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Hixhreti – rrugë e dritës
së besimit

ED I TOR IAL

Kohë më parë, nën masat për parandalimin e pandemisë covid-9, myslimanët e vendit tonë dhe më gjerë
përkujtuan Hixhretin (migrimin) e të dërguarit të Allahut (xh. sh.), Muhamedit (a. s.), nga Meka në Medinë.

Që në fillim po potencojmë se kjo shpërngulje, kjo rrugë e ndërmarrë nga Muhamedi (a. s.) dhe my-
slimanët, dallon nga shpërnguljet apo migrimet tjera, të cilat bëhen me motive ekonomike apo politike. Mi-
grimi i Muhamedit (a. s.) për në Medinë kishte për qëllim përhapjen e dritës së besimit të vërtetë tek Krijuesi
i Vërtetë. Në fakt, kjo ishte rrugë e paqes dhe e shpëtimit; rrugë për të dalë nga errësira e tunelit të epokës
së injorancës, në dritën e epokës së re; epokë kjo e cila solli zhvillim të paparë në çdo lëmë të jetës.

Historia islame tregon se Muhamedi (a. s.) nuk ishte pejgamberi i parë e as i vetmi që migroi nga ven-
dlindja e vet. Pra, edhe pejgamberët tjerë kanë pasur hixhretet e tyre, siç është shpërngulja e Nuhit (a. s.), i
cili njëherësh konsiderohet edhe hixhreti i parë në historinë e pejgamberëve; pastaj, hixhreti i Ibrahimit (a.
s.), që konsiderohet “baba i
pejgamberëve” dhe hixhreti i
Jakubit (a. s.) dhe familjes së
tij. Këto migrime të Pejgam-
berëve (a. s.) dallojnë prej
njëri-tjetrës jo vetëm në kohë
dhe hapësirë, por edhe nga
forma dhe mënyra e tyre e
realizuar. Ndërkaq, ato janë
unike në qëllime dhe motive
dhe japin të njëjtën porosi, e
ajo është: liria në besimin e
vërtetë tek Allahu (xh. sh.)
dhe arritja e mirëqenies në
këtë botë dhe në botën tjetër.

Meqë gjendemi në ditët e
para të këtij viti, të frymëzuar
nga porositë e Hixhretit,
duhet bërë përpjekje që vepri-
met dhe punët tona t`i transformojmë, apo t`i "migrojmë", nga e keqja tek e mira; nga e dëmshmja, tek e
dobishmja; nga ndalimet e Allahut (xh. sh.), tek hallallet (të lejuarat) e Tij. Kjo për ne, që s`kemi pasur
mundësi të jemi pjesë e Hixhretit, është edhe obligative, duke iu referuar thënies së Muhamedit (a. s.): “Nuk
ka emigrim pas çlirimit (të Mekës), por ka mund, ka përpjekje, luftë dhe qëllim (nijet) të pastër”; "mysliman
(i mirëfilltë) është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të qetë (të rehatshëm) myslimanët. Kurse muhaxhir
(emigrues i mirëfilltë) është ai që i braktis plotësisht ndalimet e Allahut.”

Nga këto thënie të të dërguarit të Allahut (xh. sh.) është shumë e qartë se Hixhreti nuk është një ngjarje
që përkujtohet formalisht, por çdo besimtar i mirëfilltë duhet të jetë pjesë e porosive të Hixhretit, duke bërë
përpjekje, duke dhënë mund, duke luftuar me të keqen në veprimet e tij në përditshmëri, për të vetmin qël-
lim, e ai është: të largohet nga gjërat, nga veprat, e këqija drejt veprave të mira, ashtu siç na mësojnë mësi-
met islame.

Në vendin tonë është bërë traditë që kjo ngjarje të përkujtohet në mënyra të ndryshme. Por, përkujtimi i
Hixhretit të sivjetmë, për shkak të pandemisë së koronavirusit, e cila mbretëron në vendin tonë dhe më gjerë,
do të mbahet gjatë në mend. Bashkësia Fetare Islame e RMV, duke i dhënë përparësi mbrojtjes së shëndetit
të qytetarëve nga virusi covid-19, hoqi dorë nga organizimi i manifestimit qendror kushtuar kësaj ngjarjeje.

Në rastin e ndërrimeve të viteve hixhrij, Redaksia e revistës “Hëna e Re” të gjithë lexuesve të vet u shpreh
urime të përzemërta, duke u dëshiruar suksese në përpjekjet e tyre për t`u larguar nga e keqja në të mirën.

Q. Osmani

Migrimi i Muhamedit (a. s.) për në Medinë kishte për
qëllim përhapjen e dritës së besimit të vërtetë tek
Krijuesi i Vërtetë. Në fakt, kjo ishte rrugë e paqes dhe
e shpëtimit; rrugë për të dalë nga errësira e tunelit të
epokës së injorancës, në dritën e epokës së re; epokë
kjo e cila solli zhvillim të paparë në çdo lëmë të jetës.
Hixhreti nuk është një ngjarje që përkujtohet
formalisht, por çdo besimtar i mirëfilltë duhet të jetë
pjesë e porosive të Hixhretit, duke bërë përpjekje, duke
dhënë mund, duke luftuar me të keqen në veprimet e
tij në përditshmëri, për të vetmin qëllim, e ai është: të
largohet nga gjërat, nga veprat e këqija, drejt veprave
të mira, ashtu siç na mësojnë mësimet islame.
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Nuk lejohet fshehja 
e infektimit me covid-19!

Katër fetvatë më të reja nga Komisioni i Fetvave i Universitetit të
Ez-herit (Al-Azhar University), Kajro, Egjipt, rreth sëmundjes covid-
19:
1. Lejohet marrja e plazmës së gjakut nga personat e shëruar, për t’i

shëruar personat tjerë të infektuar.  
2. Personat e shëruar e kanë obligim të tregohen humanitarë në dhë-

nien e plazmës së gjakut, nëse shteti u kërkon një gjë të tillë, me
pretekst që të shpëtohet jeta e të infektuarve.

3. Nuk lejohet fshehja e infektimit me covid-19. Kush nuk tregon dhe
i rrezikon të tjerët,  konsiderohet zullumqar, i padrejtë dhe do të
ketë përgjegjësi para Zotit.

4. Ai që vdes nga korona do ta ketë gradën e shehidit – të dëshmorit
para Zotit (xh. sh.). 

Përktheu:  Prof. Ekrem Maqedonci, Prishtinë, 
Medreseja Alaudin. 

HeR ka të drejtën e botimit. (4 gusht 2020)

Nga mr. Muhidin Ahmeti

Rruga e hixhretit është rruga e punëtorëve të ndershëm, e
arkitekteve dhe e të shkathtëve; e atyre pa egoizëm perso-
nal.Çdo hixhret, çdo emigrim nga viti i kaluar në vitin e ri duhet
të jetë edhe për shqiptarët dhe periudhën nëpër të cilën po kalon
kombi ynë, në shenjë  të idesë dhe idealeve të hixhretit. Ideja  e
hixhretit, në qoftë se do të kuptohej dhe pranohej si duhet, do
ta udhëhiqte kombin shqiptar,  kulturën dhe shoqërinë shqip-
tare në rrugën e progresit  shpirtëror e material, sepse rruga e hi-
xhretit çon vetëm drejt atij ideali të lartë, drejt rilindjes dhe
progresit të plotë – nga i cili arabët u nisën fuqishëm pas hi-
xhretit të madh.

Rruga e Pejgamberit është rruga e hixhretit të përjetshëm,
drejt së cilës duhet të shkojmë edhe ne shqiptarët edhe me men-
dime,  edhe me hapa,  edhe me fuqi shpirtërore,  edhe me forcë
fizike, edhe me flijime shpirtërore,  edhe me flijime materiale.
Kjo është rruga që e bashkon qenien tonë fizike me atë shpirtë-

rore, që e bashkon kombin tonë të përçarë e të copëtuar siç i ba-
shkoi atëherë  muhaxhirët e Mekës me ensarët e Medinës.

Hixhreti nuk është vetëm që ka dhënë ide, por në planin  e
jetës praktike ai ka ndërruar njerëz, ka forcuar karaktere dhe ka
bërë të lindin heronj. Ai ka qenë dhe shpresojmë të jetë  edhe
për ne ndryshim nga  e mira, nga  e ardhmja më e sigurt dhe më
e ndritshme.

Hixhreti është  një rast që, duke hyrë në vitin e ri hixhrij,
seriozisht  të rishqyrtojmë se a jetojmë në frymën e Hixhretit, i
cili qe dhe mbeti inspirimi dhe nxitja më  e fuqishme për be-
simtarët e sinqertë. Viti i ri hixhrij, në të vërtetë, duhet të jetë ri-
përtëritje  e qenies sonë shpirtërore dhe përgatitje për atë çfarë
na pret në të ardhmen.

I tillë ishte hixhreti i Pejgamberit (a. s.),  me të cilin filloi një
epokë e re dhe  një revolucion  i ri shpirtëror doktrinar;  revo-
lucion i etikës njerëzore; revolucioni i jetës njerëzore.

Burimi: mesazhi.com(në HeRbotohet në kuadër të bashkë-
punimit kolegjial)

Hixhreti, ndryshim 
edhe për shqiptarët

Kthesë e madhe 
në Islam

“Nesër fillon Viti i Ri
1442. Gëzim i madh për të
gjithë myslimanët e botës,
sepse lidhet ngushtë me
ngjarjen e madhe, që shë-
noi kthesën më të madhe
në historinë e zhvillimit të
Islamit. Ishte ky Hixhreti i
Muhamedit (a. s.) nga
Meka në Medinë, si një lë-
vizje e fuqishme për të
formuar hapësirë të volit-
shme për një shtytje edhe më të fuqishme për ardhmë-
rinë e Islamit. 

Andaj, Viti i Ri është ideal për ngritjen e vetëdijes
mbi definimin e besimit në një Zot, të dijes si parim
drejt besimit të shëndoshë, të formimit të sistemit
moral për një individ dhe shoqëri të shëndoshë, ku do
të mbizotërojë barazia, drejtësia, respekti, paqja, soli-
dariteti dhe mirëkuptimi mes njerëzve. 

Shfrytëzoj rastin që të gjithë myslimanëve t' ju
urojmë Vitin e Ri islam 1442, me lutje Allahut fuqi-
plotë që të na begatojë me të mirat e Tij të pakufishme”
– ka shkruar Kryetari në detyrë i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, h. hfz. 
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Festë e dashurisë ndaj Zotit dhe e
respektit ndaj njeriut

Të nderuar besimtarë e besimtare, vëllezër e motra.
Nesër, 10 Dhulhixhe 1441 (31 korrik 2020), do të përje-

tojmë gëzimin më të madh të vitit: do të kemi festën e madhe
të Kurban-Bajramit, me të cilën festë i bashkëngjitemi gëzimit
të mbarë botës islame anekënd globit.

Është festë e madhe kjo, sepse në këto ditë mori fund zbritja
e Kuranit famëlartë, me çka u rrumbullakua Islami si fe e fun-
dit në historinë e njerëzimit dhe u bë koncept jete për të gjitha
kohët, hapësirat, popujt dhe vendet ku ajo praktikohet.

Ajo që e bën të madhe këtë festë, është se në këto ditë të
kësaj feste kryhet kushti i pestë islam - Haxhi, si obligim fetar
për çdo mysliman dhe myslimane që është e aftë psikikisht, mo-
ralisht dhe materialisht.

E, ajo që e bën edhe më të madhe këtë festë është kryerja e
obligimit të detyrueshëm - e që është në shkallën e vaxhibit –
prerja e kurbaneve nga besimtarët që kanë mundësi materiale.

Pra, kjo ditë e shënuar është festë e gëzimit më të madh, që
del nga gatishmëria e besimtarit për të qenë konsekuent në
kryerjen e obligimeve që ia parashtron i Madhi Zot robit të Vet
të denjë dhe, në këtë mënyrë, besimtari e tregon me vetëdijen e
vet, me fjalët e veta, me shpirtin dhe me trupin e vet se i është
përkushtuar plotësisht Krijuesit të vet dhe se besimi i tij nuk
është thjesht teori, por simbiozë e fjalës me praktikën e tij jetë-
sore.

Për këtë shkak, Allahu fuqiplotë i bën sihariq besimtarit të
Vet, duke i thënë:

“Ka shpëtuar ai që është pastruar, që e përkujton madhërinë
e Zotit të vet dhe falet.” (El-A’la: 14-15)

Prerja e kurbanit nuk është, thjesht, një ritual pa ndonjë do-
methënie; përkundrazi, është një vepër e thellë, me kuptim dhe
domethënie të pashtershme. Të presësh kurban, do të thotë që
besimtari të ketë gatishmërinë më të lartë që në çdo moment të
jetë i gatshëm që pasurinë që ia ka dhënë Allahu fuqiplotë ta vë
në shërbim të Allahut fuqiplotë. Në të njëjtën kohë, prerja e
Kurbanit është gjesti më i madh i kujdesit ndaj njeriut, si vepra
më madhore e Zotit dhe ndarja e mishit të tij paraqet solidaritet
në vepër për të mbjellë gëzim në këtë ditë të madhe për të var-
frin, për familjen, për të afërmin, për mikun, për komshiun, si
dhe të gjithë ata që e rrethojnë pa dallim feje e kombi.

Vëllezër e motra!
Festa e madhe e Kurban-Bajramit janë ditë të shënuara, të

paharrueshme, të dashurisë ndaj Zotit dhe ndaj njeriut. Andaj,
le të jetë kjo festë e gëzimit tonë të përbashkët, e paqes, e soli-
daritetit, e mirëqenies dhe e vëllazërimit mes vete; festë e paj-
timit të ndërsjellë, e respektit ndaj njëri-tjetrit.

Kurrë pa harruar: që me lutjet tona t’i drejtohemi të madhit

Zot, që me mëshirën e Tij të lëshojë ndihmën e Vet të pakufi-
shme që ta tejkalojmë sprovën e madhe, por të rrezikshme për
njerëzimin, sëmundjen Covid-19 dhe njëherësh t’i lutemi që t’i
shërojë të gjithë të sëmurët kudo në vend dhe anembanë botës,
ndërsa viktimat që humbën jetën t’i përfshijë në mëshirën e Vet
të pakufishme. Vazhdoni të jeni në shërbim të tejkalimit të kësaj
pandemie, sepse me këtë do të jemi në shërbim të Zotit.

Në fund, më lejoni që në emër të Bashkësisë Fetare Islame,
të organeve, të enteve dhe të institucioneve fetare-arsimore të
saj dhe në emrin tim personal t’ju shprehim urimet më të për-
zemërta, duke iu lutur Allahut fuqiplotë që t’i pranojë në më-
shirën e Tij të gjitha ibadetet tona, të gjitha kurbanet tona, të
gjitha veprat tona dhe gjithë çka është në shërbim të Zotit e të
njerëzimit.

E gëzofshi Kurban-Bajramin!
Shkup, 30 korrik 2020

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
“Ne vërtet të dhamë ty shumë të mira. Andaj, ti falu dhe pre kurban për hir të Zotit tënd! E, s’ka dyshim se

urrejtësi yt është farësosur.” (El-Keuther: 1-3)

5
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Kryetari i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë (KMSH), h. Bujar ef. Spahiu,
ka dërguar një shkresë zyrtare në adresë
të Kryetarit të BFI të RMV,  h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu, me të cilën uron Reis’ul-
Ulemanë në detyrë, institucionin e

BFI-së dhe të gjithë besimtarët e RMV-
së me rastin e Kurban-Bajramit dhe lutet
për shumë mbarësi, begati, shëndet, da-
shuri e paqe për myslimanët e të dyja
vendeve dhe të mbarë botës.
(30.07.2020)

Lutje mbarësie
nga Bujar ef. Spahiu 

Kryetari i Bashkësisë Islame të Koso-
vës (BIK), Kryemyftiu Naim Tërnava, ka
uruar u.d.    Reis’ul-ulema të BFI të RMV,
h. hfz. Shaqir Fetahu, për festën e Kurban-
Bajramit.

Naim Tërnava ka uruar dhe gjithë my-
slimanët e nënqiellit tonë me rastin e festës
së madhe të Kurban-Bajramit.

Kryemyftiu i Kosovës çmohet nga in-

stancat e BFI-së dhe nga vetë Reis’ul-Ule-
maja në detyrë,  profesor hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu. Bashkëpunimi i ngushtë i
institucioneve fetare të shteteve ku jetojnë
dhe frymojnë shqiptarët është prioritet në
listën e udhëheqjes së BFI-së, është thënë
me këtë rast nga Kabineti i Reis’ul-Ule-
masë.  (30.07.2020)

Kryetari i BIK-ut
uron Bajramin

Ambasadori i Republikës së Kosovës
në Shkup, z. Gjergj Dedaj, i ka dërguar
një telegram urimi u.d. Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, me urimin për të
gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut
për Kurban-Bajram. 

Urimi është bërë në emrin personal,
të institucioneve të shtetit të Kosovës dhe
në emrin e popullit të Kosovës, për festën
që do kremtohet nga besimtarët anekënd
botës më 31 gusht, 2020.

(30.07.2020)

Drejtori Rajonal i Ligës së Botës Islame me detyrë në Zyrën
Rajonale në Bosnjë dhe Hercegovinë,  i ka dërguar një letër zyr-
tare urimi u.d. Reis’ul-Ulema të BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, në emër të Zyrës Rajonale të Ligës së Botës Islame dhe
në emër të Qendrës Kulturore të Princeshës Xheuhere në Bo-

snjë, në të cilën uron h. hfz. Shaqir ef. Fetahun dhe të gjithë
myslimanët për festën e Kurban-Bajramit dhe lutet që ‘kjo festë,
krahas mirësive të tjera, të sjellë edhe largimin e pandemisë glo-
bale, të na ruajë nga të gjitha sprovat dhe të na lë në mirësi, da-
shuri e paqe’.   (30.07.2020)

Telegram urimi nga Ambasadori Dedaj

‘Gëzuar Bajramin’, nga Liga e Botës Islame 

Lutje për
Bejrutin

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahau, ka shprehur dhimbje të
thellë për tragjedinë që ndodhi në Be-
jrutit, ku humbën jetën dhjetëra e u pla-
gosën shumë persona.

Me këtë rast Kryetari në detyrë i
BFI-së tha se në këto çaste të vështira,
lutjet tona janë për libanezët e prekur
nga kjo fatkeqësi.

"Sa i trishtueshëm ishte shpërthimi
në Bejrut të Libanit. I Madhi Zot, bëre
që të ketë sa më pak viktima, të plago-
surve jepu shërim e jetë të gjatë, famil-
jeve ngushëllim dhe durim.
Ngushëllime popullit dhe shtetit libanez
në këto momente të vështira” – ka thënë
Kryetari h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.
(5.08.2020)

Përgëzime
nga Atasheu
Saudit në BeH

Atasheu për Çështje Fetare i Amba-
sadës Saudite në Bosnjë dhe Hercegovinë
ka përgëzuar u.d.  Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu për Kurban-Bajram. 

Kjo vjen në vazhdën e urimeve që
vijnë rishtazi në zyrën e Reis’ul-Ule-
masë, gjithnjë në kuadër të marrëdhë-
nieve të mira dypalëshe. 

Marrëdhëniet e mira me faktorët rele-
vantë të vendeve islame në rajonin tonë,
përfaqësojnë njërën nga detyrat thelbë-
sore të udhëheqjes së re të BFI-së të
RMV.   (30.07.2020)

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Shkëlqesia e Saj
znj. Kate Marie Byrnes, i ka dërguar një letër ngushëllimi Kryetarit të Bashkësisë Fe-
tare Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, për kalimin në amshim të
Myftiut të respektuar të Kërçovës, h. Murat ef. Huseini. 

Në këtë letër ngushëllimi thuhet:
“I nderuar Reis Fetahu
Me keqardhje të madhe mora lajmin për kalimin në amshim të kolegut tuaj, Myf-

tiut të Myftinisë së Kërçovës, Murat Huseini. Në emër të Ambasadës së SHBA-ve në
Shkup, pranoni ngushëllime të sinqerta për Bashkësinë Fetare Islame. Ju lutem për-
cillni ngushëllimet e mia edhe familjes së tij, gjithashtu.

Efendi Huseini ishte një figurë kyç në organizimin e jetës fetare të Maqedonisë së
Veriut, i cili ka dhënë kontribut të madh në ngritjen dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve
të mira mes komuniteteve të ndryshme në vend, duke qenë mbështetës i madh i har-
monisë ndërfetare.

Mendimet dhe lutjet tona janë me familjen e tij dhe bashkësinë tuaj.
Ngushëllime të sinqerta,
Kate Marie Byrnes”
(14.08.20)

SHBA, ngushëllime për
Myftiun e Kërçovës
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Kryetari i Dijanetit të Republikës së
Turqisë, prof. dr. Ali Erbash, i ka dërguar
një shkresë zyrtare u.d. Reis’ul-Ulema
hfz.Shaqir ef. Fetahu, më 28 korrik, në të
cilën shpreh urimet e e përzemërta për fe-
stën e Kurban-Bajramit, që bie të prem-
ten, më 31 korrik 2020.

Kryetari i Dijanetit këtë urim e ka
shoqëruar me lajmin për rikthimin e fun-
ksionimit të ‘Aja Sofias’ si xhami. Pas
një shpjegimi të mirëfilltë të historikut të
Aja Sofisë dhe procesit të rikthimit të saj
në xhami, ai citon edhe porosinë e sulltan
Mehmed Fatihut II,  në të cilën theksohet
qartë se ky vakëf lihet për t’u përdorur
ekskluzivisht si xhami dhe çdo tentativë

për t’u tjetërsuar do jetë e zhvlerësuar lig-
jërisht.

Në fund, mesazhi mbyllet me fjalët:
“Me këtë rast, dua t’ju uroj juve dhe gji-
thë myslimanëve në vendin tuaj mik fe-
stën e Kurban-Bajramit që kemi në prag,
duke lutur Zotin që ta bëjë këtë bajram të
mbushur plot vëllazëri, bashkim, solida-
ritet, afërsi, dashuri, siguri dhe paqe. Me
këto emocione dhe mendime, shpresoj të
radhiteni në saf me ne në ‘Aja Sofia’ sa
më shpejt që të jetë e mundur. Me për-
shëndetje të sinqerta dhe mirënjohje të
madhe,  prof. dr. Ali Erbash – Kryetar i
Dijanetit të Turqisë.”

Dijaneti Turk uron
Bajramin

Takim me
drejtorin 
e YEE 
Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, u. d. Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, ka pritur në një vizitë, më
22.07.2020, në BFI, Drejtorin e
institutit "Junus Emre" (Yunus
Emre Enstitüsü) në Shkup,  z.
Serhat Kulla me bashkëpunë-
torë. 
Pas një urimi të përzemërt, në
takim është biseduar për shumë
çështje, si: për zhvillimet e fun-
dit në BFI e RMV dhe për vetë
aktivitetin e këtij instituti. 
“U morëm vesh që të bashkë-
punohet në të ardhmen në sfera
të ndryshme. Zoti i bekoftë” –
ka shkruar në profilin e tij në
Facebook u. d. Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Shentop
falënderon
Reisin në
detyrë
Prof. dr. Mustafa Shentop,
Kryetar i Kuvendit të Madh Po-
pullor të Republikës së Turqisë,
i ka dërguar një letër falënde-
rimi u.d. Reis’ul - Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu,  në të
cilën shpreh mirënjohjen e tij
për urimin që Kryetari në de-
tyrë i BFI-së i ka dërguar me
rastin e rizgjedhjes së tij Krye-
tar i Kuvendit të Madh Popul-
lor të Turqisë.
Kryetari i Kuvendit të Madh
Popullor shkresën e përmbyll
duke potencuar edhe një herë
falënderimin për urimin e
bukur, siç e cilëson ai, për rizg-
jedhjen e tij Kryetar, si dhe për
mbështetjen e dhënë për 15
korrikun – Ditën e Demokra-
cisë dhe të Unitetit Kombëtar
Turk. (29.07.2020)

Motrat
medicinale
në BFI
Më 23 korrik, 2020, në vizitë
zyrtare në bashkësinë Fetare
Islame të RMV kanë qenë për-
faqësueset e Unionit të Motrave
Medicinale, në krye me zonjat
Gordana Beshlioska dhe Na-
xhije Fetai. 
Me këtë rast, thuhet në njoftim,
u bisedua për përkrahjen që
duhet dhënë ekipeve mjekë-
sore, në veçanti infermiereve,
motrave medicinale dhe perso-
nelit tjetër spitalor në tejkali-
min e gjendjes së vështirë nga
sëmundja Covid-19. 
U.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu në takim ka
premtuar ndihmë aty ku ka ne-
vojë, me shpresë se do të ba-
shkëpunohet në frymën e
ndihmës reciproke.

Urime 
nga
Ambasada 
e Egjiptit 
në Sofje
Në adresë të Kabinetit të u.d.
Reis’ul-Ulema ka arritur një
shkresë zyrtare,  me të cilën
ambasadori i Republikës Arabe
të Egjiptit në Sofje të Bullga-
risë, Shkëlqesia e Tij Halid
Amareh, uron Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu me rastin
e Kurban-Bajramit.
Në këtë letër, pos urimit, ai i
bën lutje Fuqiplotit që ta bëjë
këtë bajram, bajram të shpresës
dhe lulëzimit të së mirës për të
dyja vendet dhe për të gjithë
myslimanët në përgjithësi.
(29.07.2020)

Kryetari i Këshillit të Lartë Islam pranë
Myftinisë Qendrore të Bullgarisë,
Vedat S. Ahmet,  i ka dërguar Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu një
shkresë urimi,  në të cilën i uron Kur-
ban-Bajramin Kryetarit dhe të gjithë
myslimanëve të Maqedonisë së Veriut.

Në urimin e tij, ndër të tjera z. Ahmet
thotë: “Shpreh respektet e mia për ju në
emrin tim personal dhe në emër të Kë-
shillit të Lartë Islam dhe ju dëshiroj të
gjitha të mirat. Juve dhe të gjithë my-
slimanëve ju urojmë festën e Kurban-
Bajramit.” (29.07.2020)

Myftinia Qendrore e Bullgarisë
uron Bajramin

Autoriteti më i lartë i organizimit të jetës institucionale fetare të Egjiptit - Ministri i
Ministrisë së Vakëfit - i ka dërguar h. hfz. Shaqir ef. Fetahut një shkresë urimi, në të
cilën e uron për zgjedhjen u.d. Kryetar i BFI-së të RMV.

Në këtë shkresë drejtuar h. hfz. Shaqir ef. Fetahut ai thotë:
“Jam i gëzuar t’i përcjell zotërisë Suaj urimet e mia të sinqerta me rastin e zgjedhjes

Suaj u.d. Reis’ul-Ulema dhe Myfti i Përgjithshëm në RMV, duke lutur Allahun (xh. sh.)
që t’ju ndihmojë në punën në të cilën u ka vendosur dhe të na japë sukses të gjithëve në
shërbimin e fesë sonë të çiltër dhe prezantimin e figurës së saktë të Islamit në botën
mbarë.

Po ashtu, shpreh para jush gatishmërinë tonë për ofrimin e të gjitha formave të mbë-
shtetjes dhe përkrahjes për zotërinë tuaj në kryerjen e detyrës Suaj fisnike. Me mbarë-
sinë e Allahut, do të jemi të gëzuar t’ju kemi mysafir në konferencat tona ndërkombëtare. 

Me vlerësimet dhe respektin më të lartë – Ministri i Vakëfit, prof. dr. Muhamed Muh-
tar Xhumuah.” (30.07.2020)

Kabineti i Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu, në detyrë, ka marrë një
shkresë urimi nga njëri prej autoriteteve
fetare më me ndikim jo vetëm në Egjipt,
por në tërë botën, nga Imami i Madh
(Shejhul Ez’heri), prof. dr. Ahmed Tajjib. 

Në shkresë thuhet: 

“I drejtohem zotërisë Suaj, me urimet
më të mira me rastin e zgjedhjes suaj
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut.

Me këtë rast të mirë, urimit tim ia ba-
shkëngjes edhe lutjen drejtuar Zotit të ma-
dhërishëm që ta bekojë punën Tuaj në
shërbim të Islamit dhe të myslimanëve
dhe t’Ju japë sukses e korrektësi në për-
gjegjësinë e re.

Me shpresë për kontakte dhe bashkë-
punime të shtuara midis Ez’herit fisnik
dhe Bashkësisë Islame të Maqedonisë –
Shejhul Ez’heri, prof. dr. Ahmed Tajjib.”
(30.07.2020)

Urime nga Ministri i
Vakëfit të Egjiptit

Dr. Ahmed Tajjib 
uron ef. Fetahun
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Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, dy herë ka rezultuar me test ne-
gativ dhe ka mundur sëmundjen covid-19,
është thënë nga Kabineti i tij. Këtë lajm ai
e kishte publikuar në faqen e tij personale
në Facebook, më 13 gusht, 2020.  Për të
është përkujdesur infektologu nga Çegrani
(Gostivar), specialisti dr. Enes Mehmeti. 

Që nga 30 korriku, ai ishte në izolim
dhe në shërim shtëpiak për shkak të prek-
jes nga virusi Korona.  Pas kësaj date,
Reisi në detyrë, nga izolimi, ka vazhduar
me punët dhe angazhimet e veta,  duke
menaxhuar dhe udhëhequr me sukses tu-
bimin e kurbaneve për Medresenë Isa Beu
dhe shpërndarjen e mishit të kurbanit në
tërë territorin e Maqedonisë së Veriut. Ai,
gjithashtu, pati edhe disa paraqitje publike
të drejtpërdrejta në lidhje telefonike dhe

video-lidhje për median e vendit dhe të ja-
shtme. 

Shaqir ef. Fetahu me këtë rast, pas shë-
rimit të plotë, ka përsëritur lutjet e të dër-
guarit të Allahut, Muhamedit (s.a.v.s.), i
cili sa herë sëmurej ndonjë anëtar i famil-
jes së tij, thoshte kështu:

“Largoja sëmundjen, o Zot i njerëzve,
dhe shëroje! Ti je Shëruesi! Nuk ka shë-
rim, përveç shërimit prej Teje. Jepi shërim
që nuk i lë gjurmë të sëmundjes!”

Reis’ul-Ulemaja në detyrë  me këtë
rast është shprehur:  “Në asnjë moment
nuk duhet të harrojmë se të gjithë ne po je-
tojmë në një situatë që nuk ka ndodhur
kurrë më parë, në një realitet të ri,  ku mbi
të gjitha e kemi për obligim moral që ta
mbrojmë shëndetin e tjetrit, duke ruajtur
distancën dhe duke respektuar strikt udhë-
zimet e mjekëve.”   (13.08.2020)

Reisi në detyrë 
mundi sëmundjen covid-19

Bashkësia Fetare Islame e Maqedo-
nisë së Veriut ka njoftuar të gjithë be-
simtarët dhe opinionin e gjerë se të
enjten (20 korrik 2020 -1 Muharrem
1442) është Viti i Ri islam – Hixhri. 

