Vetëm Ezan...
KOMUNIKATË PËR OPINION
Bashkësia Fetare Islame e RMV, e nxitur nga situata e
përgjithshme që u krijua në vend nga përhapja e pandemisë
së shkaktuar nga virusi Korona, nxjerr këtë:
VENDIM
1. Pezullohet falja e namazit të organizuar me xhematë
nëpër xhamitë e vendit, por myezinët janë të detyruar të
thirrin ezanin nëpër xhami në çdo kohë të namazit.
2. Pezullohet falja e namazit të xhumasë nëpër të gjitha
xhamitë e vendit dhe për këtë besimtarët islamë e kanë për
obligim që në shtëpitë e tyre të falin namazin e drekës.
3. Në raste se kemi xhenaze si pasojë e koronavirusit, ceremonia e varrimit të xhenazes bëhet nga organet kompetente, të përgatitura me mjetet e duhura, kurse falja e
namazit të xhenazes dhe ceremonitë tjera sipas sheriatit
islam bëhen pasi të bëhet varrimi. Kjo rregull vlen edhe për
ato kufoma që eventualisht vijnë nga jashtë vendit.
** Ky vendim është detyrues deri në krijimin e kushteve
dhe rrethanave të përgjithshme, që do të mundësojnë që BFI
të marrë vendim tjetër.
REKOMANDIME
1. Bashkësia Fetare Islame u rekomandon besimtarëve
islamë që t’u largohen të gjitha tubimeve masive.
2. Bashkësia Fetare Islame gjithashtu u rekomandon besimtarëve islamë që të jenë të qetë dhe, duke u mbështetur
në besimin e tyre, të ndjekin udhëzimet e njerëzve kompetentë, të mos bëhen viktima të panikut të panevojshëm,
sepse paniku është më i dëmshëm se vetë virusi dhe mund
të shkaktojë pasoja të paparashikueshme.
ARSYETIME
Për të arsyetuar këtë vendim dhe këto qëndrime të BFI
të RMV, po i paraqesim përpara opinionit disa nga argumentet tona për këtë vendim e që mbështeten në parimet
fetare islame.
1. Ajeti kuranor ku Allahu (xh. sh.) thotë: “dhe mos e sillni veten tuaj në shkatërrim, por bëni mirë; se Perëndia me të
vërtetë i do bamirësit”. (El-Bekare: 195)

2. Hadithi i Pejgamberit (a. s.), ku thotë: “Nëse në një
vend bie ndonjë epidemi, ata që janë brenda atij vendi nuk
guxojnë të dalin prej aty, kurse ata që janë jashtë nuk guxojnë
të udhëtojnë në atë vend.”
3. Ruajtja e shëndetit është detyrim islam, sepse të gjitha
obligimet tjera islame janë në shërbim të ruajtjes së shëndetit.
4. Rregulla që buron nga jurisprudenca islame është:
“Preventiva është më e mirë sesa mjekimi.”
5. Po ashtu, sipas jurisprudencës islame, veprimet dhe
vendimet të cilat merren nga shumica, vlejnë dhe duhet të
aplikohen nga të gjithë. Në këtë drejtim, meqë epidemia e
virusit Korona po përhapet masivisht dhe masat që po ndërmerren në drejtim të frenimit të tij ndërkombëtarisht janë
bërë unanime, BFI del në përkrahje praktike të vendimeve
të përbashkëta.
6. Në rastet kur ekzistojnë dilema të çfarëdo lloj natyre,
vendimi i institucionit dhe i organeve kompetente është përfundimtar dhe i shuan të gjitha dilemat.
Bashkësia Fetare Islame e RMV
Reis’ul-Ulema,
h. Sulejman ef. Rexhepi
(17.03.2020)

Falënderim për BFI-në
Në emër të Shtabit Koordinues për Kriza dua t’i
shpreh falënderim Bashkësisë Fetare Islame dhe
kreut të saj, Sulejman ef. Rexhepi, për vendimet
dhe mesazhet e urta dhe shumë dobiprurëse që i
bënë sot, e që do të kontribuojnë dukshëm në me-
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naxhimin më të shpejtë të pandemisë dhe kthimin
e jetës normale në vend – ka shkruar z. Bujar
Osmani në emër të Shtabit Koordinues për Kriza
në Facebook
(17 mars 2020, 4:03 MD).

EDITORIAL

Në pritje të Ramazanit
Para nesh është muaji i Ramazanit, i cili sipas takvimit (kalendarit) sivjet fillon më 24 prill dhe përfundon më 23 maj. Pa dyshim, një lajm i mirë, pas lodhjes nga paniku i krijuar nga koronavirusi (Covid-19),
me të cilin po ballafaqohemi jo vetëm ne, por i gjithë rajoni dhe e tërë bota.
I lumtur është secili besimtar, respektivisht secila familje që edhe një herë do ta përjetojë ardhjen e mikut
të tyre më të dashur - të muajit të Ramazanit. Pra, edhe një herë u jepet rasti që t`i përjetojnë begatitë e këtij
muaj, në të cilin u shpall Kurani famëlartë, udhërrëfyesi i vërtetë i njerëzimit, pavarësisht përkatësisë së tyre
racore e gjinore apo vendbanimit të tyre, duke e përjetuar kënaqësinë e ibadetit të quajtur agjërim, përmes të
cilit besnikëria dhe sinqeriteti i çdo besimtari vihet në sprovë.
Me rastin e pritjes së Ramazanit, është e zakonshme që të bëhen përgatitje të llojllojshme, që sa më mirë
të pritet dhe të përcillet miku ynë. Në radhë të parë, përpos mirëmbajtjes së pastërtisë personale, përgatitje
do të bëhen në pastrimin e ambienteve tona, qofshin të banimit ose të punës, si dhe në pastrimin e xhamive,
ku do të bëjmë ibadetin. Duhet të përgatitemi shpirtërisht dhe fizikisht për një regjim të ri të ushqimit, sepse
miku që po na vjen dëshiron prej nesh që të ushqehemi natën, ndërsa ditën, përmes agjërimit, ta adhurojmë
Krijuesin tonë, të tregojmë
besnikërinë tonë të vërtetë
ndaj Tij.
Ramazani është rast ideal për disiplinimin e
Duke marrë parashpirtit, për rritjen e devotshmërisë, për
sysh vlerat e mëdha që ka ky
muaj, ne si besimtarë, pavarëpërforcimin e modestisë, vetëmohimit, maturisë,
sisht vështirësive në të cilat
bujarisë, çiltërisë, ﬁsnikërisë dhe humanitetit. Pra,
mund të hasim gjatë agjëritë mos e humbim këtë rast pa e shfrytëzuar!
mit, me zemër këtij muaj i
shprehim mirëseardhje në
Andaj, gjatë këtij muaj të bëjmë kontroll më të
mesin tonë. Pra: mirë se erdhe
shtuar, duke ﬁlluar nga vetvetja, nga familjet
muaj i dritës, muaj i adhuritona, nga të afërmit tanë e kështu me radhë. Në
mit, muaj i ngjarjeve të
shumta të historisë islame!
përpjekjet tona për të ndryshuar gjendjen për një
Ardhja jote është begati për
lumturi dhe begati më të madhe, me siguri edhe
ne, është dhuratë, para se të
ndihma e Allahut (xh. sh.) nuk do të mungojë.
gjithash, për ata që dinë të
shfrytëzojnë të mirat e këtij
muaj, gjatë të cilit mëshira
dhe begatitë e Allahut (xh. sh.) janë më afër njeriut.
S`ka dyshim se ardhja Ramazanit është edhe rast i mirë për të bërë kthesë kah e mira, duke u larguar prej
të keqes; kthesë kah paqja, duke i lënë zënkat dhe ngatërresat; kthesë kah mirëqenia dhe humaniteti, duke u
ikur egoizmit dhe veseve të tjera të këqija; kthesë kah dashuria e toleranca, duke u larguar nga konfliktet dhe
urrejtjet - rast i mirë për të zgjatur dorën e pajtimit, dorën e mirësisë, dorën e njerëzisë dhe të humanitetit,
për të bërë të mundur që edhe i brengosuri ta përjetojë lumturinë, i varfri pasurinë, i sëmuri shëndetin etj.
Gjithashtu, është rast i mirë për t`u zgjuar nga “gjumi” i gafletit të gjithë ata që janë të pakujdesshëm, para
së të gjithash për vetveten, duke e humbur kohën dhe jetën në veprime dhe aktivitete të pavlera, të kota - si
për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër.
Ramazani është rast ideal për disiplinimin e shpirtit, për rritjen e devotshmërisë, për përforcimin e modestisë, vetëmohimit, maturisë, bujarisë, çiltërisë, fisnikërisë dhe humanitetit. Pra, të mos e humbim këtë
rast pa e shfrytëzuar! Andaj, gjatë këtij muaj të bëjmë kontroll më të shtuar, duke filluar nga vetvetja, nga familjet tona, nga të afërmit tanë e kështu me radhë. Në përpjekjet tona për të ndryshuar gjendjen për një lumturi dhe begati më të madhe, me siguri edhe ndihma e Allahut (xh. sh.) nuk do të mungojë.
Në fund, Redaksia e revistës “Hëna e Re” të gjithë lexuesve ua uron ardhjen e muajit Ramazan, me dëshirë që sa më lehtë ta kalojnë. Urime dhe na qoftë i begatë muaji Ramazan!
Q. Osmani

Hëna e Re
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Korona,
përballje me vetveten
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PËR GJENDJEN E JASHTËZAKONSHME
SPASOVSKI TAKON DREJTUESIT E KOMUNITETEVE FETARE
EF. REXHEPI: “NDIQET SITUATA”
XHAMITË RESPEKTOJNË APELIN
PUSHON MËSIMI NË MEDRESE DHE NË FSHI
MBLEDHJE E RREGULLT E MYFTINISË SË TETOVËS
MËSIMI I XHAMISË REFLEKTOHET KUDO NË JETËN E PËRDITSHME
AMBASADORI I EGJIPTIT VIZITON BFI-NË
REISI TAKON AMBASADORIN E TURQISË NË SHKUP
FILLON PROJEKTI ,,KOMPLEKSI ABT"
NËSE PAK ËSHTË TOKA, HAPET EDHE QIELLI...
MREKULLI HYJNORE DHE KTHESË HISTORIKE
REISI: ISRA JA DHE MIRAXHI, MREKULLI DHE ADHURIM
‘KIMIA’ ME MIRËNJOHJE PËR REISIN
GËZUAR 7 MARSI!
NË DOKTORIMIN E BEHAR DEHARIT
TAKIM ME XHEMATIN E LAGJES DRAÇEVË
“TOP” NË TOPHANË
STUDENIÇANI EDHE ME NJË XHAMI
TELEGRAM NGUSHËLLIMI
BFI NË NGUSHËLLIME NË RRAMANLI
PËR ÇDO VIT, VEÇ PËRPARA
MYSLIMANET, ME ROLE TË FORTA NË SHOQËRI
LËVIZJE PËR EVROPËN
SIGURIMI SI SISTEM DHE SIGURIMI SI KONTRATË
KORONAVIRUSI, NJË EPIDEMI GLOBALE
48 RASTE ME KORONAVIRUS; MBI 35 PO TESTOHEN
GARAT E PARA KURANORE 2020

Për gjendjen e jashtëzakonshme
Sonte, një pjesë e Rijasetit të BFI të
RMV, në një mbledhje urgjente, në të
cilën mori pjesë me diskutimet e veta
edhe Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, u analizua gjerësisht vendimi i
Presidentit të RMV, z. Stevo Pendarovski, për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në vend, në kohëzgjatje prej
tridhjetë ditësh, për shkak të pandemisë
së shkaktuar nga virusi Covid 19.
Konstatimi unanim që doli nga kjo
mbledhje e Rijasetit të BFI-së është se ai,
bashkë me
Reis’ul-Ulemanë, përkrahin çdo iniciativë dhe vendim institucional që shkon në interes të përbashkët të
popullit të Maqedonisë së Veriut, pa
marrë parasysh përkatësinë nacionale dhe
fetare.
Në këtë drejtim, vendimi i Presidentit
të RMV, z. Pendarovski, u vlerësua se
është marrë për të mbrojtur shëndetin e
popullatës, gjë e cila në këto kohë të përhapjes së virusit vdekjeprurës Covid 19
është dhe mbetet prioritet në angazhimin

e të gjithë neve.
Në mbledhje po ashtu u tha se BFI e
RMV, edhe pse do të jetë dukshëm e
dëmtuar nga masat e jashtëzakonshme,
do angazhohet maksimalisht për të qenë
krah i fuqishëm në luftën kundër epidemisë, por njëkohësisht shpreson dhe pret
mirëkuptimin dhe solidaritetin e shtetit në
këtë situatë të krijuar.
Mbledhja e Rijasetit të BFI të RMV

përfundoi me qëndrimin se Institucioni i
vetëm fetar islam në vend u dëshiron sukses dhe mbarësi vendimeve të Qeverisë
të RMV dhe Presidentit të shtetit, që janë
në funksion të tejkalimit të krizës në të
cilën po gjendemi, por gjithashtu BFI e
RMV është dhe do mbetet përkrahëse e
parezervë e funksionimit të shtetit juridik, ku shpreson se do të jetë edhe në
praktikë shtet juridik. (18.03.2020)

Spasovski takon drejtuesit e
komuniteteve fetare

Kryetari i Qeverisë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski,
i shoqëruar nga drejtori i Komisionit për
Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe
Grupet Religjioze, Darijan Sotirovski, u
takua me krerët e bashkësive fetare në
vend: të Kishës Ortodokse Maqedonase
- Kryepeshkopata e Ohrit, Kryepeshkopin e Ohrit dhe të Maqedonisë Imzot Stefani; Kryetarin e Bashkësisë Fetare
Islame, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi; Ipeshkvin dhe ekzarkun e
Strumicës - të Shkupit të Kishës Katolike, Kiro Stojanov; dhe Kryetarin e Kishës Metodike Ungjillore, Emil Zaev.
Në takim janë përshëndetur masat

dhe hapat që i ndërmerr Qeveria në ballafaqimin me virusin Korona, në drejtim
të mbrojtjes efikase të shëndetit të qytetarëve.
I është shprehur falënderim Kryeministrit Spasovski për hapjen dhe për bashkëpunimin dhe është shprehur
mbështetja e fortë për të bërë gjithçka të
mundshme për trajtimin e situatës.
Kryeministri Spasovski i ka informuar kryetarët e bashkësive fetare për të
gjitha informatat e rëndësishme rreth
masave që i ndërmerr Qeveria për
mbrojtjen e shëndetit të të gjithë qytetarëve, si prioritet kulmor.
Krerët fetarë, në këtë kuadër, e kanë

informuar Kryeministrin për masat që
ata i ndërmarrin për mbrojtje më të
madhe të besimtarëve.
Në takimin janë shqyrtuar mundësitë
për mbrojtje maksimale të besimtarëve.
I përbashkët është qëndrimi se shëndeti i qytetarëve është prioritet kulmor
dhe se të gjithë në shtet, duke i përfshirë
dhe bashkësitë fetare dhe besimtarët,
duhet të jenë në nivel të përgjegjësisë,
me qëllim që të kontribuohet për pengimin e përhapjes së mundshme të sëmundjes dhe pasojave të padëshiruara.
Burimi:
https://vlada.mk/node/20543?ln=sq
(16.03.2020 - 22:32)
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Ef. Rexhepi: “Ndiqet situata”
Kreu i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema Sulejman ef. Rexhepi, në një
prononcim ekskluziv për TV Alsat-M
theksoi se Bashkësia Fetare Islame e
ndjek nga afër situatën me virusin Korona dhe se i respekton rekomandimet e
Ministrisë së Shëndetësisë. Ai me këtë
rast nënvizoi se namazi i xhumasë duhet
të falet në objekt fetar, në xhami, derisa
vaktet tjera sugjeroi që besimtarët t’i
kryejnë në mënyrë individuale nëpër
shtëpitë e tyre.
“Në një konkluzion të Ministrisë së
Shëndetësisë theksohet se çdo vend publik ku mund të takohen mbi 1 mijë vetë,
aty ekziston mundësia që diçka të përvidhet dhe të përçohet sa i përket virusit
Korona. Nëpër xhamitë tona mund të
ketë maksimalisht 100, 200, 300 persona
që e falin xhumanë. Sa u përket vakteve
tjera, preferenca jonë është: ato besimtarët më tepër duhet t’i kryejnë në shtëpi,
në mënyrë individuale. E gjithë puna
është te namazi i xhumasë, i cili patjetër
e ka të falet në objekt publik dhe i udhëhequr.

“Dhe, ajo që dua të theksoj me këtë
rast, nuk duhet askush ta vret mendjen se
nëpër xhami ekziston ndonjë mundësi e
përhapjes së virusit. Komplet xhamitë
masën e dezinfektimit e kanë të përditshme”, u shpreh Sulejman Rexhepi,
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Megjithatë, mbyllja e plotë e xhamive, sipas Reisit, do të shkaktonte panik

te qytetarët.“Ne, nëse si BFI dalim me
qëndrimin që t’i mbyllim xhamitë, së pari
fetarisht nuk është në rregull, islamikisht
nuk është në rregull dhe mua më krijon
përshtypjen se ne atëherë e kultivojmë
çështjen e panikut - e kultivimi i panikut
është më i keq se virusi Korona”, deklaroi Sulejman Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut. (12.03.2020)

Xhamitë respektojnë Apelin
Xhumaja e parë, pas shpalljes së pandemisë së virusit Korona (Covid-19), në të gjitha xhamitë e Bashkësisë Fetare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut ka kaluar me dezinfektimin e xhemateve në hyrje dhe në dalje të objektit fetar islam,
në përputhje me Apelin e Kryetarit të BFI-së, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, dhe të institucioneve shëndetësore të
vendit për masa parandaluese kundër sëmundjes së paraqitur
në nivel botëror. Më parë, në të gjitha xhamitë kishin filluar
edhe dezinfektimet e përgjithshme.
Siç dihet, BFI ka dalë me disa letërqarkore në lidhje me
këtë problem, ndërsa kreu i myslimanëve të RMV, h. Sulejman
ef. Rexhepi, para gazetarëve është deklaruar se “dita e xhuma
duhet të falet në objekt fetar, në xhami”, duke sugjeruar që
“vaktet tjera besimtarët t’i falin nëpër shtëpitë e tyre”.
Ajo që dua të theksoj me këtë rast, nuk duhet askush ta vret
mendjen se nëpër xhami ekziston ndonjë mundësi që mund të
përhapet virusi. Komplet, xhamitë masën e dezinfektimit e
kanë të përditshme - i ka thënë ai medias në Shkup një ditë më
parë.
Reis’ul-Ulemaja po ashtu ka nënvizuar se “mbyllja e plotë
e xhamive do të shkaktonte panik te qytetarët”.
Nga Kabineti i Kryetarit të BFI-së janë optimistë se në të
13-të myftinitë, në të gjitha xhamitë, do të bëhet kujdes maksimal që të ruhen besimtarët nga pranimi apo shpërndarja eventuale e virusit Korona.
Në traditën islame është kujdesi për higjienën personale
dhe të rrethinës – siç është marrja e avdesit, gusllit etj. – meg6
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jithatë besimtarët e kanë për obligim që në rrethana të jashtëzakonshme vetë ta ngrenë nivelin e mbajtjes së pastërtisë dhe
zhvillimin e riteve fetare gjithnjë ta bëjnë konform mësimeve
nga Kurani i shenjtë, Sunneti i Pejgamberit (a. s.) dhe Kushtetuta, ligjet dhe rregulloret që ka BFI si institucion fetar islam
në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Po ashtu, nëpër të gjitha xhamitë, në këtë xhuma, 13 mars,
2020, është bërë lutje që kjo sëmundje sa më shpejt t’i hiqet
njerëzimit dhe të gjithë njerëzit, pavarësisht besimeve të tyre,
të jenë në qetësi me veten dhe me Zotin.

Pushon mësimi në Medrese dhe në FSHI
Përmes një Letër qarkore, Reisi ka rekomanduar ndërprerjen e mësimit në Medresenë Isa Beu dhe në Fakultetin e
Shkencave Islame në Shkup. Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi më 10
mars, 2020, ka urdhëroi pushimin e mësimit në kohëzgjatje prej dy javësh, si
masë parandaluese dhe mbrojtëse të nxënësve dhe arsimtarëve nga ndonjë infektim eventual, në kuadër të paraqitjes së
virusit Korona.
Organet e BFI në RMV, sipas rekomandimit të Reis’ul-Ulemasë duhet në
vazhdimësi ta përcjellin situatën në vend
dhe të veprojnë konform situatave të këtilla – thuhet në Njoftim.
Me këtë rast, Reisi ka apeluar për ve-

prim dhe sjellje vigjilente të të gjithë besimtarëve myslimanë; njëkohësisht,
duke iu shmangur thashethemeve dhe

lajmeve të rrejshme që po plasohen në
opinion lidhur me situatën e krijuar në
vend.

Mbledhje e rregullt
e Myftinisë së Tetovës
Myftinia e Tetovës e Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë
së Veriut ka mbajtur mbledhjen e saj të
rregullt më 12 mars, 2020, me një rend
dite prej katër pikësh: Raporti i Myftinisë së BFI të Tetovës për vitin 2019;
Planprogrami i punës për vitin 2020;
Llogaria përfundimtare e Myftinisë së
BFI-së Tetovë për vitin 2019; dhe Plani
financiar i Myftinisë së BFI Tetovë për
vitin 2020. Me mbledhjen ka kryesuar
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, prof. dr.
Qani ef. Nesimi.
Mbledhjen e rregullt të Myftinisë së
Tetovës e ka nderuar, me prezencë,

Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, me bashkëpunëtorë, nga Rijaseti. Në përshëndetjen që i
ka bërë Mbledhjes së rregullt të Myftinisë së Tetovës, h. Sulejman ef. Rexhepi
e ka çmuar lart punën e “njërës prej 13
qelizave të BFI-së”, sa ka gjithsej myftini Bashkësia Fetare Islame e RMV.
Kohët janë të vështira, xhemati duhet të
bëjë kujdes kudo që ndodhet, në cilëndo
xhami që falet, kështu që me izën e Zotit
të gjitha do t’i lëmë prapa pa asnjë qeder.
Puna e myftinive me më shumë xhematë
është e ndërlikuar, por e lumtur kur i
sheh rezultatet dhe Myftinisë së Tetovës

nuk i kanë munguar rezultatet – ka thënë
i pari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
h. Sulejman ef. Rexhepi.
Të gjithë pjesëmarrësit në Mbledhjen e rregullt të Myftinisë së Tetovës
kanë rënë dakord për të gjitha çështjet e
diskutuara, gjithnjë të gatshëm për të
qenë sa më pranë librit të shenjtë, Kuranit fisnik, Sunnetit të Pejgamberit (a.
s.) dhe Kushtetutës së BFI të RMV. Në
këtë frymë ata, aty, kanë premtuar se në
të ardhmen do të shënojnë edhe rezultate të tjera, të reja, që do të jenë në vijimësi të punës së Myftinisë së Tetovës
në tërësi.

Hëna e Re

7

KREUZLINGEN TG, ZVICËR

Mësimi i xhamisë reflektohet kudo
në jetën e përditshme
Më 23 shkurt 2020, Drejtori për Diasporë i Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
dr. Selver Xhemaili, ka marrë pjesë në
Koncertin e organizuar nga xhamia shqiptare “Hëna e Re” në Kreuzlingen, Zvicër,
koncert i cili ndërlidhet me shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe tashmë është
shndërruar në koncert tradicional.
Xhemaili pasi ka përshëndetur të pranishmit në emër të BFI-së dhe të Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, mes
tjerash ka theksuar:
- Jemi në një manifestim me karakter
kulturor, fetar e social, të organizuar nga
xhamia “Hëna e Re”, përkatësisht nga
kryesia dhe imami i nderuar i saj. Nga vetë
fakti që një organizim i këtillë, tashmë tradicionalisht buron nga Xhamia, do të thotë
se ajo që zhvillohet, që kultivohet në
xhami, është me baza të shëndosha dha ka
mundësi të bartet edhe në sfera të jetës së
përditshme.
Xhamia është një vatër e cila shpirtërisht na bashkon, na afron, na pajton,
madje edhe na e ushqen shpirtin dhe zemrën. Ndërkaq, me çka është e mbushur
zemra, ajo derdhet dhe shfaqet në të folur,
në art, në lëvizje dhe në veprim. Është bukuri e veçantë kur mësimi i xhamisë reflektohet kudo në jetën e përditshme.
Janë dy segmente kryesore që mësimi
i xhamisë na mundëson t’i instalojmë dhe
zhvillojmë në zemrat dhe karakterin tonë:

1. Segmenti vertikal, apo lidhja tokë
qiell, krijesë - Krijues, Njeri–Perëndi dhe
këtë lidhje e ndërtojmë me besim/iman.
Ushqimi kryesor i kësaj lidhje është shpallja
hyjnore, përkatësisht mësimi i ardhur nga
qielli. Me reflektim të jashtëm: adhurimin/ibadetin, lutjen që e bëjmë vetëm për hir
të Allahut Madhëriplotë. Ngaqë, nuk ngrihet
nga toka asgjë që nuk ka rënë nga qielli.
2. Segmenti horizontal, apo lidhjet dhe
raportet krijesë-me krijesat tjera. Njerinjeri, individ-shoqëri. Edhe ky segment sigurisht që ndërtohet i fortë, pas lidhjes së
shëndoshë me Zotin e Madhërishëm.
Ngase, “nëse ti e do veten, duhet ta dashurosh edhe Krijuesin tënd; e, kur të dashurohesh te Krijuesi, ti do t’i duash edhe
krijesat e Tij” (Mevlana). Pra, një segment

na lidh me Zotin, që njerëzoren tonë e
mban stabile dhe segmenti tjetër na lidh me
shoqërinë. Mu si kompasi: ne njërën
këmbë e kemi të ngulur në fe, ndërsa
këmba tjetër i shëtit shtatëdhjetë e dy besime e mendime. Prandaj tubimi në kësisoj manifestimesh reflekton këto vlera që i
ndërtojmë në xhami. Dhashë Zoti që këto
mësime, këto vlera, të dominojnë gjithnjë
në karakterin, sjelljen dhe veprimet tona të
përditshme kudo qofshim.
Allahu i shpërbleftë organizatorët, në
veçanti ideatorin e këtyre aktiviteteve,
imamin e nderuar – ka thënë Drejtori për
Diasporë i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, dr. Selver Xhemaili, në çelje të Koncertit islam më 23 shkurt 2020, në Kreuzlingen TG, Zvicër.

Ambasadori i Egjiptit viziton BFI-në
Halid Amare, ambasadori i porsaemëruar i Egjiptit, rezident në Sofje të
Bullgarisë e që përfshin edhe Maqedoninë e Veriut me aktivitetin e vet diplomatik, vizitoi sot, në selinë e BFI-së,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.
Me këtë rast, Reis’ul-Ulema i BFI e
njoftoi ambasadorin Amare me organizimin dhe aktivitetet e BFI të RMV dhe, njëkohësisht, bëri një prezantim më të gjerë të
gjendjes së myslimanëve të vendit.
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi dhe Ambasadori Amare u pajtuan
se bashkëpunimi i ndërsjellë tradicional
mes BFI të RMV dhe institucioneve shtetërore të Egjiptit duhet thelluar edhe më
tej, përfshi këtu edhe krijimin e kushteve
më të volitshme për studentët tanë që dë8
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shirojnë të studiojnë në universitetet e
Egjiptit, e të cilëve ky shtet mik do t’u
ndajë bursa adekuate.

Në fund, Reis’ul-Ulemaja i dhuroi
logon e BFI së Ambasadorit në shenjë
mirënjohje. (11.03.2020)

Reisi takon Ambasadorin e Turqisë në Shkup
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka
pritur më 5 mars, 2020, Ambasadorin e
Republikës së Turqisë në Shkup, z. Hasan
Mehmet Sekizkök. Me këtë rast, të dy bashkëbiseduesit janë ndalur në temat që
kanë të bëjnë me bashkëpunimin e BFIsë dhe Republikën e Turqisë. Ata, po
ashtu, e kanë çmuar lart ruajtjen e paqes
dhe të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve
kudo në botë pa dhunë, pa luftë – gjithnjë
në frymën paqësore të Islamit.
Në vazhdim të këtij takimi – bëhet e
ditur nga Kabineti i Reis’ul-Ulemasë –
priten edhe takime të tjera, gjithnjë në të
mirë të thellimit të marrëdhënieve të
shkëlqyera të BFI-së me Ambasadën
Turke dhe me Republikën e Turqisë.
Nga Kabineti i Kryetarit të BFI-së po
ashtu është bërë e ditur se Reis’ul-Ulema
h. Sulejman ef. Rexhepi u ka drejtuar
Qarkore të 13 Myftinive (nr. 03-109), që
më 6 mars 2020, ditën e premte, në na-

mazin xhumasë, në të gjitha xhamitë në
territorin e RMV në mënyrë kolektive të
bëhet dua për dëshmorët e rënë në Betejën
e Idlibit, Siri.

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi në ndarje i ka dorëzuar Logon e
Artë të BFI-së Ambasadorit turk Hasan
Mehmet Sekizkök.

Fillon projekti ,,Kompleksi ABT"
Më 11 mars, 2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, ka pritur në Rijaset drejtorin e TIKA-s për Maqedoninë e
Veriut, z. Ajtekin Ajdin (Aytekin
Ayden).
Drejtori i Agjencisë Turke për Koordinim e ka informuar me këtë rast Reisin
për punët që janë duke i zhvilluar në

vend, me theks të posaçëm për përgatitjen e Projektit të restaurimit të Kompleksit Arabati Baba Teqe në Tetovë
(ABT), i cili – është thënë në takim është në përpilim e sipër dhe se së
shpejti do të fillojnë edhe punët në terren. Në takim ka qenë i pranishëm edhe
z. Mehmet Selmani, drejtor i Qendrës
për Konservim dhe Restaurim të RMVsë, i cili i ka përshkruar fazat e projektit

të “Kompleksit ABT”.
Në fund, Kryetari i BFI-së, Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka falënderuar mysafirët, duke u shprehur i
gatshëm për të vazhduar dhe për të thelluar bashkëpunimin për të ruajtur kulturën islame, gjithnjë në interes të
besimtarëve islamë dhe të institucionit
të BFI-së dhe të institucioneve gjegjëse
nga RMV dhe Republika e Turqisë.
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Korona, përballje me vetveten
Ballafaqimi me virusin Korona është sprovë, përpara së cilës jemi
gjendur, të cilën do ta sﬁdojmë vetëm me mençuri, me disiplinë,
kujdes dhe solidaritet - veti dhe karakteristika këto të pëlqyera
nga Krijuesi, e që janë pjesë esenciale e parimeve islame.

Shkruan
H. Sulejman ef. Rexhepi

anë interesante qëndrimet tona ndaj pandemisë që shkaktoi Korona nëpër botë e
që patjetër do të na sulmojë edhe neve në
ditët që kemi përpara. “Na ka ardhur virusi
Korona”, quhet kënga që po bëhet hit në rrjetet sociale e të cilën dy rapsodë, Vëllezërit
Lleshi, e kanë plasuar këto ditë si një përgjigje humoristike ndaj situatës që po krijohet nga përhapja e Covid 19. Kjo këngë
dëshmon se paniku nuk e mbisundon qenien
tonë dhe kjo është një gjë shumë pozitive në
rastet e katastrofave sikur kjo që po na afrohet.
Por, shikuar përtej këngës së dy rapsodëve, nuk ka dyshim që të gjithë ne jemi të
detyruar e të obliguar, edhe fetarisht, në mënyrë shumë serioze dhe metodike të bëjmë
çmos për të penguar përhapjen e virusit vdekjeprurës, të mbrojmë veten, familjet dhe shoqërinë nga pasojat të cilat mund të shkaktojnë
kaos e të marrin shumë jetë njerëzish. Italia,
një shtet shumë më i pasur e më i pajisur për
luftë kundër epidemive, thjesht u zhyt në kolaps dhe po e paguan shtrenjtë pikërisht, më
duket mua, qëndrimin mospërfillës të qytetarëve të vetë. Së këndejmi, kolapsi i saj duhet
të jetë mësim për ne që po presim sulmin e virusit Korona!
Në këtë shkrim, kuptohet, unë nuk pretendoj të merrem me çështjet profesionale të luftës për parandalimin e kësaj epidemie. Për
këto gjëra kemi mjekët, kemi epidemiologët
dhe kemi eksperiencat e të tjerëve që u goditën para nesh e disa, si rasti i Kinës, edhe po
e frenojnë atë.
Është evidente se emergjenca e krijuar nga
koronavirusi po godet fuqishëm në Evropë
dhe ne nuk dimë se çfarë përmasash mund të
marrë kjo pandemi. Por, dëshiroj t’u sjell në

J

10

Mars 2020 | Rajab - Sha’ban 1441

vëmendje njerëzve tanë se gjithnjë e më
shumë po paraqiten në opinion e në rrjetet sociale individë që s’kanë kurrfarë kualifikimesh dhe as njohuri specifike, të cilët me
deklaratat e tyre vetëm po shkaktojnë shqetësime shtesë dhe po i çorientojnë njerëzit.
Pra, çështja e koronavirusit, si edhe masat
që duhet të ndërmerren, janë në duart e ekspertëve. Ajo që ne duhet ta dimë, e për ç’ gjë
duhet të jemi të vetëdijshëm, është se ai nuk
mund të ndalet, andaj duhet të ndihmojmë në
çdo mënyrë përpjekjet e institucioneve shëndetësore për ta frenuar dhe njëkohësisht për
t’u ofruar ndihmë e kujdes pacientëve eventualë. Udhëzimet që vijnë nga shkencëtarët
dhe ekspertët janë orientuesit e vetëm në këtë
luftë, të cilën njerëzimi do ta fitojë. Kuptohet, me vullnetin e Allahut të Madhërishëm,
me besimin dhe me mbështetjen tek Ai.
Sidoqoftë, ballafaqimi me virusin Korona
është sprovë, përpara së cilës jemi gjendur, të
cilën do ta sfidojmë vetëm me mençuri, me
disiplinë, kujdes dhe solidaritet - veti dhe karakteristika këto të pëlqyera nga Krijuesi, e
që janë pjesë esenciale e parimeve islame.
Njerëzimi gjendet përpara një testi të cilit i
shtrohen edhe njerëzit, edhe ekonomia, kurse
parakushti për të mbijetuar këtë shok është
bashkëveprimi.
Në përmbyllje, dëshiroj të theksoj se qëndrimet e Islamit nuk dallojnë shumë nga preferencat e shkencëtarëve seriozë që po e
luftojnë këtë epidemi, andaj edhe unë, edhe
BFI e RMV i përkrahim ato dhe apelojmë që
të gjithë njerëzit tanë t’u përmbahen me përpikëri masave emergjente që po ndërmerren
në vend. Duke i zbatuar ato, dhe kurrsesi
ndryshe, do të pengohet katastrofa e mundur
që po na kërcënon.

