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Tre Muajt,
me vlerë të veçantë

E D I TO R I A L

Me rastin e ardhjes së muajit Rexheb, muaj i cili u paraprin muajve Shaban dhe Ramazan, të cilët njihen
si Tre Muajt, janë me vlerë të veçantë. Rexhebi konsiderohet si muaji i faljes nga Allahu (xh. sh.), ose si
muaj i mbjelljes; Shabani, muaj i ndërmjetësimit për falje, ose si muaj i ujitjes apo i kultivimit; ndërkaq, muaji
Ramazan është muaji i shtimit të begative dhe mirësive, ose muaj i korrjes apo i mbledhjes së bereqetit.

Nisur nga vlera që kanë muajt e lartpërmendur, gjatë pranisë së tyre, pos ibadeteve të përditshme, duhet
shtuar vëllimi i punëve të dobishme dhe të mira, siç janë: dhënia e sadakasë, zeqatit, agjërimit etj. Sidomos
këtë të fundit Muhamedi (a. s.) e ka praktikuar gjatë muajt Shaban.

Pejgamberi (a. s.) dhe myslimanët bashkëkohës të tij punonin shumë për të arritur mirësitë e këtyre tre
muajve duke falur namaze nafile, duke bërë dhikër, tesbih, falënderim ndaj Allahut (xh. sh.), duke kërkuar
falje, duke ndihmuar të varfrit, duke gëzuar jetimët etj.

Brenda këtyre tre muajve gjenden netët e mira, apo netët e mëdha si:
- Nata e Regaibit, e cila gjithnjë bie në natën e xhumasë së parë të muajit Rexheb. Kjo natë njihet prej

asaj që thuhet se Emineja, nëna e Pejgamberit (a. s.), e ka hetuar veten se është shtatzënë.
- Nata e Miraxhit, e cila bie në natën e 27-të të muajit Rexheb, natë kjo të cilën e përmend edhe Kurani

fisnik: “Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës nga Mesxhid Haram
(nga Qabeja) deri në Me-
sxhidi Aksa (Bejti Mukad-
des), rrethinën e së cilës Ne e
kemi bekuar; (ia bëmë këtë
udhëtim) për t’ia treguar atij
disa nga argumentet Tona.
Vërtet, Ai është dëgjues (i fja-
lëve të Muhamedit), parës (i
punëve të Muhamedit).”

Pra, në këtë natë Muha-
medi (a. s.) përjetoi ngritjen
më të madhe dhe nga Allahu i
madhërishëm ka pranuar obli-
gimin për pesë kohët e namazit. Në këtë natë, po ashtu, Muhamedi (a. s.) gjatë kryerjes së Israsë dhe Mira-
xhit përjetoi shumë gjëra, të cilat atë e trimëruan në kryerjen e misionit të tij pejgamberik.

- Nata e Beratit, e cila bie në natën e 15-të të muajit Shaban, na paralajmëron ardhjen e shpejtë të mua-
jit Ramazan, muajit tonë më të dashur, kështu që sa më mirë duhet të përgatitemi shpirtërisht dhe fizikisht
për agjërim dhe ibadete të tjera. Se çfarë nate është dhe çfarë rëndësie ka kjo natë, më së miri na e për-
shkruajnë hadithet e Muhamedit (a. s.): “Në natën e 15-të të muajit Shaban të gjitha veprat nxirren përpara
Zotit të gjithësisë; për këtë arsye, unë dëshiroj që veprat e mia të nxirren para Tij deri sa unë agjëroj.”

- Nata e Kadrit, e cila bie në dhjetë netët e muajit Ramazan. Ajo është nata më e vlefshme dhe më e be-
kuar. Në të filloi të shpallet Kurani fisnik. Një kaptinë e Kuranit mban emrin e kësaj nate. Vlerën e kësaj nate
më së miri na e tregon Kurani: “Ne e shpallëm atë (Kuranin) në natën e Kadrit; e ç’të bëri ty të dish se çka
është Nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e vlefshme se një mijë muaj…”

Natyrisht se për Tre muajt dhe për netët e bekuara në to mund të thuhet shumë e më shumë, por qëllimi
me këto pak fjalë është të përkujtojmë lexuesit e revistës sonë që sa më shumë ta shfrytëzojnë praninë e kë-
tyre muajve.

Q. Osmani

Pejgamberi (a. s.) dhe myslimanët bashkëkohës të
tij punonin shumë për të arritur mirësitë e këtyre
tre muajve duke falur namaze nafile, duke bërë
dhikër, tesbih, falënderim ndaj Allahut (xh. sh.),
duke kërkuar falje, duke ndihmuar të varfrit, duke
gëzuar jetimët etj.
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Pyetje: A lejohet falja e namazit të xhumasë para se të ketë
hyrë koha e namazit të drekës, respektivisht para zenitit?

Përgjigje: Të gjithë dijetarët islamë janë të njësuar se namazi i
xhumasë është Farzi Ajn (detyrim individual) për ata që i plotësojnë
kushtet e namazit të xhumasë.

Koha e namazit të xhumasë është koha e namazit të drekës, që
fillon me kalimin e diellit nga zeniti dhe përfundon me kohën e na-
mazit të iqindisë.

Nga kjo nënkuptohet se namazi i xhumasë nuk mund të falet para
se të hyjë koha e namazit të drekës. Nëse falet para kësaj kohe, na-
mazi i xhumasë është i pavlefshëm, sepse kryerja e namazit të xhu-
masë brenda kohës së përcaktuar është kusht i vlefshmërisë së
namazit të xhumasë.

Ata që nuk e kanë falur namazin e xhumasë, ose për ndonjë arsye
tjetër - siç është rasti i mosfaljes së namazit të xhumasë në
kohën e përcaktuar – e kanë për obligim (farz) që ta falin namazin
e drekës. (5 shkurt 2020)

Mexhlisi për Fetva
pranë Rijasetit të BFI-së, Shkup
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Xhumaja, jo para zenitit

Një ndejë e bukur, në
drekë, në shtëpinë e Hysni
Gucatit, Kryetarit të OVL-
UÇK të Republikës së Koso-
vës, në Morinë të Skënderajt,
më 18 shkurt 2020. 

Me ne ishte edhe Bekimi,
djali i Hamzë Jasharit.

Më pas vizituam Kom-
pleksin Memorial të Familjes
së Jasharajve dhe kënduam
një Fatiha për shpirtrat e tyre. 

Kosovë, Zoti qoftë me ne! 
Amin;  – ka shkruar Krye-

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

Një Fatiha për Familjen e Jasharajve...
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67% e myslimanëve dhe 63%  
e ortodoksëve ‘pro’ BE-së

HULUMTIM 

Respektimi i të drejtave dhe lirive
fetare në RMV është në nivel të
njëjtë, ose qëndron edhe më lart

në krahasim me vendet anëtare të BE.
Edhe të krishterët, edhe myslimanët do të
kishin votuar  PRO në referendum për
anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe
konsiderojnë se anëtarësimi i RMV në
BE nuk do të reflektojë negativisht mbi
praktikimin e të drejtave dhe lirive të tyre
fetare, ndërkohë që në disa segmente ad-
ministrative mund edhe të avancojë e t’i
përmirësojë liritë fetare.

Këtë konstatim e sjell hulumtimi që
kishte për temë “Liritë dhe të drejtat fe-
tare dhe perspektivat evropiane”, i kryer
në dhjetor të vitit 2019 sipas standardit
nacional me 1.115 të anketuar më të vje-
tër se 18 vjeç, i realizuar nga Instituti për
Hulumtime Politike - SHKUP “IPIS” dhe
portali “religija.mk“, me përkrahje të fon-
dacionit “Konrad Adenauer”.

Pyetjes se si do të votonin po të orga-
nizohej një referendum për hyrje në BE,
64%  e të anketuarve janë shprehur pozi-

tivisht dhe 11%  kanë qenë kundër. Shi-
kuar sipas përkatësisë fetare, një përqin-
dje e përafërt e ortodoksëve dhe e
myslimanëve e mbështetin eurointegri-
min, me ç’rast 63%  ortodoksë dhe  67%
myslimanë janë shprehur pozitivisht.

Hulumtimi, siç thuhet, tregon se qy-
tetarët presin ndryshime të çështjeve të
caktuara lidhur me fenë dhe anëtarësimin
eventual në BE.

Në këtë rrafsh, perceptimi është se
anëtarësimi në BE do të kontribuojë li-
dhur me zgjidhjen e kontestit kishtar dhe
pranimin e KOM-AO në botën orto-
dokse. I këtillë është perceptimi i  42% të
besimtarëve ortodoksë, kurse 30% kon-
siderojnë se nuk do të ketë ndryshime.

Lidhur me pyetjen a do të obligohet
RMV me anëtarësimin në BE të regji-
strojë bashkësi të tjera fetare, një pjesë e
konsiderueshme, respektivisht 44% e të
anketuarve, mendojnë se një gjë e këtillë
do të ndodhë.  Kjo bindje është posaçë-
risht e shprehur te besimtarët ortodoksë,
prej të cilëve 49% konsiderojnë se shteti

do të obligohet të regjistrojë edhe ba-
shkësi të tjera fetare pas anëtarësimit në
BE.

Të anketuarit kanë shprehur bindjen
se ndikimi i anëtarësimit në BE në ve-
çanti do të reflektohet në segmentin e
mbrojtjes së objekteve fetare, të cilat janë
njëkohësisht edhe monumente të mbroj-
tura kulturore e historike. Kështu besojnë
63%  e të anketuarve. 

Pyetjes se a respektohen në BE të
drejtat dhe liritë fetare,  69%  e qyteta-
rëve i janë përgjigjur pozitivisht, ndërsa
14% nuk pajtohen se në BE respektohen
të drejtat fetare. 

Të pyetur, a respektohen në RMV të
drejtat dhe liritë fetare, 72%  kanë thënë
‘po’ dhe vetëm 16%  janë përgjigjur ne-
gativisht. 

Nëse krahasohen përgjigjet lidhur me
dy pyetjet e fundit, mund të konstatohet
se qytetarët konsiderojnë se respektimi i
të drejtave dhe lirive fetare në RMV është
në nivel të njëjtë, bile qëndron edhe më
lart në krahasim me vendet anëtare të BE.  

Vazhdon



Më 18 shkurt, 2020, në Prishtinë janë
takuar Veteranët e Luftës. Në selinë e Or-
ganizatës së Veteranëve të Luftës së
UÇK-së ka qenë i pranishëm edhe Krye-
tari i Bashkësisë Fetare Islame të Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
i shoqëruar nga Muhamer ef. Veseli (ve-
teran i Koshares) dhe bashkëpunëtorë të
tjerë.

Me mbledhjen ka kryesuar Hysni Gu-
cati, Kryetar i OVL të UÇK-së. Është bi-
seduar për zhvillimet e reja politike në
Republikën e Kosovës, pas formimit të
qeverisë së re, dhe për format dhe mun-
dësitë e bashkëpunimit të kësaj shoqate
me strukturat e reja qeveritare në zhvilli-
min e shtetit të Kosovës. 

Kryetari i myslimanëve të Maqedo-
nisë së Veriut, h. Sulejman ef. Rexhepi,
ka çmuar lart kontributin e Ushtrisë Çli-
rimtare të Kosovës, ka uruar 12-vjetorin
e Pavarësisë dhe është shprehur i gatshëm
për të ndihmuar në ngritjen e të gjitha
hallkave të shtetësisë së Kosovës. Kon-
tributi i OVL-UÇK-së në këtë drejtim –

ka thënë ai – është i mirëseardhur për tërë
Republikën e Kosovës dhe për rajonin në
përgjithësi.

OVL-UÇK e Republikës së Kosovës
me këtë rast ka ndarë edhe mirënjohje
për veprimtarë të ndryshëm, në mënyrë
të veçantë për kontributin e tyre gjatë

Luftës për çlirimin e Kosovës nga thun-
dra serbe. Kështu, me mirënjohje janë
nderuar tre personalitete: prof. dr. Skën-
der Kodra, z. Avdil Rexhepi dhe z. Ze-
kerija Islami.   

Veteranët kanë shqyrtuar edhe çështje
të tjera nga fushëveprimi i OVL-UÇK-së. 
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Në emrin tim personal dhe në emrin
e Bashkësisë Fetare Islame të RMV, uroj
nga zemra këtë dymbëdhjetëvjetor të Pa-
varësisë të Republikës të Kosovës,  me
dëshirë që në vitet që kemi përpara ajo
të forcojë e të avancojë pozitën e vet
ndërkombëtare e të realizojë dëshirat dhe
synimet e popullit të vet të mrekullue-
shëm, që sakrifikoi aq shumë për të
pasur shtetin e vet sovran.

Në këtë datë të veçantë për shqiptarët
e të gjitha trojeve, kujtojmë me respekt
të veçantë të gjithë ata që u flijuan për li-
rinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Zoti e ndihmoftë dhe qoftë përherë
me Kosovën dhe me popullin e saj. (17
Shkurt 2020)

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

Me rastin e 12-vje-
torit të Pavarësisë së
Republikës së Koso-
vës, me ftesë të Amba-
sadorit z. Gjergj
Dedaj, Reis’ul-Ulema
h. Sulejman ef. Re-
xhepi mori pjesë në
pritjen në të cilën ishin
të pranishëm persona-
litete të shquara nga
jeta shoqërore, politike
e kulturore, si dhe për-
faqësues të korit diplo-
matik të akredituar në
Maqedoninë e Veriut.

Reis’ul-Ulema në këtë pritje, të or-
ganizuar nga Ambasada e Republikës
së Kosovës në Shkup, shprehu kënaqë-
sinë që Republika e Kosovës po shënon
rritje dhe avancim në të gjitha segmen-
tet e zhvillimit të vet, duke dëshiruar që
përvjetorët e ardhshëm ta gjejnë Koso-

vën tonë sa më afër synimeve të qyte-
tarëve të saj dhe të integruar në struk-
turat euroatlantike. Gjatë pritjes,
Reis’ul-Ulemaja pati takime të përze-
mërta dhe shkëmbeu mendime me fi-
gura të shquara që ishin prezente në
këtë solemnitet. (12 shkurt 2020)

Urime,  Kosovë! 

Pritje nga Ambasada e
Republikës së Kosovës

Përgjigjet në këtë grup pyetjesh
dëshmojnë se perceptimi i qytetarëve
lidhur me respektimin e të drejtave fe-
tare në vend është i lartë dhe shumë i
përafërt me nivelin e vendeve anëtare
të BE, theksojnë autorët e hulumtimit.

Në fakt, pyetjes nëse RMV bëhet
anëtare e BE - të drejtat dhe liritë fe-
tare do të avancohen, 33% janë për-
gjigjur pozitivisht, 9%  konsiderojnë
se do të përkeqësohen, ndërkohë që
ngjashëm me pyetjen paraprake, një
përqindje e lartë e të anketuarve, ose
43%,  janë përgjigjur se ato do të
mbeten të njëjta. 

Në pyetjen nëse anëtarësimi në
BE do ta zvogëlojë, do ta rrit, ose ndi-
kimi i fesë në shoqëri do të mbetet i
njëjtë, një shumicë e konsiderueshme
e të anketuarve janë përgjigjur se ‘nuk
do të ndodhin ndryshime lidhur me
ndikimin e fesë në shoqëri pas anëta-
rësimit në BE’.

Lidhur me pyetjen se a do të ndi-
kojë anëtarësimi në BE mbi praktiki-
min e fesë, 17%  kanë thënë ‘po’,
ndërkohë që  60% konsiderojnë se
anëtarësimi në BE ‘nuk do të ndikojë
mbi praktikimin e fesë’.

Pyetjes a do të zvogëlohet, a do të
rritet, apo do të mbetet i njëjtë ndikimi
i dy bashkësive më të mëdha fetare,
KOM-AO dhe BFI,  në rast të anëta-
rësimit në BE, 10%  konsiderojnë se
‘do të zvogëlohet’, 11%  thonë se ‘do
të rritet’, kurse pjesa më e madhe,  ose
57%,  mendojnë se ‘ai ndikim do të
mbetet i njëjtë’ - konstatohet nga Hu-
lumtimi.

Në konstatimin e këtij hulumtimi,
mes tjerash thuhet se përkrahja për
hyrje të RMV në BE është stabile dhe
konstante, me oscilime të vogla gjatë
dy dekadave të shkuara dhe se ajo
është e lartë te pjesëtarët e të gjitha re-
ligjioneve në shtet, pra edhe te pjesë-
tarët e dy bashkësive më të mëdha
fetare. 

Në përgjithësi, akoma është i pra-
nishëm optimizmi se vendi do të
bëhet pjesë e BE, anipse është më i
shprehur te myslimanët dhe më pak te
qytetarët e besimit ortodoks. Të anke-
tuarit kanë njohuri solide lidhur me të
drejtat dhe liritë fetare në BE.  Shu-
mica e të anketuarve konsiderojnë se
grupet e ndryshme religjioze në ven-
det anëtare të BE, tërësisht ose deri
diku kanë të drejta të barabarta dhe
nuk ka diskriminim të feve të ndry-
shme.  

(Burimi: opserver.mk, 3 shkurt
2020) 

Reisi me Veteranët e Kosovës

Me rastin e nxjerrjes së Ligjit në Ku-
vendin e RMV,  që do të hyjë në fuqi pas
ratifikimit të Protokollit të NATO-s nga
Spanja,  me ç’gjë pritet që RMV të bëhet
anëtare e plotfuqishme e Aleancës Veria-
tlantike, shpreh gëzimin dhe kënaqësinë
time personale, si dhe të Bashkësisë Fe-
tare Islame të RMV në tërësi.

Dëshira dhe synimi që vendi ynë të
bëhet pjesë e NATO-s,  e cila është ale-
ancë e ngritur mbi bashkëpunimin e
ndërsjellë politik dhe në fushën e sigu-
risë të shteteve anëtare, ka qenë ndër vite
synim i të gjitha forcave progresive në
vend. Në këtë vazhdë, BFI e RMV për-
herë publikisht ka shprehur orientimin
pro-NATO dhe ka dhënë kontribut në
ngritjen e vetëdijes se vetëm një aleancë
e këtillë mund të sjellë siguri, paqe e sta-
bilitet në vend e në rajon.

Uroj që anëtarësimi i RMV në Ale-
ancën më të fuqishme botërore - që prej
një ëndrre po shndërrohet në realitet,

duke gjeneruar më shumë siguri për të
gjithë qytetarët - njëkohësisht të ndikojë
pozitivisht edhe në atmosferën e përgji-
thshme politike e shoqërore në vend.

Me këtë rast shprehim bindjen se
RMV në NATO nënkupton një hap

shumë të madh drejt sigurisë edhe të be-
simtarëve myslimanë të vendit dhe të
funksionimit të BFI të RMV si tërësi.

(12 shkurt 2020)
Reis’ul-Ulema i BFI të RMV,

h. Sulejman ef. Rexhepi

Anëtarësimi në NATO, një ëndërr që po
bëhet realitet

URIM
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Bashkësia Fetare Islame e Republikës
së Maqedonisë së Veriut dhe kreu i saj,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
janë thellë të tronditur nga tërmeti shka-
tërrues prej 6.8 ballësh që goditi Republi-
kën e Turqisë më 24 janar 2020, duke
shkaktuar vdekjen e dhjetëra qytetarëve
dhe plagosjen e shumë të tjerëve në pje-
sën lindore të këtij vendi mik – thuhet në
njoftimin nga BFI.  

Vdekja e shkaktuar në  Elazığ dhe në
rajonin Doğanyol të Malatya-s, plagosja
e më shumë njerëzve, ka prekur thellë
zemrat e çdo qytetari të Republikës së
Maqedonisë së Veriut. Institucioni ynë, në
bashkëpunim me Dijanetin dhe të gjitha
institucionet e Republikës së Turqisë,
është i gatshëm të ofrojë ndihmën e vet
njerëzore dhe materiale në zbutjen e pa-
sojave të tërmetit. 

Lutemi për shpirtin e të gjithë atyre që
kanë humbur jetën në këtë fatkeqësi dhe
për shërimin sa më të shpejtë të të plago-
surve – thuhet në Telegramin e ngushëlli-
mit të BFI dhe të Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi drejtuar udhëheqë-
sve të Shtetit Turk, Bashkësisë Fetare
Islame të Turqisë (Dijaneti) dhe të gjitha
familjeve që kanë pësuar nga tërmeti i
fundit që ka goditur Republikën e Turqisë.    

Në selinë e Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi priti sot përfaqësuesit e kompa-
nisë ndërtimore “Komash”, që vepron në
suaza të Vakëfit të Dijanetit të Republi-
kës së Turqisë.

Delegacioni i kompanisë “Komash”
përfaqësohej nga Kryetari i Bordit, z. Ne-
xhmetin Karatash, i shoqëruar nga Drej-
tori i Përgjithshëm, z. Ahmet Akça, të
shoqëruar nga bashkëpunëtorët. 

Gjatë takimit, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi i njoftoi mysafirët me
punën, aktivitetet dhe angazhimet e BFI
të RMV, duke u ndalur në veçanti te seg-
menti i riparimit, rindërtimit dhe restau-
rimit të xhamive me vlerë historike e
kulturore islame, të cilat janë dëmtuar
nga moskujdesi i institucioneve gjegjëse
shtetërore. Ai, gjithashtu, theksoi edhe
nevojën për ngritjen e xhamive të reja,
që janë kërkesë e patjetërsueshme për
zhvillimin efektiv të jetës fetare islame
në vend.

Përfaqësuesit e kompanisë “Komash”
me këtë rast njoftuan Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepin për mbarëvajtjen
dhe ecurinë e punëve që ata po i kryejnë

në xhaminë e re në          Fushë-Tophanë,
duke u zotuar se finalizimi i kësaj Shtëpie
të Zotit do të përfundojë në afatet e para-
para.  (12 shkurt 2020)

BFI e tronditur nga tërmeti në Turqi

Kryetari i BFI-së 
pret përfaqësuesit e “Komashit”

Ambasadori i Republikës së Shqipë-
risë në Shkup, Shkëlqesia e Tij Fatos
Reka, ka vizituar më 3 shkurt, 2020, Ri-
jasetin e Bashkësisë Fetare Islame të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut. Me
këtë rast Kryetarit të BFI-së, Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i ka do-
rëzuar Certifikatë Mirënjohje me këtë
motivacion: “Në vlerësim dhe me mirën-
johje shtetërore për gatishmërinë humani-
ste, si dhe për aktet frymëzuese të
solidaritetit më të lartë qytetar pas tërme-
tit të 26 nëntorit 2019 në Shqipëri”. 

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi ka falënderuar Ambasadorin Reka
për Mirënjohjen që i akordohet, duke
thënë që institucioni i Bashkësisë Fetare
Islame në çdo kohë ka qenë, është dhe do
të jetë në përkrahje të gjithë atyre që kanë
nevojë, për shkak se edhe vetë ekzistenca
e saj mbështetet tek zeqati dhe sadakaja e
besimtarëve islamë. Ka qenë e pamundur
të qëndronim indiferentë pas tërmetit
shkatërrues që goditi Shqipërinë – ka
thënë ai – duke shtuar se BFI dhe organi-
zata e saj humanitare “Hilal” të njëjtën gjë
kanë bërë dhe do të bëjnë për cilindo vend

që gjendet në nevojë. Ai po ashtu është
lutur për më shumë besim nga ana e be-
simtarëve, sepse – ka thënë ai – duke qenë
më afër Krijuesit, më afër Zotit, ne mund
të jemi edhe më pranë njëri-tjetrit; në të
mirë dhe në vështirësi. 

Ambasadori Fatos Reka dhe Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi gjatë ta-

kimit kanë biseduar për shumë tema me
interes të ndërsjellë, pastaj për zgjerimin e
bashkëpunimit dypalësh e shumëpalësh,
si dhe për mbështetjen e proceseve të sho-
qërive respektive dhe inkuadrimin e tyre
në Bashkimin Evropian, bashkë me Ma-
qedoninë e Veriut, pas inkuadrimit të saj
në NATO e kështu me radhë. 

Muajin shkurt të vitit 2020 e kam
nisur me një takim vëllazëror me prof.
Abdullah Mehmetin, veprimtar i shquar
i çështjes shqiptare nga Tetova – ka
shkruar në Facebook Kryetari i Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.  

Me të përkujtuam çastet nga theme-
limi i Universitetit të Tetovës, nga viti
1994; kujtuam punën e prof. dr. Fadil
Sulejmanit dhe të tjerëve për arsim dhe
arsimim të shqiptarëve, por dhe të gjithë
myslimanëve pa përjashtim. 

Takimi me prof. Abdullah Mehmetin
në Bashkësinë Fetare Islame të RMV,
më 3 shkurt, ishte një rikujtim i gjithë
asaj kohe kur Universiteti i Tetovës e ki-
shte lindjen e vet, lindje e cila pengohej
në mënyrën më të vrazhdë nga pushtetet
e kohës. Kontributi i BFI-së dhe i ve-
primtarëve si A. Mehmeti mbeten dë-

shmi të kohës - ka shkruar Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-

Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, në rrje-
tet sociale.      

Mirënjohje nga Ambasada 
e Shqipërisë për Reisin

Universiteti i Tetovës dikur...
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Asnjë njeri nuk e ka të lehtë përbal-
ljen me furtunat që e godasin gjatë
jetës. E, ato goditje bëhen edhe më

të fuqishme dhe më të rënda në këto kohë,
kur çdokush sheh interesin e vet dhe nuk
brengoset për fatin  e keq të vëllait, të shokut,
të mikut, të komshiut. 

I lënë në vetmi, pa mbrojtje e përkrahje,
një njeri që gjendet në situatë të këtillë, më
në fund i drejtohet Krijuesit. Dhe, ndihma e
ngushëllimi vijnë patjetër.

Por, pse njeriu i drejtohet Zotit “më në
fund”, atëherë  kur të gjitha dyert në të cilat
troket i përplasen përpara fytyrës? Pse e
bëjmë në fund atë gjë,  të cilën do të duhej ta
bënim në fillim? Të mos harrojmë: fjala është
për Sundimtarin e Botëve,  i cili di çdo gjë
dhe mund të ndryshojë çdo gjë.  

Një lutje e sinqertë, një çast i përkushti-
mit tonë të tërësishëm ndaj Allahut (xh. sh.),
i ndihmon rikthimit të shpresës në jetën tonë,
sado që të jetë ajo e vështirë dhe e ngarkuar
nga hallet dhe brengat.  Ndihma e Allahut
vjen pikërisht në çastin më të duhur:  ajo ndri-
çon si rreze dielli dhe na e tregon rrugën e
drejtë, na mundëson fuqishëm që mysafir-
llëku ynë në këtë botë të bëhet më i bukur e
më i lehtë, më kuptimplotë.

Mjerisht, pikërisht kur Zoti i ofron njeriut
mëshirën e vet, jo rrallë ndodh që ai ta har-
rojë ndihmën e vetme që i ka ardhur atëherë
kur ka qenë i humbur, atëherë kur qenë i ana-
shkaluar nga njerëzit, atëherë kur ka qenë i
dëshpëruar e i zhgënjyer nga shokët dhe
miqtë e rrejshëm. Kur furtuna kalon, të tillët
– ata pra që janë larg Zotit -  mosnjohjes dhe
mospranimit i shtojnë edhe harresën e tyre.
Por ama, nuk do të duhej të ishte kështu,
sepse furtunat mund të ngrihen sërish dhe fat-

keqësitë sërish mund të godasin papritur. Ku
do të ishin mbështetur të tillët atëherë?

Andaj, mos të harrojmë:  shpëtimi është te
Krijuesi dhe vetëm Ai është Udhëheqësi që di
të na udhëzojë se si t’i kalojmë pengesat.
Nëse e kemi kujtuar fuqinë e Allahut atëherë
kur kemi menduar se jemi të mbuluar nga be-
gatitë e kësaj bote, Ai do të na ndihmojë e do
të na udhëzojë atëherë kur nuk do të mund të
shohim dritën në horizont.  Ai dhe vetëm Ai
është përgjigje për të gjitha pyetjet dhe dile-
mat tona.

Në këtë vazhdë, më duhet të përkujtoj se
një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare, pjesë
e së cilës jemi, për fat të keq ende nuk po  e
flak shpirtngushtësinë dhe bajraktarizmin.
Kështu, të lënë në mëshirën e atyre që s’çajnë
kokën për forcimin dhe mbarëvajtjen e për-
gjithshme dhe tentojnë ‘të bëjnë Zotin’,  duke
harruar se pushteti i njeriut është kalimtar, të
tillët – e me ta edhe shumica prej nesh, për fat
të keq! - gjithnjë e më shumë po zhyten në
llumin e paqartësisë. Tensionimet e bren-
dshme po rrezikojnë të përfshijnë çdo seg-
ment të jetesës sonë;  mendja racionale po u
lë hapësirë përçarjeve, fitneve, sfidave dhe di-
lemave dhe kështu po e shtojnë hamendjen
dhe pasigurinë. Në një situatë të këtillë - si
mund të shohim dritë në horizont? 

Mendoj se kjo mund të bëhet duke mos i
lënë anash detyrat dhe duke i intensifikuar an-
gazhimet tona për këtë botë dhe për botën tje-
tër. Mbështetja jonë e përhershme tek Allahu
(xh. sh.), dashuria dhe besimi ndaj Zotit, janë
çelësi për t’i dhënë fund çdo halli e malli.
Vetëm Ai e meriton besimin dhe dashurinë
tonë të përhershme dhe të pa rezervë. 

Të mos harrojmë: Mëshira e Tij është e
paskajshme...

2
Qetësi  para furtunës

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

“Kur njeriun e godet dëmi, ai na lut - qoftë shtrirë, ulur ose në
këmbë; e kur Ne ia largojmë të keqen atij, ai vazhdon sikur të mos

na ishte lutur fare për dëmin që e kishte goditur...”   (Junus: 12)

Sipas një analize të shpallur në
revistën prestigjioze “Science”,
vetëm në Twiter në periudhën

2006-2017 janë përhapur 126.000 tha-
shetheme e shpifje në të cilat kanë marrë
pjesë mbi tre milionë njerëz. Ekipi hu-
lumtues kishte konstatuar se gënjeshtrat
e përhapura depërtojnë te ndjekësit
shumë më thellë dhe shumë më gjerë nga
e vërteta, duke theksuar se gënjeshtra ka
70% më shumë gjasa të përcillet tutje nga
ata se sa e vërteta. Po ashtu, në atë stu-
dim është konstatuar se e vërteta kërkon
kohë gjashtë herë më të gjatë se sa gën-
jeshtra për të depërtuar deri te shfrytë-
zuesit e rrjeteve sociale dhe të mediave të
ndryshme.

DEZINFORMATAT QË SHKAKTOJNË
TRAGJEDI

Të gjithë ekspertët dhe njohësit e me-
diave pajtohen se në atë çast kur interneti
i hapi portat e veta për çdokë, njëkohë-
sisht u hap edhe mundësia që dezinfor-
mata të trajtohet si informatë e gënjeshtra
dhe shpifja të grimosen nga pak e t’u
ofrohen njerëzve si e vërtetë. Sot, mjaf-
ton që dikush të posedojë një kompjuter
për të krijuar e për të përhapur lajme dhe
informata të trilluara,  për të cilat nuk bart
kurrfarë përgjegjësie. Ato “lajme” pastaj
vërshojnë hapësirat e pakontrolluara të
internetit, bëhen “kryelajme” të portaleve
të egra,  që s’kanë kurrfarë strukture re-
daktuese dhe, mjerisht, ndonjëherë de-
përtojnë edhe në media serioze e
profesionale.

Jo rastësisht është thënë se shpifja
ngjason me një thes puplash të cilat i
shpërndan era, kurse demanti dhe dekon-
struktimi i shpifjes është përpjekje për të
mbledhur e për t’i futur sërish në thes pu-
plat të cilat era i ka shpërndarë gjithandej.

Pse po përpiqem të merrem me feno-
menin e shpifjes dhe me përhapjen e “laj-
meve” të ashtuquajtura fake news -
çështje kjo që natyrshëm u takon ta ana-
lizojnë ekspertët, njohësit e mediave, so-
ciologët e psikologët?

Më motivoi një informatë që lexova

për një adoleshent, i cili, duke mos mun-
dur e duke mos ditur t’u bëjë ballë shpif-
jeve të cilat në internet i kishin përhapur
një grup moshatarësh të tij, kishte për-
funduar jetën duke ngritur dorë mbi
veten. Prindërit e adoleshentit fatkeq
ishin përpjekur të nxirrnin përpara drej-
tësisë autorët e shpifjeve që e kishin
shpënë djalin e tyre në vdekje, por u ki-
shin thënë se s’ka ligj që i parandalon
këto gjëra, ndërkohë që shpifjet për djalin
po qëndronin edhe më tutje në internet si
tregues ogurzi i destruktivitetit njerëzor.
Në fund, babai i adoleshentit të vetëvrarë
kishte bërë vetëdrejtësi e vetëgjyqësi dhe
kishte vrarë njërin nga shpifësit…

Kjo storie tragjike sigurisht se nuk
është shembulli më i mirë se si duhet luf-
tuar shpifjet dhe thashethemet, gënje-
shtrat e trillimet. Në fakt, ajo është
shembulli më i mirë se si nuk duhet luf-
tuar ato. Por, ja që jeta është gjithëfare,
njerëzit janë të ndryshëm dhe në mo-
mente kur janë padrejtësisht të lënduar,
kërkojnë mënyra për të mbrojtur dinjite-
tin - vështirë i kontrollojnë emocionet
dhe veprimet,  duke mos qenë në gjendje
për të parashikuar rezultatin e tyre. 

Emocionet e njeriut janë shumë të zë-
shme dhe nuk lejojnë të dëgjohet zëri i ar-
syes. Andaj, mendoj se në kohët e kësaj
katrahure që po e shkaktojnë njerëz të
pandërgjegjshëm, duke e keqpërdorur
lehtësinë e padurueshme të përhapjes së
“informatave”, duhet gjetur një modus
për dekonstruktimin e gënjeshtrave dhe
të shpifjeve që po na vërshojnë.

HESHTJA E LIGJIT DHE E VETËDIJES
Sidoqoftë, është e qartë se deri sot në

këtë drejtim nuk kanë vepruar me sukses
as ligji, as vetëdija jonë. A janë zgjidhje e
qëndrueshme, në këtë drejtim, paketat e
ndryshme antishpifje,  të cilat po promo-
vohen kohëve të fundit në disa shtete të
rajonit,  duke insistuar në rregullimin dhe
vetërregullimin e portaleve dhe të me-
diave të tjera - nuk ia kam idenë.

Kuptohet se një iniciativë për të vënë
rregull në hapësirat mediale kurrsesi nuk

guxon të shndërrohet në gjueti shtrigash,
përmes së cilës shteti do të bënte kapjen
e mediave dhe heshtjen e zërit kritik të
opinionit.  Mendoj se, përkundrazi, ai zë
kritik duhet të bëhet edhe më buçitës në
të gjitha sferat, por gjithnjë duke e bërë
ndarjen e saktë mes asaj që quajmë kri-
tikë konstruktive dhe asaj që është shpifje
e trillim; mes asaj që është profesionali-
zëm gazetaresk dhe asaj që është keqpër-
dorim i hapësirës mediale e që maskohet
me idenë për “lirinë e të shprehurit”.

Ndërkohë, të harruar nga drejtësia
dhe ligji, çdokush dhe çdokund, pa për-
jashtim, do të vazhdojë të jetë viktimë e
mundshme e njerëzve të pandërgjegj-
shëm, e grupeve dhe organizatave, e shte-
teve dhe e pushteteve, e laboratorëve që e
përpunojnë të keqen dhe e prezantojnë si
mirësi. Të gjithë, sipas nevojës dhe sipas
interesit të krijesave të përçudshme që
veprojnë nga errësira, do të rrezikojnë të
shpallen keqbërës e destabilizues, armiq
të kësaj apo asaj kauze, përhapës të joto-
lerancës dhe të gjuhës së urrejtjes.

Në këtë vazhdë, para disa ditësh, pro-
fesori i psikologjisë Edmond Dragoti
ishte përpjekur të analizojë se ”për çfarë
arsye shqiptarët janë aq agresivë, shajnë
e ofendojnë dhe komentojnë në dritë ne-
gative pothuajse çdo gjë në rrjetet so-
ciale…” Ai kishte konstatuar se “ne
veprojmë kështu sepse kemi shumë ne-
voja bazë të paplotësuara dhe, duke pasur
inferioritet kulturor,  jemi të pakënaqur
me statusin e grupit tonë shoqëror…”

Mendoj se një konstatim i këtillë qën-
dron gjithsesi, por ai, jam i bindur, nuk
vlen vetëm për shqiptarët - të tillë jemi të
gjithë ne ballkanasit. Nëse kësaj ia
shtojmë edhe veprimin e nxitësve, mani-
puluesve dhe përhapësve të shpifjes, për
të cilët fola më lart, rrëfimi merr formën
e vet të vërtetë. Por, çka më tutje? (1
shkurt 2020)

(Autori, Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, është Kryetar i Bashkësisë

Fetare Islame të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut)

Lehtësia e padurueshme e shpifjes
Shpifja ngjason me një thes puplash të cilat i shpërndan era, kurse demanti dhe
dekonstruktimi i shpifjes është përpjekje për të mbledhur e për t’i futur sërish në thes
puplat të cilat era i ka shpërndarë gjithandej.

KKOOLLUUMMNNAA  



trupit, auretit - si për meshkujt, ashtu
edhe për femrat. Zoti në Kuran ka ur-
dhëruar që njeriu të mbulojë auretin e
vet dhe nga vetë Kurani dhe Sunneti
janë nxjerrë kushtet që duhet t’i plotë-
sojë një teshë, një petk, për t’u llogaritur
e pranuar mbi bazë të sheriatit. Prandaj,
nëse një teshë e mbulon auretin e nje-
riut, nuk është e tejdukshme, nuk është e
ngushtë, nuk e kundërshton mënyrën e
veshjes së shoqërisë, pra nuk është liba-
sush-shuhreh, e kështu me radhë,
d.m.th. i plotëson kushtet që i kanë
nxjerrë fukahatë nga Kurani dhe Sun-
neti, dhe ajo atëherë pranohet - pavarë-
sisht a është veshje arabe tradicionale,
apo veshje shqiptare. Bile, nëse veshja
arabe vishet në një vend shqiptar,
atëherë kjo teshë nuk e ka plotësuar
kushtin e fundit të përmendur dhe
është e ndaluar. Këto janë të gjitha çë-
shtje të detajizuara, që nuk gjenden në
Kuran, por janë të nxjerra nga Kurani
dhe si të tilla llogariten mendime islame
dhe pjesë të ligjit islam (Sheriatit). 

Nga ky këndvështrim themi lirshëm
se Zoti në Kuran nuk ka lënë asnjë çë-
shtje të jetës njerëzore pa prekur, sepse
nuk ka çështje që mund të dalë në ekzi-
stencë, në këtë apo në secilindo shekull,
e që mos të hyjë nën ndonjërin e pari-
meve të përgjithshme të derivuara nga
mësimet e Kuranit dhe të Sunnetit. 

GJITHÇKA PËR TË KËNAQUR
KRIJUESIN

E nëse Islami ka rregulluar formën se
si do vishet një njeri, si do t’i lajë duart e
si do të flejë e si do të zgjohet - a është e
logjikshme që të anashkalojë çështje me
rëndësi shumë më të madhe se këto, si ajo
e organizimit shoqëror të njerëzve?
Islami ka dhënë zgjidhjen dhe ligjet, të
përgjithshme dhe të detajizuara, edhe për
formën si duhet të organizohet një sho-
qëri, që me këtë t’i bëjë mirë vetes dhe ta
kënaqë Krijuesin. 

Sistemi islam i vlerave assesi
nuk e duron anarkinë. Edhe një punë e
vogël dhe e thjeshtë, si udhëtimi, nga
aspekti islam, nuk guxon të lihet pa orga-
nizuar. Ebu Dawudi shënon në Sunenin e
vet hadithin në të cilin Muhamedi (a. s.)
ka thënë: “Kur të niseni në udhëtim dhe
jeni tre vetë, atëherë njërin nga ju cakto-
jeni udhëheqës.” (2708) 

Vërtetues se sa Islami e do rendin
shoqëror dhe organizimin e mirëfilltë
shtetëror, është vetë jeta e Muhamedit (a.
s.) në Medinë,  që ishte e stërmbushur me
punë dhe aktivitet për të sjellë në jetë or-
ganizmin më të ndritur që ka parë dhe do
të shohë historia e civilizimeve njerëzore,
bazuar në vlera dhe arsye që burojnë nga
Krijuesi i njerëzve që di çdo nevojë dhe
çdo pjesëz të qenies njerëzore. 

