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2 Hëna e Re 3

35 vjet edukim dhe arsimim

ED I TOR IAL

Viti shkollor 2019/2020 është vit jubilar për shkollën e mesme islame “Medreseja Isa Beu” në Shkup,
ngase para tridhjetë e pesë vitesh, pas shumë peripecish të natyrave të ndryshme, Bashkësia Fetare Islame ar-
riti që ta ndërtojë objektin e ri të kësaj shkolle dhe pikërisht në vitin shkollor 1984/1985 filloi procesi eduka-
tivo-arsimor. Hapja e kësaj shkolle, në vitet tetëdhjetë, kur shkollimi i shqiptarëve në gjuhën amtare, por edhe
i popullatës myslimane në përgjithësi, ishte tkurrur në masë të madhe nga ish-sistemi, u shfaq si dritë në fund
të tunelit, e cila shënoi fillimin e një epoke të re të edukimit dhe të shkollimit në vendin tonë.
Zilja e parë në ambientet e kësaj shkolle nuk shënoi, thjesht, vetëm fillimin e procesit edukativo-arsimor

dhe fillimin e punës së shenjtë të “Medresesë Isa Beu”, por tingujt e saj njëkohësisht shënuan vazhdimin
e traditës së Medresesë së dikurshme me të njëjtin emër, e themeluar në shekullin XV, me ardhjen e osman-
linjve në këto troje.

Kjo vatër edukativo-arsimore, gjatë punës së vet tridhjetë e pesë vjeçare, përkundër problemeve të
natyrave të ndryshme, me sukses arriti të edukojë dhe të shkollojë breza të tërë të gjeneratave të reja - bijë dhe
bija të popullatës myslimane të vendit tonë dhe të rajonit në përgjithësi.
Ndër vite, duke parë interesimin e madh të myslimanëve për t’u shkolluar dhe edukuar në “Medresenë Isa

Beu”, e sidomos të gjinisë femërore, Bashkësia Fetare Islame - nën mbikëqyrjen e së cilës punon Medreseja
Isa Beu - bëri hapjen e degëve të saj edhe nëpër qytetet tjera të vendit, ku ndihej nevoja e domosdoshme për
hapjen e Paraleleve të Shtrira
të Medresesë Isa Beu. Sot Me-
dreseja ka katër degë të shtrira
dhe, thënë figurativisht, ajo i
përngjan një peme të degëzuar
e cila për çdo vit i jep frytet e
veta.

Nisur nga ajo se të
mësuarit, arsimimi dhe shkol-
limi, për ne pjesëtarët e Isla-
mit janë obligime primare, kjo
punën dhe funksionimin e
Medresesë Isa Beu e bën një
vepër misionare, e cila duhet
ndihmuar dhe përkrahur nga
të gjithë ne, me të vetmin qëllim: që nga bankat e saj të dalë kuadri kualitativ. Në këtë kuptim, ne duhet të
jemi më të motivuar për t`u edukuar dhe shkolluar, ngase për rëndësinë e të mësuarit dhe të dijes flasin shumë
ajete kuranore, madje disa prej tyre janë urdhra që duhen zbatuar, siç është: “Mëso, në emër të Zotit”, që një-
herësh është ajeti dhe urdhri i parë i Allahut (xh. sh.) drejtuar njerëzimit në shpalljen e Tij të fundit.
Po ashtu, shumë thënie të të dërguarit të Zotit (xh. sh.), Muhamedit (a. s.), na tregojnë rëndësinë e nxë-

nies së dijes: “Kërkoje diturinë nga djepi deri në varr.” “Të mësuarit është obligim për çdo besimtar,
qoftë mashkull apo femër.” “Kërkoje diturinë, qoftë edhe në Kinë.” Nga këto hadithe shihet qartë se për
të kërkuar dituri, nuk mund të jetë pengesë mosha, përkatësia gjinore apo largësia e vendit ku zhvillohet pro-
cesi edukativo-mësimor.
Këto dhe shumë ajete kuranore, si dhe hadithe të tjera të Pejgamberit (a. s.) që kanë të bëjnë me mësimin

dhe edukimin, le të jenë një amanet që duhet zbatuar, në radhë të parë, për nxënësit, që në këtë vit jubilar të
Medresesë kanë fatin të kërkojnë dhe të pajisen me dije, sepse vetëm të arsimuar do të kemi vlerë - së pari për
veten, pastaj për familjen dhe për shoqërinë në përgjithësi.

Duke marrë parasysh se një ndër lexuesit e rregullt të revistës “Hëna e Re” janë edhe nxënësit dhe
nxënëset e Medresesë Isa Beu, me rastin e fillimit të këtij viti shkollor jubilar të gjithëve Redaksia e revistës
sonë u uron suksese dhe punë të mbarë.

Q. Osmani

Urim për Hixhrin
Urimi i Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, me rastin e festës së madhe
islame – Hixhri 1441 (31 gusht 2019):

Të dashur besimtarë,
Vëllezër e motra,

Përzemërsisht ju uroj Vitin e Ri islam – Hixhrin 1441!
Shpërngulja (Hixhri) paraqet largimin e Muhamedit (a. s.) nga Meka në Medinë, në vitin

622. Shpërngulja e Pejgamberit të Zotit nuk është ikje, por shmangie për t’u kthyer prapë në të
njëjtin vend.
Ruajtja dhe zhvillimi i fesë janë sfidat kryesore të çdo besimtari, pa marrë parasysh gjuhën,

racën dhe vendin ku ai jeton. Hixhreti i këtillë hyjnor i Muhamed Mustafasë e ka ruajtur kuin-
tesencën, bërthamën në çelje e sipër të Islamit, duke e bërë atë një nga fetë më të rëndësishme
ndër shekuj, në tërë planetin.
Ikja pa e kthyer kokën mbas, ikja kah sytë

këmbët, nuk është hixhret as në mikroplan,
as në makroplan. Largimet në masë të nje-
rëzve tanë në vende të huaja, duke braktisur
vatrat stërgjyshore, janë e kundërta e Hixhre-
tit të Hazreti Muhamedit. Kështu që unë si
Kryetar i myslimanëve të Maqedonisë së Ve-
riut jam kundër barazimeve eventuale, të kë-
tilla.
Si besimtarë islamë, le t’i gëzohemi Hi-

xhretit të ngritjeve tona në arsim, në shkencë
dhe në të gjitha sferat tjera të jetës aty ku jemi
dhe aty ku duam të jemi.
Lutemi që ky vit të jetë vit i paqes, i da-

shurisë, i begatisë dhe i lidhjeve të ngushta, të
pashkëputshme, me Dritën Islame.
Gëzuar!
Gjithnjë në shërbimin tuaj,

H. Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut
(30 gusht 2019)

Urim

Ka thënë Muhamedi (a. s.): “Kërkoje diturinë nga djepi deri
në varr.” “Të mësuarit është obligim për çdo besimtar, qoftë
mashkull apo femër.” “Kërkoje diturinë, qoftë edhe në
Kinë.” Nga këto hadithe shihet qartë se vetëm të arsimuar
do të kemi vlerë - së pari për veten, pastaj për familjen dhe
për shoqërinë në përgjithësi. Këtë mision Medreseja Isa Beu
në Shkup po e kryen me sukses ndër vite.
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BBoottuueess::  
RRiijjaasseettii  ii  BBaasshhkkëëssiissëë  FFeettaarree  IIssllaammee
ttëë  RRMMVV

KKrryyeerreeddaakkttoorr::  
NNaazziiff  ZZeejjnnuullllaahhuu

RReeddaakkssiiaa::    
IIrrssaall  JJaakkuuppii,,  
QQuuffllii  OOssmmaannii,,  
JJuussuuff  ZZiimmeerrii,,  
MMuuzzeemmiill  OOssmmaannii,,  
AAggrroonn  VVoojjnniikkaa,,  
DDrriittoonn  DDiikkeennaa,,  
IIbbrraahhiimm  IIddrriizzii,,  
SShhaabbaann  SSuulleejjmmaannii,,  
RReexxhheepp  ZZiibbeerrii

RReeddaakkttiimmii  ggjjuuhhëëssoorr::  
AAllii  MMaasshhkkuullllii

RReeddaakkttoorr  tteekknniikk::
HHaalliill  BBeerriisshhaa

TTeelleeffoonnaatt  ee  RReeddaakkssiissëë::  
0022//3311  1177  441100;;  
0022//  3311  1177  441122
AAddrreessaa::  
rrrr..  ÇÇaaiirr  nnrr..  5522,,  NNMMKK--11000000  SShhkkuupp,,  
RReeppuubblliikkaa  ee  MMaaqqeeddoonniissëë  
ssëë  VVeerriiuutt  

UUeebb--ffaaqqjjaa::
wwwwww..bbffii..mmkk    
ee--mmaaiill::  bbffiihheennaaeerree@@ggmmaaiill..ccoomm

rriijjaasseettii..bbffii@@ggmmaaiill..ccoomm          

SShhttyypp::  
SShhttyyppsshhkkrroonnjjaa  AA JJ--GGRRAAFF  mmaattbbaaaa,,
SShhkkuupp,,  rrrr..  AAttaannaass  BBaabbaattaa  nnrr..  2266;;
HHËËNNAA  EE  RREE,,  ttiirraazzhhii::  22..000000  ccooppëë
((sshhttaattoorr  22001199))              

DDoorrëësshhkkrriimmeett  ddhhee  ffoottooggrraaffiittëë  nnuukk  kktthheehheenn..

Përmbajtja

RIJASETI

Bashkësia Fetare Islame e R.M.V.

ER-RAHATU

Ndërmarrje për ofrimin

e shërbimeve të varrimit

Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë, duke qenë e vetëdijshme për problemet dhe

pengesat në të cilat has popullata myslimane gjatë procedurave të varrimit, e pa të udhës të themelojë

ndërmarrjen e vet ER-RAHATU për ofrimin e shërbimeve të varrimit.

Ndërmarrja "ER-RAHATU" është e regjistruar në Regjistrin Qendror të RM-së më datë

22.02.2011 dhe me numër licence 0042/2013 lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjes në RM.

Kjo ndërmarrje ofron shërbime të varrimit në bazë të dispozitave islame, si dhe dispozitave ligjore,

për të gjithë myslimanët që jetojnë brenda territorit të Maqedonisë si dhe atyre nga diaspora.

Tel: ++ 389 2 3117 410; ++ 389 2 3117 412

Mob:  ++ 389 75 374 402; ++ 389 75 374 411

Adresa: Bashkësia Fetare Islame në RM,

rr. Çairska, nr.52, Shkup.

i-meil: er.rahatu.bfi@gmail.com
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Në prani të Kryetarit të Bashkë-
sisë Fetare Islame të Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman

ef. Rexhepi, të myftilerëve të myftinive
të BFI-së, të dekanit të FSHI-së, prof. dr.
Shaban Sulejmani, të drejtorit të Me-
dresesë Isa Beu, Ibrahim Idrizi, të nën-
kryetarit të BFI të Serbisë Nexhmedin
Saqipi, të përfaqësuesve të jetës publike
dhe shtetërore dhe të një publiku të mre-
kullueshëm, më 19 shtator, 2019, në Fi-
larmoninë e Maqedonisë së Veriut në
Shkup, BFI organizoi një program ma-
dhështor – Akademi Solemne - kushtuar

Hixhrit 1441 (2019). 
Hixhri në kalendarin islam është një

ditë e madhe, një revolucion i paparë në
histori,  i papërsëritshëm dhe i paarrit-
shëm për njerëzimin. Është kjo një ditë
inspirimi për rininë myslimane kudo në
botë, që përmes tij t’i kalojë sfidat dhe
problemet me të cilat haset në vendet ku
jeton. Hixhri është një mësim për ata që u
dalin pengesa nga të tjerët në praktikimin
e Islamit, është një mësim në përballimin
dhe tejkalimin e tyre. Të gjithë myslima-
nët në këtë ditë e lutin Allahun (xh. sh.)
që viti i ri të sjellë paqe, shëndet dhe lum-
turi për të gjithë njerëzit në botë.

Bashkësia Fetare Islame në RMV, si
institucion i vetëm në vend që kujdeset
për organizimin dhe mbarëvajtjen e jetës
fetare të myslimanëve ndër vite, përmes
solemniteteve të llojllojshme po i shënon
ngjarjet dhe datat e veçanta nga historia
islame. Në këtë mënyrë BFI përpiqet që
të krijojë një traditë për të bindur gjene-
ratat se këto solemnitete nuk janë vetëm
një formalitet i thjeshtë, por janë shprehje
e besimit te Zoti Një dhe paraqesin da-
shuri dhe respekt për ata që e kanë trasuar
rrugën e Islamit duke qenë të bindur se
po e hapin rrugën e dritës, të së vërtetës
dhe të paqes.

BFI me program madhështor
kushtuar Hixhrit 1441 (2019)
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Sonte - u tha me këtë rast - jemi tu-
buar të shënojmë fillimin e Vitit të Ri Hi-
xhri, datë kjo që në fakt na e sjell
ndërmend Hixhretin e pejgamberit, Mu-
hamedit (a. s.) dhe të shokëve të tij,  të
cilët u larguan nga vendlindja e tyre
Meka dhe u vendosën në Medinë për të
përhapur rrezet e besimit islam e për të
ndarë të vërtetën nga gënjeshtra, si shpë-
tim për njerëzimin.
Kjo ngjarje nisi me një ashere kën-

duar nga hafëzllarët Xhemail Nuhiu dhe
Egzon Ibrahimi - dy zërat më të bukur të
vendit tonë. Në vazhdim me ilahi dhe re-
citime u paraqit Kori i Medresesë Isa
Beu, i udhëhequr tashmë nga i mirënjo-
huri dr. Abaz Jahja.
Manifestimin e përshëndeti Reis’ul-

Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar
i BFI të RMV, i cili si moto jetësore ka
shprehjen: “Netët nuk vdesin me ikjen e
tyre, por me ikjen tonë pa lënë gjurmë në
to” - i vlerësuar gjithandej si njeri që me
bindje e besim të paluhatshëm po e
mbron Islamin e mirëfilltë nga përpjekjet
për ta keqpërdorur; i angazhuar pa re-
zervë në përkrahjen  e larushisë etnike e
gjuhësore brenda kornizës së besimit
islam; i pakompromis në kultivimin e
vëllazërisë mes pjesëtarëve të besimeve
të ndryshme brenda trungut tonë kombë-
tar; luftëtar i idesë për jetësimin e një

shoqërie që do të funksionojë mbi pari-
met demokratike perëndimore,  që nën-
kuptojnë tolerancën, mirëkuptimin dhe
barazinë fetare e kombëtare; i çmuar dhe
i dekoruar ndërkombëtarisht për këtë
gamë të aktiviteteve dhe qëndrimeve të
veta që kulmojnë me angazhimin e va-
zhdueshëm për arsimimin e rinisë sonë...
-Hixhreti si akt islam është një re-

volucion, kështu që pas Hixhretit Mu-
hamedi (a. s.) i vë gurin themeltar
Shtetit Islam në Medinë. Ndër veprat
e para që pejgamberi i fesë islame e
bëri pas arritjes në Medinë ishte për-
pilimi i Kushtetutës së Medinës, me të
cilën u garantua një jetë e barabartë
mes myslimanëve dhe jomyslimanëve.
Sot në kohën bashkëkohore, në she-
kullin e 21-të, në të gjitha fakultetet ju-
ridike në botë përmendet Kushtetuta e
Medinës, e cila është një dokument i
lartë juridik i cili i ka vënë themelet e
para të barazisë mes njerëzve, pa
marrë parasysh përkatësinë fetare, et-
nike, nacionale, sociale, e të tjera -
tha ai.
Kryetari h. Sulejman ef. Rexhepi në

vazhdim u dorëzoi mirënjohje individëve
dhe personaliteteve me kontribute të ve-
çanta në zhvillimin e jetës fetare islame,
por dhe në sfera të tjera, me dobi të ve-
çanta për të gjithë qytetarët. Kështu, de-

koratën “Myfti Vebi Dibra”, të BFI-së,
sivjet e morën: për kontributin e dhënë në
publicistikën islame shqipe, Jusuf Zi-
meri - i lindur në fshatin Llojan të Ku-
manovës,  jurist i drejtësisë islame, nga
universiteti “Al-Az’har” i Kajros. Mo-
mentalisht ushtron detyrën e udhëheqësit
të Sektorit fetar-arsimor në BFI të RMV.
Është autor ose bashkautor i 26 veprave-
pjesa më e madhe, tekste shkollore. Mer-
ret edhe me përkthime dhe gjer më tani
ka përkthyer 8 vepra të ndryshme në
shqip. Është Kryetar i Mexhlisit për
Fetva në kuadër BFI-së.
Për kontributin e dhënë si besimtar,

në gjyqësi dhe në zgjerimin e bashkëpu-
nimit me Republikën e Turqisë, ndryshe
i njohur edhe si “Myftiu i 14-të i BFI-së”,
Salih Murati - i lindur në Vrapçisht të
Gostivarit. Studimet i ka mbaruar në
Beograd - Fakulteti Juridik, drejtimi: e
drejta ndërkombëtare. Për 20 vjet me
radhë ka qenë avokat. Në vitin 2011 zgji-
dhet anëtar në Komisionin shtetëror për
statistika. Në vitin 2012: anëtar i Gjyka-
tës Kushtetuese, detyrë të cilën akoma
vazhdon ta kryejë. Ka punime të ndry-
shme shkencore në lidhje me fushën e ju-
risprudencës dhe të drejtave të njeriut.
Është bashkëthemelues i organizatave
dhe institucioneve të ndryshme.
Për kontributin e dhënë si doktor be-

simtar islam, dr. Idriz Orana – i lindur
në Shkup. Fakultetin e Mjekësisë e ka
kryer në Sofje. Në vitin 2002 angazhohet
me punë në Klinikën Universitare në
Shkup. Gjatë periudhës së viteve 2006-
2008 emërohet drejtor i IPSH të Psikia-
trisë. Në vitin 2008 angazhohet në
Klinikën për kirurgji plastike rikonstruk-
tive dhe estetike në Shkup. Në vitin 2014
merr titullin e specialistit të kirurgjisë së
përgjithshme, kurse gjatë vitit 2019 për-
fundon specializimin e dytë në lëmin e
mjekësisë, duke fituar titullin: kirurg i ki-
rurgjisë plastike, rikonstruktive dhe este-
tike në universitetin “Shën Kirili dhe
Metodi” – Shkup. 8 vite ka qenë nën-
kryetar i Shoqatës së Mjekëve, Stomato-
logëve dhe Farmacistëve Shqiptarë dhe
me fanatizëm do të mbrojë përfaqësimin
adekuat të shqiptarëve në suaza të insti-
tucioneve shëndetësore. Gjatë periudhës
së viteve 2009-2013-2017 dy mandate
me radhë ishte anëtar i Këshillit të Qyte-
tit të Shkupit. 

Për kontributin e dhënë në BFI dhe
si veteran i UÇK-së, Muhamer ef. Veseli
- i lindur në fshatin Idrizovë të Shkupit.
Studimet i ka kryer në Siri dhe në Jor-
dani. Ka qenë profesor në Medresenë Isa
Beu në Shkup, anëtar i Kuvendit të BFI-
së, sekretar i Myftinisë së Shkupit dhe
Shef i Kabinetit të Reis’ul-Ulemasë. Ka

qenë pjesëtar i UÇK-së në Kosovë (Ko-
share). Aktualisht është drejtor i Agjen-
cisë për Standardin Hallall në kuadër të
Bashkësisë Fetare Islame të RMV. 
Pastaj aktori Arsim Kaleci recitoi

poezitë e zgjedhura “Hixhreti”, ndërsa
Eljesa Asani këndoi disa ilaçi mbresëlë-
nëse.
Në vazhdim të manifestimit Reis’ul-

Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi i dorëzoi
mirënjohjet për  nxënësit më të mirë –
nxënësit e gjeneratës:  Zilije Limani,
Medreseja Isa Beu Gostivar (VIII);
Selma Arifi, Medreseja Isa Beu Shkup
(X); Zejnel Bajramov, Medreseja Isa
Beu Shtip (XI); Xhejlane Murseli, Me-
dreseja Isa Beu  (XII); Muhamed Me-
meti, Medreseja Isa Beu Qendër
(XXXII);  Enis Xheladini, student i
FSHI.
Islami në trojet tona ndriçon gati gja-

shtë shekuj, gjatë të cilëve u ka bërë
ballë sfidave të ndryshme, duke rreza-
tuar paqe e mirëkuptim, duke lënë
gjurmë të pashlyeshme kulturologjike
dhe duke krijuar një traditë specifike.
Pjesë e fuqishme e kësaj tradite, pa dy-
shim janë rojtarët e shumtë të Kuranit,
të cilët populli ynë i nxori dhe po i
nxjerr nga gjiri i vet. Ne krenohemi me
hafëzllarët tanë të dikurshëm e të sotëm;
populli ynë ndjen dashuri të veçantë

ndaj djemve e vashave të cilët, duke e
mësuar përmendsh Kuranin famëlartë,
po bëhen mbrojtës dhe garantues të tij.
Te ne përherë ka ekzistuar institucioni i
Hivzit dhe BFI ka investuar shumë
mund e përpjekje që ai të zhvillohet e të
përsoset në vazhdimësi. Dhe,  jo rastë-
sisht hafëzllarët tanë, që bartin vulën e
dashurisë ndaj Kuranit që kultivohet
ndër ne, janë të njohur e të çmuar ndër-
kombëtarisht – u tha me këtë rast në Ma-
nifestim.
Në vazhdim Ekselenca e Tij, Reis’ul-

Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, 22 hafë-
zëve u dorëzoi Certifikatat e Hifzit:
Sedat Sulejmani, Jeton Ajdini, Emxhet
Memeti, Shpëtim Ademi, Bera Ebibi,
Ebru Mamuti, Ariton Zeqiri, Negihan
Memedi, Vaid Isufi, Rumejsa Arifi,
Gazmend Tairi, Dashmir Bexheti,
Besar Ajdari, Semra Asani, Sara Sa-
diki, Suhejb Veseli, Orhan Ismaili,
Venhar Arifi, Sumeja Neziri, Azra De-
miri, Sara Demiri, Muaz Ajruli.
Në mbyllje, me një repertor ilahish,

enkas për këtë akademi, u paraqit mae-
stro dr. Abas Jahja. 
Ky manifestim aq madhështor, i tran-

smetuar drejtpërdrejt nga Televizioni Pu-
blik (MTV2),  është ndihmuar edhe nga
sponsorët, të cilët BFI i falënderon për-
zemërsisht. 
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Më 31 gusht, 2019, në organizim të
Myftinisë së Shkupit,  në koordinim me
Xhaminë me Dy Minare në Saraj të
Shkupit, pas faljes së namazit të aksha-
mit, para një numri të konsiderueshëm
të besimtarëve të këtij rajoni,  ligjëroi
profesori universitar prof. dr. Musa
Musai mbi mesazhet e mëdha që për-
cjell Hixhreti.
Këtë program e begatoi edhe pre-

zenca e myftiut të Shkupit, mr. Qenan
ef. Ismaili,  i shoqëruar nga operativa e
Myftinisë.
Nikoqir i këtij aktiviteti ka qenë

Kryetari i Kuvendit të BFI-së dhe një-
kohësisht hatib i Xhamisë,  Fadil ef. Ra-
madani, i cili me fjalë mirëseardhëse
foli para të pranishmëve. Pjesa progra-
more filloi me leximin e ajeteve kura-
nore nga studenti i Fakultetit të
Shkencave Islame, Besim Azemi.
Më pas, për ta nderuar këtë tubim

me fjalë përshëndetëse u drejtua myftiu
i Shkupit, mr. Qenan ef. Ismaili. 
Pjesa kryesore e këtij programi i

takoi prof. dr. Musa Musait,  i cili në
disa pika kryesore shtjelloi  temën  "Hi-
xhreti, rrugëtimi drejt formimit të qyte-
tërimit islam".

Hixhreti nuk duhet të kuptohet sikur
një rrugëtim i thjeshtë i Profetit të Zotit,
për shkak se bart mesazhe madhështore,
qëllimi të cilave është krijimi i një per-
sonaliteti të kompletuar të një besimtari
të vërtetë - tha profesori i nderuar.
Më pas, për ta begatuar këtë pro-

gram, imami nga Gostivari Bujamin Ba-
jrami dhe medresanti Arben Emini
lexuan disa ajete kuranore dhe ilahi.
Qoftë ky një vit i mbarësisë, i për-

kushtimit dhe i sukseseve tona të për-
bashkëta – thuhet në komunikatën e
Zyrës për Informim të Myftinisë së BFI
të RMV – Shkup. 

Hixhreti, Xhamia me Dy Minare - Saraj 

ASFALTOHET RRUGA
E XHAMISË NË KODËR
TË DIELLIT

Ditën e premte (e
xhuma), më 23.08.2019,
është asfaltuar Rruga e
Xhamisë në Kodër të
Diellit – kanë bërë të
ditur nga Myftinia e
Tetovës. Në këtë rrugë
kohëve të fundit është
punuar intensivisht dhe,
ja, puna ka rezultuar me
sukses. Pas kësaj, të
gjithë besimtarët qasjen
në Xhami do ta kenë më
të lehtë.
- Elhamdulilah!...

RESPEKTE
Disa momente nga manifestimi kushtuar
Hixhretit në Xhaminë me Dy Minare të
Sarajit (Shkup): Si çdoherë nuk mungoi
mirëpritja dhe respekti nga ana e
besimtarëve të këtij rajoni dhe nikoqirit,
Fadil ef. Ramadani.
Në emrin tim dhe të Myftinisë së Shkupit,
falënderoj dhe profesor Musa Musain për
nderin dhe këshillat që përcolli mbi
rëndësinë e madhështinë e Hixhretit.
Allahu i shpërbleftë të gjithë ata që
ndihmuan në realizimin e përkryer të kësaj
mbrëmjeje! - është shprehur myftiu mr.
Qenan Ismaili. 

FOTOLAJM

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka
marrë pjesë më 6 shtator, 2019, në prit-
jen që ka organizuar Kryetari i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
z. Talat Xhaferi, me rastin e 8 Shtatorit –
Ditës së Pavarësisë të Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut. 
Në ‘Sallën e Kristaltë’ të Kuvendit

kanë qenë të pranishëm Kryetari i RMV,
Stevo Pendarovski, Kryeministri Zoran
Zaev, deputetë e ministra, përfaqësues të
bashkësive të tjera fetare, të korit diplo-
matik dhe të ftuar të tjerë. 
Para të pranishmëve Kryetari i Ku-

vendit të RMV, Talat Xhaferi, ka theksuar
rëndësinë e 8 Shtatorit në ngritjen dhe
formimin e Republikës së Maqedonisë së
Veriut, duke e quajtur atë si një ditë hi-
storike jashtëzakonisht të rëndësishme.
Para njëzetetetë viteve të plota kolegët
tanë të asaj përbërjeje parlamentare e
vunë në letër dhe në jetë vendimin e qy-
tetarëve nga referendumi i zbatuar më 8
shtator të vitit 1991,  kur ëndrra shekul-
lore, dëshira shekullore për shtet të lirë,
të pavarur, sovran u realizua, për arsye se
qytetarët u përcaktuan për shtet të atillë

të pavarur, sovran, postulatet themelore
të të cilit për zhvillimin e shoqërisë civile
ishin shënuar edhe në aktin më të lartë
ligjvënës – në Kushtetutën e shtetit, ka
thënë ai para të pranishmëve. 
Unë jam i bindur - ka thënë Kryetari

i Kuvendit të RMV, Talat Xhaferi - se
edhe krahas sfidave të mëdha nëpër të
cilat kaluam, kemi fuqi, kemi vullnet,
vendosmëri dhe vizion për atë se ku
duam ta shohim Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut dhe çfarë shtëpie dëshi-
rojmë dhe ndërtojmë për qytetarët tanë të
nderuar dhe sot jemi shumë afër realizi-

mit të përcaktimeve tona strategjike –
anëtarësimit të plotfuqishëm në BE dhe
në NATO. Të gjitha institucionet, sektori
joqeveritar, të gjithë qytetarët e Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut, janë unani-
misht dhe pa lëkundje të përkushtuar në
përmbushjen e kushteve të nevojshme
për anëtarësim të plotfuqishëm në këto
aleanca ndërkombëtare dhe me plot të
drejtë të gjithë presim që të bëhemi pjesë
e NATO-s dhe e BE-së, ka thënë z. Talat
Xhaferi në pritjen e organizuar në Ku-
vend me rastin e 8 Shtatorit, Ditës së Pa-
varësisë. 

Një delegacion i Radicalisation Awa-
reness Network (RAN), përkatësisht i
Rrjetit të Ndërgjegjësimit për Radikaliz-
min, i Komisionit Evropian, i udhëhequr
nga zonja Daniela Pisoiu, ka vizituar më
5 shtator, 2019, Rijasetin e Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedo-

nisë së Veriut dhe është pritur nga Krye-
tari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi. 
Kryetari Sulejman ef. Rexhepi në

takim ka folur për punën e vazhdueshme
të institucionit të lartë të myslimanëve të
Maqedonisë së Veriut që ai udhëheq,

duke theksuar që BFI gjithmonë ka qenë
kundër të gjitha lëvizjeve radikale, ashtu
që e para ka dalë me një projekt konkret
– “STOP radTerr“ – për shkak se luftimin
e kësaj dukurie e kemi obligim fetar, ka
thënë ai.  Ne, ka shtuar Sulejman ef. Re-
xhepi,  do ta luftojmë çdo dukuri nega-
tive, si: radikalizmin e dhunshëm,
terrorizmin e kështu me radhë. 
Përfaqësuesja e lartë nga Komisioni

Evropian (BE) ka mbetur e kënaqur nga
njoftimi që ka marrë nga Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV, duke e si-
guruar atë se BE bën gjithçka që vendet e
Ballkanit Perëndimor sa më parë të in-
kuadrohen në Bashkimin Evropian, kup-
tohet, duke i përmbushur detyrat që
kërkohen prej tyre. 
Të dyja palët kanë rënë dakord të

thellojnë marrëdhëniet e ndërsjella dypa-
lëshe dhe shumëpalëshe në të ardhmen,
gjithnjë në dobi të ruajtjes së paqes dhe
të zhvillimit të vlerave euroatlantike. 

Kuvendi shënon Ditën e Pavarësisë; 
merr pjesë edhe Reisi

RAN viziton BFI-në
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Asnjë trashëgimi që dikush e
ka lënë dhe asnjë trashëgimi
që ne do t’ua lëmë gjenera-
tave të ardhshme nuk është

më e vlefshme se arsimimi i vetvetes, i
familjes, i gjeneratave të ardhshme.
Sepse, sa më shumë që arsimohemi dhe
ndihmojmë arsimimin e të tjerëve, ne në
fakt e fisnikërojmë veten, familjen, po-
pullin.  Duke u mbështetur tërësisht në
vlerën dhe rëndësinë që Islami ia ku-
shton arsimit dhe diturisë, unë thellë
besoj në këto qëndrime.
Por, qëndrimet e përmendura, kupto-

het, nuk janë individuale - ato janë qën-
drime dominuese ndër shqiptarët e
këtushëm, fakt ky i cili paraqet garancinë
se arsimi shqip dhe arsimimi i shqipta-
rëve nuk mund të ndalet; ai vetëm mund
të avancohet pa limite, pa kurrfarë kufi-
zimesh.

Për këtë shkak, janë të neveritshme
dhe tej mase irrituese përpjekjet e disa
bashkëqytetarëve tanë joshqiptarë që me
dofarë ndërkëmbëza bajate të pengojnë
nxënësit shqiptarë të mësojnë në gjuhën
e tyre amtare. E kam fjalën për një njof-
tim që qarkulloi këtyre ditëve nëpër rrje-
tet sociale,  me të cilin banorët e një
fshati të Shkupit njoftojnë se do të pro-
testuakan kundër hapjes së një paraleleje
në gjuhën shqipe në shkollën e fshatit.
Për më tepër, ata, duke ftuar në protesta
sa më shumë njerëz, paskan vendosur që
në ditën e protestave mësimi në shkollë
të pezullohet.

ÇFARË POROSIE PËR FËMIJËT?

Pra, prindërit të cilët qartësisht janë
të ndikuar nga politika të caktuara na-
cionaliste e shoviniste, në kërkesat e tyre

të papërmbajtura do të involvojnë edhe
fëmijët e tyre, pra nxënësit maqedonas të
asaj shkolle fillore. Dhe, çfarë do të jetë
porosia nga kjo protestë, të cilën do ta
pranojnë fëmijët maqedonas?
Jo shkolla shqipe, jo arsim shqip - kjo

do jetë porosia që fëmijët maqedonas do
ta marrin nga prindërit e tyre të hallaka-
tur në ujërat e urrejtjes së tyre patolog-
jike ndaj çdo gjëje dhe ndaj çdokujt që
nuk është sikur ata, që flet gjuhë tjetër,
që ka besim tjetër dhe kulturë tjetër.
Anipse dëshiroj të vetëpërmbahem

nga konstatimet e nxituara, më duhet të
them se është perversitet i skajshëm kur
dikush i mëson fëmijët e vet që të urrejnë
shokun sepse është shqiptar, sepse dë-
shiron të mësojë shqip e të flet shqip. Ky,
për mendimin tim, është filli i indoktri-
nimit të rinisë me ide nacionaliste e sho-
viniste; këtu fillon dhe pastaj zhvillohet

si kancer i shoqërisë qëndrimi mohues
ndaj tjetrit, ndaj të ndryshmit nga vetja.
Edukata në familje dhe qëndrimi i prin-
dërve, dihet mirëfilli, krijojnë gjurmë në
vetëdijen e fëmijëve.
Një edukatë e këtillë dhe shembulli i

përmendur prodhojnë njerëz që nesër do
t’i bashkëngjiten turmave që kërkojnë
“vdekje për shqiptarët dhe dhoma gazi
për shqiptarët”, të bindur se “vetëm
shqiptari i vdekur është shqiptar i mirë”.
Jam i sigurt se kështu disi, pra, duke më-
suar nga prindërit se moshatarët e tyre
nuk duhet të mësojnë në gjuhën e vet,
janë formuar edhe këta njerëz të cilët sot
po bëjnë çmos për të penguar zbatimin e
Ligjit për gjuhën shqipe - këta që po boj-
kotojnë e po sabotojnë mbishkrimet dhe
tabelat shqipe, të cilat ligjërisht janë të
obliguar t’i vendosin.
Sidoqoftë, nuk mendoj se problemet

e këtij lloji mund të zgjidhen në të njëj-

tën mënyrë siç janë krijuar; ato duhet të
zgjidhen me mençuri dhe me kujdes të
shtuar.  Po çfarë do të ndodhë ndërkohë
me arsimin dhe arsimimin e shqiptarëve,
do të thoni ju. Do të ndodhë ajo që ka fil-
luar të ndodhë - shqiptarët do t’i shpër-
thejnë të gjitha limitet drejt arsimit sa më
kualitativ!