Sa u përket gojëkëqijve dhe
atyre që janë të zhytur në mjerimin e vet, që përpiqen që BFI-së
t’ia veshin kinse paska harruar
parimet e pejgamberit Muhamed
lidhur me situatat e ndera, nuk
kam pse i komentoj, sepse vijnë
nga komentues që rastësisht ose
me ndonjë qëllim të fshehtë po
kyçen në këtë problematikë.
“Mosreagimi” në kohë, si edhe
“mosndërmarrja e masave” përkatëse për t’i animuar besimtarët
myslimanë, që po plasohen medieve, mendoj se s’meritojnë përgjigje. Kjo, sepse ekzistojnë
komunikatat dhe njoftimet tona
zyrtare lidhur me mbrojtjen nga
epidemia, ekziston urdhri im për
të pushuar Medreseja dhe FSHI
aktivitetet e veta, që janë konform udhëzimeve të Ministrisë së
Shëndetësi dhe Ministrisë së Arsimit, ekziston urdhëresa për
ndërprerjen e punës së mejtepeve.
Kur është në pyetje mbyllja e
xhamive, që u paskan mbetur
peng disa individëve, më duhet
të përsëris se ato janë Shtëpi të
Zotit dhe nuk janë mbyllur as
gjatë luftërave, as gjatë katastrofave të ndryshme, andaj nuk ekziston teolog i sinqertë islam i
cili do t’ua vinte drynin atyre.
Janë shpifje dhe janë qëllimkëqija llafet boshe të atyre që edhe
në këtë rast emergjence dhe rreziku për popullatën po tentojnë
përmes thashethemeve të shkaktojnë pakënaqësi eventuale.
Merret vesh, besimtarëve tanë u
mbetet e drejta personale a do të
shkojnë në xhami për të falur namazet, apo do t’i falin ato në
shtëpi. Tekefundit, sa për t’i rehatuar ata që brengosen për funksionimin e xhamive në këto
kohë epidemie, po i përkujtoj që
edhe Kisha Ortodokse Maqedonase ka qëndrime të njëjta lidhur
me funksionimin e tempujve të
saj në këtë situatë të nderë që po
shkakton Korona.
Dhe, krejt në fund, po them
se çdokush, pra çdo shtet, në
këtë rast edhe Shqipëria edhe
Kosova, kanë të drejtën e tyre të
ndërmarrin veprime të cilat i
konsiderojnë të drejta në situata
të caktuara. A janë ato në përputhje me rregullat islame, është
diçka që duhet elaboruar më gjerësisht. (14.03.2020)

Sulmi ndaj Lirisë
S’do mend se partitë e djathta ultranacionaliste, të cilat
abuzojnë me idenë e Evropës së krishterë, po e rritin taborin
e ksenofobëve. Ato, në fakt, nuk po e sulmojnë vetëm
Islamin; ato po e sulmojnë vetë lirinë dhe, duke vepruar
kështu, po atakojnë edhe fetë tjera dhe po i sulmojnë
parimet themelore të demokracisë.
e vite të tëra jemi dëshmitarë të
“brengës” së përgjithshme lidhur
me Islamin dhe me fatin e myslimanëve, por pak e aspak nuk kemi parë
ndonjë analizë apo studim më të thellë e
më objektiv i cili do të dëshmonte interesin real që të shpjegohet e tërë ajo që po
ndodh në trungun e fesë që numëron mbi
dy miliardë pjesëtarë.
Kujtoj se prekja e përciptë e fenomeneve që derivojnë nga Islami dhe mungesa
elementare e njohurive tek ata që dëshirojnë të bëjnë spektakle mediatike e politike duke e mbërthyer myslimanin në
kazanin e pistë të antipropagandës, vetëm
po i thellojnë ndasitë dhe tensionet ekzistuese në rrafshin e dallimeve mes civilizimeve dhe përkatësive fetare.
Dhe, kur po flas për keqkuptimet dhe
keqinterpretimet që po i bëhen Islamit,
nuk e kam vetëm me shprehjen e fabrikuar
“terrorizmi islamik”, e cila është bërë një
strumbullar për të derdhur qëndrimet negative, frustracionet, animozitetet dhe intolerancën ndaj fesë islame dhe konceptit
islam. Siç mund të konstatohet fare lehtë,
është sulmuar dhe po sulmohet në kontinuitet vetë esenca e Islamit, koncepti i të
jetuarit sipas parimeve islame, po sulmohen rregullat dhe parimet islame. Të gjitha këto nuk kanë asnjë lidhje me
“terrorizmin islamik”; ato janë segmente
që përbëjnë Islamin si fe dhe civilizim të
veçantë, të dallueshëm dhe tjetërsoj nga
fetë dhe nga civilizimet tjera.
Shprehja e fabrikuar “terrorizëm islamik”, me të cilën po përpiqen të na identifikojnë forca të caktuara, sepse ne
besojmë tek Allahu (xh. sh.), ka një qëllim
dhe një funksion të vetëm - që është ndarja
e myslimanëve me Evropën dhe me Perëndimin në përgjithësi. Por, ata që po përpiqen të na ndajnë, po harrojnë se ajo
floskula idiotike - “çdo mysliman nuk
është terrorist; por, çdo terrorist është mysliman” - është dekonstruktuar moti pikërisht nga vetë myslimanët.
Në këtë drejtim, myslimani është i
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stërlodhur nga arsyetimet dhe shpjegimet
e qëndrimeve të veta dhe të fesë së cilës i
takon; është stërlodhur duke qartësuar
esencën paqësore dhe tolerante të Islamit.
Dhe, në një situatë të këtillë, janë të deplasuara, bile tingëllojnë qesharake konstatimet se “Evropa dhe i tërë Perëndimi
janë të frikësuar nga dhuna të cilën e gjeneron Islami, andaj janë të kuptueshme
iniciativat për të larguar veten nga myslimanët…”
Jo, mendoj unë, as Evropa e as Perëndimi nuk janë të frikësuar nga Islami; segmente të caktuara të tyre mund të jenë të
frikësuara nga ajo që është tjetërsoj, nga
diçka që është ndryshe prej sistemit të tyre
të vlerave, sistem ky të cilin myslimanët
kurrsesi nuk ua mohojnë e nuk ua rrezikojnë. Të respektosh vlerat e civilizimit
tënd, kurrsesi nuk do të thotë rrezikim i civilizimit të tjetrit. Pra, në vend se Perëndimi të merret me “analiza” shterpe, të
cilat nuk po sjellin kurrfarë rezultatesh dhe
vetëm po e thellojnë ndasinë me Islamin
dhe myslimanët, ajo do të duhej të merret
me vetveten; ajo do të duhej t’i përgjigjet
vetes se a thua multikonfesionaliteti dhe
multinacionaliteti po e dëmtojnë, apo po
e bëjnë më të fortë?
Sidoqoftë, retorika antiislame që po
dëgjohet në Evropë dhe po buron, ç’është
e vërteta, kryesisht nga qarqet e të djathtës
ekstreme, e cila po kërkon ashpërsimin e
qëndrimeve ndaj myslimanëve, është e padrejtë dhe e cenon rëndë shekullarizmin e
proklamuar evropian, i cili mbështetet mbi
lirinë e fjalës, të mendimit e të besimit dhe
angazhohet për kultivimin e multikulturalizmit.
S’do mend se partitë e djathta ultranacionaliste, të cilat abuzojnë me idenë e
Evropës së krishterë, po e rritin taborin e
ksenofobëve. Ato, në fakt, nuk po e sulmojnë vetëm Islamin; ato po e sulmojnë
vetë Lirinë dhe duke vepruar kështu, po
atakojnë edhe fetë tjera dhe po i sulmojnë
parimet themelore të demokracisë.
(3.03.20)
Hëna e Re
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El Feth
Çfarëdo qoftë
ardhmëria e
konﬂiktit në Siri,
është shumë e qartë
se Rexhep Taip
Erdoan do t’u
qëndrojë besnik
bindjeve të veta se
Turqia nuk pranon
dorëzim përpara
terrorizmit, të cilin e
ka luftuar me vite
dhe gjatë asaj kohe
ka dhënë me mijëra
shehidë.
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ëtyre ditëve në xhamitë e Turqisë
po dëgjohet vazhdimisht surja “El
Feth”(Fitorja), me të cilën populli turk po i lutet Zotit t’i japë forcë
ushtrisë së tyre që të ngadhënjejë në përplasjet që po ndodhin në Siri me forcat e
regjimit të Asadit, i cili po ndihmohet me
të gjitha mënyrat nga Rusia dhe grupet
terroriste.
Pas daljes nga xhamia, para disa ditësh, Presidenti i Turqisë Rexhep Taip Erdoan deklaroi se “fitorja gjithsesi do të
jetë e jona dhe ne do t’ju mbajmë një leksion historik të gjithë atyre që mendojnë
se mund ta gjunjëzojnë Turqinë…” Kjo
deklaratë e Erdoanit u përshëndet nga opinioni turk, i cili është akoma i mbërthyer
nga dhembja për shkak të humbjes së tridhjetë ushtarëve turq në Idlib. Sot të gjithë e dinë se Ankaraja nuk do lëvizë nga
qëllimi i vet.
Kur aeroplanët luftarakë të Turqisë, F16, rrëzuan në rajonin Jabal al-Zawiya dy
aeroplanë sirianë, u qartësua tërësisht se
Erdoan nuk e ka ndër mend të zmbrapset
dhe se operacioni “Mburoja pranverore”
ka për qëllim të mbajë larg pikave vëzhguese turke të gjitha forcat e regjimit të
Asadit. Analistët thonë se grumbullimi i
forcave turke në Idlib dhe epërsia ushtarake në terren pritet t’i sjellin Turqisë
epërsi edhe në tryezat e bisedimeve, qofshin ato rajonale apo ndërkombëtare lidhur me çështjen siriane.
Nuk ka dyshim se në këtë situatë të
komplikuar që po krijohet me përplasjet
turko-siriane-ruse, Erdoan dhe Turqia po
përballen edhe me një problem po aq të
madh, që është menaxhimi i situatës me
refugjatë dhe me krizën humanitare.
Numri i njerëzve që po ikin nga rajoni i
përfshirë me luftime ka bërë që të zhvendosen mbi një milion refugjatë. Në drejtim të Turqisë, kuptohet.
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Por, Turqia është nga pak e lodhur me
menaxhimin e krizave të refugjatëve, të
cilat po zgjatin me vite. Nëse kësaj i shtohet edhe angazhimi ushtarak në Siri, është
tërësisht i kuptueshëm qëndrimi i Erdoanit, i cili ua bëri të qartë të gjithëve se
nëse nuk angazhohen në zgjidhjen e krizës siriane, ai nuk do të mund të kontrollojë valën e refugjatëve që do të niset drejt
Evropës. “Barrën e përkujdesjes për refugjatët shteti turk nuk do ta mbajë më i
vetëm”, deklaroi presidenti turk.
Dhe, anipse dikush dëshiron t’ia veshë
Erdoanit se po manipulon me fatin e njerëzve ikanakë, duhet thënë se çështja e refugjatëve nuk është dhe nuk mund të jetë
problem vetëm i Turqisë - është në masë
të madhe edhe i atyre të cilët kurrsesi nuk
dëshirojnë t’i shohin refugjatët në kufijtë
e tyre, është edhe i atyre që këtyre ditëve
në mënyrë aq johumane dhe të vrazhdë po
sillen me njerëzit që dëshirojnë të mbërrijnë në Evropë. Përgjigjja e tyre për momentin është vetëm gazi lotsjellës, anipse
do të duhej të përpiqeshin për të përmirësuar përmbushjen e premtimeve të dhëna
në marrëveshjen e BE me Turqinë në vitin
2016, me të cilën duhej menaxhuar kriza
e migrantëve dhe fluksi i vazhdueshëm i
tyre.
Sidoqoftë, deklarata e paradokohshme
e Jens Stoltenbergut se “NATO po i
shqyrton mundësitë për t’i ndihmuar Turqisë, e cila në Siri po konfrontohet me forcat siriane dhe ruse…”, është një shenjë
se diçka po ndryshon. Ai po ashtu tha se
“Turqia kufizohet me Irakun dhe Sirinë
dhe asnjë aleate e NATO-s nuk ka vuajtur
dhe nuk është përfshirë nga dhuna sikur
Turqia”.
Pas këtyre deklaratave të njeriut të
parë të Aleancës Veriatlantike, do të ishte
tërësisht e pritshme që NATO të përfshihet në problemin sirian duke ia mbajtur

anën aleatit të vet shumëvjeçar, që nuk është kursyer
as në situatat më sensitive për të marrë pjesë në aksionet e përbashkëta. Turqia pret ndihmën e aleatëve në
kohën e intensifikimit të përplasjeve që po ndodhin
vetëm disa dhjetëra kilometra pranë kufirit të saj, kurse
angazhimi i Rusisë në përkrahje të regjimit të Asadit
kurrsesi nuk do të duhej të anashkalohet nga NATO.
Vendosja në Turqi e sistemeve antiraketore “Patriot”,
fluturimet e shpeshtuara të aeroplanëve “Avaks” dhe ankorimi i anijeve të Aleancës në limanet turke, flasin se
Turqia, megjithatë, nuk do të mbetet e vetmuar në këtë
konflikt. Fakti se Turqia si anëtare e NATO-s, e cila
është e involvuar në një konflikt, ndërkohë që posedon
një numër të madh kokash bërthamore amerikane,
vetëm e forcon bindjen se përplasjet Turqi-Siri-Rusi
duhet menaxhuar me kujdesin më të madh.
Çka do të prodhojë samiti i Erdoanit dhe Putinin, që
u mbajt në Moskë, me ç’ rast të dy burrë shtetasit u dakorduan për ndërprerjen e luftimeve në Idlib, si dhe për
gjetjen e mundësive për një paqe afatgjate, për momentin është akoma e paqartë. Stejt Departamenti amerikan
e përshëndeti këtë marrëveshje, por deklaroi se “do t’i
shqyrtojmë hollësisht detajet rreth zhvillimit të situatës
bashkë me aleatin e vet në NATO, Turqinë”.
Çfarëdo qoftë ardhmëria e konfliktit në Siri, është

shumë e qartë se Rexhep Taip Erdoan do t’u qëndrojë
besnik parimeve se Turqia nuk pranon dorëzim përpara
terrorizmit, të cilin e ka luftuar me vite dhe gjatë asaj
kohe ka dhënë me mijëra shehidë. Ai, me ndihmën e
Zotit, synon krijimin e një Turqie stabile e të fortë, e
cila do të jetë garanci për të gjithë qytetarët e vet dhe
në këtë drejtim ka përkrahjen e plotë të popullit turk e
të miqve.
Presidenti turk Erdoan është pa diskutim lider me
një ndërgjegje të pastër islame që nuk frikësohet nga
askush përveç nga Zoti. Në këtë drejtim, është e çuditshme dhe e pakuptimtë kërkesa e kryetari të Egjiptit Sisi
drejtuar botës arabe, që të nënçmohet figura e Erdoanit.
Mendoj se një kërkesë e këtillë do të përfundojë në kanalizimin që historia ia ka rezervuar iniciativave të këtilla përplot urrejtje e smirë.
Ndërkohë, surja “El Feth” po vazhdon të kumbojë
në xhamitë e Turqisë. Por, ajo po dëgjohet edhe në xhamitë tona dhe gjetiu. Edhe duatë e mia personale, si
edhe të besimtarëve myslimanë të Maqedonisë, janë
përkrahje të Turqisë dhe të Erdoanit.
(Autori, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
është Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut)
Hëna e Re

13

EKOLOGJIA NGA KËNDVËSHTRIMI ISLAM (1)

Sa hise,
aq edhe përgjegjësi
Ne nuk e mohojmë faktin se përgjegjësia më e madhe sot dhe çdo
herë u takon atyre që e dëmtojnë dhe e ndotin më së shumti
planetin tonë në nivel global, mirëpo asnjë individ nuk i ik dot
përgjegjësisë personale. Kur është në pyetje përgjegjësia,
pothuajse të gjithë ne zakonisht priremi që atë ta kërkojmë te
tjetri, duke harruar se edhe ne për të tjerët jemi “tjetri”.

Shkruan: Rejhan Neziri
(Enkas për HeR)

laneti ynë ekziston me miliarda vite
dhe ndryshimi klimatik në vetvete
nuk është diçka e re. Klima e tokës
ka kaluar faza të ndryshme të lagështisë
dhe të thatësisë, të të ftohtit dhe të të
nxehtit, të shkaktuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë. Shumica e këtyre ndryshimeve janë zhvilluar në mënyrë graduale,
kështu që format e jetës dhe bashkësitë
njerëzore janë përshtatur në përputhje me
këto ndryshime në natyrë. Ka pasur edhe
ndryshime klimatike me katastrofa, që
kanë shkaktuar edhe zhdukje masive, mirëpo me kalimin e kohës jeta është përshtatur me këto ndikime, duke lulëzuar
sërish me paraqitjen e ekosistemeve të balancuara, të cilat ne sot dimë t’i çmojmë.
Shpejtësia e ndryshimeve globale klimatike sot dallon për nga madhësia në

P
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krahasim me ndryshimet graduale që janë
zhvilluar në të kaluarën. Për më tepër, kjo
shpejtësi është shkaktuar nga vetë njeriu:
ne njerëzit jemi bërë një forcë që e dominon natyrën. Epoka në të cilën jetojmë ne
në gjeologji gjithnjë e më shumë njihet
me emrin antropocene, pra “epoka e njeriut”. Lloji ynë njerëzor, edhe pse i zgjedhur nga Zoti për të qenë rojtar apo
kujdestar (halif) i Tokës, është bërë
shkaktar i një prishjeje, shkatërrimi e
shkretimi të saj, saqë ne sot rrezikojmë ta
përfundojmë jetën tonë në tokë. Shkalla e
shpejtësisë së ndryshimit klimatik është
e pandalshme, ndërkaq ekuilibri i hollë i
Tokës (mizan) së shpejti mund edhe të
mos jetë më.
DEGRADIMI, NGA GJYSMA E
SHEKULLIT XX
Vërejmë se Programi mjedisor i
Kombeve të Bashkuara (UNEP, 2005), i

mbështetur nga mbi 1300 shkencëtarë
nga 95 vende të botës, ka konstatuar se
“marrë në përgjithësi, njerëzit kanë
shkaktuar ndryshime më të mëdha në
ekosistem në gjysmën e fundit të shek.
XX sesa në ndonjë kohë tjetër në historinë e njerëzimit... Këto ndryshime e
kanë rritur mirëqenien njerëzore, mirëpo
janë shoqëruar edhe me degradimin gjithnjë në rritje (të mjedisit tonë)”.
Ngrohja globale dhe harxhimi i energjive tokësore në emër të zhvillimit ekonomik dhe të avancimit të njerëzimit po
bëhet gjithnjë e më tepër alarmues, sidomos kur të kihet parasysh ndikimi i kombinuar i rritjes së vazhdueshme të numrit
të popullatës së përgjithshme botërore
dhe të rritjes alarmante të harxhimeve për
kokë banori. Me veprimet e këtilla ne e
përshpejtojmë shkatërrimin tonë personal
në planetin Tokë.i
Duke u nisur nga këto të dhëna rrëqe-

thëse që i ofrojnë shkencëtarët dhe organizatat e ndryshme botërore që e kanë
dert dhe shqetësim të tyre ruajtjen e ambientit dhe të planetit Tokë, parashtrohet
pyetja se çfarë do t’u themi gjeneratave
pas nesh për ne, që po u lëmë trashëgim
një planet të varfëruar e të shkretuar? Si
do ta takojmë Zotin, Krijuesin tonë, i Cili
këtë planet na ka lënë amanet?
Të shqetësuar jashtë mase për këto
ndryshime përmasash të pandalshme, sot
thuajse në gjithë botën njerëz të merakosur, e sidomos brezat e rinj, demonstrojnë përpara parlamenteve dhe zyrave
me rëndësi shtetërore, për ta zgjuar ndërgjegjësimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë
së secilit, por në radhë të parë të instancave qeverisëse, ndaj kësaj katrahure që
po na shkel heshtazi të gjithë ne.
Mbase dikush mund të thotë se çfarë
roli mund të luajmë ne shqiptarët disa milionësh në këto çështje të mëdha planetare? Sa mund të ndikojmë ne për ta
përmirësuar këtë gjendje? Tekefundit, sa
mund ta kemi dëmtuar ne, një grusht nje-

rëzish, në Tokë këtë baraspeshë përmasash botërore? Madje, mund ta quajmë
edhe të kotë, madje edhe punë luksi, trajtimin e kësaj teme, duke qenë se kemi
probleme më të mëdha dhe më jetësore
sesa kujdesi për ambientin. Mirëpo, duke
u nisur nga fakti se secili prej nesh jemi
banor të këtij planeti dhe se sa kemi hise
në të mirat e tij, po aq e kemi edhe përgjegjësinë për gjërat që nuk shkojnë, ne
na vë përpara një përgjegjësie të padiskutueshme qoftë në nivel lokal, qoftë
edhe më gjerë. Mungesa e vetëdijes dhe e
përgjegjësisë për ruajtjen e ambientit në
nivel lokal është shenjë se ne edhe në nivele të tjera më të gjera, ose më të larta,
do të kemi po të njëjtën mungesë vetëdijeje dhe përgjegjësie. Ne nuk e mohojmë
faktin se përgjegjësia më e madhe sot dhe
çdo herë u takon atyre që e dëmtojnë dhe
e ndotin më së shumti planetin tonë në
nivel global, mirëpo asnjë individ nuk i
ik dot përgjegjësisë personale. Edhe sikur
të mos ishte ngrohja globale dhe problemet e tjera ekologjike që sot janë bërë
brengë serioze, njeriu nuk i ik dot përgjegjësisë për ruajtjen dhe kujdesin ndaj
ambientit. Pra, në plan të parë vjen ruajtja
e rendit, e sistemit dhe e ambientit si detyrë parësore e secilit individ, e tek pastaj, domosdo dhe rrjedhimisht, edhe
përmirësimi i asaj që mund të jetë dëmtuar, prishur e çrregulluar. Kur është në
pyetje përgjegjësia, pothuajse të gjithë ne
zakonisht priremi që atë ta kërkojmë te
tjetri, duke harruar se edhe ne për të tjerët jemi “tjetri”. Andaj, nga secili prej
nesh pritet ta bëjmë më të mirën që mundemi.
Në këtë artikull ne do të mundohemi
të japim mendimin islam karshi këtyre temave, duke nisur me burimin e parë të
Islamit, pra me Kuranin fisnik, duke vazhduar me traditën shembullore të Muhamedit (a. s.), si dhe duke e përmbyllur
me disa refleksione të përgjithshme për
në të ardhmen.
PËRKUFIZIMI I DISA TERMAVE
Ambient quajmë tërësinë e kushteve
natyrore, shoqërore dhe kulturore në të
cilat jeton, vepron dhe zhvillohet njeriu.
Këtu bën pjesë banesa a shtëpia e tij, kopshti dhe oborri i tij, mjeti i udhëtimit,
rruga, natyra përreth, ajri, uji, vendbanimi etj.ii
Ndotja e ambientit është futja e ndotësve në mjedis, që shkakton dëmtim dhe
çrregullim të sistemeve dhe ekosistemeve
të mjedisit. Ndotja mund të jetë natyrale,
si në rastin e vullkaneve, ose mund të
shkaktohet nga aktivitetet njerëzore. For-

mat kryesore të ndotjes të shkaktuar nga
njeriu janë: ndotja e ajrit, ndotja e ujit,
ndotja e tokës, ndotja nga zhurmat dhe
ndotja radioaktive.iii
Ekologjia (greq. oikos – shtëpi dhe
logos – fjalë, shkencë) është degë e biologjisë, e cila studion marrëdhëniet e
ndërsjella të qenieve të gjalla të botës bimore e shtazore me mjedisin ku jetojnë.iv
Ekologjizmi apo ambientalizmi nënkupton angazhimin e individëve apo të
komuniteteve të tëra në formë të lëvizjes
për ngritjen e vetëdijes për ruajtjen e ambientit në mbarë planetin Tokë.

Ambienti në prizmin e Kuranit
Çështjes së ambientit Kurani i qaset
nga një perspektivë shumë më e gjerë. Ai
shihet si pjesë e pandashme e gjithë kozmosit që ka krijuar Zoti, Allahu fuqiplotë.
Madje, Kurani shkon edhe përtej kësaj të
dukshmes - e kap edhe përtej-fiziken,
metafiziken.
Sipas Islamit, natyra është krijesë dhe
dhuratë e Zotit. Si krijesë, ajo është teleologjike, e për-kryer dhe e rregullueshme; kurse si dhuratë ajo është një e
mirë e padjallëzuar, e lënë në dorë të njeriut. Qëllimi i saj është t’ia mundësojë
njeriut realizimin e së mirës dhe arritjen
e lumturisë. Ky gjykim i trefishtë: rregullsia, qëllimësia dhe mirësia e karakterizojnë dhe e përmbledhin pikëpamjen e
Islamit ndaj natyrës.v
Sipas mësimeve kuranore, pronari i
vetëm i krejt ambientit ku jetojmë ne, si
pjesë e makro-kozmosit, është Allahu,
Krijuesi i universit. “Atij i takon ç’ka në
qiej e në tokë...”, është një shprehje që
shumë herë përmendet në Kuran, p.sh.
2:116, 2:255 etj. Të gjitha krijesat, me ose
pa shpirt, janë krijuar nga Allahu (xh. sh.)
për një qëllim të caktuar: “Ne nuk kemi
krijuar qiellin dhe Tokën, e ç’gjendet në
mes tyre, për t’u argëtuar (pa ndonjë qëllim)” (el-Enbija’, 21:16); me masë të
caktuar: “Ne çdo send kemi krijuar me
masë të caktuar” (el-Kamer, 54:49);
sipas një rendi a sistemi të caktuar:
“Dhe mos bëni çrregullime në tokë, pasi
në të është vënë rregulli, rendi..!” (elA’raf, 7:56, 85); në një baraspeshë kozmike: “Mëshirëploti. Ia ka mësuar
(njeriut) Kuranin. E ka krijuar njeriun.
Ia ka mësuar të shprehurit. Dielli dhe
Hëna lëvizin sipas llogaritjes së caktuar.
Bimët dhe drurët i përkulen Atij. Ai e
ngriti qiellin dhe e vendosi peshoren (baraspeshën)*. Që të mos e prishni baraspeshën. Prandaj, ruajeni peshoren
(baraspeshën) me drejtësi e mos e dëmHëna e Re
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toni atë!” (er-Rahman, 55:1-9); dhe në
formën më të për-kryer: “Ai, i Cili ka
krijuar shtatë qiej njërin mbi tjetrin, - ti
nuk vëren në krijesat e Mëshiruesit kurrfarë disharmonie, dhe shiko edhe një
herë a mos po sheh ndonjë plasaritje?!”
(el-Mulk, 67:3).
Krijimi i ekzistencave në gjithësi nga
ana e Zotit në formën më të mirë dhe
brenda një rendi, sistemi e baraspeshe,
quhet “baraspeshë ekologjike”.vi Si një
pjesë e këtij sistemi dhe baraspeshe njeriu është krijesa më e ndershme e Zotitvii
dhe një halif (mëkëmbës) i cili kujdeset
që në Tokë të realizohet vullneti i Krijuesit. Në Kuran thuhet: “Unë do të caktoj
në Tokë një mëkëmbës (përfaqësues,
halif)...” (el-Bekara, 2:30), si dhe: “Ai
(Allahu) ju ka bërë ju mëkëmbës në
Tokë...” (Fatir, 35:39). Ndërsa Muhamedi
(a. s.) në këtë drejtim ka thënë: “Vërtet
kjo botë është e ëmbël dhe e gjelbër (joshëse), ndërkaq Allahu ju ka caktuar juve
halifë (mëkëmbës) të Tij në të...”.viii
Nëse arrijmë ta kapim tërësinë e asaj
që ka për qëllim Kurani fisnik për temën
që po trajtojmë, do të shikojmë se Kurani
përmban shenja dhe mesazhe të cilat “baraspeshën” e trajtojnë nga këndvështrime
të ndryshme. Meqë problemet ekologjike
janë rrjedhojë e prishjes së baraspeshës
që ekziston në natyrë, atëherë nuk do të
arrijmë ta eksplorojmë saktë këndvështrimin kuranor në lidhje me mjedisin
pa folur për baraspeshën dhe harmoninë
e gjithëmbarshme që sundon në univers.
Një infrastrukturë teorike për këtë mund
të nxirret nga ajetet kuranore që flasin për
këtë ekuilibër dhe harmoni kozmike.
Nëse i lexojmë nga këndvështrimi ekologjik ajetet 7 dhe 8 të sures së 55-të, pra
të sures Er-Rahman, të cilën lirisht mund
ta quajmë “sure të ambientit”, ose “sure
ekologjike”, ato do të na japin një mesazh
të fuqishëm dhe të mjaftueshëm për
temën që po trajtojmë. Këto ajete, jo
vetëm që e theksojnë harmoninë dhe
ekuilibrin kozmik, ndaj edhe ekologjik,
të krijuar nga Zoti, por ato përmbajnë
edhe mesazhin se njeriu duhet ta eksplorojë këtë univers dhe këtë natyrë, se gjatë
këtij eksplorimi ai do të ketë mundësinë
edhe të ndërhyjë në të, mirëpo, gjithsesi,
si amanet-marrës që është, ai e ka për
obligim edhe ruajtjen e kësaj baraspeshe,
të këtij ekuilibri ekologjik.ix
Duke u mbështetur në këtë pozitë që
Kurani ia njeh njeriut në kozmos, ai ripohon se gjithçka që është në qiej, në
tokë dhe midis tyre është krijuar për të
qenë në shërbim të njeriut. Në Kuran thuhet: “Perëndia është Ai që ka krijuar
qiejt dhe Tokën; Ai zbret ujin nga qielli e
16
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me të jep frutat për t’u ushqyer ju; dhe ju
jep juve (mundësinë) që të shfrytëzoni
anijet për të lundruar me to nëpër dete,
me autorizimin e Tij, dhe ju jep që të
shfrytëzoni lumenjtë; dhe ju jep që të
shfrytëzoni Diellin dhe Hënën, që lëvizin
vazhdimisht, dhe ju jep që të shfrytëzoni
natën dhe ditën; dhe ju jep nga të gjitha
ato që keni kërkuar nga Ai (sipas nevojave tuaja), e nëse doni t’i numëroni
dhuntitë e Perëndisë, atëherë nuk do të
mund t’i numëroni. – Njeriu, me të vërtetë, është zullumqar dhe mosmirënjohës.” (Ibrahim, 14:32-34); “A nuk shihni
se si Perëndia ju ka mundësuar – t’i

shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në
qiej dhe në Tokë dhe ju ka plotësuar
dhuntitë e Tij – të jashtme dhe të brendshme?...” (Llukman, 31:20); “Perëndia
është Ai që ju ka nënshtruar juve detin,
që, nëpër të me urdhrin e Tij, të lundrojnë
anijet, për t’i kërkuar dhuntitë e Tij dhe
për të qenë ju mirënjohës. Dhe, ju ka nënshtruar juve çka gjendet në qiej dhe në
Tokë, të gjitha janë prej Tij. Me të vërtetë,
në këto ka këshilla për popullin që mendon.” (el-Xhathijeh, 45:12-13)
Kjo, në asnjë mënyrë nuk nënkupton
keqpërdorimin, eksploatimin dhe shkatërrimin apo shkretimin e asaj që njeriut i

është dhënë në shfrytëzim për t’u shërbyer në jetën e tij të
përditshme.
Pikërisht nga arsyeja se ambienti, me krejt
çfarë ai përmban, i është dhënë njeriut si
amanet, në besë, për t’u kujdesur për të në
mënyrën më të mirë të mundshme. Në
këtë kontekst, Allahu (xh. sh.) thotë se
njeriu nuk është krijuar dosido dhe pa
ndonjë përgjegjësi në këtë gjithësi: “Vallë,
a mendon njeriu se do të mbetet pa obligime (pa përgjegjësi)?” (el-Kijameh,
75:36) Amaneti nuk është pronë e njeriut,
prandaj edhe ai mund të përdoret nga ana
e njeriut vetëm sipas vullnetit dhe kushteve të pronarit, me këtë rast të Zotit.

ZOTI KËRKON SJELLJE KORREKTE
NDAJ AMBIENTIT
Sipas Kuranit, njeriu nuk mund të sillet me ambientin e tij në mënyrë të papërgjegjshme dhe egoiste. Sepse ai për të
gjitha sjelljet dhe veprimet e tij do të merret në pyetje në botën tjetër, ku bën pjesë
edhe sjellja e tij ndaj mjedisit ku ka jetuar: “Pastaj në atë ditë do të pyeteni gjithsesi për të mirat (e dynjasë).”
(et-Tekathur, 102:8) Duke qenë se Zoti
njeriun e ka krijuar në formë të plotë e të
drejtë: “I Cili të krijoi, të përsosi dhe të

drejtoi.” (el-Infitar, 82:7), Ai kërkon nga
njeriu që të sillet në mënyrë të matur dhe
korrekte ndaj ambientit: “O populli im,
(tha Shuajbi a. s.), veproni drejt gjatë
matjes dhe peshimit, e mos i dëmtoni njerëzit në asgjë dhe mos shkaktoni rrëmujë
në tokë!” (Hud, 11:85); “E mos shkoni
pas atyre që janë të pafrenuar (që e teprojnë me vepra të këqija). Të cilët në
tokë bëjnë shkatërrime e nuk bëjnë
mirë.” (esh-Shu’ara’, 26:151-152)
Të jesh njeri, pra, nënkupton të jesh i
vetëdijshëm për përgjegjësinë që lind nga
pozita e të qenit mëkëmbës i Zotit në
tokë.
Thamë që krahas dimensionit fizik,
Kurani ambientit i qaset edhe nga ai metafizik. Mund të thuhet që të gjitha qeniet
e gjalla dhe jo të gjalla kanë një sistem,
një mekanizëm, një mision, një gjuhë dhe
pothuajse një shpirt. Kurani thekson se të
gjitha krijesat e Zotit në natyrë e
madhërojnë Zotin vazhdimisht: “Lartmadhëri të merituar i shprehin Atij
shtatë qiejt e toka dhe çka ka në to, e nuk
ka asnjë send që nuk e madhëron (nuk i
bën tesbih), duke i shprehur
falënderim Atij, por ju nuk e kuptoni atë madhërim të tyre (pse nuk është në gjuhën
tuaj). Ai është i butë dhe fal shumë.” (eIsra’, 17:44); A nuk e di për Allahun se
Atij i lutet kush është në qiej e në tokë,
madje edhe shpezët krahëhapur. Të gjithë e dinë dhe janë të udhëzuara në lutje
ndaj Tij dhe për madhërimin e Tij. Allahu
e di ç’punojnë ata.” (en-Nur, 24:41)
Kurani po ashtu thekson se edhe kafshët janë umbet, apo “bashkësi”, si njerëzit: “Nuk ka asnjë gjallesë në tokë dhe as
shpendë që fluturojnë me dy krahë e që
nuk janë bashkësi (umem), sikurse edhe
ju...” (el-En’am, 6:38). Përcjell Ebu Hurejra (r. a.) se Muhamedi (a. s.) ka thënë:
“Njërin prej pejgamberëve të mëparshëm
e kafshoi një milingonë dhe ai urdhëroi
që të digjej gjithë kolonia e milingonave
që ishin aty. Atëherë Zoti i tha atij: ‘Për
një milingonë që të kafshoi e shkatërrove
një popull të tërë (milingonash), të cilët
më madhëronin Mua?!’”x
Nga ky aspekt, të gjitha elementet që
janë në ambientin tonë janë të vlefshme
dhe pikërisht për këtë edhe e meritojnë
respektin tonë.
Kur Zoti ia përcjell njeriut mesazhin e
Tij në Kuran, kur Ai komunikon me njeriun, Ai shpesh përdor edhe shembuj të
bimëve, të luleve, të pemëve, të kodrave,
të fushave apo të luginave, të kafshëve,
të qiellit e të yjeve që e përbëjnë ambientin e tij të afërt dhe të largët natyror. Kjo
domosdo te njeriu krijon një ndjeshmëri
ndaj mjedisit të vet, e parashikon përHëna e Re
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shkrimin e një vlere materiale dhe shpirtërore ndaj tyre nga ana e njeriut, si dhe
e zgjon ndjenjën e afërsisë ndaj tyre. Me
këtë tentohet të gjenerojë një dashuri te
njeriu ndaj ambientit të tij, si dhe të formohet një mendësi e ngulitur thellë tek
ai për ruajtjen e atij ambienti. Njerëzit që
nuk e humbasin lidhjen e tyre me Kuranin, nuk e kanë vështirë të krijojnë dhe
të përfitojnë një mendësi të këtillë.xi
Nga ky aspekt, në Kuran kafshët
(fauna) dhe bimët (flora) zënë një vend
të rëndësishëm. Kështu disa sure apo kapituj të Kuranit bartin emra kafshësh, si
el-Bekare (lopa), en-Neml (milingonat),
el-Fil (elefanti), en-Nahl (bleta), el-Ankebut (merimanga). Në Kuran, ndërkaq,
janë përmendur diku 35 lloje të kafshëve
- shumica e të cilave janë gjitarë: lopa
(2:67), viçi (11:69), gjarpri (7:107), pitoni (7:107), deveja (88:17), kali (16:8),
gomari (62:5), mushka (16:8), dhia
(7:143), dhentë (7:143, 38:23), derri
(2:173), majmuni (7:166), qeni (18:18),
luani (74:51), elefanti (105:1), ujku
(12:10), zebra (74:50), thëllëza (2:57),
ebabili - një lloj dallëndysheje (105:3),
mushkonja (2:26), karkaleci (7:133), rriqra (7:133), bretkosa (7:133), miza
(22:73), bleta (16:68), merimanga
(29:41), milingona (27:18), flutura
(101:4), balena (37:132), pupëza
(27:20), sorra (5:31) etj.xii Në Kuran po
18
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ashtu janë përmendur edhe pemët, perimet dhe bimët në vijim: qepa (2:61),
thjerrëza (2:61), fiku (95:1), sinapi
(21:47, 31:16), shega (6:99, 6:141,
55:68), borziloku (55:12), kastraveci,
trangulli (2:61), palma, hurma (13:4,
16:11, 16:67, 80:29), hudhra (2:61), kungulli (37:146), rrushi, hardhia (13:4,
16:11, 16:67, 80:28), ulliri (6:99, 16:11,
6:141, 23:19, 24:35, 80:29, 95:1), bananet (56:29), kamfuri (76:5), lotusi, zambaku i ujit (56:28), tamariska, bruka
(34:16), zenxhefili (75:17) etj.xiii I gjithë
ky biodiversitet meriton respekt nga ana
e njeriut, pasi ai është po ashtu produkt
dhe krijimtari e të Madhit Zot, të cilën
Ai na ka lënë amanet dhe në besë.
PASTRIM, PASTRIM DHE VETËM
PASTRIM!
Kurani, i cili ka ardhur për ta pastruar, ndriçuar dhe qetësuar botën e
brendshme, mendjen, zemrën dhe shpirtin e njeriut, këtë ai e lidh drejtpërdrejt
edhe me pastrimin e botës së jashtme fizike të njeriut. Ai kërkon nga besimtari
mysliman që të pastrohet kur ta marrë
Kuranin në dorëxiv, të pastrohet me ujë
(avdes) para se të lutet (në namaz), ndërkaq në rast të mungesës së ujit, atëherë
me pastrim simbolik me dhé të pastër
(tejemmum)xv dhe e ka shpallur tokën fe-

tarisht të pastër për t’u pastruar me të dhe
për të falur namaz në të. Muhamedi (a.
s.) ka thënë: “Më janë dhënë pesë sende
që nuk i janë dhënë ndonjë pejgamberi
para meje... më është bërë toka e pastër
dhe faltore...”xvi Krahas krejt këtyre kushteve, Kurani kërkon edhe pastërtinë e
teshavexvii, si kusht bazë për kryerjen e
ritualeve fetare. Këtu vërejmë se këto
ajete e hadithe (fjalë të Muhamedit a. s.)
që flasin për pastërtinë shpirtërore dhe
trupore të njeriut, mund të themi se në instancë të fundit në psikologjinë e njeriut
krijojnë një perceptim të gjithanshëm të
“pastërtisë”. Koncepti i pastërtisë në
Islam, sipas kësaj, përfshin pastërtinë e
shpirtit nga veset dhe mendimet e këqija,
pastërtinë e trupit, të teshave, por edhe të
mjedisit. Këto nuk mund të mendohen të
ndara nga njëra-tjetra. Pastrimi me ujë,
ose edhe me dhé të pastër, në formë simbolike, krijon një lidhshmëri të drejtpërdrejtë të njeriut me ambientin ku jeton
dhe e zgjon vetëdijen për ruajtjen e pastërtisë së tij. Kjo nënkupton detyrën e
mosndotjes së ambientit. Islami në radhë
të parë kërkon ruajtjen dhe mosndotjen
e ambientit, e jo korrigjimin, ndreqjen
dhe rregullimin apo rikthimin në gjendjen fillestare. E dyta është më e vështirë
dhe më e kushtueshme.
Përshkrimet e Xhenetit* nuk e kanë
vetëm dimensionin e botës tjetër, ku do

të jetojnë
përgjithmonë të lumtur ata që në këtë botë kanë jetuar sipas
vullnetit të Zotit, por ato përmbajnë edhe
mesazhe të fuqishme për mjedisin tonë
sot, në këtë botë. Emërtimi i parajsës me
emrin “xhenet”, që d.m.th. “kopsht”, për
arabët e shkretëtirës e të vendeve të thata
ka një kuptim shumë të madh e të thellë.
Mirëpo, me shkretimin e tokës, me shkatërrimin e pyjeve dhe me betonimin e fushave tona, përshkrimet e xhenetit në
Kuran po fitojnë një kuptim dhe domethënie të veçantë.xviii
Duke qenë se është kështu, Zoti kërkon nga njeriu që ai ta ruajë rendin, sistemin dhe baraspeshën ekologjike:
“Prandaj, ruajeni peshoren (baraspeshën) me drejtësi e mos e dëmtoni atë!”
(er-Rahman, 55:9); “Dhe mos bëni çrregullime në tokë, pasi në të është vënë rregulli, rendi..!” (el-A’raf, 7:56, 85);
“...Mos teproni, pse Ai (Allahu) nuk i do
ata që e teprojnë (shkapërderdhin).” (elA’raf, 7:31); “Ata që shpenzojnë tepër
(mastrafxhinjtë) janë vëllezër (në veprim) të djajve, e djalli është përbuzës i
madh i Zotit të Tij.” (el-Isra’, 17:27)
Koncepti kuranor për ndotjen e ambientit, përveç fjalës sherr, e cila edhe
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në gjuhën shqipe
tanimë është rrënjosur mirë, është edhe fjala fesad, që
nënkupton
“prishje,
shpërbërje,
shkatërrim, kalbje, dëm, zarar, përçarje,
grindje, degjenerim, përdhosje, zvetënim, çoroditje,
prapësi, poshtërsi”
etj.xix Disa komentues të Kuranit, si:
Kurtubiu, Begaviu, Zemahsheriu etj.
fjalën fesad e komentojnë me mosrënie
të shiut, me pakësim të bimëve dhe të
bereqetit - me një fjalë: si prishje të baraspeshës natyrore të ambientit.xx Sipas
botëkuptimit kuranor, në qoftë se njeriu nuk e mposht dot dëshirën e tij për
të dominuar mbi natyrën dhe me këtë
rast e prish bukurinë, rendin dhe sistemin e ambientit, të parët që do të preken nga ky dëm janë vetë njerëzit,
bashkë me ata që ndodhen në këtë
“anije”. Kurani shprehet kështu: “Për
shkak të veprave (të këqija) të njerëzve,
është shfaqur në tokë e në det fesadi
(belaja, skamja, katastrofa, humbja e
bereqetit etj.), e për ta përjetuar ata një
pjesë të kësaj të keqeje që e bënë, ashtu
që ndoshta tërhiqen (nga të këqijat).”
(er-Rum, 30:41)
(Vazhdon)
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NGA MINBERI

Udhëtim Natën dhe Ngritje...