Në kaptinën e stërmbushur me vlera
të jashtëzakonshme njerëzore dhe virtyte
të larta morale, Huxhurat, Zoti shprehet
qartë se nuk duhet të tolerohen papushte-
tia dhe trazirat civile dhe tregon mënyrën
e zgjidhjes së këtyre trazirave: “Nëse dy
palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre,
pajtojini ato. Por, nëse njëra palë sul-
mon tjetrën, atëherë luftoni kundër sul-
muesit, derisa të kthehet në urdhrat e
Allahut. E, nëse kthehet, atëherë pajto-
jini ato midis tyre, me drejtësi dhe paa-
nësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë
me drejtësi.” (Kuran, 49:9) Megjithatë,
duhet sqaruar se është për qëllim grupi që
çohet kundër një udhëheqësi të mirë - siç
thotë vetë ajeti: ata kanë dalë nga urdhrat
e Allahut dhe duhet të kthehen në to.
Nëse një pushtetar është i keq dhe vetë
sundimi i tij sjell anarkinë, atëherë duhet
të zëvendësohet me një tjetër. 

E gjitha kjo, sepse Allahu (xh.
sh.) e ka bërë pushtetin dhe organizimin
e mirëfilltë shtetëror një nga format the-
melore të vendosjes së drejtësisë, që
është parim bazë i Islamit. Jo rastësisht
është thënë nga të parët se “Zoti vendos
me pushtet atë që nuk e vendos me
Kuran”. 

Nocioni i kombit si koncept që nën-
kupton një komunitet politik, siç njihet
sot, është përhapur kah fundi i shekullit
XVIII, ose sipas disa të tjerëve fillimi i
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Shkruan: Evzal Sinani

Zoti i ka përmbyllur të gjitha mesa-
zhet e veta hyjnore me Islamin.
Nga urtësia e Tij, secili sistem i

shpallur ka pasur veçoritë e veta. Nga të
gjitha sistemet dhe ligjet tjera të mëpar-
shme hyjnore, Islami ka një varg veçorish
që ia japin atij superioritetin dhe vlef-
shmërinë ekskluzive mbi të gjitha siste-
met tjera të shpallura më herët.

Nga më të rëndësishmet e këtyre ve-
çorive, dhe mbase menjëherë pas burimit
hyjnor të Islamit, bile edhe si rezultat i na-
tyrshëm i kësaj të parës, duke ia shtuar
edhe vullnetin e Zotit për të qenë Islami i
tillë, është qenia e Islamit sistem univer-
sal. Me universalitetin e Islamit nënkup-
tojmë vlefshmërinë e tij për çdo kohë, për
çdo vend dhe për çdo shoqëri njerëzore. 

Një pretendim i këtillë është mjaft i
guximshëm dhe kërkon argumente të fu-
qishme për t’u pranuar. Shkrimi ynë është
një tentativë për vërtetimin e këtij pre-
tendimi nga një prizëm i caktuar, pjesëz e
tërësisë së madhe të prizmave prej të ci-
lave mund të trajtohet kjo temë, që arrin
në numër aq sa ka forcë intelekti njerëzor
për të prekur çështjet ekzistenciale.

PËR NJERIUN MODERN

Si sistem i këtillë Islami doemos të
prekë të gjitha çështjet që e preokupojnë

njeriun dhe kjo assesi nuk guxon të kufi-
zohet vetëm me njeriun e shekullit të VII,
por duhet të prekë edhe çështjet më mo-
derne dhe më të sofistikuara me të cilat
përballet sot njeriu modern, në këtë kohë
të zhvillimit të civilizimit material në një
nivel të paparë më herët dhe të shpikjeve
e zbulimeve të mëdha. E, për të thënë se
Islami ka qëndrimin e vet për të gjitha
këto çështje, do të nënkuptonte që Islami
ka një përgjigje ekzakte për të gjitha këto.
Kjo sjell në rezultatin tjetër të nënkup-
tueshëm: një libër që do të ngërthente të
gjithë shpalljen e Zotit, qoftë me Kuran
apo Sunnet, dhe do të përfshinte të gjitha
këto çështje - nga të përgjithshmet, tek
ato më të imëtat. Ky libër, atëherë, do
duhej të ishte i madh sa gjithë Toka - nëse
jo, më tepër - meqë njerëzimi vazhdi-
misht nxjerr dhe zbulon çështje të reja të
panjohura më parë. Një libër të tillë ne
nuk e kemi. Atëherë, ç’është zgjidhja? 

“Asnjë gjë nuk kemi lënë pas dore te
Libri.” (Kuran, 6:38) Do të gjesh shumë
mufessirë të cilët për këtë ajet kanë thënë
se Zoti me “Librin” ka për qëllim, në këtë
rast,  “Leuhi mahfudh-in – Pllakën e
Ruajtur”. Do të thotë, në pamundësi për
t’i gjetur këto çështje, në mënyrë ekspli-
cite, te Kurani. Megjithatë, nëse do ta
merrnim ajetin nga një këndvështrim tje-
tër dhe do të kishim guximin t’i hidhnim
një shikim analitik, më të thellë, mund të
themi lirshëm se Zoti me fjalën “Libër”

në ajetin e mësipërm e ka për qëllim vetë
Kuranin. Për t’iu përgjigjur pyetjes, që do
të vijë natyrshëm, se ku janë, atëherë, të
gjitha ato çështje në Kuran, themi si
vijon:

Kurani karakterizohet me dy-natyr-
shmërinë e teksteve të veta. Një pjesë e
teksteve kuranore janë të detajizuara dhe
të precizuara - si të tilla, të pandryshue-
shme. Një pjesë tjetër janë të përgji-
thshme: parime; rregulla të përgjithshme,
të cilat, normalisht, si tekst janë të pan-
dryshueshme edhe ato, por dispozita dhe
qëndrimi i Islamit dhe Kuranit për çë-
shtjet që renditen nën këto parime janë
lënë të lira, që të vendosen nga dijetarët
nëpërmjet metodologjisë së ixhtihadit,
që është një metodologji me rregulla të
caktuara dhe hapa që duhet të ndiqen para
se një dijetar të japë konkluzionet bazuar
në këto parime të përgjithshme. 

Për ta thjeshtëzuar më shumë këtë,
mund të përmendim disa nga këto pa-
rime. Le të fillojmë me parimin e drejtë-
sisë. Zoti në Kuran ka urdhëruar prerazi
që të mbahet drejtësia, qoftë edhe nëse
kjo sjell dëm te akrabatë e atij që gjykon,
po bile edhe nëse kjo drejtësi është kun-
dër vetë gjykatësit (Kuran, 4:135). Meg-
jithatë, format dhe mënyrat e organizimit
që do të ndiqen për t’u arritur te zbatimi
i drejtësisë, janë lënë të lira. 

Parim tjetër i përgjithshëm është pa-
rimi i mbulimit të pjesëve të turpshme të

Islami, pushteti dhe aktiviteti
politik i myslimanëve

TRA JTESË

Allahu (xh. sh.) e ka bërë pushtetin dhe organizimin e mirëfilltë shtetëror një
nga format themelore të vendosjes së drejtësisë,  që është parim bazë i Islamit.
Jo rastësisht është thënë nga të parët se “Zoti vendos me pushtet atë që nuk e
vendos me Kuran”. Demokracia në vete ka shumë të përbashkëta me sistemin

islam të udhëheqjes;  kuptohet, me dallime fare të vogla... 
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shek. XVII (Greenfeld, 1992). Moskup-
timi i dallimeve esenciale shoqërore në
mes të kohës së shpalljes së Kuranit dhe
kohës në të cilën tentohet kuptimi i tek-
steve të Kuranit prodhon shtrembërime
drastike dhe ekstremizmi,  që janë plotë-
sisht të papranuara dhe shumë larg qëlli-
meve që Zoti deshi t’i shohë te njerëzit me
shpalljen e sistemit të Tij të fundit. Meg-
jithatë, pretendimi se Islami ndalon orga-
nizimin shtetëror të bazuar në ndarjen
kombëtare,  është një supozim të cilin, me
ndryshimin e sistemeve shtetërore dhe
mënyrave të gjykimit në të gjithë globin,
duhet studiuar mirë. Pra, çështja që na
shtrohet është: “A lejohet të ketë shtete
myslimane, apo ka vetëm shtete islame
dhe çdo shtet që nuk është shtet islam,
është shtet qafir dhe duhet të luftohet?”

Bazuar në hyrjen që bëmë në fillim,
sipas së cilës qëllimi i Zotit është ven-
dosja dhe zbatimi i parimeve të përgji-
thshme në botë, natyrshëm mund të
aprovojmë lejimin e ekzistimit të shte-
teve myslimane. Mirëpo, kjo nuk lihet
assesi e papërcaktuar, sepse Islami nuk
është makiavelizëm dhe nuk i arsyeton
mjetet për të arritur te qëllimi. Islami-
kisht, për t’u llogaritur qëllimi i ligjë-
suar, duhet të jetë i ligjësuar edhe mjeti.
Pra, në këtë rast, shteti mysliman do
duhej që, edhe nëse anashkalon emërti-
met, të ketë esencën e pastër islame.
Atëherë, çfarë dallimi do të ketë një
shtet islam prej atij mysliman? Dallimi
do të jetë në formën e organizimit. 

Realisht, nëse thellohemi edhe më
shumë, me të drejtë, do të duhet të paj-
tohemi edhe me mendimin e atyre që
thonë se nuk ka dallim mes këtyre të dy-
jave dhe se çdo shtet islam është shtet
mysliman dhe çdo shtet islam është shtet
mysliman. Sepse, nëse një shtet udhëhi-
qet nga myslimanët në shumicë, zbato-
hen ligjet e Islamit në të, që do të thotë
arrihet implementimi i qëllimeve ma-
dhore të Islamit me mjete të lejuara fe-
tarisht; atëherë ky shtet është shtet
mysliman.

KURRSESI JO: “XHIHAD KUNDËR
QAFIRËVE!”

Kur thamë se shteti mysliman është
shtet islam, nuk e kthyem kohën prapa
dhe ta kthejmë rendin botëror në she-
kullin e 7-të dhe t’i organizojmë shtetet
siç kanë qenë të organizuara atëherë. Ka
të atillë që do të gëzoheshin menjëherë
me keqkuptimin e kësaj që thamë dhe do
të thërrisnin me të madhe: “të shpallim
xhihad kundër qafirëve!”

Problemi më i madh është se sot
shteti islam konceptohet në formë

shumë të gabuar. Sipas mendimeve ek-
streme, nëse shtetet me shumicë mysli-
mane nuk i luftojnë shtetet jomyslimane,
atëherë edhe këto janë qafira dhe duhet
të vriten. Jo se nuk janë myslimanë, po
sepse nuk gjykojnë me atë “islamin” e
tyre që ua ka prodhuar mendja dhe arga-
tët e armiqve, e që është shumë larg nga
e vërteta. Padrejtësia më e madhe në hi-
stori është që ekstremistë të këtillë janë
lejuar ta emërtojnë veten njerëz të cilët
gjykojnë me Islam.

E vërteta është se ekzistojnë dy dal-
lime esenciale mes kohës sonë dhe
kohës në të cilën është shpallur Kurani.
Kjo, gjithashtu, do të duhej të sillte një
mënyrë të re të konceptimit të organizi-
mit të myslimanëve në shekullin e ri.
Organizimi shtetëror në kohën e shpal-
ljes së Kuranit ka qenë i ndërtuar mbi
baza fetare. Që do të thotë se çdo shtet
atëbotë ka qenë shtet fetar. Perandoria
Romake ka qenë perandori e krishterë.
Perandoria Persiane ka qenë perandori
mexhuse. Edhe shteti i Muhamedit (a.
s.) ka qenë, normalisht, shtet islam. Pra,
thënë ndryshe: si ka qenë shumica e po-
pullatës së një vendi, i tillë është lloga-
ritur automatikisht shteti. Nëse një njeri
ka ndërruar fenë, kjo ka nënkuptuar se
ai ka ndërruar edhe bindjet e tij politike
dhe besën që i ka dhënë një shteti.

PËR FORMËN UNIVERSALE TË
PUSHTETIT

Sot, është ndryshe. Sot bota tenton të
zbatojë një formë universale të pushte-
tit, pa dallim të përkatësisë fetare, duke
lënë secili shtet shtetasit e vet të lirë të
ushtrojnë besimin e tyre fetar. Shtetet në
mes vete në atë kohë kanë qenë gji-
thmonë në gjendje lufte, përveç nëse
kanë nënshkruar mes vete ndonjë trak-
tat paqeje. Kjo ka bazë dhe merr legjiti-
mitet nga mendimet e Ebu Hanifes. Sot
rendi botëror i marrëdhënieve ndërshte-
tërore karakterizohet nga e kundërta. Sot
shtetet mes vete janë të gjitha në paqe,
përveç nëse ndonjë shtet shfaq agresion
dhe i shpall luftë një shteti tjetër. 

Prandaj është e gabuar që të llogari-
ten shtetet me shumicë jomyslimane si
armiq dhe vende të luftës (daru-l harb),
sepse diçka e tillë, e nxjerrë nga dy dal-
limet e mësipërme, nuk është prezente
sot. Sot shtetet myslimane janë miq mes
vete me shtetet jomyslimane dhe në
paqe, individët, myslimanë edhe jomy-
slimanë janë të lirë të besojnë cilën fe të
duan në cilindo shtet dhe bindjet e tyre
fetare nuk reflektojnë doemos bindjet e
tyre politike në raport të besës (bej’ah)

ndaj një shteti të caktuar. 
Një çështje që me të drejtë shtrohet

shumë mes myslimanëve është a prano-
hen sistemet tjera të organizimit shtetë-
ror kur dihet se Islami vetë e jep
alternativën e vet ideale të këtij organi-
zimi. Duhet të dimë se sistemi islam ka
qëllime të larta, të cilat nëse arrihen,
shpresojmë se Zoti do ta pranojë formën
e organizimit. Demokracia në vete ka
shumë të përbashkëta me sistemin islam
të udhëheqjes. Vetë parimi primar i sun-
dimit të shumicës është një parim që
gjen zbatim në historinë e hershme
islame. Studime të detajizuara që ten-
tojnë të afrojnë këto dy sisteme kanë ar-
ritur në konkluzione se dallimet janë të
vogla. 

Zoti në Kuran ka dhënë parim të për-
gjithshëm: parimin e konsultimit në
vendimmarrje - që nga çështjet e vogla,
deri tek organizimi shtetëror. Në kapti-
nën që mban emrin “Shura”, që do të
thotë konsultim, Zoti thotë: “(myslima-
nët) konsultohen mes vete” (Kuran,
42:38) dhe me këtë bën të qartë se,  nëse
vendimet e marra për myslimanët janë
marrë me konsultimin e tyre, apo të nje-
rëzve që i përfaqësojnë ata dhe për të
mirën e tyre, pak rëndësi ka kjo a do të
bëhet në parlament, në senat, në kuvend,
apo si do të emërtohen këto këshilla që
do merren me çështjet e besimtarëve.
Pra, myslimanët të sundojnë vetveten -
ky është qëllimi i sheriatit dhe kjo mund
të arrihet me demokraci.

Botërisht sot ende thirret nga disa
mendjengurtë dhe ca të tjerë dashakeq,
me të madhe, se myslimanët nuk duhet
të merren me politikë dhe duhet të izo-
lohen nga jeta publike që udhëhiqet me
ligjet e “tagutit”. Kjo thirrje ka sjellë në
mungesën e përfaqësimit të zërit të my-
slimanëve në skenën botërore dhe pa dy-
shim se u ka sjellë dëme shumë të
mëdha dhe rëndë të revokueshme sho-
qërive myslimane. 

Përse duhet të gjenden arsyetime të
llojllojshme për kërkesën që Jusufi (a.
s.) ia bëri mbretit egjiptas që nuk gjy-
konte me ligjin e Allahut, me të vetmin
qëllim që myslimanët me sixhadetë e
veta të qëndrojnë në skutat e shtëpive,
duke bërë ibadet dhe të anashkalohet
fakti se totalitarizmi i sundimit të mbre-
tit të Egjiptit, pa aspak dyshim, nuk ka të
krahasuar me mundësitë e përfaqësimit
të vetes që sot i ofron pluralizmi. 

Thirrje të këtilla janë dashakeqe dhe
qëllimisht futen e motivohen nga qarqe
armiqësore,  ndërsa barten e shpërnda-
hen nga myslimanët mendjelehtë, ose
myslimanët e shitur. 

Shkruan: Hfz. Ataullah ef. Aliu

Në temën “Devotshmëria ndaj Al-
lahut fuqiplotë” do të shkoqiten
tri ajete nga suret: Et-Talāk dhe

El-A’rāf.  Devotshmëria ndaj Allahut fu-
qiplotë gjithashtu bën pjesë në kriteret re-
zistuese ndaj fitnes së varfërisë, e cila
është vlerë e madhe që tregohet përmes
veprave të mira.

Në këtë nënkapitull shkoqiten çë-
shtjet se i devotshmi për çdo çështje e

konsulton Kuranin adhimushan, Sunne-
tin e Resulullahut (a. s.) dhe të devot-
shmit i jepet e mbara; se të devotshmin
Fuqiploti e furnizon në mënyrë të papa-
ramenduar dhe mbështetja në të Gjithë-
fuqishmin është e mjaftueshme; dhe nëse
besohet e praktikohet devotshmëria, be-
gatitë e Allahut (xh. sh.) nuk mungojnë
as nga qielli, as nga toka.

Në fjalët e të Madhërishmit thuhet:
“E kur t’i afrohen ato mbarimit të

afatit të tyre, atëherë ose mbani (i ktheni

në jetën bashkëshortore) si duhet, ose
ndahuni prej tyre si është e udhës, e këtë
do ta dëshmojnë dy dëshmitarë të drejtë
nga mesi juaj dhe dëshmitë zbatojini për
hir të Allahut. Kështu këshillohet ai që i
beson Allahut dhe ditës së fundit, e kush
iu përmbahet dispozitave të Allahut, atij
Ai i hap rrugë; dhe e furnizon atë prej
nga nuk kujton fare. E kush i mbështetet
Allahut, Ai i mjafton atij, Allahu realizon
dëshirën e vet dhe Allahu çdo gjëje ia ka
caktuar kohën (afatin).”i

Shpenzimi për hir të Allahut 
të madhërishëm

KRITERET REZISTUESE NDA J FITNES SË VARFËRISË (2)

“Unë ju thashë: Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet fal shumë. Ai ju
lëshon nga qielli shi me bollëk; ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju

bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj.” (Kuran Nūh, 10-12)
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Përcillet nga Ibn Abbasi se Avf ibn
Malik El-Eshxhaiu ka ardhur te Pejgam-
beri (a. s.) dhe i ka thënë: O i dërguar i
Allahut, djalin e ka zënë armiku rob, nëna
e tij është mërzitur, çfar më thua? Në atë
rast Pejgamberi (a. s.) i tha: ”Kije frikë
Allahun dhe bëj durim. Dhe të urdhëroj
ty dhe bashkëshorten tënde që sa më
shumë të shpreheni:  ’Nuk ka fuqi më të
madhe se sa fuqia e Allahut.’”Pasi që ba-
shkëshorti i tregoi bashkëshortes së tij se
çfarë i kishte thënë Pejgamberi (a. s.), ajo
iu drejtua me fjalët: ”A është mirë ajo me
çka të ka urdhëruar?” Kështu që, ata e
realizuan urdhrin e Muhamedit (a. s.) dhe
djalin armiku e liroi nga robëria,  i cili u
kthye te prindërit me një pasuri të konsi-
derueshme, e cila i kishte takuar në kua-
dër të plaçkës së luftës.ii (Transmeton:
Ibn Merdevejhi)iii

Për ajetet e lartpërmendura Ibn Kethir
sjell këtë shkoqitje: “Ai i cili devotshmë-
rinë e tij e tregon duke e bërë atë me të
cilën është urdhëruar dhe, duke braktisur
atë e cila i është ndaluar, për çështjen e
tij gjen rrugëdalje dhe furnizohet në atë
mënyrë që nuk ka mundur ta paramen-
dojë se mund të ndodhë ashtu.”iv

NGA XHEHENEMI NË XHENET, PËR
TË DEVOTSHMIT

Prandaj, për ajetet e lartshënuara Kur-
tubiu shtron këtë sqarim: Ai i cili ka de-
votshmëri e jetën e bën brenda kufijve që
ia ka caktuar Allahu (xh. sh.), ruhet prej
mëkateve, Ai ia mundëson (atij) që të
dalë prej të ndaluarës në të lejuar, prej vë-
shtirësisë në rehati, prej xhehenemi në
xhenet dhe e furnizon prej nga nuk shpre-
son; pra, ky është shpërblim për të de-
votshminv.

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar
Sabuni shpjegon: Devotshmëria ndaj Al-
lahut të madhërishëm i ofron adhuruesit
zgjidhje qoftë ajo materiale, ose shpirtë-
rore dhe Allahu i gjithëfuqishëm e fur-
rnizon adhuruesin e devotshëm
(abdu-te-kij) prej nga ai nuk mund ta pa-
ramendojë. Njashtu, ai që i drejtohet Al-
lahut (xh. sh.) për çështjet e tij, i
mbështetet Atij pa hamendje, Allahu fu-
qiplotë i mjafton atij dhe ia lehtëson rea-
lizimin e çështjeve të caktuara.
Mbështetja tek Allahu mëshirëbërës dhe
të shpresuarit tek Ai është kryet (koka) e
punës dhe qetësi shpirtërore.vi

Ndaj, për ajetet e lartshënuara Shev-
kani shtron këtë sqarim: Ai që ia ka dronë
dënimit të Allahut të madhërishëm duke
i realizuar urdhrat, duke abstenuar nga
ndalesat dhe duke respektuar dispozitat e
Tij, Ai i bën qare atij në një moment kur

bie ngushtë dhe në vështirësi dhe e furni-
zon në atë mënyrë që njeriu, respektivisht
myslimani,  as mund ta paramendojë e as
të llogarit. Sipas mendimit të Shabiut dhe
Dahakit, kjo çështje ka të bëjë me shku-
rorëzimin. Ndërkaq, sipas mendimit të
Ebul-Alij, çështja është e përgjithshme
dhe ka të bëjë me çdo vështirësi të cak-
tuar.vii

Në kuadër të ajeteve të lartpërmen-
dura, Shejh Zade bën sqarimin si duket:
Allahu i madhërishëm u premton të gji-
thë atyre që ruhen nga veprimet e mbrap-
shta, se ua bën qaren për vështirësitë në
këtë botë dhe në botën tjetër, në atë më-
nyrë që njeriu nuk e posedon atë aftësi as
për ta paramenduar një zgjidhje të cak-
tuar.viii

Së këndejmi, në bazë të ajeteve të si-
përshënuara, Ibn Xhuzej bën komentimin
si duket: Thuhet, për ajetet në fjalë, se e
kanë kuptimin e përgjithshëm, pra, ai që
e ka dronë e Allahut (xh. sh.) - si në fjalë
ashtu edhe në veprime e sjellje - Allahu i
madhërishëm i bën zgjidhje atij si për çë-
shtjet e kësaj bote, ashtu edhe për botën
tjetër. E, ky mendim përcillet edhe nga
Ibn Abbasi, i cili është edhe më i pra-
nueshëm (erxheh)ix.

Në kontekst të ajeteve të sipërnënvi-
zuara, Atajiqi ofron interpretimin si
duket: Të devotshmit, në raste të cak-
tuara, Allahu i madhërishëm ia rregullon
dhe zgjidh çështjen në mënyrën e papri-
tur për njeriun, si për shembull: i pajton
armiqtë, ose përmes bërtitjes ose buzëqe-
shjes së fëmijës së vogël shëron zemrën
për një dëm të pakompensuar dhe zemrat
që kanë qenë të ndara i bashkon përgji-
thmonëx.

Kështu që, në kuadër të ajetit (të 3-të)
të sipërtheksuar Bergeviu shpjegon: Di-
jetarët kanë thënë se ai që e rezervon
ushqimin e vitit për familjen, nuk del ja-
shtë tevekkulit (mbështetjes në Zot),
meqë, ushqimi në fjalë është nevojë ele-
mentare e nuk konsiderohet për pasuri
nga e cila kërkohet të jepet zeqatxi.

Në fjalët e Fuqiplotit thuhet:
“E sikur banorët e këtyre vendbani-

meve të kishin besuar dhe të ishin ruaj-
tur, Ne do t’ju hapnim begati nga qielli e
toka, por ata përgënjeshtruan, andaj i dë-
nuam me shkatërrim për atë që meri-
tuan.”xii

Për ajetin e sipërnënvizuar Hazini
ofron këtë shpjegim: E sikur banorët e
Mekës t’i kishin besuar Allahut (xh. sh.)
dhe Pejgamberit (a. s.), t’iu kishin nën-
shtruar urdhrave me të cilat ishin urdhë-
ruar, t’ishin larguar nga ajo që ishin
ndaluar nga Allahu i madhërishëm, Ai do
t’ua kishte hapur dyert e bereqetit nga

qielli dhe toka - bereqetin e shiut nga
qielli, bereqetin e bimëve dhe të frutave
të tokës. Pra, të gjitha ato që ekzistojnë
në to - të mirat, dhuntitë, furnizimi, sigu-
ria, shpëtimi nga fatkeqësitë, të gjitha
këto janë vlera dhe të mira të Allahut të
madhërishëm për robtë e Tij.xiii

Ndërkaq, për ajetin në fjalë Sujutiu
bën komentimin në vijim: E sikur bano-
rët e Mekës ta kishin besuar atë që u është
shpallur; e të kishin abstenuar nga ndale-
sat e Allahut (xh. sh.); do t’u jepnim be-
reqetin e qiellit dhe të tokës.xiv

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar, S. Kutbi ofron interpretimin si
duket: Kurani adhimushan në këtë ajet i
bën me dije myslimanit me integritet
islam për rregullin hyjnor, e ai është rre-
gulli i të sprovuarit përmes të dëshiruarës
dhe të padëshiruarës, përmes të gëzuarës
dhe të dëshpëruarës. Mirëpo, ai i cili nuk
është i devotshëm,  pikërisht ky është ai i
cili i bën padrejtësi vetes. Kështu që,
sikur banorët e Mekës të kishin besuar në
vend se të përgënjeshtronin, sikur të ki-
shin pasur dronë në vend të pakujde-
sshmërisë, Allahu (xh. sh.) do t’u hapte
dyert e begative të qiellit e të tokës. Be-
gati të cilat u janë premtuar atyre që be-
sojnë dhe i përmbahen devotshmërisë me
përpikëri e bindje. U jepen të mira të llo-
jeve të ndryshme, të pakufishme, e të pal-
logaritshmexv.

Pra, për ajetin e lartnënvizuar Sh. Ah-
meti interpreton: Po të ishin njerëzit my-
slimanë me dinjitet islam e të kishin
kujdes për mosveprimin dhe marrjen me
punë të këqija e të neveritshme, pamëdy-
shje begatitë dhe bereqetin do ta përjeto-
nin nga toka e qielli. Po ashtu nuk ka
dyshim se ka edhe sprova të cilat zako-
nisht vijnë befas, për të pasur efekt më
të dukshëm te njerëzit që të braktisin rru-
gën e mbrapsht e t’i kthehen të mbarës.
Mirëpo, për ata të cilët nuk e përfillin
Sheriatin dhe rregullat e fesë, (atyre) një
sprovë e caktuar nuk u bën përshtypje e
që e njëjta shndërrohet në dënim.xvi

Në kontekst të ajetit në fjalë, Shev-
kani bën shkoqitjen në vijim: E sikur ba-
norët e këtyre vendeve, të cilëve ua
dërguam pejgamberët Tanë t’u kishin be-
suar atyre, të kishin abstenuar nga mo-
sbesimi dhe të mos kishin vazhduar në
veprime të këqija; atyre do t’ua lehtëso-
nim për t’i përjetuar e shfrytëzuar të mirat
e qiellit dhe të tokës, respektivisht të
mirat e shiut dhe të bimëve nga toka;
megjithatë, ata i përgënjeshtruan pej-
gamberët dhe nuk patën drojë për ve-
prime të tilla, andaj, edhe i ndëshkuam
ashtu siç e merituan për shkak të bëmave
të mbrapshta e mëkatare të tyre.xvii

DËNIMI, PËR SHKAK TË
MOSBESIMIT DHE TË MËKATEVE

Mirëpo, në kuadër të ajetit të lartpër-
mendur, Shejh Zade bën sqarimin si
duket: E sikur banorët e atij vendi (men-
dohet për Mekën me rrethinë), të kishin
besuar e të kishin pasur drojë, në vend të
mosbesimit dhe mëkateve të tyre, do t’u
mundësonim hapësirë të gjerë për përje-
timin e të mirave dhe do t’ua lehtësonim
nga çdo anë që do të lëviznin; mirëpo ata
e  përgënjeshtruan Pejgamberin; e Ne i
dënuam, dënim të cilin e merituan për
shkak të mosbesimit dhe mëkateve të
tyre.xviii

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar, Ibn Kethiri interpreton si duket: Po
të besonin shpalljen me të cilën u erdhën
pejgamberët, mos ta refuzonin dhe ta pa-
sonin, t’i praktikonin veprimtaritë e mira
e të abstenonim nga ato të këqija e të nda-
luara; pamëdyshje do t’u çonim shi nga
qielli dhe bimë nga toka; megjithatë, ata
i përgënjeshtruan pejgamberët e të ma-
dhit Allah, ndërkaq, për shkak të mëka-
teve dhe që  nuk abstenuan nga ndalesat,
i dënuam tmerrshëm.xix

Ndërkaq, për ajetin në fjalë, Xhela-
lejni bën komenimin në vijim: E sikur ba-
norët e atij vendi, përgënjeshtruesit, t’i
kishin besuar Allahut të madhërishëm,
pejgamberët e Tij dhe të kishin pasur

dronë nga mosbesimi e mëkatet, do t’u
hapnim dyert e të mirave e të begative
nga qielli me shi, e nga toka me bimë, mi-
rëpo, meqë ata i përgënjeshtruan pejgam-
berët, i dënuam.xx

Për ajetin e lartnënvizuar, Sabuni in-
terpreton: E sikur banorët e këtyre ven-
dbanimeve - të cilët përgënjeshtruan e
pësuan - t’i kishin besuar Allahut të ma-
dhërishëm, pejgamberit të Tij dhe t’ishin
ruajtur nga mosbesimi dhe mëkatet,
(atyre) do t’u mundësonim të mirat e fur-
nizimin nga të gjitha anët; mirëpo ata e
përgënjeshtruan pejgamberin e Ne i ndë-
shkuam me pësim pikërisht ashtu siç e
merituan.xxi

Kështu që, në taban të ajeteve në stu-
dim, mund të nxirret porosia se ai që ka
dinjitet islam, për t’i rezistuar fitnes së
varfërisë, duhet praktikuar edhe një nga
kriteret rezistuese ndaj sprovës në fjalë e,
që është devotshmëria ndaj Allahut fuqi-
plotë. Kështu, pra, ai që dëshiron t’i jepet
e mbara, le t’i përmbahet devotshmërisë
dhe për çdo çështje le të konsultojë Ku-
ranin adhimushan, Sunnetin e Resululla-
hut (a. s.) etj.; të devotshmit i mjafton
mbështeja tek i Gjithëfuqishmi, meqë Ai
është në dijeni dhe Ai e furnizon në më-
nyrën e paparamenduar dhe të pakap-
shme për mendjen e njeriut; dhe për të
mos munguar begatitë e Allahut (xh. sh.)
as nga qielli e as nga toka, myslimani le
të besojë dhe le të praktikojë devotshmë-

rinë si kriter rezistues ndaj fitnes së var-
fërisë.

KËRKIMI  I FALJES TË MADHIT
ALLAH

Në suaza të këtij nënkapitulli do të
shtjellohen katër ajete nga suret: Hūd dhe
Nūh.

Edhe të kërkuarit falje të madhit
Allah - e që është virtyt i robërve të de-
votshëm të Allahut (xh. sh.), është po
ashtu një ndër kriteret rezistuese ndaj fit-
nes së varfërisë.

Këtu studiohet çështja se nëse beso-
het dhe kërkohet falje nga Allahu (xh.
sh.), Ai jep begati dhe fuqi; nëse i kërko-
het falje të Madhërishmit, Ai fal; dhe se
vetëm Ai lëshon shi nga qielli me bollëk,
Ai e shumon pasurinë, jep fëmijë, mun-
dëson posedimin e kopshteve dhe krijon
lumenj.

Në fjalët e të madhit Allah thuhet:
“’O populli im, kërkoni falje prej

Zotit tuaj dhe kthejuni Atij, Ai ju lëshon
shi me bollëk, dhe fuqisë suaj i shton fuqi,
e mos refuzoni e të bëheni mëkatarë!’”xxii

Si rrjedhojë, për ajetin e lartpërmen-
dur Shevkani sjell shkoqitjen e Zuxha-
xhit: Pejgamberi i Allahut (xh. sh.), Hudi
(a. s.), popullit të tij i jep kurajo për një të
mirë të afërt, për furnizim të bollshëm,
meqë populli i tij merrej me kopshtari
dhe bujqësi. E, pas kësaj i inkurajoi për
të kërkuar falje, duke u thënë: ju përfor-
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con përmes dhuntive.xxiii

Për ajetin në fjalë Hazini bën komen-
timin në vijim: Ju lëshon shi kohë pas
kohe kur për të ka nevojë, meqë Allahu
fuqiplotë ua kishte ndaluar shiun prej një
periudhe trevjeçare për shkak të mosbe-
simit të tyre. Kështu që Hudi (a. s.) i in-
formoi se po ta besonin Allahun e
madhërishëm dhe ta pranonin Hudin (a.
s.) për pejgamber, Allahu (xh. sh.) do t’ju
lëshonte shi dhe do ta ngjallte vendin e
tyre ashtu siç kishte qenë më parë.xxiv

Ndaj, në kontekst të ajetit në fjalë Sh.
Ahmeti bën shkoqitjen në vijim: Hudi (a.
s.) është i dërguar te populli ad. Ky po-
pull ishte në rrugë të mbrapsht, respekti-
visht idhujtar. Në një periudhë kohore i
kishte goditur thatësirë e paparë. Hudi (a.
s.) u drejtohet duke i këshilluar që të
bëjnë istigfar-të kërkojnë falje nga i
madhi Zot-dhe t’i kthehen të mbarës, e që
Allahu (xh. sh.) t’ju lëshojë shi të mjaf-
tueshëm dhe ashtu t’ju kthehet e mira dhe
fuqia në çdo aspekt. Nga ajeti i lartpër-
mendur kuptohet se kthyerja në razinë e
Allahut të madhërishëm, pendimi dhe të
kërkuarit falje për të bërat e mbrapshta
dhe për gabimet, bëhet shkas për të tër-

hequr mëshirën e Zotit (xh. sh.) -
shiun e nevojshëm dhe begatitë. Megji-
thatë, populli ad aq ishte i dhënë pas
idhujve, saqë mendonte se Hudi (a. s.)
ishte i ndëshkuar nga ndonjë idhull për
shkak se ai të njëjtit i nënçmonte.xxv

Në kuadër të ajetit të sipërtheksuar,
Zamahsheriu shpjegon: Qëllimi i Hudit
(a. s.) ishte për ta tërhequr popullin e tij
në besim: e inkurajonte me shi të bol-
lshëm dhe me shtim të fuqisë. Andaj, për
një gjë të tillë ua tregoi çelësin e atij fur-
nizimi, pra ai është pendimi dhe të kër-
kuarit falje prej Zotit (xh. sh.). Populli i
tij merrej me kopshtari dhe me bujqësi, e
më së shumti kishte nevojë për shi.xxvi

Prandaj, nocioni kuvveten në ajetin që e
kemi në analizë, sipas një interpretimi do
të ishte: do të fuqizoheni përmes pasu-
risë; ndërkaq sipas një tjetri: do të fuqi-
zoheni përmes martesës, e këta kishin
nevojë edhe për njërën edhe për tje-
trën.xxvii

Prandaj, për ajetin e lartshënuar Shev-
kani shtron këtë sqarim: Hudi (a. s.) po-
pullin e vet e drejtoi në kërkim të faljes
dhe të pendimit, duke i thënë: Kërkoni
falje (o njerëz) për mëkatet tuaja në të ka-

luarën, pra, pendohuni e kthejuni besimit;
e do të keni shi të mjaftueshëm; dhe do
t’u shtohen të mirat, mos e refuzoni ofer-
tën time e të vazhdoni të qëndroni në mo-
sbesim.xxviii

Në kontekst të ajetit të sipërnënvi-
zuar, Shejh Zade ofron interpretimin si
duket: Kërkoni falje (magfiret) nga Al-
lahu i madhërishëm përmes besimit, pa-
staj pendohuni siç është rregulli që kjo të
bëhet pas imanit e, Ai ju lëshon shumë
shi, ua shumëfishon fuqinë - meqë ata ki-
shin nevojë për shi e për fuqi punëtore,
për arye se merreshin me bujqësi dhe me
ndërtimtari, ndërkaq Allahu fuqiplotë ua
kishte ndërprerë shiun dhe lindjen e fë-
mijëve tre vjet me radhë.  Pra, Hudi (a.
s.) u kishte premtuar se përmes besimit
dhe pendimit, do të kenë shi dhe shtim të
fuqisë me pasardhës; e mos kundërshtoni
e të refuzoni ofertën që po ju bëhet, e për-
kundrazi të vazhdoni me kriminalitetin që
jeni duke bërë.xxix

Kështu që, në kuadër të ajetit të sipë-
theksuar Ibn Xhuzeji shpjegon: Fjala
��������� - semā’, fjalë për fjale do të
thotë: ‘qiell’;  këtu e ka kuptimin e shiut
(el-metar); fjala ����������� - midrara e

ka kuptimin e ‘bollëkut’ dhe rrjedh prej
fjalës derr-rrun (tambël), e thuhet: derr-
rre’l-metar ve’l-leben – plotë shi dhe
tëmbël. Ndaj, nga ajeti kuptohet se kër-
kimi i faljes dhe pendimi janë sebep për
të rënë shiu.xxx

Përcillet se popullit ad i është ndër-
prerë shiu në një periudhë trevjeçare,
andaj Hudi (a. s.) i ka urdhëruar për të
bërë tevbe dhe istigfar dhe u ka premtuar
atyre se me atë rast do të binte shi. Kur
është fjala për tevben (pendimin), aty
kemi të bëjmë me atë se duhet hequr dorë
nga mosbesimi e, pastaj edhe nga mëka-
tet, meqë pendimi nga mëkatet është i
vlefshëm vetëm pas besimit.xxxi

Në bazë të ajetit të sipërshënuar, Sa-
buni bën komentimin si duket: Kërkoni
falje Allahut të madhërishëm për mosbe-
simin dhe idhujtarinë; pastaj kthejuni Atij
duke e respektuar e duke e adhuruar,
duke qëndruar besnik në fenë e Tij dhe
duke iu përmbajtur besimit; e do të keni
shi në vazhdimësi dhe sipas nevojës e
nuk do t’u mungojë; gjithashtu do t’u
shtohet juve forca dhe krenaria; e mos e
refuzoni për atë që po ju thërras e të va-
zhdoni në veprimtarinë kriminele.xxxii

Ndërkaq, për ajetin në fjalë Gazaliu
bën komentimin në vijim: Po të kishte
dëgjuar dikush me logjikë normale për-
gjigjen e popullit të Hudit (a. s.),  do të
mendonte se populli i pejgamberit në
fjalë ishte i polemikës logjike. Mirëpo,
populli i lartpërmendur nuk kishte të
bënte me mendësi të logjikshme. Pa më-
dyshje se nuk mund të pritet urtësi nga
adhuruesit e idhujve. Njëherësh, mund të
parashtrohet pyetja: vallë, ata a poseduan
ndonjë argument për adhurimin e gu-
rëve? Meqë ata nuk poseduan ndonjë ar-
gument që mban, edhe polemika dhe
përgjigjja e tyre ndaj Hudit (a. s.) ishte
kryekputë e çuditshme, qesharake, por
edhe nënçmuese kur e etiketuan si gënje-
shtar.xxxiii

Në fjalët e Allahut (xh. sh.) thuhet:
“Unë ju thashë: “Kërkoni falje Zotit

tuaj, se Ai vërtet fal shumë. Ai ju lëshon
nga qielli shi me bollëk; ju shumon pasu-
rinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte
dhe ju jep lumenj.”xxxiv

