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2 Hëna e Re 3

Feja nuk i do fërkimet
parazgjedhore

E D I TO R I A L

Si rezultat i mos hapjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, vendi ynë do të organizojë zgjedhje të
parakohshme parlamentare, tanimë të caktuara për 12 prill. Edhe pse fushata zgjedhore formalisht ende nuk
ka filluar, ajo në praktikë gjithnjë e më shumë është prezente.

Fyerjet dhe akuzat ndërpartiake, tanimë janë bërë banalitet përditshmërie, sepse “fërkimet” e ndërsjella
kanë përmbajtje shkualifikuese, të nënçmimit të kundërshtarit politik e kështu me radhë. Në to shihet qartë
mungesa e etikës politike dhe profesionalizmi i politikëbërjes, gjë e cila njëherësh e tregon nivelin e kultu-
rës dhe të edukimit të të gjithë atyre që tentojnë të jenë në skenën politike në këtë nën qiell.

Për çudi, në këto fërkime parazgjedhore nga qarqe apo individë të caktuar preken edhe bashkësitë fetare,
sidomos Bashkësia Fetare Islame, e cila ka politikën e veprimtarisë së vet – tërësisht apartiake. Pra, nuk ka
parti të veten politike, sepse ajo është ‘nënë’ për të gjithë, në mënyrë të veçantë për ata që janë me përkatësi
fetare islame. Është e kuptueshme dhe e logjikshme që për realizimin e kërkesave të saj, ajo të bashkëpunojë
me ato subjekte politike që janë në pushtet.

Pra, ku qëndron thelbi i sulmeve ndaj Bashkësisë Fetare Islame dhe Kryetarit të saj, të cilat i bëjnë disa
papagaj të skenës politike, kur dihet se BFI, si institucion fetar, nuk i konkurron asnjë partie politike për të
marrë pushtetin?! Me siguri që sulmet përgatiten dhe porositen nga qarqe që janë kundër zhvillimit të jetës
fetare-islame në vendin tonë, e që kanë për qëllim sa më shumë ta dobësojnë dhe ta përçajnë komunitetin my-
sliman, që ai të merret me vet-
veten e të mos merret me
zhvillimin e jetës fetare. Ndër-
kaq, myslimanët e “verbër”
bëhen argatë të tyre - o nga
“besnikëria deri në vdekje”, o
nga interesat personale.

Apo, ndofta, këtë e bëjnë
për ta frikësuar dhe disiplinuar
BFI-në dhe kreun e saj, që të
heqin dorë nga kërkesat e tyre,
të heqin dorë nga denaciona-
lizimi i pronës, të heqin dorë
nga kthimi i pronave, të cilat
organet kompetente shtetërore
ia kanë dhënë KOM-it, por jo
edhe BFI-së në tërësi, të heqin
dorë nga kërkesat për trajtim
të barabartë të komuniteteve
fetare etj.

Në krah të këtyre kërkesave, pa dyshim duhet të jenë edhe subjektet politike shqiptare, respektivisht par-
titë politike, anëtarësia e së cilës është e përkatësisë islame, të cilat kanë përgjegjësi të madhe ndaj elektora-
tit të vet. Lidhur me këtë, BFI e RMV disa herë e ka ngritur zërin e saj, duke kërkuar nga këto subjekte që
të japin kontributin e tyre në këtë drejtim, sepse shihet qartë se politika është ajo që po e pengon dhe po e
zvarrit realizimin e kërkesave të BFI-së.

Ata që merren me politikë, e që janë me përkatësi islame, pavarësisht se cilit etnikum i takojnë, apo cilit
tabor politik i takojnë, të mos hedhin gur e dru kundër BFI-së, sepse sulmi ndaj saj është sulm ndaj vetve-
tes. Lërini anash sulmet dhe fërkimet verbale, nga të cilat opinioni publik është gërditur dhe elektorati pret
projekte të cilat do ta ndalin shpërnguljen në masë të të rinjve, sepse një shoqëri pa gjenerata të reja nuk ka
perspektivë.

Q. Osmani

Politika është ajo që po e pengon dhe po e zvarrit
realizimin e kërkesave të BFI-së. Ata që merren me
politikë, e që janë me përkatësi islame,
pavarësisht se cilit etnikum i takojnë, apo cilit
tabor politik i takojnë, të mos hedhin gur e dru
kundër BFI-së, sepse sulmi ndaj saj është sulm
ndaj vetvetes. Opinioni publik është gërditur dhe
elektorati pret projekte për të ndalur shpërnguljen
në masë të të rinjve, sepse një shoqëri pa
gjenerata të reja nuk ka perspektivë.
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Pyetje:
A lejohet sipas Islamit që në bazë të vasietit që ka lënë i vdekuri, pas disa viteve të bëhet transferimi i eshtrave të tij

nga një vend në një vend tjetër?

Përgjigje:
Duke u mbështetur në argumentet autentike islame dhe në mendimet e juristëve islamë nga medhhebi hanefij, rivarrosja dhe

bartja e kufomës nga një vend në vendin tjetër, nuk është veprim i lejuar, pa pasur ndonjë arsyetim legjitim juridik islam, si p.sh.
të jetë varrosur në varrezat e jomyslimanëve, apo të jetë varrosur në tokën e uzurpuar, apo në tokën e tjetrit etj.

Fukahatë e medhhebit hanefij thonë: “Ndalohet (është haram) nxjerrja e kufomës nga varri i tij dhe transferimi në një vend
tjetër, me përjashtim nëse toka ku është varrosur është tokë e uzurpuar, ose është pronë e dikujt tjetër.”

Sa i përket testamentit të lënë nga i vdekuri për rivarrosjen e tij pas një kohe në një vend tjetër, ky testament me asgjë nuk është
detyrim as për trashëgimtarët e tij, as për myslimanët në përgjithësi, dhe nuk ka kurrfarë baze juridike islame, sepse është në kun-
dërshtim me parimet e shëndosha islame dhe kjo në terminologjinë islame njihet me nocionin El vasijee batile (testament
nul).

Mexhlisi për Fetva
pranë Rijasetit të BFI-së, Shkup

(9 janar 2020)
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Rivarrosja nuk 
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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
((2277  jjaannaarr  22002200))              

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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Asgjë nuk mund të vë në pikëpyetje
miqësinë e përhershme dhe të
sinqertë shqiptaro-amerikane, ka
thënë Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi për gazetën “Koha” të
Shkupit.

“Konflikti Iran-ShBA nuk mund të vë
në pikëpyetje miqësinë e përhershme dhe
të sinqertë shqiptaro-amerikane. Ne jemi
aleatë të paluhatshëm me SHBA-të, për
shkak të historisë, por edhe për shkak të
aktualitetit. Implikimi i njerëzve tanë në
këtë konflikt dhe, aq më tepër, animi nga
regjimi i Teheranit, është i pamundur
edhe për faktin se shumica dërrmuese e
shqiptarëve myslimanë i takojnë drejtimit
sunit, edhe përkundër joshjeve eventuale
materiale-financiare që mund të vijnë nga
regjimet e tilla. Shqiptarët myslimanë
duhet të binden se kauza e shenjtë e tyre
kombëtare është e lidhur ngushtë me ale-
ancat perëndimore, kurse miqësia me
SHBA nuk guxon të cenohet me kurrfarë
çmimi.

Ne si institucion më i lartë fetar në
Maqedoninë  e Veriut u bëjmë apel të gji-
thë vëllezërve e motrave myslimane që të
dinë ta ndajnë miqësinë nga manipulimi,
sepse vitet e fundit kemi qenë dëshmitarë
të shumë aventurave që nën petkun fetar
i kanë bërë dëm më së shumti Islamit.
Kontributi më i madh yni si mysliman
është të jemi në shërbim të objektivave
tanë për një progres të përgjithshëm dhe

mirëkuptim në mes të njerëzve, pa dallim
etnie e feje. Kriza në Lindjen e Mesme
duhet të zgjidhet me dialog, kurse përdo-
rimi i armëve duhet të jetë mjeti i fundit
i arritjes së synimeve përfundimtare.”

(Botuar në: Koha.mk, 9 janar 2020,
me titull: Aktuale, KONFLIKTI SHBA-

IRAN. Popujt e Ballkanit mund t’i kthe-
hen njëri-tjetrit; gazetar: Zenel Miftari)

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në Shkup, zonja Kejt M. Bërns
(Kate Marie Byrnes), ka vizituar më 22
janar, 2020, Rijasetin e Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut dhe është takuar me Kryetarin e saj,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi ka falënderuar Ambasadoren Bërns
për vizitën, duke theksuar që institucioni
të cilin ai e udhëheq ka qenë i hapur për
bashkëpunim me Ambasadën e SHBA-ve
në Maqedoninë e Veriut, gjithnjë në inte-
res të qytetarëve tanë dhe të proceseve të

lirisë dhe të demokracisë, të integrimit të
RMV në NATO e në BE e kështu me
radhë.

Kreu i myslimanëve të Maqedonisë
së Veriut në mënyrë të veçantë ka folur
për proceset gjyqësore, të cilat, është
thënë, e rëndojnë BFI-në mu për shkak të
paqartësive të tyre dhe të mungesës së
vendimeve të prera e të plotfuqishme.

Kryetari i BFI-së Ambasadores Ame-
rikane po ashtu i ka folur edhe për kthi-
min në tërësi të pronave nga
denacionalizimi, pastaj për tokën e prem-
tuar nga udhëheqja shtetërore në Kala të
Shkupit, e cila nuk i është dhënë, pastaj
për mosakreditimin e Medresesë Isa Beu,
si dhe për financimin  Bashkësive Fetare
përmes tatimit fetar - për të cilën BFI i ka
dorëzuar Qeverisë modelet e mundshme,
një çështje kjo e mbetur ende pa përgjigje
etj.

Ambasadorja Bërns, bëhet e ditur, ka
falënderuar Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi dhe Bashkësinë Fetare
Islame për pritjen dhe për mundësinë për
të folur rreth lirive fetare e kështu me
radhë.

Miqësia shqiptaro-amerikane, e përhershme

Ambasadorja amerikane viziton BFI-në
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Më 26 dhjetor, 2019, është mbledhur
në Shkup Rijaseti i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, për të diskutuar përmbledhtas ar-
ritjet dhe vështirësitë që e kanë ndjekur
organin më të lartë ekzekutiv të komuni-
tetit të myslimanëve të Maqedonisë së
Veriut. Me mbledhjen e fundit për vitin
2019 ka udhëhequr Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi, Kryetar i BFI të
RMV. 

Në mbledhje janë trajtuar me sukses
temat si: organizimi i Haxhit 2019
(1440/1441 H), tubimi i kurbaneve, me-
naxhimi dhe shpërndarja e tyre; puna e
institucioneve edukative-arsimore në
përgjithësi; veprimtaritë e sektorëve të
ndryshëm brenda për brenda BFI-së; or-
ganizimi i ndihmave për Shqipërinë, pas
tërmetit shkatërrues të Durrësit e të rre-
thinave të tij etj.

Të gjithë anëtarët e Rijasetit, pa për-
jashtim, e kanë vlerësuar me shumë po-
zitivitet punën e përgjithshme të të gjitha

pjesëve përbërëse të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, pastaj të Kreut të saj etj.,
të bindur se kjo frymë e shëndoshë me
izën e Allahut (xh. sh.) do të mbretërojë

edhe në vitin 2020, edhe më tej, gjithnjë
në interes të të gjithë myslimanëve të
RMV pa përjashtim dhe të Islamit në të-
rësi.   

Këshilli Edukativo-Arsimor i Me-
dresesë Isa Beu në Shkup, në mble-
dhjen e mbajtur më 6 janar, 2020, ka
vlerësuar punën e shkollës së mesme
islame në gjysmëvjetorin e parë të vitit
shkollor 2019/2020. Në mbledhje ka
marrë pjesë edhe Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi. 

Në fjalën e tij para Këshillit kreu i

myslimanëve të Maqedonisë së Veriut
e ka çmuar lart punën e nxënësve të
Medresesë dhe suksesin e tyre të arri-
tur në këtë gjysmëvjetor.  Në vitin e 35-
vjetorit, ka thënë ai, Medreseja Isa Beu
është angazhuar maksimalisht që nxë-
nësit të arrijnë suksese të shënuara. Në
këtë drejtim – ka potencuar Kryetari i
BFI - hendikep është mospërfshirja e
MIB-it në sistemin shkollor të RMV,
gjë që u krijon problemeve medresan-

tëve gjatë regjistrimit të tyre në fakul-
tet, kur e kryejnë shkollimin këtu. Në
këtë drejtim, ne jemi optimistë se kjo
çështje në këtë vit do të zgjidhet në të
mirë të të gjithëve, ka thënë Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi. 

Këshilli Edukativo-Arsimor, i udhë-
hequr nga drejtori prof. Ibrahim Idrizi,
ka diskutuar për Raportin me shkrim
nga kujdestarët e klasave për suksesin,
sjelljen e nxënësve dhe mungesat në
gjysmëvjetorin e parë, pastaj për Ra-
portin nga profesorët e lëndëve për rea-
lizimin e planprogrameve, Raportin me
shkrim nga Këshilli i Edukatorëve për
realizimin e rendit shtëpiak, Verifiki-
min e rezultateve të provimit nga se-
sioni i janarit 2020 për nxënësit me
korrespondencë dhe ata të diplomës,
fillimin e gjysmëvjetorit të dytë etj. 

Anëtarët e Këshillit Edukativo-Ar-
simor të Medresesë Isa Beu janë shpre-
hur optimistë për punën në vijim të
qendrës shkollore islame në Kondovë,
rrethina e Shkupit. 

Mbledhja e fundit e Rijasetit 
për vitin 2019

Vlerësohet puna e Medresesë Isa Beu

Ambasadori i ri i Republikës së Turqisë në
Shkup, z. Hasan Mehmet Sekizkök, ka pritur më 26
dhjetor, 2019, Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi. 

Kreu i myslimanëve të Maqedonisë së Veriut e ka
uruar ambasadorin e akredituar në vendin tonë, duke
i dëshiruar punë të mbarë dhe suksese në misionin
diplomatik. Të dy bashkëbiseduesit e kanë vlerësuar
lart bashkëpunimin e gjertanishëm midis BFI-së dhe
Ambasadës së Turqisë. Vetëm Agjencia TIKA, që
nga viti 2005 ka realizuar rreth 1.000 projekte me një
buxhet prej më shumë se 100 milionë dollarë. Në
këtë drejtim prijnë projektet restauruese, pastaj vijnë
projektet nga shëndetësia, nga kultura, arsimi, zhvil-
limi ekonomik etj. Janë përfunduar punimet për re-
staurimin e tri xhamive në Shkup: Xhamia Husein
Shah, Allaxha dhe Sulltan Murat. Ky trend – është
thënë me këtë rast – do të vazhdojë edhe në të ar-
dhmen, gjithnjë në interes të RT dhe të RMV. 

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi dhe am-
basadori Hasan Mehmet Sekizkök janë shprehur op-
timistë se në vitin 2020, po edhe më tej,
bashkëpunimi i ndërsjellë do të zgjerohet e do të thel-
lohet. Dijaneti Turk, institucioni simotër i BFI-së, me
siguri do të prijë në këtë drejtim – është thënë me
këtë rast.   

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, ka takuar më 25 dhjetor,
2019, Drejtorin e ISHP Qendra e

Shëndetit Publik – Shkup, z. Arben Zi-
beri.

Të dy bashkëbiseduesit kanë traj-
tuar çështjet nga sfera e shëndetësisë
që kanë të bëjnë me besimtarët mysli-

manë të kryeqytetit, por dhe më gjerë.
Me këtë rast janë shoshitur të gjitha
problemet e kësaj sfere, me mundësinë
për gjetjen e zgjidhjeve për tejkalimin
e tyre në interes të vetë qytetarëve, por
dhe të institucioneve gjegjëse. 

Thuhet në Kuran: “Dhe, kur ajo
(barra, vështirësia – shën.) rëndohet,
ata të dy  (burri dhe gruaja shën.) i
luten Allahut, Zotit të tyre:  ‘Nëse na
dhuron pasardhës të shëndoshë, do të
të jemi vërtet mirënjohës!’” (El-A‘râf:
189) Islami prej kohësh i ka kushtuar
dhe i kushton rëndësi të veçantë shën-
detit të popullit, të besimtarëve, ndërsa
në Maqedoninë e Veriut mbikëqyrës i
këtij obligimi është BFI dhe vetë kreu
i saj, Reis’ul-Ulemaja. 

Drejtori i Institucionit Shëndetësor
Publik dhe Kryetari i BFI-së kanë rënë
dakord për vazhdimin e dialogut dhe
për zgjerimin e bashkëpunimit dypa-
lësh e shumëpalësh në tema me interes
për të gjithë qytetarët.

Pritje në Ambasadën Turke në Shkup

Reisi takon Drejtorin e Shëndetit Publik
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Më 30 dhjetor, 2019, në Burgun e
Shutkës, në Shkup, ka qëndruar Kryetari
i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema
h. Sulejman ef. Rexhepi, me ftesë spe-
ciale të Zëvendësdrejtorit Sadush Arifi.
Në një pjesë të takimit të punës ka qenë
i pranishëm edhe Drejtori i këtij institu-
cioni ndëshkimor-përmirësues, Esat
Rahiq. INP Shutka është ndërtuar në
vitin 1968 dhe aty dënimin me burg e
mbajnë personat me dënim primar dhe
personat e dënuar për kundërvajtje, si
dhe ata dënimi i të cilëve shkon deri në 6
muaj, të kategorisë recidiviste. 

Institucioni ndëshkimor-përmirësues
ka planifikuar realizimin e Projektit për
risocializim dhe riintegrim të të burgo-
surve brenda mureve të Burgut dhe Rei-
s’ul-Ulemaja personalisht, bashkë me
institucionin fetar, BFI-në, janë shprehur
të gatshëm për të marrë pjesë dhe për ta
dhënë kontributin e tyre maksimal në të
mirë të të burgosurve, por dhe të gjithë
qytetarëve të tjerë të Maqedonisë së Ve-
riut.  Projekti parasheh që kjo të bëhet
përmes ligjëratave, fletushkave, të litera-
turës dhe të takimeve me të burgosur. 

Nga Zv/Drejtori Arifi është marrë in-
formacioni se Burgu i Shutkës është

duke e përgatitur vendin për faljen e na-
mazeve (një lloj mesxhidi brenda mu-
reve të INP-së) dhe për këtë BFI do të
duhet të angazhojë një teolog. Kjo kër-
kesë është pranuar me kënaqësi nga ana
e Reis’ul-Ulemasë. Pastaj Kryetari i
BFI-së, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, ka pasur një takim edhe me
disa të burgosur, i cili është zhvilluar me
pyetje-përgjigje. Ata kanë kërkuar që t’u
dërgohet literaturë fetare islame  (Kuran
etj.), ndërsa kreu i myslimanëve e ka
marrë përsipër që institucioni i BFI-së
për një kohë sa më të shkurtër ta sigurojë
literaturën e nevojshme dhe gjithçka tje-

tër që do të jetë në kuadër të Projektit të
INP Shutka për risocializim dhe riinte-
grim të të burgosurve. Literatura që do të
sigurohet do të jetë në gjuhët shqipe, ma-
qedonase, turke dhe boshnjake. Të bur-
gosurit që janë takuar me Reisin kanë
qenë të kategorisë: gjysmë të lirë dhe
gjysmë të mbyllur. Zëvendësdrejtori Sa-
dush Arifi ka falënderuar Kryetarin e Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV, i
gatshëm që në këtë drejtim të ketë sa më
shumë takime, të më shumë niveleve,
gjithnjë në interes të realizimit të Pro-
jektit të Burgut të Shutkës për risociali-
zim dhe riintegrim të të burgosurve.

Vizitohet Burgu i Shutkës 
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Ma-

qedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka
pritur më 30 dhjetor, 2019, në zyrën e tij në Shkup, besimtarët
e përkushtuar-çiftin bashkëshortor hfz. Fatime Memedoska Sefa
dhe z. Senaver Memedoski, nga fshati Lisiçan i Kërçovës, të
cilët qe 25 vjet jetojnë dhe punojnë në Austri. 

Senaver Memedoski rrjedh nga një familje islame bujare,
ndërsa vetë ai është aktivist i cili ka kontribuar shumë në për-
hapjen e mendimit islam. Më parë ai kishte marrë Autorizimin
e Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi për të bërë kanalizi-
min e punëve sipas normativave të BFI-së në fshatin Lisiçan
dhe ka qenë shumë mirë i pranuar nga xhemati dhe Myftinia e
Kërçovës. Ai – vlerësojnë pranë Zyrës për Shtyp të Kryetarit -
ka bërë punë të madhe në këtë drejtim, duke rregulluar raportet
ndërnjerëzore në mesin e xhematit dhe duke kthyer rregullin
dhe qetësinë në Xhaminë e Lisiçanit. Aktiviteti i tij i fundit
është: angazhimi rreth ndërtimit të shtëpisë së hoxhës në atë
fshat. 

Në takim z. Memedoski ka dhënë raportin për punën e Xha-
misë në Lisiçan. Në takim ka qenë i shoqëruar nga bashkë-
shortja, hfz. Fatime Memedoska Sefa, e cila është e diplomuar
në institucionet fetare-arsimore të BFI-së, një ndër aktivistet më
të njohura në Austri, Gjermani dhe Zvicër, e cila ka Autorizim
nga Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi që të kultivojë Isla-
min dhe kulturën islame te gjinia femërore. Zonja Memedoska-
Sefa aktualisht është aktive në dy xhamitë më të mëdha të
Vjenës (Austri). Në ditën e takimit në Rijaset asaj i është dhënë

autorizimi i ri “për të punuar në diasporë, ku me aftësitë dhe li-
dhjet e saj të punojë  me pjesëtarët e gjinisë femërore, të anga-
zhohet për donacione për mirëmbajtjen e institucioneve
edukativo-arsimore të BFI-së (SHMI Medreseja Isa Beu dhe
Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup), në kultivimin, predi-
kimin dhe interpretimin e Islamit” etj. 

Çifti Memedoski nga Lisiçani i Kërçovës e ka çmuar lart ta-
kimin me Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepin në selinë e
BFI-së në Shkup.      

Shkruan: Mr. Imer Jusufi

Xhamia është një nga institucionet
më të rëndësishme të pedagogjisë islame
në të gjitha bashkësitë; edhe në atë, në
kuptim të përgjithshëm. Roli i saj nuk
është më pak se ai i familjes, i bashkësisë,
i mediave masive dhe i faktorëve të tjerë
pedagogjikë. 

Gjatë historisë xhamia ka pasur një
funksion të mrekullueshëm dhe gji-
thmonë ka përfaqësuar një vend për iba-
det, një vend për edukim, arsimim dhe
kulturim. Ajo në të kaluarën ka qenë min-
ber për të këshilluar, për të udhëzuar, gji-
thnjë me qëllim që të përmirësojë
gjendjen e bashkësisë (të komunitetit).
Ajo gjithnjë ka qenë vend për mikpritjen
e delegacioneve, qendër për diskutime
dhe marrëveshje për të gjitha çështjet

kryesore, të përgjithshme, por dhe për
temat e rrethinës së saj të ngushtë etj. 

Përkundër të gjitha përpjekjeve për ta
ngritur rolin e xhamisë në shoqëri, ajo
ende ka nevojë të madhe për t’u ndih-
muar në mënyrë plotësuese, që t’u për-
ballojë më shumë sfidave bashkëkohore
që i paraqiten nga shoqëria e sotme.  Fe-
nomenet si: paturpësia, lakuriqësia, për-
zierja burra e gra, varësia ndaj duhanit,
alkoolit, drogës, tjetërsimi i të rinjve, ek-
stremizmi, ateizmi, ekzistencializmi,
adhurimi i shejtanëve etj., të gjitha këto
mund të trajtohen në xhami dhe të ofro-
hen zgjidhje për tejkalimin e të këqijave
dhe pranimin e të mirave – që dalin nga
Kurani dhe Sunneti i Pejgamberit (a. s.).  

Kjo ndihmë mund të shprehet përmes
misionarëve islamë dhe trajnimit të tyre
cilësorë për punë.  Pra, duke e kryer fun-

ksionin e një qendre të përgjithshme arsi-
more, kulturore, shëndetësore, sociale
dhe fetare, xhamia do të marrë pjesë ak-
tive në të gjitha aktivitetet e rëndësishme
shoqërore, në të gjitha vështirësitë dhe
përparimet.

(Autori është nga Radusha, 
Shkup; është imam, hatib dhe mualim

në Kërçovë)

Takim me besimtarët e përkushtuar Memedoski 

Ibadet dhe arsimim
Më pak se dy javë pas vizitës që i

bëri Burgut të Shutkës Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, më 10 janar, 2020,
BFI i ka dorëzuar më shumë botime
islame Bibliotekës së shtëpisë ndëshki-
more-përmirësuese në Shkup, mbi bazë
të kërkesave që kishin paraqitur drejtori
Esat Rahiq dhe zv/drejtori Sadush Arifi. 

BFI i ka dorëzuar INP “Shutka” 20
Kurane në gjuhën shqipe, 15 “Tregime
për pejgamberët”, 10 Kurane në gjuhën
arabe, nga 10 “Njohuri themelore të
fesë”, “Mënyra e të falurit të Pejgambe-
rit (a. s.)”, “Ilmihal”, “Për adhurimet
tona” dhe “Çelësi i emrit madhështor”.
Janë dhënë po ashtu edhe nga 5 Kurane
në gjuhën maqedonase, turke dhe bo-
shnjake. Gjithsej Burgut i janë dorëzuar
18 njësi librore, përfshi edhe “Aktivi-
tete” (të BFI) për vitet 2016, 2017 dhe
2018. 

Siç bëhet e ditur nga Zyra për Infor-
mim pranë Reis’ul-Ulemasë, Bashkësia
Fetare Islame e RMV Burgut të Shutkës

do t’i dërgojë edhe më tej literaturë me
interes për Bibliotekën e saj, përfshi edhe
revistën mujore “Hëna e Re” etj.        

BFI furnizon me libra Burgun e Shutkës

PËR ROLIN E XHAMISË

Ajo ende ka nevojë të madhe për t’u ndihmuar në mënyrë
plotësuese, që t’u përballojë më shumë sfidave bashkëkohore që
i paraqiten nga shoqëria e sotme.
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Viteve të fundit, përmes diskur-
seve të ndryshme, në opinion
është vënë në spikamë raporti

mes fesë dhe politikës, raport ky që pa
dyshim ka ndikim të fuqishëm në ven-
dnumërimin ose avancimin e shoqërive
që po ballafaqohen me kriza të ndry-
shme, të cilat nuk është se kanë munguar
ndër ne dhe rreth nesh. Por, kryesisht
dhe çuditërisht, theksi përherë është
vënë dhe është problematizuar qëndrimi
i Islamit ndaj politikës, raporti i Ba-
shkësisë Fetare Islame me politikën,
kyçja e besimtarëve myslimanë në jetën
politike dhe në proceset shoqërore.

Etiketimet
Lidhur me këtë raport për të cilin

kam shkruar dhe jam deklaruar në raste
të ndryshme, më kujtohet se qëndrimet e
mia dhe të Bashkësisë Fetare Islame të
Maqedonisë, si institucion i vetëm fetar
që merret me organizimin e jetës fetare
islame, gati gjithmonë janë etiketuar si
implikim në çështje politike. Ka ndo-
dhur kështu, anipse, në fakt, qëndrimet
tona kanë synuar zbutjen e polarizimeve
dhe kanë qenë përpjekje për të shpjeguar
qëndrimin e fesë ndaj politikës. Një gjë
e këtillë është detyrë, obligim dhe e
drejtë e jonë legjitime si njohës dhe in-
terpretues të Islamit.

Nga ana tjetër, kur janë në pyetje feja
e politika dhe raporti që ato duhet të
kenë mes vete, unë dhe institucioni që
përfaqësoj, pra Bashkësia Fetare Islame
e RMV, përherë e kemi pasur të qartë se
në një sistem shekullar,  në të cilin feja

është e ndarë nga shteti, vendimet i mar-
rin politika, shteti dhe të zgjedhurit e po-
pullit, të cilët legjitimitetin e kanë marrë
edhe nga besimtarët myslimanë. Në këtë
vazhdë, insistimi im dhe i BFI-së ka
qenë përherë që zëri ynë të dëgjohet kur
janë në pyetje çështje dhe norma të cak-
tuara morale e etike dhe jo çështje të
cilat kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti me
politikën. Dhe, mjerisht, siç thashë, ky
zë i ynë në të shumtën e rasteve është in-
terpretuar dhe etiketuar si përzierje në
politikë nga ata që e kanë pasur pushte-
tin në momente të caktuara,  si edhe nga
satelitët e tyre medialë e opinionbërës.

Keqpërdorimi i Zotit
Tani shtrohet një pyetje, ose dilemë,

e cila imponohet vetvetiu nga analiza e
raporteve mes fesë dhe politikës: a po e
ndan në dysh shoqërinë tonë debati rreth
vlerave morale e etike - temë kjo që na-
tyrshëm u takon ta shtrojnë përfaqësue-
sit fetarë, apo ndoshta arsyet e këtij
copëtimi duhet kërkuar te përpjekjet e
politikave dhe të politikanëve që të im-
ponohen si bartës të vlerave fetare,  me
të cilat, mendojnë ata, do të sigurojnë
një masë më të madhe përkrahësish dhe
votuesish.

Po, një kohë më të gjatë, në kampu-
sin politik shqiptar të të gjitha trojeve,
sikundër edhe te politikat tjera në rajon,
është i dukshëm insistimi që feja të
shfrytëzohet si mjet që sjell fitore poli-
tike, anipse politika jo një herë ka dë-
shmuar se në vend të vlerave morale e
etike, ka sjellë tmerrin, ndasitë, tensio-

nimet, korrupsionin, krimin…
Unë, natyrisht, s’kam asgjë kundër

ndonjë subjekti politik që tregon intere-
sim për fenë e as kundër ndonjë politi-
kani i cili shpreh publikisht ndjenjat e
veta fetare. Unë kam shumë gjëra kun-
dër politikave dhe politikanëve që men-
dojnë se mund ta shfrytëzojnë fenë për
t’i realizuar qëllimet e tyre politike.
Dhe, si përherë, po i përkujtoj se përdo-
rimi i emrit të Zotit dhe thirrja në pari-
met fetare - në këtë rast: në parimet e
fesë islame - nuk guxon të bëhet me qël-
lime manipuluese.

E tërë kjo,  sepse feja me vlerat e
veta metafizike asnjëherë nuk mund të
bëhet mjet që prodhon përplasje e mo-
smarrëveshje,  të cilat janë veçori të po-
litikës në përgjithësi. Feja nuk mund të
instrumentalizohet dhe të shërbejë për të
pjellë kriza artificiale; ajo ka qëllime
krejtësisht tjera: ajo synon paqen dhe
mirëqenien e njerëzve, dashurinë dhe
mirëkuptimin.

Dhe, krejt në fund, dua të ripërsëris e
të rikujtoj ata që,  duke bërë politikë,
deklarohen se mbështeten në parimet
islame. Pra, të gjithë ata duhet ta dinë se
feja islame nuk nënkupton vetëm besi-
min te Zoti; ajo është një lidhje zinxhi-
rore e segmenteve të ndryshme nga jeta
e njeriut. 

Islami është besim, por dhe ligj që
përcakton sjelljet dhe veprimet tona.
Islami nuk mund të shërbejë si monedhë
kusuri. Ai insiston të luajë rol në ven-
dimmarrje dhe jo të margjinalizohet.

4
Zëri që s’po dëgjohet

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

Islami është besim, por dhe ligj që përcakton sjelljet dhe veprimet
tona.  Islami nuk mund të shërbejë si monedhë kusuri. Ai insiston

të luajë rol në vendimmarrje dhe jo të margjinalizohet.

Kohëve të fundit kisha rastin të bi-
sedoj e të debatoj me më shumë
personalitete nëpër takime dhe

konferenca të ndryshme që kishin për
temë marrëdhëniet e tensionuara mes
feve dhe rrugët që duhet ndjekur për t’i
rikthyer ato marrëdhënie në binarët e cak-
tuar nga Zoti.

Një pjesë e njohësve të raporteve mes
feve, ekspertë të ndryshëm dhe analistë,
ishin të mendimit se në momentin aktual
bota po e përjeton përplasjen mes civili-
zimit islam dhe atij të krishterë, që po
shprehet përmes akteve terroriste - qof-
shin ato të inspiruara nga Islami, apo nga
Krishterimi. E tërë kjo - gjithnjë sipas kë-
tyre ekspertëve - po vërteton parashiki-
met e kobshme të Huntingtonit që thoshte
se përplasjet, fillimisht të intensitetit më
të ulët mes këtyre civilizimeve, mund të
prodhojnë luftë të përgjithshme shkatër-
rimtare.

Në këtë rrafsh, unë pajtohem se mar-
rëdhëniet mes feve në përgjithësi (jo
vetëm mes Islamit dhe Krishterimit) hi-
storikisht kanë pasur periudha trauma-
tike, siç pajtohem që përkeqësimi i këtyre
marrëdhënieve në kohët që po i jetojmë
mund të shkaktojnë kriza të përmasave të
paimagjinueshme. Por, nuk pajtohem se
ato përkeqësime i gjeneron cilado qoftë
fe. Kujtoj se ato përkeqësime dhe ato
trauma ndërfetare shkaktohen nga keq-
përdorimi i fesë, nga implikimi i intere-
save politike e shtetërore në hapësirat e
fesë, nga individë të cilët, duke shfrytë-
zuar ndjenjat më sublime të besimtarëve,
janë përpjekur dhe po përpiqen të reali-
zojnë qëllimet dhe synimet e tyre të
mbrapshta.

Së këndejmi, jam shumë i bindur se
detyrë dhe obligim i ngutshëm jo vetëm i
Bashkësive Fetare,  por edhe i mbarë sho-
qërisë njerëzore është të identifikojnë
drejt traumat e krijuara ndërfetare, t’i eli-
minojnë ato dhe t’i ngrenë raportet mes
feve në nivelet më të larta të tolerancës
dhe të mirëkuptimit, me ç’gjë do të neu-

tralizohej njëri nga rreziqet e mundura
për paqen në botë.

Dhe, pa dyshim, e tërë kjo vlen edhe
kur janë në pyetje marrëdhëniet mes Isla-
mit dhe Krishterimit, mes myslimanëve
dhe të krishterëve në Maqedoni - në këtë
vend të vogël që është një pikëtakim
shumë i rëndësishëm i fesë islame dhe
asaj krishtere, i civilizimeve dhe i kultu-
rave të ndryshme, të cilat duhet t’i afrojnë
e jo t’i largojnë njerëzit. Dialogu i sin-
qertë dhe toleranca, si mënyrë normale e
të jetuarit, për të cilat aq shumë po flitet
nëpër botë, këtu do të duhet të bëhen
pjesë e patjetërsueshme e veprimit dhe e
angazhimit të cilësdo proveniencë poli-
tike.

Duke bërë një retrospektivë të zhvil-
limeve dhe të marrëdhënieve mes dy feve
dominante në Maqedoninë e Veriut gjatë
viteve që unë i kam përjetuar dhe mund të
jap ndonjë vlerësim, më krijohet për-
shtypja se bashkëqytetarët tanë asnjëherë
nuk kanë bërë ndonjë përpjekje më se-
rioze për të kuptuar e për të trajtuar Isla-
min dhe myslimanët më esencialisht.
Kjo, natyrisht, nga ana tjetër, ka rezultuar
me një qëndrim më të rezervuar nga ana
e myslimanëve ndaj të krishterëve, të
cilët me dekada kanë qenë edhe bartës të
pushtetit dhe kanë drejtuar institucionet
më të rëndësishme në shtet.

Kur flas për njohjen e Islamit dhe të
kuptuarit të esencës së tij, nuk mendoj në
përpjekjet parciale që po i imponon glo-
balizimi në drejtim të shpjegimit të besi-
mit të myslimanëve. Sepse, ato përpjekje
në të shumtën e rasteve përfundojnë me
konstatime të paqëndrueshme, që për
bosht kanë “terrorizmin islamik” dhe “jo-
kompatibilitetin e Islamit me proceset de-
mokratike”. Kjo i bie sikur ne
myslimanët ta shikojmë e ta vlerësojmë
Krishterimin nën prizmin e masakrave në
Norvegji, në Zelandë të Re e në Kuebek
dhe të gjithë të krishterët t’i identifikojmë
me monstrat si Brenton Tarant dhe An-
ders Bervik. Nuk ka kurrfarë kuptimi as

pikëpamja që mbretëron në disa qarqe se
“Islami është fe e dhunshme”, ndërkohë
që Hebraizmi “fe e drejtësisë” dhe Kri-
shterimi “fe e dashurisë”...  Të gjitha këto
janë pa dyshim prodhim i mendjes popu-
liste, që po ngjallet bashkë me ngjalljen e
lëvizjeve të djathta në Perëndim dhe po
reflektojnë edhe në Maqedoninë e Veriut,
duke i detyruar njerëzit që në vazhdimësi
të identifikojnë dikë që do ta urrejnë.

E tërë kjo nuk ka lidhje me fenë; kjo
ka lidhje me ndjenjat më të ulëta njerë-
zore, të cilat bëjnë një ‘prapakthehu’ në
kohët e Kryqëzatave, në kohët e Rekon-
kuistës që shkaktoi gjenocidin e mysli-
manëve dhe të hebrenjve në Spanjë, në
kohët e Inkuizicionit... Qëndrimet e kë-
tilla prodhojnë islamofobinë dhe jetën e
myslimanëve e vështirësojnë deri në si-
tuatë alarmante në shtetet ku ata janë pa-
kicë.

Unë shumë sinqerisht besoj dhe
shpresoj se Maqedonia e Veriut ka forca
dhe njerëz të cilët kanë aftësinë dhe ditu-
rinë për të tejkaluar trendet negative bo-
tërore, gjatë të cilave po bëhen përpjekje
të zhytet feja - qoftë ajo islame apo e kri-
shterë. Në këtë nënqiell është e nevoj-
shme të hulumtohen e të nxirren në
sipërfaqe vlerat e njëmendta,  që elimi-
nojnë retorikën e urrejtjes nga e cila pa-
staj mund të nxiten turbulenca të
fuqishme shoqërore. Është e nevojshme
të nxitet e të zhvillohet një dialog nga i
cili do të përfitojnë edhe Islami, edhe Kri-
shterimi, por ky dialog nuk guxon të jetë
formal - ai duhet të mundësojë që palët të
njohin më mirë njëra-tjetrën,  duke e dëg-
juar të vërtetën e njëra-tjetrës.

Dhe, përfundimisht, fetë nuk guxojnë
të bëhen pre e manipulimeve politike; ato
duhet të mbrohen nga keqpërdorimi poli-
tik dhe ai nacionalist. Por, parakusht për
tërë këtë është qëndrimi korrekt i pushte-
tit,  i cili duhet të vendosë shenjën e ba-
rabarësisë mes të gjitha bashkësive fetare
dhe mes të gjithë besimtarëve, pa marrë
parasysh përkatësinë e tyre etnike.

Traumat ndërfetare
Kam përshtypjen se bashkëqytetarët tanë asnjëherë nuk kanë bërë ndonjë përpjekje më
serioze për të kuptuar e për të trajtuar Islamin dhe myslimanët më esencialisht. Kjo,
natyrisht, nga ana tjetër, ka rezultuar me një qëndrim më të rezervuar nga ana e
myslimanëve ndaj të krishterëve, të cilët me dekada kanë qenë edhe bartës të pushtetit
dhe kanë drejtuar institucionet më të rëndësishme në shtet.

