçohet me të më-
suar” thoshte Naimi. Allahu fuqiplotë në
Kuranin fisnik porosit: “Le të shikojë
njeriu se çfarë  ka bërë për të nesërmen.”
(Hashr, 18)  Me këtë ajet Allahu i ma-
dhërishëm,  ashtu siç i sjell në vëmendje
jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër, i kuj-
ton që të bëjë edhe kujdes në ndërtimin
e së ardhmes, për brezat e rinj. Sepse,
gurët  e së ardhmes vendosen që sot;  po-
pulli i së ardhmes formohet që sot;  e ar-

dhmja është e fshehur në zemrën e rinisë
së sotme; ç’mbjellim, do të korrim. Edhe
Muhamedi (a. s.) i përkujtonte besimta-
rët,  duke u thënë: “shfrytëzojeni rininë
me punë të mira, para se t’ju vijë pleqë-
ria”. 

Prandaj, në këto ditë, kur po përgati-
temi për të rinisur vitin akademik, për-
kujtojmë besimtarët e rinj: Qëndroni pas
dijeve që arrijnë kohën dhe do t’ju bëjnë
të sundoni mbi gjërat që ju shqetësojnë.
Bëhuni mik të ngushtë me librin, në më-
nyrë të veçantë me librin  e Allahut,  Ku-
ranin fisnik, dhe rriteni këtë miqësi dhe
përpiquni gjithmonë të mësoni gjëra të
reja. E, kështu, të bëheni të dobishëm
edhe për njerëzit tjerë, sepse vlera e nje-
riut matet me kontributin që ka bërë për
njerëzimin. Dija që do të fitoni, aftësitë
tuaja, vlerat morale, do t’ju bëjnë një per-

son të kërkuar në të gjitha fushat ku nje-
rëzit kanë nevojë për personalitetin tuaj.
Megjithatë,  rruga e të qenit njeri i kër-
kuar kalon nga të qenët njeri që kërkon,
që kërkon dije dhe kjo bëhet në rini, në
shkollë. Mbani lart dinjitetin tuaj dhe
mos kërkoni suksese që arrihen lehtë; di-
jeni që sukseset e lehta shkojnë lehtë. I
dërguari i Allahut ka thënë: “Atij që niset
në rrugën e dijes Allahu ia lehtëson rru-
gën e xhenetit! Engjëjt, të gëzuar, i
shtrojnë flatrat e tyre para tij. Çdo gjë në
qiell dhe në tokë, madje deri edhe peshqit
në det, i luten Allahut (xh. sh.) që ta falë.
Epërsia e dijetarit mbi të devotshmin
është si epërsia  e Hënës karshi yjeve.
Nuk ka dyshim se dijetarët janë trashë-
guesit e pejgambereve...”

Pra, nga personaliteti juaj i etshmi për
dije ta shuajë etjen; i brengosuri,  t’i lar-

Lexo...

NGA MINBERI

Nuk është turp të mos dish; turp
është të mos mësosh kur ke
mundësi të mësosh. Dituri është
edhe kjo: Të dish që nuk di.  Kur
do ta kuptosh këtë,  do t’i
drejtohesh diturisë. Me anë të
dijes njeriu fiton vlerë. Dija është
qëllimi më i mirë për të cilin
njeriu duhet të lodhet dhe të
brengoset. Flijimi në rrugën e
dijes është një qëndrim me
vullnet i çdo njeriu.



Në kuadër të aksionit për
grumbullimin e kurbaneve, për
nxënësit e Medresesë Isa Beu,
Paralelja e Shtrirë e Vajzave -
Shkup pati hapur dy pika kur-
bani në Çarshinë e Vjetër të
kryeqytetit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, me qël-
lim që të jenë sa më afër be-
simtarëve të cilët edhe këtë vit
kanë vendosur që kurbanin e
tyre t’ia dhurojnë vatrës së ar-
simit islam. 