Ashtu si çdo vit, edhe për sivjet në
planprogramin e BFI-së ishte planifikuar
mbajtja e Akademisë Solemne për hir të
kësaj date, por për shkak të situatës së

krijuar me covid-19, Rijaseti i BFI ka
vendosur që ta anulojë këtë manifestim,
duke pasur në mendje dhe prioritet shën-
detin e besimtarëve tanë – thuhet në njof-
timin e BFI-së. 

Me këtë rast, Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, u.d. Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, Rijaseti
i BFI dhe tërë Bashkësia Fetare Islame e

RMV ua urojnë Vitin e Ri islam Hixhri
1442 të gjithë besimtarëve në vend dhe
diasporë,  si dhe tërë myslimanëve
anembanë botës,  duke lutur Allahun fu-
qiplotë që ky vit të sjellë shëndet, begati
e prosperitet në mesin e besimtarëve dhe
njerëzisë në përgjithësi – përfundon njof-
timi i Shërbimit për Informim të BFI-së
të RMV. (19.08.2020)

Pa manifestim

Të dhëna kuranore...

Të martën, më 4 gusht, 2020, u kon-
stituua Kuvendi i ri i Maqedonisë së Ve-
riut, ku u verifikuan deputetët e rinj që
fituan mandatet në zgjedhjet e 15 korrikut.
Seanca konstitutive e Kuvendit të Maqe-
donisë së Veriut nuk është mbajtur si za-
konisht në sallën plenare, por në sallën e
madhe me kupolë, ku janë siguruar kushte
për respektimin e rekomandimeve të insti-
tucioneve shëndetësore për frenimin e për-
hapjes së koronavirusit, për shkak të
numrit të madh të pjesëmarrësve dhe të
mysafirëve.

Bashkësia Fetare Islame, me këtë rast,
pati nderin të marrë pjesë në cilësinë e my-

safirit dhe të përcjellë punën konstituive të
Kuvendit të ri. Në pamundësi për të marrë
pjesë Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame,
u.d. h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, për shkak të
situatës së krijuar me      covid-19, atë e
zëvendësoi Shefi i Kabinetit, njëkohësisht
dhe Drejtor për Diasporë,  dr. Selver ef.
Xhemaili, i cili të pranishmëve, në emrin
e Kryetarit të BFI, u shprehu urime dhe
dëshira të sinqerta për suksese të reja. 

Në këtë urim të Reis’ul-Ulemasë, mes
tjerash, thuhet: “Me rastin e konstituimit
të Kuvendit të ri të RMV, kemi nderin të
gjithë deputetëve t'u shprehim urimet tona
të përzemërta,  me dëshirë që puna e Ku-

vendit të jetë në shërbim të ngritjes së sho-
qërisë sonë në të gjitha sferat, në veçanti
në sferën e forcimit të shtetit juridik. Jemi
të bindur se të gjithë të zgjedhurit e po-
pullit do t'u qëndrojnë besnik premtimeve
dhe programeve të tyre parazgjedhore
drejt realizimit të tyre. Bashkësia Fetare
Islame do të japë kontributin e saj kurdo
që e do nevoja dhe do të jetë në bashkë-
punim të mirëfilltë për realizimin e prero-
gativave të saj fetare dhe më gjerë, në
shërbim të një shoqërie të shëndoshë, për
të mirën e qytetarit tonë. Zoti ju dhëntë
shëndet, jetë të gjatë dhe suksese në punën
e Kuvendit të ri të RMV.”

BFI në mbledhjen konstitutive të Kuvendit 

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
ka përshëndetur Marrëveshjen-kornizë të
Ohrit, të nënshkruar para 19 viteve, më
13.08.2001. 

“Me rastin e datës historike të Marrë-
veshjes-kornizë të Ohrit, shfrytëzoj nga
rasti që të shpreh urime të përzemërta.
Kjo marrëveshje vendosi themelet e bara-
zisë ndërnacionale dhe ndërkonfesionale,
me çka u vendos një bazë e rëndësishme
për një shoqëri të qetë dhe të sigurt. Me
këtë u hap rruga drejt integrimeve euroa-
tlantike dhe në BE” – thuhet në urimin e
Kryetarit në detyrë të BFI të RMV.

“Edhe Bashkësia Fetare Islame arriti
që të avancojë statusin e saj në të gjitha ni-
velet. Uroj që edhe më fuqishëm të bëjmë
përpjekje në realizimin e kësaj marrëve-
shjeje të madhe historike, për të jetuar në
paqe, mirëqenie, qetësi dhe siguri, për të
krijuar një të ardhme më të mirë për gje-

neratat që vijnë. Qofshim në ndihmën e të
Madhit Zot” – vazhdon Urimi. 

“Rruga deri te marrëveshja ishte e
gjatë dhe e vështirë, me lloj-lloj penge-
sash, por në fund, pas dhjetë ditë bisedi-
mesh, u arrit që të nënshkruhet
Marrëveshja-kornizë e Ohrit, si e vetmja

alternativë për të ndaluar konfliktin dhe
për të garantuar një atë ardhme më të mirë
për vendin dhe popujt që jetojnë në të” –
ka thënë u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu në urimin për përvjetorin e Mar-
rëveshjes-kornizë të Ohrit.  (13.08.2020)

Në përvjetorin e Marrëveshjes-kornizë të Ohrit

“Me rastin e konstituimit të Kuvendit të ri të RMV, kemi nde-
rin që të gjithë deputetëve t'u shprehim urimet tona të përzemërta,
me dëshirë që puna e Kuvendit të jetë në shërbim të ngritjes së
shoqërisë sonë në të gjitha sferat, në veçanti - në sferën e forci-
mit të shtetit juridik. 

Jemi të bindur se të gjithë të zgjedhurit e popullit do t'u qën-
drojnë besnik premtimeve dhe programeve të tyre parazgjedhore
drejt realizimit të tyre. 

Bashkësia Fetare Islame do të japë kontributin e vet kudo që

e do nevoja dhe do të jetë në bashkëpunim të mirëfilltë për rea-
lizimin e prerogativave të saj fetare dhe më gjerë, në shërbim të
një shoqërie të shëndoshë, për të mirën e qytetarit tonë. 

Zoti ju dhashtë shëndet, jetë të gjatë dhe suksese në punën e
Kuvendit të ri të RMV – thuhet në Urimin e u. d. Reis’ul-Ulema
i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, drejtuar legjislacionit të
dhjetë (të pestë të parakohshëm) të Kuvendit të RMV, i konsti-
tuuar këto ditë në Shkup. (5.08.2020)

‘Punë të mbarë’ Kuvendit të ri të RMV

Disa sure kanë më shumë emra, si
p.sh. surja Fatiha ka më shumë se një-
zet emra: El- Fatiha, Ummul Kitab, Se-
b’ul methani, El-Kenz, El-Vafije,
El-Kafihe, Esh-Shafije etj.

Suret kuranore ndahen në: “Es-Se-
b’ut –taval” – shtatë suret e gjata, “El-
Miun” – sure që kanë më shumë se 100
ajete, “El-Methani” – “të përsëriturat”,
sepse në këto sure ka ajete që përsëriten
dhe “El-Mufessal” – suret e fundit, që
fillojnë nga surja Huxhurat.

Ajeti më i gjatë në Kuran është ajeti

282 i sures Bekare.
Fjala “Vel jetelettaf”,  e cila gjendet

në ajetin e 19-të të sures Kehf,  e tre-
gon mesin e Kuranit.

29 sure fillojnë me të ashtuquajtu-
rat shkurtesa, respektivisht shkronjat e
fshehta, ndërsa ato janë: Bekare, Ali
Imran, A’raf, Junus, Hud, Jusuf, R’ad,
Ibrahim, Hixhr, Merjem, Taha, Shuara,
Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Llukman,
Sexhde, Jasin, Saad, Gafir, Fussilet,
Shura, Zuhruf, Duhan, Xhathije, Ahkaf,
Kaf dhe Nun.

Pesë sure fillojnë me fjalët “Elham-
dulilahi” (Fatiha, En’am, Kehf, Sebe,
Fatir).

Shtatë sure fillojnë me tesbihun dhe
lavdërimin e Allahut me fjalët: Seb-
beha, jusebbihu apo subhane, e ato
janë: El-Isra, Hadid, Hashr, Xhumua,
Saff,  Tegabun dhe A’la.

Tri sure fillojnë me fjalët: Ja ejju
hen-nebijju – “O i dërguar i Allahut!”,
e ato janë: Ahzab, Talak dhe Tahrim.
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Shkruan: Adnan ef. Skenderi
(Enkas për HeR)

LAJME

Falënderimi i takon Allahut (xh. sh.);
salavati, selamet, bekimet i takojnë krije-
sës më të përkryer- pejgamberit të fundit
të Allahut, Muhamedit (a. s.). 

Nevoja e njeriut, apo e krijesës për
Krijuesin, është si nevoja e foshnjës për
nënën.  Këtë na e vërteton historia njerë-
zore, e cila që nga njeriu i parë, pra
Ademi (a. s.), nuk ka njohur popull të
pafe.  Ndoshta historia ka regjistruar in-
dividë të pa fe, por popull të pa fe nuk ka

njohur deri më sot. 
Kjo e vërteton dhe e tregon rëndësinë

e Krijuesit në jetën e krijesës, apo nevo-
jën e Zotit në jetën e njeriut. 

Këtë nevojë të tij, sipas udhëzimeve
hyjnore, njeriu e ka manifestuar në forma
dhe mënyra të ndryshme - qofshin ato të
drejta apo të gabuara, të mira apo të kë-
qija.

KOMUNIKIM KRIJESË-KRIJUES

Ndër këto forma dhe ndër këto më-
nyra të komunikimit, ndërmjet Krijuesit
dhe krijesës,  është edhe flijimi, sakrifica;
në gjuhën fetare islame ndër ne e njohur

si kurban.
Të dhënat historike dhe hulumtimet

shkencore krahasuese nga rrafshi i feve
tregojnë se edhe kulturat, edhe qytetëri-
met e vjetra – si: adhuruesit e Diellit, të
Hënës, të yjeve dhe të objekteve e të fe-
nomeneve të ngjashme e njohin institu-
cionin e flijimit, të kurbanit. 

Ata janë përpjekur që nëpërmjet sa-
krifikimit të vetvetes, apo të formave të
ndryshme, ta fitojnë simpatinë e Krijue-
sit dhe t’i meritojnë dhuntitë e Tij.

Këto të dhëna nga e kaluara tregojnë
se flijimi është traditë e rrënjosur thellë
edhe te popujt e vjetër, si: asirianët, per-
sianët, fenikasit, egjiptasit, grekët, arabët

Shkruan: Afet Beadini
(Enkas për HeR)

Kurban-Bajrami (arabisht: ���
������� ʿīd al-aḍḥā, “Festa e Fli-
jimit”), është një nga dy festat islame,
të cilën e kremtojnë myslimanët në
mbarë botën. Në kalendarin hixhri
(islam), Kurban-Bajrami bie në ditën e
10-të të muajit Dhulhixhxhe dhe zgjat
për katër ditë. 

Kurban-Bajrami është një nga ditët
më të madhëruara. Kjo është ajo ditë që
na kujton ngjarjet të cilat kanë qenë me
rëndësi vendimtare për historinë e nje-
rëzimit.

Një ndër pejgamberët më të dalluar
të Allahut (xhel-le she’nuhu) është edhe
Ibrahimi (alejhis-selam). Para shumë
shekujsh pejgamberi i nderuar Ibrahim
e luste Allahun, Krijuesin e tij, që t’i
dhuronte një fëmijë: “Zoti im, më
dhuro (një fëmijë) prej të mirëve!”
(Kuran, Safat: 100) 

Nga dëshira për të pasur një trashë-
gimtar,  kalonte një pjesë të madhe të
kohës duke u lutur…. 

Kaluan kohë dhe dëshira nuk po i
plotësohej. E shoqja e Ibrahimit  Sara i
dha leje pejgamberit Ibrahim të marto-
hej me Haxheren, shërbyesen që kishin,
për të pasur një fëmijë… E kështu u
vendos që Ibrahimi të martohej përsëri.
Pas martesës së tij, Zoti i dhuroi një fë-
mijë të urtë e të sjellshëm: “Ne e gë-
zuam atë me një djalë, që do të jetë i
butë (i sjellshëm).”(Safat: 101)

PREMTIMI I IBRAHIMIT (A. S.)

Ibrahimi (alejhis-selam) kishte
premtuar se nëse Allahu ia dhuron një
djalë, atë do ta bënte kurban.

Përveç tjerash, kjo festë, sipas tra-

ditës islame, nderon gatishmërinë e
Ibrahimit të flijojë djalin e tij si vepër e
nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit, para se
Zoti të ndërhyjë përmes engjëllit të Tij
Xhebrail dhe ta njoftojë Ibrahimin se
flijimi i tij është pranuar tashmë. 

Në ditët e Kurban-Bajramit duhet të
jemi të lumtur dhe të gëzuar që na jepet
rasti ta festojmë këtë festë të madhe të
fesë sonë.  Në këtë festë myslimanët
obligohen që të therin kurban. Therja e
kurbanit luan një rol të madh në aspek-
tin  social. Mishi nga kafsha e flijuar
ndahet në tri pjesë: familja mban një
pjesë; pjesa tjetër jepet për të afërmit,
shokët dhe fqinjët; ndërsa pjesa e mbe-
tur u ndahet të varfërve dhe nevojta-
rëve.

Ditët e Bajramit janë ditë festive për
të gjithë myslimanët. Në mbarë botën
islame, e posaçërisht në vendin tonë,
ka njerëz të cilët janë të varfër e të cilët
ndoshta edhe gjatë këtyre ditëve nuk
kanë të vënë ushqim. Prandaj,  mysli-
manët mishin e kurbanit të therur nuk e
hanë vetë, por e ndajnë me të tjerët, po-
saçërisht me të varfrit: Hani prej tij
(kurbanit) dhe ushqeni të varfrit dhe
jetimët. Këtu është shprehur qëllimi i
vërtetë social i kurbanit, i cili duhet të
jetë shembull dhe mësim i  sakrificës
për të  tjerët. Morali islam këtë sakrificë
e konsideron një nga virtytet më të larta
të njeriut dhe si nevojë morale të sho-
qërisë. Prej kësaj rrjedh parimi  i njohur
i moralit islam: “Njeriu më i mirë
është ai prej të cilit kanë dobi njerë-
zit, kurse më i keqi është ai cili u bën
dëm atyre’’.  

Kurban-Bajrami është një nga ditët
më të madhëruara. Kjo është ajo ditë që
na kujton ngjarjet të cilat kanë qenë me
rëndësi vendimtare për historinë e nje-
rëzimit. Ademi, Nuhi, Ibrahimi, Musa,

Marrëveshje e Hudejbijes, 
viti 2020 (1441)

DY FJALË PËR KËTË BA JRAM  (31 KORRIK-3 GUSHT)

“Tek Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por tek Ai arrin bindja juaj. Ai ashtu ua nënshtroi ato juve,
që ta madhëroni Allahun për udhëzimet që jua bëri. Bamirësve merru myzhde.” (Haxh, 37)

parakuranorë, iliro-shqiptarët, sllavët, po-
pujt e ndryshëm në kontinentet tjera etj.

Institucioni i kurbanit ka një rëndësi
të shumëfishtë në mësimin islam. Për
këtë arsye, kërkon dhe meriton trajtim
nga shumë pikëpamje. 

Nëse kurbanin e reduktojmë në
aspektin juridik dhe të teknikës së prer-
jes së kurbanit, ne me këtë veprim e kemi
varfëruar këtë institucion dhe u japim të
drejtë atyre që kurbanin e trajtojnë një-
anshëm.

Allahu (xh. sh.) në Kuranin famëlartë
na e tregon shumë bukur simbolikën e
kurbanit dhe thotë:

“Tek Allahu nuk arrin as mishi e
as gjaku i tyre, por tek Ai arrin bindja
juaj. Ai ashtu ua nënshtroi ato juve, që
ta madhëroni Allahun për udhëzimet
që jua bëri. Bamirësve merru my-
zhde.” (Haxh, 37)

Pra, Allahu (xh. sh.) nuk ka nevojë
për mishin apo për gjakun e Kurbanit që
ne therim, por me të ne e tregojmë sinqe-
ritetin tonë karshi Allahut (xh. sh.). 

PA E VIZITUAR QABENË...

Këtë më së miri na e tregoi Pejgam-
beri (a. s.) në atë që në historinë islame
njihet si Marrëveshja e Hudejbijes, ku
Muhamed mustafaja u detyrua të kthehet
me shokët e tij pas mos e vizituar Qabenë. 

Në këto momente, kur myslimanët
ishin të pikëlluar se nuk arritën ta shihnin
Qabenë e bekuar, Muhamedi (a. s.), ur-
dhëroi që para se të kthehen në Medinë
t’i thernin kurbanet e tyre, që i kishin bërë
nijet, dhe pastaj të ktheheshin. 

Pra, Kurbani tregon vendosmërinë
dhe gatishmërinë tonë për flijim për Al-
lahun (xh. sh.).  Pra, ne me kurbanin që
therim tregojmë se dëshira dhe gatishmë-
ria jonë është më e madhe, por në mo-
mente të caktuara, kur nuk mund të
arrihet ajo më e larta,  me anë të kurbanit
tregojmë se kjo ishte sakrifica më e
madhe që ne mund të bëjmë.

Përkundër faktit se kurbani gjatë hi-
storisë ka pësuar ndryshime në aspektin
formal dhe të teknikës, esenca është e
njëjtë: ai paraqet rastin unikal, simbolik
dhe praktik të demonstrimit të besimit
dhe ka ndihmuar që besimtarët nëpërmjet
simbolit ta kuptojnë fenë e tyre më drejt-
përdrejt. 

Simboli i kurbanit gjithashtu ka ndi-
kuar, që të unifikohet dimensioni shoqë-
ror dhe religjioz, e të gjitha këto në
frymën e maksimës së Teuhidit: “Nuk ka
hyjni tjetër përveç Allahut.”

(Autori është Hoxhë 
dhe magjistrant në Turqi)

Festohet për një punë
që e bën vetë njeriu

HISTORIKU DHE RËNDËSIA E KURBAN-BA JRAMIT

Për atë, në fenë islame ka vetëm dy festa. Nga kjo kuptojmë se feja
islame është fe e punës.

Historiku dhe rëndësia e Kurban-Bajramit 
 
 

Festohet për një punë që e bën vetë njeriu 
 
 
 

Për atë, në fenë islame ka vetëm dy festa. Nga kjo kuptojmë se feja islame është fe e punës. 
 
 
 
 

Shkruan: Afet Beadini 
                 (Enkas për HeR) 

 
 

Kurban-Bajrami (arabisht:    d al-a , “Festa e Flijimit”), është një nga dy festat islame,  të 
cilën e kremtojnë myslimanët në mbarë botën. Në kalendarin hixhri (islam), Kurban-Bajrami bie në 

ditën e 10-të të muajit Dhulhixhxhe dhe zgjat për katër ditë.  
 

Kurban-Bajrami është një nga ditët më të madhëruara. Kjo është ajo ditë që na kujton ngjarjet të cilat 
kanë qenë me rëndësi vendimtare për historinë e njerëzimit. 

 
Një ndër pejgamberët më të dalluar të Allahut (xhel-le she’nuhu) është edhe Ibrahimi (alejhis-selam). 
Para shumë shekujsh pejgamberi i nderuar Ibrahim e luste Allahun, Krijuesin e tij, që t’i dhuronte një 

fëmijë: “Zoti im, më dhuro (një fëmijë) prej të mirëve!” (Kuran, Safat: 100)  
Nga dëshira për të pasur një trashëgimtar,  kalonte një pjesë të madhe të kohës duke u lutur….  

 
Kaluan kohë dhe dëshira nuk po i plotësohej. E shoqja e Ibrahimit  Sara i dha leje pejgamberit Ibrahim 

të martohej me Haxheren, shërbyesen që kishin, për të pasur një fëmijë… E kështu u vendos që Ibrahimi 
të martohej përsëri. Pas martesës së tij, Zoti i dhuroi një fëmijë të urtë e të sjellshëm: “Ne e gëzuam atë 

me një djalë, që do të jetë i butë (i sjellshëm).”(Safat: 101) 
 

Premtimi i Ibrahimit (a. s.) 
 

Ibrahimi (alejhis-selam) kishte premtuar se nëse Allahu ia dhuron një djalë,  atë do ta bënte kurban. 
 

Përveç tjerash,  kjo festë, sipas traditës islame, nderon gatishmërinë e Ibrahimit të flijojë djalin e tij si 
vepër e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit, para se Zoti të ndërhyjë përmes engjëllit të Tij Xhebrail dhe ta 

njoftojë Ibrahimin se flijimi i tij është pranuar tashmë.  
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Isa dhe Muhamedi (a. s.) janë figurat që
na përkujtojnë fatin e gjinisë njerëzore.
Xhebelul Rahmeh, Arafat, Mekami Ibra-
him, Turi sina, Kudusi, Meka dhe Medina
janë vendet e ngjarjeve që tregojnë rru-
gën e drejtë të udhëzimeve dhe mëshirës
së Zotit. 

Haxhi është ajo rrugë jetësore e nje-
riut që dëshiron të dijë më shumë mbi
prejardhjen e tij. Ademi (a. s.) u desh të
largohet nga xheneti i qetë dhe të vijë në
tokën e trazuar. Vetëm atëherë e kuptoi
domethënien e ligjit të Allahut dhe rrezi-
kun e kënaqësive njerëzore. Respektimi i
ligjit të Allahut sjell paqe  e dhënia pas
kënaqësive sjell dënim. Ardhjen e Hz.
Ademit dhe Hz. Havës në tokë  e përkuj-
tojmë në vendin  e quajtur Arafat, ku për
çdo vit takohen pasardhësit e tyre, në më-
nyrë që ta rikujtojnë se ata janë  fëmijët e
Ademit (a. s.) e Ademi (a. s.) është nga
dheu. Nuk ka përparësi i bardhi ndaj të
ziut, e as i ziu ndaj të bardhit, përveç se
për nga vlerat morale. Shpëtimin duhet ta
kërkojmë te vetja, duke bërë vepra të
mira, sepse Zoti sheh dhe dëgjon gji-
thçka. Arafati është ditë me vlerë të
madhe. I dërguari i Allahut thotë: “Allahu
në ditën e Arafatit fal shumë robër nga
zjarri. Allahu zbret ditën e Arafatit në
Arafat, lavdërohet me robërit e tij para
engjëjve duke thënë: ‘Çfarë kërkojnë (që
t`u jap)?!’”

Nuhu (a. s.) i ndjeu thellë  tmerret e
tokës së trazuar për shkak të mëkateve
njerëzore. Ibrahimi (a. s.) u gjend para
sprovës më të madhe që mund të spro-
vojë ndonjë njeri - të flijojë të birin, ose
të kundërshtojë përuljen ndaj Allahut.
Musa (a. s.) u desh të takohet me Farao-
nin, i cili mendonte se forca është e
drejta e tij. Por, Musa (a. s.) i tregoi se
çdo forcë e rrejshme dhe e verbër është
afatshkurtër. Ardhja e Muhamedit (a. s.)
si pejgamber i fundit dhe e Kuranit fa-
mëlartë si shpallje e fundit, ishte e nevoj-
shme, sepse duhej të dihej e vërteta mbi
Ademin dhe Havën, mbi Nuhin dhe ani-
jen e tij, mbi Ibrahimin dhe djalin e tij,
mbi Musën dhe të drejtën e tij, mbi Isën
dhe dashurinë e tij për njeriun.

Festa e Kurban-Bajramit ashtu siç e
festojmë ne sot,  për herë të parë u festua
në vitin 632/10 hixhri në Mekë. Rëndë-
sia dhe vlera e madhe e kësaj feste është
e lidhur për përkujtimin e ngjarjeve të
rëndësishme, të cilat duhet me këtë rast
t’i përkujtojmë. 

Tri ngjarje me rëndësi fetare janë të
lidhura për këtë bajram, edhe atë:

përfundimi i shpalljes së Kuranit fa-
mëlartë, haxhi dhe therja e kurbanit (fli-
jimi).

Secila prej këtyre ngjarjeve  me rën-
dësi paraqet simbolikisht idetë e larta
islame: Ngjarjen e parë që duhet ta rij-
kujtojmë për këtë festë është ajo se
Shpallja e Kuranit përfundoi në ditët e
Kurban- Bajramit. Vitin e dhjetë hixhri
erdhi Muhamedi (a. s.) nga Medina në
Mekë, që për herë të fundit në jetën e vet
ta kryejë këtë detyrë të madhe fetare, Ha-
xhin. Kjo njëherit shënonte edhe punën e
tij të lumtur 23-vjeçare në përhapjen e
fesë së Allahut, Islamit. Atëherë, krye-
sisht, e tërë Arabia ishte nën hijen e kësaj
feje dhe në këtë Haxh Lamtumirës ka
pasur rreth 100 mijë myslimanë. Me ra-
stin e takimit kryesor në afërsi të Mekës,
në vendin e quajtur Arafat, i dërgurai i Al-
lahut ua shpalli të pranishmëve këto fjalë
të Allahut (xh. sh.): “Sot e përsosa për

ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhun-
tinë Time, zgjodha për ju Islamin fe.”
(Maide:3)

Ky ishte ajeti i fundit që i është
shpallur Muhamedit (a. s.) dhe me këtë
llogaritet se ka përfunduar shpallja e
Kuranit. Kjo datë e përfundimit të shpal-
ljes së Kuranit famëlartë ka domethënie
të madhe për të gjithë myslimanët dhe
për mbarë njerëzimin. Libri i fesë së pa-
stër, me moral të lartë dhe i të gjitha
ideve të shëndosha e përparimtare, që ka
shpërndarë retë e errëta të shirkut dhe të
mosdijes, ka përfunduar atëherë kur ka
arritur kulmin e madhështisë së vet.
Vetëm me të arabët u bënë një popull i
qytetëruar, i fuqishëm dhe i kulturuar, si
dhe faktor i rëndësishëm i bashkësisë
njerëzore.

RËNDËSIA E HAXHIT

Rëndësia dhe vlera e madhe e kësaj
ditë të madhe është e lidhur edhe me
kryerjen e kushtit të pesë të islamit – Ha-
xhin. Kjo është detyrë themelore fetare,
e cila kryhet gjatë këtij Bajrami, e që ka
për qëllim vizitën e Qabesë duke kryer
të gjitha rregullat e caktuara. 

Qabeja është vendi që tërheq të gji-
tha zemrat e myslimanëve kudo që je-
tojnë… Fytyrat dhe zemrat e nënshtruara
ndaj Allahut drejtohen drejt saj pesë herë
në ditë dhe natë. Myslimanët vërshojnë
për në Qabe, duke ardhur nga vende të
ndryshme, për të kryer ceremonitë e Ha-
xhit, për të bërë tavaf rreth Qabesë, duke
qenë zinxhir në këtë adhurim, që ka fil-
luar qysh nga koha kur Ibrahimi e ndër-

toi atë. 
Kështu, Qabeja është shtëpia e parë e

ndëruar për adhurim mbi tokë, por për
adhurimin e pastër dhe të sinqertë. Al-
lahu thotë: “Shtëpia (xhamia) e parë e
ndërtuar për njerëz është ajo në Bekë
(Mekë), e dobishme, udhërrëfyese për
mbarë njerëzimin. Aty ka shenja të
qarta: vendi i Ibrahimit, dhe kush hyn
në të, ai është i sigurt. Për hir të Alla-
hut, vizita e shtëpisë (Qabesë) është
obligim për atë që ka mundësi udhë-
timi tek ajo, e kush nuk e beson (ai
nuk e viziton); Allahu nuk është i ne-
vojshëm për (ibadetin që e bëjnë) nje-
rëzit.” (Ali Imran: 96-97)

Haxhi është një rast i vlefshëm për të
gjithë myslimanët. Ata, pasi kryejnë ha-
xhin, kthehen në shtëpi “të pastruar”, si

të ishin të sapolindur; mëkatet e tyre janë
falur, lutjet u janë pranuar dhe dyert e
Xhenetit janë të hapura për ta. Pejgam-
beri (alejhis-selam) thotë: “Ai që e kryen
haxhin, duke mos bërë veprime epshore
apo mëkate, kthehet prej tij (i pastruar
prej mëkateve) si atë ditë kur e ka lin-
dur nëna.” (Buhariu)

Muhamedi (alejhis-selam) vetë i
udhëzoi besimtarët për ritualet e haxhit,
duke e bërë në dy mënyra: me anë të
praktikimit nga ana e tij dhe duke mira-
tuar praktikat e shokëve të tij. Kjo i bëri
disi më komplekse ritualet, por rriti gji-
thashtu fleksibilitetin në kryerjen e tyre,
shumë më në dobi të besimtarëve.

Përpara se të niset, haxhiu duhet të
pendohet për të gjitha gabimet, të shlyejë
të gjitha borxhet, të planifikojë që të
marrë para të mjaftueshme me vete, për
të mbajtur veten dhe familjen e tij, për sa
kohë që do të jetë i larguar, si dhe të për-
gatitet për sjellje të mirë gjatë haxhit. 

Haxhi është manifestimi i barazisë, i
paqes dhe i vëllazërimit të vërtet islam.
Sipas rregullave islame, të gjithë ha-
xhinjtë gjatë kohës së kryerjes së haxhit
kanë uniformë të njëjtë (ihrame) dhe të
gjithë, pa marrë parasysh profesionin,
pozitën dhe shtresën, kanë njësoj të
drejtë të hynë në Qabe. Titulli i nderit
dhe autoritetit të kësaj bote këtu nuk luan
kurrfarë roli e as që dikë e favorizon;
para dyerve të mëshirës së Allahut (xh.
sh.) të gjithë janë të barabartë. Këtë e
vërteton ajeti i Kuranit, në të cilin thu-
het: “Besimtarët janë vëllezër.”

Haxhi është një detyrim, një herë në
jetë, për mashkullin dhe femrën e rritur,
të cilëve ua lejon shëndeti dhe të ardhu-
rat, ose, sipas fjalëve të Kuranit, për “ata
që mund të shkojnë atje”. Nuk është de-
tyrim për fëmijët, ndonëse disa fëmijë i
shoqërojnë prindërit e tyre në këtë udhë-
tim.

THERJA E KURBANIT 

Të gjithë e dimë se kurbani daton
prej kohës së njeriut të parë në tokë,
Ademi (a. s.), kur dy bijtë e tij pasi që u
zunë për një çështje të caktuar, paraqitën
kurbanët e tyre para Zotit. Kurani për-
mend kurbanët e djemve të Ademit (a.
s.), Habilit dhe Kabilit. Habili, i cili theri
kurban me nijet të pastër, në emër të
Zotit, kurbani i të cilit qe i pranuar te
Zoti dhe Kabili, i cili nuk ishte mirënjo-
hës, më vonë edhe vrasës- kurbani i tij
nuk u pranua. Pastaj idhujtarët gjatë gji-
thë historisë së njerëzimit kurbanin e ki-
shin simbol të sakrificave të tyre.