KKOOLLUUMMNNAA  
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Në një takim rasti para disa vitesh, një
intelektual maqedonas më pyeti pa
ndonjë qëllim të keq:  Pse ju mysli-

manët nuk e festoni Vitin e Ri, festë kjo që
është njëra nga më të vjetrat në historinë e
njerëzimit?

Sepse, kremtimi i Vitit të Ri është festë
që ka elemente të traditës pagane, e cila me
kohë është përzier me elemente të kulturës
krishtere. Sepse, bredhi të cilin njerëzit e sto-
lisin për këtë festë është, në fakt, bredhi i
Krishtlindjes, për të cilin të krishterët be-
sojnë se meqë ka formën trekëndëshe, para-
qet Trininë e Shenjtë (Ati, Biri dhe Shpirti i
Shenjtë). Sepse, babadimri që sjell dhurata
ekskluzivisht për Krishtlindje është Santa
Claus - Father Christmas, ose, për ortodoksët
- Shën Nikolla. Sepse, mes tjerash, nuk kam
dëgjuar që ndonjë i krishterë e feston Vitin e
Ri Hixhri. Kështu iu pata përgjigjur intelek-
tualit maqedonas dhe kështu mendoj edhe
sot.

Kuptohet, as në fund të mendjes nuk më
shkon t’ua ndaloj kremtimin e kësaj feste
njerëzve tanë që u pëlqen të dëfrehen natën e
Vitit të Ri; kjo gjë varet nga botëkuptimet
dhe bindjet e çdo njeriu. Unë vetëm e kam
obligim t’ua shpjegoj se çfarë, në të vërtetë,
paraqesin simbolet e festës që po e festojnë -
asgjë më shumë. Tekefundit, edhe gjynahet,
edhe sevapet që kemi bërë në këtë botë shë-
nohen në defterin tonë personal.

Sidoqoftë, po pranoj se çdo fundvit, pa
ato elemente të cilat i përmenda më lart,
është një rast për të bërë rekapitullimin e një
periudhe të jetës sonë - qoftë në rrafshin in-
dividual, qoftë në atë shoqëror. Meqë sukse-
set dhe zhgënjimet individuale janë çështje
private dhe privatësia mbetet vetëm jona, do
të përpiqem të rikujtoj se çfarë na solli në
planin e përgjithshëm viti që po shkon dhe
çka po shpresojmë se mund të na sjellë viti
që kemi përpara.

Por, sado që po përpiqem, nuk po mund
të sjell ndër mend fort e fort çaste të gëzuara
dhe suksese që i kanë bërë përshtypje njeriut
të rëndomtë në Maqedoninë e Veriut. Krye-
sisht po më kujtohen tensionimet, pakënaqë-

sitë, skandalet korruptive e gjyqësore, prem-
timet e papërmbushura, përçarjet e skajshme
politike, ndasitë e thelluara ndërpartiake e
ndëretnike, ikja e rinisë “ku sytë, këmbët”
nga ky shtet, i cili me sharrë elektrike po e
pret degën mbi të cilën është ulur. Dhe, po
më kujtohet se hulumtimet treguan që në
vitin që po shkon dhe po lë nga një rrudhë
bakshish në fytyrat tona, një përqindje alar-
mante e popullatës ka jetuar në varfëri ose
buzë varfërisë! Sipas anketave të instituteve
relevante ndërkombëtare, popullata e Maqe-
donisë gjendet në pozitë shumë të lartë sa i
përket depresionit dhe pesimizmit për të ar-
dhmen e vet.

Së këndejmi, duke u bazuar në fakte të
prekshme me dorë, qofsha i gabuar, kam për-
shtypjen se as viti që po vjen nuk do të sjellë
ndonjë ndryshim kushedi se çfarë. Përkun-
dër optimizmit që kam dhe përkundër besi-
mit se Maqedonia e Veriut si një shtet i
vogël, me njerëz shumë të vyeshëm, ka mun-
dësinë të prosperojë, po frikësohem se nda-
sitë do të theksohen, pakënaqësitë do të
shtohen, varfëria do të troket nëpër dyer edhe
më tej, sepse ata që duhet ta parandalojnë -
po merren me gjëra triviale, kështu që,  në
vend se t’i forcojnë përpjekjet për aderim në
BE, të rinjtë edhe më tej do të synojnë Pe-
rëndimin, sepse atë kurrsesi nuk po arrijmë ta
sjellim në vend…

E, pra, në këtë gjendje dhe në këtë am-
bient të përgjithshëm shumë njerëz po i gë-
zohen Vitit të Ri dhe, në mungesë të një
shprese konkrete, i kanë drejtuar sytë nga
Santa Clausi dhe Father Christmas, disa të
tjerë po e presin Shën Nikollën.

Ju qoftë, pra, i gëzuar viti i ri! Por, ama
nuk duhet harruar se viti i ri vjen i gëzuar
vetëm nëse të gjithë ne, bashkë, ia kemi tra-
suar rrugën dhe ia kemi përgatitur një taban
mbi të cilin duhet të mbërrijnë ndryshimet.
Ndryshe, druaj se edhe viti i ri do të duket
identik sikur viti i vjetër. Ata që në natën e
ndërrimit të motmoteve do t’ia futin gjumit
më herët se zakonisht, bile, nuk do të zhgën-
jehen që nuk erdhën Santa Klausi e Shën Ni-
kolla. 

Me mijëra herë kam përsëritur si
të gjithë teologët islamë dhe
njohësit e Islamit në përgji-

thësi: Islami nuk promovon dhunë. Pre-
tendimet se sulmet terroriste mbështeten
dhe justifikohen nga Kurani janë keqin-
terpretim flagrant.  Paqja është parim
fundamental i fesë së Allahut.  Krimine-
lët nuk mund të luajnë rolin e avokatëve
të Islamit,  sepse ata janë avokatë të djal-
lit.  Myslimanit nuk i lejohet të vrasë
njerëz të pafajshëm! 

Këtë besojmë ne myslimanët dhe kjo
që ne besojmë është një orientues i për-
kryer, i cili i mëson njerëzit e feve dhe
kombeve në mbarë botën se si duhet të

zhvillojnë tolerancën dhe si të jetojnë në
paqe!

Për të qenë korrekt deri në fund, po e
ripërsëris se, në fakt, esenca e asnjë be-
simi nuk e arsyeton dhunën dhe kjo shi-
het qartë në librat e shenjtë. Çdo
ndërthurje e fesë me dhunën dhe çdo
tentativë për të arsyetuar dhunën duke u
mbështetur te feja, është dhunë dhe
krim.

KARIKATURAT DJALLËZORE

Mjerisht, jemi dëshmitarë se nën
ombrellën e kinse luftës kundër “ekstre-
mizmit islamik” po zhvillohen procese

Në pritje të Santa Clausit 
e të Shën Nikollës

Druaj se edhe
viti i ri do të
duket identik
sikur viti i
vjetër. Ata që
në natën e
ndërrimit të
motmoteve do
t’ia futin gjumit
më herët se
zakonisht, bile,
nuk do të
zhgënjehen që
nuk erdhën
Santa Klausi e
Shën Nikolla.

Mirësia është
mençuri; ndoshta
është kulmi i
mençurisë.  Mos
bëni përpjekje që
vetëm vetë të
bëheni i mirë;
mundohuni që edhe
bota të cilën e lini
pas vetes të jetë e
mirë.

Tingujt neveritës të
trumbetave islamofobike
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dhe veprime të cilat nuk janë asgjë tjetër,
përveçse shkelje e të drejtave dhe lirive
të myslimanëve.  Punë kjo që paraqet
suspendim të demokracisë në emër të
mbrojtjes së saj. Lufta ndaj ekstremiz-
mit nuk do të duhej të prodhonte, të nxi-
ste e të provokonte islamofobi.

Në këtë vazhdë, dje lexova se politi-
kani i së djathtës ekstreme nga Holanda,
Geert Wilders, i njohur me qëndrimet e
veta antiislame – ndryshe, lider i partisë
më të madhe opozitare në vendin e vet -
paska ringjallur planin e mëhershëm që
ka pasur për të organizuar një garë ndër-
kombëtare me karikatura të Muhamedit
(a. s.).  As më shumë e as më pak: ai
paska kërkuar që të gjitha ato karikatura
të dërgohen në adresën e tij. “Liria e
shprehjes duhet të ngadhënjejë ndaj
dhunës dhe fetvave islamike” - kjo na
qenka motoja e këtij konkursi. 

Nëse rikthehemi disa vite më herët,
do të na kujtohet se çfarë reagimesh
patën ngjallur karikaturat e Pejgamberit
të Islamit të botuara në një gazetë da-
neze. Pikërisht botimi i karikaturave të
tilla,  të cilat myslimanët i konsiderojnë
ofendim, disa vjet më vonë ishin shkas i
drejtpërdrejt për masakrën e tmerrshme
në selinë e revistës “Charlie Hebdo” në
Paris.

Është për keqardhje që koncepti për
lirinë e shprehjes,  e cila duhet të jetë një
nga themelet e demokracisë së mirëfil-
ltë, në mendjen e Wilders-it dhe të ba-
shkëmendimtarëve të tij baraspeshohet
me ofendimin e ndjenjave fetare dhe me
blasfeminë. A mund të bëhet ideal i nje-
riut provokimi dhe cili mund të jetë mi-
sioni i karikaturistëve, i atyre të cilët
kinse aq shumë mbështeten në lirinë e
shprehjes?! Urrejtja dhe ofendimi që
përcillen me karikaturat e pejgamberit
Muhamed (a. s.), a mund të mbrojnë
ndonjë vlerë?  A mund të transmetojnë
ndonjë mesazh tjetër,  përveç nënçmimit
dhe ofendimit të ndjenjave fetare të my-
slimanëve?!

Përherë e kam mbështetur lirinë e
shprehjes dhe përherë kam qenë në anën
e atyre të cilët kanë dashur ta thonë zë-
shëm atë që mendojnë; ndoshta i moti-
vuar nga fakti se gjenerata ime është
rritur në një sistem totalitar, në të cilin
mendimi i lirë është sanksionuar skaj-
shmërisht. Por, mendoj se edhe liria e
shprehjes duhet të ketë limitet e veta; ajo
duhet t’ia mundësojë njeriut të ndry-
shojë qëndrimin ndaj botës,  por jo duke
i stigmatizuar ata që i takojnë një kombi
apo një feje tjetër.  Çfarë hairi mund të
ketë njerëzimi nga ajo liri e shprehjes që
diskriminon grupe të caktuara njerëzish

dhe në atë mënyrë shërben si nxitëse për
tensione dhe konflikte?

Së këndejmi, duke e njohur ndje-
shmërinë e myslimanëve kur bëhet fjalë
për ofendimin e Muhamedit (a. s.),  jam
edhe i befasuar edhe i zhgënjyer me ve-
primet e Wilders-it,  i cili përkundër fak-
tit që është gjykuar nga opinioni
evropian për qëndrimet e veta, po va-
zhdon të luajë me zjarr e të përhapë isla-
mofobinë. Konkursin të cilin ky njeri i
pavetëdijshëm dëshiron ta organizojë,
Holanda e vetëdijshme për efektet pro-
vokuese të tij e kishte ndaluar një herë.
Shpresoj ta ndalojë përsëri, në emër të
tolerancës, të mirëkuptimit dhe të da-
shurisë mes njerëzve.

A vdiq Rugova si mysliman apo si
katolik

Duke u bërë gati ta përfundoj këtë
shkrim, më ra në sy një deklaratë e vi-
karit të përgjithshëm të Dioqezës Pri-
zren-Prishtinë, Dom Shan Zefi, i cili
paska thënë se Presidenti i ndjerë i Ko-
sovës, Ibrahim Rugova, “kurrë nuk ka
vdekur si mysliman”, sepse, ka thënë ai,
“ka pasur “respekt të thellë për Selinë e
Shenjtë dhe për Papën; e ka njohur Kri-
shterimin nëpër gishta; shpirtin e tij ka-
tolik nuk e mohon as Zoti; pagëzimi
kulturor i Rugovës ka qenë me Pjetër
Bogdanin, sepse ka mbrojtur disertacio-
nin për jetën dhe veprën e tij…” 

Këtë deklaratë Dom Shan Zefi e
paska dhënë pas deklaratës së Adnan
Merovcit - një njeri shumë i afërt i Ibra-
him Rugovës, sipas të cilit “Ibrahim Ru-
gova ka vdekur si mysliman”.

Fjalët e vikarit, kuptohet, nuk i ven-
dos në një rrafsh me ato të Wilders-it;
vetëm i konsideroj si një shkëndijë që
mund të ndihmojë zjarrin islamofobik
që po djeg anembanë. Do të ndalem pak
te kjo deklaratë e Dom Shan Zefit,  jo
për diçka tjetër, përveç se për faktin se
tema është e deplasuar dhe është folur
për atë shumë nëpër kuloare. E konside-
roj tërësisht të panevojshëm rihapjen e
këtij debati,  sepse ai mund të prodhojë
efekte të pakëndshme në opinionin tonë,
i cili edhe ashtu është i etshëm për tha-
shetheme që ndezin gjakra.  E,  Dom
Shan Zefit miqësisht dua t’ia them nja
dy fjalë: 

Krye së pari, Ibrahim Rugova është
lider politik historik i shqiptarëve dhe
përkatësia e tij fetare nuk e ka përcak-
tuar mendimin, veprimin dhe angazhi-
min e bërë për Kosovën. Rugova ka
qenë tërësisht i vetëdijshëm për përka-
tësinë multikonfesionale të popullit të
vet. Pak rëndësi ka a ka vdekur ai si my-
sliman, apo si i krishterë; megjithëse unë

kam dëgjuar nga hoxhallarë kosovarë se
ka vdekur si mysliman. Tekefundit, ani
pse figurë shumë e rëndësishme politike
e kombëtare, ai përpara Zotit ka shkuar
me bagazhin e veprave të veta; pra,  për-
para Zotit ai është vetëm një individ -
ndërsa myslimanë dhe të krishterë ka
shumë. 

Pikë së dyti, fakti që Rugova e ka re-
spektuar Selinë e Shenjtë dhe kishën ka-
tolike, vetëm flet për edukatën dhe
kulturën e tij, sepse një intelektualit
shqiptar i takon të shprehë respekt si për
fenë islame, ashtu edhe për atë të kri-
shterë; si për xhaminë, ashtu edhe për
kishën. Nga ana tjetër, disertacioni i shu-
mëpërfolur i dr. Ibrahim Rugovës, që ka
të bëjë me jetën dhe veprën e Pjetër
Bogdanit, nuk e bën atë katolik, siç nuk
e bën Dom Shan Zefin mysliman dashu-
ria eventuale për Naim Frashërin, siç
nuk më bën mua katolik fakti që At
Gjergj Fishtën e konsideroj poetin më
kumbues shqiptar, e as më bën ortodoks
respekti për Fan Stilian Nolin,  i cili
dikur me aq dhembje këndonte:

Ku e lam' e ku na mbeti,
Vaj-vatani e mjer’ mileti.
Anës detit i palarë,
Anës dritës i paparë;
Pranë sofrës i pangrënë,
Pranë dijes i panxënë;
Lakuriq e i dregosur,
Trup e shpirt i nakatosur...

Zoti e shpërbleftë Ibrahim Rugovën
për kontributin madhor kombëtar të
dhënë për shqiptarët myslimanë e të kri-
shterë. A e ka deklaruar ai shehadetin në
çastin e vdekjes,  apo i është drejtuar Je-
zuit - e di ai vetë, jo Dom Shan Zefi i re-
spektuar,  të cilit po i lutem publikisht
që të mos e kruajë plagën me krënde,
sepse prej saj mund të dalë gjak.  Kuj-
timi për dr. Ibrahim Rugovën do të je-
tojë në mbamendjen tonë vetëm nëse
bëjmë kujdes që të mos e trazojmë
shpirtin dhe gjakun e popullit tonë në
këtë periudhë, e cila po gjeneron me aq
shumë paqartësi dhe mjegullnaja në ho-
rizont dhe po pjell çdo ditë nga një Wil-
ders të ri. Dhe, islamofobia si
intolerancë ndaj myslimanëve fare lehtë
mund të sjellë kristianofobinë.
(30.12.19)

(Autori është Reis’ul-Ulema, Krye-
tar i Bashkësisë Fetare Islame të Re-

publikës së Maqedonisë së Veriut)

Shkruan: Hatixhe Bunjaku

LETRA DËRGUAR NEGUSIT, 
MBRETIT TË ABISINISË

Pejgamberi (a. s.) i ka shkruar një me-
sazh Negusit, Mbretit të Abisinisë, 42 ,
emri i plot i të cilit ka qenë As’hamet b.
El-Ebxher, të cilin e dërgoi me Amër b.
Umejje Ed-Damerin në vitin 629, apo
sipas kalendarit islam: nga fundi i vitit 6
H, apo në muajin Muharrem të vitit 7 H.

Hulumtuesi i madh, doktor Hamidul-
lahu, nga Parisi para pak kohësh ka gjetur
tekstin e mesazhit të Pejgamberit (a. s.).
Të njëjtin e ka gjetur edhe Ibnul Kajjumi,
me dallim në një fjalë të vetme.

Doktor Hamidullahu ka bërë përpjekje
të madhe për verifikimin e tekstit, duke
shfrytëzuar shumë vepra dhe shumë bu-
rime. 

Ai, në njërën vepër të tij, e ka publi-
kuar tekstin e këtij mesazhi me këtë për-
mbajtje:

“Në emër të Allahut, të Gjithëmëshir-
shmit, Mëshirëplotit!

ose: Bismil-lahir Rahmanir Rahim!
Nga ana e Muhamedit, Resulullahut -

Nexhashiut, zotëriut të madh të Abisinisë,
paqja qoftë mbi atë që e pason udhëzimin
e Allahut!

Unë e falënderoj Allahun. Allahu është
Ai që s’ka zot tjetër përveç Tij, Sundues i

Shenjtë; Ai është i pastër nga të metat, Ai
e furnizon çdokënd; Ai (është) që mbikë-
qyr të gjitha. 

Dhe dëshmoj se Isai, i biri i Merjemes,
është shpirt i Allahut dhe Fjala e Tij, të
cilin ia ka dërguar Merjemes së virgjër, të
mirë e të pastër, e cila mbeti shtatzënë me
Isain, e krijoi atë prej shpirtit të Vet, si-
kurse krijoi Allahu Ademin me fuqinë e
Vet. 

Unë të thërras ta besosh Allahun, Një
të Vetmin, i Cili nuk ka shok tjetër. Të thër-
ras në miqësi në emër të Allahut dhe të
shkosh rrugës sime e të besosh në Shpal-
ljen që ma ka zbritur mua, sepse unë jam
Pejgamber i Allahut. Unë të thërras ty dhe
ushtrinë tënde në besim të Allahut të Lar-
tësuar. Unë ta kumtova thirrjen dhe të kë-
shillova mirë, andaj pranoje këshillën
time.

Paqja qoftë mbi atë që pason udhëzi-
min e Allahut.”

I nderuari doktor Hamidullahu konfir-
mon se ky është teksti i mesazhit, të cilin
Pejgamberi (a. s.) ia kishte dërguar Mbre-
tit Negus pas Marrëveshjes së Hudejbisë.

Sapo e mori mesazhin nga Amër b.
Umejje Ed-Dameriu, Negusi e afroi para
syve, u ngrit nga shtrati, u ul në tokë dhe e

pranoi Islamin prej Xha’fer b. Ebi Talibit.
Pastaj ia shkroi përgjigjen në lidhje me
këtë Pejgamberit (a. s.).

Ja teksti i përgjigjes:
“Bismil-lahir Rahmanir Rahim!
Muhammedit, Resulullahut - nga Ne-

xhashiu As’hamet. 
Selamu-alejkum, o Pejgamber i Alla-

hut, shpëtimi i Allahut, mëshira dhe bekimi
i Tij qofshin mbi ty. Allahu është i Vetmi
Zot dhe nuk ka zot tjetër përveç Tij.

E mora mesazhin tënd, o Pejgamber i
Allahut, ku e ke përmendur çështjen e
Isait. Pasha Sunduesin e qiellit dhe të
Tokës, me të vërtetë Isai nuk është asgjë
më tepër nga ç’e ke përmendur. Ai është
ashtu siç ke thënë. E kuptuam se çfarë na
ke porositur. Na e lexoi djali i xhaxhait
tënd dhe shoku yt. Unë dëshmoj se me të
vërtetë ti je Pejgamber i sinqertë i Allahut.
Po të zotohemi në besnikëri, e këtë ia kemi
thënë edhe djalit të xhaxhait tënd. Në pra-
ninë e tij pranova Islamin dhe iu dorëzova
Allahut, Krijuesit të të gjithë botëve.” 

Pasi Pejgamberi (a. s.). u informua për
vdekjen e Mbretit Negus, edhe pse ku-
foma ishte në Abisini, ai ia fali xhenazen,
me çka edhe konfirmohet se ky mbret ka
vdekur si mysliman. 

Korrespondenca 
me rëndësi të veçantë

ARTI I DIPLOMACISЁ PROFETIKE (3)

Me anë të këtyre mesazheve
Pejgamberi (a. s.) u ka
paraqitur parimet e fesë
islame sundimtarëve më të
famshëm të asaj kohe. Në
mesin e tyre ka të atillë që e
pranuan Islamin, e disa të
tjerë mbetën në mosbesim.
Mirëpo, është me rëndësi se
edhe ata filluan të mendonin
për Pejgamberin (a. s.) dhe për
Islamin. 



1. Kjo marrëveshje e Pejgamberit të Al-
lahut, Muhamedit (s. a. v. s.), u drej-
tohet të migruarve, kurejshëve,
qytetarëve të Jethribit (Medinës) që e
kanë pranuar Islamin dhe të gjithë
atyre njerëzve që janë në marrëveshje
me grupet e përmendura më lart dhe
marrin anën e tyre në kohë lufte.

2. Të gjithë ata që bëjnë pjesë në këtë
marrëveshje, do të trajtohen si grup i
ndarë prej të gjithë atyre që nuk janë
pjesë e kësaj marrëveshjeje.

3. Kurejshët e migruar, si edhe më parë,
përbëjnë një grup më vete; ata duhet
të jenë përgjegjës për shpagimin e
gjakut të kriminelëve të tyre dhe ata
vetë duhet t’i lirojnë robërit e tyre pas
pagimit të shpërblimit për lirim. I gji-
thë ky proces duhet të jetë në përpu-
thje me parimet e besimit (Imanit)

dhe të drejtësisë.
4. Benu Auf duhet të jenë përgjegjës për

vetë fisin e tyre dhe duhet bashkërisht
ta paguajnë shpagimin e gjakut në
përputhje me Nenin 3 dhe duhet të
jenë vetë përgjegjës për lirimin e ro-
bërve të tyre pas pagimit të shpërbli-
mit për lirim. I gjithë ky proces duhet
të kryhet në përputhje me parimet e
ndershmërisë dhe të drejtësisë.

5. Benu El-Haris duhet të jetë përgjeg-
jës për vetë fisin e tyre dhe duhet ba-
shkërisht ta paguajnë shpagimin e
gjakut në përputhje me Nenin 3 dhe
ata duhet të jenë vetë përgjegjës për
lirimin e robërve të tyre pas pagimit
të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
proces duhet të kryhet në përputhje
me parimet e ndershmërisë dhe të
drejtësisë.
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LETRA DËRGUAR MUKAVKISIT,
MBRETIT TË EGJIPTIT

Pejgamberi (a. s.) zgjodhi Hatib b.
Beltaen për t’ia dërguari një letër Xhu-
rejxh b. Metit , të quajtur El- Mukavkis,
Mbretit të Egjiptit dhe të Aleksandrisë, me
këtë përmbajtje:

“Bismil-lahir Rahmanir Rahim! 
Nga ana e Muhamedit, robit të Allahut

dhe Pejgamberit të Tij - të madhit koptas
Mukavkisit. Paqja qoftë mbi ata që janë
në rrugën e Allahut.

Të ftoj me thirrjen e drejtë islame. Për-
qafoje fenë islame, do të jesh i shpëtuar. 

Pranoje Islamin, e prej Allahut do të
fitosh shpërblim të dyfishtë; e nëse nuk e
pranon atë, mbi ty do të bjerë mëkati i tërë
popullit kopt.” 

“O ithtarë të Librit, ejani të bashko-
hemi rreth një fjale të përbashkët edhe për
ne edhe për ju: të mos adhurojmë tjetër
përveç Allahut! E nëse ata nuk pranojnë,
ju thoni: ‘Bëhuni dëshmitarë se ne një-
mend jemi myslimanë!’” (Ali Imran: 64) 

Pasiqë e mori mesazhin e Pejgamberit
(a. s.),  e vulosi me vulën e vet dhe ia dha
robëreshës që ta vinte në arkëzën prej fil-
dishi. Pastaj thërriti sekretarin e vet, i cili
dinte të shkruante arabisht dhe ia diktoi
përgjigjjen Pejgamberit (a. s.):

“Bismil-lahir Rahmanir Rahim, 
Muhamedit, të birit të Abdullahut, nga

ana e Mukavkisit, të madhit kopt, paqja
qoftë mbi ty!

E lexova mesazhin tënd dhe kuptova
në lidhje me çka flet dhe në çka thërret. 

E kam ditur se do të paraqitet një pej-
gamber, por kam menduar se kjo do të
ishte në Sham. 

E kam respektuar emisarin tënd dhe
me të po të dërgoj dy robëresha, të cilat
kanë pasur vend të dalluar te magnati
kopt, si dhurata dhe një mushkë për të ka-
lëruar, dhe në fund: 

esselamu alejke.”
Nuk shtoi më kurrgjë, por as nuk e pra-

noi Islamin. Dy robëreshat quheshin Ma-
rija dhe Sirjana. Pejgamberi (a. s.) e mori
për vete Marijen, e cila i lindi djalin, Ibra-
himin, kurse Sirjanen ia dhuroi Hasan b.
Thabitit, El-Ensariut. 

LETRA DËRGUAR KISRAS,
PERANDORIT TË PERSISË

Pejgamberi (a. s.) i dërgoi një letër Ki-
sras, Perandorit të Persisë, me këtë për-
mbajtje:

“Bismil-lahir Rahmanir Rahim! 
Nga Muhamedi, Pejgamber i Allahut,

perandorit të Persisë, Kisras. 
Paqja qoftë mbi atë që është në rrugën

e Allahut, që i beson Allahut, Pejgamberit
të Tij dhe që dëshmon se nuk ka zot tjetër,

përveç Allahut, Një të Vetmit, i Cili nuk ka
shok dhe se Muhamedi është rob dhe Pej-
gamber i Tij. 

Të thërras me Thirrjen e Allahut. 
Unë jam Pejgamber i Allahut, i dër-

guar për tërë njerëzimin, për ta paralaj-
mëruar atë që është i gjallë (i mençur) për
t’u realizuar fjala (dënimi) ndaj jobesim-
tarëve. (Jasin: 70)  

Përqafoje fenë islame, do të shpëtosh!
Nëse e refuzon këtë, atëherë të gjitha më-
katet e mexhsëve - persianëve, do të bien
mbi ty.”

Ai caktoi Abdullah b. Hudhafen, Es-
Sehmin, për ta dërguar këtë letër. Ky ia do-
rëzoi mesazhin magnatit të Bahrejnit. Nuk
dihet sigurt nëse e ka dërguar mesazhin
përmes ndonjë shoku të vet, apo ia ka do-
rëzuar personalisht Perandorit të Persisë.

Pasi e lexoi letrën, Mbreti u zemërua
shumë, për shkak se emri i Pejgamberit (a.
s.) ishte shkruar sipër emrit të tij.  Ai e co-
pëtoi atë dhe e urdhëroi mëkëmbësin e tij
në Jemen, Bazanin, që të dërgojë disa nje-
rëz për ta arrestuar Pejgamberin (a. s.). Ba-
zani menjëherë dërgoi dy burra për në
Medinë. Me të mbritur ata në Medinë, Pej-
gamberit (a. s.) i erdhi lajmi nëpërmjet
shpalljes hyjnore se Kisranë, Mbretin e
Persisë, e kishte mbytur i biri i tij Shire-

vahi. Pejgamberi (a. s.) ua tregoi këtë lajm
atyre dhe kërkoi nga ata që të kthehen dhe
t’i përcjellin monarkut të tyre të ri se feja
islame dhe pushteti i Pejgamberit (a. s.) do
të arrijë gjer te kufijtë ku ka arritur pushteti
i Kisras dhe kjo do të zgjerohet gjer atje
ku mund të shkelë këmba e njeriut. Dhe
se, nëse ai e pranon Islamin, do të mbetet
ende në pushtet në mbretërinë e vet.

Kur këta dy vajtën te Bazani për t’ia
treguar të gjitha me radhë, veçse atij i ki-
shte arritur lajmi nga Persia se Shirevahi e
kishte mbytur babain e vet. Ndërkohë,
Shirevahi i shkroi Bazanit që të ndërpret
çdo procedure në lidhje me Pejgamberin
(a. s.).

Ky rekomandim i Shirevahit ishte
shkas që Bazani me të gjithë persianët e
vet në Jemen të pranonin Islamin. 

LETRA DËRGUAR SUNDUESIT TË
BAHREINIT, EL-MUNDHIR B. SAVIT

Pejgamberi (a. s.) mesazhin e thirrjes
në Islam sunduesit të Bahrejnit, El Mun-
dhir b. Savit, ia dërgoi me anë të El-Ala’ b.
el Hudramijjut. Kur e pranoi këtë dhe e
lexoi, Mundhiri pas një kohe e dërgoi për-
gjigjen, ku thotë:

“O Pejgamber i Allahut, ia lexova me-
sazhin tënd popullit të Bahrejnit. 

Dikujt prej tyre i pëlqeu Islami; e de-
shën atë dhe u bënë myslimanë. 

Por, ka edhe nga ata që nuk e pranuan. 
Në shtetin tim ka farisej (adhurues të

zjarrit) dhe hebrenj, andaj më udhëzo gje-
rësisht se si të veproj.”

Pejgamberi (a. s.) u përgjigj:
“Bismil-lahir Rahmanir Rahim. 
Nga ana e Muhamedit, Resulullah -

Mundhir b. Savit.
Paqja qoftë mbi ty. E falënderoj Alla-

hun, nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe
Atij i falënderoj dhe dëshmoj se Muha-
medi është rob dhe Pejgamber i Tij, e pa-
staj ta përkujtoj Allahun e Madhëruar.

Dije se ai që këshillon dikënd, më së
pari duhet të këshillojë vetveten, ndërsa ai

që është i dëgjueshëm ndaj emisarëve të
mi dhe pason urdhrat e tyre, është i dëg-
jueshëm edhe ndaj meje. Kush i pranon
këshillat e tyre, i ka pranuar edhe të miat. 

Emisarët e mi më kanë folur mirë për
ty. Unë prej teje kërkoj që atyre myslima-
nëve, të cilët e kanë pranuar Islamin, t’u
lejosh të jetojnë në paqe dhe t’i falësh ata
të cilët kërkojnë ndjesë prej teje. 

Përderisa je kështu i mirë, ne nuk do
të heqim nga pozita. 

Kush mbetet në hebraizëm dhe farisei-
zëm, le ta paguajë xhizjen.”

LETRA DËRGUAR SUNDUESIT 
TË OMANIT

Pejgamberi (a. s.). caktoi Amër b. El-
Asin për t’i dërguar mesazhin mbretit të
Omanit, Xhiferit, dhe vëllait të tij, Abdu
Ibnej Xhilendit, me këtë përmbajtje:

“Bismil-lahir Rahmanir Rahim. 
Nga ana e Muhamedit, të birit të Ab-

dullahut - për Xhiferin dhe Abdu Ibnej el-
Xhilendin. 

Paqja qoftë mbi atë që pason rrugën e
Allahut! 

Ju ftoj të dyve në thirrjen islame. Pra-
noni Islamin, do të jeni të shpëtuar. 

Unë me të vërtetë jam Pejgamber i Al-
lahut për mbarë njerëzimin, për t’i para-
lajmëruar ata të cilët janë të mençur dhe
për dënimin ndaj jobesimtarëve.

Nëse ju do të jeni të ngulmët dhe të
qëndrueshëm në Islam, do të mbeteni në
pushtet; e nëse e refuzoni këtë, atëherë
sundimi do t’ju dalë dore. Kuajt e mi do të
shëtitin fushave tuaja, ndërsa paralajmë-
rimi im do të njëmendësohet mbi mbretë-
rinë tuaj.” 

Kjo letër, në dallim nga të tjerat, men-
dohet se është dërguar pas çlirimit të
Mekës. 

Me anë të këtyre mesazheve Pejgam-
beri (a. s.) u ka paraqitur parimet e fesë
islame sundimtarëve më të famshëm të
asaj kohe. Në mesin e tyre ka të atillë që e
pranuan Islamin, e disa të tjerë mbetën në
mosbesim. Mirëpo, është me rëndësi se
edhe ata filluan të mendonin për Pejgam-
berin (a. s.) dhe për Islamin. 

(Vazhdon)

Karta e Medinës

DOKUMENT

Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
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6. Benu Sa'ida duhet të jenë përgjegjës
për vetë fisin e tyre dhe duhet ba-
shkërisht ta paguajnë shpërblimin e
gjakut në përputhje me Nenin 3 dhe
ata duhet të jenë vetë përgjegjës për
lirimin e robërve të tyre pas pagimit
të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
proces duhet të kryhet në përputhje
me parimet e ndershmërisë dhe të
drejtësisë.

7. Benu Xhusham duhet të jenë përgjeg-
jës për vetë fisin e tyre dhe duhet ba-
shkërisht ta paguajnë shpërblimin e
gjakut në përputhje me Nenin 3 dhe
ata duhet të jenë vetë përgjegjës për
lirimin e robërve të tyre pas pagimit
të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
proces duhet të kryhet në përputhje
me parimet e ndershmërisë dhe të
drejtësisë.

8. Benu En-Nexhxhar duhet të jenë për-
gjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet
bashkërisht ta paguajnë shpërblimin
e gjakut në përputhje me Nenin 3
dhe ata duhet të jenë vetë përgjegjës
për lirimin e robërve të tyre pas pa-
gimit të shpërblimit për lirim. I gji-
thë ky proces duhet të kryhet në
përputhje me parimet e ndershmërisë
dhe të drejtësisë.

9. Benu Amr duhet të jenë përgjegjës
për vetë fisin e tyre dhe duhet ba-
shkërisht ta paguajnë shpërblimin e
gjakut në përputhje me Nenin 3 dhe
ata duhet të jenë vetë përgjegjës për
lirimin e robërve të tyre pas pagimit
të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
proces duhet të kryhet në përputhje
me parimet e ndershmërisë dhe të
drejtësisë.

10. Benu El-Wabijjat duhet të jenë për-
gjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet
bashkërisht ta paguajnë shpërblimin
e gjakut në përputhje me Nenin 3
dhe ata duhet të jenë vetë përgjegjës
për lirimin e robërve të tyre pas pa-
gimit të shpërblimit për lirim. I gji-
thë ky proces duhet të kryhet në
përputhje me parimet e ndershmërisë
dhe të drejtësisë.

11. Benu El-Ews duhet të jenë përgjeg-
jës për vetë fisin e tyre dhe duhet ba-
shkërisht ta paguajnë shpërblimin e
gjakut në përputhje me Nenin 3 dhe
ata duhet të jenë vetë përgjegjës për
lirimin e robërve të tyre pas pagimit
të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
proces duhet të kryhet në përputhje
me parimet e ndershmërisë dhe të
drejtësisë.

12.Nëse në radhët e myslimanëve një
njeri i varfër është fajtor i ndonjë
sulmi, për të cilin shpagimi i gjakut

bëhet i detyrueshëm ose ai merret
rob dhe nuk është i aftë vetë ta pa-
guajë shpërblimin për lirim, duhet të
jetë detyrë e myslimanëve të tjerë ta
paguajnë në emër të tij shpagimin e
gjakut ose shpërblimin për lirim dhe
ta lirojnë atë, me qëllim që, në mar-
rëdhëniet e ndërsjella të myslima-
nëve, të krijohen virtytet dhe
dashamirësia.

13.Asnjë mysliman nuk duhet të armi-
qësohet me një rob të liruar prej një
myslimani tjetër.

14.Është detyrë e myslimanëve të kun-
dërshtojnë hapur çdo person që
shkakton dëme dhe trazira, që shqe-
tëson njerëzit ose me forcë do t'iu
grabisë diçka dhe përdor dhunën. Të
gjithë myslimanët duhet të mbeten të
bashkuar njëri me tjetrin, në dënimin
e një personi të tillë, madje edhe
nëse ai është djali i ndonjërit prej
tyre.

15.Myslimani nuk ka të drejtë të vrasë
një mysliman tjetër në shkëmbim të
një të pafeu (i cili është në gjendje
lufte) ose të ndihmojë një person i
cili është në gjendje lufte me mysli-
manët.

16.Premtimi i Allahut, përgjegjësia dhe
përkrahja, janë të njëjta për të gjithë.
Kjo do të thotë se nëse një mysliman
i jep strehim ndonjërit, duhet të jetë
detyrë e të gjithë myslimanëve ta
nderojnë atë, edhe nëse myslimani
që e ka siguruar të strehuarin mund
të jetë prej shtresës së ulët. Të gjithë
myslimanët janë të vëllazëruar ndër-
mjet vete, në krahasim me të tjerët.

17.Është detyrë e të gjithë myslimanëve
të ndihmojnë dhe t'u ofrojnë sjellje
miqësore çifutëve, të cilët kanë hyrë
në marrëveshje me ta. Asnjë shtrën-
gim i çfarëdo lloji qoftë nuk duhet
ushtruar mbi ta dhe nuk duhen ndih-
muar armiqtë e tyre kundër tyre.

18.Armëpushimi i të gjithë myslima-
nëve duhet të jetë i njëkohshëm: Kur
ka luftë në rrugë të Allahut, asnjë
prej myslimanëve s'duhet të mënja-
nohet prej myslimanëve të tjerë, apo
të hyjë në traktat paqe me armikun,
veçse nëse traktati është i njëkoh-
shëm dhe i njëjtë për të gjithë mysli-
manët.

19.Të gjitha grupeve, të cilat marrin
pjesë në luftë bashkë me ne, do t’u
jepet mundësia për të pushuar me
radhë.

20.Nëse një mysliman bie dëshmor në
rrugë të Allahut, furnizimi i jetës së
atyre që varen prej tij duhet të jetë
përgjegjësi e të gjithë myslimanëve.

21.Pa asnjë dyshim, të gjithë myslima-
nët e devotshëm që i frikësohen Zotit
janë në rrugë të drejtë dhe janë pa-
sues së rrugës më të mirë të jetës.

22.Asnjë jomysliman, që është palë e
kësaj marrëveshjeje, nuk duhet të si-
gurojë strehim të jetës dhe të pronës
së ndonjë kurejshi e as duhet të ndih-
mojë ndonjë jomysliman kundër një
myslimani.

23.Nëse dikush vret një mysliman dhe
për këtë ka fakte kundër tij, vrasësi
duhet të ndëshkohet. Por, nëse fare-
fisi i afërm është pajtuar të pranojë
shpagimin e gjakut, vrasësi duhet të
lihet i lirë. Duhet të jetë obligim i të
gjithë myslimanëve ta respektojnë
këtë vendim, pa asnjë përjashtim.
Asgjë tjetër përveç asaj që paracak-
tojnë urdhrat nuk duhet të pranohet.