Në kontekst të ajeteve të sipërnënvi-
zuara, Ibn Kethiri ofron interpretimin: Ju
arritët shiun dhe për këtë arsye është e
preferueshme që kur të falet namazi për

të kërkuar shi, të lexohet kjo sure (Nūh).xx

Kështu,  percillet nga Omeri (r. a.) se
kur ka hipur në minber, për t’u lutur për
shi, ka kërkuar falje dhe ka lexuar ajetet
që kanë të bëjnë me të kërkuarit falje:
Nëse pendoheni tek Allahu fuqiplotë,
kërkoni falje prej Tij dhe respektojeni
Atë; (kështu) ju shtohet furnizimi, ju lë-
shon shi nga begatia e qiellit, nga begatia
e tokës do t’i keni bimët dhe bereqetet e
bardha; ju jep pasuri e fëmijë dhe ju mu -
n dë son të posedoni kopshte me pemë dhe
me perime të ndryshme.xxxvi

Si rrjedhojë, për ajetet e lartpërmen-
dura S. Kutbi sjell këtë shkoqitje: Nuhu
(a. s.) popullin e tij e stimuloi për të mirat
e kësaj bote dhe të Ahiretit, se do të jenë
të falur, nëse kërkojnë falje dhe e stimu-
loi për furnizim të bollshëm e me lehtësi.
E stimuloi edhe për shiun e shpresuar e
të pritur, përmes të cilit mbijnë të mbjel-
lat dhe rrjedhin lumenjtë. U premtoi edhe
për atë se do të furnizohen me pasardhës
dhe pasuri, të cilat i kërkonin dhe i çmo-
nin shumë.xxxvii

Në kuadër të ajeteve të sipërthek-
suara, Kurtubiu shpjegon: Një njeri
Hasan Basriut iu ankua për mungesë të
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fitimit. Ai e porositi të kërkonte falje nga
Allahu (xh. sh.). Një tjetër iu ankua për
varfërinë.  Po ashtu e porositi për të kër-
kuar falje.  I treti iu ankua se iu ka tharë
kopshti.  Edhe këtë e porositi të kërkonte
falje.xxxviii

MOSBESIMI, SHKAS PËR ZHDUKJEN
E POPULLIT

Prandaj, për ajetet e lartshënuara
Raziu shtron këtë sqarim: Duhet ditur se
me u marrë me nënshtrim dhe respekt,
është një shkak për t’i hapur dyert e së
mirës, e për t’i mbyllur ato të së keqes.
Përderisa mosbesimi është shkas për
zhdukjen e popullit, besimi bëhet shkak
për ngjalljen e tij.xxxix

Dikush nga selefët ka thënë: “Ata nje-
rëz që pak kërkojnë falje, kanë shumë
mëkate dhe vështirësi.”xl

Për ajetet e sipërnënvizuara Sabuni
ofron këtë shpjegim: Besojini Allahut të
madhërishëm dhe pendohuni për fajet e
bëra, meqë Zoti juaj është Ai që pranon
pa rezervë pendimin dhe është i gjithë-
mëshirshëm për faljen e gabimeve - ju lë-
shon mëshirë (shi) nga qielli saherë që të
keni nevojë, jua shumon pasurinë dhe pa-
sardhësit.xli

Ndaj, në kontekst të ajeteve në fjalë
Shevkani bën shkoqitjen në vijim: Kër-
koni falje për mëkatet tuaja në të kaluarën
me qëllim të kulluar; meqë Ai i fal shumë
mëkatarët; ju lëshon shi nga qielli; ua
shton të mirat në këtë botë, siç janë shtimi
i pasurisë, fëmijët, kopshtet dhe lumen-
jtë.xlii

Si rrjedhojë, për ajetet e lartpërmen-
dura Shejh Zade sjell këtë shkoqitje: Kër-
koni falje Zotit tuaj përmes pendimit,
meqë Ai është falës. Atyre që nuk e bënë
një gjë të tillë,  Allahu i madhërishëm ua
ndërpreu shiun dhe bëri që gratë mos të
lindin. Për t’i poseduar e përjetuar dy
dhuntitë në fjalë, respektivisht po të kër-
konin falje dhe të pendoheshin, do të ki-
shin shi të mjaftueshëm dhe gratë do t’u
lindnin përsëri.xliii

Për ajetin e dytë të lartnënvizuar Ibn
Xhuzej interpreton: Ky ajet është argu-
ment se  kërkimi i faljes tërheq rënien e
shiut. Ndaj, në një rast Omer ibn el-Hat-
tabi kishte dalë për të bërë duanë (lutjen)
e shiut, mirëpo asgjë nuk kishte lexuar
pos që kishte bërë istigfar. E, kur ishte
larguar nga ai vend, dikush e kishte pye-
tur ‘përse nuk kishte kërkuar shi’, e ai u
ishte përgjigjur: “Pasha Allahun, kërkova
shi në mënyrën më të mirë të mun-
dshme!” E, pastaj kishte rënë shi. Përsëri,
një preson i ishte ankuar Hasan Basriut
për kurak (thatësirë), e ai i kishte thënë:

“Kërko falje nga Allahu!”xliv

Si rrjedhojë, për ajetet e lartpërmen-
dura Atajiqi sjell këtë shkoqitje: Besojini
Atij dhe ndiqeni rrugën e drejtë të Tij. Ky
është ligji i Allahut fuqiplotë,  i cili vlen
për çdo popull dhe për të gjitha kohërat.
Po ta kishin pranuar porosinë ashtu si i ka
hije, atëherë shiu për ata do të ishte
bekim. Megjithatë, ata kanë kundërshtuar
dhe shiu është shndërruar në mallkim,
meqë ai e ka vërshuar tokën dhe e ka për-
mbytur gjeneratën fatzezë. Mirëpo, në një
mënyrë ai shi ka qenë bekim, sepse ka
bërë pastrimin dhe ka mundësuar një fil-
lim të ri moral-shpirtëror.xlv

Në bazë të ajeteve në hulumtim,
mund të informohemi se myslimani i for-
muar, për t’i rezistuar fitnes së varfërisë,
duhet praktikuar edhe një nga kriteret re-
zistuese ndaj sprovës së lartnënvizuar, e
ai (kriter) është:  të kërkuarit falje të ma-
dhit Allah. Së këndejmi, nëse myslimani
dëshiron të përjetojë begati dhe fuqi, me
plot bindje le të bëjë istigfar për gabimet
e bëra.xlvi Për t’u falur gabimet, duhet kër-
kuar falje nga i Madhërishmi dhe në një
çështje të tillë nuk duhet dyshuar, po
duhet shpresuar dhe duhet pasur bindje të
paluhatshme se vetëm me lejen e Tij bie
pika e shiut, se vetëm me lejen e Tij shu-
mohet pasuria, rrjedh lumi, paraqitet
shtatzënia, dështon shtatzënia, lindin vaj-
zat ose djemtë.

***

Meqë myslimani është në dijeni se
kriteret rezistuese konsiderohen mburojë
përballë varfërisë dhe fitnes (destabilizi-
mit) që bën ajo, ai prore duhet përmbajtur
atyre.

Myslimanii vazhdimisht vepron dhe
bën përpjekje për të fituar furrnizimin.
Meqë, ai është i informuar dhe mban bin-
djen se përmes këtij kriteri të furnizimit i
reziston fitnes së varfërisë.

Për dhuntitë, nuk i mungon vetëdija
dhe bindja për t’i shprehur mirënjohje Al-
lahut (xh. sh.). Meqë, përmes mi-
rënjohjes në fjalë, atij i shtohet e mira dhe
nuk lejon që ta humb të njëjtën.

Ai është në kërkim edhe të një kriteri
rezistues relevant përballë fitnes së var-
fërisë, e ai është shpenzimi për hir të Al-
lahut të madhërishëm. Pra, për çështjen
në fjalë pa diskutim duhet me qenë anë-
tar i asaj shoqërie që shpenzon për hir të
Allahut (xh. sh.).

Devotshmëria si kriteri rezistues ndaj
varfërisë dhe fitnes së saj, për myslima-
nin e mirëfilltë është e patjetërsueshme
dhe atë e posedon duke bërë vepra të
mira.

Po deshëm të pose doj më edhe një nga
kriteret rezistuese ndaj varfërisë dhe
sprovës së saj, pa diskutim ai është istig-
fari, pra t’i kërkojmë falje të madhit
Allah.

Këto janë, pra, kriteret përmes të ci-
lave myslimani i reziston varfërisë dhe
destabilizimit që bën ajo.
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Shkruan: Prof. Jusuf Zimeri

Kurani është udhëzues për ata që
besojnë të fshehtën, që falin na-
mazin dhe që shpërndajnë lëmo-

shë nga pasuria e tyre prej asaj që i ka
furnizuar Allahu fuqiplotë. Ata që janë
të pajisur me këto cilësi janë edhe të
udhëzuar, edhe të devotshëm. Ratifikimi
i plotë i besimit është ajo që besimtari
islam beson patundshëm për gjithçka që
Pejgamberi [alejhis-selam] i lajmëroi ata
përmes Shpalljes. Besimi ka të bëjë me
bindjen dhe besimin e çështjeve të
fshehta, të padukshme, jo vetëm me ato
që duken, sepse për çështjet që duken
nuk ka nevojë besimi. Besimi në çështjet

e padukshme, gajbijat, është cilësia që e
dallon besimtarin nga jobesimtari.

Nocioni “ar. gajbun” në gjuhën arabe
rrjedh nga folja “gabe”, që do të thotë: e
fshehtë, e padukshme, e pakapshme, e
panjohur për njeriun, e pakapshme për
shqisat e njeriut dhe arsyen e tij.i

Nocioni “ar. gajbun” në Kuranin fi-
snik përmendet 51 herë në pesëdhjetë ajete
të Kuranit, në kuptime të ndryshme, por
kryesisht bëhet fjalë për çështjet që njeriu
nuk mund t’i arrijë t’i njohë përmes shqi-
save të tij, porse për këto çështje besohet
përmes Shpalljes,  të cilën na e ka kum-
tuar Allahu (xh. sh.). Përmenden gjërat e
pakapshme, të padukshme, sepse njeriu po
arriti t’i besojë këto çështje - atëherë be-
simi në çështjet tjera është më i lehtë. 

CILËSITË E BESIMTARËVE

Mufessirët thonë se me nocionin “El
gajbu”, në këtë ajet, besimi në Allahun
(xh. sh.) ka objektiv melaqet, pejgambe-
rët, librat-shpalljet, ditën e fundit, xhene-
tin dhe xhehenemin dhe takimin me
Allahun (xh. sh.).  Po ashtu, ka objektiv
besimin në jetën pas vdekjes dhe në rin-
gjalljen. Të gjitha këto janë pjesë të gaj-
bit, të asaj që është e fshehtë.

Seid ibn Mensuri transmeton nga Ab-
durrahman ibn Jezidi, i cili thotë: Ishim
duke ndenjur tek Abdullah in Mes’udi
dhe filluam të flisnim për sahabët – sho-
kët e Pejgamberit [alejhis-selam] dhe për
përparësitë ndaj neve. Në këtë rast Ab-
dullahu tha: “Pasha Atë, përveç të cilit

Besimi në gjërat 
e fshehta (ar. gajbijat)

SHPJEGIM I SURES EL BEKARE (2)

Kurani është udhëzues për ata që besojnë të fshehtën,  që falin namazin dhe
që shpërndajnë lëmoshë nga pasuria e tyre prej asaj që i ka furnizuar Allahu

fuqiplotë. Ata që janë të pajisur me këto cilësi janë edhe të udhëzuar,  
edhe të devotshëm.
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nuk ka Zot tjetër, askush nuk ka pasur
besim më të lavdëruar se besimi në gaj-
bën.” Pastaj e lexoi ajetin: “Elif, Lam,
Mim. Ky libër, është i padyshimtë,
udhëzues për të gjithë ata që i druajnë
dënimit të Perëndisë. të cilët u besojnë
gjërave të padukshme (në bazë të argu-
menteve mendore) dhe bëjnë namaz
dhe japin nga ajo që Ju kemi dhënë”.

Dijetarët islamë, pra komentuesit e
Kuranit, fukahatë dhe dijetarët tjerë, duke
u mbështetur në brendinë e ajeteve kura-
nore dhe të haditheve të Pejgamberit [ale-
jhis-selam] që flasin për gajbin, ata gajbin
e ndajnë kryesisht në dy lloje:

“El Gajbul Mutlak” (e fshehta abso-
lute) - janë ato sekrete apo fshehtësi që
nuk i di askush tjetër përveç Allahut (xh.
sh.). Për këtë lloj të gajbit sinjalizojnë
edhe këto ajete të Kuranit-qerim që
thonë: “Thuaj: “Askush, pos Perën-
disë, as në qiell as në Tokë nuk i di se-
kretet; ata nuk dinë se kur do të
ringjallen.”ii Pastaj ajeti: “Perëndia i
ka çelësat e të gjitha fshehtësive dhe
vetëm Ai i di ato. Ai di ç’ka në tokë
dhe në det; asnjë gjeth nuk bie, pa e
ditur Ai, dhe nuk ekziston asnjë kokërr
në thellësitë e tokës, as e freskët as e
thatë, e të mos jetë shënuar në Librin e
qartë (Levhi Mahfudh)”.iii

“El Gajbu En-Nisbij” (e fshehta re-
lative), janë ato sekrete, ato fshehtësi që
i dinë disa njerëz, por jo të gjithë. Allahu
(xh. sh.) disa njerëzve ua zbulon disa se-
krete - qoftë përmes frymëzimit (ilhamit),
apo përmes ndonjë ëndrre të vërtetë
(Ru’ja es-sadika).

Cilësia tjetër me të cilën Allahu (xh.
sh.) e karakterizon besimtarin islam është
kryerja e namazit, ku thotë:  

Kryerja e namazit nën-

kupton kryerjen e këtij obligimi, duke i
plotësuar të gjitha ruknet (shtyllat), ku-
shtet dhe veprimet tjera që e plotësojnë
namazin. Përmendet namazi, sepse na-
mazi është një adhurim ditor, i përher-
shëm për besimtarin islam, i cili nuk
mund të lihet në asnjë rast përderisa nje-
riu është Mukel-lef.

Nocioni “Es-salatu” në aspektin gju-
hësor do të thotë lutje, që nënkupton se
është një veprim i caktuar, ku besimtari
islam i lutet Allahut (xh. sh.) për nevojat
e tij. Kurse namazi në aspektin termino-
logjik të sheriatit islam është: veprim -
adhurim me veprime të caktuara, që fil-
lon me tekbir dhe përfundon me selam.

Shpenzimi nga ajo që i kemi furni-
zuar . Me këtë shprehje,
sipas Ibni Abasit,  aludohet në dhënien e
zeqatit të pasurisë. Mirëpo, ka edhe
mendime tjera,  që thonë se me këtë alu-
dohet tek shpenzimet për mirëmbajtjen e
familjes dhe për ndihmat që u jepen ne-
vojtarëve. 

Imam Sha’ravi kur flet për nocionin
“risk”,  të cilin  ne e përkthejmë me
shprehjen furnizim, shpjegon se njerëzit
në të shumtën e rasteve me nocionin
“risk” përfshijnë vetëm pasurinë, porse e
vërteta është se nocioni “risk” është më
gjithëpërfshirës se ky kuptim. Sipas tij,
me nocionin “risk” nënkuptojmë çdo gjë
prej së cilës kemi dobi, p.sh. dituria është
risk, shëndeti është risk, urtësia është
risk, sinqeriteti është risk etj. 

Prandaj, sipas tij, me nocio-
nin��������� ��������� përfshihen të
gjitha llojet e veprimeve dhe lëvizjeve në
jetë, të cilat njeriu i bën (për shpenzim)
për vete dhe për të tjerët.i

“Dhe ata të cilët e besojnë atë që t’u
shpall Ty, dhe atë që është shpallur

para teje, dhe të cilët për ahiretin
(botën tjetër) janë të bindur. (El Bekare:
4)

Përmes këtij ajeti, Allahu (xh. sh.) na
informon edhe për cilësi të tjera të be-
simtarëve islamë, pasi që më parë për-
mend besimin në gjërat e fshehta,
kryerjen e namazit dhe furnizimin me atë
që u ka dhënë Allahu (xh. sh.). Në këtë
ajet  Allahu fuqiplotë na tregon se nga ci-
lësitë e besimtarëve është edhe besimi i
plotë në atë që i është shpallur Muhame-
dit [alejhis-selam] nga Allahu (xh. sh.),
pastaj besimi edhe në shpalljet e pejgam-
berëve të mëparshëm. Gjithashtu, Allahu
(xh. sh.) në këtë ajet thekson edhe një çë-
shtje tjetër shumë të rëndësishme, që
është cilësi e besimtarit islam, e që është
besimi dhe bindja në jetën e botës tjetër
(ahiretit), cilësi kjo që e dallon besimta-
rin islam nga pabesimtarët. Pra,  besimtar
i vërtetë është ai i cili beson në ditën e
fundit, që beson në xhenetin, xhehene-
min, llogarinë, përgjegjësinë dhe pesho-
jën e veprave të veta; në dallim nga
pabesimtari, cili nuk beson në këto çë-
shtje. Quhet bota e fundit (Ahiret),  sepse
asaj bote i paraprin jeta e kësaj bote.

Ibni Abasi në shpjegimin e këtij ajeti
thotë se besimtarë të vërtetë janë ata që
besojnë në atë që Muhamedit [alejhis-
selam] i është shpallur nga Allahu (xh.
sh.); dhe jo vetëm kaq, por edhe që be-
sojnë edhe në shpalljet e pejgamberëve të
tjerë para tij, sepse besimtari islam nuk
bën dallim mes pejgamberëve dhe nuk i
konteston as shpalljet e mëparshme. 

Të tillët janë të udhëzuarit nga Zoti
i tyre dhe të tillët janë të shpëtuarit.
(El Bekare: 5)

Përmes këtij ajeti, Allahu i plotfuqi-
shëm na tregon se me nocionin “Të tillët         

” nënkuptohen ata besimtarë të
cilët janë mobilizuar me cilësitë që i për-
mendëm më parë, pra ata të cilët besuan
në çështjet e fshehta (gajbin), ata që falin
namazin me bindje dhe formë, ata që fur-
nizojnë nga ajo që u është dhënë, pastaj
ata që besojnë në shpalljen e Muhamedit
[alejhis-selam] dhe në shpalljet e pej-
gamberëve të tjerë, ata që besojnë në
ditën e fundit - të tillët janë të udhëzuar
dhe të shpëtuar tek Allahu (xh. sh.) si në
jetën e kësaj bote, ashtu edhe në jetën e
botës tjetër. Të tillët janë që i kanë shpë-
tuar ndëshkimit në jetën e botës tjetër dhe
do të jenë banorë të përhershëm të xhe-
netit, të cilin e kanë besuar që nga jeta e
kësaj bote.

CILËSITË E PABESIMTARËVE 

Allahu (xh. sh.) thotë: “Me të vër-
tetë, për ata që janë (këmbëngulës) në
mohim, është njësoj si i paralajmërove
ti apo nuk i paralajmërove – ata nuk
besojnë. Perëndia ua ka vulosur atyre
zemrat dhe veshët dhe në sy kanë
perde, dhe ata i pret dënimi i madh.”
(El Bekare: 6-7)

Pasi që Allahu (xh. sh.) në ajetet e
para të sures El Bekare na tregoi filli-
misht për cilësitë e besimtarëve të sin-
qertë islamë, për të mirat dhe shpërblimet
që i presin ata, Allahu (xh. sh.) përmes dy
ajeteve në vazhdim na ofron një tablo
bazë me informacione për kategorinë e
kundërt të besimtarëve, që janë pabe-
simtarët (kufarët/qufarët). 

Transmetimi më i saktë prej shumë
transmetimeve që flasin për shkakun e
zbritjes së këtyre dy ajeteve është ai që e
regjistron Imam Taberiu, me transmetim
nga Ibni Abasi dhe Kelbiju,  se këto dy
ajete kanë zbritur për kokat e çifutëve në
Medinë e në mesin e tyre Hujej ibn Ahtab
dhe Ka’b ibni Eshrafi dhe ngjashëm me
ta.v Rebi ibn Enesi ka thënë: Këto dy
ajete kanë zbritur për të vrarit e idhujta-
rëve në Bedr, porse mendimi i parë është
më i saktë.vi Është interesant mendimi i
Hfz. Ibrahim Dalliut, i cili në tefsirin e tij
kur shpjegon këtë ajet thotë: ”Ata që për-
menden në këto ajete, ose janë njerëz të
njohur me emër, si Ebu Xhehli, Ebu Le-
hebi, Velid ibni Mugire dhe disa hahamë
të jehudëve, ose, në mënyrë të përgjithë-
suar, janë të gjithë mohuesit e të vërtetës,
përveç atyre që nuk kanë pasë ngulur
këmbë në mohim.vii

SHPJEGIMI I AJETEVE

“Me të vërtetë, për ata që janë
(këmbëngulës) në mohim”, janë ata të

cilët kanë mohuar të vërtetën madhore,
atë që i është zbritur Muhamedit [alejhis-
selam] - besimin në Allahun (xh. sh.).
Nocioni “Kufr” në gjuhën arabe do të
thotë: mbulim; për këtë arsye edhe nata
quhet “kafir”, sepse nata e mbulon dri-
tën. Po ashtu “Kafir” quhet edhe bujku,
për shkak se ai e hedh farën në tokë dhe
e mbulon atë për të mbirë. Veprim të
ngjashëm bënë edhe hahamët çifutë kur
mbuluan të vërtetën që e predikonte Mu-
hamedi [alejhis-selam]. Prandaj, Imam
Sha’ravi thotë: Kufri, meqë është mbu-
lesë, ata që bëjnë kufër tentojnë të mbu-
lojnë ekzistimin e Allahut (xh. sh.). Kjo
nënkupton se e vërteta-besimi është
esenca, kurse mbulesa – kufri është aksi-
denca; sepse,  përderisa mbulohet një
send, do të thotë se ai ekziston.

Shprehja “E Endhertehum                                                    
“ nënkupton “frikësimi

që i bëhet tjetrit, tërheqje vërejtje”, kurse
në aspektin e sheriatit synon frikësimin e
tjetrit, duke i përkujtuar edhe ndëshki-
min që do ta kenë nga Allahu (xh. sh.) për
këmbënguljen e tyre në mosbesim. 

Përmes këtij ajeti Allahu (xh. sh.) i
tregon qartë të dashurit të Tij se çifutët që
mohuan pejgamberllëkun tënd, edhe pse
ata e dinin se ti je i dërguar dhe çështjen
tënde e fshehën para njerëzve, kryene-
çëve nuk u bën përshtypje frikësimi,
prandaj pavarësisht se ua tërheq vërejtjen
atyre apo jo, ata sërish nuk do të besojnë,
e mosbesimi i tyre nuk guxon të jetë
shkak i thyerjes së moralit tënd për pre-
dikimin e Islamit. Allahu (xh. sh.) në va-
zhdim menjëherë shpjegon edhe arsyen e
mosbesimit të tyre, duke thënë:

“Allahu ua ka vulosur atyre zem-
rat dhe veshët dhe, në sy kanë perde,
dhe ata i pret dënimi i madh.” 

Përmes këtij ajeti kuranor Allahu (xh.
sh.) na informon për arsyen dhe pengesat
që ata nuk besuan në Allahun (xh. sh.), e
që janë e zemrave dhe syve të tyre dhe vu-
losja që të mos depërtojë diç në zemrat e
tyre. Ibni Xhurejxhi thotë: Ajeti “hate-
mall-llahu ala kulubihim...” (Allahu ua
mbylli atyre zemrat e tyre), do të thotë se
mëkatet janë grumbulluar në zemër dhe e
kanë rrethuar nga të gjitha anët, ashtu që
kanë përfshirë gjithë zemrën. Pra, për-
fshirja e gjithë zemrës është mbyllja, kurse
mbyllja është vulosja.viii Imam Kurtubiu
është i mendimit se është arritur konsensus
për faktin se Allahu (xh. sh.) e ka cilësuar
Veten Mbyllës dhe Vulosës të zemrave të
mosbesimtarëve si shpagim për mosbesi-
min e tyre. Kjo potencohet edhe në ajetin
kuranor, ku Allahu (xh. sh.) thotë:

“Por, Perëndia ua ka mbyllur ato
për shkak të mohimit të tyre.”ix

Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, gjatë
shpjegimit të këtij ajeti, përveç tjerash
thotë: “Ky ajet kuranor është argument i
fuqishëm për rolin, rëndësinë dhe vlerën
e zemrës ndaj të gjitha organeve të tjera
të trupit të njeriutx. 

Shprehja “dhe veshët
e tyre” janë të vulosura bashkë me zem-
rat e tyre. Imam Kurtubi thotë: Ky ajet
jep të kuptohet se veshi ka më shumë rën-
dësi për njeriun se sa syri, sepse në Ku-
ranin fisnik gjithnjë Allahu (xh. sh.)
fillimisht e përmend veshin - të dëgjuarit
e më pas syrin – të parët. Allahu (xh. sh.)
thotë:

“Thuaj: ‘Çka mendoni sikur t’jua
merrte Perëndia të dëgjuarit dhe të
parët dhe t’ua vuloste zemrat tuaja;
cili zot, përveç Perëndisë do t’ua
kthente ato?’ Shih si ua shpjegojmë Ne
dokumentet, e ata përsëri e kthejnë
kryet.”xi Pastaj në ajetin tjetër:

“Thuaj: ‘Ai është që ju ka krijua
dhe u ka dhënë të dëgjuarit, të parët
dhe zemrat (mendjen), kurse ju pak fa-
lënderoni!”xi

Me shprehjen 
“dhe në sy kanë perde” që do të thotë se
në sytë e tyre ka perde dhe ajo është pen-
gesë për të parë të vërtetën, për të parë ar-
gumentet që vërtetojnë madhërinë e
Allahut (xh. sh.).

Me shprehjen 
“dhe ata i pret dënimi i madh”, dënim
i rëndë dhe i vështirë në jetën e botës tje-
tër, për shkak të refuzimit të besimit. Ata
janë disa njerëz që nuk besuan dhe se Al-
lahu (xh. sh.) e dinte se të tillëve është
njësoj: ua tërhoqe vërejtjen ose jo - për ta
kjo është njëlloj. Për këtë arsye komen-
tuesi i Kuranit, Seid Hava, gjatë shpjegi-
mit të këtij ajeti sjell edhe mendimin e
Ebu Mensur el Maturidiut,  i cili thotë:
“Pabesimtari-kafiri (- qafiri) pasi nuk i
dëgjoi fjalët e vërteta, ai nuk shikoi në
veten e tij e as atë që e rrethon rreth tij
nga krijesat, për të parë gjurmët dhe
shenjat e Krijuesit, që të kuptojë se këto
krijesa janë edhe vetë Krijuesi - atëherë
patjetër të kenë perde në sytë e tyre.xiii

(Vazhdon)

i Nexhat Ibrahimi, Fjalor enciklopedik islam, fq.
273.

ii En-Neml: 65
iii El En’am : 59
iv M.M. Sha’ravi, tefsirul Sha’ravi: 1/129
v Tefsir Et-Taberij 1/84, Tefsir El kurtubij: 1/184.
vi Tefsir El Kurtubi, 1/184.
vii Hf. Ibrahim Dalliu, Ajka e kuptimeve të Kuranit

qerim fq. 41, Tiranë, 2005.
viii Tefsiri Ibni Kethirit, në gjuhën shqipe, 1/108.
ix En-Nisa : 155
x El Xhamiu li Ahkamil Kur’an, 1/188.
xi El En’amu : 46
xii El Mulku : 23
xiii Seid Hava, El Esasu fi et-takva, 1/69.
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Vizioni i BFI - Myftinia e Tetovës
është ngritja e vetëdijes fetare,
organizimi i jetës fetare, si dhe

format tjera kulturore, me të cilat shpre-
hen ndjenjat dhe jetësimi i Islamit te my-
slimanët. Me të gjithë sektorët, është
përgjegjëse për zhvillimin, kultivimin
dhe mbarëvajtjen e jetës fetare mbi baza
të shëndosha islame, të traditës (urfit) dhe
mbi baza të akteve normative. BFI-Myf-
tinia e Tetovës është e pavarur në organi-
zimin e jetës fetare, në edukimin dhe

arsimimin fetar dhe kulturor, në vakëfet,
veprimtarinë administrative-financiare, si
dhe në veprimtaritë tjera.

Në organin e Myftinisë më së paku
1/3 e anëtarëve duhet të jenë nga xhe-
mati. Organi i Myftinisë përbëhet nga
Myftiu dhe Sekretari sipas pozitës - 2/3
prej tyre propozohen nga Mexhlisi i xhe-
matit, kurse 1/3 prej tyre caktohen nga
Myftiu. Të propozuarit në mënyrë pro-
porcionale duhet të mbulojnë territorin e
Myftinisë. Mandati i anëtarëve të zgje-

dhur zgjat katër vjet. 

NË LIDHJE TË FORTË ME RIJASETIN

Myftiu është personaliteti më i lartë
në territorin e Myftinisë dhe e përfaqëson
atë në territorin e vet. Nënshkruan aktet e
Myftinisë dhe i obligon shërbimet fetare
për zbatim.

Myftinia: zbaton vendimet e Rijasetit
dhe të organeve më të larta të BFI-së;
kujdeset për mbarëvajtjen e punëve dhe

të jetës fetare në territorin e vet; siguron
mjete për funksionimin e BFI-së; i pro-
pozon Rijasetit buxhetin dhe llogarinë
përfundimtare të Myftinisë; paraqet ra-
port dhe program vjetor për punën e vet
para Rijasetit të BFI-së; mbikëqyr drejt-
përdrejt punën e nëpunësve fetarë në ter-
ritorin e vet; propozon emërimin dhe
shkarkimin e nëpunësve të Myftinisë;
kujdeset për realizimin e detyrave ndaj
organeve dhe institucioneve të BFI-së; i
propozon Rijasetit të BFI-së formimin e
xhematit të ri dhe ndërtimin e xhamisë së
re; e informon Mexhlisin e Xhematëve
për punën e vet; udhëheq me pasurinë e
tundshme dhe të patundshme në territo-
rin e vet sipas rregullores gjegjëse; ba-
shkëpunon me shërbimin e vakëfeve për
ruajtjen, kultivimin dhe mbarështimin e
të mirave të saj; propozon themelimin e
institucioneve arsimore etj. 

Vendimet që merr Myftinia imple-
mentohen konform rregullores, përmes
shërbimeve profesionale: administrata e
Myftinisë; shërbimi i arsimit fetar;  shër-
bimi për kulturë;  shërbimi i vakëfit;
shërbimi i varrimit; shërbimi financiar.

Myftinia e Tetovës numëron  gjithsej
106 xhami (prej tyre 16 xhami janë në
qytet, ndërsa 90 në fshatra). Në 100
xhami falen 5 kohët e namazit, ndërsa në
6 vetëm xhumatë (në fshatrat krejtësisht
të vegjël). Çdo xhami ka imamin, myezi-
nin, ndërsa disa xhami kanë edhe mualim
profesional. Gjithsej numri i mualimëve
është 34 - 11 prej tyre janë femra. Në disa
xhami këtë punë e kryejnë myezinët.
Ndërsa për xhematet tjera punën e mua-
limit e kryejnë vetë imamët. 

Ceremonitë e duave të hatmeve zhvil-
lohen në prezencën e vet Myftiut dhe
Shërbimit fetar-arsimor, ndërsa në disa
raste ka marrë pjesë edhe ndonjë anëtar i
operativës dhe ndonjëherë edhe ndonjë
anëtar i organit të Myftinisë.

VATËR E HIFZIT, E HAFËZLLARËVE

Myftinia e Tetovës kujdes të veçantë
i jep të mësuarit përmendsh të Kuranit
qerim -institucionit të Hifzit, ku me kre-
nari kjo Myftini mund të quhet vatër e
hifzit, pasi më tepër se 35 vjet për çdo vit
shumë hafëzë të rinj kryejnë hafëzllëkun.
Këta hafëzë kursin e hifzit e fillojnë dhe
e mbarojnë të muhafizi i njohur Mahmud
ef.  Asllani, por ka edhe disa muhafizë të
tjerë, të cilët brenda vitit nxjerrin ndonjë
hafëz/e. Ata janë: Abdurrahman ef.
Asllani, hfz. Ibrahim ef. Alija, hfz. Ab-
durrahim ef. Murati dhe Bekim ef. Sulej-
mani. Pas mbarimit të kursit,  kandidatët
për hafëz i nënshtrohen provimit para

Komisionit të Myftinisë, e pasi të japin
provimin me sukses, u jepet diploma e
Hifzit. Kjo mbyllet me dua, ku në të
shumtën e rasteve merr pjesë edhe kreu
më i lartë i BFI të RMV.

Me rastin e datave të rëndësishme fe-
tare dhe kulturore siç janë: fillimi i Tre
Muajve, Nata e Regaibit, Miraxhit, Bera-
tit, fillimi i Ramazanit, Nata e Kadrit,
Fitër-Bajrami, Kurban-Bajrami, Ditëlin-
dja e Muhamedit a. s. (akademia so-
lemne), përcjellja/pritja e haxhilerëve,
Hixhri, Dita e Mësuesit, Dita e Alfabetit,
Dita e Pavarësisë dhe Dita Ndërkombë-
tare e Personave me Pengim... shpallen
mesazhe urimi dhe në të njëjtën kohë
bëhen manifestime fetare ku merr pjesë
edhe vetë Myftiu. Gjatë muajit të Rama-
zanit, ndërkaq, bëhet program i posaçëm
në bashkëpunim me Komunën, Rijasetin
dhe Universitetin e Tetovës, me ç’rast
bëhen disa manifestime të përbashkëta
siç janë: iftar i përbashkët tradicional,
koncert me ilahije në Kompleksin Ara-
bati, dita e poezisë, akademi solemne për-
kujtimore për Ulematë e Tetovës, tribunë
për femra, aksion për pastrimin e varre-
zave, koncerti i Bajramit etj.

Myftinia e Tetovës bashkëpunon me
të gjitha myftinitë në vend, të cilat fun-
ksionojnë nën patronatin e Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, me qëllim të ruajt-
jes së vlerave tradicionale dhe ngritjes se
vetëdijes fetare. Myftinia e Tetovës gji-
thnjë mundohet të ruajë hierarkinë insti-
tucionale në raport me Rijasetin. Prandaj,
me çdo kusht mundohet të respektojë dhe
të funksionojë në bazë të të gjitha kërke-
save institucionale që dalin nga Rijaseti.
Bashkëpunimi i Myftinisë së Tetovës me
Rijasetin është në nivel shumë të lartë,
duke demonstruar të gjitha vlerat e larta,
si komunikimin dhe bashkëpunimi insti-
tucional (brenda institucional).

Në epokën e internetit, kur shumica e
institucioneve kanë faqe të internetit, liria
e informimit praktikohet në mënyrë ak-
tive dhe të vazhdueshme. Kështu, Myfti-
nia e Tetovës e ka mundësinë dhe
publikon informacione në faqen e saj të
internetit, që t’i bëjë ato funksionale dhe
në shërbim të besimtarëve dhe të komu-
nikimit me ta.

Myftinia e Tetovës në aspektin e
punës me mediat (internetin, televizio-
nin) dhe veprimtarinë botuese ka një ‘ba-
gazh’ shumë të madh, me ç’rast gjatë
ditëve, netëve dhe datave të rëndësishme
shpallen mesazhe urimi; në të njëjtën
kohë xhemati lajmërohet për çdo manife-
stim, program, njoftim, demant, infor-
matë, deklaratë etj. Ndërkohë, sa u përket
botimeve, kjo myftini ka botuar: 4 Bule-

tine dhe ato për vitin 2015/16/ 17/18, Il-
mihal për mësim-besimin fetar nëpër
mejtepet e Myftinisë, librin: “Ulematë e
Tetovës“, broshurat: “Abeja Shqip“,
“Imami dhe ballafaqimi i tij me sfidat e
kohës” dhe “Roli i hoxhallarëve të Teto-
vës në mbrojtjen e identitetit dhe të tërë-
sisë kombëtare shqiptare-rasti i Mulla
Garip Ramiz Beadinit“,  fletëpalosje për
Xhaminë e Pashës, fletë të reja varrimi,
certifikata të kurorëzimit (të ridesenjura)
etj.

VËSHTIRËSITË

Vështirësitë me të cilat ballafaqohet
Myftinia e Tetovës: propaganda anti-In-
stitucionit, që mundohet ta prish imazhin
e këtij institucioni; getoizimi i xhematit
dhe i xhamive; ballafaqimi me organiza-
tat kulturore, humanitare  të ndryshme;
mosmbështetja shtetërore, mosfinancimi;
moskthimi i vakëfit; jostabiliteti politik.

Zgjidhjet e vështirësive janë si më
poshtë: profesionalizimi; planprogrami
vjetor; mbizotërimi i klimës me orien-
tim kryerjen e detyrave; planet ditore të
punës; bashkëpunimi. 

Sektori i Vakëfit i Myftinisë së Teto-
vës, në bashkëpunim me të gjitha sekto-
rët e Myftinisë, iu ka prirë të gjitha
obligimeve që kërkohen prej tij dhe një-
kohësisht ka dhënë maksimumin për të
tërhequr vëmendjen e gjithë atyre që kanë
kërkuar shërbimin e tij. Sigurisht, brenda
kompetencave të organeve të Myftinisë
së Tetovës dhe në përputhje me Rregul-
loren dhe Kushtetutën e BFI-së në RMV,
vazhdimisht e ka ngritur përgjegjësinë
ndaj obligimeve brenda Myftinisë, ashtu
që në punën e vet ka ruajtur mbarëvajt-
jen e komunikimit të vazhdueshme në li-
dhje me rregullsinë e pagesës së qirasë,
ku janë ndjekur në fund apo në fillim të
çdo muaji, veçanërisht qiraxhinjtë që
kanë krijuar një biografi  të rregullt të pa-
gesës  së qirasë. Përpos kësaj, ky sektor
ka qenë i angazhuar edhe me ndërtimin e
xhamive, mejtepeve, vendeve për bani-
min e imamit, shatërvanëve, minareve,
kupolave, garazheve, avllive (rrethim) të
varrezave, blerjen e vendeve për varreza
etj.

Shërbimi për varrim pranë Myftinisë
së Tetovës ofron kushte të përgjithshme
për varrezat, ofrimin e shërbimeve të var-
rimit, si: larje, bartje, rregullim dhe mi-
rëmbajtje të varrezave të qytetit të
Tetovës. Rregullimi, mirëmbajtja e var-
rezave dhe varrimi, janë veprimtari të in-
teresit publik  të Myftinisë. Me ndërtimin
e Objektit për Shërbime Fetare dhe So-
ciale dhe dedikimit të podrumit këtij

Përtej getoizimit të xhematit
dhe të xhamive

NË OBJEKTIV: MYFTINIA E TETOVËS

Kjo njësi e BFI-së, nga 13 sa janë gjithsej, ka si synim të përhapë, të zgjojë dhe të forcojë
te besimtarët myslimanë besimin, të ruajë traditën e trashëguar nga të parët tanë, të

mbrojë dinjitetin, të drejtat dhe interesat e myslimanëve, të rrit e të zhvillojë ndjenjën e
dashurisë e të besnikërisë ndaj fesë dhe atdheut, si dhe të ruajë e të forcojë

bashkëpunimin me komunitetet tjera fetare.
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shërbimi, janë plotësuar kushtet për va-
zhdimin e punës së këtij shërbimi në më-
nyrë shumë solide.  

Kjo njësi e BFI-së, nga 13 sa janë
gjithsej, ka si synim të përhapë, të zgjojë
dhe të forcojë te besimtarët myslimanë
besimin, të ruajë traditën e trashëguar
nga të parët tanë, të mbrojë dinjitetin, të
drejtat dhe interesat e myslimanëve, të
rrit e të zhvillojë ndjenjën e dashurisë e
të besnikërisë ndaj fesë dhe atdheut, si
dhe të ruajë e të forcojë bashkëpunimin
me komunitetet tjera fetare. Myftinia e
Tetovës është e ndërgjegjshme për rolin
dhe identitetin e saj në shoqëri dhe për
këtë ka strategji afatshkurtër, afatmesme
dhe afatgjatë, duke e bërë efektive ba-
shkëpunimin me akademikë, intelek-
tualë, personalitete, me të rinj dhe të
reja.

Stafi i kualifikuar i  Myftinisë së Te-
tovës ka merita për arritjet e mira dhe pa-
surohet herë pas here me kuadro të
arsimuara, të cilët i japin zhvillim këtij
institucioni dhe shoqërisë. Ka metodë si-
stematike për konsolidimin e kapacite-
teve të bërthamës kryesore të stafit,
përmes pjesëmarrjes në programe të vlef-
shme trajnimi. 