“I lavdëruar qoftë Ai që e mbarti robin e Tij (Muhamedin) natën nga Xhamia e Shenjtë (në
Mekë) në Xhaminë e Largët (të Jerusalemit), rrethinën e së cilës e kemi bekuar, për t’i
treguar atij disa nga mrekullitë Tona. Ai, me të vërtetë, dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë.”
(Kuran 17/1)
Shkruan: Dr. Selver Xhemaili
pakufishëm në lavdinë e Tij është Allahu Madhëriplotë, i Cili në kohën
më kritike i dha dhuratën më të mirë
dhe mbështetjen më të fuqishme shpirtërore Pejgamberit më të dashur. I fali Muhamedit (a. s.) një moment në një natë të
shenjtë, kur ai do të shihte disa nga sekretet e botës së padukshme që s’mund të
shihen nga syri i njeriut. Mrekullia e

I
20

Mars 2020 | Rajab - Sha’ban 1441

Israsë (Udhëtimit Natën) dhe Miraxhit
(Ngritjes) është shprehje e nderit më të
lartë që Allahu ia kishte caktuar vetëm
Muhamedit (a. s.). Udhëtimi natën i Pejgamberit (a. s.) nga Meka për në Jerusalem dhe nga aty, ngritja e tij e
mëpastajme për në qiell, janë, në realitet, dy stade të një eksperience të thellë,
që daton pothuajse ekzaktësisht një vit
para emigrimit për në Medinë, në natën e
27 të muajit Rexheb. Këto udhëtime ndo-

dhën në një kohë kur myslimanët po përjetonin ditë të rrezikshme dhe të vështira.
Israja dhe Miraxhi konsiderohet si ngjarja
e fundit në Mekë para Hixhretit dhe do të
ishte një përgatitje për periudhën pas tij.
Sipas transmetimeve të ndryshme, i Dërguari i Zotit, i shoqëruar nga melaqja
Xhibril, e gjeti veten natën të mbartur në
Mesxhidi Aksa në Jerusalem, ku drejtoi
në namaz një xhematë të përbërë nga
shumë prej pejgamberëve të mëparshëm,

madje disa prej tyre i takoi përsëri në
qiell.
Mendimtarët myslimanë, duke përfshirë edhe shokët e Muhamedit (a. s.),
kanë pasur gjithmonë mendime shumë të
ndryshme lidhur me natyrën e këtij përjetimi. Shumica e sahabëve besonin se
Udhëtimi Natën dhe Ngritja ishin ndodhi
fizike; me fjalë të tjera, se Pejgamberi
ishte bartur fizikisht për në Jerusalem dhe
pastaj për në qiell, ndërsa një pakicë ishin
të bindur se përjetimi ishte vetëm shpirtëror.
MUNDËSITË E KRIJUESIT ABSOLUT
Sido qofshin diskutimet rreth kësaj
teme, një gjë duhet theksuar: jo vetëm
nga aspekti fetar, po edhe nga pikëpamja
logjike, është e mundshme që Krijuesi
Absolut dhe i Plotfuqishëm, që ka krijuar
çdo gjë që ekziston në univers, e ka fare
të lehtë të modifikojë dhe të rivendos ligjet e natyrës të cilat Ai i ka vënë më parë.
Nëse njeriu me mundësitë dhe aftësitë e
veta shumë të kufizuara, duke shfrytëzuar
zbulimet teknike, mund të bartet nga një
cep në një cep tjetër të globit, madje të
udhëtojë edhe në planetë të tjerë, vallë, a
nuk mund ta bartë Krijuesi robin e Tij
nëpër hapësirat e gjithësisë, madje deri në
skajet e universit të cilin e ka krijuar Ai
Vetë?! Edhe pse Miraxhi është një ngjarje
e cila vështirë mund të merret me mend
me ligjet e natyrës që ne njohim. Por, nuk
është jashtë fuqisë dhe kompetencës së
Allahut të Lartmadhërishëm. Kjo ngjarje
vështirë mund të kuptohet nëse nisemi
nga këndvështrimi duke pasur parasysh
fuqinë e njeriut, e cila në shumë aspekte
është e dobët për ngjarje metafizikeshpirtërore. Mirëpo, nëse çështjen e mendojmë nga këndvështrimi i fuqisë së
Allahut, fuqia e të cilit është absolute dhe
e pakufishme, atëherë është lehtë të kuptohet që Allahu, i cili ka fuqinë të vë në
lëvizje dhe ta mirëmbajë gjithë këtë kozmos, Ai ka fuqinë që edhe robit të vet t’i
bëjë një shëtitje në qiejt më të lartë.
Nga ana tjetër, depërtimi në një botë
më të lartë shpirtërore, është synim i çdo
Pejgamberi. Secili prej tyre në një kohë
ka pasur momente të caktuara dhe ka arritur në një pozitë të lartë. Islami ia mundëson këtë përjetim të veçantë secilit
mysliman përmes namazit pesë herë në
ditë, në mënyrë të obligueshme, kurse në
mënyrë vullnetare gjatë gjithë 24 orëve.
Pejgamberi (a. s.) thotë: “Namazi është
miraxhi i besimtarit.“ Me rastin e Israsë
dhe të Miraxhit, para syve të Muhamedit
(a. s.) u zhdukën të gjitha pengesat e
botës fizike, të cilat kishin qëndruar si

perde dhe e kishin penguar shikimin e
botës shpirtërore. Me Isranë dhe Miraxhin pushuan të gjitha pengesat e kohës
dhe të hapësirës dhe të gjitha sekretet e
qiellit dhe çdo gjë që ishte në tokë e fshehur, qe shfaqur në mënyrë të qartë dhe të
çiltër.
Komentimi i ajetit të Israsë, krahas
asaj që neve na hap shumë dyer, në të
cilat gjejmë entuziazmin, njëkohësisht vë
edhe disa vija të kuqe, apo kufij, që s’duhet të tejkalohen gjatë shpjegimit të kuptimeve të tij. Ajeti i Israsë nëpërmjet
këtyre vijave të kuqe komentuesit i thotë:
“Çfarëdo komentimi që të duash bën,
por, ama, në asnjë mënyrë këta kufij mos
i tejkalo.” Fjala “Subhane”, me të cilën
fillon ajeti që e shpjegon këtë ngjarje, që
e ka kuptimin “Ai që është Transhedent”,
gjithnjë të dihet si Transhedent (nga lat.
transcendere, pafundësi; ngjit, ngjitje;
kapërcim, kapërcell, kapërcyell; përvijim
etj.), të madhërohet Ai që është i Madhërishëm. Nisja e ajetit me këtë shprehje
bashkëbiseduesit në mënyrë të heshtur i
thotë. “O bashkëbisedues besimtar!
Ndodhinë/shfaqjen e veçantë që prezantohet në këtë ajet mund ta kuptosh në çfarëdo mënyre, mirëpo në asnjë mënyrë
këto kuptime nuk duhet të prekin realitetin/hakikatin e të qenit të Allahut (xh. sh.)
Transhedent dhe Absolut.
AJETET, JO DHATI
Përfundimi i ajetit me shprehjen “Innehu huvessemiul besir”: me të vërtetë,
vetëm Ai është që dëgjon gjithçka dhe
sheh gjithçka; përveç Tij nuk mund të bisedohet për ndonjë që dëgjon apo sheh
gjithçka. Kjo është kështu, qoftë edhe kur
bëhet fjalë për Pejgamberin (a. s.), prandaj, kini kujdes dhe mos i tejkaloni kufijtë e të konsideroni kinse Pejgamberi (a.
s.) në këtë ndodhi të veçantë dëgjoi dhe
pa gjithçka. Në qoftë se veproni kështu,
atëherë i nëpërkëmbni kufijtë që i ka caktuar Allahu Madhëriplotë. I gjithë ky
udhëtim ishte me qëllim “Li nurijehu min
ajatina” - “Që atij t’ia tregojmë një pjesë
të ajeteve tona.” Pra, disa nga simbolet e
Zotit (min ajatina), në fakt Pejgamberit
(a. s.) iu dha perceptueshmëri në disa nga
të vërtetat përfundimtare që e përshkojnë
krijimin e Zotit, por assesi në të tëra. Kjo
shprehje tërheq dy vija kufizuese. E
para: Gjatë zhvillimit të Israsë Allahu i
Lartmadhërishëm të Dërguarit të Tij nuk
ia tregon të gjitha argumentet, por vetëm
një pjesë. E dyta: Gjatë kësaj ndodhie
Zoti nuk ia tregon Dhatin/Qenien e Tij,
por ajetet, edhe atë vetëm një pjesë prej
tyre.

Rezervat e kuptimeve të këtij ajeti janë
goxha të shumta. Andaj, këtë ajet e
shndërrojnë në një mundësi për t’u komentuar. Argument për këtë janë tefsiret e
shumta të këtij ajeti. Ashtu siç është ndodhia e Miraxhit një shfaqje, një vëzhgim
me dimensionin e saj shpirtëror, engjëllor,
e padukshme/gajb, pa qenë metafora apo
të shpjeguarit figurativ, nuk ka mundësi as
të kuptohet, por as edhe të shpjegohet.
Për shembull, sipas një hadithi të
transmetuar nga Enesi (r. a.), i Dërguari i
Zotit përshkruan se si hasi një grua të moshuar në Udhëtimin Natën dhe pastaj iu
tha nga Xhibrili: “Kjo e moshuar është
bota kalimtare (ed-dunja).” Sipas asaj që
transmeton Ebu Hurejra, Pejgamnberi (a.
s.) kaloi pranë njerëzve që po mbillnin
dhe po korrnin; dhe, sa herë që po përfundonin korrjen, (drithi) rritej përsëri.
Xhibrili tha: “Këta janë luftëtarët në rrugën e Zotit (el-Muxhahidun). Pastaj kaluan pranë njerëzve, kokat e të cilëve po
bëheshin copë-copë me gurë; dhe sa herë
që u bëheshin copë-copë, sërish bëheshin
të padëmtuara. Xhibrili tha: “Këta janë
njerëzit, kokat e të cilëve nuk kujtoheshin
për namaz.” etj.
Siç u theksua edhe më lart, në lidhje
me Isranë dhe Miraxhin dijetarët ndahen
në dy grupe: një grup mendon se Ngritja
ishte me shpirt dhe me trup, grupi tjetër
mendon se ajo u krye nga shpirti i tij,
ndërsa trupi nuk luajti nga vendi. Por,
këta të fundit, (gjithashtu) nuk duan të
thonë se Ngritja ngjau në ëndërr. Ata,
thjesht, shprehen se ishte shpirti i tij që e
bëri, në të vërtetë, Udhëtimin Natën dhe
u ngrit në qiell, dhe se shpirti i tij qe dëshmitar i gjërave të cilat, përndryshe. i
dëshmon pas vdekjes. Por, ajo që përjetoi
i Dërguari i Zotit në Udhëtimin Natën
ishte në një shkallë më të lartë se përjetimet e zakonshme të shpirtit pas vdekjes
dhe, sigurisht, shumë mbi ëndrrat që sheh
njeriu në gjumë. Është e qartë se ky lloj
përjetimi shpirtëror jo vetëm nuk qëndron më poshtë, por, përkundrazi, qëndron shumë më lart se gjithçka që mund
të kryejnë apo të regjistrojnë organet trupore. Fakti se ai ka pasur një përjetim të
këtillë, është vërtetesë e ekzistimit të një
personaliteti me përsosuri të jashtëzakonshme shpirtërore. Megjithatë, krijesat
e zakonshme njerëzore nuk kanë mundësi
t’i konceptojnë plotësisht përjetimet
shpirtërore të këtij lloji. Mendja jonë
mund të funksionojë vetëm me elemente
të siguruara nga vetëdija jonë mbi kohën
dhe hapësirën. Gjithçka që shtrihet përtej
kësaj kategorie të veçantë konceptimesh,
do t’i sfidojë gjithmonë përpjekjet tona
për një definicion të prerë.
Hëna e Re
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ISRA JA DHE MIRAXHI

Nëse pak është toka,
hapet edhe qielli...
Ato vijnë si ngjarje freskuese
dhe shtrirje e krahut të ndihmës
Pejgamberit (a. s.) nga Krijuesi
Absolut.

Shkruan: Rexhep Ziberi
alënderimi i takon Allahut fuqiplotë, i Cili e barti robin Tij nga
Meka në Mesxhidul Aksa, e prej
aty, për mbi shtatë palë qiej, ndërsa përshëndetjet tona qofshin mbi Zotëriun dhe
Mësuesin e njerëzimit, Muhamedin (a.
s.), prijësin e të gjithë pejgamberëve në
namaz në natën e Israsë dhe të Miraxhit,
si dhe vulën e të gjithë pejgamberëve.
Israja dhe Miraxhi janë një ndodhi në
vete, të cilat në faqet e historisë islame
shënojnë një ngadhënjim shpirtëror të
Muhamedit (a. s.), një fitore të madhe për

F
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myslimanët, si dhe fillimin e një ibadeti
të madh në Islam, të namazit.
Shprehja Isra në gjuhën shqipe do të
thotë ‘udhëtim nate’, respektivisht ta bartësh dikend gjatë natës nga një vend në
një vendin tjetër, që nënkupton udhëtimin
e Muhamedit (a. s.) brenda një kohe të
natës nga Xhamia e Shenjtë e Qabesë, në
Mekë, deri në Xhaminë e Shenjtë Aksa,
në qytetin e shenjtë të Palestinës dhe
kthimi i tij, pas Miraxhit, përsëri në
Mekë.
Miraxh do të thotë ngritje e Muhamedit (a. s.) në të njëjtën natë nga Xhamia e
Aksasë deri në sferat më të larta të gji-

thësisë, ku i Dërguari (a. s.) pa mbretërinë më të madhe të Allahut fuqiplotë dhe
shkoi deri atje ku nuk kishte shkelur
këmba e asnjë pejgamberi dhe asnjë melaqeje.
Miraxhi, sipas asaj që rrëfen Ibni Haxheri, është ngjitëse ose shkallë, ngjitëse
e veçantë nga ari dhe argjendi, që shërbeu për ngritjen e Muhamedit (a. s.) si
mjet udhëtimi nga Mesxhidul-Aksa deri
mbi shtatë palë qiej, kur ai la burakun si
mjet udhëtimi, deri në Kuds. Lidhur me
këtë ngjarje Allahu fuqiplotë emërtoi një
sure të plotë në Kuranin famëlartë dhe po
në të njëjtën sure në Kuranin famëlartë

thotë: “Pa të meta është Lartmadhëria e
Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të
natës nga Mesxhidi Haram, gjer në Mesxhidi Aksa, rrethinën e së cilës Ne e
kemi bekuar; (ia bëmë këtë udhëtim) për
t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.
Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhamedit), parësi (i punëve të Muhamedit)”. (Isra: 1)
URTËSITË E UDHËTIMIT
Kjo mrekulli-ngjarje ka ndodhur pas
sprovave dhe persekutimeve më të
mëdha që u bënë ndaj Pejgamberit (a. s.)
dhe besimtarëve. Pejgamberit (a. s.) i

vdiq gruaja Hadixheja (radijallahu anha),
e cila e besoi si të dërguar të zotit e para,
kur nuk e besoi askush; i vdiq xhaxhai
Ebu Talibi; u persekutua në Taif; u persekutuan shokët e tij që pranuan fenë
islame si nga familjarët, zotërinjtë, vëllezërit e kështu me radhë, nga të gjithë
ateistët e asaj kohe. Andaj, Israja dhe Miraxhi vijnë si ngjarje freskuese dhe
shtrirje e krahut të ndihmës Pejgamberit
(a. s.) nga Krijuesi Absolut, sikur do t’i
thotë se ‘o Muhamed, nëse për ty pak
është toka, unë ty ta hapi edhe qiellin’.
Israja dhe Miraxhi ishin respekt i veçantë për Pejgamberin (a. s.), forcim për
shpirtin e tij, pasi atë vit, kur ai shkoi në
Taif për të përhapur fjalën e Allahut (f.
p.), fatkeqësisht ishte zhgënjyer nga sjelljet e banoreve të Taifit dhe ishte maltretuar nga të rinjtë e Taifit deri në pikën e
fundit.
Pejgamberi (alejhis-selam) u kthye i
përgjakur nga Taifi, me zemër të thyer,
me këmbë të gjakosura, u drejtua kah Allahu fuqiplotë, siç rrëfen Ibni Is’haku,
dhe tha:
“O Zoti im! Ti je Zot i të dobëtëve! Ti
je Zoti im! Te kush po më le; tek i largëti
që të më shikojë i mrrolur, apo tek armiku, që ka mbizotëruar mbi mua? Nëse
kjo nuk është shkak i hidhërimit Tënd
ndaj meje, fare nuk brengosem. Mëshira
Jote është më e gjerë për mua.
Kërkoj mbrojtje me dritën e Fytyrës Sate,
e cila ka ndriçuar errësirat dhe nën të
cilën janë rregulluar dhe sistematizuar
dynjaja dhe ahireti, që të mos jesh i hidhëruar ndaj meje. Ty të takon falënderimi derisa të kënaqesh dhe se nuk ka
forcë përveçse me Ty.”
Kjo ishte lutja dhe ankesa e parë dhe
e fundit që Muhamedi (a. s.) iu drejtua
Allahut fuqiplotë dhe pas këtij dëshpërimi dhe pikëllimi të Muhamedit (a. s.),
kur e prekën krijesën më të dashur të Krijuesit Suprem, Allahu (f. p.) e dërgoi Xhibrilin (a. s.), i cili iu drejtua Pejgamberit
(a. s.) se ‘Allahu fuqiplotë të bënë selam
dhe të thotë se a ke dëshirë që këto dy kodrat e Taifit t’i bashkoj dhe ta bëjë hi e
pluhur këtë popull dhe këtë vend?’ Por
Muhamedi (a. s.), edhe pse i prekur deri
në palcë, tha një ‘jo’ të madhe! Sepse,
ndoshta nesër nga mesi banorëve të këtij
vendi do të ketë njerëz të atillë që do të
thonë: La Ilahe Il-lallah Muhamedurresullah! - Ky është Muhamed Mustafaja, mësuesi i gjithë njerëzisë,
mëshira e gjithë njerëzisë dhe vula e
gjithë pejgamberisë.
Kjo mrekulli e veçantë ka edhe urtësi
të shumta, ndër të cilat radhisim: Që t’i
bëhet e mundur Muhamedit (a. s.) që të

shohë argumentet e madhërisë se Allahut
fuqiplotë në qiej, të shikojë ngjarje e ndodhi të ndryshme, në të cilat pa dyshim se
manifestohet forca e Allahut fuqiplotë.
Andaj, nëse Isait (a. s.) iu ringjallen disa
të vdekur, Muhamedit (a. s.) iu ringjallën
pejgamberët. Nëse Musait (a. s.) Allahu
(f. p.) i foli në tokë, Muhamedit (a. s.) i
foli në qiell. Nëse Ibrahimi (a. s.) shikoi
në madhësitë e qiellit nga toka, Muhamedi (a. s.) i shikoi mbi qiej. Nëse Sulejmanit (alejhis-selam) i erdhi Froni i
Belkisës sa çelë e mëshel sytë, Muhamedit (a. s.) i erdhi po kështu Kudsi dhe u
vendos mbi shtëpinë e Akilit, të cilën
Muhamedi (a. s.) me ndihmën e Xhibrilit
e përshkroi para kurejshitëve politeistë në
detaje. Nëse era e Sulejmanit (a. s.) barti
ushtrinë në distancën kohore njëmuajshe
për një kohë të shkurtër, Muhamedi (a. s.)
përshkroi distancën qindra milion vitesh
për një kohë shumë më të shkurtër se kjo.
KOHA DHE HISTORIKU I NGJARJES
Për ditën, javën, muajin dhe vitin e
Israsë dhe të Miraxhit janë bërë diskutime të shumta në mesin e dijetarëve
Islam, por ajo që konsiderohet si më e
saktë është se Israja dhe Miraxhi kanë
ndodhur një vit e katër muaj para hixhretit. Këtë mendim e përfaqësojnë shumica
e dijetarëve islamë. Ndërsa sa i përket
Natës së Israsë dhe Miraxhit, shumica e
tyre mendojnë se ajo ka ndodhur në natën
e 27 të muajit Rexheb.
Israja dhe Miraxhi në Kuran janë përmendur në mënyrë të përgjithshme. Për
Isranë flet ajeti i parë i sures Isra, ndërsa
për Miraxhin flasin 12 ajete në kaptinën
En-Nexhm. Në hadithin e Pejgamberit (a.
s.) është sqaruar në detaje historiku i
ngjarjes. Mbi këtë mrekulli të veçantë
janë transmetuar hadithe nga 25 sahabij
të mëdhenj, të cilat hadithe arrijnë gradën
e autenticitetit më të saktë në transmetimin e haditheve.
Nga as’habët eminentë që transmetuan këto hadithe mund të radhisim: Enes
b. Malik, Omer b. Hattab, Ali ibni Ebi
Talib, Abdullah ibni Mes’ud, Ebu Dherr
el Gafariu, Malik b. Sa’sa’, Ebu Hurejre,
Ebu Seidi, Ibni Abbasi, Abdullah B. Amr,
Xhabiri, Hudhejfe, Burejde, Ebu Ejjubi,
Suhejb Err Rrumi, Ummi Hani, Aishe,
Esma etj. - Allahu fuqiplotë qoftë i kënaqur me të gjithë këta.
Transmeton Imam Muslimi nga Enesi
se Pejgamberi, (a. s.) ka thënë:
“Ma sollën Burakun, i cili ishte kafshë, më e madhe se gomari dhe më e
vogël se mushka, që e vinte thembrën atje
ku i përfundonte shikimi. Hipa në të derisa arritëm në Kuds, ku e lidha për venHëna e Re
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din ku i lidhin Pejgamberët (alejhimusselam), pastaj hyra në xhami dhe fala dy
reqatë namaz.
Pastaj dola, ndërsa Xhibrili ma solli
një enë me verë dhe një tjetër me qumësht. E zgjodha qumështin, ndërsa ai
me tha: E zgjodhe natyrshmërinë. Pastaj
u ngritëm në qiellin e dynjasë. Kërkoi
Xhibrili që t’i hapej dera. Kush je ti
pyeti?, rojtari (melaqja). Tha: Xhibrili.
Kush është me ty?, pyeti prapë. Xhibrili,
u përgjigj Muhamedi (a. s.). A i është
dërguar
shpallja?
Po.
U hap dera kur, ja, Ademi. Me dëshiroi
mirëseardhje dhe u lut për mua për të
mirë.
Pastaj u ngritëm në qiellin e dytë, ku
Xhibrili kërkoi leje hyrjeje. Kush je ti? pyeti rojtari. Tha: Xhibrili, Kush është
me ty?, pyeti. Muhamedi. - A i është dërguar shpallja? Tha: Po. U hap dera kur,
ja, dy djemtë e tezes - Isai, i biri Merjemes dhe Jahjaja, i biri i Zekerijasë. Më
dëshiruan mirëseardhje dhe u lutën për
hair për mua.
Pastaj u ngritëm në qiellin e tretë.
Xhibrili kërkoi leje. Kush je ti?, u pyet.
Tha: Xhibrili. Kush është me ty pyeti?,
përsëri pyeti melaqja. - Muhamedi. A i
është dërguar shpallja? Tha: Po. U hap
dera kur, ja, Jusufi - i bukuri, i cili me dëshiroi mirëseardhje dhe u lut për mua.
Pastaj u ngritëm në qiellin e katërt.
Xhibrili kërkoi të hapej. Kush je ti?, pyeti
rojtari. Tha: Xhibrili. Kush është me ty?
- pyeti përsëri. - Muhamedi. A i është
dërguar shpallja? Tha: Po. U hap dera
kur, ja, Idrisi, i cili më dëshiroi mirëseardhje dhe u lut për mua.
Pastaj u ngritëm në qiellin e pestë.
Xhibrili kërkoi leje hyrjeje. Kush je ti?,
pyeti rojtari. Tha: Xhibrili. Kush është
me ty?, pyeti përsëri. - Muhamedi. A i
është dërguar shpallja? Tha: Po. U hap
dera kur, ja, Haruni, i cili më dëshiroi
mirëseardhje dhe u lut për mua.
Pastaj kaluam në qiellin e gjashtë.
Xhibrili kërkoi leje hyrjeje. Kush je ti?,
pyeti rojtari. Tha: Xhibrili. Kush është
me ty?, pyeti përsëri. - Muhamedi. A i
është dërguar shpallja? Tha: Po. U hap
dera kur, ja, Musai, i cili më uroi mirëseardhje dhe u lut për mua.
Pastaj kaluam në qiellin e shtatë. Xhibrili kërkoi leje hyrjeje. Kush je ti?, pyeti
rojtari. Tha: Xhibrili. Kush është me ty?
- pyeti përsëri. - Muhamedi. A i është dërguar shpallja? Tha: Po. U hap dera, kur,
ja, Ibrahimi, i cili ishte mbështetur me
shpinë në Bejtu’l Ma’mur. Çdo ditë aty
hynin shtatëdhjetë mijë melaqe, të cilat
më nuk ktheheshin kurrë në të.
Pastaj shkuam në Sidretu’l Munteha,
24
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kur, ja, gjethet e saj ishin sikurse veshi i
elefantit, ndërsa frytet e saj sikurse vorbat e mëdha. Kur e mbuloi nga urdhri i
Zotit çka e mbuloi, ndryshoi dhe askush
prej krijesave të Allahut nuk ka mundësi
ta përshkruajë bukurinë e saj.
Më frymëzoi çka më frymëzoi, e m’i
obligoi 50 namaze për çdo ditë dhe natë.
Zbrita, derisa arrita tek Musai, i cili më
tha: Me çka e obligoi Zoti yt ummetin
tënd? Pesëdhjetë namaze - ia ktheva.
Kthehu te Zoti yt dhe lute për lehtësim,
ngase ummeti yt nuk ka mundësi për këtë.
Unë i kam sprovuar izraelitët - i tha

Musai.
U ktheva te Zoti im dhe i thashë: O
Zoti im! Lehtësoja pak ummetit tim... Ia
lehtësoi, duke ia hequr pesë namaze.
U ktheva te Musai dhe i thashë: M’i
hoqi pesë namaze. Tha: Ummeti yt nuk
ka mundësi për këtë. Kthehu te Zoti yt
dhe lute për lehtësim!
Vazhdova të shkoja te Zoti im e të
kthehem te Musai, derisa tha: Muhamed! Ato janë pesë namaze për çdo ditë
dhe natë. Për çdo namaz llogaris dhjetë
dhe, kështu, bëhen pesëdhjetë. Kush dëshiron ta bëjë ndonjë të mirë, por nuk e

bën - ia shkruaj një të mirë; ndërsa nëse
e bën, ia shkruaj dhjetë të mira. Ndërsa
kush do ta bëjë ndonjë të keqe, por nuk e
bën, nuk i shkruhet atij asgjë; e nëse e
bën, i shkruhet një e keqe.
Zbrita te Musai dhe e lajmërova. Më
tha: Kthehu te Zoti dhe lute për lehtësim... Thashë: U ktheva te Zoti im, aq sa
edhe u turpërova.”
Pejgamberi (a. s.) në këtë udhëtim ka
parë shumë melaqe të Allahut (f. p.),
duke filluar nga kujdestarët e dyerve e
deri te melaqet tjera në vende të tjera. Ai
ka parë Xhibrilin në formën e tij origji-

nale, nga afërsia, siç e ka parë më parë në
një distancë më të largët.
Muslimi transmeton nga Mesruku se
Pejgamberi (a. s.) kësaj radhe (pra, në
këtë udhëtim) e kishte parë Xhibrilin në
formën e tij në të cilën është krijuar, që
kishte zënë hapësirën e qiellit.
Buhariu transmeton nga Ibni Mes’udi se
në sqarimin e ajetit: “E ishte afër sa dy
harqe (dy kut) apo edhe më afër. Dhe i
shpalli robit të Tij atë që ia shpalli.”
(Nexhm, 9-10) ka thënë: E ka parë Xhibrilin, i cili kishte gjashtë qind palë
krahë.”

Në sqarimin e ajetit: “Ai (Muhamedi)
vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha
të Zotit të vet” (Nexhm, 18), Ibni Mes’udi ka thënë: E ka parë refrefin e gjelbër, i cili kishte zënë horizontin.
Se çka është refrefi, mësojmë nga transmetimi i Imam Ahmedit dhe Tirmidhiut,
se Ibni Mes’udi ka thënë: “Ai (Muhamedi) e ka parë Xhibrilin, i cili kishte një
rrobë nga refrefi, qe kishte mbuluar hapësirën në mes tokës dhe qiellit.”
Me këtë na bëhet e qartë se refrefi
është rrobë. Madje këtë e argumenton
dhe ajeti kuranor: “Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të
bukura”. (Rrahman-76).
Muhamedi (a. s.) në këtë natë pa edhe
Bejtul Mamurin, e cila sipas Imam Gazaliut në veprën e tij Ihja ulumu-ddin
është një xhami e ngritur në qiell nga ana
e Allahut fuqiplotë që nga koha e Nuhit
(a. s.), atëherë kur ndodhi vërshimi i ujit
në rruzullin tokësor dhe këtë xhami qiellore, sipas këtij transmetimi, e bëjnë tavaf
shtatëdhjetë mijë melaqe dhe asnjëherë
atyre që veç më kanë bërë tavaf, nuk do
t’u vjen radha për të bërë tavafin tjetër,
deri në Ditën e Gjykimit, për nga numri
i madh i melaqeve që presin rend për të
bërë tavaf.
SIDRETUL MUNTEHA
Sidretul Muntehaja është pemë, në
pikën më të lartë të qiellit. Shkaku se
përse është quajtur me këtë emër ekzistojnë transmetime të ndryshme. Imam
Neveviu thotë: “Është quajtur Sidretu’l
Munteha ngase dituria e melaqeve përfundon atje dhe askush, përveç Pejgamberit (a. s.), nuk e ka kaluar atë.”
Disa të tjerë kanë thënë: “Për shkak
se atje përfundojnë shpirtrat e dëshmorëve.” Disa të tjerë kanë thënë: “Aty
mbaron, është caku i fundit, i diturisë së
çdo pejgamberi të dërguar apo melaqeje
të afërme.”
Sa i përket vendit të saj, ajo është ne
qiellin e shtate, siç ka thënë Kurtubiu,
edhe pse në një hadith, të cilin e transmeton Imam Muslimi, thuhet se ajo
është në qiellin e gjashtë. Megjithatë,
shumica e dijetarëve e ndajnë mendimin
se ajo gjendet në qiellin e shtatë.
Ibni Haxheri, duke bashkuar këto thënie, konkludon: Rrënjët e Sidret’ul Munteha-së janë në qiellin e gjashtë, ndërsa
degët e saj janë në qiellin e shtatë.
ISRAJA ME TRUP DHE ME SHPIRT
Israja dhe Miraxhi është kryer me
trup dhe me shpirt, ndërsa ata që e mohojnë një gjë të këtillë pa dyshim se e
kanë besimin e luhatshëm, ose kanë praHëna e Re
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pavijë antiislame.
Para së gjithash, Allahu fuqiplotë
është Ai i cili e vërtetoi këtë ndodhi,
ndërsa reagimet e pabesimtarëve, të cilët
ia mohuan Muhamedit (a. s.) dhe i thanë:
A mos pretendon se shkove atje brenda
një nate, ndërsa ne nuk mund të arrijmë
atje me deve për një muaj?! - vërtetojnë
se Muhamedi (a. s.) këtë e kishte kryer
me trup dhe me shpirt. Sikur të mos ishte
me trup, por vetëm me shpirt, ata nuk do
ta mohonin një gjë të tillë, ngase shpirtërisht, do ta kishin kuptuar shumë më
lehtë, dhe assesi nuk do ta thoshin këtë.
Madje, kjo çështje nuk do të ngrinte aq
pluhur në mesin e pabesimtarëve në
kohën e Pejgamberit (a. s.).
Muhamedi (a. s.) nuk pohoi se ka
shkuar vetë, por tha: Jam bartur sonte nga
Qabeja deri në Kuds, pastaj, një gjë të
tillë e tha edhe Allahu i Madhëruar: “Pa
të meta është Lartmadhëria e Atij që
robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës
nga Mesxhidi Haram (nga Qabeja) gjer
në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes).”
(Isra: 1)
Sikurse që Allahu i madhëruar dorën
e Musait (a. s.) e shndërronte në të bardhë-drite, shkopin e tij në gjarpër të vërtetë, ringjallte të vdekurit nga Isai (a. s.),
ndërroi natyrën e zjarrit tek Ibrahimi (a.
s.) kur i tha: “Po, Ne i thamë: ‘O zjarr,
bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin!’” (Enbija: 69) Po ashtu është e mundur që Muhamedin (a. s.) ta ngrenë
përmbi shtatë palë qiej.
Lidhur me hadithin e transmetuar nga
Muaviu, se kinse e Aishja (r. anha) ka
thënë se trupi i Pejgamberit (a. s.) atë natë
nuk është larguar në asnjë moment nga
shtrati, Muhadithinët këtë e kanë sqaruar
në detaje, duke e demantuar se hadithi
ose është i shpifur, ose është i dobët,
sepse kur ndodhi ngjarja në fjalë Aishja
(r. anha) ose ka qenë fëmijë, ose fare s’ka
qenë e lindur, si dhe shumë demante të
tjera, të cilat nuk ka hapësirë në këtë
shkrim të shpjegohen të gjitha. Andaj, e
vërteta është se kjo ngjarje ndodhi edhe
me trup edhe me shpirt dhe mohuesit e
Israsë sipas dijetarëve të apologjetikës
islame e nxjerrin njeriun nga besimi.
PËRSE NATËN DHE JO DITËN?
Disa orientalistë për të hedhur pluhur
dyshimi në sytë e besimtarëve në formë
provokuese shtruan pyetjen se pse kjo
ngjarje nuk ndodhi ditën, por natën dhe
sipas tyre sikur kjo të kishte ndodhur para
syve të njerëzve, do të ishte më mirë,
sepse të gjithë do ta kishin besuar!
Sikur kjo ngjarje të kishte ndodhur
brenda ditës dhe Muhamedi (a. s.) të ngri26
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hej me burakun e tij para syve të idhujtarëve, askush prej tyre nuk do ta kishte besuar, sepse do të kishin thënë se
Muhamedi na magjepsi sytë tanë, kurse
në fakt ajo nuk ndodhi, sepse pikërisht
këtë e kishin thënë edhe pabesimtarët në
kohën e Ibrahimit (a. s.) me zjarrin e tij.
Ibni Muniri ka thënë se Israja ka ndodhur natën ngase nata, sipas zakonit,
është koha e vetmisë dhe e veçimit,
madje ishte edhe koha e namazit obligativ, për vetëm, e Pejgamberit (a. s.) siç
vërtetuan edhe ajetet e para të sures ElMuzemmil.
DISA NGA POROSITË E ISRASË DHE
TË MIRAXHIT
Israja dhe Miraxhi në vete bartin
shumë porosi, të cilat përherë janë të freskëta, përherë janë aktuale dhe përherë
janë në shërbim të vetëdijesimit të myslimanit, pastrimit të ndërgjegjes së tij dhe
forcimit të besimit të tij. Megjithatë, ndër
porositë kryesore radhisim:
1. Namazi. Pejgamberit (a. s.) në
shenjë nderimi këtë natë iu obliguan pesë
kohët e namazit, të cilat kohë janë Miraxh i shpirtit të myslimanit, sepse sa herë
që lexojmë në çdo ulje në namaz Ettehijatin, ne përkujtojmë bisedën që ndodhi
mbi horizontin më të lartë qiellor këtë
natë në mes të Allahut fuqiplotë dhe Muhamedit (a. s.). Për rëndësinë e namazit
dëshmojnë faktet kuranore si dhe ato te
traditës profetike, ndërsa vetë Pejgamberi
(a. s.) namazin e kishte kënaqësinë më të
madhe të jetës së tij të cilën duhet ta ketë
edhe çdo mysliman.
2. Durimi. Durimi është element i heroizmit kulminant, Pejgamberi (a. s.)
duroi shumë dhe kurrë nuk u dorëzua dhe
nuk hoqi dorë nga amaneti që iu besua;
ia vranë dhe torturuan besimtarët në format më barbare, i vdiq gruaja, e cila i
besoi e para dhe i dha përkrahje shpirtërore. Pastaj i vdiq xhaxhai, i cili edhe pse
nuk i besoi, gjithmonë ishte në krahun e
tij dhe e mbronte. U persekutua në Taif,
por prapëseprapë duroi dhe nuk lëshoi pe
në fenë e Allahut. Dhe, jo rastësisht Allahu (f. p.) në Kuranin (f. l.) tha:
“Ndërsa durimtarëve u jepet shpërblimi i
tyre pa masë!” (Zumer: 10)
3. Pastrimi i radhëve nga myslimanët
labilë dhe të dyshimtë. Kur Muhamedi
(a. s.) lajmëroi për këtë ngjarje disa që
kishin zemra të luhatshme në Islam, e lëshuan këtë fe, ndërsa pabesimtarët e
morën si mjet për t’iu kundërvënë Pejgamberit (a. s.), kështu që shkuan tek
Ebu Bekri dhe i thanë: Vërtet shoku yt
po pretendon se mbrëmë ka shkuar në
Sham dhe është kthyer dhe, ja, tani është

gdhirë në mesin tonë. A e ka thënë këtë
ai pyeti Ebu Bekri? Thanë: Po. Tha:
Nëse ai e ka thënë këtë, atëherë e ka
thënë te vërtetën. Unë i kam besuar edhe
në atë që është me e çuditshme se kjo. I
kam besuar në lajmin e qiellit, që i vjen
mëngjes e mbrëmje.”
4. Forca në përhapjen e fesë. Pejgamberi (a. s.) posa u kthye, e informoi
Ummi Hanen për këtë dhe i tha se do të
dalë e t’ua kumtojë njerëzve këtë. Ajo i
tha se ka frikë për të, ngase ata do ta përgënjeshtrojnë. Por, ai nuk u dobësua
aspak dhe doli duke thirrur: do t’ju tregoj, do t’ju tregoj. Në rrugë për te vendi
ku mblidhej paria kurejshtie u takua me
Ebu Xhehlin dhe ia rrëfeu ngjarjen. Ky
njeri mendonte se meqë Muhamedi (a.
s.) e pa vetëm, e shfrytëzoi rastin ta
bënte për vete, kështu që i tha: Nëse
shkoj dhe i thërras të tjerët, a ua thua
këtë? Tha: Po. Shkoi dhe ua tha edhe
atyre. Ata i bënë disa pyetje kinse për ta
vërtetuar në ishte apo jo i vërtetë. Kërkuan përshkrimin e Mesxhidul-Aksasë,
duke e ditur se kurrë Pejgamberi (a. s.)
s’e kishte parë atë, ndërsa Allahu i madhëruar nëpërmjet Xhibrilit ia solli atë
mbi shtëpinë e Akilit dhe ai ua përshkroi
në detaje. I informoi po ashtu për karvanin se do t’iu vinte në mëngjesin e ditës
së tretë dhe ashtu ndodhi. Madje, Pejgamberi (alejhis-selam) ua kishte treguar
disa detaje të karvanit dhe potirin me ujë,
të cilin e kishte pirë vetë gjatë udhëtimit
me burak dhe e kishte lënë në vend,
ndërsa udhëtarët e karvanit e dinin si të
mbushur me ujë, ndërsa kur u kthye karvani, të njëjtat gjëra i pohuan edhe vetë
ata.
5. Zbulime shkencore. Vetë ngjarja e
Israsë dhe Miraxhit i ka inkurajuar
shkencëtarët e shkencës së matematikës
që të zbulojnë edhe dimensionin e katërt
në hapësirë, që shkurton rrugën për qindra herë më tepër se tri dimensionet e
para. Tërë kjo ngjarje është zhvilluar në
bazë të një procesi, jashtë ligjeve të kësaj
natyre dhe pikërisht nga kjo ngjarje,
duke u bazuar në paskajoren e fjalës
burak, e cila është berk, që në gjuhën
shqipe do të thotë rrufe, shpejtësia e së
cilës është e barabartë me shpejtësinë e të
parit dhe dritës, i ka shtyrë shkencëtarët
e mëdhenj që ta hulumtojnë këtë mrekulli
të Pejgamberit (a. s.) dhe pikërisht nga
kjo ngjarje dhe nga dy ajete kuranore
buroi edhe Teoria e relativitetit dhe me siguri se do të burojnë edhe qindra teori të
tjera objektive shkencore.
(Autori është Kryetar i Shoqatës së
Ulemave të BFI të RMV)

Mrekulli hyjnore
dhe kthesë historike
Israja dhe Miraxhi është pikënisja e përhapjes së Islamit në mbarë botën dhe kthesë e
ndryshimeve rrënjësore në jetën e njerëzimit në nivele të ndryshme - më e rëndësishmja
prej të cilave është se Islami do ta drejtojë njerëzimin drejt një rendi të ri dhe një jetë të
re, në atmosferë besimi dhe drejtësie.