24.Për një mysliman i cili pas pranimit
të marrëveshjes ka rënë dakord që ta
respektojë atë, dhe ai beson tek Al-
lahu dhe Dita e Gjykimit, atij nuk i
lejohet të sajojë asnjë veprim apo
zakon të ri,  e as do të ishte e pra-
nueshme që ai të ketë marrëdhënie
tregtare me një person që nuk e re-
spekton këtë marrëveshje. Mallkimi
dhe zemërimi i Zotit do të bien në
Ditën e Gjykimit mbi cilindo që e
shkel këtë marrëveshje dhe në këtë
drejtim asnjë shfajësim dhe asnjë
kërkesë për falje nuk do të pranohet
prej tij.

25.Kur të lindin mosmarrëveshje të
dyanshme rreth ndonjë pike të kësaj
marrëveshjeje, çështja do t’i drejto-
het për vendim Allahut dhe Muha-
medit (s. a. v. s.).

26.Pas traktatit, çifutët do të jenë të obli-
guar t'iu dorëzojnë myslimanëve
ndihmë financiare, kur ata janë në
luftë me armikun.

27.Çifutët e fisit benu auf, që janë palë e
kësaj marrëveshjeje dhe janë përkra-
hës të myslimanëve,

duhet t’i përmbahen me vendosmëri fesë
së tyre dhe myslimanët (fesë) së tyre.
Përveç çështjeve fetare, myslimanët
dhe çiftutët duhet të konsiderohen se
i përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej tyre kryen shkelje bru-
tale, ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

28.Çifutët e Benu En-Nexhxhar, që janë
palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë
përkrahës të myslimanëve, duhet t'i
përmbahen me vendosmëri fesë së
tyre dhe myslimanët (fesë) së tyre.
Përveç çështjeve fetare, myslimanët
dhe çifutët duhet të konsiderohen se

i përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej tyre kryen shkelje bru-
tale, ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

29.Çifutët e fisit benu el-haris, që janë
palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë
përkrahës të

myslimanëve, duhet t’i përmbahen me
vendosëmëri fesë së tyre dhe mysli-
manët (fesë) së tyre. Përveç çë-
shtjeve fetare, myslimanët dhe
çifutët duhet të konsiderohen se i
përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej këtyre kryen shkelje bru-
tale ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

30.Çifutët e fisit benu sa'id, që janë palë
e kësaj marrëveshjeje dhe janë për-
krahës të myslimanëve, duhet t’i për-
mbahen me vendosëmëri fesë së tyre
dhe myslimanët (fesë) së tyre. Për-
veç çështjeve fetare, myslimanët dhe
çifutët duhet të konsiderohen se i
përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej këtyre kryen shkelje bru-
tale ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

31.Çifutët e fisit benu hashim, që janë
palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë
përkrahës të myslimanëve, duhet t’i
përmbahen me vendosëmëri fesë së
tyre dhe myslimanët (fesë) së tyre.
Përveç çështjeve fetare, myslimanët
dhe çifutët duhet të konsiderohen se
i përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej këtyre kryen shkelje bru-
tale ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

32.Çifutët e fisit benu el-avs, që janë
palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë
përkrahës të myslimanëve, duhet t’i
përmbahen me vendosmëri fesë së
tyre dhe myslimanët (fesë) së tyre.
Përveç çështjeve fetare, myslimanët
dhe çifutët duhet të konsiderohen se
i përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej këtyre kryen shkelje bru-
tale ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

33.Çifutët e fisit benu sa'laba, që janë
palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë
përkrahës të myslimanëve, duhet t’i
përmbahen me vendosëmëri fesë së
tyre dhe myslimanët (fesë) së tyre.
Përveç çështjeve fetare, myslimanët
dhe çifutët duhet të konsiderohen se
i përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej këtyre kryen shkelje bru-

tale ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

34.Çifutët e fisit benu xhafna, që janë
palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë
përkrahës të myslimanëve, duhet t’i
përmbahen me vendosmëri fesë së
tyre dhe myslimanët (fesë) së tyre.
Përveç çështjeve fetare,  myslimanët
dhe çifutët duhet të konsiderohen se
i përkasin një grupi të vetëm. Nëse
ndonjë prej këtyre kryen shkelje bru-
tale ose thyen betimin, ose është faj-
tor për ndonjë krim, ai meriton të
ndëshkohet për krimin e tij.

35.Çifutët e fisit benu el-shataiba, që
janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe
janë përkrahës të myslimanëve,
duhet t’i përmbahen me vendosmëri
fesë së tyre dhe myslimanët (fesë) së
tyre. Përveç çështjeve fetare,  mysli-
manët dhe çifutët duhet të konside-
rohen se i përkasin një grupi të
vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre
kryen shkelje brutale ose thyen beti-
min, ose është fajtor për ndonjë
krim, ai meriton të ndëshkohet për
krimin e tij.

36.Degët e varura prej fiseve të përmen-
dura më lart do të kenë të drejta të
njëjta me ato që gëzojnë degët bazë.

37.Asnjë prej hartuesve të traktatit nuk
mund të marrë ndonjë aksion ushta-
rak pa lejen e Muhamedit (s. a. v. s.).

38.Asnjë pengesë nuk duhet të shkakto-
het në kompensimin apo shpagimin e
ndonjë plage apo goditje. Kushdo që
bën shkeljen e betimit, meriton të ndë-
shkohet për këtë dhe cilido që i për-
mbahet me shumë vendosmëri këtij
traktati, Allahu do ta ndihmojë atë.

39.Nëse një bashkësi e tretë zhvillon luftë
kundër myslimanëve dhe çifutëve,
pjesëmarrës në traktat, ata do të duhet
të luftojnë bashkërisht. Ata duhet ta
ndihmojnë njëri-tjetrin reciprokisht
dhe ndërmjet tyre duhet të ekzistojë
dashamirësia dhe besueshmëria e
ndërsjellë. Çifutët duhet t’i përbal-
lojnë shpenzimet e tyre të luftës dhe
myslimanët shpenzimet e tyre.

40.Është detyrë e palëve të kësaj marrë-
veshjeje të sillen me njëri-tjetrin sin-
qerisht dhe t'ia dëshirojnë të mirën
njëri-tjetrit. Asnjëri nuk duhet ta bëjë
tjetrin objekt shtypjeje dhe padrejtë-
sie dhe i shtypuri duhet të ndihmo-
het.

41.Çifutët duhet t’i ndajnë shpenzimet
së bashku me myslimanët për aq
kohë sa ata luftojnë

bashkërisht.
42.Rafshina e Jethribit, e cila rrethohet

prej kodrave, do të jetë harem (stre-
him) për palët pjesëmarrëse të trak-
tatit.

43.I njëjti trajtim duhet të bëhet edhe
ndaj një refugjati, që konsiderohet
person të cilit i është dhënë e drejta e
strehimit; ai nuk duhet të dëmtohet. I
strehuari duhet ta respektojë këtë
marrëveshje dhe ai nuk duhet të le-
johet ta thyejë premtimin.

44.Askush nuk duhet të strehojë një re-
fugjat pa lejen e njerëzve të këtij
vendi.

45.Nëse ka ndonjë moskuptim apo mo-
smarrëveshje të mendimeve midis
palëve pjesëmarrëse të

traktatit, e cila mund të çojë në prishjen
e paqes, çështja duhet t’i drejtohet
për zgjidhje Allahut dhe Muhamedit
- të dërguarit të Allahut (s. a. v. s.).
Allahu do të jetë me atë i cili më së
shumti i përmbahet traktatit.

46.Askush nuk duhet të garantojë
mbrojtje për kurejshët e Mekës apo
për ndonjë nga përkrahësit e tyre.

47.Nëse Jethribi (Medina) do të pushto-
het, myslimanët dhe çifutët bashkë-
risht duhet t'u kundërvihen me një
mbrojtje të bashkuar.

48.Nëse myslimanët bëjnë traktat paqeje
me ndokënd, çifutët duhet ta respek-
tojnë atë. Edhe nëse çifutët bëjnë
paqe me ndokënd, myslimanët janë
të obliguar të ofrojnë bashkëpunim
të ngjashëm me çifutët. Por,  në rast
të një lufte fetare të njërës palë, nuk
do të jetë përgjegjësi e palës tjetër të
bashkëveprojë në të.

49.Në rast të pushtimit të Medinës, se-
cila palë duhet të mbrojë pjesën që
është përpara saj.

50.Përkrahësit e fisit evs do të kenë të
drejta të njëjta ashtu sikurse gëzojnë
edhe palët pjesëmarrëse të këtij trak-
tati,  me kusht që ata të dëshmojnë
besnikërinë e tyre. Allahu është
Mbrojtësi dhe Përkrahësi i atij që i
përmbahet me vendosmëri më së
shumti këtij traktati.

51.Nëse ndonjëra prej palëve pjesëmar-
rëse të këtij traktati duhet të dalë ja-
shtë Medinës për shkak të kërkesave
urgjente të luftës, ajo (palë) duhet të
gëzojë të drejtën e mbrojtjes dhe të
përkrahjes. Gjithashtu, edhe cilido
që qëndron në Medinë gëzon të drej-
tën e paprekshmërisë. As nuk duhet
të dhunohet ndokush e as nuk duhet
të lejohet që ai ta shkelë premtimin.
Allahu dhe i dërguari i Tij (s. a. v. s.)
do të jenë mbrojtësit e cilitdo që do ta
respektojë me gjithë zemër këtë mar-
rëveshje dhe do t'i bindet asaj. 
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Myftinia e BFI të RMV -
Shkup është përgjegjëse
për organizimin e jetës fe-
tare islame në qytetin e

Shkupit me rrethinë. Organizon jetën fe-
tare islame në 4 zona të Shkupit: qytet,
rajoni i Karadakut, i Karshiakës dhe i
Dervenit. Në koordinim dhe miratim të
planit nga ana e Këshillit të Myftinisë, or-
ganizon dhe realizon ceremoni fetare ku-
shtuar besimtarëve myslimanë. Myftinia
bart dhe kontrollon veprimtarinë fetare në
xhamitë e juridiksionit të vet, për zbati-
min e statutit dhe rregullores  së Bashkë-
sisë Fetare Islame, përkatësisht Myftinisë
së Shkupit. 

Kujdeset për mbarëvajtjen e mësim-
besimit  fetar në mejtepet e xhamive në
hapësirën e vet  dhe e ndjek procesin e
tyre edukativo-arsimor. Bashkëpunon me
institucionet e pushtetit lokal dhe dona-
torë të ndryshëm  për të qenë në shërbim

të nevojave të besimtarëve myslimanë.
Nuk mungon bashkëpunimi me organet e
pushtetit lokal dhe me donatorët e ndry-
shëm  vendorë e më gjerë për evidenti-
min, njohjen dhe mirëmbajtjen  e pronave
qe i takojnë Vakëfit.

Në zbatim të Statutit të BFI-së, u jep
udhëzime imamëve e vaizëve për kryer-
jen e riteve fetare nëpër xhami nëpërmjet
rregullores së vet. Mban marrëdhënie të
mira me organet e pushtetit qendror dhe
lokal.

ZHVILLIMI INSTITUCIONAL 

Myftinia e BFI-Shkup, si institucion
përgjegjës për organizimin e jetës fetare
islame në qytetin dhe rrethinat e Shkupit,
në fokus të veçantë e ka ngritjen dhe
zhvillimin e veprimtarisë, duke planifi-
kuar një sërë aktivitetesh në drejtim të
rregullimit të brendshëm organizativ të

institucionit.
Në këtë drejtim janë realizuar mble-

dhje të shpeshta me operativën - në raste
nevoje, vetëm me përgjegjësit e sekto-
rëve. Procesi ka filluar me zbatimin e vle-
rësimit të nevojave të stafit në përputhje
me metodologjinë e integruar organiza-
tive, me qëllim:  identifikimin e fushave
dhe prioriteteve të veprimit, si dhe nevo-
jën për mbështetje shtesë, si dhe zhvillim
institucional te mëtutjeshëm të Myftinisë
së Shkupit.

NGRITJA PROFESIONALE E
NËPUNËSVE FETARË

Myftinia e Shkupit veç më ka një për-
vojë të mirë në realizimin e aktiviteteve
për zhvillimin profesional të hatibëve,
imamëve  dhe mualimëve të angazhuar
nëpër xhamitë e territorit të Myftinisë.

Në përgjithësi janë organizuar traj-
nime dhe seminare të veçanta  për nëpu-
nësit,  varësisht nga pozicioni që kanë -
hatibë apo mualimë. Është bërë një ana-
lizë e mirëfilltë për nevojat e hoxhalla-
rëve për zhvillim profesional në nivel të
Shkupit,  duke përfshirë konsultime me
njerëz kompetentë  për realizimin e ve-
primtarisë së mëtutjeshme.

Një numër i hoxhallarëve  kanë ndje-
kur mjaft aktivitete të ndryshme dhe ek-
ziston nevoja që  të realizohen aktivitete
të reja – thonë në Myftini – të cilat do të
ofrojnë edhe qasje të reja,  të cilat shkojnë
përtej seminareve klasike dhe secili (pje-
sëmarrës) mund të përfitojë prej tyre.

MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun
dhe Median ndjek dhe zbaton detyrat e
Myftinisë së Shkupit dhe harton e ndjek
planin vjetor për të gjitha aktivitetet që
kanë të bëjnë me punën mediatike, për-
gatitjen dhe publikimin e radio-emisio-
neve, publikimin e vazhdueshëm të
lajmeve nga aktivitetet fetare e socio-kul-
turore, mbulimin mediatik të aktiviteteve,
si dhe të gjitha produktet audio-vizive të
Myftinisë.

Si burim informimi Myftinia e Shku-
pit ka web-faqen zyrtare, ku në mënyrë
permanente publikohen ngjarjet dhe ak-
tivitetet që realizohen brenda vitit
(www.myftiniashkup.org.mk).

Duke marrë parasysh ndikimin që

kanë rrjetet sociale sot, Myftinia e Shku-
pit synon që ta ndjekë këtë ritëm, për të
qenë aktual me të  gjitha ngjarjet që rea-
lizohen. 

Mirëmbahen vazhdimisht faqet zyr-
tare të Myftinisë në rrjetet sociale: Face-
book dhe Instagram (#MyftiniaShkup).
Në këto faqe publikohen materialet in-
formuese për organizmin institucional,
ngjarjet, ftesat dhe urimet me rastin e
ngjarjeve historike dhe netët e dalluara
islame, si dhe aktivitetet tjera. Po ashtu,
pandërprerë vazhdohet me disenjimin
dhe ilustrimin artistik të të gjitha publiki-
meve të veta në faqet zyrtare.

Duke marre parasysh nevojën për
unifikimin e qëndrimeve fetare,  Myfti-
nia e BFI-Shkup ka filluar me realizimin
e ciklit të emisioneve “PYETE MYFTI-
NINË” Nëpërmjet këtij emisioni ten-
tojmë të jemi sa më afër besimtarëve,
duke ofruar përgjigje mbi dilemat e pa-
qartësitë që kanë ata në kryerjen e obli-
gimeve fetare. Pyetjeve të parashtruara
në faqet e Myftinisë u përgjigjet prof. dr.
Taxhedin ef. Bislimi, kryetar i Komisio-
nit për Çështje Fetare në kuadër të Myf-
tinisë së BFI-Shkup.

Krahas shumë aktiviteteve tjera, në
vazhdimësi realizohen emisionet në
Radio-Shkup, ku trajtohen tema fetare
islame nga teologët e angazhuar si hatibë
nëpër xhamitë e territorit të Myftinisë.
Myftinia ka një bashkëpunim të sukse-
sshëm dhe me Radio-Vatin, ku vazhdi-
misht realizohen edicionet javore në

kuadër të emisionit “Këshilla e xhu-
masë”, gjatë të cilit trajtohen tema të
ndryshme me interes për besimtarët.

INSTITUCIONALIZIMI I PLOTË I
XHAMIVE DHE I MEJTEPEVE

Plani  strategjik i Myftinisë adreson
aspektet e funksionalizimit të Këshillave
të xhamive, bën monitorimin e perfor-
mancës së nëpunësve dhe përdorimin e
mekanizmave për rregullimin e buxhetit
financiar të xhamive të Shkupit.

Plotësimi i anëtarësisë nëpër xhami
dhe funksionalizimi i plotë i Këshillave
të xhamive ishte sfidë të cilën e tejkaloi
Myftinia me realizimin e zgjedhjeve
nëpër të gjitha xhamitë,  sepse funksio-
naliteti i plotë dhe fuqizimi i rolit të tyre
ndihmoi në mbarëvajtjen e punës në xha-
mitë e territorit të Myftinisë - thonë në
Myftininë e Shkupit.

Që nga viti i kaluar ka hyrë në fuqi
rregullorja e re,  e cila e precizon rolin e
Këshillit të xhamisë, duke përfshirë de-
tyrat dhe  përgjegjësitë e Këshillave, të
hatibëve, të imamëve dhe të myezinëve.

Në mënyrë që të gjithë hoxhallarët e
angazhuar nëpër xhami  të jenë sa më ak-
tivë në zhvillimin e tyre profesional,
Myftinia organizon aktivitete të shumta
që shpijnë në informimin adekuat të tyre
për mundësitë e ndryshme.  Njëkohësisht
– thonë në Myftini - jep llogari për gjithë
veprimtarinë,  përfshi të gjitha nevojat,
sfidat dhe të arriturat.

O Zot, 
na i hiq problemet juridike! 

RAPORT NGA TERRENI: MYFTINIA E SHKUPIT

Në gjithë territorin e Myftinisë së Shkupit, sipas analizës së fundit,  gjithsej ka 150  xhami,
përfshi edhe mesxhidet,  ku shërbejnë 180 nëpunës fetarë. Në Shkup ka një numër të

madh xhamish të cilat janë me vlera të larta, me arkitekturë të veçantë, me stil të dalluar
ndërtimor dhe janë edhe si trashëgimi kulturore me interes më të gjerë.



Vlera e mualimes është 
e lartë dhe për respekt

22 Janar 2020 | Xhumadel Evvel - Xhumadel Ahir  1441 Hëna e Re 23

Në gjithë territorin e Myftinisë së
Shkupit, sipas analizës së fundit,  gjithsej
ka 150  xhami,  përfshi edhe mesxhidet,
ku shërbejnë 180 nëpunës fetarë.

ME KUJDES NDIQET PUNA E
MEJTEPEVE 

Sipas të dhënave, mësim-besimin
fetar, për disa vite rresht, e kanë ndjekur
rreth 5.000 nxënës në 108 mejtepe aktive
që ka Myftinia e Shkupit dhe me një in-
teresim të lartë po vazhdon të ndiqet edhe
me tutje – thonë në Myftininë e Shkupit.

Myftiu, dr. Qenan ef. Ismaili, së ba-
shku me referentët përgjegjës, gjatë vitit
2019 ka realizuar një sërë takimesh me
disa krerë komunash për zgjidhjen e pro-
blemeve juridike të xhamive, për të cilat
është vërejtur mungesa e dokumentacio-
nit,  por edhe me tutje kjo çështje va-
zhdon të mbetet një ndër prioritetet e
Myftinisë së Shkupit.

Vlen te theksohet se në Shkup ka një
numër të madh xhamish të cilat janë me
vlera të larta, me arkitekturë të veçantë,
me stil të dalluar ndërtimor dhe janë edhe
si trashëgimi kulturore me interes më të
gjerë. Krahas sfidave, falë mbështetësve
dhe besimtarëve, të cilët me vullnetin e
tyre po vazhdojnë me përkrahjen e pro-
jekteve për ndërtimin e xhamive të reja,
në një periudhë shumë të shkurtër Myfti-
nia e Shkupit pret të bëjë inaugurimin e 6
xhamive të reja. 

MBARËSHTIMI I VAKËFEVE

Myftinia e BFI-Shkup, nëpërmjet
Zyrës përgjegjëse për vakëfin e Shkupit,
ka dhënë një kontribut të theksuar në
drejtim të mbikëqyrjes, ruajtjes dhe ad-
ministrimit të vazhdueshëm të vakëfeve,
sepse epokat  e njëpasnjëshme gjate hi-
storisë në Shkup kanë çuar në nacionali-
zimin e pronave të Vakëfit,  të cilat sot e

kësaj dite nuk i kthehen institucionit.
Në mbarështimin e vakëfeve Myfti-

nia e Shkupit në vazhdimësi është kujde-
sur  që të ketë nën kontroll institucional
çdo tokë e objekt që i takon Vakëfit të Ba-
shkësisë Fetare Islame. Në kuadër të
Zyrës së vakëfit, Myftinia e Shkupit po
udhëheq me sukses projektin e varrezave
të Myftinisë,  me lokacion në fshatin
Bllacë, ku në një periudhë shumë të
shkurtër, me përmirësimin e kushteve kli-
matike, me ndihmën e donatorëve do të
planifikohet fillimi dhe realizimi i pro-
jektit për mirëmbajtjen e tyre.

ARKIVI I MYFTINISË

Arkivi është shërbimi më i rëndësi-
shëm ku grumbullohen, ruhen, doku-
mentet kryesore, që pranohen dhe dalin
nga institucioni,  që dëshmojnë punën
dhe kulturën  institucionale të Myftinisë.
Një kujdes i veçantë – thonë në Myftini -
i  kushtohet çdo kërkese që parashtrohet,
duke iu përgjigjur në afat sa më të

shpejtë, në formë të shkruar,  me gjitha
parakushtet e një dokumentacioni zyrtar.

Myftinia e Shkupit ka regjistër te ve-
çantë per evidentimin e diplomave te
nxënësve të cilët me sukses përfundojnë
mësim-besimin fetar në mejtepet e xha-
mive.

Myftinia e Shkupit ka vënë në shër-
bim Librin kryesor, ku evidentohen  ku-
rorëzimet fetare, të cilat i realizojnë
nëpunësit fetarë, ku çdo certifikatë e ka
numrin e vet rendor. Në libër evidento-
hen të gjitha informatat e nevojshme,  me
qellim të ruajtjes të interesit të palëve të
kurorëzuara dhe përmirësimit të shërbi-
mit kundrejt besimtarëve tanë,  përfshi
edhe çdo nevojë të tyre eventuale në të
ardhmen.

BASHKËPUNIMI INSTITUCIONAL 

Me ardhjen e dr. Qenan ef. Ismailit në
krye të këtij institucioni, në Myftininë e
Shkupit u soll një frymë e re bashkëpu-
nimi dhe komunikimi institucional, me
ide dhe gatishmëri  për bashkëpunim,  me
ç’rast janë realizuar disa aktivitete me in-
teres të përbashkët institucional me myf-
tinitë tjera të BFI-së, pastaj me FSHI-në
dhe Medresenë Isa Beu.

Myftinia e Shkupit realizon një sërë
aktivitetesh në koordinim me Rijasetin e
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, ka
ofruar dhe planifikon të ofrojë mbështetje
direkte financiare me realizimin e aksio-
neve për tubim të mjeteve nëpër xhamitë
e territorit të Myftinisë, enkas për vatrat
arsimore: Fakultetin e Shkencave Islame
dhe Medresenë Isa Beu. Krahas ndihmës
direkte financiare të ofruar, Myftini e
BFI-Shkup, në kuadër të kompetencave
të veta, është e gatshme që këtë ndihmë,
në cilëndo formë, ta ofrojë edhe në të ar-
dhmen – thonë në Myftininë e Shkupit. 

(Përgatiti: Bujar Muça etj.)

Shkruan: Hanka Mustafa

HFZ. SADET ADEMI

Hfz. Sadet Ademi është e lindur në
vitin 1969. Shkollën fillore e ka kryer në
Shkup, në shkollën “Jane Sandanski”.
Hivzin e përfundoi tek hfz. Idriz ef. Ibra-
himi. Pas përfundimit të hivzit,  i ndoqi
mësimet në Medresenë Isa Beu në Shkup,
me korrespondencë, mirëpo gjatë kësaj
kohe bëri transfer në shkollën “Ali Bej-
koj” në Stamboll të Turqisë.

Prej vitit 1990 u caktua si vaize gjatë
muajve të Ramazanit në Xhaminë Balla-
ban dhe në Xhaminë hfz. Isa.

Prej vitit 1992 u caktua nga Myftinia
e Shkupit e para mualime dhe vaize në
fshatin Studeniçan të Shkupit. Dhe, punën
e saj si mualime është munduar ta kryejë
në mënyrë të përpiktë.

Prej saj kanë mësuar leximin e Kuranit
dhe çështjet elementare të fesë islame një
numër i konsiderueshëm i disa vajzave të
moshës madhore, numri i të cilave ka ar-
ritur në më tepër se 200, dhe ende vazhdon
me këtë temp: afër 40 nxënësve të shkol-
lës fillore është duke ua mësuar leximin e
Kuranit. 

Është një ndër mualimet më aktive
nëpër tubime me karakter fetar, me ligjë-
rata të ndryshme fetare dhe në disa fshatra
të Karshiakës i ka vizituar xhamitë dhe ka
ligjëruar për gjininë femërore.

Sa u përket aktiviteteve,  vlen të për-
mendim se 3 nxënës kanë përfunduar hiv-
zin prej saj:
1. Hfz. Afijete Rushiti (e diplomuar në

Ankara)
2. Hfz. Makfire Ajdari
3. Hfz. Rijad Adili (i diplomuar në mje-

kësi)

HFZ. REXHIJE ALIU RRAHMANI

Rexhije Rrahmani është e lindur në
vitin 1965 në fshatin Nikushtak të Kuma-
novës, kurse është rritur në Hasanbeg.

Rrjedh prej një familje me edukatë
islame, prej së cilës familje rrjedhin edhe
shumë hafëzllarë të tjerë.

Mësimet fetare dhe leximin e Kuranit
i mësoi nga halla e saj, hfz.Fetija.

Në moshën 10-vjeçare filloi të më-
sonte Kuranin përmendsh, kurse në mo-
shën 12-vjeçare e mbaroi hifzin nga mixha
i saj, mulla Qazim efendi Aliu.

Pasi që u martua në fshatin Studeniçan
në fillim të viteve 90, ajo menjëherë ka fil-
luar t’ua mësojë fëmijëve leximin e Kura-
nit. Po ashtu edhe memorizimin e Kuranit.

Për çdo vit ka arritur t’ua mësojë lexi-
min e Kuranit së paku 10 talebeve. Një-
kohësisht, hfz.Rexhije Aliu Rrahmani ka

KONTRIBUTI I GRAVE TË SHKUPIT NË MËSIMIN E KURANIT /1930-/   (4)

Është e vështirë që të gjejmë fjalë për të shprehur kontributin e grave që
kanë pasur në të kaluarën dhe sot.
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nxjerrë edhe 3 hafëzllarë:
Hfz. Ilzane Rrahmani (Studeniçan)

Hfz. Nesrin Nuredini (Shkup) Hfz.Irfan
Sulejmani (Studeniçan)

Ajo vazhdon ende me mësimin e fë-
mijëve, ku në përfundim të hifzit janë dy
nxënës.

Është e martuar dhe nënë e 4 fëmijëve.

HFZ. HAXHER VESELI  SULËHOXHA
Haxher Veseli Sulëhoxha është e lin-

dur në Shkup. Shkollën fillore e ka mba-
ruar në “Dame Gruev’’, shkollën e mesme
në Medresen Isa Beu,  me korrespon-
dencë.

Gjatë viteve 1991 - 1992 Hifzin e
mbaroi te hafëz Ali ef. Qahili.

Më 1993 bëri përforcimin e Hifzit në
“TUBA” Kız Kuran Kursu – Fatih Müf-
tülüğü- Karagümrük.

Në vitin 1994 arriti të marrë diplomën
e Hivzit në Türkiye Diyanet Başkanlığı –
Ankara. 

Në vitin 1994 përfundoi kurset për
specializim në Kuran - Fazilet Kuran
Kursu-İHTİSAS-İstanbul (Stamboll). 

1995 – diplomoi në kurset e gjuhës
turke në TÖMER – Ankara.

1995-2000, kreu Ankara Üniversitesi -
lahiyat Fakültesi.

Në Shkup, në vitin 2000, 97 fëmijë
mbaruan leximin e Kuranit sipas planpro-
gramit të Bashkësisë Fetare Islame (për
mejtepe), me angazhimin e saj.

2001 filloi me punë në Myftininë e Re-
snjës (pas 70 viteve hap mësim/besimin në
Resnjë dhe rrethinë, sipas gazetës BİR-
LİK-Shkup, ku mori edhe vendimin e
punës nga BFI - si mualime.

2002-2004 magjistroi në T.C. Ankara
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü -
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği - Din Eğitim Bölümü, më
temë: “Makedonya’da ki Devlet Okul-
larında Din Dersleri”.

2004 në fshatin Oktis – Strugë, me au-
torizim nga BFI, një vit mbajti mësim-
besim për gjininë femërore.

2006- 2007 organizatore për themeli-
min e Medresesë Isa Beu – Paralelja e Vaj-
zave në Shkup (ka qenë kujdestare e
gjeneratës së parë dhe mësimdhënëse e
lëndës së Historisë Islame).

2007-2008 nga BFI emërohet koordi-
natore në Medresenë e Vajzave në Shkup,
si femra e parë. 

2011- përgjegjëse në shtëpinë botuese
“Yeni Balkan”- Shkup,

2014- themeluese e Fondacionit EKAJ
– Shkup, ku në seli të Fondacionit mban
edhe mësim besimin për gjininë femërore
dhe për fëmijë (sipas planprogramit të
BFI-së).

2015- përgjegjëse e vajzave që ba-
nojnë dhe kanë nevojë për bursa (nga ven-
det e ndryshme Resnjë, Kanatlarci,
Manastir, Veles, Tetovë, Ohër) në Shoqa-
ten ZOR – të cilat studiojnë në drejtime të
ndryshme.

2016 merr autorizim nga BFI që të
kryejë detyrën Mualime – Vaize në terri-
torin e myftinive të BFI-së, ku të jetë ne-
voja, në gjuhën turke.

2001-2016 – Shkup 432 fëmijë dhe të
moshuara ka mbaruar mësim-besimin
(mësimi mbahet tri herë në javë).

Në Resnjë - Haci Murat Kuran Kursu
- 278 nxënës kanë mbaruar kurset e Kura-
nit. Aktivitete të rëndësishme:

2004 - organizatore e programit ma-
dhështor për gjininë femërore “Ta njohim
Muhamedin      (a. s.)”,  në emër të Diya-
net Vakfit të Turqisë dhe të BFI-së.

2006 - përfaqëson gratë myslimane në
Konya (në emër të BFI-së) . 2010- përfa-
qëson gratë aktive në Ankara.

2016- merr pjesë në Konferencën Bo-
tërore të Grave në Ankara - përfaqëson
teologet.

Po ashtu, është përgjegjëse e 29 librave
të botuar në Maqedoni në gjuhën turke,
autore e librave për fëmijë “Ta ngjyrosim
historinë tonë” në Maqedoni, në katër
gjuhë: shqip, turqisht, maqedonisht, bo-
shnjakisht.

“BAHÇE”- Dergisi: përgjegjëse e re-
vistës dymujore për fëmijë në Ballkan
“BAHÇE“, në gjuhën turke, e cila shpër-
ndahet nëpër shkollat fillore turke.

Përkthyese e librit të dr. Naser Rama-
danit “Etika e religjioneve” për klasën VI
nga gjuha shqipe në gjuhën turke.

Tani është duke përgatitur temën e
doktoratës “Mualimet në Maqedoni - të
autorizuara nga Krali i Madh dhe nga
BFI”).

Mualimja është e martuar me Murteza
Sulëhoxhën dhe është nënë e dy fëmijëve:
Ekrem dhe Ajshegjyl.

HFZ. EMINE REXHALLARI  VESELI
Emine Rexhallari Veseli është e lindur

më 25.12.1975, në Shkup. Ka mbaruar
shkollën fillore në vendlindje (“Liria”),
ndërsa shkollën e mesme në Medresenë e
Isa Beut – Shkup. Arsimin e lartë e ka va-
zhduar në Fakultetin e Shkencave Islame
– Shkup.

Nuk u mjaftua vetëm me kaq: duke
pasur parasysh se kërkimi i diturisë nuk
njeh limit, kështu që pas përfundimit të fa-
kultetit me sukses,  ajo vazhdoi rrugën e
saj për kërkimin e diturisë edhe në studi-
met e specializuara profesionale ‘Metodo-
logjia e mësimdhënies së arsimit fetar‘ në
Fakultetin Pedagogjik – Universiteti Goce

Dellçev – Shtip.
Mualimja po ashtu e njeh gjuhën an-

gleze, ndërsa gjuhën turke e përforcoi në
Tömer –Ankara Üniversitesi.

Në vitin 2005 ka filluar me punë në
mejtepin e Xhamisë së Haxhi Qazimit, ku
ka dhënë kontributin e saj në mënyrë të
mjaftueshme

Gjatë vieve 2006/07 punoi si mësim-
dhënëse në SHMI Medresja Isa Beu –
Shkup, Paralelja e Vajzave.

Si mualime punoi prej vitit 2000. Ka
mësuar 120 fëmijë në shtëpi (diplomat për
kryerjen e kursit janë dhënë nga Myftinia
e Shkupit).

Punon në shoqatën “ZOR” Shkup, ku
marrin pjesë fëmijë nga të gjitha moshat:
grupi i fëmijëve, grupi i grave, grupi i te
rinjve.

Është e martuar dhe nënë e dy fëmi-
jëve.

HFZ. MUNEVERE HALIMI
Mualimja Munevere Halimi është e

lindur në prill të vitit 1970, në Shkup.
Shkollën fillore e ka kryer në Shkup, në
shkollën “Liria”.

Me dëshirën e prindit të saj hapat e
parë të mësimit të Kuranit i filloi në Xha-
minë e Haxhi Qazimit, në të cilën xhami
mësonte hfz. Ademi. Pastaj, në moshën
13-vjeçare, në Xhaminë e Isa Beut e për-
forcoi edhe një herë leximin e Kuranit te
mualimja Mevlude Bajrami.

Pasi u themelua Medreseja Isa Beu, i
vazhdoi mësimet aty, me korrespondencë,
në mungesë të paraleleve të rregullta për
femra.

Ndërkohë, ajo prezantonte edhe në
kurse të Kuranit në Turqi, tek ‘’Fatih Tuba
Kuran Kursu’’, ku mësohen Kurani, lën-
dët fetare dhe gjuhët turke.

Në vitin 1993 mbaroi edhe Medresenë
Isa Beu me sukses.

Pas kthimit nga Turqia, me kërkesën e
rrethinës aty ku jetonte, ka filluar të më-
sojë talebe në shtëpinë e saj dhe ditën e
parë ka filluar me 60 nxënëse në vitin
1993 dhe prej asaj dite vazhdon misionin
e saj deri më sot. Dhjetë vjet vazhdon në
shtëpi, me gra, vajza dhe fëmijë e pasi që
ndërtohet Xhamia e Bedrit në Butel, me
kërkesën e Këshillit të Xhamisë transfero-
het në Mejtepin Bedër, ku punon vullneta-
risht dhe me metoda të mirë kuptuara, me
planprogram të kombinuar të kursit të Tur-
qisë, të Medresesë Isa Beu dhe të kursit të
Saudisë.

‘’Vazhdoj punën 20-vjeçare si mua-
lime e Kuranit. Është begati dhe mirësi e
madhe të punosh me Kuran. Askund nuk
mund ta gjej atë kënaqësi të cilën e gjej në
ato orë, derisa jam duke i mësuar nxënëset

Kuran’’, shprehet mualimja.

HFZ. MUNEVERE MURTEZI LUTFIU
Munevere Murtezi Lutfiu është e lin-

dur më 12.2.1979 në Shkup. Shkollën fil-
lore e ka mbaruar në “Dositej Obradoviq”
– Shkup, ndërsa shkollën e mesme në Me-
dresenë Isa Beu – Shkup; fakultetin e ka
mbaruar në Fakultetin e Shkencave Islame
– Shkup. Ka vazhduar edhe studimet e
specializuara profesionale.

Hivzin e kreu në moshën 16-vjeçare,
te hfz. Taipi, në Shkup, dhe i jepet titulli
’hafëze e Kuranit’. Dhe menjëherë, në
vitin 1996, ka filluar me mësimin e tale-
beve në shtëpi.  Edhe pse në atë kohë ka
qenë e vështirë, ajo e ka kryer me përku-
shtim dhe nder punën e vet. Ka pasur nxë-
nës të ndarë në grupe, përafërsisht nga 20
– 30 nxënës në çdo grup, ku afërsisht
mund të themi se ka arritur të nxjerrë 180
talebe.

Gjatë viteve 2004 – 2005 u ka ligjëruar
në mënyrë vullnetare nxënëseve të Me-
dresesë lëndët fetare, pasi që në atë kohë
nuk kishte kuadër të rregullt për femra.

Ndërkohë, në vitin 2005 ka vazhduar
me talebe në Xhaminë e Dizhonit, ku afër-
sisht mund të themi se për çdo vit ka pasur
nga 100 – 200 talebe. Po ashtu edhe ligjë-
ron edhe këndon mukabele gjatë muajve
të Ramazanit po në atë xhami.

Krahas detyrës si mualime, ajo prej
vitit 2006 ka filuar të punojë edhe si pro-
fesoreshë në Medresenë Isa Beu – Shkup.
Përpos punës si profesoreshë, ajo merret
edhe me aktivitete të tjera, si: drama dhe
pjesë teatrore me karakter fetar.

Në vitin 2011 ka formuar një grup të
hifvzit në Medrese dhe në Xhaminë e Çai-
rit, 

ku ka arritur të nxjerrë 1 hafëze me ko-
mision të BFI-së (Melek Kamberi), kurse
disa prej tyre janë në përgatitje për komi-
sion.

Është marrë me aktivitete të ndryshme,
ku ka dhënë kontribut të çmueshëm në
kultivimn e vlerave fetare, morale e kultu-
rore.

HFZ. SELVIJE DARDHISHTA SHAQIRI
Selvije Dardhishta është e lindur më

21.02.1977 në Shkup. Shkollën fillore e
kreu në vendlindje, shkollën e mesme e
mbaroi në Medresenë Isa Beu – Shkup,
me korrespondencë, kurse arsimin e lartë
e vazhdoi në Fakultetin e Shkencave
Islame – Shkup. Nuk u mjaftua vetëm me
kaq:  vazhdoi edhe studimet e speciali-
zuara profesionale.

Në moshën 17-vjeçare kreu Hivzin tek
hfz. Taipi, në Shkup, dhe arriti titullin ‘ha-
fëze e Kuranit-qerim’.

Menjëherë pas mbarimit të Hivzit fil-
loi të mësojë talebe në shtëpi. Numri sak-
tësisht nuk dihet, nga shkaku se mualimja
nuk ka mësuar në grupe, por mund të thu-
het se ka mësuar me qindra talebe.

Gjatë viteve 2004 – 2005 u ka ligjëruar
nxënëseve të Medresesë shkencën e Hadi-
thit dhe të Fikhut, pasi që në atë kohë nuk
kishte kuadër të rregullt për femra.

Në rrafshin e aktiviteteve shoqërore
dhe me karakter fetar, ajo ka një thesar të
bujshëm.

Ka qenë shumë aktive gjatë muajve të
Ramazanit, ka realizuar projekte të ndry-
shme; po ashtu bashkërisht me disa kolege
kanë arritur të realizojnë disa pjesë teatrale
me karakter fetar.

Që nga viti 2008 – 2009 ka filluar të
punojë në Medresenë Isa Beu – Shkup, si
ligjëruese e lëndës së Kiraetit.

Ndërkohë merret edhe me çështjen e
Hivzit, me 11 nxënëse, ku 1 nxënëse ka
përfunduar Hivzin me komision të BFI –
së (Meral Kamberi), kurse 3 tjera janë në
përgatitje për komision.