PËR FETARI ETIKE, INTELEKTUALE

Myftinia e Tetovës është shumë ba-
shkëkohore, me një infrastrukturë ba-
shkëkohore. Në agjendën e saj ngërthen
edhe aktivitete te natyrave shume esen-
ciale si: përkujdesja dhe shërbimi i varri-
mit, ndërtimi dhe restaurimi i xhamive,
mirëmbajtja dhe menaxhimi i objekteve
(vakëfet), menaxhimi i resurseve gjatë

aktiviteteve të ndryshme, menaxhimi me
situata emergjence (fatkeqësi natyrore),
organizim të seminareve dhe shumë ak-
tivitete të tjera.

Si rrjedhojë, Myftinia e Tetovës
synon arritjen e zhvillimit të fetarisë
etike, intelektuale, fizike, sociale dhe
estetike të besimtarëve,  në mënyrë që të
jenë të aftë të mësojnë gjatë gjithë jetës,
të mendojnë në mënyrë të pavarur, kri-
tike e krijuese, t’u përshtaten ndryshi-
meve, të kenë vetëbesim e shpirt
bashkëpunimi dhe të jenë të gatshëm të
ofrojnë përpjekjet e tyre për mirëqenien,
përparimin dhe emancipimin e shoqërisë.
Duke u shërbyer besimtarëve të këtij
vendi, Myftinia e Tetovës i shërben Alla-
hut fuqiplotë. 

Përgatiti: Dr. Husein Rizai 

Sipas kalendarit hënor (hixhri), që ka
si pikënisje hixhretin e pejgamberit
Muhamed (a.s.), muajt Rexheb,

Shaban dhe Ramazan janë muaj shumë të
dobishëm dhe të bekuar. Në shoqërinë
islame këta muaj njihen edhe si “Shuhur-
u Thelathe” (Tre Muajt). Të gjitha netët
e mira (të mëdha), veç Natës së Mevludit,
ndodhen brenda këtyre tre muajve. Muaji
Rexheb cilësohet si muaj i mbjelljes,
muaji Shaban si muaj i ujitjes dhe muaji i
Ramazanit si muaj i korrjes, apo i mble-
dhjes së prodhimeve. Njeriu korr ç’ka
mbjellë; merr barasvlerën e asaj që ka
bërë.

Tre muajt kanë një shije të vetën, e
cila i veçon ata nga muajt e tjerë. Brenda
kësaj kohe njerëzit që i kthehen botës së
zemrës, preken shpirtërisht nga rrezet që
burojnë nga besimi i tyre dhe u duket se
në këtë gjendje ata do të jetojnë përgji-
thmonë në hare. Ditët, netët, madje orët
dhe minutat,  gjatë kësaj kohe për ta ecin
në një formë të magjishme. E, ashtu
duke rrjedhur, pa dyshim që secilit i pë-
shpëritin diçka në shpirt.

Kur mbërrijmë në këto kohë të arta
të vitit, na duket sikur kemi prekur ato
ditë të kaltra të botës së përtejme. Koha
gjatë këtyre muajve ngjyroset me bojë-
rat e botës së përtejme dhe njerëzit zhy-
ten thellë në qetësi shpirtërore të
magjishme, sikur të ishin banorë të botës
tjetër. Kujtimet dhe koha e kaluar gjatë

këtyre tre muajve, na e veshin jetën tonë
me një bukuri të magjishme dhe ndjen-
jat tona futen brenda një simfonie të
qetë. Ajo kohë përqafon të gjithë ata që
e ndjejnë dhe e kuptojnë besimin, Isla-
min, faltoren dhe adhurimin me ngjyrën
e dritave në frekuenca të ndryshme, me
flladin e saj të ëmbël dhe të butë duke
magjepsur me zërin e saj çdokënd në
shpirt. Brenda tre muajve, tek shikon
dritat që depërtojnë nëpër zemrat e nje-
rëzve, vezullimet e minareve, gjallëria
shpirtërore e popullit që shpejton për në
faltore, më tepër sesa jetën tokësore, të
kujton parajsën dhe për ata njerëz që
vërtet ua dinë vlerën, ofrohet një këna-
qësi shpirtërore e paparë.

Muaji Rexheb është muaj i faljes, i
amnistisë nga Allahu; muaji Shaban
është muaj i shefaatit, i ndërmjetësimit
për falje; muaji Ramazan është muaj i
shtimit të mirësive. Për këtë qëllim pej-
gamberi ynë në fillim të muajit Rexheb
lutej kështu: “Allahu im! Na i bëj të be-
kuara Rexhebin dhe Shabanin dhe na
bashko me Ramazanin.” (Ahmed, I,
259) Ndërkaq,  në disa thënie të tjera
qëndron: “Ai që agjëron ditën e parë, të
mesit dhe të fundit të muajit Rexheb,
shpërblehet sikur ka mbajtur me agjërim
të gjithë muajin.” (Miftahu’l-Xhene)
“Rexhebi është një muaj i madh. Të
mirat në këtë muaj Allahu i shumëfi-
shon.” (Taberani)

Pas muajit Rexheb vjen muaji Sha-
ban. Aisheja (r.a.) thotë: “Nuk e kam
parë të dërguarin e Allahut të mbajë më
shumë agjërim se sa në muajin Shaban.”
(Muslim, Sijam, 175)  “Muaji Shaban i
pastron gjynahet.” (Axhluni, Keshfu’l-
Hafa, 2/9)  Transmetohet nga Enes b.
Malik se Pejgamberi (a. s.) pyetet:  O i
dërguar i Allahut! Në cilin muaj është
agjërimi më i mirë përveç Ramazanit?
Pejgamberi përgjigjet: “Për nder dhe re-
spekt të Ramazanit është agjërimi i
mbajtur në muajin Shaban.” (Tirmidhi,
Zekat, 28)  I dërguari i Allahut në një ha-
dith thotë: “Muaji Rexheb është i Alla-
hut të madhërishëm, muaji Shaban është
imi, kurse muaji Ramazan është i yme-
tit tim.” (Ramudhu’l–ehadith, I, 289;
Axhluni, Keshfu’l-Hafa, 1/423)

Pejgamberi dhe sahabët punonin
shumë për të kapur mirësitë e këtyre tre
muajve. E shtonin shumë më tepër adhu-
rimin me nafile (namaze suplementare),
e shtonin shumë dhikrin (përkujtimin),
tesbihun (lartësimin), hamdin dhe shu-
krin (falënderimin) ndaj Allahut
(xh.sh.), kërkonin falje, ndihmonin të
varfrit, gëzonin jetimët, të vetmuarit dhe
të moshuarit. Gjatë muajve Rexheb dhe
Shaban u kushtonin vëmendje agjërimit
të ditëve të hëna dhe të enjte. Theksojmë
se agjërimi i mbajtur në muajt Rexheb
dhe Shaban është sunnet.  (Huazim, nga
më shumë burime. Përpunoi: HeR)

Foto-kuadër 

Më 12.02.2020 (e mërkurë),
nxënëset e vitit të katërt të
Medresesë Isa Beu -
Paralelja e Shtrirë në Tetovë
u takuan me Myftiun Prof.
dr. Qani ef. Nesimi, për të
shprehur pakënaqësinë për
moslegalizimin e
Medresesë. (Myftinia
Tetovë, Facebook, 14 shkurt
2020, në 4:07 MD)

KALENDAR: 25 SHKURT 2020

Tre Muajt e Bekuar
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Sipas renditjes në kalendar, muaji
Rexheb është muaji i shtatë, por ky muaj
cilësohet si muaj i mbjelljes, kurse muaji
Shaban është muaji i tetë, por cilësohet
si muaj i ujitjes dhe muaji i Ramazanit
është muaji i nëntë, por vlerësohet si
muaj i korrjes apo mbledhjes së prodhi-
meve. Pra, secili do të korrë atë çka

mbjell, kurse ka për të fituar aq sa ka pu-
nuar.

Përveç këtyre cilësive, këta tre muaj
të bekuar janë emëruar edhe si: muaji
Shaban, si muaj i faljes apo amnistimit;
muaji Shaban, si muaj i ndërmjetësimit
(shefat); ndërsa muaji Ramazan si muaj i
bekimit, i shtimit të mirësive.  

Nata e madhe e Regaibit gjithnjë bie
në natën e xhumasë së parë të muajit Re-
xheb. 

Muhamedi (a. s.) në fillim të muajit
Rexheb e ka bërë këtë lutje (dua):   ”Al-
lahu im! Na i bëj të bekuar Rexhebin dhe
Shabanin dhe na bashko me Ramazanin!”
(Ahmed, I, 259)

Regaib në gjuhën arabe është shumësi
i fjalës “ragibe”, që do të thotë: natë e
dhuntive, e dhuratave, e shpërblimeve
dhe nxitëse për vepra të mira. 

Çdo natë e xhuma është e bekuar. Kur
këto dy net puqen bashkë, atëherë nata
bëhet akoma më e bekuar dhe më e dobi-
shme. 

Me vlerat e mëdha që përmban kjo
natë, është njëkohësisht sihariqi dhe laj-
mëtari i parë i muajit të Ramazanit. Në
aspektin psikologjik kjo është shumë e
rëndësishme, sepse besimtari hyn në një
parapërgatitje shpirtërore dhe e drejton
veten e tij drejt adhurimeve, përgjegjë-
sive individuale dhe familjare, duke ur-
dhëruar të mirën e duke ndaluar të keqen.

Sipas mendimeve të dijetarëve
islamë, në këtë natë Allahu i madhëri-

shëm e ka begatuar pejgamberin Muha-
med (a. s.) me dhunti dhe dhurata shpir-
tërore shumë të çmuara. Edhe pejgamberi
ynë i dashur e ka lavdëruar dhe falënde-
ruar Allahun (xh. sh.) me lutje, teube dhe
namaz.

Allahu në natën e Regaibit u jep my-
slimanëve mirësi dhe begati të panu-
mërta. Kjo është nata kur pranohen lutjet
dhe pendesat dhe kur shpërblimet e adhu-
rimeve janë të mëdha e të shumta. 

Pejgamberi ynë i nderuar në një ha-
dith të transmetuar nga Enesi (r. a.) thotë:
“Kujdes, përpiqu të rrish zgjuar në natën
e xhumasë së parë të muajit Rexheb, të
mos e kalosh atë në shkujdesje, sepse me-
laqet asaj nate i kanë vënë emrin Re-
gaib!” Ndërkaq, në disa thënie të tjera,
për rëndësinë e kësaj nate, pejgamberi

Muhamed  (s.a.v.s.) thotë:  “Atë që e vle-
rëson natën e xhumasë së parë të muajit
Rexheb (Nata e Regaibit) Allahu i ma-
dhërishëm nuk e dënon në varr.” (Saadet-
i Ebedije) “Lutja që bëhet në këto pesë
net nuk kthehet mbrapsht: në natën e Re-
gaibit, në natën e pesëmbëdhjetë të mua-
jit Shaban, në natën e xhuma, në natën e
Bajramit të Ramazanit dhe në natën e Ba-
jramit të Kurbanit.” (Ibn Asakir)

Si përfundim themi që Nata e Regai-
bit duhet vlerësuar nga besimtarët me
namaz, me lexim të Kuranit, me teube
(pendesë), me salavate për Pejgamberin
(a. s.).  Dita e enjte agjërohet dhe në
darkë kryhen adhurime të llojeve të ndry-
shme. Gjithashtu, kjo natë kalohet edhe
me punë të tjera të dobishme dhe sevape-
prurëse, me rëndësi për Islamin. 

Shkruan: Prof. dr. Abdulxhemil
NESIMI 

(Enkas për HeR)

Jemi në vigjilje të Tre Muajve të Be-
kuar, për të cilët Zoti i madhërishëm
urdhëron besimtarët që t’i madhë-

rojnë dhe lartësojnë dhe t’i përmbahen
më shumë fesë së Tij.

Është fakt i pamohueshëm se Allahu
fuqiplotë  i ka dalluar disa pjesë të kohës,
prej disa të tjerave, duke lëshuar në to
mëshirën dhe mirësinë e Tij të pafund për
krijesën më të përsosur, njeriun. Prej di-
tëve të javës e ka dalluar ditën e xhuma
(Xhumanë), prej ditëve të vitit e veçoi
ditën e Arafatit, prej netëve e veçoi Natën
e  Kadrit, kurse prej muajve hixhrij e
veçoi muajin Rexheb.

Sipas kalendarit hixhrij, që ka si pi-
kënisje Hixhretin e pejgamberit Muha-
med (a. s.), muajt Rexheb, Shaban dhe
Ramazan janë muaj shumë të dobishëm
dhe të bekuar, madje në shoqërinë islame
këta muaj njihen edhe si Tre Muajt.   

VLERA E MUAJVE TË SHENJTË

Për vlerën shpirtërore të muajve të
shenjtë flet Allahu fuqiplotë në Kuran,
po edhe Pejgamberi (a. s.) drejtpërdrejt
në hadithet e tij. I Lartësuari thotë: “Tek
Allahu numri i muajve është dymbëdhjetë
(sipas hënës), ashtu siç është në librin e
Allahut prej ditës kur krijoi qiejt dhe
tokën. Prej tyre katër janë të shenjtë. Kjo
është fe e drejtë. Pra, mos e ngarkoni (me
mëkat) veten tuaj në ata (katër muaj)!”
(Et-Tevbe: 36) 

Pejgamberi (a. s.) duke i komentuar
muajt e shenjtë të përmendur në Kuran,

thotë: “Sigurisht që koha rrjedh ashtu siç
e ka krijuar Allahu që nga dita e parë. Viti
ka dymbëdhjetë muaj. Katër prej tyre
janë të shenjtë, tre prej të cilëve vijnë
njëri pas tjetrit. Ata janë: Dhu’l-Ka’deh
(muaji i 11-të), Dhu’l-Hixhxheh (muaji i
12-të), Muharrem (muaji i 1-rë) dhe
muaji Rexheb (muaji i 7-të), i cili vjen
ndërmjet muajve Xhumadije’l-Ahir dhe
Sha’ban, e që është muaji i fisit muhar.”
(Buhariu, Tefsir, surja 8, 9)

Nisur nga kjo, komentuesi më i mirë
i Kuranit, Abdullah bin Abbas (r. a.), në
interpretimin e thënies së Plotfuqishmit:
“Fe la tedhlimu fi hin-ne enfusekum -
mos bëni padrejtësi ndaj vetes tuaj në ata
(katër muaj)” , siç transmeton Tabariu në
interpretimi i tij: “Padrejtësia në të gjithë
muajt është e ndaluar, por i veçoi katër
muajt dhe i bëri të ndaluar dhe madhë-
shtoi shenjtërimin e tyre, dhe se mëkatin
në to e bëri më të madh, kurse veprën e
mirë e shpërbleu me shpërblim më të
madh.”

Transmetohet nga Katade, Zoti e më-
shiroftë, se ka thënë: “Padrejtësia në
muajin e shenjtë është mëkat dhe barrë e
madhe, më e madhe se padrejtësia në
muajt tjerë, edhe pse padrejtësia është gji-
thsesi e madhe në çdo kohë, por Zoti e
lartëson ashtu siç Ai dëshiron. Për të
thënë: Zoti zgjodhi profetët nga njerëzit.
Ai zgjodhi nga engjëjt të dërguarit, kurse
nga fjalët e Tij zgjodhi Kuranin. Zgjodhi
nga toka xhamitë, kurse nga muajt zgjo-
dhi muajin e Ramazanit dhe muajt e
shenjtë. Ai zgjodhi nga ditët të premten
dhe nga netët zgjodhi Natën e Kadrit. Re-
spektojeni atë që Perëndia e ka lartësuar;
çështjet lartësohen nga ajo që Zoti i ka
lartësuar te njerëzit që kanë mirëkuptim

dhe arsye.”
Nga e tërë kjo mund të konstatojmë

se padrejtësia që është përmendur në ajet
ka dy komentime:

Një, mos i bëni padrejtësi vetvetes
duke i konsideruar këta muaj si muaj pa
ndalesa,

Dy, (mos i bëni padrejtësi vetvetes)
duke bërë mëkate në këta muaj.

Allahu i lartësuar kur e madhëron një
gjë në një mënyrë, ajo ka peshë të cak-
tuar; e nëse e madhëron në disa forma, pa
dyshim se kjo gjë peshon edhe më
shumë, varësisht nga mënyrat e madhëri-
mit. Shumëfishohet dënimi i veprave të
këqija në këta muaj, ashtu sikurse shu-
mëfishohet shpërblimi i veprave të mira
në ta. Ai që e respekton Allahun në mua-
jin e shenjtë, në vendin e shenjtë, në shtë-
pinë e shenjtë - nuk është i barabartë me
atë që e adhuron (Allahun) në muajt tje-
tër, në tjetër vend... Në këtë aludon Al-
lahu fuqiplotë edhe në ajetin: “O gra të
Pejgamberit, cilado prej jush që bën punë
të ligë e të shëmtuar, asaj dënimi i shto-
het dyfish; e kjo për Allahun është shumë
lehtë.”  (El-Ahzab: 30) (Kjo) “Për shkak
të madhërisë dhe nderit të tyre të madh.”
(Tefsir Kurtubi, II/ 500)

I dërguari i Zotit në këta muaj të
bekuar bënte ibadet më shumë se në çdo
muaj tjetër dhe ia bashkëngjiste këtë
lutje: “O Zoti ynë! Na beko muajin Re-
xheb e Sha’ban dhe na mundëso ta mbër-
rijmë muajin Ramazan!”

OBJEKTIVI  KRYESOR I ISLAMIT 

Nga provat bindëse që tregojnë ma-
dhështinë e Islamit është se në çdo kohë
dhe vend, madje edhe brenda periudhës

Nata e Regaibit, më 27 shkurt

Nata e mirë Regaib...

Nën hijen e Tre Muajve 
të Bekuar

“Tek Allahu numri i muajve është dymbëdhjetë (sipas hënës), ashtu siç është
në librin e Allahut prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Prej tyre katër janë të
shenjtë. Kjo është fe e drejtë. Pra, mos e ngarkoni (me mëkat) veten tuaj në

ata (katër muaj)!” (Et-Tevbe: 36)
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dymbëdhjetëmuajshe - qofshin ato hë-
nore apo diellore - e ndaloi padrejtësinë,
të cilën i Madhërishmi fillimisht ia ndaloi
Vetes së Tij, me qëllim që njeriu t’i
shmanget padrejtësisë, duke filluar që
nga vetja e tij, që mos të bëjë  në këtë
kohë mëkate dhe vepra të këqija. Megji-
thëse mëkati në çdo kohë është e keqe
dhe e ligë  për vepruesin e tij, meqë është
në kundërti me Madhërinë e Zotit, mi-
rëpo në Muajt e Shenjtë fatkeqësia është
më e madhe, sepse kombinon veprimin
kundër Zotit të Plotfuqishëm dhe mosre-
spektimin e asaj që e lartësoi i Madhëri-
shmi. 

Katër muajt e shenjtë që i përmend
Kurani, edhe në kohën paraislame janë
respektuar si të shenjtë dhe në ta ka qenë
ndaluar lufta, bastisja e plaçkitja dhe se-
cili e ka ndjerë veten në rreth të sigurt.
Me ardhjen e Islamit, nderi e respekti
ndaj tyre vazhdoi akoma. Vallë, a nuk
është e denjë për ata që i përkasin Islamit
që të angazhohen dhe t’i madhështojnë
këta muaj, kur dimë se moto e Islamit
është paqja?! Nëse njerëzit në kohën pa-
gane i ulnin armët për hir të muajve të
shenjtë, atëherë, çka me njerëzit e kohës
moderne, të cilët kanë bërë progres të
madh në shkencë dhe teknologji, duke
vënë këmbën mbi Hënë, të mos i respek-
tojnë muajt e kalendarit hënor?! Nuk i
japin rol arsyes që të ulin tensionet, ur-
rejtjen, luftërat vëllavrasëse, që më së
paku këtë ta bëjnë për hir të muajve, ven-
deve dhe ditëve të shenjta. Madje, jemi
dëshmitarë ku nëpër ekrane, rrjete sociale
shpërndahen propaganda luftënxitëse, ur-
rejtje, racizëm, islamofobi, duke u për-
pjekur ta prezantojnë Islamin si vrasës,
gjakatar, fe e terrorizmit etj.

Megjithatë, muajt e shenjtë i deman-
tojnë akuzat të cilat padrejtësisht i ngar-
kohen Islamit si, siç thonë, “fe e dhunës
dhe e luftës”. Në fakt, atë që Islami e ka
miratuar si mjet për sigurimin e paqes
dhe stabilitetit, e kanë paraqitur si ele-
ment apo mjet të prishjes së paqes në
botë. 

Islami nuk ka ardhur për të shuar
jetë, por për të ruajtur jetën. Aprovimin e
luftës e ka bërë mjet për të ruajtur stabi-
litetin politik, ekonomik dhe shoqëror,
për të ndihmuar të shtypurit, për të për-
çuar mesazhin e Allahut te njerëzit. Fakt
dhe argument për këtë janë vetë muajt e
shenjtë,  për të cilën i Lartësuari thotë:
“Të pyesin ty për muajin e shenjtë, për
luftën në të. Thuaju: ‘Luftimi në atë kohë
është gjynah i madh, por pengimi i nje-
rëzve prej udhës së Allahut, mohimi i Tij,
pengimi i njerëzve nga vizita e Xhamisë
së Shenjtë dhe dëbimi i banorëve të saj

nga ajo, janë gjynah më i madh tek Al-
lahu. Kurse adhurimi i idhujve është gjy-
nah më i madh se vrasja.’ Ata
vazhdimisht do të luftojnë kundër jush, që
të mund t’ju kthejnë nga besimi juaj. Ata
që e mohojnë fenë dhe vdesin si mohues
– veprat e tyre (të mira) do të humbasin
në këtë botë dhe në tjetrën. Ata do të jenë
banorë të Zjarrit, ku do të qëndrojnë për-
gjithmonë.” (El Bekare: 217) 

Islami nuk ka ardhur për të shtypur
njerëzit, por për t’i ndihmuar të shtypu-
rit. I dërguari i Allahut ka thënë: “Si do ta
shenjtërojë (pastrojë) Allahu një popull,
në të cilin nuk ndihmohet i dobëti (i shty-
puri) ndaj të fortit (të padrejtit)?!”

Është e vërtetë se në muajt e shenjtë
promovohet një lloj lufte, e cila është për-
herë në fokus të Islamit. Është lufta kun-
dër vetes (nefsit), smirës, xhelozisë,
dhunës, urrejtjes, hakmarrjes; lufta kun-
dër të keqes. Është lufta kundër nënshtri-
mit ndaj nefsit, ku pushtetin e nefsit ndaj
njeriut Allahu fuqiplotë e quan dhunë:
“... Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke
i shkelur këta muaj!”

Pra, të bësh mëkate, është padrejtësi
ndaj vetes, është poshtërim i vetvetes,
është sikur ta hedhësh veten në greminë
me duart tua. Andaj, në këta muaj të më-
sojmë se mëkatet janë neveritëse, nga të
cilat duhet larguar.  

MUAJI REXHEB

Muaji Rexheb është muaji i shtatë
sipas kalendarit hixhrij, dhe është një nga
muajt më të shenjtë (Muharrem, Dhul Hi-
xhah, Dhul Qi’da dhe Rexheb). Pozita e
tij është e madhe te Zoti i lartësuar, pasi
e bëri një nga katër muajt e shenjtë të
cilin Fuqiploti e veçoi me potencim në
Librin e Tij. 

Ndryshe cilësohet si muaj i mbjelljes;
muaji Shaban, si muaji i ujitjes; kurse
muaji i Ramazanit, si muaji i korrjes apo
mbledhjes së prodhimeve. Njeriu korr
ç’ka mbjell; merr barasvlerën e asaj që ka
bërë.

Rexheb në gjuhën tonë shqipe do të
thotë i Madhëruar. Ndryshe quhet
“Mudir”, sepse fisi mudir e respektonte
dhe e nderonte shumë këtë muaj. Po
ashtu, quhej edhe “el-Esem”, sepse ara-
bët nuk ndryshonin dhe nuk e zëvendë-
sonin me të tjerë, siç vepronin me muajt
tjerë të shenjtë. Gjatë këtij muaji nuk dëg-
johej tingulli i armëve, prandaj e quanin
“el-esem - i shurdhët”.  

Në lidhje me vlerën e këtij muaji i
dërguari i Zotit thotë: “Muaji Rexheb
është muaji i Allahut; muaji Sha’ban
është muaji im; kurse muaji i Ramazanit

është muaji i ummetit tim.”
Në disa thënie të tjera, ndërkaq, qën-

dron: “Rexhebi është një muaj i madh. Të
mirat në këtë muaj Allahu i shumëfi-
shon.”

Është detyrë e myslimanit që ta njohë
vlerën e këtij muaji të shenjtë, sepse
njohja dhe lavdërimi i tij është nga feja e
vlefshme, pra: e drejtë, në të cilën nuk ka
shtrembërim, as ka mashtrim e as devi-
jim. Gjithashtu, duhet të kemi kujdes nga
mëkatet në të, sepse mëkati në të nuk
është njëjtë si mëkati në muajt tjerë. Për-
kundrazi, mëkati në të është shumë më i
madh,  meqë se vlera e tij është shumë e
madhe, siç ka thënë i Plotfuqishmi: “Pë
pyesin ty për muajin e ndaluar, për luftën
në të. Thuaj: luftimi në të është gjynah i
madh.” (El-Bekare : 217)   

Rëndësia e muajit Rexheb: Në këtë
muaj ndodhi mrekullia më e madhe pas
zbritjes së Kuranit famëlartë, pra, Israja
dhe Mi’raxhi. Po ashtu, Zoti i Plotfuqi-
shëm urdhëroi ndërrimin e kibles së
myslimanëve nga Jeruzalemi kah Qa-
beja në mes të muajit Rajab, në vitin e
dytë të migrimit, siç raportohet nga Ibn
Abasi (r. a).

MUAJI SHABAN

Pas muajit Rexheb vjen muaji Sha-
ban. Aisheja (r. a.) thotë: “Nuk e kam
parë të dërguarin e Allahut të mbajë më
shumë agjërim se sa në muajin Shaban.”
(Muslim, Sijam, 175) 

Transmetohet nga Enes b. Malik se
Pejgamberi (a. s.) pyetet: “O i dërguar i
Allahut! Në cilin muaj është agjërimi më
i mirë, përveç Ramazanit? Pejgamberi
përgjigjet: “Për nder dhe respekt të Ra-
mazanit, është agjërimi i mbajtur në
muajin Shaban.” (Tirmidhi, Zekat, 28)

Pejgamberi dhe sahabët punonin
shumë për të kapur mirësitë e këtyre tre
muajve. E shtonin shumë më tepër për-
kujtimin (dhikrin), lartësimin (tesbihun),
falënderimin (hamdin & shukrin) ndaj
Allahut fuqiplotë, kërkonin falje, ndih-
monin të varfrit, gëzonin jetimët, të vet-
muarit dhe të moshuarit. Gjatë muajve
Rexheb dhe Shaban i kushtonin vëmen-
dje agjërimit të ditëve të hëna dhe të
enjte. 

Është e preferuar që myslimani në
këta muaj të shtojë më tepër namaze su-
plementare (nafile), agjërim i të hënës
dhe të enjtes, dhënia e lëmoshës dhe
vepra tjera të mira, e sa për farzet - as që
duhet të bisedohet. 

Ebu Hurejra transmeton se i dërguari
i Allahut ka thënë: “Kushdo që tregon ar-
miqësi ndaj mikut Tim, unë do t’i shpalli

luftë. Me asgjë robi im nuk mund më mire
të më afrohet, pos me atë  me çfarë Unë
e kam obliguar (farzet) dhe vazhdimisht
robi im më afrohet me vepra vullnetare
(nafile), derisa Unë  ta dua, e kur ta dua,
Unë bëhem veshi i tij me të cilin dëgjon;
syri i tij me të cilin sheh; dora e tij me të
cilën sulmon fuqishëm; këmba e tij me të
cilën ecën. E nëse më kërkon diçka, do
t’ia jap, e nëse kërkon mbrojtje nga Unë,
do ta mbroj atë.”

AGJËRIMI I MUAJVE TË SHENJTË

Njerëzit në të kaluarën e kishin traditë
agjërimin e muajit Rexheb, për shkak të
vlerës së tij të madhe dhe se ky muaj ka
gjashtëmbëdhjetë emra, duke përfshirë:
Rexhebb, el-As’hab, Muaj i Shenjtë, el-
Muali, el-Mukim, Shehrul Atirah etj. Ve-
çohet me emrin Rexheb, sepse
madhërohej në kohën e injorancës; pra,
ishte muaji i tyre më i mirë dhe më i fam-
shëm.

Për sa i përket agjërimit të tij pas ar-
dhjes së Islamit, nuk ka asnjë hadith të
vërtetë që flet se është i pëlqyeshëm ag-
jërimi në këta muaj.

Disa sahabë kanë folur dhe e kanë
konsideruar të pëlqyeshme agjërimin e
muajve të shenjtë. Prej tyre është Ibn
Omeri (r. a.), mirëpo ky nuk e sheh të pël-

qyeshme përveç për atë që agjëron gjatë
tërë vitit - d.t.th. një ditë po e një ditë jo. 

Ibn Tejmijje thotë: “Veçimi i muajit
Rexheb dhe Shaban me agjërim ose iti-
kaf: nuk kemi asnjë argument nga Pej-
gamberi (s.a.v.s) për këtë vepër, as nga
sahabët e as nga imamët e myslimanëve.
Për sa i përket agjërimit të muajit Re-
xheb, të gjitha hadithet që flasin për këtë
temë janë të dobëta ose të shpifura.”  

Ibn Sibki ka transmetuar (në: Nil el-
Avtar) të Shavkanit (4/331), nga Muha-
med bin Mansur el-Sam’ani, se ka thënë:
“Nuk është potencuar hadith i saktë në
preferimin e agjërimit të Rexhebit në më-
nyrë të veçantë, madje hadithet e tran-
smetuara në të janë të dobëta.” 

El-Hafiz ibn Haxheri, Zoti e mëshi-
roftë (në: Shpjegimi i çudisë së asaj që u
tha në virtytin e Raxhabit, fq. 9) tha:
“Nuk është transmetuar për vlefshmërinë
e muajit të Rexhebit, as në agjërimin e tij,
as për agjërimin e ndonjë dite në veçanti,
as në faljen e ndonjë nate të veçantë- ha-
dith i vlefshëm që mund të merret si ar-
gument.”

Është i vërtetë fakti se Omeri (r. a.) u
mëshonte duarve atyre që agjëronin në
muajin Rexheb dhe thoshte: “Hani, sepse
është muaj të cilin e madhëronin injo-
rantët.”

Sidoqoftë, gjatë këtyre muajve nuk

parashihet ndonjë ibadet i veçantë, nga
fakti se i Dërguari i Zotit nuk na reko-
mandon me diç të tillë, as shokët e tij të
nderuar nuk bënë një gjë të tillë.  

Kjo, për shkak se u transmetuan
shumë hadithe të dobëta për të treguar dë-
shirën e rigjallërimit të disa netëve në
këtë muaj, ose preferencën për vazhdimin
e agjërimit, pagimin e zeqatit në ditët e
këtij muaji. Këto hadithe nuk janë të për-
shtatshme për t’u mbështetur për të pro-
vuar ligjshmërinë e adhurimit të këtij
muajit me adhurime të tilla, sepse ibade-
tet në Islam nuk justifikohen përpos me
dëshmi të qarta nga Libri i Shenjtë, ose
nga Sunneti i saktë profetik.

E shoh të arsyeshme  që të agjërojmë
ditë nga këta muaj si përgatitje për Ra-
mazanin që pason. Pastaj, të shtohen na-
mazet nafile, leximi më i tepërt i Kuranit
e të shpeshtohen duatë e lutjet si dhe për-
mendjet e Allahut fuqiplotë.

Nuk ka dyshim se këta muaj janë një
shans i mirë për t’i qetësuar shpirtrat tanë
të trazuar me punët e rënda të dynjasë e
për t’u strehuar e mbështetur në mëshirën
dhe faljen e Allahut fuqiplotë. Me gjithë
vetëdijen tonë si robër të Atij që jemi, lut-
jet, pendimet, të mirat e përgjithmon-
shme, gëzimet dhe hidhërimet që ndahen
me gjithë zemër me të tjerët, shpërblimin
do ta kenë të shumëfishtë në këta muaj.
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Shkruan: Gjyla HALILI

Kompleksiteti i figurës së Reis’ul-
Ulema të BFI-së, h. Sulejman ef.
Rexhepi, ka tërhequr vëmendjen

e një opinion publik më të gjerë, si dhe
personaliteteve të shquara dhe kjo ka
ndodhur mu në kohën kur pati tendenca
që Islami të keqpërdoret për qëllime jo të
mira. Konfrontimet që erdhën si pasojë e
kësaj tendence imponuan nevojën që nje-
rëzit të ndahen në ata që e mbështesin ek-
stremizmin fetar dhe në ata që janë
kundër këtij ekstremizmi. Në këtë betejë
jo të barabartë, megjithatë ka triumfuar
zëri i arsyes dhe i rezonit të shëndoshë.

Një nga përfaqësuesit e këtyre zërave
pa dyshim që ka qenë dhe mbetet edhe
Reis’ul-Ulema i BFI, h. Sulejman ef. Re-
xhepi, i cili ka qenë shumë i vendosur në
mbrojtjen e kauzave të drejta morale në
Islam, ku barabarësia e racës njerëzore

konsiderohet një nga postulatet më të
shenjta.

Në funksion të këtyre kauzave, ai nuk
ka hezituar të dalë në mbrojtje të të gjithë
atyre që janë ndjerë të kërcënuar nga
ndonjë veprim jo i matur i atyre që Isla-
min e përdorin si mburojë për të arsye-
tuar devijimet e tyre, që janë kundër
frymës së tolerancës që propagon vetë
Islami.

Reis’ul-Ulema i BFI, h. Sulejman ef.
Rexhepi, jo rrallë për t’ua përkujtuar gji-
thë ata që i bëjnë këto manipulime në
emër të njëfarë xhihadi islamik, ka cituar
ajetin 32 të sures El Maide,  i cili sqaron
në mënyrën më të mirë qëndrimin e besi-
mit Islam ndaj dhunës dhe ndaj vrasjes në
përgjithësi: “Kush e mbyt një njeri pa të
drejtë, pa pasur mbytur ai ndonjë tjetër
dhe bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë,
atëherë është si t’i kishte mbytur gjithë

njerëzit. E kush bëhet shkaktar që ai të
jetë gjallë, është sikur i ka shpëtuar të gji-
thë njerëzit…” (El Maide: 32)

ISLAMI, NË MBROJTJE TË JETËS 

Për ta elaboruar më detajisht këtë ajet,
Reis’ul-Ulema i BFI, h. Sulejman ef. Re-
xhepi, në një nga kolumnat e tij do të
shprehet: ‘Sa herë që ndodh një vrasje në
mesin tonë dhe një jetë njeriu ndërpritet
dhunshëm, përjetoj një dhembje të ve-
çantë, sepse kujtoj që nga druri i ekzi-
stencës sonë po këputet një gjeth i cili
nuk e kishte kohën për të rënë. Mendoj
kështu,  sepse jeta dhe vlera e saj janë të
mbrojtura me të gjitha rregullat e Islamit.
Mendoj kështu,  sepse kam bindjen që të
drejtën për të marrë jetën e ka ekskluzi-
visht Krijuesi i jetës, andaj Islami e nda-
lon në mënyrë decide të merret pa të

drejtë jeta e dikujt.’ 
Mjerisht, jo gjithmonë Islami është

kuptuar si fe e paqes edhe nga bashkëqy-
tetarët tanë ortodoks, të cilët duke qenë
nën ndikimin e propagandave politike
kanë rënë pre e manipulimeve e dezin-
formatave të ndryshme.

Duke folur për rëndësinë që ka feja,
zoti Rexhepi ka thënë se askush nuk
duhet të ketë frikë nga besimtarët mysli-
manë në Maqedoni të Veriut, sepse ata
duhet shikuar si shtyllë kyç për stabilite-
tin e shtetit të Maqedonisë.

Por, për të qenë edhe më i qartë në
qëndrimet e tij, ai ka dashur të dërgojë
mesazh edhe te të gjithë ata që kanë re-
zerva të caktuara ndaj shqiptarëve:
‘Shqiptarët e Maqedonisë kanë kontri-
buar për një bashkëjetesë të pashoqe mes
të maqedonasve dhe shqiptarëve, kanë
dhënë kontribut të pamohueshëm për
shtetin e Maqedonisë, për vetë popullin
maqedonas, për fenë dhe Kishën e tyre,
për gjuhën, për historinë, për kulturën
maqedonase, të cilat kurrë nuk i kanë mo-
huar. Po pse kaq mllef e urrejtje kundër
shqiptarëve?’

Kur flet për shqiptarët, Reis’ul-Ulema
i BFI, h. Sulejman ef. Rexhepi, e ka pa-
rasysh edhe përcaktimin e tyre për të
qenë pjesë e civilizimit perëndimor dhe
sidomos pjesë e një miqësie të përher-
shme me Amerikën.

Për ta shkoqitur këtë koncept të tij, ai
ka dhënë disa herë mendime të hapura,
kurse në një pjesë të shkrimeve të tij mbi
këtë temë do të veçojmë një fragment:
“Shqiptarët, deri më një, tani janë për in-
kuadrim dhe integrim në familjen e
madhe evropiane të BE-së. Dhëntë Zoti
që të gjitha tokat shqiptare (të gjitha ata
troje që banohen nga shqiptarët) sa më
parë të jenë nën një kufi të BE-së. Me
shpirt i lutem Zotit që edhe Maqedonia të
inkuadrohet sa më shpejt në këtë familje
evropiane. Nuk ka shqiptar në botë që sot
nuk e ka gojën përplot Amerikë. Nuk ka
shtëpi shqiptari që nuk e ka flamurin e
Amerikës. Nuk ka shqiptar në botë të cilit
do t’i pengonte sot flamuri apo stema
amerikane.” (2014)

Dhe e gjithë kjo qartësi mendimi nuk
do të arrihej sikur të mos merrej për bazë
Kurani, si një burim i pashtershëm i të
gjitha energjive krijuese e pozitive mbi
tokë. “Kurani si libër i shenjtë, e që një-
herësh llogaritet si Kushtetuta e të gjithë
myslimanëve në botë, në tekstin e vet 33
herë përmend paqen, vetëm dy herë e
përmend luftën dhe në asnjë rast nuk e
përmend armën – shpatën. Kjo do të thotë
se të gjitha janë insinuata, që në vazhdi-
mësi trillohen për Islamin”, ka deklaruar

Rexhepi.
Ai në të gjitha paraqitjen e tij publike

dhe në shkrimet e ndryshme publicistike
e eseistike ka shprehur pikëpamje që janë
afër natyrës njerëzore, ku ‘vetëm rikthimi
i sinqertë te besimi ndaj Zotit i krijon nje-
riut mundësinë e të kënaqurit me vetve-
ten’, thotë ai.

“IKJA NGA ZOTI ËSHTË RRËNIM”

Për ta zbërthyer sa më mirë filozo-
finë e tij mbi njeriun në kushtet kur ai
ndodhet i rrethuar nga lakmia dhe nga
kotësirat që nganjëherë i prodhon mo-
derniteti, në një nga kolumnat e tij, ndër
të tjera, shkruan:  “Mjerisht, bukuria
dhe kënaqësia e besimit që Krijuesi i ka
krijuar si ndjenja të përhershme, sikur
kanë filluar të anashkalohen ngapak
prej vetë njeriut, i cili, duke u zhytur në
dimensionin e kotësisë që po ia lëndon
dukshëm gëzimin e ekzistencës dhe fu-
qinë e mbështetjes në Zot, po e mbyt
mundësinë për të konceptuar botën dhe
jetën si diçka që duhet shijuar në tërë
kompleksitetin e vet.  Lumturia e rrej-
shme, në fakt, është fatkeqësi, kurse
ikja nga Zoti është rrënim që njeriun e
ndan nga qenësia e tij, është shkatërrim
i shpirtit. Vetëm rikthimi i sinqertë te
besimi ndaj Zotit,  i krijon njeriut mun-
dësinë e të kënaqurit me vetveten, me
mjedisin, me familjen dhe miqtë, me
fqinjët dhe me njerëzit me të cilët ba-
shkëjeton.”