Shkruan:
Prof. dr. Abdulxhemil NESIMI
sraja dhe Miraxhi konsiderohet mrekullia më e madhe, pas mrekullisë së
Kuranit famëlartë. Është natë në të
cilën i Lartmadhërishmi e barti Muhamedin (a. s.) nga Mesxhidi Harami drejt Mesxhidi Aksasë, dhe nga aty në pikën më të
lartë qiellore me shpirt dhe trup, të cilin
rrugëtim kurejshët në formë talljeje e pritën me fishkëllima dhe duartrokitje. Megjithatë, i Dërguari i Zotit këmbënguli në
thënien e tij dhe e konfirmoi këtë rrugë-

I

tim me përshkrimet e detajuara për Bejtul
Makdisin, i cili përshkrim i mahniti kurejshitët.
Ajeti “Pa të meta është Lartëmadhëria
e Atij që robin e Vet e shëtiti në një pjesë
të natës nga Mesxhidi Haram (nga Qabeja) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi
bekuar; (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia
treguar atij disa nga argumentet Tona. Ai
me të vërtetë dëgjon dhe sheh shumë”
(El-Isra: 1) përfundon duke lënë të kuptohet se Zoti është i përsosur me cilësinë
e të dëgjuarit dhe të parit, dëgjon mirë

dhe i sheh problemet të cilat e preukupojnë Muhamedin (a.s).
ASPEKTI HISTORIK I NGJARJES
Kjo ngjarje e rëndësishme ndodhi aty
kah gjysma e periudhës së shpalljes së
Kuranit famëlartë, kur myslimanët përpos torturave më çnjerëzore që i përjetonin nga idhujtarët e Mekës, ishin të
izoluar politikisht, ekonomikisht rreshtazi tre vjet.
Pas bojkotit, Muhamedin (a. s.) e përcollën vështirësi të njëpasnjëshme. I vdes
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xhaxhai Ebi Talibi, të cilin Muhamedi (a.
s.) e kishte mbrojtje të fortë kundër sulmeve të idhujtarëve. Po ashtu i vdes edhe
bashkëshortja, Hadixhja (r. a), shoku më
besnik dhe ideologjik i tij, dhe me plotë të
drejtë do ta quajë vit të dëshpërimit.
I dëshpëruar vendosi që të lëshojë
Mekën dhe të shkojë në Taif, që të predikojë Islamin dhe të gjejë mbështetje.
Për fat tëkeq, atje nuk ishte i mirëseardhur dhe nuk gjeti përkrahje. U detyrua
të kthehej nga Taifi, duke mos ia arritur
ndonjë suksesi. Megjithatë, mekasit i
gjeti edhe më të egërsuar. Në anën tjetër,
rezistenca kundër përhapjes së Islamit
gjithnjë bëhej më e paevitueshme.
Në këto momente të vështira që kalonte Muhamedi (a. s.), Allahu fuqiplotë
në shenjë ngushëllimi e gradon të Dërguarin e Tij me mrekullinë e Israsë dhe të
Miraxhit, e cila për Muhamedin (a. s.)
ishte “zgjatje e dorës së mëshirës dhe dashurisë së Allahut ndaj tij në momentin
kur ai kishte më tepër nevojë”.
Israja është udhëtim tokësor mahnitës
dhe i panjohur për njerëzit, i cili u zhvillua me fuqinë e Zotit të Plotfuqishëm, ku
i Dërguari i Allahut u bart nga Mesxhidi
Harami në Xhaminë el-Aksa me shpejtësi përtej imagjinatës. Në këtë ajet përshkruhet Israja e Pejgamberit (a. s.), që
do të thotë: udhëtimi me Muhamedin (a.
s.) nga Meka deri në Jerusalem natën.
Ndërkaq, Miraxh do të thotë: ascensioni (ngritja) fizike e Muhamedit (a. s.)
prej toke (Mesxhidi Aksas) deri në pikën
më të lartë qiellore - Sidra al-Munteha,
dhe kthimi përsëri në Xhaminë e Shenjtë.
Për Isranë e Pejgamberit (a. s.) argument është vetë ajeti kuranor, ndërsa për
ndodhinë e Miraxhit flasin hadithe të
prera, megjithatë, për të flet edhe vetë
Kurani famëlartë në kaptinën En-Nexhm,
ajete këto që e përshkruajnë bukur mirë
këtë rrugëtim qiellor: “Atë (Xhibrilin) e
ka parë edhe herën tjetër. (E ka parë) tek
Sidretul Munteha. Që pranë saj është
xhenetul Me’va (kopsht strehimi), atëherë
kur Sidrën e mbuloi çka e mbuloi. Shikimi
(i Muhamedit) as nuk lakoi e as nuk tejkaloi. Ai (Muhamedi) vërtet pa disa nga
shenjat më të mëdha të Zotit të vet.” (EnNaxhm: 13-18)
Qëllimi i këtij udhëtimi ishte që t’i
bëhet e mundur Muhamedit (a. s.) të përjetojë disa nga argumentet e Krijuesit, të
shikojë gjëra të çuditshme, përmes të cilave manifestohet fuqia e Allahut fuqiplotë.
Israja dhe Miraxhi janë dy ngjarje të
rëndësishme historike, të cilat i përjetoi
Muhamedi (a. s.) brenda një nate. Ky
udhëtim ka të bëjë me dy etapa:
28
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Së pari: ka të bëjë me udhëtimin horizontal mbi sipërfaqen e tokës, edhe atë
nga Mesxhidi Harami deri në xhaminë e
largët, në Ak’sa të Jerusalemit, rrethinën e
së cilës e bekoi Zoti duke dërguar në këtë
vend shumë profetë, ku fali shumë begati. Me udhëtimin e Pejgamberit (a. s.)
deri në Mesxhidi Aksa, i Plotfuqishmi
deshi t’i tregojë njerëzimit shenjtërinë e
kësaj shtëpie që zë te Zoti, si dhe lidhshmërinë e ngushtë mes profetëve të
mëparshëm dhe Muhamedit (a. s.), për të
dëshmuar se të gjithë profetët kanë thirrur
në një fe të vetme, në Islam.
Së dyti: ka të bëjë me ngritjen vertikale kah qielli, pra, udhëtimi me Muhamedin (a. s.) nga Mesxhidi Aksa deri në
lartësirat më të larta qiellore. Përshkrimi
i këtij udhëtimi të Muhamedit
(a. s.)
është shënuar gjerë e gjatë në literaturën
islame.
Para së gjithash, duhet ta kemi të
qartë se Pejgamberi (a. s.) iu nënshtrua
këtij udhëtimi me trup dhe me shpirt, dhe
se të gjithë ngjarjen e përjetoi duke qenë
i zgjuar dhe me vetëdije të plotë, e jo në
gjumë (ëndërr). Për besimtarin që beson

në fuqinë e pakufishme të Allahut fuqiplotë kjo ngjarje nuk paraqet kurrfarë vështirsie në të kuptuarit e saj, por në të
dyshojnë vetëm skeptikët.
Muhamedi (a. s.), prijësi më i madh
Për mrekullinë e Israsë dhe Miraxhit
i Lartësuari në librin e Tij thotë: “Pa të
meta është Lartëmadhëria e Atij që robin
e Vet e shëtiti në një pjesë të natës nga
Mesxhidi Haram (nga Qabeja) gjer në
Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes).”
Ibn Kethiri në Tefsirin e tij (Tefsir elKuran el-adhim) për këtë ajet thotë: “Perëndia e përlëvdoi dhe e madhëroi veten
e Tij për aftësinë e tij për atë që nuk mund
ta realizonte kush tjetër pos Tij, i Cili (që
robin e Vet e shëtiti), do të thotë Muhamedin (a. s), (në një pjesë të natës)
brenda një pjese të saj (nga Masxhidi
Haram) Meka (drejt Mesxhidi Aksa) Shtëpi e shenjtë, e cila është në Jerusalem, qendër e profetëve, që nga prania e
Ibrahimit (a. s). Në këtë xhami u tubuan
të gjithë profetët dhe u priu imam Muhamedi (a. s.) në vendin dhe shtëpinë e tyre,
e cila tregon se ai është prijësi më i madh
dhe prezantuesi kryesor - lutjet dhe paqja

e Zotit qofshin mbi të.”
Nga ky ajet fisnik të qartësohet se
ngjarja e Israsë dhe Miraxhit nuk është
vepër njerëzore; për këtë arsye është mrekulli e madhe hyjnore, me të cilën i Lartësuari e veçoi Muhamedin (a. s.) me
udhëtim të shkëlqyeshëm. Ai palosi
kohën dhe vendin për vulën e profetëve
dhe arriti nivelin më të lartë të afërsisë imam dhe prezantues i tyre kryesor.
Shumë ka të tillë që thonë se Kurani
në fillim të kësaj kaptine starton me ndodhinë e Israsë e pastaj flet për çifutët.
Vallë, ku qëndron urtësia? - Është e vërtetë se Kurani në fillim të kësaj kaptine
paraqet dy lloje të lidhshmërive, edhe atë
lidhshmërinë e Muhamedit (a. s.) me
Zotin, si dhe të Musait (a. s.) me Zotin.
Muhamedi (a. s.) bëri Isra natën nga
Mesxhidi Haram deri në Mesxhidi Aksa,
ndërkaq Musai (a. s.) për të flet me Zotin
- Allahu i premtoi 40 net; ku për këtë Kurani thotë: “Dhe Ne i caktuam Musait tridhjetë net (afatin për shpallje), e ato i
plotësuam edhe me dhjetë dhe kështu u
mbush afati për takim me Zotin e tij në
katërdhjetë net.” (El-A’raf : 142)

Nisur nga kjo që potencuam, mund
të konstatojmë se Kurani famëlartë flet
për dy Israja - njëra që ndodhi me një
shpejtësi të madhe si rezultat i “bëhu dhe
bëhet”, ndërsa Israja e Musait (a. s.) ndodhi brenda 40 netësh.
KTHESË HISTORIKE
Analizuesi i ndodhisë së Israsë dhe
Miraxhit gjatë studimit të rrjedhojës dhe
rrethanave të saj siç potencohet në Kuran
dhe hadithet e Pejgamberit (a. s), arrin të
kuptojë se ajo formoi një kufi ndarës në
shumë çështje dhe fenomene - si në nivel
të brendshëm, ashtu edhe në nivel të jashtëm.
Në nivel të brendshëm të ummetit
islam, kjo ndodhi dëshmoi obligimin e
namazit, e cila pati një ndikim të thellë
në jetën e individit dhe shoqërisë, pasi
tejkalon xhihadin, luftimin dhe martirizimin në fushat e betejave dhe luftimeve,
sepse është një “rezervuar” në thellësinë
e të cilit kultivohen rrënjët e sakrificës,
flijimit, pastërtisë, devotshmërisë, lirimi
nga materializmi dhe pastrimi i shpirtit

për hir të Zotit të plotfuqishëm. Të gjitha
këto janë bazë nga të cilat fillon fryma e
përpjekjes (xhihadit); fillimisht, përpjekja
me veten, pastaj përpjekja në mbrojtje të
së vërtetës, atdheut, nderit, dinjitetit e kështu me radhë.
Në nivel të jashtëm, Israja dhe Miraxhi është pikënisja e përhapjes së Islamit
në mbarë botën dhe kthesë e ndryshimeve rrënjësore në jetën e njerëzimit në
nivele të ndryshme - më e rëndësishmja
prej të cilave është se Islami do ta drejtojë njerëzimin drejt një rendi të ri dhe
një jetë të re, në atmosferë besimi dhe
drejtësie.
Imamati i Muhamedit (a. s.) ndaj profetëve të Zotit në xhaminë e bekuar ElAksa nënkupton se ai është përgjegjës i
Islamit dhe që mban flamurin e udhëheqjes së tërë njerëzimit dhe nxjerrjen e tyre
nga errësira në dritë, dhe se kjo përgjegjësi nuk është e kufizuar në të tashmen
dhe të ardhmen e asaj kohe, por përgjegjësi në mënyrë retroaktive, në kuptimin e
luftimit të fesadit e të fesadçinjëve dhe
shtypjes së shtypësve që pretendojnë se
janë pasardhës të Zotit në tokë, bëjnë
çrregullime dhe e prishin rendin në Tokë.
Është thënë në tekstin e librit të tij: “Dhe
ne kemi shkruar në Zabur pas përkujtimit
se toka do të trashëgohet nga shërbëtorët e mi të drejtë.” (El-Enbija: 12)
Faktet në terren treguan se në fillim
të thirrjes islame, në fillim të shekullit
VII, njerëzimi në përgjithësi dhe rajoni
lindor në veçanti, ishte objekt i një padrejtësie të thellë. Rajoni ishte dëshmitar
i skizmave brenda Kishës Ortodokse,
persianët pushtuan zona të Bizantit, përfshi Palestinën, përpara se romakët ta rikthenin.
Islami erdhi në mesin e shekullit VII,
kur çlirimet arritën deri në Jerusalem dhe
u zgjeruan për të eliminuar Mbretërinë e
Romakëve. Çështja u stabilizua me përhapjen e Islamit në Irak, Levant, Egjipt
dhe zona të mëdha të Perandorisë Bizantine, derisa blloku arab-islam u shtri
midis Mesdheut lindor dhe brigjeve perëndimore si forcë aktive, e aftë që të përballet me dy blloqet tjera: romakët dhe
persianët.
Çlirimet islame arritën në kufijtë
maksimalë të zonës së saj, në 12 milionë
kilometra katrorë, kështu që Islami u përhap në të gjithë globin. Nuk kishte asnjë
kontinent apo vend që mos kishte arritur
ezani i njësimit për Zotin një ngritej në
çdo vend ku banorët e atyre zonave të jetojnë nën hijet e drejtësisë së Islamit, inkurajimin e shkencës dhe përdorimin e
arsyes në të gjitha aspektet e jetës.
Në aspektin praktik, kalifi Omer bin
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el-Hattab - Zoti qoftë i kënaqur me të - i
mori çelësat e Jerusalemit në mënyrë paqësore dhe pa gjakderdhje, hyri në qytet
dhe myslimanët me të duke brohoritur
me tekbir, hynë në xhami nga dera që
hyri i Dërguari i Zotit Natën e Israsë dhe
Miraxhit, fali namazin për të përshëndetur Xhaminë, pastaj hoqi të gjitha papastërtitë në Xhami dhe qëndroi në Kuds
për disa ditë, në të cilën ai rregulloi atë
që i duhej qytetit, caktoi imam dhe gjykatës.
Në këtë mënyrë, myslimanët morën
përgjegjësinë për Jerusalemin dhe Xhaminë el-Aksa, kështu që ata ndërtuan
vendin dhe i dhanë atij karakteristikat e
Islamit të vërtetë. Kur dijetarët prinë nga
të gjitha anët lulëzoi gjithçka brenda,
përreth dhe pranë tij, kurse Kupola e
Gurit të nderuar nuk është veçse një
shembull i gjallë i përparimit, sofistikimit dhe krijimtarisë që karakterizoi civilizimin islam, i cili menaxhoi dhe e ruajti
vendin.
Pastaj erdhën kryqëzatat, të cilat derdhën shumë gjak. Xhamia el-Aksa dhe
Jerusalemi u pushtuan për nëntëdhjetë
vjet, gjatë së cilës Kubja e Shkëmbit të
nderuar u shndërrua në kishë. Situata
mbeti e tillë deri sa Salahuddin el-Ejubi,
Zoti e mëshiroftë, e çliroi atë dhe e riktheu shenjtërinë në vendin e tij, e hapi atë
për adhurim, shkencë dhe studiues, për
të akomoduar nevojtarët dhe për qëllime
të tjera fisnike.
MIRAXHI NË PRESPEKTIVËN
MODERNE
Jemi dëshmitar të kohës kur një
numër i madh i satelitëve lansohen në
hapsirën qiellore. Nëse njeriu, si qenie e
dobët ka arritur atë çka ka qenë e paimagjinuar para disa dekadave, atëherë, a
ka dyshim në ngritjen që ia bëri Allahu
Fuqiplotë robit të Tij, Muhamedit (a. s.)
me trup dhe shpirt brenda një nate nga
Xhamia e Shenjtë e Mekës në Xhaminë
el-Aksa dhe pastaj në qiellin më të lartë,
për t’i treguar nga shenjat e tij.
Nëse para XV shekujsh disa skeptikë
nuk kanë mundur ta imagjinojnë se
ngritja ka qenë fizike dhe me plot vetëdije nga shkaku i njohurive të tyre të përkufizuara, sot një gjë e tillë veç është
prezente dhe shumë e qartë.
Në kohën kur Muhamedi (a. s.) e publikoi këtë ngjarje, shumë njerëz shprehën rezervë dhe mohim, por kishte të
tillë që e besuan dhe e dëgjuan, siç është
rasti i Ebu Bekrit, Zoti qoftë i kënaqur
me të.
Një dyshim i tillë, ndonëse manife30
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stohet edhe në ditët e sotme te disa njerëz, duhet të kemi parasysh se nuk do të
ishte i pavend hutia sikur Muhamedi (a.
s.) të thoshte: “Shkova brenda natës nga
Qabeja në Kuds e pastaj në pikën më të
lartë qiellore.” Por ai tha: “U bë udhëtimi me Mua...”, që jep të kuptosh se atë
e ka dërguar Zoti.
Ajeti fillon me fjalën “S u b h a n e”
, që ka kuptim të lartmadhërisë, largësisë, pastërtisë etj. Këtë epitet të Madhërisë së Zotit e kuptojmë nga shprehja
“Subhane”, e cila është infinitiv, që lë të
kuptosh se Lartmadhëria e Tij është nga
vetvetiu, pa marrë parasysh se a do ta
shqiptojë njeriu këtë fjalë ose jo. Kur
shprehja “Subhane” përcillet me përemrin lidhor, sikurse që është këtu, tregon
se bëhet fjalë për një çështje të jashtzakonshme, për një ngjarje të rëndësishme
e cila ka të bëjë me thyerjen e ligjeve të
natyrës. Andaj, ideja se ngjarja e Israsë
dhe Miraxhit nuk përputhen me ligjet
dhe rregullat e natyrës siç janë: gravitacioni i tokës, shtypja dhe shtresat atmosferike, natyra dhe struktura e planetëve
etj. nuk vijnë në konsiderim për ndonjë
vepër të Zotit siç është kjo.
MËSIMET NGA UDHËTIMI
Zoti i Madhëruar deshi të përcjellë
shumë mësime nga udhëtimi i Israsë dhe
Miraxhit. Në vijim do të theksojmë disa
prej tyre:
Israja nga Meka deri në Jerusalem
dhe Miraxhi në qiej dhe kthimi në njëjtën
natë, flet për fuqinë absolute të Zotit të
Plotfuqishëm, rreth të cilit rrugëtim u
zhvilluan shumë polemika dhe dilema,
ndërkaq myslimani i bindur në madhështinë hyjnore dhe Plotfuqinë e Tij është
i patundur në besimin e rrugëtimit të
Israsë dhe Miraxhit, sepse, kur Zoti dëshiron diç, mjafton të thotë ‘bëhu’ dhe
ajo bëhet.
Statusi i Xhamisë al-Aksa u dokumentua natën e Israsë dhe Miraxhit, kur
Profeti (a. s.) doli imam i profetëve në
Xhaminë Al-Aksa, e cila ishte kible e
profetëve para dërgatës së tij, po ashtu
ishte kible e Pejgamberit (a. s.) para se
të ndryshohej drejtimi për në Mekë.
Madje, Xhamia el-Aksa është xhamia e
tretë që duhet vizituar, të cilën e manifeston Muhamedi (a. s.) në hadithet e
tij.
Israja dhe Miraxhi konfirmon se të
gjitha revelatat janë nga Zoti dhe se qëllimi i tyre është i njëjtë: adhurimi dhe
unifikimi i Zotit një. Zoti i Madhërishëm
tha: “Ne nuk dërguam asnjë të dërguar
para teje e të mos i kemi shpallur atij se:

nuk ka zot tjetër përveç Meje, pra më
adhuroni!” (El-Enbija: 25)
Islami është fe e natyrshme. Në zgjedhjen e Profetit në ofertën e Xhibrilit
midis verës dhe qumështit, preferenca e
Profetit ishte qumështi - është tregues që
përfaqëson fenë që është në përputhje me
natyrën njerëzore, mban ekuilibrat midis
interesave dhe dëmeve, midis shpirtit
dhe trupit, mes kësaj bote dhe botës tjetër. Kjo është nga arsyet më të rëndësishme që e bëjnë Islamin të përhapet
shpejt dhe lehtë në mesin e njerëzve.
Pozicioni i lartë i Profetit, paqja e
Zotit qoftë mbi të, i cili arriti në pikën
më të lartë qiellore, të cilën asnjë njeri
nuk e ka arritur para tij, Sidre el munteha, që është një nder dhe respekt për
Profetin (a. s.), nëse flet për diç, flet për
modestinë profetike. Edhe pse u ngjit në
pikën më të lartë qiellore, megjithatë
ishte shumë modest.
Kjo ndodhi do të mbetet kujtim derisa të ekzistojë gjithësia. E si të mos
mbetet kujtim i përhershëm në mendjen
dhe zemrën e besimtarëve, kur kemi parasysh se faqet e Kuranit famëlartë jo
vetëm që e përmendin, por e tërë një
kaptinë nominohet me emrin “ElIsraë”.
Ajo çka ia shton edhe më tepër vlerën kësaj ngjarje, kulmin e ndikimit për
një kujtim të përhershëm e zë namazi, i
cili u obligua mu në këtë natë dhe atë direkt nga Allahu fuqiplotë, që është Miraxh për besimtarin, ngase falja e
namazit është mjeti më efikas në ngritjen shpirtërore të besimtarit.
Kështu, pra, duhet të qëndrojm përpara Israsë dhe Miraxhit, jo se ato janë
mite të cilat i tregojmë dhe habitemi, por
ajo është nga esenca e besimit në të cilën
besojmë.
Edhe pse Miraxhi ka ndodhur qëmoti, ai duhet të jetojë në zemrat e besimtarëve. Të jetë gjithnjë e më i
pranishëm në shpirtin tonë, duke i motivuar besimtarët që të ngrihen shpirtërisht, moralisht, ekonomikisht dhe të
hapin shtigje të reja që të përparojnë në
të gjitha sferat e jetës.
Përjetimet dhe kënaqësitë shpirtërore
që i përjetoi Pejgamberi (a. s.), mënyra e
shikimit në dritën hyjnore, si dhe biseda
me Zotin, kanë mbetur sekrete në shpirtin e Muhamedit (a. s.), për arsye se përjetimi i këtyre momenteve ka pasur
karakter shpirtëror dhe ka qenë delikat,
saqë as vetë Profeti nuk ka qenë në gjendje t’i përshkruajë në hollësi, ngase njerëzimi nuk është në gjendje t’i kuptojë
këto mrekulli nga shkaku i njohurive të
pakta që ka për kozmosin.

Reisi: Israja dhe Miraxhi,
mrekulli dhe adhurim
“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij
që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës
nga Mesxhidi Haram (Qabeja) gjer në
Mesxhidul Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar; (ia
bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij
disa nga argumentet Tona. Vërtet, Ai
është Gjithëdëgjues, Gjithëvëzhgues.”
(El-Isra: 1)
Të gjitha fetë dhe besimet kanë data
të rëndësishme, të cilat shënohen nga ana
e besimtarëve të po atyre feve, festimi i të
cilave bëhet në mënyrën siç e kanë traditë vetë ata popuj. Nisur nga ky aspekt,
kalendari islam ka të regjistruar dy festa,
disa ditë dhe net të mëdha. Manifestimi i
këtyre bëhet në mënyrë të ndryshme dhe
shënimi i tyre është në shenjë të traditës
së Muhamedit (a. s.), por gjithashtu në
shenjë përkujtimi të asaj që ka të bëjë me
vetë të Dërguarin e fundit. Tani jemi në

muajin Rexheb, në fillim të të cilit përcollëm Natën e Regaibit, ndërsa tani më
26/27 Rexheb kemi Natën e Israsë dhe të
Miraxhit.
Israja llogaritet udhëtimi nate i të dërguarit të Allahut nga Meka deri në Mesxhidul Aksa, Jerusalem, ndërsa
Miraxhi-ngjitje në lartësitë më të mëdha
qiellore të Muhamedi (a. s.).
Israja dhe Miraxhi është natë e bekuar, një ngjarje e veçantë për botën
islame dhe atë njerëzore, por mbi të gjitha një muxhize e cila akoma në vete
mbart aktualitetin dhe gjithnjë shërben
për t’i treguar njerëzimit se Muhamedi
(s.a.v.s.) është pejgamberi që e përjetoi
këtë udhëtim, pavarësisht se ishte njeri i
rëndomtë, por fuqia e Allahut është e asaj
natyre që mundëson çdo gjë për t’i treguar logjikës së njeriut se botën e dukshme dhe të padukshme (dhe gjithë botët)

janë të krijuara nga fuqia e pafund e Allahut fuqiplotë.
Israja dhe Miraxhi është natë e cila
sfidon çdo logjikë dhe gjithnjë është çështje që zgjon kureshtje te njerëzimi. Për
të operacionalizuar këtë çështje akoma,
edhe bota më e zhvilluar nuk e ka afër
mendjes se si ka mundur të ndodhë ky
udhëtim; mbi të gjitha, jo çdoherë logjika
ka hapësirë dhe mundësi të kuptojë cilësinë e Allahut kur Ai thotë: “Bëhu” dhe
ajo bëhet.
Shfrytëzoj rastin të përgëzoj të gjithë
besimtarët e vendit tonë, në diasporë dhe
gjithë shoqërinë islame që në këtë natë
përkushtimi ndaj Allahut (xh. sh.) të jetë
i veçantë, ndërsa ibadeti ynë të jetë ashtu
siç thoshte Muhamedi (a. s.): “Namazi
është Miraxhi i besimtarit” – thotë
Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, h. Sulejman ef. Rexhepi.
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‘Kimia’ me mirënjohje për Reisin
Shkolla e mesme e Qytetit të Shkupit
“Marija Kiri Skllodovska” i ka ndarë më
6 mars, 2020, mirënjohje Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, në manifestimin e
organizuar në vigjilje të 7 Marsit-Ditës së
Mësuesit.
Shkolla e Mesme e Kimisë, siç quhet
ndryshe, kreut të myslimanëve të Maqedonisë së Veriut Mirënjohjen ia ka ndarë
“në shenjë respekti dhe vlerësimi për përkushtimin dhe kontributin e dhënë në
arsim, kulturë dhe shkencë”.
Arsyetimi ka pasur për bazë themelimin e Medresesë Isa Beu dhe të Fakultetit të Shkencave Islame. Mirënjohjen e ka
dorëzuar Blerim Nebiu, drejtor i shkollës
së mesme “Marija Kiri Skllodosvka”.
Në nderim të Ditës së Mësuesit
Shkolla e Mesme e Kimisë ka ndarë edhe
mirënjohje të tjera, ndërsa në emër të të
gjithë fituesve ka folur Kryetari i BFI-së,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.
Veç tjerash, ai ka thënë:
-Të nderuar e të dashur mësues e nxënës, mysafirë të respektuar, dashamirë të
arsimit shqip, Paqja, dashuria dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi tërë
popullin shqiptar.
Kam nderin dhe kënaqësinë të jem
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përpara këtij auditori në emër të personaliteteve të cilët ju i keni vlerësuar të denjë
për mirënjohje në këtë datë të veçantë të
arsimit shqip. Ju shpreh falënderimet në
emër të të gjithëve dhe jam në veçanti i
kënaqur që keni vlerësuar edhe personalitete që nuk janë me ne.
Sa shumë thotë dhe sa porosi të
madhe përcjell motoja e këtij manifestimi, sa esencialisht e shpjegojnë vlerën
e arsimit thëniet: Ata që dinë, bëjnë... Ata
që kuptojnë, i mësojnë të tjerët!

Kur sot po festojmë 7 Marsin, ditë kjo
që ne ia kemi kushtuar mësuesit shqiptar,
kur shkolla e parë shqipe që u hap në
Korçë në vitin e largët 1887 po bën historinë e vetë 133-vjeçare, të gjithë neve
s’na mbetet gjë përveçse të përkulemi
përpara mësuesve tanë të shumtë që ndër
vite bartën rrezet e diturisë e i vendosën
thellë në vetëdijen e nxënësve të tyre.
Faleminderit të gjithë mësuesve që
ishin dikur e që janë sot. Pa zellin dhe dashurinë e tyre, pa sakrificat që i bënë e po

i bëjnë, ne nuk do ishim sot këta që
jemi, nuk do ishim popull me shkolla
në gjuhën amtare, nuk do i kishim universitetet që i kemi; nga trungu ynë nuk
do dilnin nobelistë, shkencëtarë,
shkrimtarë, intelektualë të shquar, teologë. Po të mos ishte mësuesi im i parë
Besim Rusi, ku do e mësoja unë thënien e Naimit “Vetëm dritë e diturisë
përpara do na shpjerë”?
Me këtë rast, dëshiroj të përkujtoj
se ky komb, ky popull, anipse i penguar
në mënyrat më perfide për të zhvilluar
e për të avancuar arsimimin e vet, përherë ka qëndruar në krah të iniciativave
dhe përpjekjeve për mbijetesë të cilën
e sjell dituria, i vetëdijshëm se fjala
shqipe, shkolla shqipe, arsimi shqip
janë mburoja përpara goditjeve në themelet e trungut dhe qenies që frymon
shqip. Këto, gjithsesi, janë vlera të padiskutueshme të një populli; ato hapin
horizonte; ato sjellin dritë në errësirë;
ato e kultivojnë shpirtin.
Ndryshe, arsimi dhe dituria janë parime dhe obligime që i gjejmë te shpallja e parë në Kuranin famëlartë. “Lexo,
me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi çdo
gjë.” Ndërkaq, pejgamberi Muhamed
(a. s.) urdhëron dhe porosit në hadithin
e vet: “Kërkoni diturinë nga djepi deri
në varr” dhe: “Kërkoni diturinë qoftë,
ajo deri në Kinë.” Kjo dëshmon se sa
shumë çmohen arsimi dhe dituria në
Islam, sa është e rëndësishme dituria
për përparimin e njeriut në këtë botë.
Sidoqoftë, të nderuar, uroj dhe dëshiroj që arsimi shqip të ecë shtigjeve
më bashkëkohore, përkundër faktit se
ne këtu jemi dëshmitarë të ndërkëmbëzave e të dukurive të shëmtuara që janë
shqetësuese. Uroj që mësuesit tanë të
vazhdojnë misionin e tyre të shenjtë të
kultivimit të diturive të fëmijëve tanë.
Uroj që nxënësit tanë të ndjekin idealet
e rilindësve tanë, të vetëdijshëm se
vetëm arsimimi cilësor, vetëm zelli dhe
vullneti i tyre për të thyer barriera janë
garancia e prosperitetit tonë.
Allahu e shpërbleftë veprën e mësuesve tanë dhe qoftë përherë me popullin tonë! – ka thënë Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, në manifestimin e organizuar në vigjilje të 7
Marsit-Ditës së Mësuesit në Shkollën e
Mesme të Kimisë në Shkup.
Në këtë ngjarje ai ka qenë i shoqëruar nga Myftiu i Myftinisë së Shkupit
dr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i Myftinisë së Gostivarit hfz. Shaqir ef. Fetahu
dhe bashkëpunëtorë të tjerë.

URIM

Gëzuar 7 Marsi!

Me rastin e Ditës së Mësuesit, 7 Marsin, shpreh urimet më të përzemërta personale dhe ato të Bashkësisë Fetare
Islame për mësuesit tanë, të cilët po edukojnë gjenerata, duke i brumosur ato me
dritën e diturisë, të mençurisë, të fisnikërisë e të atdhedashurisë.
Profesioni i mësuesit, pikërisht për
shkak të vështirësive që i bart, mbetet i
çmuar dhe i respektuar nga të gjithë ne,

sepse edukon breza dhe hap shtigje të
reja, drejt të cilave ec ardhmëria jonë.
Zoti i shpërbleftë mësuesit tanë të
sotëm dhe ata që ishin përpara tyre. Puna
dhe sakrificat që po bëjnë, do të çmohen përherë – ka shkruar Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, në profilin e vet në
Facebook. (7.03.20)

Në doktorimin e Behar Deharit
Më 5 mars, 2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, ka marrë pjesë në
ceremoninë e doktorimit të zv/drejtorit të
NP “Pyjet Kombëtare”, z. Behar Dehari,
në Universitetin American College
(UACS) në Shkup. Kreu i myslimanëve
të Maqedonisë së Veriut është dashamirës i flaktë i arsimit, ka marrë pjesë rregullisht në ngjarje dhe aktivitete të
ngjashme, ndërsa kjo e fundit ka pasur
për bazë inspirimet e ardhura nga Garat

e Para Kuranore, të organizuara me
shumë sukses në dy ditët më parë.
Mbrojtja e doktoratës është bërë në
Qendrën Kulturore-Informative në Shkup,
ndërsa tema ka qenë: “Satisfaksioni në
punë dhe sjellja e punonjësve në administratën publike – studim krahasues që fokusohet në Policinë Financiare”. Berat
Dehari më parë, për shumë vjet, ka qenë
zv/drejtor i Policisë Financiare të RMV.
Me këtë rast, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi është shoqëruar nga më
shumë bashkëpunëtorë të Kabinetit.
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Takim me xhematin e lagjes Draçevë
Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, h. Sulejman ef. Rexhepi, bashkë me Myftiun
e Myftinisë së Shkupit dr. Qenan ef.
Ismaili, të shoqëruar nga disa bashkëpunëtorë, vizituan lagjen Draçevë (Shkup)
dhe me këtë rast u takuan dhe bashkëbiseduan me pjesëtarë të xhematit të kësaj
lagjeje, të cilët shpalosën përpara mysafirëve shqetësimet, brengat dhe hallet
me të cilat po ndeshen në jetën e tyre fetare.
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi shfrytëzoi këtë vizitë për t’iu drejtuar nikoqirëve, kështu që pasi
falënderoi për mikpritjen vëllazërore
dhe dëgjoi dëshirën dhe kërkesat e tyre
për mbështetjen institucionale të BFI të
RMV për të ngritur një xhami në lagjen
e tyre, u premtoi angazhimin maksimal
personal, si dhe të BFI-së e të Myftinisë
së Shkupit.
“Vëllezër, unë jam me ju, siç është
edhe Myftiu i Shkupit. Me ju është i tërë
Institucioni i BFI dhe e tërë Myftinia e
Shkupit. Për ne është kënaqësi kur dëgjojmë se besimtarët tanë kërkojnë të
ngrenë një Shtëpi të Allahut dhe e
ndjejmë si obligim tonin t’ju gjendemi
pranë dhe t’ju ndihmojmë në realizimin

e kërkesave tuaja…”, tha me këtë rast
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.
Në përfundim të këtij takimi, Reisi
dhe Myftiu premtuan se do të vazhdojnë
dhe do të intensifikojnë bashkëpunimin

me xhematin e lagjes Draçevë, me dëshirë që ky bashkëpunim të rezultojë me
fryte konkrete, në dobi të zhvillimit dhe
të avancimit të jetës fetare islame. (26
shkurt 2020)

“Top” në Tophanë
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka
mbikëqyrur punët në Xhaminë e Tophanës (Shkup), në ditën e parë të Garave të
Para Kuranore, më 3 mars, 2020, një
ngjarje mjaft e rëndësishme për tërë komunitetin islam. Kreu i myslimanëve të
RMV ka qenë i shoqëruar nga më shumë
myftilerë, hoxhallarë e bashkëpunëtorë të
Kabinetit.
Me këtë rast, h. Sulejman ef. Rexhepi, dhe bashkëpunëtorët-shoqërues
kanë parë vetë dhe janë njohur nga ekipi
i ndërtimtarëve se punët po shkojnë “top”
në ndërtimin e Xhamisë së Tophanës, gjithçka ka ecur sipas planit, kështu që me
izën e Zotit ajo shpejt mund të marrë
pamjen e dëshiruar, përkatësisht të planifikuar. Xhamia në lagjen e Tophanës në
Shkup është duke u ndërtuar qe disa vjet
nga BFI e RMV dhe Fondacioni i Çështjeve Fetare (TDV) të Republikës së
Turqisë.
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Të gjithë vizitorët i janë lutur Allahut (xh. sh.) t’u japë fuqinë ustallarëve
në ndërtimin e këtij tempulli fetar

islam, në punët përfundimtare dhe Xhamia sa më shpejt t’i hapë dyert për besimtarët.