EKOLOGJIA E ZEMRËS DHE E
SHPIRTIT

Madhëria e mendjes tënde krijon
xhelozi te njerëz të caktuar.  Madhëria e
zemrës krijon miqësi dhe rrezaton da-
shuri. (Fjalë e urtë arabe)
Sa herë që haxhinjtë tanë kthehen

nga tokat e shenjta, më kaplon një gëzim
dhe një ndjenjë e veçantë e kënaqësisë,
sepse e njoh mirë përjetimin e të qenit
për një kohë të caktuar pjesë e disa mi-
lionë besimtarëve që vijnë nga të gjitha

KKOOLLUUMMNNAA  

Nuk ndalet 
arsimi shqip

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

Më lehtë thyhet një atom, se një
paragjykim. (Albert Ajnshtajn)

“Vetëm fëmijët e kanë
komoditetin të luajnë
me jetën;  kur rriten -
jeta fillon të luajë me
ta”, është thënë moti.

Andaj,  mendoj se të
gjithë ne që s’jemi

fëmijë do të duhet të
bëjmë kujdes - nëse për

asgjë,  atëherë,  bile,
për t’ua lehtësuar

situatën fëmijëve tanë
që do të rriten e më të

cilët jeta do të luajë!
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anët e botës për të bashkuar shpirtin dhe
zemrën, për të ndier nga afër kuptimin
dhe esencën e barabarësisë mes njerëzve
pa dallim kombi, gjuhe, race, pa dallim
të statusit social. 
Edhe këtyre ditëve, kur haxhinjtë

tanë filluan të kthehen, nga takimet e
shumta me ata po përjetoj ndjenjën e kë-
naqësisë së paskajshme, po e vërej mre-
kullinë nga dashuria, mirësia dhe kujdesi
i ndërsjellë i njerëzve që nuk njihen me
njëri-tjetrin, por që fuqishëm e njohin
dhe besojnë tek Allahu, krijuesi dhe sun-
dimtari i botëve. Me këtë ndjenjë po ju
dëshiroj këtyre ditëve njerëzve tanë mi-
rëseardhje, i bindur se nga Meka dhe
Medina po kthehen të pasuruar shpirtë-
risht, me zemër të pastër, me besim të
forcuar. Sinqerisht, ua kam lakmi nje-
rëzve të cilët për një kohë të caktuar kanë
qenë të shkëputur nga ambienti dhe at-
mosfera e këtushme, të cilat kohëve të
fundit nuk po i lejojnë njeriut të rën-
domtë që t’i përkushtohet ekologjisë së
shpirtit e të zemrës, nuk po i lejojnë t’i
gëzohet asaj që e bën personalitet të lum-
tur e të plotësuar.
Vetëm javën që shkoi lexuam e dëg-

juam për raste që s’kanë se si të mos e
shqetësojnë njeriun dhe të mos e ngjal-
lin dilemën se mos, vallë,  dashuria, hu-
maniteti dhe solidariteti ndërnjerëzor po
shndërrohen në floska dhe kategori të pa-
vlera. A është e mundur që vrapi marra-
mendës pas të mirave materiale,
konkurrenca dhe rivaliteti politik, përka-
tësia kombëtare e fetare, të bëhen pro-
motorë të urrejtjes e të jonjerëzisë?
Jam thellësisht i zhgënjyer nga vra-

zhdësia dhe jokorrektësia me të cilat

është infektuar politika shqiptare këtu
dhe në Shqipëri e në Kosovë. Akuza e
kundërakuza,  që nuk dallojnë fare nga
rrugaçëria, nga urrejtja patologjike, ndër-
këmbëzat, sajimet e imputimet. Dhe, të
gjitha këto mes vëllezërve të gjakut - të
gjitha këto, në emër të kauzës së dashu-
risë për kombin e popullin. Të gjithë po
bëhen copa në vrapin për të fituar për-
krahjen e shqiptarit të zhytur në halle e
brenga ekzistenciale,  duke e anashkaluar
tërësisht faktin dhe idenë se qëllimi dhe
synimi i njëjtë realizohet shumë më lehtë
dhe shumë më natyrshëm nga një shtrën-
gim i rëndomtë i duarve.  E dhembshme! 
Të gjitha këto po ndodhin në kohën

kur të rinjtë tanë po ikin ‘kah sytë – këm-
bët’,  duke mos dashur të durojnë më pa-
drejtësinë që po ju serviret aq lehtësisht
si fat i tyre,  të cilin duhet ta jetojnë në
vazhdimësi.  Po ndodhin këto gjëra në
kohën kur ambulancat dhe barnatoret po
bashkëpunojnë për të fshehur ilaçet që
jepen me recetë e për t’i shitur pastaj me
çmime më të larta - hajni kjo që po prek
njerëzit më të goditur nga skamja. Këto
gjëra po ndodhin kur dallimet mes shtre-
save në shoqëri po thellohen me shpej-
tësi marramendëse, kur shkollimi po e
humb vlerën dhe kuptimin, kur punësimi
po varet nga lidhjet dhe njohjet, kur
zhvatja dhe korrupsioni po bëhen pjesë
e mendësisë edhe të atyre që duhet t’i
luftojnë këto dukuri. 

SA ÇUDI, ME POLITIKAT E
GABUARA

Sa çudi që të gjitha këto po ndodhin
përpara syve të faktorit tonë politik,  i

cili, i copëtuar siç është, po vazhdon të
pretendojë se po merret me hallet tona në
këtë shtet që po zbrazet dhe po i tkurr fa-
miljet tona. Sa çudi që ata po e mbajnë
gajlen tonë e po na lënë të përballemi
vetë me vlerat e përmbysura shoqërore,
të cilat na i imponuan me politikat e ga-
buara. Çfarë teatri absurd për një shtet që
po troket në dyert euroatlantike!
Mjerisht, llafet e premtimet boshe po

i shpërndan era; pallavrat për ndryshimet
të cilat do ta ndryshojnë mirëqenien e
njeriut të këtushëm po treten;  drejtësia
po vonohet gjithnjë e më shumë dhe të
gjithë ne po mbetemi të vetmuar e të
humbur përpara faktit se në këtë katra-
hurë kemi filluar të humbim detyrimin
tonë parësor,  që është – kultivimi i eko-
logjisë së zemrës dhe të shpirtit, skutë
kjo ku strehohen humanizmi, solidariteti,
shpresa e dashuria, bindja e besimi.
I vetëdijshëm për këtë mjerim, me

gëzim po i dëgjoj përshtypjet e haxhinjve
tanë,  të cilët në dashurinë dhe adhurimin
e përbashkët të Zotit e kanë gjetur ilaçin
për zemrën dhe për shpirtin. Jam i sigurt
se lutjet e tyre e përbëjnë relievin e eko-
logjisë së shpirtit; jam i sigurt se qën-
drimi i tyre në Haxh është ngritje e
vetëdijes në sfera të paimagjinueshme
për njerëzit që i përmenda në shembujt e
mësipërm. 
“Vetëm fëmijët e kanë komoditetin të

luajnë me jetën;  kur rriten - jeta fillon të
luajë me ta”, është thënë moti. Andaj,
mendoj se të gjithë ne që s’jemi fëmijë
do të duhet të bëjmë kujdes - nëse për
asgjë,  atëherë,  bile,  për t’ua lehtësuar
situatën fëmijëve tanë që do të rriten e
më të cilët jeta do të luajë!

Shkruan: Taxhudin Hamidi

Disa gjëra i mësojmë, disa të tjera
dëshirojmë t’i dimë, ndërsa  disa
njohuri  bëjmë përpjekje  t’i zbu-

lojmë apo të paktën t’i kërkojmë. Një
pjesë e njohurive  nuk  lejohen  të   hu-
lumtohen    në forma  indirekte, disa të
tjera nuk i dimë. Shumica prej tyre janë
djegur… në analet e historisë.
A thua pasiviteti i mendjes  sonë   nje-

rëzore  na  mundëson   të   përcaktohemi
në gjërat   të cilat   i  definojmë: as mirë,
as keq!  Pse nuk mund t’i dallojmë ngjy-
rat e diturisë? A thua jemi të goditur nga
patologjia daltoniste e obskurantizmit?!
Apo, vallë, strabizmi nuk është në gjen-
dje të lexojë rreshtat drejt...!?  Adiafora
(mospërfillja) - si një   lëmë  që i  trajton
çështjet  as mirë, as keq.
Kjo situatë opinionin  publik  e bën  të

frenojë  pa nevojë,   ose pasi   të ndodhë
incidenti, derisa ata që merren me çë-
shtjet e adiaforës  të japin përgjigjen, për
shembull:  a janë kokrrat e rërës  në breg-
det çift  apo tek!?
Dakord, po vazhdojmë të zbavitemi

me hutinë që na ka përfshirë, pa mundur
që të japim    argumentet se si mund të
gjendet  e vërteta. Si mund të shpëtohet
nga kriza e llojeve të ndryshme,  pa e si-
guruar të vërtetën? 
E vërteta nuk mund të arrihet pa pa-

stërtinë intelektuale dhe higjienën  e psi-
kologjisë shkencore.
Gjërat e vërteta shfaqen vetëm  për-

mes  njohurisë dhe pastërtisë intelektuale,
e cila nuk e mohon dhe nuk e refuzon dri-
tën  e njohurive hyjnore. Për Atë që kri-
joi tokën, qiellin, diellin, hënën; që vuri
ajrin, ujin, hekurin etj. 
Kanceri paraqitet në trupin e njeriut

nga mungesa e shëndetit, nga mungesa e
bioprodukteve. Këto mungesa e atrofojnë
funksionimin dhe zhvillimin  normal të
qelizave. Kështu ndodh edhe me  progra-

met shkencore që nuk njohin dritën dhe
të vërtetën hyjnore.
Njeriu është njeri  aq sa e lodh men-

djen e tij - thoshte një mësues.  Hoxhal-
larët e vjetër  thoshin: Aftësia  për të
menduar  është   elementi  që  e  dallon
njeriun  nga  çdo   gjallesë tjetër. 
Dijetarët, ndërkaq, janë tre llojesh: di-

jetarë të Zotit - të fesë; dijetarë të  dina-
stive të ndryshme; dhe dijetarë të
strukturave nëntokësore - oktapod.  Truri
i ushtruar  helen,  peripatetik  dhe neo-
platonik  i kohës  moderne,  pa dyshim
se “produktet”  e tyre i kultivon me një
bindje  dhe mendje  kryekëput ahengu
dhe dëfrimi.  Kjo gjeneratat e reja,   dhe
brezat në kontinuitet,  i rekruton dhe i bën
pa përgjegjësi familjare, nacionale dhe të
zhveshur nga etika njerëzore.
Edukimi  universitar  me  këtë bindje

e pamundëson  mentalitetin  dhe identi-
tetin intelektual  kritik. Universiteti dhe
studimet shkencore nuk janë të thirrura
që të  edukojnë me konsensus; ato duhet
t’i shpjegojnë të gjitha teoritë e prani-
shme në bindjet e shoqërisë dhe të vlerë-
sohet sipas praktikës dhe rezultateve.

Një shoqëri   e ndërtuar  mbi  parimet  e
kultivimit  dhe   të demonstrimit   të  pa-
sioneve  të ulëta  biologjike, sigurisht se
e ka vështirësuar gjetjen dhe mënyrën e
pastërtisë intelektuale. Njeriu i uritur,
sipas nevojave biologjike, është i dety-
ruar nga oreksi të konsumojë produkte të
dëmshme për shëndetin e tij, mirëpo ar-
syeja e shëndoshë ia mundëson atij të
zgjedhë nga produktet e shëndetshme që
ta zbut urinë dhe të mos e dëmtojë shën-
detin.  E njëjta është edhe me studimin
dhe me njohuritë shkencore. 
Më kujtohet një term që  përdorej

shumë para periudhës së vitit 1994, që
kaloi në një frazeologji, me kuptim
shpresëdhënës: kualitet, jo kuantitet! Ej,
para njëzet e pesë viteve populli kërkonte
KUALITET dhe jo kuantitet!
Përfundimisht mendojmë se shqipta-

rët  e kanë kaluar fazën e shkollimit
masiv, kuantitativ.
Tani  u duhet një shkollim dhe studim

i  shëndoshë KUALITATIV!
O Allah, ndihmoji që ta bëjnë këtë! 

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e BFI-së në Tetovë)

Për pastërtinë intelektuale...

VROJTIM

“Çdo bëmë e tyre është shënuar në librat (e engjëjve që regjistrojnë veprat).”
(Kuran, El-Kamer, 52)
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Shkruan: Florenc Ajazi

Ibn Halduni (Khalduni) (1332-
1406), një nga mendjet më të mëdha
të traditës intelektuale islame dhe i
njohur me kryeveprën e tij të madhe

letrare "Mukaddima", ka shkruar për hi-
storinë, kulturën, shoqërinë, qytetërimin
dhe pushtetin politik më shumë se çdo
mendimtar tjetër mysliman.
Me një intelekt të klasit të parë, që zo-

tëron një spektër të gjerë interesimi, duke
u shtrirë në të gjitha fushat kryesore të
dijes, Ibn Khalduni ishte një njeri i men-
dimit dhe i aksionit. Disa e konsiderojnë
atë si themeluesin e sociologjisë. Histo-
rianët e admirojnë urtësinë e tij me ato që
ka thënë në lidhje me ngritjen dhe rënien
e fuqive të mëdha. Marksistët e lavdë-
rojnë atë për mendimet në lidhje me fu-
qinë që kanë kushtet ekonomike për të
ndikuar në formimin e qëndrimeve indi-
viduale dhe marrëdhënieve shoqërore.
Shtetarët osmanë dhe historianët e kanë
hulumtuar nocionin e tij shumë të njohur

asabije (frymë e përbashkët, përshtat-
shmëri shoqërore),  për të shpjeguar suk-
seset dhe dështimet e Perandorisë gjatë
shekujve. Disa e shohin atë si  filozofin
më të madh të qytetërimit. 
Pa marrë parasysh se nga cili këndvë-

shtrimi do t’i afroheni, ai është një figurë
me një fushë interesimi jashtëzakonisht
të madhe dhe që ka lënë prapa mendime
të qëndrueshme.
Tani, Ibni Halduni ka një mesazh për

të gjithë ne që jetojmë në një epokë të pa-
sigurisë në rritje dhe të çrregullimit glo-
bal. Nëse historia është një dëshmitare,
që për Haldunin nuk ka dyshim që është
e tillë, ajo na tregon se çelësi i mirëqenies
materiale dhe shpirtërore në një shoqëri
është kohezioni dhe solidariteti.  Qeniet
njerëzore janë për nga natyra "qenie po-
litike", në kuptimin e asaj që janë të de-
tyruara të jetojnë së bashku, për të ruajtur
dhe vazhduar prejardhjen e tyre, për të
plotësuar nevojat e tyre themelore dhe
për të realizuar potencialin e tyre për të
qenë "të civlizuara”. 

NË THEMELE METAFIZIKE

Forcat destruktive që ekzistojnë
brenda qenies njerëzore ‘bëhen zap’ kur
njerëzit mësojnë se si të bashkëjetojnë
dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin. Kjo kër-
kon ekzistencën e një sërë parimesh mo-
rale dhe politike, rreth të cilave ata mund
të bashkohen. Dhe, më e rëndësishmja
është se nuk ka asnjë civilizim pa themel
metafizik. Ata që e humbin kohezionin
shoqëror dhe solidaritetin e grupit të tyre
shoqëror pushtohen nga të tjerët, që u
dalin për zot unitetit, forcës dhe rezisten-
cës së tyre.
Për Ibn Haldunin pyetja më theme-

lore qëndron në atë se çfarë është ajo që
e mban një grup njerëzish të bashkuar
dhe të lidhur me njëri-tjetrin. Kjo ka qenë
baza e të gjithë kulturës, qytetërimit dhe
pushtetit politik apo dominimit (Mulk).
Pa këtë përbërës themelor, asnjë grup nje-
rëzish, fisi, klani apo komuniteti më të
madh nuk mund të arrijë të marrë pu-

shtetin politik, të ndërtojë një jetë urbane
dhe ta ruajë atë. Dhe,  pikërisht në këtë
pikë ne takohemi me konceptin themelor
“asabije” të Ibni Haldunit, d.m.th, me so-
lidaritetin e grupit dhe kohezionin social.
(Vështirësia për ta përkthyer këtë term
‘haldunian’ dhe përpjekjet për ta përcjellë
atë në gjuhë të ndryshme dëshmojnë për
rëndësinë e tij themelore). 
“Asabije” është një ngjitës që e lidh

së bashku një grup. Kjo u jep atyre fuqinë
dhe aftësinë për t’u mbrojtur nga agreso-
rët e jashtëm. Kjo u mundëson atyre të
vendosin paqen dhe rendin midis tyre.
Ajo i përgatit ata për të ndërtuar "umran",
d.m.th, qytetërimin.
Por, njëkohësisht, kjo është edhe ajo

ku ne përballemi me një dilemë të madhe
halduniane: kur një grup njerëzish të li-
dhur me njeri-tjetrin dhe të fuqizuar për-
mes “asabijes” kalon në jetën urbane dhe
arrin qytetërimin, ata humbasin kohezio-
nin shoqëror dhe ndjenjën e solidaritetit.
Dhe si individë, kur ata të fillojnë të gë-
zojnë përfitimet dhe komoditetin që ofron
jeta e qytetëruar në një mjedis urban, ata
bëhen neglizhentë, dembelë dhe "shumë
të butë" për të mbrojtur veten kundër sul-
mit të atyre që vazhdojnë të ruajnë "vir-
tytet beduine" dhe cilësitë e tyre
luftarake. Ndërsa pushtimi i tyre nga të
tjerët është vetëm një çështje kohe.
Në paradigmën halduniane çmimi i

qytetërimit është humbja e kohezionit so-
cial, solidaritetit të grupit dhe e cilësive
fisnike që vijnë bashkë me to. Ata që e
humbin “asabije-n” e tyre, e humbasin
edhe “asalah-un” e tyre, d.m.th.  e hum-
basin fisnikërinë e tyre. Pastaj kjo shndër-
rohet në një temë të përsëritur - një cikël
i përjetshëm social, ku fiset, kombet,

shtetet dhe perandoritë lartësohen dhe
bien. Ibni Halduni thotë se jetëgjatësia e
një cikli të tillë është rreth katër breza,
d.m.th, pak më shumë se një shekull. Ai
gjithashtu besonte se baza më themelore
e kohezionit social ka qenë lidhja farefi-
snore. Sipas tij,  nuk ka asnjë lidhje tjetër
më të fuqishme dhe më të zbatueshme që
i lidh dhe i mban njerëzit së bashku.
Askush nuk do të guxonte t’i sulmonte
ata që kanë lidhje të forta farefisnore. Por,
ndjenjat e farefisnisë njerëzit i humbasin
kur ata bëhen banorë të qytetit dhe indi-
vidë të urbanizuar - të qytetëruar. Ibni
Halduni nuk sheh ndonjë rrugëdalje nga
ky rebus e dilemë: ju arrini fuqinë, jetën
urbane dhe qytetërimin përmes “asabije-
s” që keni; por, kur ju filloni të gëzoni
përfitimet e një jete sedentare (= pa
shumë lëvizje) dhe të civilizuar, ju hum-
bisni kohezionin tuaj.

JO SHTETEVE TË DËSHTUARA

Në mënyrë të qartë, kjo teori haldu-
niane ka kuptim për grupe të vogla, siç
janë fiset, por nuk mjafton për të shpje-
guar njësitë më të mëdha shoqërore dhe
se si ato të bashkohen për të krijuar shtete
dhe perandori jetëgjata. Për më tepër,
teoria e tij sfidohet edhe më tej me kom-
pleksitetin e botës moderne në të cilën ne
jetojmë.  Por, çfarë do të bëjmë ne në një
situatë të tillë? A do ta hedhim poshtë teo-
rinë e tij, duke e cilësuar atë si shumë
“mikro”, klanore dhe të vjetruar?
Përgjigjja është jo.  Nga njëra anë,  ne

duhet të vazhdojmë të problematizojmë
nocionin e tij të kohezionit social dhe të
solidaritetit të grupit në bazë të lidhjeve
familjare dhe lidhjeve fisnore, ndërsa nga

ana tjetër ne duhet të rishikojmë dhe të
zgjerojmë analizën e tij për të kuptuar
problemet (pikëpyetjet) kryesore të ko-
hezionit, të urbanizimit dhe të qytetërimit
në një plan më të madh urban dhe global.
Kjo është një detyrë urgjente, sidomos
për botën bashkëkohore myslimane, që
vuan nga të dyja - edhe nga mungesa e
kohezionit social, edhe nga mungesa e
unitetit civilizues. Shtetet e dështuara dhe
të dobëta, aktorët joshtetërorë, tribalizmi,
sektarizmi, nacionalizmi etnik dhe një
mori problemesh të tjera i privojnë sho-
qëritë myslimane nga çdo "ngjitës" që do
t’i mbrojë ato kundër agresorëve dhe bu-
rimet e veta intelektuale dhe materiale do
t’i përdorë për të realizuar kulturë dhe qy-
tetërim.
Koncepti i kohezionit social dhe i soli-

daritetit kolektiv të Ibn Haldunit është i
ndërlidhur me atë që thotë edhe Kurani në
suren “Enfal”, ajeti 46:   “Dhe respektojeni
Allahun dhe të dërguarin e Tij, e mos u për-
çani mes vete, e të dobësoheni e ta humbni
fuqinë (luftarake). Të jeni të durueshëm, se
Allahu është me të durueshmit.”
Kur anëtarët e të njëjtit grup ose

komb fillojnë e grinden me njëri-tjetrin
në mënyrë shkatërruese, ata e humbasin
"erën" e tyre, d.m.th, fuqinë e tyre, dhe
lëkunden në çdo aspekt të jetës.
Nëse e kemi parasysh gjendjen e keqe

në të cilën ndodhemi,  mund të themi se
është pikërisht koha e duhur për shoqë-
ritë bashkëkohore të lexojnë Ibni Haldu-
nin.
Mbajtja gjallë edhe e kohezionit so-

cial, edhe e qytetërimit urban mund të jetë
një detyrë e rëndë. Por,  kjo është një sfidë
që duhet përmbushur, për të kapërcyer
shumicën e sëmundjeve tona moderne.

Ibn Halduni si ilaç

NGA GURRA ISLAME

Një nga emrat më të mëdhenj të traditës intelektuale islame, i cili ka shkruar më shumë
se çdo mendimtar tjetër mysliman për historinë, kulturën, shoqërinë, qytetërimin dhe

pushtetin politik, ka një mesazh për të gjithë ne që jetojmë në një epokë të pasigurisë në
rritje dhe të çrregullimit global.



16 Shtator 2019 | Muharram - Safar 1441 Hëna e Re 17

Shkruan: Hfz. doc. dr. Ataullah Aliu

Në fjalët e të Madhërishmit thuhet: 

“Ai (Allahu) Tha: “Ne sprovuam po-
pullin tënd pas teje, dhe ata i hodhi në
humbje Samiriji!”
Prandaj, për ajetin e sipërnënvizuar

Sabuni ofron këtë shpjegim: I sprovuam
me adhurimin e viçit, në mungesë të pre-
zencës tënde në mesin e tyre. Samiriu i
shpuri në devijim, duke ua zbukuruar
adhurimin e viçit.
Në kuadër të ajetit të lartpërmendur,

për nocionin që e kemi në analizë Taberiu
bën sqarimin si duket: - o Musa,
vërtet Neve e sprovuam popullin tënd pas
ndarjes tënde prej tyre.
Së këndejmi, për ajetin në fjalë Za-

mahsheriu bën komentimin në vijim: Me
popullin e sprovuar, mendohet për ata të
cilët mbetën me Harunin (a. s.).
Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-

zuar, Shevkani ofron interpretimin si
duket: I kemi goditur, testuar dhe i kemi
vënë në sprovë, do të thotë se Samiriu i
ka humbur e devijuar nga rruga e drejtë.
Pra, për ajetin e lartpërmendur Ibn

Kethiri, përmes transmetimeve, sjell këtë
shkoqitje: Es-Sudini,  i cili e përcjell nga
Maliku, e ky nga Ibn Abasi, se ka shpje-
guar: “Viçi i Samiriut,  i përbërë nga sto-
litë, ishte sprovë për Beni Israilët dhe për
t’u bërë dallimi mes atyre që nuk ishin të
vendosur dhe atyre që ishin të vendosur
në besim.”
Së këndejmi, në korniza të ajetit në

trajtim nocioni i lartshënuar i ka kupti-
met: sprovë, goditje dhe testim. Pra,

sprova bëhet përmes të keqes – Samiriut.

JO ADHURIMIT TË VIÇIT

Në një ajet thuhet: 

“E Haruni atyre u pati thënë më parë:
‘O populli im, ju vetëm u sprovuat me të,
pse Zoti juaj është i Gjithëmëshirshmi,
andaj ejani pas meje dhe më dëgjoni për
këtë që po ju them’.”
Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar,

Sabuni shpjegon: Haruni (a. s.) si këshil-
lues dhe përkujtues para se të kthehet
Musai (a. s.) u tha: Ju u sprovuat dhe e
humbët rrugën e vërtetë me këtë viç,
andaj më pasoni për atë që po ju thërras
në adhurimin e Allahut (xh. sh.): respek-
tojeni urdhrin tim dhe lëreni adhurimin e
viçit.
Ndaj, për ajetin e lartshënuar Taberiu

shtron këtë sqarim: vërtet
u  testuat përmes viçit.
Në bazë të ajetit të sipërshënuar, Za-

mahsheriu bën komentimin si duket:
para se t’ua thoshte atyre Sa-

miriu atë që ua tha, për herë të parë syri i
tyre shihte një gjë të tillë, atë që Samiriu
i bërë gravurë lëndës që nxori nga një
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë që
atyre u pëlqeu dhe u provokuan me të.
Por, para se t’u fliste Samiriu, Haruni (a.
s.) shpejtoi me fjalët e tij:

Kështu, pra, për ajetin e lartnënvizuar
Shevkani interpreton: Pa dyshim, Haruni
(a. s.), para se të kthehej Musai (a. s.) tek

ata, u tha: U provokuat me viçin, ratë vik-
timë dhe e humbët rrugën e vërtetë me
shkas të tij.
Në kontekst të ajetit në fjalë, Ibn Ke-

thir bën shkoqitjen në vijim: “Edhe pse
Haruni (a. s.) ua ndaloi Beni Israilëve
adhurimin e viçit, ata ishin të vendosur
në një veprim të tillë. Haruni     (a. s.) jo
vetëm që i ndaloi në adhurimin e viçit,
por ai edhe u sqaroi se çështja e viçit ishte
një sprovë për ata, meqë Zoti i tyre është
Allahu fuqiplotë dhe vetëm Atij i takon
adhurimi. Pas gjithë atyre përpjekjeve,
ndalesës dhe sqarimeve të Harunit (a. s.),
ata nuk hoqën dorë nga adhurimi i viçit,
por e kundërshtuan dhe e luftuan,  gati sa
nuk e mbytën.”
Pra, në kuadër të ajetit në analizë, no-

cioni ةَنْتِف i ka kuptimet: sprovë, hum-

bje, testim, provokim dhe devijim. Pran-
daj, sprova bëhet përmes së keqes – Sa-
miriut.
Në një ajet tjetër thuhet: 

“E për ta bërë atë (dyshim) që djalli e
hedh si sprovë për ata që në zemrat e tyre
kanë dyshim (munafikët) dhe për ata që i
kanë zemrat e shtangëta. S’ka dyshim se
jobesimtarët janë në një armiqësi të pam-
barim.”
Për pjesën e ajetit që e kemi për stu-

dim Sabuni ofron këtë shpjegim: 
është sprovë

për hipokritët, të cilët kanë dyshim per-
manent; - është sprovë

për pabesimtarët, të cilëve nuk u zbuten
zemrat për të përkujtuar dhe përmendur
Allahun e madhërishëm siç janë: Ebu
Xhehli, Nadari dhe Utbe.
Në kuadër të ajetit të lartpërmendur,

Tabariu drejtpërsëdrejti dhe mrekullue-
shëm e sqaron veçmas nocionin
sprovë me të cilën sprovohen ata të cilët
në zemrat e tyre kanë sëmundjen e hipo-
krizisë, e ajo është dyshimi në sinqerite-
tin dhe të vërtetën për të cilën informon
Resulullahu (a. s.).
Ndërkaq, për ajetin në fjalë edhe Za-

mahsheri bën një komentim të lezetshëm.
Ai,  edhe pse nuk inkuadrohet të interpre-
tojë drejtpërdrejt nocionin që e kemi në
shqyrtim, një gjë të tillë e bën përmes aje-
tit paraprak dhe përmes ajeteve në va-
zhdim. Të shohim sqarimin: Pëshpëritja e

djallit me fjalët: “Tilke’l-garanikalula esh-
shefatu minha tertexha“, në vend të aje-
teve që kaluan përmes gjuhës së
Pejgamberit (a. s.), ishte një sprovë dhe
telash nga ana e Allahut fuqiplotë. Me
këtë, hipokritëve iu shtua dyshimi dhe er-
rësira, kurse besimtarëve drita dhe bindja.
Andaj, çështja e Allahut (xh. sh.) është:
Ai me çka dëshiron e sprovon robin e Vet.
Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-

zuar, Shevkani ofron interpretimin si
duket: 
- atë që pëshpëriti djalli është sprovë, de-
vijim e humbje;
- dyshim dhe hipokrizi; 
- e ata janë idhujtarët, meqë zemrat e tyre
kurrën e kurrës nuk zbuten për të vërtetën
dhe kurrsesi nuk i kthehen të drejtës e
realitetit.

Sprovat kapërcehen 
me udhëzim

SHKOQITJE NGA KURANI: NOCIONI FITNE (4)

Nëse të padëshiruarën myslimani e përballon duke pasur
bindje në kaderin, në mbështetjen, në ndihmën e Allahut

(xh. sh.)  dhe duke u përballuar me durim, sprova
tejkalohet me sukses; në të kundërtën, në sprovë

dështohet.

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  
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Andaj, për ajetin e lartpërmendur Ibn
Kethiri sjell këtë shkoqitje: se në zemrat
e tyre kanë dyshim, politeizëm, mosbe-
sim dhe hipokrizi.

SPROVË PËR TË PRANUAR TË
VËRTETËN

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar,
Xhelalejni shpjegon: - sprovë do të
thotë për ata që kanë dyshim dhe hipokrizi
- idhujtarët, për të pranuar të vërtetën.
Ndaj, në korniza të ajetit në lëvrim,

nocioni i sipërshtruar i ka kuptimet:
sprovë, telash dhe devijim. Kështu, pra,
sprova bëhet përmes të padëshiruarës -
shejtanit.
Gjithashtu në një ajet thuhet: 

“E, as ju dhe as ata që i adhuroni, nuk
mund ta vini në sprovë askë ndaj Atij (be-
simit në Zot).”
Si rrjedhojë, për ajetet e lartshënuara

Sabuni shtron këtë sqarim: O ju pabe-
simtarë dhe të gjithë ata që i adhuroni, siç
janë putat dhe djajtë, nuk mund ta devi-
joni nga rruga e drejtë asnjë nga adhu-
ruesit e Allahut (xh. sh.) pos atij që Ai ia
ka caktuar vuajtjen dhe hyrjen në Xhehe-
nem.
Në bazë të ajeteve të sipërshënuara,

Taberiu bën komentimin si duket:  
- ajo që i bëni besëtytni Allahut të

madhërishëm,  o ju idhujtarë; 
që i adhuroni ata zota e idhuj;

ju nuk mund ta de-
vijoni askë përmes atyre që i adhuroni,
pos me lejen e Allahut fuqiplotë.
Kështu që, për ajetet e lartnënvizuara

Zamahsheriu interpreton: 
- ju dhe zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afër-
mit dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë
nga adhurimi i tyre; - me atë
adhurim që bëni; - nuk mund ta hu-
toni dikë ose ta shpini në rrugë të gabuar
dhe të devijuar.
Në kontekst të ajeteve në fjalë, Shev-

kani bën shkoqitjen në vijim: Nocioni 
këtu i ka kuptimet: humbje e rru-

gës së drejtë; çrregullim. Zuxhaxhi thotë
se mufessirët janë të një mendjeje, se
kuptimi është: ju nuk mund ta devijoni
dikë nga rruga e drejtë, pos nëse Allahu
(xh. sh.) ka caktuar që personi i caktuar të
devijojë.
Prandaj, për ajetin e sipërnënvizuar

Ibn Kethiri ofron këtë shpjegim: Fjalëve
tuaja devijuese, adhurimit të gabuar e të
kotë, u bindet vetëm ai që është më i
humbur se ju dhe që është i gjykuar për
xhehenem.

Në taban të ajeteve të lartpërmendura,
nocioni në fjalë i ka kuptimet: humbje,
devijim, hutim, çrregullim dhe adhurim i
kotë. Ndërkaq, devijimi nuk mund të
bëhet përmes të padëshiruarës – idhujta-
rëve dhe putave të tyre.
Edhe në një ajet thuhet: 

“Zoti ynë, mos na bëj sprovë në duar
të atyre që nuk besuan dhe falna, Zoti
ynë; Ti je ngadhënjyesi, i urti.”
Në kuadër të ajetit të lartpërmendur,

Sabuni bën sqarimin si duket:  Këtu kemi
të bëjmë me Ibrahimin (a. s.) dhe me be-
simtarët që e pasuan atë. Këta besimtarë
jobesimtarëve u thanë: Ne nuk jemi me
ju e as me idhujt që i adhuroni, pos Alla-
hut (xh. sh.);  e mohojmë fenë tuaj dhe
rrugën tuaj; mes nesh dhe jush qëndron
armiqësia për jetë e mot, derisa jeni në
këtë gjendje, derisa nuk e njihni Një-
shmërinë e Allahut (xh. sh.), derisa nuk e
adhuroni vetëm Atë dhe të hiqni dorë nga
idhujtaria dhe putat. E, më në fund iu
drejtuan Allahut të madhërishëm dhe iu
lutën: 
- mos u jep pushtet mbi neve e të na spro-
vojnë për shkak të fesë sonë me mundime
e tortura,  të cilave nuk mund t’u përbal-
lojmë.
Së këndejmi, për ajetin në fjalë Tabe-

riu bën komentimin në vijim:
- mos na ndë-

shko përmes duarve të tyre, e as me dë-
nimin Tënd, e të thonë: po të ishin në të
drejtë, nuk do t’i godiste kjo.
Zamahsheriu nocionin nuk e

shkoqit në kuadër të ajetit që e kemi në
shqyrtim, por interpretimin që e bën në
kuadër të ajetit paraprak, qartë shihet se
nocioni në fjalë i ka kuptimet: e keqe,
ndëshkim, torturë dhe maltretim.
Pra, për ajetin e lartpërmendur Shev-

kani sjell interpretimin e Zuxhaxhit dhe
të Muxhahidit. Zuxhaxhi:

- mos u jep pushtet mbi neve e të men-
dojnë se janë në të mbarë, e përmes një
botëkuptimi të tillë të eksperimentojnë
me ne. Muxhahidi: mos na ndëshko për-
mes duarve të tyre, e as Ti mos na ndë-
shko e të thonë: po të ishin në të mbarë,
nuk do t’i godiste kjo.
Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar,

Ibn Kethiri ofron transmetimin e Ali ibn
Ebi Tahlasë, që Ibn Abasi të ketë shpje-
guar: “Mos i bëj të dominojnë mbi neve
e të na sprovojnë.”
Ndaj, për ajetin e lartshënuar Xhela-

lejni shtron këtë sqarim: 
- mos u jep

pushtet mbi neve, e të mendojnë se kanë
të drejtë e të bëjnë dhunë, e të sillen ndaj
nesh si të marrë.
Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar,

nocioni në shqyrtim i ka kuptimet:
sprovë, pushtet, keq, ndëshkim dhe tor-
turë. Si rrjedhojë, sprova bëhet përmes të
padëshiruarës – pushtetit të mizorit dhe
maltretimit që bën ai.