Duke vlerësuar lart figurën e Reis’ul-
Ulema të BFI, h. Sulejman ef. Rexhepi,
sidomos kontributin e tij në promovimin
e vlerave të paqes, dashurisë, humaniz-
mit, harmonisë e bashkëjetesës ndërfe-
tare, Presidenti i Republikës së
Shqipërisë, Ilir Meta, në vitin 2016, e vle-
rësoi atë duke e dekoruar me Titullin
“Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”. Mo-
tivi i dekorimit ishte si vijon: “Për merita
të shquara në promovimin e vlerave të
paqes, dashurisë, humanizmit, harmonisë
e bashkëjetesës ndërfetare. Në vlerësim
të mbrojtjes së interesave dhe jetës fetare
islame mes shqiptarëve, të kujdesit për
zhvillimin e shkollimit, të institucioneve
fetare në frymën kombëtare, si dhe për-
pjekjeve për mundësimin e urave lidhëse
mes mendimit tradicional islam dhe men-
dimit bashkëkohor e intelektual shqip-
tar.”

Për vlerësim që i bënte Presidenti i
Republikës së Shqipërisë, Reis’ul-Ulema
i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedo-
nisë së Veriut, haxhi Sulejman efendi Re-
xhepi, kishte shprehur falënderimet e
sinqerta dhe me atë rast kishte deklaruar:

“Kjo dekoratë e lartë është e lakmueshme
për çdo shqiptar kudo ku gjendet e jeton
në botë. Për të gjithë ata që i thonë nënës
‘nënë’, bukës ‘bukë’, ujit ‘ujë’, nga fo-
shnjëria e tij e deri në frymën e fundit të
jetës së kësaj bote. Është nder dhe këna-
qësi e çdo shqiptari të tillë të dekorohet
me një dekoratë të tillë.”

Kreu i BFI-së nuk mbeti pa u vlerë-
suar edhe nga institucionet tjera, të cilat
shprehnin konsideratat e tyre të thella për
këtë figurë komplekse që vazhdon të rre-
zatojë humanizëm dhe mirëkuptim për të
gjithë njerëzit, pa dallim fenë apo kom-
bin e tyre.

UDHËHEQËSI MË I MIRË
SHPIRTËROR, IMAZH I KOMBIT

I kësaj natyre është edhe mirënjohja
që vjen nga Instituti Evropian për Mena-
xhim, Drejtësi dhe Diplomaci, i cili de-
koroi Reis’ul-Ulemanë e BFI me çmimin
“Best Spiritual Leader 2015”,  apo
“Udhëheqësi më i mirë shpirtëror 2015”.
Institucioni në fjalë çdo vit i dekoron per-
sonalitetet më të rëndësishme dhe më
produktive në sferat përkatëse dhe ky
nder në vitin 2015 i takoi liderit fetar nga
Maqedonia e Veriut,  h. Sulejman ef. Re-
xhepi.

Ndërkaq,  ata që e kanë ndjekur pro-
filin publik të këtij lideri kanë mundur të
vërejnë se ai është një model i mirë i për-
hapjes së vlerave shpirtërore ndër njerëzit
dhe kultivues i diversiteteve fetare, kurse
kjo ka qenë edhe arsyeja që Akademia e
Shkencave të Shqipërisë ta dekorojë Rei-
s’ul-Ulemanë e Bashkësisë Fetare Islame
të Maqedonisë së Veriut, haxhi Sulejman
efendi Rexhepin, me titullin “Imazh i
Kombit”.

Për ta portretizuar profilin kompleks
të Reis’ul-Ulemasë së Bashkësisë Fetare
Islame të Maqedonisë së Veriut, haxhi
Sulejman efendi Rexhepi, nuk mjafton
një shkrim i vetëm, sepse figura e tij del
përtej kornizave që mund të vendosë një
qasje, sado objektive qoftë ajo. Qëndri-
met e tij tepër të vendosura dhe të gu-
ximshme, vizioni për një botë me
diversitete fetare dhe fokusimi i dimen-
sionit kombëtar shqiptar në përhapjen e
vlerave pozitive, janë disa nga linjat që
mund të merren si bazë për një portretim
të mundshëm të profilit të tij, i cili në të
ardhmen do të pasurohet edhe me vlera
të tjera që do të integrohen në figurën e
tij. (25 janar 2020)

Burimi: https://topshqip.mk/ne-vend-te-
profilit-h-sulejman-ef-rexhepi-nje-lider-

fetar-model-i-vlerave-kulmore/ 

H. Sulejman ef. Rexhepi, një lider
fetar, model i vlerave kulmore

NË VEND TË PROFILIT: 

Për ta portretizuar profilin
kompleks të Reis’ul-Ulema të
Bashkësisë Fetare Islame të
Maqedonisë së Veriut, haxhi
Sulejman efendi Rexhepi, nuk
mjafton një shkrim i vetëm,
sepse figura e tij del përtej
kornizave që mund të vendosë
një qasje, sado objektive qoftë
ajo. Qëndrimet e tij tepër të
vendosura dhe të guximshme,
vizioni për një botë me
diversitete fetare dhe fokusimi
i dimensionit kombëtar
shqiptar në përhapjen e
vlerave pozitive, janë disa nga
linjat që mund të merren si
bazë për një portretim të
mundshëm të profilit të tij, i
cili në të ardhmen do të
pasurohet edhe me vlera të
tjera që do të integrohen në
figurën e tij.
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Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, me angazhimin direkt të Kreut të saj, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi, po e vazhdon traditën e botimit të vjetarëve
të aktiviteteve të veta. Si rezultat i kësaj, këto ditë ka dalë nga
shtypi përmbledhja mjaft voluminoze (në afër 400 faqe) me ti-
tull “Aktivitete 2019”, ku janë përfshirë të gjitha aktivitetet që ka
bërë BFI gjatë vitit 2019. 

“Ne bëjmë punën tonë si Bashkësi Islame. Ne shpeshherë
dalim prej binarëve –prej shinave, përzihemi në disa punë dhe
menjëherë akuzat janë të mëdha: ç’kanë këta të Bashkësisë
Islame që merren me politikë?! Po unë nuk e di çfarë dallimi
duhet të kemi ne!?  Nëse dikush mendon se ne bëjmë tepër
xhami - kjo është gabim; kjo është puna jonë dhe i lus të gjithë
njerëzit e mirë, të shpirtit të mirë, të mos përzihen në punët tona;
e nga ana tjetër, nëse mendojnë se mund të ndihmojmë - a mund
të ndihmojmë gjithandej e më gjerë - atëherë nuk duhet të na hi-
dhërohen dhe të na thirrin dhe ne jemi vëllezër, jemi të një gjaku,
jemi të një shpirti, jemi të një feje dhe duhet të jemi një organi-
zëm, sepse vetëm uniteti përbën forcën tonë dhe forca e trason
prosperitetin, ardhmërinë dhe rrugën e drejtë. Ne forca të tjera si
duket deri më tani nuk kemi... Ky popull gjithmonë ka qenë my-
sliman i dëshmuar, me dëshmi të fuqishme islame, por njëhe-
rësh ka qenë edhe patriot. Pse? Sepse vlerat e identitetit të një
populli janë shpirti, feja dhe kombi dhe ne flasim shqip, ne fla-
sim turqisht, ne flasim arabisht, ne jemi myslimanë, por edhe
atë gjuhën shqipe, edhe atë turke, edhe atë gjuhë kush çka e flet,
nuk ia urrejmë kurrkujt, por tonën nuk ia lejojmë askujt të na e

spastrojë” – ka thënë Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi në Parathënie. 

Përmbledhjet e këtilla janë shumë praktike: të gjitha aktivi-
tetet janë dhënë muaj-për-muaj, me datat brenda, kështu që çdo
lexues e ka të lehtë për të parë arkivin vjetor të Institucionit që i
përfaqëson myslimanët e RMV. Një pjesë e tyre janë të ilustruara
edhe me fotografi, kështu që raportimet dhe shënimet për ngjar-
jet e ndodhura rezultojnë më të plota. Libri është me një disenj
të jashtëzakonshëm, me nijetin që më gjatë t’i qëndrojë dhëm-
bit të kohës. 

Më 27 janar, 2020, Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, ka pritur bizne-
smenin Nebi Hoxha, Kryetar i Odës Eko-
nomike të Maqedonisë Veriperëndimore.
Mysafiri ka qenë i shoqëruar nga prof.
Ibrahim Zhuta, nga Shkupi. 

Kryetari i BFI-së dhe i OEMVP kanë
biseduar për format dhe mënyrën e orga-
nizimit të myslimanëve në Maqedoninë
e Veriut, për vështirësitë gjatë punës në
terren dhe për atë se çka mund të bëjnë
biznesmenët në përgjithësi, sidomos ata
shqiptarë, por dhe gjithë të tjerët të kon-
fesionit mysliman, në çuarjen përpara të
planeve dhe programeve të Bashkësisë
Fetare Islame të RMV. 

Në bisedën konstruktive, tejet miqë-
sore, janë prekur edhe tema nga vështirë-
sitë që kanë biznesmenët në jetën dhe në
punën e tyre, pastaj refleksionet e orga-
nizimit në më shumë dhoma ekonomike
të mbarështuesve (ekonomistëve) në
RMV dhe tema të tjera me interes për të
dyja palët. Në takim është rënë dakord

për vazhdimin e takimeve të këtilla, por
dhe të shtimit të takimeve të tjera me ka-
rakter konkret, të punës, gjithnjë në të
mirë të asociacionit të biznesmenëve
shqiptarë dhe të Bashkësisë Fetare

Islame, si udhëheqëse e tyre shpirtërore
dhe e tërë myslimanëve të Republikës së
Maqedonisë së Veriut.  

BFI, “Aktivitete 2019”

Biznesmeni Nebi Hoxha viziton BFI-në

Shkruan: Hatixhe Bunjaku

Gjatë analizës së kreativitetit të
Pejgamberit (a. s.) në dritën e
gjithë asaj që u përmblodh në

këtë punim, është me rendësi të thekso-
het se paraqitja e Pejgamberit (a. s.) nuk
e ka ndryshuar vetëm pamjen politike të
Gadishullit Arabik,  por ka luajtur një rol

të madh duke ndikuar në kursin politik të
së ardhmes së historisë së njerëzimit. Kjo
është për shkak të faktit që Islami për-
fshin dimensionet fetare, sociale, politike
dhe ekonomike dhe Pejgamberi (a. s.)
është shembull perfekt i ilustrimit të Isla-
mit në tokë, në të gjitha aspektet e jetës.
Ai ishte pejgamber dhe në të njëjtën kohë
një burrë shteti, një kreator politike, një

projektues ekonomik, një edukator dhe
një njeri familjar. 

Në sferën politike, diçka prej kreati-
vitetit politik dhe inovacionit të Pejgam-
berit (a. s.) është theksuar përmes disa
rasteve të përzgjedhura, që përfshijnë
aspektet e diplomacisë, zgjidhjen e kon-
flikteve dhe çështjet ndërkombëtare, ku
në çdo rast ai ishte në gjendje që të the-

Pejgamberi,  
personifikim i përsosur i Kuranit

ARTI I DIPLOMACISЁ PROFETIKE (4)

Shumë studiues pajtohen që Muhamedi (a. s.) nuk ishte, thjesht, vetëm një
udhëheqës fetar, por edhe një lider i madh politik dhe një diplomat kreativ.
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melojë politika dhe ndryshime që çojnë
në stabilitet politik dhe social, pavarësisht
kompleksitetit të mjedisit multifetar dhe
multinacional të Arabisë në atë kohë. Në
shqyrtimin e faktorëve që çojnë në suk-
sesin e tij si një burrë shteti dhe politikan,
janë të rëndësishme për t'u theksuar sa
kushtet sociale dhe ekonomike, ashtu
edhe karakteristikat individuale të tij si
lider.

LIDER ME TIPARE TË
JASHTËZAKONSHME

Në këtë aspekt, ky punim vetëm
nxjerr në pah tipare të jashtëzakonshme
psikologjike të shprehura nga Pejgamberi
(a. s.) përmes akteve dhe politikave të tij,
dhe rolin e tij në fillimin e ndryshimeve
politike dhe stabilitetit.

Në një studimin për krijimtarinë po-
litike, Brett Kubicek 58 ka demonstruar
lidhjen mes kushteve sociale dhe karak-
teristikave individuale. Ai ka identifikuar
edhe dy karakteristikat kryesore të cilat
janë kruciale për kreativitetin politik, më-
nyrën e të menduarit dhe aftësitë e liderit.
E para është definuar thjesht si nivel i ga-
tishmërisë së liderit për t’u marrë me pro-
bleme të jashtëzakonshme të individëve,
grupeve dhe shtresave shoqërore, ndërsa
kjo e fundit është shpjeguar si nivel i af-
tësisë së tij për të zgjidhur probleme të ja-
shtëzakonshme të individëve, grupeve
dhe shtresave shoqërore.

Gatishmëria e një udhëheqësi për-
fshin nivelin e tij të motivimit për të nisur
një politikë, elasticitet në pranimin e pen-
gesave pa pësuar humbje, këmbëngulje
për të punuar në angazhimin afatgjatë,
durimin dhe aftësinë e tij për të qëndruar
i fokusuar në një problem për një kohë të
gjatë me vetëkontroll. Në anën tjetër, af-
tësia e një udhëheqësi do të thotë niveli i
tij i pikëpamjeve të hapura për t’u kon-
sultuar me kuvendin dhe për ta përmirë-
suar atë, inteligjencë për të kuptuar
dinamikën sociale, njohuri dhe mprehtësi
për të shfrytëzuar burimet e disponue-
shme, ndikimi për të bindur të tjerët dhe
për t'i mbajtur ata të fokusuar, si dhe për-
shtatshmëria e tij për të njohur kufijtë dhe
zhvendosur strategjinë sipas nevojës.

Nga rastet e diskutuara më lart, është
e qartë se Pejgamberi (a. s.) ka treguar në
nivel të jashtëzakonshëm këto dy tipare
të një lideri të suksesshëm politik. Me in-
teligjencën e tij, Pejgamberi (a. s.) kishte
treguar gjithmonë një nivel të lartë të mo-
tivimit dhe gatishmërisë në çdo situatë.
Për shembull, vendosmëria e tij për të
përhapur dhe zbatuar porositë e Perëndisë
ka rezultuar me lloje të ndryshme të tor-

turave dhe abuzimeve, për të dhe shokët
e tij, gjatë viteve të para të Islamit në
Mekë. Megjithatë, Pejgamberi (a. s.) qën-
droi i vendosur dhe i paluhatshëm nga të
gjitha kërcënimet dhe armiqësitë e tre-
guara ndaj tij. Ai besonte në mënyrë të
vendosur se Zoti është pranë tij dhe do ta
ndihmojë atë për të kapërcyer të gjitha
pengesat dhe vështirësitë që u paraqite-
shin, siç i ishte komunikuar edhe në një
verset kuranor.

Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu inku-
rajoi disa nga pasuesit e tij që të migrojnë
në Etiopi si një rrugëdalje për të dalë nga
trajtimi i pamëshirshëm i paganëve të
Mekës. Pejgamberi (a. s.) me kujdes ki-
shte zgjedhur Etiopinë si një strehë e si-
gurt për myslimanët për shkak të
sundimtarit të saj të qetë dhe të drejtë,  i
cili ndante mendimin e ngjashëm lidhur
me Jezusin me myslimanët. Kjo ishte gji-
thashtu një veprim strategjik i bërë nga
Pejgamberi (a. s.) në mënyrë që mysli-
manët të vendosin praninë e tyre përtej
kufijve të Gadishullit Arabik dhe për të
fituar mbështetje politike dhe psikolog-
jike nga një fuqi me ndikim siç ishte Etio-
pia, kundër autoriteteve fisnore në
Mekë.61

Në një shembull tjetër, siç është Mar-
rëveshja e Hudaibijes, Pejgamberi (a. s.)
kishte treguar durimin e tij, vetëkontrol-
lin dhe strategjinë politike largpamëse
kur pranoi traktatin e imponuar mbi të
nga ana e kurejshëve. Kjo marrëveshje,
që në shikim të parë dukej si e pafavor-
shme për myslimanët në atë kohë, zgjoi
pakënaqësi dhe zemërim nga disa prej
pasuesve të tij. Megjithatë, Pejgamberi
(a. s.) ishte elastik në nënshkrimin e kësaj
marrëveshjeje, pavarësisht pakënaqësive
dhe e respektoi atë deri në fund, kur edhe
u thye nga ana e kurejshëve. Rezultat i
largpamësisë ishte pushtimi paqësor i
Mekës një vit më vonë, pa derdhur gjak,
me çka Pejgamberi (a. s.) erdhi në gjen-
dje për të rivendosur stabilitetin në rajon.

Pejgamberi (a. s.) kishte një nivel të
jashtëzakonshëm të inteligjencës dhe ur-
tësisë në të kuptuarit e dinamikës sociale
dhe politike mes fiseve të ndryshme në
Arabi në atë kohë. Një shembull i shkël-
qyer i kësaj mund të shihet nga zgjidhja e
tij kreative për çështjen e vendosjes së
Gurit të Zi, çështje e cila kishte shkaktuar
konflikt të panevojshëm mes fiseve në
Mekë. Në mënyrë të ngjashme, Pejgam-
beri (a. s.) kishte pasur sukses edhe në
krijimin e stabilitetit në Medinë përmes
futjes së Kartës së Medinës,  në të cilin ai
i përfshinte të gjitha fiset ekzistuese arabe
dhe hebraike nën flamurin e rregullave të
reja dhe i bashkoi ato nën udhëheqjen e

tij politike. Në këtë kontratë politike dhe
shoqërore, të drejtat e çdo qytetari u
shkruan qartazi, duke ua përshkruar atyre
edhe obligimet dhe detyrat e tyre drejt
sundimit të shtetit islam. Ky dokument i
ofroi Pejgamberit (a. s.) një themel të
fortë drejt ndërtimit të një shoqërie të
qetë dhe stabile në qytetin e Medinës, i
cili në vazhdimësi kishte trazira dhe kon-
flikte mes fiseve evs dhe hazrexh.

SHKËLQIMI, NGA BESIMI I FORTË
TEK ALLAHU (XH. SH.)

Megjithatë, faktori më i rëndësishëm
që ka qenë bazë e inteligjencës së Pej-
gamberit (a. s.) kreativitetit dhe strateg-
jisë së shkëlqyer të tij, qëndron në forcën
e tij të brendshme dhe shpirtërore, që e
arrinte me anë të besimit e tij të fortë tek
Allahu (xh. sh.). Kjo, në fakt, është bu-
rimi kryesor i nivelit të tij të lartë të mo-
tivimit për të ndërmarrë veprimet e tij
pavarësisht pengesave me të cilat balla-
faqohej gjatë rrugëtimit të tij. “Udhëzimi
hyjnor në formën e shpalljes i ishte dhu-
ruar për të mbështetur, qartësuar, ndih-
muar dhe udhëzuar kur kishte nevojë”,
siç përmendet në Kuranin qerim.

Me pak fjalë, në misionin e tij si pro-
fet dhe si diplomat, Pejgamberi (a. s.)
është personifikim i përsosur i Kuranit,
gjë që reflekton nga tiparet e tij, karakte-
ristikat dhe shembujt e treguar gjatë gji-
thë jetës së tij. Në fakt, ai është një model
i përsosur, të cilin njerëzit e të gjitha ko-
hëve duhet ta pasojnë. Në njërën nga ve-
prat e tij Montgomery Watt e pranon këtë,
pavarësisht pikëpamjeve të tij të njëan-
shme dhe paragjykuese ndaj Pejgamberit
(a. s.),  duke shkruar:  “Një njeri në të
cilin imagjinata kreative ka punuar
shumë thellë dhe ka dhënë ide lidhur me
çështjet qendrore për ekzistencën njerë-
zore, ashtu që feja e tij ka pasur një apel
të gjerë, jo vetëm gjatë jetës së tij, por
edhe në shekujt e ardhshëm." 

Në aspektin politik në përgjithësi dhe
atë diplomatik, Pejgamberi (a. s.) duhet
të shërbejë si model për liderët politikë
modernë myslimanë. Pejgamberi ynë  jo
vetëm që ka qenë i drejtë,  por edhe krea-
tiv dhe inovativ në paraqitjen dhe zbati-
min e politikave për një shoqëri të
balancuar, të drejtë dhe paqësore.

Përveç studimit të tij si profet, këto ti-
pare të rëndësishme të tij duhet studiuar
dhe praktikuar vazhdimisht, në mënyrë
që në të ardhmen të nxirren liderë dhe di-
plomatë të aftë për të shprehur kreativi-
tetin politik në të mirë të popullit.

Shumë studiues pajtohen që Pejgam-
beri (a. s.) nuk ishte, thjesht, vetëm një

udhëheqës fetar, por edhe një lider i madh
politik dhe një diplomat kreativ.

Edhe pse ka literaturë të begatshme
për jetën dhe veprën e tij, aspektet që
kanë të bëjnë me cilësitë, virtytet dhe af-
tësitë e tij ende mungojnë dhe duhet stu-
diuar në prizmin bashkëkohor.

Natyrisht ky punim, siç është disku-
tuar më parë, përqendrohet vetëm në disa
aspekte të jetës së tij, veçanërisht kreati-
viteti i tij në diplomaci, zgjidhjen e kon-
flikteve, komunikimi me liderët tjerë dhe
çështjet ndërkombëtare. Kështu, shpresoj
që ky punim paraprak do të sigurojë një
perspektivë të veçantë mbi konceptin e
kreativitetit dhe inovacionit të Pejgam-
berit (a. s.) dhe për domosdoshmërinë e
zbatimit në qasjen bashkëkohore politike.

Shpresoj që ky tekst të na shërbejë si
njohuri bazë për diplomacinë e Pejgam-
berit (a. s.), njohuri se si ai komunikonte
me liderët tjerë dhe në çfarë parimesh ai
mbështetej. 

(Fund)
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Letra dërguar sunduesit të Jemenit
Pejgamberi (a. s.). i dërgoi një mesazh Hovdhete b. Aliut, sunduesit të Jemenit, me këtë përmbajtje:
“Bismil-lahir Rahmanir Rahim! Nga ana e Muhamedit, Pejgamber i Allahut, drejtuar Hovdhete b. Ali, paqja

qoftë mbi atë që e pason rrugën e Allahut. Unë e di se feja ime do të paraqitet në tërë botën, andaj pranoje Isla-
min, do të shpëtosh dhe do të mbetesh sundues aty ku je tani.”

Ai ia besoi dërgimin e mesazhit Sulejh b. Amër el-Amiriut, i cili vajti te Hovdhete, ia dorëzoi mesazhin e vu-
losur, e përshëndeti, e pastaj ia lexoi atë.

Hovdhete iu përgjigj me këto fjalë:
“Sa e mirë dhe e bukur është ajo në çka më thërret ai. Arabët më ndjekin nga ky vendi im, e ti ma mundëson të

kem edhe unë hise së bashku me ty, e unë do të të pasoj.”
Hovdhete e shpërbleu Sulejten me të holla dhe i dhuroi rroba të shtrenjta, me të cilat u kthye te Pejgamberi (a.

s.) dhe ia dorëzoi letrën. 57
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Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Mësimi islam, për të shpjeguar të
vërtetat e veta hyjnore, ka ter-
minologji dhe koncepte të ve-

çanta, të cilat burojnë nga vetë libri i
shpallur,  Kurani fisnik. Kështu, ekzistojnë
dy koncepte kuranore që shprehin kuptime
të kundërta me njëri-tjetrin,  por që janë të
lidhura ngushtë me adhurimet dhe fetarinë
e besimtarit. Pra, fjala është për konceptin
ihlas (sinqeritet), që do të thotë një gjë ta
shndërrosh në gjendje të pastër dhe të kul-
luar, dhe e kundërta e tij – rija. 

Xehja e arit kur nxirret nga toka,
drejtpërsëdrejti, fillimisht është e përzier
me metale të tjera. Procesi për pastrimin
e tij nga metalet tjera quhet “ihlas”. Kjo
fjalë, edhe kur përdoret si term fetar dhe
etik, është në përputhshmëri me kuptimin
etimologjik të fjalës, ngase në kuptimin
terminologjik do të thotë:  të bësh një
adhurim apo një veprim të përditshëm në
mënyrë të pastër, nga mendimet dhe
ndjenjat tjera, vetëm duke e menduar dhe
synuar pëlqimin e Allahut mëshirëdhu-
rues. Të jesh i sinqertë, do të thotë ta dë-
shmosh veten para Zotit.

E kundërta e ihlas-it është rija-ja. Rija
do të thotë: të bësh një adhurim/iradet,  apo
një veprim,  sa për t’u treguar karshi të tje-
rëve, ose nga shqetësimi i ndonjë interesi
tjetër. Në fakt, dëshira për t’u dukur dhe
për t’u treguar karshi të tjerëve në kohën e
fundit, siç duket, është shndërruar në një
sëmundje bashkëkohore. Paraqitja dhe
shfaqjet në rrjetet sociale të çdo adhurimi të
vogël, apo të çdo veprimi të mirë, është
shndërruar në qëllim më vete/për vete. Kjo
do të thotë: përpjekje për ta dëshmuar
veten, me adhurime, karshi botës.

ÇDO GJË PËR ALLAH 

Dijetarët e fesë islame, duke u thel-
luar në këtë temë, në lidhje me këto kon-

cepte kanë dhënë mendime të mbresëlë-
nëse. Ata kanë ofruar definicione të ndry-
shme rreth këtyre dy koncepteve
kuranore. Kështu,  kur është pyetur Ebul
Hasan Harakani se çka janë ihlasi dhe ri-
jaja, është përgjigjur në këtë mënyrë:
“Çdo gjë që e bën për Allah, është ihlas;
çdo gjë që bën për t’u treguar karshi nje-
rëzve, është rija.” Ebu Osman Hiri në një
letër që i shkruan Muhammed bin Fuda-
jlit e pyet: “Cila është shenja e fatkeqë-
sisë për një njeri?” Ai (- Bin Fudajli) i
përgjigjet: “Shenjat e fatkeqësisë janë tri:
në qoftë se një personi i jepet dituria, por
nuk i mundësohet veprimi, puna; (atij
personi) i mundësohet të bëjë vepra të
mira,  por privohet nga sinqeriteti; dhe e
treta - i mundësohet të kuvendojë me di-
jetarë, por privohet nga respekti ndaj
tyre.” Sejjid Emir Kulal në ligjërimet e
tij ka thënë:  “Miq të dashur! Bëhuni të
sinqertë. Nëse e bëni çdo punë për rizanë
e Allahut (xh. sh.), do të shpëtoni. Vepra
e bërë pa ihlas – pa sinqeritet, është si
parja false, që nuk e ka vulën e mbretit.
Paranë që nuk e ka vulën e mbretit,
askush nuk e merr. Ndërsa atë me vulë,
pra origjinalen, çdokush  e merr. Puna e
bërë me sinqeritet, qoftë edhe e vogël të
jetë ajo punë, tek Allahu është e madhe.
Ndërkaq, puna e shumtë, e madhe, e bërë
pa sinqeritet, tek Allahu nuk ka vlerë.
Çdo ibadet dhe çdo veprim bëje me sin-
qeritet.”   Abdulkadir Gejlani ka thënë:
“Ihlas” do të thotë:  (të bësh) një veprim,
një punë, pa u kujtuar se atë do të ta sho-
hin njerëzit. Dhe, njëkohësisht,  pa  har-
ruar që Krijuesi gjithnjë e sheh atë.”
Sipas Zunnun Misriut, tri gjëra janë
shenja të sinqeritetit: E para, te personi i
sinqertë nuk ndikon as lëvdimi, po as
qortimi. E dyta,  punët e mira i harron,
nuk i përmend, ndërsa mbi mëkatet va-
zhdimisht mediton. E treta, në zemër ruan
vetëm dashurinë ndaj Zotit, të gjitha të
tjerat i nxjerr jashtë.”

Disa adhurime, sipas thelbit që ngër-
thejnë në vete, nuk mundësojnë t’i bësh
për rija dhe sa për t’u treguar karshi tje-
rëve. Këtu hyjnë: falja e namazeve në
vetmi, në shtëpi apo kudo qoftë, në një
kohë dhe në një vend ku nuk të sheh
askush; ose agjërimi, që ka një natyrë
krejtësisht sekrete dhe që formon një li-
dhje të sinqertë mes njeriut dhe Zotit.
Apo, kur bën një bamirësi, kur e jep një
lëmoshe/sadaka larg kamerave, pa rekla-
mime dhe pa ngacmimin  e sedrës së pra-
nuesit të asaj ndihme, si dhe pa uljen e
dinjitetit të tij. Mu për këtë shkak adhuri-
met e këtilla që nuk ekspozohen botë-
risht, të cilat gjithnjë synojnë të
miratohen nga i Madhërishmi, janë adhu-
rime/ibadete të veçanta,  që mund të të
lartësojnë në majë të ihlasit (sinqeritetit).
Ndërkaq, disa ibadetet të cilat sipas naty-
rës së tyre janë më të  ekspozuara, reali-
zohen në shoqëri, madje ca prej tyre
mbështeten në fuqinë ekonomike - siç
është zeqati, haxhi dhe kurbani. Në këto
lloje të ibadeteve, që të hidhet frika nga
ajo “se çka do të thonë njerëzit”, për t’u
menduar vetëm rizaja/pëlqimi i Allahut
mëshirëplotë dhe që të mos prishet ihlasi,
duhet më tepër vendosmëri, kujdes dhe
vetëkontroll.  

Aspekti më i spikatur i veprimit
moral me sinqeritet të plotë është që në
veprimet e përditshme të kërkosh të fi-
tosh vetëm pëlqimin e Allahut pa pritur
kurrfarë interesi, si dhe gjithnjë të jesh i
vetëdijshëm se Zoti madhëriplotë të sheh
në çdo çast, edhe pse ti nuk e sheh Atë,
dhe të sillesh në përputhje me këtë vetë-
dije. Kjo dëshmon për një lidhje të ngu-
shtë mes veprimit moral, të sinqertë dhe
besimit/imanit në Zot. Allahu i madhëri-
shëm i ka përgëzuar ata që deklarojnë
“Zoti ynë është Allahu” dhe pastaj i qën-
drojnë besnik kësaj deklarate. “Me të vër-
tetë, atyre që thonë: ‘Zoti ynë është
Allahu’, e pastaj vazhdojnë të vendosur

në rrugën e drejtë, do t’u zbresin engjëjt
(para vdekjes) e do t’u thonë: ‘Mos u fri-
kësoni dhe mos u pikëlloni! Dhe gëzojuni
Xhenetit që ju është premtuar’.” (Kuran,
41/30)

Thelbësore dhe e vlerësuar prej Alla-
hut mëshirëdhurues nuk është ajo që thu-
het me gojë, por ajo që është e ngulitur
në zemër. Allahu me dijen e Tij të pafun-
dme e di atë çka fshihet në zemra dhe atë
çka e flet gjuha: “Ai di gjithçka që për-
mbajnë qiejt dhe Toka. Ai i di të fshehtat
tuaja dhe ato që i bëni haptazi. Allahu i di
të gjitha ç’keni në zemrat tuaja.”
(Kuran, 64/4) Me këtë Allahu (xh. sh. )
kërkon që të jemi të sinqertë si në adhu-
rimet tona, ashtu edhe në veprimet tjera
dhe që të përputhet ajo që mbajmë në
zemër me atë që kemi në gjuhë. Sinqeri-
teti i qëllimit del në pah përmes veprës së
sinqertë. Me çka është e mbushur zemra,
me atë dalim para të tjerëve - ajo derdhet
dhe reflektohet në veprimet tona. Zemra
e çiltër dhe pretendimi i qëllimit të mirë
që nuk konfirmohen me vepra, janë
shumë larg nga sinqeriteti dhe besue-
shmëria. Është e qartë se Allahu i ma-
dhërishëm, i cili na ka njoftuar se jeta
dhe vdekja janë krijuar për të parë se
kush prej njerëzve do të veprojë më mirë,
“Ai i ka krijuar jetën dhe vdekjen, për t’ju

provuar se kush prej jush do të veprojë
më mirë; Ai është i Plotfuqishmi dhe Fa-
lësi i madh”. (Kuran, 67/2) Nuk do t’i
japin vlerë pretendimit abstrakt për një
zemër të pastër, rezultatet e së cilës nuk
shfaqen në plan individual dhe shoqëror. 

JO PËR DUKJE, JO 
PËR HIPOKRIZI...

Edhe i Dërguari ynë, Muhamedi (a.
s.),  i ka lëvduar adhurimet dhe veprimet
e bëra me sinqeritet dhe nuk i ka mira-
tuar, në asnjë mënyrë, veprimet që bëhen
pa qëllim të sinqertë - për dukje, për
famë, për interes personal e për hipokrizi.
Për çdo mysliman parimi për këndvë-
shtrimin e jetës së kësaj bote duhet të jetë
hadithi i Pejgamberi (a. s.): “Allahu (xh.
sh.) nuk e sheh pamjen tuaj të jashtme (fi-
zionominë tuaj), po as pasurinë tuaj, por
Ai i sheh zemrat dhe veprimet tuaja.”
(Muslim, Birr, 34) Përmendja një pas një
e zemrës dhe e veprës në këtë hadith, tre-
gon se Allahu nuk na vlerëson sipas pam-
jes sonë të jashtme, porse sipas nismës
dhe veprës sonë – të cilat i bashkohen dë-
shirës dhe qëllimit që kemi në zemër. Ve-
primi që nuk mbështetet në qëllimin e
mirë dhe të sinqertë, sado që të jetë i
bukur dhe i dobishëm, nuk ia rrit njeriut

vlerën tek Allahu madhëriplotë. Mësimet
në Islam - qofshin ajetet kuranore,  apo
hadithet e Muhamedit (a. s.) - në një
formë shumë koncize tregojnë se sinqeri-
teti është thelbi i çdo pune.Formula e
sinqeritetit është të jesh i vetëdijshëm se
në ibadete dhe në çdo punë të përditshme
Vepruesi i Vërtetë  është Allahu i lartë-
suar. Njeriu i sinqertë, kur të korrë suk-
ses në një veprimtari, suksesin nuk ia
vesh vetvetes; ai e kupton se atë ka mun-
dur ta kryejë vetëm në sajë të mendjes, të
shëndetit, të fuqisë trupore dhe ekono-
mike që ia ka dhuruar Allahu madhëri-
plotë. Madje, nëse plotësisht e përjashton
veten nga ai veprim,  atëherë e arrin sin-
qeritetin e plotë. Për ta arritur sinqeritetin
e vërtetë, njeriu më së pari duhet të lar-
gohet nga veprimi për egon e vet dhe nga
veprimi sa për sy të alemit. Në fakt, për
besimtarin e sinqertë është njësoj – pra,
nuk çon fare peshë se vepra e tij e mirë,
adhurimi i tij, u panë apo nuk  u panë nga
të tjerët, a do të lavdërohet apo do të qor-
tohet nga të tjerët, a do të shpërblehet, a do
të paguhet, a do të falënderohet (prej tyre,
prej të tjerëve) në këtë botë, apo kjo nuk
do të ndodhë fare. Ngase, për të, si njeri i
sinqertë, është i  mjaftueshëm shikimi i Al-
lahut (xh. sh.) dhe shpërblimi që do të
marrë prej Tij në botën e ardhshme. 

Veprimi i sinqertë,  
vulë e fetarisë

NGA MINBERI

Të jesh i sinqertë,  do të thotë ta dëshmosh veten para Zotit.



Shkruan: Ramazan Fetahu
(Prizren; enkas për HeR)

Që nga harresa e Ademit (a. s.) dhe
rënia e tij në tokë, njeriu jeton
mes rikthimit në origjinë dhe

asgjësimit në labirintet e materies. Bota
dualiste atij vazhdimisht i shkakton një
stres të brendshëm shpirtëror. Për ta

mbajtur “Zotin në qendër” dhe për të je-
tuar nën hijen e tij,  në mënyrë që të si-
gurojë qenësinë në përkujdesjen hyjnore. 

Harresa (të harruarit, prej nesh) e Al-
lahut (xh. sh.), do të thotë harresë e vet-
vetes. Subjekti bëhet objekt dhe e
kundërta: aty ku përkujtohet Allahu, aty
(ai, njeriu) edhe gjendet në atë shoqëri.
Spinoza thotë: Sa më i moralshëm që të

bëhet njeriu, aq më shumë natyrë hyjnore
merr. Pra, afrohet me Zotin dhe fiton
përsosuri.  Dhe, sa më shumë që largohet
nga Zoti,  aq më shumë shkon drejt shka-
tërrimit. Sepse, e kundërta e Qenies është
mosqenia,  pra mosekzistenca. Këtë edhe
e vërejmë gjatë historisë së pejgambe-
reve: se, sa herë që popujt janë zhytur në
mohim, ata janë gjykuar të zhduken.

Kanë ekzistuar edhe shumë mbretëri të
fuqishme, por edhe çdo ngritje e tyre ka
pasuar rënien për shkak të shkeljes së më-
simeve fetare, sikurse jemi dëshmitarë të
shumë ngjarjeve historike. 

Nëse do t’i hedhim një shikim histo-
risë së Perandorisë Romake, do të nji-
hemi me një superfuqi botërore e cila mbi
5 shekuj kishte sunduar botën. Thënia e
vjetër “të gjitha rrugët të dërgojnë në
Romë”, ka një kuptim të thellë filozofik.
Mbretëria Romake përfaqësonte në atë
kohë qendrën e dijes, të shkencës dhe të
superfuqisë botërore, e cila synonte të

ishte mbretëri mbarëbotërore, absolute.
Nuk ishte e menduar ndonjëherë se mund
t’i vinte fundi kësaj mbretërie derisa ishte
në kulmin e fuqisë së saj. 

Historianët kur flasin rreth dobësimit
dhe rënies së Perandorisë Romake numë-
rojnë shumë shkaqe, të cilat ndikuan në
rënien e saj. Nga zgjerimi i tepërt i ku-
fijve dhe pamundësia për t’i mbajtur nën
kontroll të gjithë kufijtë, pastaj keqtraj-
timi i robërve të zënë gjatë luftërave, si
dhe shkaqet natyrore ndikuan që kjo
mbretëri të dobësohej.

Mbretëria Romake i përkiste besimit
pagan në shumicë dhe problem tjetër
ishte edhe përhapja e Krishterimit brenda
Perandorisë. Krishterimi erdhi me një
doktrinë më të avancuar, e cila e kundër-
shtonte besimin pagan, kështu që roma-
këve iu desh të hapnin luftë edhe me fenë
e re, të krishterë, e cila konsiderohej rre-
zik për të ardhmen e Perandorisë. Dhe,
për ta ndaluar Krishterimin, ajo vendosi
të merrte masa të rrepta. 

Kulmin e saj e shënoi duke i shpallur
luftë “zotit” (të të krishterëve), Isait (a.
s.).  Kështu, në vitet 25-30 e. r.,  në
kohën e mbretit Pontius Pilate, në Pale-
stinë, e administruar në atë kohë nga
Mbretëria Romake, u vra “zoti i të kri-
shterëve” Isai (a. s.). Me këtë veprim ata
shpallën triumfin e njeriut ndaj zotit.

U mendua se vrasja e autoritetit fetar
do të thoshte edhe fundosjen e fesë së re
në mesin e Perandorisë Romake. Me vra-
sjen e Isait dhe të fesë së tij, ata vranë
edhe veten dhe fituan dënimin e Zotit.
Dhe, ashtu ndodhi:  Perandoria Romake u
shkapërderdh dhe u shkatërrua nga ar-
miqtë e brendshëm dhe të jashtëm të saj.
Sot për ne Roma përfaqëson një të kaluar
dhe të “harruar”, sepse harresa ndaj
“Zotit” është harresë e vetvetes dhe lufta
ndaj fesë është vetëvrasje.

Kryeneçësia e njeriut ndaj Zotit nuk
përfundon me kaq. “Historia përsëritet
për ata që nuk marrin mësim” - thotë thë-
nia e vjetër. Feja ka qenë dhe mbetet në
skenën historike gjithmonë si element
shoqëror. Aty ku ka pasur njeri (njerëz),
ka pasur edhe fe edhe Zot.

Që nga mesjeta, kur u nda kisha nga
shteti, Evropa Perëndimore ka bërë hapa
gjigantë në fushën e shkencës dhe të tek-
nologjisë. Lufta mes fesë dhe shtetit mori
fund në mesjetë: feja u izolua vetëm në
fushën e veprimtarisë private,  kurse në
jetën sociale shteti ishte autoriteti krye-
sor. 

Më vonë, me zhvillimet e hovshme të
Perëndimit, sa vinte edhe feja largohej

nga fushat e jetës së njeriut. U mendua se
nuk ishte nevoja e fesë dhe fushëvepri-
min e Zotit do ta kryenin mjetet tekno-
logjike. Dhe, kjo e arriti kulmin kur në
shek XVIII Niçeja (Friedrich Wilhelm
Nietzsche), si përfaqësues i civilizimit
perëndimor evropian, e shpalli fundin e
fesë, duke potencuar: “Zoti vdiq; atë e
vramë ne.” Me këtë akt ai i dha fund fesë
në Evropë dhe gjithçka do të varej nga
njeriu. Ai është, rreth të cilit sillet gji-
thçka. Pra, njeriu është në qendër dhe gji-
thçka sillet rreth tij.