HFZ. NEHAL BAJRAMI  IBRAHIMI

Nehal Bajrami Ibrahimi është e lindur
më 20.1.1981 në fshatin Studeniçan të
Shkupit. Shkollën fillore e kreu në ven-
dlindje, shkollën e mesme në Medresenë
Isa Beu – Shkup, kurse fakultetin e va-
zhdoi në Fakultetin e Shkencave Islame –
Shkup.  Po ashtu ka vazhduar edhe studi-
met e specializuar profesionale.

Në moshën 11-vjeçare mbaroi Hivzin
tek imami i Xhamisë në Studeniçan, hfz.
Abdylqerimi.

Që nga viti 1998 ka filluar me mësi-
min e talebeve në fshatin Studeniçan. Për
shkak të mungesës së kushteve nëpër
xhami, e ka hapur derën e shtëpisë së vet,
vetëm e vetëm për t’ua mësuar Kuranin fë-
mijëve.  Shtëpinë e saj e shndërroi në një
fole edukimi dhe arsimimi dhe për një
kohë të shkurtër ka arritur të nxjerë 100 ta-
lebe.

E rrëfen hfz Nehali mënyrën se si ua
ka mësuar leximin e Kuranit fëmijëve: ‘Fi-
limisht ua kemi mësuar alfabetin e gjuhës
arabe, kaptinën Amme, e më pas i kemi
nxjerrë në Kuran. Në fillim vetëm lexim
të drejtë, herën e dytë me texhvid, e në
fund hatme, në mënyrë grupore.’

Në vitin 2005 misionin e saj e ka va-
zhduar në Shkup, në shtëpi, kurse prej vitit
2008 në mejtepin e Xhamisë Haxhi
Azemi, ku ka vepruar si mualime dhe ka
mësuar edhe fëmijët e lagjes së Shutkës,
deri në vitin 2012. Për shkak të kohës jo
të mjaftueshme, e ndërpret punën në mej-
tep, duke veprur vetëm si ligjëruese gjatë
muajve të Ramazanit.

Në përgjithësi, brenda këtyre 12 viteve
që vepron në Shkup, ka arritur t’i nxjerrë
200 talebe. Viteve të fundit ka filluar të
merret me Hifz; në përgjithësi ka 8 talebe,
ku 4 prej tyre janë në përgatitje për komi-
sion.

HFZ. FEVZIJE DARDHISHTA EMRULI
Fevzije Dardhishta Emruli është e lin-

dur në Shkup. Shkollën fillore e kreu në
Shkup, shkollën e mesme në Medresnë Isa
Beu – Shkup.

Prej vitit 1992 ka filluar t’ua mësojë
talebeve mësim-leximin e Kuranit në shtë-
pinë e saj, kurse tani, në Xhaminë Allaxha
vazhdon të punojë me nxënësit e shkollave
fillore, të mesme, me studentë të fakulte-
teve të ndryshme, ndërsa çdo të premte le-
xojnë një xhuz prej Kuranit para namazit
të xhumasë.

Por, nuk mjaftohet vetëm me kaq: ajo
përveç kësaj detyre, për çdo vit merret me
aktivitete të ndryshme gjatë muajve të Ra-
mazanit, me ligjërata me plot këshilla në
aspektin fetar dhe shoqëror nëpër xhamitë
e Shkupit dhe të rrethinës.

Detyrën e saj mundohet ta kryejë me
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përkushtim të madh dhe në mënyrë të për-
kryer. Është e njohur në këtë rreth dhe e
respektuar shumë nga xhemati.

Krahas kësaj, ajo merret me shkrime
nëpër revista të ndryshme, si: “Hëna e
Re”, “Vepra”, “Pena Studentore” etj.

Po ashtu, ajo njihet edhe si oratore dhe
poete, ku vërteton edhe vetë fakti se ajo në
vitin 2003 boton librin me poezi në Pri-
shtinë ’Udhëtari i kësaj bote’.

HFZ. NESIBE MEHMETI
Nesibe Mehmeti është e lindur më

18.01.1977 në fshatin Studeniçan. Shkol-
lën fillore e kreu me sukses në “Naim Fra-
shëri”, të mesmen në SHMI në Shkup.
Gjatë viteve 1991-1992 arriti që ta për-
fundojë Hivzin me sukses tek imami i
xhamisë së fshatit, hfz. Abdylqerimi.

Prej vitit 1995 ka filluar misionin si
mualime në xhami, ku ka arritur t’ua më-
sojë dhjetëra talebeve leximin e Kuranit.

Pas disa viteve iu është dhënë mundë-
sia ta hap mejtepin e saj të quajtur
”IKRE”, ku ka nxjerrë 90 nxënës fëmijë.

Hfz.Nesibe Mehmeti tregon për plan-
programin të cilin e realizon në mejtep e
që përbëhet me lexim të Kuranit, rregullat
e texhvidit, memorizimin e sureve të Ku-
ranit, mësimin e kushteve të Islamit dhe
Histori islame.

Po ashtu hfz.Nesibe Mehmeti ka arrri-
tur të nxjerrë 3 hafëzllarë me komisionin e
BFI – së: 

Hfz. Ali Ademi (Studeniçan)
Hfz. Selma Mehmeti (Studeniçan)

Hfz. Amra Ramadani (Studeniçan)
Ndërkohë, është duke nxjerrë edhe ha-

fëzllarë të tjerë. Misonin e saj e kryen në
mënyrë të përpiktë si ligjëruese në Xha-
minë e Vjetër të fshatit Studeniçan.

Është e martuar dhe nënë e 4 fëmijëve.

HFZ. NESRIN MUHARREMI
Nesrin Muharremi është e lindur më

1980 në Shkup. Pas mbarimit të shkollës
fillore, ka filluar mësimin e Kuranit për-

mendsh. Në vitin 1998 mori titullin Ha-
fëze. Shkollën e mesme e mbaroi në Me-
dresenë Isa Beu – Shkup, me
korrespondencë, kurse arsimin e lartë e
vazhdoi në Fakultetin e Shkencave
Islame – Shkup. Duke qenë si studente,
filloi që të inkuadrohet në organizata të
ndryshme, duke ua mësuar nxënësve le-
ximin e Kuranit, duke mbajtur ligjërata të
ndryshme me nxënës dhe grupe të fem-
rave. Pas përfundimit të studimeve, filloi
studimet pasuniversitare, dhe filloi me
detyrë në xhaminë e lagjes ‘Haxhi Hajre-
din’, diku rreth 12 vjet.  Aty kishte nxë-
nës në grupe të ndryshme: grupi i grave,
i studentëve etj. Numri i nxënësve ka
qenë mbi 200, ku prej tyre ka pasur fë-
mijë, të rritur dhe të moshuara. Prej vitit
2003-2008 kishte kontribuar në kurset
verore për mësim-besimin islam në sho-
qatën ‘’Ensar’’. Prej vitit 2008 e deri më
sot punon si mësuese në shkollën fillore
‘Hasan Prishtina’.

HFZ. EMINE BAJRAMI
Emine Bajrami u lind më 5.01.1984 në

Saraj, nga babai mulla Zekerija Bajrami
dhe nëna hfz. Nesibe Bajrami. Rrjedh prej
një familje të ndershme dhe fisnike, me
autoritet të lartë islam, e cila mund të ra-
dhitet në mesin e atyre familjeve që i shër-
bejnë popullit të këtj vendi dhe japin
kontribut të veçantë për Islamin.

Shkollën fillore e kreu në vendlindje,
kurse shkollën e mesme e mbaroi në me-
dresenë "Alauddin" - Prishtinë dhe fakul-
tetin në Egjipt, "Xhamiatul Meftuha".

Mësimet e para kuranore i mësoi nga
nëna e saj hfz. Nesibe Bajrami, pastaj pa
dyshim që i përforcoi edhe me shume
gjatë studimeve.

Ajo menjëherë filloi misionin e saj si
mualime në vendlindjen e saj, në Saraj, ku
nxori afërsisht 100 nxënës, ndërsa tani me
vite është mësuese e Kuranit dhe Tefsirit
në klubin “Elita”, ku mbi 300 nxënësve ar-
riti t’ua mësojë leximin e Kuranit.

KONKLUZIONE

Struktura e këtij punimi është ndërtuar
mbi bazat e analizave të thella dhe studi-
mit të bibliografisë burimore. Mund të
thuhet se ndoshta kemi lënë ndonjë më-
simdhënëse, emrat e të cilave na kanë ra-
stisur që t’i njohim dhe t’i përmendim në
punim, por kemi lënë një dritare hapur për
hulumtuesit e ardhshëm që të plotësojnë
këto mangësi.
Pas asaj që u tha më lart, mund të përfun-

dojmë me disa konkluzione:
- Vlera e leximit të Kuranit, kur e mëson

për vete dhe ua mëson të tjerëve.
- Njoftime me historikun e grave (të

Shkupit) në të kaluarën, të cilat kanë
kontribuar në mësimin e fesë dhe të
Kuranit.

- Leximi është një prej sunneteve të Isla-
mit, sepse është rrugë që të shpie në
njohjen e kuptimit të Kuranit dhe të ha-
ditheve të Muhamedit (a. s.).

- Kurani, ilaç kundër ndryshkjes së zem-
rës së njeriut.

- Kurani, ilaç dhe ngushëllim, që nxit
meditimin, që zgjon dhe forcon ndjen-
jat fisnike.

- Rruga e diturisë është rrugë me shumë
sakrifica, me shumë sfida, të cilat nuk
mund t’i kalojë secili, nëse mungon
vendosmëria, bindja dhe sinqeriteti.

- Është e vështirë që të gjejmë fjalë për të
shprehur kontributin e grave që kanë
pasur në të kaluarën dhe sot.

- Vlera e mualimes është e lartë dhe për
respekt.

- Vlera e një mësimdhënëseje dhe pesha
e qiellit nuk maten kurrë.

Shumë rëndësi i është kushtuar edukimit,
moralit, arsimimit dhe diturisë - se
vetëm me këto gratë janë ngritur në pie-
destale më të larta.

(Fund)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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Shkruan: Taxhudin Hamidi 

Janë dy koncepte: të  quhesh mysli-
man dhe të tregohesh si i tillë. Gji-
thashtu, në fund të reflektosh, pa

dyshim, si i tillë, duke mos refuzuar në
asnjë kohë dhe  vend identitetin autokton.
Është  e pakuptimtë  që besimi i një be-
simtari të kufizohet   vetëm  në një kohë

dhe në një vend. Besimtari mbetet i njëjtë
përderisa është në objektin e xhamisë dhe
në suaza të imunitetit të korpusit  të xhe-
matit dhe vazhdon të jetojë i njëjtë edhe
pasi që të shkëputet nga ky organ, apo
kredo e xhematit,  edhe pas daljes nga
xhamia.

Sovraniteti i xhamisë siguron përka-
tësinë e ruajtjes së identitetit, pavarësisht

kohës dhe vendit. Ky sovranitet i xhema-
tit  në diasporë pa dyshim se e përqafon
përjetshmërinë e identitetit islam dhe  e
refuzon  ekskluzivitetin  e përkohshëm,
prandaj edhe quhet xhemat dhe aleat i po-
pullit,  me instalime konstante të dinjite-
tit shqiptar mysliman.

Xhemati sigurisht se është një aleat i
fuqishëm dhe ekskluzivisht i parashikuar

Për asgjësimin total 
të pasigurisë

MIDIS DY NAMAZEVE

Vatane të xhematit janë xhamia dhe institucionet fetare. Ato duhet të mbështeten.
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nga perspektiva e disponueshme  e tradi-
tës myslimane. Ai vepron me identitetin
islam në diasporë, por duke qenë i për-
kushtuar në përcjelljen ekskluzive të pro-
gramit  fetar dhe kombëtar nga
provenienca e vendlindjes.

Sami Frashëri ka thënë qysh në vitin
1899: “Jeta  e një shteti  dhe  lumturia e
një   kombi  sigurohen  vetëm me  ba-
shkim dhe  barazi. Zhdukja  e barazisë
shkakton  humbjen e  lirisë.  Privilegjet
janë  shkaktarë  të  tiranisë.” Kështu, lo-
komotiva  e  xhamisë  është Kurani dhe
fjala semantike  e shkrepur nga imami.
Këtë fenomen  e ruan imami dhe e kup-
ton xhemati. Imami është   ai i cili e zbu-
lon rrjedhën e realitetit të një vendi dhe
të një rajoni. Imami  dhe xhamia  e kanë
rolin  e analistit,  si dhe të fokusimit në
tubimin e numrit më të madh të besimta-
rëve. Sepse,  tubimi i njerëzve për ide pa-
qësore dhe morale është një kërkesë
bashkëkohore, një  realitet. Pasi sot  bota
po përçahet  vazhdimisht,   atëherë de
fakto institucionet fetare dhe qendrat so-
ciale dhe arsimore duhet të fokusojnë pa-
rametrat e parandalimit të këtij fenomeni
përçarës. Elementet e përçarjes kanë qenë
të dëmshme kur bota ka numëruar më
pak se një milion, e tani të mos i llogari-
sim dëmet e përçarjes kur ajo ka e kaluar
shtatëmiliardëshin e popullsisë.

Duhet të publikohen  vazhdimisht
përpjekjet  për veprimtari nga ana imamit

përbrenda xhamisë,   sepse është e rën-
dësishme  për njerëzit  ta njohin  këtë po-
pullsi   të madhe të xhematit,  e cila është
fokusuar në zvogëlimin dhe asgjësimin
total të pasigurisë. Pasiguria   sot  vjen
nga devijimi dhe e ngushton botën dhe
zhvillimin e saj në hapësirat  e lirisë, të
paqes dhe të stabilitetit. Mund të preten-
dojmë  nga aspekti mistik se origjinaliteti
i njeriut  është tek shpirti i tij, ndërsa nga
asistenca dhe prominenca sociale e xha-
misë mund të   supozojmë se vatane të
xhematit janë xhamia dhe institucionet
fetare, të cilat duhet të mbështeten, duhet
të përkrahen.

Predikimi dhe interpretimi prekin
realitetin  dhe  interesat  e  njerëzve.
Kohëve të fundit sikur dëgjojmë se vë-
rehet një boshllëk. Kush dhe si ta plotë-
sojë këtë  zhvendosje? Kemi nevojë për
imamë që do t’i drejtohen popullit.
Apriori, është dimensioni  i interpreti-
mit  në hytbe  me shumë  entuziazëm.
Hytbeja  patjetër të performojë me ar-
gumente të paluhatshme  dhe me zemër.
Sepse, toni fetar  është shtylla dhe fun-
damenti  i njerëzimit kudo në botë. Për
popujt e vegjël, ndërkaq, është një pi-
shtar ndriçues i progresit social dhe
ekonomik. Zëri i imamit e trand fronin
e zullumqarit. Pozita e imamit reflekton
figurën humane, fetare dhe kombëtare.
Imamët janë ata që kanë dalë në ballë të
luftës kundër  përhapjes së ideve bol-

shevike. Hoxhallarët qëndruan mbi zjar-
rin e vatrës, mbrojtën shpuzën e qytetë-
rimit, duke siguruar mosshuarjen. Zëri
i imamit dhe i xhamisë nuk duhet të
vdesin  kundër  anomalive  dhe kundër-
shtarëve të lirisë, të barazisë   dhe  të si-
gurisë. Devijimin   ta shohim  si
çështje   efikase  dhe  të   zgjedhur  dhe
jo të iket prej tij.  

Ku  shkon  pasuria  e shqiptarëve?
Çfarë  mund të thuhet   për  një   fe  e cila
në objektet    e saj   fetare nuk  e trajton
seriozisht  pozicionin   e  rinisë   në ven-
det e tyre të  punës? Feja  dhe  xhamia
asnjëherë   nuk  mund  t’i lënë  të   rinjtë
të uritur dhe  të papunë. Vendi  i punës
është  shumë   i rëndësishëm  për  identi-
tetin tonë. Veshja e uniformës fetare
është   për të mbrojtur  ithtarët  e fesë
dhe  jo vetë fenë. Feja  është   një ligj
hyjnor, të cilin (ligj)  nuk  guxon  kush  ta
lëvizë  prej nesh. Xhamia  domosdo-
shmërisht duhet të personifikojë shpirtin
e ummetit-të popullit. Xhamia  të shiko-
het   si  simbol  i shpëtimit  të  popullit. Të
rinjtë  ta përjetojnë  çdo pjesë të xhamisë
si pjesë   të trupit  të ummetit. Shpirti i
xhamisë   të  jetë një:  pa marrë parasysh
vendin, kombin,  racën etj. Mbi të gjitha,
gjuha pozitive  duhet të  jetë  dominante
në të gjitha kohërat dhe periudhat e xha-
misë dhe të predikimit në të. 

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)

Shkruan: Prof. dr. Shaban Sulejmani

Në letrat shqipe të karakterit
islam, për shumë arsye krye-
sisht të natyrës politike, kemi

një shkëputje të gjatë kohore të mendimit
intelektual islam. Kjo dukuri vërehet si-
domos ndër popullatën shqiptare në tre-
vat e Maqedonisë së Veriut, ku, edhe pse
dikur pati traditë mendimi përkatës, meg-
jithatë, për gati 70 vjet u ndërpre të men-
duarit dhe të gjykuarit publikisht sipas
pikëpamjeve islame. Hoxhë Voka mund
të konsiderohet si i fundit mendimtar my-

sliman para se mbi nënqiellin tonë të plla-
koste analfabetizmi dhe pastaj edhe
ateizmi i cytur nga komunizmi ortodoks
sllav.

Kuadri teologjik asnjëherë nuk
mungoi në trevat tona; ai ishte prezent
gjithnjë. Popullata jonë nga gjiri i vet
nxori dijetarë të devotshëm të provenien-
cës islame, por veprimtaria e tyre ishte
ngushtuar dhe rrudhur gjithnjë në kuadër
të predikimeve elementare islame. Më tej
nuk lejohej. Opinioni islam, apo pikë-
pamjet nga këndvështrimi islam, ishin të
pamundshme. Çdo gjë që predikohej ja-

shtë kornizave komuniste, në gjuhën
shqipe dhe për shqiptarët, sulmohej dhe
përndiqej, ndërsa autorët e tyre burgose-
shin. Në horizont ishte tendenca për kri-
jimin e “kombit komunist”, që duhej t’i
përshtatej ekskluzivisht popullit shqiptar.
Këtu diku duhej kërkuar arsyet e ndër-
prerjes së atij mendimi angazhues dhe të
atyre përpjekjeve publike për ta kultivuar
Islamin autokton dhe për ta avancuar
mendimin islam e për ta shprehur atë në
gjuhën shqipe. Censura dhe autocensura
tashmë ishin ngritur “si polici kujdestare”
dhe ishin “institucionalizuar” në trurin in-

Një jetë e tërë në shërbim 
të fesë dhe të kombit

RECENSION

H. Sulejman efendi Rexhepi, si Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së
Veriut, është një lidership i gjallë, një model lideri që inspiron udhëheqje të

përkryer drejt zgjidhjes së shumë problemeve, qofshin ato fetare ose kombëtare. E
tërë kjo reflekton në kompletin e veprave “Për Fe dhe Atdhe” etj. 
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telektualit shqiptar. Përpjekjet
për ta neglizhuar këtë “polici kuj-
destare” do të vërehen me grupin
e parë të teologëve tanë, të cilët
do të shkollohen në disa qendra
islame të botës arabe. Por, edhe
më tej do të pengohet mendimi
origjinal islam në gjuhën shqipe.
Nëpër ca broshura e ilmihale të
kohës do të publikohen në gjuhën
shqipe shkrime kryesisht të për-
kthyera nga gjuha boshnjake, nga
gjuha arabe dhe turke. Pra, assesi
të profilizohej mendimi intelek-
tual shqip i veshur me petkun
islam.

Mobilizim i kuadrit teologjik
Vitet nëntëdhjetë, viti

kur do të përfundojë periudha ko-
muniste, shqiptarët e Maqedo-
nisë së Veriut do t’i gjejë
relativisht të kompletuar mirë në
rrafshin e botës teologjike
islame. Numri i studentëve të
kthyer nga universitetet islame
ishte bukur i madh. Intelektualët
e proveniencës islame kishin
zënë vend në Medresenë Isa Beu, nëpër
organet e Bashkësisë Fetare Islame, si
dhe nëpër xhamitë e ndryshme të vendit.
Proceset e reja politike të vendit gjithsesi
që e mobilizuan edhe kuadrin tonë teo-
logjik. Opinionet, pikëpamjet islame,
nisën të qarkullonin publikisht. Pa dy-
shim, kishte nevojë për një profilizim të
mendimit intelektual shqiptar, i cili do të
ndikonte në përpjekjet e para publike për
ta rifuqizuar identitetin autokton islam të
shqiptarëve të vendit. Këtij procesi pa dy-
shim që do t’i prijë kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, h. Sulejman ef.
Rexhepi. 

Paraqitjet publike, të shpeshta, si dhe
tepër të guximshme të h. Sulejman ef.
Rexhepit, e detyruan edhe politikën zyr-
tare shtetërore që të ketë sa më shumë
kujdes ndaj Islamit dhe myslimanëve të
vendit. Ky guxim prej intelektuali të lartë
islam ua hapi shtegun edhe bashkëpunë-
torëve të tjerë të tij, të cilët, duke publi-
kuar herë pas herë vështrime islame,
dhanë kontributin e tyre drejt të mendua-
rit më shkencërisht, si dhe drejt ballafa-
qimit me problemet e shumta shkencore
islame. Jeta fetare islame, bashkë me
mendimin islam autokton, po zhvillohej
gjithnjë e më shumë.

Pra, me h. Sulejman ef. Rexhe-
pin u ngrit ajo urë lidhëse e mendimit tra-
dicional islam me mendimin
bashkëkohor e intelektual, i cili pa dy-
shim që ishte në funksion të zgjidhjeve
edhe të shumë problemeve kombëtare në

vend. Tradita e teologëve shqiptarë për të
dhënë kontribut drejt zgjidhjeve të pro-
blemeve kombëtare mori hov edhe më të
madh sidomos me daljen në skenë të
efendi Rexhepit si lider fetar i myslima-
nëve të Maqedonisë së Veriut.

Opinionet e tij, pikëpamjet e tij,
qasjet e tij në zgjidhjen e problemeve fe-
tare e kombëtare, pa dyshim që kanë lënë
gjurmë të pashlyeshme gjatë kësaj kohe
dhe gjatë tërë historisë kombëtare. I ci-
tuar e i respektuar jo vetëm në botën
shqiptare, por edhe më gjerë, h. Sulejman
ef. Rexhepi do të bëhet model i mendim-
tarit origjinal dhe vizionar, filozofia e të
cilit është përmbledhur në titujt e librave
që po i promovojmë sot.

Kështu, debati, mendimi ndryshe,
shprehja e mendimit alternativ, kundër-
shtimi i pikëpamjeve, ofertat avancuese,
gjithnjë garantojnë perspektivë të sukse-
sshme dhe sigurojnë kapjen e majave të
suksesit. E kundërta e kësaj, pastaj, është
totalitarizëm. Kur ky “konfliktualitet po-
zitiv” zhvillohet brenda komunitetit, atë-
herë pa dyshim se ngrihet një shoqëri e
shëndoshë. Fundja, ky do të duhej të ishte
synim i çdo elite, i çdo lideri, i çdo udhë-
heqësi.

H. Sulejman efendi Rexhepi, si Krye-
tar i Bashkësisë Fetare Islame të Maqe-
donisë së Veriut, është një lidership i
gjallë, një model lideri që inspiron udhë-
heqje të përkryer drejt zgjidhjes së shumë
problemeve, qofshin ato fetare ose kom-
bëtare. E tërë kjo reflekton në kompletin
e veprave “Për Fe dhe Atdhe” etj. 

Në shoqëritë që lën-
gojnë nga “fatkeqësia multietnike”,
e shkaktuar nga zhvillimi i koncep-
teve megalomane, kemi pastaj tjer-
rjen e teorive të konspiracionit,
sepse perspektiva shikohet pikë-
risht nga aparati me dioptri konspi-
rative. Për t’u zhvilluar ky sistem
që rrënon çdo vlerë të multinacio-
nalitetit dhe të multikulturalizmit,
duke e imponuar “më të madhin”
apo “carin e vendit”, kjo më së lehti
arrihet përmes pjelljes dhe instali-
mit të lojtarëve që do të gëzojnë jo
vetëm përkrahje absolute institu-
cionale, por, nëse e do nevoja, edhe
“anonimatin absolut”. Kjo metodo-
logji diversante e pushtetit në kohë
paqe aplikohet me qëllim të zvetë-
nimit të peshës së liderit të një ko-
muniteti intelektual, politik e fetar,
por edhe të vënies nën kontroll të
veprimtarive të subjekteve gjeg-
jëse. Synimi nuk ngel vetëm në
këto suaza të ngushta, por qëllimi
final janë konfliktualiteti negativ,
përplasjet fizike, shkaktimi i sjel-

ljeve ekstremiste e deri te lëkundja e the-
meleve të një subjekti të caktuar, me
qëllim të intervenimit të pushtetit për ta
zgjidhur situatën. Pra, duke tentuar pu-
shteti që të marrë fytyrën e “shpëtimta-
rit”, në fakt e maskon fytyrën e vet të
vërtetë prej armiku të përbetuar kundër të
gjithë atyre që nuk i nënshtrohen ideo-
logjisë së pushtetit të carit.

Ja, pra, kjo lojë e ulët dhe jonje-
rëzore gjatë këtyre dekadave demokra-
tike është luajtur sidomos mbi kurriz të
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, kun-
dër myslimanëve të vendit dhe, sidomos
kundër prijësit shpirtëror të myslimanëve
të Maqedonisë, h. Sulejman ef. Rexhepi.
Lojëra të ulëta konspirative të shërbi-
meve të ndryshme, të cilat mundoheshin
t’i kryenin përmes lojtarëve të tyre, por
edhe përmes institucioneve të caktuara
shtetërore, pra, të gjitha këto lojëra binin
ngordhtë përdhe para këmbëve të h. Su-
lejman ef. Rexhepit. Kjo, sepse efendi
Rexhepi kishte, ka dhe do të ketë vetëm
një synim: avancimin e Islamit, faktori-
zimin e myslimanëve të vendit, si dhe të
drejtat e barabarta për të gjitha komuni-
tetet fetare që jetojnë në vend. Nuk ka fije
dyshimi se ky synim është i shenjtë, është
njerëzor dhe, si i tillë, do të triumfojë mbi
çdo synim - qoftë ai edhe shtetëror, që
është përplot me helmin e hilesë.

Pushteti e sulmoi përmes këtyre
matrapazëve, ndërsa kërcënimin e vet e
bënte përmes bllokimit të bashkëpunimit
institucional. Bllokimin e justifikonte

lehtë: “aty ku ka konflikte të brendshme
për çështje parimore, nuk është mirë të
ndërhyjë apo të përfshihet pushteti”! Ky
ishte justifikimi cinik i pushtetit.

Metodologjia më e shpeshtë që
u përdor për devalvim të figurës dhe të
personalitetit të h. Sulejman ef. Rexhepit
ishte fushata mediale e ngarkuar me insi-
nuata, me shpifje, trillime dhe sajesa. Kjo
jo një herë u dështua edhe nëpër procese
gjyqësore. Të gjitha proceset i fitoi BFI
dhe Reis’ul-Ulemaja i këtij Institucioni,
por asnjëherë nuk shkoi deri në masën
ekstreme, që të dëmtohen materialisht as
mediat, as portalet, por as gazetarët.
Sepse, h. Sulejman ef. Rexhepi një gjë e
ka të qartë: asnjë nga mediat shqipe,
madje as ato maqedonase të kontrolluara,
asnjë nga portalet, gazetarët e “halle-
xhinjtë e devotshëm”, nuk i kanë kryer
me vullnet ato veprime anti-BFI, porse në
të tilla projekte janë futur sepse, ose kanë
qenë të shantazhuar, ose bashkëpunëtorë
të ngushtë të shërbimeve që përhapin
mjegull, ose janë njerëz me karakter të
dobët, ndaj dhe lehtësisht të manipulue-
shëm. Kundër kësaj kategorie njerëzish
Reis’ul-Ulemaja gjithmonë ka shprehur
keqardhje.

Sulmet, veçse e kanë kalitur Reisin 
Aventurat e pushtetit, të shërbi-

meve të tij, si dhe të njerëzve lehtësisht
të dirigjueshëm, ngjajnë me aventurat
donkishotiane në luftën kundër mullinjve
të erës. Këto sulme, në fakt, veçse e kanë
kalitur dhe e kanë çelikosur Reis’ul-Ule-
manë, i cili, pa dyshim që në Maqedoninë
e Veriut plurale, për momentin, është li-
deri i cili më gjatë ka qëndruar vertika-
lisht edhe në detyrë, lideri i cili ka arritur
më së shumti suksese, lideri i cili ka zënë

vend në faqet e historisë kombëtare.
Sukseset  e tij konsistojnë:

● Në sigurimin e qindra bursave për
shkollim të lartë të kuadrit tonë nëpër
universitete e qendra të ndryshme
islame;

● Në përpjekjet permanente në zhvilli-
min dhe kultivimin e Islamit tradicio-
nal dhe autokton, të atij Islami që na e
lan trashëgim të parët tanë;

● Në apelin gjithnjë e më të fuqishëm
për shkollimin e femrës myslimane,
deri në instancat më të larta arsimore;

● Në koordinimin e punëve me të gjitha
subjektet politike me elektorat të besi-
mit mysliman, të cilat në programet  e
tyre partiake nënvizonin ruajtjen e tra-
shëgimisë shpirtërore islame, si dhe
avancimin e jetës fetare islame;

● Në përkrahjen e gjithanshme për the-
melimin e universitetit të parë në gju-
hën shqipe në Maqedoni (të
Universitetit të Tetovës);

● Në dhënien e kontributit vetëmohues
në ngritjen e Medresesë Isa Beu;

● Në themelimin dhe ngritjen e objektit
të Fakultetit të Shkencave Islame në
RMV;

● Në shtrirjen e Paraleleve për Femra të
kësaj Medrese në disa qendra të Ma-
qedonisë;

● Në hedhjen e gurit themeltar të mbi
100 xhamive të reja anekënd territorit;

● Në menaxhimin e krizave humanitare
për mbi 20 mijë myslimanë nga Bo-
snja; për mbi 300 mijë shqiptarë nga
Kosova;

● Në menaxhimin e krizës humanitare
gjatë konfliktit në Maqedoninë e Ve-
riut në vitin 2001; dhe, mbi të gjitha:

● Në kultivimin dhe përhapjen e mendi-

mit intelektual e akademik mbi çë-
shtjet islame tek popullata jonë, mbi
ruajtjen dhe forcimin e unitetit tonë
fetar e kombëtar dhe, si rrjedhojë e
këtij angazhimi, në devalvimin e lojë-
rave të dyshimta, në zbërthimin e tyre,
si dhe në neutralizimin e të gjithë loj-
tarëve të shërbimeve të ndryshme të
vendit dhe të infiltruar nga jashtë.
Inicimi dhe kontributi i h. Sulejman

ef. Rexhepit për organizimin dhe mbajt-
jen e një konference në hapësirat e Me-
dresesë Isa Beu mbi shqiptarët e
Maqedonisë së Veriut (më 20, 21 dhe 22
dhjetor 1991), do të jetë halë e përjet-
shme në sytë e çdo pushtetari maqedonas
megaloman.

Në planin e jashtëm, h. Sulej-
man ef. Rexhepi, si personalitet i veçuar
dhe i respektuar, zgjidhet anëtar i rregullt
i një numri të madh organizatash botë-
rore, evropiane dhe ballkanike me karak-
ter islam. Do të zgjidhet anëtar i rregullt
i Kuvendit të Lartë për Çështje Islame me
seli në Kajro, anëtar i rregullt i Kongresit
Botëror Islam me seli në Tripoli, anëtar i
rregullt i Unionit Islam për Evropë, zë-
vendëssekretar i përgjithshëm i Kuvendit
të Këshillit Islam për Evropën Lindore
me seli në Stamboll, anëtar i Forumit të
Shkencëtarëve Islamë me seli në Rabat,
pjesëmarrës i ligjëratave të Ramazanit që
organizoheshin në Pallatin Mbretëror të
Hasanit të Dytë dhe themelues dhe zë-
vendëskryetar i Shurës Euro-Aziatike me
seli në Ankara etj.

(Autori është Dekan i Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup. Recensioni
është paraqitur në promovimin e librave

“Për Fe dhe Atdhe” të h. Sulejman ef.
Rexhepit më 22 nëntor 2019 në Shkup) 



“Subjekti politik shqiptar tregoi
sens që caktimin e
Zëvendëskryetarit të Komisionit
Shtetëror për Marrëdhënie me
Bashkësitë Fetare ta bëjë BFI dhe
ai është zgjedhur me propozimin
tonë” - ka thënë Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi duke folur
për detyrën e re të h. Fadil ef.
Ramadanit.

Xhamia e dytë në fshatin Kopanicë të
Tetovës, komuna e Jegunovcës, ka hapur
më 2 janar, 2020, dyert për besimtarët.
Në përurimin e Xhamisë së Bardhë, siç
quhet ndryshe për shkak të ngjyrës arki-
tekturore që dominon tek ajo, kanë qenë
të pranishëm Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi; Zëvendëskryetari i Komisionit
Shtetëror për Marrëdhënie me Bashkësitë
Fetare, h. Fadil ef. Ramadani; Myftiu i
Strugës, h. Salim ef. Sulejmani; i Kërço-
vës, h. Murat ef. Huseini; i Shkupit, dr.
Qenan ef. Ismaili; i Gostivarit, h. Shaqir
ef. Fetahu; i Kumanovës, h. Abedin ef.
Imeri; i Maqedonisë lindore të Veriut, me
seli në Shtip, h. mr. Nasir ef. Rexhepi;
Myftiu i mëparshëm i Tetovës, h.
Alifikri ef. Esati; pastaj: Dekani i
Fakultetit të Shkencave Islame,
prof. dr. Shaban ef. Sulejmani;
xhemat i shumtë dhe besimtarë të
tjerë. 

Manifestimi ka filluar me një
ashere të kënduar nga Egzon Ibra-
himi, nga Kosova, si i ftuar special
i Reis’ul-Ulemasë, i cili – bëhet e
ditur – i ka emocionuar jashtëza-
konisht shumë të pranishmit. 

Në emër të Këshillit për ndër-
timin e Xhamisë ka folur z. Nusret
Hamiti, i cili ka falënderuar të pra-
nishmit për prezencën e tyre, pa-
staj kontribuesit për ndërtimin e
shtëpisë së Zotit etj.

Myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani
ef. Nesimi, po ashtu i ka përshën-
detur të pranishmit, në veçanti
Kryetarin e BFI-së, pa ndihmën di-
rekte të të cilit, ka thënë ai, nuk do
të ishte i mundur realizimi i këtij
projekti. Fjala e Myftiut të Myfti-
nisë së Tetovës është pasuar nga
një ilahi në interpretim të Egzon

Ibrahimit, pranuar me shumë respekt nga
ana e publikut.

Me fjalë rasti është paraqitur edhe
Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi, i cili e ka përshënde-
tur gjithë ulemanë e pranishme dhe për
secilin prej tyre, veç e veç, ka thënë fja-
lët më të mira. “Subjekti politik shqiptar
– ka thënë ai për Zëvendëskryetarin e Ko-
misionit Shtetëror për Marrëdhënie me
Bashkësitë Fetare,  h. Fadil ef. Ramadani,
i ardhur këto ditë në detyrë – tregoi sens
që caktimin e tij ta bëjë BFI dhe ai është

zgjedhur me propozimin tonë.” Në këtë
drejtim ai është deklaruar optimist se ba-
shkëpunimi i këtij institucioni shumë të
rëndësishëm me BFI-në do të jetë në
nivel.

“Populli shqiptar – ka thënë Reis’ul-
Ulemaja në Kopanicë të Tetovës – është
një popull i bekuar nga Zoti. Flas: në shu-
micë. Nuk flas për përjashtimet. Si thotë
fjala e urtë popullore: ‘Mal pa ujk nuk
ka’. Por, shumica dërrmuese është popull
i bekuar. Nuk ka vend në botë ku nuk ka
shqiptarë. Sidomos pjesëtarë të BFI-së të

RMV. Por, ne nuk i injorojmë të tje-
rët që nuk i takojnë shpirtit tonë, fesë
sonë, edukatës sonë. Jemi një popull
shumë tolerant. Vetëm ata që na e
kanë inatin nuk duan ta pranojnë
këtë. Por, kjo le të mbetet problem i
tyre; ata le të ballafaqohen me krizën
e tyre shpirtërore. Çdokush shpër-
blehet ose sanksionohet me veprat e
veta.”

Xhamitë janë të Allahut – ka
thënë në vazhdim ai dhe ka va-
zhduar: “Në to, siç thuhet edhe në
një ajet kuranor, adhurohet vetëm
madhështia e Tij dhe vetëm Atij ato i
kushtohen. Askujt tjetër. Allahu i be-
koftë të gjithë ata që kanë marrë
pjesë në ndërtimin e këtij tempulli të
Zotit.”

Në fund, pjesë nga Kurani famë-
lartë ka lexuar hfz. Besir ef. Limani,
duanë e përurimit e ka bërë Myftiu i
Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan ef.
Ismaili. ndërsa namazi i drekës është
falur me në krye Myftiun e Gostiva-
rit, h. Shaqir ef. Fetahu.

Përurohet Xhamia 
e Bardhë në Kopanicë
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Opaja me xhami të re

Nënshkrues i Deklaratës së Pavarë-
sisë së Shqipërisë, Kryetar i parë i Parla-
mentit të Shqipërisë, Kryetar i parë i
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë,
ndër komentuesit më të mirë të Kuranit
në gjuhën shqipe dhe intelektual i rangut
të lartë në mesin e shqiptarëve.

I pakrahasuari, dibrani me vizion të
gjerë patriotik dhe realizues i vizionit të

tij për pavarësinë e Shqipërisë dhe ndër-
timin e shtetit të parë shqiptar për dje, sot
dhe në të ardhmen, Haxhi Vehbi Dibra
shquhej si dijetar i shumë dimensioneve.
Atë e njihte bota si të tillë. Atë e nderoi si
të tillë Rektori i Universitetit të Kajros
El-Ez’her dhe Mbreti i Egjiptit. E re-
spektoi edhe Mbreti i Arabisë Saudite, i
cili e nderoi Vehbi Dibrën duke i besuar
lutjen e fundit për mbylljen e ritualit të
Haxhit në vitin 1935.

Ishte vlerësim dhe nderim të bëje

duanë e fundit të Haxhit para qindra mi-
jëra haxhinjve nga e gjithë bota e, midis
tyre, kishte dijetarë, rektorë universite-
tesh, udhëheqës shtetesh etj. Ishte dhe
nderim e krenari për popullin shqiptar, në
krye të të cilit ishte Haxhi Vehbi Dibra.
Vehbi Dibrën e përshëndetën në mënyrë
të veçantë edhe Rektori i Universitetit më
të madh, atij të Ez’her-it, si dhe Mbreti
Faruk i Egjiptit.

Zoti e mëshiroftë Imamin e madh
Vehbi Dibrën. 

FIGURA TË SHQUARA

Haxhi Vehbi Dibra
(Dibër, 12 mars 1867 – Tiranë, 24 mars 1937)

Në një atmosferë shumë gazmore, me
tekbire, më 1 janar, 2020, është hapur Xha-
mia e Opajës, komuna e Likovës (Kuma-
novë). 