Kundër mbretit mizor...

Në fjalët e të Madhërishmit thuhet: 

“Është e sigurt se ata që i sprovuan
besimtarët dhe besimtaret dhe nuk u pen-
duan; ata e kanë dënimin e Xhehenemit
dhe dënimin e djegies.”
Në bazë të ajetit të sipërshënuar, Sa-

buni bën komentimin si duket: Ata që i
kanë munduar, torturuar e djegur besim-
tarët e besimtaret në zjarr për t’i larguar
nga feja e tyre.
Kështu, pra, për ajetin e lartnënvizuar

nga Sabuni po shtrojmë edhe një inter-
pretim: Rrëfimi për “Es-habi uhdud” ka
të bëjë me periudhën parakuranore, kur
një mbret mizor ka urdhëruar të hapet një
hendek i madh dhe të ndizet zjarr i fortë.
Pastaj ka urdhëruar gardën dhe ushtrinë
e tij që t’i marrin myslimanët dhe mysli-
manet dhe t’i afrojnë te zjarri, e nëse nuk
heqin dorë nga feja e tyre - t’i gjuajnë në
të, gjë të cilën edhe e kanë realizuar. Kë-
shtu që, vjen një grua e cila e kishte fë-
mijën në grykë, e cila ishte hamendur për
të hyrë në zjarr, mirëpo fëmija i ka thënë:
“Oj nëna ime, bëhu e durueshme, se e
drejta është në anën tënde.” Qëllimi i
këtij rrëfimi kuranorë është tërheqja e vë-
rejtjes qufarëve kurejshit, meqë i torturo-
nin ata të cilët nga populli i tyre e
pranonin Islamin.
Në kontekst të këtij ajeti, Taberiu për

nocionin           bën shkoqitjen në vijim:
që i sprovuan me ndëshkimet e tyre; që i
torturuan.
Në kuadër të ajetit të lartpërmendur,

Zamahsheriu për nocionet  dhe 
bën sqarimin si duket: i kanë munduar
dhe i kanë hedhur në zjarr.
Për ajetin e sipërnënvizuar Shevkani

ofron këtë shpjegim: Nocioni - i
kanë djegur me zjarr dhe i kanë sprovuar
e munduar për t’i kthyer nga feja e tyre.
Ndërkaq, për këtë ajet Ibn Kethiri

shtron komentimin e autorëve në vijim:
të Ibn Abasit, Muxhahidit, Katades dhe
Dahakut - që i dogjën me zjarr.
Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-

zuar, Xhelalejni ofron interpretimin si

duket: me të djegur, i kanë djegur.
Pra, në suaza të ajetit të sipërshtruar

nocioni i lartpërmendur i ka kuptimet:
sprovë, torturë, ndëshkim, hedhje në zjar
dhe djegie. Por, sprova bëhet përmes të
padëshiruarës - hedhjes në zjarr.
Kështu që, në kuadër të nëntëmbë-

dhjetë ajeteve të lartpërmendura, nocioni
fitne e ka kuptimin e sprovës. Ndërkaq,
sprova bëhet përmes të padëshiruarave në
vijim:

• në kontekst të ajetit të parë, sprova
bëhet përmes magjisë;

• në kontekst të ajetit të dytë, sprova
bëhet përmes provokimit;

• në suaza të ajetit të tretë, sprova bëhet
përmes varfërisë;

• në taban të ajetit të katërt, sprova bëhet
përmes dridhjes së kodrës;

• në bazë të ajetit të pestë, sprova bëhet
përmes luftës;

• në kuadër të ajetit të gjashtë, sprova
bëhet përmes goditjeve të ndryshme;

• në kontekst të ajetit të shtatë, sprova
bëhet përmes torturimit dhe ndëshki-
mit;

• në korniza të ajetit të tetë dhe të nëntë,
sprova bëhet përmes torturës për lar-
gim nga feja;

• në suaza të ajetit të dhjetë, sprova bëhet
përmes maltretimit për shkak të fesë;

• në taban të ajetit të njëmbëdhjetë,
sprova bëhet përmes kurthit dhe ma-
shtrimit;

• në bazë të ajetit të dymbëdhjetë, sprova
bëhet përmes vështirësisë dhe fatke-
qësisë;

• në kuadër të ajetit të trembëdhjetë,
sprova bëhet përmes Samiriut;

• në kontekst të ajetit të katërmbëdhjetë,
sprova bëhet përmes Samiriut;

• në korniza të ajetit të pesëmbëdhjetë,
sprova bëhet përmes shejtanit;

• në suaza të ajeteve gjashtëmbëdhjetë
dhe shtatëmbëdhjetë, sprova dhe devi-
jimi nuk mund të bëhen përmes idhuj-
tarëve dhe putave të tyre;

• në taban të ajetit të tetëmbëdhjetë,
sprova bëhet përmes pushtetit të mi-
zorit dhe maltretimit që bën ai; dhe

• në bazë të ajetit të nëntëmbëdhjetë,
sprova bëhet përmes hedhjes në zjarr.

Ndaj, myslimani nëse të padëshirua-
rën e përballon duke pasur bindje në ka-
derin, në mbështetjen, ndihmën e Allahut
(xh. sh.) dhe duke u përballuar me durim,
sprova tejkalohet me sukses. Në të kun-
dërtën, në sprovë dështohet.

(Fund)

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  

Në bazë të ajeteve të 
sipërshënuara, Taberiu bën 
komentimin si duket:    - ajo që i 
bëni besëtytni Allahut të 
madhërishëm,  o ju idhujtarë;  
  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 

Kështu që, për ajetet e 
lartnënvizuara Zamahsheriu 
interpreton:     - ju dhe 
zotat tuaj, edhe pse ju jeni të afërmit 
dhe shokët e tyre dhe nuk hiqni dorë 
nga adhurimi i tyre;    - me 
atë adhurim që bëni;   - nuk 

mund ta hutoni dikë ose ta shpini në 
rrugë të gabuar dhe të devijuar. 

Në kontekst të ajeteve në fjalë, 
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: 
Nocioni   këtu i ka kuptimet:  

Edhe në një ajet thuhet:  

         
     .  

Allahut të madhërishëm dhe iu 
lutën:      - mos u jep 
pushtet mbi neve e të na sprovojnë për 
shkak të fesë sonë me mundime e 
tortura,  të cilave nuk mund t’u 
përballojmë. 

Së këndejmi, për ajetin në 
fjalë Taberiu bën komentimin në 
vijim:      - mos na 
ndëshko përmes duarve të tyre, e as 
me dënimin Tënd, e të thonë: po të 
ishin në të drejtë, nuk do t’i godiste 
kjo. 

Zamahsheriu nocionin   nuk 
e shkoqit në kuadër të ajetit që e  

Zuxhaxhit dhe të Muxhahidit. 
Zuxhaxhi:       - 
mos u jep pushtet mbi neve e të 
mendojnë se janë në të mbarë, e  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Xhelalejni shtron këtë sqarim: 

       - mos u 
jep  

       
       .  

Në kontekst të këtij ajeti, 
Taberiu për nocionin  bën 
shkoqitjen në vijim: që i sprovuan  

nocionet  dhe  bën 
sqarimin si duket: i kanë munduar 
dhe i kanë hedhur në zjarr. 

Për ajetin e sipërnënvizuar 
Shevkani ofron këtë shpjegim: 
Nocioni  - i kanë djegur me zjarr  

 
Në fjalët e të Madhërishmit 

thuhet:  

        
 .  

Në kuadër të ajetit të 
lartpërmendur, për nocionin që e 
kemi në analizë Taberiu bën 
sqarimin si duket:   - o Musa, 
vërtet Neve e sprovuam popullin 
tënd pas ndarjes tënde prej tyre. 

 

Në një ajet thuhet:  

         
       

 .  

Ndaj, për ajetin e lartshënuar 
Taberiu shtron këtë sqarim:   
  - vërtet u  testuat përmes viçit. 

Në bazë të ajetit të 
sipërshënuar, Zamahsheriu bën 
komentimin si duket:    - para se 
t’ua thoshte atyre Samiriu atë që ua 
tha, për herë të parë syri i tyre shihte 
një gjë të tillë, atë që Samiriu i bërë 
gravurë lëndës që nxori nga një 
gropë dhe i dha formën e viçit, gjë 
që atyre u pëlqeu dhe u provokuan 
me të. Por, para se t’u fliste Samiriu, 
Haruni (a. s.) shpejtoi me fjalët e tij: 

      . 
Pra, në kuadër të ajetit në 

analizë, nocioni  i ka kuptimet: 
sprovë, humbje, testim, provokim 
dhe devijim. Prandaj, sprova bëhet 
përmes së keqes – Samiriut. 

Në një ajet tjetër thuhet:  

       
       

  .  

Për pjesën e ajetit që e kemi 
për studim Sabuni ofron këtë 
shpjegim:       - 
është sprovë për hipokritët, të cilët 
kanë dyshim permanent;     

sqaron veçmas nocionin   - 
sprovë me të cilën sprovohen ata të 
cilët në zemrat e tyre kanë 
sëmundjen e hipokrizisë, e ajo është 
dyshimi në sinqeritetin dhe të 
vërtetën për të cilën informon 
Resulullahu (a. s.). 

Në kontekst të ajetit të 
sipërnënvizuar, Shevkani ofron 
interpretimin si duket:    
   - atë që pëshpëriti djalli 
është sprovë, devijim e humbje;  
    - dyshim dhe 
hipokrizi;    - e ata janë 
idhujtarët, meqë zemrat e tyre  

Në kuadër të ajetit të 
sipërtheksuar, Xhelalejni shpjegon: 
  - sprovë do të thotë për ata që 
kanë dyshim dhe hipokrizi - 
idhujtarët, për të pranuar të vërtetën. 

    .    .  
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  - që i adhuroni ata zota e 
idhuj;      - ju nuk mund 
ta devijoni askë përmes atyre që i 
adhuroni, pos me lejen e Allahut 
fuqiplotë. 
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Shkruan:  Dr. Ziber Lata

Ajeti 9

“Apo mendon se shokët e shpellës
dhe të Rekimit ishin një çudi nga ajetet
tona?”

Nga ky ajet fillon rrëfimi i tregimeve
të sures Kehf, përkatësisht tregimi i sho-
këve të shpellës. 

Para se të flasim gjerësisht për ajetin
e cituar më lart, do t’i tregojmë disa dal-
lime thelbësore të tregimeve kuranore
dhe çfarë i dallon ato nga tregimet tjera. 
Mënyra e përshkrimit të një ngjarje

historike bëhet në dy forma kryesore:
përmes metodës shkencore-historike, e
cila është e përqendruar në mbledhjen e
fakteve dhe në paraqitjen sa më të saktë
të ngjarjes; dhe përmes përshkrimit arti-
stik-letrar. Pra, teksti shkencor në rend të
parë ka faktet dhe saktësinë, kurse teksti
letrar ka artin dhe estetikën, prandaj është
tepër e vështirë që këto të gërshetohen me

njëra-tjetrën. Sado i saktë të jetë teksti le-
trar në paraqitjen e një ngjarje, përsëri
gjatë përdorimit të figurave stilistike do
të ketë ndonjë skenë apo moment që nuk
përket me realitetin, ndërsa teksti shken-
cor, sado mirë të jetë i thurur, përsëri fak-
tet dhe saktësia shkencore do t’ia thyejnë
estetikën letrare. Por, veçoria e tregimeve
kuranore qëndron pikërisht në gërsheti-
min e përkryer mes këtyre dy formave,
sepse është i vetmi libër që brenda tekstit
letrar (kuranor) ta paraqet saktësisht një
ngjarje apo një moment të caktuar nga e
kaluara. Pra, saktësia faktologjike dhe

estetika letrare janë plotësisht ekuivalente
dhe të përsosura në tekstin kuranor. 

TREGIMET KURANORE DHE
TREGIMET TJERA

Një dallim tjetër i tregimeve kuranore
nga tregimet tjera qëndron në faktin se
tregimet tjera përpiqen të sjellin sa më
shumë informacione të detajuara histo-
rike, pavarësisht nëse ato janë të nevoj-
shme apo jo për çdo vend e çdo kohë,
kurse tregimet kuranore shkëpusin nga
rrjedha historike vetëm atë që i kalon ku-
fijtë e kohës dhe të vendit, apo siç e për-
shkruan profesor Sejid Husejn Nasri:
“Për myslimanët, historia sakrale e rrë-
fyer në Kuran iu shpall Pejgamberit (a.
s.) nga Zoti; ajo nuk është thjesht përpi-
lim raportimesh të dëgjuara nga burime
çifute apo të krishtera. Ekziston, në të
vërtetë, dallim i hollë ndërmjet rrëfimeve
biblike e kuranore të historisë sakrale.
Ndërsa rrëfimet biblike kanë natyrë më
historike, historia sakrale kuranore është
më shumë ahistorike dhe e shpallur krye-
sisht për të dhënë mësime etike dhe shpir-
tërore. Historia sakrale kuranore shihet
më tepër si varg ngjarjesh brenda shpir-
tit njerëzor, në vend se thjesht ngjarje hi-
storike në botë.”i P.sh. nëse dikujt do t’i
interesonte ta përshkruante se sa i bukur

ka qenë Jusufi (a. s.) dhe se si është dukur
ai, tregimi kuranor kërkon t’i mësojë nje-
rëzimit se ashtu siç nuk e mashtroi buku-
ria Jusufin (a. s.), ashtu nuk duhet ta
mashtrojë askënd tjetër. 
Ky ajet fillon me foljen            men-

don apo llogarit. Çdo ajet kuranor që e
përdor këtë folje tregon se bëhet fjalë për
një mendim të gabuar dhe për një hesap
jo të bërë mirë, p.sh. në ajetin e dytë të
sures Ankebut thuhet: “A menduan 

njerëzit se do të lihen vetëm të
thonë ‘besuam’ dhe nuk do të sprovo-
hen?!” Pra, mendimi se nuk do të spro-
vohen, është i gabuar. Njësoj edhe në këtë
ajet: “A mendove              se shokët e
shpellës janë një mrekulli e çuditshme e
jona?!”, d.m.th. nuk është kjo ndonjë çudi
e madhe etj. 
Rasti i shokëve të shpellës është vër-

tet një mrekulli, por jo diçka që duhet ta
mahnit besimtarin mendjehollë, sepse te-
kefundit njerëzimi është i rrethuar nga
mrekullitë, veçse ndaj këtyre mrekullive
të përditshme ne jemi adaptuar dhe nuk i
njohim si të tilla. Pra, ky ajet bën thirrje
që ne të mos merremi me ndodhi të rastit,
por të preokupohemi me proceset e va-
zhdueshme. Këtu vlen të përmendet rasti
i Ebu Bekrit: ”U përgatitën kurejshitët,
shkuan tek Ebu Bekri dhe i thanë: ‘A
mendon ti se shoku yt ka shkuar deri në

Bejt’ul-Makdis e pastaj është kthyer deri
në Mekë gjatë një nate?’ Ebu Bekri (r. a.)
pyeti: ‘A e ka thënë ai këtë?’ Kurejshitët
u përgjigjën: ‘Po.’ Ebu Bekri u përgjigj:
‘Unë dëshmoj se nëse ai e ka thënë këtë,
të vërtetën e ka thënë.’ I thanë Ebu Be-
krit: ‘Ti i beson se ka shkuar deri në
Sham gjatë një nate e pastaj është kthyer
deri në Mekë para se të gdhijë?!’ Ebu
Bekri u përgjigj: ‘Po, unë i kam besuar
edhe më shumë se kaq. I kam besuar kur
ka filluar ta pranojë shpalljen nga qielli.’”
Ebu Seleme thotë: “Për këtë arsye është
quajtur Ebu Bekr Es-Siddik”.ii Pra, Ebu
Bekrin nuk e habiti Israja dhe Miraxhi,
sepse ai u besonte mrekullive më të shpe-
shta dhe nuk priste një rast të çuditshëm
për ta besuar Muhamedin (a. s.). Pasi Ebu
Bekri nga ky rast u quajt es-siddik, atë-
herë kuptojmë se pjesë e sinqeritetit të
lartë të Ebu Bekrit është edhe mendjem-
prehtësia e tij. 

E TËRË JETA ËSHTË MREKULLI E
FALUR PREJ ZOTIT

Ky ajet dhe praktika e Ebu Bekrit na
mësojnë se myslimani duhet të merret me
gjërat e zakonshme dhe nuk duhet çuditur
me gjërat e rastit, sepse mendjelehti ha-
bitet vetëm me mrekullitë e rralla, kurse
mendjeholli magjepset me të gjitha pro-
ceset e jetës, sepse e tërë jeta për të është
mrekulli e falur prej Zotit. 
Tani do të ndalemi pak te fjala

axheben (habi). Përse Allahu (xh.
sh.) ka paralajmëruar që të mos habitemi
me këtë mrekulli, kur dihet se ajo vërtet
është e çuditshme? 
Nëse i kthehemi shkakut të zbritjes së

këtyre ajeteve, shohim se politeistët e
Mekës kërkuan asistencë nga hebrenjtë e
Medinës për ta provuar pejgamberllëkun
e Muhamedit (a. s.). I porositën që t’i pa-
rashtrojnë tri pyetje, madje u thanë se
njëra prej tyre lidhet me një tregim shumë
të çuditshëm. Kur u kthyen në Mekë, e
pyetën të dërguarin e Zotit: Na trego për
djelmoshat që në të kaluarën u strehuan
në shpellë, sepse për ta ka një tregim të
çuditshëm? 
Nga vetë shkaku i zbritjes shihet se

rrëfimi për banorët e shpellës ishte inte-
resant dhe shumë i çuditshëm për atë
kohë. Tërheqja e vërejtjes për të mos u
habitur me këtë rrëfim, myslimanëve u
jep një mësim shumë të rëndësishëm: i
mëson që kurrë të mos habiten me ngjar-
jet apo temat e faktorizuara nga të tjerët,
por çdoherë të përpiqen që t’i faktori-
zojnë punët dhe fushat që ata i kanë me
interes. Bota sot llogaritet një fushëbe-
tejë, ku secili përpiqet t’i imponojë idetë

Duhet shijuar 
nektari i vërtetë

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF 

Myslimanët nuk duhen të habiten dhe të preokupohen me çuditë e sotme të botës, por
duhet që vlerat dhe mësimet e tyre të jenë çudia e botës.

 

       

   

“Apo mendon se shokët e 

shpellës dhe të Rekimit ishin një 

çudi nga ajetet tona?” 

 

Ky ajet fillon me foljen   

mendon apo llogarit. Çdo ajet 

ajetin e dytë të sures Ankebut 

thuhet:  “A menduan ( ). 

Njësoj edhe në këtë ajet:  “A 

mendove ( ) se shokët e  

 

Tani do të ndalemi pak te 

fjala   axheben (habi). Përse  

Brenda këtij kuptimi të fjalisë 

habitore është dhënë edhe lidhëza 

  em (apo). Për këtë  

 
Fjala   rekim është trajtë e 

participit pasiv, njësoj si   

merkumun. Kjo fjalë nënkupton 

një lloj shkrimi të veçantë të 

gdhendur në rrasë (gurë), në dru, 

të qëndisur në teshë etj.,1 pra 

tregon një lloj shkrimi më të 

veçantë. 

Dhënia e fjalës   rekim 

menjëherë pas fjalës  kehf, 

tregon se vuajtja, mundimi dhe 

sakrifica janë bazament i suksesit. 

1 Ibn Mendhur, Lisanu El Arebi, vëllimi
XIX, Daru el mearifi, f. 1708 1710
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dhe prioritetet e veta. Atë kohë ishin he-
brenjtë ata që përpiqeshin ta shpërqen-
drojnë vëmendjen e njerëzimit nga
pejgamberllëku i Muhamedit (a. s.) duke
u përpjekur që t’i imponojnë mësimet e
tyre, prandaj dhe prisnin që pejgamberi i
fundit të vijë nga mesi i tyre. Allahu (xh.
sh.) në këtë ajet u tërheq vërejtjen, duke
u thënë myslimanëve që të mos bien pre
e ideve të të tjerëve, por të merren me
preokupimet e tyre më të rëndësishme. 
Njësoj siç ndodh sot me myslimanët,

ku kuzhina të ndryshme botërore ga-
tuajnë ushqimin që myslimanët e përty-
pin me dekada apo shekuj të tërë, dhe
kështu nuk u lënë hapësirë që ata ta shi-
jojnë nektarin e tyre të vërtetë. 
Pra, myslimanët nuk duhen të habiten

dhe të preokupohen me çuditë e sotme të
botës, por duhet që vlerat dhe mësimet e
tyre të jenë çudia e botës. Madje, ky
është një parim shumë i rëndësishëm i
mirëqenies dhe përparimit, sepse ai që
udhëheq me çuditë e kohës, ai udhëheq
edhe botën mbarë. 
Brenda këtij kuptimi të fjalisë habi-

tore është dhënë edhe lidhëza em (apo).
Për këtë lidhëze Sibevejhi thotë se është
me kuptimin e pjesëzës A pyetëse-habi-
tore për mohim,ii por sidoqoftë e ka edhe
kuptimin e lidhëzës APO, e cila gjitha-
shtu përdoret në fjalitë pyetëse-habitore-
mohuese. Besimtarit sikur i parashtrohet
kjo pyetje retorike: A nuk habitesh me
faktin që të është zbritur një libër i për-
kryer dhe një pejgamber i pagabueshëm,

përmes të cilëve do ta ndryshosh mbarë
botën dhe do të jenë aktualë për sa të ek-
zistojë ajo, APO habitesh thjesht me një
mrekulli që ka ndodhur dikur në të ka-
luarën dhe ka përfunduar?!
Në këtë ajet këta djelmosha cilësohen

si banorë të shpellës dhe të Rekimit. Për
shpellën çdo gjë është e qartë, por çfarë
do të thotë Rekim dhe përse pikërisht
është theksuar këtu? 
Komentuesit e Kuranit kanë dhënë

dhjetëra mendime për fjalën Rekim: emri
i luginës, i shpellës, i fshatit, pllakë e
shkruar etj., megjithatë ne do të ndalemi
vetëm në atë që kemi një lloj baze, së
paku aspektin etimologjik të fjalës
Rekim. 

BESIMI NË ZOT, I KALITUR NË GUR

Fjala         rekim është trajtë e partici-
pit pasiv, njësoj si merkumun. Kjo
fjalë nënkupton një lloj shkrimi të ve-
çantë të gdhendur në rrasë (gurë), në dru,
të qëndisur në teshë etj., pra tregon një
lloj shkrimi më të veçantë.
Duke iu referuar etimologjisë, një

pjesë e madhe e komentuesve pohojnë se
bëhet fjalë për një rrasë (pllakë) në të
cilën kanë qenë të shkruar emrat e gjithë
banorëve të shpellës dhe përkatësia e be-
simit të tyre. 
Pavarësisht nëse pllakën e kanë

shkruar vetë banorët e shpellës, apo të tje-
rët pas vdekjes së tyre, e rëndësishme
është që përcaktimi i tyre për besimin në

Zot, duke hequr dorë nga të gjitha privi-
legjet që ata i kishin në pallatin mbretë-
ror, nuk u harrua, por u kalit në pllakë të
veçantë dhe u mbajt mend gjatë gjithë hi-
storisë, sepse në kohën e Muhamedit (a.
s.) hebrenjtë e dinin se një gjë e tillë ka
ndodhur, por sakrifica e tyre nuk mbaroi
me pllakën e shkruar thjesht në gur, por
Kurani e përjetësoi tregimin e tyre, nga
rekimi i gurit në rekimin e Kuranit. 
Po ashtu, kjo fjalë jep edhe një porosi

tjetër. Kur banorët e shpellës u larguan
nga pallati mbretëror për shkak të besimit,
atëherë mbreti vendosi që t’i heqë nga
lista e njerëzve të oborrit mbretëror, duke
u mohuar të drejtën e trashëgimisë, të pa-
surisë dhe gjithçka tjetër, por Allahu (xh.
sh.) ua kompensoi me rekim (shkrim të
veçantë) në gur dhe me përmendjen e tyre
në Kuran. Pra, kur njeriu punon denjësisht
dhe sinqerisht në rrugën e Zotit, le të mos
shikojë se ku kategorizohet në dynja, por
të jetë i bindur se Zoti (xh. sh.) do ta
mbajë emrin e tij me shkrim të veçantë. 
Dhënia e fjalës           rekimmenjëherë

pas fjalës         kehf, tregon se vuajtja,
mundimi dhe sakrifica janë bazament i
suksesit. Pra, hynë në kehf (shpellë) dhe
emrat e tyre u gdhendën në pllakën e re-
kimit dhe u shkruan në Kuran. Nëse e
shohim me kujdes, atëherë vërejmë se
para fjalës rekim nuk u theksua kështjella
apo pallati mbretëror, por shpella. Pikë-
risht për këtë arsye Allahu i cilësoi një
herë si banorë të shpellës, pastaj si ba-
norë të rekimit.

Shkruan: Omer Arsllani

Tema që po trajtojmë ka për qël-
lim që të tregojë se sa i rëndësi-
shëm është sinqeriteti në jetën
tonë dhe cilat janë dobitë prej

tij në botën tjetër.
Kjo botë është bahçja e ahiretit, nga

shkaku se këtu kultivohet e mira, ndërsa
në ahiret është korja e saj.  Pasuria që na
jepet nga Allahu (xh. sh.) në këtë botë
është sprovë. Njeriu i cili e ka pasurinë
në dorën e tij çdoherë dëshiron që ta
shtojë dhe të mos i pakësohet, ndërsa kur
e sheh se është në përfundim e sipër, afër
vdekjes, dëshiron që gjithë atë pasuri ta
dhurojë në rrugë të Allahut.  
Por,  vlera e saj, nëse e jep kur njeriu

është i shëndoshë fizikisht dhe kur është
në agoni të vdekjes, a e kanë sevapin –
shpërblimin e njëjtë?  Këtë do ta shohim
nga hadithi i Pejgamberit (a. s.), që tran-
smetohet nga Sad ibn Ebi Vaksi (r. a.),  që
është një nga dhjetë personat që i është
premtuar xheneti, se ka thënë:  “Në vitin
e Haxhit të Lamtumirës u sëmura rëndë.
Pasi kishte dëgjuar për sëmundjen time i
dërguari i Allahut  (a. s.), erdhi të më vi-
zitojë. I thashë: ‘O i dërguar i Allahut, a
e sheh se sa serioze është sëmundja ime?
Unë kam mjaft pasuri, ndërsa mua më
trashëgon vetëm vajza ime. A t’ua ndaj të
tjerëve 2/3 e pasurisë sime?’  Ai tha:  ‘Jo.’
I thashë: ‘O i dërguar i Allahut, po gjy-
smën?’  Ai tha:  ‘Jo.’  I thashë: “O i dër-
guar i Allahut,  po 1/3?’ Ai tha:  ‘Një të

tretën mundesh; por, edhe kjo është
shumë! Më mirë është që pasardhësit  tu
t’i lësh të pavarur, se t’i lësh të varfër e të
kërkojnë prej njerëzve. Ti nuk do të har-
xhosh diçka duke dashur me këtë Fyty-
rën e Allahut e që për atë harxhim të mos
shpërblehesh, madje edhe për atë që e
vendos në gjuhën e gruas tënde.’   I tha-
shë: “ O i dërguar i Allahut, a do të mbe-
tem unë pas shokëve të mi?’ Ai tha: ‘Ti
nuk do të mbetesh pas shokëve  tu e të
kryesh vepra të mira me të cilat e dëshi-
ron Fytyrën e Allahut e të mos shtohet
grada dhe niveli yt.’” 
Ndoshta do të jetosh derisa disa nje-

rëz të kenë dobi prej teje, ndërsa të tjerët
të ndjejnë dëm prej teje. 
O Allah, përmbushe hixhretin e sho-
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Vlera e sinqeritetit 

SKICË

Allahu thotë: “Kjo është dita me të cilën të sinqertëve u bën dobi sinqeriteti i tyre.”
(El-Maide, 119)
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këve të mi dhe mos i kthe nëpër gjurmët
e tyre. 
Ndryshe nga më parë, Sad ibn Havle

është varfanjak. I dërguari i Allahut
ndjeu keqardhje për të, sepse ai vdiq në
Mekë -Muttefekun alejhi.
Dijetari i madh Ebu Hamid El-Gazali

ka thënë: “Çelësi i pozitës tënde tek Al-
lahu është sinqeriteti.” Do të thotë,  ajo
që ta ngre vlerën në këtë botë dhe të afron
tek më e mira – xheneti, ajo që bëhet
çelës për hapjen e tij,  është sinqeriteti.
Në Islam të jetosh, të veprosh dhe të vde-
sësh i sinqertë, nënkupton se ti ke bërë
një nga veprat më madhore në jetën
tënde.  Çka ke mundësi të plotë që t’i lu-
tesh Allahut (xh. sh.),  çka për hir të asaj
vepre të sinqertë Allahu t’i përgjigjet po-
zitivisht duasë tënde, këtë e shohim nga
hadithi i Muhamedit (a. s.):

Transmetohet nga Abdur rahman Ab-
dullah ibn Umer ibn el-Hattab (r. a.) se
ka thënë: E kam dëgjuar të dërguarin e
Allahut (a. s.)  duke thënë: “Tre veta nga
gjeneratat para jush u nisën për në rrugë,
e një ditë i zuri nata para një shpelle në
të cilën hynë dhe bujtën. Një shkëmb u
rrokullis nga kodra dhe plotësisht e
mbylli hyrjen e shpellës. Ata thanë:
“Shpë timi nga ky shk ëmb është
vetëm që ta lusim Allahun e madhërishëm
që ta largojë për hir të veprave tona të
sinqerta.“

Njëri prej tyre tha: “O Zoti im, unë i
kam pasur prindërit pleq të thinjur dhe
asnjëherë para tyre nuk ju kam dhënë të

hanë e as të pinë fëmijëve të mi e as mal-
lit tim (shërbëtorëve). Një ditë më hutoi
kërkimi i kullosës më të mirë për kopenë
time, e nuk ju erdha me kohë dhe ata ki-
shin fjetur. Unë e mola qumështin në enë
dhe ua solla, por i gjeta duke fjetur.  Më
erdhi keq t’i trazoj, por edhe të ushqej
para tyre familjen dhe shërbëtorët, andaj
kam pritur me enë në dorë dhe kam shi-
kuar kur do të zgjohen dhe kjo pritje ka
zgjatur deri në agim. Fëmijët e mi aty te
këmbët e mia klithnin të uritur, të cilëve u
kam dhënë qumësht pasi janë zgjuar
prindërit dhe e kanë pirë qumështin që ua
kisha sjellë. O Zoti im! Nëse këtë e kam
bërë vetëm për Ty, e për askënd tjetër,
atëherë na e largo këtë shkëmb nga hyrja
e kësaj shpe lle në të cilën gjendemi!“
Shkëmbi pak u lëviz, por jo edhe aq sa të
mund të dilnin! 
Edhe e dyti ka vazhduar me një tre-

gim të tij, duke treguar për një femër të
cilën e ka dashur: “E kam dashuruar më
tepër se tërë botën, – sipas një trans -
metimi tjetër:  e kam dashur aq fort,  siç
i duan burrat gratë - andaj kërkova prej
saj (siç kërkojnë bu rrat prej grave të
tyre), por ajo nuk më lejoi. Një vit mbre-
tëronte uria dhe ajo u detyrua të vinte tek
unë dhe unë i dhashë 120 dinarë (mone-
dha ari), që të vetmohet vetëm ajo me
mua.  Dhe kur ajo ashtu veproi dhe unë
plotësisht e përfitova – sipas një tran-
smetimi tjetër:  kur i bashkova këmbët e
mia me të saj - ajo (duke qarë) më tha:
“Frikësoju Allahut dhe mos e përbiro

unazën (mos e kryej aktin) pa të drejtë“.
Atëherë u largova prej saj, duke e kursyer
nga akti i turpshëm, edhe pse e doja më
tepër se çdokënd tjetër.  E lëshova në liri,
duke ia dhuruar të hollat e dhëna. O Zoti
im, nëse unë këtë e kam bërë vetëm për të
fituar kënaqësinë Tënde, na e largo këtë
ku kemi rënë!“ Shkëmbi, përsëri, lëvizi
pak nga hyrja e shpe llës, por jo edhe aq
sa të mund të dilej prej saj.

Njeriu i tretë – vazhdon transmetimi -
tha: “O Zoti im, unë kam pasur rrogëtarë
dhe të gjithëve ua kam paguar menjëherë
fitimin e merituar, përveç një njeriu i cili
u largua para se ta merrte mëditjen. Unë
mëditjen e tij pastaj e kam përdorur si
du het dhe pasu ria e tij u shumëzua. Pas
një kohe rrogëtari im erdhi e më tha: “O
robi i Zotit, m’i jep të hollat për mëditjen
time të papaguar!“ Unë i thashë: “Krejt
çka sheh - pasuria, delet, lopët, devetë
dhe robërit janë prej mëditjes tënde, që
është shtuar.“  Ai tha: “O robi i Zotit,
mos u tall me mua!“ Unë atëherë i tha-
shë: “Unë nuk po tallem me ty.“ Pastaj
e mori tërë mallin dhe e çoi, duke mos më
lënë asgjë. O Zoti im, nëse unë këtë e kam
bërë vetëm për Ty, atëherë na e largo këtë
shkëmb nga hyrja e shpellës!“ Shkëmbi
u rrokullis, kurse udhëta rët dolën dhe e
vazhduan rruën!“ (Mutte fe kun alejhi)
Për fund,  dëshiroj ta përmbyll këtë

temë me një fjalë të një  njeriu të urtë,  i
cili thotë: “Ke zemër të mirë, atëherë kur
ka vepra të mira; ka vepra të mira, atë-
herë kur ke qëllime të sinqerta.”