Teoria e Fukajamës (Yoshihiro Fran-
cis Fukuyama) për “Fundin e Historisë”,
mbretërisë perëndimore i dha një karak-
ter universal. U mendua se historia mori
fund dhe se e ardhmja pa dyshim i përket
Evropës perëndimore, e cila kishte kri-
juar një religjion pa Zot. Të gjithë popujt
janë të gjykuar të ndjekin stilin e jetës pe-
rëndimore;  në të kundërtën, i nënshtro-
hen shkatërrimit. Me këtë Evropa shënon
superioritetin e vet dhe absolutizmin kun-
drejt popujve të tjerë. 

A arriti të gjejë lumturinë absolute Pe-
rëndimi me nxjerrjen e fesë nga fusha so-
ciale? Sot, më shumë se kurrë më parë,
Perëndimi po vuan krizën morale,  e cila
po e dërgon drejt shkatërrimit - sikurse
lajmëron Huserl (Edmund Gustav Al-
brecht Husserl) për simptomat e rënies së
Perëndimit kur thotë:   “Vendet evropiane
janë të sëmura dhe kanë nevojë për çdo
lloj terapie.”

Dijetari Ahmet Davutoglu (Ahmet
Davutoğlu) numëron disa pika në të cilat
njeriu perëndimor ka dështuar, edhe për-
kundër zhvillimeve të mëdha teknolog-
jike. Ai thotë se këto shkaqe edhe mund
të shembin mbretërinë shekullariste pe-
rëndimore. Ndër të tjera ai përmend:
“Problemi i humbjes së sigurisë ontolog-
jike, kriza morale, epistemologjia, pro-
blemet ekologjike, liria etj.”

Çalimi i Perëndimit në këto disiplina
është problem serioz, që po e dërgon atë
dalëngadalë drejt agonisë. Çdo ngritje
pason me rënie të shpejtë,  sikurse në
(me)  Perandorinë Romake. Shkelja e
vlerave të fesë paguhet shtrenjtë.

Rikthimi Zotit, siç e quan Graziano
(Graziano Arrighetti), është e ardhmja e
botës dhe ajo i përket fesë. Ka ardhur
koha që bota të udhëhiqet nga fetë dhe
të kemi një botë me Zot. Sepse,  vetëm
Zoti ka ekzistencë të pakufizuar dhe ek-
zistenca e një populli mund të jetë e
qëndrueshme vetëm me të.  Pasi,  e kun-
dërta e harresës është përkujtesa
(dhikr), me ç’rast Allahu (xh. sh.) thotë:
“Më përkujtoni, t`ju përkujtoj.” (Be-
kare: 152) 
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Nga vrasja e “Zotit” 
deri te vetëvrasja 

FILOZOFI ISLAME

“Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin vetveten!
Pikërisht ata janë të pabindurit (ndaj Allahut).” (Kuran, El-Hashr: 19)



42 Shkurt 2020 | Jumadal-Akhirah - Rajab 1441 43Hëna e Re

Shkruan: Kurtali Kurtishi

Roli i myslimanëve në territorin si-
cilian është shumë i pasur dhe
frytdhënës. Çdo periudhë, duke

filluar prej kohërave të vjetra e deri më
sot, ka lënë gjurmë të përhershme,

gjurmë të cilat dëshmojnë për mënyrat
dhe format e jetës, si dhe për zhvillimin e
shoqërisë në këto hapësira.

Për këtë më saktë flasin shumë libra
të shkruar nga historianët, si dhe një
numër shumë i madh i gjurmëve të mbe-
tura, të cilat edhe sot e kësaj dite janë dë-

shmi e së kaluarës. 
Përkufizimi i kontributit të myslima-

nëve në Sicili shumë pak është përfshirë
në literaturën në gjuhën shqipe.  Punimi
do të përkufizohet, në veçanti, në pre-
zantimin e Sicilisë myslimane dhe kon-
tributin e myslimanëve në ngritjen dhe

edukimin në Sicili, duke filluar nga she-
kulli  Vlll. 

HISTORIA E KULTURËS DHE
CIVILIZIMIT ISLAM

Kultura islame, në të gjithë shekujt
dhe epokat, është një tërësi historike.
Themelet shpirtërore dhe materiale mbi
të cilat kjo kulturë qëndron, mbeten të
dukshme në qenien e shoqërisë islame
prej shekujve të parë hixhrij, e më vonë,
e deri në ditët tona. 

Individualiteti kulturor i cilësdo nga
këto periudha të Islamit, pa marrë para-
sysh fuqinë ose dobësinë e tij, nuk mund
të jetë i qartë po qe se nuk studiohet në
dritën e epokave të mëparshme dhe në
dritën e përmbajtjeve të vlerave shoqë-
rore, rrethanave dhe situatave në atë kohë
(periudhë). Disa hulumtues të shekullit të
artë të administrimit abasit (750-850)
kanë dhënë kontribut të madh, duke stu-
diuar edhe anën kulturore të kësaj epoke.
Mirëpo, kjo periudhë e administrimit të
abasitëve është e pamundur të kuptohet
në aspektin kulturor-historik, po qe se
nuk njihet epoka e pejgamberisë së Mu-
hamedit (a. s.) si shekulli i parë pas Hi-
xhrit, periudhë në të cilën qëndron
el-umma dhe kultura e saj.

Efektet e aktivitetit shoqëror dhe kul-
turor, racional dhe tradicional në periu-
dhën abasite, kryesisht janë kopjuar nga
koha e të Dërguarit (a. s.), kështu që pak
a shumë mbështetën në vlerat kuranore
dhe të Sunnetit. 

Njëjtë mund të vërtetohet edhe për
ligjshmëritë shpirtërore të shoqërisë ba-
shkohore islame me tiparet kryesore të
kulturës islame, pa marrë parasysh tron-
ditjet filozofike dhe qytetëruese të shkak-
tuara nga faktorët nxitës të brendshëm
dhe të jashtëm. Këto tipare rrjedhin nga
mësimet e Kuranit dhe sunnetit dhe nga
gjithë ajo që përmban filozofia e një kul-
ture me shikimin e saj ndaj jetës dhe
vdekjes, dukurive dhe ndodhive natyrore
e historike, krijimtarisë materiale dhe
shpirtërore, ligjeve shoqërore-ekono-
mike, formave themelore të aktiviteteve
teorike dhe praktike. Realiteti kulturor i
popujve dhe bashkësive myslimane është
përcaktuar me metafizikën kuranore, me
shfaqen e Kozmosit dhe filozofinë e hi-
storisë. 

Ndarjet e shumta kulturore me të cilat
është ballafaquar bota islame, ashtu si
dhe disa shoqëri të tjera bashkëkohore,
janë rezultate natyrore të konflikteve, të
cilat, nga njëra anë, janë bartur nga bo-
tëkuptimet tradicionale dhe, nga ana tje-
tër, nga botëkuptimet bashkëkohore-
qytetëruese.

FILLET E PËRHAPJES SË KULTURËS
ISLAME

Historia e vërtetë e popujve islamë
përfaqëson historinë e grupeve dhe të ba-
shkësive myslimane në cilindo vend të
botës. Në komentimin e fenomenit të për-
hapjes së Islamit nga Arabia në vendet
tjera të botës, dhe të marrëdhënieve të my-
slimanëve me të tjerët, ekzistojnë dy lloje
të autorëve: 

-Ata të cilët flasin dhe shkruajnë për
tolerancën islame dhe që ekspozojnë aje-
tet në të cilat flitet për raportet e mira ndër-
mjet njerëzve dhe feve.

-Ata të cilët flasin dhe shkruajnë për
një të ashtuquajtur Islam të njëanshëm dhe
jotolerant, dhe që ekspozojnë vetëm ajetet
ku flasin për xhihadin.

Mirëpo, shkrimet dhe qëndrimet edhe
të njërës, por edhe të palës tjetër, në vete
përmbajnë dobësi dhe mangësi. Islami dhe
përhapja e tij nuk mund të vështrohet
vetëm përmes teksteve të Kuranit dhe të
burimeve të tjera të tij, por ky fenomen
doemos të rishikohet përmes rezultateve,
edhe atë, në të gjitha aspektet e jetës së po-
pujve të cilët kaluan në Islam. Nëse i he-
dhim një vështrim historisë së
përgjithshme të Islamit, të veprimtarisë
misionare të tij dhe asaj që sot e quajnë
botë islame, mund të thuhet se ai fenomen
u zhvillua në dy procese: 

1. si rezultat i ekspeditave ushtarake,
të cilat i përhapen kufijtë e shtetit islam në
llogari të pronës së fqinjëve jomyslimanë
dhe

2. përhapja e Islamit në viset jomysli-
mane me fuqinë e diturisë, duke bërë thir-
rje në parimet e thjeshta dhe të
pranueshme, si dhe në besim.

Pos që e studiojmë më hollësisht këtë
çështje, do të vërejmë se aksionet ushta-
rake askund nuk e kanë përhapur Islamin,
por në disa mënyra vetëm i kanë eliminuar
pengesat në këtë rrugë. Duke ua hapur
derën, islami vetvetiu u përhap në viset e
çliruara. 

Popullata myslimane të përkatësive të
ndryshme etnike (arabët, persianët, turqit,
berberët, malajët etj.) nuk e përhapën Isla-
min përmes forcës së armës. Vendet e pu-
shtuara i vinin nën kontroll nëpërmjet
mënyrës diplomatike; më pas i njoftonin
banorët me parimet islame, duke i lënë të
lirë në besimin e tyre. Më pas, cili nga ba-
norët e vendeve të çliruara dëshironte ta
pranonte Islamin, e pranonte vullnetarisht;
e ai që nuk e pranonte, paguante tatim per-
sonal (xhizje) në emër të mbrojtjes së
jetës, nderit dhe pasurisë, të cilat pushteti
islam ia siguronte     çdonjërit. Kur janë në
pyetje anëtarët e besimeve të tjera (He-

breizëm, Krishterim, Sabeizëm, etj.), qën-
drimi i legjislacionit islam (esh-sheri’a)
është që të mos ketë dhunë në fe.

“ Në fe nuk ka dhunë…”
Nga ana tjetër, sipas  etikës islame

Islami është dhuratë e Allahut për njeriun
dhe: kujt ia dhuron Ai 

“...ia zgjeron zemrën për (të pranuar)
islamin...”, që përndryshe është një shenjë
e kujdesit dhe e mëshirës së Tij të veçantë.
Nëse Allahu nuk ia zgjeron zemrën, atë-
herë nuk ka kurrfarë kuptimi imponimi i
fesë me dhunë, sepse dhurata nuk jepet me
dhunë, por ajo meritohet.

KULTURA ISLAME DHE KULTURAT
TJERA 

Tanimë është theksuar se kultura
islame, duke marrë parasysh kohën e pa-
raqitjes së saj, është njëra nga kulturat më
të reja botërore. Shikuar gjeografikisht;
kësaj kulture i takon pjesa qendrore e pla-
netit tonë. 

Ky përqendrim kohor dhe hapësinor i
Islamit dhe i kulturës së tij përfshin edhe
masën e baraspeshës moralo-etike ndër-
mjet sjelljes së atëhershme (shek. Vll) dhe
asaj të ardhshme njerëzore. 

Mbështetjen për këtë mes të kursit të
tij ummeti e gjen në ajetin kuranor: 

“Disa ashtu (sikur ju udhëzuam në
fenë islame) Ne u bëmë juve një popull të
drejtë (një mes të zgjedhur), për të qenë ju
dëshmitarë (në ditën e gjykimit) ndaj nje-
rëzve, dhe për të qenë i dërguari dëshmitar
ndaj jush. E, kiblen, nga e cila ti u drej-
tove, nuk e bëmë për tjetër, vetëm se për të
provuar atë që shkon pas të dërguarit, nga
ai që kthehet prapa, ndonëse kjo ka qenë
vështirë (për disa), por jo edhe për ata që
Allahu i drejtoi. Allahu nuk është që t’ua
humbë besimin tuaj. S’ka dyshim se Al-
lahu është shumë i butë dhe mëshirues
ndaj njerëzve.”

Me një vështrim më të thellë në tekstet
kuranore, përmes personaliteteve dhe rru-
gës së gjallë të të dërguarve të Allahut, si
personalitete historike dhe heronj të histo-
risë, si dhe fatit të popujve ku ishin të dër-
guar ata me udhëzime, do të hasim në
elemente të kulturave më të hershme, me
synimet e tyre etike dhe filozofike, me
bindshmërinë fetare ose materiale, me të
arriturat qytetëruese. 

Kultura e vjetër egjiptiane dhe Egjipti
faranoik në disa aspekte janë treguar në-
përmjet misionit të Jusufit, Musait dhe Ha-
runit (a. s.). Po ashtu është edhe me
kulturën asiriane - me idhujtarinë e saj të
shprehur,  si dhe me despotizmin sundues
(të Nemrudit), të cilit i kundërvihet Ibra-
himi (a. s.) me thirrjen në monoteizëm (et-
teuhid) dhe me luftën kundër thyerjes së

Gjurmët e mbetura 
si dëshmi

PËRHAPJA E ISLAMIT NË SICILI GJATË SHEKUJVE VIII-XII (1)

Cilat janë, në të vërtetë, ato pjesë vitale të kësaj kulture, të cilat deri në ditët tona
mbetën të njohura? Pyetja është e rëndësishme jo vetëm për shkak të përcjelljes së
rrjedhave të dukurive në shoqërinë dhe në kulturën islame, por dhe për zbulimin e

shkakut të dobësimit të dukshëm të kësaj kulture në disa sfera të veprimtarisë njerëzore.
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Shkruan: Taxhudin Hamidi 

Me zhvillimin industrial dhe të tek-
nologjisë, feja dhe besimtarët
ballafaqohen me një idhujtari të

tipit kult i rrezikshëm. Koha moderne ka
aftësi më të avancuara në kthimin e bin-
djeve të vjetra të idhujtarisë - xhahiletit.
Idhujtaria e periudhës bashkëkohore para-
qet kultin më gjigant dhe me përmasa të
rrezikshme të segmenteve devijante.

Idhujtaria bashkëkohore në vazhdi-
mësi i ka lënduar mentalisht ithtarët e
kësaj periudhe.

Lëndimi konkret dhe evident është:
"Marrja e ndjeshmërisë se identitetit per-
sonal."

Është përgjigjja e qëndrimit, sepse opi-
nioni i ndërtuar në mungesë të ndjeshmë-
risë së identitetit personal është baras me
banorët e faraonit dhe të shkollave të in-
doktrinimit – me klubet ateiste!

Mirëpo, mendimi ateist  i përhapur në
Evropë ishte   i drejtuar  kundër –
mos’hyrjes apo             mosinkuadrimit të
kishës  në  politikë  dhe në   shkencë. Ky
mendim  nuk kishte  mendim të  përgji-
thshëm  ndaj  feve tjera. 

ATEIZMI I FORTË, ATEIZMI I DOBËT
Ateizmi i fortë (al ilhadul kavijj)  -

ateizmi  pozitiv, ka të bëjë me mohimin e
ekzistencës së   Zotit. Ateizmi i dobët (al
ilhadud daijf) - ateizmi   negativ, e mohon
ekzistencën e Zotit. 

Me ateizmin e fuqishëm nënkuptojmë
personin  i cili  e konsideron mendimin e
Zotit si mendim  jologjik dhe jotematik.

Inxhinierët dhe shekullaristët e kanë të
pamundur të  parashikojnë  të ardhmen.

Është e pamundur  të parashikohet e
ardhmja. E ardhmja u takon njerëzve që i
pëlqejnë rregullat e Zotit dhe të Kuranit.
Dijetarët akoma po përpiqen  të gjejnë
faktorët që  e  shtyjnë  një  individ  ose një
komb  drejt ateizmit. 

Antony Flew (1923-2010),  filozof bri-
tanik, i njohur si ikonë e ateizmit,  ka bo-
tuar 30 libra, me argumentimet e veta se
nuk ka nevojë të besohet dhe të mendohet
rreth ekzistimit të Zotit. Por, ai 

në vitin 2004 shokon botën dhe atakon
mbi klubet e ateizmit, duke deklaruar në
një konferencë se “Zoti ekziston”.  Libri
dhe botimi i parë i tij ka qenë “Teologjia
dhe falsifikimi”.  Për herë të parë ai këtë
botim e ka promovuar  në vitin 1950,  në
Universitetin e Oxfordit.

Flew ka qenë një ndër filozofët botë-
rorë i cili e  ka mohuar edhe Zotin edhe
Fenë.

Për shkak të karizmës intelektuale që
posedonte, ai arriti të bëhej idol i të gjithë
ateistëve në botë.

Në shfaqjen e shumë klubeve të ateiz-
mit Antony Flew ishte modeli i tyre.

Në edicionin e tij më të ri  ai paraqitet
me librin “Zoti dhe filozofia”. Në këtë
libër ai do të nënvizojë   se të  gjitha  pu-
nimet   dhe veprat e deritanishme (- të tij)
kanë qenë pjesë e ndikimeve komerciale
dhe  do t’i  demantojë si  të zhvlefshme
apo të pabaza shkencërisht.

Kjo detyroi   mediat  prestigjioze të  in-
terpretojnë  se dr. A. Flew   nuk ka  men-
duar kështu dhe   si mediat   e kanë
interpretuar  gabimisht  dhe gabimisht e
kanë përcjellë  prononcimin  e tij.

Kjo fushatë e organizuar fort e klubeve
ateiste  e detyroi  A. Flew që përsëri  të
qëndrojë para  kamerave  dhe shumë  qartë
të  vërtetojë  PËRCAKTIMET  e tij se Zoti
ekziston. Ai këtë të vërtetë më herët ia ki-
shte bërë të ditur J. Habermasit,  duke i
thënë se “do të ndryshoj qëndrimin tim
ndaj ateizmit”. 

Është për t’u habitur  se sa larg
shkojnë   mendimet  e majta  neoliberale,
të cilat  kanë   vazhduar   me  fushatën e
tyre  agresive për të kamufluar dhe mbu-

luar konferencën  e A. Flew për prononci-
min e tij se “Zoti ekziston”. Ata vazhdi-
misht u munduan të interpretojnë se dr.
Antony Flew  nuk ka menduar   ashtu,
“mirëpo   fanatikët   religjiozë  gabimisht
e  kanë interpretuar këtë lajm”.

“IKONA” FLET: “ZOTI EKZISTON”
Natyrisht, për shkak të inxhinieringut

mediatik  të pandershëm,  dr.  Flew  e
shkruan  librin   autobiografik “Zoti ekzi-
ston”. Me këtë autobiografi ateisti  më or-
todoks, ikona e ateizmit,  ndryshon
qëndrimin  e tij. Ai në këtë autobiografi
shkruan  qartë për jetën e tij para se të anë-
tarësohet në klubet e ateizmit.

Në librin autobiografik ai jep për-
shkrime  se si është rritur  në një nga fa-
miljet religjioze. Kalimi  i  tij   në
proveniencën  ateiste  ka ndodhur  nën
ndikimin e  literaturës  ateiste  dhe  puna  e
shumë viteve   në pozicion të prof. të   fi-
lozofisë në shumë kolegje  prestigjioze bo-
tërore,   të cilat kanë   qenë   prerogative
dhe ndikim   botëror   i ateizmit.

Dr. Flew   në  edicionin    e tij  të fun-
dit   si filozof dhe logjikan maestral tregon
se si   evolucionisti   më i njohur   botëror,
dr.  Richard Dewkis, plotësisht   gabim  e
ka  shpjeguar   fenomenin  e natyrës  dhe
e ka  keqpërdorur  ndikimin   e tij   si   pro-
fesor  i biologjisë  në  Kolegjin   e Oxfor-
dit. Dr.  A. Flew  citon  tekste nga  Bibla
dhe thotë:  “Mjerë për ata  që   të keqen  e
quajnë   të mirë, ndërsa të mirën  të  keqe,
për ata që  nga  errësira  bëjnë dritë dhe
nga  drita   errësirë”…!?     

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)

tradicionalizmit dhe devijimeve tjera në
këtë mjedis shoqëror ku ishte i dërguar ky
pejgamber.

Mjedisi i vjetër shoqëror arab parai-
slam, sipas disa karakteristikave, ka qenë
simbiozë pothuajse e të gjitha synimeve të
theksuara fetare, filozofike dhe kulturore
dhe kjo po ashtu pasqyrohet në Kuran.

Këto argumente, dëshmi dhe informa-
cione uranore, të një rrjedhje historike të
disa shoqërive, ideve, besimeve dhe kul-
turave (edhe pse Kurani nuk është libër hi-
storik), sipas një vargu të të dhënave
materiale dhe ato të shkruara, të cilat lin-
dën gjatë historisë të njerëzimit, tregojnë
në lidhshmërinë dhe mbështetjen e pa-
shmangshme të një kulture në tjetrën.

Kjo është arsyeja që shoqërinë islame
të fazës kuranore dhe kulturën e saj nuk
mund ta vëzhgojmë ndarazi nga ato sho-
qëri dhe kultura historike që i paraprijnë,
veçanërisht kur  bëhet fjalë për mjedisin e
vjetër kulturor hebraik dhe të krishterë.

Pikëpyetje e madhe është se sa disa
tradita dhe trashëgimi kulturore të grekëve
të vjetër, iranianëve, indianëve, kinezëve,
madje edhe të atyre bashkësive të vogla të
Afrikës do të ishin të njohura po qe se nuk
do të ekzistonte ndërmjetësimi ose ndër-
hyrja e Islamit dhe sinteza qytetëruese të
cilën popujt myslimanë me sukses e ma-
nifestuan në aspektin shpirtëror dhe mate-
rial. Ndonjëherë, si sakrificë e këtyre
orvatjeve, binin edhe vetë myslimanët. 

ISLAMI, RRUGA E MESME

Kulturën e vjetër hebraike, e cila lindi
nën ndikimin e mërive dhe traditës fetare,

e karakterizon:
-lidhshmëria e shpirtërores me atë ma-

teriale; 
-besimi metafizik, që është i pandarë

nga raportet e përditshmërisë shoqërore; 
-Zoti si vullnet i mirë dhe fuqia kri-

juese e Tij; dhe
-shoqëria njerëzore si arenë e betejës

ndërmjet elementeve të së mirës dhe të
keqes, si fushë e përparimit dhe zhvillimit
të bashkësisë me të cilët sundon vullneti i
Zotit.

Pranë të gjithave, kultura e vjetër he-
braike nuk anoi kah shfaqja e pamjes së
jetës në botën tjetër. Përfaqësuesit e tyre
shpërblimin ose dënimin e pritnin në këtë
botë, duke u frikësuar që mos t’i ndë-
shkojë Zoti me katastrofë dhe me uri. Në
këtë kuptim, Kurani thekson disa shembuj
të botëkuptimeve hebraike, të lidhshmë-
risë midis dënimit metafizik dhe fatit të
shoqërisë në jetën e përditshme të tyre.
Pjesëtarët e kësaj kulture, në orientimin e
përgjithshëm të tyre, nuk i japin rëndësi
amshueshmërisë së shpirtit pas vdekjes.
Duke u ndërlidhur fort për jetën e kësaj
bote, domethënie absolute për ta kanë du-
kuritë që rrjedhin nga jeta.

Kultura krishtere është vazhdimësi
kronologjike dhe zhvillimore e disa botë-
kuptimeve dhe nocioneve fetare dhe shpir-
tërore hebraike. Krishterimi u paraqit në
provincat romake dhe mjedisin shoqëror,
ku kënaqësitë materiale kishin shkaktuar
shkatërrim dhe katastrofë totale. Në këtë
shoqëri (romake) pothuajse krejtësisht
ishin të zhveshur nga përmbajtja jetësore
shpirtërore. Ky është shkaku që Krishte-
rimi që nga ditët e para të karakterizohet

me maksimum të fuqive shpirtërore, ashtu
që bartësit e tij me sukses t’i kundërvihen
shoqërisë romake të zhytur në epshe dhe
në kënaqësitë materiale. Pa dyshim, këna-
qësi të pafrenuara, të cilat u sollën shka-
tërrim shpirtëror, por edhe material.

Kultura islame nuk shkon sipas mode-
lit të kulturës hebraike në të dhënit rëndësi
vetëm jetesës së përditshme materiale,
përgjegjësisë kolektive, dënimit dhe
shpërblimit në këtë botë, e të braktis botën
tjetër. Islami nuk shkoi edhe pas kulturës
krishtere, ku është fjala për nënçmimin e
jetës materiale dhe koncentrimit të njeriut
në aktivitetin shpirtëror brenda individit,
që do të thotë se kultura islame nuk mori
ndonjë qëndrim ekstrem ndaj materializ-
mit të përditshëm, e as nuk e teproi ndaj
anës shpirtërore. Shkoi rrugës së mesme,
ndërmjet kulturës hebraike materialiste
dhe të asaj metafizike, respektivisht spiri-
tuale, të kulturës krishtere. 

Në vështrimin e vendeve dhe rolit të
kulturës islame ndër kulturat bashkëko-
hore të botës, kur ndikimet ndërkulturore
në erën e zhvillimit të shpejtë teknik dhe
teknologjik përjetojnë kulminacionin e
shpejtësisë dhe të gjithanësisë, vijmë në
pyetjen e rëndësishme: cilat janë, në të
vërtetë, ato pjesë vitale të kësaj kulture të
cilat deri në ditët tona mbetën të njohura
në të? Pyetja është e rëndësishme jo
vetëm për shkak të përcjelljes së rrje-
dhave të dukurive në shoqërinë dhe në
kulturën islame, por dhe për zbulimin e
shkakut të dobësimit të dukshëm të kësaj
kulture në disa sfera të veprimtarisë nje-
rëzore.

(Vazhdon)

Boja e harxhuar e ateizmit

MIDIS DY NAMAZEVE

E ardhmja u takon njerëzve
që i pëlqejnë rregullat e
Zotit dhe të Kuranit.
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përfitonte nga intelekti, mençuria dhe ka-
rakteri i tyre i butë, dhe i fortë njëkohë-
sisht, i tyre.

Ky punim ofron një studim të përgji-
thshëm të kontributeve të bëra nga gratë
në dituri në kohën e pejgamberit Muha-
med (a. s.) dhe më vonë në shkencë, po-
litikë, tregti dhe në civilizimin islam.
Punimi tregon se gratë myslimane në
kohën e Pejgamberit Muhamed (a. s.)
(sahabijatet) iu afruan Islamit dhe shken-
cës në mënyrë të plotë, pasi miratuan një
epistemologji e cila ruajti një unitet midis
shkencës dhe njohurive shpirtërore. Ky
punim tregon, gjithashtu,  që në kohërat e
hershme të Islamit grave iu dhanë pozita
dhe përgjegjësi të larta në sferat e udhë-
heqjes, arsimit dhe shkencës. Por, ky fu-
qizim i grave në Islamin e hershëm nuk
ka shumë lidhje me kushtet e grave në
shoqëritë moderne myslimane, ku gratë
shpesh vuajnë nga pasiguria, abuzimi, ni-
velet e ulëta të arsimit etj. Punimi, në për-
puthje me rrethanat, vendos një lidhje të
drejtpërdrejtë midis mungesës së qeveri-
sjes së mirë dhe çështjeve të tilla si do-
bësia aktuale e myslimanëve në shkencë
dhe teknologji. Pa qeverisje të mirë, sta-
tusi i grave nuk ka gjasa të përmirësohet.
Nëse të drejtat e grave për një arsim të
duhur vazhdojnë t’i lënë gratë pas dore,
ekuilibri i shoqërisë myslimane do të
dëmtohet, duke penguar aftësinë e tij (-
ekuilibrimi) për të prodhuar mendje no-
vatore dhe pasionante.

ISLAMI DHE SHKENCA

Kurani e konsideron mëkat të mos
përdoret kuptimi (logjika) dhe arsyeja kur
të kërkosh të vërtetën. Ata që bëjnë pre-
tendime dhe nuk bazohen në logjikë dhe
arsye, ose që imitojnë verbërisht të parët
e tyre, janë kritikuar në Kuran: “Në të
vërtetë, krijesat më të këqija të gjalle-
save para Allahut janë të shurdhët dhe
memecët që nuk e përdorin arsyen
(dhe nuk logjikojnë).“ (Al-Anfāl, 8:22)

Sipas botëkuptimit islam, shkenca
funksionon brenda një kornize fetare dhe
etike. Një qasje e tillë holistike (univer-
sale) i stimuloi myslimanët të shkëlqejnë
në fushat e ndryshme të dijes, pa bërë
ndonjë dallim të qartë midis shkencave
fetare dhe atyre humane. Myslimanët e
hershëm ruajtën një epistemologji në të
cilën ekzistonte uniteti midis shkencës,
teknologjisë dhe shpirtërores - atë që
Osman Bakar e quan një botëkuptim të
përqendruar nga Zoti, i diktuar nga Ku-
rani.

Në Islam dija është kriteri me të cilin
gjykohet superioriteti i njeriut ndaj të gji-

tha krijesave të tjera (përfshi engjëjt). Në
suren El-Bekare ka një bisedë midis Zotit
dhe engjëjve për emërimin e Ademit (a.
s.) si zëvendës i Tij (halife) në tokë. En-
gjëjt, megjithatë, dyshuan në aftësinë e
njeriut për të kryer këtë detyrë, duke
thënë: “A do ta vendosni atë [në tokën]
atë që shkakton çrregullime (korrup-
sion) në të dhe derdh gjak, ndërsa ne
të madhërojmë ty me lavdërimin Tënd
dhe plotësisht të adhurojmë?” Zoti u
përgjigj: “Në të vërtetë, Unë e di atë që
ju nuk e dini.“ (El-Bekare, 2: 30) Atë-
herë Zoti i mësoi Ademit (a. s.) “emrat e
të gjitha gjërave“. Dhe për shkak të njo-
hurisë së tij superiore, engjëjt bënë se-
xhde para Ademit (a. s.).

Në dritën e kësaj ngjarje (episodi),
Islami gjithmonë e ka konsideruar ditu-
rinë si çelësin e shpëtimit dhe të lumtu-
risë njerëzore - si në këtë botë, ashtu
edhe në botën tjetër. Pejgamberi Muha-
med (a. s.) gjithmonë i inkurajonte my-
slimanët të kërkojnë dituri, të reflektojnë
dhe të mendojnë për fenomenet natyrore,
me qëllim të thellimit të kuptimit të tyre
për fuqinë dhe mençurinë hyjnore. Ky
qëndrim e ndihmoi civilizimin islam të
mbizotërojë botën e shkencës për gati
600 vjet. Për më tepër, rëndësinë që
Islami vendosi mbi njohuritë (shkencat)
i lejoi myslimanët që të ishin pionierë në
gjëra të tilla si arsimi bazë publik, pava-
rësisht nga gjinia apo klasa shoqërore.
Gjatë periudhës së hershme islame, për
shembull, xhamitë zakonisht ofronin
arsim fillor si për djem, ashtu edhe për
vajza. Xhamitë gjithashtu kishin shkolla
të mesme (kuttab), të ndërtuara pranë
tyre. Në qendra të ndryshme islame u kri-
juan edhe institucione të arsimit të lartë.
Si Al-Karavijjin në Fes, Zejtuna në Tu-
nizi dhe Al-Az’har në Kajro.  Shumë qen-
dra mësimore të këtij lloji u themeluan,
gjithashtu, në qytetet e Andaluzisë: Kor-
doba, Seville, Malaga dhe Granada. Këto
institucione arsimore siguruan një model
për universitetet evropiane; si në aspektin
e strukturës, ashtu edhe të kurrikulës.

Më shumë se gjithçka tjetër, ishte pre-
zantimi i metodës eksperimentale që e di-
ferencoi shkencën feja islame nga
shkenca te popujt e mëparshëm, siç janë
grekët. Filozofët grekë, si Platoni dhe
Aristoteli, kishin besuar në racionalizëm,
duke argumentuar se arsyeja njerëzore
mund të kuptonte dhe të dinte gjithçka.
Studiuesit myslimanë, megjithatë, nuk e
nënvlerësuan fuqinë e arsyes, por i pra-
nuan kufizimet e saj; ata e mbajtën (e pra-
nuan) shpalljen e Allahut (ligjet natyrore
në univers), fitreh (intuitë të lindur) dhe,
më e rëndësishmja, respektimin e  këtyre

ligjeve që janë burimi kryesor i diturisë.
Qysh në shekullin e tetë, një metodë ek-
sperimentale evoluoi nga ky perceptim.
Siç thekson Muhamed Iqbal në librin e tij
“Rindërtimi i mendimit fetar në Islam”,
metoda eksperimentale nuk u zbulua nga
Evropa (Roger Bacon, i cili njihet si
‘baba‘ i metodës eksperimentale, ky mori
trajnimin e tij shkencor nga universitetet
në Spanjën myslimane), përkundrazi,
ishin studiuesit myslimanë si Xhabir ibn
Hajjan (721-815), një alkimist i rekrutuar
nga kalifi abasid Harun al-Rashid (r. 786-
809) për të punuar në Bayt al-Hikmah,
dhe Abu Bakr ibn Zakarija al-Razi (854-
925), polimati mesjetar mysliman persian
i njohur me emrin latinisht Rhazes, pio-
nierët e metodës eksperimentale. Me rën-
dësi këtu është se gratë nuk u përjashtuan
nga ky proces.

STATUSI I GRAVE NË ISLAM

Islami i çliroi gratë nga injoranca dhe
diskriminimi.  Të dyja ishin të përhapura
në shoqërinë para-islame. Për herë të parë
në historinë njerëzore Islami fuqizoi gratë
me të drejta progresive sociale, ligjore,
politike dhe ekonomike. William Mon-
tgomery Watt thotë që Muhamedi (a. s.)
“mund të shihet si një figurë që dëshmoi
në emër të të drejtave të grave5“.

Feja islame vendosi një barazi të plotë
dhe të mirëfilltë midis burrit dhe gruas.
Ky është një fakt i pranuar me lehtësi nga
gjithë ata që e njohin Islamin dhe e kup-
tojnë sheriatin islam ashtu siç përshkru-
het në Kuran dhe në thëniet dhe praktikat
e pejgamberit Muhamed (a. s.).

Kurani thekson se burrat dhe gratë
janë të krijuar nga të njëjtat specie. Zoti
thotë në Kuranin famëlartë: “Ai ju kri-
joi juve prej një njeriu, mandej prej tij
e krijoi palën (çiftin) e tij...” (al-
Zumar, 39:6)    Në kapitullin en-Nisā ‘,
Allahu i madhërishëm thotë: “O ju nje-
rëz! Kini frikë Zotin tuaj që ju ka kri-
juar prej një veteje (njeriu) dhe nga
ajo krijoi palën (shoqen) e saj, e prej
atyre dyve u shtuan burra shumë e
gra. Dhe kini frikë Allahun e me emrin
e Tij përbetohuni, ruajeni farefisin
(akraballëkun), se Allahu është mbikë-
qyrës mbi ju.” (al-Nisa 4: 1)

Sipas Islamit, burrat dhe gratë e plo-
tësojnë njëri-tjetrin dhe janë një “mjet” i
përmbushjes së ndërsjellë. Jeta familjare
nuk bazohet në një hierarki zyrtare të të
drejtave dhe përgjegjësive, por në sekīneh
(paqe, qetësim dhe nder), muvaddah (da-
shuri), rahme (falje, mëshirë, dhem-
bshuri) dhe rufk (butësi). Në Hytben e
Lamtumirës Muhamedi (a. s.) ka thënë:

Shkruan: Atifete Iseni

Sahabijatet ishin gratë fisnike që
ishin bashkëkohëse të pejgamberit
Muhamed (a. s.).  Ato ishin të pa-

stra, të virtytshme dhe të nderuara gjatë

gjithë jetës së pejgamberit Muhamed (a.
s.). Arritjet dhe ndikimet e tyre gjenden
në çdo sferë të jetës në historinë e njerë-
zimit. Ato ishin aktive në fe, në politikë;
të guximshme në luftë, aktive në përhap-
jen e paqes dhe mësuese të Islamit. Këto

gra fisnike vetëmohuese gjendeshin në
arenën politike, në fushën e arsimit, në
gjykatat e jurisprudencës islame, në in-
terpretimin e sheriatit, në tregti, në buj-
qësi, në mjekësi dhe në infermieri. Me
pak fjalë, nuk kishte asnjë sferë që nuk

Burrat dhe gratë e plotësojnë
njëri-tjetrin

GRATË E MEDINËS NË KOHËN E PEJGAMBERIT (A. S.) 
DHE KONTRIBUTI I TYRE NË DITURI

Jeta familjare nuk bazohet në një hierarki zyrtare të të drejtave dhe përgjegjësive,
por në sekīneh (paqe, qetësim dhe nder), muvaddah (dashuri), rahme (falje,

mëshirë, dhembshuri) dhe rufk (butësi).
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O Njerëz, është e vërtetë që ju keni të
drejta të caktuara në lidhje me gratë
tuaja, por ato gjithashtu kanë të drejta
mbi ju. Mos harroni se ju i keni marrë ato
si gratë tuaja vetëm nën besimin e Alla-
hut dhe me lejen e Tij. Nëse ato e respek-
tojnë të drejtën tuaj, atëherë atyre u takon
e drejta për t’u ushqyer dhe veshur me
mirësi. Trajtoni gratë tuaja mirë dhe tre-
gohuni të sjellshëm me ato,  sepse ato
janë partnerët tuaj dhe ndihmësit e për-
kushtuar.

Pra, Kurani famëlartë dhe Sunneti i
Pejgamberit (a. s.) konfirmojnë se gratë
janë të barabarta me burrat përpara Zotit
- si në aspektin e të drejtave, ashtu edhe
të përgjegjësive. Është shumë e qartë në
Kuran:  “Secili njeri është përgjegjës i
veprës së vet.” (El-Mudethir, 38) Në një
ajet tjetër, Kurani artikulon:  “Kush bën
ndonjë vepër të keqe, ndëshkohet
vetëm për aq sa është ajo, e kush bën
ndonjë vepër të mirë, qoftë mashkull
apo femër, por duke qenë besimtar, të
tillët hyjnë në xhenet dhe aty shpër-
blehen pa masë.” (el-Mu’min, 40) Pran-
daj, burrat dhe gratë janë shpirtërisht të
ngjashëm me njëri-tjetrin dhe janë të ba-
rabartë përpara Zotit - qoftë në këtë botë,
apo në botën tjetër.

Islami u jep burrave dhe grave të
drejta të barabarta në kërkim të diturisë.
Jo vetëm që u jep të drejtë, por i detyron
të dy gjinitë të kërkojnë dhe të fitojnë di-

turi. Pejgamberi Muhamed (a. s.) thotë:
“Kërkimi i diturisë është detyrë e secilit
mysliman (burrë apo grua).” Kjo përbën
një kërkesë praktike islame që analfabe-
tizmi duhet të fshihet plotësisht për të dy
gjinitë.

Ekonomikisht, Islami tregon dhe dik-
ton që gratë kanë të drejtën e pronësisë së
pavarur - një e drejtë që shumë shoqëri të
tjera i mohuan ato deri në fillim të she-
kullit XX. Kështu që, e drejta e një gruaje
për paratë e saj dhe pasuri të tjera - qoftë
ajo e martuar,  apo beqare - është e njohur
dhe e pranuar plotësisht nga sheriati
islam. Edhe kur martohen, gratë mbajnë
të drejtën e tyre për të blerë, për të shitur,
për të hipotekuar apo për të dhënë me
qira pronat e tyre ashtu siç e shohin ato
se është më e përshtatshme;  pa lejen e
burrit. Feja islame nuk i ndalon gratë të
kërkojnë punë - megjithëse roli i saj si
nënë dhe grua ruhet si i shenjtë dhe thel-
bësor, dhe nuk ekziston në Islam ndonjë
vendim - qoftë në Kuran, në Sunnet apo
në ixhmanë (konsensusin) e dijetarëve, që
i privon gratë nga të drejtat e tyre në kër-
kim të dijes, të punës, të aktiviteteve të
saja politike8.