Kanë qenë të pranishëm: Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut; Myftiu i Kumano-
vës, hfz. Abedin ef. Imeri; i Shkupit, dr.
Qenan ef. Ismaili; i Tetovës, prof. dr. Qani
ef. Nesimi; i Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu; i Strugës, hfz. Salim ef. Sulejmani; i
Kërçovës, hfz. Murat ef. Huseini; i Maqe-
donisë lindore të Veriut, me seli në Shtip,
hfz. Nasir ef. Rexhepi, bashkë me myftiun
e mëparshëm të kësaj zone, hfz. Isa ef.
Ismaili; pastaj: Dekani i Fakultetit të
Shkencave Islame, prof. dr. Shaban ef. Su-
lejmani; Kryetari i Komunës së Likovës, z.
Erkan Arifi; hoxhallarë të tjerë dhe më
shumë mysafirë e kurbetçinj të Likovës, të
Kumanovës e më gjerë.    

Manifestimi i përurimit të xhamisë së

re ka filluar me një ashere nga Kurani i
shenjtë, kënduar nga Ismet Selimi. 

Në emër të Këshillit për ndërtimin e
Xhamisë ka folur Vedat Rexhepi, duke
thënë se për ndërtimin e këtij tempulli të
shenjtë islam donacion kanë dhënë 400 be-
simtarë myslimanë. Pa ndihmën e tyre – ka
thënë ai – do të ishte i pamundur ndërtimi
i kësaj shtëpie të Zotit, duke shtuar se
“atyre u takojnë të gjitha falënderimet”. 

Xhamia – ka thënë Myftiu i Myftinisë
së Kumanovës, hfz. Abedin ef. Imeri – nuk
do të ndërtohej pa përkrahjen e parezervë
të Kryetarit të BFI-së, h. Sulejman ef. Re-
xhepi. Në të njëjtën kohë, ai ka falënderuar
edhe donatorët, të cilët, ka thënë, nuk kanë
kursyer asgjë për ngritjen e tempullit të
Zotit në Opajë. 

Pastaj ka folur Reis’ul-Ulema h. Sulej-
man ef. Rexhepi, i cili ka falënderuar Kë-
shillin për ndërtimin e Xhamisë dhe ka
shpalosur njohuritë për rëndësinë e ndërti-
mit të xhamive, për vlerën e tyre, duke po-

tencuar pjesët nga Kurani në të cilat thuhet
se “xhamitë i ndërtojnë ata që besojnë në
Zot, që i besojnë Ditës së Gjykimit”. 

Kryetari i BFI-së, Sulejman ef. Re-
xhepi, ka thënë se “shpërblimi i atyre që
marrin pjesë në ndërtimin e xhamive janë
pallatet e Xhenetit”. Ai ka thënë se kjo
xhami është ndërtuar për një kohë rekord:
për 9 muaj e 10 ditë, “prandaj me mburrje
them se xhemati i Kumanovës është xhe-
mat i artë”. 

Kryetari i myslimanëve të Maqedonisë
së Veriut fjalën e tij përshëndetëse e ka
mbyllur me lutjen drejtuar Allahut (xh. sh.)
“që donatorët t’i shpërblejë me të mirat e
Tij në këtë botë dhe në botën tjetër”. 

Në fund, një ashere nga Kurani famë-
lartë ka kënduar hoxhë Shaban ef. Neziri,
ndërsa duanë e ka bërë Myftiu i Myftinisë
së Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fetahu. Na-
mazin e drekës e ka udhëhequr Myftiu i
Myftinisë së Tetovës, prof. dr. Qani ef. Ne-
simi. 
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Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Meqë jemi në fillim të vitit, ajo
që na preokupon neve si mysli-
manë është shfrytëzimi i kohës

si duhet, duke programuar dhe planifi-
kuar çdo orë e çdo minutë, pasi që secila
prej tyre e ka vlerën e vet të veçantë. Nga
ana tjetër, çdo kohë e harxhuar kot, pa u

mbushur me veprime dhe punë të dobi-
shme, që do t’i sjellin mirësi shoqërisë,
nuk kthehet më, nuk ripërsëritet momenti
i kaluar. Prandaj, edhe vetë Zoti fuqiplotë
në Kuranin famëlartë është betuar në
kohën,  duke thënë që njerëzit të cilët nuk
besojnë dhe nuk e shfrytëzojnë kohën me
punë të mira, janë në humbje: “Për
kohën! Me të vërtetë, njeriu është në

humbje, përveç atyre që besojnë dhe
bëjnë vepra të mira, që i këshillojnë njëri-
tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri-tje-
trit durimin.” (103/1-3) 

Me këto porosi të thella synohet t’u
bëhet me dije qenieve njerëzore se
mosshfrytëzimi i kohës me punë të
mira/hairit, është një dëm i madh për  ata.
Fatkeqësisht,  ne si myslimanë në këtë

drejtim jemi shumë të varfër, për shkak
se disa prej nesh nuk e dinë vlerën dhe
çmimin e kohës, prandaj edhe shumë pak
punojnë me plan, me program.

Në boshtin e ri, të vendosur me ar-
dhjen e Islamit, koha është paraqitur si
shenjë që u kujton njerëzve madhështinë
e Allahut dhe begatitë që iu ka dhënë.
“Allahu është Ai i Cili krijoi natën dhe
ditën, Diellin dhe Hënën; e të gjitha këto
lundrojnë në gjithësi” (21/33). “Ai ka
bërë që ju ta shfrytëzoni natën dhe ditën,
Diellin dhe Hënën. Edhe yjet janë vënë
në shërbimin tuaj me urdhrin e Tij. Një-
mend, në këto ka shenja për njerëzit që
mendojnë.” (16/12).

Në këto dhe në shumë ajete të ngja-
shme koha është paraqitur si argument
për pranimin e fuqisë dhe të madhështisë
së Allahut. Te shprehjet kuranore thuhet
se Allahu   (xh. sh.) natën dhe ditën i ka
dërguar si begati për njerëzit: “Ne i bëmë
natën dhe ditën dy mrekulli. Natën e mbë-
shtollëm me errësirë, kurse ditës i dhamë
ndriçim, që ju të kërkoni begati nga Zoti
juaj e që të dini numrin e viteve dhe njeh-
simin e kohës. Çdo gjë e kemi shpjeguar

hollësisht.” (17/12) Shprehjet po ashtu
thonë që Allahu (xh. sh.) ditët i ka krijuar
për të fituar, ndërsa netët për të pushuar:
“Dhe është Ai që jua ka bërë natën mbu-
lesë dhe gjumin pushim, kurse ditën jua
ka bërë për të lëvizur.” (25/47)

Koha është një fenomen - ku vitet
janë ndarë në muaj, muajt në javë, javët
në ditë, ditët në orë, orët në minuta, mi-
nutat në sekonda... etj. Por, në fakt e gji-
thë kjo është një dhunti e Allahut
mëshirëdhurues. Madje, koha është
dhuntia më e madhe që i është falur nje-
riut. Mirëpo, sikurse çdo dhunti tjetër,
edhe koha është e kufizuar dhe për të do
të merremi në përgjegjësi. Nga ana tjetër,
edhe ky fakt asnjëherë nuk duhet harruar:
çdo dhunti shtohet, nëse jemi falënde-
rues dhe zhduket, nëse jemi mosmirënjo-
hës ndaj saj. Pejgamberi (a. s.) na ka
këshilluar që t’ia dimë vlerën kohës,
nëse duam që jeta jonë të ketë kuptim dhe
begati. Çdo çast të jetës duhet ta kalojmë
me vetëdijen e përkushtimit ndaj Allahut
dhe me punë të dobishme.

Njeriu që s’ia jep hakun kohës, ndë-
shkohet me mungesë kohe. Shkelje e të
drejtave të njeriut nuk është vetëm ce-
nimi i mallit dhe i nderit të dikujt tjetër,
por edhe cenimi i kohës së tij. Si mund të
keni të drejtë t’ia merrni kohën dikujt tje-
tër, kur s’keni të drejtë ta çoni kot as
kohën tuaj?! Vlerësimi i çdo çasti kohor
është shumë i rëndësishëm për njeriun që
beson.

Mësimi islam në mënyra të ndryshme
na përkujton për vlerën e madhe të
kohës. Ka disa ajete kuranore që flasin
për kohën, madje vetë Zoti i madhëri-
shëm, siç theksuam edhe më lart, beto-
het në kohë të caktuara. “Pasha kohën”,
(103/1) “Pasha agimin (89/1-2), beto-
hem në “shkëlqimin e paradites” (93/1-
2) etj. Të gjitha këto betime hyjnore
njeriut i sjellin në vëmendje kohën, si
një ndër dhuntitë më të mëdha që i janë
falur atij. 

Shtyllat e fesë islame janë të lidhura
ngushtë me kohë të caktuara: namazi
është i obliguar në kohë të caktuara,
haxhi bëhet vetëm në muajin Dhulhixhe,
agjërimi realizohet pikërisht brenda
muajit Ramazan e kështu me radhë.
Madje, koha është një prej kushteve të
namazit. Çdo kohë e faljes është një
takim i përcaktuar nga Zoti. Ai, përmes
kohëve të namazit, na bën më të ndër-
gjegjshëm për vlerën e  saj,  duke na
dhënë mesazhin se gjërat, nëse nuk
bëhen në kohën e vet, e humbin vlerën.
Vetëdija për kohën, do të thotë ta dish
vlerën e saj, të mos e harxhosh atë kot.

Lexues i nderuar, dihet qartë që e

shkuara ka kaluar dhe nuk kthehet; e ta-
shmja po kalon; nëse ka gjë për të cilën
duhet menduar dhe projektuar  në këtë
botë, ajo është e ardhmja. Mësimi islam
e njeh vlerën e kohës dhe merr parasysh
rrezikun nga humbja e saj. Islami konfir-
mon qëndrimin se koha është sikur
shpata:  nëse ti nuk di të presësh me të (ta
përdorësh), ajo të pret ty. D.m.th. nëse
nuk e shfrytëzon me punë të mira, ajo
është në dëmin tënd. I dërguari i Allahut,
Muhamedi (a. s.), ka thënë: “Në Ditën e
Gjykimit nuk do të lëvizin këmbët e nje-
rëzve, përderisa nuk përgjigjen për katër
gjëra: si e kanë kaluar jetën, si e kanë
harxhuar rininë, si e kanë fituar dhe
shpenzuar pasurinë, dhe çka kanë punuar
me diturinë e tyre.” Gjithashtu, përcillet
nga Ibn Abasi se  Muhamedi (a. s.) ka ur-
dhëruar: “Janë dy begati, të cilave pjesa
më e madhe e njerëzve nuk ua di vlerën;
ato janë: shëndeti dhe koha e lirë.” 

Njeriu mashtrohet kur gëzohet për
ditët e netët që i kalojnë shpejt; ai harron
se me atë shpejtësi ec edhe ai vetë; andaj,
nëse nuk i mbledh frytet e sevapeve gjatë
kësaj rruge të shpejtë, le ta dijë se nuk
do t’i jepet mundësia që të kthehet edhe
një herë prej fillimit të rrugës. 

Nata është mjaft e gjatë, mos e
shkurto me gjumin tënd; dita është e
shenjtë, mos e turbullo me mëkatet tua;
andaj, vëlla i nderuar, planifikoje kohën
që në fillim të vitit. Dhe,  në të gjitha
planet tua bëhu largpamës, duke  llogari-
tur edhe botën e përtejme/ahiretin. Do-
methënë,  gjatë veprimtarisë sonë në
jetën e kësaj bote, duhet të jemi të vetë-
dijshëm se për çdo akt të vogël, apo të
madh, do të japim llogari në botën e ar-
dhme, përpara Krijuesit të lartmadhëri-
shëm.

Fatkeqësisht, është bërë pjesë e ka-
rakterit të njeriut të kohës sonë që të vijë
vonë në takime, që ta shtyjë takimin, apo
ta vonojë afatin, që vazhdimisht të arsye-
tohet për mungesë kohe.  Kur kjo së-
mundje shndërrohet në prirje e zakon, kjo
do të thotë se nuk mbështetet sinqeriteti,
por gënjeshtra. Koha është jetë. Ai që s’e
shfrytëzon kohën, e ka dëmtuar veten.

Duke përfunduar këtë temë modeste,
ju këshilloj që porosinë në vijim të Mu-
hamedit (a. s.) ta rikujtojmë shpeshherë,
ashtu që vlerat dhe begatitë e mëdha që
na i ka falur  Zoti mëshirëdhurues mos
të na ikin pa përfituar prej tyre. I dërguari
i Zotit shokëve të vet u ka thënë:  Dijua
vlerën pesë gjërave përpara se të vijnë
pesë të tjera: rinisë - para pleqërisë,
shëndetit - para sëmundjes, kamjes -
para skamjes, kohës së lirë - para punës
që duhet bërë dhe jetës - para vdekjes!

Koha, një dhunti e pashtershme

NGA MINBERI

I dërguari i Allahut,  Muhamedi (a. s.),  ka thënë: “Në Ditën e Gjykimit nuk do të
lëvizin këmbët e njerëzve, përderisa nuk përgjigjen për katër gjëra: si e kanë kaluar
jetën, si e kanë harxhuar rininë, si e kanë fituar dhe shpenzuar pasurinë, dhe çka

kanë punuar me diturinë e tyre.”
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feje, race, ngjyre dhe gjinie. Një çështje
tjetër që e karakterizon këtë sure është
edhe fenomeni se kjo sure përveç që flet
për besimtarët dhe pabesimtarët, për ve-
prat e tyre, për obligimet dhe përgjegjë-
sinë e tyre, flet edhe për kategorinë tjetër
që paraqitet në shoqërinë islame pas emi-
grimit nga Meka në Medinë, për njerëzit
që sipërfaqësisht e pranojnë Islamin për
fe, kurse intimisht akoma qëndrojnë në
bindjet e tyre, e që Kurani i quan me ter-
min munafikin-hipokritët. Gjithashtu, kjo
sure përshkruan edhe një sërë ngjarjesh
për ll               pejgamberët dhe popujt e
tyre para Muhamedit [alejhis-selam] dhe
në kontekst të kësaj gjen edhe zgjidhje të
shumta për rregullimin e marrëdhënieve
ndërfetare, si dhe shumë tematika të tjera,
të cilat do t’i shohim gjatë shpjegimit të
ajeteve të kësaj sureje. Duke u mbështe-
tur në faktin se kjo sure në vete ngërthen
tematika të shumta, kjo sure quhet edhe
me emrin “Fustatul Kuran” (pavijoni-
tenda e Kuranit). Halid b. Ma’dani shpje-
gon se kjo sure quhet me këtë emër për
shkak të madhërisë që ka, për shkak të di-
spozitave të shumta që përfshin në vete,
si dhe për shkak të këshillave të shumta
që ka.

Emri i sures dhe vlera e saj
“Suretu El Bekare” në gjuhën shqipe

do të thotë “Kaptina e Lopës”.   Shkak i
emërtimit, me këtë emër, është se në këtë
sure, duke filluar nga ajeti 67, rrëfehet
tregimi i lopës, për të cilën Allahu (xh.
sh.) kishte urdhëruar Beni Israilët që ta

thernin, pastaj për ta ringjallur Allahu
(xh. sh.) atë për ta zbuluar kush ishte
mbytësi i një njeriu dhe të sanksionohet
me një pjesë të asaj lope...

Për vlerën dhe rëndësinë e kësaj su-
reje ekzistojnë shumë hadithe të tran-
smetuara nga Pejgamberi [Sal-lAllahu
alejhi ve sel-leme], si dhe shumë vlerë-
sime nga dijetarët eminentë islamë. Nga
hadithet e Pejgamberit [Sal-lAllahu ale-
jhi ve sel-leme] që e përshkruajnë vlerën
dhe rëndësinë e kësaj sure do të veçojmë
disa prej tyre. Transmetohet nga Ebu Hu-
rejreja se i dërguari i Allahut [Sal-lAllahu
alejhi ve sel-leme] ka thënë: “Mos i bëni
shtëpitë tuaja varreza, sepse vërtet shej-
tani ik prej asaj shtëpie në të cilën lexo-
het surja El Bekare.”i Transmetohet nga
Ma’kal b. Jesari se vërtet i dërguari i Al-
lahut [Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme] ka
thënë: “Surja El Bekare është gunga e
Kuranit dhe maja (kulmi) e tij. Me çdo
ajet të kësaj sureje kanë zbritur nga te-
tëdhjetë mijë melaqe.”ii Transmetohet
nga Ebu Umame,  i cili ka thënë: E kam
dëgjuar të dërguarin e Allahut [Sal-lAl-
lahu alejhi ve sel-leme] duke thënë: “Le-
xoni Kuranin, sepse ai është
ndërmjetësues për lexuesit e tij Ditën e
Kiametit; lexoni Ez-Zehrevani (dy dritat)
të sureve El Bekare dhe Ali Imran, sepse
këto dy sure Ditën e Gjykimit do të para-
qiten si dy mjegulla (që ju bëjnë hije), ose
si dy ombrella, që janë si dy krahët e
shpendit për të mbrojtur lexuesit e tyre.
Pastaj tha: Lexoni suren El Bekare, sepse

mësimi i saj përmendsh është begati, e
lënia e saj është hasret, dhe nuk mund ta
dëmtojë magjia.”iii

Imam Taberaniu dhe Ebu Hatim b.
Hibbani e kanë regjistruar hadithin e tran-
smetuar nga Sehl b. Sa’di,  i cili ka thënë:
I dërguari i Allahut [Sal-lAllahu alejhi ve
sel-leme] ka thënë: “Vërtet, çdo send e ka
gungën e vet, e gunga e Kuranit është su-
retu El Bekare; andaj, kush e lexon këtë
sure në shtëpinë e tij natën, në atë shtëpi
nuk hyn shejtani tri net, e kush e lexon
ditën - shejtani nuk hyn në atë shtëpi tri
ditë.” 

Për vlerën dhe rëndësinë e kësaj su-
reje që ia ka dhënë Pejgamberi [alejhis-
selam], Imam Nisaiju, Ibni Maxhe dhe
Termidhiu në koleksionet e tyre regji-
strojnë një ngjarje të transmetuar nga Ebu
Hurejreja (r. a.),  i cili ka thënë: I dërguari
i Allahut [Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme]
kishte dërguar një delegacion të shumë-
numërt, por para se t’i niste për në rrugë,
kërkoi nga ata që të lexojnë atë që dinë
nga Kurani. Pasi që lexoi secili atë që
dinte përmendsh, Pejgamberi [alejhis-
selam] iu afrua më të riut të tyre që ishte
në moshë dhe e pyeti: “Çka di përmendsh
nga Kurani, o njeri?” Ai tha: Unë di këtë
e këtë sure dhe suren El Bekare. Pejgam-
beri [alejhis-selam] i tha: A e di suren El
Bekare?” Tha po. Pejgamberi [Sal-lAl-
lahu alejhi ve sel-leme] tha: “Shko dhe ti
do të jesh kryetar i tyre.” Pra, Pejgamberi
[alejhis-selam] e emëroi kryetar të dele-
gacionit për nder dhe respekt të sures El

Shkruan: Prof. Jusuf Zimeri

El Bekare është surja e dytë sipas
radhitjes në Kuran. Ajo është surja
më e gjatë në Kuranin fisnik, që

ka gjithsej 286 ajete dhe në vete përmban
ajetin më të gjatë në Kuran;  është sure
medinase, pra që ka zbritur në Medinë,
me përjashtim të ajetit 280,  që ka zbritur
në Haxhin e Lamtumirës. Ikrime thotë se
kjo është surja e parë që është zbritur në
Medinë. Sheh Muhammed Alij Taha Ed-

Durre në veprën e tij “Tefsiru el Kuranil
kerim, i’rabuhu ve bejanuhu” thekson se
kjo sure ka 6.021 fjalë dhe 25.500
shkronja.

Surja El Bekare është një sure e cila
në vete ngërthen tema më të shumta nga
çështjet akaidologjike - duke përfshirë
çështjet e tërësishme të besimit, çështjet
etiko-morale dhe çështjet nga jurispru-
denca islame. Është një sure e cila në vete
përfshin çështje të shumta të ndalimeve
dhe lejimeve, sa që Ibnul Arabi citohet të

ketë thënë se: “kam dëgjuar disa dijetarë
se surja Bekare ka një mijë urdhra për
veprim, një mijë ndalesa, një mijë dispo-
zita dhe një mijë informata”. 

Në këtë sure të Kuranit, krahas di-
spozitave akaidologjike, etike dhe dispo-
zitave nga jurisprudenca islame,
shtjellohen edhe shumë çështje nga sfera
sociale dhe jetësore për besimtarët
islamë. Në këtë sure vihen edhe themelet
e bashkëjetesës dhe harmonisë së nje-
rëzve në jetën e kësaj bote - pa dallim

Aty ku janë themelet 
e bashkëjetesës

SHPJEGIM I SURES EL BEKARE (1)

Thotë Ibni Arabiu: Kurani është “det pa brigje”, andaj për njeriun nuk ka gjë më
të bukur se sa të fundoset në këtë det të pafund, duke u munduar që të nxjerrë

qoftë edhe një pikë uji për të shuar etjen e tij.



38 Hëna e Re 39Janar 2020 | Xhumadel Evvel - Xhumadel Ahir  1441

bekare, të cilën e dinte përmendsh. 
Darimiu në Musnedin e tij, përmes

Sha’biut, regjistron thënien se Abdullah
b. Mes’udi ka thënë: Kush i lexon dhjetë
ajete nga surja El Bekare brenda një nate,
në atë shtëpi nuk hyn shejtani atë natë.
Janë këto katër ajetet e para të sures Be-
kare, ajeti Kurisjjen dhe dy ajete pas tij
dhe tre ajetet e fundit të kësaj sure. Në një
transmetim tjetër thuhet: Atij dhe familjes
së tij nuk i afrohet shejtani atë ditë, e as
nuk do t’i ndodhë diçka e urryer; nëse ia
shëron të sëmurin psikik, do të shërohet.

Nëpër disa transmetime gjejmë se
disa herë Pejgamberi [Sal-lAllahu alejhi
ve sel-leme] në disa raste të veçanta sho-
kët e tij që e dinin suren El Bekare për-
mendsh i ftonte duke u thënë: “O të zotët
e sures El Bekare” – pra,  me shenjën e
respektit ndaj kësaj sureje.

Cilësitë e besimtarëve dhe shpër-
blimi i të devotshmëve

Allahu (xh. sh.) thotë:
“Elif, Lam, Mim. Ky është libri që

nuk ka dyshim në të (sepse është prej
Allahut), është udhëzues për ata që
janë të devotshëm. Të cilët e besojnë të
fshehtën, e kryejnë faljen e namazit
dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë ata
japin (zeqat, sadaka etj). Dhe ata, të cilët
besojnë në atë që t’u shpall ty, dhe në
atë që është shpallur para teje, dhe që
janë të bindur plotësisht për (jetën e ar-
dhshme në) botën tjetër (Ahiretin). Të
tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre
dhe vetëm ata janë të shpëtuarit.”

“ELIF, LAM, MIM”
Shkronjat me të cilat fillon kjo sure e

Kuranit, si dhe disa sure tjera nga Ku-
rani, në gjuhën arabe quhen “huruf Mu-
kataa” – shkronja të ndërprera, që
nënkupton se secila shkronjë lexohet
sipas emrit të saj. Këto shkronja janë
edhe një argument shtesë që flet për mre-
kullinë e Kuranit dhe madhështinë e tij,
apo siç thotë Ibni Arabiu: Kurani është
“det pa brigje”, andaj për njeriun nuk ka
gjë më të bukur se sa të fundoset në këtë
det të pafund, duke u munduar që të
nxjerrë qoftë edhe një pikë uji për të
shuar etjen e tij. 

Realisht, këto tri shkronja, të cilat
shkruhen vetëm si tri shkronja (elif, lam
dhe mim),  në dallim nga shkronjat tjera
lexohen si tri fjalë, pra lexohet:  Eliflam-
mim). Për leximin e këtyre shkronjave na
mëson transmetimi i Abdullah Ibni Me-
s’udit (r. a.), i cili ka thënë: Pejgamberi
[Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme] ka thënë: 

“Kush e lexon një shkronjë nga libri
i Allahut, ai ka fituar një të mirë, kurse
e mira shpërblehet me dhjetë të mira

(dhjetëfish), andaj nuk po them Eliflam-
mim është shkronjë, por Elifi (është)
shkronjë, Lami shkronjë, dhe Mimi
shkronjë.”iv

Në lidhje me shpjegimin e shkronjave
të ndërprera (huruful maktaa), komen-
tuesit e Kuranit qerim kanë dhënë inter-
pretime të ndryshme dhe të llojllojshme,
por askush nuk ka mundur të paraqes se
vetëm mendimi i tij është më i drejtë. Në
lidhje me shpjegimin e këtyre shkron-
jave, krahas mendimeve të shumta në
shkoqitjen e tyre nëse ato shpjegime i
analizojmë në detaje, gjejmë se kryesisht
na paraqiten dy qëndrime thelbësore rreth
shpjegimit të këtyre shkronjave.

QËNDRIMI I PARË, NGA SELEFI I
NDERSHËM

Qëndrimi i parë është i përfaqësuar
nga selefi i ndershëm, respektivisht nga
sahabët dhe tabiinët, të cilët kishin qën-
drim se kuptimin e këtyre shkronja që
gjenden në disa sure të Kuranit e di
vetëm Allahu (xh. sh.), ngase u takojnë
atyre ajeteve kuptimin e të cilave ne nuk
e dimë, e që njihen si ajete muteshabihat,
për të cilat ajete Allahu (xh. sh.) ka thënë:

“Është Ai që të ka shpallur ty (Mu-
hamed) Librin, disa vargje të të cilit janë
të qarta e me kuptim të drejtpërdrejtë. Ato
janë themelet e Librit. Kurse disa (vargje)
të tjera janë jo krejtësisht të qarta (me
kuptime alegorike). Ata, zemrat e të ci-
lëve priren nga e pavërteta, ndjekin var-
gjet më pak të qarta, duke kërkuar të
krijojnë pështjellim dhe duke kërkuar t’i
komentojnë sipas dëshirës së vet. Por,
kuptimin e tyre të vërtetë e di vetëm Al-
lahu. Ndërsa ata që janë thelluar në di-
jeni, thonë: “Ne i besojmë (Kuranit). Të
gjitha këto (vargje të qarta e alegorike)
janë nga Zoti ynë!”

Nga kjo nënkuptohet se ata nuk u lë-
shuan në shpjegimin e tyre dhe këtë çë-
shtje e mbështetën në diturinë e Allahut
(xh. sh.), duke thënë se ‘ne e kemi de-
tyrë të besojmë se këto shkronja janë të
zbritura nga Allahu (xh. sh.) e ne vetëm i
lexojmë origjinal,  ashtu si janë’. Të këtij
mendimi janë Ebu Bekri, Omeri, Ibni
Mes’udi, Ibni Abasi dhe shumë të tjerë. 

Transmetohet se Ebu Bekri (r. a.)
rreth këtyre shkronjave ka thënë: Çdo
libër ka edhe fshehtësinë e vet, e fsheh-
tësia e Allahut (xh. sh.) në Kuran është
në fillimin e sureve.v Gjithashtu, tran-
smetohet se Amri, Othmani dhe Ibni
Mes’udi kanë thënë: Shkronjat e ndër-
prera janë prej gjërave të fshehta, që
nuk komentohen. 

Pra, ajo që rezulton nga ky mendim

është se këto shkronja janë fshehtësia e
Kuranit, dhe njeriu nuk ka kapacitet për
t’i deshifruar ato fshehtësi, andaj ngel
që vetëm të lexohen dhe të besohen si
fjalë të Allahut (xh. sh.) dhe nuk vlen të
thellohesh në hulumtimin e kuptimit të
këtyre shkronjave.

Qëndrimi i dytë: shkronjat mund
të zbërthehen

Me kalimin e kohës, dhe me zgjeri-
min e Shtetit Islam, gjithnjë e më shumë
paraqitej nevoja e shpjegimit edhe e kë-
tyre shkronjave, andaj dijetarët islamë
të mëvonshëm jo nga ekzibicionizmi i
tyre, por duke u mbështetur në nevojën
e shpjegimit të këtyre shkronjave dhe në
kureshtjen për të kuptuar dhe absorbuar
sa më shumë nga Kurani famëlartë, janë
të mendimit se edhe kuptimi i këtyre
shkronjave mund të zbërthehet dhe të
bëhet i njohur. Këta dijetarë zbërthimin
e kuptimit të këtyre shkronjave e mbë-
shtesin në disa argumente nga Kurani
dhe Sunneti i Pejgamberit [Sal-lAllahu
alejhi ve sel-leme]

Ky mendim mbështetet në ajetin ku-
ranor ku Allahu (xh. sh.) i nxit dijetarët
islamë që sa më shumë të studiojnë dhe
të kuptojnë nga Kurani famëlartë, ku
thotë:

“A nuk e studiojnë me vëmendje
Kuranin, apo në zemra kanë drynat
e tij?”vi Gjithashtu, mendimin e tyre e
mbështesin edhe në hadithin e Pejgam-
berit (s.a.v.s), ku ka thënë: “Në mesin
tuaj kam lënë diçka, që nëse do të ka-
peni për to, nuk do të devijoni, e ato
janë: Libri i Allahut dhe sunneti im” e
këtë hadith e shpjeguan duke thënë se
nuk mund të kapemi për diçka dhe të
udhëzohemi me të nëse në të ka gjëra të
pakuptueshme.

Mendimi më afër të vërtetës është se
këto shkronja, në realitet, tregojnë
mrekullinë e Kuranit dhe gjithashtu vër-
tetojnë pejgamberinë e Muhamedit
[Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme].

Përmes këtyre shkronjave thirren
arabët dhe njerëzimi në përgjithësi, ata
të cilët nuk besojnë se Kurani është fjalë
e Allahut dhe kjo ftesë vazhdon deri në
Ditën e Fundit, se ja, ky Kuran, është i
përbërë prej shkronjave të gjuhës suaj,
prej atyre shkronjave përmes të cilave
ju formuloni fjalët tuaja, andaj nëse nuk
besoni se Kurani është fjalë e Allahut,
atëherë sillni një libër të ngjashëm me
Kuranin, e nëse këtë nuk jeni në gjen-
dje ta bëni, atëherë sillni dhjetë sure të
ngjashme me të; e nëse as këtë nuk
mund ta bëni, atëherë së paku një sure,
por nuk do të kishin mundësi ta bënin,
dhe nuk do të kenë mundësi deri në

Ditën e Fundit. Kjo e dëshmon mrekul-
linë e Kuranit.

Shkronjat e ndërprera ose në arabisht
d.m.th. shqiptimi i çdo shkronje veç e veç
- e këtë mundet ta bën vetëm ai i cili di
shkrim dhe lexim, ndërsa ai i cili nuk di
shkrim dhe lexim mundet të flas, por nëse
kërkohet nga ai të shqiptojë çdo shkronjë
veç e veç të asaj fjale që ai e flet, nuk do
të kishte mundësi ta bënte.

Muhamedi (a. s.) nuk dinte shkrim
dhe lexim, andaj shqiptimi i këtyre
shkronjave nga ana e Muhamedit (a. s.)
është mrekulli nga Allahu (xh. sh.), që
tregon se Muhamedi [Alejhis-selam]
është i dërguar i Allahut dhe se ato që ai
i transmeton janë fjalët e Allahut (xh.
sh.):

“Ky është libri që nuk ka dyshim
në të (sepse është prej Allahut) është
udhëzues për ata që janë të devot-
shëm.”

Emri “El Kitab” (Libri) është një nga
emrat e Kuranit fisnik, andaj Allahu (xh.
sh.) na tregon se ky libër në të cilin nuk
ka dyshim është Kurani për të cilin nuk
ka dilemë se është fjalë e Allahut Fuqi-
plotë. Ibni Kejsani thotë se Allahu (xh.
sh.) para se të zbriste suren El Bekare ki-
shte zbritur një sure tjetër, të cilën e për-
gënjeshtruan idhujtarët, prandaj Allahu
(xh. sh.) zbriti ajetin “������ ����������
Dhalikel kitabu” - Ai është libri në të

cilin nuk ka dyshim se është fjalë e Alla-
hut.

“LARGOHU NGA AJO QË TË SHPIE 
NË DYSHIM…”

Nocioni “nuk ka dyshim në të” jep
të kuptosh se dyshimi është një ankth dhe
shqetësim që nga njeriu largon qetësinë
dhe sigurinë shpirtërore. Këtë e vërteton
edhe hadithi i transmetuar nga Husejni
biri i Alijut (r. a.), i cili thotë:

“Largohu nga ajo që të shpie në dy-
shim, në atë që nuk është e dyshimtë,
sepse e vërteta (e padyshimta) është qe-
tësim, kurse gënjeshtra dyshim (shqetë-
sim).vii Nga hadithi qartë kuptojmë se
imperativi është që të largohemi nga sen-
det e dyshimta, pavarësisht se dyshojmë
në lejueshmërinë apo në moslejueshmë-
rinë e sendit, ose dyshojmë se sendi është
i mirë apo i shëmtuar. Ky imperativ është
për arsye se dyshimi shkakton trazirë dhe
shqetësim në zemrën dhe shpirtin e be-
simtarit islam, dhe e kundërta është - e
vërtetë, pra bindja shkakton qetësi dhe
rehatinë zemërore dhe shpirtërore të be-
simtarit islam. Allahu (xh. sh.) përmes
këtij ajeti bindshëm na sqaron se librin të
cilin e keni para vete, pra Kuranin qerim,
është libër që nuk ka asnjë dyshim, asnjë
dilemë, as në faktin se është i zbritur nga
Allahu (xh. sh.) e as në stilin, elokuencën

dhe retorikën e tij, sepse askush nga kri-
jesa nuk mund të vijë me një libër të ngja-
shëm, edhe pse Kurani fisnik i sfidon
krijesat duke thënë:

“Nëse keni dyshim në atë që i kemi
zbritur robit tonë, atëherë sillni një
sure të ngjashme me të”,  por meqë kjo
mundësi është e pamundur, atëherë bin-
duni, dhe qetësoni zemrat tuaja, sepse:
ky është libri që nuk ka asnjë dyshim në
autenticitetin e tij.

Me shprehjen “udhëzues për ata që
janë të devotshëm“ Allahu (xh. sh.) ka
sqaruar se ky Kuran i shpallur nga Allahu
(xh. sh.) pa kurrfarë dileme është udhë-
zues për njerëzit e devotshëm, ata të cilët
me shumë kujdes përkujdesen për zbati-
min e urdhrave dhe për ndalimin nga
ndalesat. Allahu (xh. sh.) në ajet përmend
të devotshmit, për t’i nderuar ata, sepse
Kurani është udhëzues për tërë njerëzinë.

(Vazhdon)

i Imam Muslimi dhe Termidhiu.
ii Imam Ahmedi.
iii Imam Muslimi dhe Ahmedi.
iv Termidhiu, 2910
v Shejh Muhamed Alij Taha Ed-Derre, tefsi-
rul Kur’anil kerim - i’rabuhu ve bejanauhu,
1/19, Daru Rahme- Damask 1982.
vi Suretu Muhammed : 24
vii Termidhiu,2424, Ahmedi,1630, Ibni Hi-
bani 722.
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Shkruan:  Dr. Ziber Lata

AJETI - 12

“Pastaj i ringjallëm, që ta dimë se
cili grup e ka njehsuar më mirë kohën
që qëndruan.”

Të dy ajetet, ky dhe ai paraprak, në
formë koncize dhe të shkurtër flasin për
gjithë procesin dhe ngjarjen e banorëve

të shpellës. Të gjitha ajetet që vijnë pa-
staj janë shpjeguese të këtyre dy ajeteve.
Pra, Allahu njëherë e ka përkufizuar pro-
blemin, pastaj e ka shpjeguar gjerësisht
në ajetet në vazhdim. Kjo na jep të kup-
tojmë se pikësëpari duhet bërë kujdes në
përkufizimin e gjërave, pastaj të njëjtat të
shpjegohen. 

Fjala thumme (pastaj) është ndajfolje
kohe, që nënkupton një interval kohor të
mëpastajshëm, por të pakufizuar, prandaj
ringjallja apo zgjimi i tyre është bërë pas

300 apo 309 viteve. Këtu parashtrohen
disa pyetje filozofike: përse banorët e
shpellës duhej të flinin treqind vite për të
qenë mrekulli, kur ata mund të ishin mre-
kulli edhe nëse flinin një vit; madje, do
të ktheheshin në mesin e popullit dhe do
të ishin bindës? 

Nëse ata do të zgjoheshin pas një apo
pas më pak viteve (se 300), atëherë do të
ishin argument vetëm për popullin e
kohës së tij, ku ndoshta edhe nuk do t’i
besonin, kurse ne e theksuam më parë se

Allahu (xh. sh.) dëshiron që punët nga
ana e besimtarëve të kryhen me efekte
afatgjatë. Zgjimi i tyre pas treqind viteve
e bëri angazhimin e tyre që të reflektojë
për shekuj me radhë dhe jo vetëm për vite
me radhë. 

ALLAHU (XH. SH.) E PARAPËLQEN
KORRJEN E FRYTEVE

Përse ata nuk u lanë të ballafaqohen
me realitetin? Djelmoshat e shpellës e
kryen gjithë misionin e tyre, sepse ata u
ballafaquan me udhëheqësin e tyre zul-
lumqar dhe me realitetin. Ballafaqimi me
të keqen e organizuar (pushtetin) është
kontributi maksimal që mund ta japë nje-
riu në jetën e vet, kurse mosvazhdimi i
tyre për të vepruar në atë popull për një
kohë më të gjatë ishte për arsye se ata nuk
kishin hapësirë veprimi më shumë dhe
nëse vepronin ende, do të ekzekutohe-
shin. Prandaj Allahu (xh. sh.) i zgjoi pas
treqind viteve, për të korrur frytin e mun-
dit të tyre. 

Ku shihej që ata dëshironin një punë
me efekte afatgjatë? 

Është e ditur botërisht që përpjekja
për të bërë ndryshime në pushtet tregon
se bëhet fjalë për përpjekje që do të sjellë
ndryshime afatgjatë, veçanërisht kur
bëhet fjalë për djelmoshat e shpellës, ku
shumica e të cilëve ishin të ngritur inte-
lektualisht dhe vinin nga pallati mbretë-
ror.

Ky tregim na mëson se kontributi
duhet dhënë në vendin e duhur (depërtim
në strukturat udhëheqëse), aty ku anga-
zhimi do të jetojë për gjatë kohë.

Të gjithë ne e dimë se banorët e
shpellës fjetën 309 vite dhe nuk vdiqën,
madje edhe trupi i tyre mbeti njësoj, por
parashtrohet pyetja: përse Allahu zgjimin
e tyre e quajti ringjallje - “Pastaj i rin-
gjallëm ata...”? 

Për këtë problematikë është folur
shumë: 

- Gjumi është një lloj vdekjeje, pran-
daj Allahu (xh. sh.) tha se i ka ringjallur;

- I Gjithëfuqishmi zgjimin e tyre e
quajti ringjallje për shkak të kohës së
gjatë që ata qëndruan në gjumë. Ky është
mendimi i M. Sha’ravit;

- Allahu (xh. sh.) dëshiroi që gjumin e
tyre ta bëjë mësim edhe për ringjalljen,
prandaj tha: “Pastaj i ringjallëm...”