Studeniçani edhe me një xhami
Myftinia e Shkupit vazhdon me sukseset e saj në terren: më 2 mars, 2020, ka
vënë gurin e themelit të xhamisë së re në
fshatin Studeniçan. 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
Strugës h. Salim ef. Sulejmani, i Ohrit h.
Samet ef. Hajdari, koordinatori i Myftinisë së Velesit h. Nijaz ef. Nurati, dekani
i FSHI prof. dr. Shaban Sulejmani, drejtori i Medresesë Isa Beu Ibrahim Idrizi,
kryetari i OH “Hilal” Mustafa ef. Dauti,
Sekretari i Përgjithshëm i BFI-së Irsal ef.
Jakupi, hoxhallarë të rajonit dhe të ftuar
të tjerë.
Manifestimi ka filluar me një ashere
nga hfz. Xhemail ef. Nuhiu, ndërsa fjalën
e rastit, në emër të Këshillit iniciues, e
ka paraqitur Alaudin Zeqiri. Fjalë përshëndetëse ka pasur myftiu i Myftinisë së
Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili.
Kryetari i BFI të RMV, Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, në fjalimin e tij të rastit ka thënë se populli i
Studeniçanit historikisht e ka dashur
fenë, e ka dashur Islamin, ka jetuar me
Islamin dhe mbetet të jetojë me Islamin,
siç ka theksuar, “deri në Ditën e Kiametit”.
Xhamia e re që po nisim, ka thënë
Kreu i myslimanëve të Maqedonisë së
Veriut më tej, ka qenë nevojë imediate e
shtrirjes gjeografike që ka Studeniçani.
Tempullit të shenjtë, Shtëpisë së Allahut
fuqiplotë, ne i gëzohemi si një pune të bereqetshme, si një pune të madhe. Xhamia
e ka luajtur rolin e vet dhe vendimtar në
historinë e Islamit. Xhamia ka qenë gji-

thçka, në një kohë kur nuk ka pasur organizim shtetëror-administrativ, kështu
që të gjitha format e organizimit të popullit mysliman kanë qenë përmes xhamisë. Ajo ka qenë Bashkësi Lokale, ka
qenë Kuvend Qendror i një mjedisi ku
kanë jetuar myslimanët, Kuvend i nivelit
të Shtetit Islam. Xhamia ka qenë edhe
Ministri e Mbrojtjes në kohën e Pejgamberit tonë, Muhamedit (s.a.v.s.).
Kryetari h. Sulejman ef. Rexhepi më
tej ka thënë: “Xhamia e ka luajtur rolin e
vet në përhapjen e dritës së Allahut fuqiplotë. Ne jemi ithtarë të kësaj feje madhështore dhe duhet të mburremi pse i
takojmë Islamit, sepse Islami është një fe
që predikon paqe, harmoni, dashuri, solidaritet dhe Islami i kundërvihet çdo
sendi të keq, çdo sendi që do të thotë e
keqe. Islami është kundër asaj që disa

tentojnë ta identifikojnë me të këqijat. Të
gjitha ato janë spekulime, insinuata dhe
të tillët janë armiq të dritës së Zotit, e cila
ka ditur t’i nënshtrojë dhe do t’i nënshtrojë sa të jetë jeta në këtë dhe! RMV
është mëmëdheu ynë dhe ne duhet të jemi
tok, të jemi bashkë, ta mbrojmë nga tendencat e armiqve të këtij nënqielli. Atakimi i këtij territori është edhe atakim i
populli tonë. Ne nuk jemi në këtë vend të
huaj, nuk jemi ardhacakë; jemi vendës,
denbabaden; jemi autoktonë. Zoti e
shtoftë këtë popull sa është e mundur dhe
të ketë gjithmonë bekimin e Allahut fuqiplotë!”
Më pas ashere ka kënduar hfz. Irfan
ef. Sulejmani, ndërsa duanë e fillimit të
punës në xhaminë e re të Studeniçanit,
Shkup, e ka bërë myftiu i Myftinisë së
Gostivarit, h. Shaqir ef. Fetahu.

7 viktima
“Ka ndërruar jetë edhe një anëtar i familjes Alimi nga fshati Ramanli”, ka
shkruar në rrjetet sociale një familjar më
5 mars, 2020, është bërë e ditur nga
media shqip.
“Familjarë, miq, me dhimbje të thellë
ndaj lajmin me ju. Sot në mëngjes, si pasojë e tragjedisë në fsh. Rramanli, ndërroi jetë edhe anëtari i 7-të i familjes
Alimi, nipi im i familjes time, haxhi Eljasa Alimi. U takofshim në botën tjetër.
Do të të kujtoj sa të jetoj!” - ka shkruar
ai.
Hëna e Re
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Telegram ngushëllimi
E tërë Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut, i tërë komuniteti mysliman, të gjithë qytetarët
e Maqedonisë së Veriut e më gjerë, janë të prekur thellë nga
tragjedia e rëndë, e ndodhur në Kumanovë më 23 shkurt,
2020, nga shpërthimi i bombolës së gazit, me pasoja fatale për
një familje të tërë.
Le t’i referohemi në këto çaste zie dhe pikëllimi thënies
së Jakubit (a. s.): “Unë dhimbjen time dhe pikëllimin tim ia
paraqes vetëm Allahut e nga Allahu di atë që nuk e dini ju.”
(Kuran, Jusuf: 86)
Të gjithë atyre që kanë pësuar në këtë tragjedi të madhe u
themi: Jemi me ju, Zoti është i madh dhe kurrë më mos ndodhshin fatkeqësi të këtilla! BFI lutet për shpirtrat e merhumëve që kanë humbur jetën me këtë rast dhe Allahu (xh. sh.)
i shpërbleftë me Xhenet.
Shkup, 24 shkurt 2019

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

BFI në ngushëllime në Rramanli
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, me
bashkëpunëtorë, më 6 mars, 2020, pas
namazit të xhumasë, ka shkuar për ngushëllime te familja që humbi 7 anëtarë në
Rramanli të Kumanovës. Familja para
disa ditësh kishte pësuar një fatkeqësi të
madhe nga shpërthimi i bombolës së
gazit, me ç’rast 10 veta kanë pësuar, 3
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prej të cilëve fëmijë. Në spital i shërojnë
plagët edhe 3 veta.
“Kjo që i ka ndodhur familjes tuaj –
ka thënë Reis’ul-Ulemaja – është caktim
i Zotit dhe duhet të bëjmë durim. Për ata
që kanë vdekur, lutemi që Allahu (xh. sh.)
t’i shpërblejë me Xhenet. Ata e kanë gradën e Shehidit.”
Përfaqësuesit e BFI-së po ashtu janë
lutur për shërimin e 3 familjarëve që

gjenden në spital dhe kanë uruar që, së
paku, ata të kthehen shëndoshë e mirë në
shtëpitë e tyre pas fatkeqësisë së rëndë.
Me këtë rast, në nderim të shpirtrave
të viktimave një ashere ka kënduar Mustafa ef. Dauti, kryetar i OH “Hlilal”,
ndërsa duanë e ka bërë Myftiu i Myftinisë së Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu. Të
gjithë të pranishmit i janë lutur Zotit për
durim dhe falje.

ATY KU BURON VARDARI: MYFTINIA E GOSTIVARIT

Për çdo vit, veç përpara

Denacionalizimi i pronave të nacionalizuara nga ish-sistemi komunist, për aq sa
është kryer jo plotësisht, puna në terren, i kanë dhënë një shtytje të fuqishme
zhvillimit të jetës fetare në çdo cep të kësaj myftinie e më gjerë.
yftinia e Gostivarit është një
nga 13-të myftinitë sa ka gjithsej Bashkësia Fetare Islame e
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përfshin një territor që shtrihet nga fshati
Vërbjan deri në fshatin Gradec të komunës së Vrapçishtit. E menaxhon jetën fetare islame në 3 komuna: Gostivar,
Vrapçisht dhe në pjesën më të madhe të
komunës Rostushë-Hanet e Mavrovës,
me një popullatë prej 130.000 banorëve,
prej të cilëve mbi 84% i takojnë konfesionit islam me përbërje multinacionale:
shqiptarë, turq, boshnjakë, torbeshë,
romë etj. Myftinia e ka selinë në Gosti-
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var, që njihet si një qendër e njohur kulturore, fetare, me rol të rëndësishëm në
sfera të ndryshme.
Myftinia është themeluar në vitin
1994, pas nxjerrjes së Kushtetutës së re
të BFI dhe deri më tani ka pasur dhe ka 3
myftinj: hfz. Arif ef. Emini, Irfan ef.
Idrizi dhe hfz. Shaqir ef. Fetahu (aktualisht). Myftinia ka një organizim të
mirë, nga të gjitha aspektet: si nga aspekti
ekonomik, kadrovik, infrastrukturor dhe
intelektual. Punon konform Kushtetutës
së BFI të RMV; normativës dhe rregulloreve të Myftinisë së BFI-Gostivar; iniciativave dhe ideve të lira të lindura nga

vetë nëpunësit fetarë dhe besimtarët; si
dhe kërkesave dhe specifikave të vendit.
Aktivitetet e saj përfshijnë Myftiun me
operativën, anëtarët e Myftinisë, nëpunësit fetarë-imamët, myderrizët, mualimët,
myezinët, mutevelijtë me anëtarët e këshillave të xhamive dhe besimtarët në
përgjithësi.
SHTYLLAT E ORGANIZIMIT
Sot Myftinia e Gostivarit ka kuadro
prej nivelit më të ulët, me arsim të
mesëm, e deri tek ai më i larti, me diploma pasuniversitare - magjistra e dokHëna e Re
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torë shkence (edhe nga Islami). Me angazhim të rregullt ka 80 nëpunës fetarë
në cilësi të: vaizit, imamit, mualimit,
myezinit, si dhe 20 e sa teologë të sferave
të ndryshme, me honorar. Puna e tyre e
palodhshme ka bërë që sot kjo myftini të
ketë një xhematë të strukturave të ndryshme.
Është fakt i pamohueshëm se pa një
bazë stabile ekonomike nuk mund të
mendohet për një organizim të mirëfilltë
të kultivimit të jetës fetare islame. Mu
kësaj çështje Myftinia i ka kushtuar kujdesin më të madh, me theks të veçantë organizimit të anëtarësisë, që paguhet nga
vetë besimtarët. Falë precizitetit të nëpunësve fetarë dhe Këshillave të xhamive,
anëtarësia është shtylla më e zhvilluar në
Myftininë e Gostivarit. Kjo ka bërë që të
rritet standardi i nëpunësve fetarë në një
nivel solid në shoqëri. Këtë e tregon fakti
se, me gjithë situatën e vështirë ekonomike në shoqëri, në sferën e anëtarësisë
Myftinia shënon për çdo vit hapa përpara.
Sot imami i kësaj Myftinie për çdo muaj
merr pagën e tij dhe në mënyrë të plotë
paguhen të gjitha kontributet në sferën e
pensionit dhe të shëndetësisë.
Xhamitë dhe mejtepet janë vendet
bazë ku zhvillohet jeta fetare islame. Ato
sot janë me një standard të lartë, me kushte solide, bashkëkohore, me të gjitha
pajisjet që i duhet një objekti fetar. Mund
të themi se xhamitë dhe mejtepet janë
vendet më të bukura, më moderne dhe
më funksionale në territorin e Myftinisë
së Gostivarit. Sot Myftinia e Gostivarit të
gjitha xhamitë i ka të reja, edhe atë gjithsej 70 xhami dhe po aq mejtepe. Ajo po
ashtu ka 5 teqe, një Sahat-kullë, Medresenë e Vjetër në oborrin e Xhamisë së Sa38
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hatit, Xhaminë e Vjetër të Ravenit, Xhaminë e Vjetër të fshatit Simnicë - të cilat
janë nën mbrojtjen e Qendrës për Konservim dhe Restaurim në suaza të Ministrisë së Kulturës. Shumë xhami janë
edhe objekte turistike, që vizitohen nga
myslimanë dhe jomyslimanë, nga vendi
dhe jashtë, siç janë: Xhamia e Sahatit,
Sahat-kulla, Xhamia e Kadrit, Xhamia e
Gradecit, Xhamia Rabia-Debresh etj.
Me gjithë largimin e njerëzve nga
vendlindja, sot në mejtepet e Myftinisë
mësim-besimin e ndjekin mbi 2.000 nxënës. Vetëm në vitin 2019 leximin e Kuranit famëlartë e kanë përfunduar: Xhamia
e Vjetër në Balindoll të Vjetër, me mualim Sead ef. Fetai, 16 nxënës; Xhamia e
Re, Gradec, me mualim Taip ef. Ajeti, 23
nxënës; Xhamia e Re, Senakos, me mualim hfz. Avni ef. Elmazi, 20 nxënës;
Xhamia “Turi Sina” – Gostivar, me mualim Nurkan ef. Aruç, 13 nxënës; Xhamia Qendrore - Negotinë, me mualim
hfz. Muhamet ef. Hebibi, 39 nxënës;
Xhamia e Vjetër, Forinë, me mualimët
Abdilhadi ef. Shaqiri dhe Mevlan ef.
Kamberi, 9 nxënës; Xhamia “Hamza”Dobërdoll, me mualimët Afet ef. Beadini
dhe Kadir ef. Miniri, 16 nxënës; Xhamia e Vjetër, Debresh, me mualim Islam
ef. Nuredini, 7 nxënës; Xhamia e Vjetër, Çegran, me mualim Fadil ef. Adili,
31 nxënës; Xhamia e Re, Raven, me
mualim Aziz ef. Idrizi, 8 nxënës; Xhamia “Hixhri” – Negotinë, me mualim
Fehmi ef. Ebibi, 30 nxënës; Xhamia e
Re, Zdunjë, me mualim Eljesa ef. Asani,
12 nxënës; Xhamia e Re, Gradec, me
mualim Zekirija ef. Bajrami, 42 nxënës;
Xhamia e Re – Reçan, me mualim Harbin ef. Osmani, 24 nxënës; Xhamia e

Re – Debresh, me mualim Alajdin ef.
Ismaili, 5 nxënës; Xhamia e Re – Bajnicë e Epërme, me mualim Ali ef. Selimi,
12 nxënës; Xhamia e Re–Gradec, me
mualime Nesfije Ajeti, 23 nxënëse; Xhamia e Re – Reçan, me mualimet Mevlana Rexhepi dhe Arlinda Ibrahimi, 8
nxënëse; Xhamia e Re–Forinë, me mualime Ramije Asani, 7 nxënëse; Xhamia e
Re – Senakos, me mualime Vafire Rakipi, 5 nxënëse; Xhamia e Vjetër – Debresh, me mualime Sherije Xhaferi, 24
nxënëse; Xhamia e Re – Zdunjë, me
mualime Melek Ademi, 13 nxënëse; dhe
Xhamia e Lajthisë – Gostivar, me mualime Lindita Abazi, 21 nxënëse etj.
Duhet cekur se ekzistojnë edhe dobësi, të cilat paraqiten në realizimin e
mësim-besimit islam në mejtepe, dobësi
këto të cilat janë me sa vijon: migrimi i
familjeve myslimane gjithnjë e më i
madh në vende të ndryshme të botës, me
çka zvogëlohet edhe numri i fëmijëve, që
ndikon negativisht në realizimin e
mësim-besimit të shëndoshë; neglizhenca
dhe moskujdesi i prindërve për edukimin
e fëmijëve në frymën fetare-islame; organizimi jo i duhur i Këshillit të xhamisë
dhe i imamit në përgjithësi.
INSTITUTI I HIFZIT - VLERË E MADHE
E KOHËS
Në territorin e Myftinisë së BFI-Gostivar u pa e nevojshme dhe e domosdoshme kultivimi i leximit të bukur të
Kuranit famëlartë, në veçanti kultivimi i
hifzit të Kuranit famëlartë. Myftinia e
BFI-Gostivar e kishte vendosur që kësaj
çështje t’i rreket me seriozitetin më të
lartë, duke vendosur hapjen e institucio-

nit me titull “Instituti i Hifzit dhe Bukurleximit të Kuranit Famëlartë hfz. Hasan
ef. Zendeli”. Këtë propozim me vullnetin më të lartë e miratoi Reis’ul-Ulemaja
i BFI-së, h. Sulejman ef. Rexhepi, me
vendimin nr. 02/381 të datës 20.06.2019,
me ç’rast drejtor u zgjodh mr. Eljesa ef.
Asani. Më datë 25.9.2019 u bë inaugurimi i Institutit të Hifzit dhe Bukurleximit të Kuranit Famëlartë në Gostivar, ku
mori pjesë edhe vetë Reis’ul-Ulemaja
dhe më shumë myftinj të BFI të RMV.
Sot në Institut janë të regjistruar 40 kandidatë, të cilët i bëjnë përgatitjet për të filluar hifzin. Njëherësh, bëhen përgatitje
edhe për fillimin e kurseve të ndryshme.
për grupe që kanë nevojë për përmirësimin dhe leximin e bukur të Kuranit famëlartë.
Çështja e mirëqenies materiale
është bazë për të tashmen dhe të ardhmen
e çdo institucioni, pra edhe të jetës fetare
islame. Andaj, Myftinia e BFI-Gostivar i
është qasur me seriozitetin më të madh
denacionalizimit të pronave të nacionalizuara nga ish-sistemi komunist. Duke
filluar nga viti 2005, në vazhdimësi, janë
denocionalizuar disa lokale afariste, banesa, parkingu qendror i qytetit dhe mbi
40 hektarë pyje. Ky proces vazhdon edhe
me shumë prona të tjera. Kjo i ka dhënë
një shtytje të fuqishme zhvillimit të jetës
fetare në Myftini dhe më gjerë. Kjo ka
mundësuar edhe ndërtimin e selisë së re
të Myftinisë, hapjen e Paraleles së Vajzave të medresesë “Isa Beu”, ndërtimin e
godinës së re të Medresesë dhe shumë intervenime të tjera. Tashmë, në emër të
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, me
tapi janë 2 milionë m2, ku bëjnë pjesë
parcela të xhamive, varreza, pyje e vende
malore. Në komunën e Gostivarit gjatë
vitit 2019 janë nxjerrë 22 vendime që
kanë të bëjnë me legalizimin e objekteve
fetare si: xhami, objekte ndihmëse dhe
teqe. Gjithashtu, është rregulluar statusi i
varrezave të vjetra të qytetit të Gostivarit, vendi i xhamisë së Mëhallës së Re,
Xhamisë së Lajthisë dhe i tri ndërtesave
në qytetin e Gostivarit. Është denacionalizuar vakëfi (mal) në fshatin Gjonovicë,
me hapësirë prej 50.000 m2, si dhe është
kthyer vakëfi në fshatin Llapushnik, që
ka qenë lëndë kontesti mes Kishës Ortodokse dhe Myftinisë së BFI-Gostivar.
Bazuar në vendimet e Bashkësisë Fetare Islame të RMV, si dhe organizatës
humanitare “Hilal”, sferës së humanitetit
dhe solidaritetit i është dhënë rëndësi e
veçantë. Vazhdimisht janë organizuar aksione për ndërtim të xhamive, ndihmë të
varfërve, për shërim të të sëmurëve, si
dhe për raste të jashtëzakonshme, siç

PËR ÇDO LËVDATË

Viti 2019 i ka tejkaluar të gjitha parashikimet në
rezultatet e arritura në: zeqatë, sadakatul-ﬁtër, taksa
fetare, qefarete (shpagime) dhe ndihma vullnetare.
D.m.th. shumat e grumbulluara janë më të larta se vitet
e kaluara. Kjo është për çdo lëvdatë, duke marrë
parasysh emigrimin e hovshëm të besimtarëve, gjendjen
e vështirë politike, krizën ekonomike, shtimin gjithnjë e
më të madh të shoqatave humanitare, numrin e madh të
skamnorëve etj.
ishte tërmeti në Durrës. Myftinia e BFI Gostivar dhe OH ‘Hilal’, duke marrë parasysh krizën e madhe ekonomike, si dhe
gjendjen e rëndë sociale të disa familjeve,
në fillim të muajit të Ramazanit 2019 ka
bërë shpërndarjen e ndihmave humanitare ushqimore, në bashkëpunim me Këshillat e xhamive të territorit të Myftinisë
së BFI-Gostivar përafërsisht për 350 familje të varfra. Gjithashtu, janë ndarë
edhe ndihma të ndryshme në mjete financiare, ushqimore, veshmbathjeje,
mjete të ndryshme për të sëmurët etj. Për
shoqatën që përkujdeset për të verbrit dhe
njerëzit me shikim të dëmtuar “Realiteti”,
të udhëhequr nga z. Xhevat Fejzuli, si
dhe me shoqatën për personat me nevoja
të posaçme “Bashkë Mundemi”, të udhëhequr nga z. Shpend Saliu, Myftinia
gjatë vitit 2019 ka ndarë 66.583 euro.
Myftinia e Gostivarit ka bërë meremetimin e xhamive, brenda dhe jashtë, në
Xhaminë e Vjetër të Çegranit, xhaminë e
fshatit Raven, xhaminë e fshatit Gjurgjevisht etj., pastaj ka filluar rindërtimin e
Xhamisë së Re në fshatin Niçpur - Komuna e Mavrovë-Rostushës, e cila është
vakëf në emër të BFI dhe numëron 8.750
m2 tokë. Objekti i Xhamisë së Vjetër
është djegur nga okupatorët e asaj kohe,
në vitin 1912-13, duke lënë vetëm gërmadhat e gurëve. Në të njëjtën komunë,
më 17.08.2019 është bërë hapja solemne
e Xhamisë së Re në fshatin Sencë. Në
përfundim e sipër janë: xhamia në fshatin
Pozharan, Gornjan, Niçpur, ndërsa pritet
të fillojnë edhe punimet për restaurimin
e dy xhamive: në fshatin Raven dhe në
fshatin Simnicë.
TRIBUNA, DEBATE SHKENCORE...
Myftinia e Gostivarit rëndësi të veçantë, në vazhdimësi, u ka kushtuar
ngjarjeve të njohura në historinë e Islamit dhe të myslimanëve, si: Ditëlindjes

së Muhamedit (a. s.), Vitit të Ri Islam,
Natës së Kadrit, ngjarjes së Israsë dhe
Miraxhit, si dhe shumë ngjarjeve të tjera
të rëndësishme.
Pa dyshim, nivelin më të lartë të organizimit në këtë sferë e realizon me rastin e Ditëlindjes së Muhamedit (a. s.),
me Mevludin e famshëm dhe tradicional,
i cili në vitin 2019 është organizuar për
të 16-të herë. Shquhet me një program
fetar-kulturor e artistik, me pjesëmarrje
masive prej 5.000 vetave. Ky manifestim
madhor organizohet me kontributin vullnetar të besimtarëve.
Tribunat dhe debatet shkencore janë
realizuar me pjesëmarrje aktive të personaliteteve të mirënjohura akademike të
sferave shkencore dhe fetare, me tema
aktuale të kohës. Kështu, është realizuar
tribuna “Agjërimi - shërim shpirtëror dhe
fizik”, me ligjërues prof. Imer ef. Alili,
ligjërues në Xhaminë e Rinisë dhe profesor i lëndës Etika e religjioneve në Gostivar, si dhe dr. Mejdin Jakupi - mjek i
mjekësisë së përgjithshme. Në medresenë
“Isa Beu”- Paralelja e Vajzave në Gostivar është mbajtur tribuna “Bedri” nga dy
profesorët e Fakultetit të Shkencave
Islame në Shkup, doc. dr. Shenazi ef.
Memedi dhe doc. dr. Naser Ramadani.
Myftinia në Xhaminë e Sahatit ka organizuar edhe Maide Kuranore, me hafëzë
të rrethit: Mr. Eljesa ef. Asani, Hfz.
Xhemail ef. Nuhiu, Hfz. Abdurahim ef.
Murati, Arben ef. Emini, si dhe dy nxënësit e Institutit të Hifzit dhe Bukurleximit të Kuranit - Ubejd Idrizi dhe
Ibrahim Ahmeti. Gjithashtu, në xhaminë e fshatit Gradec është realizuar tribuna “Familja-bërthama kryesore e
shoqërisë”, me ligjërues prof. Afrim ef.
Alija, profesor në SHMI Medreseja Isa
Beu - Paralelja e Vajzave në Gostivar dhe
h. Islam ef. Nuredini, imam në Xhaminë
e Vjetër të fshatit Debresh.
Që nga viti 2001, me propozim dhe
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MEDIA, PËRÇUESE E VLERAVE ISLAME
Mediat sot janë mjetet më të fuqishme në përhapjen e
informatave të ndryshme. Myftinia e Gostivarit bashkëpunon
ngushtë me TV2 dhe TV GLOBI-n, ku me dekada kultivon vlerat
islame nëpërmjet dy emisioneve tashmë tradicionale “Drita
islame” dhe ”Shkëndijat e udhëzimit“, përmes të cilave
përçohet zëri islam nga dijetarët e sferave të ndryshme
islame. Kjo ka bërë që aktivitetet e Myftinisë të përhapen në
të gjitha anët, me qëllim: ngritjen e vetëdijes së besimtarëve
rreth rolit të BFI të RMV dhe Myftinisë së Gostivarit.

iniciativë të Myftiut të Myftinisë së BFIGostivar, hfz. Shaqir ef. Fetahu, qytetit
të Gostivarit, vendbanimeve përreth e më
gjerë u është shtuar një institucion i veçantë: Kori i Myftinisë së Gostivarit.
Kori kohëve të fundit për herë të parë publikoi edhe albumin e vet me titull
SELAM, mbështetur nga Myftinia e BFIGostivar dhe nga shumë dashamirës të
tyre. Ky album bëri jehonë të madhe në
mesin e besimtarëve dhe sot e kësaj dite
po dëgjohet në radio, televizion, internet
dhe në forma të ndryshme audio-vizive.
Anëtarë të parë të këtij kori kanë qenë:
Latif Ahmeti, Xhezair Durmishi, Imer

Alili, Mevlan Kamberi, ndërsa më vonë
Korit do t’i bashkangjitet edhe doajeni i
muzikës islame, tashmë edhe udhëheqës
profesional i tij, mr. Eljesa Asani, si dhe
më i riu - Bujamin Bajrami.
Myftinia e Gostivarit është në lidhje të ngushtë me Bashkësinë Fetare
Islame të RMV, me Rijasetin, me institucionet arsimore, entet dhe shoqatat e saj,
konform Kushtetutës së Bashkësisë Fetare Islame dhe normativave të saj. Në
veçanti, koordinimi i Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef Rexhepi dhe bashkëpunëtorëve të tij është kyç në aktivitetet tona –
thonë në këtë myftini. Është e vërtetë se

gjithmonë është e mundur të bëhet edhe
më tepër – thonë aty - por kjo është ajo e
mundshmja në kohë dhe rrethana të caktuara. Sidoqoftë, Myftinia e Gostivarit
edhe më tutje mbetet të vazhdojë angazhimin e vet në kryerjen obligimeve të
veta në sferën e organizimit të jetës fetare, si dhe në zgjidhjen e kërkesave të
kohës. Si probleme që kërkojnë zgjidhje
Myftinia e Gostivarit thekson: çështjen e
denacionalizimit dhe privatizimit të pronave, deri në përfundimin pozitiv të tyre,
duke i kryer obligimet që janë në kompetencë të Myftinisë; regjistrimin dhe legalizimin e xhamive të cilat edhe sot e kësaj
dite janë të paregjistruara; angazhimin
më të madh në ngritjen e organizimit të
mësim-besimit islam në mejtepe, në veçanti në vendet e malësisë; ngritjen e nivelit të rregullsisë dhe të disiplinës të të
punësuarve në të gjitha nivelet e kështu
me radhë. Lutim Allahun (xh. sh.) që të
gjitha aktivitetet tona t’i shpërblejë me
shpërblimet e Tij të pakufishme dhe të
na japë fuqi, moral shpirtëror për t’u angazhuar edhe në aktivitete të tjera, të reja,
për të marrë pjesë konstruktive në formimin e një të ardhme më të mirë dhe më
të shëndoshë islame në këto hapësira dhe
më gjerë – thonë në Myftininë e Gostivarit.
(Përgatiti: Mallzim Zendeli etj.)

Pritje për fituesit e Garave Kuranore
Më 6 mars, 2020, Myftiu i Myftinisë
së Gostivarit, h. Shaqir ef. Fetahu, ka pritur tre fituesit e Garave Kuranore, të organizuara nga BFI e RMV, me patron
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepin,
edhe atë: hfz Evzal Sinanin, fitues në kategorinë e hifzit në 30 xhuz - krejt Kuranin, z. Arben Eminin - fituesin në
kategorinë e leximit të bukur të Kuranit
dhe hfz. Enis ef. Xheladinin për vendin e
tretë në 10 xhuz të Kuranit famëlartë.
Myftiu u ka shprehur urime të përzemërta për suksesin e arritur dhe ka vlerësuar se këto gara kanë kaluar në një
konkurrencë të lartë, ku të gjithë kandidatët kanë treguar kualitete të larta. Në
veçanti, organizimi i garave ishte i një
kualiteti të lartë, ka thënë ai.
Myftiu u ka shprehur mirënjohje,
duke iu ndarë dekoratë në emër të Myftinisë në shenjë të përkrahjes morale dhe
inspirimit për suksese të reja. Reis’ul40
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Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi të gjithë
fituesve, në të gjitha kategoritë, u ka

premtuar nga një umre në vendet e shenjta, nē Mekë dhe Medinë.

DEBATE

Rrënjët teologjike për luftën
dhe paqen sipas Islamit
Mëshira dhe zemërimi nuk
veprojnë në të njëjtin nivel.
Ajo që e shfaq mëshirën
është “më afër” Zotit nga
ajo që e shfaq zemërimin.
Nëse ndonjë qenie lëviz nga
mëshira drejt zemërimit,
ajo e lëshon njëshmërinë
dhe përputhshmërinë dhe
hyn në shumëllojllojshmëri
dhe jo baraspeshë.
Shkruan: William C. Chittick
Milford, SHBA, 1943)

ë pakta janë temat të cilat janë aq
urgjente, siç është rreziku nga
lufta. Me padurim për të vendosur
paqen dhe për të penguar luftën, apo zjarrin botëror, njerëzit duan “të bëjënë
diçka” sa është e mundur më parë. Shumë
prej tyre kanë besim te religjioni, duke
menduar se në kryerjen e kësaj detyre urgjente duhet të përfitohet ndihma e tij.
Mirëpo, religjioni, nëse mund të flitet në
mënyrë të përgjithësuar, nuk pranon se
ndonjë parim është më i lartë se i vet
asaj, po bile edhe shpëtim i gjinisë mashkullore. Nëse kërkojmë nga ajo të institucionalizojë paqen, do ta bëjë atë në
mënyrën e vet, ose aspak nuk do ta bëjë.
Sipas shikimit të përgjithshëm perëndimor, i cili nuk është ndryshuar me disa
nga ngjarjet e kaluara, Islami është më
“luftaraku” nga të gjitha religjionet.
Ndryshimet dhe faktet stereotipe nga
shkaku se pak njerëz kanë durim të hulumtojnë parimet dhe “mitet” që mbështeteten në dukuritë sipërfaqësore, e
bëjnë jashtëzakonisht të vështirë detyrën
e paraqitjes së drejtë të qëndrimeve
islame mbi paqen dhe luftën. Por, vetëm
nëse thellë depërtojmë në mënyrat e
vrojtimit islam të sendeve, mund të
shpresojmë se do ta kuptojmë shikimin