Kurbani i dytë ndodhi në kohën e
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Shkruan: Mr. Nurtene Shehu Saqipi

Lavdia i takon vetëm Allahut, lavdi e
cila e shton begatitë e Tij dhe i bën
të mjaftueshme mirësitë e Tij. I lav-

dishëm je, o Zot. Zoti im, nuk kam shprehje
me të cilën mund të të lavdëroj Ty;  Ti je
siç e ke lavdëruar Veten dhe siç e meriton
Madhëria Jote. Beko, Zoti im, me bekimet
Tua më të vlefshme, përgëzuesin e fundit,
zotërinë tonë Muhamedin (alejhis-salatu
ves-selam), familjen dhe të gjithë shokët e
tij deri në Ditën e Gjykimit.

Ibn Sa’di në librin e tij ‘’Tabekat’’ ,
duke transmetuar nga Aisheja, ka thënë:
’’Kur 70 banorë të Medinës e pranuan
Islamin, Pejgamberi (a. s.) e ndjeu veten
të kënaqur, sepse Allahu i dhuroi mbrojtje
përballë një populli që ishte i aftë për
luftë, për të përgatitur dhe për të ndih-
muar veten. Torturat filluan të ashpërso-
hen për myslimanët nga ana e politeistëve
mekas, pasi që kuptuan për daljen e my-

slimanëve për në Medinë. 
Sahabëve të Muhamedit     (a. s.) ua

ashpërsuan torturat dhe talleshin me ta. I
fyenin dhe i torturonin, aq sa nuk i kishin
torturuar më parë. 

Për këtë gjendje, shokët e Resululla-
hit (a. s.) u ankuan dhe i kërkuan leje për
të emigruar. I Dërguari (a. s.) tha: ’’Jam
lajmëruar për vendin e emigrimit tuaj; ajo
është Medina. Kush dëshiron të dalë,  le
të dalë për atje.’’ Njerëzit  filluan të për-
gatiteshin, të merreshin vesh ndërmjet
njëri-tjetrit, të solidarizoheshin me njëri-
tjetrin dhe të dilnin fshehurazi. I pari që
arriti prej shokëve të të Dërguarit (a. s.)
në Medinë ishte Ebu Selemeh ibn Abdul
Esed. 

BINT EBI HISHAME, GRUAJA E PARË
QË ARRITI NË MEDINË

Pas tij arriti Amir ibn Rabia,  së ba-
shku me gruan e tij Bint Ebi Hishame.
Kjo ishte gruaja e parë që arriti në Me-

dinë. Më pas arritën shokët e të Dërgua-
rit (a. s.),  njëri pas tjetrit. U vendosën në
shtëpitë e ensarëve.  Kurse ata i strehuan,
i ndihmuan dhe u solidarizuan me ta.

Të gjithë shokët e Pejgamberit  (a. s.)
emigruan fshehurazi, përpos  Omer ibn
Hatabit           (r. a.). Është transmetuar
nga Ali ibn Ebi Talibi (r. a.) se Omeri,
kur u bë gati për emigrim, e mbërtheu
shpatën, e vuri harkun në krah, mori disa
shigjeta në dorën e vet, e vuri shkopin në
bel dhe u nis për në Qabe. Pranë Qabesë
kishte njerëz prej fisit të kurejshëve. Bëri
tavaf rreth Qabesë 7 herë, i vendosur dhe
i qetë. Më pas u fal te Mekami Ibrahim.
Pastaj u ngrit dhe tha: ’’Qofshin të po-
shtra këto fytyra. Kush dëshiron që nëna
t’i mbetet pa djalë, fëmija t’i mbetet jetim
dhe gruaja t’i mbete pa burrë, le të më
presë pas këtij përroi.’’

Aliu tha: ’’Nuk e ndoqi askush,
përveç disa prej të shtypurve; i mësoi dhe
i udhëzoi ata,  më pas iku.’’ Kështu, my-
slimanët emigruan njëri pas tjetrit për në

Ibrahimit (a. s.). Historia më e njohur për
myslimanët është ajo e pejgamberit Ibra-
him (a. s.) me djalin e tij, Ismailin (a. s.)
dhe feja islame kurbanin e bazon shumë
në këtë ngjarje.

Po ashtu, në këtë festë duhet të për-
kujtojmë edhe një  ngjarje të madhe hi-
storike  në të cilën  dy njerëz  e realizuan
premtimin e dhënë Allahut (xh. sh.),
ngjarje kjo të cilën çdoherë do ta mbajë
mend historia njerëzore. Ibrahimi (a. s.)
pasi që kishte humbur shpresat nga po-
pulli i tij tha:  ”Unë po shkoj aty ku më
urdhëroi Zoti im, e ai më udhëzon!
Largohem nga ata të cilët duan t’ia
humbin  famën njeriut dhe atyre që
çdoherë e kanë nëpërkëmbur njeriun
dhe të vërtetën e Zotit.” Duke dashur të
jetë i shoqëruar me njerëz të devotshëm
e të sinqertë,  mu për këtë iu drejtua Al-
lahut të plotfuqishëm me fjalët: “Zoti
im, më dhuro mua (një fëmijë) prej të
mirëve. E nëse më realizohet lutja ime,
unë atë do ta flijoj – do ta bëj kurban
për hir teje.”  Për lutjen e tij Allahu (xh.
sh.) thotë: “Ne e gëzuam atë me një
djalë, që do të jetë i butë (i sjellshëm),
i sinqertë dhe plotësisht i dorëzuar
vetëm Allahut të madhëruar.” 

Ibrahimit (a. s.) iu paraqitë një ëndërr
e vërtetë  nga Allahu (xh. sh.)  që ta rea-
lizojë premtimin e dhënë. E, ai duke da-
shur të shohë të vërtetën e të provojë
durimin dhe qëndrueshmërinë e të birit, i
tha: “O djali, im në ëndërr kam parë
se duhet të të bëj kurban... E, çfarë
thua ti për këtë?” Ai tha:  “O babai im,
punoje atë që urdhërohesh, e ti do të
më gjesh mua, nëse do Allahu, prej të
durueshmëve, prej atyre që me çdo
kusht flijojnë në realizimin e premti-
mit dhe rrugës hyjnore!” E, kur djalli i
mallkuar kuptoi për hapin e rëndësishëm
që e merr, që ishte një grusht i fortë për
të, vendosi që ta sprovojë, ta largojë Ibra-
himin, Haxheren dhe Ismailin nga kjo
vepër madhështore. Por, çdo përpjekje e
tij ishte e kotë. E kur ata të dy iu dorë-
zuan urdhrit të Zotit dhe e përmbysi atë
dhe si qengj i butë e vuri ballin e vet në
tokë, Ismaili ishte me këmishë të bardhë
e iu drejtua atij, duke i thënë: “O babai
im,  nxirrma këmishëm që e kam në
trup, ashtu që mos të preket nëna kur
ta shohë këmishën e gjakosur me gja-
kun  tim.”

Për këtë ngjarje Allahu (xh. sh.)
thotë: Ne e thirëm atë: ”O Ibrahim! Ti
tashmë e zbatove ëndrrën! Ne kështu i
shpërblejmë të mirët!” I Gjithëfuqi-
shmi i shpëtoi të dy dhe Ismailin (ale-
jhis-selam) e zëvendësoi me një
kurban të rëndësishëm. Dhe ndaj tij

ne lamë përkujtim të mirë ndër popujt
e ardhshëm. Shpëtim e paqe past Ibra-
himi! 

Pra, luftimi i të treve dhe mospërfil-
lja e fjalës së djallit të mallkuar na para-
qitet si mesazh shumë i qartë se si duhet
të qëndrojë besimtari në realizimin e ur-
dhrave të Allahut. Pra, kjo ngjarje na pa-
raqitet shumë qartë gjatë kohës së
kryerjes së kushtit të pesë të Islamit, me
rastin e hudhjes së guralecave në tri ven-
det që na rikujtojnë veprimin e tyre kun-
dër djallit.  E kjo për ne simbolizon
domosdoshmërinë e mënjanimit nga të
gjitha veset dhe largimin nga të gjitha
llojet e mëkateve. Për shkak se mysli-
manët e duan edhe më tepër Bajramin, e
duan lavdinë e tij, e duan famën e tij, e
duan mesazhin e tij, e duan festën në të
cilën shfaqet solidariteti dhe lidhja e
afërt me Zotin fuqiplotë me rastin e prer-
jes së kurbanit.

Kurbani i tretë ndodhi në kohën e
Muhamedit (a. s.). Në Kuranin famëlartë
flitet për kurbanin si detyrë islame, edhe
atë në shumë vende, e me theks të posa-
çëm në suren Kevther: “Ne, vërtet, të
dhamë shumë të mira. Andaj, ti falu
dhe pre kurban për hir të Zotit tënd!”
Ky ajet është shpallur në Hujdebi, kur
idhujtarët e penguan  Pejgamberin (a. s.)
dhe myslimanët të kryejnë haxhin. Atë-
herë Allahu (xh. sh.) e urdhëroi Pejgam-
berin (a. s.) që të falë namaz, e të therë
kurban dhe të kthehet në Medinë.

“DORA QË JEP ËSHTË MË E MIRË SE
DORA QË MERR“

Kurbani është vepër me të cilën ai që
ther kurban i afrohet Allahut (xh. sh.),
Krijuesit të tij. Meqenëse kurbani është
simbolika kryesore e kësaj feste, atëherë
të shohim disa rregulla dhe dispozita
rreth tij. Definicioni i kurbanit
është: “Therja e një kafshe të caktuar në
kohë të caktuar dhe me nijet të caktuar”.
Therja e Kurbanit u obligua në vitin e

dytë pas hixhretit. Allahu në Kuran
thotë: “Andaj, ti falu dhe pre Kurban për
Zotin tënd.” (El-Keuther: 2); “Thuaj:
‘Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe
vdekja ime janë thjesht për Allahun,
Zotin e botëve’.” (El-Enam: 162) 

Kurbani është obligim (vaxhib) për
çdo besimtar mysliman, i moshës së rri-
tur, mentalisht i shëndoshë, që ka pasuri.
Nëse dikush ka mundësi dhe nuk ther
kurban, ai bën mëkat dhe dënohet te
Zoti. Me prerjen e kurbanit obligohet
çdo person që ka mundësi materiale, aq
sa nuk e dëmton buxhetin e tij familjar.
Koha e therjes së kurbanit është pas fal-

jes së namazit të Bajramit dhe deri në
fund të ditës së tretë të Bajramit. Lejohet
prerja edhe në netët e Bajramit, por nuk
është e lavdëruar.

Qëllimi i therjes së Kurbanit është:
1- Falënderimi i Zotit për të mirat

dhe begatitë e tij dhe kujdesi i të pasurve
për të varfërit në këto ditë.

2- Për të shtuar dashurinë me anë të
dhuratës së mishit; familjes, fqinjëve dhe
të afërmve.

3- Këtu vërehet sinqeriteti i besimta-
rit ndaj urdhrave të Zotit, sepse therja
bëhet vetëm për Allahun.

4- Jobesimtarët para Islamit thernin
për idhujt e tyre, kurse myslimani ther
për Allahun dhe ka dobi etj.

Mishi i kurbanit mund të hahet i tëri
me familje, mund të dhurohet i tëri dhe
ka mundësi dhe është e preferuar që 1/3
të hahet me familje, 1/3 t’u dhurohet të
afërmve dhe 1/3 atyre që nuk kanë
prerë.

Është mirë që nijetliu i kurbanit vetë
ta therë kurbanin, e nëse nuk mundet,
këtë bën dikush tjetër, por ai prezanton
duke shikuar. Kurbani ka mundësi të the-
ret edhe duke e autorizuar dikë tjetër, ose
të bësh pagesën e kurbanit dhe të theret
nëpër institucionet përkatëse (Bashkësitë
Islame), të cilat e bëjnë therjen e kurba-
neve dhe e shpërndajnë mishin nëpër të
varfër dhe aty ku ka nevojë. Nëse theret
me kasap,  kasapi duhet paguar me para
dhe jo nga mishi i kurbanit. Kur të theret
kurbani, duhet të bëhet nijet para se të
theret dhe të dihet se në emër të kujt the-
ret.

Ne kemi drejtë të festojmë për shkak
se i bëjmë, apo pse i kemi bërë punët
tona dhe jo për punët që ka bërë dikush
tjetër. Pejgamberi (a. s.) ka therur kurban
dhe ne nuk festojmë pse ai ka therur kur-
ban,  por ne festojmë për atë se edhe ne
kemi therur kurban. Pra, kjo është filo-
zofia e festës në fenë islame: të festosh
një punë që ti e bën. Për atë në fenë
islame ka vetëm dy festa. Feja islame na
ka mësuar që në çdo moment të jemi nje-
rëz të punës, njerëz të dijes,  njerëz të
djersës; të mos jetojmë në krahun e tje-
trit, të mos jetojmë me ndihma, sepse
Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Dora që
jep është më e mirë se dora që merr.“
Çdo namaz neve na thirr për në punë.
Kur të mbarojë namazi i xhumasë, Al-
lahu (xh. sh.) na urdhëron: FEN TE-
SHIRU FIL ERDI – ‘mos rrini në
shtëpi të flini; u krye namazi i xhumasë’;
FEN TESHIRU FIL ERDI – ‘shpër-
ndahuni nëpër tokë’;  VEBTEGU MIN
FADLILAH – ‘kërkoni prej të mirave të
Allahut’.

Sakrificë në rrugën e besimit 
dhe të Islamit

HIXHRETI I PEJGAMBERIT (A. S.)   

Nuk ka vlerë toka, atdheu, pasuria e malli nëse besimi dhe ritet fetare rrezikohen me
luftë ose shkatërrim.
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Pastaj e kapa për dore dhe i thashë: O
babai im, vëre dorën mbi këto të holla.’
Ajo thotë se pasi ai e vuri dorën mbi to,
tha:  ’Mirë, pra; nëse jua ka lënë këto, ka
bërë mirë e me këtë rast është një mësim
i mirë për ju.’  Për Zotin, nuk na la neve
asgjë, por unë me këtë veprim që bëra
desha që ta qetësoj plakun.” 

Kur ra terri i asaj nate, në të cilën i
Dërguari (a. s.) emigroi, mushrikët u tu-
buan pranë derës së të Dërguarit (a. s.), në
pritje që ai të dilte dhe ta mbytnin. Por,
Pejgamberi (a. s.) doli e kaloi pranë tyre,
gjersa Allahu i kishte vënë ata në kllapi
gjumi, ndërkaq Aliun e kishte lënë në vend
të tij fjetur në shtratin e vet, duke e sigu-
ruar atë se nuk do ta gjente asnjë e keqe.

I Dërguari (a. s.) dhe shoku i tij Ebu
Bekri u nisën për tek shpella Theur,  që të
qëndrojnë atje. Ebu Bekri u fut në
shpellë para të Dërguarit (a. s.), me qël-
lim që ta vëzhgojë brendinë se a mos
gjendet ndonjë zvarranik apo nepërkë, që
t’i vihet në mbrojtje të Dërguarit (a. s.).
Aty qëndruan tri ditë. Ata i vizitonte
natën edhe Abdullahu, i biri i Ebu Bekrit,
i cili i lajmëronte mbi atë se çfarë po
ndodhte në Mekë. Dilte prej aty në

kohën e syfyrit dhe agimin e priste me
kurejshët në Mekë, sikur natën ta kishe
kaluar aty. Ndërkaq, Amir bin Fuhejra
shkonte tek ata me disa dele, ashtu që
kur Abdullahu dilte prej aty, Amiri delet
e tij i drejtonte duke i ndjekur gjurmët e
tij, në mënyrë që të mos hetohen  gjur-
mët e këmbëve të tij.  

PËR DY VETA, I TRETI I TË CILËVE
ËSHTË ALLAHU

Mushrikët, ndërkaq, pasi që kishin
kuptuar për daljen e të Dërguarit (a. s.),
kishin filluar të drejtoheshin rrugës së
Medinës dhe po e kërkonin atë në çdo
vend ku mendonin se mund të ishte.
Ashtu vazhduan derisa arritën tek shpella
Theur.  I Dërguari dhe shoku i tij e dëg-
juan zhurmën e këmbëve të mushrikëve,
të cilët  nuk ishin larg prej tyre. Ebu Be-
krin e kaploi frika dhe filloi t’i pëshpërit
Pejgamberit (a. s.): ‘Po të drejtonte shi-
kimin ndonjëri prej tyre poshtë këmbëve
të tij, do të na shihte.’  I Dërguari iu për-
gjigj:  ‘O Ebu Bekr, çfarë mendon për dy
veta, i treti i të cilëve është Allahu? Al-
lahu ua verboi shikimet mushrikëve,

ashtu që asnjërit prej tyre nuk i shkoi
mendja që të kthehet e të shikojë nga
shpella.’ Kur kërkimi për ta përfundoi,
dolën prej saj dhe u erdhi Abdullah bin
Erkati,  i cili ishte mushrik. Atë e kishin
paguar për t’ua treguar rrugët e fshehta
që shpijnë për në Medinë. Rruga të  cilën
e ndoqën  ata ishte ajo e bregdetit, gjatë
së cilës i udhëhiqte Abdullah bin Erkati.

Pejgamberi (a. s.) arriti në Kuba,
ndërsa banorët e saj e mirëpritën. Aty
qëndroi disa ditë, edhe atë në shtëpinë e
Kulthum bin Hedëmit, ku Aliu erdhi pas
pak dhe e takoi po në këtë shtëpi,  pasi
që më parë ua kishte dorëzuar amanetet
atyre që u takonin. Pikërisht në këtë
vend, Pejgamberi (a. s.) e themeloi Xha-
minë Kuba, xhami të cilën Allahu e cilë-
soi me fjalën e Tij: ,,Një xhami, e cila
prej ditës së parë është themeluar në re-
spekt ndaj Allahut (pa hile); është më e
drejtë të falesh në të.”  (Et-Teube: 108)

Pastaj,  siç përmend El-Mesudi, prej
aty ai e vazhdoi udhëtimin e tij për në
Medinë, ku hyri pasi kishin kaluar 12 net
të muajit Rebiul Evvel, me ç’rast përreth
tij u tubuan ensarët. Të gjithë e kapnin
devenë për freri, dëshironin që ai të ishte
mysafir në shtëpinë e tyre. I Dërguari (a.
s.), ndërkaq, thoshte:  ‘Lëshojeni,  se ajo
është e urdhëruar.‘ Kështu, deveja eci
nëpër rrugicat dhe rrugët e Medinës,  de-
risa arriti në një tokë  ku bëhej tharja e
hurmave. Kjo tokë ishte e dy djemve
binjakë  nga fisi Beni Nexhar, mu para
shtëpisë së Ebu Ejub El-Ensariut. Atë-
herë Pejgamberi (a. s.) tha: ‘Me lejen e
Allahut, këtu do të jetë shtëpia.’ Ebu
Ejubi erdhi dhe i mori për në shtëpinë e
tij kafshët dhe rrobat që kishin. Vajzat e
vogla të fisit Beni Nexhar dolën të gë-
zuara, ashtu siç transmeton Ibnu Hi-
shami, nga ardhja e Pejgamberit (a. s.)
dhe fqinjësia e tij dhe këndonin:

Ne jemi të lagjes Beni Nexhar
Sa mirë është që Muhamedi të jetë

fqinji ynë...

Atëherë Pejgamberi (a. s.)  tha:  ‘A
më doni?’ Thanë: ‘Po!’

Me këtë rast, ai u tha: ‘Allahu e di se
zemra ime ju do gjithashtu shumë!’

Pra, Allahu (xh. sh.) shenjtërinë e
fesë dhe të besimit e ngriti mbi çdo gjë.
Nuk ka vlerë toka, atdheu, pasuria e
malli nëse besimi dhe ritet fetare rrezi-
kohen me luftë ose shkatërrim. Mu për
këtë shkak, Allahu për robërit e tij e bëri
obligim të detyrueshëm që nëse e kërkon
nevoja, të sakrifikojmë me gjithë atë që
e posedojmë në rrugën e besimit dhe të
Islamit.

Medinë, derisa nuk mbeti askush në
Mekë, përpos të dërguarit të Allahut (a.
s.), Ebu Bekrit, Aliut ose ndonjë të dë-
nuari,  të burgosuri, të sëmuri apo ndonjë
të dobëti,  që nuk kishte mundësi të dilte
për në Medinë.

Në koleksionet sahih regjistrohet
transmetimi,  i cili po ashtu përcillet nga
dijetarët e biografisë së Pejgamberit (a.
s.):  Kur Ebu Bekri (r. a.)  i vërejti mysli-
manët që po emigronin njëri pas tjetrit
për në Medinë, shkoi që të kërkonte leje
prej të Dërguarit (a. s.) për emigrim. I
Dërguari (a. s.) i tha:  ,,Ngadalë, se unë
jam në pritje të lejes për të emigruar.”

Ebu Bekri ia ktheu: ’’Vërtet e shpre-
son këtë?’’ Ai tha: ‘’Po.’’  Dhe,  kështu,
Ebu Bekri e ndali veten që ta shoqëronte
të dërguarin e Allahut (alejhis-selam). I
ruajti dy deve që i kishte dhe u kujdes për
to katër muaj.

Gjatë kësaj periudhe, kurejshët
e panë që i dërguari i Allahut (alejhis-
selam) bëri ithtarë dhe aleatë të tjerë nga
vendet tjera. Kurejshët e mbikëqyrnin të
Dërguarin           (alejhis-selam) që të mos
kalonte tek ata, duke u frikësuar se ndo-
shta po planifikonte të luftonte kundër
tyre. Kjo ishte arsyeja që i bëri ata që të
tuboheshin në Dar En-Nedve (shtëpia e
Kusej bin Kilabit,  në të cilën kurejshët
për shumëçka vendosnin atje), këshillo-
heshin rreth asaj se çfarë duhet të bënin
me të Dërguarin (alejhis-selam). Së
fundi, u pajtuan që të merrnin nga secili
fis nga një të ri të fuqishëm dhe t’i jepet
secilit prej tyre nga një shpatë e mprehtë,
me ç’rast do të godisnin të gjithë përnjë-
herë e kështu kjo të llogaritet një goditje
nga një njeri dhe ta mbysin.

Kështu, fisi Benu Abdu Menaf nuk do
të ketë mundësi që t’ju shpallë luftë të
gjithëve. Për këtë veprim, ata caktuan
kohën,  e cila për ta ishte ditë e njohur.
Xhibrili (alejhis-selam) erdhi tek i Dër-
guari (alejhis-selam) dhe e urdhëroi për
emigrim,  si dhe e ndaloi që të flinte në
shtratin e vet atë natë.

LEJA PËR EMIGRIM

El-Buhariu e transmeton në thënien e
Aishes,  e cila thotë: “... Një ditë,  gjersa
ishim duke ndenjur në shtëpinë e Ebu Be-
krit,  në kohë vape, të drekës, njëri i tha
Ebu Bekrit: ‘Ja i dërguari i Allahut (ale-
jhis-selam), i mbështjellë; kohë kjo gjatë
së cilës zakonisht nuk na vinte.’  Me atë
rast  Ebu Bekri tha: ‘Të flijuar për të qof-
shin babai dhe nëna ime. Pasha Allahun,
në këtë kohë atë nuk e ka sjellë tjetër,  për-
pos ndonjë çështje e rëndësishme.’  Aishja
(r. a.) tha: ‘Erdhi i Dërguari (alejhis-

selam) dhe kërkoi leje për të hyrë . Iu
lejua atij dhe hyri brenda.’ I Dërguari (a.
s.) i tha Ebu Bekrit: ’Nxirri jashtë ata që i
ke brenda!’  Ebu Bekri tha: ‘O i dërguar i
Allahut, ata janë familja jote.’ Ai tha:
’Mua më është dhënë leja për emigrim.’
Ebu Bekri tha: ’Të përbetohem,   o i dër-
guari i Allahut, merre njërën kafshë prej
të miave.’ I dërguari i Allahut i tha:  ’Me
çmim?’ (do ta blej prej teje dhe do ta pa-
guaj çmim e kafshës). Aishja tha: ’Kështu
që, të dy u përgatitëm sa më mirë që është
e mundur për këtë udhëtim. Përgatitëm
ushqim në qese. Esma, bija e Ebu Bekrit,
këputi një pjesë prej rripit të saj e me të e
lidhi grykën e qeses. Për këtë veprim që
bëri, ajo u quajt ’Zonjusha e Rripit’. I
dërguari       (a. s.) u nis për tek Aliu, i biri
i Ebu Talibit (r. a.), dhe e urdhëroi që ta
zëvendësonte  atë në Mekë, derisa t’ua
dorëzojë amanetet njerëzve që i kanë lënë
tek i Dërguari (a. s.)”  - për shkak se me-
kasit,  nëse kishin pasuri, për të cilën ki-
shin frikë, ato i linin amanet tek i
Dërguari      (a. s.),  duke e ditur dhe e
njohur  sinqeritetin dhe besnikërinë e tij.

Ebu Bekri e urdhëroi djalin e tij Ab-
dullahun që të dëgjojë atë se çfarë flasin

njerëzit për ta gjatë ditës dhe t’u shkonte
natën e t’ua sillte informacionet. Ndër-
kaq, e urdhëroi Amiir bin Fuhejrën (shër-
bëtorin e tij) që t’i ruajë delet e tij gjatë
asaj dite e më pas,  kur të bjerë muzgu,
t’i sjellë tek ata të dy në shpellë (Theur),
që të ushqeheshin prej qumështit të tyre.
Vajzën e tij, Esmën, e urdhëroi që t’u sil-
lte ushqime të freskëta  për çdo mbrëmje.    

Ka transmetuar Ibnu Is’haku dhe
imam Ahmedi, që të dy ata nga Jahja ibn
Ubad bin Abdulla bin Ez-Zubejri, nga
Esma, bija e Ebu Bekrit, të ketë thënë:
’’Kur u nis i dërguari i Allahut (a. s.), me
të u nis edhe Ebu Bekri. Ky i fundit i
mori me vete të gjitha paratë e veta -
pesë mijë apo gjashtë mijë dërhem.  Ibnu
Is’haku tha: ’Kështu,  ai u nis me gjithë
atë pasuri që kishte.‘  Esma thotë: ’Hyri
te ne gjyshi im Ebu Kahafe, të cilit sytë
i ishin verbuar dhe tha: ’Pasha Zotin, unë
po e vërej që ju ka shkaktuar dhimbje me
atë që i mori të gjitha të hollat me vete.’
I thashë: ‘Jo, aspak, o babai im. Ai na la
neve shumë të mira.’  Vazhdon ajo duke
thënë: ’I mora disa gurë, i vura në vri-
mën që ishte në shtëpi, aty ku babi im i
linte paratë dhe i mbulova me një rrobë.
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Shkruan: Dr. Husein Rizai 

“Vërtet, numri i muajve tek Allahu
është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut,
që prej ditës kur krijoi qiejt dhe Tokën.
Katër prej tyre janë të shenjtë, sipas besi-
mit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes
dëm, duke i shkelur këta muaj! Megjithatë,
luftoni të gjithë kundër idhujtarëve, ashtu
si luftojnë ata të gjithë kundër jush. Ta dini
se Allahu është me ata që ruhen nga gjy-
nahet.” (Teube, 36)

Viti i ri islam, sipas sistemit hënor, llo-
garitet që ka njëmbëdhjetë ditë më pak se
viti kalendarik sipas sistemit diellor dhe ka
filluar të llogaritet prej kohës së hz. Ome-
rit, i cili ishte i pari që vendosi që ky vit ta
ketë fillimin e tij në kohën e shpërnguljes
së Muhamedit (a. s.) nga Meka në Medinë.

Muaji Muharrem shënon fillimin e
vitit të ri islam dhe porosia që do të përfi-
tonim prej këtij muaji do ishte: përgatitja
për Ahiret, ngase “...sa herë që kalon një
kohë, kalon edhe një pjesë e jote“, thoshte
Hasan Basriu. Sa njerëz që njohëm ishin
me ne vitin e kaluar, kurse fillimin e këtij
viti nuk e pritën dot. Shkuan, kurse me
vete morën vetëm atë që punuan.

Si rrjedhojë, Allahu i madhërishëm ka
veçuar njerëz, kohë, ditë, muaj, vende, me
veçori që të tjerët nuk i kanë. Në këtë kon-
tekst, Allahu fuqiplotë veçoi edhe “Ditën e
Ashures”, e cila ka të mira të shumta. 

Muaji Muharrem është paraprirë me
një muaj të shenjtë dhe për çudi, që të dy
në vete ngërthejnë nga një ditë shumë do-
methënëse për Islamin. Nëse muaji Dhu’l
Hixh-xhe, përveç tjerash, kishte edhe
Ditën e Arafatit - që në një formë paraqet
ceremoninë për përmbylljen e fesë islame,
për të na treguar kështu se pas saj më nuk
ka fe dhe rrjedhimisht nuk pranohet asnjë
fe - muaji Muharrem ka ditën e Ashures,
një ditë kjo e cila duke bërë lidhje të pej-
gamberëve ndërmjet vete, paraqet Islamin,
jo vetëm si një fe që përfaqëson të gjithë
pejgamberët, por një fe pos së cilës nuk
është shpallur kurrë fe tjetër.

Fjala “ashura” vjen nga arabishtja
dhe rrjedh nga rrënja “ashr”, që në gjuhën
arabe do të thotë dhjetë. Dita e Ashures
është dita e 10 e muajit Muharrem. Ibn
Abbasi (r. a.) transmeton se i dërguari i Al-

lahut kur erdhi në Medinë, vuri re se he-
brenjtë agjëronin ditën e Ashures. I dër-
guari i Allahut i pyeti ata: “Ç’ditë është kjo
që agjëroni?” Ata iu përgjigjën: “Kjo
është një ditë e madhe, në të cilën Allahu
e shpëtoi Musain dhe popullin e tij dhe e
mbyti Faraonin dhe popullin e tij. Musai e
agjëroi këtë ditë për ta falënderuar Alla-
hun. Edhe ne (prandaj) agjërojmë.” Pas
kësaj përgjigjeje i dërguari i Allahut tha:
“Ne jemi më të denjë dhe më të afërt me
Musain se ç’jeni ju!” Pastaj i dërguari i Al-
lahut edhe vetë agjëroi në atë ditë, edhe
shokët e tij i urdhëroi të agjëronin.

Kjo lidhje nuk ndalet këtu. Ajo ngjitet
lart në majë, derisa mbërrin edhe te pej-
gamberi i Allahut Nuhi (a. s.). Imam Ah-
medi transmeton se Pejgamberi (a. s.) ka
thënë: “Kjo është dita në të cilën është
ndaluar anija e Nuhit në kodër, kështu që
Nuhi (në shenjë falënderimi) e agjëroi atë
ditë”.