Frankfurt:  
Një “bahçe islame 
me trëndafila”

Drejtori për Diasporë në kuadër të Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dr. Selver
Xhemaili, është paraqitur më 22 shtator, 2019, me një
kumtesë në Qendrën Kulturore Islame në Frankfurt am
Main, Gjermani, në manifestimin “40-vjetori i themelimit
të QKI-së dhe 30-vjetori i veprimtarisë së imamit Ahmet
ef. Kajoshaj”. 
Kam nderin që në emër të Bashkësisë Fetare Islame të

DREJTORI PËR DIASPORË I BFI-së 
NË FRANKFURT

Dr. Xhemaili:
Xhamitë,

institucione të
paqes dhe të
dashurisë...

Më 22 shtator, 2019, në Qendrën Kulturore Islame në Fran-
kfurt am Main, Gjermani, është përkujtuar 40-vjetori i themelimit
të QKI-së dhe 30-vjetori i veprimtarisë së imamit Ahmet ef. Ka-
joshaj. Në këtë manifestim, si përfaqësues i Kryetarit të Bashkë-
sisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka marrë pjesë dr. Selver
Xhemaili, drejtor i Sektorit për Diasporë në kuadër të BFI të
RMV-së.  “Te kjo xhami edhe te shumë të tjera në diasporë po
shohim bahçe me trëndafila të ngjyrave, gjuhëve dhe kulturave të
ndryshme, por që kanë një ideal, një besim/iman, një Kuran, një
Kible dhe kështu po përjetojnë një harmoni të këndshme dhe Al-
lahu i përforcoftë në këtë drejtim. Uroj që këto iniciativa madhë-
shtore të besimtarëve myslimanë shqiptarë dhe boshnjakë, të cilët
kudo që janë në diasporë janë duke treguar një vetëdije të lartë fe-
tare, të kurorëzohen edhe me vepra konkrete, gjithnjë në të mirë
të të gjithë myslimanëve kudo që janë” – ka theksuar veç tjerash
dr. Selver Xhemaili, drejtor i Sektorit për Diasporë në kuadër të
BFI të RMV. 
Në shënimin e këtyre dy përvjetorëve të rëndësishëm në Fran-

kfurt kanë marrë pjesë dijetarë të njohur nga Sarajeva, Prishtina,
Novi-Pazari, Shkupi, Tirana dhe vendet tjera të mjedisit islam.    
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Republikës së Maqedonisë së Veriut, për-
katësisht në emër të Kryetarit të saj, Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, të
institucioneve më të larta të Bashkësisë
Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut
dhe në emër të të gjithë besimtarëve my-
slimanë të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, si dhe në emrin tim personal, t’ju
përshëndes me përshëndetjen islame:
Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve
berekatuhu/ Paqja dhe begatitë e Allahut
madhëriplotë qofshin me ju kudo qoftë
dhe kurdo qoftë – ka thënë ai në fillim.
Me kënaqësi pranuam ftesën që të

marrim pjesë në manifestimin kushtuar
40-vjetorit të themelimit të  Xhamisë
Qendra Kulturore Islame (Islamski Kul-
turni Centar) në qytetin e Frankfurtit,
me qëllim që të përndajmë bashkërisht
një ndër momentet më të bukura e më
të lumtura për xhematin e kësaj faltore
të këndshme dhe për ne në përgjithësi.

Ky eveniment, për ne si Bashkësi
Fetare Islame e RMV-së flet shumë,
meqë besimtarët tanë po dëshmojnë se
në mënyrën më të denjë, më të mrekul-
lueshme dhe në mënyrë krejtësisht in-
stitucionale po prezantojnë vlerat e
mirëfillta fetare dhe kombëtare kudo që
gjenden në botë. Siç dihet, këtu në Gjer-
mani, për t’i kultivuar këto vlera të mi-
rëfillta islame, besimtarët myslimanë
me prejardhje nga trojet e ish-Jugoslla-
visë - shqiptarë, boshnjakë, turq e të
tjerë që para tri-katër dekadave filluan

me organizmin e jetës fetare në mënyrë
të pavarur dhe institucionale, duke the-
meluar qendra dhe xhami të ndryshme.
Pa dyshim që xhamia është vendi ku

adhurimi i kushtohet vetëm Allahut ma-
dhëriplotë, siç thuhet edhe në Kuranin
fisnik: Është vendi i paqes, ngase edhe
vetë Islami nënkupton paqe, dashuri,
andaj pikënisjen e bisedave dhe kontak-
teve me njerëzit, pra përshëndetjen e ka
bërë me selam,  që do të thotë paqe ab-
solute. Xhamia është institucioni ku
predikohen paqja, dashuria, uniteti dhe
respekti i ndërsjellë. Islami parim bazë
ka paqen dhe në asnjë mënyrë nuk
mund të barazohet Islami me atë që di-
kush dëshiron ta barazojë, duke i bërë
shpifje. 
Uroj që këto iniciativa madhështore

të besimtarëve myslimanë, shqiptarë
dhe boshnjakë,  të cilët kudo që janë në
diasporë që tregojnë një vetëdije të lartë
fetare, për ta kurorëzuar gjithë këtë
edhe me vepra konkrete. Sot,  në këtë
vend, përpos asaj që përkujtojmë për-
vjetorin e një faltoreje, ne njëkohësisht
po përkujtojmë një histori të aktivite-
teve në fushën e diturisë, të urtësisë, të
paqes; përkujtojmë historinë e Qendrës
së ngritjes shpirtërore të besimtarëve
myslimanë, vatër në të cilën besimtarët
myslimanë kanë pasur mundësi të zhvil-
lojnë dy segmente shumë të rëndësi-
shme: atë vertikal dhe atë horizontal;
vertikalen - pra lidhjen e krijesës/njeriut

me Krijuesin/Zotin e madhërishëm dhe
dimensionin horizontal,  pra ndërtimin e
raporteve të individit me shoqërinë. Në
fakt,  në xhami besimtarët edukohen të
adhurojnë vetëm Allahun madhëriplotë
dhe të respektojnë krijesat për hir të
Krijuesit. 
Është një fakt i pamohueshëm, të

cilin të gjithë ne kemi mundësi ta sho-
him dhe ta përjetojmë. Fjala është për
një bahçe që ka shumë lloje të trëndafi-
lave, sepse një bahçe e tillë  gjithnjë
është më e bukur nga një që ka vetëm
një lloj luleje. Te kjo xhami dhe te
shumë të tjera në diasporë po shohim
bahçe me trëndafila të ngjyrave, të gju-
hëve dhe kulturave të ndryshme, por që
kanë një ideal, një besim/iman, një
Kuran, një Kible dhe kështu po përje-
tojnë një harmoni të këndshme - Allahu
i përforcoftë në këtë drejtim. 
Pa dyshim që të gjitha këto punë të

mëdha e kanë vështirë të realizohen pa
pasur një promotor që do t’i udhëheqë
këto punë të mbara.  Në rastin konkret,
është Hoxha i nderuar Ahmed ef. Kajo-
shi i cili për tri dekada me radhë i shër-
beu Dinit të Allahut dhe besimtarëve në
përgjithësi.  Ahmed efendiut i dëshi-
rojmë jetë të gjatë, shëndet, që edhe më
tej shoqërisë sonë t’i sjellë suksese e be-
reqet. Pa harruar të falënderojmë edhe
Këshillin e xhamisë,  në krye me h. Ali-
riza Avzia, të cilët japin një kontribut të
çmueshëm në mbarëvajtjen e jetës fe-
tare këtu dhe më gjerë në diasporë. Në
mënyrë të veçantë shprehim falënderi-
met dhe mirënjohjet tona për autoritetet
e shtetit gjerman për këto mundësi të
ofruara ndaj besimtarëve myslimanë.
Të nderuar vëllezër, dhëntë Zoti që

Qendra Kulturore Islame në Frankfurt,
si dhe të gjitha xhamitë tjera kudo që
janë, të vazhdojnë t’i kultivojnë vlerat
dhe urtësitë islame në mënyrën më të
denjë,  më të kulturuar,  duke mbjellë
paqe, mirëkuptim dhe tolerancë në
mesin e besimtarëve myslimanë, si dhe
në mesin e njerëzve në përgjithësi.
Vetëm në këtë mënyrë do të mund të
mbajmë vital elementet ndërtuese të
identitetit tonë fetar, kombëtar dhe kul-
turor.

Allahu ju shpërbleftë të gjithëve për
pjesëmarrjen tuaj dhe durimin që tre-
guat. 
Zoti i bekoftë xhamitë dhe xhematet

tona – ka thënë në fund dr. Selver Xhe-
maili, Drejtor për Diasporë në kuadër të
BFI-së, në Frankfurt, në manifestimin
“40-vjetori i themelimit të QKI-së dhe
30-vjetori i veprimtarisë së imamit
Ahmet ef. Kajoshaj”.

Qytetit të Shkupit i është shtuar edhe
një doktor shkence nga fusha e studimeve
islame:
më 4 shtator, 2019, në Fakultetin për

Studime Islame në Universitetin Ndër-
kombëtar në Novi-Pazar, myftiu i Shku-
pit, Qenan ef. Ismaili, e ka mbrojtur me
sukses të lartë disertacionin e doktoratës
me titull "Aplikimi i metodave dhe mje-
teve bashkëkohore të mësimdhënies në
funksion të mësimit më cilësor në mej-
tepe". 
Komisionin e kanë përbërë:  prof. dr.

Sulejman Osmani (kryetar),  prof. dr.
Hasan Xhillo (anëtar),  prof. dr. Mevlud
Dudiç (mentor).
Komisioni e ka vlerësuar temën si një

punim të vetëm të këtij lloji që u bën
qasje bashkëkohore mejtepeve. Po ashtu,
Komisioni temën e ka vlerësuar si nevojë
të kohës dhe hulumtim shumë të rëndësi-
shëm, me rekomandime konkrete për
ngritjen e cilësisë së mësimit fetar.
Pas mbrojtjes me shumë sukses të

temës dhe diskutimit,  Komisioni e ka
vlerësuar lart disertacionin, duke e shpal-
lur kandidatin Doktor Shkence.

Qoftë kjo nxitje për të vazhduar edhe
më tepër në shërbim të mbarë shoqërisë
dhe të realizimit të aspiratave më të larta

– thuhet në komunikatën e Zyrës për In-
formim të Myftinisë së BFI të RMV-
Shkup.

Më 1 shtator, 2019, Venhar Selam
Arifi nga Radusha me sukses të shkël-
qyer e ka dhënë provimin e Hifzit para
Komisionit të Myftinisë së Shkupit. 
Kanë qenë të pranishëm: Kryetari i

BFI Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi, myftiu i Shkupit mr. Qenan ef.
Ismaili, kryetari i Kuvendit të BFI Fadil
ef. Ramadani, myftiu i Gostivarit hfz.
Shaqir ef. Fetahu, myftiu i Tetovës dr.
Qani ef. Nesimi, myftiu i Shtipit dr. Nasir
ef. Rexhepi dhe shumë besimtarë-xhe-
matlinj.
Manifestimi ka filluar me një ashere

nga Ahmet ef. Cilafi, ndërsa fjalët për-
shëndetëse i kanë paraqitur myftilerët e
Shkupit dhe të Tetovës, mr. Qenan ef.
Ismaili dhe dr. Qani ef. Nesimi.
Pas kësaj është dëgjuar një pjesë nga

Kurani famëlartë, nga xhuzi 30, dekla-
muar nga hafëzi i ri.
Kalimin me sukses të Hifzit, me një

paraqitje inspirative rasti, e ka përshën-
detur Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.

Rexhepi. Hafëzat – ka thënë ai – janë li-
dhshmëri me Muhamedin (a. s.), i cili
është hafëzi i parë. Pa fe nuk ka atdhe
(vatan) dhe këto dyja gjithnjë shkojnë ba-
shkë, përkatësisht feja dhe vatani kurrë
nuk ndahen, ka thënë ai.
Kryetari i BFI-së mandej i ka uruar

suksese hafëzit të ri, i bindur se ai do ta

ruajë me xhelozi Kuranin dhe dijet që ka
libri i shenjtë do t’i bart tek ymeti mysli-
man e më gjerë.
Në vazhdim Reis’ul-Ulemaja i ka do-

rëzuar Certifikatën e Hivzit hafëzit Ven-
har S. Arifi.
Duanë e ka bërë myftiu i Myftinisë së

Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Doktoron myftiu i Shkupit, Qenan ef. Ismaili

Radusha me hafëz të ri 
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Në prani të Kryetarit të BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, të myftiut të Shkupit mr.
Qenan ef. Ismaili, të kryetarit të Ku-
vendit të BFI Fadil ef. Ramadani, të
myftiut të Gostivarit hfz. Shaqir ef.
Fetahu, të myftiut të Tetovës dr. Qani
ef. Nesimi, të myftiut të Shtipit dr.
Nasir ef. Rexhepi, të kryetarit të Ko-
munës së Sarajit z. Blerim Bexheti dhe
të shumë hoxhallarëve nga Derveni,
më 1 shtator, 2019, ka filluar rindër-
timi i Xhamisë së Bojanës (Shkup),
komuna e Sarajit. Akti i nisjes së
punës është përcjellë me ashere (kën-
dim kuranor) nga nxënësi i Medresesë
Isa Beu, hfz. Burim Hamidi.
Për xhaminë e fshatit ka folur

imami i saj, Omer ef. Arsllani, ndërsa
me fjalë përshëndetëse janë paraqitur
myftiu i Shkupit, mr. Qenan ef.
Ismaili, dhe Kryetari i Komunës së
Sarajit, Blerim Bexheti.
Kryetari i Bashkësisë Fetare

Islame të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, në fjalën e tij ndër të tjera
ka thënë se Bojana përherë është dal-
luar si vatër e fesë dhe e kombit, me
shumë hoxhallarë me taban kombëtar,
të cilët kudo ku kanë punuar i kanë
dhënë dritë vetes, shqiptarisë dhe Isla-
mit në përgjithësi. Kreu i myslima-
nëve, Sulejman ef. Rexhepi, ka folur
edhe për rëndësinë e xhamive, për ba-
shkëpunimin e BFI-së me të gjitha
strukturat e pushtetit – që nga ato ko-
munale e deri tek ato të niveleve të
larta, si nevojë imediate për ruajtjen e
vlerave më sublime të jetës shoqërore-
politike (para së gjithash, fetare) në
këto hapësira e më gjerë.
Ceremonia është mbyllur me lexi-

min e disa ajeteve nga Kurani i shen-
jtë, nga Nexhmi Ferati. Duanë e
fillimit të punëve e ka bërë h. Shaqir
ef. Fetahu, myfti i Myftinisë së Gosti-
varit.

Falënderimi i takon Allahut (xh. sh.),
salavatet dhe selamet mbi Pejgamberin
(a. s.), mbi familjen, mbi shokët e tij dhe
mbi të gjithë ne si besimtarë.
I nderuar Kryetar i BFI të RMV,

Sulejman ef. Rexhepi, Myfti i ynë i
nderuar Qenan ef. Ismaili, mysafirë,
kolegë dhe i dashuri xhemat  i fshatit
Bojanë:  sot Bojana ka festë, sepse
vihet gur themeli i shtëpisë së Zotit.
Fshati Bojanë shtrihet në veripe-

rëndim të  Dervenit, rreth 23 km larg
Shkupit.  Ka mbi 700 shtëpi, me rreth
3.500 banorë - të gjithë të besimit islam
me përkatësi nacionale shqiptare. 
Sipas të dhënave arkivore, theme-

let e para të xhamisë në Bojanë janë
vënë në shekullin e 17-të,  më saktë në
vitin 1675, në kohën e Sulltan Meh-
medit IV, me dekret të Shejhul-Islam
Henefi Mehmet Efendi. Dekreti ka për-
fshirë hapjen e tri xhamive në Derve-
nin e Shkupit:  Bojanë, Çajlanë dhe
Rashçe.  Kjo është hera e tretë që Bo-
jana ndërton xhami.  
Në vitin 1890 xhamisë së atëher-

shme i bëhet edhe mejtepi nga ana e

djathtë,  krah më krah me Xhaminë.
Kjo xhami ka ekzistuar deri në vitin
1961.  Me iniciativë të xhematit të Bo-
janës, ndërtohet xhamia e re.  Në vitin
2004 Saqip Milaimi ndërton minaren e
re të Xhamisë, ndërsa në vitin 2007
ndërtohet edhe mejtepi i ri i Xhamisë.  
Hoxhallarët që kanë bërë detyrën e

imam-hatibit në Xhaminë e Bojanës
janë:  Mulla Rexhep ef. Bodi, viti
1810; Mulla Imer ef. Dibrani, 1856;
Mulla Hasan ef. Imeri, 1889; Mulla
Ibrahim ef. Imeri, 1908; Mulla Mustafa
ef. Hasani, 1951; Hfz. Nevzat ef. Ha-
sani, 1991; Mulla Vebi ef. Ismani; dhe
tani, Omer Arsllani. 
Më 15.04.2019  Këshilli iniciues

për ndërtimin e Xhamisë,  me pëlqimin
nga xhemati dhe nga organet  e BFI-së,
mori iniciativën për ndërtimin e xha-
misë së re, gur themeli i së cilës po
vihet sot. 
Allahu na ndihmoftë që sa më

shpejt ta ndërtojmë dhe ta gëzojmë së
bashku.

Omer Arsllani, imam-hatib 
i Xhamisë së Bojanës (Shkup)

Ka filluar rindërtimi i Xhamisë
së Bojanës (Shkup)

Allahu na ndihmoftë
Shkruan: Mr. Lutfi Nexhipi

“Medreseja Isa Beu” është
shkollë e mesme e orien-
tuar profesionale. Medre-

seja e tanishme e vazhdon traditën e
medresesë se dikurshme me të njëjtin
emër, e themeluar në shekullin XV (re-
spektivisht në vitin 1469, vit ky i përmen-
dur nga vetë Isa Beu në vakëfnamen e tij,
ku paralajmërohet ndërtimi i Medresesë),
me ardhjen e osmanlinjve në këto troje.
Ajo mban emrin e themeluesit të saj, Isa
Beut, i cili ka qenë i biri i Is’hak Beut.
Kjo medrese në të kaluarën ka prezan-

tuar institucionin më të lartë arsimor në
këtë vend dhe njihej si shkolla më e fam-
shme në Rumeli (Ballkan).
Medreseja që nga themelimi e deri më

sot ka pushuar së punuari disa herë, për
shkak se objekti i Medresesë është shka-
tërruar nga luftërat dhe fatkeqësitë tjera. 
Për herë të parë ka pushuar më 1689,

kur gjenerali austriak Pikolomini me
ushtrinë e tij e dogji Shkupin.

Për një periudhë të gjatë kjo vatër edu-
kativo-arsimore nuk punoi. Me iniciativën
e prijësve fetarë dhe intelektualëve të atë-
hershëm, më 1932 u rindërtua po në tokën
e Gazi Isa Beut afër xhamisë së tij të bukur.
Aty është ngritur ndërtesa moderne e Me-
dresesë, e quajtur me po të njëjtin emër, kë-
shtu që në vitin 1936 u krijuan kushte për
të filluar me punë të rregullt dhe do të va-
zhdojë të punojë deri në vitin 1941. 
Medreseja e Isa Beut gjatë kësaj periu-

dhe, përveç që bënte përgatitjen e kuadrit
në aspekt profesional, ajo në prioritet ki-
shte edhe rrafshin kombëtar, duke iu kun-
dërvënë edhe planit serbo-sllav që përmes
kinse reformave agrare të privonte mysli-
manët nga e drejta pronësore dhe njëkohë-
sisht t’i detyronte ata të shpërnguleshin në
Turqi. Në këtë rrafsh, Medreseja e Isa Beut
mbrojti idenë dhe parimin se myslimanët
e këtyre trojeve janë të fuqishëm në fenë
dhe kombin e tyre vetëm në vendin e tyre.
Këtë më së mirë e vërteton vetë fakti se në
vitin 1941 nxënësit e Medresesë Isa Beu,
në krye me pedagogun e tyre Bedri Ha-

midi, të veshur me uniformë kombëtare or-
ganizuan një protestë në Shkup, në për-
krahje të Shqipërisë. Gjithashtu, ishte
sfidues i përbetuar i asaj që njihej Medrese
e Aleksandrit, e cila prodhonte kuadro jo
në dobi të Islamit dhe të myslimanëve, por
në dëm të tyre, nga vetë fakti se në atë me-
drese nuk kishte asnjë mësimdhënës my-
sliman, qoftë edhe në lëndët fetare. 
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Bo-

tërore dhe instalimit të sistemit monist në
trojet mbarëshqiptare ku jetonin myslima-
nët në Ballkan, në njërën anë dhe, në anën
tjetër,                 mosfunksionimi i asnjë me-
dreseje në këto troje, vështirësoi frymë-
marrjen e Islamit dhe të myslimanëve në
vendin tonë. Andaj, për t’u liruar nga kjo
frymëmarrje e rënduar dhe për të ruajtur
kontinuitetin e vlerave islame, Bashkësia
Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë
(së Veriut) në fund të viteve shtatëdhjetë
dhe në fillim të viteve tetëdhjetë me ndih-
mën e dashamirësve të shumtë të mësim-
besimit islam në këto troje, duke parë si
nevojë imanente dhe si rrugëdalje të vetme

sistemin e mëvetësishëm arsimor, nisi iniciativën
për rithemelimin e Medresesë Isa Beu. Theme-
limi i Medresesë Isa Beu ka ndodhur në kushte
dhe rrethana të vështira politike, shoqërore dhe
ekonomike, ngase në këtë periudhë dominonte
sistemi i egër totalitar komunist. 
Duke marrë parasysh këto rrethana të vë-

shtira, iniciativa për themelimin e kësaj vatre
edukativo-arsimore hasi në peripeci të shumta të
natyrave të ndryshme, por falë Allahut (xh. sh.),
vullnetit dhe këmbëngulësisë së besimtarëve
islamë në këto troje, iniciativa u kurorëzua me
sukses në vitin 1984, kur edhe u hapën dyert e
kësaj shkolle për gjeneratën e parë. 
Plot 35 vjet mbushen nga themelimi i Me-

dresesë Isa Beu. Kjo medrese do të përfaqësojë
zërin e myslimanëve shqiptarë brenda Maqedo-
nisë dhe jashtë saj, madje në disa raste do të jetë
zëri i vetëm i kauzës sonë fetare dhe kombëtare.
Medreseja Isa Beu, me veprimtarinë e saj ar-

simore-fetare shumë të suksesshme, sikundër
edhe me aktivitetet e saj të gjithëmbarshme, në të
gjitha format e mundshme, dha kontribut të pa-
zëvendësueshëm dhe të pakrahasueshëm komfor
zhvillimit të gjithëmbarshëm të arsimit fetar në
këtë periudhë në RMV. Medreseja Isa Beu me
veprimtarinë arsimore-edukative, si dhe me akti-
vitetet e saj të gjithëmbarshme, dha kontribut të
pakontestueshëm edhe për kauzën kombëtare.
Edhe pse në fillim qëllimi i hapjes së kësaj

vatre edukativo-arsimore ishte përgatitja kadro-
vike për nevojat e BFI të RM (sot: RMV), me
punën e saj kjo medrese dëshmoi për rezultatet e
suksesshme dhe shumë shpejt u paraqit nevoja
që kjo qendër e arsimimit islam të jetë qendër e
arsimimit islam ballkanik. Kështu që Medreseja
e Isa Beut, duke hapur dyert për arsimim edhe
për nxënës nga vendet tjera ballkanike  si: Shqi-
përia, Kosova, Bullgaria, Mali i Zi, Sanxhaku,
Presheva dhe nga diaspora, edhe praktikisht dë-
shmoi për vlerat dhe kualitetin e saj.
Pa dyshim se Medreseja Isa Beu ka qenë dhe

më tutje ngel shkollë e traditës së shkëlqyer -
kultivuese e mirëfilltë e vlerave fetare, morale
dhe shkencore, duke ndjekur rrugën e metodo-
logjinë shkencore islame. Ajo ka arritur suksese
të pamohueshme në vetëdijesimin dhe afirmimin
e myslimanëve në këto treva. Ajo është bartëse
dhe garanci e mësimeve të shëndosha islame,
duke mbrojtur bijtë dhe bijat tona nga devijimet
sektare dhe të ngjyrave të tjera, të cilat rëndë
dëmtojnë Islamin dhe myslimanët. Angazhimi i
Medresesë në përgatitjen e kuadrove fetare dhe
thirrësve të Islamit është aq i madh,  saqë sot nxë-
nësit e Medresesë në mbi 80 për qind të xhamive
në vendin tonë dhe jashtë saj e kryejnë detyrën e
imamit, të mësimdhënësit fetar, ose janë të an-
gazhuar në institucionet e BFI, po ashtu edhe në
institucionet shtetërore - nga administrata, deri te
kori diplomatik. Prandaj, investimi që ka bërë
popullata në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e këtij
institucioni është duke iu kthyer në mënyrën më
të mirë. 

Roli i Medresesë Isa Beu 
në ngritjen e vlerave edukativo-arsimore te shqiptarët

MEDRESEJA ISA BEU 1984/1469

Plot 35 vjet mbushen nga themelimi i Medresesë Isa Beu. Kjo medrese do të përfaqësojë zërin e
myslimanëve shqiptarë brenda Maqedonisë dhe jashtë saj, madje në disa raste do të jetë zëri i vetëm i

kauzës sonë fetare dhe kombëtare.



Shkruan: Ibrahim Idrizi, 
Drejtor i Medresesë Isa Beu

Me ndihmën e Allahut të
Gjithëfuqishëm, në vitin
1984,  në krye me Res’ul-
Ulemanë tonë të nderuar

h. Sulejman ef. Rexhepi dhe disa figu-
rave të tjera të asaj kohe, si  dhe të një
grupi nismëtarësh të përhapjes së Fjalës
së Allahut dhe të Dijes së Tij,  u bë ri-
hapja e medresesë “Isa Beu” (MIB) në
Shkup, me motivacionin:  për ngritjen
dhe zhvillimin institucional të Islamit
në Maqedoninë e Veriut. 
Edhe pse Medreseja me këtë emër

qe themeluar nga Perandoria Osmane
pesë shekuj më parë,  ajo nga viti 1984
paraqitet në formën e organizimit insti-
tucional të mirëfilltë, si shkollë e
mesme profesionale islame. Nevoja e
domosdoshme ishte ëndërr e kahmot-
shme e shumë breznive që dëshiruan ta
shohin Islamin si predikim të hapur pu-
blik, por fatkeqësisht këtë ëndërr nuk e
panë si realitet. Sot kjo nevojë e domo-
sdoshme është bërë realitet dhe gëzon
qindra mijëra myslimanë të Maqedo-
nisë, Kosovës, Shqipërisë, Luginës së
Preshevës etj. 
Gjatë kohës së ekzistimit 35-vjeçar

Medreseja Isa Beu dëshmoi se është ne-

vojë e domosdoshme për ekzistimin dhe
zhvillimin e Islamit në këto troje. Nëse
dëshirojmë të flasim për ecurinë dhe
rrjedhat e zhvillimit të saj, do të na
duhen ditë të tëra dhe nuk do të mund
ta rrumbullakojmë veprimtarinë e saj.
Por, vetëm do të themi se nismëtarët
dhe veprimtarët e saj po realizojnë një
qëllim hyjnor dhe shekullor për popul-
latën myslimane në këto troje. Ata që
themeluan dhe ata që punojnë në këtë
institucion nuk e njohin disfatën, pran-
daj rreziqet vetëm se i forcojnë ata. Kjo
kala e diturisë islame shpresojmë se do
të vazhdojë  të jetë fanar  që do t’ua
ndriçojë ardhmërinë edhe shumë  gje-
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neratave të reja.  
Që nga themelimi, në bankat shkol-

lore të Medresesë Isa Beu kanë kaluar
5.774 nxënës, ndërsa kanë diplomuar
2.943 nxënës;  prej tyre, 1.349 femra. 

KTHESË REVOLUCIONARE NË
RUAJTJEN E ISLAMIT TRADICIONAL

Nëse bëjmë një krahasim se si dhe
sa është zhvilluar Islami pas themelimit
të Medresesë, do të shohim se kemi një
kthesë revolucionare.  Para themelimit
të këtij institucioni edukativo-arsimor
islam, në mbarë territorin e Maqedonisë
detyrën e imamit e ushtronin hoxhallarë
të mejtepeve klasike dhe vetëm me di-
turi nga leximi i Kuranit fisnik, me di-
turi  të mangëta mbi zbatimin e faljeve
- lutjeve ditore, sheriatit, ahlakit, akaidit
e tjerë. Sot në mbi 90% të territorit të
Maqedonisë detyrën e imamit e
ushtrojnë profesionistë, hoxhallarë të

dalë nga gjiri i kësaj kalaje të diturisë
dhe moralit islam. Në mbi 750 xhami të
R. së Maqedonisë së Veriut  Islamin si
imamë, hatibë dhe mualimë e ligjërojnë
mbi 600 ish-nxënës të Medresesë Isa
Beu. 
Prezantimi i Islamit më nuk është

një ,,vazife” e thjeshtë, siç ishte më parë
- me dituri elementare fetare në detyrën
e imamit etj., për shkak se tani imamët
tanë janë të pajisur me dituri në të gjitha
fushat ku Islami kërkon dituri dhe prak-
tikim. Krijimi i një rrjeti të këtillë të ho-
xhallarëve është  mjeti dhe metoda më e
duhur e vendosjes së tij si sistem sho-
qëror te masat e gjera popullore. Vetëm
me hoxhallarë të cilët kanë kryer Me-
dresenë dhe kanë mësuar të gjitha lën-
dët ku nevojitet zbatimi apo praktikimi
i Islamit,  mund të themi se jemi në rru-
gën e duhur të zbatimit të Islamit kon-
form nevojave të kohës dhe zhvillimit.
Shtrohet pyetja hipotetike: a mund ta

ngreni vetëdijen e tjetrit, kur nuk jeni
pajisur me dituri dhe ngritje të duhur
për veten? 
Medreseja Isa Beu u përdëftua si

prodhuese dhe kultivuese më e mirë e
vlerave që kultivojnë Islamin real dhe
të dobishëm për gjithë njerëzit. Në këtë
drejtim, puna dhe lufta e saj ishin në dy
drejtime: njëra ka ecur në ngritjen e vle-
rave edukativo-arsimore islame te të
rinjtë tanë, e tjetra në zmbrapsjen e ndi-
kimeve të huaja, si degjenerime, të cilat
edhe sot i kundërvihen Islamit për ta
zmbrapsur nga rruga e vërtetë.
Në këtë drejtim u bëm ballë të gjitha

barrierave dhe sfidave që vinin dhe
vijnë nga keqdashësit e Islamit ose të
sekteve të ndryshme, të përgatitur në
kuzhinat jashtë islame,  me qëllim që t’i
bëjnë dëm Islamit dhe ta mposhtin atë
me vetë materialin ,,e ashtuquajtur
islam”. Bashkësia Fetar Islame e Maqe-
donisë, përmes kuadrit të Medresesë i

Zbatuam Fjalën e parë të Krijuesit:
“Lexo me emrin e Zotit tënd...”

MEDRESEJA ISA BEU DHE SHTRIRJA E SA J FIZIKE

MIB u përdëftua si prodhuese dhe kultivuese më e mirë e vlerave që kultivojnë Islamin real dhe të dobishëm
për të gjithë njerëzit. Në këtë drejtim, puna dhe lufta e saj ishin në dy drejtime: njëra ka ecur në ngritjen e

vlerave edukativo-arsimore islame te të rinjtë tanë, e tjetra në zmbrapsjen e ndikimeve të huaja, si
degjenerime, të cilat edhe sot i kundërvihen Islamit për ta zmbrapsur nga rruga e vërtetë. 
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bëri ballë kësaj sfide famëkeqe,  e cila
me të vërtetë është një rrezik i madh për
zhvillimin e Islamit  në rrugën institu-
cionale në këto troje. Po të mos kishte
qenë Medreseja,  këto struktura do të
gjenin tokë të palëvruar dhe do t’i mbil-
lnin idetë e tyre, të cilat do të ishin
shkatërrim i vërtetë si për Islamin e vër-
tetë,  ashtu edhe për popullatën. Sa i
rëndësishëm është ky parandalim i tyre,
dëshmon situata e krijuar në Lindjen e
Afërt e gjetiu etj.,  ku si pasojë e vepri-
mit të tyre kemi gjakderdhje dhe shpër-
ngulje masive të vetë pjesëtarëve të
Islamit. Jemi koshientë se kemi luajtur
një rol të rëndësishëm në ruajtjen e Isla-
mit të mirëfilltë si vlerë edukativo-mo-
rale të ngritur mbi shtyllat e Kuranit
fisnik dhe traditën e Muhamedit
(s.a.v.s.), në kuadrin tradicional,  në
këto hapësira.
Patjetërsueshmëria e Medresesë si

institucion legjitim edukativo-arsimor
islam i BFI-së mund të kalkulohet
vetëm nëse e kalkulojmë munge-
sën e saj! Paramendoni çka do të
kishte ndodhur nëse nuk do ta
kishim themeluar Medere-
senë në Maqedoni? Lojërat
e fëlliqura të grupeve të
ideologjive të ndryshme
do të luanin si të donin
me popullatën tone my-
slimane. Kështu, vijmë
në konkludim se përmes
Medresesë Isa Beu ne
zbatuam Fjalën e parë të
Krijuesit “Lexo me
emrin e Zotit tënd, i cili
krijoi (çdo gjë)“… ( El-
Alak) dhe parandaluam
shumë gjëra negative të cilat
do të kishin ndodhur me mun-
gesën e saj. Për këtë edhe një herë
falënderoj themeluesin, BFI-në,  në
krye me Reis’ul-Ulemanë dhe organet e
saj, siç janë myftinitë dhe mbi 100 më-
simdhënës,  të cilët për këto vite dhanë
një kontribut të madh në edukimin dhe
arsimimin e brezit të ri të teologëve-ho-
xhallarëve. Zoti i shpërbleftë me të
mirat e Tij si në këtë botë,  ashtu edhe
në botën tjetër.
Pra, domosdoshmëria e ekzistimit të

Medresesë  dhe shtrirja e saj përfshijnë
edhe  një  segment  që është shumë i
rëndësishëm për jetësimin e Islamit si
normë shoqërore! Cili është ky seg-
ment? Jemi krenar që sëpari herë në hi-
stori kemi mundur që përmes këtij
institucioni edukativo-arsimor ta inte-
grojmë edhe femrën si bashkudhtare e
patjetërsueshme e mashkullit në jetë.