T

mysliman të situatës së sotme. Njëherë
kur të ndërmarrim hapin drejt të kuptuarit të Islamit, ndoshta do të zbulojmë gjuhën adekuate me ndihmën e së cilës
“përfitohet” ndihma e tij në vendosjen e
paqes së vërtetë në botë.
Qëllimi i këtij debati është të shpje-

gojë shikimin themelor islam për paqen
dhe luftën, nën supozimin se me një bashkpunim të vërtetë dhe produktiv me
myslimanët mund t’i qasemi, pasi që të
arrijmë të kuptojmë burimisht mënyrën
nga e cila ata e ndiejnë situatën e sotme
njerëzore. S’mund të kërkojmë nga
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ithtarët e Islamit të propozojnë së paku shërim “praktik” dhe të “vërtetë” për krizën e tashme, nëse së pari nuk dëgjojmë
me veshin dëgjues diagnozën e tyre të sëmundjes.
PATJETËR DUHET BËRË DALLIMI
Është me rëndësi që lexuesi në fillim
të kuptojë se këtu debatojmë për religjionin islam, siç është e paraqitur në tekstet
themelore islame, e jo patjetër në atë se
çka mendojnë myslimanët bashkëkohorë.
Asnjë mysliman sot nuk do të theksonte
se bashkësia si tërësi jeton sipas idealeve
të vendosura në Kuranin famëlartë dhe
në sunnetin e Pejgamberit (a. s.). Të gjithë pajtohen se patjetër duhet bërë dallim
në mes asaj që mëson Islami dhe asaj që
mendojnë dhe veprojnë myslimanët. Në
të njëjtën kohë, dallimet në mendime në
mes myslimanëve të sotëm mbi atë që, në
të vërtetë, dhe mëson Islami, në veçanti,
kur është në pyetje aplikimi i atyre mësimeve të situatës bashkëkohore, janë të
mëdha. Kushdo që të tentojë që këto
mendime të ndryshme t’i unifikojë, po
bile edhe në një hapësirë të kufizuar, siç
është paqja dhe lufta, do të kërkonte një
hulumtim të gjerë të një madhësie të një
libri. Pra, ky debat merret vetëm me parimet normative dhe themelore të Islamit, mbi të cilat, pak a shumë, pajtohen të
gjithë myslimanët, pa marrë parasysh se
a do t’i shprehte secili në mënyrën në të
cilën ne këtu do ta bëjmë. Në pyetjen se
si do të merremi me situatën e sotme në
nivel praktik, patjetër të përgjigjen ata
myslimanë të cilët dëshirojnë të jetojnë
në përputhshmëri me traditën e tyre.
Për të diskutuar mbi realitetin politik
të paqes dhe të luftës në suaza të kontekstit islam, patjetër të kuptojmë se si i
shqyrton Islami këto dy nocione. Paqja
mund të definohet si “liria nga lufta”,
ndërsa “lufta” mund të quhet “gjendje e
armiqësisë, e konfliktit, e kundërshtimit
ose e konkurrimit mes fuqive shpirtërore, fizike, shoqërore e të tjera”. Këto
përkufizime tregohen si nismë nga e cila
i qasemi, në veçanti mënyrës islame të
vështrimit dhe hulumtimit të paqes dhe të
luftës, siç është përshkruar në burimet
bazë të mendimit dhe veprimit islam, respektivisht, sipas Kuranit, që është Fjalë
e Zotit, shpallur të dërguarit Muhamed
(a. s.) përmes Xhibrilit. Kur njëherë ky
kuptim universal i këtyre dy shprehjeve
është i qartë, mund t’i kthehemi pyetjes
së veçantë mbi atë se si të mundohet
Islami normativ dhe tradicional të vendos
paqen në botë.
Secili mendim islam fillon me Zotin,
42
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ose, më saktë, me “vërtetimin e besimit –
dëshmisë (shehadetin), duke deklaruar se
“nuk ka zot përveç Zotit”, e cila konsiderohet e vetmja dëshmi mbi të cilën varen
të vërtetat tjera. Nisur nga kjo, detyra
jonë e parë është të përgjigjemi në pyetjen “se si sillen, sipas qëndrimit islam,
paqja dhe lufta ndaj Zotit dhe të vërtetuarit e besimit”?
“Paqja” (Es-Selam) është emër i
Zotit. Kurani Zotin e quan “paqe”, mëshirë (Er Rahmeh), falës (El Gafur) etj.
Këto dhe shumë fjalë të tjera kuranore mbi përshkrimin e Njëshmërisë së
Zotit e rezymojnë teologjinë islame. Më
saktë, ata shprehin dy ide mbi Zotin, të
cilat gjenden në të gjithë librat e shenjtë:
transhedentja e vërtetësisë së Zotit dhe
prezenca e Tij në sendet e krijuara.
“Paqja”, p.sh. hyn në kategorinë e emrave “negativë” të Zotit, të cilët po ashtu
quhen emra “të pakrahasuar” (tenzih).
Kjo nënkupton se Zoti është i lirë dhe i
ngritur pa fund mbi çdo të metë dhe çdo
jopërsosmëri, pasi që këto janë cilësi të
krijesave, e jo të Krijuesit. Në vetvete
Zoti nuk njeh për “armiqësi, konflikt,
kundërshtim dhe konkurent”. Sa i përket
prezencës së Zotit, kjo është e shprehur
me të përmendurit e krjimit të Tij dhe
fakteve se ai në mënyrë të mjaftueshme
është shumë afër krijesave, pa marrë parasysh transhedencën e Tij, për të formësuar dhe arsimuar të gjitha sendet. Të
gjitha dallimet dhe cilësitë të cilat gjenden në botë kanë prejardhjen nga Ai; dhe
në këtë mënyrë është e saktë se “kahdo
që të ktheheni, atje është ana e Zotit”
(2:115). Nëse “gjithçka në qiej dhe tokë
Atë e madhëron”, kjo nuk është vetëm
për shkak se neve të gjitha sendet na japin
vërejtje në faktin se Ai është i ngritur mbi
jopërosmërinë e tyre, por edhe për atë që
ato na flasin se të gjitha karakteristikat
pozitive vijnë nga Ai. Siç na përkujton
neve pandërprerë, se gjithçka në botë
shpreh “shenjat” e Zotit” (ajet) (II:164).
Shkurt thënë, emri “paqe” do të thotë
se te Zoti nuk mund të gjendet jopërsosmëria ose konflikti, në mënyrë indirekte,
“nuk ka Zot përveç Zotit” do të thotë
“nuk ka paqe përveç Zotit”, dhe “nuk ka
përsosuri përveç Zotit”. Aq më tepër,
“gjithçka tjetër, përveç, Zotit” (ma sivallahu), siç e përcaktojnë mendimtarët myslimanë, “bota” dallohet nga Zoti dhe me
te në njëfarë mënyre i kundërvihet paqes.
Thënë ndryshe, gjithçka, përveç Zotit,
është e papërsosur sipas definicionit:
“gjithçka përveç Tij do të zhduket”
(28:88). Paqja e vërtetë i takon vetëm
Zotit, ndërsa çdo paqe të cilën e kanë krijesat e Tij mund të jetë e mangët dhe e ka-

lueshme.
Paqja e Zotit e përcjell njëshmërinë e
Tij: Ai është Një në çdo aspekt, dhe kështu nuk ka asgjë tek Ai përveç atij Vetë,
që do të mund t’i kundërvihej ose ta kundërshtonte. Qenia e Tij plotësisht dallohet nga ajo njerëzore, e cila pandërprerë
kaplohet me mendime dhe ndjenja të cilat
janë në konflikt në mes vete. Qeniet njerëzore nuk janë asnjëherë në paqe me
vetveten, për arsye se janë të krijuara nga
fuqitë dhe aftësitë e kundërshtuara. Dhe,
kështu, patjetër të jetë, sepse paqja si e
tillë i takon vetëm Zotit, ndërsa e kundërta – lufta, respektivisht “armiqësia,
konflikti, kundërshtimi dhe partneriteti”
në atë shkallë që është natyrë e gjithçkafit përveç Zotit, u takon sendeve të krijuara.
“LUFTË RELATIVE”, “PAQE
RELATIVE”...
Nëse Zoti është paqe absolute, a
është bota “luftë absolute”? Me siguri
nuk është, sepse kjo do të kërkonte grindje dhe konflikt aq të thellë dhe largpërfshirës, saqë dy sende në botë nuk do të
mund të jetojnë bashkërisht në përputhshmëri. Kjo do të ishte kaos i plotë, po
bile edhe zhdukje e plotë. Nga kjo pra,
bota është vetëm “luftë relative”, dhe si e
tillë po ashtu edhe “paqe relative”. Paqja
botërore, përputhshmëria dhe baraspesha
e cila ekziston mes fuqive të kundërta të
saj, sipas gjuhës kuranore është shenjë
dhe shprehje e paqes absolute të Zotit.
Bota është përzierje e fuqivë kundërshtare, të cilat, varësisht nga situata,
mund të kundërshtohen, por edhe të përputhen. Nëse duhet të rritet paqja relative,
kjo mund të realizohet vetëm duke e
sjellë sa më afër paqjes absolute të Zotit.
Por, a thua lufta si gjendje e armiqësisë, e konfliktit, e kundërshtimit dhe e
rivalitetit është e keqe e domosdoshme?
Jo, thotë Islami, për asye se lufta në përgjithësi është e lindur e botës, ndërsa bota
është krijimtari e Zotit. Nga kjo, të gjitha
konfliktet patjetër të punojnë në realizimin e qëllimeve të Zotit, po bile edhe
nëse në sytë tanë duket si e keqe. Me fjalë
të tjera, konfliktet dhe kundërshtimet në
realitet mund të plotësojnë dimensionet e
kundërta të një baraspeshe që na shmangen nga sytë tanë.
Më lart kemi thënë se Zoti është paqe,
e jo luftë; përndryshe kjo do të kërkonte
konflikt dhe kundërshtim brenda të vetmes Vetvete të Tij. Por, shumë teologë
myslimanë japin një shpjegim shumë
kompleksiv të natyrës hyjnore. Në realitet, thonë ata, konflikti dhe kundërshtimi

patjetër në fund të fundit të burojnë nga
Zoti, sepse Ai e ka krijuar botën dhe i
kryen qëllimet e Veta përmes të gjitha fuqive të kundërshtuara në të. Për të kuptuar rrënjët teologjike të konfliktit,
patjetër duhet përsëri t’i kthehemi mësimit mbi emrat e Zotit.
Edhe pse Zoti është Një, Ai ka marrëdhënie të ndryshme me krijesat e Veta.
Ai është i Cili jep dhe mer jetë, ai i cili
ngre dhe ul, ai i Cili ndihmon dhe lëndon,
Ai i Cili fal dhe hakmerret. Në cilindo
moment, çdo qenie është e lidhur me Atë
dhe me çiftet tjera të kundërshtuara me
emrat e Zotit. Jeta na është dhënë në këtë
botë dhe nuk do të kalojë shumë kohë
para se të na merret. Në pasuri, fuqi dhe
inteligjencë jemi të ngritur mbi disa qenie
të afërta me ne, ndërsa jemi të lëshuar
nën të tjerat. Kemi pranuar shumë dobi,
ndërsa na godasin shumë të këqija. Rrënjët ontologjike të çdo situate që përjetojmë vijnë nga natyra e Zotit. Fakti se i
nënshtrohemi ndryshimit të pandërprerë,
tregon se Zoti na jep pandërprerë marrëdhënie të reja me ata emra tjerë. Baraspesha e përsosur (I’tidal) mes emrave të
Zotit gjendet te vet; Zoti, i cili është unitet i të kundërtave (xhem’al added). “Ai
është i Pari dhe i Fundit, i Dukshmi dhe i
Padukshmi” (LVII:3). Por, krijimi i botës
kërkon që emrat të zbulojnë cilësitë e
kundërta në masë të pabarabarta, sepse në
të kundërtën një cilësi do ta fshinte tjetrën.

MËSHIRA ËSHTË PARA ZEMËRIMIT
Theksohet se Zoti është paqe absolute, ndërsa krijimi është paqe relative
dhe luftë relative. Bota tregon konfliktin
dhe luftën e caktuar si pasojë e kundërshtimit në mes emrave të Zotit, siç është
Ai që ngre dhe Ai që nënçmon, bile edhe
sikur veprimtaritë e këtyre dy emrave të
vijnë nga një Zot. Ky lloj i kundërshtimit
mes emrave mund të thirret “vertikale”,
për arsye se në afat të gjatë asnjëri nga
emrat e kundërshtuar nuk mbisundon
ndaj tjetrit, derisa çdo emër shpreh paqen
e Zotit përmes përputhjes së marrëdhënieve me kundërshtimin e vet në të njëtin
nivel.
Por, ekziston lloji i tjetër i kundërshtimit mes emrave, që mund të quhet
“vertikale”. Në këtë kontekst, kjo do të
thotë se emrat e caktuar tregojnë paqen e
Zotit, ndërsa pengesat e tyre provokojnë
kundërshtim dhe konflikt. Për shembull,
Zoti është i “gjithëmëshirshëm” dhe “zemërues”. Edhe pse në shikim të parë
mund të duket se këta dy emra në të njëjtin nivel, në realitet, siç e ka transmetuar
i Dërguari, “mëshira e Zotit i paraprin urrejtjes së Tij”, që do të thotë se ka përparësi ndaj saj. Mëshira është para
zemërimit, për arsye se mëshira paraqet
vetë natyrën e Zotit, ndërsa urrejtja është
veti të cilën Zoti e merr vetëm në marrëdhëniet ndaj krijesave të caktuara. Thënë
ndryshe, Zoti është i gjithëmëshirshëm

ndaj të gjitha krijesave, ndërsa i zemëruar
vetëm ndaj disave. Fundja, zemërimi i Tij
patjetër të konsiderohet vazhdimësi e mëshirës së Tij, pikërisht siç është hidhërimi
i babait ndaj fëmijës, i cili e tregon dashurinë e vet ndaj fëmijës. Pandërprerë,
teksti i përsëritur kuranor ”Në emër të Allahut, mëshiruesit (Er-Rahman), mëshirëbërësit (Er-Rahim)”, paraqet në radhë
të parë gjithëmëshirshmërinë në natyrën e
Zotit. (Duhet patur kujdes se edhe Mëshiruesi edhe i Gjithëmëshirshmi kanë
prejeardhjen nga fjala rahmeh).
Emrat dhe virtytet e Zotit, të lidhura
me gjithëmëshirshmërinë, e paraqesin
Zotin ashtu siç është Ai në Vete, ndërsa
emrat dhe virtytet e lidhura me zemërimin e paraqesin qëndrimin e caktuar, të
cilin Zoti e pranon në marrëdhënie me
krijesat e caktuara nga shkaqet e posaçme. Gjithëmëshira është ngushtë e lidhur me virtytet e tilla të Zotit siç është
njëshmëria, begatia, bujaria, rruga e
drejtë, falja dhe baraspesha, ndërsa zemërimi është i lidhur me shumicën, me të
keqen, mëkatin, hakmarrjen dhe zmbrapsjen.
Fryti eskatologjik i mëshirës është parajsa (xheneti) (d.m.th. afërsia me Allahun), ndërsa fryti i zemërimit është ferri
(xhehenemi) (d.m.th. largimi nga Zoti).
Në kosmos mëshirën pejgamberët e kanë
shfaqur duke e shprehur emrin e Zotit
Udhëheqës (el hadi), ndërsa zemërimi
nuk vepron në të njëjtin nivel. Ajo që e
shfaq mëshirën, e ka bërë të dukshme
Hëna e Re
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dhe në shërbim, ndërsa demonët e tij, të
cilët e shprehin emrin e Zotit të Atij, i
dërgon në rrugë të gabuar (el mudil-lu).
Duhet të kemi kujdes se në Islam shejtani
është ai që i pengon pejgamberët, e jo
Zotin; gjithçka që ekziston, bile edhe tendencat negative dhe shpartalluese, bien
nën influencën e njëshmërisë së Zotit.
Kundërshtimi vertikal mes mëshirës dhe zemërimit esencialisht dallohen nga kundërshtimi mes, p.sh. Atij që
jep jetë dhe Atij që merr jetë. Në rastin e
kundërshtimit horizontal, të gjitha krijesat dhe verimtaria të cilën e shfaqin mbesin në të njëjtën “distancë” nga Zoti: dy
emrat e kundërt formojnë një lloj “jinjang” të marrëdhënieve mes fuqive në
botë, një kundërshtim i cili, në realitet,
është plotësim, pasi që të dyja fuqitë veprojnë drejt të njëjtit qëllim.
Por, mëshira dhe zemërimi nuk
veprojnë në të njëjtin nivel. Ajo që e
shfaq mëshirën është “më afër” Zotit nga
ajo që e shfaq zemërimin. Nëse ndonjë
qenie lëviz nga mëshira drejt zemërimit,
ajo e lëshon njëshmërinë dhe përputhshmërinë dhe hyn në shumëllojllojshmëri dhe jo baraspeshë. Nëse lëviz në
drejtim tjetër, shkon prej konfliktit në
përputhshmëri. Ndryshe thënë, paqja ose
liria prej konfliktit qëndrojnë në mesin e
rrethit: mesi është vetë Zoti, ndërsa skaji
është më afër kaosit se sa mund të mendohet. Të gjitha krijesat gjenden në rreze
(të rrethit). Nëse lëvizin në mënyrë centripetale, shkojnë më afër paqes, unitetit,
bujarisë, faljes dhe mëshirës; nëse lëvizin në mënyrë centrifugale, shkojnë drejt
luftës, shpartallimit, të keqes, hakmarrjes
dhe zemërimit.
Konflikti vertikal mes emrave merret
parasysh në ajetin i cili disa herë përmendet në Kuranin famëlartë, ndër to
edhe ky ajet:
”Allahun e lartësoi me adhurim ç’ka
në qiej e në tokë.” (El Vakiatu: 1)
Kjo do të thotë se të gjitha krijesat veprojnë në përputhshmëri drejt qëllimit për të cilin edhe janë krijuar, edhe
pse një lloj i caktuar i luftës dhe kundërshtimit mund të vërehet në çdo nivel të
qenies së krijuar. Por, një lloj tjetër i konfliktit, që është cilësi e njerëzve, rrjedh
nga kundërshtimi vertikal mes mëshirës
dhe zemërimit. Në këtë udhëzon ajeti kuranor:
“A nuk e di për Allahun se Atij i
nënshtrohet (i bën sexhde) kush është
në qiej dhe tokë; edhe dielli, edhe hëna,
edhe yjet, edhe kodrat, edhe bimët, edhe
shtazët, edhe shumë njerëz, po shumë
janë që dënimi është meritë e tyre. Atë
që e poshtron Allahu nuk ka kush që
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mund ta bëjë të ndershëm. Allahu
punon atë që dëshiron.” (El Haxh-xh:
18)
Zotit nuk i përulen të gjitha qeniet
njerëzore. Ato që nuk i përulen janë larguar nga mëshira dhe rruga e drejtë dhe e
kanë përqafuar zemërimin dhe humbjen.
Ndryshe thënë, ato e kanë hudhur qëllimin për të cilin janë krijuar në botë, qëllim i cili është shpjeguar në ajetin:
“Unë nuk krijova xhindet dhe njerëzit për tjetër, pos që të më adhurojnë.”
(Edh dharijatë: 56)
Lloji i parë i luftës dhe konfliktit
është i lindur për botën; ajo është Vullnet
i Zotit, për arsye se tregon kundërshtimin e cilësive të emrave të Tij. Ajo është
pasojë e imperativit të Zotit, i cili i nxjerr
të gjitha krijesat:
”Kur ai dëshiron ndonjë send, urdhri i tij është vetëm t’i thotë: ‘Bëhu!’
Ai menjëherë bëhet.” (Jasin: 82)
Të gjitha konfliktet dhe luftërat që
dalin nga ky “imperativ krijues” (El
emru et tekvin), thjesht, shfaq mundësitë
e ndryshme të ekzistimit të fuqisë krijuese të fshehtë të Zotit.
Por, Zoti qeniet njerëzore i krijoi në
pamjen e Vet, duke u dhënë liri të zgjedhin mes së mirës dhe së keqes. Pasi që
lirinë ua dha vetëm njerëzve (dhe xhindeve), Ai iu drejton vetëm atyre urdhrat
e llojit tjetër:
“ Ata që i adhuroni përveç Allahut,
nuk janë tjetër vetëm se emra që pagëzuat ju dhe prindërit e tuaj. Allahu nuk
shpalli ndonjë fakt për ta, vendimi (në
çështjen e adhurimit) nuk i takon kujt,
pos Allahut, e ai urdhëroi të mos adhuroni tjetër vetëm Atë. Kjo është feja e
drejtë, por shumica e njerëzve nuk e
dinë .” (Jusuf: 40)
KUR ZOTI THOTË: ”BËHU”...
Ky “urdhër obligativ” (el emr et teklif) plotësisht dallohet nga urdhri krijues,
sipas asaj që nuk është e
patjetërsueshme për t’iu nënshtruar ata të
cilëve u drejtohet. Krijesat nuk mund të
mos i nënshtrohen Zotit kur ai thotë:
”Bëhu”, pasi që ky urdhër përcakton ekzistimin e tyre, si dhe natyrën e tyre. Nëse
konflikti vertikal paraqitet si pasojë e urdhrit kreativ – nëse luani e shkyen delen,
ndërsa dallgët vriten në breg – kjo tregon
vetëm se armiqësia, kundërshtimi, partneriteti dhe “lufta” janë të lindura në
botën e krijuar. Por, qeniet njerëzore
mund të zgjedhin që të harrojnë urdhrin
obligativ, ndërsa si pasojë do të paraqitet
ndonjë lloj konflikti në botën ekzistuese,
konflikti horizontal mes krijesave dhe

rrugës së drejtë në të cilën Krijuesi i tyre
dëshiron të shkojnë.
Duke marrë parasysh rënien e gjinisë
njerëzore dhe më vonë harresën njerëzore
të Zotit (gafleh), ky lloj i luftës mund të
jetë inherent për pozicionin e njeriut, por
ajo vepron në kundërshtim me qëllimin
të cilin Zoti e caktoi për njerëzimin, e ajo
është “lutja” dhe “shërbimi”. Ajo i largon njerëzit larg, bile edhe nga vetë mesi
i tyre personal, e që është mëshirë dhe
paqe, dhe kështu mbi ta e hedh zemërimin e Zotit; thënë ndryshe, i dërgon më
afër kufirit të shpartallimit, largimit dhe
jobaraspeshës.
Kur Zoti i krijoi njerëzit, i bëri mëkëmbës dhe përfaqësues (halifeh) të Tij
në Tokë (II:30). Mëkëmbësia njerëzore,
të cilën Kurani e quan “emanet”, të cilin
asnjë krijesë tjetër nuk ka qenë në gjendje
ta mbajë (XXX:72), do të thotë se mospërulësia njerëzore ka pasoja të këqija
jo vetëm për ata individë që u larguan nga
Zoti, por edhe për të gjithë krijimin mbi
të cilin njeriut i është dhënë qeverisja.
Konflikti dhe lufta mes njerëzimit dhe
Zotit ka për pasojë shkatërrimin dhe
zhdukjen e vetë Tokës. Sa më tepër që
njerëzit janë më afër mëshirës së Zotit, aq
më tepër janë në përputhshmëri me
paqen e Zotit.
Kur Zoti i krijoi njerëzit, i bëri zëvendës dhe përfaqësues (halife) të Tij në
Tokë (II:3). Përfaqësimi njerëzor, të cilin
Kurani e quan “emanet”, asnjë krijesë tjetër nuk ka qenë në gjendje ta mbajë
(XXXIII: 72), do të thotë se mospërulësia
dhe mosnënshtrimi njerëzor ka pasoja të
këqija jo vetëm për ata individë që ia
kanë kthyer shpinën Zotit, por edhe për
të gjithë krijimtarinë mbi të cilën njeriut
i është dhënë qeverisja. Konflikti dhe
lufta mes njerëzimit dhe Zotit ka për pasojë shkatërrimin dhe zhdukjen e vetë
Tokës. Sa më tepër që njerëzit janë më
afër mëshirës së Zotit, aq më tepër janë
në përputhshmëri me paqen e Zotit. Kur
janë në paqe me Zotin, ata i plotësojnë
dhe i kryejnë funksionet si zëvendës dhe
përfaqësues dhe nga kjo e qeverisin
Tokën dhe e mbikëqyrin në mënyrën e
cila i bie të gjitha krijesat nën ndikimin e
paqes së Zotit. Por, nëse njerëzit lëvizin
në hapësirat e skajshme të ekzistimit drejt skajit të luftës dhe konfliktit – e lëshojnë rastin ta mbikëqyrin Tokën në
mënyrën e cila u është përcaktuar dhe
obliguar, provokojnë dhe nxisin luftë dhe
konflikt në atë që u është besuar për
ushqim, e ajo është në krijesat e botës natyrore.
(Përshtati në gjuhën shqipe:
Shaqir Fetahu)

GRATË E MEDINËS NË KOHËN E PEJGAMBERIT (A. S.) DHE KONTRIBUTI I TYRE NË DITURI (2)

Myslimanet, me role të forta
në shoqëri
Përveç që ishin mjeshtre të jurespudencës islame, gratë sahabe kishin aftësi edhe
në degët tjera të dijes. Disa sahabijate u vunë në dukje për aftësitë e tyre në
kirurgji etj. Aslamia Umm Matta'a, Umm Kabshah, Hamnah bint Jahash, Mu’athah,
Emmajmah, Umm Ziad, Rabi'a bint Mu’avath, Umm 'Atijah, Umm Salim - ishin disa
prej tyre; të njohura për aftësitë e tyre në mjekësi...

Shkruan: Atifete Iseni

D

isa historianë myslimanë janë
përpjekur t’i fshehin kontributet
e grave myslimane në zhvilli-

min shkencor e më gjerë në shoqerinë
islame gjatë historisë. Historianët e tillë
donin që publiku të mendonte se burrat
kanë luajtur rolin kryesor në të gjitha
përparimet dhe gratë nuk kanë bërë

asgjë. Por, në fakt, gratë myslimane
kanë luajtur një rol kryesor në evolucionin e shoqërive myslimane qysh nga
shpallja e Kuranit famëlartë.
Studiuesit femra mësuan nga stuHëna e Re
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diuesit meshkuj dhe gjithashtu studiuesit
meshkuj mësuan nga studiuesit femra.
Shumë studiues femra kanë shkruar
libra dhe kanë vepruar si autoritete për
çështje fetare. Burra që donin të zgjeronin njohuritë e tyre në Sheriat, frekuentonin seancat e studiuesve femra dhe
disa burra, madje, kanë udhëtuar përditë,
me radhë, nga një qytet në tjetrin për të
marrë pjesë në seancat e një studiuese të
caktuar femër. Prandaj, gratë myslimane
nuk ishin vetëm nëna që rrinin në shtëpi;
përkundrazi, ato kishin role të forta në
shoqëri. Në atë kohë, Perëndimi nuk kishte ndonjë ndikim në shoqëritë myslimane.
EKSPERTE TË
SHKENCAVE ISLAME
Gjatë fazave të para të Islamit gratë
luanin një rol kryesor në arsim, duke
ndihmuar në nxjerrjen e disa prej studiuesve më të mirë të Islamit.
Ekzistojnë lëndë të ndryshme për të
kuptuar thelbin e Islamit, siç janë interpretimi dhe komentimi i Kuranit, Sheriati, Fikhu, studimi i Hadithit etj. Të
gjitha këto janë lëndë të rëndësishme të
studimeve islame.
Shumë nga sahabijatet (- femrat e
kohës së Pejgamberit a. s.) ishin eksperte në këto fusha. Aishja, Hafsa,
Umm Seleme dhe Um Varakah (ra. anhune) e mësuan Kuranin përmendsh.
Hind bint Aseed, Um Hisham bin Haritha, Zaidah bint Hajjan, Um Sa’ad bint
Sa’ad (ra. anhune) - të gjitha dinin
shumë pjesë të Kuranit dhe përmendsh
kanë ligjëruar rregullisht për Kuranin.
Në interpretimin e Hadithit të gjitha
ishin eksperte, por ‘Aishja dhe Umm Seleme (ra. anhuma) ishin mjeshtre të jashtëzakonshme në interpretimi dhe
komentimin e Kuranit dhe të Hadithit.
Aishja dhe Umm Seleme (ra. anhuma)
ishin eksperte për interpretimin e haditheve dhe komentuese të mira të Kuranit
famëlartë për shkak të lidhjes së tyre të
ngushtë me pejgamberin Muhamed (a.
s.) dhe shumë libra të tefsirit dhe të hadithit përmbajnë transmetime prej tyre.
Esma ‘bint Ebu Beker (motra e Aishes),
Umm’ Atijah, Umm Hani dhe Fatima
bint Kajs (ra. anhune) gjithashtu kishin
njohuri të gjera rreth shkencës së hadithit.
Në jurispudencën islame Aishja (ra.
anha) ishte një ndër gratë me të dalluara
në aspektin e njohurisë së saj në shkencën e jurispudencës islame. Prej transmetimeve dhe interpretimeve të saj
mund të mbushen disa vëllime. E njëjta
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gjë mund të thuhet edhe për Umm Selemen (ra. anha). ‘Aishja (ra.anha) ishte e
aftë për rregullat e trashëgimisë dhe
shumë sahabë të njohur dhe të respektuar u këshilluan me të për pikat më të
imëta të trashëgimisë.
Përveç që ishin mjeshtre të jurespudencës islame, gratë sahabe kishin aftësi
edhe në degët (lëmenjtë) tjera të dijes.
Asma ‘bint Jezid bin Sakan ishte një eksperte në të folurit në lëndën e oratorisë,
Esma ‘bint’ Umajs ishte e famshme në
interpretimin e ëndrrave. Disa sahabijate
u vunë në dukje për aftësitë e tyre në
mjekësi dhe kirurgji. Aslamia Umm
Matta’a, Umm Kabshah, Hamnah bint
Jahash, Mu’athah, Emmajmah, Umm
Ziad, Rabi’a bint Mu’avath, Umm ‘Atijah, Umm Salim - ishin disa prej tyre; të

njohura për aftësitë e tyre në mjekësi.
Rufaida Aslamiahut ishte e vendosur me
të gjitha instrumentet e nevojshme për
operacion afër Xhamisë së Pejgamberit
(a. s.) në Medinë. Disa nga poetet më të
përmendura dhe më të njohura ishin: Safijah, ‘Atika, Bint Zaid, Hind bint Athathah, Umm Ejman, Kabashah bint
Rafi’a, Ummame Maridia, Hind bint
Harith, Zainab bint’ Avam Azdi, Majunah dhe Rukijah (radijallahu anhune).
KONTRIBUTI I AISHA BINT EBI
BEKER ES-SEDDIKUT
Sipas Kuranit, gratë e pejgamberit
Muhamed (a. s.) - paqja dhe bekimet
qofshin mbi të - janë umm ul-mu’minin
(nëna të besimtarëve); ato kanë një po-

zicion shumë të rëndësishëm në shoqërinë islame. ‘Aisha (ra. anha) mban një
vend unik midis grave të Pejgamberit (a.
s.), pasi ajo shkëlqeu në njohuritë dhe
aktivitetet e saj shoqërore.
Aisha (ra. anha) është lindur në vitin
614 në qytetin e Mekës. Babai i saj ishte
Ebu Beker “es-Siddik” (i besueshmi, i
sinqrti) dhe për këtë arsye ajo gjithashtu
njihej si ‘Aisha “El-Siddika“. Megjithatë, ajo njihet si nëna e besimtarëve
dhe si gruaja e të të Dërguarit të Allahut
(a. s.). Niveli i saj i lartë i njohurive e
bëri Aishen (ra. anha) unike midis grave
të Pejgamberit (a. s.). Ajo kishte një
mendje të shkëlqyer dhe një kujtesë të
jashtëzakonshme. Ajo luajti një rol kryesor në rritjen, zhvillimin dhe kuptimin e
Islamit. Ajo transmetoi shumë njohuri
prej Muhamedit (a. s.) dhe gjithashtu
konsiderohet autoriteti kryesor i Islamit
për çështjet që lidhen me rolin e grave
në Islam. Gjithashtu, Aishja (ra. anha)
ishte një kontribuese e rëndësishme e
trashëgimisë intelektuale të Islamit.
Ibn Haxher el-’Askalani thotë në
mënyrë të shkëlqyer se ‘një e katërta e
ligjeve të Sheriatit bazohen në transmetimet e Aishes (ra. anha). Gjithashtu,
rrëfen Ibn Sa’di në ‘Tabakat’ se ka
shumë prova të disponueshme që sugjerojnë se në shekullin e tetë një numër i
madh i sahabijateve të Pejgamberit (a.
s.), përfshi dhe disa nga gratë e tij njëra prej të cilave ishte Aishja (ra.
anha) - u konsideruan si burime të besueshme të rregullave juridike, përmes
transmetimit të haditheve dhe/ose praktikës së tyre. Ibn Sa’di gjithashtu rrëfen
se dy gratë e Muhamedit (a. s.), Aishja
dhe Umm Selema (ra. anhuma), kanë
nxjerrë vendime juridike gjatë kalifatit
të ‘Omerit dhe ‘Othmanit (ra. anhuma).
Shtatë përqind e haditheve në Muvatta14 të Imam Malikut u atribuohen
transmetuesve të hershëm të sahabijateve. ‘Aishja (ra. anha) është burimi
kryesor i 83 haditheve për ose rreth Muhamedit (a. s.).
Deri më tani, shumica e haditheve
ose mendimeve që i atribuohen Aishes
(ra. anha) në Muvatta ‘ adresojnë kryerjen e saktë të ritualeve, veçanërisht namazi, haxhi dhe agjërimi. Shumë prej
haditheve që i transmeton Aishja (ra.
anha) synojnë që adhuruesit mashkull
dhe gra të aplikojnë urdhrat e Pejgamberit (a. s.) dhe relativisht ka pak hadithe
të transmetuara nga Aishja (ra. anha) që
i atribuohen asaj në lidhje me tema ‘të
orientuara për femrat’, si veshmbathja,
zbukurimi ose martesa. Nga kjo nënkuptojmë se hadithet e transmetuara nga

Aishja (ra.anha) nuk kanë të bëjnë
vetëm për gra, por për dy gjinitë në Muvatta. Hadithet që kanë të bëjnë rreth veshmbathjes, zbukurimit etj. të gruas që i
atribuhon Aishes (ra. anha) shfaqen në
disa libra të tjerë, siç është Musannaf të
juristit dhe muhadithit Ibn Ebi Shejba.
Në shkencën e hadithit prezantohet
Aishja (ra. anha) si njëra ndër tansmetueset kryesore grua të haditheve dhe
njihet si një nga grupi i vogël i sahabëve
që kanë transmetuar mbi 1.000 hadithe.
Numri i saktë i haditheve që i atribohen
asaj janë 2.210 hadithe dhe hadithet e saj
janë prezente në dy zhanret e përmbledhjes së haditheve: Musned dhe Musannaf.
Hadithet që citohen (janë prezente)
në Musnedet, janë të renditura sipas
emrit të tansmetuesit fillestar, dhe ky lloj
përpilimi i haditheve zakonisht përmban
një numër të madh të haditheve që i janë
besuar Aishes (ra. anha) në një larmi temash. Për shembull, në Musnad të Ebu
Davud el-Tajalisi, kapitulli mbi hadithet
e transmetuara nga Aishja (ra. anha) përmban hadithe të cilat rrëfejnë rreth jetës
së Muhamedit (a. s.), ҫështje juridike
islame etj. Në mënyrë të ngjashme janë
në Musnedet e Ishak ibn ibn Rahavij,
Ibn Ebi Shejba, Ibn Hanbal, Abd ibn
Hamid, si dhe Ebu Xhela etj.
Hadithet që janë prezente në Musanafët, janë të rregulluara sipas temave.
Gjihashtu musanafët përmbajnë një
numër të madh të haditheve që i atribuohen Aishes (ra. anha). Për shembull,
në Musanafin e Abdu Rezak es-San’ani
hadithet që i atribohen Aishes (ra. anha)
shfaqen në kapituj të ndryshëm, sipas
temave të ndryshme, dhe hadithet që i
transmeton Aishja (ra. anha) shfaqen
gati në ҫdo kapituj.
Kur imam el-Buhariu dhe Imam Muslimi morën përsipër të shoshitnin hadithet e shumta që ishin në qarkullim në
kohën e tyre, vendosën të përfshin
vetëm hadithet të cilat ata i konsideronin si më të sakta, sahih. Siҫ dihet, të dy
imamët, Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, klasifikuan vetëm 174 hadithe që
i atribuohen Aishes (ra. anha) si të sakta
(sahih). Më vonë Imam Buhariu zgjodhi
të përfshijë edhe 54 hadithe shtesë në
përmbledhjen e tij të hadithit nga Aishe
(ra. anha), ndërsa Imam Muslimi përfshiu 68 hadithe të tjera në përmbledhjen e tij.
Hadithet që i atribuohen Aishes (ra.
anha) në veprat e Imam Buhariut dhe
Imam Muslimit janë hadithet që diskutojnë një larmi të gjerë temash si: çështje
juridike, ritualet fetare, tema teologjike,

histori nga jeta e komunitetit të hershëm
dhe tefsir.
Shihet qartë se Aishja (ra. anha)
është një burim shumë i rëndësishëm në
përmbledhjet kryesore të haditheve.
Aishja (ra.anha) luajti një rol shumë
të rëndesishëm në transmetimin dhe
ruajtjen e tekstit të shkruar të Kuranit.
Gjithashtu, disa Kiraete (disa mënyra të
leximit të Kuranit) i atribohen asaj. Tri
gratë të Pejgamberit (a. s.): Aishja,
Hafsa dhe Umm Seleme (ra.anhune) –
secila prej tyre kishin nga një kodeks të
transkriptuar të Kuranit, si dhe një
numër të vogël leximesh (kiraete) të Kuranit. Sipas një hadithi nga ‘Abdur-Razzak, el-Buhariu dhe disa të tjerë,
transmetohen se një burrë erdhi tek Aishja (ra.anha) duke kërkuar të shihte
renditjen e sureve, në kodikun e saj, në
mënyrë që ai të dinte rregullimin e tyre
korrekt. Është shumë e qartë se Aishja
(ra.anha) ka luajtur një rol shumë të rëndesishëm në transmetimin e Kuranit.
Kontributi i Umm Selemes (ra.
anha)
Hind bint Ebi Umajja, e njohur gjithashtu si Umm Seleme (ra.anha), ishte
një nga gratë më me ndikim të Muhamedit (a. s.). Ishte fisnike nga lindja, inteligjente, e mençur dhe e aftë. Para
martesës së saj me Muhamedin (a. s.),
Umm Seleme (ra. anha) ishte e martuar
me Ebu Seleme (r. a.). Umm Seleme
(ra. anha) ishte ndër të parat që e pranoi
Islamin. Vetëm Hatixhja, Aliu, Ebu
Bekri (ra. anhuma) dhe disa të tjerë ishin
myslimanë para asaj.
Për shkak të dijes dhe mençurisë së
saj, Umm Seleme mbajti një rol shumë
të rëndësishëm në shoqërinë islame. Ajo
ishte një grua e jashtëzakonshme. Si
grua, ajo i kryente dhe i përmbushte të
gjitha detyrat e saj fetare. Gjatë martesës së saj me Muhamedin (a. s.), ajo u
përpoq ta mbante atë të lumtur. Ajo ishte
e njohur në shoqëri për inteligjencën,
për aktivitetet politike dhe veprimtarinë
e saj në luftën për të drejtat e grave.
Umm Seleme (ra. anha) ishte një grua
me aftësi për gjykim.
Umm Seleme (ra. anha) ishte e prirur të fliste për atë që ndodh ndërmjet
asaj dhe Pejgamberit (a. s.) në shtëpinë
e tyre, në mënyrë që t’i njoftojë myslimanët se çfarë ishte e lejueshme dhe
çfarë ishte e ndaluar, për t’u mundësuar
njerëzve të nxjerrin rregullat e sjelljës
nga kjo. Umm Seleme (ra. anha) nuk
ishte e trembur për zbulimin e detajeve
intime të jetës së saj me Pejgamberin (a.
s.) për të mirën e myslimaneve. Umm
Seleme (ra. anha) gjithashtu ka nxjerrë
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rregulla të fikhut nga hadithet që ka dëgjuar dhe transmetuar nga Pejgamberi (a.
s.) dhe i ka përdorur për të dhënë këshilla duke u bazuar në to.
Shumë prej haditheve të cilat i transmetoi Umm Seleme (ra. anha) janë në
lidhje me tema ‘të orientuara për femrat’, si: veshmbathja, zbukurimi, gjërat
intime mes burrit dhe gruas, martesa dhe
morali. Prandaj hadithet e transmetuara
nga Umm Seleme (ra. anha) janë të përfshira në gjithë librat kryesorë të jurispudencës islame dhe dijetarët e
jurispudencës bazohen në hadithet e
tranmetuar nga Umm Seleme (ra. anha).
Umm Seleme (ra. anha) ka transmetuar shumë hadithe që i dëgjoi nga Pejgamberi (a. s.). Në Musnad të Imam
Ahmedit ajo ka gjithsej 378 hadithe. Në
Sahihejn ajo ka gjithsej njëzet e nëntë
hadithe, nga të cilat Buhari dhe Muslimi
u pajtuan për trembëdhjetë hadithe të
saj.
Rreth tetëdhjetë e pesë persona transmetuan hadithe drejtpërdrejt nga Umm
Seleme (ra. anha). Transmetuesit ishin
burra dhe gra, të cilët ajo i mësonte personalisht. Omeri dhe Zejnebja (r. a), fëmijët e saj, transmetuan hadithe prej saj,
si dhe shërbëtoret (ndimëset) e saj: Hind
Bint el-Harith dhe Safija Bint Shejba,
shërbëtoret tjera të saj si Sunajna dhe
Dumara Umm el-Hasan el-Baṣri, Kuraibi shërbëtori i Ibn Abbasi (r. a.), Urva
ibn al-Zubejr dhe shërbëtori i Ibn Omerit (radijallahu anhum) - të gjithë transmetuan hadithe nga Umm Seleme (ra.
anha).
Megjithëse të gjitha gratë e Pejgamberit (a. s.) posedonin dituri dhe njohuri
të mëdha, Aishja dhe Umm Seleme (ra.
anhuma) nuk kishin asnjë rival. Mahmud ibn Labid thotë: “Gratë e Pejgamberit ishin thesare të Hadithit, por Aishja
dhe Umm Seleme nuk kishin asnjë të
barabartë.”
Pjesa më e madhe e pyetjeve që iu
parashtruan Umm Selemes (ra. anha)
kanë qënë rreth jetës publike dhe private
të Pejgamberit (a. s.). Është mirë të theksohet se ata që interesohen dhe e studiojnë jetën e Pejgamberit (a. s.) në
detaje, i perdorin shpesh hadithet e transmetuara nga Umm Selemes dhe Aishje
(ra. anhuma).
Burime të ndryshme raportojnë se
Pejgamberi (a. s.) mori disa shpallje nga
Allahu (xh. sh.) në shtëpinë e Umm Selemes (ra. anha). Pra, ky privilegj, të dëshmojë në shpalljen e disa ajeteve nga
Kurani, i është dhënë edhe Umm Selemes (ra. anha). Ajeti numër 102 i sures
Et-Tevbe i është shpallur Pejgamberit (a.
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s.) duke qenë në shtepinë e Umm Selemes (ra. anha).
Një shpallje tjetër që Pejgamberi (a.
s.) mori në shtëpinë e Umm Selemes (ra.
anha) është pjesa e dytë e ajetit 33 të
sures El-Ahzab, sipas tefsirit të Ibn Kethirit.
Ajetet e Kuranit nuk u shpallën
vetëm në shtëpinë e Umm Selemes (ra.
anha), por shumë ajete u shpallën gjithashtu të nxitura nga pyetjet e saj.
Umm Seleme (ra. anha) dikur e pyeti
Pejgamberin (a. s.): pse Kurani duket se
u drejtohet vetëm burrave, ndërsa gratë
gjithashtu janë konvertuar në Islam, luftuan krah për krah me burrat, migruan
me ta dhe sakrifikuan po aq sa burrat,
nëse jo edhe më shumë. Pas disa ditësh,
derisa ajo po krihte flokët, ajo dëgjoi
Pejgamberin (a. s.) të recitojë ajetin 35
të sures Fatir nga minberi (foltorja).
Një ajet tjetër, përkatësisht [4:32],
gjithashtu raportohet të jetë shpallur pasi
Umm Seleme e pyeti Pejgamberin (a. s.)
pse gratë trashëgojnë vetëm gjysmën e
sasisë që trashëgojnë burrat. Kjo është
për shkak se burrat ishin të detyruar të
luftonin në beteja, ndërsa gratë jo.
Në kohën e pejgamberit Muhamed
(a. s.) burrat dhe gratë ishin të interesuar
të kuptojnë Kuranin plotësisht. Në lidhje
me këtë, Aishja (ra. anha) është figura
më e rëndësishme femërore sa i përket
Tefsirit (komentimit) të Kuranit, e cila
gjithashtu konsiderohet mufassire e parë
femër në historinë islame. Aishja duke
qenë e martuar me Pejgamberin (a. s.),
dëshmoi procesin e një pjese të rëndësishme te ajeteve kuranore që i shpalleshin Pejgamberit (a. s.). Aishja (ra.
anha) ka thënë: ‘Te secili ajet nga kapitujt (suret) el-Bekare dhe en-Nisa,
shpallur Pejgamberit (a. s.), isha pranë
tij (a. s.).
Me fjalë të tjera, është fakt së ajetet
i zbrisnin Pejgamberit (a. s.) dhe Aishja
(ra. anha) ishte prezente në dhomën e tij
dhe kështu që ajo ishte dëshmitare e
zbritjes së shpalljes dhe kontekstit në të
cilin zbritën. Ajo ishte njohëse e mirë e
gjuhës dhe e poezisë arabe. Mbi të gjitha, ajo gjithmonë ka pasur rastin të kërkojë dhe të mësojë drejtpërdrejt nga vetë
Pejgamberi (a. s.). Dhe, për këtë shkak
fitoi një pozitë të lartë në historinë e Tefsirit të Kuranit.
Duhet të përmendet së ekzistojnë
pak transmetime dhe interpretime të Aishes (ra. anha) në lidhje me ajetet nga
Kurani. Këto transmetime dhe interpretime nuk dolën personalisht nga vetë Aishja (ra. anha), por i mësoi drejtperdrejti
nga Pejgamberi (a. s.). E njëjta gjë vlen