Zoti ua bëftë kabull kurba-
nin e flijuar për ilm, për arsim,
për dituri! 

Shporta të veçanta në komunën e
Çairit për mbetjet nga kurbanet: Krye-
tari i Komunës së Çairit, Visar Ganiu,
drejtori i ndërmarrjes publike “Higjiena
Komunale”, Abdusamed Shabani, myf-
tiu i Myftinisë së Shkupit, Qenan ef.
Ismaili, dhe kryetari i shoqatës

“Esnafi”, Bejtulla Morina,  kanë njof-
tuar lokacionet në territorin e komunës
së Çairit, edhe atë: Parkingu në kom-
pleksin tregtar Çairçanja; në afërsi të
shkollës fillore “Teffejuz”; në kryqëzi-
min e rrugëve “Dizhonska” me rrugën
“Vukovarska”; në pikëlidhjen e rrugës

“Dizhonska” me rrugën “Brigada e
Dytë Maqedonase”.

Ata para Bajramit kanë dalë me
apelin: “Bëhu edhe ti misionar i së
mirës së përgjithshme, që ditët festive
të Kurban-Bajramit t’i përjetojmë me
dinjitet e gëzim”. 

Pika kurbani në Çarshinë e Vjetër
në Shkup

Për mjedise të pastra
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gojë brengat; i shqetësuari, të qetësohet -
sepse myslimani është njeri i qetësisë dhe
jo i ngatërresave dhe përplasjeve. Pran-
daj ti,  besimtar i ri i formuar me dije dhe
virtyte të larta morale, do të bëhesh
shembull për myslimanët dhe jomysli-
manët në përgjithësi. Në këtë mënyrë do
të të dojë Perëndia, po dhe do të respek-
tojë edhe njerëzia. 

Në këtë rast ia vlen të përkujtohet një
thënie e  Omerit (r. a.) drejtuar vëllait të
vet, të cilit i kishte thënë:  “Po të jap gja-
shtë porosi: nëse do që të qortosh dikë për
mossuksesin tënd, qortoje veten tënde;
nëse do që të armiqësohesh me dikë, ar-
miqësohu me barkun tënd, sepse nuk ke
armik më të madhe se ai; nëse do që të
falënderosh dikë, pikësëpari falëndero
Allahun e madhërishëm, sepse asnjë nuk
ka bërë për ty më shumë se sa Ai;  nëse
do që të largohesh nga diçka, largohu
nga fëlliqësirat, nga poshtërsitë dhe nga
ligësitë; nëse do që të luftosh dikë, lufto
djallëzitë, dembelinë, përtacinë dhe pasi-
vitetin;  nëse do që të shoqërohesh me
dikë, shoqërohu me ata që lexojnë, me
dijetarët, me të moralshmit, ndërsa
dost/shok më të ngushtë bëje librin.”  Pra:
mos e tepro në harxhime dhe ushqehu me
ushqim hallall, sepse edhe ajo ndikon në
punën dhe funksionimin  e trurit dhe të
ideve tua... Bëhu modest në veshje; vishu
njerëzishëm dhe në përputhshmëri me
rregullat e fesë tënde. Kurseji prindërit
dhe llogarit se si i fitojnë ata ato mjete që
t’i japin ty. Bëhu i ndershëm në të gjitha
lëvizjet tua - ndaj më të vjetërve, ndaj më
të diturve, ndaj të ngratëve; kudo që të
jesh trego respekt: në shkollë, në rrugë,

në familje, në autobus - kështu do të re-
flektohet dija që ke nxënë dhe edukata që
posedon. 