Me një fjalë, Islami i jep gruas të
drejta të njëjta si burrit. Gjatë kohës së
Pejgamberit (a. s.) gratë nuk ishin përja-
shtuar nga jeta publike; kufizimet që u
imponuan më pas rrodhën pjesërisht nga
kushtet specifike, por nuk kanë lidhje me

Sheriatin.
Femrat gjatë jetës së Pejgamberit (a.

s.) morën pozicione të larta dhe famë të
madhe, ashtu siç po lulëzonte edhe qyte-
tërimi islam. Për shembull, Pejgamberi
(a. s.) i caktoi gratë në poste të rëndësi-
shme administrative. Ai caktoi një grua,
të quajtur Samra ‘binti Nuhaik al-Asa-
dija, në pozitën e muhtasib (inspektor i
tregut).  Me këtë post ajo rregullonte ve-
primtarinë tregtare dhe ruajti interesin
publik. Jo vetëm që e mbajti këtë pozitë
gjatë sundimit të dy kalifëve të parë10, por
Kalifi Omer ibn Hattabi (r. a.) emëroi një
grua tjetër, Al-Shifa´ (Lejla) binti ‘Ab-
dullah, në të njëjtin pozicion. Ajo u bë e
njohur dhe e respektuar shumë në komu-
nitet për njohurinë, devotshmërinë dhe
moralitetin e saj. Këta shembuj demon-
strojnë në mënyrë të përsosur se si gratë
ishin përfshirë në mënyrë aktive në sfe-
rën publike, politike, ekonomike dhe ar-
simore gjatë periudhës së hershme
islame.

Në atë kohë, emërimi në poste me
ndikim bazohej në kualifikime dhe aftësi
të përshtatshme, jo gjinore. Kjo vlen edhe
për fushat e shkencës dhe të mirëqenies.
Pjesa tjetër e këtij punimi do të diskutojë
mbi kontributet që gratë myslimane kanë
dhënë në këto sfera.

(Vazhdon)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

HYRJE

Sistemi i sigurimeve në kohën bashkë
kohore është shtrirë në të gjitha poret e
jetës dhe është bërë pjesë përbërëse e
jetës së njeriut. Ky sistem përmes kon-
tratave të sigurimit ka depërtuar thellë në
fushën e tregtisë, të ndërtimtarisë, në buj-

qësi, në shëndetësi dhe kudo tjetër. Ky si-
stem është zgjeruar edhe në elementet
dhe mjetet që i përdor njeriu siç janë au-
tomjetet etj. Në disa vende është bërë
edhe i domosdoshëm përmes ligjeve që
kanë nxjerrë ligjvënësit për disa sfera të
caktuara. Megjithatë, kjo problematikë
domosdo kërkon edhe zgjedhje dhe qën-
drim të Islamit ndaj sistemit të sigurimit,
andaj mendoj se ky punim ka edhe pe-
shën e vet për besimtarët islamë. 

Përhapja e këtij sistemi të sigurimit në
botë i ka nxitur edhe juristët islamë për ta
përkufizuar këtë sistem, për ta studiuar
dhe analizuar dhe, në fund, për të gjetur
zgjidhje për besimtarët islamë. Prandaj,
ne në vazhdim do të bëjmë përpjekje
maksimale që përmes këtij punimi të pa-
raqesim analizat dhe qëndrimet e juri-
stëve islamë, pavarësisht se angazhimi
dhe studimi i tyre ka qenë individual, apo
grupor, përmes debateve dhe konferen-

Përgjegjësia e dyfishtë: para Allahut
dhe para shoqërisë myslimane

KONTRATA E SIGURIMIT (1)

Historiku i sistemit të sigurimeve është një histori relativisht e shkurtër, e cila zanafillën
e ka diku nga fillimi i shekullit katërmbëdhjetë.  Sistemi i sigurimit, në këtë formë, në
botën islame nuk njihej fare deri para dy shekujve. Ky sistem, më pas, arriti të njihej

përmes shkëmbimit të tregtisë mes Lindjes dhe Perëndimit. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se
në legjislacionin islam nuk mund të gjejmë bazë juridike për dispozitën e këtij sistemi.
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cave të ndryshme të organizuara nga in-
stitucione dhe akademi islame.

Prandaj, do të bëjmë përpjekje që
para se të lëshohemi në paraqitjen e di-
spozitës islame për sigurimin, fillimisht
të paraqesim një historik të shkurtër të si-
gurimit, pastaj të bëjmë përkufizimin e tij
si dhe intencat e këtij sistemi,  apo të kon-
tratave të sigurimit.

HISTORIKU I ZHVILLIMIT TË 
SISTEMIT TË SIGURIMIT

Nëse sistemin e sigurimit e kun-
drojmë nga aspekti i bashkëpunimit dhe
solidaritetit të individëve përballë ndonjë
rreziku të caktuar, atëherë juristët i
gjejmë të ndarë për momentet e lindjes së
idesë së sigurimeve. Sipas disa juristëve,
sigurimet si formë e solidaritetit dhe hu-
manizmit janë praktikuar edhe tek egjip-
tasit e lashtë, pikërisht përmes disa
shoqatave apo organizatave që të for-
muara për ndihmë dhe solidarizim në ra-
stet e varrimit të të vdekurve, sepse
procedura e varrimit sipas traditave të
kohës ishte shumë e shtrenjtë dhe vështi-
rësuese. Varrimi i të vdekurve të tyre i
shtrenjtë dhe i vështirësuar buronte nga
besimi i tyre që kishin mbi botën tjetër.
Sipas besimit të tyre, që shpirti të mund
të rikthehet sërish në trupin ku ka qenë,
kushtëzohej që trupi të jetë i padëmtuar, e
për këtë kërkoheshin shpenzime të
mëdha.i Kjo vështirësi i ka nxitur egjip-
tasit që të mendojnë për ndihmën e mjaf-
tueshme të familjeve që kishin raste për
varrim.ii

Sipas disa juristëve të tjerë, format e
para të sigurimit i takojmë qysh nga ba-
shkësitë e para njerëzore, në kuadër të fi-
seve, e më vonë edhe në familje.
Elementet e sigurimeve lajmërohen te ki-
nezët, me rastin e transportit të mallrave
nëpërmjet lumit Jangcekjang, si dhe në
Babiloni qysh para një mijë vitesh.iii Edhe
në kulturën dhe civilizimin kinez njihej
parimi i shpërndarjes së rrezikut kur treg-
tonin mallrat e tyre përmes lumenjve.
Nëse fundosej ndonjë anije me mall dhe
shpëtonin të tjerat, atëherë dëmi shpër-
ndahej mes tregtarëve dhe ata e mbulo-
nin humbjen.iv

Gjurmë të shkruara në lidhje me si-
gurimet ekzistojnë edhe në ligjin e Ha-
murabitv nga viti 2250 p.e.r.,  ku në formë
urdhërese kjo lidhej me obligimet e ndër-
sjella të pjesëmarrësve të karvanëve treg-
tarë për të kompensuar dëmet që mund të
ndodhnin me rastin e vjedhjes. Neni 23 i
këtij ligji përmban elemente të siguri-
meve shtetërore dhe thotë: Nëse grabitë-
sit nuk arrihet të kapen, i grabituri duhet

që para Zotit të kërkojë çdo gjë që i është
marrë. Atëherë banorët dhe udhëheqësi i
vendbanimit në tokën në të cilën është
kryer grabitja do t’i kompensojë të gjithë
pasurinë që i është grabitur.vi

Historianët dëshmojë se idenë e sigu-
rimeve e njihnin dhe e zbatonin edhe ara-
bët kur niseshin me karvanët e tyre për
tregti. Kur niseshin me karvanët e tyre,
ata bënin marrëveshje mes vete, se nëse
ndonjë karvan goditet me ndonjë fatke-
qësi apo humbet, dëmin e humbjes do ta
shpërndanin mes vete. Nivelin e kom-
pensimit e ndanin ose në bazë të fitimit
që kishte çdo anëtar i karvanit, ose në
bazë të kapitalit, por me rëndësi se ideja
e sigurimit ekzistonte edhe në mesin e
tyre. 

Mirëpo, shfaqja e sistemit të siguri-
meve si kontrata të rregulluara, sipas
kodit civil, në historinë e njerëzimit janë
relativisht kontrata të reja, si produkt i
zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Juri-
stët dhe historianët janë të mendimit se
kontrata e parë e ruajtur e sigurimeve
daton nga viti 1347 në Gjenovë të Itali-
sëvii, ku ishte arritur një kontratë sigurimi
për një anije e quajtur “Santa Clara”, cila
transportonte mall nga Gjenova për në

Majorka të Spanjësviii. Në këtë kontratë
janë përfshirë karakteristikat e siguri-
meve në kuptimin e bartjes së rrezikut,
ndodhjes së dëmit dhe elementet tjera. Si-
gurimi i asaj kohe përfshinte vetëm sigu-
rimin e mallit që e transportonin anijet, e
në te nuk përfshihej sigurimi i udhëtarëve
e as i detarëve. Ndërkaq, polisa e parë e
sigurimeve është lëshuar në Pizza të Ita-
lisë, në vitin 1385, në gjuhën italiane, nga
e cila edhe rrjedh fjala polisa (police) apo
polizza, e që ndërlidhet me kuptimin e
fjalës premtim.

Në anën tjetër, sa i përket sigurimeve
të pasurive tokësore, për herë të parë u
shfaqën në Britani në vitin 1666, kur në
Londër, nga neglizhenca, është shfaqur
një zjarrix prej një furre buke dhe si pa-
sojë pas vete ka lënë të djegura 13.200
shtëpi, 84 kisha e katedrale, 44 halla të
fabrikave, ndërsa 460 janë zhdukur plo-
tësisht. Nga këtu u shfaq nevoja e solida-
rizimit dhe ndihmës, ku një vit pas zjarrit
Dr. Nicholas Barbon ka ndihmuar në for-
mimin e shoqërisë së parë siguruese nën
emrin “Zyra e sigurimeve”,  e cila gjen-
dej pas Bursës së Londrësx. Kjo zyrë kon-
siderohet zanafilla e zhvillimit të
sigurimeve ndaj zjarreve, kurse shoqëria

e parë për sigurim të ndërsjellë u formua
në vitin 1684, e cila ka mbuluar edhe si-
gurimet nga zjarri, ndërsa shoqëria për
sigurime të ndërsjella u formua në vitin
1694 me emrin “hand in hand”,  dorë më
dorë, e më pas u formuan edhe shumë
shoqëri të tjera të sigurimit nëpër botë.

Pas kësaj ngjarjeje, në shekullin te-
tëmbëdhjetë sigurimet u përhapën edhe
në shtetet fqinje jashtë Anglisë, si: Gjer-
mani, Francë e deri në Kombet e Ba-
shkuara, në Amerikë. Ligji i parë që u
nxor për rregullimin e sigurimeve është
në Gjermani në vitin 1901, që është ligji
për sistemin dhe parandalimin e humbjes
përmes kompensimit. Ky sistem është
kur një numër individësh bien dakord
mes vete të paguajnë një shumë specifike
për sigurim, në mënyrë që ato të holla të
kompensohen kur humbja e ndonjë pasu-
rie (vjen) për shkak të zjarrit, aksiden-
teve, vdekjes ose arsyeve të tjera.xi Gjatë
shekullit njëzet u paraqitën edhe forma të
tjera të sigurimit, siç janë: sigurimi nga
vjedhja e sendeve, sigurimi nga katastro-
fat natyrore të bereqeteve tokësore, sigu-
rimi i mjeteve mekanike, sigurimi nga
ngordhja e kafshëve, sigurimi nga rrezi-
qet e luftës, pastaj sigurimi i përgjegjë-

sive siç janë sigurimi i mjekëve gjatë
operimeve, sigurimi i borxheve etj.

Nga kjo që thamë në pika të shkurtra,
del se historiku i sistemit të sigurimeve
është një histori relativisht e shkurtër, e
cila zanafillën e ka diku nga fillimi i she-
kullit katërmbëdhjetë.  Sistemi i siguri-
mit, në këtë formë, në botën islame nuk
njihej fare deri para dy shekujve. Ky si-
stem, më pas, arriti të njihej përmes
shkëmbimit të tregtisë mes Lindjes dhe
Perëndimit. Prandaj, dijetarët e mëher-
shëm myslimanë dhe muxhtehidët e her-
shëm nuk ishin marrë me këtë
problematikë, andaj nuk gjejmë ndonjë
tekst nga ata që të jenë ballafaquar me
këtë problematikë dhe të ketë dalë me
vendim dispozitiv për të. Mirëpo, kjo nuk
do të thotë se në legjislacionin islam nuk
mund të gjejmë bazë juridike për dispo-
zitën e këtij sistemi. 

Dijetari i parë islam që u mor me stu-
dimin e sistemit të sigurimit dhe që foli
për dispozitën e sigurimit ishte gjiganti i
madh i Shamit dhe bartësi i medhhebit
hanefij,  Muhamed Emin ibni Abidin, në
hashijen e tij të quajtur “Redul muhar ala
durril muhar”,xii ku ekspozoi idenë e kon-
tratës së sigurimit me nocionin Es-sevke-
retu në hulumtimin e tij “Matlebun
muhimmun fi ma jef’aluhu Et-tu-
xharu in def’in ma jusema Sevkeretun
ve tedminil harbiji ma heleke fi el mer-
kebi”.

NJOHJA E PËRMBAJTJES 
DHE E SHERIATIT

Juristi dhe usulisti i njohur islam Ab-
dulkerim Zejdani, kur e ka elaboruar çë-
shtjen e kontratës së sigurimit, ka thënë:
“Edhe pse kjo kontratë është e re dhe për
këtë nuk kanë folur dijetarët e vjetër
islamë, kjo nuk nënkupton se Islami nuk
ka zgjidhje edhe për të. Metodologjia e
saktë e njohjes së kontratës së re është
njohja e përmbajtjes së saj, pastaj ek-
splorimi i saj në kuptimet, rregullat dhe
parimet e përgjithshme të sheriatit islam.
Prandaj, nëse ajo përputhet me rregullat
dhe parimet e përgjithshme të sheriatit,
ose së paku nuk kundërshtohet me to, atë-
herë edhe kjo kontratë është e pranuar
dhe e vlefshme sipas sheriatit islam, duke
u nisur nga rregulli ku thotë ‘në esencë,
kontratat dhe kushtet janë të lejuara’.”xiii

Që nga ajo kohë e më pas, e veçanë-
risht në shekullin e fundit, janë bërë
shumë studime dhe debate rreth çështjes
së legjitimitetit juridik islam të kontratës
së sigurimit. Mes dijetarëve bashkëko-
horë myslimanë janë hapur debate të
shumta për këtë problematikë, ku edhe

janë dhënë edhe fetva dhe përgjigje të
ndryshme. Për shqyrtim të kësaj çështjeje
u organizuan debate, seminare dhe kon-
ferenca të vazhdueshme shkencore,  siç
është rasti i konferencës në vitin 1955 në
Egjipt, pastaj në Damask në vitin 1961,
pastaj në Mekë, Kuvajt, Dubai etj.  Duke
marrë parasysh se çështja nuk është aq e
thjeshtë, e as e lehtë, porse ka përgjegjësi
të dyfishtë - përgjegjësi para Allahut dhe
përgjegjësi para shoqërisë myslimane -
edhe dijetarët bashkëkohorë bënë për-
pjekje të vazhdueshme për ta shkoqitur
këtë çështje mbi baza të shëndosha
islame dhe shkencore. Sigurisht se në va-
zhdim do të bëjmë përpjekje për të para-
qitur mendimet dhe analizat shkencore,
si dhe argumentet e dijetarëve bashkëko-
horë rreth çështjes së kontratës së siguri-
meve.   

(Vazhdon)

i Rexhep Abdutevab Kedvani, Nadharijetu et-
te’min et-teavunij fi esh-sheriatil islamije
vel kanunil vad’ij- dirse mukarene (rivale
dukura) f. 28.

ii Dr. Mushri Radije, Muhadirat fi kanuni Et-
te’min, f. 3.

iii MSc. Agron Berisha, Sigurimet dhe Zhvil-
limi Ekonomik në Kosovë

iv Dr. Mushri Radije, Muhadirat fi kanuni Et-
te’min, f. 3.

v Hamurabi ishte mbreti i gjashtë i Babilonisë
(do të thotë i Dinastisë së parë Babilonase)
nga viti 1792 deri vitin 1750 p.e.r. Hamu-
rabi njihet për një grumbull ligjesh të për-
mbledhura në kodin e Hamurabit një nga
kodet e para të shkruara në historinë nje-
rëzore (por jo edhe i pari). Ligji i Hamura-
bit kishte gjithsej 282 Nene i shkruar në
tabela guri me gjatësi 2.25 metra të gjata.
Kopjen e këtij ligji e zbuloi francesi Gu-
stav Jequier në Huzistan të Iranit vitin
1901, i cili edhe sot e kësaj dite ruhet në
muzeun e Parisit. (Shih:

https://arz.wikipedia.org/wiki/������
_������� dhe
https://sq.wikipedia.org/wiki/ Hamurabi. 

v MSc. Agron Berisha, Sigurimet dhe Zhvil-
limi Ekonomik në Kosovë.

vi Po aty.
vi Dr. Mushri Radije, Muhadirat fi kanuni Et-

te’min, f. 5,.
i Po aty, f.5
x MSc. Agron Berisha, Sigurimet dhe Zhvil-

limi Ekonomik në Kosovë.
xi Prof. Dr. Alij Ebu Basal, Akdu et-te’min ve

hukmuhu si esh-sheriatil islamijeti,
(https://www.alukah.net/web/abulbasl/0/9
8570/

xii Ibni Abidin, redul muhtar 6/281-292.
xiii Abdulkerim Zejdani, Hukmu akkdu et-

te’min fi esh-sheriatil islamijeti.
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Shkruan: 
Assoc. prof. dr. as. Faredin Ebibi

(Enkas për HeR)

Në kuadër të gjashtë përmbledhjeve themelore të shken-
cës së Hadithit, sigurisht që është e rreshtuar edhe për-
mbledhja e njohur si “Suneni Ibni Maxheh”. Të gjithë

ata që e kanë studiuar shkencën e Hadithit, e dinë fort vlerën
dhe rëndësinë e kësaj përmbledhjeje. Pavarësisht rëndësisë dhe
vlerës që kishte kjo literaturë, fatkeqësisht lexuesit shqiptar i
ka munguar deri më sot. Meqë Bashkësia Fetare Islame në vend
kishte themeluar ente arsimi, përkatësisht institucione eduka-
tive dhe arsimore si: medresetë dhe Fakultetin e Shkencave
Islame në Shkup, në një farë mënyre e ndez alarmin për ata të
penës që t’i rrekeshin punës në kontekst të pasurimit me litera-
turë profesionale në gjuhën shqipe për nevojat tona imanente. 

Si profesor dhe ligjërues i lëndës së Hadithit në Fakultetin
e Shkencave Islame (FSHI), i jam rrekur përkthimit dhe ko-
mentimit të përmbledhjes “Suneni Ibni Maxheh”, në përpjekje
për ta plotësuar mozaikun e përkthimit të gjashtë përmbledhjeve
themelore të Hadithit, të njohura si “Depo të Sunnetit”.  Nga
ana tjetër, me përkthimin e saj synohet pasurimi me literaturë,
njëkohësisht mbyllja e një boshllëku që ka ekzistuar si pasojë e
mospasjes së kësaj përmbledhjeje në gjuhën shqipe.

Nga aspekti kohor, përkthimi i kësaj përmbledhje vjen si
përmbledhja e fundit e përkthyer në gjuhën shqipe, nga motivi
se përmbledhjet tjera, si ajo e Buhariut, e Muslimit, e Ebu Da-
vudit, e Tirmidhiut, e Malikut, ka filluar më herët. Por, si pa-
sojë e mospasjes së informacioneve të duhura, nuk dihet saktë
nëse janë finalizuar ose vazhdojnë të jenë pjesë të tyre në pro-
ces të përkthimit. 

Sa i përket përmbledhjes Suneni Ibni Maxheh, në strukturën
e vet përfshin një numër të konsiderueshëm (diku mbi 4.300)
hadithe. Pjesa më e madhe (mbi 3.000 hadithe) janë parashtruar
edhe në përmbledhjet tjera të fushës së Hadithit, kurse numri
tjetër, me parashtrimin e tyre, veçohet vetëm Ibni Maxheh.

Sa për njoftim për lexuesin,  ashtu siç theksohet në hyrje të
veprës,  Ibni Maxheh është pseudonim, ndërkaq emri i vërtetë
i autorit është  Ebu Abdullah Muhamed ibni Jezid. Ai u lind
në Kazvin (Qazvin, Iran), në vitin 209 sipas kalendarit të Hi-
xhretit. Meqë ishte i pasionuar pas shkencës, e në veçanti pas
shkencës së hadithit dhe transmet imit të tyre, me qëllim të më-
simit të haditheve kishte udhëtuar deri në qendra të ndryshme

të asaj kohe, si: në Rej, Bagdad, Basra, Kufe, Sham, Hixhaz,
Egjipt etj., ashtu që ishte takuar dhe hadithe kishte mësuar nga
dijetarët më eminentë të kësaj fushe.

Dhehebiu e ka çmuar lart Ibni Maxhen dhe është shprehur
që ai ishte dijetar i madh, komentues i Kuranit, autor i Sunenit
dhe muhaddith i shquar.

Metodologjia e punës së  Ibni Maxhes nuk dallon shumë
nga ajo e autorëve të përmbledhjeve të tjera të suneneve, siç
është Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Nisaiu.  Në dallim nga ata,
Ibni Maxheh ka parasht ruar hadithe nga disa transmetues, të ci-
lësuar si të dobët dhe të paidentifikuar - “el-Mexh’hulinë”.

Shumica e studiuesve të hadithit, për shkak se autorët e për-
mbledhjeve të tjera nuk i kishin parasht ruar disa shtesa të hadi-
theve, përmbledhjen e Ibni Maxhes e kanë rreshtuar në kuadër
të gjashtë përmb ledhjeve bazë të Sunnetit.

Disperzimin e haditheve e ka bërë në tridhjetë e shtatë (37)
libra, pa parathënie. Numri i kapitujve të atyre librave arrin në
një mijë e pesëqind e pesëmbëdhjetë (1.515) kapituj. Numri i
haditheve arrin në katër mijë e treqind e dyzet e një (4.341).

Fillimisht, ka nisur me sistemimin e
haditheve që trajtojnë bazat e fesë, më
pastaj ka vazhduar sipas sistemit të njo-
hur të shkencës së fik’hut. Ngjashëm si
në përmbledhjet tjera të suneneve, edhe
te Suneni i Ibni Maxhes dominojnë hadi-
thet të njo hura si hadithe të dispozitave,
prandaj kjo përmb ledhje ka marrë tret-
manin Sunen. Ajo që vlen të theksohet
është fakti që Ibni Maxhe ka bërë siste-
mimin e hadi theve në mënyrë të përpiktë
dhe shumë precize. 

Sa i përket shtrirjes së haditheve
nëpër kapituj, nuk ka ndjekur ndonjë me-
todë të caktuar. Nganjëherë e ka favo-
rizuar ”senedu-l-ali” ndaj atij
“senedu-n-azil” dhe anasjelltas. E favo-
rizon hadithin autentik ndaj atij me man-
gësi dhe anasjelltas.

Sa u përket haditheve mevkufe, Ibni
Maxheh ishte përcaktuar që hadithe të
kësaj natyre të mos parashtrojë. Ashtu që
konstatimet juridike të juristëve nga ra-

dhët e sahabëve dhe tabiinëve rrallë dhe
pak i ka inkorporuar. Në pika të shkurtra,
ky është përshkrimi i përmbledhjes së
Ibni Maxhes.

Sa i përket përkthimit, falë eksperien-
cës dhe profesionalizmit të përkthyesit,
është dhënë maksimumi që vepra të vijë
mirë dhe bukur në gjuhën shqipe. Domi-
non gjuha e lehtë e përkthimt, me qëllim
që të jetë e kapshme për të gjitha nivelet
dhe shtresat e shoqërisë. Kuptohet, kjo
është bërë duke konsultuar literaturën
përkatëse, shumë profesionale. 

Nga ana tjetër, sa i përket komenti-
mit të hadithit, jo të gjitha hadithet janë
komentuar, në përjashtim të atyre që kanë
ngërthyer në vete dispozita fetare. Kup-
tohet, edhe gjatë komentimit është kon-
sultuar literatura, përkatësisht janë marrë
parasysh komentimet më eminente, të
studiuesve të mëdhenj të fushës përka-
tëse, por jo çdo gjë që është thënë është
marrë në lidhje me hadithin përkatës. Që

do të thotë që përkthyesi ka bërë përzgje-
dhjen e ideve, të konstatimeve dhe të
mendimeve të dijetarëve, për të cilat ka
vlerësuar se janë të nevojshme për nevo-
jat e veprës së përkthyer. Komentimi i ha-
ditheve përkon më tepër me konstatimet
si rezultat i debateve të juristëve islamë
lidhur me çështje të caktuara. 

Si përfundim, mund të thuhet që kjo
vepër është shumë e dobishme, ngase
ofron dituri të nevojshme të haditheve, të
cilat trajtojnë segmente të jetës praktike.
Vëllimi i parë përfshin në vete 666 hadi-
the në kuadër të dy librave. Bëhet fjalë për
librin në kuadër të të cilit trajtohet çështja
e besimit, e virtyteve të sahabëve dhe çë-
shtja e diturisë, ndërkaq në librin e dytë
flitet për pastërtinë dhe sunnetet e saj.

Shpresohet që kjo përmbledhje të për-
kthehet e tëra, pasi që edhe vëllimi i dytë
shumë shpejt do të publikohet, ndërkaq
vëllimi i tretë është në proces të përkthi-
mit.

Suneni Ibni Maxhe, 
vëllimi i parë

BOTIME

Kjo vepër është shumë e dobishme, ngase
ofron dituri të nevojshme të haditheve, të
cilat trajtojnë segmente të jetës praktike.
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shmi historike për zhvillimet dhe ngjarjet
kulturore e politike në mendimin apolog-
jetik islam, i cili në detaje do të nxjerrë në
pah të gjitha përplasjet dhe mospajtimet
mes sekteve të paraqitura në shoqërinë
islame (el-umme islamijje).

Punimi “Drejtimi mu’tezilit në mendi-
min islam” është një studim vëllimor, të
cilit i rri në ballë parathënia dhe hyrja
orientuese, ndërsa brendësia e këtij punimi
përmban njohuritë esenciale të shtjelluara
në këto tërësi: Drejtimi racionalist mu’te-
zilit në apologjetikën islame; Paraqitja-for-
mimi i shkollës racionaliste mu’ tezilite;
Marrëdhëniet e drejtimit mu’tezilit me të
tjerët e në veçanti me muhaddithinët; Pari-
met kry esore të mësimit akaidologjik
mu’tezilit dhe Ndarja e mu’tezilitëve në
fraksione të ndryshme. Në secilën nga këto
tërësi trajtohen tema të veçanta të fushave
tematike, të trajtesave, duke shpjeguar dhe
interpretuar kështu edhe më gjerësisht
temën dhe idenë e titullit përkatës. 

Por, që ta njohim më gjerësisht këtë
libër, do të paraqesim disa nga temat the-
melore, të cilat shtjellohen, si: Faktorët
kryesorë të paraqitjes së kësaj lëvizjeje:
faktori politik; faktori religjioz; kontakti
dhe ballafaqimi i myslimanëve me besi-
met dhe kulturat tjera. Të gjitha këto të ba-
zuara dhe të argumentuara me zhvillimet
historike e duke i verifikuar me ajetet ku-
ranore.

Drejtimi racionalist mu’tezilit u paraqit
në prag të përfundimit të sundimit emevit
në Basra, qendër e njohur politike, fetare,
ekonomike, kulturore dhe shkencore. Kjo
ishte vatër ku takoheshin ideologji të ndry-
shme fetare e kulturore të popujve të ndry-
shëm që vinin nga të gjitha anët e botës.

Në tërësinë e temave të trajtuara në
këtë libër me rëndësi të veçantë është traj-
timi i temave: metodolo gjia e të mendua-
rit të drejtimit racionalist mu’tezilit;
logjika-kriteri kryesor i mendimit mu’te-
zilit; në theks të veçantë mund të veçojmë
qëndrimin e drejtimit racionalist mu’tezi-
lit mbi mendjen-logjikën, me të drejtë
mund të konstatojmë se ky drejtim është i
pari i cili theksoi dhe e motivoi fuqinë njo-
hëse dhe vlerën e mendjes dhe të shqisave,
madje mund të themi se ky drejtim paraqet
paraprijësin e racionalizmit dhe empiriz-
mit evropian, të cilët u paraqitën me ar-
dhjen e filozofëve si: Dekart dhe Bekon
(Bacon).

Gjithashtu, vlerë të veçantë këtij pu-
nimi i jep edhe titulli: Marrëdhëniet e drej-
timit mu’tezilit me të tjerët, në veçanti me
muhaddithinët. Nga kjo nënkuptohet se
mu’tezilitët me metodën e tyre racionaliste
kanë zhvilluar një aktivitet të furishëm për-
plot me debate, diskutime, analiza, kundër-
shtime, mohime, kritika dhe sulme kundër
të gjitha drejtimeve, fraksioneve, sekteve
etj. Me një vlerësim dhe qasje të theksuar,
mund të vlerësojmë punën e palodhshme të
autorit, i cili në detaje do të shtjellojë këto
parime të mësimit mu’tezilit: 

1. Njëshmëria e Allahut fuqiplotë (Et-
Teuhid); 

2. Drejtësia absolute e Allahut (El-
Adlu); 

3. Premtimi dhe kërcënimi (El-Va’du
vel-Vei’du); 

4. Vendi në mes dy vendeve (El-Men-
ziletu bejnel-menziletejni); 

5. Urdhri për në të mirë dhe ndalimi
nga e keqja (El-emru bil-ma’rufi ven-
nehju anil-munkeri).

Në vazhdim do të trajtohen edhe çë-
shtjet më evi dente në mësimet parësore të
drejtimit mu’tezilit, si:

- mendimi mu’tezilit mbi çështjen e të
parit të Allahut në botën tjetër;

- problematika e Kuranit - i krijuar
apo i përher shëm;

- qëndrimi mu’tezilit mbi çështjen e
drejtësisë së Allahut fuqiplotë (el adlu) dhe
doktrinës mo rale;

- qëndrimi mu’tezilit mbi shpërblimin
dhe ndësh kimin e njeriut në botën tjetër;

- pozita mes dy vendeve e mëkatarit të
madh në botën tjetër; 

- mendimi mu’tezilit mbi kultivimin e të
mirës në bashkësi; 

- ndarja e mu’tezilitëve në fraksione të
ndryshme; 

- dijetarët e mu’tezilizmit lan gjurmë të
pashly eshme në sfera të ndryshme dhe

- dijetarët islamë mbi drejtimin mu’te-
zilit.

Në fund, mund të vlerësojmë se ky
libër, si për nga përmbajtja, ashtu edhe nga
trajtimi i temave të mbështetura në pari-
met e metodologjisë së punës shkencore,
përbën një arritje të pakontestueshme të
autorit, por gjithashtu, është edhe një vlerë
kulturore, historike e shkencore e pamo-
hueshme. Është hera e parë, sipas vlerësi-
mit tim, që bëhet një analizë më e plotë
mbi të gjitha çështjet akaidologjike pole-
mizuese të drejtimit mu’tezilit, të trajtuara
në këtë libër, të cilat do të zgjojnë intere-
sim te lexuesit shqiptarë, sidomos te stu-
diuesit dhe studentët në trojet shqiptare
dhe më gjerë, qoftë si bazë e të thënave të
shumta që paraqiten si ide e mendim apo-
logjetik, qoftë si sintezë vlerësuese.

Prof. dr. Shinazi MEMEDI

Përplasjet dhe tendencat politike në
vazhdimin e organizimit të shoqë-
risë islame me të ndërruarit jetë të

Muhamedit (a. s.), do të nxisin përçarjet
dhe konf liktet e para në shoqërinë islame,
të cilat do të ndikojnë në formimin e gru-
pacioneve politike e më vonë edhe të atyre
ideologjike.

Zgjerimi i shoqërisë islame dhe kon-
taktet me kulturat tjera do të ndikojnë që
në mendimin islam të paraqiten ide dhe
mendime të ndryshme për shumë çështje
fetare, e sidomos në këndin apologjetik-
ilmul kelam. Të gjitha këto përplasje ndi-
kuan në paraqitjen e drejtimeve dhe
lëvizjeve të ndryshme, në veçanti në para-
qitjen e drejtimit apologjetik të racionali-
stëve myslimanë, mu’tezilitët, qëllimi i të
cilëve ishte që me metodën më adekuate
racionale të mbrojnë mësimin islam nga
ndikimet e huaja. 

Nëse deri më sot kësaj teme iu është
qasur nga këndvështrime të ndryshme dhe

të cunguara, këtë të shtjelluar në detaje do
ta gjejmë në librin “Drejtimi mu’tezilit në
mendimin islam“, i cili ndryshon nga pre-
zantimet e deritashme të botuara.

Për herë të parë lexuesi shqiptar mund
të gjejë në një vend historikun e drejtimit
racionalist mu’tezilit, shkaqet e paraqitjes,
mësimet kryesore doktrinare të tij... Ajo që
lë përshtypje është fakti se kjo vepër nxjerr
në pah vlerat dhe ndikimin pozitiv të këtij
drejtimi në ngritjen e vetëdijes islame te
besimtarët.

Libri “Drejtimi mu’tezilit në mendimin
islam” nga vetë titulli tregon idenë, temën
dhe përmbajtjen që ka ky libër. Kjo më-
nyrë e zhvillimit të temës në fjalë mëton
të bëjë një freskim të mendimit intelektual
në trojet tona shqiptare dhe të shërbejë si
shtysë inspirimi drejt qasjes më të guxim-
shme për të hapur debat konsistent rreth
shumë çështjeve të rëndësishme dhe me
interes, për të zhvilluar sensin e të men-
duarit te ne në suaza të mendimit islam.

Libri i Shaqir Fetahut ka strukturën,
parimet dhe metodën shkencore të njohjes
e të konkludimit, të ana lizave krahasuese
dhe drejtpeshimin e arsyetimit, të cilat i
përmbush një studim me karakter shken-
cor. Ky punim është shkruar me një
mprehtësi ideore, duke i analizuar në de-
taje trajtesat kryesore të mësimit aka ido-
logjik mu’tezilit dhe me të drejtë mund të
quhet model i trajtimit shkencor. Autori,
Shaqir Fetahu, ka bërë ndarjen e punimit
në kapituj, ku secili paraqet tërësi më vete.
Përgjithësisht, me këtë qasje është trajtuar
dhe sqaruar paraqitja e drejtimit racionalist
mu’tezilit, marrëdhëniet me drejtimet e
tjera, parimet kryesore të mësimit akaido-
logjik mu’tezilit dhe përçarja e mu’tezili-
tëve në fraksione.

Ky punim, pa dyshim, është kontribut
i punës së palodhur dhe të frytshme të stu-
diuesit dhe hulum tuesit të mirëfilltë dhe
njohësit të shkëlqyeshëm të fraksioneve në
Islam. Botimi i këtij libri është edhe dë-

Një analizë e plotë 
për drejtimin mu'tezilit

RECENSION

Shaqir Fetahu, “Drejtimi mu’tezilit në mendimin islam”, 
botoi Myftinia e Gostivarit, Gostivar, 2020.
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Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

Demenca është një gjendje neuro-
logjike progresive shqetësuese
për personin e prekur dhe të da-

shurit e tij. Për fat të mirë, bërja e ndry-
shimeve pozitive në stilin e jetës mund të
zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të gjen-
djes së trurit dhe të ngadalësojë shfaqjen
e simptomave, kështu që në këtë drejtim
provat tregojnë për një aktivitet të ve-
çantë. Demenca është një sindromë (një
grup i lidhur simptomash) që shoqërohet
me një rënie të vazhdueshme të funksio-
nimit të trurit dhe ka tendencë të zhvillo-
het derisa njerëzit plaken, edhe pse nuk
është pjesë e natyrshme e plakjes.

Shenjat paralajmëruese, të hershme,
të sëmundjes përfshijnë humbjen e kujte-
sës dhe një tru të dëmtuar.  Por, duke për-
paruar, simptomat mund të bëhen më të
theksuara dhe njerëzit kanë tendencë të
ndjehen të izoluar. Megjithëse plakja
është faktori më i madh i rrezikut për de-
mencë, provat tregojnë se stili i jetesës
mund të ndikojë te rrezikimi i një personi
për të zhvilluar gjendjen. Sipas Shoqatës

së Alzeimerit, aktivitetet e rregullta fizike
janë një nga mënyrat më të mira për të
zvogëluar rrezikun e demencës. Studime
të shumta i kanë mbështetur këto pohime.

Një studim i ri, i botuar në The Lan-
cet Public Health, bazohet në literaturën
ekzistuese, duke eksploruar se si nivelet e
fitnesit me kalimin e kohës ndikojnë në
rrezikun e demencës. “Është e rëndësi-
shme të themi se nuk është kurrë vonë
për të filluar ushtrimet. Pjesëmarrësi me-
satar në studimin tonë ishte rreth 6o-vjeç
në fillim, dhe përmirësimi pas ushtrimeve
në palestër ishte i lidhur me rrezikun e
ulët të demencës”, ka thënë autori krye-
sor Atefe Tari i Grupit të Kërkimeve të
Ushtrimeve Kardiake (CERG) në Uni-
versitetin norvegjez të Shkencës dhe të
Teknologjisë, NTNU. 

USHTRIMET E ULIN RREZIKUN E
DEMENCËS

Edhe studimet e mëparshme gjitha-
shtu kanë hedhur dritë se ushtrimet e ulin
rrezikun e demencës. Sipas një studimi të
kryer nga Klinika Mayo, çdo ushtrim
mund të zvogëlojë rrezikun e demencës

dhe të ngadalësojë përparimin e sëmun-
djes pasi ajo të fillojë. Studiuesit ekzami-
nuan rolin e ushtrimit aerobik në ruajtjen
e aftësive njohëse dhe arritën në përfun-
dimin se nuk duhet të anashkalohet si një
terapi e rëndësishme kundër demencës.
Studiuesit e kanë përcaktuar gjerësisht
ushtrimin si aktivitet fizik të mjaftueshëm
aerob për të ngritur rrahjet e zemrës dhe
për të rritur nevojën e trupit për oksigjen.

Për shumë njerëz, ecja është një zgje-
dhje e shkëlqyeshme për ushtrime aero-
bike, por shembuj të tjerë përfshijnë
notin, biçikletën dhe vrapimin. Studiue-
sit vërejnë se studimet e imazhit të trurit
kanë zbuluar në mënyrë të vazhdueshme
prova objektive të efekteve të favorshme
të ushtrimit në integritetin e trurit të nje-
riut. Gjithashtu, ata thonë se ushtrimet
gjenerojnë faktorë trofikë që përmirë-
sojnë funksionimin e trurit.

Dëmtimi i trurit ndodh para se të vini
re edhe ndryshimin që lidhet me humbjen
e dëgjimit - sugjeron një studim i fundit.
Dëshmi të rëndësishme në vitet e fundit
sugjerojnë një lidhje të qartë midis hum-
bjes së dëgjimit dhe rënies së aftësive

njohëse. Por, tani studiuesit kanë paralaj-
mëruar që edhe fazat më të hershme të
shurdhërisë, kur akoma mund të dëgjoni
pëshpëritje, gjithashtu mund të dëmtojnë
funksionin e trurit.

Kur përpiqeni të dëgjoni, tashmë
është një shenjë se truri po vepron ndry-
she. Njerëzit e shurdhër gjithashtu kanë
tendencë të izolohen, duke bërë që truri i
tyre të jetë më pak i stimuluar. Shkaku i
demencës mbetet i panjohur, por ka dë-
shmi në rritje që kujtesa fshihet nga truri
në njëfarë mënyre. Mësimi i gjërave të
reja, si dhe bashkëveprimi shoqëror, kri-
jojnë rezerva njohëse dhe për këtë arsye
rezistojnë ndaj dëmtimit të trurit. Stu-
diuesit nga Universiteti Columbia ekza-
minuan 6.450 të rritur, mosha mesatare e
të cilëve ishte 60 vjeç.

Pjesëmarrësit u testuan – thuhet më
tej në të njëjtin tekst - për funksionin dëg-
jimor dhe për aftësitë njohëse. Shkencë-
tarët kanë zbuluar se në çdo 10 decibel ka
një rënie të konsiderueshme të aftësisë
njohëse. Ulja më e madhe e aftësisë njo-
hëse ishte tek ata, dëgjimi i të cilëve sapo
kishte filluar të dobësohej. Studimi nuk
adresoi nëse humbja e dëgjimit shkakton
drejtpërdrejt dëmtime në aftësitë kogni-
tive. Mund të jetë që dëmtimi i dëgjimit
dhe performanca njohëse janë të lidhura
me procese të zakonshme që lidhen me
plakjen, thanë studiuesit. Por, shkencëta-
rët thonë se është e mundur që kur një
person ka humbje dëgjimi, ata pastaj tër-
hiqen nga aktivitetet shoqërore. “Mjekët
në këtë fushë kanë përdorur 25 decibel,
në një vëllim pëshpëritje, për të përcak-
tuar kufirin midis dëgjimit normal dhe
humbjes së butë të dëgjimit te të rriturit’,
por ky nivel është arbitrar. Supozohet se
dëmtimi njohës nuk do të fillojë derisa
personi të ketë kaluar këtë prag,” ka
thënë Justin Colub, një otolaringolog në
Universitetin e Kolumbisë (gjithnjë sipas
të njëjtit burim të informimit).