edhe për transmetuesit dhe interpretuesit
e kohës së Aishës (ra. anha) nga radhët e
shokëve të ngushtë të pejgamberit Muhamed (a. s.), si: Abdullah ibn Abbasi,
Abdullah ibn Mesud dhe Ubejj ibn Ka’b
(ra. anhum), të cilët nuk i shkruajtën interpretimet e tyre personalisht, por mësuan drejtpërdrejt nga Pejgamberi (a. s.).
Ajo që sahabët dhe Aishja (ra. anhum)
bënë në këtë drejtim, ishte se bënin interpretime të disa ajeteve kuranore dhe
iu komunikonin njerëzve përreth atyre
gojarisht. Këto interpretime u bartën tek
gjeneratat e ardhshme.
Në tefsirin e Jahja ibn Selam-it, Aishja (ra. anha) transmeton disa hadithe
nga pejgamberi Muhamed (a. s.) rreth
temave të ndryshme: tregime dhe
ngjarje që kanë ndodhur në komunitetin
e tyre të hershëm, mendime juridike etj.
Në këtë tefsir Aishja (ra. anha) paraqitet
më së shumti si një transmetuese dhe juriste e Islamit. Ndërsa në Ma’ani elKuran të Jahja ibn Zijad El-Farra, tefsir
i cili kryesisht diskuton tiparet gramatikore të Kuranit, Aishja (ra.anha) paraqitet më së shumti si transmetuese e disa
haditheve që adresojnë kuptimin e fjalëve (me një fjalë, ҫështjet gramatikore). Këto dy vepra e paraqesin Aishen
(ra. anha) si një burim kryesor i haditheve dhe i interpretimeve të tyre, sipas
metodologjisë së tefsirit të Kuranit.
Në përmbledhjet e haditheve të
Imam Buhariut, Imam Muslimit dhe Tirmidhiut përfshihet një kapitull mbi tefsirin, të cilat përmbajnë përqindje të
konsiderueshem të haditheve që u atribuohen grave - pjesën më të madhe Aishes (ra.anha). Për shembull, 12% e
haditheve që Imam Buhariu citon në kapitullin e tij mbi tefsirin i atribuohen
grave, dhe pothuajse të gjitha këto Aishes (ra. anha). Gjithashtu, ka shumë
hadithe transmetuar nga Aishja (ra.
anha) në kapitullin Tefsir në tefsirin e
El-Hakim en-Nesaburi Mustadrak.
Gjatë punimit nuk ishim në gjendje
të zbulonim ndonjë studiuese tjetër
femër që kishte hadithe rreth tefsirit sesa
Aishja (ra. anha) në kohën e pejgamberit Muhamed (a. s.). Ka transmetime të
tefsirit që vijnë nga gratë e tjera të Pejgamberit (a. s.), por mund të konsiderohet pjesërisht si një veprimtari e thjeshtë
e tefsirit, meqenëse këto transmetime
nuk janë të një cilësie për t’i ngritur në
një pikë ku këto gra mund të konsiderohen si studiuese dhe mufessire të Kuranit.
(Vazhdon)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
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Lëvizje për Evropën
Nga errësira e Mesjetës
drejt shkëlqimit të
Renesancës (Rilindjes):
Në një kohë kur Evropa
ishte e prapambetur në
mjekësi, astronomi,
matematikë, mekanikë
dhe shumë fusha të
tjera, myslimanët
posedonin një thesar të
pafund të dijes dhe
mundësi të mëdha
zhvillimi.
Shkruan: Kurtali Kurtishi
vropa dhe Shteti Islam kanë pasur
marrëdhënie të ngushta ndërmjet
vete me shekuj të tërë. Së pari,
shteti i Andaluzisë (756 – 1492) në Gadishullin Iberik dhe më vonë Kryqëzatat
(1095 – 1291) dhe ardhja e osmanëve në
Ballkan (1389) shkaktuan një raport reciprok të qëndrueshëm në mes të dy shoqërive. Shumë historianë dhe sociologë
sot pohojnë se Islami ishte arsyeja kryesore e lëvizjes së Evropës nga errësira e
Mesjetës drejt shkëlqimit të Renesancës
(Rilindjes) së saj. Në një kohë kur Evropa
ishte e prapambetur në mjekësi, astronomi, matematikë, mekanikë dhe shumë
fusha të tjera, myslimanët posedonin një
thesar të pafund të dijes dhe mundësi të
mëdha zhvillimi.i
Në vitin 711, me një flotë të madhe të
komanduar nga Tarik ibn Zijad, myslimanët vunë këmbët e tyre në Spanjë, në
gjirin e Algeciras (qytet në Spanjë). Rreth
10.000 burra mposhtën trupat vizigote të
Roderikos, midis Algeciras dhe Kadizit,
dhe vazhduan drejt Seviljes, Kordobës
dhe, në vitin 713, Toledos.
Në vitin 714 merret Aragona (Sicili)
dhe brenda vitit 720 Katalonia (Spanjë)

E

dhe Septimania (Francë). Në këtë rast pushtimi i papritur ndihmohet nga pjesëmarrja e popullsisë, në veçanti hebrenjtë
dhe nga fraksionet armike të Roderikos.
Në vitin 717, në frontin lindor, myslimanët kishin rrethuar Kostandinopojën,
në krye me Maslama ibn Abdul Malikun,
vëllain e Kalifit. Leo III arriti me vështirësi të zmbrapste sulmin falë përdorimit
të “zjarrit grek” - vazo prej balte o kavanoza qelqi të mbushura me naftë, që ishte

edhe arsyeja pse ishin me fuqi ndezëse,
të cilat e shkatërruan flotën arabe përkohësisht, duke e penguar zgjerimin e saj
drejt Gadishullit Ballkanik.
Në vitin 718 pushtohet Narbonna, në
vitin 721 myslimanët arritën në Toulouse
dhe në 725 pushtuan Nimes-in dhe Carcasson-ën. Autun-it i vihet zjarri më 725
ose 731. Tanimë e gjithë Provansa, së bashku me pellgun e Rhon-ës, ishin skena
të sulmeve.
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Në Mesdhe arabët (në atë kohë të
quajtur saracenë) pushtuan Sicilinë, prekën Sardenjën dhe Korsikën dhe patën
një shtrirje në një pjesë të bregdetit të Kalabrisë, të Puljes dhe të Kampanjës.ii
ISHULLI “TRI DITË MË KËMBË”
Sicilia është një ishull i madh pjellor.
Gjatësia e këtij ishulli është tri ditë ecje
më këmbë; po aq është edhe gjerësia; ka
burime dhe pemë të bollshme, me fryte
të shijshme.iii
Përhapja e Islamit në Sicili filloi në
qershor të vitit 827, kur nga Suza - një
fshat nga portet kryesore të Afrikës veriore, rreth 100 anije plot këmbësorë dhe
kalorës ia mësynë detit në drejtim të Mazara-s.iv
Arabët, duke ardhur nga Tunizia,
thërritnin për në ‘xhihad detar’ një numër
të madh vullnetarësh; zyrtarisht: për të
përmbushur një detyrim moral dhe religjioz. Zbarkuan në Grabitola, afër Mazaros - porti sicilian më i afërt me bazën e
tyre, Suza dhe më pak i pajisur me
mbrojtje në krahasim me bregun jugor të
ishullit. Ushtria arabe përbëhej prej
10.000 ushtarësh (këmbësorë) dhe 70 kalorës. Të gjithë u transportuan me anije,
numri i të cilave sillej prej 70 deri në 100.
Pasi morën Lilybeo-n, arabët e quajtën
Marsala, që do të thotë “Porti i Allahut”.
Kjo qendër ishte e fortifikuar në mënyrë
adekuate dhe e përdornin si një urë lidhëse për anijet e tyre.
Bizantinët, të udhëhequr nga udhëheqësi i tyre Fotino, pothuajse menjëherë
u arratisën në drejtim të lindjes së ishullit. Kështu arabët morën një numër të
konsiderueshëm kuajsh dhe orendi të
ndryshme.v
Pas zbritjes në Mazara të arabëve, më
15 korrik të vitit 827 ndodhi përplasja e
parë me bizantinët, të cilët udhëhiqeshin
nga Patrizio Balata. Përballja ndodhi në
vendin e quajtur Rahl Balata, ku grekët e
patën disfatën më të madhe. Ata të cilët
mbetën gjallë u morën si skllevër dhe u
dërguan në Afrikë. Balata arriti të arratisej së pari në Enna dhe pastaj në Kalabri,
ku gjeti vdekjen nga vetë bizantinët.vi
U deshën gati 10 vjet për të përkulur
rezistencën e fortë të banorëve të Sicilisë
perëndimore, në territorin i cili më vonë
i përkiste qytetit të Alcamos. Shumë prej
tyre u vranë dhe të tjerët u zunë rob dhe
u transferuan menjëherë, duke i shitur në
tregjet e Lindjes së Mesme.
Palermo bie në vitin 831, pas një viti
rezistencë. Pas një epidemie të rrezikshme, u detyruan të dorëzoheshin. Gjatë
rezistencë peshkopi Luca dhe pothuajse
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të gjithë priftërinjtë u shpëtuan nga popullata, duke ikur.
Në vitin 841 e gjithë Sicilia perëndimore ishte e myslimanëve.vii
Myslimanët, tanimë padronë të Sicilisë perëndimore, në vend që të shkojnë
drejt qendrës, vendosën që të shkojnë në
drejtim të Messinës, për ta çliruar. Kështu
që u organizua një ekspeditë tokësore dhe
detare, së cilës iu bashkëngjit edhe hercogu (-duka) i Napolit, Andrea, i cili më
parë kishte kërkuar ndihmë nga saracenët
për ta ndihmuar që të rezistonte ndaj longobardëve, të instaluar në Benevento
(835) dhe kishin filluar me Palermon
praktikat tregtare dhe politike. Pas disa
muajve të gjatë rrethimi, emiri vendosi të
ndryshojë strategjinë, duke e rrethuar qytetin nga malet, ndërkohë tregoi se donte
t’i sulmonte nga ana e detit.
Duke mos e kuptuar rrezikun, mesinezët zbritën të gjithë poshtë dhe duke
bërë këtë veprim, u gjetën të bllokuar pas
shpine, ku në realitet saracenët i sulmuan
dhe e shpartalluan ushtrinë kundërshtare.
Qyteti i Mesinës bie në vitin 228 hixhrij, që korrespondon me periudhën
midis 10 tetorit 842 dhe 29 shtatorit 843.
Por, Mesina nuk ishte qyteti i vetëm që
ra; në të njëjtin vit ra edhe Modica, në
anën e Valle di Noto, e cila u plaçkit, veçanërisht fshatrat.viii
Leontini u çlirua në vitin 844 – 845,
pasi mbrojtësit e tij u shfarosën gjatë një
sulmi.ix
Në vitin 848, nga një uri e madhe bie
edhe Raguza. Në vitin 851 ishte radha e
Caltavuturo dhe në vitin 854 u mor pasi
kishte kapluar uria dhe epidemi të ndryshme. Noto ishte në duart e myslimanëve
duke filluar nga viti 864 dhe pas kësaj ra
edhe Scicli (Raguzë). Troina rezistoi deri
në vitin 867.x
Castrogiovanni, i cili ishte sulmuar
disa herë, definitivisht u çlirua në vitin
244 h.; të gjithë meshkujt, të cilët ishin
në moshën për të marrë armët në dorë, u
vranë, të tjerët dhe gratë u morën si skllevër. Kryeqyteti i ishullit bizantin, Sirakuza, e sulmuar disa herë, kishte rezistuar
kundër sulmeve rreth gjysmë shekulli.
Kapitulloi në vitin 878, në fund të një
ofensive tjetër, e cila filloi në verën e
vitit tjetër, me plaçkitje dhe shkatërrim të
rajonit lindor të ishullit. Gjatë kësaj ekspedite, të vjelat e fushave rreth Rametës, Taormina, Catania dhe qyteteve tjera
të Sicilisë lindore ishin shkatërruar.
Bllokimi i ishullit në Oritigia, nga ana
e tokës dhe nga ana e detit, zgjati 9 muaj,
kur ushtria arabe arriti të thyente rezistencën e fundit. Më 21 maj të vitit 878,
të gjithë civilët i skllavëruan dhe i tran-

sferuan në Palermo. Pasuria e mor dhe
fortifikatat e qytetit u shkatërruan.xi
Ky ishte fundi i Sirakuzës së lashtë.
Mbeti një labirint i shkatërrimit, pa një
shpirt të gjallë.
Për sa i përket Sirakuzës, është e rëndësishme të kujtojmë se, pavarësisht
shkatërrimit, qyteti u rindërtua më vonë,
kështu që e gjejmë në mesin e aglomerateve kryesore të Sicilisë, të cekura nga El
Mukaddasi rreth fundit të shekullit X.xii
RIPOPULLIMI MYSLIMAN, NGA
QYTETI I ELEFANTIT
Pas rënies së Sirakuzës, sulmet e myslimanëve u përqendruan në territoret që
ishin ende nën kontrollin e Bizantit, përgjatë bregut lindor të ishullit, veçanërisht
bregdetit të Catanias dhe Taorminas. Nuk
dihet saktësisht kur u mor Catania, ku njihet një sulm i dështuar në vitin 900.
Ndryshimi dhe arabizimi i emrit të saj në
Medinetu al Fil (Qytet i Elefantit), na bën
të mendojmë për një ripopullim mysliman, pas dëbimit të banorëve të parë.
Gjatë një fushate kundër kalave bizantine
të bregdetit lindor për të çliruar Taorminën, në fillim të gushtit të vitit 902 u regjistruan plaçkitje dhe shkatërrim i qytetit,
ndërsa njerëzit e rrethit u dorëzuan.xiii
Rometta në vitin 964 ishte ndër qytetet e fundit që ra në duart e saracenëve.xiv
Dinastitë arabe të cilat kishin pushtet
në Sicili, ishin tri: e para ajo e Egalibëve,
e cila qeverisi nga koha e çlirimit deri në
vitin 910. Ajo e Fatimitëve deri në vitin
947, dhe në fund ajo e Benu Kelb me autonomi të plotë nga Afrika, deri në ardhjen dhe rimarrjen e vendit nga të
krishterët me ndihmën e normanëve.
Gjatë qeverisjes Fatimite u ndërtua
një lagje e re në Palermo, një “kështjellë
e fortifikuar” e quajtur “Alkhalisa”, që do
të thotë “e zgjedhura” - akoma sot e kësaj
dite quhet “Kalsa”. Në të banonte guvernatori i qytetit; aty ishin zyrat publike,
ndërsa përreth edhe ushtria.
Qyteza kishte katër porta, shërbimet
publike, xhaminë dhe magazinën e armëve.xv
Sicilia në këtë kohë sundohej nga bizantinët të cilët kishin gjithashtu nën sundimin e tyre disa pjesë të Italisë, Greqinë
dhe disa ishuj të tjerë si Maltën, Sardenjën dhe Korsikën.
Ndërsa veriu i Afrikës, bashkë me
Spanjën, ishujt Belearik dhe Qipro ishin
nën sundimin e myslimanëve. Kreta, një
ishull tjetër mes Sicilisë dhe Qipros, sapo
kishte kaluar nën sundimin e myslimanëve në vitin 218 h. (thuhet gjithashtu se
ky çlirim ka qenë në vitin 212 h.; Allahu
e di më së miri), nën udhëheqjen e Ebu

Hafs Umr bin Isa el Baluti nga Andaluzia.xvi
SHKAKU I DEPËRTIMIT TË ISLAMIT
Në shekullin IX populli mysliman kishte një dëshirë të madhe për t’u zgjeruar,
duke pasur parasysh se u shkuan punët
mirë në Spanjë, me Andaluzinë. Kështu,
i hynë Detit Tirren dhe e sollën me vete
xhihadin në Sicili dhe më gjerë.
Tanimë ishte e qartë: saracenët ishin
të përgatitur mirë për çlirimin e Sicilisë.
Rastin ua dha kërkesa për ndihmë e komandantit Fimi, kryengritës nga Sicilia.xvii
Një nga arsyet pse saracenët ndërmorën një hap për çlirimin e Sicilisë ishte
“thirrja” e këtij kryengritësi, Fimi, i cili u
lind në Messina në vitin 800. Ky komandant, në gjysmën e parë të shek. IX ishte
përpjekur të organizonte disa kryengritje,
duke synuar pavarësinë e Sicilisë nga Bizanti dhe nga çdo fuqi tjetër e huaj.
Historiani autoritativ arab Ibn Athirixviii na tregon që në atë periudhë Perandoria Bizantine e kishte emëruar si
person përgjegjës në qeverinë e Sicilisë
patricin Konstantin, i njohur si “Suda”,
po ashtu i njohur edhe si “Trinçea” (Hendeku). Ky person, në bazë të kompetencave të dhëna kishte emëruar turmark

(komandant i ushtrisë tokësore dhe marinës) mesinezin Fimi, një aristokrat i ri, i
kulturuar, me karizëm të veçantë dhe me
mbizotërim të madh në mesin e popullit
dhe aristokratëve të të gjithë ishullit.
Gjatë komandës së tij marina siciliane
dominoi Mesdheun qendror aq shumë,
saqë vetë perandori bizantin ishte i shqetësuar dhe i frikësuar. Ai mendoi të hidhte
disa akuza kundër tij, në mënyrë që të
mund ta largonte nga pozita prestigjioze
dhe ta shkatërronte imazhin e tij mbresëlënës në mesin e njerëzve.xix
Ihsan Abasi (studiues bashkëkohor i
çështjes së Islamit në Sicili), në librin
“Arabët në Sicili” thotë: “Çlirimi ka qenë
për shkak të një ngjarjeje, prej ngjarjeve
të përsëritura shpesh në rrafshin politik të
Sicilisë. Një burrë me emrin Fimi ose Euphemius (sipas gjuhës së tyre), ngrihet
kundër Kostandinit, patriarkut të Sicilisë,
sepse patriarku deshi ta kapte për ta dënuar sipas urdhrit të qeverisë së Kostandinopojës.
Pavarësisht se Fimi lakmonte për pushtet dhe bëri kryengritje në Sirakuzë dhe
dështoi dhe u strehua te myslimanët, apo
grabiti një vajzë të bukur e cila strehohej
në manastir dhe familja e saj u ankua te
perandori, apo deshi Omonizën, të cilën
ia grabiti guvernatori i Sicilisë, ai shkoi

për t’i kërkuar ndihmë Kajravanit. Pra,
pavarësisht se ishte ky shkaku apo tjetri,
ai realisht shkoi për t’u kërkuar ndihmë
Egalibëve.
Pra, të gjithë historianët janë dakord
që Fimi është ai i cili i ftoi myslimanët të
hynin në Sicili, edhe pse ata në lidhje me
rrethanat që e detyruan atë ta bëjë këtë
veprim japin versione të ndryshme.”xx
NGRITJA DHE ZHVILLIMI
Arabët pasi u vendosën në Mazara, në
vitin 827 përfunduan çlirimin e Sicilisë
me marrjen e Taorminës dhe Ronettës
(Messina) brenda një shekulli. Palermo,
ashtu si shumica e Sicilisë perëndimore,
akoma mban gjurmë të forta islame në
urbanizëm dhe lagjet e lashta (mjafton të
ceket lagja Kalsa), por edhe në dialekt, në
përdorimet dhe zakonet e përditshme.
Nga Palermo arabe, gjatë kënaqësive dhe
zbavitjeve, arrijnë dëshmi, shkrime të
poetëve dhe të udhëpërshkruesve myslimanl, të cilët tregojnë për një qytet –
kopsht që kishte privilegjin të quhej ElMedina, si qyteti i pejgamberit Muhamed
(a. s.).
Në vitin 972, një udhëpërshkrues nga
Bagdadi, Ibn Havkali, përshkroi kopshte
me fruta të shijshme përgjatë brigjeve të
Hëna e Re
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lumit Oreto dhe vreshta e plantacione me
portokaj që ngjiteshin deri në Monrealen
e sotme.
Qyteti i fortifikuar i quajtur el-Kasr,
Kussaro e sotme, ishte i rrethuar me
porta, me emrat që tregonin kopshtet dhe
bimët si: papirusi që përdorej për litar
dhe letër, si dhe me burime të ujërave të
ëmbla.
Një shembull emblematik i Palermos
arabe ishte kalaja e shkëlqyer e Favaros,
ose “Maredolce” e emirit kalbit Xhafer,
e përshkruar si një “parajsë e lumenjve që
rrjedhin” mes palmave, luleve, liqeneve
dhe burimeve.
Po ashtu shkëlqenin kështjellat e tjera
periferike Zisa, nga arabishtja “aziz”, që
do të thotë “shkëlqyer”. Kuba po ashtu,
e cila megjithëse e ngritur nga mbretërit
normanë Gulielmo I dhe II, paraqesin karakteristikat e artit islam si në arkitekturë,
si në hartimin e kopshteve të mëdha, të
lëvruar me vija ujore sipas skemës
islame, të frymëzuar nga Parajsa. Në
këtë drejtim, për Palermon është thënë
ajo që ka filluar, si mirazh, me Kordobën:
qytet i njëqind xhamive.
Normanët, të udhëhequr nga familja
Altavila, ndërkaq, filluan pushtimin e
ishullit në vitin 1061 dhe e pushtuan Palermon në vitin 1072, duke e bërë atë
kryeqytetin e tyre.
Ata ndërtuan ndërtesat e tyre, duke i
futur ato në një pëlhurë parqesh, duke
përdorur mjeshtërinë arabe, duke lënë kështu ndikimin e kulturës islame në orga-
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nizimin e vëllimeve katërkëndëshe dhe
elementet dekorative si në kështjellat
Zisa dhe Kuba, në katedralet e mëdha të
Monreales, Çefalu, Mazaro del Vallo, në
kishën e kryeqytetit të mbretërisë, siç
është ajo kalaja Palatine në brendi të Pallatit Norman, Maxhone, Santa Maria dell
Admirali (e quajtur Maratona), Shën Kataldi, Shën Gjovani i Eremitëve dhe Shën
Gjovani i Lebrozëve - të gjitha monumente me emërtim të stilit arab-norman.
Shkëlqimi i qytetit në atë kohë është
shprehur mirë nga dëshmia e gjeografit
arab El-Idrisi, e cila daton nga viti 1154.
Ai thotë: “Palermo e ndërtuar si Kordoba,
me rrugë të gjera, të verbon me pamjen e
saj me një lumë shumëvjeçar, që e ndanë
në dy pjesë, ndërsa pallatet e mbretit e
rrethojnë si xhevahire në qafë...”
Bashkimi i elementeve artistike myslimane dhe të krishtera, dhe një kontribut dominues norman, arrin nivele shumë
të larta stilistike në katedralen e Monreales dhe në manastirin ngjitur me të, i njohur për kolonat e saj me mozaikë dhe të
zbukuruar me shatërvanë të çmuar në
qendër të saj.xxi
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KONTRATA E SIGURIMIT (2)

Sigurimi si sistem
dhe sigurimi si kontratë

Elementi kohë është elementi thelbësor i kontratës së sigurimit.
Shkruan: Jusuf ZIMERI
ë në fillim të theksojmë se përkufizimi i sigurimit si sistem
ndryshon nga përkufizimi i sigurimit si kontratëi.
Juristët me sigurimin si sistem kanë
për qëllim “ndihmën e sistemuar me një
sistem preciz mes njerëzve, të cilët i janë
ekspozuar një rreziku të përbashkët. Nëse
e godet një pjesë, atëherë tërë shoqëria
ndihmon në përballje me rrezikun, duke
sakrifikuar çdokush një pjesë të vogël të
pasurisë së tyre me të cilën mbulohen
dëmet e atyre që janë goditur.ii
Profesor Mustafa Ez-Zerkaiii sistemin
e sigurimit e përkufizon si: “Koncept i
ndërtuar në mendjen e juristëve se, sistemi i sigurimit është sistem bashkëpunimi dhe solidariteti, që shpie në
copëzimin e rreziqeve dhe fatkeqësive,
që shpërndahet mes të siguruarve përmes
kompensimit të dëmit që i bëhet të godi-

Q

turit nga fatkeqësia nëse ka paguar preminë, nga pasuria e përgjithshme, në mënyrë që i dëmtuari të mos ngelë vetëmiv,
ose: “Sistem kontraktues i ngritur mbi
bazën e kompensimit që synon ndihmën
për riparimin e dëmeve emergjente përmes organizatave me të cilat ekzistojnë
kontrata dhe rregulla të qarta.v
Përmes këtij përkufizimi dr. Mustafa
Ez-Zerka bën dallimin mes sigurimit si
sistem dhe mes kontratave të sigurimit.
Kjo nënkupton se Mustafa Ez-Zerka në
parim e lejon sistemin e sigurimit, e sa i
përket kontratave të sigurimit, secila kontratë ka specifikat e saj dhe dispozitën e
saj të veçantë.
“NDIHMOHUNI MES VETE ME TË
MIRA...”
Sistemin e sigurimit në parim e lejuan
edhe juristë tjerë islamë, sepse nëse vërtetë intenca e sistemit të sigurimit është

ndihma dhe humanizmi mes njerëzve,
atëherë s’ka dilemë se Islami që nga fillimi ka ftuar në ndihmë dhe reciprocitet
mes shoqërisë njerëzore. Sistemi islam në
bërthamë ka sistemin e humanizmit dhe
të bujarisë. Allahu (xh. sh.) në Kuranin
fisnik thotë:
“Ndihmohuni mes vete me të mira
dhe në të mbara, e mos u ndihmoni në
mëkate e armiqësi. Kini frikë dënimit
të Allahut, se me të vërtetë Allahu është
ndëshkues i fortë.vi
Për ndihmë mes vete të shoqërisë njerëzore, Islami ka rregulluar një sërë sistemesh që shpijnë në drejtim të kësaj
çështje, siç janë:
Sistemi i pagesës së dijes akile, kur
shpagimin e gjakut për veprën penale të
vrasjes me gabim që duhet dije, e ka
shpërndarë si detyrim të familjes së dorasit.
Sistemi i intervenimit me pasurinë e
zeqatit për ata që janë të ngufatur në borHëna e Re
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xhe,
Sistemi i intervenimit nga pasuria e
zeqatit për ata që janë udhëtarë dhe kanë
ngelur pa pasuri,
Sistemi i shpenzimeve mes të afërmve dhe familjarëve që kanë nevojë,
Sistemi i kefareteve (shpagimeve)
dhe ndihmave tjera vullnetare etj.
Pra, të gjitha këto lloje të veprimeve
gërshetojnë një sistem shumë funksional
dhe shumë frytdhënës në sistemin e përgjithshëm të sistemit të sigurimit.
Kontrata e sigurimit (ar. Akdu ette’min) - Për ta pasur sa më të qartë
këtë nocion, që përbëhet prej dy fjalëve, fillimisht do të bëjmë përkufizimin
e fjalës “akdun - kontratë” e më pas
edhe të fjalës “te’min - sigurim”.
Nocioni “ar. el akdu” në aspektin
gjuhësor është infinitivi i foljes “akade”,
që do të thotë: besë, premtim, kontratë,
marrëveshje, traktat, nyjë, lidhje, shtrëngim etj. pavarësisht se kjo lidhje mund të
jetë materiale apo vetëm kuptimore.vii
Nocioni “El akdu” në aspektin gjuhësor
nënkupton edhe bashkimin e dy skajeve
të një sendi.
Në të drejtën kontraktuese pozitive
terminologjia e përcaktimit të kontratës
nuk është unikeviii, sepse përveç termit
kontratë përdoren edhe termat: konventëix, traktatx, paktxi, dakordim dhe marrë54
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veshje.
Juristët islamë janë të mendimit se
kuptimi linguistik i nocionit “el akdu”
përfshihet edhe në kuptimin terminologjik të jurisprudencës islame, andaj sipas
tyre nocioni “el akdu” (kontratë) mund
të përdoret në dy kuptime, që janë:
Kuptimi i përgjithshëm. Kuptimi i
përgjithshëm i nocionit “el akdu” është
më afër kuptimit linguistik. Në kuptimin
e përgjithshëm, me këtë shprehje nënkuptojmë “Çdo veprim që ka vendosur
njeriu ta bëjë, pavarësisht se veprimi manifeston vetëm vullnetin personal, siç
është rasti me shkurorëzimin, apo patjetër
në të të manifestohet edhe vullneti i palës
tjetër, siç është rasti me kontratën e shitblerjes, qirasë etj.”
Kuptimi i veçantë. Në kuptimin e
veçantë, të cilin do ta kemi edhe objekt
të studimit tonë, me nocionin “el akdu”
nënkuptojmë: “lidhjen (pajtueshmërinë e
plotë) mes ofertës dhe pranimit në mënyrë të ligjshme, ku vërtetohen detyrimet
me lidhjen e saj (kontratës)”, ose me
fjalë të tjera: lidhja, harmonizimi mes fjalëve të njërës palë kontraktuese me palën
tjetër, për një marrëveshje që juridikisht
është e lejuar dhe detyrimet vërtetohen
me lidhjen e kësaj kontrate.xii
Nocioni “Et-te’min - është infinitivi
i foljes “ ar. emmene – juemminu”, që do

të thotë: qetësim, sigurim, e kundërta e
frikës, qetësi zemërorexiii. Nocioni “ar.
Te’min” në kuptim të qetësisë, sigurisë,
qetësisë zemërore dhe shpirtërore, përmendet disa herë në Kuranin fisnik, e në
mesin e tyre ajetet kuranore ku Allahu
(xh. sh.) thotë:
“I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike”!xiv , pastaj ajeti:
“Ata që besuan dhe besimin e tyre
nuk e ngatërruan me besim të kotë,
atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata
janë në rrugë të drejtë.”
Në përdorimin e mëtutjeshëm kjo
shprehje u shndërrua në kuptimin e një
kontrate të veçantë që lidhet nga kompanitë e sigurimit për sigurimin e pasurisë
në rastet e fatkeqësive.
Prandaj, juristët kontratën e sigurimit
e definuan: Kontratë midis dy palëve,
njëra quhet kompania e sigurimit dhe tjetra përfituese e sigurimeve, sipas së cilës
siguruesi (kompania e sigurimit) merr
përsipër t’i paguajë përfituesit të sigurimit një shumë parash në rast të rrezikut
të veçantë, në këmbim të detyrimit të të
siguruarit për të paguar një shumë të caktuar parash.xv
Ky përkufizim i kontratës së sigurimit mbulon vetëm kompanitë tregtare të
sigurimeve. Nga kjo vërehet se fitimet e
kompanive të sigurimit lindin nga dife-

renca midis kompensimit për përfituesit
e sigurimit kur ndodh aksidenti dhe premive të paguara nga përfituesit për kompaninë e sigurimeve. Nga përkufizimi i
sigurimit, gjithashtu mund të vërehet se
kontrata e sigurimit është një nga kontratat e tregtimit të bazuar në rrezik, domethënë një kontratë, përfundimi i së cilës
është i panjohur, pasi që asnjëra palë nuk
e di sa do të japë apo sa do të marrë.
Specifikat e kontratës së sigurimit
Për të cilësuar llojin dhe cilësinë e
kontratës, varet kryesisht nga liria e marrëdhënieve kontraktuese që mundëson
formimi i kontratës, varet nga këndvështrimi dhe prizmi nga i cili e vrojtojmë
kontratën dhe nga natyrshmëria e vetë
kontratës.
Kontratën e sigurimeve juristët e cilësuan si:
Kontrata e sigurimit në legjislacionin
islam nuk gjendet në grupin e kontratave
të quajtura kontrata të emëruaraxvi (ar.
Ukudul el musema), ngase është kontratë relativisht e re, në dallim nga e
drejta pozitive, e cila këtë kontratë e konsideron si kontratë të emëruar.
Kontratë detyruese e dyanshme
(bilaterale), sepse kjo kontratë, duke
marrë parasysh natyrshmërinë e saj, nuk
mund të jetë e interesit të njëanshëm (unilaterale), ngase kjo kontratë me arritjen e
saj prodhon detyrime ligjore. Nga kjo
nënkuptohet se asnjëra palë kontraktuese
nuk mund të tërhiqet nga kontrata pa pëlqimin e palës tjetër.
Kontrata e sigurimit është kontratë
konsensuale (ar. Ukud riadije). Kjo kontratë nuk mund të realizohet pa mbështetjen dhe pëlqimin e të dyja palëve
kontraktuese, që shprehet përmes ofertës
(ar. Ixhabit) dhe pranimit (Kabulit).
Kontrata e sigurimit është kontratë
me kompensim të dyanshëm (ar. akdun
muaveda), sepse secila palë merr për atë
që jep dhe asnjëra palë nuk synon bamirësinë me dhënien e tij.
Kontrata e sigurimit është kontratë
hipotetike dhe imagjinare (ar. Ihtimalije), e nuk është nga kontratat që përcakton qartë çështjen kontraktuese, sepse
palët në mënyrë hipotetike imagjinojnë
një gjendje shkatërruese apo një katastrofë e cila nuk dihet se a do të ndodhë,
apo nuk do të ndodhë, prandaj ka epilog
të paqartë.
Kontrata e sigurimit si kontratë
ad’hezioni ose aderimi. Kjo do të thotë
që kushtet e kësaj kontrate hartohen
vetëm nga njëra palë, që është pala siguruese, në formën e dëshmisë së sigurimit,
për të gjitha llojet e kontratave të sigurimit dhe për çdo lloj objekti që sigurohet,

ndërsa pala tjetër, i siguruari, zakonisht
ka vetëm të drejtën e nënshkrimit të kësaj
kontrate. Nga kjo dispozitë rezulton e
qartë se kjo kontratë është një kontratë
ad’hezioni, ose aderimi, sepse kushtet e
kësaj kontrate hartohen nga siguruesi,
ndërsa i siguruari ka vetëm të drejtën që
ta nënshkruajë ose jo atë, domethënë ka
vetëm të drejtën që të shfaqë vullnetin
nëse do ta lidhë ose jo këtë kontratë. Në
lidhje me kontratat e ad’hezionit në literaturën juridike ka pasur dhe ka diskutime nëse në këto kontrata autonomia e
vullnetit të palës, e cila nuk merr pjesë
në hartimin e kushteve të kontratës, është
e lirë apo jo? Në lidhje me këtë çështje
shumë juristë janë të mendimit se në kontratat e ad’hezionit, autonomia e vullnetit
të palës e cila nuk merr pjesë në hartimin
e kushteve të kontratës, është e kufizuar,
pasi kjo palë nuk e shfaq vullnetin e saj
në hartimin e kushteve të kontratës, por
është e detyruar që t’i pranojë ose jo kushtet e hartuara nga pala tjetër dhe, përderisa ndodhemi para faktit që të dyja
palët nuk janë në kushte të barabarta,
kemi cenim të autonomisë së vullnetit të
palës, e cila nuk merr pjesë në hartimin e
kontratësxvii.
Rëndësia e afatit te kontrata e sigurimit. Elementi kohë është elementi thelbësor i kontratës së sigurimit. Koha e
kontratës së sigurimit nënkupton kohën
kur ajo fillon që të sjellë efektet e saj dhe
është e domosdoshme që palët të parashikojnë në kontratë kohën se kur fillon
përgjegjësia e siguruesit. Në praktikë kjo
përgjegjësi e siguruesit fillon në momentin kur i siguruari e paguan preminë e sigurimit, ose çmimin e sigurimit. Te
kontrata e sigurimit afati ka rëndësi thelbësore dhe mungesa e përcaktimit të afatit të fillimit dhe mbarimit të kontratës e
bën kontratën të pavlefshme. Pra, vetëm
me përcaktimin e kohës mund të bëhet
edhe përcaktimi i pagesës nga pala e siguruar dhe sasia e pagesës nga siguruesi
apo organizata që e kryen sigurimin.
Kontrata e sigurimit është kontratë
Idh’ani, që nënkupton se palët nuk janë
të barabarta në momentin e lidhjes së
kontratës, ngase njëra palë - zakonisht
pala që siguron - është më e fuqishme se
pala e siguruar. Për këtë arsye ajo është
pala e cila imponon kushtet e kontratës së
sigurimit, kurse pala që dëshiron të sigurohet jo që nuk mund të paraqet ndonjë
kusht, por nuk mund as të mos pranojë
ndonjë kusht që i paraqitet nga siguruesi.
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SHPJEGIM I SURES EL BEKARE (3)

Cilësitë e hipokritëve
(munafikëve)