E kështu, siç paraqet këtë ndërlidhje
me këta dy pejgamberë të nderuar, kjo
ditë, si datë dhe ngjarje, paraqet po ashtu
edhe një mposhtje e dyfishtë të pabesim-
tarëve: fundosja e mohuesve të popullit të
Nuhit (a. s.) dhe e Faraonit me ushtri të
vet. 

Për më tepër, sipas shumë veprave të
historisë kulturore, në këtë ditë janë përje-
tuar edhe ngjarje të tilla si: pranimi i pen-
dimit pas mëkatit të bërë, nga Ademi (a.
s.), ngritja në qiell i gjallë i Idrizit (a. s.),
mosdjegia nga zjarri e Ibrahimit (a. s.), ba-
shkimi i Jakubit (a. s.) dhe djalit të tij Ju-
sufit (a. s.), shërimi i sëmundjeve të Ejubit
(a. s.), dalja e Junusit (a. s.) nga barku i pe-
shkut, lindja e Isait (a. s.) dhe ngritja e tij
në qiell duke shpëtuar nga vdekja, vrasja e
nipit të të dërguarit të Allahut, djalit të
Aliut (r. a.) - Imam Huseinit (r. a.) në Qer-
bela etj.

Si rrjedhojë, agjërimi në këtë muaj,
duke përfshirë këtu edhe Ditën e Ashures,
është prej agjërimeve vullnetare më të pre-
feruara. Këtë më së miri e shohim te hadi-
thet e Pejgamberit (a. s.), ku thuhet:
”Erdhi Pejgamberi (a. s.) në Medinë pa çi-
futët, duke agjëruar Ditën e Ashures.
Ç’është kjo?- pyeti. Thanë: Kjo është ditë
e mbarë, ditë në të cilën Allahu shpëtoi çi-
futët nga armiku i tyre, kështu që e agjë-

roi këtë ditë edhe Musai.  “Unë kam më
shumë të drejtë tek Musai se ju” - tha Mu-
hamedi (a. s.), kështu që e agjëroi dhe ur-
dhëroi të agjërohej“. Për atë shkak
Pejgamberi (a. s.) e agjëroi këtë ditë dhe
kur ishte pyetur se ”cili namaz është më
me vlerë pas atyre të obliguarave, tha: na-
mazi i natës; cili agjërim është me i mirë
pas atij të Ramazanit, tha: agjërimi në
muajin e Allahut, të cilin e quani Muhar-
rem.“ 

Si do të agjërohet dita e Ashures: Tran-
smetohet nga Ibni Abasi (r. a.) se Pejgam-
beri (a. s.), pasi që kishte filluar të agjërojë
ditën e Ashures, Sahabët i thanë: ”Këtë
ditë e madhërojnë çifutët dhe të krishte-
rët”, ndërsa Pejgamberi (a. s.) u tha: “Ag-
jëroni ditën e Ashures dhe dalloni
agjërimin nga çifutët, duke agjëruar një
ditë para saj ose një ditë pas saj.“ Nga ky
hadith i Pejgamberit (a. s.) qartazi na bëhet
me dije se është mustehab që ditës se
Ashures t’i bashkëngjitet dita e 9 ose dita
e 11 e muajit Muharrem, me qëllim që në
ibadetet tona të mos përngjajmë  me ithta-
rët e feve tjera.

Këto çaste janë vërtet një rast i volit-
shëm për besimtarët myslimanë që t’u
falen gjynahet dhe të hedhin hapa të rën-
dësishëm drejt përmirësimit. Ajo është një
mundësi e rëndësishme për njeriun, sepse
gjen rastin për t’iu lutur e për ta përmendur
Allahun fuqiplotë, të mendojë rreth të me-
tave dhe gabimeve, si dhe të pendohet për
mëkatet që i ka bërë (qoftë edhe duke i pri-
shur qetësinë shpirtërore ndokujt).

Le të jetë si shkas kjo ditë, për t’i
afruar ata që i kemi larguar, për ta edukuar
veten tonë duke agjëruar dhe të jemi be-
snik ndaj parimeve dhe udhëzimeve të
Zotit dhe të dërguarit të Tij. 

Dita e Ashures

KALENDAR: 28 GUSHT 2020

Një ditë që bën lidhjen e pejgamberëve ndërmjet vete dhe që e paraqet
Islamin jo vetëm si një fe që i përfaqëson të gjithë pejgamberët, por si

një fe pos së cilës nuk është shpallur kurrë fe tjetër.

Shkruan: Sulejman Mehazi

Ashurja cilësohet si ëmbëlsira më
e vjetër në botë. Ashurja përgati-
tet me zierjen e grurit, fasules, qi-

qrave, kajsisë, fikut, bishtajave dhe
thelpinjve të ndryshëm (si: arra, lajthi
etj.). Ndryshe njihet edhe si “Pudingu i
Nuhit (Noas)”. Sipas një besimi të gjerë,
pejgamberit Nuh, pas tufanit, ushqimet
që kishte marrë me vete kishin filluar t’i
mbaronin. Të gjitha harxhet që kishin
mbetur në arkë,  i mblodhën në një kazan
dhe i gatuan si çorbë, duke nxjerrë kështu
në shesh ashuren. Sipas kalendarit islam,
muaji Muharrem është muaji i Ashures
dhe dita e 10-të e këtij muaji njihet si dita
e Ashures.

RECETA E GATIMIT TË ASHURES

Si fillim, le të radhisim harxhet që na
nevojiten për të gatuar ashuren: 2 gota uji
me grurë; 3 gota uji me sheqer; gjysmë
gote uji me fasule (groshë); gjysmë gote
uji me qiqra; gjysmë gote uji me lajthi;
gjysmë gote uji me rrush të thatë; 4 fiq të
thatë; 4 kajsi të thata; për zbukurim: ka-
nellë; arra; kokrra shege të qëruara.

Ashurja gatuhet kështu: Grurin, fa-
sulen dhe qiqrat i lëmë në ujë që një natë
më parë. Të nesërmen grurin e ziejmë
me tre litra ujë, deri sa të zbutet. Në të
njëjtën mënyrë ziejmë edhe fasulet dhe
qiqrat. Pastaj ato ia shtojmë tenxheres
ku zihet gruri dhe i lëmë të valojnë edhe
për një kohë. Më pas i shtojmë sheqerin
dhe rrushin e thatë,  të cilin e kemi larë.
Më pas i shtojmë fiqtë dhe kajsitë e
prera në copa të vogla.  Pasi të ketë va-
luar edhe 5 minuta të tjera,  së fundi i
shtojmë edhe lajthitë, i trazojmë dhe e
mbyllim zjarrin.

Ashuren e ndajmë nëpër tasa teksa
është ende e ngrohtë. Pasi të jetë bërë e
vakët, e zbukurojmë me arra, kanellë dhe
kokrra shege. Ju bëftë mirë!

HISTORIKU 

Në lidhje me historikun e Ashures
thuhet që Aishja (Allahu qoftë i kënaqur
me të!) ka thënë: “Dita e Ashures agjëro-
hej në kohën paraislame. Kurejshët e ag-
jëronin ditën e Ashures para Islamit.
Edhe Pejgamberi (paqja qoftë mbi të!) e
agjëronte këtë ditë në kohën paraislame
dhe kur shkoi në Medinë, ai e agjëroi atë
ditë dhe urdhëroi agjërimin e saj. Kur u
obligua Ramazani, Pejgamberi (paqja
qoftë mbi të!) tha: ‘Kush të dojë, ta agjë-
rojë atë (Ashuren) dhe kush të dojë ta lë
(të mos e agjërojë Ashuren).  Kështu që
me obligimin e Ramazanit, kush donte, e
agjëronte  (Ashuren) dhe kush donte, nuk
e agjëronte.”

Dijetarët myslimanë mendojnë një-
zëri se agjërimi i Ashures është i pëlqye-
shëm, bazuar në argumentet ligjore
përkatëse islame. Agjërimi i ditës para
Ashures: Pëlqehet agjërimi i ditës para
Ashures bazuar në thënien profetike: ‘Në
vitin e ardhshëm – inshee (në dashtë) Al-
lahu – do ta agjërojmë ditën e nëntë.”
Grada më e pakët: të agjërohet vetëm dita
e dhjetë (Ashurja). Grada më e lartë: të
agjërohet bashkë me të edhe dita e nëntë.

PIKËLLIMI PËR IMAM HUSEININ

Dita e Ashures më së shumti është
festë e tarikateve islame dhe festohet
nëpër teqe anekënd botës. Në ditën e

Ashures të vitit 61 hixhrij (680 diellor),
në një tragjedi pikëlluese, në Qerbela vri-
tet Husejn ibn Ali ibn Ebi Talibi (Allahu
qoftë i kënaqur me të!), shkëlqesia e të
rinjve-banorë të Xhenetit, nipi i të dër-
guarit të Allahut (paqja qoftë mbi të!),
biri i Fatime Zahrasë [Fatimes së lulë-
zuar, bijës së Profetit] (Allahu qoftë i kë-
naqur me të!), një prej krerëve të
sahabëve dhe dijetarëve islamë. Bashkë
me Husejnin vritet edhe një numër i
madh i fëmijëve dhe familjarëve të shtë-
pisë së tij fisnike.

Vrasja e Imam Huseinit (Allahu qoftë
i kënaqur me të!) është pa dyshim një
tragjedi e madhe që e goditi ummetin (ba-
shkësinë islame), siç ishte goditur me një
tragjedi më të madhe se kjo kur u vra
Umer ibn Khatabi dhe Ali ibn Ebi Talibi
(Allahu qoftë i kënaqur me ta!), apo edhe
më parë - kur kishte ndërruar jetë pej-
gamberi Muhamed (paqja qoftë mbi të!).
Pra, dhjetë ditët e para të muajit Muhar-
rem janë ditë pikëllimi nëpër të gjitha te-
qetë e tarikateve islame, për hir të
sakrificës së Imam Huseinit me familjen
e tij. Gjatë këtyre dhjetë ditëve të muajit
Muharrem, deri në ditën e fundit të Ashu-
res, teqetë mbajnë zi e nuk lejohen as
ahengjet, gëzimet, fejesat, dasmat e mar-
tesat të bëhen gjatë këtyre dhjetë ditëve
të muajit Muharrem. 

(Autori është profesor dhe krijues
nga Tetova)

Kuptimi, përgatitja
dhe historiku i Ashures

Ndryshe njihet edhe si “Pudingu i Nuhit (Noas)”
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Myftinia e Dibrës është or-
gani qendror i Bashkësisë
Fetare Islame të Republi-
kës së Maqedonisë së Ve-

riut në qytetin e Dibrës, e cila funksionon
konform Kushtetutës së BFI-së dhe nor-
mave tjera juridike të saj dhe të vetë shte-
tit. Ndonëse juridikisht ka qenë pjesë e
Bashkësisë Islame qysh në vitin 1912,
mirëpo shpirtërisht dhe intelektualisht
deri në Luftën e Dytë Botërore, madje
edhe më vonë, ka qenë e lidhur me pleja-
dën e hoxhallarëve shqiptarë që u arsi-
muan dhe vepronin në Shqipëri.

Myftinia kujdeset për organizimin e
jetës fetare-islame, për ndërtimin, mi-
rëmbajtjen dhe menaxhimin e xhamive
dhe objekteve tjera fetare, për mirëm-
bajtjen e varrezave, për menaxhimin me
vakëfet etj. Myftinia i mirëmban varrezat
kryesisht me kontribut të mërgimtarëve,
të cilët janë rregullt dhe shumë të kujde-
sshëm. Myftinia ka disa lokale afariste,
të cilat i ka dhënë me qira. Po ashtu, me-
naxhon edhe me Pazarin e Qytetit dhe me
shumë prona të tjera të vakëfeve që i ta-
kojnë kësaj myftinie. 

Myftinia e Dibrës shtrihet në territo-
rin e Komunës Dibër, në komunën Qen-
dër Zhupë dhe në komunën e Mavrovës
dhe Rostushës. Duke marrë parasysh po-
zitën gjeografike të qytetit, Myftinia e Di-
brës së Madhe e ka pasur patjetër që
paralel me qytetet e Maqedonisë, të vë ra-
porte të forta edhe me Shqipërinë, veça-
nërisht me Myftininë e Dibrës (të
Peshkopisë), me të cilën vazhdon të ketë
një bashkëpunim të shkëlqyer në shumë
rrafshe, si në atë kadrovik, profesional
dhe human. 

Fatmirësisht, hoxhallarët dibranë,
madje të gjithë qytetarët dibranë, kanë
një kulturë të veçantë fetare të gërshetuar
me atë kombëtare, sepse hoxhallarët dhe

bijtë e këtij qyteti kanë qenë organizatorë
dhe bartës të shumë proceseve mbarë-
kombëtare shqiptare, si në Shqipëri, ashtu
edhe në Jugosllavi apo Maqedoni, si p.sh.
Haxhi Vehbi Dibra, Haki Sharofi,
Hafiz Sherif Langu, Faik Vildan Dibra
etj. 

Vetëdija e lartë qytetare dhe fetare e
popullatës dibrane bëri që hoxhallarëve
t’u jepen shumë detyra sociale, fetare,
bile deri tek ato politike, gjë e cila nuk
është karakteristikë e shumë qyteteve të
tjera. 

Momentalisht Myftinia e Dibrës po
krijon një strategji të re pune, sepse bën
përpjekje të fokusohet në zhvillimin
shkencor dhe pajisjen me literaturë fetare
që u përgjigjet nevojave të kohës; jo të
blejë apo të luajë rolin e spektatorit në
sferën e botimeve, por të marrë rolin e vet
dhe të jetë protagonist i kësaj sfere shumë
të rëndësishme.  Një ndër projektet e
kësaj sfere janë ligjëratat e studiuesit
Numan Ali Han, të cilat janë përkthyer
nga gjuha angleze, janë emetuar në tele-
vizionet lokale dhe tani pritet të botohen
edhe në libër të veçantë. 

XHAMITË DHE MEJTEPET

Xhamia llogaritet shtëpi e Zotit dhe
është objekti i parë që përfaqëson jetën
organizative të myslimanëve në një vend
të caktuar. Sipas këtij përkufizimi, jeta
organizative islame në qytetin e Dibrës
daton që në vitin 1467, sepse atëherë
është ndërtuar xhamia më e vjetër në këtë
qytet, e quajtur Xhamia e Hynqarit
(Xhamia e Mbretit), e ndërtuar drejtpër-
drejt me urdhër të sulltan Mehmet Fati-
hut të Dytë. Kjo xhami ende është në
gjendje të mirë, ka minare, është e rre-
thuar me varreza të periudhës osmane të
mirëmbajtura dhe ka edhe një tyrbe të

hapur. Kjo xhami është rinovuar disa
herë, por ende e mban formën origjinale
të saj.

Institucioni i Myftinisë i ka në kon-
troll të plotë të gjitha xhamitë e qytetit.
Të gjitha xhamitë funksionojnë sipas Ku-
shtetutës së Bashkësisë Fetare Islame,
janë në shërbim të plotë për xhematin dhe
e ndjekin shkollën juridike hanefite, e cila
ka qenë pjesë e manifestimit juridik fetar
për shekuj me radhë. 

Myftinia e Dibrës në juridiksionin e
saj ka 30 (tridhjetë) xhami: 7 në qytet dhe
të tjerat nëpër fshatra. Qyteti i Dibrës hi-
storikisht njihet si “Dibra e Madhe me 7
minare”. Ndonëse qyteti një kohë nuk i
pati shtatë xhami, sepse ato u rrënuan dhe
u tjetërsuan nga sistemi komunist famë-
keq, mirëpo që nga viti 2009 e këtej, për-
katësisht me ndërtimin e Xhamisë së
Myftiut, Dibrës iu rikthye i njëjti epitet. 

Dy xhami janë karakteristike për qy-
tetin e Dibrës: e para është Xhamia e
Sulltan Mehmet Fatihut II, e njohur si
Xhamia e Hynqarit, e cila është ndër-
tuar vetëm katërmbëdhjetë vjet pas mar-
rjes së Stambollit; dhe e dyta është
Xhamia e Myftiut (Xhamia e Sahat-
Kullës), ku paralelisht me të është ndër-
tuar edhe një kullë e sahatit, njësoj si ajo
e Tiranës, për ta mishëruar lidhshmërinë
e dibranëve me Shqipërinë në përgjithësi
dhe me Tiranën në veçanti. Pra, janë dy
xhami: njëra reflekton rrënjët autentike
islame të dibranëve dhe tjetra autoktoninë
kombëtare shqiptare. 

Po ashtu, Xhamia e Teqesë, apo siç
njihet ndryshe edhe si Xhamia e Re,
është një ndër ato pak xhami që u ndër-
tuan në qytet gjatë periudhës më të ashpër
të sundimit komunist, përkatësisht në
vitet shtatëdhjetë të shekullit XX. Në atë
kohë edhe mund të ndërtohej ndonjë
xhami nëpër fshatra, por nëpër qendrat e

qyteteve ishte pothuajse e pamundur. Fat-
mirësisht, për ndërtimin e kësaj xhamie
kanë vepruar edhe funksionarët dibranë
të asaj kohe, të cilët me mençuri të dal-
luar kanë arritur ta legjitimojnë dhe ta le-
jojnë ndërtimin e kësaj xhamie. 

Në vitin 1913 në fshatin Krifcë,
shumë afër qytetit të Dibrës, okupatori
serb ka shkatërruar një xhami shumë të
vjetër dhe një medrese pranë saj. Menjë-
herë pas shkatërrimit ajo është mbuluar,
prandaj me kalimin e kohës dhe me ndër-
rimin e gjeneratave vendi i saj ishte har-
ruar. Në vitin 2017, gjatë ndërtimit të një
rruge rurale përqark fshatit, janë gjetur
themelet e minares. Pastaj, me iniciativë
të fshatarëve, ajo xhami u rindërtua dhe
themelet mbetën po ato të njëjtat. Përveç
këtij fshati, viteve të fundit pothuajse të
gjithë fshatrat filluan t’i rindërtojnë xha-
mitë, edhe pse në to nuk jetonte më asnjë
familje e vetme. 

Gjithashtu, duhet zënë në gojë një
fakt tjetër shumë të rëndësishëm për
Xhaminë e Ndër Mëhallës, e cila mo-
mentalisht është shndërruar në kishë. Të
dhënat gojore thonë se ajo është shndër-
ruar në kishë gjatë sundimit bullgar në
qytetin e Dibrës, afërsisht në vitet 1915-
1919. Sot ka disa familje dibrane që pre-
tendojnë se aty kanë (apo kanë pasur) të
varrosur anëtarë të familjes së tyre, në
varrezat që kanë qenë pranë kësaj xha-
mie. Po ashtu, familjet që kanë banuar në
atë mëhallë çezmën pranë saj e kanë
quajtur si Çezma e Xhamisë.

Një veçori tjetër e xhamive të qytetit
të Dibrës është se të gjitha xhamitë e
ndërtuara pas rënies së Perandorisë
Osmane janë ndërtuar vetëm me kontri-
but të dibranëve të vendlindjes dhe të
atyre që janë në mërgatë. 

Sot të gjitha xhamitë janë të restau-
ruara, funksionale dhe në shërbim të
plotë për besimtarët. 

Pothuajse çdo xhami ka pasur edhe
mejtepin e vet, mirëpo në vitet e fundit u
ndërtua një shkollë (mejtep) i veçantë në
xhaminë e lagjes Konjarë, e cila e mbu-
lon gjithë qytetin. 

AKTIVITETI FETAR, SOCIAL DHE
HUMAN

Myftinia e Dibrës pareshtur ka ve-
pruar dhe vepron në ngritjen e vetëdijes
fetare te qytetarët e saj. Çdoherë është
kujdesur që mësimet kuranore dhe profe-
tike t’i plasojë te popullata dhe në këtë
mënyrë t’i udhëzojë në rrugën e Zotit dhe
t’i pengojë prej punëve dhe dukurive de-
vijuese. Aktiviteti fetar është shtrirë në
shumë sfera: në xhami, në rrugë, në me-

Aty ku reflekton 
autoktonia shqiptare...

RAPORT NGA MYFTINIA E DIBRËS SË MADHE

Qyteti historikisht njihet si “Dibra e Madhe me 7 minare”, ndonëse nuk i pati në çdo kohë shtatë
xhami, sepse ato u rrënuan dhe u tjetërsuan nga sistemi komunist famëkeq. 
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xhlis, në dasmë, në mort, në gëzim e në
hidhërim. Fokusi kryesor i kuadrit fetar
ka qenë morali islam, por nuk kanë mun-
guar mësimet e besimit dhe të hallallit e
të haramit. Bile edhe sot Myftinia anga-
zhohet maksimalisht për të gjetur mjetet
dhe mekanizmat e kohës për të përçuar
mësime islame te të rinjtë dhe të rejat di-
brane. 

Në sytë e dibranëve Myftinia njihet si
vendi ku derti gjen dermanin e duhur, pa-
varësisht natyrës së dertit. Fokusi i kua-
drit fetar ka qenë dhe vazhdon të jetë
edhe në sferën sociale, sepse ata janë të
vetëdijshëm se mësimet islame aq sa kuj-
desen për të drejtën e Zotit, po aq kujde-
sen edhe për të drejtën e robit, prandaj
hallet dhe dertet sociale, qofshin ato fa-
miljare, fqinjësore, shoqërore apo ba-
shkëshortore, janë zgjidhur dhe
vazhdojnë të zgjidhen në derën e quajtur:
Myftinia e Dibrës së Madhe. Kuadri
fetar, njësoj si në të kaluarën, bile edhe
me intensitet më të lartë, vepron për mi-
rëqenien sociale të popullit të Dibrës. 

Dera e parë ku mund të trokitej apo të
trokitet për humanizëm është pikërisht
dera e Myftinisë. Pa mos u thelluar në të
kaluarën, mjafton të përmendet huma-
nizmi i dibranëve të diasporës amerikane
dhe evropiane, i cili (humanizëm) u
derdh në qytetin e Dibrës përmes derës së
Myftinisë, sepse aty gjenin besimin, ve-
çanërisht gjatë periudhës së pandemisë,
gjatë Ramazanit dhe në Bajramin e Kur-
banit. Myftinia e Dibrës në bashkëpunim
me mërgimtarët dhe me institucionet ven-
dore ka qëndruar vazhdimisht pranë so-
frës së çdo dibrani nevojtar. Po ashtu,
Myftynia është treguar humane edhe ja-
shtë qytetit të Dibrës, përkatësisht me ra-
stin e tërmetit në Shqipëri, të
përmbytjeve në Hasanbeg më herët etj.
Po ashtu, çdoherë ka qenë kontribuuese
në mbarëvajtjen e Medresesë Isa Beu dhe
të Fakultetit të Shkencave Islame. 

ANGAZHIMI GJATË RAMAZANIT

Nga gjithë ajo që u tha, duam të ve-
çojmë disa gjëra në Myftininë e Dibrës,
sepse ato janë të veçanta dhe specifike
për të: ndër to protokolli i pashkruar di-
bran i muajit të Ramazanit. 

Ashtu si në shumë treva shqiptare,
edhe në qytetin e Dibrës feja islame u
përqafua pothuaj nga të gjithë qytetarët
qysh në shekujt XV-XVI. Që atëherë e
deri sot janë kultivuar tradita të ndry-
shme, të cilat lidhen me elementin fetar-
islam - çdoherë duke ruajtur autoktoninë
shqiptare. Pothuajse në të gjitha ibadetet
fetare-islame, të cilat janë ngritur edhe

në nivelin e traditës dibrane, përveç thel-
bit të ibadetit, atyre u është dhënë edhe
nuanca tradicionale shqiptare dibrane. 

Në mesin e këtyre ibadeteve, të for-
mësuara në tradita, është edhe manife-
stimi  i muajit të Ramazanit, për të cilat
do të bëjmë fjalë më gjerësisht. 

Muaji i Ramazanit ka një rend të cak-
tuar për çdo qytetar dibran, secili e di se
si do ta kalojë muajin e Ramazanit, çdo
ditë e ka mirë të organizuar paraprakisht. 

Ndonëse jashtë Ramazanit nuk janë të
gjithë në një nivel sa u përket ushtrimit të
ibadeteve fetare, si namazi, leximi i Ku-
ranit etj., megjithatë çdo familje dibrane,
pa marrë parasysh fetarisë që ka, përgati-
tet për ta pritur këtë mysafir të Zotit të
Madhërishëm. 

Myftinia e Dibrës para çdo Ramazani
merr iniciativa për inkurajimin dhe traj-
nimin e kuadrit fetar, që gjatë gjithë mua-
jit të jenë në gatishmëri për t’i shërbyer
xhematit sipas nevojave dhe traditave
vendore. Përveç kësaj, qyteti i Dibrës va-
zhdimisht i ka angazhuar të gjithë nxënë-
sit dhe studentët e fesë që gjatë këtij
muaji të jenë aktivë dhe të fitojnë përvojë
të dyanshme. Po ashtu, edhe shërbyesit
fetarë: imamët, hatibët, myezinët etj., të

gjithë kanë qenë dhe janë të kujdesshëm
dhe të përpiktë në respektimin e direkti-
vave të dhëna nga Myfninia, të edukuar
dhe shërbyes për çdo obligim tjetër ndaj
xhematit. 

Xhamitë e qytetit vazhdimisht kanë
mbajtur vijën tradicionale të manifestimit
të muajit të Ramazanit. Përveç ibadeteve
të cilat çdoherë janë kryer sipas shkollës
juridike hanefite, siç është e përcaktuar
me Kushtetutën e Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, po ashtu edhe shumë veprime
tjera para dhe pas namazit, të cilat janë
njohur historikisht në qytet, kuadri fetar
përpiqet që t’i kryejë në formë të për-
piktë. 

Ajo që bie në sy në këtë qytet, gjatë
këtij muaji - gjë e cila e dallon nga qyte-
tet tjera - është namazi i iqindisë. Qysh
në ditën e parë të Ramazanit dhe deri në
ditën e fundit, namazi i iqindisë falet
vetëm në xhaminë kryesore, kurse në
xhamitë tjera jo. Në këtë xhami, para na-
mazit të iqindisë këndohet mukabele për
shpirt të Muhamedit (a. s.) nga shtatë
imamët e xhamive të qytetit dhe e cila
përfundohet në Natën e Kadrit, me dua të
përbashkët, ku marrin pjesë një numër i

madh i besimtarëve dibranë. Megjithatë,
bukuria e namazit të iqindisë gjatë mua-
jit të Ramazanit në këtë qytet nuk për-
fundon këtu - pas çdo namazi (të
iqindisë) mbahet një ders-nasihat prej
myftiut të qytetit, apo prej një imami tje-
tër të autorizuar nga vetë myftiu. Kjo lig-
jëratë zakonisht nuk zgjat më shumë se
15 (pesëmbëdhjetë) minuta dhe kryesisht
trajton probleme me të cilat ballafaqohen
vetë qytetarët. Mendohet se tradita e der-
sit-nasihatit pas namazit të iqindisë ka
mbetur si trashëgim i huzur-derslereve që
janë mbajtur në oborr të sulltanit në ditët
e Ramazanit. 

Namazi i teravisë falet në të gjitha
xhamitë.  Para namazit të teravisë në çdo
xhami tregohet vazi-nasihati prej imamit
të xhamisë. Duke pasur parasysh edhe
strukturat e ndryshme të xhematit, ko-
hëzgjatja e namazit të teravisë zakonisht
është prej 45 deri 50 minuta, duke i re-
spektuar të gjitha normat e domosdoshme
(kushtet) për një namaz të mirëfilltë, por
as për të mos i ngarkuar të pamundurit,
të cilët krahas dobësive fizike, u janë
drejtuar shtëpive të Zotit. Madje, edhe sa-
lavatet dhe tekbiret pas selamit gjatë te-
ravive janë të njohura tradicionalisht dhe

Xhamia e Hynqarit (Xhamia e Mbretit) Xhamia e Myftiut (Xhamia e Sahat-Kullës)
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këndohen bashkërisht nga gjithë xhemati. 
Kur jemi tek aktivitetet fetare gjatë

muajit të Ramazanit, duhet theksuar se në
qytetin e Dibrës nuk janë anashkaluar
edhe nënat, motrat dhe bijat myslimane.
Ato historikisht kanë qenë pjesëmarrëse
në faljen e namazit të teravisë me xhemat.
Madje, në kohën e monizmit, kur ushtrimi
i fesë ishte i kufizuar, nënat dhe motrat
myslimane ishin ato që fenë e ruajtën me
fanatizëm brenda familjes dibrane. Kë-
shtu, gjatë muajit të Ramazanit, Myftinia e
Dibrës tradicionalisht çdo ditë të diel dhe
çdo natë të shënuar organizon ligjërata fe-
tare vetëm për besimtaret myslimane.
Efekti i këtyre ligjëratave është dhe ka
qenë shumëdimensional, veçanërisht gjatë
periudhës së komunizmit. Nga pamundë-
sia e prezencës së disa burrave nëpër
xhami, të shtypur nga sistemi, dërgonin
gratë dhe fëmijët, të cilat pastaj bëheshin
mësuese fetare të familjeve dibrane. 

Duke pasur parasysh se kohëve të
fundit një rol të rëndësishëm në shoqëri
luajnë edhe mediat, Myftinia e BFI-Dibër
gjatë muajit të Ramazanit përpiqet që t’i
shfrytëzojë të gjitha mediat lokale, për t’u
paraqitur diçka më shumë nga mësimet
fetare dhe kultura e përgjithshme islame.

KULTURA QYTETARE NË MUAJIN E
AGJËRIMIT 

Krahas ibadeteve të cituara më lart,
fryma e Ramazanit reflekton në të gji-

tha poret e qytetit: në familje, në sho-
qëri, në punë, në gëzim, në hidhërim etj.

Iftari në shumë vende të botës njihet
vetëm si ushqim që hahet pas agjërimit
të një dite të plotë, por në qytetin e Di-
brës sofra e iftarit llogaritet edhe si me-
xhlis ku bashkohet familja, shoqëria
dhe farefisnia. Kjo sofër të hidhëruarit i
pajton, të larguarit i afron, të mërziturit
i gëzon, të vetmuarit i shoqëron etj. Nuk
ka familje dibrane në të cilën nuk shtro-
het iftar, pavarësisht a agjëron një anë-
tar i familjes, dy apo të gjithë anëtarët e
familjes. 

Gjithashtu, çdo dibran e ka obligim
që një iftar ta hajë tek çdo farefis dhe
një ta shtrojë për çdo farefis. Është ab-
surde të kalohet Ramazani pa ngrënë
një iftar te vëllai, motra, xhaxhai, daja,
halla, tezja, kushëriri etj. Pra, në një
mënyrë Ramazani në qytet ka amorti-
zuar shumë probleme dhe ka zgjidhur
shumë zënka familjare. Ndoshta afrimi
në sofrën e iftarit fillimisht ka qenë for-
malisht, për të mos e kuptuar bota pro-
blemin familjar, por vetë afrimi njëri me
tjetrin pastaj, ka rezultuar me afrimin
edhe të zemrave. 