Folja li na’leme (që ta dimë), nga Zu-
hriu është lexuar li ja’leme (që ta dijë).i

Në të dy rastet subjekti është Allahu (xh.
sh.), por parashtrohet pyetja: përse është
thënë kështu, kur dihet se dija e Zotit për

të gjitha gjërat është eternale (pa fillim)?
Ky ajet nuk nënkupton se Allahu ka qenë
i painformuar më parë për njehsimin e
kohës së qëndrimit në shpellë, por për-
mes kësaj folje shprehet haptazi dituria e
Allahut për këtë çështje. Gjithashtu, për-
derisa flitet për njehsim, atëherë duhet
ditur se forma më e mirë e njehsimit arri-
het përmes diturisë, pra, edhe pse ajeti
flet për shfaqjen e diturisë së Zotit, ai në
të njëjtën kohë përçon edhe porosinë se
çdokush që dëshiron të dijë saktë një
njehsim, duhet ta shfrytëzojë dijen dhe jo
supozimin apo besimin. Allahu mund të
kishte thënë “që ta besojmë (supozojmë
etj.) se cili grup më mirë e ka njehsuar
kohën që qëndruan”, por u zgjodh ditu-
ria, përkatësisht folja li na’leme (që ta
dimë). Thënë shkurt, kjo folje vetëm se
shfaq diturinë eternale të Zotit, kurse nje-
rëzve u tregon mjetin më të mirë të njeh-
simit, diturinë. 

Po ashtu, brenda këtij ajeti, në një më-
nyrë, bëhet një lloj vlerësimi mes dy gru-
peve, se cili i ka numëruar më mirë vitet,
që d.m.th. se vlerësimi dhe dhënia e për-
parësisë njërit ndaj tjetrit duhet bërë në
bazë të diturisë dhe jo të supozimit, besi-
mit, afërsisë apo hamendjes. 

Ky tregim i bukur kuranor përshkruan
në formë të shkëlqyer rëndësinë e kohës,
përkatësisht njehsimin e saj. Banorët e
shpellës sapo u zgjuan,  filluan të disku-
tojnë për kohën se sa kishin qëndruar në
shpellë: disa mendonin se kanë qëndruar
një ditë e disa të tjerë mendonin se gjy-
smë dite, prandaj e dërguan njërin nga
mesi i tyre që të blejë diçka fshehurazi,
sepse nuk e dinin që kishin kaluar plot
309 vite. Paaftësia e tyre për ta llogaritur
kohën që kishin qëndruar, bëri që para-
qitja e tyre në mesin e popullit të jetë ab-
surde dhe e pakapshme. Kjo i jep
njerëzimit një leksion të shkëlqyer: sa
herë që njeriu është i paaftë për ta per-
ceptuar kohën në të cilën jeton, çdoherë
do të ndjehet i huaj dhe i dalë mode. Edhe
pse gjithë populli ishin bërë besimtarë,
Allahu përsëri ua mori shpirtin, sepse ata
nuk ishin në gjendje t’i perceptojnë dhe
t’i përvetësojnë të gjitha rrethanat dhe
format e jetesës. 

BESIMI ËSHTË I NJËJTË;
NDRYSHOJNË FORMAT

Tregimi i banorëve të shpellës na
mëson se besimi është i njëjtë, por format
dhe stilet e të jetuarit ndryshojnë në va-
rësi të kohës. Këtu ne myslimanëve na
del një problem serioz në mënyrën se si
ne i qasemi dhe e perceptojmë jetën pro-

fetike të Muhamedit (a. s.). Ka të tillë që
e përziejnë shpirtin e jetës profetike me
formën e saj (- të jetës), prandaj bëjnë
përpjekje që formalitetin e jetës profetike
në mënyrë kopjuese ta bartin në kohën
moderne, gjë që është e pamundur dhe
shumë e gabuar, sepse jeta profetike
duhet të na inspirojë dhe të jetë një vizion
i qartë për formën e sotme të të jetuarit;
kuptohet, aty ku nuk preken themelet
islame. 

Pra, i bie që, ose bashkëkohësinë ta
shndërrojmë në shpellë të errët, ose
shpellën ta bëjmë kandil ndriçues të ba-
shkëkohësisë. 

Kurani i madhërishëm përdor dy folje
për numërimin e gjërave: addun dhe ih-
saun. Fjala e parë (addun) përshin numë-
rimin e rëndomtë, kurse fjala e dytë
(ihsaun) përveç numërimit, përfshin edhe
njohjen e hollësishme të gjërave të nu-
mëruara, mbajtjen mend të tyre.  P.sh.
nëse them unë kam 30 libra, kjo quhet
addun; por, nëse them unë kam 30 libra,
të cilët i kam lexuar një nga një, faqe për
faqe, që flasin për këtë e atë punë, që
kanë këto pozitivitete dhe këto negativi-
tetet etj. etj..., kjo quhet ihsaun. Nëse
pyet për numrin e nëpunësve në një insti-
tucion, dhe të thuhet se janë 180, atëherë
kjo është addun, por nëse të tregohen
edhe cilësitë dhe hollësitë rreth tyre, atë-
herë kjo është ihsaun.ii

Dallimi mes këtyre dy fjalëve shihet
në ajetin kuranor, ku Allahu (xh. sh.)
thotë: “Nëse e numëroni dhuntinë e Alla-
hut (të mirat e një dhuntie), nuk mund ta
njehsoni (duke i njohur imtësisht të gji-
tha mirësitë e saj).” 

Po ashtu, edhe në suren Kehf, “që ta
dimë cili e ka njehsuar (ahsa) më mirë
kohën e qëndrimit në të”, nuk flitet
thjesht për kalkulimin e viteve që qën-
druan në shpellë, por për të ditur gjithçka
që ndodhi ato vite me banorët e shpellës
dhe me vetë popullin e tyre për 309 vite.
Pra, ky ajet flet se cili grup më mirë i ka
numëruar vitet e qëndrimit dhe e ka kup-
tuar gjithë atë që ndodhi në këto 309 vite. 

Gjithashtu, kjo formë e numërimit na
mëson se ne nuk duhet fokusuar thjesht
në kalkulimin e numrave, por të njohim
domethënien e atyre numrave, se çfarë
ato bartin brenda vetes - njësoj siç bëjmë
në festime të përvjetorëve të ndryshme
vetëm duke kalkuluar numra, pa u hedhur
një vështrim të hollësishëm se çfarë në të
vërtetë ato vite kanë në brendinë e tyre. 

Qëndrimi i banorëve të shpellës është
përdorur me foljen lebithe. Po ashtu, për
qëndrimin Kurani e përdor edhe fjalën

Zgjim për shekuj me radhë 
për besimtarët

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF 

Ballafaqimi me të keqen e organizuar (pushtetin) është kontributi maksimal që
mund ta japë njeriu në jetën e vet. Djelmoshat e shpellës nuk kishin hapësirë

veprimi më shumë dhe nëse vepronin ende, do të ekzekutoheshin. Prandaj Allahu
(xh. sh.) i zgjoi pas treqind viteve, për të korrur frytin e mundit të tyre.
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mekethe, e cila është përdorur në trajtën
emërore në ajetin e tretë të po kësaj su-
reje, ku dhe është shtjelluar gjerësisht.
Këtu do ta bëjmë dallimin mes këtyre dy
foljeve: mekethe në Kuran përdoret për
qëndrim në vend, kurse lebithe përdoret
për qëndrim në kohë. Ky konstatim është
sjellë nga përdorimi i këtyre fjalëve në të
gjithë Kuranin. Ky dallim flet për fokusin
e qëndrimit të tyre në shpellë, ku synim
nuk ishte shpella (vendi), por koha e qën-
drimit në të. 

FITOJNË ATA QË E KALKULOJNË
KOHËN

Në këtë ajet koha është përfaqësuar
me fjalën emedun. Gjuha arabe kohën e
shpreh me shumë leksema; më të përdo-
rura janë zemanun, ebedun, meden, de-
hrun, muddetun, vaktun etj. Këto janë
emrat që flasin për kohën si koncept të
përgjithshëm, kurse emrat që mbulojnë
një interval apo gjendje kohore të cak-
tuar, janë shumë në gjuhën arabe. Lek-
sema më e afërt me fjalën emedun është
ebedun, si në aspektin semantik-leksikor,
ashtu edhe në atë fonetik, sepse dallohen
vetëm me një tingull. “Këto dy fjalë janë
të përafërta. Ebedun shpreh një interval
kohor të pacaktuar dhe nuk kombinohet

me fjalë të tjera, kurse emedun është in-
terval kohor i panjohur apo i njohur kur
fjala emedun vjen e kombinuar me fjalë
të tjera.”iii Po ashtu, dallimi mes emedun
dhe zemanun qëndron në atë se e para
përdoret për synim të caktuar, kurse e
dyta përdoret për parim dhe synim të cak-
tuar, prandaj disa kanë thënë se emedun
është shumë e përafërt me medan, e cila
kryesisht përdoret për synim.iv

Prej gjithë kësaj që u shtjellua, vëre-
hen dy kuptime kryesore të fjalës eme-
dun: interval kohor i caktuar e i panjohur
(deri në kohën e diskutimit) dhe: kohë
me synim të caktuar. 

Nëse meditohet vënia e kësaj fjale pi-
kërisht në këtë ajet, atëherë kuptohet se
debati i dy grupeve për banorët e shpellës
ishte me qëllim të caktuar: të njohin
kohën e qëndrimit të djelmoshave në
shpellë. Kjo tregon se çdo debat duhet të
ketë një qëllim të caktuar, asnjëherë nuk
duhet nisur debati pa pasur një synim se
çfarë dëshiron të thuash apo të arrish. 

Kjo ngjarje jep një frymëzim për t’u
zgjidhur enigmat që njeriu i ka në jetën e
vet. Ata e dinin se disa djelmosha kanë
qëndruar një interval kohor në shpellë,
por nuk dinin saktësisht se sa, prandaj
bënë përpjekje për ta gjetur saktësisht atë,
d.m.th. kjo ishte një shtytës i debatit të

tyre. Nëse sot bëjmë një kërkim, hulum-
tim, debat apo aktivitet të caktuar, duhet
të kemi një qëllim të caktuar dhe infor-
macioni i pakët për një çështje duhet të
jetë cytje për ta njohur tërësisht atë. Pra,
në një mënyrë ky ajet kuranor tregon pa-
rimet e debatit dhe të hulumtimit. 

Gjithashtu, nëse i hidhet një vështrim
tërësisë kuptimore të këtij ajeti, atëherë
shohim se në qendër të vëmendjes është
konkurrenca për kalkulimin më të mirë të
kohës, ku Allahu (xh. sh.) thotë: “që ta
dimë se cili grup e njehsoi më mirë kohën
që qëndruan...”, pra, grupi që e kalkulon
kohën më mirë, që e shfrytëzon dhe i cak-
ton asaj një synim të caktuar, ai do të jetë
fitimtar.

i El-Kurtubiu, El-Xhamiu li ahkami el-
Kur’ani – tefsiru el-Kurtubijj, vëllimi X,
Daru el-Kutubi el-Misrijjeti, Kajro: 1964,
fq. 364.
ii Muhammed Ratib Nabulsi, Esmaull-
llahi el-husna, fq. 470.
iii Er-Ragib El-Asfahani, Mufredatu el-
fadhi el-Kur’ani, Daru el-Kalem, Da-
mask: 2009, fq. 88.
iv Er-Ragib El-Asfahani, vep. e cit., fq.
88.

Shkruan: Hfz. Ataullah ef. Aliu

Në nënpjesën “Veprimtaria për të
fituar furnizimin” do të trajtohen
tri ajete nga suret: El-Xhumua,

El-Mulk dhe El-Muzzemil. Një nga krite-
ret rezistuese ndaj fitnes (sprovës) së var-
fërisë është veprimtaria për të fituar
furnizimin. Andaj, Kurani fisnik poten-
con dhe thërret për këtë kriter relevant
dhe rezistues ndaj fitnes së varfërisë dhe

destabilizimit që shkakton ajo.
Në këtë pikë shqyrtohet çështja se

myslimani tërë kohën e ka në dispozicion
për të vepruar për fitimin e furnizimit, me
përjashtim të kohës gjatë faljes së xhu-
masë, respektivisht të kohëve gjatë faljes
së pesë nanazeve ditore;1 se Allahu (xh.
sh.) e bëri tokën të përshtatshme për nje-
riun, përkatësisht për myslimanin që të
veprojë për sigurimin e begative të Tij;
dhe i Madhërishmi duke e ditur nevojën
e njeriut, nuk kërkoi prej tij që  tërë kohën

të bëjë vetëm ibadet shpirtëror/fizik-të
falet,  të lexojë Kuran etj., por i la kohë në
dispozicion edhe për ibadet fizik-që të
veprojë për sigurimin e furnizimit.

Allahu (xh. sh.) thotë:
“E, kur të kryhet namazi, atëherë

shpërndahuni në tokë dhe kërkoni bega-
titë e Allahut, por edhe përmendni shpe-
shherë Allahun, ashtu që të gjeni
shpëtim.”2

Ndërkaq, për ajetin në fjalë Kurtubiu

Kriteret rezistuese ndaj fitnes
së varfërisë

STUDIM

Myslimani i mirëfilltë,  për t’i rezistuar fitnes së varfërisë, duhet praktikuar edhe
një nga kriteret rezistuese: shpenzimi për hir të Allahut të lartmadhëruar. Për

shkak se, vetëm ajo që shpenzohet për hir të Fuqiplotit, mbetet pronë e
shpenzuesit dhe një shpenzim i tillë është në funksion të kriterit rezistues ndaj të

keqes së varfërisë.
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bën komentimin në vijim: Pasi të kryeni
namazin, shpërndahuni mbi fytyrën e
tokës për të fituar dhe për të realizuar ne-
vojat tuaja për jetesë; kërkoni nga furni-
zimi i Tij. Prandaj, Arrak bin Maliku, pasi
që e falte xhumanë, ndalej te dera e xha-
misë dhe lutej: “O Allah, unë iu përgjigja
thirrjes Tënde, i kreva farzet me të cilat
më ke urdhëruar, u shpërndava ashtu siç
më ke urdhëruar, prandaj më furnizo nga
mirësia Jote, meqë Ti je furnizuesi më i
mirë.”3

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar, Ibn Kethiri interpreton: Sipas disa
selefëve, atij që bën shitblerje ditën e
xhuma pas namazit Allahu (xh. sh.) ia
bekon shtatëdhjetë herë.4

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpërmen-
dur Sabuni sjell këtë shkoqitje: Pasi ta
kryeni namazin e xhumasë, shpërnda-
huni mbi faqen e dheut për t’i kryer punët
tuaja për të gjallëruar, kërkoni nga mirë-
sitë, dhuntitë dhe nimetet e Allahut (xh.
sh.), meqë furrnizimi është në mundësinë
e Tij, Ai është që dhuron mirësi, (Ai është
ai) i Cili nuk ia humb mundin punëtorit,
meqë Ai nuk refuzon askënd nga mirësia
e Tij dhe përmendeni e përkujtojeni Al-
lahun e lartmadhëruar në vazhdimësi, që
të keni sukses dhe të jeni të shpëtuar në
këtë botë dhe në Ahiret. Kështu që, nga
ajeti kuptohet se duhet angazhuar me
punë, për të gjallëruar, para kohës së na-

mazit të xhumasë dhe pas kohës së saj.
Gjithashtu, kuptohet se furnizimi është në
posedimin e Zotit të madhërishëm, por
njeriu duhet t’i hulumtojë shkaqet për fi-
timin dhe posedimin e tij5.

Në Kuranin adhimushan thuhet:
“Ai është që juve tokën ua bëri të

përshtatshme, andaj, ecni nëpër pjesë të
saj dhe shfrytëzoni begatitë e Tij, meqë
vetëm tek Ai është e ardhmja.”6

Prandaj, për ajetin e lartshënuar Sh.
Ahmeti shtron këtë sqarim: Allahu (xh.
sh.) përmend të mirat e Tij, të cilat i kri-
joi për t’i shfrytëzuar njerëzit siç është
toka e të cilën e bëri të përshtatshme për
të ecur mbi të e për të hulumtuar e kër-
kuar furnizimin. Ndaj, Omeri (r. a.) një
ditë kaloi pranë disa njerëzve të cilët rri-
nin dhe bisedonin, të cilët i pyeti: “Kush
dhe çka jeni?” Ata iu përgjigjën: “Jemi të
mbështetur në Zotin!” E, Omeri në kua-
dër të ajetit në fjalë, u tha: “Jo, ju jeni
barrë e të tjerëve; i mbështetur është ai që
e hedh farën në tokë dhe ia beson Zotit!”
Si toka, edhe qielli janë krijuar për dobinë
e njeriut - në tokë bëhen të mbjellat e bi-
mëve të ndryshme, e nga qielli zbret shiu
për të mbirë, për t’u rritur dhe për të
dhënë fryte, që t’i shfrytëzojë njeriu.
Megjithatë, toka mund të dridhet, nga
qielli mund të vijë stuhi e tmerrshme,
nga të cilat pëson njeriu, mirëpo këto janë
masa ndëshkuese dhe edukuese për fajin

e njeriut, respektivisht të myslimanit,
prandaj myslimani i mirëfilltë në kontu-
nuitet duhet të jetë i matur në veprimet e
tij e njëherit duhet mbështetur dhe kër-
kuar mbrojtjen e Allahut (xh. sh.)7.

Në Kurani qerim thuhet:
“Zoti yt e di se ti dhe një grup i atyre

që janë me ty kaloni në adhurim më pak
se dy të tretat e natës ose gjysmën e saj,
a një të tretën e saj. Allahu e di gjatësinë
e natës dhe të ditës dhe Ai e diti që ju nuk
do mund t’i përmbaheni asaj, andaj jua
lehtësoi juve, pra faluni duke lexuar
Kuran sa t’ju vijë më lehtë prej namazit.
Ai e diti se nga ju do të ketë të sëmurë dhe
të tjerët që gjallërojnë nëpër tokë duke
kërkuar nga begatitë e Allahut, e dhe të
tjerë që luftojnë në rrugën e Allahut, pra
faluni dhe lexoni sa të jetë më lehtë për
Të dhe kryejeni me rregull faljen, jepne
zeqatin, huazoni (jepni sadaka) për hir të
Allahut, hua të mirë – se, çka të përga-
titni për veten tuaj prej të mirave, atë do
ta gjeni tek Allahu edhe më të mirë, dhe
shpërblim më të madh, e kërkoni falje
prej Allahut, se Allahu është mëkatfalës,
mëshirues!”8

Së këndejmi, në bazë të ajetit të si-
përshënuar Sabuni bën komentimin:
Meqë një periudhë namazi e natës ishte
obligim për Muhamedin (a. s.) dhe për
sahabët, Allahu (xh. sh.) për shkak të vë-
shtirësive të një adhurim të tillë e lehtësoi

myslimanin nga kjo barrë dhe e shëndrroi
në adhurim vullnetar (nafile ose te-
tavvu’), për arsye se duhet vepruar dhe
dhënë mund për të kërkuar dhe fituar fur-
rnizimin e lejuar për të mbajtur veten dhe
familjen.9

Për ajetin e lartënënvizuar, Hazini in-
terpreton: Ata që udhëtojnë jashtë vendit
për fitim,  kërkojnë furnizimin e Allahut
Fuqiplotë; e ato janë dobia, suksesi dhe
fitimi.10

Ndërkaq, në kontekst të ajeteve në
shtjellim, arrihet të kuptohet se mysli-
mani i mirëfilltë për t’i rezistuar sprovës
së varfërisë duhet praktikuar kriterin e
veprimtarisë për të siguruar furnizimin,
i cili është njëri prej kritereve rezistuese
ndaj fitnes në fjalë. Andaj, nëse mysli-
mani dëshiron të mos ballafaqohet me
sprovën e varfërisë, le të falë namazin me
rregull, le të veprojë për të siguruar fur-
rnizimin dhe begatitë e Allahut (xh. sh.),
le të përmend Allahun e lartmadhëruar11,
le të japë zeqatin dhe sadakanë për hir të
Allahut (xh. sh.) dhe në këtë mënyrë i re-
ziston fitnes së varfërisë; në të kundërtën
dështon.

Mirënjohja ndaj dhuntive të Alla-
hut (xh. sh.)

Në këtë nëndarje për analizë kemi një
ajet nga surja: Ibrāhim.

Mirënjohja ndaj dhuntive të Allahut
(xh. sh.), gjithashtu është një nga kriteret

rezistuese ndaj fitnes së varfërisë. Dobia
e mirënjohjes në fjalë qëndron në atë se
Allahu i lartmadhëruar e bëri shkas për
t’u shtuar e mira.

Në këtë nënpjesë shtjellohet çështja
se nëse myslimani është mirënjohës ndaj
një begatie të caktuar, ajo i shtohet; e
nëse është bukëshkalë, pason dënimi.

Në Kuranin e madhërishëm thuhet:
“Dhe (pëkujtoni) kur Zoti juaj njoftoi

bindshëm: ‘Nëse falënderoni, do t’ua
shtojë të mirat, e nëse përbuzni, s’ka dy-
shim, dënimi Im është i vështirë!’”12

Ndaj, në kontekst të ajetit në fjalë Et-
tibrisiu bën shkoqitjen në vijim: Nëse jeni
mirënjohës dhe falënderues ndaj dhun-
tive të Mia, ua shtoj ato. Çdo adhuruesi
(abdun), të cilit i jepet një dhunti, që e
ndien në zemrën e tij si dhunti nga Allahu
i Madhërishëm, që falënderon Atë me
gjuhën e tij, ende para se të përfundojë
fjala e tij, Allahu (xh. sh.) urdhëron që atij
t’i shtohet dhuntia. E, po qe se e kundër-
shtoni dhe e mohoni burimin e saj, e nuk
e njihni si vlerë Timen ndaj jush, nuk ka
dyshim se ndëshkimi Im është i ashpër
ndaj atij që mohon  dhe refuzon ato
dhunti.13

Për ajetin e sipërnënvizuar, S. Kutbi
ofron këtë shpjegim: Mirënjohja është
një vlerë mes vlerave, një shkak nga
shkaqet e begatisë, mirëpo ajo siç është
obligim personal, është edhe obligim
shoqëror. Kështu që, nuk mjafton që ajo
të bëhet vetëm deklarativisht,  por njëhe-
rit kjo dhunti duhet investuar për dobinë
e njeriut brenda kornizave që ka lejuar
Allahu (xh. sh.).  Pra, duhet ndihmuar in-
dividi, familja dhe shoqëria e gjer në
nivel të Ummetit.14

Mirëpo, nëse veprohet në të kundër-
tën, kjo do të thotë se bëhesh mohues i
dhuntive të lartshkruara, e me atë rast Al-
lahu (xh. sh.) të shijon varfërinë dhe fit-
nen (destabilizimin) e saj. E, sa u përket
atyre që i kanë të hapura derët e furnizi-
mit, ata janë në hall (ibtilaun) me ato
dhunti, e ky është rrezik më i madh se sa
një goditje e tmerrshme. Nuk janë të
rrallë, qoftë individë, familje apo shoqëri,
që janë pasanikë të fortë, megjithatë je-
tojnë në mjerim, në sëkëlldi e pa shpresë.
Pra, kjo është forcë pa shpresë dhe pa
shpëtim - pasuri pa kënaqësi, ndaj, kjo
është goditje dhe telash.15

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur,
El-Meragi bën sqarimin: Vërtet mirën-
johja ndaj Allahut të lartmadhëruar për
furnizim i hap horizontet për të njëjtin;
kush është mirënjohës për dhuntinë e
shëndetit, i shtohet ajo e kështu me radhë.
Ndërkaq, ai që bëhet mohues i dhuntive,
në këtë botë do të ndëshkohet me mo-

sposedimin e tyre, e në botën tjetër do të
ketë ndëshkim të paparë.16

Së këndejmi, për ajetin në fjalë Kur-
tubiu bën komentimin në vijim: Ajeti në
trajtim është test se pikërisht mirënjohja
ndaj dhuntive të Allahut (xh. sh.) është
shkak për t’i shtuar llojet e të mirave.17

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpërmen-
dur, Sh. Ahmeti sjell këtë sqarim: Allahu
i lartmadhëruar e informon besimtarin
mysliman se mirënjohja ndaj dhuntisë së
caktuar,  të cilën ia ka dhuruar Ai, është
dëshmi dhe garanci jo vetëm për posedi-
min e saj, por edhe për shtimin dhe bere-
qetin e saj; e nëse e mira e caktuar
refuzohet e përbuzet, Allahu (xh. sh.) ia
merr përbuzësit e ia jep tjetrit, e përbu-
zësi mund të përjetojë ndëshkim edhe në
këtë botë, e edhe në botën tjetër të dëno-
het me xhehenem.18

Për ajetin në fjalë, Shevkani   bën ko-
mentimin në vijim: përkujtoni të mirat e
Allahut të lartmadhëruar që ua dhuroi,
përkujtoni atë që ua shpalli, andaj, nëse
jini mirënjohës ndaj të mirave të dhuruara
do t’ua shtojë njëra pas tjetrës, ose do t’ua
shtojë respektin ndaj Meje, ose do t’ua
shtojë shpërblimet, e nëse bëheni mo-
hues, dënimi Im është i ashpër19.

Kështu që, në kuadër të ajetit të si-
përtheksuar, Ibn Kethiri shpjegon: Zoti
juaj ju bëri me dije për premtimin e Tij,
se nëse jeni mirënjohës ndaj dhunitive,
do t’ua shtojë ato; e nëse bëheni bukë-
shkalë ndaj tyre; dënimi Im do të realizo-
het, duke ju privuar nga të mirat, për
arsye se i përbuzët ato.20

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur,
Xhelalejni bën sqarimin: Ju njoftoi Zoti
juaj se nëse jeni mirënjohës ndaj dhun-
tive të Mia me besim dhe nënshtrim, do
t’ua shtoj ato, e nëse jeni përbuzës ndaj
tyre me mosbesim e mëkate, ndëshkimi
Im ndaj jush do të jetë i tmerrshëm.21

Kështu, pra, për ajetin e sipërnënvi-
zuar Sheh Zade ofron këtë shpjegim: E
kur u shpalli Zoti juaj, o Beni Israil, nëse
jeni mirënjohës për të mirat e dhuruara
ndaj juve, siç janë shpëtimi, imani dhe
veprat e mira, do t’ua shtonim dhuntitë
njëra pas tjetrës; e nëse nuk jeni mirënjo-
hës e bëheni arrogantë e përbuzës, do t’ju
dënoj tmerrshëm për përbuzjen që bëni.22

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar, Ibn Xhuzeji ofron interpretimin si
duket: Është e mundur që me sintagmën
“dhëniet e shtuara” (Zijade) nënkuptohen
të mirat e kësaj bote, ose shpërblimet në
Ahiret, ose është fjala për të dyjat, në këtë
botë dhe në botën tjetër; është e mundur
të mendohet në mosmirënjohjen ndaj
dhuntive ose për mohimin (kufrin), mi-
rëpo mendimi i parë është më i fuqishëm
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(erxheh), meqë ka të bëjë me mirënjoh-
jen (shukr).23

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpërmen-
dur Sabuni sjell këtë shkoqitje: Përkuj-
toni dhe përmendeni atë që ju shpalli Zoti
juaj në të cilën nuk ka dyshim se nëse jeni
mirënjohës ndaj dhunitve të Mia, do
t’jua shtoj të mirat; e nëse i përbuzni ato
me mosbesim e mëkate, ta dini se dënimi
Im është i tmerrshëm – pra, kërcënoi me
dënim për mosbesim, ashtu siç premtoi
shtimin e të mirave për mirënjohje ndaj
Tij.24.

Ndërkaq, në korrniza të ajetit në
shkoqitje mund të rezultohet se mysli-
mani i formuar për t’i rezistuar sprovës
së varfërisë, duhet praktikuar edhe një
nga kriteret rezistuese ndaj fitnes së var-
fërisë e që është mirënjohja (hamdi) ndaj
dhuntive të të lartmadhëruarit. Andaj,
nëse dëshirojmë t’ia sigurojmë vetes
dhuntitë në fjalë, le ta ushtrojmë kriterin
e lartshënuar, përndryshe një sprovë të
tillë do ta përjetojmë, por është e mundur
të marrë edhe dimensionin e dënimit.

Shpenzimi për hir të Allahut të lar-
tmadhëruar

Në këtë nënkapitull për lëvrim kemi
gjashtë ajete nga suret: El-Bekare, Sebe’,
Fātir, El-Hadid dhe Et-Tegābun.

Njashtu, nga kriteret rezistuese ndaj
fitnes së varfërisë është shpenzimi për hir
të Allahut të madhërishëm, gjë të cilën
Kurani qerim jo vetëm që e potencon, por
urdhëron dhe nxit për të.

Në këtë nëndarje shqyrtohet çështja
se myslimani çfarëdo që jep, për vete e

ka, nëse e jep në emër të Madhit Allah
dhe kurrsesi nuk dëmtohet; myslimani
duhet me qenë i vetëdijshëm se Allahu
(xh. sh.) është Ai që jep furnizim të be-
gatshëm dhe që e pakëson, e njëkohësisht
e bën kompensimin për pjesën e dhënë në
emër të Tij; myslimani i informuar bega-
titë që i posedon, ai nga ato shpërndan
fshehurazi dhe haptazi - një gjë të tillë e
bën duke shpresuar në plotësimin dhe
shtimin e fitimit; se ai që i huazon të Ma-
dhërishmit, Ai ia shumëfishon atë dhe ka
shpërblim të mirë; dhe nëse i huazohet
Allahut (xh. sh.), ajo kompensohet, meqë
Ai është mirënjohës, e njëherit dorëdhë-
nësit i falen edhe gabimet.

Në Kuranin famëlartë thuhet:
“Nuk është obligim yti (Muhamed)

udhëzimi i tyre (në rrugë të drejtë), Al-
lahu e shpie në rrugë të drejtë ate që do.
Çkado që të jepni nga pasuria, e keni për
veten tuaj, po mos jepni për tjetërkë, por
vetëm për hir të Allahut, e çkado që t’u
jepni të tjerëve nga pasuria, ajo do t’u
kompensohet në mënyrë të plotë duke
mos ju dëmtuar.”25

Kështu, pra, për ajetin në fjalë, Ab-
dulfetahi ofron shkakun e zbritjes së tij:
Një grup i myslimanëve kishin lidhje fa-
miljare me jehudët dhe u jepnin atyre të
mira materiale para se ta kishin pranuar
Islamin. Mirëpo, pasi që e pranuan Isla-
min, fjala është për grupin e myslima-
nëve, nuk u vinte mirë për t’u dhënë
jehudëve dhe dëshironin që edhe ata ta
pranonin Islamin.26

Sipas Ibn Xhubejrit,  grupi në fjalë u

jepte të mira materiale të varfërve që  e
kishin pranuar pushtetin islam (ehludh-
dhim-meti). Ndaj, meqë ishin shtuar var-
fanjakët myslimanë, Pejgameri    (a. s.) e
kishte ndaluar dhënien e të mirave mate-
riale atyre që e kishin pranuar pushtetin
islam, me dëshirë që edhe ata ta pranojnë
Islamin. Kështu që, pasi zbriti ajeti në
fjalë, u vazhdua t’u jepen të mira mate-
riale ehludh-dhim-mive27.

Në kuadër të ajetit të lartpërmendur,
Hazini bën sqarimin si duket: Atë që e
jepni dhe e shpërndani nga pasuria në rru-
gën e Allahut fuqiplotë, pra duke kërkuar
kënaqësinë e Tij, i bëni dobi vetes28.

Kështu që, në kuadër të ajetit të si-
përtheksuar, Sh. Ahmeti shpjegon: Mu-
hamedi (a. s.) është i obliguar për t’u
përcjellë njerëzve atë që atij iu shpall, e
nuk është i obliguar për t’i vënë njerëzit
në rrugë të drejtë, meqë një gjë e tillë
është në kompetencat e të Madhit Allah.
Andaj, atyre që Ai ua jep të mbarën, pa-
surinë e tyre e japin aty ku është pëlqimi
i Tij, e japin aty dhe atyre që bëjnë për-
pjekje për të kontribuar për punë të mbarë
e të dobishme në kuadër të fesë, e që nuk
u mbetet kohë e as energji për t’u marrë
me ndonjë punë për ekzistencën perso-
nale dhe familjare.29

Në kontekst të ajetit në fjalë, mund të
nxirret konkluzioni se dobia e fryteve të
shpenzimit për në këtë botë është zëven -
dë simi dhe kompensimi, meqë shpenzue-
sve Allahu i madhërishëm po në këtë botë
u ofron kompensim për atë që kanë
shpenzuar. 

Në Kuranin fisnik thuhet:
“Thuaj: “S’ka dyshim se Zoti im

është Ai që jep furnizim të begatshëm atij
që do nga robërit e vet dhe Ai ia pakëson
atij, e çkado që të jepni, Ai e kompenson
atë dhe Ai është dhuruesi më i madh.”30

Së këndejmi, në bazë të ajetit të si-
përshënuar, Sabuni bën komentimin si
duket: O Muhamed, thuaj se Zoti im i jep
furnizim të begatshëm atij që do nga kri-
jesat e Tij dhe, ia pakëson atij që do, por
mos u përdhosni me atë pasuri që ju ka
begatuar, ndaj atë që jepni për hir të Al-
lahut të lartmadhëruar, shumë qoftë ose
pak, Ai  ua kompenson që në këtë botë
ose në botën e ardhshme, meqë dhënien
dhe kompensimin e Tij nuk mund ta për-
thekojë llogaria njerëzore.31

Për ajetin e lartpërmendur Sh. Ahmeti
sjell këtë shkoqitje: Pasanikët do të duhej
të shpenzonin për në rrugën e Zotit (xh.
sh.), meqë Ai do t’ua kompensojë atë, e
jo të përpiqen të mohojnë faktet e Tij.32

Kështu që, në kuadër të ajetit të si-
përtheksuar Ibn Kethiri shpjegon: Sado
që të shpe n zo ni për atë që jeni urdhëruar,
Ai në këtë botë ua kompenson me zëve -
n dësim, e në Botën tjetër ua kompenson
me shpërblime e të mira.33

Sa i përket çështjes se ata të cilët
shpenzojnë në rrugën e Allahut të lar-
tmadhëruar, Ai ua kompenson, për një gjë
të tillë Pejgamberi (a. s.) thotë: “Nuk ka
ditë në të cilën zgjohen robërit, pos që dy
engjëj zbresin e njëri prej tyre thotë: ‘O
Allah, atij që shpenzon kompensoja,’
ndërkaq, tjetri thotë: ‘O Allah, koprracin

falimentoje’.”34

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar, mund të vihet në përfundim se be-
simtari është në dijeni për premtimin e
Allahut (xh. sh.), se për atë që Ai dëshi-
ron i hap shtigjet e furnizimit, e për atë
që Ai dëshiron i mbyll shtigjet. Është në
dijeni se Ai është furnizuesi më i mirë, se
çkado që të shpenzojë për hir të Tij i
kompensohet. Ndërkaq, pas gjithë kësaj
habia më e madhe do të ishte që besimtari
përsëri mos të mbledh forcë për të shpen-
zuar në rrugë të Allahut të madhërishëm.
Po ashtu, i bëhet me dije se të shpenzua-
rit në rrugën e të madhit Allah është tregti
profitabile që bëhet me Atë, dhe shkas
prej shkaqeve për begati dhe të shtuarit e
vlerës.

Në Kuranin famëmadh thuhet:
“Ata që lexojnë librin e Allahut, që e

falin namazin dhe nga begatitë që Ne u
kemi dhënë japin fshehtazi e haptazi, ata
shpresojnë në një fitim që kurrë nuk hum-
bet. Që Ai (Allahu) do t’ju plotësojë
shpërblimin e tyre, e edhe do t’ju shtojë
nga mirësia e Tij, vërtet Ai është mëkat-
falës dhe shumë dhe shumë mirënjo-
hës.”35

Për ajetin e sipërpërmendur Abdulfe-
tahi shtron shkakun e zbritjes së ajetit36. 

Ajo që pritet tek Allahu (xh. sh.)
është më e dobishme se ajo që shpen-
zohet

Përcillet nga Ibn Abbasi se ajeti i ku-
shtohet Husejn ibn El-Harith ibn Abd

Menaf El-Kureshi-ut. (Transmeton: Ab-
dulgani ibn Seid Eth-Thekafi-në Tefsirin
e tij)37

Në bazë të ajeteve të sipërshënuara,
S. Kutbi bën komentimin si duket: Për të
kuptuar porosinë e Kuranit famëlartë,
s’do mend se gjatë leximit nevojitet ana-
lizë e mirëfilltë, që të përfitojmë për-
shtypjen dhe ndikimin e tij. Pas kësaj
pason veprimi dhe përcjellja e tij, pastaj
kryerja e namazit, shpenzimi fshehurazi
dhe haptazi dhe, të shpenzuarit për një
fitim që kurrë nuk humbet. Gjithashtu,
duhet ditur se ajo që i pret tek Allahu (xh.
sh.) është më e dobishme se ajo që shpen-
zohet, se bëhet një tregti që garanton fiti-
min dhe profitin, se bashkëpunojnë me
Allahun Një. E, profitin e këtij bashkë-
punimi s’ka send që e ndal; pra, të gjitha
këto që u përmendën, janë të mira dhe
vlera të Krijuesit të Përgjithshëm.38

Prandaj, për ajetet e lartshënuara Sh.
Ahmeti shtron këtë sqarim: Në këto ajete
potencohen shtatë çështje: leximi i Kura-
nit qerim, falja e namazit, dhënia e pasu-
risë aty ku është pëlqimi dhe kënaqësia e
Allahut të lartmadhëruar, shpërblimi i
merituar, shpërblimi i dhuruar, falja e ga-
bimeve dhe mirënjohja e Allahut (xh. sh.)
ndaj adhuruesit të Tij. Ndaj, një mysli-
man që lexon Kuran dhe vepron sipas tij,
i fal pesë kohët namaz, jep nga pasuria e
tij për në rrugën e drejtë (sirati muste-
kim), e merr shpërblimin e merituar,
shpërblimin e dhuruar nga i Madhi Allah,
ka falje të gabimeve, dhe ndaj tij është
mirënjohës Allahut (xh. sh.).  Kështu që,
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për të gjitha këto mirësi myslimani duhet
të vrasë mendjen, e në veçanti për atë të
fundit: i Madhi Zot është mirënjohës ndaj
robit të Tij!39

Në fjalët e Allahut (xh. sh.) thuhet:
“Kush është ai që i huazon Allahut

një hua të mirë e që Ai t’ia shumëfishojë
atë dhe ai ka një shpërbllim të mirë.”40

Në kontekst të ajetit në fjalë, Kurtu-
biu bën shkoqitjen në vijim: Kurani adhi-
mushan udhëzon në shpenzim për hir të
Zotit (xh. sh.) dhe të njëjtin e quajti hua-
zim, e ai që shpenzon për hir të Tij, Ai ia
kthen shumëfish, mes shtatë e deri në
shtatëqind, dhe aq sa Ai të dëshirojë për
t’ia shumëfishuar.41

Kështu, pra, për ajetin e sipërnënvi-
zuar Raziu ofron këtë shpjegim: Kurani
qerim i inkurajon besimtarët për të shpen-
zuar në rrugën e Allahut (xh. sh.).  Disa
thanë se qëllimi është për t’u shpenzuar
ajo që është obligative, e disa të tjerë
mendojnë se kjo ka të bëjë me atë që nuk
është obligative (tetavvuat). Mirëpo, më
afër realitetit është që të jenë të pranue-
shme edhe njëra edhe tjetra. Kuptimi i
huazimit është që të ketë shpirtdëlirësi
dhe përmes saj të kërkohet kënaqësia e
Allahut të lartmadhëruar. Prandaj, Allahu
(xh. sh.) ka siguruar për ta huazim, i cili
përbëhet prej dy elementeve: a) shumëfi-
shimin e pasurisë pronarit të saj; dhe b)
shumëfishim edhe në shpërblim.42

Në bazë të ajetit të sipërshënuar, Sh.
Ahmeti bën komentimin si duket: Pasu-
ria, e edhe çdo send në këtë gjithësi, janë
të Allahut të lartmadhëruar, mirëpo është
rregull i kësaj bote që pasuria të trashë-
gohet brez pas brezi; meqë është kështu,
atëherë myslimanit të mirëfilltë  nuk i
përket me qenë egoist e vetëm ta tubojë
pasurinë, por ai duhet ta japë për ta ngri-
tur fjalën lailahe il-lellah e, për një ve-
prim të tillë do t’i shumëfishohet me
shpërblime prej Allahut (xh. sh.).  Shpër-
blimi në fjalë, për myslimanin e përpiktë
e neutralizon tmerrin e xhehenemit. Po
si? Meqë edhe myslimani do të kalojë
pranë xhehenemit, e me atë rast mysli-
manit i shndritë drita nga të gjitha anët,
kjo është një, dhe, e dyta, lajmërohet se
është i shpëtuar. Ndaj, këto dy momente
madhore myslimani i përjeton si shpër-
blim për atë që shpenzoi në rrugën e të
madhit Allah43.