Shkruan: Prof. Jusuf Zimeri
Allahu (xh. sh.) thotë:
“Ka prej njerëzve që thonë: “Ne i
besojmë Allahut dhe jetës tjetër (ahiretit)”, por ata nuk janë besimtarë. (Përpiqen ta) mashtrojnë Allahun dhe ata
që besuan, por nuk mashtrojnë tjetër
kë pos vetes, dhe nuk e kuptojnë! Në
zemrat e tyre ka sëmundje, pra Allahu
ua shton sëmundjen, dhe pësojnë
dënim të dhembshëm për shkak se përgënjenin.” (8-10)
Transmetojnë Ibni Is’haki, Ibni Xheriri dhe Ibni Ebi Hatimi nga Ibni Abasi (r.
a.), se kur e ka shpjeguar këtë ajet, ka
thënë: Ky ajet ka të bëjë me hipokritët
(munafikët) e fisit Evs dhe Hazrexh, si
dhe të gjithë të tjerët që kanë të bëjnë me
ta.i
Këto ajete na e bëjnë shumë të qartë
se njerëzit në jetën e kësaj bote, për nga
cilësimi i besimit të tyre, janë tri katego56
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rish:
Besimtarët, janë ata që kanë besuar
me zemrat e tyre dhe kanë deklaruar atë
që e kanë në zemër.
Pabesimtarët, janë ata të cilët kanë refuzuar me zemër dhe kanë deklaruar për
mosbesimin e tyre, andaj thuhet se ata
janë të qetë me veten e tyre,
Hipokritët, janë ata të cilët nuk e kanë
pranuar besimin me zemrat e tyre, porse
deklarojnë rrejshëm se janë besimtarë, e
këta nuk kanë rehati në veten e tyre.
Prandaj, nëse i vërejmë me kujdes
ajetet e para të kësaj sureje, përfundojmë
se Allahu (xh. sh.) fillimisht me pesë ajetet e para foli për cilësitë e besimtarëve
të vërtetë dhe për shpërblimet e tyre, më
pas vetëm me dy ajete kuranore foli për
cilësitë e pabesimtarëve (qafirëve) dhe
dënimin e tyre, kurse kur flet për kategoritë e hipokritëve, cilësitë e tyre i përshkruan përmes trembëdhjetë
(13)
ajeteve. Kjo dukuri vetvetiu jep të kup-

tosh se kategoria e njerëzve që cilësohen
me hipokrizi është kategoria më e rrezikshme e shoqërisë njerëzore, pikërisht për
faktin se te kjo kategori e njerëzve fjalët
e tyre nuk përputhen me brendinë e tyre.
Ata e kanë anën e jashtme dhe të brendshme dhe me këtë hipokrizi e dëmtojnë
shoqërinë njerëzore në përgjithësi, prandaj edhe Allahu (xh. sh.) që në fillim të
Kuranit, sipas radhitjes, na jep mësime
për veprimtarinë e tyre, që ne të jemi vigjilentë.
Allahu (xh. sh.) e përfundon ajetin
duke e mohuar besimin për hipokritët,
sepse na lajmëroi për cilësitë e tyre dhe
se shprehjet e tyre nuk përputheshin me
brendësinë e tyre, fjalët e tyre janë boshe
dhe nuk mbështeten në besim.
HIPOKRITËT NUK JANË BESIMTARË
Ky ajet kuranor gjithashtu është argument i fuqishëm për të hedhur poshtë pre-

Kategoria e njerëzve që
cilësohen me hipokrizi është
kategoria më e rrezikshme e
shoqërisë njerëzore, pikërisht
për faktin se te kjo kategori e
njerëzve fjalët e tyre nuk
përputhen me brendinë. Ata e
kanë anën e jashtme dhe të
brendshme dhe me këtë
hipokrizi e dëmtojnë shoqërinë
njerëzore në përgjithësi, prandaj
edhe Allahu (xh. sh.) që në ﬁllim
të Kuranit, sipas radhitjes, na
jep mësime për veprimtarinë e
tyre, që ne të jemi vigjilentë.

tendimet e fraksionit të quajtur Xhehemije, se “imani është vërtetim vetëm me
fjalë, pa veprime të tjera”, prandaj Allahu
(xh. sh.) thotë se edhe hipokritët dëshmonin me gjuhët e tyre se janë besimtarë, por realisht Ai e mohoi besimin e
tyre, duke thënë se “ata nuk janë besimtarë”.i
Allahu (xh. sh.) thotë: ”

Ύϣ˴ ϭ˴ Ϯ˵Ϩϣ˴  ˴Ϧϳά˶ ͉ϟϭ˴ ˴Ϫ˰͉Ϡϟ ˴ϥϮϋ˵ Ω˶ Ύ˴Ψ˵ϳ
˴ϥϭ˵ήό˵ θ˸ ˴ϳ Ύϣ˴ ϭ˴ Ϣ˸ ˵Ϭδ˴ ˵ϔϧ˴ ϻ͉ ˶· ˴ϥϮϋ˵ Ϊ˴ Ψ˸ ˴ϳ
ǳ

(Përpiqen ta) mashtrojnë Allahun
dhe ata që besuan, por nuk mashtrojnë
tjetër kë pos vetes, dhe nuk e kuptojnë”.
Nocioni “JuhadiunAll-llahe –mashtrojnë Allahun” paraqet vetëm aspektin metaforik, sepse kuptimi i shprehjes
“el hadiatu
” në kuptimin
gjuhësor do të thotë ‘fshehje e së vërte-

tës’, e ata hipokritët me fjalët e tyre pretendojnë se e kanë maskuar, e kanë fshehur të vërtetën, pra kufrin (-qufrin), duke
ekspozuar besimin e rrejshëm.
Me këtë ajet nxirret në shesh edhe cilësia tjetër e hipokritëve, që është mashtrimi- tradhtia. Kjo cilësi e tyre
dëshmon për çmendurinë e tyre të thellë,
sepse njeriu i kufizuar me aftësi nuk ka
kurrfarë mundësie, as minimale, që ta
mashtrojë Allahun (xh. sh.), i Cili është
i Gjithëdijshëm, që e di të fshehtën dhe
atë që është publike. Allahu (xh. sh.)
thotë:

ϰ˴ϔΧ˸ ˴ϭ˴ ή͉ δ͋ ϟ Ϣ˵ ˴Ϡό˸ ˴ϳ ˵Ϫ͉ϧ˶Έ˴ϓ ϝ˶ ˸Ϯ˴ϘϟΎ˸ ˶Α ˸ή˴Ϭ ˸Π˴Η ϥ˶·ϭ˴
“E, nëse ti flet me zë (të lartë), Ai,
me të vërtetë, e di fshehtësinë dhe atë
që ti vetëm mendon”!ii
Ata pretendojnë se me oratorinë e
tyre sterile kanë mundësi të mashtrojnë
edhe besimtarët, sepse ata shpreheshin
para tyre, por e vërteta është se edhe be-

simtarët i dinin cilësitë e tyre, prandaj ata
nuk arrinin të mashtronin vetëm se veten
e tyre, sepse mashtrimi shkakton shqetësim në brendinë e njeriut, kështu që ata
gjithnjë jetonin në frikë dhe panik se mos
po zbulohet e vërteta e tyre.
Ata tentuan dhe tentojnë të mashtrojnë edhe besimtarët, por realisht ata
mashtrojnë vetëm veten e tyre, sepse do
të jenë të humbur si në jetën e kësaj bote,
ashtu edhe në jetën e botës tjetër.
Allahu (xh. sh.) thotë:
“Në zemrat e tyre ka sëmundje, pra
Allahu ua shton sëmundjen, dhe pësojnë dënim të dhembshëm për shkak
se përgënjenin.” (10)
Nocioni “në zemrat e tyre kanë sëmundje” - Sëmundja paraqet plogështinë, lodhjen, apatinë, ftohjen.
Transmetohet nga Ibni Mes’udi, e ky nga
disa prej shokëve të Pejgamberit [Alejhis-selam], për këtë ajet, se nocioni
“Meredun-sëmundje” është dyshimi,
prandaj Allahu (xh. sh.) ua shton dyshimin atyre.iv Ngjashëm transmeton edhe
Ikrime, apo Seid ibni Xhubejri nga Ibni
Abasi (r. a.), i cili thotë: Nocioni “Meredun” ka për qëllim dyshimin.v Në anën
tjetër, transmetojnë Ikrime dhe Tavusi se
nocioni “meredun” ka për qëllim mendjemadhësinë, kurse Dahaku, me transmetim nga Ibni Abasi, thotë se me
nocionin “meredun” synohet hipokrizia-nifaku.
Sëmundja që paraqitet në zemër në
këtë ajet ka për qëllim sëmundjen e besimit, sëmundjen fetare, jo sëmundjen fizike të organeve të njeriut. Prandaj,
sëmundja e tyre është kufri (-qufri), hipokrizia, dyshimi apo edhe mendjemadhësia, që e pengon besimin, prandaj
këto elemente nuk prodhojnë shërim të
gjendjes, por plogështinë dhe keqësimin
e gjendjes së njeriut. Shërimi i vetëm i
këtyre zemrave është besimi - imani tek
Allahu
(xh. sh.) dhe në atë që i është
zbritur të Dërguarit të Tij.
Ajeti:
˴
͉
ǳΎο
˱ ή˴ ϣ˴ ˵Ϫ˰Ϡϟ Ϣ˵ ϫ˵ Ω˴ ˴ΰϓ

Allahu ua shton sëmundjen”, pra
ata që i kanë këto cilësi në zemrat e tyre,
kufrin, hipokrizinë, mendjemadhësinë,
dyshimin etj. gjendja e tyre veçse rëndohet dhe vështirësohet, prandaj Allahu (xh.
sh.) në një ajet tjetër thotë:
“E sa u përket atyre, që në zemrat
e tyre kanë sëmundje (hipokrizi), atyre
ua shton mohimin në mohimin që kanë
dhe ata vdesin si mohues.”vi
Nga kjo që thamë deri më tani, nga
ky ajet nënkuptohet se njerëzit me zemra
të sëmura janë të plogësht, joproduktivë
dhe të shqetësuar në jetën e kësaj bote
Hëna e Re
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dhe të trishtuar dhe të sëmurë do t’i gjejë
vdekja, kurse pas vdekjes së tyre do të
pasojë dënimi i dhembshëm për shkak të
gënjeshtrës së tyre.
“E kur atyre u thuhet: “Mos bëni
çrregullime në tokë”! Ata thonë: “Ne
jemi vetëm paqësues!” (11)
Transmeton Ibni Xheri nga Ibni Mes’udi për shpjegimin e ajetit: “E kur
atyre u thuhet: “Mos bëni çrregullime
në tokë!”, ku thotë: “la tufsiduu - mos
bëni çrregullime”, nocioni është me
kuptimin e kufrit - mosbesimit dhe të
bërjes së mëkateve.vii
Imam Nesefiu në tefsirin e tij, duke
shpjeguar këtë ajet, thotë: Nocioni “El fesadu” nënkupton nxjerrjen e sendit nga
produktiviteti i tij, çrregullimin e sendit
dhe kjo nxit luftëra dhe fitne mes njerëzve, ndërsa e kundërta e saj është mirësia, rregullimi.viii Imam El Begviju në
shkoqitjen e këtij ajeti thotë: “Kur t’u
thuhet atyre”, pra hipokritëve, nga myslimanët, “Mos bëni çrregullime në
tokë” me hipokrizinë tuaj, me kufrin tuaj,
ata përgjigjen, duke thënë: “Ne jemi
vetëm paqësues, rregullues që mbajmë
rend” dhe këtë e thonë rrejshëm, ashtu si
e shprehin besimin e tyre rrejshëm derisa
janë në kufr.ix
“EL FESADU”, VETËM PËR TË
PRISHUR!
Imam Sha’aravi në shpjegimin e këtyre ajeteve thotë: “el fesadu” është intenca për të ndërhyrë në sendin e mirë,
me qëllim çrregullimi. Ajo që më së paku
kërkohet nga njeriu në këtë botë është që
të mirën ta lë të funksionojë si të tillë. Al-
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lahu (xh. sh.) zbriti një qasje, menhexh,
apo një sistem, përmes të cilit e rregullon
jetën e njeriut në këtë botë, ndërsa hipokritët me tërë qenien e tyre janë angazhuar ta prishin, ta çrregullojnë këtë
sistem, të prerë për të bërë çrregullime në
tokë.
Ibni Xheriri thotë: Popull shkatërrues
në rruzullin tokësor janë hipokritët që
kryejnë mëkate ndaj Zotit të tyre, që veprojnë atë që është e ndaluar dhe nxisin
dyshim në atë që është e lejuarx.
“A nuk janë vërtet ata çrregulluesit?; Por nuk kuptojnë!” (12)
Në këtë ajet shohim se Allahu (xh.
sh.) na bën vërejtje, na e tërheq vëmendjen duke na treguar se “A nuk janë vërtet ata çrregulluesit?;
Por nuk
kuptojnë”, se ata gjithsesi janë shkatërrimtarë, por këtë nuk e kuptojnë.
Imam Kurtubiu në tefsirin e tij të këtij
ajeti thotë: Në këtë ajet kemi dy përgjigje,
që janë: përgjigjja e parë - ata bënin shkatërrime, çrregullime në mënyrë të
fshehtë, kurse në opinion paraqitnin
idenë se po bëjnë punë të mira, punë të
hairit, por ata nuk e kuptonin se çështja e
tyre do të zbulohet te Pejgamberi [Alejhis-selam].
Kurse çështja e dytë është se - ata
çrregullimin që e bënin, sipas tyre ishte
rregullim, rend, por ata nuk e kuptonin se
veprat e tyre vërtet janë shkatërrim e jo
rregullim.xi
Imam Sha’raviju gjatë shkoqitjes së
këtij ajeti thotë: Në metodologjinë e veprimit tonë në jetën e kësaj bote, nëse dëshirojmë të rregullojmë diçka, fillimisht i
drejtohemi prodhuesit të atij sendi, sepse

parimisht ai mund të na ndihmojë në rregullimin e vërtetë dhe efikas të atij sendi,
e nëse prodhuesi nuk gjendet në vendin ku
ne jetojmë, atëherë për rregullimin e atij
sendi shfrytëzojmë udhëzimet që na i ka
dhënë prodhuesi, që ne e quajmë katalog,
dhe sipas udhëzimeve të katalogut mund
ta rregullojmë sendin. Nëse nuk i përmbahemi as katalogut, atëherë jo që nuk mund
të rregullojmë, por e shkatërrojmë sendin.
Ky është sistemi i jetës në këtë botë dhe
nuk mund të funksionojë ndryshe. Mirëpo,
ne shpeshherë në vend se të drejtohemi te
Krijuesi i gjithësisë dhe të mësojmë mënyrën e funksionimit të krijesave, sepse
Ai e di më së miri, ne u drejtohemi krijesave që janë si ne dhe sistemin e marrim
prej tyre, mendojmë se po bëjmë reforma,
e në realitet bëjmë shkatërrime.xii
Meqë Allahu (xh. sh.) na informoi se
hipokritët janë shkatërrimtarë, atëherë
kjo dispozitë është e saktë dhe e prerë dhe
çdokush që tenton të ndryshojë sistemin
të cilin e ka përcaktuar Allahu fuqiplotë
në emër të reformës, ai ka bërë shkatërrime, pavarësisht se e di këtë ose jo.
(Vazhdon)
i

Ebu Bekr Es-Sujuti, Ed-durul menthur fi tefsiril me’thur, 1/66.
Tefsir Et-Taberij, 1/272.
iii
Taha : 07
iv
Ibni Kethiri, 1/178.
v
Po aty, fq. 179
vi
Et-Teuvbe: 125
vii
Ed-Durul menthur, 1/162.
viii
Tefsiru En-Nesefij, 1.
ix
Tefsirul Begvij, 1/66
x
Ibni Kethiri, 1/181
xi
Tefsirul Kurtubij,
xii
Tefsiru Sha’ravi, 1/156
ii

SHËNDET!

Koronavirusi,
një epidemi globale

Sëmundja është mjaft e rrezikshme
dhe numri i rasteve po rritet në mënyrë të theksuar.
Shkruan: Prim. Dr. Mair Iseini
pidemia e një koronavirusi të ri, që
u shfaq në qytetin kinez të Wuhanit, ka infektuar tashmë mbi qindra mijë njerëz - kryesisht në Kinë, por
edhe në disa vende të tjera, nga Tajlanda
në Itali, dhe Shtetet e Bashkuara – duke
vrarë më shumë persona.
Si është e mundur kjo gjë, duke pasur
parasysh historinë e Kinës me epidemi të
ngjashme - përfshirë këtu Sindromën e
Rëndë të Frymëmarrjes Akute (SARS)
dhe ethet afrikane të derrit - si dhe ndërgjegjësimin e dukshëm të zyrtarëve për
nevojën e forcimit të aftësisë së tyre për
të adresuar “rreziqet kryesore”?
Nuk është ndonjë habi pse historia në
Kinë po përsëritet. Për të ruajtur autoritetin e saj, Partia Komuniste e Kinës
është e detyruar ta mbajë publikun të bindur se gjithçka po shkon sipas planit. Kjo
nënkupton mbulim sistematik të skandaleve dhe mangësive që mund të reflektojnë udhëheqjen e dobët të PKK-së, në
vend se të bëjnë atë që është e nevojshme
për të reaguar ndaj kësaj situate. Kjo

E

mani patologjike për të ruajtur sekretin,
e pengon aftësinë e autoriteteve për të
kundërvepruar shpejt ndaj epidemive.
Epidemia e SARS-it në vitet 2002-2003,
do të vihej më shpejt nën kontroll në rast
se zyrtarët kinezë, përfshi Ministrin e
Shëndetësisë, nuk do t’i fshihnin qëllimisht informacione publikut. Kur u zbatuan masat e duhura të kontrollit dhe
parandalimit të sëmundjes, SARS u izolua brenda pak muajsh. Por, duket se
Kina nuk i ka nxënë leksionet e saj. Megjithëse ekzistojnë dallime të rëndësishme
midis epidemisë së sotme të koronavirusit dhe epidemisë së SARS - përfshi aftësinë shumë më të madhe teknologjike për
të monitoruar sëmundjet - ato i nënshtrohen zakonit të PKK për të fshehur të vërtetën.
RASTI I PARË: 8 DHJETOR 2019
Sigurisht, në pamje të parë qeveria kineze duket se është më e përgatitur mbi
epideminë e fundit. Por, ndonëse rasti i
parë u raportua më 8 dhjetor 2019, komisioni shëndetësor komunal në Wuhan e

bëri publik këtë vetëm disa javë më vonë.
Dhe, deri atëherë zyrtarët lokalë në
Wuhan e kanë minimizuar seriozitetin e
sëmundjes dhe kanë synuar të censurojnë
lajmet mbi të. Njoftimi në fillim ishte se
s’kishte asnjë provë që sëmundja e re
mund të transmetohej midis njerëzve, dhe
pretendoi se nuk ishte infektuar asnjë punonjës i kujdesit shëndetësor. Komisioni
i përsëriti këto pretendime edhe në 5
janar të këtij viti, me gjithë 59 rastet e
konfirmuara. Edhe kur u raportua viktima
e parë më 11 janar, komisioni vazhdoi të
këmbëngulte se nuk kishte prova se koronavirusi mund të transmetohej midis
njerëzve, apo që ishin prekur mjekët dhe
infermierët.
Gjatë gjithë kësaj periudhe kritike,
pati pak lajme mbi epideminë. Censorët
kinezë punuan me zell për të hequr referencat mbi sëmundjen nga diskursi publik, diçka që është shumë më e lehtë sot
sesa gjatë epidemisë së SARS-it, falë
kontrollit më të ashpër të qeverisë mbi internetin, median dhe shoqërinë civile. Policia ka kërcënuar njerëzit mbi
“përhapjen e thashethemeve” mbi sëHëna e Re
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mundjen. Megjithatë, përpjekjet e qeverisë kineze për të ruajtur imazhin e saj
patën një kosto të madhe, pasi ato minuan
përpjekjet fillestare për kontrollin e epidemisë. Autoritetet kanë ndërruar tashmë
kurs, dhe strategjia e tyre tani duket se
është të tregojë se sa seriozisht po e merr
qeveria epideminë, duke marrë masa drastike: ndalimin e udhëtimit për në Wuhan
dhe qytetet fqinje në provincën e Hubeit,
që së bashku kanë një popullsi prej 35
milionë banorësh. Në këtë kuadër, është e
paqartë nëse këto hapa janë të domosdoshëm apo efektivë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë
shpalli shpërthimin e një emergjence të
shëndetit publik dhe tha se shumë të panjohura përfshijnë ashpërsinë, transmetimin dhe trajtimin e koronavirusit. Virusi
duket të jetë më pak vdekjeprurës sesa
SARS, i cili vrau rreth 10% të njerëzve
që e kapën atë. Deri më tani, rreth 2% e
personave të infektuar me koronavirusin
e ri kanë vdekur. Është gjithashtu shumë
më e vështirë për t’u transmetuar sesa
fruthi. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka kategorizuar koronavirusin
kinez në kategorinë e viruseve me rrezikshmëri të lartë globale. Në raportin e
publikuar së fundi, Organizmi Shëndetësor i Kombeve të Bashkuara thuhet se
përveç Kinës që është vatra e tij, koronavirusi po përhapet me ritme të shpejta në
gjithë globin, teksa ende nuk është gjetur
kura për parandalimin e tij.
Virusi është përhapur tashmë në
shumë të botës. Në fillim, në total, janë
37 rastet e të prekurve nga koronavirusi
jashtë Kinës, 36 prej të cilëve janë infektuar gjatë vizitave në Wuhan. Vijon të rritet frikshëm numri i personave të vdekur
nga koronavirusi, që ka prekur rëndë
Kinën dhe po shënon raste thuajse në të
gjithë botën. Koronavirusi është kthyer
tashmë në një alarm botëror, teksa janë
regjistruar viktima edhe në SHBA, Itali,
e shumë vende të tjera të botës, ndërsa
numri i të infektuarve shkon në dhjetëra
mijëra. Kujtojmë që Organizata Botërore
e Shëndetësisë e ka shpallur koronavirusin si një emergjencë globale. Spitali i ri
i dedikuar kurimit të pacientëve të koronavirusit me 1 mijë shtretër, që ishte parashikuar të ngrihej për 1 javë, tashmë
është gati dhe ndodhet në një qytet rreth
70 km në lindje të Wuhanit.
APEL PËR TË RESPEKTUAR MASAT
PARANDALUESE
Në pajtueshmëri me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Ministria
e Shëndetësisë e RMV u ka apeluar qytetarëve që tërësisht t’i respektojnë masat
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për parandalim:
• Të mbrohet plotësisht ushqimi - të mos
hani ushqim nga kafshët e sëmura;
• Të lahen duart pas çdo përgatitje të
ushqimit. Gjatë përgatitjes së mishit
dhe vezëve, të njëjtat të përgatiten në
temperaturë përkatëse termale;
• Të ketë mbrojtje gjatë punës në treg të
hapur - të mbahet pajisje mbrojtëse
përkatëse, doreza, maska dhe mantel,
derisa kryhen punë me kafshë ose prodhime me prejardhje prej kafshëve,
pas përdorimit, pajisja të hiqet dhe të
lahet çdo ditë. Të mbrohet familja nga
pajisja e papastër;
• Të mbrohet popullata nga gripat - të
mënjanohet kontakti jo i mbrojtur me
kafshë shtëpiake ose të rrugës;
• Të lahen duart shpesh - dhe kur nuk
janë dukshëm të papastra - t’i lani
duart me sapun dhe ujë dhe të shfrytëzohet pastrues për duart që përmban
alkool;
• Të mbrohen të tjerët nga sëmundja gjatë kollitjes ose teshtitjes të mbrohet
goja dhe hunda me dorë ose shami.
Gjatë kollitjes ose teshtitjes, por edhe
gjatë kujdesit ndaj të sëmurëve, të
lahen duart.
Maqedonia e Veriut u është bashkuar
vendeve të tjera, të cilat po zbatojnë masa
kundër këtij virusi. Duke ndjekur rekomandimet e Organizatës Botërore të
Shëndetësisë (OBSH), Maqedonia e Veriut në fillim kishte vendosur në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit kamera
termale, ku skanoheshin udhëtarët që
vinin nga Stambolli dhe Dubai, vende
këto që kanë linja ajrore me Kinën, ku
është vatra e virusit.
Ndërkaq, Ministria e Shëndetësisë ka
deklaruar se nuk ka vend për panik, pasi
sipas këtij institucioni, shteti po i ndërmerr masat e nevojshme për parandalimin e përhapjes së këtij virusi. Ministri i
Shëndetësisë, Venko Filipçe, ka thënë se
dikasteri që ai drejton ka kapacitete për
t’iu përgjigjur sfidave nga virusi i ri dhe
ka plan për mjekim, izolim dhe futjen në
karantinë të personave që potencialisht
mund të preken nga ky virus. “Kemi edhe
algoritëm për shërim nëse kemi ndonjë
pacient potencial të prekur nga ky virus
dhe nëse është e nevojshme të bëhet izolimi i tij në përputhje me rekomandimet”,
ka theksuar ministri Filipçe.
Epidemiologët në Maqedoninë e Veriut sqarojnë se virusi i ri ka simptoma të
ngjashme me gripin. “Forma e vetme
është parandalimi (nga infektimi me
virus), sepse ende nuk ka vaksinë për
këtë virus”, thotë Zharko Karaxhovski,
epidemiolog në Institutin e Shëndetit Pu-

blik.
Përhapja e koronavirusit të ri në Kinë
ka rritur frikën e përhapjes së këtij virusi
përmes dërgesave postare të produkteve
nga Kina. Por, drejtoria e Postave të Maqedonisë së Veriut ka sqaruar se nuk ka
vend për shqetësim, pasi dërgesat e tilla
kalojnë nga Praga dhe Frankfurti, ku ju
nënshtrohen kontrolleve të detajuara.
Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme ka njoftuar se rreth 100 shtetas të
Maqedonisë së Veriut ndodhen në përfaqësi diplomatike në Kinë, por asnjëri prej
tyre nuk ka kërkuar ndihmë mjekësore si
pasojë e virusit.
Nën numrin e dosjes “WuGong
2020103”, mjeku Li më 3 janar 2020 u
thirr në rajonin e policisë Zhongnanlu në
Wuhan. Akuza kundër mjekut: Përhapje e
të pavërtetave në rrjetet sociale. “Ju më
30 dhjetor 2019 në grupin WeChat të Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e
Wuhan-it në vitin 2004, përkundër së
vërtetës, keni përhapur lajmin për gjoja
shtatë raste SARS”.
Më 30 dhjetor 2019 Li postoi mesazhin në grupin WeChat të studentëve të
mjekësisë, ku janë 150 anëtarë: “Shtatë
raste me SARS në tregun Huanan për
prodhimet e detit dhe frutat. Të gjithë pacientët janë izoluar në reanimacion”. Dikush nga grupi e përhapi mesazhin si një
screenshot në internetin kinez bashkë me
emrin dhe funksionin e Li. Me këtë,
sipas fletëthirrjes për në polici, ai kishte
përmbushur veprën penale “trazim i
paqes sociale”. Ai dhe shtatë mjekë të
tjerë në fillim të janarit u paraqitën nga
shtypi i drejtuar prej shtetit si “gënjeshtarë”. Të gjithë ata kishin përhapur
njoftime “të pasakta” për rastet e sëmundjeve në mushkëri, me qëllim, të krijojnë
trazira dhe panik në popull.
Në një intervistë të fundit me revistën
kineze të financave „Caixin” më 30 janar,
kur ai ishte i sëmurë, Li e ritheksoi pohimin e tij. “Unë nuk përhapa të pavërteta,
vetëm desha t’u tërheq vëmendjen kolegëve të mi, por nuk desha të krijoj panik.
Në një shoqëri të shëndetshme nuk duhet
të ketë vetëm një zë të vetëm”, tha Li për
revistën “Caixin”.
Në të gdhirë të së premtes (7 shkurt)
Li ndërroi jetë. Ai ishte vetëm 34 vjeç.
Pasi Li fillimisht u paraqit si përhapës të
pavërtetash, tani pas vdekjes, kthesa ishte
180 shkallë: Gazeta “Global Times” vlerëson “profesionalitetin e Li dhe vëmendjen e tij në sfondin e një epidemie
kërcënuese”. Qytetarët në internet e konsiderojnë atë si një hero të guximshëm
kombëtar, i cili nuk iu tremb udhëheqjes
dhe tha të vërtetën.

48 raste me koronavirus;
mbi 35 po testohen

inistri i Shëndetësisë i RMV,
Venko Filipçe, ka bërë të ditur
shifrat e fundit të të prekurve
në vend nga koronavirusi, më 19 mars
2020.
Sipas tij, deri në orën 16 janë diagnostikuar edhe 6 pacientë të rinj me koronavirus, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të të prekurve në 48. Në
mesin e tyre është edhe një vajzë 4-vjeçare nga Shtipi, e cila ishte infektuar në
një kopsht fëmijësh në Angli. Familja
është kthyer në vend më 14 mars dhe ka
qenë në izolim. Testi erdhi dy ditë pasi
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vajza përjetoi simptomat e saj të para.
Ndërsa 3 raste të reja të koronavirusit
janë regjistruar në Dibër dhe një rast
është regjistruar në Shkup. Pacienti ka
qenë në kontakt me të diagnostikuar me
koronavirus më parë.
Ndërkaq, një rast është konfirmuar
edhe në Gostivar. Bëhet fjalë për një grua
të kthyer nga Zvicra, e cila ishte në izolim
në shtëpi. Edhe ajo ka qenë në kontakte
me një pacient me koronavirus në Zvicër.
Aktualisht, 35 persona janë duke u testuar dhe rezultatet do të shpallen në
vijim.

GJENDJA ME COVID-19 NË BOTË
(17.03.2020):
Sipas të dhënave të fundit të
publikuara nga OBSH, deri më
17.03.2020:
Numri i rasteve të konﬁrmuara në
rrafsh global – 179.112 (11.526
raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes në
mbarë botën – 7.426 (475 të reja)
Kinë
Numri i rasteve të konﬁrmuara –
81.116 (39 raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes – 3.231
(13 raste të reja)
Vende të tjera
Numri i rasteve të konﬁrmuara –
97.996 (11.487 raste të reja)
Numri i vendeve të prekura – 159
(8 të reja)
Numri i rasteve të vdekjes – 4.195
(462 raste të reja)
(Burimi: Instituti i Shëndetit
Publik i RMV)
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Fjala e Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi në
mbyllje të Garave Kuranore 2020
Esselamu-alejkum, të nderuar dhe fort
të respektuar rojtarë të Kuranit famëlartë;
miq e dashamirë të Islamit; kolegë, profesorë dhe mysafirë të dashur:
Kam kënaqësinë e veçantë t’ju drejtohem me rastin e mbylljes së Garave Kuranore, të cilat i organizoi Bashkësia Fetare
Islame. Ndjehem vërtet i emocionuar me
këtë rast, sepse unë i takoj gjeneratës e
cila dikur vetëm mund të ëndërronte organizimin e një gare të këtillë, por ja që rrugët të cilat na i përcakton Zoti janë të
paparashikueshme, të çuditshme dhe përplot me befasi të këndshme, të cilat vijnë
si shpërblim për vullnetin, angazhimin dhe
sakrificat tona që bëhen në emër të Krijuesit.
Së këndejmi, e quaj shpërblim nga
Zoti faktin se përpara vetes kam kaq djem
e vajza që me aq me zell e dashuri po i përkushtohen bukurleximit të Kuranit dhe
Hivzit.
Me këtë rast, dua të falënderoj 13 Myftinitë e Bashkësisë Fetare Islame, si shtyllat e saj më të fuqishme, për angazhimin
dhe kontributin e dhënë në organizimin e
këtij evenimenti shumë të rëndësishëm. Po
ashtu, falënderoj edhe Drejtorinë e Medresesë dhe Dekanatin e Fakultetit të
Shkencave Islame. Të gjitha këto organet
tonat bashkërisht dëshmuan edhe një herë
unitetin që mbretëron në BFI, unitet ky i
cili është parim dhe urdhër që buron nga
vetë esenca e Islamit. Unë, në emër të BFI
apeloj edhe nga ky vend që ky unitet të reflektojë te çdo mysliman i vendit, me
ç’gjë ne do dëshmojmë përcaktimin tonë
për të mbrojtur Islamin, që është fe e tolerancës dhe e paqes, jo e dhunës dhe e
çrregullimeve.
Dëshiroj, në mënyrë të veçantë, të falënderoj e të shpreh respektin për sponsorin e përgjithshëm të kësaj gare kuranore,

pra për Ministrinë e Vakëfit të Arabisë
Saudite, e cila asnjëherë nuk nguron të
ndihmojë manifestimet e këtilla.
Ndryshe, pjesëmarrësit në këtë garë
janë dëshmia më e fuqishme se me sa
shumë dashuri e mban besimtari mysliman i këtij nënqielli në zemër fjalën e Allahut (xh. sh.), sa shumë respekt dhe
konsideratë ka myslimani i Maqedonisë
për Kuranin qerim, që ka qenë dhe mbetet udhërrëfyesi i vetën në këtë jetë; burim
i pashtershëm i vlerave të besimit, përhapës i parimeve më të larta morale dhe
etike.
Të qenët hafëz i Kuranit, vëllezër e
motra, ndër myslimanët e Maqedonisë ka
qenë përherë privilegj dhe nder i veçantë,
krenari që nuk përshkruhet dot me fjalë,
sepse formimi i një hafëzi të ri ka domethënien e vënies të një guri në muret
mbrojtëse të Islamit, dëshmi se Fjala e
Zotit është gjallë dhe është aktive, se harmonia, dashuria dhe humaniteti që i urdhëron Krijuesi ynë do vazhdojnë të
jetojnë në shpirtin dhe vetëdijen tonë.
Një garë e këtillë, sikur kjo e jona
është, pa asnjë dyshim, shumë e rëndësishme dhe ka vlerë të posaçme, sepse dëshmon që djemtë e vajzat tona e
konsiderojnë Kuranin si vlerë kulminante,
orientuese edhe në këto kohë të trazuara,
në të cilat njerëzimi nga pak po i ngatërron
prioritetet e veta, duke u kushtuar pa nevojë rëndësi gjërave triviale.
Fakti se të mësuarit e Kuranit te ne nuk
është vetëm traditë, por është pjesë e mënyrës sonë të të jetuarit, na bën të gjithëve
të lumtur, na bën dinjitozë, na bën të besojmë pa ekuivoke në ardhmërinë e ndritshme të popullit tonë.
Kjo garë e hafëzëve tanë të rinj, për
këto dhe për shumë shkaqe të tjera që nuk
i numërova këtu, përfundimisht ishte garë

e përmbushur me besim dhe me dashuri
ndaj Zotit dhe ndaj njëri-tjetrit, andaj vlera
e saj qëndron te pjesëmarrja, jo te fitorja.
Po them me gojën plot, se çdo pjesëmarrës në këtë garë kuranore është fitimtar,
sepse e nderoi vetveten, e nderoi familjen
e vet, na nderoi neve si organizatorë, e
nderoi popullin tonë dhe e nderoi Islamin.
Të fitosh në këtë garë është sigurisht një
kënaqësi e madhe, por kënaqësia e vërtetë
mbetet te fakti se hafëzi është rojtar i Kuranit, ai e ruan fjalën e Zotit dhe e kultivon në zemrat e besimtarëve.
Jemi të mrekulluar nga bukuria e të lexuarit të Kuranit famëlartë gjatë kohës sa
zgjati kjo garë uranore; jemi të emocionuar nga hafëzllarët tanë dhe, pasi i dëgjuam bashkë, ndjehemi më të lumtur, më
të sigurt në ardhmërinë e Islamit, për të
cilën do të përkujdesemi, ishallah, të gjithë
bashkë dhe me mbështetjen e fuqishme të
rojtarëve tanë të Fjalës të Zotit.
I përgëzoj fituesit që dëshmuan aftësinë dhe seriozitetin e tyre, por i trimëroj
ata që nuk fituan, që të punojnë fort dhe
në mot ata të shpallen më të mirët në këtë
garë tradicionale. Dëshira ime dhe e të gjithë besimtarëve myslimanë është që ju të
mos e shihni njëri-tjetrin si konkurrentë,
po si vëllezër e motra, të cilët mbi supet e
veta të brishta kanë marrë misionin madhështor të të qenit hafëz e hafize. Paçit
bekimin e Allahut; ju ruajt dhe qoftë gjithmonë me ju! (4.03.20)

Garat e Para Kuranore 2020
Më 3 dhe 4 mars, 2020, në Medresenë
Isa Beu dhe në Fakultetin e Shkencave
Islame në Shkup janë mbajtur Garat e
Para Kuranore 2020, në organizim të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe të Ministrisë së
Vakëfit për Çështjet Fetare të Arabisë
Saudite. Organizimi i këtillë është bërë
me qëllim që të vazhdojë tradita e mësimit të Kuranit përmendsh në këto hapësira; pse jo, edhe më gjerë.
Hapjen e tyre e ka bërë Kryetari i
BFI-së, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, ndjekur nga një ashere të kënduar nga Arben Emini. Moderimi ka qenë
i Muzemil ef. Osmanit, Shef i Kabinetit
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të Reis’ul-Ulemasë.
Në ditën e parë (në Medrese) kandidatët kanë lexuar: hifz 10 xhuz dhe hifz 5
xhuz, ndërsa në ditën e dytë (në Fakultet)
kandidatët kanë lexuar hifz 30 xhuz dhe
bukurlexim.
Garat janë zhvilluar, pra, në katër kategori:
bukurlexim, 22 garues;
hifz 5 xhuz, 10 garues;
hifz 10 xhuz, 9 garues; dhe
hifz 30 xhuz 7 garues
Në komision kanë qenë: hfz Shafi ef.
Osmani, kryetar; hfz Abdurahim ef. Murati, anëtar; hfz. Eljesa ef. Asani, anëtar.
Mbyllja është bërë në hotel “Alek-

sandër Palace”, Shkup. Me këtë rast, nga
Xhemail Nuhiu është kënduar një ashere.
Në vazhdim me fjalë rasti është paraqitur
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.
Pastaj është bërë ndarja e mirënjohjeve
për Komisionin dhe ndarja e çmimeve për
fituesit e Garave. Fituesit, të 12-tët, kanë
marrë një shumë simbolike të hollash,
kompletin “Zani i Naltë” dhe kompletin e
librave “Për Fe dhe Atdhe” të Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi. Fituesit
e vendeve të para, në të katër kategoritë,
kanë marrë edhe umre falas nga Reisi.

LISTA E FITUESVE:
Bukurlexim:
1. Arben Emini
2. Besim Azemi
3. Haxher Sadiki
Hifz 5 xhuz:
1. Vaid Isuﬁ
2. Sara Isaki
3. Semra Loki
Hifz 10 xhuz:
1. Burim Amdiu
2. Seid Imeri
3. Enis Xheladini
Hifz 30 xhuz:
1. Evzal Sinani
2. Numan Selami
3. Idriz Osman
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