Humbja e dëgjimit nuk është beninje.
Ajo është e lidhur me izolimin shoqëror,
depresionin, rënien kognitive dhe demen-
cën. Humbja e dëgjimit duhet të trajtohet
sa më shpejt të jetë e mundur. Parandalimi
ose trajtimi i humbjes së dëgjimit mund të
zvogëlojë incidencën e demencës, thonë
ekspertët, sipas të cilëve aparati i dëgjimit
është opsioni i vetëm tani për tani.

Flavonoidet i japin veti antioksidante
bimës, ndërkohë sipas testeve në labora-
tor flavonoidet forcojnë nervat, muskujt e
zemrës, rrjedhjen e gjakut dhe mbrojnë
retinën nga dëmtimi. Bima Ginkgo Bi-
loba ndihmon në largimin e radikaleve të
lira. Këto të fundit krijohen në trupin tonë
gjatë procesit normal të metabolizmit,

ose hyjnë në organizëm nëpërmjet buri-
meve të jashtme si duhan pirja, ndotja e
mjedisit ose ekspozimi në diell në orare
të zgjatura.

BIMA GINKGO BILOBA
Radikalet e lira qarkullojnë në trupin

tonë, duke shkaktuar oksidim, një reak-
sion kimik që dëmton qelizat dhe mate-
rialin gjenetik, AND-në. Ndërsa
terpenoidet përmirësojnë rrjedhjen e gja-
kut duke zmadhuar enët e gjakut dhe re-
duktojnë ngjitjen e plateleve. Ginkgo
Biloba përdoret gjerësisht për sëmundjet
mendore e si pasojë quhet ndryshe edhe
si bima e trurit, pasi e përmirëson rrje-
dhjen e gjakut në tru dhe shërben si an-
tioksidant i fuqishëm për këtë organ,
duke nxitur largimin e toksinave nga neu-
ronet. Këshillohet të përdoret për sëmun-
dje si Alzeimer, demencia, humbje të
kujtesës, apo njerëzit me depresion. Kjo
bimë ndihmon në kthjellimin e mendi-
meve, përmirëson procesin e të mësuarit,
të menduarit, dhe kujtesën. Kjo bimë çu-
dibërëse e ndihmon trurin të jetë më
aktiv, pavarësisht vështirësisë së aktivite-
teve ditore që mund të ushtrojë një per-
son. Ndërkohë, ka veti në përmirësimin
e sjelljeve sociale, duke ndihmuar njerë-
zit që kanë probleme të jenë të hapur në
shoqëri apo në aktivitetet ditore sociale.
Gjithashtu, Ginkgo Biloba mund të për-
doret te fëmijët apo adoleshentët që kanë
vështirësi në komunikim apo vështirësi
në të shprehur. Të gjitha këto veti janë
provuar në pacientë të ndryshëm dhe pas
një trajtimi me Ginkgo Biloba, kombi-
nuar me bimë të tjera kanë treguar shumë
përmirësim.

Ginkgo Biloba – thuhet në të njëjtin
burim - mund të përdoret nga personat
me depresion apo ankth, por jo në të njëj-
tën kohë me ilaçe të tjera antidepresive,
pasi mund të ndikojë negativisht në ve-
primin e medikamentit, duke e ndryshuar
atë. Gjithashtu, njerëz të cilët vuajnë nga
glaukoma, probleme me shikimin, apo
shikimin për shkak të dëmtimit të retinës,
këshillohen të mos (?) përdorin Gingko
Biloba. Bima ka treguar përmirësim të
shikimit tek njerëzit me glaukoma. Gji-
thashtu, bima ruan shikimin tek njerëzit
që vuajnë nga sëmundje si degjenerimi
makular i lidhur me moshën (sëmundje
që degradon shikimin me kalimin e mo-
shës). Prania e terpeneve, tanineve, fla-
vonoideve, vitaminës C, karotenoideve
dhe shumë përbërësve të tjerë kimikë i
japin bimës veti antialergjike. Ndërkohë,
Gingko Biloba vepron si qetësuese e kol-
lës, normalizuese e tensionit, hidratues që
frenon plakjen e trurit, normalizuese dhe

nxitëse e veprimtarisë së sistemit nervor,
forcuese e kujtesës etj. Bima Gingko Bi-
loba njihet edhe për disa veti të tjera ku-
rative.

Kështu, ajo minimizon dhimbjet e va-
riçeve (- venat varikoze primare; zgjerim
i venave – shën. HeR) dhe ndihmon në
zvogëlimin e tyre, si dhe largon krimbat
e zorrëve, ndihmon në trajtimin e gono-
resë, shërben si antialergjike, qetëson
kollën dhe normalizon tensionin. Më po-
shtë po shpjegojmë mënyrën se si ta për-
dorni bimën e Ginkgo Biloba. Kështu, në
një gotë me ujë vloni për 1-2 minuta një
lugë gjelle me këtë lloj bime. Çaji i për-
gatitur duhet të pihet gjatë ditës. Vlen të
theksohet se farat përmbajnë një toksinë
që quhet Ginkgotoksina, që shkakton hel-
mim. Kinezët i përdorin farat si ushqim,
por duhen gatuar mirë.

KOHA MË E ËMBËL, 7-8 ORË GJUMË 
Shkencëtarët thonë se koha më e

ëmbël për gjumë është shtatë deri në tetë
orë çdo mbrëmje. Një listë e gjatë e stu-
dimeve vitet e fundit e kanë lidhur së-
mundjen e Alzeimerit me mungesën e
gjumit.

Por, gjithashtu gjumi i tepërt mund të
ngrejë gjithashtu rrezikun e çrregullimit
mizor të grabitjes së kujtesës, sipas hu-
lumtimit. Shkencëtarët zbuluan se njerë-
zit që flinin për nëntë orë ose më shumë
në natë treguan një rënie të konsiderue-
shme të aftësive të kujtesës dhe gjuhës,
shenja të hershme të demencës.

Ekipi i akademikëve nga Universiteti
i Miami School Miller shikoi 5,247 hi-
spanikë gjatë shtatë viteve. Pjesëmarrë-
sit, të gjithë të moshës midis 45 dhe 75
vjeç, ishin pjesë e Studimit / Studimit
Shëndetësor të Komunitetit Spanjoll në
mbarë vendin – thuhet në të njëjtin
burim. 

Një studim i fundit nga Revista
Shkencore e Kardiologjisë ka vënë në
dukje se gjumi i mangët apo i tepërt bën
që të ulet kualiteti i jetës, e si rrjedhojë, të
lindin probleme që shkaktojnë vdekje në
moshë më të re. Sipas të dhënave të
mbledhura nga OK Biobank, më pak e 7
orë gjumë janë të pamjaftueshme, dhe më
shumë se 8 orë gjumë janë të tepërt për
organizmin e njeriut.

Nga kjo del se ata që flenë më pak se
6 orë kanë rrezik 20% më të madh të një
sulmi në zemër në krahasim me ata që fli-
nin 7-9 orë. Ata që flinin më shumë se 10
orë kishin rrezik 34% më të madh. Stu-
diuesit zbuluan gjithashtu se mbajtja e
kohëzgjatjes së gjumit në 6-9 orë në natë
mund të zvogëlojë rrezikun e një sulmi
në zemër me 18%. 

Humbja e dëgjimit 
e dobëson memorien

SHËNDET!

Demenca është
një sindromë

(një grup i lidhur
simptomash) që
shoqërohet me

një rënie të
vazhdueshme të
funksionimit të

trurit dhe ka
tendencë të

zhvillohet derisa
njerëzit plaken,

edhe pse nuk
është pjesë e
natyrshme e

plakjes.
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Nga Sabit Abdyli 
(Zelandë e Re; enkas për HeR) 

Në orën 8 të mëngjesit nga Auc-
klandi u nisëm për në cepin e mbarimit
të Ishullit Verior. 

Katërqindenjëzetedy kilometra
rrugë, deri në Cape Reinge, me veturën
Golf 5, i kaluam për 5 orë e gjysmë. 

Me të arritur, parkuam veturën dhe,
në këmbë,  shtegut të shtruar,  zbritëm
poshtë vendit ku përfundon toka e Ze-
landës. 

Koha e mirë dhe vizitorë të shumtë. 
Impozante ishte pamja e takimit të

Detit Tasman në perëndim dhe Oqeanit
Paqësor në lindje. Edhe me sy vërehej
vija ndarëse, ku përplaseshin valët herë
qetë, herë me rrëmbim dhe më dukej se
i thoshin njëra-tjetrës ‘fqinj jemi dhe se-
cila zot në territorin e vet’. Valët kanë
dallime në ngjyrë dhe kjo vërehet me sy
nga bregu. 

Bëmë fotografi dhe u kthyem rrugi-
cës vende-vende thikë përpjetë.  Në të
dy anët,  ulëse për të pushuar. 

Në rrafshnaltën prej ku shihej gjithë
rrugica gjarpërore dhe poshtë oqeani i
pafund shtruam ushqimet që kishim me
vete dhe,  në një ambient që nuk mund të
përshkruhet me fjalë, drekuam. Rrugës
nuk ke si ta mbështesësh kokën duke
hapur sytë për të parë natyrën e mre-
kullueshme, djathtas e majtas. 

Herë Flutura, herë Agimi e drejtojnë
makinën. Rrugëtim i gjatë. Natyra në
Zelandë është si në përralla, nga ato më
të bukurat. E ruajtur me fanatizëm,

askund nuk sheh qoftë një bisht ciga-
reje, qese najloni, letër etj. Rrugës, pu-
shimore e tualete të pastra, me ujë,
sapun e letra higjienike brenda,  pa pa-
gesë. Kështu është gjithandej kah
shkon: plazheve, fushave sportive, qyte-
teve, pishinave, pikave turistike, par-
qeve etj. 

Pas tri orëve rrugë, mbërrimë në qy-
tetin Paihia, 60 km në veri të Whanga-
rei,  ku kishim rezervuar hotelin. 

Të nesërmen, koha e bukur. Dalim, i
biem kryq e tërthor qytetit të bukur me
veturë.  Ndalemi te plazhi i njohur i qy-
tetit.  Vizitorë vendës e të huaj shijojnë
bukuritë e bregut. 

Vazhdojmë rrugën. Ndalemi te vendi
Waitangi (shtëpia),  ku u nënshkrua
marrëveshja me 6 shkurt 1840 mes për-
faqësuesit të Mbretëreshës Viktoria të
Britanisë së Madhe dhe popullsisë ven-
dëse (maorëve). Me këtë marrëveshje
Anglia e mori nën ombrellën e vet tokën
të cilën vendësit e quanin Aotearoa
(Toka e Reve të Bardha e të Gjata).
Traktati (marrëveshja) i nënshkruar ka
dallime mes versionit anglisht dhe për-
kthimit maorisht dhe që nga viti 1840
edhe sot debatohet në lidhje me këtë,
siç i thonë, mashtrim të anglezëve. 

Që këtej vizitojmë qytetin tjetër
atraktiv në gjirin e ishujve të veriut,
Kerikeri. Kalojmë çaste të bukura në
parkun e qytetit, mes të cilit kalon lumi
i vendit me ujët e kthjellët, plot shpezë,
me një shtëpi të ndërtuar prej gurit,
ngjashëm me kullat shqiptare – kupto-
het,  pa frëngji e pika vrojtuese. 

Te Haruru Falls bëmë fotografi. U
kënaqëm me pamjen ujëvarës, stërpi-
kave si shi i imët,  prapa të cilave kri-
johej shoka e ylberit. 

Për të parë sa më shumë, rrugë-
tojmë drejt bregut perëndimor të Ishul-
lit Verior. Pamje mahnitëse: fusha,
male e kodra gjigante pafund. Tokë të
punuar pak.  Dominonin kullotat.  Në
to kullotnin lopë racash të ndryshme,
kuaj e dele. 

Me një restorant buzë detit dre-
kuam. 

Lëshohemi vendit të quajtur Wai-
poua,  ku dominojnë pyjet e ruajtura
ashtu siç kanë qenë në origjinën e tyre
në Ishullin Verior, me drurë kauri (Aga-
this australis), që tash janë në mbrojtje
të shtetit. 

Rruga me shumë kthesa dhe, për-
gjatë saj, pyjet e dendura anash; vetëm
lart shihej qielli. 

Mbërrimë te druri (kauri), ndër
drurët më të mëdhenj në botë. Druri ka
perimetrin 13.77 m. Lartësia 17.68 m.
Total lartësia me degë 51,2 m. Vëllimi
244.5 metra kub. 

Rrugës hasëm edhe në drurë tjerë të
këtij lloji,  po jo në madhësinë e tij. 

Në thellësi të pyllit bënte rojë ose
bënte punën e ciceronit një femër, e cila
fliste me pasion për pyllin, për drurin,
për legjendat që tregoheshin për drurin
mijëravjeçar. 

Në terrin e parë të mbrëmjes, të lo-
dhur dhe me mbresat nga më të mirat
për ato që pamë, mbërrimë në Auc-
kland. 

Shkruan: Armina Hamidi

Temperamenti u referohet tipareve të lindura të një personi,
që e përcakton dinamikën e rrjedhjes së proceseve men-
dore. Temperamenti është mënyra e reagimit emocional

të inividit si pasojë e ngacmimeve dhe situatave të ndryshme, që
varet nga veprimi i sistemit nervor vegjetativ. Temperamenti e
formon kryesisht karakterin e një personi, individualitetin e tij
dhe është një lloj lidhje midis trupit dhe proceseve njohëse.

Sipas mënyrës së reagimit emocional, njerëzit dallohen ndër-
mjet veti. Disa janë më shpesh të kthjellët dhe të disponuar, kra-
has të tjerëve të mrrolur dhe të padisponuar. Dikush shpejt
hidhërohet dhe hidhërimi shpejt i kalon, por dikush hidhërohet
fort dhe për një kohë të gjatë. Kjo tregon se individët dallohen
sipas temperamentit të tyre. 

Temperamenti nuk tregon vetem mënyrën e reagimit emo-
cional të individit, por edhe shpejtësinë, fuqinë dhe qëndresën e
të gjitha aktiviteteve të individit në përgjithësi.

Prandaj thuhet që temperamenti paraqet cilësinë psikike të
personalitetit,  e cila shprehet në dinamikën e veprimit të tij.

Llojet e temperamentit datojnë prej mjekut grek Hipokratit
(shek.V p. e. s),  i cili konstatoi se rol vendimtar ndaj mënyrës së
reagimit të njerëzve ka dominimi i disa llojeve të caktuara të lën-
gjeve në organizem, siç janë:  vreri, gjaku, vreri i zi, jarga - të
cilat përzihen dhe në varësi se cili lëng mbisundon, atë tempera-
ment do të ketë njeriu.

Ky supozim i Hipokratit nuk është vërtetuar, por emërtimet e
katër llojeve të temperamentit në gjuhën greke dhe latine kanë
mbetur akoma.

LLOJET E TEMPERAMENTEVE:
TEMEPERAMENTI HOLERIK  (holea – vreri),  njerëzit ho-

lerik janë lehtësisht të acaruar dhe të pabalancuar. Ata janë shumë
të lëvizshëm, deri në teprim; ndjenjat e tyre janë të forta dhe me
shkëlqim. Reagojnë shpejt, fuqishëm, me kohëzgjatje të gjatë.
Emocion kryesor e kanë hidhërimin dhe irritimin. Temperamenti
holerik prezantohet më së miri nga njerëzit që janë shumë ambi-
ciozë dhe u pëlqen të udhëheqin. Holeriku është tipi me i fortë ek-
stravert, pra janë të hapur me të gjithë. Ata gjithashtu i marrin
vendimet shpejt dhe kanë vëmendje të vazhdueshme, i mbrojnë
shumë mendimet e tyre dhe nuk futen shpejt në siklet.

Holerikët janë shumë arsyetues dhe pragmatikë; gjithashtu e
kanë shumë të zhvilluar sensin e hamendësimit dhe nuk u be-
sojnë të tjerëve shpejt. Janë mbizotërues, të paduruar, nuk qetë-
sohen lehtë, nervozohen menjëherë dhe u pëlqen të bëjnë debate.

TEMPERAMENTI SANGUIN  (sangvis – gjaku), këtu futen
njerëzit thellësisht impulsiv dhe në kërkim të kënaqësisë. Rea-
gojnë shpejt, me reaksion të dobët, që zgjat shkurt. Emocion
kryesor e kanë gëzimin dhe optimizmin. Janë persona ekspre-
sivë, entuziastë, influencues dhe kërkojne vëmendje.

Ky temperament u përket njerëzve që flasin shumë, që janë
gjithmonë me vonesë, që i harrojnë detyrimet, shtrëngohen në
bërjen e një pune dhe i bazojnë mendimet më tepër në ndjenja.
Këta individë janë të dhënë pas jetës luksoze dhe të bëjnë për-
shtypje te të tjerët. Sanguinët janë persona që shpenzojnë shumë,
që u pëlqen të shëtitin botën, duan jetë të rehatshme dhe bëjnë

gjithçka për t’i plotësuar nevojat e veta.
TEMPERAMENTI MELANKOLIK (melan hole – vreri i zi)

u përket introvertëve dhe atyre që mendojnë shumë. Për këtë
arsye ndryshe quhen “mendimtarë”. Melankoliku është një per-
son,  impulsiviteti i të cilit është i ulët; çdo përvojë në jetën e tyre
lë gjurmë shumë (ndonjëherë edhe tepër) të thellë në shpirtin e
tyre;  “melankolinë” në përdorim të përditshëm është quajtur
gjendja e trishtë, depresioni, gjendja melankolike.

Melankolikët dallohen me pavendosshmëri, vetëdyshim;
janë shumë të kujdesshëm, reagojnë shumë ngadalë, por fuqi-
shëm dhe për një kohë shumë të gjatë; nuk miqësohen lehtë, më
tepër preferojnë vetminë, shkëputen nga mjedisi që i rrethon dhe
shqetësohen shumë, madje edhe për gjënë më të vogël. Tipar
kryesor i këtij lloji të temperamentit është rritja e ndjeshmërise.

Një person i tillë reagon ashpër ndaj gjithçkaje që ndodh rreth
tij.  Për fat të keq, personat melankolikë shohin vetëm mangësi
për veten e tyre. Njerëzit e këtij lloji lodhen shpejt fizikisht dhe
emocionalisht. Ata kanë nevojë për pushim të rregullt dhe për ri-
kuperim.

Njerëzit melankolikë shpesh tërhiqen në vete. Në të njejtën
kohë,  ata janë shumë hakmarrës, nuk i harrojnë fjalët apo veprat
që u kanë shkaktuar të tjerët, megjithëse nuk bëjnë gjithmonë
konfrontime të hapura.

TEMPERAMENTI FLEGMATIK (flegma – jarga) përfaqë-
sohet më së miri nga njerëzit e qetë dhe të urtë. Varion nga ata që
kanë vëmendje të pakët  kundrejt gjërave,  deri tek ata që janë
përtacë. Flegmatikët i marrin gjërat ngadalë, janë çdoherë të qetë,
të përmbajtur, tolerantë, vëzhgues, optimistë, të sjellshëm, i fshe-
hin emocionet (janë introvertë) dhe qëndrojnë larg konflikteve.
Emocion kryesor e kanë indiferencën. Personat që kanë këtë tem-
perament janë shumë ngurrues, të pavendosur dhe të shqetësuar.
Populli për këta persona ka një fjalë të urtë: “As në të mirë nuk
gëzohen, as në të keqe nuk hidhërohen.” Flegmatikët janë pra-
nues, të afeksionuar, ndonjëherë të turpshëm dhe mbi të gjitha
preferojnë qëndrueshmëri. Për shkak të natyrës së tyre të mbushur
me frikë, pavendosshmëri dhe hezitim, janë persona që bëjnë
kompromis.

Duke pasur parasysh se temeramenti theksohet dhe ka bazë
neurofiziologjike, persona të këtillë të pastër në natyrë nuk ka.
Njerëzit janë shpesh me tip të përzier.

Përveç që temperamenti mund të përcillet, mund edhe të kon-
trollohet dhe të “edukohet”.

Për shembull, njerëzit që shpërthejnë,  mësojnë të numërojnë
deri në dhjetë; kurse të urtët - t’i intensifikojnë ndjenjat e tyre etj.

Kontrolli mbi ndjenjat dhe baraspesha emocionale janë të rën-
dësishme për sjelljen e njeriut. Gjithashtu, zbrazja nga tendosja
emotive është një kusht i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit.

(Autorja është nxënëse e vitit IV në Shkollën e Mesme të
Mjekësisë në Tetovë)

Temperamenti
Temperamenti është “një pronë e lindur
biologjike dhe gjenetike e çdo personi”. 

Në Tokën e Reve të Bardha 
e të Gjata

MBRESA UDHËTIMI
Kepi Reinga (Cape Reinge)



Shkruan: Mr. Imer Jusufi

Edukimi është një çështje thelbë-
sore në pedagogjinë islame.
Imam Al-Bejdaviu në veprën e tij

“Envaru-t-tenzili ve esraru-t-te'vil” (Dri-
tat e Zbulesës dhe interpretimi i fshehtë
i Kuranit) në komentimin e Fatihasë sjell
një definicion për edukatën dhe thotë:
"Edukimi është arritja e edukuesit deri te
përsosuria hap pas hapi.” Këto fjalë i
bëjnë jehonë tërë drejtimit të pedagog-
jisë islame në ngritjen e një personaliteti
mysliman të përsosur, me një trup të
shëndetshëm, me mendje të pjekur, me
moral të mrekullueshëm, i cili i ushqen
aftësitë e tij shpirtërore, e ngre shpirtin e
tij, i zhvillon shijen dhe dashurinë dhe i
rrit njohuritë dhe aftësitë e tij për punë,
për hulumtim etj. 

Në rrugën e përparimit të tërë umme-
tit feja është një nga nevojat themelore
të njeriut, e cila  duhet të përmbushet në
të gjitha aktivitetet e jetës. Prandaj, është
e nevojshme që besimtari të jetë i vetë-
dijshëm për fenë e tij,  të njohë rregullat
dhe ligjet e saj dhe të mendojë për ajetet
e Zotit të tij. 

Këtë e tregojnë edhe fjalët e Allahut
(xh. sh.) në suren Er-Ra'd (19),  ku thu-

het:  “A është i njëjtë ai që e di se ajo që
t’u shpall ty nga Zoti yt është e vërtetë, si
ai që është i verbër? Vetëm njerëzit e ar-
syeshëm, që kanë mendje të shëndoshë,
e kuptojnë të vërtetën.” 

Feja është, gjithashtu, një nevojë e
domosdoshme shoqërore, e cila e rregul-
lon jetën e njeriut në shumë çështjesh, siç
janë: shitblerje, dhënie dhe marrje etj.
Ajo vendos relacione të cilat e kontrol-
lojnë jetën dhe luan një rol të spikatur në
shërbim të bashkësisë  dhe ringjalljen e
saj në sfera të shumta. 

Të gjitha këto manifestohen qartë në
të gjitha parimet dhe sistemet e saj, të
Islamit në përgjithësi,  me qëllimin the-
melor:  rregullimin e relacioneve indivi-
duale dhe kolektive midis individëve dhe
krijimin e një bashkësie të shëndetshme,
e cila do ta përmbush rolin e vet në më-
nyrën më të përkryer. Domosdoshmërinë
e vendosjes së këtyre relacioneve ndër-
mjet njësive të shoqërisë e tregon Kurani
i shenjtë në suren Al-Hudzhurat (13):
“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam prej
një mashkulli dhe një femre, ju bëmë
popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete;
e, s’ka dyshim se tek Allahu më i nder-
shmi ndër ju është ai që më tepër është
ruajtur (nga të këqijat) e Allahu është i

dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo
gjë.”  

Këto qëndrime i vërteton edhe sun-
neti i Pejgamberit (s.a.v.s.). Kështu, në
një hadith i ndershmi ynë  ka thënë:
“Shembulli i besimtarëve në dashurinë,
mëshirën dhe miqësinë që kanë mes tyre
është si shembulli i trupit: kur lëngon një
organ në të, lëngon i gjithë organizmi.”
(Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi) 

Feja është një faktor kryesor në jetën
e individëve dhe të bashkësisë. Ajo e pa-
suron njeriun me besim, e ndihmon atë
ta kuptojë botën në të cilën jeton.  Një-
kohësisht,  ajo e pasuron atë me një tërësi
vlerash të vyeshme, të cilat e orientojnë
atë gjatë gjithë jetës. Kështu, feja e in-
kurajon atë të jetë i sinqertë, t’u bëjë
mirë njerëzve, të urdhërojë drejtësi dhe
bamirësi; e inkurajon atë të jetë i durue-
shëm dhe i kërkon të jetë i besueshëm,
t`i përmbushë detyrimet dhe premtimet,
e angazhon atë në veprimtari (në punë)
dhe të kërkojë furnizimin hallall; e drej-
ton atë në modesti dhe sjellje të mirë me
të tjerët etj. 

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

në Kërçovë)

Shkruan: Ismail Arsllani
(Enkas për HeR)

Sahat-Kulla e dikurshme e Tetovës, kjo emblemë e njohur
e qytetit, e cila u fashit nga faqja e dheut gati një shekull
më parë, që ishte dhe mbeti në kujtesën e qytetarëve si

një nga monumentet e rëndësishme të arkitekturës osmane, e
cila qëndronte stoike me shekuj në lagjen qendrore të qytetit, si
një trashëgimi me vlerë kulturore-historike, do t'i kthehet ba-
zamentit të vet. 

Sipas deklaratës së fundit të ministrit të Kulturës të RMV-
së, Hysni Ismaili, janë marrë zotimet se një organizatë e fuqi-
shme ekonomike TIKA dhe qyteti i Konjës nga Turqia do të
ndihmojnë në financimin e Kullës së Sahatit, që pritet të rin-
dërtohet në lokacionin e mëparshëm, pra afër Xhamisë së Sa-
hatit, e cila ka marrë emrin prej Kullës së Sahatit, sikundër që
ka marrë po këtë emër e tërë lagjja. 

Duhet kujtuar se Xhamia e Sahatit është një ndër më të vje-
trat në Tetovë, që është ndërtuar në vitin 1486 nga ana e Ab-
dulselam Muslihuddinit. Këto të dhëna janë marrë nga
mbishkrimi i varrit, i cili gjendet në oborrin e Xhamisë. Me rin-
dërtimin e Kullës së Sahatit, në një farë dore do të kompletohet
ky kompleks kulturor-historik i qytetit dhe do të kthehet imazhi
i dikurshëm atraktiv i kësaj lagjeje.

Një nismë për rindërtimin e Kullës së Sahatit është ndër-
marrë edhe më parë, madje u gjetën edhe themelet e këtij ob-
jekti emblematik dhe me peshë në fushën e arkitekturës së
vjetër osmane. Afër Kullës së Sahatit ka pasur edhe një Me-
drese, e cila është rrënuar në vitin 1926. 

Sipas historianëve, Kulla e Sahatit është ndërtuar në kohën
e Mehmet pashë Kaçanikut. Ai ka qenë mbrojtës i kufijve, ose
"serhad muhafiz", i disa nahijeve, të cilat më vonë njihen me

emrin  Vilajeti i Kosovës.
Në vakëfnamen e shekullit XVI përmendet se Mehmet

pashë Kaçaniku, përveç tjerash, ka qenë "legator" edhe i një
kulle të sahatit në Tetovë. Ky fakt i jep një rëndësi të veçantë
këtij objekti, ngase është ndërtuar me vullnetin e pashait që ka
pasur prejardhje shqiptare.
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Edukimi, një çështje thelbësore
Thuhet në Kuran:  “Vetëm njerëzit e arsyeshëm, që kanë mendje të shëndoshë, e

kuptojnë të vërtetën.”

Banka Islame për Zhvillim (IsDB)
njofton të gjithë studiuesit se për vitin
akademik 2020/2021 është hapur forma
e re e aplikimit on-line për bursë.

Të gjithë të interesuarit duhet të apli-
kojnë on-line përmes ueb-faqes zyrtare të
IsDB-së:

http://www.isdb.org/
ose direkt në linkun: https://isdbscho-

larships.smartsimple.com/s_Login.jsp…
Aplikimi mund të bëhet deri më 28

shkurt 2020.

Përparësi kanë studiuesit e zellshëm
dhe në nevojë.

Bashkësia Fetare Islame e RMV fa-
lënderon Bankën Islame për Zhvillim për
bashkëpunimin e deritashëm – bëjnë të

ditur nga Zyra për Informim e BFI të
RMV. (11 shkurt 2020)

Bursa nga Banka Islame (IsDB)
Ka dalë nga shtypi libri “Stop dukurive të shëmtuara në shoqëri” i

autorit Zekerija Idrizi. Siç tregohet në Hyrje, libri është shkruar pas bi-
sedës që është bërë me Fexhri Abdullahun nga Shemshova e Tetovës, për
të cilin autori thotë se “e njoh qysh kur kam ardhur në Berlin, në vitin
1997”. 

Në nëntitull libri ka thashethemet, shpifjen, zilinë, përçarjen dhe tra-
dhtinë, të cilat Z. Idrizi i vë në spikamë, për të dalë pastaj me shenjën
STOP – të një dijetari islam, sigurisht, jo të policit – për të kërkuar eli-
minimin e tyre “nga shoqëria shqiptare”, siç e thekson ai. Duke e kër-
kuar “insani kamilin” (njeriun e përsosur), Z. I. thotë: Nuk bën të tallemi
me njëri-tjetrin; Paragjykimet, spiunimet dhe tradhtia nuk kanë vend te
një mysliman; Zilia, sëmundje e rëndë e shpirtit; Stop autoritaritetit, për
gjithçka duhet konsultuar; Kundër përçarjes, për bashkim; Lëvizja be-
simtare në shërbim të bashkimit islamik; Myslimani nuk guxon të nda-
het nga bashkësia etj. 

Libri, i vënë tashmë në qarkullim, është botim i Rijasetit të Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV, Shkup.  (n. z.)       

TRASHËGIMI

Kulla e Sahatit do t'i kthehet Tetovës
Kulla e Sahatit,
Tetovë, para
rrënimit në vitin
1920. 

Një libër i ri nga
Zekerija Idrizi



Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka
marrë pjesë më 21 shkurt, 2020, në Mble-
dhjen e rregullt të Myftinisë së Gostiva-
rit. 

Myftinia e Gostivarit ka paraqitur Ra-
portin vjetor për vitin 2019, veçmas Ra-
portin e sadekatul- fitrit dhe të zeqatit
gjatë muajit Ramazan 1440, Raportin
rreth kurbaneve të gjalla, lëkurët e kur-
baneve dhe Haxhin, pastaj Analizën e
taksave fetare dhe të qefareteve (shpagi-
meve) gjatë vitit 2019, Analizën e anëta-
rësisë gjatë vitit 2019, Llogaritjen
përfundimtare për vitin 2019 dhe Propo-
zimbuxhetin për vitin 2020. 

Me Mbledhjen ka kryesuar h. Shaqir
ef. Fetahu, Myfti i Myftinisë së BFI-Go-
stivar.

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi me këtë rast e ka çmuar lart punën
e Myftinisë së Gostivarit dhe të kreut të
saj, duke thënë se Myftinia e Gostivarit,

si njëra prej trembëdhjetë myftinive sa ka
BFI gjithsej, ka bërë përpjekje të va-
zhdueshme që të reflektojë e të punojë
mbi bazë të mësimeve të Kuranit famë-
lartë, të Sunnetit të Pejgamberit (a. s.) dhe

të Kushtetutës së Bashkësisë Fetare
Islame të RMV. Pritjet tona – ka thënë ai
– janë që të vazhdojmë, bashkë, në këtë
rrugë dhe të presim shpërblimin nga Al-
lahu i madhërishëm.  

Nga Ylber Idrizi
(Düsseldorf, Gjermani)

Unë ika, e mbylla shtëpinë, mirëpo e
lash një dritë ndezur, një dritë që çdo
mbrëmje ta ndriçojë rrugën e qenve enda-
cakë që bredhin nëpër çdo lagje të fshatit
tim. Një dritë që mos të mendojnë se jam
shpërngulur përgjithmonë nga kjo tokë
dardane. Gjithë ato drita të tjera në shtë-
pinë time nuk janë fikur nga dëshira, nga
urrejtja apo nga kërcënimi; janë fikur,
rrjedhimisht, pas çdo nëpërkëmbje që i
është bërë popullit tim të mjerë në përgji-
thësi e në veçanti popullit shqiptar në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut.

Nuk flas vetëm për veten time,  mbase
pjesa e konsiderueshme e rinisë së zhdër-
vjelltë, me atribute të pakontestueshme,
në fshatin tim, qytetin e në shtetin tim, si
dhe mbarë kombi ynë gjithandej, abdi-
kojnë çdo ditë e më shumë duke mallkuar
veten për faktin që u dhamë bukë kur ata
ishin të uritur, për faktin që u dhamë ujë
kur ata ishin të etur, që u dhamë forcë kur
ata ishin të pafuqishëm dhe për faktin që
u dhamë besë - besëprerëve. 

Po, është shumë e vërtetë - e dhim-
bshme, por më se e vërtetë, sepse ju e ça-

kërdisët rininë, ju e rrefkëtuat edhe djalin
e dëshmorit, e dëbuat edhe jetimin, edhe
të varfrin, por edhe të pasurin. Të gjithë
ata i detyruat të shesin gjithë pasurinë,
vetëm e vetëm që kjo tokë të bëhet bokë-
rimë për të ndërtuar vila luksi.

Por, mos harroni: sikurse unë, edhe të
tjetër e kanë lënë nga një dritë ndezur në
shtëpitë e tyre. Jo se i kemi fikur të gjithë,
por jemi betuar në gjakun e dëshmorëve
që këtë tokë nuk do ta lëmë në dorën e
qerratallëkëve. Do të kthehemi pasi ju të
keni ikur nëpër dhiare dhe të strukeni në
kasollat tuaja, qoftë edhe ato milionëshe;

do të kthehemi kur për ju të thonë ‘na
ishte njëherë…’;  do të kthehemi kur pa-
sardhësit tuaj mos të kenë sëmundjen tuaj.
Atëherë do t’i ndezim edhe dritat tjera. 

Mirëpo, kam frikë nga më e keqja që
mund të ndodhë, kam frikë... Sido qoftë,
do të kthehemi,  edhe nëse pasardhësit t’i
keni helmuar, edhe nëse ata vazhdojnë
rrugën tuaj. 

Sa për mua, unë do të kthehem, por jo
për të ndezur dritat tjera.  Do të kthehem
i pikëlluar, për ta fikur edhe dritën e fun-
dit që e lash ndezur para disa viteve... (26
janar 2020)

Gostivar: Mblidhet Myftinia
Është vënë guri i themelit i xhamisë së

re në fshatin Lubin, komuna e Sarajit,
pjesë e Myftinisë së Shkupit. Më 23 janar,
2020, në nisjen e xhamisë, kanë qenë të
pranishëm: Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, myftiu i Shkupit dr. Qenan ef.
Ismaili, i Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi,
i Gostivarit h. Shaqir ef. Fetahu, i Kuma-
novës h. Abedin ef. Imeri, i Strugës h.
Salim ef. Sulejmani, i Kërçovës h. Murat
ef. Huseini,  i Shtipit (me Maqedoninë lin-
dore të Veriut) mr. Nasir ef. Rexhepi, de-
kani i FSHI prof. dr. Shaban Sulejmani,
drejtori i Medresesë Isa Beu Ibrahim
Idrizi, Kryetari i Komunës së Sarajit Ble-
rim Bexheti, zv/Kryetari i Komisionit për
Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare Fadil
Ramadani, kryetari i OH “Hilal” Mustafa
ef. Dauti, kryetari i Shoqatës së Ulemave
Rexhep ef. Ziberi, hoxhallarë të rajonit
dhe të ftuar të tjerë.

Manifestimi ka filluar me një ashere
nga hoxha Iljas Veseli, ndërsa me fjalë
rasti në emër të Këshillit iniciues është pa-
raqitur Nehat Beqiri. Fjalë përshëndetëse
kanë pasur myftiu i Shkupit, Qenan ef.
Ismaili, dhe Kryetari i Komunës së Sarajit,
Blerim Bexheti - si nikoqirë shpirtërorë
dhe administrativë. 

-Paqja, begatitë, të mirat, ndihma,

forca e Allahut të jenë gjithmonë me ne –
ka thënë Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi, në hedhjen e themeleve të xhamisë
së tretë në këtë lokalitet të banuar me
shqiptarë dhe boshnjakë. Këtë ditë ai e ka
quajtur ditë gëzimi, një kënaqësi të ve-
çantë për BFI-në, duke bërë apel për të gji-
thë në Maqedoninë e Veriut, siç ka thënë,
që të jenë solidarë me vëllezërit e tyre në
Lubin që xhamia me ndihmën e Zotit
shumë shpejt të ndërtohet. 

Në vazhdim Kryetari Sulejman ef. Re-
xhepi ka përmendur Pejgamberin islam,
Muhamedin (a. s.), i cili ka thënë: “Xha-

mitë janë bahçe të Xhenetit.” Prej sot – ka
nënvizuar Kreu i myslimanëve të Maqe-
donisë së Veriut – kjo tokë është një prej
bahçeve të Xhenetit dhe uroj që sa më
shpejt Xhamia të ndërtohet dhe të vihet në
përdorim publik.

Në BFI bëjnë të ditur që dr. Muhamed
el Metrudi është një prej sponsorëve, i cili
ka dhënë një shumë të konsiderueshme
mjetesh për ndërtimin e xhamisë në Lubin
dhe janë optimistë se donacionit të tij do
t’i shtohen edhe plot të tjerë. 

Duanë e fillimit të punës në xhaminë e
re të Lubinit, Shkup, e ka bërë myftiu i
Myftinisë së Gostivarit, h. Shaqir ef. Fe-
tahu.  

Xhami e re në Lubin

Unë ika, por e lash një dritë ndezur

Në kryeqytetin e Sllovenisë, Lubjanë
(Ljubljana), më 4 shkurt, 2020, i ka hapur
dyert për besimtarë xhamia e parë në këtë
vend, më shumë se një gjysmë shekulli
pas depozitimit të kërkesës së parë për
ndërtim. Përurimi i saj zyrtar do të bëhet
në qershor të këtij viti. Shumica dër-
rmuese e popullsisë në Slloveni është e
krishterë, me 2,5% myslimanë, sipas reg-
jistrimit të fundit të vitit 2002.

Xhamia dhe Qendra Kulturore Islame
shtrihen në një hapësirë prej rreth 13.000
metra katrorë. Ndërtimi, në formë katrore,
shkon në 24 m lartësi, ndërsa minarja në
40 m. Sipas fjalëve të myftiut Nexhat
Grabus, paraqitur para gazetarëve, ndër-
timi i xhamisë në Lubjanë është kthesë
për myslimanët në Slloveni, për shkak se
ata përfundimisht do ta fitojnë vendin e
tyre për falje e lutje, si dhe për aktivitete
kulturore e arsimore islame. Xhamia
mund të pranojë 1.400 besimtarë. Ndër-
timi i saj ka shkuar deri në 34 milionë
euro, ndërsa pjesën më të madhe e ka fi-
nancuar Katari. 

“Sa i takon xhamisë, gjithçka është
gati. Gjithçka është në vendin e vet dhe
ajo këto ditë mund të shfrytëzohet”, i ka
thënë Agjencisë Anadollia (AA) Sekretari
i Përgjithshëm i Bashkësisë Islame të Re-
publikës së Sllovenisë Nevzet Poriq
(Porić). Bëhet e ditur që iniciativa e parë
për ndërtimin e xhamisë në Lubjanë është
ngritur qysh në maj të vitit 1969.  Kërke-

sën zyrtare pushtetit ia ka dorëzuar Rei-
s’ul-Ulemaja i atëhershëm Sulejman ef.
Kemura. Bashkësia Islame e Sllovenisë
truallin e ka blerë në vitin 2008, në qendër
të qytetit, ndërsa lejen për ndërtim e ka
marrë në shtator të vitit 2013, kur edhe
është vënë guri i themelit për ndërtimin e
Xhamisë dhe të Qendrës Kulturore
Islame. (HeR)

Lubjana bëhet me xhami
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