Pra, nga personaliteti juaj, i etshmi
për dije ta shuajë etjen; i brengosuri,  t’i
largojë brengat; i shqetësuari, të qetëso-
het - sepse myslimani është njeri i qetë-
sisë dhe jo i ngatërresave dhe i
përplasjeve. Prandaj ti,  besimtar i ri, i
formuar me dije dhe virtyte të larta mo-
rale, do të bëhesh shembull për myslima-
nët dhe jomyslimanët në përgjithësi. Në
këtë mënyrë do të të dojë Perëndia dhe do
të respektojë edhe njerëzia. 

Tashmë disa herë nga ky vend (min-
beri) është përsëritur porosia  e Pejgam-
berit tonë të dashur,  Muhamedit (a. s.),
i cili thotë: “Kërkoni dituri prej djepit
deri në varr”.  Me këtë na thuhet se di-
turia është një proces që nuk ka fund,
meqë njeriu kapacitetet e veta mund t’i
zhvillojë e t’i zgjerojë deri në mbyllje të
jetës së vet. Në lidhje me këtë të urtët
kanë thënë: “Dituria është kapitali më i
madh, prandaj njeriu këtë kapital duhet
ta shtojë në çdo fazë të jetës, në çdo
vend, në çdo kohë.” Në veçanti, gjatë
viteve shkollore. Nuk është turp të mos
dish; turp është të mos mësosh kur ke
mundësi të mësosh. Zaten, dituri është
edhe kjo: Të dish që nuk di.  Kur do ta
kuptosh këtë, do t’i drejtohesh diturisë.
Me anë të dijes njeriu fiton vlerë. Dija
është qëllimi më i mirë për të cilin njeriu
duhet të lodhet dhe të brengoset. Flijimi
në rrugën e dijes është një qëndrim me
vullnet i çdo njeriu. Por, për të vazhduar
këtë rrugëtim, nevojitet që të braktisen
një numër i madh kënaqësish të kësaj

bote dhe përballje me vështirësi të ndry-
shme. Në fakt, njeriu lartësohet nëpër-
mjet dijes. Sekreti që e ka ngritur
Ademin (a. s.) mbi engjëjt është pikërisht
dituria (El Bekare, 30-32). Pa dyshim që
është një urtësi e thellë edhe ajo që Zoti
librin e Tij e ka filluar me fjalën lexo (El
Alek, 1). Gjithashtu, domethënie të
thellë ka edhe betimi i Perëndisë në lap-
sin dhe rreshtat që shkruan ai (El Kalem,
1). Por, nuk duhet harruar faktin që aftë-
sia për të ditur njeriun e dallon vërtet nga
krijesat tjera dhe njëkohësisht e bën të
jetë përgjegjës për veprat e veta. Brakti-
sjen e dijes dhe vendosjen e injorancës
në shoqëri Pejgamberi (a. s.) e ka konsi-
deruar si shenjë të kiametit.

Dija i ngjan diellit:  aty ku hyn, e
ndriçon rrethin e vet. Dija arrihet me
punë dhe me angazhim. Shpikësi/zbu-
luesi i madh Edison ka thënë: “Asnjë
sukses timin nuk ia kam borxh rastësisë;
zbulimet e mia nuk lidhen me rastësinë;
ato janë si rezultat i  punës time; sukseset
e mia 99% lidhen me përpjekjet e mia,
ndërsa 1%  i takojnë talentit tim. Ai që
dëshiron të jetë zotëri i diturisë duhet të
bëhet rob i punës.” 

Të dashur nxënës e studentë, prej jush
kjo popullatë pret të bëheni mjekë, ar-
simtarë, inxhinierë, ekonomistë, politi-
kanë, hoxhallarë...pret t’i dilni zot zanatit
tuaj, të bëheni njohës i fushave të ndry-
shme dhe specialist i profesionit tuaj.
Mbi të gjitha, të bëheni të njerëzishëm, të
kulturuar; me vetëdije, me përgjegjësi
dhe me edukatë.