Ky rrugëtim i fuqishëm na bën edhe më
të sigurt se kemi filluar reformimin e
jetës, e cila femrën shqiptare në veçanti
dhe myslimanen në përgjithësi e mar-
gjinalizoi pa të drejtë, se edhe ajo duhet
të jetë hisetare në ngritjen e vlerave të
Islamit në çdo fushë të jetës. Çka para-
qet  Islami nëse nuk mund t’i integrojë
të gjitha përbërësit si popullatë? Nëse
mbështetemi te disa elemente të mbrap-
shta tradicionale,  ne do t’i kishim bërë
hile vetë Kuranit fisnik, sepse i Madhë-
rishmi ka precizuar se nuk i ndan my-
slimanet dhe myslimanët në të drejta
dhe obligime kur është fjala për mësi-
min, ndonëse ato kanë të drejtat dhe
përparësitë e tyre,  secili në mundësitë
pisko-fizike dhe gjinore. Edhe në këtë
drejtim, ne kemi kryer një mision të
lartë  që ofron kah imanenca e Tij,  Al-

lahu i Madhëruar, që kundërshton çdo
dallim në të drejta dhe obligime kur
kemi të bëjmë me zbatimin e normave
të Tij. 
Cilën pozitë do të mund ta kishte

njëriu në jetë nëse i përjashton femrat
nga vetë jeta? Nëse Krijuesi i  Univer-
seve ka caktuar hisetare në të drejta,
kush jemi ne që t’i privojmë nga të drej-
tat e tyre. Perkujto se sa i zemëruar
mbeti Omer ibn Hatabi kur kujtohej se
sa ,,padrejtësisht kishte vepruar ndaj
gjinisë femërore para se të pranonte
Islamin”. 

Kjo sintagmë sot na bën krenarë dhe
të pamposhtur në realizimin e misionit
penjgamberik që femrës së pari herë në
histori i dha të drejtën e pronës, diturisë,
besimit, jetës shoqërore dhe barazisë në
kryerjen e detyrave të shenjta familjare
dhe shoqërore. Falë këtij synimi,  ne
vendosëm mekanizma për përfshirjen e
saj edhe në Medresenë Isa Beu.  Shkupi,
Tetova, Gostivari më veç lulëzojnë si
qendra ku edukohet dhe shkollohet
femra myslimane. Ky veprim ka rrënjo-
sur edhe më fort nevojën e ekzistimit të
Institucionit dhe e ka shtuar rëndësinë
historike të rolit të tij. Pas disa vitesh,
kur do të kemi gati në çdo institucion
femra të shkolluara nga kjo Medrese, do
të mund të themi se arritëm që Islamin
ta lansojmë në pjesën më të ndjeshme të
jetës - ta fusim në ato pore të jetës ku
nuk ishte më parë. 
Reflektimi  ynë është madje edhe

gjithëpërfshirës. Nga ky ndikim ne
kemi femra me veshje islame edhe
në shkolla të tjera. Është këna-
qësi kur shohim shkollare me
veshjet tona të punësuara si
mualime, në ente dhe mi-
nistri të ndryshme, ar-
simtare, profesoresha,
edukatore etj. Medre-
dresantet tona në të
ardhmen duhet të
jenë bartëset më të
fuqishme të fjalës  së
shenjtë. Duke marrë
parasysh rolin e tyre
si nënë dhe bashkë-
shorte,  jemi të sigurt
se në të ardhmen femra
medresante do të luajë
një rol edhe më të rëndësi-

shëm në kultivimin e vlerave
islame në vetë familjet e tyre.

Dhe, nëse kushtimisht kemi fa-
milje të shëndosha islame,  ne kushti-

misht do të mund ta vendosim edhe
shoqërinë islame në rrafshin më të
gjerë. Përfundimisht, funksionimi i pa-
raleleve për vajza në Shkup, Tetovë,
Gostivar - dhashtë  Zoti edhe në qytete
të tjera - përspektivën tonë e bën më të
qartë dhe më të kapshme si realitet ba-
shkëkohor. 

PARALELJA E SHTRIRË PËR VAJZA 
NË TETOVË

Edukimi i femrës zë një vend të rën-
dësishëm në Medresenë Isa Beu dhe që
në fillim, siç përmendëm, kemi pasur
integrimin dhe përfshirjen e saj në ra-
dhët e Medresesë si nxënëse me korre-
spodencë. Por, me kalimin e kohës dhe

me krijimin e kushteve, Bashkësia Fe-
tare Islame e RMV e realizon në prak-
tikë këtë ëndërr të kahmotshme dhe në
vitin shkollor 2004/05 hapet paralelja e
vajzave me mësim të rregullt në Tetovë.
Ndërsa në vitin shkollor 2007/08 diplo-
moi edhe gjenerata e parë në këtë para-
lele. Në vitin shkollor 2017/18
diplomon edhe gjenerata XII      (e dym-
bëdhjetë) e kësaj paralele.  Sot numri i
përgjithshëm i vajzave që shkollohen
me mësim të rregullt në këtë paralele
arrin në 168 nxënëse.
Në vitin shkollor 2007/08 Bashkësia

Fetare Islame e vuri edhe gurëthemelin
e parë për ndërtimin e objektit të ri për
këtë paralele,  pasi që objekti i mëpar-
shëm nuk i plotësonte kushtet për zhvil-
limin e procesit të mirëfilltë
edukativo-arsimor. Kështu që në vitin
shkollor 2009/10 nxënëset e kësaj para-
lele vitin shkollor e kanë filluar në ob-
jektin e ri, hapja solemne e të cilit u bë
më 31 tetor 2009. Në këtë paralele deri
me tani kanë diplomuar 457 nxënëse.

PARALELJA E SHTRIRË PËR VAJZA
NË SHKUP

Me vendim të Bashkësisë Fetare
Islame, në vitin shkollor 2006/07 hapet
paralelja e vajzave me mësim të rregullt
në Shkup. Në mungesë të hapësirës së
objektit, edhe pse interesimi për t’u reg-
jistruar në këtë paralele ishte i madh, në
këtë paralele për çdo vit shkollor është
pranuar nga një klasë. Ndërsa prej vitit
shkollor 2009/2010,  duke parë intere-
simin e madh të kandidatëve për t’u reg-
jistruar në këtë paralele, Bashkësia
Fetare Islame bën pranimin nga dy
klasë në vitin e parë,  ndërsa në vitin
shkollor 2016/17 pranohen tri klasë në
vitin e parë. Në vitin shkollor 2017/18
pranohen përsëri vetëm dy klasë në
vitin e parë,  ashtu siç qëndron në Sta-
tutin e Shkollës, dhe ashtu vazhdon
edhe në vitin shkollor 2018/19. Kështu
që numri i përgjithshëm në  katër vitet
për vitin shkollor 2018/19 arrin numrin
e 201 nxënëseve. Edhe në këtë vit
shkollor nxënëset e kësaj paralele pro-
cesin edukativo-arsimor e zhvillojnë në
objektin e Kapan-Hanit. Mendojmë se
në të ardhmen  Bashkësia Fetare Islame,
edhe për këtë paralele, sikurse të asaj në
Tetovë dhe Gostivar, do të vëjë gurthe-
melin e një objekti të ri dhe në këtë më-
nyrë do të mund të plotësohen të gjitha
kërkesat e të interesuarëve për t’u regji-
struar në këtë vatër arsimore, në njërën
anë, dhe në anën tjetër do të plotësohen
të gjitha kushtet për mirëvajtje më të

suksesshme të zhvillimit të procesit
edukativo-arsimor.  Në vitin shkollor
2018/2019  Paralelja për Vajza në
Shkup nxjerr gjeneratën X (e dhjetë) të
maturanteve. Në këtë paralele deri më
tani kanë diplomuar 394 nxënëse.
Paralelja e Shtrirë për Vajza në Go-

stivar
Duke pasur parasysh se vetëm një

femër e edukuar në frymën islame do të
jetë e gatshme t’u përgjigjet sfidave të
kohës, Bashkësia Fetare Islame në vitin
shkollor 2008/09 hap edhe paralelen e
tretë me radhë të vajzave në Gostivar.
Për fillim pranohet vetëm një klasë me
20 nxënëse. Ndërsa nga viti shkollor
2009/10 dhe  këndej në këtë paralele u
pranuan  nga dy klasë dhe se numri i
përgjithshëm i nxënësve që shkollohen
në këtë paralele arrin në 160 nxënëse.
Këtë vit shkollor 2018/19 dega e shtrirë
e vajzave në Gostivar po nxjerr gjene-
ratën VIII (e tetë) të femrave dhe me
këtë kjo paralele shënon përmbajtjen,
kujtimin dhe momentin e pashlyeshëm
në ndërtimin e vetëdijes fetare të fem-
rës në shoqëri. Vlen të theksohet se me
18.04.2014 Bashkësia Fetare Islame
vuri gurthemelin për ndërtimin e objek-
tit të ri të kësaj paraleleje. Në vitin
shkollor 2018/19 nxënëset e kësaj para-
lele u vendosën në objektin e ri, hapja e
të cilit u  bë në mënyrë solemne me
27.09.2018. Në këtë paralele deri më
tani kanë diplomuar 243 nxënëse.
Paralelja e Shtrirë për Djem në Shtip
Duke pasur parasysh ngritjen e vle-

rave fetare islame të myslimanëve të
Maqedonisë Veriore të lindjes, si dhe
mungesën defecitare kadrovike të kësaj
ane, Bashkësia Fetare Islame e RMV
vendos që edhe në këtë rajon të hap pa-
ralele për djem të Medresesë Isa Beu.
Kështu që në vitin shkollor 2005/06 fil-
lon me mësim të rregullt kjo paralele.
Sot, në vitin shkollor 2018/19 numri
përgjithshëm i nxënësve që shkollohen
në këtë paralele arrin në 59 nxënës. Më-
simi, në dallim nga paralelet tjera të
Medresesë, zhvillohet në turqisht dhe
në maqedonisht. Kjo paralele është e
tipit me konvikt. Në këtë vit shkollor
2018/2019 në këtë paralele diplomon
gjenerata XI (e njëmbëdhjetë) me
radhë,  numri i të cilëve është 17 nxë-
nës. Në këtë paralele deri më tani kanë
diplomuar 160 nxënës.    
Për ta përfunduar këtë artikull për

Medresenë, është me rëndësi të poten-
cojmë se Bahkësia Fetare Islame e
RMV kohëve të fundit është duke bërë
investimin më të madh në të gjitha
aspektet në drejtim të krijimit të ku-

shteve sa më të mira të ngritjes së vle-
rave edukativo-arsimore te gjeneratat e
reja. Në veçanti, dëshirojmë të thek-
sojmë hapin e madh që e ka ndërmarrë
me inkuadrimin e femrës myslimane në
procesin e rregullt edukativo-arsimor,
respektivisht, me hapjen e degëve të
Medresesë Isa Beu për vajza në Shkup,
Tetovë dhe në Gostivar,  si dhe degën e
djemve në Shtip. Ky, pra, është një hap
i madh i  Bashkësisë Fetare Islame në
zgjerimin e rrjetit të shkollimit të fem-
rës, sepse krahas mashkullit, ajo me
edukatë islame dhe me mësim-besimin
fetar do ta edukojë edhe femrën si një
bashkudhëtare e rëndësishme e njerëzi-
mit në jetë. Duke pasur parasysh rolin e
saj në familje,  ku apriori fillon të zba-
tohet edukata për brezin e ri, këto para-
lele, mendojmë se do të japin një
kontribut tejet të rëndësishëm në këtë
drejtim. 
Kuptohet, rol të rëndësishëm në të

gjitha këto aktivitete ka, pa dyshim,
vetë BFI-ja si themeluese e Medresesë
Isa Beu.
Nëse i rrumbullakojmë pikësynimet

dhe perpektivat e Medrsesë Isa Beu në
vendin tonë,  do të mund të shtojmë disa
konkluzione:
1. Medreseja Isa Beu mbetet një in-

stitucion edukativo-arsimor ku mësim-
dhënësit bartin diturinë dhe edukatën
islame te nxënësit, ndërsa nxënësit e
bartin këtë dituri dhe moral te popullata
përmes të shërbyerit si imamë, mua-
limë, hatibë ose përmes kontaktakteve
që kanë me njerëzit.
2. Institucioni Medrese është sino-

nim për shkollë elite, ku profesorët dhe
pedagogët kryejnë në mënyrë të organi-
zuar mësim-besimin e fesë islame, me
tendencë që kushtet materiale dhe pe-
dagogjike të rriten dhe të përmirësohen
vazhdimisht,  me një karakteristikë të
veçantë nga vetë besimtarët islamë e jo
nga shteti,  siç edhe duhet të jetë.
3. Me shtimin e edukimit të femrave

dhe me përmirësimin e cilësisë përgati-
tore në përgjithësi,  tentojmë të arrijmë
të rangohemi në një shkollë e cila është
privilegj mbi të gjitha shkollat e mesme
në territorin e Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut.
4. Sa më shumë kuadër cilësor do të

mund të nxjerrim në treg, aq më shumë
do të përhapim Islamin institucional,  që
është edhe synim i të gjithëve në Ba-
shkësinë Fetare Islame  dhe për kundër-
vlerë do të kemi mbështetje më të
madhe materiale dhe morale,  si kusht i
vetëm për ekzistencën dhe zhvillimin e
vetë institucionit Medrese.
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Shkruan: Dr. Taxhedin BISLIMI

Medreseja “Isa Beu” në
Shkup,  më konkretisht
Shkolla e Mesme Medre-
seja Isa Beu, tanimë është

jo vetëm një emër i njohur tek popullata
jonë islame në Ballkan, porse ajo falë
Zotit dhe kontributit të dijetarëve islamë
në shekuj, sot është shndërruar edhe në
markë, në brend, që simbolizon Islamin,
diturinë, kulturën dhe civilizimin jo
vetëm mes nesh,  por edhe në mbarë rru-
zullin tokësor. Prandaj, ndiej për obligim
edhe islam, por edhe moral, që në pika të
shkurtra t’i rikujtoj besimtarët islamë për
themelimin dhe themeluesin e kësaj qen-
dre edukativo-arsimore në trojet tona.

KUSH ISHTE GAZI ISA BEU?

Gazi Isa Beu ishte i biri i Gazi Is’hak
Beut dhe nip i Pashë Jegit Beut, çliruesit
dhe komandantit të parë për Shkupin dhe
rrethinën e tij. Gazi Isa Beu ishte ko-
mandanti i tretë i rrethit të Shkupit. Gazi
Isa Beu në këtë post pasoi gjyshin (Jegit
Beun) dhe babanë e tij (Is’hak beun),
edhe atë në periudhën e sundimit të Sul-
ltan Muratit II (1421-1451) dhe të birit të
tij, Sulltan Fatih Mehmetit II (1451-
1481). 
Gazi Isa Beu ishte njëri nga persona-

litetet më të shquara të shekullit XV- në
trojet ballkanike. Megjithatë, për fat të
keq, nuk kemi të dhëna as për datëlindjen
e tij, e as se ku dhe kur ka vdekur. Në

mbishkrimin që gjendet në hyrjen e xha-
misë së Gazi Isa Beut në Shkup, që është
nga viti 1475/6, Gazi Isa Beu përmendet
si i ndjerë, kurse hulumtuesi Muhamed
Muedinovic mendon se varri i tij është
afër “Careva Xhamia” në Sarajevë.

VEPRIMTARIA E ISA BEUT NË
BALLKAN 

Të dhënat historike që e shënojnë ve-
primtarinë e Gazi Isa Beut janë dëshmi
për personalitetin e tij, për vizionin e tij
dhe për kontributin e tij për zhvillimin e
Islamit dhe të popullatës së këtyre tro-
jeve. Isa beu kishte ushtruar edhe shumë
funksione politike e ushtarake në këto
troje, por ajo që e bëri të pavdekshëm fi-
gurën e tij është humanizmi dhe kontri-
buti i tij në hapjen e institucioneve
edukativo-arsimore. 
Nga tiparet e Gazi Isa Beut ishte bu-

jaria e tij, andaj Gazi Isa Beu për mirëm-
bajtjen e objekteve bamirëse pas vete ka
lënë shumë pasuri të patundshme si: ara,
vreshta, mullinj, dyqane, hane etj. të cilat
ishin regjistruar në Vakëfnamen e tij, të
redaktuar në vitin 1462. Në Vakëfnamen
e tij ai kishte shënuar të gjithë detajet e
vakëfit, si mënyrën e menaxhimit të pro-
nës, dedikimin e të ardhurave të atij va-
këfit dhe segmente të tjera, që janë
dëshmi për nivelin e lartë administrativo-
juridik të asaj kohe. Bamirësitë e Gazi
Isa Beut shtriheshin, dhe sot e kësaj dite
ekzistojnë (aq sa ka ngelur prej tyre), në
shumë vende të Ballkanit, por bamirësitë
dhe veprat e tij madhore i kishte fokusuar
në Shkup, andaj mban thënia: “atë që ki-
shte bërë Gazi Husref Beu për Saraje-
vën, Gazi Isa Beu e kishte bërë për
Shkupin”. Në Shkup dhe rrethinë kishte
ngritur një infrastrukturë të bujshme,
duke lënë shumë objekte bamirëse. Pasu-
ria e tij e shndërruar në vakëf për mirëm-
bajtjen e objekteve dhe institucioneve që
kishte ngritur në Shkup dhe rrethinë reg-
jistrohet në Vakëfnamen e tij të Shkupit,
e cila ishte vërtetuar dhe redaktuar në
vitin 1469.
Nga Vakëfnamja e Gazi Isa Beut në

lidhje me vakëfin e Shkupit kuptohet se
ai në këtë nënqiell kishte ngritur një me-
drese dhe hanika (teqe). Për mirëmbajt-
jen e tyre kishte lënë vakëf këto pasuri:
Fshatin Kuçevisht dhe Draçevë (afër
Shkupit), e që ishin pronë e tij personale;
3 çifligje; 2 kopshte brenda në Shkup; 1
çifte hamam (për burra dhe për gra),  që
ekziston edhe sot e kësaj dite në qendër të
Çarshisë së Vjetër të Shkupit dhe një
hamam në Tetovë; më shumë se 10 mul-
linj; mbi 100 dyqane;  15 dhoma; 1 kar-

Gazi Isa Beu, themelues
institucionesh edukativo-arsimore

Të dhënat historike që e shënojnë veprimtarinë e Gazi Isa Beut janë dëshmi për
personalitetin e tij, për vizionin e tij dhe për kontributin e tij për zhvillimin e Islamit dhe

të popullatës së këtyre trojeve.
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vansaraj; Kapan-Hanin (Shkup), me të
gjithë dyqanet përreth tij, që ekziston sot
e kësaj dite dhe është në gjendje të mirë,
që kohëve të fundit kthehet në pronësi të
Bashkësisë Fetare  Islame  të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, ku momenta-
lisht,  në një pjesë të tij,  funksionon Pa-
ralelja e Shtrirë e Medresesë Isa Beu -
Paralelja e Vajzave; 1 bibliotekë.
Në bazë të Vakëfnames së Isa Beut,

të gjitha këto pasuri ai i ka lënë për mi-
rëmbajtjen e Medresesë dhe të hanikas
(teqesë) së saj. Nuk e përmend Xhaminë
(Isa Beu),  sepse,  sipas mbishkrimit, që
gjendet mbi portën e hyrjes së Xhamisë,
Xhamia është ndërtuar pas vdekjes së tij,
me porosinë që ka lënë.

MEDRESEJA E ISA BEUT

Gjatë kohës sa ishte gjallë Isa Beu,
për nevojat e përgatitjes kadrovike
islame, përreth Xhamisë Isa Beu kishte
ndërtuar edhe një medrese. Sipas të dhë-
nave historike, ajo ishte një ndër medre-
setë më të njohura dhe më të bukura të
këtij nënqielli. Në Vakëfnamen e tij Isa
Beu thotë: “Dhe të ndërtoj një medrese
për njerëzit e ditur, e cila përbëhet prej
10 dhomave.” Se Medreseja Isa Beu
ishte një ndër më të njohurat dhe më të
bukurat, e vërteton edhe udhëpërshkruesi
Evlija Çelebi. Medreseja ishte e ndërtuar
me material të fortë (gur dhe tulla), de-
risa në tetor të vitit 1689  gjenerali au-
striak i kishte vënë flakën tërë Shkupit
dhe mes tjerash kishte djegur edhe Me-
dresenë Isa Beu, bashkë me xhaminë dhe
objektet tjera shoqëruese. 

MEDRESEJA QENDRORE E
REFORMUAR E ISA BEUT

Më pas, pikërisht në vendin e saj së-
rish ishte ngritur Medreseja, por me ma-
terial të dobët. Kjo nxiti besimtarët islam,
respektivisht, Ulema-Mexhlisin e Shku-
pit, që në vitin 1934, të ndërtojnë ndër-
tesë tjetër për nxënësit, kurse ajo u
rinovua dhe u meremetua dhe shërbente
për kuzhinë dhe restorant të Medresesë.
Kështu, me vendimin e Këshillit të

Shkupit nr. 2872 të datës 13 maj 1936
dhe me pëlqimin e Ministrisë së Arsimit
nr. 31240/36 të datës 29 gusht 1936, më
2.10.1936 në mënyrë solemne bëhet pë-
rurimi i ndërtesës së re të Medresesë së
Isa Beut,  tashmë me emrin “Medreseja
qendrore e reformuar e Isa Beut”. Kjo
medrese pas Luftës së Dytë Botërore pu-
shoi së vepruari.  Ndërtesa, ndërkaq, u
rrënua gjatë tërmetit 1963.
Të theksojmë se hapja e kësaj me-

drese ishte paraparë me Kushtetutën e
vitit 1936 të BRI-së, ku në nenin 203 pa-
ragrafi 1 thuhej: “Medreseja Gazi Isa Beu
në Shkup është shkollë e mesme fetare, e
cila në frymën e Islamit përgatit kuadro
për imamë të xhematit, mësues fetarë për
shkolla qytetare, fillore, profesionale e
ngjashëm, mualimë, imamë, hatibë dhe
tituj të këtij niveli, për të cilët kërkohet
shkollim i mesëm i plotë, gjithashtu edhe
për kandidatë për fakultete teologjike
islame ose shkolla të larta.” 

PLANPROGRAMI MËSIMOR

Planprogrami i kësaj vatre arsimore
ishte mjaft i begatshëm. Në të, krahas
lëndëve fetare si: Kuran, Akaid, Fikh,
Tefsir Hadithi etj., që ishin edhe qëllimi
final i saj, aty mësoheshin edhe gjuhët e

huaja si: arabishtja, turqishtja, frëngji-
shtja, boshnjakishtja, pastaj historia e
përgjithshme dhe ajo kombëtare, gjeo-
grafia, matematika, fizika, kimia, logjika,
psikologjia dhe pedagogjia. 
Sipas rregullores së Medresesë, e cila

përbëhej prej 34 neneve, planprogrami i saj
ishte në frymën e Medresesë së Gazi Hu-
sref Beut në Sarajevë. Në nenin 1 të kësaj
rregullore thuhej: “Me qëllim të krijimit
dhe përgatitjeve të personave  të nevoj-
shëm për fenë dhe kuadro për arsim fetar,
në shërbim të Bashkësisë Fetare Islame, re-
formohet Medreseja Gazi Isa Beu në
Shkup në frymën e planprogramit të Me-
dresesë Husref Beu në Sarajevë dhe e
mban emrin prej tash “Medreseja qendrore
e reformuar Gazi Isa Beu në Shkup”.
Mësimi në këtë medrese ishte plani-

fikuar të jetë tetëvjeçar, me dy shkallë

nga katër vjet për secilën prej tyre. Kë-
shtu e rregullonte rregullorja e Ulema-
Mexhlisit të Shkupit, ku në nenin 2
thuhej: “Medreseja qendrore e reformuar
‘Gazi Isa Beu’ në Shkup është autonome;
shkollë e mesme teologjike islame me dy
shkallë: shkalla e ulët dhe e lartë, në të
cilën mësimi zgjat nga katër vjet.”
Kurse gjuha që do të zhvillohej më-

simi ishte gjuha zyrtare e shtetit. Në
nenin 6 të rregullores thuhej: “gjuha e
mësimit në Medresenë Qendrore të Re-
formuar Gazi Isa Beu në Shkup është ajo
zyrtare, shtetërore”, që nënkupton se ajo
ishte gjuha serbokroate.

FINANCIMI I KËSAJ MEDRESEJE

Meqë kjo medrese ishte themeluar
nga Ulema-Mexhlisi, edhe financimi për

zhvillimin e procesit edukativo-arsimor
do të ishte mbi supet e tij. Për mënyrën e
financimit të kësaj medreseje, në nenin 3
të rregullores thuhej: “kjo medrese fi-
nancohet nga mjetet e Bashkësisë Fe-
tare Islame në Shkup”.
Kurse burimet kryesore për mirëm-

bajtjen e kësaj medrese ishin: vakëfet që
i kishte lënë Gazi Isa Beu dhe mjetet dhe
të mirat që grumbulloheshin nga bamirës
të ndryshëm dhe prej sadekatul- fitrit dhe
zeqatat.

KUADRI EDUKATIVO-ARSIMOR I
KËSAJ MEDRESEJE

Medreseja e Reformuar e Isa Beut,
sipas rregullores, ishte medrese auto-
nome në caktimin e kuadrit arsimor.
Andaj, në vitin shkollor 1936/37 kjo Me-

drese do të fillojë procesin edukativo-ar-
simor me këtë kuadër: Hamid Haxhibe-
giç - jurist i diplomuar në Fakultetin
Teologjik, drejtor shkolle; Remzi Re-
xhep Abdullahu –Fakulteti Teologjik;
Hajro Sheqerkadiç - Fakulteti Filozofik;
Bedri Abaz (Hamid) - Fakulteti Teolog-
jik në Xhamiatul Az-har (Kajro); Qamil
Ibrahimi-Fakulteti Teologjik; Fuad Slip-
çeviç - Fakulteti Filologjik; Nijaz Resu-
loviç - student në Fakultetin Filozofik në
Beograd. 

ARRITJET E KËSAJ MEDRESEJE

Për shkak të fillimit të Luftës së Dytë
Botërore, kjo medrese nuk arriti të nxir-
rte asnjë gjeneratë me shkollim të kryer
plotësisht, megjithatë arriti të bënte aftë-
simin e një numri të madh të personali-
teteve të cilat më vonë do të jenë në ballë
të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, siç
ishin: Azem Marana, Hilmi Shehu, Ab-
dylqerim Saiti, Hilmi Qerimi, Ramadan
Agushi, Idriz Idrizi etj. të cilët e theme-
luan Organizatën Nacional-Demokratike
Shqiptare (ONDSH). 
Medreseja e Isa Beut në periudhën

1936-41 me aktivitetet e saj luajti rol të
rëndësishëm edhe në skenën politike të
kohës. Njëri prej profesorëve të kësaj
medreseje ishte Bedri ef. Hamiti (më pas
kryetar i Bashkësisë Islame në RM), i
cili, dukshëm kishte ndikuar te nxënësit
dhe profesorët e kësaj medrese në lidhje
me çështjet fetare dhe kombëtare të kë-
tyre trojeve. 
Pushtimi bullgar kishte shqetësuar

tejmase popullin shqiptar, andaj paria
shqiptare kishte vendosur të dilte në de-
monstrata për të demonstruar pakënaqë-
sinë e tyre. 
Para se të mbanin demonstratën,

paria shqiptare kishte mbajtur disa mble-
dhje të fshehta në Bojali-Han në Shkup
(afër Bit-Pazarit).  Në mesin e tyre ishin
edhe Ataullah Hoxha dhe Bedri Hamiti.
Në mbledhje u vendos që më 10 maj
1941 të organizoheshin demonstrata. Pi-
kënisja e demonstratave ishte Bojali-
Hani. Qindra demonstrues shqiptarë me
plisa të bardhë në kokë ishin grumbul-
luar në ditën e caktuar. Aty filluan edhe
parullat: ‘Shkupi, Kumanova shqip-
tare’. Turmës iu bashkëngjitën edhe pro-
fesorët dhe nxënësit e medresesë ‘Gazi
Isa Beu’, të cilëve sipas informatave po-
licore bullgare ‘iu printe Bedri ef. Ha-
miti’. Demonstruesit nga Bojali-Hani
parakaluan nëpër Çarshinë e Vjetër të
Shkupit, u nisën drejt komandës bullgare
të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë
gjermane e deri te konsullata italiane.
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Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Sigurisht që mbjelljen, apo ngjiz-
jen e vetëdijes së përgjegjësisë
te njeriu,  përkatësisht kultivi-
min e ndjenjës për të menduar,

vepruar dhe për të shfaqur sjellje të bu-
kura, e bën edukata (edeb). Siç dihet,
fjala edeb përdoret për njerëzit me sjel-
lje dhe karakter të mirë, për veprimtaritë
estetike, për njeriun e kulturuar, për
shprehjen e arteve të bukura, prandaj

dhe vetë letërsia në disa gjuhë që flasin
myslimanët është quajtur edebijat,  pra
një angazhim estetik. Ose, edhe e kun-
dërta: një ndër shprehjet më të rënda për
njerëzit e pamoralshëm, të paturpshëm
(qofshin edhe të ditur) është përdorimi i
shprehjes “pa edeb” (pa edukatë), ose:
edepsëz.

Roli i edukatës në ndërtimin e ka-
rakterit të besimtarit, apo ndërtimit të
vetëdijes së përgjegjësisë - që është
shkalla më e lartë morale,  është i pazë-

vendësueshëm. Sot shumë njerëz men-
dojnë se njeriu vetëm duhet të shkollo-
het  e kështu të bëhet i përsosur. Por,
realiteti ynë tregon se krahas dijes, ne-
vojitet edhe edukata. Sepse, dituria dhe
edukata nuk janë një. Sot ka mjaft njerëz
që kryejnë ndonjë shkollë dhe prapë
mbeten “të thjeshtë”; me një fjalë, anë-
tarë të dëmshëm të bashkësisë, elementë
negativë të shoqërisë. Dituria dhe edu-
kata plotësohen me njëra-tjetrën dhe ato
nuk munden pa njëra-tjetrën. Ato janë si

dy rrota që duhet të ecin paralelisht, që
të mos rrotullohet qerrja. Ja disa shem-
buj: Të dish ligjet e hidraulikës, pra  të
dish ta rregullosh ujësjellësin - është çë-
shtje e arsimimit e shkollimit, por të pa-
strohesh me ujë – është çështje e
edukimit dhe e kulturës. Të dish formu-
lën e sapunit dhe ta bësh sapunin, është
çështje e shkencës, por ta përdorësh atë
kur ka nevojë, është çështje e edukimit.
Pra, arsimimi dhe edukimi janë dy anë
të barabarta të ngritjes e të drejtuarit
shpirtëror të njeriut, pikërisht sikurse që
edhe shpendit që të fluturojë lart i duhen
që t’i lëvizë të dy krahët. 
Nga ana tjetër, njeriu pa edeb, pa

edukatë, pa formimin e vetëdijes së për-
gjegjësisë, pa ndjenjën e ihsanit, kur bal-
lafaqohet me interesin e vet personal e
anashkalon emanetin, e tradhton për-
gjegjësinë. Prandaj në formimin e per-
sonalitetit të njeriut aq sa është i
rëndësishëm arsimimi, po aq, madje
edhe më tepër, është e rëndësishme edu-
kata. Njëjtë sikurse që shpeza nëse do të
fluturojë e të lartësohet, ka nevojë t’i lë-
vizë dy krahët e saj. Edhe personaliteti
njerëzor, për t’u lartësuar paralelisht,
duhet t’i zhvillojë këto dy krahë - arsi-
min dhe edukatën. Për fat të keq në she-
kullin e fundit arsimi shumë pak jep
edukim. Për këtë nuk ka nevojë për
shumë fakte. Tmerret e holokaustit i
kanë krijuar akademikët kulminantë të
arsimuar, por të paedukuar. Gjenocidet,
luftërat e ndryshme janë pasoja të pro-
jekteve të profesorëve të arsimuar,  por
të paedukuar. Kjo, ndër të tjera, flet  që
sistemet arsimore duke e privuar arsimi-
min nga edukimi,  e kanë sjellë punën që
të kemi dituri pa turp, pa përgjegjësi.
Mevlana thotë: “njeriut të arsimuar, por
të paedukuar, truri i shërben sikurse
edhe vjedhësit qiriri në kohën derisa
vjedh”!
Njeriu, për gjithçka që posedon,  për-

fshi edhe ekzistencën e tij, lind si bor-
xhli ndaj Krijuesit të madhërishëm. Në
fakt, edhe termi din/fe dhe fetari, që
rrjedh nga termi dejn/borxh, nuk është
asgjë tjetër përveç se vetëdije e bor-
xhllëkut. Rezultati i vetëdijesimit se je
borxhli ndaj Zotit, nuk do të thotë ta pa-
guash këtë borxh. Meqë kjo nuk është e
mundur. Në fakt, edhe Ai nuk e pret këtë
nga robërit/adhuruesit e Tij. Ajo që pret
prej tyre është: “qëndrimi i sinqertë ndaj
amanetit”. Ndërsa qëndrimi i sinqertë
ndaj amanetit të imponon të veprosh/lë-
vizësh me vetëdije të përgjegjësisë.
Sjellja morale nuk guxon të jetë e in-

deksuar në fuqi të ulëta-në interesa ba-
nale. Një sjellje morale  e indeksuar në

gjëra të tilla e zbeh vetë moralitetin e një
veprimi. Një sjellje në qoftë se është
vetëm sa për sy e faqe, moraliteti i saj
është i diskutueshëm. Një person sjelljen
që tregon ndaj atij që konsideron se
është “YNI”, nëse nuk e tregon edhe
ndaj tjetrit,  “QË S’ËSHTË YNI’, edhe
sjelljen ndaj atij të parit e ul nga të qenët
një veprim moral. Bie fjala, veprimi i
nënës, e cila e shpëton fëmijën e vet, që
është duke u mbytur në një lumë, pa dy-
shim është veprim i mirë, por nuk e arrin
veprimin e mirëfilltë etik, ngase ajo ve-
pron nën shtytjen e instinktit, ndërkaq
sikur ajo ta shpëtonte fëmijën e dikujt që
e urren, ajo do të ngrihej përmbi sferën
natyrore, ngase do të vepronte në sajë të
një veprimi krejtësisht etik. Kësaj i
thonë: ‘e bëj veprimin etik, sepse në këtë
mënyrë e realizoj njerëzinë time’. Pran-
daj, njeriu mund të krenohet me atë që
ka zgjedhur të bëjë e jo me atë që është,
si tërësi e rrethanave që e përcaktojnë.
Kurani famëlartë çdo sjellje mo-

rale/koncept, për të cilin intelekti i për-
bashkët i njerëzimit e ka pranuar si të
mirë, e lavdëron dhe çdo veprim moral,
çdo koncept për të cilin intelekti i për-
bashkët i njerëzimit e ka pranuar si të

keq, e qorton. Pra, sjellja e moralshme
pothuajse në çdo aspekt zë vendin qen-
dror në Kuranin famëlartë. Qëllimi i Ku-
ranit është ta moralizojë sjelljen e
njeriut. Për çka do që të flasë Kurani, në
fund të fundit lidhet me çështjet morale.
Për shembull,  surja Alek, pesë ajetet e
para të kësaj sure, bëjnë fjalë për mora-
lin e dijes. Urdhëresa që të lexohet në
emër të Zotit është garanci për moralite-
tin e dijes. Dija pa moral, pa rregulla
etike, pa referencë te Zoti Madhëriplotë
ka mundësi të shndërrohet në dëm për
krijesat. Njerëzimi është duke përjetuar
më shumë fatkeqësi nga veprimet e nje-
riut, sesa nga mosveprimi. Lotët e nje-
rëzimit më tepër janë derdhur nga
pasojat e përdorimit të keq të diturisë së
njeriut, sesa nga pasiviteti i injorancës.
Luftërat shkatërrimtare, gjenocidet,
armët bërthamore, biologjike, kimike
etj. nuk i kanë projektuar barinjtë pa
shkollë, por njerëzit e ditur, por pa
ndjenjën e përgjegjësisë.
Dhe, krejtësisht në fund po e mbyl-

lim me lutjen të cilën i dërguari i Allahut
e kishte zakon ta thoshte:  O Zot, Ti ma
ke bërë krijesën të bukur; ndaj, bëma të
bukur edhe karakterin tim.