Është për t’u përmendur ambienti i
cili formohet në qytet gjatë muajit të
Ramazanit, ku me agjëruesin solidari-
zohet edhe i sëmuri, edhe fëmija, edhe
plaku etj.; bile, edhe anëtarët e feve të
tjera, kryesisht maqedonasit, të cilët
asnjëherë nuk hanë e nuk pinë në publik

gjatë Ramazanit - e gjitha për respekt të
myslimanëve. 

Në kohën e iftarit qytetin e Dibrës e
mbulon një qetësi absolute, sepse nuk e
shikon askënd nëpër rrugë - të gjithë
janë kthyer pranë familjeve të tyre, pa-
varësisht nëse agjëron ose jo. 

Dita e një agjëruesi në Dibër nuk
mund të kalojë pa u takuar me një shok,
me një dashamir apo familjar, me të
cilin do të qajë një hall apo një dert. 

Në këtë muaj mëshire dhe solidari-
teti qytetarët dibranë, të cilët jetojnë në
Dibër dhe në diasporë, vazhdimisht e
shtrijnë dorën e ndihmesës për të gjithë
të varfrit e qytetit. 

Manifestimi i muajit të Ramazanit në
qytetin e Dibrës nuk përbën një punë të
vështirë, sepse të gjithë qytetarët fun-
ksionojnë brenda një protokolli të deta-
juar tradicional, i cili në asnjë mënyrë
nuk guxon të shpërfillet, duke filluar nga
ushqimet tradicionale të veçanta për këtë
muaj, të cilat përgatiten prej më parë,
deri te ngrohtësia shpirtërore familjare,
shoqërore dhe qytetare që fitohet gjatë
këtij muaji. 

Veçori tjetër e Myftinisë së Dibrës
së Madhe, thonë aty, është se ajo çdo-
herë ka qenë djep i hoxhallarëve të dal-
luar në historiografinë fetare dhe atë
kombëtare, për të cilët do të duhet të fli-
tet në mënyrë të veçantë, herëve të tjera.

Përgatiti: Ekipi i “Hënës së Re”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nga ajo që u tha gjer më tani,  ku-

ptojmë se: a) ka tradita të cilat sheriati i 
ka miratuar;  b) ka tradita të cilat sher-
iati i ka anuluar; c) ka tradita të cilat 
Islami nuk i ka qartësuar detajisht, por 
ka sinjalizuar (aluduar) për to; thënë më 
qartë:  e ka lënë derën e Ixhtihadit hapur 
dhe për traditat e reja, mbetet që ato t’i 
krahasojmë me rregullat dhe parimet e 
përgjithshme të Sheriatit islam dhe,  
nëse ato tradita të reja përputhen me 
Sheriatin islam,  atëherë pranohen; nëse 
nuk përputhen, refuzohen.  

 
NUK KA ÇËSHTJE TË RE PA 

VENDIM TË ALLAHUT (XH. SH) 
 
Për traditat e reja,  të cilat Islami nuk 

i ka qartësuar detajisht, por ka aluduar 

tek to, kemi mendimin unanim të dijeta-
rëve se nuk ka çështje të re pa vendim të 
Allahut (xh. sh).  Ky vendim ose mund 
të jetë i qartë, ose me aludim, i detajizu-
ar ose i përgjithshëm, tekst ose dome-
thënie. 

1 Mendimin e  tyre se ‘nuk ka ngja-
rje pa vendim të Allahut (xh.sh)’ e ba-
zojnë në disa ajete kuranore: 

               
                   

      
“…Ne nuk kemi harruar asgjë në 

Librin Tonë…” 
               
               
              

  

“…Ne ta zbritëm ty Librin, si 
shpjegim për çdo çështje...” 

              
         

“Në këtë Kuran, Ne u shpjegojmë 
njerëzve gjithfarë shembujsh…”   

            
               

“Sigurisht,  në këtë Kuran Ne u 
kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj 
shembulli…” 

            
                     

  
“Pa dyshim, në këtë Kuran Ne u 

kemi sjellë njerëzve gjithfarë 
shembujsh…” 

Gjithashu, Imam Shafiu ka thënë: 
“Nuk ka asnjë ngjarje të re të mos ketë 

Aspekti i pranimit 
dhe i refuzimit

TRADITA DHE ISLAMI (3)

Shkruan: Memed Memedi
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në Kuran argument se si të udhëzohesh 
në të.” Disa dijetarë janë shprehur: S’ka 
gjë që nuk mund të nxirret nga Kurani, 
për atë që Allahu i ka dhënë mundësi të 
kuptojë.2  

Dijetarët e shkencës së Usuli fik’hut  
janë në një mendim të përbashkët për 
katër burime të legjislacionit islam: Ku-
ranin, traditën e Pejgamberit (alejhis-
selam), konsensusin dhe analogjinë - të 
mbështetura në këto dyja ose në njërën 
prej tyre. Imam Shafiu ka thënë: “Ditur-
ia arrihet me njohjen e Kuranit, të tradi-
tës pejgamberike, të konsensuesit dhe të 
analogjisë.”  Ai gjithashtu ka thënë: 
“Çdo gjë që i bie myslimanit, ka një 
vendim të detyrueshëm; ose, thënë ndr-
yshe, ka një domethënie të pranishme. 
Si e tillë, nëse ka një dispozitë të qartë, 
ai duhet ta ndjekë; e nëse nuk ka një të 
tillë, kërkohet domethënia e saj nëpër-
mjet ixhtihadit; ixhtihadi është vetë 
analogjia.”3 

Mendojmë se është mirë të preket 
edhe një segment në lidhje me këtë temë 
se: lënia e diçkahit nga Pejgamberi 
(alejhis-selam) nuk është argument se 
ajo ndalohet deri sa të vijë një argument 
tjeter që e ndalon atë.  

Mund të themi se atë vepër që Pej-
gamberi (alejhis-selam) e ka lënë me 
qëllim, ajo nuk është vepër e obliguar, 
por mund të jetë haram, mekruh, ose 
mubah; mund  të jetë edhe mustehab. 

Në vendin tonë kemi shumë tradita 
të cilat në kohën e Pejgamberit (alejhis-
selam) nuk janë kryer, por kjo nuk do të 
thotë se këto tradita janë të ndaluara, 
sepse një traditë e re mund të përputhet 
me sheriatin dhe e njëjta mund të jetë 
mubah ose mund të kundërshtohet me 
sheriatin dhe të jetë haram. 

 
DISA NGA TRADITAT E 

TETOVËS 
Në këtë kapitull kemi për qëllim që 

t’i cekim disa tradita aktuale në Tetovë 
me rrethinë, ku në realitet ato janë sunn-
ete, por njihen si tradita dhe këto sunn-
ete që njihen si tradita, do të mundohe-
mi që të njëjtat t’i argumentojmë se janë 
prej sunneteve. 

Në Tetovë me rrethinë, por edhe më 
gjerë, janë të përhapura shumë tradita.  

Në vazhdim,  sa për ilustrim, do të cek-
im vetëm prej tyre: mevludi; synetimi; 
kelimet; leximi i Kuranit për të vdeku-
rin; tallkini; vizita te familjarët e të vde-
kurit; vizita e të sëmurit; përshëndetja 
për dore pas faljes së namazit; ngritja 
në këmbë për personin që vjen; dhikri 
dhe duaja pas faljes së namazit; hapja e 
aktiviteteve me leximin e Kuranit; mu-
kabelja; aktivitete për hafizat e Kuranit; 
falja e namazit të teravisë me hatme... 

Gjatë shqyrtimit të këtyre temave do 
të mundohemi që të jemi sa më konciz: 

 
a) Mevludi 
Është bërë traditë në vendin tonë të 

këndohet mevlud kur lind ndonjë fëmi-
jë, me rastin e datës së lindjes së Pej-
gamberit (alejhis-selam), në ceremoni të 
ndryshme fetare etj. Në vazhdim do të 
mundohemi të sjellim disa argumente se 
mevludi është prej traditave të mira. 

Ata dijetarë që nuk e lejojnë mevlu-
din dhe e konsiderojnë se është bidat 
(risi), ata risinë nuk e ndajnë në risi të 
mirë dhe të keqe; ata bidatin e konside-
rojnë si një të vetme të keqe. Kurse shu-
mica e dijetarëve bidatin (risinë) e ndaj-
në në risi të mirë dhe në risi të keqe. 

Mund të themi se mevludi është një 
traditë e mirë,  për shkak se në të për-
mendet historia e Pejgamberit (alejhis-
selam),  dërgohen salavate për Pejgam-
berin (alejhis-selam) etj. 

Përderisa Allahu (xh. sh.) na urdhë-
ron që të dërgojmë salavate për Pejgam-
berin (alejhis-selam),  atëherë pse të jetë 
e keqe diçka që bëhet sebep  (shkak) për 
dërgimin e salavateve?! 

Në suren Ahzab, në ajetin 56, Allahu 
(xh. sh.) thotë: 

               
       . 

 “Është e vërtetë se Allahu dhe en-
gjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë 
Pejgamberin. O ju që keni besuar, ma-
dhërojeni, pra, atë (duke bërë salavatë) 
dhe përshëndeteni me selam.” 

Dijetarët islamë shpalosjen dhe 
demonstrimin e gëzimit dhe të haresë 
për lindjen e Pejgamberit (sal-lall-llahu 
alejhi ve sel-leme), jo vetëm që e mbë-
shtesin në argumentet autentike islame, 
por këtë çështje e paraqitën edhe si 

çështje të kërkuar dhe imperativ kura-
nor, duke u mbështetur në ajetin kuranor 
ku Allahu (xhel-le xhelaluhu) thotë: 

               
  . 

 “Thuaj: ‘Vetëm mirësisë së 
Allahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzo-
hen, se është shumë më e dobishme se 
ajo që grumbullojnë ata’.”  (Junus: 58) 

Nga ky ajet qartë vërehet se Allahu 
(xh. sh.) na urdhëroi që t’u gëzohemi 
begative dhe mëshirës së Tij, sepse 
përmes gëzimit ekspozohen simptomat 
e falënderimit ndaj Allahut (xhel-le 
xhelaluhu). Përderisa porosia pejgambe-
rike është që besimtari islam edhe në 
rastet kur merr pjesë në ndonjë gëzim të 
vëllait të tij, të shpalosë shenjat e 
gëzimit, edhe nëse në vete ka shqetë-
sime; dhe, anasjelltas, kur të marrë pjesë 
në ndonjë pikëllim të vëllait të tij, duhet 
t’i paraqes shenjat e dëshpërimit, edhe 
nëse ai vetë është i gëzuar - atëherë do 
të ishte më me përparësi që shenjat e 
gëzimit të shpalosen dhe të demon-
strohen në çështjet që ndërlidhen 
drejtpërdrejt me të. 

Meqë ajeti kuranor në mënyrë impe-
rative na urdhëron të gëzohemi për 
begatitë dhe mëshirën e Allahut (xhel-le 
xhelaluhu) dhe,  në anën tjetër,  nuk ka 
dilemë mes dijetarëve islamë se i dërgu-
ari i Allahut (sal-lall-llahu alejhi ve sel-
leme) është begatia dhe mëshira më e 
madhe jo vetëm për myslimanët, por për 
mbarë njerëzimin dhe, jo vetëm kaq, por 
është mëshirë për të gjitha botët - botën 
njerëzore, botën e xhindeve, botën 
bimore, botën shtazore etj. – pra,  për të 
gjitha krijesat. Tërë kjo vërtetohet me 
ajetin kuranor ku Allahu (xhel-le 
xhelaluhu) thotë: 

         
“E Ne nuk të dërguam ty 

(Muhamed),  vetëm si mëshirë për të 
gjitha krijesat.”  (Enbija: 107) 

Këtë e përforcon edhe komentuesi 
më i njohur i Kuranit, zotëriu ynë 
Abdullah b. Abasi (radiall-llahu anhu-
ma),  i cili në shpjegimin e ajetit thotë: 
“Mirësia e Allahut (xhel-le xhelaluhu) 
është dituria; kurse mëshira e Tij është i 
dërguari i Allahut (sal-lall-llahu alejhi 
ve sel-leme).4  

Në shpjegimin e këtij ajeti mbë-
shtetet edhe komentuesi i njohur i 
Kuranit, Imam Alusi,  i cili në tefsirin e 
tij e lejon manifestimin e lindjes së 
Pejgamberit (sal-lall-llahu alejhi ve sel-
leme). Nga kjo përfitohet fakti se gëzimi 
për të dërguarin e Allahut (sal-lall-llahu 
alejhi ve sel-leme) është çështje e 
kërkuar në çdo kohë, për çdo begati dhe 
për çdo mirësi, por ky gëzim shtohet 
çdo ditë të hënë, çdo vit në muajin 
Rebiul Evvel, për shkak të rastit që 
shënon koha. Dijetari i famshëm Imam 
Muhamed Muteveli Sha’raviu, i nxitur 
nga kuptimi i këtij ajeti,  thotë: “Është 
fakt se njerëzit janë gëzuar për lindjen e 
Pejgamberit në këtë botë, pastaj janë 
gëzuar edhe krijesat e ngurta për lindjen 
e tij; u gëzuan edhe bimët, u gëzuan 
edhe kafshët për lindjen e tij; u gëzuan 
edhe xhindet për lindjen e tij; atëherë, 
pse po na e ndaloni që edhe ne të 
gëzohemi për lindjen e tij?!”5  

 
b) Synetimi 
Falënderimet i takojnë Allahut që 

synetimi në vendin tonë është pjesë e 
pandarë e shoqërisë. 

 Synetimi është sunnet dhe simbol 
prej simboleve islame. Ky sunnet nuk 
braktiset vetëm për ndonjë arsyetim 
juridik. Andaj,  nëse në ndonjë vend a 
kohë banorët e ndonjë vendi pajtohen që 
të mos e aplikojnë synetimin, 
udhëheqësi (sunduesi) i urdhëron që të 
aplikojnë synetimin në mënyrë të 
detyrueshme;  nëse ata refuzojnë të 
praktikojnë synetimin, atëherë sunduesi 
atyre u shpall luftë dhe kështu i lufton 
derisa ata të pajtohen dhe të praktikojnë 
synetimin.6 

Dispozita e synetimit është sunnet 
dhe jo vaxhib (obligim). Dijetarët janë 
mbështetur në dy hadithe se dispozita e 
synetimit është sunnet e jo vaxhib 
(sepse synetimi është përmendur në 
mesin e shumë sunneteve të tjera të 
përmendura në këto hadithe); 

            :   
         :  

        .7 
Transmeton Ebu Hurejra (r. a.) nga 

Pejgamberi (alejhis-selam), i cili ka 
thënë: “Natyrshmëria është pesë, apo 

pesë janë prej natyrshmërisë: synetimi, 
rruajtja e vendeve të turpshme, shku-
rtimi (prerja) e thonjve, shkulja e 
nënsqetullave dhe shkurtimi i 
mustaqeve.”8 

     .  
     .   

      
      

.9 
Transmeton Ammar ibni Jasir (r. a.),  

i cili ka thënë: i dërguari i Allahut (sala-
llahu alejhi ve sel-leme) ka thënë: “Prej 
natyrshmërisë është: shpëlarja e gojës 
(madmada), shpëlarja e hundës 
(istinshak), misvaku, prerja 
(shkurtimi) e mustaqeve, prerja e 
thonjve, shkulja e nënsqetullave, 
rruajtja e vendeve të turpshme, larja e 
rrudhave të dorës, marrja taharet 
(larja e vendeve të jashtëqitjes me ujë) 
dhe synetimi.” 10 

 
c) Kelimet 
Kelimet bëhen në këtë formë: Disa 

persona në prani të xhematit e thonë 
fjalën e njëshmërisë (kelimetu-teuh-
id). Në të shumtën e rasteve, kelimet në 
vendin tonë praktikohen kur vdes ndok-
ush, me qëllim të dhurimit të sevapeve. 
Nuk ka dyshim se përmendja e Allahut 
(xh. sh.) ka vlerë të madhe në Islam. 
Thotë Allahu (xh. sh.) në Kuran:  

         . 
“O ju që besuat, përkujtoni 

Allahun sa më shpesh.” 
Nisur nga fakti se të gjitha këto vep-

rime njëkohësisht janë edhe porosi 
uranore,  edhe porosi pejgamberike për 
besimtarin islam, këto tubime (mexhli-
se) sipas dijetarëve islamë konsiderohen 
mexhlise të bereqetshme dhe të frytshme 
apo,  thënë shkurt, sipas terminologjisë 
islame mexhlise të dhikrit, për të cilat 
Pejgamberi (sal-lall-llahu alejhi ve sel-
leme) në hadithin e transmetuar nga 
Enes b. Maliku (r. a.) ka thënë: “Kur të 
kaloni pranë kopshteve të xhenetit, 
pushoni.” Të pranishmit pyetën: Cilat 
janë ato kopshte të xhenetit,  o i dërguar 
i Allahut? Pejgamberi (sal-lall-llahu 
alejhi ve sel-leme) tha: “Mexhliset ku 
përmendet emri i Allahut.”11 

 

ç) Leximi i Kuranit për të vde-
kurit 

Është traditë në vendin tonë që për 
shpirtin e personit  të vdekur të këndoh-
et një hatme,  me qëllim të dhurimit të 
sevapeve për shpirtin e personit të vde-
kur, të këndohen sure të ndryshme etj. 

Natyrshmëria e njeriut është që 
shpeshherë mundohet t’u ndihmojë edhe 
të vdekurve të tij, përmes përkujtimeve 
dhe dërgimit të sevapeve atyre. Në 
kontekst të kësaj natyrshmërie flasin 
edhe argumentet islame: shumica dërr-
muese e dijetarëve islamë,  duke u mbë-
shtetur në argumente nga hadithet e 
Pejgamberit (alejhis-selam), janë të 
mendimit se tek i vdekuri arrijnë 
sevapet e dhuruara nga leximi i Kuranit 
që i dhuron i gjalli dhe prej tyre ka dobi 
i vdekuri. Ky mendim mbështetet në 
hadithin e Pejgamberit (alejhis-selam), 
ku ka thënë: 

                   
      .12 

Transmetohet nga Ma’kil b. Jesari,  i 
cili ka thënë:  Pejgamberi (s.a.v.s.) ka 
thënë:             

 ”Lexoni për të vdekurit tuaj suren 
Jasin.”  

Gjithashtu, në hadithin e regjistruar 
nga  Darkutni, në koleksionin e tij, 
thotë: Transmetohet nga Aliu (r. a.) se 
vërtet Pejgamberi (a. s.) ka thënë: 
“Kush kalon pranë varrezave dhe e ka 
lexuar ‘Kul huvall-llahu ehad’ njëm-
bëdhjetë herë, e pastaj sevapin e lexim-
it ia dhuron të vdekurve, atij i jepet 
sevap sa numri i të vdekurve në atë 
vend.”13 

 Nga këto dy hadithe nënkuptohet se 
sevapet e dhuruara nga leximi i Kuranit 
arrijnë tek i vdekuri dhe prej tyre ka 
dobi i vdekuri,  por me kusht që të jetë 
besimtar. Gjithashtu,  dijetarët për argu-
ment kanë edhe hadithin e Pejgamberit 
(s.a.v.s.), ku ka thënë: “Vërtet, i vdekuri 
ndëshkohet nga qarja-vajtimi i anëta-
rëve të familjes së tij.”14 Mënyra e argu-
mentimit nga ky hadith është se derisa i 
vdekuri dënohet për qarjen e anëtarëve 
të familjes së tij, atëherë shpërblimi me 
sevape të dhuruara nga leximi i Kuranit 
është më prioritar. 
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Në kontekst të kësaj,  disa nga dije-
tarët islamë kanë thënë se për arritjen e 
sevapeve tek i vdekuri nga leximi i Kur-
anit që dhurohen nga i gjalli, ekziston 
konsensus i fukahave islamë. Kështu, 
Ibni Kudame thotë: “Për arritjen e 
sevapeve nga leximi i Kuranit tek i vde-
kuri ekziston konsensus i myslimanëve, 
sepse ata në çdo kohë dhe në çdo vend 
lexojnë Kuran dhe sevapet e fituara ua 
dhurojnë të vdekurve të tyre.” 

Për formën e dhurimit të sevapeve 
Ibni Abidini thotë:  ”Nijeti për dërgimin 
e sevapeve mund të bëhet në fillim të 
leximit; e gjithashtu mund të bëhet pasi 
që të jetë kryer leximi.”15 

 
d) Tallkini 
Nuk ka dilemë në mesin e dijetarëve 

se diktimi i  tallkinit njeriut  në agoninë 
e vdekjes është  vepër e pëlqyer -  t’ia 
diktojë njeriut dëshminë La Ilaahe Il-la 

Allah,  por dilema qëndron në diktimin 
e tallkinit pas vdekjes.  Shumica e dije-
tarëve shafi, hanbeli, disa hanefi dhe 
malikitë janë shprehur se një veprim i 
tillë është mustehab - i pëlqyer. Argu-
ment i tyre është hadith i Ebu Umame 
(r. a.), i cili kur ka qenë në agoni ka 
thënë:  “Kur të vdes, bëni me mua ashtu 
siç na ka urdhëruar pejgamberi 
Muhamed (alejhis-selam) që të bëjmë 
me të vdekurit tanë. Muhamedi (alejhis-
selam) na ka urdhëruar dhe ka thënë: 
‘nëse vdes ndonjëri prej jush dhe e 
keni vendosur në varr, le të ngrihet 
njëri prej jush në krye të varrit të tij e 
të thotë: o filan, i biri i filanes - sepse 
ai dëgjon dhe nuk përgjigjet. Pastaj të 
thotë: o filan, i biri i filanes; ai ngrihet 
ulur. Më pas të thotë: o filan, i biri 
filanes - sepse ai thotë: udhëzo, të 
mëshiroftë Allahu, porse ju nuk e 
ndjeni. Le të thotë: kujto me çfarë ke 

dalë nga kjo botë - dëshminë se s’ka 
Zot tjetër të adhuruar veç Allahut 
dhe se Muhamedi është robi dhe i 
dërguari i Tij, se ti ke e pranuar 
Allahun zot, Islamin fe, Muhamedin 
pejgamber, Kuranin prijës, sepse 
Munkeri dhe Nekiri e marrin atë vetë 
për dore. Thotë: Nisu! Ne nuk ulemi 
me atë që dikton faktet e tij e është 
Allahu faktuesi i tij e jo ata të dy. Një 
prej të pranishmëve pyeti: O i dërguar i 
Allahut! Nëse nuk e dimë emrin e nënës 
së tij? Muhamedi (alejhis-selam) iu 
përgjigj:  Le t’ia përmend emrin e 
Havasë. O filan,  i biri Havasë”.16 

 
dh) Vizita te familjarët e të vdekurit 

Në esencë, vizita te familjarët e të 
vdekurit është sunnet, por në Tetovë me 
rrethinë njihet si traditë dhe njerëzit me 
pavetëdije e bëjnë këtë sikur të jetë 
traditë. 

Ngushëllimi për të vdekurin është 
sunnet dhe vepruesi i tij shpërblehet. 

Ngushëllimi sipas sunnetit duhet të 
bëhet brenda tri ditëve (tri ditëve dhe 
netëve); pas tri ditëve është e urryer, 
përveç për atë që nuk ka qenë prezent - 
për atë lejohet të bëjë ngushëllime kur të 
vijë dhe t’i jepet mundësia dhe rasti. 
Ngushëllimi ka vlerë të madhe në Islam.  
Këtë e vërteton edhe hadithi i Pejga-
mberit (alejhis-selam); 

            
                  
       .17 

Transmeton Amr ibni Hazm (r. a.) 
nga Pejgamberi (sala-Llahu alejhi ve 
sel-leme),  i cili ka thënë: “Nuk ka 
ndonjë mysliman i cili e ngushëllon  
vëllain e tij besimtar, veçse Allahu atë 
do ta veshmbath nga kostumet (stolitë) 
e nderit Ditën e Kiametit.”  Transmeton 
Ibni Maxheh, Bejhekiu. 18 

 
e) Vizita e të sëmurit 
 
Edhe ky veprim është sunnet, por 

njihet si traditë.  Vizita e të sëmurit në 
sheriatin islam e ka dispozitën e sunnet-
it. Të vizitosh vëllain tënd mysliman,  
ka vlerë të madhe. Pejgamberi (alejhis-
selam) ka thënë: 

     -    -       - 
      -   :»       
            :     
            
             
   .19 

Transmeton Ebu Hurejra (r. a.) se 
vërtet Pejgamberi (sala-llahu alejhi ve 
sel-leme) ka thënë: “Të drejtat e mysl-
imanit për myslimanin (detyrat e mysli-
manit ndaj myslimanit tjetër) janë 
gjashtë.”  I është thënë: ‘Cilat janë ato, 
o i dërguar i Allahut?’ Pejgamberi (alej-
his-selam) ka thënë: “Kur ta takosh, 
përshëndete me selam. Nëse të fton 
(për dasmë, gëzime etj.), përgjigjju atij. 
Nëse kërkon këshillë prej teje, këshill-
oje. Kur të teshtijë dhe të falënderojë 
Allahun (thotë:  elhamdu-lil-lah), kth-
eja atij (duke i thënë: Allahu të mëshir-
oftë - jerhamukell-llahu). Nëse sëmuret, 
vizitoje. Nëse vdes, përcille atë (xhena-
zen e tij për në varrim)”.20 

ë) Përshëndetja për dore pas faljes 
së namazit 

 
Në lidhje me përshëndetjen për dore 

pas faljes së namazeve, dijetarët islamë 
për dispozitën e këtij veprimi janë të 
ndarë në dy mendime. Disa janë të 
mendimit se një gjest i tillë pas faljes së 
namazeve është veprim i urryer 
(mekruh). Mirëpo, disa dijetarë të tjerë 
lejojnë përshëndetjen për dore pas faljes 
së namazeve thonë të kundërtën. Në 
lidhje me përshëndetjen për dore pas 
faljes së namazeve Imam Neveviu 
shprehet kështu: ”Përshëndetja për dore 
në çdo takim është mustehab (e 
preferuar-sunnet), kurse veprimin që 
njerëzit e kanë bërë traditë -  
përshëndetjen pas namazeve, një gjë e 
tillë enkas për këtë rast nuk ka bazë në 
sheriatin Islam, por, megjithatë,  një 
gjest i tillë nuk prish punë, ngase në 
esencë të shtrënguarit e duarve është 
sunnet.”  Pastaj Imam Neveviu thekson 
se një veprim i tillë (shtrëngimi i duarve 
pas namazeve) është bidat i mirë.21 

 
f) Ngritja në këmbë për pers-

onin që vjen 
 
Është traditë në vendin tonë që nëse 

vjen ndonjë person,  personi që e pret i 
ngrihet në këmbë në shenjë respekti. 

Në esencë, ngritja në këmbë është 
veprim i lejuar - edhe në shenjë 
mikpritje për personat që vijnë, edhe pse 
në literaturën islame hasim në disa 
hadithe të Pejgamberit (alejhis-selam), 
prej të cilave nënkuptohet se ngritja në 
këmbë është veprim i urryer (mekruh). 
Dijetarët eminentë të sheriatit islam këtë 
çështje e sqaruan duke bërë 
përputhshmërinë mes haditheve, të cilat 
e lejojnë ngritjen në këmbë dhe atyre 
haditheve të cilat nuk e preferojnë 
ngritjen në këmbë. Fukahatë këtë 
çështje e sqaruan kështu: Ngritja në 
këmbë në shenjë respekti, në esencë, 
nuk është veprim i urryer vetvetiu, porse 
dispozita e të ngriturit në këmbë 
ndërlidhet me vetë personin, të cilit 
duhet ngritur në këmbë. Nëse ndonjë 
person ka dëshirë që të tjerët t’i ngrihen 
në këmbë - e nëse nuk i ngrihen në 

këmbë, hidhërohet, i mbetet hatri, 
ankohet, dëshpërohet, u bën vërejtje të 
tjerëve - për personin e tillë është e 
urryer që të tjerët t’i ngrihen në këmbë.  
Për personin, ndërkaq, i cili ngritjes në 
këmbë nuk i kushton kujdes, nuk ka 
dëshirë që të tjerët t’i ngrihen në këmbë, 
nuk hidhërohet e as nuk dëshpërohet 
nëse të tjerët nuk i ngrihen në këmbë, 
për personin e tillë ngritja në këmbë 
është sunnet.22 
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Në ditën e tretë të Kurban-Bajramit,
Bashkësia Fetare Islame e RMV ka
ndërmarrë një aksion të zgjeruar për
shpërndarjen e mishit të kurbaneve në
mbarë territorin e vendit, nën organizi-
min e Kryetarit të BFI u.d. Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu dhe
Komisionit Qendror të Kurbaneve. 

Edhe pse në kushte të vështira, me
temperatura të larta dhe nën kërcënimin
e pandemisë së covid-19, ekipet organi-
zative të BFI, operativat e myftinive në
mbarë vendin, pandërprerë, në mënyrë
të organizuar kanë bërë shpërndarjen e
mishit të kurbanit,  të pjesës që i ka tej-
kaluar nevojat e mensës së Medresesë
Isa Beu. 

Në territorin e qytetit të Shkupit
mish u shpërnda në: rajonin e qytetit, ra-
jonin e Karadakut, të Karshijakës dhe të
Dërvendit. Faza e shpërndarjes u orga-
nizua në koordinim me hoxhallarët dhe
kryetarët e Këshillave pranë xhamive të

Myftinisë së Shkupit. Procesi filloi me
caktimin paraprak të lokaliteteve në
katër rajonet e Myftinisë dhe më pas u
shpërndanë nëpër familjet nevojtare dhe
shoqatat e personave me nevoja të ve-
çanta. 

Njëjtë edhe në Myftininë e Tetovës:
aksioni i shpërndarjes së mishit filloi
nga dita e dytë e Bajramit, në tërë terri-
torin e Myftinisë së Tetovës, në mënyrë

të organizuar.  Edhe në Gostivar dhe Ku-
manovë u bë shpërndarja e mishit për fa-
miljet në nevojë, ndërsa në myftinitë
tjera - të Kërçovës, Strugës, Ohrit, Di-
brës, Prilepit, Shtipit, Manastirit dhe
Prespës shpërndarja e organizuar ka fil-
luar nga dita e tretë Kurban-Bajramit,
duke mbuluar, kështu, tërë territorin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
(2.08.2020)

Besimtarët myslimanë të Republikës
së Maqedonisë së Veriut,  bashkë me
mërgatën shqiptare,  pozitivisht iu për-
gjigjën thirrjes së Bashkësisë Fetare
Islame të RMV dhe Kryetarit të saj, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
në dhurimin dhe grumbullimin e kurba-
neve për nevojat e nxënësve të Medre-
sesë Isa Beu. Edhe pse në kushte të
jashtëzakonshme të pandemisë së
covid-19, besimtarët nga vendi dhe dia-
spora treguan devotshmërinë e tyre për të
mbështetur mirëmbajtjen e vatrave arsi-
more të Bashkësisë Fetare Islame, siç
janë Medreseja Isa Beu dhe Paralelet e
Shtrira të saj,  si dhe Fakulteti i Shken-
cave Islame.