Në fjalët e të Madhërishmit thuhet: 
“Nëse Allahut i huazoni diçka të

mirë, Ai juve ua shumëfishon atë dhe ju
fal; Allahu është shumë mirënjohës, i
butë.”44

Ndërkaq, për ajetin në fjalë Ibn Ke-
thiri bën komentimin në vijim: Adhurue-
sit këshillohen që të shpenzojnë për të

varfërit, për skamnorët dhe nevojtarët. Në
të njëjtën kohë u bëhet me dije se ata sa të
shpenzojnë në rrugë të mbarë, po aq Al-
lahu fuqiplotë ua shumëfishon, e Ai për
pakicë shpërblen me shumicë.45

Për ajetin e lartnënvizuar Sabuni in-
terpreton: Nëse jepni dhe shpërndani në
rrugën e Allahut të madhërishëm me
zemër dhe fe të kulluar, Ai jua shumëfi-
shon shpërblimin, jua shlyen gabimet,
meqë Ai është mirënjohës ndaj mirëbërë-
sit dhe ka mirëkuptim ndaj adhuruesve e
nuk shpejton me ndëshkim, përkundër
mëkateve dhe gabimeve të shumta të
tyre.46

Si rrjedhojë, në suaza të ajeteve në
shqyrtim, vihet në përfundim se mysli-
mani i mirëfilltë për t’i rezistuar fitnes së
varfërisë, duhet praktikuar edhe një nga
kriteret rezistuese ndaj sprovës së lar-
tpërmendur, e që është shpenzimi për hir
të Allahut të lartmadhëruar. Për shkak se,
vetëm ajo që shpenzohet për hir të Fuqi-
plotit, mbetet pronë e shpenzuesit dhe një
shpenzim i tillë është në funksion të kri-
terit rezistues ndaj të keqes së varfërisë,
përndryshe sprova në fjalë do të përjeto-
het; nëse shpenzohet për hir të Allahut
(xh. sh.), qoftë ajo materiale, shpirtërore-
diturore,47 shpenzimi nuk ia pakson pa-
surinë pronarit të tij, përkundrazi ia
shton,  për arsye se i madhi Allah48 ia
kompenson; shpenzimi për hir të Lar-
tmadhëruarit bëhet fshehurazi dhe hap-
tazi, e në të njëjtën kohë për shpenzuesin
nuk është mëkat të shpresojë në shtimin
dhe plotësimin e fitimit; të shpenzuarit
për hir të Allahut (xh. sh.), si kriter rezi-
stues ndaj fitnes së varfërisë, konsidero-
het si huazim ndaj Tij, e Ai jo vetëm që ja
shumëfishon atë huazim, por edhe e
shpërblen për një gjë të tillë; dhe çkado
që të shpenzohet në emër të Madhëri-
shmit, konsiderohet huadhënie ndaj Tij,
e për një akt të tillë shpenzuesit jo vetëm
që i bëhet kompensimi,  por edhe më
shumë se kjo - i falen edhe mëkatet.
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Shkruan: Prof. dr. Vebi Xhemaili

Një periudhë 51-vjeçare ndoshta
nuk është e mjaftueshme për
t’i analizuar tërësisht dhe drejt

ngjarjet e viti 1968, megjithatë ca për-
fundime rreth proceseve gjyqësore–poli-
tike të anëtarëve të organizatave dhe të
grupeve ilegale vetvetiu imponohen për
t’i konsideruar ato si të drejtuara kundër
një popullate e cila që më herët kishte
gjakuar lirinë.  

Në vijim do të analizojmë proceset
gjyqësore–politike, të cilat morën hov
pas demonstratave të vitit 1968, atëherë
kur rrugët e Kosovës u mbushën me të

reja e të rinj, me nxënës e studentë, me
fshatarë e intelektualë, shumica e të ci-
lëve energjinë më të madhe kreative do
ta lënë nëpër burgjet e kazamatet jugo-
sllave. Periudha pas vitit 1968 në Kosovë
do të mbetet e shënuar edhe si periudhë e
gjyqësisë së çeliktë, apo si kohë e sundi-
mit të politikës së ashpër ndëshkuese të
ish-Jugosllavisë. Nga metodat e provuara
në Kosovë nuk lihej anash kurrë Tetova.

Se proceset gjyqësore politike nuk ki-
shin të ndalur edhe para  vitit 1968, dë-
shmon e dhëna se ato ishin organizuar më
1945 dhe më 1947 kundër grupeve e anë-
tarëve të NDSH-së; më 1948, kundër
grupeve informbyroistë, më 1954 kundër

personave për armëmbajtje; më 1960,
kundër grupeve intelektuale që kundër-
shtonin paralelet në gjuhën turke dhe
shumë e shumë të tjera. Mirëpo, demon-
stratat e vitit  1968  shfrytëzohen si alibi
për të hedhur në burg gati një të tretën e
popullsisë shqiptare që jetonte në Jugo-
sllavi e në veçanti pushteti u shpalli luftë
intelektualëve shqiptarë.i

DEMONSTRATAT PAQËSORE, “VEPRA
TË RËNDA PENALE”

Si vepra të rënda penale politike gjatë
kësaj periudhe pushteti serb i konside-
ronte demonstratat paqësore, manifesti-

Intervenime brutale 
kundër Lirisë         

DEMONSTRATAT E TETOVËS 1968 - DËSHMI TË REJA (3)

Në Kosovë e në Maqedoni (sot: të Veriut) rreth 70 mijë shqiptarë janë dënuar me
kundërvajtje dhe me burgim të rëndë deri në 15-20 vjet, ndërsa nëpër duart e policisë

kanë kaluar mbi 700 mijë veta. Nga kjo mund të konkludohet se çdo i treti shqiptar
përjetoi “kontaktin“ e afërt me policinë, qoftë nëpërmjet hetimeve, qoftë nëpërmjet

paraburgosjeve e dënimeve për vepra penale, apo edhe për kundërvajtje të karakterit
politik. Për të gjitha këto forma ndëshkuese “u kujdesën“ vetë ligjet jugosllave.
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met politike, kërkesat e drejta të studen-
tëve, të cilët në mënyrë të drejtë dhe të
argumentuar kërkonin zgjidhjen e statusit
politik të shqiptarëve dhe të Kosovës. Një
shpërthim i tillë masiv e demonstrues i
pakënaqësisë popullore ishte vetëm pa-
sojë logjike e plotësimit të pjesshëm të
kërkesave të studentëve nga ngjarjet e
vitit 1968, kur me mjeshtëri i ishte ikur
realizimit të kryekërkesës së tyre, asaj për
avancimin politiko–juridik të statusit të
Kosovës-Republikë.

Me këtë rast u burgosën rreth 70 mijë
shqiptarë me kundërvajtje dhe me burgim
të rëndë deri në 15-20 vjet, ndërsa nëpër
duar të policisë kaluan mbi 700 mijë veta.
Nga kjo mund të konkludohet se çdo i
treti shqiptar përjetoi “kontaktin“ e afërt
me policinë, qoftë nëpërmjet hetimeve,
qoftë nëpërmjet paraburgosjeve e dëni-
meve për vepra penale, apo edhe për kun-
dërvajtje të karakterit politik. Për të gjitha
këto forma ndëshkuese “u kujdesën“ vetë
ligjet jugosllave. Praktika gjyqësore poli-
tike në Kosovë ka treguar se në të shum-
tën e rasteve ndjekjet dhe ndëshkimet për
këto vepra ndaj shqiptarëve kanë qenë të
paqarta, konfuze dhe të pabaza. Këto gjy-
kime tashmë janë të njohura si fenomen i
ushtrimit të dhunës mbi mendimin e lirë.
Sa herë që shqiptarët u paraqitën me kër-
kesa politike për ta zgjidhur çështjen e
vet kombëtare me metoda demokratike,

pa planifikuar përdorimin e forcës, pa-
suan arrestimet e menjëhershme, interve-
nimet brutale të policisë dhe dënimet e
rënda me heqje lirie deri në 15 vjet.

Dënimet që shqiptoheshin për vepra
penale politike, për nxitjen e urrejtjes të
përçarjes ose të mostolerancës nacionale,
raciale a fetare nga neni 134 i LPJ-së
ishin shumë të larta. Si nen më i për-
shtatshëm për t’i hedhur shqiptarët në
burg është përdorur zakonisht ai 114 (që
do të thotë ‘rrezikim kundërrevolucio-
nar’),  me të cilin shqiptarët dënoheshin
deri në 15 vjet burgim të rëndë. Shpesh
aplikohej edhe neni 133 (për propagandë
armiqësore ) e ndonjë nen tjetër. Disa prej
të burgosurve politikë nga burgjet i nxir-
rnin në arkivole. 

Të gjitha këto burgime u bënë me
pretekstin se, duke marrë pjesë në de-
monstrata dhe duke formuar organizata të
ndryshme ilegale, paskan bërë vepra pe-
nale. Se sa të burgosur kishte dhe sa ka
ende nëpër burgje, shënime të sakta nuk
kanë as organet më kompetente. Shqipta-
rët kanë mundur të burgosen në çdo mo-
ment, në çdo rast dhe në çdo kohë; madje
pa u bërë as farë evidencimi. 

Masa më e parapëlqyer e pushteta-
rëve që aplikuan ndaj intelektualëve
shqiptarë ishte izolimi. Statusin e të bur-
gosurve politikë këta të burgosur nuk e
kishin me dënimet sipas aktgjykimeve të

plotfuqishme gjyqësore, por pa to. Inte-
lektualët shqiptarë u përfshinë edhe në
masën policore “izolim “. Kjo u zbatua
nëpër burgjet e Maqedonisë dhe të Ser-
bisë, së bashku me ritualin e keqtrajtimit
sikur edhe ndaj të burgosurve të tjerë.
Masa e izolimit në të vërtetë ishte një
masë ndëshkuese ndaj intelektualeve për
të cilët dyshohej se ishin ose mund të bë-
heshin armiq të pushtetit. 

INTELIGJENCIA  SHQIPTARE, MES
KUDHRËS DHE ÇEKANIT

Sipas dëshmive të Murteza Bajrak-
tarit nga Gostivari (i njohur si: “Kre-
shnik Pollogu”), ishin privuar nga liria
“intelektualët e rrezikshëm“, duke i mbaj-
tur me muaj të tërë në arrest, pa prova të
fajësisë së tyre politike. Të izoluarit janë
keqtrajtuar dhe torturuar brutalisht nga
shërbimi i sigurimit shtetëror dhe nga per-
soneli i burgjeve. Kështu, inteligjencia
shqiptare e Maqedonisë u ndodh mes ku-
dhrës dhe çekanit: Ajo ose duhej të de-
klarohej për platformën politike të
LKJ-së, të imponuar nga kreu partiak dhe
presidenca jugosllave, ose do të ndodhej
prapa grilave, në izolim e në arrest, në
burg e deportim. Ishte ajo koha kur në
zhargonin politik të burgut të Idrizovës u
fut termi aq i frikshëm “heshtakët”, me
të cilin menjëherë të kualifikonin si të rre-

zikshmin, armik të bashkëjetesës, të vël-
lazërim –bashkimit etj. 

Në krye të kësaj lëvizje gjithmonë
qëndronte Mehmet Gega - deklaron Mur-
teza Bajraktari. “Unë zbatoja urdhrat e
tij me përpikëri, duke mbajtur të gjithë të
burgosurit sa më afër që mos të dështojë
dikush nga masat që ndërmerrnin gardia-
nët e burgut për të bindur dikë që të ba-
shkëpunojë me ta. Rrugë të tretë nuk
kishte, Ndërkaq, oportunizmi i shumicës
barazohej me nacionalizmin dhe me irre-
dentizmin shqiptar. Të gjitha këto bëhe-
shin me paramendim.”

Sipas statistikës krahasuese, në po-
pullsinë e gjithëmbarshme të ish-Jugo-
sllavisë shqiptarët merrnin pjesë me afro
12%, kurse me numrin e përgjithshëm të
të dënuarve politikë me mbi 90%. Sipas
një të dhënë, mesatarja e dënimeve me
burg, që u ishin shqiptuar të rinjve shqip-
tarë për “vepra penale politike“ ishte 7
vjet e një muaj. Nëse kjo mesatare e dë-
nimeve shumëzohej për 3,348 veta që
ishin të dënuar, del se vetëm në këtë pe-
riudhë ndaj shqiptarëve ishin shqiptuar
rreth 23.760 vjet burgim. Nëse këtij
numri i shtojmë edhe rreth 1.232 vjet bur-
gim që u ishin shqiptuar rreth 10.000
shqiptarëve në procedurën kundërvajtë-
sve, del se gjatë kësaj periudhe për vepra
penale politike dhe kundërvajtje politike
ishin shqiptuar gjithsej 24.992 vjet bur-
gim. Në këtë periudhë gjithashtu u dë-
nuan 1.346 ushtarë shqiptarë dhe 63 u
vranë në kazerma: vetëm gjatë vitit 1981
(sipas të dhënave të shtypit ditor). 

Zhvillimi i ngjarjeve pas Plenumit të
Katërt të Brioneve krijoi një atmosferë të
re përgjithësisht në rrjedhat politike në
Jugosllavinë e atëhershme. Ndërkaq, për
popullin shqiptar u shënua përkohësisht
si një çast i zbutjes së ndjekjeve barbare
të organizuara nga pushteti. Prandaj, viti
1968 merret si zhvillim i mëtejmë i akti-
viteteve atdhetare të grupeve dhe organi-
zatave politike që vepronin ilegalisht në
Kosovë dhe Maqedoni. Kjo ishte një
shtytje e re drejt forcimit konkret për çli-
rimin e Kosovës dhe të trojeve të tjera
shqiptare nën sundimin jugosllav. Viti
1968 do të mbetet në histori  për ngjarje
të shumta dhe  jashtëzakonisht dramatike.
Ngjarjet e vitit 1968 janë me plot dome-
thënie. Me plot të drejtë mund të konsta-
tojmë se Kosova dhe trojet tjera shqiptare
gjatë vitit 1968 përjetuan një tërmet të fu-
qishëm, ku i shkëputi njëherë e përgji-
thmonë nga ai komunizmi i fabrikuar pas
Luftës së Dytë Botërore. Kosova, së ba-
shku me trojet tjera shqiptare nën Jugo-
sllavi, po përjetonin një zgjim të ri
kombëtar. 

MBËSHTETJE PËR ADEM DEMAÇIN

Gjatë vitit 1968 kemi demonstratat e
Beogradit, Prishtinës dhe Tetovës. Stu-
dentët e Beogradit kërkonin demokratizi-
min e vendit. Këto kërkesa demokratike
mundësuan për herë të parë mbajtjen e
Simpoziumit mbarëkombëtar për Skën-
derbeun, ku me rastin e këtij 100-vjetori
për herë të parë morën pjesë studiues nga
Shqipëria, Maqedonia dhe shumë vende
të botës.

Përfaqësuesit e inteligjencies
shqiptare të kohës, kryesisht, me vendo-
smëri kishin mbështetur kërkesën e Par-
tisë Gjithëpopullore të Adem Demaçit që
Kosova të ketë status të barabartë me një-
sitë tjera të ish-federatës jugosllave. Kjo
kërkesë e inteligjencies kosovare u për-
krah fuqishëm edhe në demonstratat e Te-
tovës, ku u kërkua edhe bashkimi i
trojeve tjera me Kosovën.ii Këto kërkesa
shqiptare u përkrahën në përgjithësi, ku
kërkohej autonomi për shqiptarët në Ju-
gosllavi dhe Kosova - Republikë në kua-
dër të Jugosllavisë.iii

Situatën në Maqedoni dhe Te-
tovë pas demonstratave më së miri e për-
shkruan shtypi gjerman. Gazeta
”Frankfurter Allgemeine Zeitung” në
shkrimin e saj: “Trazirat e pakicës shqip-
tare në Maqedoni-federalizmi jugosllav
në rrezik”, të datës 27 dhjetor 1968, arrin
t’i përshkruajë ngjarjet pas shtatë ditëve
në Tetovë në mënyrë të argumentuar. Ajo
dëshmon: “Pushteti jugosllav në Tetovë
ndërmori masa të ashpra dhe tejet dra-
stike për diferencim ideopolitik. Respek-
tivisht, largimin nga puna  të punonjësve
arsimorë, të  shumë mjekëve të Qendrës
Medicinale të Tetovës që kishin marrë
pjesë në këto demonstrata.”  Gazeta gjer-
mane këto informata i ka pasur nga Refet
M. Ferati: Në demonstratat e Tetovës u
kërkua bashkimi i pjesës së Maqedonisë
me Kosovën. Me këtë parullë u forcua
kërkesa e brohoritur në Kosovë se kjo
krahinë duhet të bëhet Republikë e pa-
varur në kuadër të Jugosllavisë. Pasi
realizimi i kësaj kërkese duhet t’i tubojë
të gjithë shqiptarët që jetonin në Jugo-
sllavi.” 

Këto kërkesa për kohën ishin të pa-
pranueshme për politikën jugosllave e në
veçanti për shovinistët serbë etj. 

Shtypi botëror u dha një peshë të
madhe ngjarjeve të vitit 1968 në Kosovë
dhe Maqedoni, duke aluduar  me këtë
fakt se  çështja shqiptare  në Jugosllavi
do zgjidhje reale. Po ashtu, pas Luftës së
Dytë Botërore shqiptarët që mbetën nën
sundimin jugosllav u ndanë përsëri në tri
shtete jugosllave: Serbi, Mal të Zi dhe

Maqedoni. 
Edhe pas rënies së Rankoviqit pozita

ekonomike dhe politike  e shqiptarëve
nuk u ndryshua në favor të kërkesave
shqiptare, pasi shovinizmi serbo-sllav ki-
shte marrë hov. Ilija Vakiqi, një funksio-
nar serb i cili mbante pozitë të lartë në
Komitetin Krahinor të Kosovës, pas ple-
numit të katërt kishte deklaruar:  “Ne
shqiptarëve nuk kemi çka t’u japim. Këto
të drejta të veta i kanë fituar gjatë luftës,
së bashku me serbët dhe malazezët.” Pra,
këto ishin momente të reja për pozitën e
rëndë politike të popullit shqiptar në Ju-
gosllavi edhe pas rënies së Rankoviqit.iv

Siç dihet, në Plenumin e Katërt,
në vitin 1966, u përjashtua nga partia al-
banofobi Rankoviq, i cili kishte rënë në
konflikt me politikën titiste. Ndërsa
shqiptarët deri në këtë kohë  kishin për-
jetuar një katrahurë të paparë si në kohën
e Mbretërisë jugosllave: duke filluar nga
viti 1945, kundër shqiptarëve u përdor
forca ushtarake deri në vitin 1947, pastaj
komunistët paramenduan mbledhjen e ar-
mëve; në vitin 1951 fillon lufta kundër
shkollave shqipe... Kjo periudhë e anate-
muar ishte me plot tortura, burgosje, pro-
cese të montuara politike, deri në vitin
1966. 

Nga presionet që ushtronte pushteti
komunist dhe presionet e ndryshme,
vetëm nga Maqedonia u detyruan që mbi
200 mijë shqiptarë të shpërngulen nga
trojet e tyre etnike. Në vend të tyre pu-
shteti komunist në pjesën e Maqedonisë
shqiptare solli maqedonas nga Maqedo-
nia e Egjeut,  Polonia dhe rusë nga Mol-
davia.

Demonstratat e vitit 1968 patën
jehonë të madhe në opinionin ndërkom-
bëtar: u formësua çështja shqiptare dhe
kërkesat e saj për vetëvendosje, me pa-
rullën Kosova -Republikë. Kjo ishte kër-
kesa jetike  e të gjithë shqiptarëve që
jetonin në  Jugosllavi për momentin. Po-
litika komuniste jugosllave, ndërkaq,
shkon edhe më larg: “Për shqiptarët në
Jugosllavi, programi Kosova-Republikë
ishte ajo minimalja, ndërsa ajo maksi-
malja ishte bashkimi i të gjitha trojeve
shqiptare me nënën Shqipëri.”v

Historikun e kësaj gjeneze duhet ta
shikojmë edhe ta analizojmë në mënyrë
më   komplekse. Pasi ajo ngërthen në vete
ngjarje me rëndësi të madhe analitike në
rrugën e popullit tonë. Në Tetovë dhe tre-
vat shqiptare të Maqedonisë populli
shqiptar ishte dhe mbeti  i ngarkuar me
një  kujtesë të rëndë dhe të hidhur histo-
rike që nga vitet 1944-1945, madje edhe
më herët. Këtu hyn dhe vrasja masive e
disa qindra shqiptarëve, duke filluar
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nga fundi i muajit nëntor 1944 dhe fil-
limi i vitit 1945, në “Monopolin ” e du-
hanit në Tetovë, i cili përkohësisht
shërbeu edhe si kamp përqendrimi për
shqiptarët. Këto ngjarje trishtuese kishin
lënë gjurmë të pashlyeshme në populla-
tën shqiptare të kësaj ane. Kujtime të
rënda kishin lënë edhe vrasjet e shqipta-
rëve anekënd Jugosllavisë gjatë vitit
1945, menjëherë pas përfundimit të luf-
tës. Kjo përvojë e hidhur nuk është har-
ruar dhe është bërë një punë e madhe që
me këto dukuri shoviniste të njihet edhe
brezi i ri.

NGJARJE QË SHËNUAN KTHESË NË
KAMPIN KOMUNIST

Burgosjet e shqiptarëve dhe proceset
e montuara politike, të cilat filluan men-
jëherë pas përfundimit të luftës dhe zgja-
tën gjatë gjithë kësaj periudhe, deri në
vitet gjashtëdhjetë-shtatëdhjetë, bënë ndi-
kim të posaçëm në formimin e vetëdijes
kombëtare. Burgosjet e para u bënë në
vitin 1945, ndërsa në vitin 1946 u orga-
nizua gjykimi i parë i montuar në Shkup
i anëtarëve të Partisë Nacionaliste De-
mokratike Shqiptare (NDSH), ku me
vdekje u dënuan Adem Morana, Mehmet
Bushi dhe Qemal Skënderi. Dy të parët u
ekzekutuan, ndërsa i treti u dënua  me 20
vjet burg.  Në këtë proces u dënuan edhe
shumë të tjerë prej 1 deri në 15 vjet burg,

prej të cilëve një numër i madh ishin nga
Tetova. Në vitin 1948, menjëherë pas pri-
shjes së marrëdhënieve me Shqipërinë,
Nexhat Agolli - ministër i Arsimit, dëno-
het me vdekje, ndërsa vëllai i tij, Emal
Agolli, dënohet me burgim të përjetshëm.
Në vitin 1952 pason njëri nga proceset
më të mëdha-i grupit të informbyroistëve
shqiptarë në krye me arsimtarin e Ship-
kovicës, Sadudin Gjura, i cili u dënua me
20 vjet burg. Bashkë me të u dënuan edhe
shumë të tjerë, si: Gani Luma, Sheref
Kazazi, Ismail Siti, Vehbi Lushi e shumë
të tjerë  - që të gjithë nga Tetova. Në vitin
1952 në Tetovë dënohet edhe profesori
Shani Mina dhe arsimtari Qerim Arifi, si
dhe mësuesit Sejdi Misini dhe Hisni Ab-
dullahu - që të dy nga fshati Sllatinë. Në
vitin 1955 me 10 vjet burg dënohet më-
suesi Mehmet Gega, si dhe Muharrem
Jusufi dhe Abdulla Kalishta. Në vitin
1956 me burgime të rënda dënohen disa
intelektualë të atëhershëm, si: Raif Male-
ziu dhe qytetari Hysen Spahiu - që të gji-
thë nga Tetova, ndërsa nga Gostivari u
dënuan: Adnan Agai, Sheraf Agai, Abdy-
lazis Taravari, vëllezërit Naxhi dhe Me-
vaip Purde.        

Të gjitha këto procese politike kundër
shqiptarëve, që në thelb shprehin politi-
kën antishqiptare të pushtetit të kohës, sa
patën ndikim negativ në popull, aq patën
edhe ndikim pozitiv. Në këtë mënyrë u
ruajt vetëdija kombëtare, por njëkohë-

sisht u pasqyrua në mënyrë më reale kon-
tinuiteti i politikës armiqësore ndaj shqip-
tarëve. Ka pasur edhe shumë dënime të
tjera si në Tetovë, ashtu edhe në qytete të
tjera si: në Gostivar, Dibër, Shkup, Strugë
etj. 

Këto ngjarje qenë një paralajmërim
që shënuan kthesë në kampin komunist
jugosllav dhe në fund përmbysjen e tij.
Komunistët kudo që sunduan  mbollën
vetëm frikë dhe terror, duke vrarë me mi-
liona njerëz të pafajshëm. Udhëheqësit e
kësaj doktrine - duke filluar nga Lenini,
Stalini, Tito, Çaushesku dhe Enveri -
mbollën vetëm terr të rrezikshëm për nje-
rëzimin në Ballkan dhe më gjerë. Por, më
së shumti nga kjo diktaturë ka pësuar in-
teresi shqiptar. 

(Fund)
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i Murteza Bajraktari, deklarata e tij,

Tiranë, korrik 1990. 
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iii “Rilindja”, Prishtinë, 11 mars 1991.
iv Milosh Mishoviq, Ko je trazio re-

publiku, Beograd, 1985, fq. 74.
v Milosh Mishoviq, Ko je trazio repu-

bliku, vep. e cit. fq. 425.

Shkruan: Dr. Mevlud Aliu
(Enkas për HeR)

Nuk ka dyshim se fetvaja është një
prej institucioneve më të rëndë-
sishme në të drejtën islame. Ajo

përfaqëson zgjidhjen praktike ndaj çë-
shtjeve dhe nevojave të myslimanëve.

Është niveli më i lartë intelektual i ve-
tëdijes profesionale juridike islame. Fet-
vaja është mendimi autoritar dhe
profesional i një myftiu. Atë mund ta

ushtrojë vetëm personi i autorizuar dhe
me kompetenca profesionale dhe ligjore.
Në të kundërtën, fetvaja është e paqën-
drueshme dhe jovalide. 

Vepra e Pir Mehmet el Uskubi (-
Muinul Myfti el Uskubi) dhe koleksioni
i tij Fetvatë është një përmbledhje me
peshë shumë të madhe, e cila i përket
shekullit të 16-të.

Kjo përmbledhje mori formën e vet
pas vdekjes së El Uskubiut, nga ana e
birit të tij, Ahmet efendiut. 

Sipas Nuraj Keskinit, El Uskubiu në
përgjigjet e tij u përpoq që të japë fetva
(mendim) të unifikuar dhe pa diver-
gjenca, duke dhënë kështu një mendim,
por, vetëm në dhjetë për qind të çështjeve
ai dha edhe mendime (opinione) të tjera,
rreth të cilave kishte divergjenca.1

Autoriteti i tij si Kadi dhe Myfti ishte
i pakontestueshëm, kurse vepra e tij “Fe-
tava El Uskubi” ishte një frymëzim i vër-
tetë për studiuesit pas tij në përgjithësi, si
dhe burim i pashmangshëm për myftinjtë

Koleksioni i fetvave 
i Qorr-Myftiut nga Shkupi

STUDIM

Fetvatë e tij, një thesar i vërtetë.
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e Rumelisë (Ballkanit) në veçanti, tek i
cili ata mbështeteshin në fetvatë e tyre.

ZHVILLIMI I FETVAVE GJATË
HISTORISË ISLAME

Me fjalën “fetva”, apo në shumës
“fetva-të”, nënkuptohet gjykimi apo opi-
nioni (mendimi) i dhënë nga myftiu;
ndërsa myftiu është personi i specializuar
dhe i autorizuar në sheriat (jurispruden-
cën islame) që të japë gjykimin apo
orientimin e duhur për një çështje të cak-
tuar fetare.

S’do mend se me paraqitjen e Islamit
në shek VII, njeriu i cili interpretonte
vendimet e Zotit ishte vetë i dërguari i
Zotit, Muhamedi (a. s.), pra ai ishte myf-
tiu i parë në historinë e Islamit, të cilit i
drejtoheshin myslimanët dhe e pyesnin
për çdo problem eventual të tyre, duke
zbatuar urdhrin e Zotit të madhërishëm,
i cili thotë: “Nëse nuk pajtoheni për
ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë
tek Allahu (te Libri i Tij) dhe tek i dër-
guari, po qe se i besoni Allahut dhe ditës
së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe
përfundimi më i mirë.”2

Fetvatë e Pejgamberit (a. s.) zakonisht
ishin të shkurtra dhe precize, kurse pas
Muhamedit (a. s.) me çështjet e fetvasë u
morën shokët e tij, të njohur si “Sahabë”,
ku disa prej tyre lanë pas vete shumë
fetva, e disa mesatarisht, kurse disa të
tjerë fare pak u morën me këtë çështje
dhe, si rrjedhojë e këtij procesi, u ruaj-
tën njëqind e tridhjetë e ca emra të me-
shkujve dhe të femrave që u morën me
dhënien e fetvasë.3

Pas periudhës se Sahabëve, me çë-
shtjen e fetvasë u morën dijetarët e më-
dhenj islamë, të cilët përmbushnin
kriteret shkencore për dhënien e fetvasë.

Gjatë historisë së Islamit, shekuj me
radhë,  myftinjtë zakonisht nuk emërohe-
shin nga shteti. Ata ishin dijetarë kompe-
tentë, të cilët vepronin në cilësinë e
ekspertëve ligjorë, verdikti apo fetvaja e
të cilëve kërkohej dhe respektohej nga
gjykatësit, sundimtarët dhe individët në
jetën e tyre private.

Në shekullin e katërmbëdhjetë dhe
pesëmbëdhjetë, për shembull, çdo jurist i
cili interpretonte apo nxirrte aktvendime
ligjore konsiderohej myfti.4

Ky realitet, për rrjedhojë, çoi deri te
rritja e numrit të madh të myftinjve joa-
dekuatë, saqë Ibni Halduni (v. 1406), si
Kadi i Malikive në Egjipt në vitin 786 H,
u përpoq që ta centralizojë çështjen e Fet-
vasë, në mënyrë që të zgjidhen kuadro
adekuate për këtë punë, si dhe të ndalo-
hen rreptësisht njerëzit joadekuatë, me

qëllim të parandalimit të përçarjeve në
mesin e myslimanëve.5

Një përpjekje e tillë thuhet se u ndër-
mor më herët nga ana e kalifit emevit
Omer bin Addulaziz (717-720 H), për të
cilin thuhet se kishte emëruar tre juristë
nga Egjipti për të dhënë fetva.6

Përpjekje të këtilla pati edhe më vonë
nga ana e memelukëve të Egjiptit, si në
periudhën e Dhahir Bibers-it; po ashtu
edhe gjatë qeverisjes së mbretit Berkuk,
ku obligohej myftiu të merrte leje nga ana
e gjykatësit suprem (Kadi el Kudah) për
dhënie të fetvasë.7

Me paraqitjen e Perandorisë Osmane
në skenë, pozicioni i myftiut u shndërrua
në post zyrtar, me ç’rast fitoi peshë dhe
rëndësi shumë të madhe.

Këtë praktikë nuk mund ta hasim dot
te shtetet paraprake islame, sepse fetvaja
deri në atë kohë, siç theksuam pak më
parë, ishte në kuadër të sistemit gjyqësor,
respektivisht  të kadiut (gjykatësit), kë-
shtu që njerëzit u drejtoheshin dijetarëve
dhe juristëve islamë për çështjet të cilat i
tangonin ata në jetën e tyre të përditshme,

dhe kërkonin zgjidhje për problemet e
tyre fetare.8

MYFTINJTË E PROVINCAVE NË
SHTETIN OSMAN

Me zgjerimin e Shtetit Osman, si dhe
me zhvillimin e administratës së tij, pa-
raqitet edhe posti i myftiut (Shejhul Isla-
mit) në formë zyrtare. Ky institucion
zyrtar rregulloi çështjet e fetvasë, duke
bërë përzgjedhjen e dijetarëve të njohur,
si dhe emërimin e tyre në postin e myftiut
nëpër qytete të ndryshme të provincave
të shtetit,9 të cilët kishin për detyrë të
merren ekskluzivisht me “fetva”, edhe
atë duke respektuar normat rregullative
siç janë: forma e fetvasë së tyre të jetë
konform formës së fetvasë të cilën e
ndjek vetë kryemyftiu apo Shejhulislami
në Stamboll10 dhe jo vetëm kaq, por myf-
tinjtë e qyteteve duhej që fetvanë e tyre
ta vulosnin, si dhe t’iu referoheshin buri-
meve dhe autorëve të tyre, te të cilët ata
bazoheshin për dhënien e fetvasë - edhe
atë, fjalë për fjalë dhe po ashtu në gjuhën
arabe.11

Në këtë mënyrë qytetet e mëdha fi-
tuan postin e Shejhulislamit dhe rrjedhi-
misht edhe Meshihatin,12 siç bie fjala për
qytetin e Shkupit.  Këtë e vërteton edhe
Evlija Çelebi,  i cili thotë: “Shkupi ka
myftiun apo Shejhulislamin e vet.”13

Qendrat primare të myftinjve të pro-
vincave në Ballkan ishin: Selaniku, Sara-
jeva, Beogradi, Pllovdivi, Sofja dhe
Shkupi.14

KUSH ISHTE EL USKUBI?
Emri i tij: Pir Muhamed bin Abdil-lah

el Uskubi el Hanefi,15 i njohur me nofkën
“Qorr- Myfti”16 (myfti i verbër), lindi në
Stamboll. Prejardhja shkupjane e El
Uskubi-ut nuk është verifikuar. Ajo çka
mund të themi rreth kësaj çështjeje, ba-
zuar në faktin se i ati i tij ishte jeniçer,
atëherë ai duhej të kishte qenë me prejar-
dhje nga Ballkani, kurse nofka e tij
“shkupjani” (El Uskubi) ndërlidhet më
tepër me detyrën e të qenit “Myfti” në
këtë qytet, edhe atë një kohë të gjatë,
duke pasur parasysh faktin se myftinjtë
emëroheshin në këtë post me ferman nga

ana e Shejhulislamit me seli në Stamboll
sa të ishin gjallë.17

Për prejardhjen e tij nuk ka shumë të
dhëna, vetëm se dihet që prindi i tij ishte
jeniçer dhe emri i tij ishte Hasan.18

Sipas variantit të Ismail Pasha el Bag-
dadit dhe Bursali Mehmet Tahirit, emri i
tij ishte Abdulla, e jo Hasan.19 Të këtij
mendimi janë edhe E. Blochet dhe
Ahmet Akgunduz.20

Për të zgjidhur këtë dilemë duhet
theksuar se jeniçerët gjatë rekrutimit të
tyre si ushtarë në devletin osman, filli-
misht njiheshin me këtë emër (Abdul-
lah),21 pastaj vetë bënin zgjedhjen e emrit
që ata e parapëlqenin.  Kjo mund të jetë
edhe arsyeja që të hasim në dy emra rreth
një personi.22

Në vitet e para të jetës së tij El Usku-
biu iu bashkëngjit rendit sufist të Bekta-
shizmit, mirëpo më vonë filloi të merret
me shkencë, ku edhe pati sukses të
madh.23

Sipas ligjit të Sulejman Kanunit, sa
ishte Shejhulislam Ebussuud Efendiu,
kuadrot e diplomuar futeshin në listë me

prioritet deri në emërimin e tyre si profe-
sorë ose gjykatës. Kjo kategori e kua-
drove të rinj, si kategori e veçantë njihej
me titullin “mulazim”.24

Kështu që pas mbarimit të studimeve,
El Uskubiu do të jetë nën përkujdesjen e
Shejhulislamit, Çivi Zade Mehmet Efen-
diut (1582-1587) si mulazim (shoqërues)
i tij, nga i cili përfitoi shumë, dhe e re-
spektonte deri në atë masë, saqë nuk lar-
gohej nga qëndrimet e tij gjatë dhënies së
fetvave të tij, me shprehjen e tij të njohur:
“kjo është përgjigjja ime për këtë çështje
dhe ky është qëndrimi i profesorit tim.25

El Uskubiu u mor edhe me arsim. E
emëruan profesor nëpër shumë medrese
prestigjioze, si ajo e Ibrahim Pashait në
Hazargrad (Razgrad).26

Gjatë qëndrimit të tij në Jeni Pazar
(Novi Pazar) si profesor në Medresenë e
këtij qyteti, me rastin e rebelimit të një
grupi huliganësh El Uskubiu e humbi
syrin, pas së cilës mori nofkën “Qorr-
Myfti” (myfti i verbër).27

Ai gjithashtu punoi edhe si kadi (gjy-
katës) në shumë qytete të Shtetit Osman,
si: në Stamboll, Selanik, Tërgovishte
etj.28

Krejtësisht në fund El Uskubiu kar-
rierën e tij përplot suksese e përmbylli në
Shkup, duke u emëruar myfti në këtë
qytet, ku edhe ndërroi jetë më 1611.

A ISHTE PIR MEHMET EL USKUBI
SHEJHULISLAM?

Studiuesi turk Fehmi Ed’hem Karataj
pohon se El Uskubi ishte “Shejhuli-
slam”,29 mirëpo nëse i referohemi listës
së Shejhulislamëve në mënyrë kronolog-
jike, nga Shemsudin Fenari (1424-1431)
e deri tek i fundit, Mehmet Nuri Medeni,
nuk e hasim dot emrin e Pir Mehmet el
Uskubiut si Shejhulislam.

Ajo që vlen të theksohet në këtë kon-
tekst është se termi Shejhulislam, në fakt,
është më i vjetër se posti zyrtar i krye-
myftiut të devletit osman, madje disa di-
jetarë si imam Essehavi, Ibni Nasiruddin
Eddimeshkij dhe Abdul Hajj El Leknevi,
këtij termi i dhanë edhe definicion shken-
cor duke konkluduar se këtë epitet mund
ta gëzojnë vetëm dijetarët e dëshmuar, të
cilët i kanë arritur gradat më të larta
shkencore, si: Imam Ahmed Ibni Han-
beli, Ibni Haxheri, Merginani, Ozxhendiu
etj.30

Në bazë të këtij definicioni, vijmë në
përfundim se epiteti Shejhulislam i El
Uskubiut ka qenë vetëm një titull nderi, i
bazuar në autoritetin e tij, të cilin e ka
gëzuar ai në mesin e dijetarëve në këto
troje të Ballkanit.