Sa kemi nevojë...

EDUKATA NË MESIN TONË 

O Zot, Ti ma ke bërë krijesën të bukur; ndaj, bëma të bukur edhe karakterin
tim. (Lutje e Muhamedit a. s.)
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Shkruan: Nurten Shehu Saqipi, 
Koordinatore e Paraleles së Shtrirë të Vajzave-Shkup

Medreseja Isa Beu është
shkollë e orientuar profe-
sionale dhe bën pjesë në
rangun e shkollave të

mesme. Gjendet në fshatin Kondovë,
komuna e Sarajit. Vepron si shkollë e
vetme për djem dhe për vajza në tërë ter-
ritorin e Republikës së Maqedonisë së
Veriut, me paralelet e saj në Shkup, Te-
tovë, Gostivar dhe Shtip.
Islami është i vetmi sistem që fem-

rës i dha titull të lartë akademik. “Nëna
është shkollë” - nënkupton se nëna është
institucion më vete për edukimin e gje-
neratave. Nga kjo shprehje kuptohet se
ajo duhet të jetë mirë e arsimuar, e edu-
kuar, sepse në prehrin e saj formohet dhe
edukohet qenia më e ndërlikuar në këtë
botë.
Duke marrë parasysh të gjitha këto

fakte dhe shumë tjera të patheksuara,
jemi të detyruar të pranojmë se punën
tonë që po e bëjmë nuk është as më
shumë e as më pak sesa një obligim i
ynë fetar dhe moral, në mënyrë që këtë
ndjenjë të përgjegjësisë ta bartim te gje-
neratat e ardhshme, si gjenerata të edu-
kuara nëpër bankat e kësaj vatre
edukativo-arsimore.
Në vitin 2006 u vendos të hapej pa-

ralelja e femrave në kuadër të medresesë
“Isa Beu”.  Ishte fati i nxënëseve të kësaj
gjenerate të regjistrohen të rregullta në
Medrese. Ishte fat edhe i profesoreshave
të cilat kishin mbaruar Medresenë të
çrregullta,  që të jenë ligjëruese me
mësim të rregullt.
Medreseja ka fituar besim të madh

nga ana e prindërve për fëmijët  e tyre,
që janë gjëja më e shtrenjtë për ta. Fë-

mijët ua kanë lënë amanet në dorën e
dijetareve. Ata kanë krijuar bindje se
fëmijët e tyre në Medrese edukohen
me disiplinë dhe frymë islame. Rezul-
tati i kualitetit të mësimit shihet në
sjelljen e tyre ndaj prindërve, shoqë-
risë, punës. 
Sot bota ka nevojë për gjenerata të

edukuara mirë në shkolla serioze. Pran-
daj, ne ligjëruesit në këtë shkollë i ku-
shtojmë rëndësi të madhe diturisë,
mirëpo gjithashtu edhe edukatës, sepse
Islami është fe edhe e edukimit. Njeriun
e formon dhe karakterin e krijon edukata
e mirë.
Në këtë shkollë nxënëset pajisen me

të gjitha karakteristikat e lartpërmendura.
Është shumë me rëndësi besimi i

prindërve në një shkollë. Në Medrese ne
vazhdimisht organizojmë takime me
prindër, me qëllim që ta përcjellin nga
afër progresin e vajzave të tyre. Prindë-
rit kërkojnë ambient të besueshëm dhe
të sigurt. Ata dëshirojnë të ardhme sa më
të mirë për fëmijët e tyre. Në këtë pikë
ndërhyjnë profesoreshat tona, të cilat me
profesionalitet të madh e balancojnë
këtë çështje, duke krijuar ambient të për-
shtatshëm për prindërit dhe fëmijët në të
njëjtën kohë, duke ofruar asistencë pro-
fesionale. 
Të mbash, të udhëheqësh dhe të kuj-

desesh për një institucion edukativo-ar-
simor, është përgjegjësi e
jashtëzakonshme. Por, ne së bashku
mundohemi t’ia japim hakun kësaj de-
tyre, duke i udhëzuar vajzat tona për një
të ardhme të suksesshme në çdo aspekt.
Ne i përgatitim nxënëset tona për të

krijuar vazhdimësi në karrierën e tyre
akademike. I përmbahemi sistemit edu-
kativ të përqendruar te vetë nxënëset. Ne
mundohemi t’i mësojmë se dituria që

marrin në këtë moshë, është vetëm më-
nyrë për të ndjekur dijen edhe më
shumë, në çdo sferë. I përgatitim nxënë-
set tona, po ashtu, për të përfituar njo-
huri të gjithanshme, kritike, analitike e
kreative. 
Pejgamberët e dërguar nga Allahu

(xh. sh.) kanë pasur detyrë edukimin dhe
shkollimin e njerëzimit. Kështu,  kuj-
tojmë një thënie të Pejgamberit (a. s.):
“Unë jam dërguar si mësues për ju.”
Islami është fe me sistem të përsosur
edukativ. Ajeti i parë në Kuranin fisnik
fillon me urdhrin “lexo!”. 
Ka shumë shembuj në historinë e

njerëzimit, ku popujt kanë vuajtur jashtë
mase si rezultat i     mosshkollimit të
femrave të shoqërisë së tyre. Prandaj,
popujt e suksesshëm kanë filluar t’i
shkollojnë femrat intensivisht sikurse
meshkujt. Janë vetëdijesuar se femra e
pashkolluar në shoqëri u kushton një
jetë të tërë, e më shumë, pasardhësve të
tyre.  Islami, ndërkaq, i ka mbajtur gji-
thmonë të barabartë femrën dhe ma-
shkullin në edukim. Urdhri i
lartpërmendur “lexo!” u drejtohet fem-
rave dhe meshkujve njëkohësisht. “A
janë të barabartë ata që dinë dhe ata që
s’dinë?” Ky ajet u kushtohet të dy gji-
nive. Gjithashtu, pa dallim gjinie, Allahu
(xh. sh.) ka urdhëruar:  “Dituria është
farz për çdo femër dhe për çdo ma-
shkull.”

Gjate historisë së njerëzimit në jetën
shoqërore meshkujt dhe femrat në shu-
micën e rasteve kanë qenë afër, duke
ndihmuar dhe kompletuar njëri-tjetrin.
Sipas Islamit, femra është anëtarja e
dytë e familjes, mirëpo është guri the-
meltar dhe arkitektja e rendit të shoqë-
risë. Sepse, fëmijët i marrin hapat e parë
të shkollimit dhe të edukatës së pari nga
nënat e tyre. Për ta kryer femra këtë mi-
sion dhe përgjegjësi me sukses, duhet ta
mësojë fenë dhe të jetojë sipas parimeve
të saj dhe për këtë i duhet të lexojë dhe
të informohet gjerësisht. 
Femrat si nëna i lindën, i rritën dhe i

edukuan pejgamberët në prehrin e tyre.
Femrat si gra ishin afër dhe u dhanë për-
krahje pejgambereve (profetëve) tanë,
siç ishte rasti p. sh. i hz. Hatixhes me
pejgamberin Muhamed. 
Pejgamberi (a. s.) i ka dhënë shumë

rëndësi shkollimit të femrës. Në kohën
e tij femrat shkonin në xhami, dëgjonin
ligjërata, mësonin hadithe, madje edhe
merrnin pjesë në tubime. Femra duhet të
lexojë, të arsimohet, që ta mësojë fenë e
saj. Ajo duhet t’i dijë të drejtat që ka dhe

t’i mbrojë ato. Rëndësia e këtyre mëso-
het në Medresenë tonë, në lëndë të ndry-
shme.
Shkolla e Mesme Islame është ar-

dhmëria e vërtetë e popullit tonë në të
gjitha aspektet jetësore, duke filluar prej
anës shkencore, fetare e morale. Njohu-
ria fetare dhe zbatimi i saj e përmbush
bazën e krijimit të personalitetit të një
femre të mirë. Aktiviteti i femrës në
aspektet shkencore, e bën edhe më të
aftë për të kontribuar në shoqëri.
Medresantet kanë në dorë diturinë

më të rëndësishme për jetën dhe të ar-
dhmen e tyre. Ndërtimi i jetës sipas të
drejtës islame do të jetë preokupim i
pandërprerë, që do t’i shoqërojë në të
gjitha fushat e jetës Islami dhe parimet
që ka janë udhërrëfyes për një jetë pa-
qësore. Medreseja është vatra e cila i
edukon femrat së pari si individë, si gra,
si nëna të ardhshme, që do të kontri-
buojnë për një botë më të mirë, për paqe
dhe harmoni. 
Femrat që dalin nga Medreseja jonë

duhet të shërbejnë si shembull për të gji-
tha femrat në shoqëri.

Roli i medresesë “Isa Beu” 
në edukimin e femrës

Pejgamberi (a. s.) i ka dhënë shumë rëndësi shkollimit të femrës. Në kohën e tij femrat shkonin në xhami,
dëgjonin ligjërata, mësonin hadithe, madje edhe merrnin pjesë në tubime. Femra duhet të lexojë, të

arsimohet, që ta mësojë fenë e saj. Ajo duhet t’i dijë të drejtat që ka dhe t’i mbrojë ato. Rëndësia e këtyre
mësohet në Medresenë tonë, në lëndë të ndryshme.



Shkruan: Mr. Nasir Rexhepi 
Myfti i Myftinisë së Shtipit

Medreseja Isa Beu, gjatë hi-
storisë, ka qenë vatër  arsi-
more e cila ka luajtur rolin
e frymëzuesit dhe kahëzue-

sit të myslimanëve të këtij nën qielli. Nuk
mund të studiosh historinë e myslimanëve
të Ballkanit e të anashkalosh medresetë
dhe rolin e tyre në mobilizimin me vlera
islame, të cilat kanë qenë pjesë struktu-
rore dhe funksionale të komunitetit my-

sliman. Në këtë kontekst shembull tipik
është Medreseja Isa Beu e themeluar në
shekullin XV, nga Isa Beu, i cili ka qenë i
biri i Is’hak Beut, serhat muhafizit - ose
mbrojtësit të njohur të Shkupit. Kjo me-
drese në të kaluarën ka prezantuar institu-
cionin më të lartë arsimor dhe është
njohur si shkollë më me famë në atë kohë. 
Kjo vatër e dijes prej themelimit e

deri sot ka përjetuar disa ndërprerje dhe
riaktivizime. Ndërprerja e parë ka ndo-
dhur në vitin 1689, kur qyteti i Shkupit u
dogj nga komandanti i ushtrisë austro-

hungareze Pikolomini. Pas rihapjes do të
mbyllet përsëri në fillim të Luftës së Dytë
Botërore në 1941, që të rihapet në rre-
thana krejtësisht të reja në vitin 1984. 
Që atëherë kjo vatër e dijes e cila

parim do të ketë sintezën e shpirtërisë dhe
metafizikës me lëndoren, dukshmërinë
dhe fiziken, do të jetë kreatore e një pa-
radigme të shëndoshë dhe të fortë teo-
logjike dhe aktore edhe në përmasat
kulturore, humanitare dhe artistike të my-
slimanëve të Republikës së Maqedonisë
së Veriut,  si dhe të rajonit më të gjerë. 

Kuadrot e kësaj medreseje sot mund
t`i gjejmë në të gjitha institucionet rele-
vante në vendin tonë, si dhe në vendet
tjera. Madje, ata i shërbejnë kauzës së
myslimanëve edhe në kontinentet më të
largëta, si në Australi, në Amerikë etj. Në
shumë universitete, akademi, institucione
shkencore të vendeve të ndryshme ky
kuadër që kanë mbaruar dhe janë inspi-
ruar nga fryma kreative e kësaj vatre, me
mburrje vazhdojnë të kryejnë me nder
punën e tyre të vyer.
Bashkësia Fetare Islame e Maqedo-

nisë  së Veriut, e cila ka për synim që në
mënyrë permanente t`u përgjigjet dhe të
kujdeset për të gjitha nevojat, të të gjitha
përmasave, të myslimanëve, në fillim të
mijëvjetorit të dytë do të marrë edhe një
vendim madhor, me të cilin do të vendos
që të hapë degë të shtrira të Medresesë në
disa qytete të ndryshme, me qëllim që
myslimanët të mund të shfrytëzojnë dri-
tën e dijes që rrezaton nga kjo vatër e ar-
simit. 
Në këtë kontekst ishte edhe vendimi

që në vitin 2005 një degë e shtrirë e Me-
dresesë të hapet edhe në qytetin e Shtipit.
Ky vendim ka treguar guximin dhe ven-

dosmërinë e Bashkësisë Fetare Islame,
ngaqë ajo vendos të hap një medrese në
rrethana dhe një ambient specifik, që dal-
lonte nga shumë vende të tjera të Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut, ngaqë
myslimanët e pjesës lindore dhe juglin-
dore të Maqedonisë së Veriut, të cilëve
synonte t`ju shërbejë kjo medrese, me de-
cenie kanë qenë pre e politikave famë-
keqe dhe diskriminuese. Regjimet e egra
me aparaturat shtetërore janë munduar që
këtë pjesë “ta pastrojnë nga myslimanët”
dhe të krijojnë “oazë” të pastër etnike
(maqedonase) dhe fetare (ortodokse). Për
pasojë, një numër i madh i myslimanëve
janë detyruar që të shpërngulen, kryesisht
në Turqi. Pjesës së ngelur i janë mohuar
të drejtat e elementare njerëzore. Janë de-
tyruar të asimilohen fetarisht dhe etni-
kisht. 
Duke u nisur nga ky fakt, një numër i

madh i xhamive, mesxhideve, medre-
seve, mejtepeve dhe monumenteve të
tjera fetare dhe kulturore janë djegur dhe
shkatërruar në tërësi ose janë uzurpuar.
Në këto rrethana të krijuara,  i vetmi in-
stitucion që në kontinuitet, me gjithë vë-
shtirësitë me të cilat është ballafaquar, që
është përpjekur t`ju qëndrojë pranë my-
slimanëve pa dallim përkatësie etnike, ka
qenë institucioni i Bashkësisë së Fesë
Islame të RMV. BFI me çdo kusht është
përpjekur që të mbajë hapur disa xhami
dhe të krijojë kuadro që do t`u shërbejnë
myslimanëve të kësaj ane. Po ashtu, kur
BFI vërejti se janë krijuar kushtet, ndo-
shta edhe minimale, do të marrë vendi-
min madhor për hapjen edhe të Paraleles
së Shtrirë së Medresesë në qytetin e Shti-
pit. 
Ky vendim i guximshëm i BFI-së do

të hasë në kundërshtim të shumë fakto-
rëve të ndryshëm, të cilët ishin verbuar
nga propaganda e pabazë, kinse në këtë
pjesë të Maqedonisë nuk ka ngelur my-
sliman. Kjo ideologji famëkeqe kishte ar-
ritur të verbojë, madje, edhe disa nga
autoritetet e KOM-it, të cilët me rastin e
hapjes së Medresesë do ta deklarohen se
“kjo medrese nuk ka perspektivë, se në
këto pjesë të Maqedonisë më nuk kanë
ngelur myslimanë”! Këto propaganda
nuk mundën ta pengojnë vendosmërinë e
autoriteteve të BFI-së, të cilët e dinin
shumë mirë se në çdo cep të Maqedonisë
ka myslimanë dhe se atyre duhet ku-
shtuar kujdes dhe duhet ofruar shërbim
në të gjitha sferat e jetës. 
Do të jetë një rastësi e këndshme që

objekti ri i Medresesë, i cili do të ndërto-
het në Shtip, do të ndërtohet në vendin e
medresesë “Hamidije”, të cilën Sulltan
Abdylhamidi II e kishte ndërtuar në vitin

1903/4. Vlen të përmendet se në ndërti-
min e këtij objekti,  krahas ndihmës së
parezervë të BFI-së,  ndihmë të madhe ka
dhënë edhe tashmë i ndjeri prof. dr. Sa-
bahattin Zaim - i, i lindur në Shtip, në një
shtëpi diku afër objektit të Medresesë, i
cili me familjen e tij në moshën tetëvje-
çare ishte detyruar të shpërngulet në
Turqi. Profesor Zaimi, i njohur si “profe-
sor i profesorëve”, do të ndihmojë në
gjetjen e donatorëve, madje ai, edhe pse
i shtyrë në moshë, do të marrë pjesë edhe
në vënien e gurthemelit të Medresesë.
Ndërtesa e Medresesë, e  cila gjendet

në qendër të Shtipit, ka katër klasë më-
simi, konvikt me kapacitet për 80 nxënës,
mensë, bibliotekë, mesxhid dhe zyra ad-
ministrative - të gjitha me pajisje mo-
derne dhe kushte të volitshme për
mbarëvajtjen e procesit edukativo-arsi-
mor. Në medrese kryesisht regjistrohen
nxënës të pjesës lindore dhe juglindore të
RMV-së. 
Që nga hapja e deri më tash në këtë

medrese kanë diplomuar diku 200 nxë-
nës, apo XI gjenerata. Një pjesë e të di-
plomuarve sot shërbejnë si imamë,
hatibë,         mualimë nëpër xhami. Një
pjesë tjetër kanë vazhduar studimet në
universitete të ndryshme; disa prej tyre
kanë vazhduar edhe studimet pas diplo-
mimit-të masterit ose të doktoraturës. In-
formatat kthyese, të cilat ne i kemi në
dispozicion, flasin se           ish-nxënësit
e Medresesë së Shtipit kudo që kanë va-
zhduar me studimet, kanë arritur suksese
solide. 
Gjallëria që ka sjellë kjo medrese në

këtë pjesë të RMV-së vërehet kudo në
terren - thuajse në çdo fshat dhe ven-
dbanim ku jetojnë myslimanët janë ak-
tivizuar, rindërtuar, ose ndërtuar nga
themeli xhami, në të cilat kryesisht
shërbejnë ish-nxënës të kësaj medre-
seje. Medreseja në bashkëpunim me
Myftininë e Shtipit është pjesëmarrëse
në shumë aktivitete të cilat kanë për qël-
lim kultivimin dhe ngritjen e vlerave
dhe vetëdijes islame kryesisht në atë
pjesë të RMV-së.
Revolucioni i qetë që është duke rea-

lizuar kjo medrese është si rezultat i për-
krahjes dhe mbështetjes së parezervë të
BFI-së dhe të Kryetarit të saj, Reis’ul-
Ulema haxhi Sulejman ef. Rexhepi, i cili
gjithmonë i ka dhënë prioritet dhe mbë-
shtetje kësaj medreseje.  Po ashtu, duhet
theksuar se Medresesë mbështetjen fi-
nanciare, që nga hapja e saj, ia ofron par-
tneri i BFI-së  nga Turqia “Hudaji Vakfi”,
fondacion ky i njohur për solidaritetin,
ndihmën, mbështetjen e pakushtëzuar të
myslimanëve anembanë botës.  
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Revolucioni i qetë: 
Paralelja e Djemve - Shtip
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Shkruan: Prof. dr. Qani ef. Nesimi
Myfti i Tetovës

Medreseja është një koncept
që nuk tregon vetëm një
shkollë të mesme, por
diçka më të thellë se ajo.

Është një botëkuptim i ‘matanshëm’, që
duhet të bartet në të sotmen. Populli ynë,
sipas mendimit tim, medresenë e sheh si
një ‘Shpellë Hira’ shprese, e cila është ja-
shtë kufijve të vendbanimit, por që duhet
të luajë rol në ndërrimin e rrjedhës së
jetës në të mirë brenda vendbanimeve, e
cila është përplotë sfida. Në anën tjetër,

medreseja është një simbol, i cili mundë-
son formimin, krijimin dhe orientimin e
ideve dhe të botëkuptimeve të ndryshme.
Ontologjikisht, medreseja si simbol
orienton në një dashuri dhe një respekt të
shenjtë, në një bashkëjetesë, vëllazëri në
shoqërinë tonë, në përgjithësi. Vetëm se,
medresanti është ai i cili më pastaj këtë
kuptim e ruan të tillë, apo i jep një orien-
tim tjetër të të menduarit ndaj medresesë,
ndaj fesë, ndaj kulturës fetare tradicionale
tonën; kjo varet nga përgatitja profesio-
nale, etike, njerëzore e tij. Medreseja,
pasi është burim ku mësohet fjala hyj-
nore, si Kurani Famëlartë dhe Sunneti i

Pejgamberit (a. s.), nuk fton vetëm në
formimin e një medresanti në kuptimin e
ekzistimit të tij individual, por më tepër
fton në formimin e një medresanti me ve-
tëdijen dhe kuptimin e një ekzistence ko-
lektive, rezultat i së cilës më herët kanë
qenë kultura, arti, arkitektura, qytetërimi
islam etj. Në periudhat e organizimit të
jetës shoqërore,  bazuar në sistemin teo-
centrik, medreseja ka qenë vend studimi
i të gjithë lëmenjve, të cilët nuk kanë
pasur mundësi të jenë të zhveshur nga
ngjyrosja hyjnore, përkatësisht nga be-
simi tek Allahu fuqiplotë. Më vonë, ndër-
kaq, me paraqitjen e sistemit të

shekullarizimit, medreseja merr një kup-
tim më të reduktuar dhe më të thjeshtë-
zuar; konkretisht, ajo më merret vetëm
me çështjet fetare dhe teologjike. Kështu
është kur sot flitet edhe për një medre-
sant. Ai pranohet si një njeri i fesë, i teo-
logjisë. Edhe pse teologjinë është shumë
e vështirë ta ndash si me thikë nga shken-
cat sociale si: pedagogjia, antropologjia,
filozofia, sociologjia, psikologjia etj. Kjo
është rezultat i organizimit të jetës sho-
qërore bazuar në konceptin antropocen-
trik. 

RUAJTJA E IDENTITETIT KOMBËTAR
DHE FETAR

Medreseja jonë, përkatësisht medre-
setë klasike dhe ato të kohës moderne, në
vendin tonë kanë luajtur rol shumë të
madh në ruajtjen e fesë, të Islamit tradi-
cional, të profesionit hoxhë, të gjuhës
kombëtare, në përgjithësi: në ruajtjen e
identitetit kombëtar dhe fetar në këto
troje. 
Në këtë kontekst, edhe medresanti në

përgjithësi, e ai i medresesë ‘Isa Beu’ në
veçanti, është një simbol i të mirës, i vle-
rës, i fesë, i besueshmërisë, i besnikërisë.
Kjo shihet në situatat edhe më delikate që
mund të ndodhin në shoqëri, si: luftëra,
fatkeqësi, gëzime, lindje etj.
Profesori dhe mendimtari i shquar i

botës islame, Burhanettin Tatar, do të

shprehej me sa vijon: “Në Kuran thuhet
se Allahu e ka krijuar gjithësinë dhe pa-
staj çdo krijese i ka dhënë një pozicion
dhe një rol të caktuar.  Gjithësia në një
kontekst shihet si një dramë kozmike, ku
çdo krijesë merret si një dekor, aktor apo
figurë e kësaj drame kozmike. Njeriu
vetëm si një lojtar i kësaj drame kozmike,
duke e luajtur rolin e tij, mund të balla-
faqohet me realitetin.  Thënë shkurt, rea-
liteti është pjesë e kësaj loje, dhe vetëm
gjatë lojës kuptohet realiteti. Mendimi
islam, i bazuar në Kuran dhe në Sunnet,
krijon një lojë tjetër brenda kësaj loje të
madhe, kurse fraksionet janë minilojëra
(minidrama) në këtë lojë/dramë të madhe
të mendimit islam.“ (Tatar, Islam dusun-
cesine giris, f. 108-110).
Edhe medresanti, kur të ballafaqohet

me realitetin duhet të ketë kujdes se ai do
të jetë lojtar i dramës së madhe që quhet
mendim islam i bazuar në Kuran dhe në
Sunnet, apo do të bëhet lojtar i lojërave
shumë të vogla të grupeve, fraksioneve,
apo interesave të vogla etj. 
Piktura e piktorit apo aktrimi i një ar-

tisti nuk janë thjesht një vizatim apo një
aktrim, por më shumë se aq. Edhe me-
dresanti nuk është thjesht një person që
ka kryer vetëm një shkollë të mesme, por
ai në shoqëri kuptohet si diç shumë më
tepër, si diç shumë më të madhe se kjo.
Vetëm se kjo është shumë vështirë për t’u
mbajtur dhe ruajtur. Këtë nuk mund ta

bëjë çdo njëri. Prandaj, kur të vendos fa-
milja dhe personi për t’u marrë me këtë
drejtim – pra, të shkojë në medrese -
duhet bërë shumë mirë matematika e
kësaj pune.
Medresanti e mëson fenë jo vetëm për

ta ditur dhe për ta praktikuar për veten e
vet, por ai, njëkohësisht, fenë duhet ta
njohë aq bukur, sa t’ua tregojë dhe t’ua
bëjë joshëse të tjerëve. Ai është ura bar-
tëse e fjalës së shenjtë dhe e praktikës
pejgamberiane. Ai është pasqyra ku nje-
rëzit/shoqëria në përgjithësi shohin shem-
bullin e fesë dhe të njerëzisë, tek i cili e
lidhin fatin e tyre edhe për në botën e ar-
dhshme. Këtë gjë atij ia bën obligim vetë
Kurani famëlartë, që thotë:
“Ju jeni populli më i dobishëm, i ar-

dhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni
për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija
dhe të besoni tek Allahu.  E, sikur ithtarët
e librit të besonin drejt, do të ishte shumë
më e mirë për ta. Disa prej tyre janë be-
simtarë, por shumica e tyre janë larg rru-
gës së Zotit.” (Kuran, Ali Imran, 110)
“E, duke qenë se ata nuk ishin të ur-

dhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin
Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj
Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë,
ta falin namazin, të japin zeqatin, se ajo
është feja e drejtë.” (Kuran, Bejjine, 5)
Si dhe për rrugën e suksesit të tij:
“Ti (Muhamed) thirr për në rrugën e

Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe

Ndikimi i medresantëve në jetën
shoqërore, pas diplomimit

“Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat
e këqija dhe të besoni tek Allahu. E sikur ithtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më e mirë për

ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë larg rrugës së Zotit.” 
(Kuran, Ali Imran, 110)

“Simboli e orienton mendimin”
(Paul Ricoeur)1
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polemizo me ata (kundërshtarët) me atë
mënyrë që është më e mira. Zoti yt është
Ai që e di më së miri atë që është larguar
nga rruga e Tij dhe Ai di më së miri për
të udhëzuarit.” (Kuran, Nahl, 125)
Gjithashtu, edhe praktika dhe fjalët e

Muhamedit (a. s.) janë mësimdhënëse,
esenciale, për jetën fetare dhe profesio-
nale të medresantit, e cila para së gjithash
shquhet për sinqeritet, njerëzi, karakter
dhe të gjitha vlerat dhe cilësitë njerëzore.
Allahu fuqiplotë kur tregon për Muha-
medin (a. s.), theksin e vë mu mbi këto
cilësi: “Vërtet, ti je në një shkallë të lartë
morali!” (Kuran, Kalem, 4)

NDIKIMI I MEDRESANTIT NË
SHOQËRI ËSHTË SHUMË I MADH

Medresanti nuk guxon të jetë me
‘shpirt të varfër’ dhe me ‘kulturë të
cekët’, në njohjen, përvetësimin dhe jetë-
simin e fesë në përditshmëri. Pasi ndi-
kimi i tij në shoqëri është shumë i madh
dhe shumëdimensional. 
Ndikimi i medresantit në rrafshin so-

cial, së pari, fillon nga parafytyrimet që
njerëzit kanë të formuar në ndërdijen e
tyre. Ata atë e shohin si një person më të
kompletuar, më të besueshëm, si ‘njeri të
Zotit’, të fesë, të së shenjtës, të ahiretit,
të shpëtimit, si njeri tek i cili mund të
ndjehen shumë të sigurt. Prandaj, çdo-
kush që ka ndonjë dert, siklet ose vështi-
rësi, qoftë edhe më intim, së pari vjen te
hoxha (medresanti). Hoxha si një ish-me-
dresant, përveç në xhami, ai me populla-
tën është në kontakt të përditshëm, në
rrugë, në çajtore e kafene, në dasma, në
ahengje të ndryshme, në morte dhe pi-
këllime. Ai, pra, është i pari që është i
gatshëm të sakrifikojë çdo send për idea-
lin dhe qëllimin e fesë dhe të kombit.
Prandaj, ai duhet të jetë shumë i kujde-
sshëm, se ky imazh ekzistues do të va-
zhdojë apo do të ndryshojë për të mirë
ose për të keq. E gjithë kjo varet nga sjel-
lja, kultura, edukimi që ai to të manife-
stojë në vazhdimësi. Kuptohet se
medresanti, i cili e vë në pah interesin e
tij personal para së gjithash, apo ambi-
cien e tij karrieriste, fillon të perceptohet
si një person ekskomunikues dhe përja-
shtues për tjetrin, dhe kjo i bën dëm ima-
zhit të medresantit, medresesë ‘Isa Beu’
dhe Bashkësisë Fetare Islame të RMV, në
përgjithësi.
Në rrafshin profesional, medresanti

gjithashtu në memorien kolektive dhe në
ndërdijen e xhematit njihet si njeri me
diapazon më të gjerë, si njeri me një ose
më shumë gjuhë të huaja, si njeri që ka
qasje në një botë e cila të tjerëve në për-

gjithësi u ka munguar, si njeri me profe-
sion të performansuar në qendra të ndry-
shme ndërkombëtare botërore, si njeri me
ide të reja. Medresanti në rrafshin politik
njihet si një njeri me elan të madh, si njeri
me vetëdije të lartë për organizimin dhe
sistemimin e jetës shoqërore, si njeri me
vetëdije për përgjegjësi. Prandaj, çdo
subjekt politik në çdo miting të tij ka dë-
shirë të ketë njerëz të fesë. Në rrafshin
ekonomik ai njihet si njeriu të cilit i be-
sohet një pjesë e pasurisë, si njeriu tek i
cili orientohen zeqati, sadakaja, fitri, qe-
fareti, kurbani, lëkura etj.,  si njeriu të
cilit i besohen fonde të ndryshme.
Thënë shkurt, këto ndikime të medre-

santit janë gjëra që ndodhin nëpër shtë-
pitë tona, nëpër shkollat fillore, përmes
mësim-besimit, në politikë përmes in-
kuadrimit në parti politike, në admini-
stratë shtetërore, në parlament dhe qeveri,
në universitete të ndryshme, në media të
shkruara dhe elektronike, në biznese të
ndryshme, në formimin e fondacioneve
të ndryshme etj.