Në qytetin e Shkupit, në organizim të
Myftiut, dr. Qenan ef. Ismaili, therja e
kurbaneve është bërë në thertoren
“Xheza” të Studeniçanit.  Anëtarët e Ko-
misionit janë shprehur të kënaqur për
duanë e bërë, për mënyrën e therjes së
kurbaneve - duke përcjellë nga afër re-
spektimin e të gjitha parimeve islame,  si
dhe leximin e emrave të të gjithë atyre që
kanë bërë nijetin.  Në ditën e dytë janë
paketuar dhe janë shpërndarë 800 pako
me mish kurbani për nevojtarët, sipas li-
stave të përpiluara nga Këshillat e xha-

mive të kësaj myftinie.
“Procesi i grumbullimit, i therjes dhe

i shpërndarjes së mishit të kurbanit po
zhvillohet në mënyrë të përkryer. Kjo do
të vazhdojë edhe ditëve në vijim, ndërsa
grumbullimin e kurbaneve do ta bëjmë
deri në ditën e tretë”, tha Myftiu i Shku-
pit dr. Qenan ef. Ismaili,  i cili shprehu
kënaqësinë për sa i përket numrit të kur-
baneve të dhuruara për Medresenë Isa
Beu,  edhe përkundër situatës së krijuar
me covid-19.

Edhe Myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani
ef. Nesimi,  shpreh kënaqësinë e tij për
mbarëvajtjen e procesit të grumbullimit,
të therjes dhe të shpërndarjes së mishit të
kurbanit. “Menjëherë pas faljes së nama-
zit të Bajramit, në Myftininë e Tetovës
filloi therja e kurbaneve të porositura nga
besimtarët tanë të vendit dhe nga dia-
spora, të cilët këtë vit kurbanin e tyre
duan ta dhurojnë për nxënësit e Medre-
sesë Isa Beu”, tha ai dhe shtoi:  “Komi-
sioni Qendror për therjen e kurbaneve
nga afër po e ndjek tërë procesin e grum-
bullimit, të therjes dhe të shpërndarjes së
mishit që i tejkalon nevojat e mensës së
Medresesë Isa Beu. Sot kemi filluar edhe
me shpërndarjen, por për shkak të tem-
peraturave të nxehta, kemi marrë masa të

posaçme që mishin ta transportojmë me
frigoriferë, nga pikat e grumbullimit, ku
fillimisht paketohet në sasinë e caktuar
dhe bëhet shpërndarja deri në destinacio-
nin final, sipas listave të përpiluara nga
Këshillat e xhamive. Për momentin, të
gjitha ekipet e ngritura nga myftinitë e
BFI janë duke punuar me kapacitet të
plotë për ta realizuar këtë amanet të
marrë nga besimtarët tanë.”

Kjo procedurë është zhvilluar edhe në
Myftininë e Gostivarit dhe të Kumano-
vës, ndërsa sipas Komisionit Qendror të
Kurbaneve, ditëve në vijim pritet që myf-
tinitë më të mëdha në vend t’i plotësojnë
kërkesat dhe nevojat e myftinive më të
vogla, duke siguruar mish për listat e për-
piluara nga xhamitë e këtyre myftinive
dhe duke bërë shpërndarjen e mishit në
tërë territorin e Maqedonisë së Veriut.
(1.08.2020)

Komisioni
Qendror i
Kurbaneve nuk
njeh lodhje

Komisioni Qendror i Kurbaneve nuk
njeh lodhje: ka vazhduar të shpërndajë
mishin mbi nevojat e SHMI Medreseja
Isa Beu. Në Myftininë e Shkupit deri në
fillim të ditës së tretë janë shpërndarë
rreth 15 tonelata mish. Në Myftininë e
Tetovës deri në këtë ditë ky numër ka
shkuar deri në 12 tonelata.

Në koordinim me Myftiun e Kuma-
novës, h. Abedin Imeri, Komisioni Qen-
dror i Kurbaneve, ka shpërndarë rreth 7
tonelata të mishit në territorin e Myftinisë
së Kumanovës.  Në krye të detyrës është
edhe Myftinia e BFI-Gostivar, cila gjer
më tani ka shpërndarë 10 tonelata të mi-
shit për të gjithë nevojtarët e territorit të
saj.  Anëtari i Komisionit Qendror të Kur-
baneve për Gostivar, h. Telat Sadiku, në
koordinim me myftilerët e Myftinive të
Kërçovës, të Strugës, të Ohrit dhe të Di-
brës bëri shpërndarjen e mishit të therur
në thertoren e Gostivarit. Me myftiun e
Strugës, h. Salim Sulejmani, të Ohrit h.
Samet Hajdari dhe Koordinatorin e Myf-
tinisë së Dibrës, h. Reshat Kaçallniku,
janë shpërndarë 7 tonelata mish. Në total,
Bashkësia Fetare Islame e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, gjer më tani, kanë
shpërndarë rreth 50 tonelata mish.

Aksioni do të vijojë derisa të shpër-
ndahet edhe pjesa e fundit e mishit.
(3.08.2020)

Allahu i plotfuqishëm në Kuranin
famëlartë thotë:  “Tek Allahu nuk arrin
as mishi i tyre, as gjaku i tyre; por, tek
Ai arrin vepra e mirë, e bërë nga devot-
shmëria juaj."   (Kuran, Haxh: 37)

Vëllezër e motra, besimtarë të nde-
ruar: esselamu-alejkum.

E shohim të arsyeshme t’ju njof-
tojmë me sa vijon:  Aksioni i prerjes se
kurbaneve të dhuruara në Bashkësinë
Fetare Islame të RMV nga besimtarët
tanë u krye me suksesin me të madh.
Të gjitha kurbanet u prenë në afat të pa-
raparë, me normat fetare islame. Përveç
mishit që u nda për Medresetë e BFI-së,
pjesa tjetër, përmes myftinive, u nda në
tërë territorin e Maqedonisë së Veriut,
në familjet në nevojë. 

Edhe pse gjendje e jashtëzakon-
shme nga sëmundja covid-19, pagesat
për kurbane ishin përtej pritshmërive
tona. Kjo e vërteton besimin e paluhat-
shëm tek Allahu fuqiplotë dhe besimin
e denjë ndaj Islamit. 

Andaj, shfrytëzoj nga rasti që në
emër të Bashkësisë Fetare Islame të
shpreh mirënjohje për të gjithë ata që i

dhuruan kurbanet e tyre Bashkësisë Fe-
tare Islame, duke filluar nga besimtarët
që jetojnë në vendlindje e deri te ba-
shkatdhetarët tanë në Evropë. Mirën-
johje të veçantë Komisionit Qendror
dhe nënkomisioneve nëpër myftini,
myftinive të BFI-së dhe myftinjve në
krye të tyre,  imamëve dhe mutevelive
të xhamive. Një mirënjohje të përze-
mërt edhe Unioneve të Bashkësive Fe-
tare Islame-Shqiptare në Evropë, si: në
Zvicër, Gjermani, SHBA, Austri, Itali,
Skandinavi, Kroaci dhe Australi. 

Lusim Allahun fuqiplotë që t' i pra-
nojë të gjitha veprat tona, e në veçanti
kurbanet e prera nga të gjithë besimta-
rët në vend dhe anekënd botës. Va-
zhdojmë të punojmë me porosinë e të
Madhit Zot:  “Ju punoni; punët tuaja i
sheh dhe i vlerëson Allahu, pejgamberi
i Tij dhe të gjithë besimtarët.” 

Zoti ju bekoftë.
Rijaseti i BFI të RMV,
u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.

Fetahu
(3.08.2020)

Të punësuarit-nevojtarë të dy ndërmar-
jeve publike të Qytetit të Shkupit: NP Hig-
jiena Komunale dhe NP Parqe dhe
Gjelbërime kanë marrë mish kurbani nga
Myftinia e Shkupit. 

Pakot i pranuan përfaqësuesit e dy ndër-
marrjeve,  me ç'rast falënderuan Myftininë,
duke premtuar se këto pako do t’u shpërnda-
hen të punësuarve, të cilët hyjnë në katego-
rinë e individëve dhe të familjeve nevojtare.   

Një ditë më parë, Myftinia e Shkupit ka
shpërndarë edhe 700 paketa me mish kurbani,
kryesisht për familjet nga rajoni i Dërvenit.
Më 1 gusht ajo kishte shpërndarë afër 1 mijë
paketa me mish kurbani në rajonet tjera, të
cilat ajo i përfshin.  (3.08.2020)

Mishi i kurbanit shpërndahet në tërë vendin 

Besimtarët tregojnë devotshmërinë

Mirënjohje për të gjithë ata
që dhuruan kurban

Mish për dy ndërmarrjet publike të Shkupit
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Kërçova
shpërndan 2
tonelata
mish kurbani

Më 2.08.2020 në Myftininë e
BFI-së Kërçovë arritën 200 pako,
përkatësisht afër dy tonelata mish
kurbani,  ardhur nga BFI e RMV,
pasi që janë plotësuar paraprakisht
nevojat e konvikteve të medreseve
tona. 

Shpërndarja u bë nën përkujde-
sjen e dy referentëve të Myftinisë së
Kërçovës, h. Erqan ef. Selimi dhe
Vullnet ef. Mehmeti. 

Ata kanë falënderuar Komisionin
e angazhuar nga Rijaseti i BFI-së, që
është marrë me menaxhimin e bler-
jes së kurbaneve, therjen dhe shpër-
ndarjen e mishit në vendet e
nevojshme. Allahu i shpërbleftë të
gjithë ata që e dhuruan Kurbanin për
Medresenë dhe e lusim Atë që t'i pra-
nojë të gjitha sakrificat dhe punët e
mira! – kanë thënë në Myftininë e
Kërçovës. 

Më 2 dhe 3 gusht, 2020, Myftinia e Kumanovës ka
pranuar 800 pako me mish kurbani nga Bashkësia Fe-
tare Islame, ka njoftuar myftiu Abedin ef. Imeri.  Mishi
është për njerëzit në nevojë nga dy komunat: Kuma-
novë dhe Likovë. Një pako me mish lope peshon afër
10 kg. 

Myftiu Abedin ef. Imeri ka falënderuar të gjithë
dhuruesit e kurbaneve në Muftininë e Kumanovës dhe
gjithë dhuruesit tjerë në RMV, me lutje drejtuar Allahut
të madhërishëm që t`ua pranojë sakrificën e bërë.

Më 2 gusht, 2020  (12 Dhulhixhe
1441),  përkatësisht në ditën e tretë të
Kurban-Bajramit, Myftinia e Ohrit ka
marrë 150 pako me mish kurbani nga
BFI, të cilin e ka shpërndarë në qytet dhe
në rrethinat e tij për të gjitha familjet në
nevojë. Në ambientet e Xhamisë Hajdar

Pasha, shpërndarja është bërë nën udhë-
heqjen e myftiut Samet ef. Hajdari,  i sho-
qëruar nga imami Astrit ef. Lumani. 

Falëderojmë të gjithë besimtarët-dhu-
ruesit e kurbaneve, duke e lutur Allahun
fuqiplotë që t’ua pranojë sakrificën – thu-
het në njoftimin e Myftinisë së Ohrit. 

Myftinia e BFI-së Strugë, në prezencë
të Myftiut të Strugës, mr. Salim ef. Su-
lejmani, referentit fetar-arsimor dhe ar-
këtarit të Myftinisë kanë pritur dy
tonelata mish kurbani, ardhur nga BFI e
RMV pas tejkalimit të nevojave të pesë
medreseve tona dhe Fakultetit të Shken-
cave Islame – ka njoftuar Myftinia e Stru-
gës. 

Falënderojmë u.d. Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahun, Komisionin Qen-
dror, pastaj myftinitë e Shkupit, të Teto-
vës, të Gostivarit dhe të Kumanovës, të
cilët e kanë mbikëqyrur në përpikëri ther-
jen, menaxhimin dhe shpërndarjen e mi-
shit deri te nevojtarët. Allahu i bekoftë! –
përfundon njoftimi.   (2.08.2020)

800 paketa për
Kumanovë-Likovë

Ohër, 12 Dhulhixhe...

Dy tonelata Kurban 
për Strugën

Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Gjithashtu, Kurani fisnik kërkon
nga njeriu të mbrojë rendin
dhe ekuilibrin ekologjik që ka

krijuar Zoti Madhëriplotë. Përndryshe,
pasojat nga prishja e këtij ekuilibri i kthe-
hen vetë prishësit, përkatësisht njeriut.
Në fakt, prishja e ekuilibrit ekologjik i fa-
turohet atij, pra përgjegjësia bie mbi vetë
njeriun. Prandaj, të këqijat që bëjnë qe-
niet njerëzore me duart e veta janë ar-
syeja kryesore e përkeqësimit të sistemit
ekologjik. 

Burimi i problemit mjedisor si pro-
blem i prodhuar nga modernizimi dhe in-
dustrializimi është njerëzor, pra ai, nuk

ka ardhur nga qielli. “Ai e ka ngritur
qiellin lart dhe ka vënë balancën (për çdo
gjë), që ju të mos e shkelni atë. Prandaj,
matni drejt e mos hani në peshë!” (Rah-
man 55/7-9)  “Shkatërrimi në tokë dhe në
det është shfaqur si pasojë e punëve të kë-
qija të njerëzve, kështu që (Allahu) do t’i
bëjë “të shijojnë” pjesë nga ajo që kanë
punuar, me qëllim që ata të kthehen (në
përmirësim).” (Rum 30/41) 

KUNDËR NDOTJES SË SHFRENUAR

Ajetin e fundit përkthyesi i Kuranit fi-
snik, Muhamed Asad, e komenton në
këtë mënyrë: “Shthurje dhe shkatërrimi
në rritje i mjedisit  tonë natyror, i demon-

struar në një mënyrë aq të frikshme në
kohën tonë (fjala është për para njëqind
vitesh - S. Xh.),  edhe pse deri tani i pje-
sshëm, parashikohet këtu si pasojë e asaj
që kanë bërë duart e njerëzve, pra i atij
aktiviteti vetëshkatërrues, sepse është
plotësisht materialist, shpikës dhe frene-
tik, që tani e kërcënon njerëzimin me ka-
tastrofa ekologjike të paimagjinueshme
më parë: një ndotje e shfrenuar e tokës, e
ajrit dhe e ujit nga mbetjet industriale dhe
urbane, një helmim progresiv i jetës bi-
more dhe detare, të gjitha llojet e shfor-
mimeve gjenetike në trupat e njerëzve
nga përdorimi gjithmonë e në rritje i dro-
gave dhe i kimikateve gjoja ‘të dobishme’
dhe zhdukja graduale e shumë specieve

Jo shkatërrimit të bujtinës
së Krijuesit

MARRËDHËNIET TONA ME NATYRËN (2)

Njeriu i sotëm mund të rivendosë një marrëdhënie të ekuilibruar me natyrën vetëm me një
transformim mendor. Kodet themelore të kësaj marrëdhënie kemi mundësi t’i gjejmë në traditat

burimore fetare islame. Hapat e parë që duhen ndërmarrë për këtë janë zbulimi i rrënjëve
metafizike njerëzore dhe rikujtimi e ndërgjegjësimi i njeriut se ai është një qenie përgjegjëse për

të gjitha qeniet që ekzistojnë.
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esenciale për mirëqenien njerëzore. Të
gjithë kësaj mund t’i shtohet degjenerimi
dhe kalbëzimi i shpejtë i jetës shoqërore
të njeriut, rritja e gjithanshme e perversi-
tetit seksual, krimit dhe dhunës, me shka-
tërrimin bërthamor ndoshta si stad
përfundimtar. Në analizë të fundit, të tëra
këto janë pasojë e harrimit të Zotit nga
njeriu dhe, si rrjedhim, e harrimit të të
gjitha vlerave absolute morale dhe zë-
vendësimit të tyre me besimin se ‘përpa-
rimi’ material është e vetmja gjë e
rëndësishme.” (Asad, 591)

Po të shikohet mirë, në urtësitë e më-
simeve kuranore do të haset qartë që Al-
lahu Madhëriplotë e thërret njeriun ta
ruajë ekuilibrin ekologjik dhe të mos e
ndot ambientin jetësor,  në dy mënyra:
njëra nga këto është urdhëresat e drejt-
përdrejta,  ndërsa tjetra është ndalimi i të
gjitha veprimeve, sjelljeve joetike, jomo-
rale, jonjerëzore - qofshin ato të zëshme,
të dukshme apo të prekshme, që e dëm-
tojnë mjedisin jetësor. “Dhe, mos bëni
çrregullime në Tokë, pasi është vënë rre-
gulli, ndërsa Atij lutjuni me frikë dhe
shpresë. Vërtet, mëshira e Allahut është
afër punëmirëve.” (Araf 7/56) “...Hani
e pini, por mos e teproni, se Ai nuk i do
ata që e teprojnë.” (Araf 7/31) “Dorë-
shpuarit, me të vërtetë, janë vëllezërit e

djallit dhe djalli është mosmirënjohës
ndaj Zotit të tij.” (Isra 17/27) “Dhe ata
që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorë-
shpuar, as dorështrënguar, por i përmba-
hen të mesmes.” (Furkan 25/67)

Njeriu i sotëm mund të rivendosë një
marrëdhënie të ekuilibruar me natyrën
vetëm me një transformim mendor.
Kodet themelore të kësaj marrëdhënie
kemi mundësi t’i gjejmë në traditat buri-
more fetare islame. Hapat e parë që
duhen ndërmarrë për këtë janë zbulimi i
rrënjëve metafizike njerëzore dhe rikuj-
timi e ndërgjegjësimi i njeriut se ai është
një qenie përgjegjëse për të gjitha qeniet
që ekzistojnë. Prandaj, ne mendojmë se
ka shumë vlera që mund të kontribuojnë
për këto probleme ekologjike në trashë-
giminë tonë fetare dhe filozofike. Për
shembull, megjithëse qasje të tilla si të
drejtat e kafshëve, parimi i respektimit të
gjithë jetës, etika e përgjegjësisë duket se
janë një qasje bashkëkohore, mirëpo jemi
të vetëdijshëm se këto mendime në lite-
raturën klasike të jurisprudencës islame
zënë një venë të konsiderueshëm, madje
këto ide janë diskutuar drejtpërdrejt nga
filozofët islamë të shekujve nëntëdhjetë.

EKOETIKA OSE: KUFIRI MIDIS SË
MIRËS DHE SË KEQES

Siç është e njohur, lëmi i etikës për-
piqet të përcaktojë kufirin midis së mirës
dhe së keqes. Për të orientuar njeriun,
gjeneron zgjidhje me sjellje dhe veprime
të mira. Në këtë aspekt, ajo është,  në të
vërtetë, një formë hulumtimi kritik me
themele logjike. Etika, si nëndegë e filo-
zofisë, kërkon të menduar filozofik për
problemet morale dhe vlerat morale.
Prandaj, ajo përpiqet të arrijë në përfun-
dimin se diçka është e mirë ose e keqe me
çështje të hapura, që ua parashtron mar-
rëdhënieve njerëzore. Kur koncepti i eti-
kës trajtohet në një mënyrë për të
përfshirë edhe çështjet e  mjedisit jetësor,
ai mund të kërkojë përgjigje për pyetjet
"çka është e mira" dhe "çka është e
keqja". Në raste të këtilla, përpiqet të për-
caktojë se cila sjellje është e mirë dhe cila
sjellje është e keqe në marrëdhëniet midis
njeriut dhe mjedisit jetësor.

Në përgjithësi,  ekoetika, apo etika
mjedisore, është definuar në këtë mënyrë:
Etika mjedisore është studimi/analizimi
sistematik i marrëdhënieve morale midis
njerëzve dhe mjedisit të tyre natyror.
Etika mjedisore supozon se rregullat
etike duhet të qeverisin sjelljen e njerëzve
përballë botës natyrore. Etika mjedisore
përpiqet të shpjegojë se cilat janë këto

rregulla, për kë dhe cilat njerëz kanë për-
gjegjësi, dhe pse ato janë të rëndësishme
dhe të justifikuara. Etika mjedisore është
një qasje filozofike, që shqyrton marrë-
dhëniet morale dhe etike midis mjedisit
dhe njeriut. Etika e mjedisit përcaktohet
gjithashtu si një vlerësim sistematik i
marrëdhënieve morale midis njerëzve
dhe mjedisit të tyre natyror.  (Ertan, 2004:
95)  Me fjalë të tjera, etika mjedisore për-
piqet të zbulojë se çfarë kuptimi ngër-
thejnë vlerat morale që posedojnë njerëzit
përballë natyrës.  (Kılıç, 2008: 32). 

Pra, kjo lëmi hulumton mënyrat se si
njerëzit duhet të sillen përballë natyrës, i
referohet një qasje që përpiqet të zbulojë
se çfarë është ideale në sjelljen njerëzore
ndaj qenieve të gjalla dhe jo të gjalla. Ajo
ndihmon në shpjegimin e imperativave
moral dhe etik të njerëzve përballë mjedi-
sit. Ndërsa vlerat etike të formuara në per-
sonalitetin e njeriut përpiqen të mbajnë
larg individët nga e keqja ose e gabuara,
përkatësisht të gjitha sjelljet e dëmshme
për mjedisin jetësor. Gjithashtu,  nxisin
dhe promovojnë sjellje të mira dhe miqë-
sore me mjedisin. Me fjalë të tjera, feno-
meni i etikës përkufizon sjelljet e
individit. Sepse, individi që ka etikë, ndi-
het i detyruar të veprojë duke marrë para-
sysh rezultatet e sjelljes së tyre.

Etika, që njëkohësisht është edhe
shtyllë metafizike edhe shoqërore, e bën
të kuptimtë dhe ia vë themelet të qenët
njeriut njeri në faqen e dheut. Parimi që
do ta nxjerrë njeriun prej përmasës së
“njeriut biologjik” (besher) dhe do ta bart
në gradën e “Ademit” është normale që
të jetë me burimin transcendental. Pari-
met etike paraqesin “litarin e fortë” të lë-
shuar nga qielli në tokë me qëllim të
lartësimit të njeriut. Burimi i etikës
islame është besimi në një Zot të vërtetë.
Kjo etikë na informon se lumturia e nje-
rëzimit është tek dashuria, kërkimi dhe
zbatimi i të vërtetës. Shikuar nga aspekti
i vlerave besimore, vlerat etike nga ka-
rakteri janë më detyrimore në ndërgjeg-
jen e individit dhe në vizionin e botës
tjetër të besimtarit sesa rregullat formale
juridike. Pikërisht për këtë, në Kuran ur-
dhrat dhe ndalesat etike janë në përqin-
dje më të madhe në krahasim me parimet
formale juridike. (Kalën, Arsyeja dhe vir-
tyti 131-132)

Etika e mjedisit është një shkencë që
trajton në mënyrë sistematike marrëdhë-
niet morale midis njerëzve dhe mjedisit
natyror. Me fjalë të tjera, etika e mjedisit
mund të përkufizohet si një teori me rre-
gulla morale që parashikon se si duhet të
sillet njeriu ndaj elementeve të tjera të
gjalla ose të pajetë të mjedisit, duke

shpjeguar se për kë dhe për çfarë janë
njerëzit përgjegjës dhe cilat janë kërkesat
dhe obligimet e këtyre përgjegjësive.
Megjithëse vlerat etike mund të ndry-
shojnë nga shoqëria në shoqëri në nivel
lokal, mirëpo në kuptimin global mund të
ketë rregulla të përgjithshme në lidhje me
etikën mjedisore. Etika mjedisore për-
qendrohet në pika të ndryshme nga ligjë-
rimet e etikës klasike. Arsyeja për këtë
është se etika mjedisore shkon përtej kul-
turave ekzistuese dhe merr përsipër një
mision për të pasur parasysh edhe objek-
tet jonjerëzore. Qasjet etike tradicionale
përgjithësisht merren me marrëdhëniet
ndërnjerëzore,  ndërsa etika mjedisore,
sipas këndvështrimit, përpos marrëdhë-
nieve midis njerëzve, merr parasysh edhe
sjelljen ndaj kafshëve, bimëve dhe qe-
nieve të tjera të pajetë.

PËR NJË ETIKË TË RE MJEDISORE

Struktura e mentalitetit ekologjik
synon një etikë të re mjedisore në marrë-
dhëniet njeri-univers. Në përgjithësi, këto
qëndrime, këto qasje të etikës ekologjike
kanë përvetësuar mendimin që e sheh
njeriun brenda natyrës e jo jashtë saj.
Dhe, angazhimi esencial i mendimtarëve
të kësaj shtrese është tërheqja e vëmen-
djes ndaj përgjegjësisë personale të nje-
rëzve në lidhje me dëmtimin e mjedisit të
tyre të jetesës. Këto përgjegjësi personale
janë në integritet me vlerat morale. Në
këtë kontekst, degradimi i mjedisit që
ndodh kudo në botë, që ka të bëjë me të
gjithë botën në mënyrë të barabartë, nga
ky aspekt nuk duhet të injorohet fakti se
edhe gjeneratat e ardhshme kanë të drej-
tat e tyre në lidhje me ambientin jetësor.

Siç dihet, sot mbetjet toksike të he-
dhura në natyrë nuk do të zhduken kurrë
pa lënë gjurmë negative. Efektet e ndot-
jes së natyrës në mënyrë të pandërgjegj-
shme do të vazhdojnë për një kohë të
gjatë, madje edhe me shekuj. Njerëzimi
gjithmonë ka jetuar në këtë planet dhe,
normalisht,  ka mundësi që të vazhdojë të
jetojë këtu përgjithmonë. Prandaj,  ne
duhet ta mbrojmë natyrën me vetëdije.
Medoemos ne duhet të mbajmë përgjeg-
jësi për rezultatet e veprimeve tona. Nje-
rëzimi është i detyruar të kontrollojë
vetveten për gabimet që bën ndaj natyrës
e ambientit jetësor. Ndërsa ne si besim-
tarë myslimanë duhet mirë të analizojmë
se sa gjynahe/mëkate jemi duke bërë ndaj
ambientit jetësor. Nga ana tjetër, vlerat
etike, parimet morale të bazuara në mësi-
met hyjnore, tani më shumë se kurdo-
herë, duhet të kenë fjalën qendrore për të
mbrojtur ekzistencën e natyrës dhe njerë-

zimit.
Fati i çdo shoqërie, i çdo shteti, i çdo

civilizimi që ka tejkaluar kufijtë e njerë-
zores, humanes, si duket, gjatë tërë histo-
risë ka qenë i njëjtë. Që të gjithë kanë
përjetuar një lloj shkatërrimi. Ka një mijë
lloje dhe mënyra të këtij shkatërrimi.
Disa me katastrofa natyrore, disa me
krizë ekonomike, me krizë politike, me
terrorizëm, me krizë morale etj.

Mirëpo, dëmtimi, shkatërrimi që
është duke ndodhur ndaj natyrës, po i
sjell i botës katastrofa shumë më ndryshe.
Sepse,  historia botërore rrallë ka hasur
devijime dhe shkatërrime të elementeve
bazë për jetesë në mjediset ku jetojmë,
sikur këto të kohës së fundit. Në çdo
epokë janë hasur individë e shoqëri të
tëra që i kanë tejkaluar kufijtë. Por, rrallë
herë është hasur aq arrogancë sa civili-
zimi i kësaj epoke. Për herë të parë bota
dëshmon kaq shumë njerëz "të përpa-
ruar" për shkatërrimin e shtëpisë ku ba-
nojnë, planetin Tokë, duke harruar se ata
janë mysafirë në bujtinën e Krijuesit.
Andaj, nuk ka rrugëdalje, nuk ekziston
alternativë tjetër,  përveç se t’i vihet veshi
së Shenjtës, Hynores, thirrjes së Pejgam-
berëve për ta shpëtuar banesën tonë të
përbashkët.

LITERATURA E KONSULTUAR:

1. “Kurani i Madhërishëm”, përkthyes prof.
Hasan I. Nahi. 

2. Muhamed Asad, “Mesazhi i Kur’anit”,
Logos-A, 2016.

3. Mehmet Bayrakdar, “Islam Ve Ekoloji”,
Diyanet Isleri Baskanligi Yayinlari, An-
kara, 1992.

4. ASHSH Instituti i Gjuhës dhe Letërsisë,
“Fjalor i Shqipes së Sotme”,  Tiranë, 1984.

5. Ertan, B. (2004). “2000’li Yıllarda Çevre
Etiği Yaklaşımları ve Türkiye”, Yönetim
Bilimleri Dergisi.

6. Kılıç, S. “Çevre Etiği”, Orion Kitabevi,
Ankara.

7. Güler İlhami, “Global Isınma, Ekolojik
Dengenin Bozulması ve İklim Değişikliği-
nin Teolojisi”, “Direniş Teolojisi”, Ankara:
Ankara Okulu Yayınları 2010.

8. Keleş Ruşen (ed), “Çevre, İnsan, Toplum”,
Ankara, 1992.

9. Dzevad Hodziç, Hristomatija, “Etika”, Fa-
kultet Islamski Nauka u Sarajevo, Sara-
jevë, 2005.

10.Sejjid Husein Nasr, “Islami dhe brenga e
njeriut modern”, Logos-A, Shkup, 2000.

11.Sejjid Husein Nasr, “Udhërrëfyes i të riut
mysliman në botën moderne”, shqip.
Edin.Q. Lohja, Tiranë, 2007.

12.Davutoglu, “Vetëperceptimet e qytetëri-
meve”, Logos-A, Shkup, 2002.

13.Ibrahim Kalin, “Arsyeja dhe Virtyti”,
përkth. nga turq. Metin Izeti, Logos-A,
2015.



38 Hëna e Re 39Gusht 2020 | Dhul-Hijjah 1441 - Muharram 1442

Shkruan:  Prof. Nexhat Ibrahimi
(Nga Prishtina, nergut për HeR)

Serbia e sotme gjatë kohës së Sul-
ltanatit Osman ishte territor me
shumicë myslimane. Atë e domi-

nonin myslimanët si qytetarë dhe ob-
jektet publike, si: xhamitë e mesxhidet,
hamamet, krojet publike, shatërvanët,
medresetë, mejtepet, bibliotekat islame,
imaretet, teqetë, hanikahet, varrezat etj.