Zoti ju ndihmoftë në studimet dhe
punën tuaj.  
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Mё 30.07.2019 Kryetari i Ba-
shkёsisё Fetare Islame tё Maqedonisё
sё Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, priti nё zyrat e Rijasetit
Ambasadorin e Republikёs Islamike tё
Iranit në Shkup,  Ekselencёn e Tij Hos-
seini Karim, tё shoqёruar nga pёrgjegj-
ёsi pёr çёshtje kulturore nё Ministrinё e
Punёve tё Jashtme tё Iranit, Said Reza
Ameli. 

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi mysafirёt iranianё i njoftoi shkur-
timisht me “letërnjoftimin” e BFI-së,
duke folur rreth funksionimit, të arritu-
rave dhe sukseseve, si dhe pёr sfidat me
tё cilat pёrballet BFI nё kёto kohëra tё
tranzicioneve politike nё vendin tonё. 

Ekselenca e Tij z. Ameli dha shpje-
gime rreth karrierёs sё tij dhe për rolin
e Kёshillit tё Lartё tё Revolucionit Isla-
mik tё Iranit, ku është edhe anëtar.

Gjithashtu, u diskutua edhe pёr
punёn dhe rolin e proceseve qё vijojnё
nё vendin tonё, si dhe u dakordua qё ba-

shkёpunimi i ndёrsjellё tё vazhdojё
edhe mё tej nё tё ardhmen.

“O ti shpirt i qetësuar! Kthehu te Zoti yt, ti i kënaqur me
Atë dhe Ai kënaqur me ty! Bashkohu me robërit e Mi dhe hyr
në Xhenetin Tim!”

Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame – Shkup e ka infor-
muar opinion e gjerë se më 7.08.2019 (e mërkurë) në moshën
39-vjeçare ka ndërruar jetë hoxha i nderuar Sali ef. Bislimi
nga f. Satapetkë e Shkupit, njëherësh Referent Përgjegjës për
Çështjen e Vakëfit në Myftininë e Shkupit. 

Me këtë rast, thuhet më tej në komunikatë, Myftinia e BFI
- Shkup në krye me myftiun mr. Qenan ef. Ismaili familjes së
merhumit, stafit të Myftinisë, kolegëve, miqve dhe dashami-
rëve u përcjell ngushëllime më të sinqerta, duke e lutur Alla-
hun (xh. sh.) që merhumin ta marrë nën mbrojtjen e Tij.

Më 16.08.2019 (e xhuma) në xhaminë e f. Satapetkë është
organizuar ceremoni fetare për nder të të ndjerit Sali ef. Bi-
slimi. Me këtë rast janë lexuar pjesë nga Kurani famëlartë nga
hfz. Xhemal Nuhiju dhe hfz. Egzon Ibraimi, ndërsa dhikri
është lexuar nga ana e imamit të Xhamisë, Shaip ef. Jusufi.
Fjalë rasti ka pasur myftiu mr. Qenan ef. Ismaili,  i cili ka
shprehur ngushëllime për familjen e rahmetliut, duke përkuj-
tuar vetëm disa nga shumë tiparet dhe vlerat kombëtare dhe
fetare të tij. Duanë e ka bërë hoxha i nderuar Rufat ef. Sherifi,

ndërsa hytben e xhumasë e ka mbajtur Kryetari i Kuvendit të
BFI të RMV, Fadil ef. Ramadani. 

Lusim Allahun që kolegun dhe shokun tonë, Sali ef. Bi-
slimi, ta pozicionojë në xhenetet e bukura.

“Të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi!”

Reisi takon delegacionin iranian
Në prani të Kryetarit të Bashkësisë

Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi, të myftilerëve të më
shumë myftinive, të dekanit të Fakulte-
tit të Shkencave Islame prof. dr. Shaban
Sulejmani, të kryetarit të Kuvendit të
BFI-së Fadil ef. Ramadani, të kryetarit
të OH “Hilal” Mustafa ef. Dauti, të drej-
torit të Agjencisë së Standardit Hallall
Muamer ef. Veseli, të profesorëve të
Medresesë Isa Beu dhe të hoxhallarëve
të Myftinisë së Tetovës,  më 17 gusht,
2019, në Kopanicë të Tetovës, komuna
e Jegunovcës, është hapur xhamia e re e
fshatit.