Ndikimi i medresantit në shoqëri,
bazuar në deklaratat e disa ish -me-
dresantëve që veprojnë në vend dhe ja-
shtë dhe me pozicione të ndryshme në
shoqëri:

Për të qenë më e qartë dhe më reale
tema që jam duke shtjelluar, më poshtë
po sjell mendimet e disa kolegëve, për-
katësisht ish-medresantëve të medresesë
‘Isa Beu’, të cilët veprojnë në RMV dhe
jashtë saj, si dhe kanë pozicione të ndry-
shme në shoqëri. 
Ish-medresanti Ruzhdi Asipi, i di-

plomuar në Universitetin e Az’harit në
Kajro të Egjiptit, i cili vepron si hoxhë
dhe posedon një firmë private në Copen-
hagen të Danimarkës, në lidhje me temën
në fjalë shprehet: “Iniciativa e ndërtimit
të xhamive shqiptare në diasporë është e
medresantëve. Edhe medresantët të cilët
nuk janë të angazhuar nëpër xhami, gji-
thashtu kanë një rol shumë të madh në
mbrojten e vlerave fetare dhe kombëtare,
në ndërrimin e konceptit ndaj fesë islame
dhe institucionit hoxhë në përgjithësi.
Nuk duhet harruar kontributi i medresan-
tëve dhe i vetë Medresesë në luftërat e
vitit 1998-1999 në Kosovë dhe në vitin
2001 në Maqedoni. Ata janë shumë ak-
tivë me pjesëmarrjen e tyre në media të
ndryshme-shqip dhe gjuhë të tjera.” (Bi-
sedë e zhvilluar më 20 shtator 2019)
Ish-medresanti mr. Rejhan Neziri

pas përfundimit të Medresesë i ka va-
zhduar studimet në Fakultetin Teologjik,
e pastaj ka magjistruar në Sociologjinë e

Fesë në Bursa të Turqisë, i cili sot vepron
si imam dhe mësues i mësim-besimit
islam në Kreuzlingen të Zvicrës, shpre-
het me sa vijon: “Medresanti, hoxha apo
teologu i ardhshëm shihet si pasqyrë e
jetës fetare, madje të vetë fesë. Përgatitja
profesionale e tij në shumë fusha ka ndi-
kuar që ai të jetë i kapshëm për njerëz të
sferave të ndryshme dhe jo vetëm për
xhematin e rregullt të xhamisë. Vetëbe-
simi dhe vetëdisiplina e tij kanë bërë që ai
të jetë edhe më i afërt dhe më i përshpir-
tshëm me xhematin, që rezulton edhe me
mbështetjen e madhe që ky xhemat ia
ofron pastaj entit për arsimimin e ho-
xhallarëve, respektivisht medreseve. Për
këtë, pa dyshim, kontribut të pamohue-
shëm kanë dhënë edhe profesorët dhe
stafi drejtues i medresesë. Ata kanë qenë
jo vetëm arsimdhënës, por në radhë të
parë edukatorë, orientues dhe ‘prindër’ të
medresantëve. Si rezultat i gjithë kësaj si-
tuate, sot kemi medresantë që janë bërë
jo vetëm imamë dhe mualimë, por edhe
pedagogë në fakultete të ndryshme; për-
veç vetë medresesë dhe fakultetit teolog-
jik, janë bërë prindër të mirë, janë bërë
edhe afaristë të mirë e të edukuar. Falë
arsimimit dhe edukimit profesional të
tyre, ata luajnë një rol shumë të rëndësi-
shëm edhe këtu në diasporë. Madje,
mund të mburremi se ne në Zvicër i kemi
imamët dhe teologët më të mirë e më të
përgatitur të diasporës. Ata, këtu, nuk i
shërbejnë vetëm xhematit të xhamisë, por
janë edhe një fytyrë shumë e njohur, po-
zitivisht, edhe në shoqërinë perëndimore.
Ata janë aktivë si me nxënësit dhe të rin-
jtë e xhamisë, ashtu edhe në takimet
ndërfetare dhe ndërkulturore; ata janë
mësues të edukatës fetare edhe në shkol-
lat publike, këshilltarë për çështje famil-
jare, përkujdesës shpirtërorë nëpër
spitalet perëndimore, udhëheqës të orga-
nizatave islame të niveleve të ndryshme.”
(Bisedë e zhvilluar më 20 shtator 2019)

JO IZOLIMIT VETËM NË XHAMI 

Gjithashtu një ish-medresant i medre-
sesë ‘Isa Beu’, që ka kryer teologjinë në
Bursa të Turqisë, e që sot vepron si imam
i palodhshëm në Essen të Gjermanisë,
Halil Dalifi, thekson: “Medresanti, si
imam, në diasporë ballafaqohet me
shumë kategori njerëzish, të nacionalite-
teve të ndryshme dhe të medhhebeve të
tjera jashtë medhhebit hanefij. Ai duhet
të jetë mirë i përgatitur moralisht, pasi
suksesi i tij varet shumë nga sjellja e tij;
duhet të jetë më aktiv me xhematin dhe
sidomos me rininë në aktivitete të ndry-
shme; duhet të jetë tërheqës, pasi që të

gjithë shikimin e kanë drejt imamit. Me-
dresanti edhe si punëtor, respektohet
edhe si hoxhë dhe ndikon çdo gjest, hap
dhe sjellje e tij. Ka raste kur punëtorët e
tjerë në prezencë të një medresanti të
ndyshojnë bisedën e tyre, nga respekti
ndaj një personi fetar. Ndoshta në fillim
kanë mendim tjetër, por me kalimin e
kohës dhe nëse bazohemi në moralin,
drejtësinë dhe sjelljen e një medresanti,
vjen deri tek ajo që ndryshon edhe men-
dimi i një jomyslimani që ka ndaj mysli-
manëve duke u bazuar në të dhënat e
mediave etj. Imami nuk duhet të izolohet
vetëm në xhami, por duhet që të ketë li-
dhje edhe me komunën dhe me institu-
cionet tjera në vendin ku jeton. Ndikimi i
një medresanti në shoqëri varet nga njo-
huria profesionale, nga edukata që ka,
nga sjellja me njerëzit pa bërë dallim në
racë, kombësi dhe fe. Mendimi im është
që çdo medresant duhet të jetë më aktiv
me rininë dhe me organizatat e ndryshne,
si dhe me institucionet relevante në ven-
din ku vepron. Pasi kjo është shkak për
përfaqësimin e një myslimani në një sho-
qëri, pasi për momentin opinioni edhe
këtu në diasporë ushqehet me gjëra të ga-
buara, me ato që mediat i servirin për my-
slimanët.” (Bisedë e zhvilluar më 20
shtator 2019)
Ish-medresanti Emin Limani, i di-

plomuar në Fakultetin e Da’ve-së në Uni-

versitetin Islam në Tripolit, Libi, i cili ve-
pron si hoxhë dhe si mësues i mësim-be-
smit në Vjenë të Austrisë, potencon:
“Medresanti është pasqyrimi i vet Me-
dresesë dhe i kapaciteteve të saj. Xhemati
e shikon atë me përkëdhelje dhe simpati,
si dikush që duhet përkrahur dhe mbë-
shtetur. Por, meqë numri i të diplomuarve
ka shënuar dhe vazhdon të shënojë rritje,
duket sikur medresanti ka mbetur paksa
nën hije, nga i cili pritet shumëçka, vetëm
pasi të jenë konsumuar të tjerët. Ai është
një urë alternative që e mban lidhur xhe-
matin tonë me BFI-në, në veçanti kur
kihet parasysh se financimi i Medresesë
në RMV vazhdon të jetë xhemati. Në
bazë të kushteve financiare për medresetë
që i kemi, mendoj se prezenca e medre-
santit në forma dhe mënyra të ndryshme
në xhemat sadopak e ka ndikimin e vet
në mosshkëputjen e lidhjeve me xhema-
tin.” (Bisedë e zhvilluar më 22 shtator
2019)
Dr. Selver Xhemaili, ish-medresant

që ka studiuar në Fakultetin Teologjik në
Samsun të Turqisë dhe ka doktoruar në
Universitetin Shën Kirili dhe Metodij në
Shkup, i cili tash vepron si Drejtor për
Diasporë në BFI dhe ligjërues në Uni-
versitetin e Tetovës, për rolin e medresesë
në jetën shoqërore potencon: “Ndikimi i
medresantit në shoqërinë tonë gjithnjë
është evident; çkado që të punojë dhe

kudo që të gjendet. Ai nga shoqëria kon-
siderohet si hoxhë dhe në praninë e tij
shpeshherë njerëzit druajnë, hezitojnë të
veprojnë apo të flasin pa kontroll; madje,
shpeshherë edhe duke e shprehur këtë në
formën ‘është hoxha këtu, se përndry-
she...etj.’. Nga ana tjetër, medresanti me
profesione të tjera “jashtë teologut” shpe-
shherë merr iniciativa të aktiviteteve që
do t’i kishte marrë drejtpërsëdrejti një
hoxhë që kryen detyra fetare. P.sh. me-
dresantë me profesione afariste e bizne-
sesh të ndryshme kanë ndikuar (në
diasporë) te rrethi i tyre dhe kanë marrë
iniciativë për themelimin e xhamive dhe
qendrave të ndryshme, siç është rasti në
Venecie, Munih, Teramo etj. Madje, në
punëtoritë e tyre u kanë krijuar kushte pu-
nëtorëve për kryerjen e obligimeve fe-
tare. Shikuar nga aspekti negativ, në rast
se një medresant bën ndonjë akt të pahij-
shëm, mendoj se ndikon shumë negati-
visht te të tjerët, ngase të gjithë ata që
janë të luhatshëm në veprimin apo mo-
sveprimin e një gjëje, kur e shohin me-
dresantin, sikur e legjitimojnë një veprim
të tillë negativ.” (Bisedë e zhvilluar më
21 shtator 2019)

(Kryhet në numrin vijues)

i Burhanettin Tatar, Islam dusuncesine
giris, Dem Yayinlari, Istanbul, 2009, f. 92.
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Me rastin e 30-vjetorit të maturës të
gjeneratës së parë të medresesë “Isa Beu”
– Shkup, në hapësirat e kësaj medreseje
është mbajtur një takim i përbashkët i të
diplomuarve të gjeneratës së parë të kësaj
shkolle të mesme profesionale.
Kjo gjeneratë e parë në medresenë

“Isa Beu” ka diplomuar në vitin shkollor
1987/1988, kur gjithsej 49 nxënës të
ndarë në dy klasa, A dhe B, arritën të
kryejnë me sukses mësimet e shkollës së
mesme profesionale të Medresesë.
Nxënësit të cilët diplomuan të parët në

medresenë “Isa Beu” – Shkup sot ve-
projnë në institucione ndërkombëtare me
poste të ndryshme, duke përfshirë edhe
fusha të tjera jashtë teologjisë, brenda dhe
jashtë vendit, si në Gjermani, Zvicër, Au-
stri, Egjipt, Kuvajt, Japoni, Kazakistan, si
dhe në vende të tjera të rajonit e më gjerë.
Musa Musai, nga Këshilli iniciues i

takimit, aktualisht profesor universitar,
tha se shoqëria ka pasur pritshmëri të ja-
shtëzakonshme pozitive dhe se përkrahja
për të diplomuarit e parë ka qenë shumë e
madhe.
“Ne jemi rritur me këtë barrë, edhe në

kuadër të asaj që mësohej si disiplinë në
kuadër të praktikave të kësaj shkolle, se-
cili prej nesh ka mundur ta vërejë barrën
dhe peshën e asaj se ‘a thua vallë mos
dalim prej atyre binarëve të pritshmërive
që i ka pasur shoqëria’. Tanimë nuk ka
qenë shumë e rëndësishme çfarë dua unë
personalisht, por ka qenë shumë e rëndë-
sishme cilat janë porositë dhe pritshmë-
ritë e shoqërisë”, është shprehur Musai
për AA.
Ai thekson se këtë barrë e kanë përje-

tuar vetë dhe se perceptimi i shoqërisë ka
qenë se kjo gjeneratë e parë e Medresesë
janë heronj të rëndësishëm të shoqërisë.

Gjenerata e parë e medresesë “Isa
Beu” – Shkup është e dalluar edhe me ve-
primtarinë e sportit, në kuadër të së cilës
kanë zënë vende të para në shumë turne
që janë mbajtur në Shkup dhe më gjerë,
por kanë arritur sukses edhe në organizi-
min e shfaqjeve, programeve kulturore e
artistike, si dhe aktiviteteve të tjera që
kanë qenë të mirëpritura dhe të vlerësuara
pozitivisht nga popullata.
Krahasuar me gjeneratën e parë,  kur

diplomuan vetëm 49 nxënës, sot numri i
të diplomuarve nga kjo shkollë është rri-
tur ndjeshëm. Vetëm në vitin e fundit
shkollor nga kjo shkollë arritën të diplo-
mojnë 192 nxënës, ndërsa nga koha e the-
melimit deri më tani kanë diplomuar
2.830 nxënës.
Medreseja “Isa Beu” në Maqedoni ka

filluar me punë më 15 tetor të vitit 1984,
me statusin e saj si shkollë e mesme pro-
fesionale, duke ofruar mësim në atë kohë
për 88 nxënës që u regjistruan në vitin e
parë të themelimit të saj.
Iniciativa për ndërtimin e Medresesë

në Maqedoni filloi në vitin 1979 nga Ba-
shkësia Fetare Islame e Maqedonisë, pasi
nevoja e myslimanëve të Maqedonisë për

të pasur një vatër arsimore për përgatitjen
e kuadrit (fetar) tek myslimanët ka qenë
imanente. Edhe pse realizimi nuk ishte i
lehtë, shkaku i sistemit politik monist të
asaj kohe, në fillim të vitit 1982 u bë ri-
vënia e gurit të themelit të  kësaj medre-
seje.
Që nga ajo kohë Medreseja kishte

profesorë të rregullt, por për shumicën e
lëndëve mësimdhënës ishin punonjësit e
Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë,
të cilët më vonë u zëvendësuan me profe-
sorë adekuatë dhe sot kjo medrese fun-
ksionon me kuadro profesionale në
gjithsej 30 lëndë mësimore.
Sot kjo medrese, përveç kompleksit të

saj,  që përmban tri godina kryesore në
fshatin Kondovë, në pjesën perëndimore
të qytetit të Shkupit, ka Paralele të Shtrira
edhe në qytete të tjera të vendit: qyteti i
Tetovës ka Paralelen e Vajzave që nga viti
shkollor 2004/2005, Shtipi e ka Paralelen
e Djemve që nga viti shkollor 2005/2006,
Shkupi ka një Paralele të Vajzave të ndarë
nga kompleksi në Kondovë që nga viti
2006/2007, si dhe Gostivari ka një Para-
lele të Vajzave që nga viti 2008/2009. (26
korrik 2018)

SHMI ”Medreseja Isa Beu” – Para-
lelja e Femrave në Shkup, më
11.04.2019, në ambientet e Kompleksit
Kapan-Han, organizoi ekspozitën tradi-
cionale “Dora e Artë”, në të cilën u shpa-
losën punime të krijuara nga vajzat që
ndjekin mësimin në këtë shkollë.
Këtij manifestim i parapriu një pro-

gram i begatë me ilahi dhe poezi kushtuar
Pejgamberit    (a. s.).  Të pranishëm në
këtë manifestim tradicional ishin: drejtori
i SHMI ”Medreseja Isa Beu” prof.  Ibra-
him ef. Idrizi, përfaqësuesi i Reis’ul-Ule-
masë h. Sulejman ef. Rexhepi prof. Jusuf
ef. Zimeri, përfaqsuesi i myftiut të Myfti-
nisë së Shkupit Fatmir ef. Zaimi, koordi-
natorë të Paraleleve të Medresesë,
hoxhallarë, si dhe shumë mysafirë nga të
gjitha myftinitë e BFI, të shoqëruar nga
stafi i Medresesë dhe prindërit e nxënë-
seve që mësojnë në këtë medrese.
Në fillim të pranishmit i përshëndeti

Koordinatorja e Paraleles së Shtrirë të
Femrave në Medresenë  Isa Beu, mr. Nur-
tene Shehu Sakipi, e cila i falënderoi të
gjithë për pjesëmarrjen e tyre dhe më pas
i informoi të pranishmit rreth ecurisë së
zhvillimit të procesit edukativo-arsimor,
si dhe aktiviteteve të lira në këtë Paralele.
Më pas, fjalë përshëndetëse kishte

drejtori  i përgjithshëm i SHMI “Medre-
seja Isa Beu”,   Ibrahim ef. Idrizi,  i cili
theksoi:  “Një ndër manifestimet e radhës
që rrumbullakon aktivitetet e gjithmbar-
shme të medresanteve tona është edhe ky

organizim i punës së dorës,  i emëruar
‘Dora e artë‘.  Ky manifestim dhe organi-
zim ka një domethënie të dyfishtë dhe
realizon 2 qëllime: e para,  nxit kreativi-
tetin dhe inovacionet në këtë fushë,  që si
traditë është shumë e lashtë te populli ynë
dhe e dyta,  tregon se medresantet tona
janë ato që në mënyrë programore e
ushqejnë dhe e rritin traditën popullore
myslimane në sferën e punës së dorës .

Fjalë përshëndetëse kishte edhe përfa-
qësuesi i Myftinisë së Shkupit,  Fatmir ef.
Zaimi,  i cili përshëndeti të pranishmit
dhe  tha se Myftinia e Shkupit do të jetë
në krahun e medresanteve atëherë kur ato
do të kenë nevojë t’i përkrahim në aktivi-
tete të tilla të dobishme - pasqyrë të Isla-
mit  dhe në fund  nxënëseve të Medresesë
Isa Beu  u uroi suksese të mëtutjeshme.
Fjalën e rastit e kishte edhe përfaqë-

suesi i  Reis’ul-Ulemasë h. Sulejman ef.
Rexhepi,  prof. Jusuf ef. Zimeri,   i cili
përshëndeti të pranishmit dhe tha:  “Kam
kënaqësinë që sot të jem në këtë aktivitet
të organizuar nga Medreseja Isa Beu – Pa-
ralelja e Femrave Shkup, në këtë ekspo-
zitë që e organizojnë Medreseja në Shkup,
Tetovë, Gostivar... Kjo dëshmon që ne
jemi një popull që  e duam kulturën,  që
jetojmë me të, që i  kultivojmë artet e bu-
kura,  ndërsa njerëzit jo të edukuar nuk
kanë kohë të merren me këtë punë.”
Programi vazhdoi me ilahi në gjuhën

shqipe e arabe,  si dhe me recitale të për-

gatitura nga vetë nxënëset e kësaj parale-
leje. Në shenjë respekti dhe mirënjohje,
për disa nga të pranishmit u ndanë dhu-
rata simbolike: për përfaqësuesin e  Rei-
s’ul-Ulemasë  h. Sulejman Rexhepi prof.
Jusuf ef.Zimeri, për drejtorin e SHMI
”Medreseja Isa Beu” Ibrahim ef. Idrizi,
për përfaqësuesin e Myftinisë së Shkupit
Fatmir ef. Zaimi dhe për Koordinatoren e
Paraleles së Femrave në Shkup mr. Nur-
tene Shehu Sakipi.
Dhe, në fund të pranishmit patën mun-

dësi që ta shohin ekspozitën e nxënëseve,
si dhe të gostiten me ushqime tradicionale
dhe pije freskuese të përgatitura nga vaj-
zat e kësaj paraleleje. (11 prill 2019)

Më 22.04.2016  (e xhuma), SHMI Medreseja “Isa Beu”-
Shkup me sukses nxori nga mesi i saj hafëzin e ri të Kuranit fa-
mëlartë, hfz. Hisni Sinani, maturant në këtë vatër arsimore.
Për të nderuar këtë aktivitet, prezent ishin myftiu i BFI-së

Tetovë, prof. dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorët e tij, drej-
tori i SHMI “Isa Beu” - Shkup, Ibrahim ef. Idrizi, sekretari Lutfi
ef. Nexhipi, profesorë, nxënës të Medresesë, si dhe një numër
i madh i xhematit të fsh. Pallaticë.
Fjalën përshëndetëse e mbajti drejtori i Medresesë, ndërsa

fjalën e rastit myftiu i Tetovës,  i cili hfz. të ri i dëshiroi suksese
të mëtutjeshme.Në këtë promovim të hifzit myftiu i Tetovës dhe
drejtori i Medresesë ia dorëzuan Certifikatën e e Hifzit hfz.
Hisni Sinanit, duke i dëshiruar suksese të mëtejshme në jetë.

Në Bursa të Turqisë, nga 15 maj 2012,
janë mbajtur garat e treta ndërkombëtare
në gjuhën arabe, të organizuara nga Aka-
demia e Gjuhës Arabe në Stamboll të Tur-
qisë. 
Në këto gara marrin pjesë qindra

shkolla të mesme nga disa shtete nga Bal-
lkani dhe Turqia. Në mesin e këtyre
shkollave për herë të parë morën pjesë
edhe nxënësit e SHMI Medreseja “Isa
Beu” - Shkup.
Garat u mbajtën në tri fusha: oratori,

poezi dhe ilahi. Evzal Sinani,  nxënës i
Medresesë Isa Beu të Shkupit, mori ven-
din e parë në lëmin e poezisë.
Vlen të theksohet se ekipi i Medresesë

Isa Beu,  i udhëhequr nga drejtori i kësaj
shkolle prof. Ibrahim Idrizi, përgjegjësi i
Sektorit për Kulturë në BFI dr. Abas Jahja
dhe prof. Mahir Hasani,  pati paraqitje të
shkëlqyer dhe prezantuan performancë të

lartë në të gjitha nivelet,  përkatësisht lë-
menjtë. 
SHMI Medreseja Isa Beu është e njo-

hur me suksese, në trojet tona dhe me pje-
sëmarrjet e saj nëpër shumë organizime
dhe gara, ndërsa tani po na sjellin edhe një
sukses të madh nga garat ndërkombëtare
që po organizon Akademia e Gjuhës
Arabe në Turqi. 
Përmes këtij informacioni deshëm që

të gjithë opinionin e gjerë ta informojmë
se ditëve në vijim garuesit do të va-
zhdojnë aktivitetet e tyre në Stamboll, ku
edhe do të realizohet mbrëmja solemne. 
Në këto gara, gjithashtu pjesëmarrës

janë edhe bashkëkohanikët e nxënësve
tanë nga Medreseja Alaudin - Prishtinë, të
cilët gjithashtu me paraqitjet e tyre kanë
korrur suksese – thuhet në komunikatën e
Medresesë Isa Beu - Shkup.  (19.05.2012)

RETRO

Maturantët e parë shënojnë 30-vjetorin Ekspozita ”Dora e Artë 2019”

Medreseja "Isa Beu", e para në garat ndërkombëtare

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

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

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

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

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

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

xhepi, shprehu falënderime  për tri Ba-

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

projekti i ardhshëm kapital do të jetë në
lëmin e fikut, apo të jurisprudencës
islame, të fikhut hanefij, me titull “El-Ih-
tijar, li Ta’lili-l Muhtar”, në 4 vëllime, me
afër 2.500 faqe. 
Krejt në fund, në emër të tre autorëve

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

Sektori Fetar-Arsimor në kuadër të
Rijasetit të BFI-së, në koordinim me
Drejtorinë e SHMI Medreseja Isa Beu -
Shkup, më 31.08.2015 në lokalet e Me-
dresesë realizoi një seminar pedagogjik
njëditor. Në seminar kanë marrë pjesë të
gjithë mësimdhënësit e Medresesë Isa
Beu,  me të gjitha paralelet e saj.
Seminari kishte karakter shkencor-

pedagogjik, me qëllim të mobilizimit sa
më të mirë të të gjitha forcave eduka-
tivo-arsimore,  që dukshëm do të ndi-
konte edhe në ngritjen e cilësisë së
mësimit dhe edukimit te nxënësit. 
Rrjedha e seminarit u realizua sipas

planprogramit që ishte paraparë. 
Pas leximit të disa ajeteve kuranore,

Seminarin e moderoi sekretari i Medre-
sesë,  prof. Lutfi Nexhipi, i cili fillimisht
paraqiti edhe rrjedhën e punës së Semi-
narit. Më pas fjalën përshëndetëse,  në
emër të Reis’ul-Ulemasë, e mori drejtori
i Medresesë,  prof. Ibrahim Idrizi, i cili
përveç që përshëndeti të pranishmit, në
pika të shkurtra foli edhe për rolin, rën-
dësinë dhe qëllimin e këtij seminari.
Në panelin e parë, të cilin e udhëhoqi

prof. Jusuf Zimeri, drejtor i Sektorit
Fetar-Arsimor i BFI, ligjëruan: dr. Naser
Ramadani, ligjërues në Fakultetin e
Shkencave Islame në Shkup,  i cili lig-

jëroi më temën “Mësimdhënësi dhe roli
i tij në procesin edukativo-arsimor”,
duke paraqitur një analizë të thukët
shkencore;  më pas ligjëroi dr. Qani Ne-
simi, ligjërues në Universitetin Shtetë-
ror të Tetovës dhe njëkohësisht edhe
myfti i Myftinisë së Tetovës, i cili ligjë-
roi më temën “Metodat mësimore ba-
shkëkohore në procesin
edukativo-arsimor”, duke bërë një shko-
qitje interesante për metodat bashkëko-
hore të zhvillimit edukativo-arsimor etj. 
Pas përfundimit të ligjëratave nga dy

ligjëruesit e lartpërmendur, u këmbyen
mendime dhe biseda nga profesorët e
Medresesë, të cilët ishin mjaft aktivë në
pjesën debative të panelit të parë.
Në panelin e dytë, pas një pauze dhe

një kokteji që kishte përgatitur drejtoria
e Medresesë për hir të profesorëve, lig-
jëruan edhe dr. Musa Musai, ligjërues në
Universitetin Shtetëror të Tetovës, më
temën “Format mësimore dhe përdorimi
i mjeteve mësimore bashkëkohore
(qasje psikologjike)”, duke i bërë një
qasje shumë interesante tematikës. Më
pas ligjëroi edhe dr. Bunjamin Memedi,
ligjërues në Universitetin Shtetëror të
Tetovës, më temën “Etapat operative të
orës mësimore dhe rëndësia e vlerësimit
të nxënësit”, i cili në mënyrë shumë pro-
fesionale e paraqiti punimin e tij.
Në fund, pas përfundimit të Semina-

rit, për profesorët dhe ligjëruesit u shtrua
drekë e përbashkët në restorantin e Me-
dresesë. (2 shtator 2015)

Agjencia Turke për Zhvillim dhe Ko-
ordinim (TIKA) ka dhuruar një donacion
me pajisje teknike për shkollën e mesme
islame “Medreseja Isa Beu” – Paralelja e
Shtrirë e Femrave në Tetovë.
Donacioni përbëhet nga 32 kompju-

terë desktop, pesë projektorë, katër prin-
terë, tre laptopë, si dhe një smartboard.
Koordinatori i TIKA-s në Shkup, Ay-

tekin Ayden, njoftoi se këto donacione
nuk janë të kufizuara vetëm në Tetovë,
por se më herët kanë ndarë donacion të
këtillë edhe në Shtip.
Ayden iu referua edhe pengesave që

ekzistojnë në konviktin e nxënësve me-
shkuj në Medresenë në Shkup, duke thek-
suar: “Vazhdojmë të punojmë për
tejkalimin e atyre pengesave. Shpresojmë
se në periudhën e ardhshme, me realizi-
min e këtij projekti, si presidencë (TIKA)
do të jap një kontribut të madh për nxë-
nësit e pjesës së meshkujve të Medresesë
në Shkup, që të arsimohen në një hapësirë
moderne, si dhe të jetojnë në një konvikt

më modern dhe më të pastër.”
Duke theksuar se TIKA realizon pro-

jekte në shumë fusha, Ayden veçoi fushën
e arsimit. Ai shtoi se TIKA përmes pro-
jekteve synon të japë një kontribut në
zhvillimin e arsimit, por edhe të infra-
strukturës në vend.
Koordinatori i Medresesë “Isa Beu”

në Paralelen e Shtrirë të Femrave në Te-
tovë, Beqir Memeti, tha se donacioni i kë-
tillë do të kontribuojë që nxënësit e kësaj
shkolle të ndjekin mësimin me standarde

më të larta.
“Pranuam një donacion mjaft profita-

bil dhe mjaft të përshtatshëm për ambien-
tet tona,  me të cilin investim shpresojmë
që cilësia e mësimit në këtë shkollë të jetë
shumë më e suksesshme dhe me kohën në
të cilën jetojmë”, u shpreh Memeti.
Paralelja e Shtrirë e Femrave e shkol-

lës së mesme islame “Medreseja Isa Beu”
në Tetovë ka filluar në vitin 2004, ndërsa
sot në këtë degë mësimin e ndjekin gji-
thsej 185 nxënëse.  (12 dhjetor 2017)

Promovohet vepra 
“Ilmihal i zgjeruar”

PRISHTINË Seminar në fushën e pedagogjisë

TIKA ndihmon Medresenë Isa Beu në Tetovë
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Shkruan: Hasan Xhillo

Sufizmi nuk ka kryer ndikim
vetëm ndaj teozofisë së lartë,
ndaj urtësisë iluministe dhe in-
tuicizmit filozofik. Ai ka bërë

ndikim edhe në formimin e krijimtarisë
grandioze letrare, e veçanërisht në poe-
zinë e krijuar në gjuhën persiane dhe
osmane. Një numër i madh poetësh ishin
nën ndikimin e sufizmit, megjithatë, Xe-
laludin Rumi konsiderohet si njëri prej
më të mëdhenjve. Ai ishte kundër asaj fi-
lozofie, e cila i referohej vetëm arsyes.
Pamja racionale për botën, që lë pas dore
përvojën e brendshme, nuk është ajo që
mund t’i kënaqë synimet shpirtërore të
njeriut. Edhe përkundër qëndrimit të tij
negativ ndaj këtij lloji të filozofisë, meg-

jithatë në mendimin poetik të Xhelaludin
Rumit dominon filozofia e dashurisë.
Temë qendrore është dashuria jo vetëm si
realitet i brendshëm njohës i njeriut, por
edhe si realitet metafizik dhe ontologjik.
Dashuria është parimi themelor i botës
dhe i njeriut. Ky parim ka mundur të
shprehet më qartë përmes mendimit poe-
tik. Xhelaludin Rumi kishte kapacitet ta
bëjë këtë edhe me spekulime filozofike.
Por,  ai nuk e dëshiroi atë. Poezia e tij nuk
la asnjë problem të madh metafizik, e të
mos e perceptojë atë në mënyrën e vet
specifike. Shkurtimisht, kjo poezi është e
dhëna më e rëndësishme për filozofinë e
dashurisë në historinë e ideve në përgji-
thësi.
Xhelaludin Rumi nuk kishte ndonjë

tronditje të madhe në jetën e tij, sepse

gjatë kohë u rrit në përqafimin e babait të
tij, i cili, po ashtu, ishte mistik i madh. Në
literaturë ky mistik dhe poet i madh për-
mendet si Mevlana Xhelaludin Rumi.
Mevlana shfrytëzohet në Lindje, e veça-
nërisht në Turqi dhe Persi, kurse Rumi në
Perëndim. Fjala Mevlana në përkthimin
tekstual do të thotë “zotëria ynë”, ndërsa
Rumi ka të bëjë me “territorin Rum” ose
me “Anadollin” e sotëm. Mevlana është
edhe themelues i rendit të dervishëve me-
vlevi, i cili kishte, po edhe ende ka, degët
e veta në Ballkan, e sidomos në Maqe-
doni dhe Bosnjë e Hercegovinë. 
Rumi u lind më 30 shtator të vitit

1207 në qytetin Belh, në zonën Baktria, e
cila në atë kohë ishte nën Mbretërinë Per-
siane, në territorin e Afganistanit të
sotëm. U lind në një familje autoritare,

ndërsa babai i tij, Bahaudin Veledi, ishte
intelektual dhe mistik me famë. Veç asaj
që ishte teolog i njohur, ai njëkohësisht
ishte jurist dhe ithtar i një rrjedhe të pan-
johur mistike. Iu përkushtua shkrimit, e
interesim të veçantë për të paraqiste
njohja. Për këtë shkak, libri i tij mban ti-
tullin Marifa (Njohja). Famën e tij e arriti
pikërisht përmes kësaj vepre. Bëhet fjalë
edhe për një përmbledhje shënimesh ku
ai flet për përvojat e tij mistike në rrugën
drejt Zotit. Kjo përmbledhje përmbante
edhe predikime, në fakt, teknika që mund
të jenë shumë të dobishme në rrugën mi-
stike. Më saktë, bëhet fjalë për rrëfime vi-
zionare, që ishin rezultat i përvojës
mistike.
Duke pasur parasysh rrethanat e vë-

shtira politike në Belh, të shkaktuara nga
invadimet e mongolëve, familja e Rumit
vendos ta lëshojë qytetin dhe të niset për
në Mekë, në haxh, e prej këtu vendoset
në Anadoll, në territorin e Konjës së
sotme, ku i bëjnë pritje të përzemërt sel-
xhukët, të cilët dinin ta çmonin traditën
mistike. Filozofia mistike, përveç kësaj,
konsiderohej si aktivitet i elitës në tradi-
tën persiane. Rumi pati fatin e mirë që të
shoqërohet me dy poetë të mëdhenj mi-
stikë, Burhanudin Tirmidhiun dhe Feri-

dudin Attarin, të cilët edhe më shumë e
ndezën imagjinatën e tij poetike që bar-
tte me vete. Attari, madje, e paralajmëroi
fatin poetik të Rumit me dy vargjet e tij:
Shiko, mrekulli! Ja, na erdhi lumi, të cilin
pas vete do ta udhëheqë oqeani i fuqi-
shëm! Dhe: Biri yt së shpejti do të bëhet
flakë që e kall botën e të dashuruarve në
Zot!
Rumi, krahas gjuhës persishte, dinte

gjuhën arabe, turke dhe greke, e kjo i
mundësoi mjedisin multietnik në Ana-
doll. Atje bëri miq edhe murgj të kri-
shterë, të cilët treguan shumë respekt
ndaj Rumit. Pas vdekjes së babait të tij e
pranoi të udhëheqë rendin e dervishëve
mevlevi, e posaçërisht ishte i inspiruar
nga Shemsi Tabrizi, mistik i njohur, i
quajtur “dielli fluturues”, i cili e fut në
jetën shpirtërore. Në suaza të teqesë me-
vlevite e krijon krijimtarinë e tij letrare.
Tri vepra janë krijimet e tij më të rëndë-
sishme poetike, të cilat nuk pushojnë të
sfidojnë kureshtjen bashkëkohore lingui-
stike, letrare, teologjike, filozofike dhe
mistike. Ato janë: Divan Tabriz (për-
mbledhje poezish kushtuar Tabrizit – më-
suesit të tij shpirtëror). Veprën e shkroi në
vitet e fundit të jetës së tij dhe përmban
gjithsej 3.230 gazele (gjithsej 3.500 var-

gje); Fihimafihi (Për atë ç’është brenda)
dhe Mesnevija e njohur (Ma’nevij). Kjo
vepër është institucion në vetvete. Gji-
thsej ka gjashtë vëllime dhe përmban më
shumë se 25.000 kuplete (kuplet: lloj
kënge).
Mevlana Xheladedin Rumi vdiq më

17 dhjetor të vitit 1273. Përfaqësuesit e
të gjitha feve ishin të pranishëm në varri-
min e tij, e nata u quajt Shebul Arus (Nata
e Bashkimit). Mevlevitë edhe në ditët e
sotme e shënojnë atë ditë si festë. Madje,
edhe vetë vdekja e Xhelaludin Rumit
quhet në gjuhën turke “Vuslat”, që në
përkthim të lirë do të thotë “kthim i tij te
Zoti”. Vdekja, do të thotë, nuk është gjë
tragjike. Bëhet fjalë për një akt sublim.
Për këtë shkak Shebul Arusi, që festohet
çdo kund në botë, do të thotë “Natë mar-
tesore”.
Janë një numër i madh temash që i

përfshin mendimi poetik i Rumit. Ne do
të përqendrohemi vetëm te dashuria, e
cila është lajtmotiv i krijimtarisë së tij le-
trare. Atë çka filozofët e konsiderojnë se
esenca e Zotit është njohuria, Rumi thotë
se esenca e Tij është dashuria. Ai për da-
shurinë flet si për aktin paraekzistencial
dhe ekzistencial. Megjithatë, dashuria
manifestohet edhe në natyrë, edhe te nje-

Xhelaludin Rumi

ASPEKTET FILOZOFIKE TË SUFIZMIT (4)  

Në mendimin poetik të këtij krijuesi të madh dominon filozofia e dashurisë. Temë
qendrore është dashuria jo vetëm si realitet i brendshëm njohës i njeriut, por edhe si
realitet metafizik dhe ontologjik. Dashuria tek ai është parimi themelor i botës dhe i

njeriut. Në literaturë ky mistik dhe poet i madh përmendet edhe si Mevlana.
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riu, por ajo në të njëjtën kohë edhe i tej-
kalon ato. Natyra e saj ontologjike tregon
se ajo është e vërtetë e pavarur edhe nga
njeriu, edhe nga natyra. Pasi që esenca e
Zotit është dashuria, për shkak të dashu-
risë Zoti e krijoi edhe njeriun edhe botën.
Ato e pasqyrojnë këtë dashuri, e nuk
është dashuria ajo çka është imanente e
natyrës pa dimensionin e saj mbinatyror.
Rumi flet jo vetëm për dashurinë si eros,
por edhe për dashurinë si agapi.Dashuria
e Zotit për botën dhe njeriun i paraprin
dashurisë së njeriut dhe botës ndaj Zotit.
Ky koncept dallon nga ai i filozofëve, të
cilët flasin për dashurinë si aspiratë, se
ajo është e instaluar në natyrë dhe te nje-
riu, në fakt, është rezultat i vetë natyrës.
Sipas Rumit, dashuria lëshohet poshtë;
sipas filozofëve grekë, dashuria ngrihet
lart. Dashuria nuk është vetëm esencë e
Zotit; ajo është edhe cilësi e Tij. Ajo ka
natyrë lidhore: “Dashuria synon anën tje-
tër, përtej kufizimit. Për këtë arsye thu-
het se është atribut i vërtetë i Zotit, e
vetëm në kuptimin e nxjerrë është cilësi e
shërbëtorëve të Tij.“  Dashuria, sipas
Rumit, është edhe parim kozmik, ose i
tërë kozmosi është i përshkuar me këtë
dashuri: Krijesat janë vënë në lëvizje me
forcën e dashurisë / Dashuria me forcën
e përjetësisë së pafund / Era fryn për
shkak të horizonteve, e drurët lëvizin për
shkak të erës / Njëjtë si Ademi dhe Hava,
Dashuria lind në mijëra forma; bota
është përplot me fotot e saj, e ajo nuk ka
kurrfarë fytyre / Por, po të mos ishte Da-

shuria e pastër, si do t’u dhuroja ekzi-
stencë sferave qiellore? / E lëviza rrotën
qiellore, që të mund të kuptosh madhë-
shtinë e Dashurisë.
Dashuria e Zotit ndaj botës dhe nje-

riut e vuri në lëvizje dashurinë e botës
dhe të njeriut ndaj Zotit. Kjo dashuri e
botës dhe njeriut ndaj Zotit e vuri në lë-
vizje edhe vetë botën edhe vetë njeriun
dhe kështu i mirëmban ato. Po të mos
ishte dashuria, ato nuk do të lëviznin. Kjo
është frymëmarrja e çdo gjëje që ekzi-
ston. Kjo i bashkon të gjitha dukuritë në
botë. Të gjitha kundërthëniet qetësohen
në dashuri: Prania e Zotit është plot me
mëshirë dhe butësi /edhe ekzistenca dhe
mosekzistenca me Të janë në dashuri.
Ose: Dashuria ndaj Zotit është rezultat i
diturisë, do të thotë: a do njeriu ndonjë-
herë në çmenduri të ulet në fronin e tillë?
/ E si do të mund dituria e papërsosur të
lind dashurinë e tillë? Kur atë vetëm da-
shuria ndaj gjërave të vdekura do ta in-
kurajojë... / Nuk mund të ndajë njohuritë
e mangëta; ajo për dritën mendon se
është Dielli.
Rumi flet për zemrën, e cila është një

parim njohës, sepse aty ndodhet selia e
dashurisë hyjnore. Ai konsideron se da-
shuria është shkëndijë ose reflektim i
Zotit në zemër dhe aty ajo qëndron. Ai e
krahason atë me dritën që e mbush tërë
zemrën e njeriut. Atëherë dyert e zemrës
çilen dhe ajo përhapet, e kapërcen vetve-
ten në kërkim të parimit të tij ekzisten-
cial. Këtu thjesht bëhet fjalë për

kapërcimin e “unit” të njeriut dhe ardhjen
tek ajo mbi-unë: Mos mendo se është e
çuditshme nëse shpirti fsheh atë që Dë-
shiron: mbrehu në disiplinën asketike,
dhe lëre mënjanë unin e shqetësuar! /
Shpejt nxirre unin nga mesi, që të mund
ta kapësh unin në përqafim! Ngrihu nga
rruga e unit deri në Unë, bukurosh, sepse
me një udhëtim të tillë toka bëhet minierë
ari!
Xhelaludin Rumi flet edhe për dashu-

rinë e njeriut ndaj natyrës. Edhe natyra,
në fakt, fenomenet në të, janë refleksion
i dashurisë së Zotit. Nuk mund ta duash
Zotin e të mos e duash edhe atë që ka kri-
juar. Natyra dhe dukuritë në të kanë një
kuptim të thellë, të brendshëm, që duhet
të kapet, për të depërtuar deri në esencën
e gjërave. Ja, pra, se si na e prezanton
këtë në mënyrë poetike Xhelaludin
Rumi: Dije se forma e jashtme po zhdu-
ket, por bota e Kuptimeve përjetësisht
mbetet / Deri kur do ta shikoni formën e
shtambës? / Hidheni formën e shtambës:
shkoni ujë të kërkoni! / Duke shikuar for-
mën, për kuptimin nuk jeni i vetëdijshëm
/ Nëse jeni mendjemprehtë, nga guaska
perla kapni / forma është gjalpë, kuptimi
është dritë - pse të mos e shtroja pyetjen
ndryshe, duke këmbëngulur, pse / Nëse
forma është për vetveten, atëherë pse po
pyet fare Pse? / Përse as urtësia nuk
mund të lejojë që për format e jashtme të
kenë nevojë qiejt dhe banorët e Tokës dhe
vetëm për këtë shkak ato të ekzistojnë.