Beogradi mund të thuhet se ishte qy-
teti më mysliman në rajon. Ai ishte në
duart e myslimanëve prej vitit 1521-
1867. Kishte shumë xhami e mesxhide
- ndoshta më shumë se çdo qytet tjetër
në Ballkan. Konsiderohet se xhamia e
parë në Beograd qe ndërtuar në vitin
1523 nga Ferhat Pasha. (M. Mufaku,
Xhamitë dhe mesxhidet e Beogradit,
Prishtinë, 2000, fq. 6) 

Madje, disa udhëpërshkrues Beo-
gradin e krahasonin me Damaskun.
Edhe për Beogradin vlente parimi i
njëjtë: “Sulltanët nuk kishin mundur, as
nuk kishin dashur t’i konvertonin popujt
e krishterë të viseve greke, serbe, bul-
lgare dhe shqiptare. Pushteti osman,

megjithëse i bazuar në një ideologji fe-
tare, nuk u shoqërua asnjëherë nga kon-
vertime të detyrueshme sistematike, siç
kishte ndodhur në Spanjë, Francë ose
Angli, ku u dogjën njerëz në zjarr dhe
ku përndjekjet fetare u praktikuan gje-
rësisht.” ( Sipas: G. Castellan, Histori i
Ballkanit, Prishtinë, 1997)

Njëra prej xhamive më të bukura ka
qenë e quajtura “Batal Camisi” (Xha-
mia Batall) - objekti më i madh dhe më
i bukur në Serbi, sipas përshkrimeve të
udhëpërshkruesve të asaj kohe. 

Arkeologu dhe historiani i njohur
Feliks Kaniq disa herë e ka vizituar
Beogradin. Ai la këtë shënim: “Midis
Beogradit kristian deri më 1878 ka qën-
druar Xhamia Batall, si xhamia turke pa
dyshim më e mira në Vilajetin serb, e
vetmuar dhe madhështore, sikur po vaj-
ton për ditët e shkëlqyeshme të Gjy-
smëhënës, e cila ende kujtohej.”

Për Beogradin dhe Xhaminë Batall
ka shkruar edhe dr. Hazim Shabanoviq
(vd. 1971) (H. Šabanović, Urbani razvi-
tak Beograda od 1521-1688 godine,
Beograd, 1970), i cili thotë se ajo u
ndërtua në fushën Vraçar, apo në Tash-

Në ajetin tjetër Allahu (xh. sh.) në
Kuran thotë:

“Gjithashtu bënë kufër (mosbesim)
ata që thanë: “Allahu është i treti i treve.”
S’ka në gjithësi tjetër pos një Allahu, e
nëse nuk pushojnë nga ajo që thanë (tre
zota), do t’i kapë dënim i dhembshëm ata
që nuk besuan prej tyre”.i

Qëndrimi islam ndaj pejgamberëve
është i qartë, ngase pejgamberët – prej të
parit e deri tek i fundit - kanë qenë qenie
njerëzore, të cilët me përkushtimin e tyre
ndaj të vërtetës dhe me jetën e tyre pa
mëkate u bënë të denjë për zgjedhjen e
Zotit për të qenë bartës besnikë të misio-
nit hyjnor. Kështu që ata iu përkushtuan
Zotit dhe gjithçka që ata thanë ose bënë,
ishte në përputhje me vullnetin e Zotit.
Zoti ua dorëzoi Fjalën e Tij atyre, në më-
nyrë që të mund të harmonizojnë jetën e
tyre brenda kornizave të Fjalës së Tij dhe
të bëhen shembull për bashkëkohësit e
tyre. Në Kuran thuhet:

Thuaj: “Unë jam vetëm njeri sikurse
edhe ju, mua më shpallet se Zoti juaj
është vetëm Zoti një, pra drejtojuni Atij
dhe kërkoni falje prej Tij.x

Vetë Isai (a. s.) e mohon thënien e
atyre që thonë se ai është Zot, kur Allahu
(xh. sh.) e pyet:

Dhe kur Allahu tha: “O Isa, i biri i
Merjemes, a ti u the njerëzve: “Më besoni
mua dhe nënës time si dy zota, pos Alla-
hut!?“ (Isai) Tha: “Larg asaj të mete je Ti
(o Zoti im). Nuk më takon mua ta them
atë që s’është e vërtetë.x

(Vazhdon)

i Živan Bežić, Misterij imena Božjega, Crkva u svijetu,
viti XVI, nr. 4, botues: Splitska nadbiskupija i biskupije:
Dubrovačka, Hrvatska i Nibenska, Split, 1981, fq. 350.

i Albin Skrinjar, Isus istiniti Bog i život vjećni, revistë e ci-
tuar, viti XVII, nr. 1, Split, 1982, fq. 9.

ii Po aty, fq. 9.
i Po aty,fq. 10.
v Po aty, fq. 10.
v Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, botimi III,

Prosveta, Beograd, 1980, fq. 344. Inkarnacija (lat. In-
carnatio) personifikim.

vi E.O. Džems, Uporedna religija, përktheu nga anglishtja
Sreten Marić, Budućnost, Novi Sad, 1978, fq. 201.

vi El-Maide: 72.
i El-Maide: 73.
x Fussilet: 6.
x El-Maide: 116.

Shkruan: Ibrahim Selmani                  

Të krishterët besojnë se Jezusi, në
çfarëdo mënyre qoftë, është Zot,
personi i dytë i Trinitetit Hyjnor,

dhe se ai para dy mijë vjetësh u zgjodh
për t’u shfaqur në një trup njerëzor dhe
për të lindur nga Virgjëresha Maria. Për-
veç kësaj, ata u thelluan edhe në misterin
e emrit të Zotit, i cili është Zoti i vetëm në
natyrën e tij, duke shfaqur trinitetin e per-
sonave. Ky është një mister që kapërcen
arsyen njerëzore, dhe ne asnjëherë nuk do
ta njihnim atë sikur të mos shfaqej nga
një person tjetër hyjnor, Jezu Krishti, i
biri i Zotit. Pra, Zoti është një person,
qenie që ekziston si një i vetëm dhe i tre-
fishtë.i

Jezusi nuk e përmendi asnjëherë Tri-
nitetin, as që dinte gjë për të, as që tha
diçka për të qenët e tre Personave Hyj-
norë në një Zot. Kjo shihet qartë se është
vetëm një kontradiktë. Kjo është njësoj
sikur të themi 1 + 1 + 1 është e barabartë
me 1; në të vërtetë, është e barabartë me
3. Nëse ekzistojnë tre persona të ndarë në
mënyrë të qartë dhe çdonjëri është Zoti,
atëherë duhet të ketë tre Zota. I ati është
Zoti, i Biri është Zoti dhe Shpirti i Shen-
jtë është Zoti. Por, vetë Jezusi asnjëherë
nuk e ka thënë këtë, e as që koncepti i tij
për Zotin ka dalluar nga koncepti i pro-
fetëve të mëhershëm dhe izraelitë, të cilët
gjithmonë e mbronin Njëshmërinë dhe
asnjëherë Trinitetin. Vetë Jezusi ndoqi
rrugën e profetëve të mëparshëm kur tha:

ZOTI YNË,  NJË DHE I VETËM
„Jezusi u përgjigj: ‘E para: Dëgjo, o

Izrael! Zoti Perëndi është Zoti ynë një i
vetëm. Prandaj, ta duash Zotin, pra, Zotin
tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt,
me mendje dhe me gjithë forcën tënde të
jesh i preokupuar me të’.“ (Marku 12:29-
30).

Besimi në një person Hyjnor, në Një
Zot, shihet nga kjo që vijon:

“Perëndisë, Zotit tënd falju dhe adhu-
roje dhe vetëm Atij t’i shërbesh.“ (Mateu
4:10)

Këto fjalë të Jezusit dëshmojnë para
së gjithash se ekziston vetëm një Person
Hyjnor dhe se Jezusi nuk ka ditur asgjë
për Trinitetin, (Ti je Zoti i vetëm i vër-
tetë) (Mateu 4:10), e dyta, Jezusi nuk dë-
shmoi se Zoti nuk i atribuoi Zotit asgjë
tjetër përveç atributeve të Tij. (Ti si Zot i
vetëm) (Marku 12:29) dhe e treta, Jezusi
vetëm dëshmoi se ai ishte i dërguari i
Zotit (Jezu Krishti që Ti e dërgove) (Ivani
17: 3).

Në të vërtetë, të krishterët besojnë se
Jezusi është Zoti i vërtetë dhe besojnë në
jetën e amshueshme, megjithatë disa pro-
testantë nuk besojnë në këtë; për ta Jezusi
nuk është asgjë më shumë se një njeri dhe
as që thonë ata për Jezusin se ai është
Zot.ii

Krishterimi e pranon se ata besojnë
në Jezu Krishtin: se ai është Zoti nga
Zoti, dritë nga drita, Zoti i vërtetë nga
Zoti i vërtetë.iii

Kur e pyetën A. Harnackun, udhëhe-
qësi i teologjisë protestante, se a beson ai
në natyrën hyjnore të Jezuit, ai nuk e
fshehu bindjen e tij se Jezusi është vetëm
njeri dhe asgjë më shumë.iv Përveç kësaj,
fjalët për Jezusin si Zotin e vërtetë dhe
për jetën e përjetshme ai i atribuoi si
ndërhyrje, të redaktimit kishtar, i cili nuk
është në përputhje me Ivanin (Ivani 5: 14-
21), sepse këto nuk janë fjalët e shkresës
së Ivanit, por kjo është formulë e rrëfimit
kishtar, e përafërt me përkufizimet sino-
dike.v

Mendja e shëndoshë nuk e pranon ta

konceptojë si njeri Zot, që ka lindur nga
nëna, që ka vuajtur nga vuajtjet njerëzore,
i cili është i papërkryer dhe i kufizuar, i
cili gradualisht është forcuar në aspektin
shpirtëror, mendor dhe të fuqisë fizike si
të gjitha qeniet e tjera njerëzore. Të vësh
Zotin në kufizimet njerëzore dhe të be-
sosh në inkarnimin e tijvi në trupin e nje-
riut, do të thotë të mohosh përsosmërinë
e Zotit.

Dogma mbi inkarnimin u bart në Kri-
shterim nga paganizmi. Në mitologjinë
parakristiane shpesh mund të lexojmë për
heronjtë të cilët i konsideronin sikur ata
të jenë Zoti. Hindusët në Indi adhurojnë
heroinat e lashta Ramën dhe Krishnën si
inkarnime të Vishnes, personit të dytë në
trinitetin hindus.vii

KURANI E MOHON NATYRËN
HYJNORE TË JEZUSIT

Islami i pastroi besëtytnitë dhe i nda-
loi ithtarët e tij t’iu bëhen robër besëtyt-
nive të tilla, duke hedhur poshtë dogmën
e inkarnimit. Kurani famëlartë e mohon
natyrën hyjnore të Jezusit me këto fjalë:

“Bënë kufër (mohuan të vërtetën) ata
që thanë: “Allah është ai, Mesihu, i biri i
Merjemes.” E vetë Mesihu, (Isai) tha: “O
beni israilë, adhuronjeni Allahun, Zotin
tim dhe Zotin tuaj…”vi

Jezusi, një kontradiktë

ISAI (A. S.) NË TRADITËN  ISLAME DHE KRISHTERE (3)

“Perëndisë, Zotit tënd falju dhe adhuroje dhe vetëm Atij t’i shërbesh.“ (Mateu 4:10)
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DËSHMI

‘Aja Sofia’ e Beogradit,
që s’është më

Mund të thuhet se Beogradi ishte qyteti më mysliman në
rajon. Ai ishte në duart e myslimanëve prej vitit 1521-1867.
Kishte shumë xhami e mesxhide - ndoshta më shumë se çdo

qytet tjetër në Ballkan. Madje, disa udhëpërshkrues këtë
qytet e krahasonin me Damaskun.

AAjjaa  SSooffiiaa  bbeeooggrraaddaassee  ggjjeennddeejj  aattyy  kkuu  ssoott  ëësshhttëë  KKuuvveennddii  ii  SSeerrbbiissëë..  PPaass  sshhuummëë  
ssuullmmeesshh  nnddaajj  ssaajj,,  aajjoo  uu  rrrrëënnuuaa  mmee  uurrddhhrriinn  ee  MMiilllloosshh  OObbrreennoovviiqqiitt,,  ppëërr  nnjjëë  tthheess  dduukkaatteesshh..  
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Mejdanin aktual, në fund të shekullit
XVII (1585).

Xhaminë e ndërtoi naziri i pasur beo-
gradas Ejnehan-beu, në vitin 1585 dhe e
quajti me emrin e vet, me të cilin ishte e
njohur deri në vitin 1789. Vendi i xha-
misë qe në periferi të qytetit, vend stra-
tegjik për ta vrojtuar e mbrojtur qytetin.
Një njoftim austriak nga fundi i shekullit
XVIII cek se xhamia ndodhej “1.000
hapa larg nga muri i qytetit që e rrethonte
varoshin”.

Pamja e xhamisë ishte mbresëlënëse.
Ishte nga guri i gdhendur i një ranishteje,
i cili me kalimin e kohës ka marrë ngjy-
rën e kuqërremtë të përhimët. Xhamia,
sipas arkitektes serbe dr. Divna Gjuriq-
Zamolo, ishte e lartë rreth 18 m, derisa
muret anësore ishin rreth 15 m. Brendë-
sinë e ndriçonin njëzet dritare, të cilat
përfundonin me harqe të mprehta. 

Dyert hyrëse qenë të vendosura në
anën veriore, derisa minarja ishte ndër-
tuar në piedestal me tetë anë. Nga
brenda, muret ishin të dekoruara me bol-
lëk, ndërsa mihrabi nën kube ishte në
formën e stalaktiteve. Mbi mihrab kishte
harqe të dekoruara me gurë të renditur e
me ngjyra të ndryshme.

Pranë xhamisë ishin varrezat, ku
ishin të varrosur njerëzit me nam. Kjo
ishte xhamia kryesore e asaj kohe në
Beograd. Kjo xhami shumë herë është
dëmtuar e rikonstruktuar. Përfundimisht,
në vitin 1766 është rikonstruktuar, por
më 1789 është dëmtuar rëndë. Në këtë
kohë edhe e mori emrin Xhamia Batall,
apo Xhamia e Shkretë. (M. Mufaku, po
aty, fq. 47-48)

Historikisht, kjo xhami e Beogradit

është dëmtuar për herë të parë nga sulmi
austriak më 1717 nën komandën e Eugen
Savojski (vd. 1736), të cilët e okupuan
Beogradin nga 1717-1739. Në këtë kohë
kjo xhami qe shndërruar në magazinë të
regjimentit të princ Aleksandër Vyrtem-
bergut. (Enciklopedija Jugoslavije, 4 E-
Hrv, Zagreb, 1986) Por, më 1739
osmanlinjtë e kthyen qytetin dhe e rino-
vuan xhaminë, kur u harxhuan 7.000
groshë. Por, xhamia nuk e ruajti këtë
shkëlqim për një kohë të gjatë.

Xhamia sërish u dëmtua nga luftimet
më 1789, kur komandanti austriak Mar-
shall Laundon e sulmoi qytetin,  por
edhe vetë xhaminë, dhe bënë okupimin
për dy vite. Sërish, në kryengritjen e parë
serbe kundër osmanlinjve, më 1806, xha-
mia u dëmtua thuajse tërësisht. Gjatë
kryengritjes së dytë serbe në xhami u
vendos roja, prej ku kontrollohej lumi
Danub dhe horizonti për qytetin Vidin.
Sërish, më 1836, veziri beogradas, Jusuf
Pasha, tentoi meremetimin e xhamisë me
donacion nga Turqia, sepse në xhami po
hynin kafshët, por kjo nuk ndodhi për
shkak të pengesave serbe. Përfundimisht,
xhamia u rrënua më 18 maj 1869.

Këtë e përshkruan edhe udhëtari
Lezhe, më 1867: “Ndër këto xhami, ka
një xhami që meriton që t’i kushtohet vë-
mendje. Kjo është Batall-Xhamia, të
cilën ushtarët e Karagjorgjes e rrëmbyen
nga turqit, e cila qe braktisur tashmë qe
gjysmë shekulli dhe është e vetmuar në
një shesh të madh, përbri rrugës së var-
rezave...”. (Batal-Džamija u Beogradu,
sipas: https://www.facebook.com/12277
7077930283/photos/batal-d%C5%BEa-
mija-u-beogradu-do-1789-godine-

ejnehan-begovau-nekom-austrijskom-
izvje%C5%A1/519215928286394/.) 

Burimi tjetër thotë se princ Millosh
Obrenoviq e ka ndaluar rinovimin e Xha-
misë Batall. (Sipas: Rašid-bej, Istorija
čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji,
SKA, Spomenik XXIII/1894) Rrënimin
e kryen cincarët (cincarët janë arumunët
ose vllehët; janë një grup etnik dhe komb
autokton me vendbanim në të gjitha shte-
tet e Ballkanit. Arumunët flasin gjuhën
arumune, një gjuhë latine e përafërt me
gjuhën rumune dhe atë italiane. Arumu-
nët gjenden në shtete si Shqipëria, Ko-
sova, Greqia, Maqedonia, Bullgaria,
Rumania dhe Serbia.  Shih: M. Kuteli, Në
Prizren, midis të vdekurve dhe të gjal-
lëve, Shekulli, nr. 2007, 12 shtator 2007,
fq. 14-15 - në:
http://www.radiandradi.com/ne-prizren-
midis-te-vdekurve-dhe-te-gjalleve-nga-
mitrush-kuteli/) për 230 dukate, të cilat i
pagoi kafexhiu Pangjallo. (Sipas:
https://sandzakpress.net/beogradska-aja-
sofija-nalazila-se-na-mjestu-danasnje-
skupstine-milos-obrenovic-je-srusio-za-v
recu-dukata/.)

“UDHËPËRSHKRIMI” I THOTË TË
GJITHA

Sipas “Udhëpërshkrimit” (Sajahet-
names) të Evlija Çelebisë:
– Valjeva kishte 10 xhami dhe një hamam; 
– Smedereva kishte 24 xhami, dy medrese,

një teqe dhe një hamam, kurse shtëpitë ki-
shin banja familjare;

– Mitrovica e Sremit kishte 12 xhami, 6 me-
sxhide dhe 5 medrese;

– Çaçaku kishte 7 xhami, 3 medrese, 10
teqe, dy hamame publike dhe 1 karvansa-
raj;

– Beogradi kishte 270 xhami, 12 mesxhide,
7 hamame, 3 tyrbe, 160 saraje, 6 karvan-
saraje, 21 hane dhe një imaret;

– Krushevci kishte 9 xhami;
– Zemuni kishte 1 xhami dhe 6 mesxhide;
– Pozhega (e Uzhicës) kishte 10 xhami;
– Cerniku (i Gradishkës) kishte 21 xhami me

mihrab, 1 teqe dhe 1 hamam;
– Vukovari kishte 5 faltore dhe një xhami të

këndshme;
– Osijeku kishte 66 xhami, 14 mesxhide të

mëhallës, 4 teqe, 1 divan-hamam, 1
karvansaraj;

– Herceg-Novi  kishte 46 xhami, 44 me-
sxhide dhe 2 medrese;

– Sombori kishte 14 faltore, ndërsa më e njo-
hura ishte Xhamia e Pashës; 

– Beçeji kishte 1 xhami, 1 medrese, tri
shkolla fillore, 1 teqe dhe 1 hamam;

– Vërshaci kishte 3 xhami, 1 medrese, 1
teqe, 2 shkolla fillore, 1 hamam dhe 2
hane. (Burimi: Evlija Celebi, Putopis -
odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sa-
rajevë, 1967)

Domradio.de: Aja Sofia u bë sërish
xhami. Cili është qëndrimi juaj për
këtë?
Prof. dr. dr. Felix Körner SJ (Ek-

spert i studimeve islame dhe jezuit): Po
e nis nga fjala që përdori Papa. Atij i
shkakton dhembje. Çfarë dhimbjeje
shkaktohet kur mendohet se një muze, që
nën Ataturkun u vu në përdorim vetëm si
vend vizitash me qëllime laike dhe jo si
vend lutjesh, do të jetë tani prapë një vend
lutjesh? Kjo nuk mundet të shkaktojë
dhimbje për një njeri fetar. Kjo mundet
vetëm të sjellë gëzim. Po natyrisht, bashkë
me këtë, vjen edhe një kujtim i vjetër. Ne,
si botë e krishterë perëndimore, nuk jemi
kujdesur për Romën Lindore teksa osma-
nët po i afroheshin. Më 1453-shin, ne e
humbëm qytetin dhe bashkë me të, Kri-
shterimi e humbi edhe Aja Sofinë. Kjo na-
tyrisht që mundet të na shkaktojë dhembje.
Po ajo çfarë na dhemb më shumë është që
një histori e tillë, tani, trazohet edhe një
herë dhe përdoret si një goditje e vogël
thike. Po bëhet politikë me një faltore dhe
po trazohen ndërtimi i profilit politik dhe
lufta për pushtet me lutjen. Kjo është e hi-
dhur. Por, mesazhi i vërtetë që ne mund të
shohim pas kësaj është ky: që kemi një
mundësi të mirë për të menduar edhe një
herë se çfarë mund të bëhet me një muze
të shekullarizuar, që kësisoj edhe ishte
ngurtësuar, në mënyrë që ai të mund të
kthehet në një faltore për të gjithë popujt.

Shkakton dhembje, kjo mund të jetë
e kuptueshme. Po përse është ky ven-
dim kaq dramatik? Ajo ka qenë kishë,
ajo ka qenë dhe xhami. Përse të mos
jetë prapë xhami tani?

-Unë nuk e përjetoj si dramë që një
muze të bëhet prapë faltore. Mua më duket
dramë vetëm pasi prej kësaj po bëhet një
lojë e tillë e pushtetit, për shembull, nga
ana e vetë Erdoğan-it. Dhe unë mendoj se
tani nuk mundemi të biem në kurthin që ta
teprojmë me dramatizimin, por mund të
themi: ta marrim si një nxitje, me pyetjen:
Çfarë mund të bëhet tani me këtë vend të

shumë feve, që para së gjithash për Kri-
shterimin dhe Islamin është një vend i
shenjtë, një vend simbol?

Qeveria ka vendosur, gjykatat kanë
vendosur, që ajo të jetë përsëri xhami. Po
edhe turqit, madje edhe Erdoğan-i vetë,
janë shprehur kështu; atëherë ajo do të jetë
si Xhamia e Sulltan Ahmetit, e njohur si
Xhamia Blu, e hapur për të gjithë, pa pasur
nevojë që njerëzit të paguajnë për të hyrë.
E atëherë edhe munden të luten. Nuk e di
nëse ju jeni lutur ndonjëherë në një xhami;
unë për vete e kam bërë me shumë këna-
qësi. Kjo është, pra, vërtet një mundësi e
mirë për ne që të themi: Në rregull, ne, si
njerëz besimtarë, mundemi gjithashtu ta
përdorim këtë vend jo më thjesht si një ob-
jekt të mrekullueshëm arti, por edhe ta
perceptojmë e ta pranojmë si një vend
shpirtëror.

Ju nuhatni, pra, një mundësi të
vogël. Po a nuk ka humbur kësisoj për-
gjithmonë një kishë bota e krishterë?

-Këtë e paraqesin ndonjëherë kështu
tani. Mua kjo më duket vërtet hipokrizi.
Madje më zemëron, sepse ne e kemi hum-
bur këtë kishë të Urtësisë së Shenjtë – e
Urtësia e Shenjtë është Krishti vetë – në
vitin 1453 dhe që atëherë ajo ka qenë
xhami. Pastaj e kemi humbur edhe një
herë të dytë, kur ajo nga një faltore, u kri-
stalizua si muze, u muzealizua – e kësisoj,
u mënjanua në të vërtetë edhe një herë.
Tani, ne nuk e kemi humbur atë sërishmi,
por mundemi ta shohim tashmë si njerëz
besimtarë: e kemi fituar sërishmi dhe e
pranojmë këtë ftesë të thirrjes për lutje, që
do të kumbojë sërish nga Aja Sofia dhe
themi: me kënaqësi do të hyjmë në këtë
xhami, pa pretendime territoriale, për ta
përdorur këtë vend bashkë me myslima-
nët, ose edhe individualisht, si të ketë se-
cili dëshirë, si një vend për adhurimin e
Zotit. Unë kështu do ta shihja këtë.

Dhe, për t’i sheshuar dallgët edhe
më tej: si do të duhet ta trajtojnë tani të
gjithë aktorët këtë vendim?

-Nëse Papa thotë se ndien dhimbje,
dhe nëse ipeshkvijtë, edhe nga ana e orto-
doksisë, thonë se u shkakton dhimbje, atë-
herë duhet edhe të thonë qartë se përse u
dhemb. Se ata kanë një kujtim të hidhur,
se nuk duan që kjo të politizohet. Tani ne
mundemi të shtjellojmë propozime, qoftë
edhe me miqtë turko-myslimanë, se si
mund të tregohet që kjo tani nuk duhet të
jetë një pretendim territorial apo një go-
ditje kundër Krishterimit, çka do të ishte
vërtet një interpretim absurd, por se tani
ne po mendojmë se si të mund ta përdo-
rim edhe dëshminë ndërfetare të një vendi
të tillë.

Për shembull, nëse ne të krishterët do
të ftoheshim edhe në mënyrë të vetëdij-
shme për t’u lutur atje. Ashtu sikurse edhe
vetë Muhamedi, siç na përcillet në traditë,
i pati ftuar të krishterët në Medinë në she-
kullin e shtatë që të luteshin në xhaminë e
tij atje. Shenja të tilla – dhe ndoshta edhe
organizimi i një veprimtarie të dialogut
ndërfetar në Aja Sofia, do të shërbenin për
ta bërë kësisoj atë një simbol të vendit të
mirëkuptimit e të rrezatimit shpirtëror për
të gjithë.

Burimi: https://www.domradio.de/audio/hagia-
sofia-wieder-als-geistlichen-ort-wahrnehmen-ein-
interview-mit-prof-felix-koerner (14.07.2020)

Intervistoi: Tobias Fricke (DR,
Köln/Cologne), përktheu: Edvin Cami.

Botimi, lejuar nga Rezart Beka. ““XXhhaammiiaa  BBaattaallll””,,    ee  ddëëmmttuuaarr..

“Më duket hipokrizi”

JEZUITI KRITIKON REAGIMIN EMOCIONAL PËR A JA SOFINË

Zëra nga kisha dhe politika shprehin brengosje për kthimin e Aja Sofisë
në xhami. Eksperti i Islamit At Felix Körner sjell një vështrim të
ndryshëm dhe sheh një mundësi të mirë në kthimin e muzeut sërish në
një shtëpi të Zotit.

FFeelliixx  KKöörrnneerr  SSJJ,,  eekkssppeerrtt  ii  ssttuuddiimmeevvee  iissllaammee  ddhhee
jjeezzuuiitt..  ((FFoottoo::  GGooooggllee))
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Shkruan: Musa Biba                       

Allahu (xh. sh.) krijoi njeriun dhe dë-
shiroi që krijesën e vet ta shpërblejë me
mirësitë e Tij të pafundme. Andaj, i tregoi
njeriut rrugët se si të arrijë te shpërblimet
që Ai i ka përgatitur. 

Duhet ditur se rruga me të cilën arrihet
shpërblimi i Allahut është devotshmëria.
Devotshmëria është pozita e njeriut tek Al-
lahu (xh. sh.). Devotshmëria arrihet kur
njeriu ndjek rrugën e pastrimit - që rruga e
lidhjes mes tij dhe Allahut të jetë e pastër
dhe pa asnjë pengesë. Në lidhje me këta
njerëz Allahu i Lartësuar thotë në Kuran:
,,E ata që ishin të devotshëm ndaj Zotit të
tyre, sillen në grupe te Xheneti, e kur ar-
rijnë aty, dyert e tij i gjejnë të hapura dhe
roja e tij iu thotë atyre: Selam-alejkum -
qofshi të shpëtuar; ishit të pastër, andaj
hyni në të. Aty do të jeni përgjithmonë.”
(Zumer: 73) 

MERRU ME VETVETEN,
JO ME TË TJERËT

Shohim se ajeti kuranor tregon për
këto persona, të cilët futen në Xhenetin e
Allahut     (xh. sh.),  edhe atë si shkak i pa-
stërtisë që kanë pasur në këtë jetë. Andaj,
për të fituar epitetin i/e devotshëm, duhet
pastruar brendinë nga çdo grimcë e cila
mund ta prish zemrën. 

Kur e pyetën një të urtë në lidhje me
këtë,  ai u përgjigj:  “E para prej rrugëve të
pastrimit të zemrës është: Preokupimi
vetëm me Allah. Mundohu në jetën tënde
të merresh me vetveten dhe jo me të tje-
rët. Shikoji mëkatet tua para se t’i shikosh
mëkatet e të tjerëve. Pastroje zemrën tënde
nga çdo pengesë që të paraqitet në lidhjen
tënde me Allahun; largoje mendimin e keq
për Allahun; largoje smirën e xhelozinë, të
gjitha këto të këqija, nga zemra dhe mos u
preokupo shumë me të tjerët - preokupimi
me njerëzit është shkatërrues.” 

Ka thënë Abdullah ibni Abasi (r. a.):
“Njeriu më i dështuar është ai që merret
me njerëzit dhe nuk merret me vetveten.
Më i keq se ky është ai që merret me vet-
veten dhe nuk merret me Allahun.’’ 

Pastaj, për ta pastruar edhe më tej

veten tënde, brengat që i ke në jetë bashkoi
dhe bëje një brengë të vetme - brengë të
ahiretit. 

Ka thënë Pejgamberi (a. s.) në kuptim
të hadithit: ,,Kush e ka për brengë dynjanë,
atij Allahu ia shpërndan punët, i vë varfë-
rinë para syve dhe ai nuk do të marrë nga
dynjaja vetëm se atë çka ia ka shkruar
Zoti. Kush e ka brengë ahiretin,  atij Al-
lahu ia bashkon punët, i vë pasurinë para
syve dhe dynjaja i vjen si diçka e nën-
çmuar.”  

Shumë njerëz janë të lidhur pas dyn-
jasë dhe e kanë harruar botën tjetër; shumë
njerëz janë lidhur pas njerëzve dhe e kanë
harruar Allahun (xh. sh.). Por, duhet ditur
dhe kuptuar se çdokush që dëshiron të kre-
nohet pa Allahun - Allahu atë do ta nën-
çmojë; çdokush që dëshiron pasuri pa
Allahun -Allahu atë do ta varfërojë; ku-
shdo që mundohet të arrijë rehati pa Alla-
hun -Allahu atë do ta lodhë dhe ta
dërrmojë. 

VEÇ DURIMI E PASTRON ZEMRËN
Dhe, rruga tjetër është edhe durimi, që

për fat të keq iu mungon shumë njerëzve
sot. Durimi është pjesë e rëndësishme e
pastrimit të zemrës së njeriut. Shumica e
njerëzve çka janë ngutur i kanë humbur të
gjitha.  Po të ishte i biri i Ademit i durue-
shëm,  do t’i vinte furnizimi duke qenë i
qetë. Pastërtia e brendshme arrihet me du-
rimin çka bën njeriu në përditshmërinë e
tij. Besimtari në jetën e tij duhet të jetë i

durueshëm kur përballet me sprovat. Nëse
i shikojmë, sot myslimanët janë në gjen-
dje stresi, përjetojnë dhimbje të bren-
dshme e shqetësime nga më të ndryshmet.
Dhe, kjo për faktin se iu mungon durimi
për hir të kënaqësisë së Allahut dhe e kanë
lënë pas dore metodën islame për tejkali-
min e sprovave. 