Programi ka filluar me një pjesë nga
Kurani i shenjtë nga Ejup ef. Selmani,
më pastaj imami i Xhamisë, Besart ef.
Jonuzi, ka folur mbi ecurinë e ndërtimit
të Xhamisë dhe ka falënderuar të gjithë
kontribuesit  për ndërtimin e saj. 

Fjalë përshëndetëse ka mbajtur Myf-
tiu i Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nesimi,
i cili ka falënderuar të gjithë për pre-
zencën, në veçanti Kryetarin e Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.

Më pastaj fjalën e ka marrë Haxhi
Memedaliu nga Kopanica, një plak i
thekur, një nga iniciatorët për ndërtimin
e Xhamisë. 

Fjalën e rastit e ka mbajtur Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i cili i
ka përshëndetur të pranishmit, duke i ci-
lësuar xhamitë me figuracion si ‘fa-
brika’,  ku myslimanët nxjerrin burra

dhe gra që ruajnë kombin dhe fenë. Mu-
hamedi (a. s.) punën e parë që ka bërë,
ka qenë xhamia kur ka shkuar në Me-
dinë. 

Kryetari i BFI-së ka potencuar rolin
që ka luajtur xhamia në të kaluarën dhe
rolin që do të luajë në të ardhmen. Fja-
limin e tij ai e ka bazuar në ajetin kura-
nor:  “Xhamitë i janë kushtuar Allahut
dhe,  mos iu lutni askujt, përveç Atij!”

Prandaj, ka thënë Sulejman ef. Re-
xhepi, shtimi i xhamive, ngritja dhe
zgjerimi i tyre, është një nga punët më
të pëlqyera të çdo myslimani në faqen e
dheut. Kështu që ne,  si myslimanë, nuk
duhet të tolerojmë që të na copëtojnë,
por gjithmonë duhet të jemi bashkë, se
vetëm duke qenë bashkë jemi më të
fortë. 

Për ata që kanë marrë pjesë në rin-

dërtimin e kësaj, Kryetari ka uruar që të
jenë pjesë e shpërblimit në Ahiret, siç
ka mësuar Muhamedi (a. s.), ka thënë
ai:  “Për atë që ndërton xhami, Allahu
(xh. sh.) do të ndërtojë një pallat në
Xhenet“ dhe Këshillit iniciativ i ka dë-
shiruar shëndet, lumturi dhe suksese të
vazhdueshme në jetë. Të gjithë kontri-
buesit për ngritjen e xhamive dhe të kë-
tyre vlerave, për të cilat ne
angazhohemi, Zoti i shpërbleftë - ka
theksuar Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi.

Manifestimi në Kopanicë ka përfun-
duar me një pjesë nga Kurani, të dekla-
muar nga h. Selver ef. Xhemaili, drejtor
për Diasporë në BFI, dhe me duanë që
ka bërë myftiu i Shkupit, mr. Qenan ef.
Ismaili. 

Hapet xhamia në Kopanicë të Tetovës

Senca me
xhami të re

Ka ndërruar jetë hoxha Sali ef. Bislimi
Ka ndërruar jetë hoxha Sali ef. Bislimi

         
    

        

         
    

        

Më 17 gusht, 2019, me emocione të veçanta inau-
guruam edhe xhaminë në f. Sencë të Rekës së Epërme,
komuna Mavrovë-Rostushë, ku do të mbrohet dhe do të
përcillet te gjeneratat e reja mesazhi hyjnor. Qofshin
burim mirësie për të gjithë besimtarët! – ka shkruar në
profilin e tij në Fcb myftiu i Shkupit, mr. Qenan
Ismaili. 
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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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