(Vazhdon)

Mevlana
Bismil-lah 

Është zakoni yt të ecësh ngadalë, prej vitesh mban një brengë.
Kaq i rëndë, si mund të jesh i thjeshtë?
Me kaq shumë fije, si pret të arrish ndokund? 
Ji i gjerë si ajri të mësosh një të fshehtë.
Deri tash, je pjesë të barabarta argjile dhe uji, baltë e trashë. 
Abrahami mësoi si dielli dhe hëna dhe tërë yjet janë vënë.
Ai tha nuk do t'i shoqëroj më shokë Zotit 
Jemi kaq të dobët. Dorëzoju hirit.
Oqeani kujdeset për secilën valë
derisa mbërrin në breg.
Ke nevojë për më shumë ndihmë sesa kujton.
Po përpiqesh ta jetosh jetën tënde në një skelë
thuaj Bismil-lah, në emër të Zotit,
siç bën imami me një  thikë kur bën kurban kafshën 
Bismil-lah thuaji vetes së vjetër
për të gjetur emrin tënd të ri.   

Bëhu

Bëhu si ujëvarë në bujari dhe ndihmë!
Bëhu si diell në dhembshuri dhe mëshirë!
Bëhu si natë për t’i mbuluar të metat e të tjerëve!
Bëhu si i vdekur në nervozizëm dhe zemërim!
Bëhu si dhé në thjeshtësi dhe përulësi!
Bëhu si det në mirëkuptim!
Ose, duku siç je, ose bëhu siç dukesh! 
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Në mesin e objekteve të rëndë-
sishme në Myftininë e Dibrës,
madje më i rëndësishmi, është
edhe xhamia “Myfti Ruzhdi

Lata” – Xhamia e Sahatkullës -  e cila ka
vlerë të veçantë kulturore fetare dhe kom-
bëtare. 
Kjo xhami ka një strukturë të veçantë

ndërtimore: është një xhami e ndërtuar
për ta adhuruar Allahun, e rrethuar me një
mur rrethues me njëqind dritare, për ta
kujtuar njëqindvjetorin e Shtetit Shqiptar
(që u shpall në Vlorë më 1912) dhe e dal-
luar me një sahat-kullë të bukur. Ajo
është simboli dhe shëmbëllimi më i për-
kryer i fetarisë dhe kombësisë te mysli-
manët dibranë. Autoktoninë e kësaj
xhamie e tregojnë vetë investitorët e
kësaj xhamie, sepse janë të gjithë vendas,
përkatësisht dibranë që veprojnë në dia-
sporë apo në vend. Kështu që iniciatori
dhe realizuesi i kësaj ideje madhështore
ishte tepër i kujdesshëm që në ndërtimin
e kësaj xhamie të marrin pjesë vetëm di-
branë. 
Pasi që Xhamia zë zemrën e qytetit,

myftiu Ruzhdi Lata vendosi që pranë saj
të ketë një sahat-kullë, e cila ka qenë e
pranishme historikisht në qytetin e Dibrës
si në çdo qytet tjetër me nam historik, por
që ka qenë e rrënuar prej okupatorëve
serbë etj. Po ashtu, ndërtimi i kësaj sa-
hatkulle, me këtë formë dhe stil të ve-
çantë, që është imitim i sahatkullës së
Tiranës, është një simbol bashkimi, sepse
u kujton myslimanëve dibranë se një
pjesë të popullatës së tyre e kanë në Ti-
ranë - jo më pak se pesëdhjetë mijë. Gji-
thashtu, ndërtimi i kësaj xhamie me
karakter kombëtar e fetar, dibran-shqip-
tar, ishte ringjallja apo plotësimi i idesë
së hoxhallarëve të parë dibranë që lindën
në Dibër dhe vepruan nëpër poste kyç në
Tiranë e në mbarë territoret e jetuara me
myslimanë shqiptarë, siç ishin Haxhi
Vehbi Dibra etj. 
Përveç objektit të xhamisë, aty janë

ndërtuar edhe objekte afariste, të cilat
vërtet bëjnë që xhamia të funksionojë
materialisht qëndrueshëm dhe të jetë vër-
tet qendër e qytetit. 

Në hyrjen e majtë të Xhamisë janë
katër varreza, në dy prej tyre janë eshtrat
e dy personaliteteve të larta të qytetit të
Dibrës – rilindësit fetar Sait Najdeni dhe
myftiut të shquar Hysni Kërliu, kurse dy
të tjerët janë të zbrazur. Pasi myftiu Ru-
zhdi Lata, ideatori i ndërtimit të këtij
kompleksi të rëndësishëm fetar e kombë-
tar tanimë ka ndërruar jetë, porosi e vet e

tij ka qenë që pas tre viteve të barten edhe
eshtrat e tij pranë këtyre dy varrezave.
Edhe pse hoxhallarët e tjerë insistonin që
ai menjëherë të varrosej aty, madje i tho-
shin qëkur ishte gjallë, por amaneti i tij
ishte që diçka e tillë të bëhej vetëm pas
tre viteve pas vdekjes.  

(Përgatiti: Z. L.) 

Xhamia “Myfti Ruzhdi Lata” e Dibrës

Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

Në formën më të butë, lodhja
definohet si ndjenjë e hum-
bjes së përkohshme të ener-
gjisë, e cila na pamundëson

në aktivitetet e përditshme. Mund të jetë
pasojë e lodhjes reale fizike, reagim i pro-
blemeve në jetën personale dhe profesio-
nale, sëmundje fizike, ose pasojë e
ndonjë sëmundje infektive. Llojet e ndry-
shme të lodhjes manifestohen në mënyra

të ndryshme. Lodhja psikologjike është e
shoqëruar me stres, lodhje nervore, an-
ksiozitet, depresion dhe simptoma të
ngjashme; për lodhjen funksionale ka-
rakteristike janë dhimbjet e trupit (pa
dëmtime të dukshme të organeve), derisa

SHËNDET!

Sëmundjet e kohës 
bashkëkohore

Lodhja ndikon shumë mbi gjendjen emocionale të njeriut. Kur jemi të lodhur,
ne jemi të pakënaqur, pa disponim, nervoz, të rraskapitur, të plogësht;

emocione të tjera të pakëndshme na okupojnë, i nxisin mendimet tona në
drejtim negativ, i aktivizojnë qëndrimet tona dhe ashtu lodhja e pushton

tërë trupin tonë, prej kokës deri te thembrat.
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rraskapitja e përgjithshme ndonjëherë
është pasojë e jetës së parregulluar
(ushqimi i parregullt, pagjumësia kro-
nike, konsumimi i alkoolit, pirja e duha-
nit, aktiviteti fizik i pamjaftueshëm ose i
tepruar...). Për këtë sëmundje bashkëko-
hore nuk ekziston një ilaç që mund të ndi-
kojë në të gjitha simptomat njëkohësisht.
Rekomandimi i përgjithshëm për pacien-
tët është që të bëjnë orar të ri të aktivite-
teve të tyre ditore, ndryshim të mënyrës
së të ushqyerit, aktivitete trupore të rre-
gullta... Lodhja është sëmundje e shoqë-
risë bashkëkohore teknologjike dhe nuk
ka ilaç preciz.

“MËNYRA MODERNE E JETESËS”

Paraqitja e sindromës së lodhjes kro-
nike (SLK), ose siç quhet edhe sindromë
e disfunksionit kronik, ka lidhje me më-
nyrën moderne të jetesës. Në vitet shta-
tëdhjetë të shekullit të kaluar madje është
identifikuar si sëmundje e posaçme, ose
shkaktarët janë: ndikimi i ambientit jetë-
sor, ushqimi pa baraspeshë, çrregullimi i
sistemit imun, ngarkesat emocionale dhe
ambienti i ndotur jetësor. Për shembull,
kondicionerët bartin shumë baktere, dhe
mos të flasim për gazrat e lëshuar nga au-
tobusët e vjetër, makinat, oxhaqet e fa-

brikave. Ushqimi i mbushur plot me adi-
tivë, ngjyra artificiale, ëmbëltues artifi-
cial, gjithsesi janë njëra nga përgjegjësitë
për paraqitjen e SLK. Konsumimi i tepërt
i mishit, qumështit dhe prodhimeve të qu-
mështit, përdorimi i shpeshtë i sheqerit të
rafinuar, alkoolit, cigareve - të gjitha këto
janë shkaktues të lodhjes. Të gjitha këto
prodhime janë të varfra me antioksidante,
në mungesë të të cilave përforcohet para-
qitja e lodhjes kronike. Ajo çdoherë
shkon "dorë për dore" me depresionin,
dhe shpesh parashtrohet pyetja nëse SLK
është gjendje e karakterit psikologjik, apo
imunologjik.  Lodhja më shpesh është tek
personal e moshës prej 30-40-vjeçare.
Pushimi është hapi i parë që duhet ta
bëjmë, pastaj ushtrime të lehta fizike si:
joga ose tai çi, shëtitje nëpër natyrë gjatë
orëve të hershme të mëngjesit, relaksim
në spa qendrat: relaksim në xhakuzi,
banja avulluese, notim në pishina dhe
masazh. Sipas meje, ushqimi megjithatë
është kryesor në mundjen e lodhjes kro-
nike. Duhet të ndërpriten prodhimet të
cilat i ushqejnë mikroorganizmat patog-
jenik, të cilët janë shkaktarë të paraqitjes
së lodhjes kronike. Do të thotë,  duhet të
largojmë konsumimin e: sheqerit, miellit
të bardhë, çokollatës, keksit, bukës me
tharm, qumështit, djathit, kaçkavallit, mi-

shit, prodhimeve të mishit, dromcurinave
(patatina, “sfoki”) dhe alkoolit.

Ja një plan të bukur për ushqim të
shëndetshëm, i cili nëse respektohet,  do
të kontribuojë në mënjanimin gradual të
lodhjes kronike.
- Mëngjesi le të fillojë me konsumi-

min e një gote uji (mundet në ujë të shtry-
dhet lëng limoni ose pemë tjetër), një deri
në dy molla, disa fiq të terur ose hurma,
dhjetëra bademe të freskëta ose lajthi (të
papjekur). E gjithë kjo do t'i mundësojë
trupit energji të madhe dhe do të jeni të
përgatitur t'i filloni obligimet ditore.
Gjatë orarit të punës, prej mëngjesit deri
në ora 17 pasdite, është mirë të pihen 2
deri në 2 litra e gjysmë ujë, plus lëngje të
shtrydhura, çaj (të gjelbër, thrashegër-
rrush mali), por të hahen edhe 5 deri në 6
pemë (molla, dardha, banane, kivi, man-
darina), pastaj pemë të terura (rrush të
thatë, fikë të terur, hurma, thrashegër)
dhe 30 deri në 50 g bimë të papërpunuara
ushqyese (bademe, lajthi, arra, fara të
kungullit, të lulediellit). Mund të pihen
një deri në dy kafe pa sheqer, por megji-
thatë zgjidhje më e mirë është të pihet një
gotë kakao. Gjatë këtyre orëve trupi pa-
strohet nga toksinat, por edhe furnizohet
me shumë energji, ndërsa ajo energji

është ilaç për lodhjen kronike.
- Dreka duhet të përbëhet nga sasi e

madhe e sallatës së freskët dhe ushqimit
të përgatitur, e kombinuar me rregull (të
mos kombinohen së bashku ushqimi i
varfër me proteina me prejardhje nga kaf-
shët). Për darkë të mënjanohen ushqimet
e rënda (mishi, buka; prodhimet e qumë-
shtit, fastfood-et), por të merren perime
të freskëta dhe në këtë periudhë të vitit,
kungull, gështenja, misër të zier, pupag-
jel.
Me këtë mënyrë të të ushqyerit, ku

dominon ushqimi me prejardhje bimore
dhe peshku, menjëherë do të ndjeni më
shumë energji, disponim më të mirë,
gjumë të rehatshëm dhe gëzim për ditën
e re.
Të shumtë janë njerëzit të cilët në

mëngjes ngrihen të lodhur, gjatë ditës
janë të lodhur, shtrihen të lodhur dhe, së-
rish, në mënyrë ciklike, përsëritet kjo
gjendje. E gjithë kjo gjendje e lodhjes
kronike, që është pasojë e shumë shka-
qeve, por sipas meje më e rëndësishmja
është se jemi shumë larg natyrës: nuk thi-
thim ajër të pastër, nuk kemi shprehi të
shkuarjes në mal, ose në natyrë, bie kua-
liteti i jetës dhe sa më shpesh i kushtohet
kohë punës në kompjuter, shikimit të te-
levizionit,  duke ngrënë patatina, që është
shumë e dëmshme. Qasja ime për shëri-
min e lodhjes kronike, nga e cila sot pë-
sojnë shumë njerëz, madje edhe fëmijë,
është kombinimi i mjekësisë klasike, ki-
neze dhe ajurveda. Rekomandoj që nje-
rëzit të jenë fizikisht aktiv: të drejtuarit e
biçikletës gjatë shkuarjes në punë, të ecu-
rit në këmbë, të shëtiturit nëpër mal... -
vetë aktiviteti fizik i zgjon ednorfinet -
hormonet e gëzimit. Pastaj rekomandoj
përqafimin, sepse edhe kontakti i tillë
është i domosdoshëm për njeriun që të
ketë shëndet të plotë. Jetojmë në shoqëri
ku njerëzit kanë harruar të përqafohen
dhe nëse ndokush e bën atë,  e konside-
rojnë si të marrë (qeshet me ta), prandaj
të gjithëve u rekomandoj që përqafimi
është moment shumë i rëndësishëm në
jetën tonë, sepse vetë përqafimi, kontakti
i trupit me trup, komunikimi,  i shton hor-
monet e gëzimit. Këshilloj shoqërim sa
më shumë, në kuptim të këmbimit të in-
formatave dhe energjisë, bisedë kon-
struktive, shëtitje të detyrueshme në
natyrë. Natyra ka shumë energji, i tërë
planeti Tokë shkëlqen nga energjia! Alie-
nizmin që e bëjmë, të mbyllur në ndër-
tesa të betonit, të ecurit nëpër rrugë të
asfaltuara dhe të ngjashme,  na bën edhe
më të lodhur dhe të sëmurë. Prandaj, re-
komandoj që të shëtisim nëpër rrugë të
tokës dhe posaçërisht për fëmijët, kur atë

e lejojnë kushtet e motit, të ecurit zbathur
nëpër bar... Kontakti me natyrën na kthen
në baraspeshë dhe na mbush me gëzim.

BARASPESHË NË ÇDO GJË

Sëmundjet vijnë nga mosbaraspesha
jonë. Bakteret nuk vijnë me kollitje, te-
shtitje dhe shoqërim me fëmijë të sëmurë,
por si rezultat i mënyrës së jetës pa bara-
speshë dhe të ushqyerit në formë të par-
regullt. Fëmija më shpejt do të sëmuret
nëse e shajmë dhe i bërtasim për tempe-
ramentin e tij, sesa nëse e dërgojmë deri
te ndonjë fëmijë tjetër i sëmurë. Shëtitni
jashtë sa më shumë që mundni, bëni
diçka që ua kthen disponimin dhe të ne-
sërmen në punë shumë më mirë do të
funksiononi, më mirë do të mësoni dhe
më mirë do të flini. Gjumi është shumë i
rëndësishëm. Nëse ëndrra është e mirë,
edhe pesë orë janë të mjaftueshme që të
flemë dhe të zgjohemi të ngopur me
gjumë dhe të freskët. Mos futni çdo gjë
në dhomat tuaja, pastroni hapësirën,
sepse ashtu do të lironi më shumë energji
që sigurisht ju ka penguar. Njëri nga
shkaqet e lodhjes kronike është edhe de-
presioni. E gjithë ajo që na bën të mërzi-
tur ndikon në mosbaraspeshën
hormonale. Mënyra e rregullt e të
ushqyerit dhe të ushqyerit suplementar
shumë ndihmojnë në shërimin e lodhjes
kronike. Duhet të hamë në sasi sa më të
vogla, me vetëdije të plotë se ushqimi që
e konsumojmë duhet tërësisht të absor-
bohet në organizmin tonë. "Afa - alga"
dhe "Magma e gjelbër" janë të shkëlqye-
shme për në fillim. Në pranverë mund të
përgatiten përzierje të: hithrave, doreza të
selinos (- ang. celery) dhe bimë të tjera
të gjelbra dhe perime që rriten në atë pe-
riudhë, të cilat bluhen me kumbull ome-
busha - kumbull që rritet në Kinë ose
Japoni dhe ka formën e kajsisë, por fru-
tat bien të gjelbra. Vetëm një lugë nga
kumbullat omebusha kanë ndikim të
shkëlqyeshëm në organizëm. Ajurveda
mund të ndihmojë shumë,  sepse ka qasje
holistike ndaj pacientit. Çdo gjë fillon
me pastrimin e organizmit nga të gjitha
toksinat; me çaje, masazhe, bartje të  ve-
shjeve të caktuara (pambuk, mëndafsh)
dhe ngjyrë të caktuar të veshjeve. Nga
suplementet ajurvede shfrytëzohen: çi-
java naprashed - përzierje prej 52 bi-
mëve, të cilat zihen një kohë të gjatë me
mjaltë ose sheqer ngjyrë kafe dhe i shto-
het xhibër, pastaj "triafalata", "Eko-Fre-
auda" - preparat që e qetëson mendjen,
që të mundemi të kemi gjumë të thellë.
Shumë ujë; jo ujë të ambalazhuar, por të
rrjedhshëm,  por me filtër në çezme. Nuk

është në natyrën e ujit që të rri i qetë dhe
kur ta ambalazhojmë,  i marrim vetinë e
parë dhe ajo është lëvizja. Disiplina, gji-
thashtu, është shumë e rëndësishme në
zgjidhjen e problemit me lodhjen kro-
nike.

USHTRIMI DHE PUNA FIZIKE JAPIN
ENERGJI

Sipas disa të dhënave,  20 deri në 30
për qind të njerëzve të cilët kërkojnë
ndihmë mjekësore kanë ndjenjën e lo-
dhjes kronike. Tërë ditën rrimë ulur në
karrige, asnjëherë nuk zgjatemi, megji-
thatë ndihemi të lodhur. Aktiviteti i dobët
fizik, përkatësisht joaktiviteti sjell plo-
gështinë dhe lodhjen, dhe në të kundër-
tën, lëvizja e rregullt, ushtrimi dhe puna
fizike japin energji të përgjithshme fi-
zike. Shkak tjetër për lodhje mund të jetë
edhe depresioni. Simptomat janë humbje
interesi dhe dëshire ndaj çdo gjëje, madje
edhe ndaj aktiviteteve më të thjeshta,
humbja e apetitit, ndjenjë të pavlerës dhe
mosvullnetit. Ngarkesa e përditshme në
punë dhe obligimet e shumta shkaktojnë
lodhje. Stresi, plogështia dhe frika gji-
thashtu shkaktojnë depresion dhe lodhje.
Lodhja te njeriu shprehet edhe psikikisht
edhe fizikisht edhe emocionalisht. Nje-
riu i cili ndihet i lodhur, ndjen edhe emo-
cione të pakëndshme, fizikisht është
joproduktiv, nuk ka dëshirë të mundo-
het...Prandaj ai ka nevojë të kërkojë
ndihmë profesionale psikologjike, ku
theksi do të vihet te ndjenjat e gjendjes
momentale, sa gjatë ndihet ashtu, çka
kontribuon për lodhjen e tij, të punohet
në motivimin dhe vetëmotivimin e tij, si
dhe ushtrime për energjizim, të kombi-
nuara me ushtrime trupore, shëtitje në
natyrë, ushqim të freskët të pasuruar me
vitamina, shoqërim dhe relaksim. Lodhja
ndikon shumë mbi gjendjen emocionale
të njeriut. Kur jemi të lodhur, ne jemi të
pakënaqur, të padisponuar, nervoz, të
rraskapitur, të plogësht, dhe emocione të
tjera të pakëndshme na okupojnë, i nxi-
sin mendimet tona në drejtim negativ, i
aktivizojnë qëndrimet tona dhe ashtu lo-
dhja e pushton tërë trupin tonë prej kokës
deri te thembrat.
Statistikat tregojnë se gratë dy herë

më shpesh ankohen për lodhje, sesa bur-
rat, që është edhe logjike për shkak të sin-
dromës paramenstruale, menstruacioneve
me dhimbje, shtatzënisë, mëmësisë, kli-
maksit. Ato ekspozohen me ndryshime të
stuhishme hormonale më shumë se sa
meshkujt. Por, gjithashtu, ato janë të
ngarkuara mes obligimeve familjare dhe
profesionale.
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Më 25 gusht, 2019,  Myftinia e
Shkupit pati privilegjin që t'i shtohen
edhe dy hafëze nga fshati Studeniçan.
Në këtë ditë u realizua ceremonia e ku-
rorëzimit me epitetin Hafëz i Kuranit i
dy motrave, hafëzeve Sara dhe Azra De-
miri. 
Hfz. Sara Demiri hifzin e ka kryer te

muhafizi hfz. Adem ef. Ramani dhe ba-
shkëshortja e tij, hfz. Rexhije Ramani,
ndërsa hfz. Azra Demiri hifzin e ka
kryer te muhafizi hfz. Xhelil Shabani. 
Hafëzet provimin e fundit e dhanë

para Komisionit të Myftinisë së Shku-
pit, në prani të shumë hafëzllarëve, ho-
xhallarëve, familjarëve dhe
bashkëfshatarëve.  Hapja e programit u
bë me leximin e një ashereje nga hfz.
Xhemail Nuhiju. 
Pas leximit të Kuranit fjalë përshën-

detëse pati Myftiu i Myftinisë së Shku-
pit,  mr. Qenan ef. Ismaili, ndërsa në
emër të familjes fjalë përshëndetëse pati
hoxhë Sadudin ef. Murati. Fjalë për-
shëndetëse pati edhe Kryetari i Kuven-
dit të BFI të RMV,  Fadil ef. Ramadani,
pas së cilës u bë dëgjimi i hafëzeve të
reja. 

Në emër të Kryetarit të BFI të RMV,
h. Sulejman ef. Rexhepi, fjalë rasti pati
Dekani i FSHI,  prof. dr. Shaban Sulej-
mani. 
Pas fjalës së rastit në emër të Rei-

s’ul-Ulemasë h.Sulejman ef. Rexhepi,
myftiu mr. Qenan ef. Ismaili hafëzeve
ua dorëzoi Certifikatat e Hifzit. 

Në fund, lexim nga Kurani pati Asip
Emrullahu, ndërsa duanë e bëri Sadudin
ef. Murati.
Lusim Allahun fuqiplotë që hafë-

zeve të reja t'u japë shëndet, t’i ruajë
nga çdo e keqe dhe t'u shtojë sukseset -
thuhet në komunikatën e Zyrës për In-
formim të Myftinisë së BFI-Shkup.

Më 26 gusht, 2019, në hapësirat e
Myftinisë së Shkupit, para Myftiut mr.
Qenan ef. Ismaili dhe në prani të kolek-
tivit të Myftinisë, z. Bastien Emanuel
Paul Blanc, i shoqëruar nga e fejuara e
tij, pas një bashkëbisede me myftiun Is-
maili rreth njohurive për Islamin dhe
arsyes për këtë vendim, publikisht
deklaroi shehadetin,  me çka edhe e
pranoi fenë islame si fe të tij në të
ardhmen.

Duke marrë parasysh se e fejuara e
tij është nga Shkupi, në prani të famil-
jarëve dhe dëshmitarëve vijoi edhe cer-
emonia e niqahut (- nikah) sipas
rregullave islame.
Ndryshe, z. Blanc është i lindur më

21.12.1973 në qytetin Tulus të Francës.
Jeton dhe vepron në Dubai të Emirat-
eve të Bashkuara Arabe – thuhet në ko-
munikatën e Zyrës për Informim të
Myftinisë së BFI - Shkup.

Dy hafëze nga Studeniçani (Shkup) 
Mbretëria e Arabisë Saudite më 23

shtator shënon Ditën Kombëtare, që li-
dhet me vitin 1932. Në këtë festë të
madhe të popullit arab saudit ambasa-
dori i Arabisë Saudite në Tiranë, zotëri
Abdulmomen M. Sharaf, ka organizuar
një pritje në ‘MakAlbania Hotel’ në Ti-
ranë për krerët më të lartë të shtetit
shqiptar, përfaqësues të jetës shoqë-
rore-politike të Shqipërisë dhe të Bal-
lkanit, të krerëve fetarë nga Tirana,
Shkupi, Prishtina etj. Me ftesë të ve-
çantë të Ambasadorit Sharaf,  në 87-
vjetorin e shtetit modern saudit ka
marrë pjesë edhe Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi. 
Ambasadori Abdulmomen M. Sha-

raf ka folur për marrëdhëniet mes Shqi-
përisë dhe Arabisë Saudite, por dhe të
Arabisë Saudite me vendet e Ballkanit,
duke thënë që Arabia Saudite ndjek një
agjendë ambicioze për zgjerimin dhe
thellimin e bashkëpunimit në të gjitha
fushat me interes të ndërsjellë, krye-
sisht në infrastrukturë. Ai ka folur edhe
për zhvillimet e fundit në Mbretërinë
Saudite, duke theksuar që vendi i tij ka
vizione dhe mundësi të qarta për të dalë

nga çdo vështirësi që krijohet, në anga-
zhim të zhvillimit ekonomik të vendit
dhe për raporte të paqes me të gjithë.
Ai po ashtu është angazhuar edhe për
një rol udhëheqës dhe konstruktiv në
arenën ndërkombëtare, mbështetur në
një bazë të fortë ekonomike, një mjedis

efikas investimi,  si dhe shumëlloj-
shmëri të gjerë të burimeve të të ardhu-
rave dhe të pasurisë. 
Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h.

Sulejman ef. Rexhepi, në Tiranë ka
qenë i shoqëruar nga Ismet ef. Ademi
dhe Muzemil ef. Osmani. 

Dita Kombëtare saudite në Tiranë

Shkup: Francezi pranon Islamin

Pas shtatë viteve, sa ka shkuar ndërtimi, më 23 gusht,
2019, pushtetet në Çeçeni kanë përuruar Xhaminë në qy-
tetin Shali, e cilësuar si ndër më të mëdhatë në Evropë.
Xhamia, që mban emrin e Pejgamberit Muhamed, mund të
pranojë 30.000 besimtarë; plus, edhe 70.000 të tjerë në
oborr.
Xhamia është e veshur me mermer të bardhë jashtë dhe

brenda, ndërsa është e stolisur edhe me ar të pastër. Llam-
badari i madh në formë të zambakut të ujit (lat. Nelumbo
nucifera)  është i stolisur me kristale Svarovski - ka bërë
të ditur agjencia Rojters.

Përurohet 
në Çeçeni xhamia

më e madhe
në Evropë



Myftinia e BFI - Shkup po rea-
lizon një sërë aktivitetesh, me qël-
lim të lehtësimit të veprimtarisë së
institucionit. Kësaj radhe ka
nxjerrë në dritë certifikatat e reja
për kurorëzim,  të ribrenduara dhe
të disenjuara me logon dhe identi-
tetin e Myftinisë sonë.
Certifikata e re, valide, për-

mban: nënshkrimin e nëpunësit
fetar, vulën e institucionit dhe nën-
shkrimin e Myftiut.
Njoftojmë të gjithë besimtarët e

Shkupit, posaçërisht imamët e li-
cencuar që e ushtrojnë detyrën e
kurorëzimit të çifteve të reja, se kjo
është certifikata e vetme, zyrtare, e
pranuar nga ana e Myftinisë – thu-
het në komunikatën e Zyrës për In-
formim të Myftinisë së BFI të
RMV – Shkup.    (4 shtator 2019)

Projekti i realizuar dy vjet me
radhë në bashkëpunim me Myftininë
e Shkupit dhe me Radio-Vatin, një
radio e licencuar në nivel rajonal në
Shkup, do të vazhdojë të realizohet
edhe gjatë këtij viti, ka bërë të ditur
Zyra për Informim e Myftinisë së
Shkupit. 
Në këto emisione për çdo javë do

të prezantojnë teologë nga fusha të
ndryshme, profesorë nga Fakulteti i
Shkencave Islame, profesorë nga
Medreseja Isa Beu,  si dhe imamë e
hatibë të angazhuar nëpër xhamitë e
Shkupit me rrethinë.
Më 20 shtator, 2019, mysafir i

parë ka qenë hoxhë Orhan Saliu,
hatib në Xhaminë Husein Shah të
Sarajit, i cili ka folur në temën
"Edukata e fjetjes".
Emisionet transmetohen një herë

në javë, çdo të premte, me fillim nga
ora 12:00 – thuhet në njoftimin e
Zyrës për Informim të Myftinisë së
BFI të RMV – Shkup.

Myftinia e Shkupit, certifikata të
reja të kurorëzimit

"Këshilla të xhumasë" në Radio-Vati
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RIJASETI
Bashkësia Fetare Islame e R.M.V.

ER-RAHATU
Ndërmarrje për ofrimin
e shërbimeve të varrimit

Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë, duke qenë e vetëdijshme për problemet dhe
pengesat në të cilat has popullata myslimane gjatë procedurave të varrimit, e pa të udhës të themelojë
ndërmarrjen e vet ER-RAHATU për ofrimin e shërbimeve të varrimit.

Ndërmarrja "ER-RAHATU" është e regjistruar në Regjistrin Qendror të RM-së më datë
22.02.2011 dhe me numër licence 0042/2013 lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjes në RM.

Kjo ndërmarrje ofron shërbime të varrimit në bazë të dispozitave islame, si dhe dispozitave ligjore,
për të gjithë myslimanët që jetojnë brenda territorit të Maqedonisë si dhe atyre nga diaspora.

Tel: ++ 389 2 3117 410; ++ 389 2 3117 412

Mob:  ++ 389 75 374 402; ++ 389 75 374 411

Adresa: Bashkësia Fetare Islame në RM,

rr. Çairska, nr.52, Shkup.

i-meil: er.rahatu.bfi@gmail.com
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Nuk ndalet

arsimi shqip

Xhamia “Myfti Ruzhdi Lata” e Dibrës, me sahat-kullë,
me vlerë të veçantë kulturore, fetare dhe kombëtare.
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