Mbase edhe pohimi i Evlija Çelebiut



56 Janar 2020 | Xhumadel Evvel - Xhumadel Ahir  1441 Hëna e Re 57

se “Shkupi ka myftiun apo Shejhulisla-
min e vet” mund të kontribuojë në zbar-
dhjen e kësaj çështje në bazë të këtyre
fakteve:

1. Kreu i të gjithë myftinjve në Shte-
tin Osman ishte Shejhulislami me seli në
Stamboll.

2. Myftinjtë në qytetet tjera emërohe-
shin nga vetë Shejhulislami.

3. Roli i myftinjve ishte ekskluzivisht
dhënia e fetvave për problemet e paraqi-
tura.

4. Forma e fetvasë duhej të ishte iden-
tike me fetvanë e Shejhulislamit etj.31

Në bazë të këtyre të dhënave del se El
Uskubiu ishte përfaqësues zyrtar i She-
jhulislamit, por në të njëjtën kohë edhe
Shejhulislam në mënyrë simbolike, ngase
fetvaja e tij për qytetin e Shkupit de facto
ishte ekuivalente me atë të Shejhulislamit
në Stamboll, por kjo nuk do të thotë se ai
ishte Myfti i Devletit, respektivisht She-
jhulislam.

TITULLI I KOLEKSIONIT FETVATË  TË
EL USKUBIUT

S’do mend se titulli i çdo vepre apo
libri shkencor, në esencë, pasqyron për-
mbajtjen tematike të veprës, së cilës au-
tori i qaset në studimin e tij. 

Shpeshherë hasim që një vepër të nji-
het me më shumë se një emër apo titull,
mirëpo pavarësisht kësaj dukurie, titulli
si e drejtë autoriale i takon vetë autorit të
veprës në fjalë.

Për vërtetimin e titullit origjinal të
ndonjë vepre, e në veçanti kur bëhet fjalë
për ndonjë dorëshkrim siç është vepra e
El Uskubiut, duhet bazuar në përmbajt-
jen e veprës së vetë autorit, e cila zako-
nisht gjendet në faqen e parë apo në
ballinë.

Arsyet e kësaj dukurie më së tepërmi
ndërlidhen me veprimtarinë e shumimit
të veprave nga ana e kaligrafëve, të cilët
e kishin shndërruar jo vetëm se në art,
por edhe në burim jete.

Një përpjekje për përafrimin e titullit
origjinal erdhi nga ana e studiuesit bo-
shnjak Muhamed Zhdraloviq,  i cili thotë
se titulli i kësaj vepre “duhet” të jetë: Fe-
tavaji Uskubi ose Muinul Mufti.32 Mi-
rëpo, bazuar në veprat tjera të kësaj
natyre, vërejmë se edhe titujt kanë ngja-
shmëri mes tyre, siç është Hatib Tumur-
tashi (v. 1596), i cili e titulloi veprën e
tij “Muinul Mufti Ala Xhevabil Mu-
stefti.33 Madje, është e mundur që El
Uskubiu për këtë edhe të ishte frymëzuar
nga Hatibi, duke pasur parasysh distan-
cën e shkurtër kohore mes tyre.

Fjala e fundit rreth kësaj çështje pa
dyshim se i takon djalit të Uskubiut,

Ahmet efendiut, i cili e mblodhi dhe e
përgatiti koleksionin pas vdekjes së të atit
të tij.

Në kopjen e Ahmet efendiut, me
numër 520 në Bibliotekën Sulejmanije,
ky i fundit shprehet: “Këto janë ca fetva
nga babai dhe profesori im, si dhe profe-
sori i të gjithë të tjerëve, Pir Mehmet
efendiu, të cilat i grumbullova gjatë pe-
riudhës kur ato janë shkruar në qytetin e
Shkupit - Zoti e ruajt nga fatkeqësitë -
dhe e titullova si: Muinul Mufti. Unë,  i
varfri Ahmet, kadi i mëparshën në Jeni
Pazar.”34

Nga kjo që u potencua më lart vijmë
në përfundim se titulli origjinal i veprës
së El Uskubiut është: Muinul Mufti fil
Xhevabi Alel Mustefti.

Ekzistojnë edhe tituj tjerë të kombi-
nuar, me të cilët i referohen dijetarët kësaj
vepre madhore, siç janë:

1. Muinul Mufti alel Mustefti (Feta-
vaı Uskubi),

2. Muinul Mufti,
3. Fetava el Uskubi,
4. Fetava el Uskubjje,
5. Fetavai Uskubi,
6. Fetavatu el Uskubi,
7. Kitabu fetava el Uskubi,
8. Fetava Uskubijje,

9. Mexhmuatul fetava Muhammed
Efendi el Uskubi,

10. Mexhmuai Fetava,
11. Hadhihi fetava el Uskubi,
12. Muntehabat min Fetava Qor

Mufti.35

RËNDËSIA SHKENCORE E VEPRËS
SË QORR-MYFTIUT

Koleksioni i fetvave të Qorr-Myftiut,
i njohur më tepër si “Fetavai Uskubi”,
ishte një burim i pashmangshëm i stu-
diuesve të vendeve të Ballkanit, ose thënë
ndryshe vepra në fjalë ishte kryefjala e
myftinjve të kësaj ane në devletin osman
të asaj kohe.

Pikërisht për këtë dashamirë të veprës
së shkruar dhe kaligrafë të shumtë iu
qasën me seriozitetin më të madh përpu-
nimit dhe shumimit të veprës së tij, siç
janë: Osman Sokoloviq nga Sarajeva,
mbikëqyrësi i pallatit sulltanor Ahmet
Aga nga Mostari, imami i Rogaticës
Salih ibni Hysejni etj.36 Madje, kaligrafët
kopjen e kësaj vepre e siguronin te vetë
myftinjtë e qyteteve, siç kemi rastin me
myftiun e Beogradit Shehzade Sejjid Mu-
hamed Efendiu, i cili ruante një kopje të
veprës së Qorr-Myftiut të Shkupit.37

Si rezultat i interesimit të madh për

këtë vepër madhore, shumë kopje të saj
u humbën, ndërsa një numër bukur i
madh u mbijetuan stuhive të kohës. Kë-
shtu që vetëm në Turqi dhe në vendet
Ballkanike ekzistojnë mbi shtatëdhjetë e
tre kopje të kësaj vepre.38

“Dy kopje në Bibliotekën Universi-
tare Klimenti i Ohrit në Shkup, një kopje
në Medresenë Alauddin në Prishtinë,
nëntë kopje në Medresenë e Gazi Husrev
Beut në Sarajevë, tri kopje në Fakultetin
e Studimeve Islame në Sarajevë, një
kopje në Arkivin e Qytetit të Mostarit dhe
një kopje në Arkivin e Zagrebit”39 etj.

BURIMET KRYESORE TË VEPRËS SË
QORR-MYFTIUT

Koleksionet e fetvave të shejhulisla-
mëve zyrtarë ishin referenca shumë të
rëndësishme në veprën e Qorr-Myftiut,
për nga forma, metodologjia dhe parimet
bazë, pasi që myftinjtë e qyteteve obligo-
heshin që për fetvatë e tyre të citojnë bu-
rimet dhe autorët e tyre, siç theksuam më
parë, edhe atë për disa arsye: 

1. Në të shumtën e rasteve, çështjet të
cilat i shtjellon Qorr-Myftiu i kanë shtjel-
luar më herët shejhulislamët në cilësinë e
autoritetit më të lartë fetar në Shtetin
Osman.

2. Fetvatë e Shejhulislamit në Stam-
boll ishin sipas drejtimit juridik hanefi, e
që për vendet e Ballkanit fetvaja sipas
këtij drejtimi ishte obliguese në këtë drej-
tim juridik; në dallim nga vendet arabe,
ku emëroheshin myftinj edhe të tjerë, jo-
hanefi.

3. Dhënia e fetvasë duhet bazuar në
juristë të besueshëm dhe kompetentë,
prandaj fetvatë e shejhulislamëve në këtë
drejtim ishin burim i pakontestueshëm.40

Ndër burimet tjera në veprën e Qorr-
Myftiut veçojmë:

1. Xhamiul Fusulejn të autorit: Ibni
Kadi Semavineh

2. El Fetava El Bezzazije të autorit:
Muhamed bin Shihab el Bezzazi

3. El Fetava Ettatarhanije të  autorit:
Alim bin El Alaw el Endrijeti Eddehlevi

4. Fetava Kadihan të autorit: Fe-
hruddin Kadihan el Hanefi

5. El Behrurraik të autorit: Ibni Ne-
xhim el Hanefi

6. El Eshbah Vennedhair të autorit:
Ibni Nexhim el Hanefi

7. Hulasatul Fetava të autorit: Tahir
bin Ahmed bin Abdurreshid el Buhari

8. Hizanetul Fetava të autorit: Ahmed
bin Muhamed bin Ebi Bekr el Hanefi

9. Fet’hul Kadir të autorit: Ibnul
Hemmam el Hanefi41 etj.

RADHITJA E TEMAVE 

El Uskubiu veprën e tij e radhiti sipas
temave të fikhut, në bazë të literaturës
bazë, si vijon:

Pastërtia, Namazi, Zeqati, Agjërimi,
Haxhi, Martesa, Divorci, Garantimi, San-
ksionet, Vjedhja, Xhihadi, Shprehjet e
qufrit, Fëmija i braktisur, Sendet e gje-
tura, I ikuri nga robëria, I humburi, Kom-
pania, Vakëfi, Shitblerja, Garancia,
Garantimi i borxhit, Gjykata, Dëshmia,
Autorizimi, Padia, Vetëpranimi, Pajtimi,
Bashkëpunimi tregtar, Depozita, Huaja,
Dhurata, Qiraja, Blerja e lirisë, Afërsia e
robit të liruar me pronarin e tij, Impo-
nimi, Mbikëqyrja mbi fëmijën e papje-
kur, Autorizimi për shitblerje, Grabitja,
Përparësia për blerje, Ndarja e pasurisë
mes partnerëve, Të mbjellat, Bereqetet,
Therjet, Kurbani, Detyrimi, Rigjallërimi
i tokës së braktisur, Pijet dehëse, Gjuetia,
Kapari, Lëngjet e pijshme, Pagesa e gja-
kut, Testamentet, Trashëgimia, Çështje të
ndryshme, Çështjet e mureve.

METODOLOGJIA E EL USKUBIUT NË
VEPRËN E TIJ

El Uskubiu në veprën e tij për nga
stili dhe përmbajtja nuk dallon shumë
nga të tjerët. Ajo që bie në sy është se
vepra në fjalë nuk ka hyrje, siç kanë ve-
prat e tjera shkencore, por futet drejtpër-
sëdrejti në thelb të temës, duke filluar me
pastërtinë.

Arsyeja për këtë mund të jetë edhe
teza e cila thotë se Fetvatë e El Uskubiut
i grumbulloi  dhe i radhiti pas vdekjes së
tij i biri, Ahmet efendiu.

Fillimisht shtrohet pyetja me shpreh-
jen e njohur në literaturën fetare “Me-
sele” d.m.th. pyetje, më pas vjen
përgjigjja me shprehjen “El-xhevab”,
d.m.th. përgjigje.

Fetvatë e El Uskubiut u dhanë në dy
gjuhë: në turqisht dhe arabisht, kështu që
fillimisht shtrohet pyetja në gjuhën turke
për të përfunduar me shprehjet “olur” ose
“ollmaz” - lejohet ose nuk lejohet. Kurse
përgjigjja (fetvaja) vijon me të njëjtat
shprehje: “olur” ose “ollmaz” e më pas
jep detaje apo sqarime rreth çështjeve të
shtruara për diskutim dhe fetva. Krejtë-
sisht në fund të përgjigjes (fetvasë) myf-
tiu El Uskubi i referohet burimit në të
cilin është bazuar në dhënien e mendimit
të tij, edhe atë në gjuhën arabe.

Në dallim nga myftinjtë tjerë të kohës
së tij, El Uskubiu, siç theksuam më lart,
bazohej në fetvatë e shejhuislamëve
osmanë, mirëpo ai më së shumti parapël-
qente fetvatë e Çivi Zadesë, me shprehjen
e tij të njohur: “Kjo është përgjigjja ime

për këtë çështje dhe ky është qëndrimi i
profesorit tim.”42

Vepra e El Uskubiut përbëhet prej pe-
sëdhjetë e pesë temave, radhitur në bazë
të temave të fikhut (drejtësisë islame),
kurse numri i përgjigjeve arrin  gjithsej
në një mijë e njëzet fetva.43

Stilistika e përgjigjeve të tij është
unike dhe pa luhatje, duke iu shmangur
fjalëve të rënda dhe shprehjeve apo me-
sazheve të pakuptueshme; është shprehur
në mënyrë shumë të qartë dhe hapur,
duke e vënë kështu veten në shërbim të
shoqërisë, si dhe duke i kontribuar shken-
cës dhe ligjit apo sheriatit islam.44

VLERËSIMI SHKENCOR I VEPRËS 
Shumë studiues e kanë vlerësuar lart

veprën e El Uskubiut, madje disa prej
tyre e konsideruan frymëzim të vërtetë në
këtë fushë.

Haxhi Halife: Vepra “Muinul Mufti
Fil Xhevabi Alel Mustefti” është një ko-
leksion i bukur, ku autori tuboi shumë çë-
shtje bazuar në libra (burime) të
konsiderueshëm.45

Muhamed bin Fedlullah el Muhibbi:
Emri i Myftiut El Uskubi është emër i
madh, kurse vepra e tij “Fetava El
Uskubi”  është një burim i pashman-
gshëm për myslimanët e Rumelisë, ku ata
mbështeten.”46

Mehmet Hanxhiq: Në koleksionin e
këtyre fetvave, në kapitullin “Shprehjet
të cilat e largojnë njeriun nga Islami”,
“Detyrimi për largim nga kryerja e ve-
prave të ndaluara” dhe tre kapitujt e fun-
dit, ekzistojnë fetva të rralla dhe të
rëndësishme, të cilave duhet kushtuar vë-
mendje e veçantë.”47

Muharem Omerdiq: Pir Muhamed
bin Abdil-lah el Uskubi është një dijetar
shumë i famshëm dhe me autoritet. Një
pozicion i tillë i është dhënë atij falë fet-
vave të tij, që ishin shumë të vlerësuara
dhe të pranuara.48

“Burime të shumta i referohen Myf-
tiut El Uskubi, sepse vepra e tij ka një
rëndësi të madhe kulturore dhe shken-
core.”49

Disa fetva të përkthyera të Qorr-
Myftiut:

Pyetje: Njeriut që nuk ka njohuri fe-
tare, a mund t’i shtrohen pyetje rreth një-
shmërisë së Zotit?

Përgjigje: Nuk mundet. Një njeri të
tillë duhet mësuar dhe edukuar, duke i
shtruar atij pyetje sugjestive, sikur: a nuk
është kështu feja?

Në “siraxhije” thuhet: Nuk duhet pye-
tur të paditurin rreth çështjeve të besimit,
por në mënyrë të veçantë atij duhet thënë:
a nuk na mëson kështu feja?50
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2. Pyetje: Kur njëra palë i thotë tje-
trës: - Eja të shkojmë në gjyq! - Ajo i për-
gjigjet: - Vetëm personi zyrtar mund të
më dërgon në gjyq! Në këtë mënyrë ai i
kundërvihet ligjit.

Si trajtohet ky person dhe çka meri-
ton?

Përgjigje: Ky person nuk mund të jetë
mysliman.

Kur ndokush  i thotë tjetrit: Eja të
dalim para gjyqit! E ai i përgjigjet: derisa
organet kompetente nuk më privojnë me
dhunë, unë nuk përgjigjem. Në këtë rast
ky njeri pushon të jetë mysliman. Megji-
thatë nëse dikujt i thuhet: Eja të shkojmë
te kadiu (gjykatësi), e ai thotë: nuk vij pa
emërimin e personit zyrtar! Në këtë si-
tuatë ky njeri nuk llogaritet jomysliman.

Sipas Hulasatul Fatavi nën titullin:
Elfadhul Kufri, si dhe El Fetava El Bez-
zazijje etj.51

Pyetje: A mund që Zejdi t’i jep Amrit
mitë nga frika e dhunës së tij, e të bëj
pjesë në hadithin e të dërguarit të Zotit, i
cili thotë: Zoti e mallkon atë që jep dhe
atë që pranon mitë?

Përgjigje: Ky rast i veçantë nuk mund
të jetë i përfshirë në hadith.

Personi i parë i jep mitë të dytit nga
frika e dhunës së tij, kurse të japësh mitë
për t’iu shmangur dhunës së dikujt është
veprim i lejueshëm, pasi që qëllimi në
këtë rast është ruajtja e jetës së tij, pran-
daj dhënia e mitës me qëllim të shman-
gies së dhunës është e lejuar.

Sipas El Hidajes në temën Essulhu.52

Përfundime
Në bazë të këtij hulumtimi vijmë në

përfundim se El Uskubiu është myftiu më
me ndikim në Ballkan nga të gjithë myf-
tinjtë tjerë të provincave osmane, edhe
atë me dëshmitë e studiuesve- emrat e të
cilëve i përmendëm në tekst.

Këtë ndikim dhe autoritet El Uskubiu
e fitoi falë koleksionit të fetvave të tij, i
cili në fakt ishte një thesar i vërtetë, dhe
si i tillë u vlerësua dhe u pranua nga ana
e qarqeve arsimore dhe shkencore.

Ndonëse origjina apo përkatësia et-
nike e El Uskubiut ngel e pakonfirmuar,
prapëseprapë origjina e tij ballkanase
është fakt i padiskutueshëm, gjithnjë
duke u bazuar në babanë e tij, i cili ishte
jeniçer, kurse jeniçerët vinin kryesisht
nga Ballkani.

Pesha e myftinjve të provincave në
Perandorinë Osmane varej nga rëndësia
dhe pesha gjeostrategjike e qyteteve në të
cilat ata emëroheshin.

Qendrat primare të myftinjve provin-
cialë në Ballkan ishin: Selaniku, Sara-
jeva, Beogradi, Pllovdivi, Sofja dhe
Shkupi.

Posti i Myftiut në Shtetin Osman
vinte si rezultat i një karriere të ngjeshur
të kandidatëve, të cilët kalonin një sërë
peripecish - qoftë në arsim si myderriz,
apo në organet e drejtësisë si kadi ose
gjykatës.

Ky post ishte kulmi i suksesit të një
kuadri të mirëfilltë në Shtetin Osman,
pasi që në postin e myftiut njerëzit emë-
roheshin deri në pension ose sa të ishin
gjallë.

REKOMANDIM
Meqë koleksioni i fetvave i Qorr-

Myftiut ishte kryefjala e myftinjve të
kësaj ane të Shtetit Osman, për nga pesha
e madhe akademike dhe shkencore, atë-
herë studiuesve të rinj të Ballkanit, e në
veçanti studiuesve shqiptarë, iu takon që
të merren më seriozisht me këtë vepër, në
mënyrë që kjo vepër ta gjejë pozitën të
cilën ajo e meriton.

Andaj, rekomandimi im do të ishte që
vepra e Qorr-Myftiut të mos ngel vetëm
dorëshkrim, por të përpunohet e të për-
kthehet në gjuhën shqipe, dhe t’i ofrohet
lexuesit shqiptar në formë libri të botuar.
Vetëm në këtë formë ne do të mund ta po-
zicionojmë Myftiun e Shkupit El Usku-
biun në pozicionin e tij, të cilin ai me të
vërtetë e meriton.
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Aurenc Bebja, i lindur në Klos-
Mat, Shqipëri, që nga viti 2005
jeton në Francë. Është i diplo-

muar për Mjedis dhe Planifikim në Uni-
versitetin e Burgundy-t (Dijon). Ka
përkthyer shumë artikuj për historinë e
Shqipërisë nga shtypi i vjetër francez në
shqip. Nëpërmjet blogut “Dars (Klos),
Mat – Albania”, ka sjellë për publikun
shqiptar shkrimin e gazetës “Le Temps”
(Paris) të datës 30 prill 1909 (e premte).
Në ballinë gazeta boton intervistën e kor-
respondentit të saj me Ismail Qemalin në
lidhje me arsyet e largimit të tij nga Ko-
standinopoja:

NGJARJET E 13 PRILLIT
Ismail Qemali, udhëheqësi i Partisë

Bashkimi Liberal, anëtarët e së cilës ak-
tualisht po ndiqen penalisht nga Komiteti
i Partisë Bashkim dhe Progres, të për-
fshirë në shtypjen (represionin) e Ko-
standinopojës, më bëri deklaratat e
mëposhtme:

“Javën e kaluar, Veziri i Madh mori
një shkresë nga turqit e rinj (xhonturqit),
duke më mbajtur mua, Ismail Qemalin,
dhe miqtë e mi, përgjegjës për ngjarjet e
13 Prillit. Unë u detyrova të largohesha
nga Kostandinopoja dhe, kur arrita këtu,
protestova fuqishëm kundër shpifjeve të

përfshirjes sime në kryengritjen e Ko-
standinopojës - një lëvizje qartësisht re-
aksionare dhe e papajtueshme me
parimet e tërë jetës sime.” 

Pasi kujtoi vuajtjet e tij nën regjimin
absolutist, dy ekzilet e tij që zgjatën gja-
shtëmbëdhjetë vite dhe kthimin në Turqi,
Ismail Qemali vazhdoi si më poshtë:

“Unë isha i vetmi deputet që refuzova
të takohesha dhe të darkoja me Sulltanin;
në Dhomë, bëra opozitën, jo si reaksionar,
por si lider i Partisë Liberale; unë kritikova
ashpër Partinë Bashkim dhe Progres për
ringjalljen e praktikave absolutiste, për
moskryerjen e ndonjë reforme, për dëni-
min e Dhomës ndaj mosveprimit.  

Por, kundërshtimi im ishte absolutisht
besnik dhe kushtetues, në atë masë që dy
ditë para trazirave të 13 Prillit, të ftuar
nga Veziri i Madh Hilmi Pasha për të
marrë një portofol (post), unë refuzova,
por deklarova se Liberalët ishin të gat-
shëm për të arritur një marrëveshje me
qeverinë për të formuar një program të
përbashkët të reformave dhe për të va-
zhduar zbatimin e tyre. 

I prisja ngjarjet e 13 Prillit aq pak, sa
kur ato ndodhën, unë isha në periferi të
Ortaköy-t. Kur arrita në Dhomë, prote-
stova kundër pushtimit të saj nga hoxhal-
larët dhe ushtarët. 

REFUZIMI I POSTIT
Të nesërmen në mëngjes, i thirrur në

Pallat nga veziri i ri Teufik, unë refuzova
një portofol (post). I pritur nga Sulltani,
unë insistova mbi nevojën që Abdylha-
midi të respektonte Kushtetutën. 

Unë kam emëruar Nazim Pashën, një
tjetër viktimë të absolutizmit, për postin e
komandantit të trupave të kryeqytetit.

Kur u ktheva në Dhomë, unë rrëfeva
bisedën time me Sulltanin dhe provokova
vendimin unanim që u votua për t’u
dhënë fund luftimeve të partive përballë
situatës së rëndë.

Sidoqoftë, shpifjet që lëshohen kun-
dër meje mund të shpjegohen vetëm si
ndjenja hakmarrëse kundër qëndrimit të
Liberalëve në Dhomë. 

Kaq për të kaluarën; në të ardhmen,
miqtë e mi dhe unë, si dhe të gjithë pa-
triotët e vërtetë, ne jemi të gatshëm të
mbështesim qeverinë e vetme të mun-
dshme - atë të turqve të rinj, por këta, të
përforcuar nga suksesi i tyre i fundit,
duhet të braktisin sistemin e tyre të ko-
miteteve sekrete dhe të formojnë një ka-
binet homogjen, të aftë për të formuar një
program të vërtetë dhe për të marrë për-
gjegjësinë për zbatimin e tij” -  përfun-
don shkrimi në  “Le Temps” më 30 prill
1909.  (26.12.19) 

NGA E KALUARA

Ismail Qemali: Kabinet homogjen,
jo komitete sekrete

Çka ka shkruar “Le Temps” më 30
prill 1909 (e premte)?
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Nga Zekerija Idrizi

Mbrëmë pashë një ëndërr të mrekullue-
shme. Sikur mëtoja të ngjitesha lart sfe-
rave të qiejve për të depërtuar përtej në
misteret e botës transcendentale. Befa-
sisht,  takova një njeri të çuditshëm në
pamje. Ngjasonte tamam me një engjëll
të personifikuar nga rrëfimet e librave të
shenjtë. M’u afrua dhe më përshëndeti:

“Mirë se vjen, o rob mëkatar i Zotit!”

Me të dëgjuar të fjalës “mëkatar” u sho-
kova, shtanga në vend i memecosur. Mezi
arrita të shqiptoj fjalët duke murmuritur
ndër buzë: “Mirë se të gjej, o i shenjti i
Perëndisë! Pa më tregoni, kush jeni ju?”
“Unë jam babai i urtësisë, gjeniu i shpir-
tit dhe porta e dashurisë mistike, Ibn
Arebiu” - m’u përgjigj ai, duke vënë
buzën në gaz.

M’u rrëqeth trupi dhe sakaq vura në kuj-
tesë studimet e mia vite të tëra në rraf-
shin e apologjetikës, filozofisë dhe
misticizmit islamik. Përfytyrova kokat
kolosale të këtij zhanri teozofik: Rumiun,
Gazaliun, Bistamiun, Gjejlaniun, Halla-
xhin, Tibriziun, Attarin etj. Iu drejtova në
shenjë pohimi: “Ju qenkeni ai kryearki-
tekti i atyre perlave të mirënjohura të ur-
tësisë dhe ideologu i misticizmit fetar që
botës i la dy nga veprat e pavdekshme:
“fususul-hikemin” dhe “futuhat mekki-
jen”! Duke qenë se juve Zoti ju dhuroi
intuitën më të lartë për t’i parandjerë e
parashikuar fenomenet, madje edhe gno-
zën dhe vizionin ezoterik, përse më cilë-
suat mëkatar?!”

-Ka kohë e kohë që synon për t’u futur
në botën e pastrimit të shpirtit e të
shkundjes nga mëkatet, për të mos u
futur akoma deri më sot plotësisht në të.

Dhe kjo përbën mëkat, miku im.

-Unë miku juaj? - e pyeta me habi.

-Po, meqë ti je tifoz i dashurisë supreme
hyjnore dhe synues i përtëritjes shpirtë-
rore. Unë do të të rrëfej rrugën për t’u
ngjitur në kulmin e kësaj dashurie - m’u
përgjigj ai.

-Kam një hall aq të madh sa më pengon
shumë në sendërtimin e dashurisë së
plotë. Kam përshtypjen e hidhur, sikur
mëkati im rëndon në peshë më shumë, se
sa vetë universi, mjerisht. 

Danteja i madh ishte i frymëzuar nga
krijimet tuaja, kur deklaroi që “Shpirti
mund të ngjitet në qiell vetëm, kur nuk
rëndohet nga pesha e ligësisë” - ia
ktheva unë me një pesimizëm të thellë. 

Vazhdova: - Mandej, unë kam sadopak
njohuri të thella në teologji, por jam një
ashik e gnostik (arif) i rëndomtë me njo-
huri të cekëta në hermeneutikë (te’vil).

-Gabim e ke, mik! Mëkat akoma më i
rëndë është të humbasësh shpresën në
mëshirën e Zotit. Aq më tepër që ky emo-
cion nuk është tipar i të dashurve të Tij,
të cilët janë të bindur që do t’i mbulojë
mëshira e Zotit dhe do t’i lumturojë për-
jetësisht ata dashuria e Tij. Nëse më jep
fjalën që do të zbatosh këshillat e mia,
besën e ke që do shpëtosh - më tha ai me
bindshmëri, për të plotësuar: - Sa i për-
ket diturisë tënde, ndërkaq, ajo është «e
vdekur», meqë e merr nga dijetarë vde-
katarë, nga egzegjetë formalistë, të cilët
e anashkalojnë fare ezoteriken, respekti-
visht esencën dhe ajkën e fesë. Ne, miqtë
e Perëndisë, marrim dijet e gjalla nga i
Gjalli (el-Hajj) që s’vdes kurrë. Dhe ti e
di që, pikërisht në ato «halvetet» tona, u
krijuan mijëra vëllime perla të urtësisë

dhe të filozofisë hyjnore.

-Do ju dëgjoj me vëmendje dhe me gji-
thë qejf, i shenjti i Perëndisë! - i thashë
unë, skajshëm i entuziazmuar nga fjalët
e tij të shqiptuara me përzemërsi.

-Mos hiq kurrë nga mendja faktin që rru-
gëtimi drejt ngritjes shpirtërore dhe ta-
kimit me Zotin është i shtruar me plot
vuajtje e mundime, me sëmundje e tri-
shtime, si dhe me sprova e rreziqe të
mëdha. Pikërisht, në këto hendeqe e sfor-
con shpirtin një besimtar i mirëfilltë.
Së dyti, vetëmbyllja në «halvet», në
vetmi, duke iu përmbajtur strikt parimit
madhor: «Vdis, para se të vdesësh!»,
nënkupton mbajtjen nën një regjim të
rreptë disipline të shpirtit, duke ndry-
dhur egon, epshin, e duke braktisur defi-
nitivisht të gjitha tekat kapricioze dhe
dëfrimet e kota të kësaj bote.

Së treti, përqendrimi permanent në zba-
timin e «zikrit» (përmendjes së Zotit me
të gjitha emrat dhe atributet e tij), kon-
templacionit dhe të gjitha ritualeve e lut-
jeve shpirtërore, me ç’gjë do të arrish
gradualisht shkallën më të lartë të da-
shurisë ndaj Zotit. E këtë shkallë sipë-
rore e arrin vetëm ai që është “insan
kamil”- njeri i përsosur. Së katërti, në
këto faza të ushtrimit të një disipline të
rregullt asketike, imagjinata jote do të
pikasë çdo shkallë e pozitë të zhvillimit
të shpirtit tënd. Por, ama, në këtë rrugë-
tim të ndërlikuar njeriu ka nevojë për një
“murshid” - udhëzues ose mësues
shpirti.

Nga unë ke një garanci. Që tani unë do
të jem instruktori yt. Pasi të kesh kaluar
të gjitha fazat e rrugëtimit drejt Zotit, do
të të hapen gradualisht shumë dyer lum-
turimi e suksesi. Të sforcohet «irfani»-
muza, «hikmeti»-urtësia, «ilhami»-

Bisedë mistike me gjeniun e
shpirtit, Muhjuddin ibn Arebiun
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frymëzimi dhe krejt në fund, kur zemra
jote të arrijë piedestalin e dashurisë hyj-
nore, të hapen një nga një «keshfet» dhe
«esraret»-zbulesat dhe sekretet e Zotit.
Ato janë dhuratë ekskluzive vetëm për
evliatë - miqtë e shtrenjtë të Zotit. Mos
harro, miku im i dashur, në vetminë tënde
të thellë, në heshtjet e vdekura, në eksta-
zat më të larta të shpirtit, do të të mahnit

shpeshherë Zëri i Zotit... 

Me këto fjalë përfundoi ai dhe shtriu
dorën e tij për të më përshëndetur, duke
kërkuar pëlqimin dhe zotimin tim. Iu
drejtova me skepsë: - Kam një fije drojë,
kur kam parasysh faktin që kokat kolo-
sale të urtësisë primordiale u gjykuan me
vdekje nga krerët dhe gjykatat e «ditu-

risë së vdekur»! A nuk e dënuan ata me
vdekje Hallaxhin, këtë perlë islame për
«blasfeminë» e tij, teksa shqiptoi britmën
eskatologjike «Unë jam e Vërteta Kri-
juese“... Unë jam Zoti! (ene el-Hakku)?
Mandej, a nuk ju sollën po ata dhe juve
lëndime të rënda fizike dhe psikike, kur
deklaruat zëshëm para publikut mekas:
«Unë po shoh Zotin, teksa gjunjëzohet
përpara këmbëve të mia!”, apo ajo thë-
nia famoze e Bistamiut: «Unë isha edhe
atje kur babai i njerëzimit Ademi ishte
akoma materie toke!» etj.

Me të shkrepur rrufeshëm të këtyre fja-
lëve, sakaq u zgjova nga gjumi; sa i en-
tuziazmuar, aq edhe i tronditur
skajshëm. Isha bërë qull nga djersitja.
Pata ndjesinë sikur më është ngarkuar
në shpinë i tërë universi, meqë nuk ar-
rita t’i marr dorën dhe të zotohem para
tij për sendërtimin e një detyrimi kaq të
shenjtë. Te pyetjet e rrufeshme u nguta,
pa vënë intelektin në përdorim: vallë,
kur janë kuptuar drejt të urtët dhe miqtë
e Perëndisë nga injorantët, të pavirtyt-
shmit e fanatikët?! Nga sot, do të ndjek
me përpikëri këshillat e arta të gjeniut
të shpirtit, ndoshta do të më japë hua
një grimë dritë nga Drita hyjnore që e
kishte profeti fisnik, Muhamedi. Dritë
kjo që Muhjuddin ibn Arebiu e pati
marrë nga vetë ai, kur ishte në shkallën
më sipërore të «insani kamil». “E Al-
lahu është Dritë e qiejve dhe tokës,
është Drita e botës fizike dhe asaj me-
tafizike (alemush-shehadeh ve alemul-
gajb)“- thashë më vete. “Im Zot, më
mundëso PËRNDRITJEN, në shkallë të
urtisë së urtive (hikmet ul-hikem) nga
Drita Jote Absolute!” - u luta përunjë-
sisht.

P.S. Misticizmi, respektivisht, tesavvufi -
dimensioni shpirtëror i fesë është nga
temat më delikate e më të rënda, por
shumë esenciale dhe e një rëndësie më të
veçantë për njeriun. Urtësia dhe dashu-
ria hyjnore janë ajkat e fesë, ndaj dhe
përgjithësisht pakkush i kupton dhe i
zbaton në jetë. Të manifestohet dashuria
e Zotit në jetën tonë dhe në raportet
ndërnjerëzore, është domosdoshmëri;
është, do të thosha, parakusht funda-
mental për mbretërimin e PAQES në vet-
vete dhe në botë.

(Fragment nga "Arratisja nga
‘vdekja’" - roman psiko-filozofik,  bo-
tuar nga “Grand Prind”, Tiranë, 2017;

“ProkultPress”,  Prishtinë, 2018;
SHSH “Oeneum”, Tetovë, 2019. Zgje-

dhja, nga vetë Autori.)
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Këtyre ditëve doli nga shtypi libri
“Teoria e kontratës sipas juri-
sprudencës islame” nga autori

prof. dr. Taxhedin Bislimi, ligjërues i lën-
dës së  Fikhut dhe Usulu Fikhut në Fa-
kultetin e Shkencave Islame në Shkup.

Libri është botim i parë në gjuhën
shqipe që trajton këtë tematikë nga
aspekti i jurisprudencës islame, ku autori
me një seriozitet të madh shkencor zbër-
then problematika të ndryshme që kanë
të bëjnë me materien përkatëse. 

Autori që në fillim të librit përshkruan
faktin se juristët e mëhershëm islamë, për
secilën kontratë në veçanti kanë sqaruar
dispozitat e saj në vete, por nuk gjendet
ndonjë studim dhe punim i cili i për-
mbledh Dispozitat e Përgjithshme (ar.
Ehkamul amme), që përmbledh dhe i për-
fshin të gjitha kontratat përnjëherë - ajo
që në kohën e sotme quhet Teoria e kon-
tratës. 

Dijetarët e mëhershëm, respektivisht
juristët islamë në metodologjinë e tyre
hulumtuese nuk kishin për objekt studimi
teoritë e ndryshme, siç është teoria e kon-
tratës. Ata sqaronin dhe e shkoqitnin çë-
shtjen në formë tematike, varësisht nga
natyrshmëria dhe brumi i lëndës dhe se-
cilën çështje e mbështetnin në argumente
autentike tekstuale dhe logjike, në më-
nyrë të drejtë. 

Veprimtaria e tyre shkencore mbë-
shtetej në bindjen se, të bazuarit mbi rre-
gullat e përgjithshme, për gjetjen e
zgjedhjeve e çështjeje (meseleve) të reja,
ndoshta ndonjëherë nuk do të jetë e qël-
luar dhe do të jetë jashtë logjikës së shën-
doshë dhe larg drejtësisë.  Por, nga
çështjet e pjesshme, me të cilat u morën
dijetarët e mëhershëm, mund të nxirren
dhe të formohen rregulla të përgjithshme
(Kul-lijat amme- Ehkam amme). 

Në bazë të studimeve të dijetarëve të
mëhershëm që i bënë në detaje, shumë di-
jetarë bashkëkohorë arritën, përfituan dhe
nxorën rregulla të përgjithshme, duke
përcaktuar teori, si kjo e cila quhet teoria
e  kontratës, thotë autori.

Autori përmes këtij libri thekson rën-
dësinë dhe peshën që kanë kontratat,
duke thënë: “Kontrata është marrëveshje
apo manifestim i vullnetit të dy ose më
shumë personave apo subjekteve, që kanë
për qëllim të krijojnë, të ndryshojnë ose
të ndërrojnë një marrëdhënie mes tyre,
sepse njeriu është qenie sociale, jeton në
shoqëri dhe detyrimisht e ndjen nevojën
për njëri-tjetrin; atëherë domosdo lind
edhe nevoja e bashkëpunimit korrekt dhe
të sinqertë mes tyre, andaj kontraktimi
me të tjerët në çështje të ndryshme jetë-
sore është nevojë imanente e njeriut. Pi-
kërisht, duke pasur parasysh këto

elemente që janë të              pakontestue-
shme, shpallja hyjnore përmes legjisla-
cionit hyjnor, i rregulloi dhe i sistemoi
këto raporte ndërnjerëzore,  me qëllim që
çdo individ të realizojë të drejtën e tij in-
dividuale dhe në të njëjtën kohë, të ruhet
interesi i përgjithshëm shoqëror. 

Duke u nisur nga këto parime, e drejta
islame e detyron njeriun për zbatimin e
marrëveshjeve apo kontratave që janë
ndërtuar mbi vullnetin e tij, pa ndonjë im-
ponim nga jashtë. 

Të gjitha këto autori me mjeshtri të
madhe dhe me argumente shkencore i
sqaron brenda librit.

Libri përbëhet prej pesë kapitujve,
përmes të cilëve autori fillon nga përku-
fizimi linguistik dhe terminologjik i kon-
tratës, baza juridike e kontratës, shtyllat
legate të kontratës, kushtet e kontratës,
liria dhe e drejta e kontraktimit, të metat
dhe anomalitë juridike që paraqiten gjatë
lidhjes së kontratës, mashtrimet që bëhen
përmes kontratave e deri tek afatizimi
dhe përfundimi i kontratave.

Shpresojmë se ky botim do të jetë në
interes të përgjithshëm të zhvillimit të
Islamit në përgjithësi dhe në interes të
studentëve dhe studiuesve të Islamit në
veçanti. 

(Prof. Jusuf Zimeri)

LIBRA TË RINJ 

“Teoria e kontratës 
sipas jurisprudencës islame”



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

9 771857 928890

ISSN 18579280

Katër

kolumna

F
q

.1
0

Dokument:

Karta

e Medinës

Koha,

një dhunti

e pashtershme

F
q

.1
5

F
q

.3
4

F
q

.5
3

Viti XXXII|Nr.340 Çmimi 50 den|Janar 2020 | Xhumadel Evvel - Xhumadel Ahir 1441|

Koleksioni

i fetvave

i Qorr-Myftiut

RAPORT NGA TERRENI: MYFTINIA E SHKUPIT

O Zot, na i hiq
problemet juridike!

Në shërbim të jetës fetare    