Le të jetë si shembull për ne ky tregim
dhe shpresoj se me këtë tregim do të mar-
rim mesazhin që dëshirojmë të paraqesim:
Njëherë ishte një besimtar i mirë, i cili u
sprovua me gjënë më të dashur në këtë jetë
për një prind. Në një moment të caktuar
vdiq djali i vetëm i tij në moshë shumë të
re. (Le ta pyesim veten se çka do të bënim
ne nëse na ndodhte diçka e tillë? A do
mund të duronim vetëm për të fituar kë-
naqësinë e Allahut?) Por, çka mendon se
bëri ky besimtar? Ai buzëqeshte! Njerëzit
kur e shikonin, habiteshin dhe e pyesnin
se ‘çfarë je duke bërë,  a aspak nuk je
brengosur, a nuk të dhimbset aspak djali
yt i vetëm?!’. Personi u përgjigj: ‘Pa dy-
shim se më dhimbset, sepse ishte djali im
i vetëm, por kënaqësia e Allahut (xh. sh.)
ka prioritet para dhimbjes së djalit dhe me
buzëqeshjen time mundohem t’ia paraqes
Allahut kënaqësinë time në caktimin e Tij.
E, nëse në këtë sprovë,  duke duruar, arrij
që të fitoj kënaqësinë e Allahut, më thoni:
a ka diçka tjetër më të madhe se kjo që unë
mund të fitoj?!’. 

(Autori është Referent fetar-arsimor
në Myftininë e Strugës)

Shkruan: Prof. dr. Qani ef. Nes-
imi                     (Myfti i Tetovës)

Amaneti (besnikëria, besueshmë-
ria, diçka e dhënë në besë) është
një fjalë e shenjtë, si dhe shpreh

një gjë, një fjalë, një vepër etj. ‘të shen-
jtë’. Ai tregon se gjërat kanë vlerë. Në
një njeri ose në një shoqëri ku thuhet se
ka amanet, mendohet se ata janë të
mirë, të respektshëm, të besueshëm, të
vlefshëm. 

Amaneti është konstant, është i për-
hershëm, nuk është relativ. Ai nuk ndry-
shon sipas rrethanave. Amaneti
gjithmonë është amanet. Amaneti, për-
katësisht besueshmëria, është i njëjtë
për cilëndo moshë, për cilindo naciona-
litet, për cilindo profesion, në cilindo
vend dhe në cilëndo kohë.

Amaneti e mbron njerëzinë e njeriut.
Nëse ne posedojmë një histori të lavdi-
shme sot, ajo është në sajë të paraar-
dhësve tanë që kanë ditur të ruajnë
amanetin, kanë ditur të jenë të besue-
shëm ndaj Allahut fuqiplotë, ndaj vetes
dhe ndaj shoqërisë në përgjithësi. 

Njeriu që mban/ruan amanet, është
fitimtar në dynja dhe në ahiret. Ai per-
son ka shumë shokë, madje edhe i keqi
bëhet shok me të, pasi e ndjen veten të
sigurt pranë tij. Ai nuk tradhton askend.
‘I tradhëtuar’ nga ai mund ta llogarit
veten vetëm ai që e tradhton amanetin.
Amanetçiun, që të mos futet në ma-
shtrim dhe në tradhti, e mbron Allahu
(xh. sh.). 

AMANETIN E MBRON ALLAHU
FUQIPLOTË

Rrugët e devotshmërisë

IMAMLLËK

Pastërtia e brendshme arrihet me durimin çka bën njeriu në përditshmërinë e tij. Besimtari në jetën e tij
duhet të jetë i durueshëm kur përballet me sprovat. Nëse i shikojmë, sot myslimanët janë në gjendje stresi,

përjetojnë dhimbje të brendshme e shqetësime nga më të ndryshmet. Dhe, kjo për faktin se iu mungon
durimi për hir të kënaqësisë së Allahut dhe e kanë lënë pas dore metodën islame për tejkalimin e sprovave.

Amaneti

PËR NDERIN DHE TË DREJTËN E TJETRIT

Ty s’të bënë keq Zoti kurë/ S’ka si ti m’i mirë burë.
Ti që gostit mysafirët/ Derth fjalën si xhevahirët.
Si trathëton Amanetit/ I mbaron hallin miletit.

Për jetimin kujdesohesh/ Për të huajt interesohesh.
Asnjeri nuk lëndon kurë/ Pra të them ta dish o burë.

(Hafiz Ali Korça, Historia e shenjtë edhe të katër halifetë, fq. 600-601)
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Amaneti nuk lejon që të tradhtohet.
Njeriut mund t’i duket se ‘ia ka lagur’
amanetit. Kjo mund të jetë vetëm një
vetëmashtrim. Amanetin e mbron Al-
lahu fuqiplotë. Ai që mendon se ka fi-
tuar nga anashkalimi që i ka bërë
amanetit, ai që ka frikë që mos të mer-
ret vesh, që mos të publikohet ky ve-
prim i tij, ai kurdoherë është i
mashtruar. Nëse veprimi i tij negativ
publikohet, ai do të shqetësohet, nuk do
të mund që të tjerët t’i shikojë në sy, do
të skuqet, do të zverdhet, do të djersitet,
do të fillojë të arsyetohet apo edhe të
lavdërohet për ta nxjerrë veten të larë.
Mungesa e amanetit të bën me marre, të
bën të ndjehesh i turpëruar në dynja dhe
në ahiret.

Njeriut që ruan amanet i besohen
shumë çështje, madje edhe shumë të
rëndësishme. Punët e mëdha mund t‘i
bëjnë vetëm njerëzit që ruajnë amanet.
Amaneti nuk planifikohet për në të ar-
dhmen. Ai nuk lejon të thuash: ‘unë tash
do të filloj të jem amanetçi (besnik)’. Ai
që dje nuk ka punuar me amanet, sot
dhe nesër assesi nuk mund të jetë ama-
netçi. Njeriu që deri dje ka vjedhur, që
ka gënjyer, që ka ngrënë mallin e huaj,
që ka vepruar në të zezë, që e ka tra-
dhtuar niqahun e vet, që ka shpifur etj.
në asnjë mënyrë nuk mund të jetë ama-
netçi.

Amaneti kërkon sakrificë. Sakrifica
dëshmon prezencën e amanetit. Sakri-
fica kërkon edhe guxim. Guxim ky që
njeriut do t‘i japë mundësi që për hir të
ruajtjes së amanetit, ai të mund të sakri-
fikojë shumëçka për të. Amaneti është
një gjë që njeriut i mundëson që ai në
momentin dhe në vendin e duhur të sa-
krifikojë gjënë e duhur, atë që ka, qoftë
të jetë kjo një pjesë e kohës, e pasurisë,
e profesionit, e pozitës;  me një fjalë, t‘i
sakrifikojë të gjitha ato gjëra që janë re-
lative, me qëllim që të afrohet tek e
mira, tek e bukura, estetikja, etikja, nje-
rëzorja etj., përkatësisht tek Allahu fu-
qiplotë.

Amanet nuk është të punosh vetëm
për vete, për familjen tënde. Amanet
nuk është njerëzit t‘i lavdërosh para
syve e t‘i shash pas shpine, të shpifësh
dhe t‘i marrësh nëpër gojë. Amaneti, në
fakt, është ideal i jetës, që të nxjerr fa-
qebardhë në dynja dhe në ahiret.

Amanet nuk është të mos e bësh
punën tënde, të mos e respektosh orarin
e punës që të është dhënë, të mos re-
spektosh përgjegjësinë që të është
dhënë. Amaneti kërkon që në orë më-
suesi, arsimtari dhe profesori të merret
me lëndën e tij shumë profesionalisht, e

jo të marrë nëpër gojë kolegët e tjerë.
Amaneti nuk toleron që tjetrit për punët
e tij t‘i shesësh mend, kurse obligimin
tënd s’e ke askund. Amanet nuk është
që ligjëruesi të flasë kot dhe i papërga-
titur, e kur të jetë në bisedë me disa nje-
rëz që nuk janë në rrjedha-t‘u shet mend
sikur të tjerët, përveç atij, s’dinë kur-
rgjë, por (që) vetëm rrejnë dhe vjedhin. 

Amaneti nuk është i lidhur me atë se
a të konvenon ty apo jo. Amaneti nuk të
bën qejf; ai ta prish rehatllëkun atëherë
kur ti mendon se je më mirë, pasi ai kër-
kon ta ruash atë dhe të jesh aktiv rre-
gullisht për të. Njeriu jeton për të qenë
amanetçi (besnik, i besueshëm). Ama-
neti nuk ta jep komoditetin që njerëzit
t‘i vlerësosh të mirë vetëm kur të kon-
venon ty, e t‘i shpallësh jo të mirë, të
papërshtatshëm, pengues, tradhtar e të
pabesë vetëm se nuk të konvenon ty.
Pasi kjo nuk mund të quhet ndryshe
veçse munafikllëk i mbështjellë me
“amanet”. Pra, askush nuk është imun
ndaj amanetit. Njeriu ose është besnik,
ose është i pabesë.

Amaneti është i mbështjellë me fi-
snikëri. Aty ku ka amanet, aty ka Zot.
Pejgamberët e Allahut pa përjshtim
kanë qenë amanetçi (besnik) edhe në
rrafshin vertikal, përkatësisht në di-
mensionin metafizik, transcendental,
edhe në rrafshin horizontal, përkatësisht
në dimensionin social, duke përfshirë
besimtarët dhe jobesimtarët. Ata asnjë-
herë nuk kanë tradhtuar, por shumë
herë, madje, kanë qenë edhe të tra-
dhtuar. Pasi të gjithë ata që nuk iu kanë
besuar pejgamberëve, nuk iu kanë be-
suar jo nga ajo që kanë pasur argumente
më të forta, po vetëm nga ajo që nuk iu
ka konvenuar të jenë me Pejgamberin e
Allahut. Ata kanë preferuar “mbrojtjen”
e pozitës, të pasurisë, të epshit dhe të
“pashallëkut” të tyre.

TRI SHENJA E DALLOJNË
DYFYTYRËSHIN

Kur kësaj vlere të quajtur amanet i
humb fisnikëria, kur i humb pesha tek
individi ose tek shoqëria, atëherë vjen
në shprehje e kundërta e saj, e ajo është
dyfytyrësia. Pejgamberi (a. s.) për këtë
shprehet shumë qartë: Shenjat e dyfyty-
rëshit/munafikut janë tri: “Ai kur flet,
gënjen; ai kur premton, mashtron; atij
kur i besohet, tradhton.”

Më kujtohet kur isha në medrese, si
nxënës, dolëm të shëtisnim në Shkup.
Duke kaluar rrugës, pamë një grua ma-
qedonase në moshë, e cila kishte me
vete disa qese najloni të mbushura me

artikuj. Unë isha me disa shokë. Ajo na
pyeti se ku mësojmë. Ne i treguam se
jemi medresantë. Ajo tha se ‘ju pasi që
jeni medresantë, jeni njerëz të besue-
shëm – m’i mbani këto qese, sa të futem
në dyqan dhe të marr diçka’. Ajo nuk na
njihte; por, mjaftoi që mendonte për
shenjtërinë e Medresesë, përkatësisht
për Medresenë si një vend i shenjtë, që
e ruan amanetin. Pra, duhet të kuptojmë
se Medreseja, Bashkësia Fetare Islame,
Fakulteti i Shkencave Islame, xhamia,
mejtepi, hoxhallarët llogariten ‘të shen-
jtë’ në shoqëri. Mu për këtë, medresan-
tët dhe studentët e teologjisë islame,
përkatësisht hoxhallarët në përgjithësi,
duhet të kenë kujdes se si sillen, si fla-
sin, si veprojnë, si dhe sa e bëjnë dety-
rën e tyre të dhënë në xhami ose në
shkollë. Ata nuk guxojnë të bëjnë ve-
prime të cilat palën përballë do ta dety-
rojnë të dyshojë në seriozitetin e tyre
ndaj amanetit. Ata nuk duhet asnjëherë
ta kalojnë nëpër mend që të shpifin për
dikend, t’i flasin mbas shpine dikujt, të
përgojojnë tjetrin etj.. Pra, nuk duhet të
bëjnë veprime me të cilat Allahu fuqi-
plotë dhe njerëzit në përgjithësi nuk do
të ishin të kënaqur.

Amaneti, që në gjuhën arabe etimo-
logjikisht ka kuptimin: të besosh, të jesh
i sigurt nga frika dhe brengat (duke
pasur parasysh rrënjën e fjalës, e cila
përbëhet nga elif, mim dhe nun) merr
edhe këto trajta të ndryshme në gjuhë,
si: emene-kam besim, i zë besë, mbë-
shtetem; emine-të qenët i sigurt; amene
(iman)-mbështetem, besoj; eman-siguri,
sigurim, parrezikshmëri, garanci, kuj-
des; amanetu-besnikëri, besueshmëri,
saktësi, përpikëri, seriozitet, nder-
shmëri, merak; emnun-mbrojtje, sigu-
rim; emin-përkrahës, besimtar, besnik,
që meriton besimin, që i mban fjalët;
iman-besim, fe, iman; mutemen-i be-
sueshëm, i besuar, i sigurt, që meriton
besim; memun-i besueshëm, i sigurt, i
parrezikshëm; mumin-besimtar etj.
Edhe njëri prej emrave të Allahut fuqi-
plotë është Mumin, përkatësisht ai që i
jep siguri atij që mbështetet tek ai, ajo
është gjëja që atë e bën të besueshëm.
(Isa Memishi, Fjalori arabisht-
shqip).

Në një ajet kuranor, ku flitet për bor-
xhin, tregohet edhe për amanetin, duke
treguar për peshën e besimit tek njëri-
tjetri: 

“Nëse jeni në udhëtim e nuk gjeni
shkrues, atëherë merrni peng. Dhe,
nëse njëri prej jush ka besim tek tjetri,
atëherë borxhliu le ta kthejë atë që i
është besuar (amanetin) dhe le t’i frikë-

sohet Allahut, Zotit të vet. Mos e fshihni
dëshminë, se, kush e fsheh atë, zemra e
tij është gjynahqare. Allahu di çdo gjë
që punoni ju.” (Bekare 2/283)

Ndërkaq, ajeti kerimeja: “Ne ua
ofruam përgjegjësinë (amanetin) qiejve,
tokës dhe maleve, por ato nuk pranuan
ta marrin përsipër dhe u frikësuan ta
pranojnë atë, kurse njeriu e pranoi. Me
të vërtetë, njeriu u tregua i padrejtë me
veten dhe i paditur (për pasojat e kësaj
përgjegjësie)”  (Ahzab 33/72), me
gjuhë një metaforike, respektivisht sim-
bolikisht, fetarisht dhe shpirtërisht tre-
gon për peshën që ka amaneti. Ky ajet
vjen si rezultat i ajeteve të lartpërmen-
dura, të cilat tregojnë se ata që i shpifin
të pafajshmit, janë të privuar nga kjo
vlerë e quajtur amanet. Kurse në fund të
ajetit përdoret shprehja xhehula, që tre-
gon se njeriu është shumë xhahil. Ndër-
kaq, fjala xhahil nuk do të thotë njeriu
që nuk di, por ka kuptimin e njeriut që
vepron sipas epsheve dhe kapricieve të
veta. Në këtë rast njeriu e di përgjegjë-
sinë që ka, por nuk e ndjen, nuk i jep
rëndësi e as peshë asaj. Në një kuptim
tjetër, amanet është përgjegjësia/aftësia
për të pranuar kompetencë. Abdullah
ibn Mesudi tregon se Pejgamberi (a. s.),
për të treguar peshën e amanetit, ka
thënë: “Lufta në rrugën e Allahut i fal
të gjitha gjynahet, përveç amanetit. Në
Ahiret atij të cilit i është dhënë amanet,
e që nuk e ka realizuar atë deri sa ka
qenë në dynja, i thuhet: ktheje amane-
tin! Njeriu (i        pabesë) thotë: O Zot,
bota mbaroi, unë si ta kthejë amanetin?
Njeriu këtë e thotë tri herë. Pastaj Al-
lahu thotë: merreni këtë dhe dërgojeni
në Xhehenem (Havije). E marrin dhe e
hudhin në Havije. Ai bie në fund. Aty e
gjen amanetin. E merr amanetin në
shpinë dhe e nxjerr deri në majë të Ha-
vijes. Amaneti i bie dhe përsëri shkon
në fund. Njeriu kështu vazhdon të ve-
projë rregullisht.”  Abdullah ibn Amr
transmeton se Pejgamberi (a. s.) ka
thënë: “Nëse i ke katër gjëra, mos u
mërzit për ato që ke humbur në botë:
ruajtja e amanetit, të thuash të vërtetën,
morali i mirë dhe ushqimi/furnizimi hal-
lall”. (Suleyman Ates, Yuce Kur’an’in
Cagdas Tefsiri, V. 7, f. 208-210)

Ebu Hurejre tregon: Ishim me Pej-
gamberin (a. s.) e ai fliste në një me-
xhlis. Erdhi një beduin dhe e pyeti: Kur
do të ndodh kiameti? Pejgamberi (a. s.)
vazhdoi të fliste. Në fund Pejgamberi
(a. s.) pyeti: Ku është ai që pyeti për
kiametin? Njeriu tha: ‘këtu jam’. Pej-
gamberi (a. s.) tha: Kur të humbë ama-
neti, prite kiametin. Njeriu tha: Po, si

humb amaneti, o pejgamber i Allahut?
Pejgamberi (a. s.) tha: Kur puna ti jepet
jo kompetentit, prite kiametin. Në një
transmetim tjetër, Pejgamberi (a. s.) tha:
Ti jepja amanetin atij që të ka lënë ama-
net, mos e tradhto atë që të ka tra-
dhtuar.” (Buhârî, İlim)

“Allahu ju urdhëron që amanetet
t’jua ktheni atyre që u përkasin dhe, kur
të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni
drejtë.”(Nisâ 4/58). 

SOT ËSHTË DITA E BESËS DHE E
MIRËSISË!

Ky ajet ka zbritur në ditën e çlirimit
të Mekës. Pejgamberi (a. s.) pasi e mba-
roi tavafin, dëshiroi që të futet brenda
në Qabe, çelësat e së cilës i kishte gjysh
mbas gjyshi Othman ibn Talha. Xhaxhai
i Pejgamberit (a. s.), Abbasi, tha se ‘pa-
staj çelësi i Qabesë duhet të më jepet
mua’. Në këtë moment Othmani, pasi e
zgjati çelësin, e tërhoqi dorën dhe nuk
e dha. Kur për herë të tretë Pejgamberi
i Allahut e kërkoi çelësin, Othmani i
tha: ‘Ta jap si amanet të Allahut.’ Pej-
gamberi (a. s.) hyri brenda, e pastroi
Qabenë nga idhujt dhe doli. E thirri
Othman ibn Talhanë dhe i tha: ‘Othman,
urdhëro çelësin; sot është dita e besës
dhe e mirësisë”. Po ashtu, Pejgamberi
(a. s.) në një hadith tjetër thotë: “Ai që
është përgjegjës për punët e myslima-
nëve, nëse ia jep dikujt tjetër atë, duke
pasur njeri tjetër më kompetent, ai ka
tradhtuar Allahun, Pejgamberin dhe të
gjithë besimtarët.”  Ajeti në fjalë, ashtu
siç shpjegohet në tefsire të ndryshme,
me amanet nënkupton nderin, pasurinë,
të drejtën e tjetrit dhe kërkon kujdes të
madh në këtë drejtim, ashtu që askush
të mos e keqpërdor amanetin që i është
dhënë. Ai që nuk e keqpërdor,  është ai
i cili i frikësohet Allahut fuqiplotë, që
të mos pranojë gjëra/kompetenca që
nuk mund t’i realizojë. Kështu, ajeti i
lartpërmendur vë dy parime bazë për të
pasur sukses në realizimin e përgjegjë-
sisë: amanetin dhe drejtësinë. (Shih:
Tefsiru et-Taberij, v. 2, fq. 491; Ates,
Yuce Kur’an’in Cagdas Tefsiri, v. 2, fq.
304-308)

Ajeti i poshtëtheksuar përqëndrohet
mbi një çështje tjetër, që tregon për pe-
shën e ruajtjes së amanetit. Fjala është
për një situatë të krijuar me prenë e luf-
tës pas përfundimit të Luftës së Bedrit.
Luftëtarët myslimanë, pas përfundimit
të luftës, kanë dashur që të pronësojnë
prenë e luftës. Pejgamberi i Allahut ka
urdhëruar që prenë e luftës ta sjellë çdo
njëri në vendin e caktuar për grumbul-

lim. Disave iu kishte ardhur rëndë ta
bëjnë këtë dhe nuk kishin dashur që ta
sjellin prenë e luftës në vendin e cak-
tuar. Për këtë Allahu fuqiplotë urdhëron
që të mos tradhtohet Allahu dhe i dër-
guari i Tij, si dhe të mos tradhtohen me
vetëdije amanetet: “O besimtarë! Mos e
tradhtoni Allahun dhe të Dërguarin, e
mos i tradhtoni amanetet me vetëdije.”
(Enfal: 27)

Ndërkaq, ajeti fisnik: “Ka nga ata
ithtarë të Librit që, sikur t’u besosh një
barrë të tërë ari, do t’jua kthejnë;  por,
ka edhe të atillë që, nëse u jep në besim,
qoftë edhe një dinar, nuk ta kthejnë,
veçse nëse nuk u ndahesh. Kjo është kë-
shtu, ngase ata thonë: ‘Ne nuk kemi
ndonjë detyrim ndaj analfabetëve
(arabë)’. Ata flasin gënjeshtra për Al-
lahun me vetëdije.” (Âl-i Imrân: 3/75),
thekson një  çështje shumë të rëndësi-
shme: sipas këtij ajeti,  amaneti është
një çështje që i tejkalon edhe kufijtë fe-
tarë. Një Ithtar i Librit mund të jetë
amanetçi/besnik, edhe pse mund të jenë
të paktë në numër, por kjo nuk do të
thotë se fetarët e tjerë janë të gjithë be-
snikë.

Në hadithin e mëposhtëm dëftohet
për kujdesin që duhet treguar në prani-
min e amanetit. Ebu Dher el-Gifariu, i
cili ka kërkuar që të jetë taksamble-
dhës, Pejgamberi (a. s.) i ka thënë: Ti
je i paaftë për këtë; kjo punë është një
amanet.  Amaneti të cilin nuk mund ta
bartë njeriu, Ditën e Kiametit atë njeri
e shkatërron.” (Müslim, İmâre, 16).
Gjithashtu thuhet se imam Shafiun e
kanë pyetur se ‘si t’i njohim ata që janë
me të vërtetën, kur paraqitet fitneja’
dhe ai ka thënë: ‘Duhet t’i ndiqni shig-
jetat e armikut; ato ua mësojnë të vër-
tetën.’

Si konkluzion, duke u bazuar në atë
që u tha deri tash, mund të them se ama-
neti kalon përmes besueshmërisë, duke
u ftalluar me fisnikëri, me njerëzi, me
gjendje konstante, me fitim, me shumë
shokë, me sakrificë e me guxim dhe jo
me egoizëm, me ekskomunikim, me ne-
potizëm, me përgojim, me shpifje, me
sharje, me mashtrim, me punë koti, me
dyfytyrësi. Amaneti kalon përmes re-
spektit, ruajtjes, disponimit, estetikë-
risë, etikërisë, seriozitetit, shenjtërisë,
përgjegjësisë, përmes raporteve të mira
me Allahun, me njerëzit. Amaneti është
peshë, vlerë, drejtësi, rrugë drejt Alla-
hut, besë, mirësi, kompetencë, vetëdije;
jo kufi midis njerëzve, pa dallim feje,
profesioni, gjuhe, gjinie, race etj. Ama-
neti arrin deri në faqebardhësi në dynja
dhe në ahiret. Pashkëputmërisht. 
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Shkruan:  Dr. Ziber Lata

“Ne po ta tregojmë ty lajmin
e tyre sipas së vërtetës.
Ata ishin djelmosha që

besuan në Zotin e tyre dhe Ne ua
shtuam udhëzimin.”

Djelmoshat u strehuan në shpellë si
pasojë e përndjekjes që u bëhej nga ana e
pushtetit të atëhershëm për shkak të be-
simit dhe drejtësisë së kërkuar. 

Nëse i hedhim një vështrim kohës kur
kjo ngjarje i zbriti Muhamedit (a. s.), pra,
fundi i periudhës mekase, është pikërisht
i njëjti ambient dhe e njëjta situatë me
djelmoshat e shpellës, sepse ishte koha
kur myslimanët përndiqeshin nga pu-
shtetarët e Mekës, gjë e cila i detyroi të
shpërnguleshin. 

Kështu që, zbritja e kësaj sureje ishte
një frymëzim dhe nxitje për myslimanët
mekas që të bënin qëndresë, të cilët veçse
ishin mbështetur për muri. Gjithashtu, ky
tregim është frymëzim edhe për çdo my-
sliman tjetër të cilit i janë mbyllur të gji-
tha rrugët dhe duket se s’ka rrugëdalje
nga telashi që e ka kapluar. 

ALLAHU (XH. SH.), BURIM I
INFORMACIONIT 

Kur Muhamedit (a. s.) iu parashtruan
tri pyetjet e huazuara nga çifutët e Medi-
nës, ai u premtoi se do t’u përgjigjet
nesër, mirëpo shpallja u vonua afërsisht
dy javë ditë. Kjo vonesë është argument
se Muhamedi (a. s.) nuk fliste nga ha-
mendja, sepse nëse do ta kishte ditur, si-
gurisht nuk do të toleronte që të vonohet
pikërisht në këtë situatë, e cila në pamje
të parë shkonte në favor të mushrikëve. 

Kur ata e pyetën, Pejgamberi (a. s.) u

tha: “Ju tregoj nesër...”, por Allahu (xh.
sh.) e përmirësoi me zbritjen e ajetit, ku
tha “Ne ta tregojmë ty lajmin e tyre...”,
pra, nuk je ti burimi i informacionit, por
është Allahu (xh. sh.). 

Ky ajet kuranor na mëson që mirëfilli
dhe në formë të drejtë t’i përdorim refe-
rencat dhe t’i njohim aftësitë e të tjerëve,
pa i përvetësuar ato për vete. Edhe pse
Pejgamberi (a. s.) nuk kishte për synim ta

përvetësojë këtë informacion, Allahu (xh.
sh.) e bëri mësim për të tjerët. 

Nëse i shohim referimet e sotme, pak
gjëra u përshkruhen të zotëve të tyre.
Çdokush përpiqet të paraqitet si dijetar,
si hero, si shpëtimtar etj. 

Gjithashtu, ky tregim na përkujton se
sa herë që ne të mos njohim vlerat dhe af-
tësitë e të tjerëve, po aq do të na vonohet
suksesi në një punë të caktuar, siç iu
vonua shpallja Muhamedit (a. s.). Ky lloj
zhvillimi është i rrejshëm, sepse nuk
është i mbështetur në themele të forta.
Nëse ne i pranojmë aftësitë e të tjerëve

dhe në bazë të tyre pastaj zhvillohemi
edhe vetë, atëherë ky do të jetë evoluim
origjinal dhe i shëndoshë. 

Janë dy tregime në Kuran të cilat Al-
lahu i fillon me të njëjtin stil të fjalisë:
tregimi i Jusufit (a. s.) dhe tregimi i Ba-
norëve të Shpellës. Të dyja nisin me fja-
linë “Ne ta tregojmë ty...”. 

Këto dy ngjarje nisën me këtë fjali për
shkak se ishin krejt të panjohura tek ara-
bët. Arabët kishin dëgjuar për Musën, për
Isain, për Ibrahimin etj., por për këto dy
ngjarje nuk kishin dëgjuar fare, prandaj
Allahu (xh. sh.) e zbriti “Ne ta tregojmë

ty...”, pra, ju nuk dini gjë për të. 
Fillimi i këtij ajeti me përemrin vetor

Ne, që përfaqëson madhështinë e Allahut
(xh. sh.), flet për diçka shumë të rëndësi-
shme, së cilës duhet kushtuar vëmendje
të veçantë. Te tregimi i Jusufit flitet për
kodin etik dhe mënyrën e drejtë të mena-
xhimit të pasurisë shtetërore, kurse në tre-
gimin e djelmoshave të shpellës flitet për
strategji të organizuar dhe të studiuar
mirë të të rinjve për t’iu kundërvënë bla-
sfemisë, korrupsionit dhe pushtetit të pa-
drejtë. Pikërisht lëngatat e këtyre dy
ngjarjeve janë ato që sot i vuan bota në
tërësi, veçanërisht bota myslimane. 

Folja e kohës së tashme nekus-su (tre-
gojmë) nuk nënkupton një rrëfim të thje-
shtë dhe të pavlerë, sepse për tregim apo
rrëfim përdoret edhe folja jahki (tregon
apo rrëfen).  Atëherë, çfarë është dallimi
mes këtyre dyjave? 

Nëse i referohemi kuptimit themelor
të foljes nekussu, “do të shohim”, se ajo
do të thotë edhe gjurmë apo ndjekje të
gjurmëve, prandaj te tregimi i Musës (a.
s.), kur nëna e hodhi në lumë atë, i tha
motrës së tij  “Dhe i tha motrës së tij:
ndiqi gjurmët e tij!””,i pra, është përdorur
e njëjta folje, por me kuptim të ndjekjes
së gjurmëve. 

Kjo tregon pse Allahu me urtësinë e
Tij e ka përdorur këtë folje në vend të fol-
jeve të tjera, sepse tregimet kuranore janë
ngjarje që kanë lënë gjurmë në historinë
njerëzore dhe se pse të njëjtat duhet të
lënë gjurmë në jetën e besimtarit. 

NJË REALITET I PAPERCEPTUAR
MIRË

Ky aspekt flet për një realitet të pa-
perceptuar mirë, se tregimet kuranore
nuk janë shpallur thjesht për të zbardhur
një ngjarje historike,  apo për të krijuar
një vepër letrare të mirëfilltë, por krejt
këto janë vënë në shërbim të asaj që
quhet “lënie gjurmë në jetën e njeriut”. 

Pra, duhet pasur kujdes gjatë shtjellimit
të tregimeve kuranore - të mos i shndër-
rojmë ato nga tregime me fuqi ndikuese,  në
informacione të thjeshta historike. 

Frymëzim dhe nxitje 
për qëndresë

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF (A JETI 13)

Sa herë që ne të mos njohim vlerat dhe aftësitë e të tjerëve, po aq do të na vonohet suksesi në një
punë të caktuar, siç iu vonua shpallja Muhamedit (a. s.). Ky lloj zhvillimi është i rrejshëm, sepse

nuk është i mbështetur në themele të forta. Nëse ne i pranojmë aftësitë e të tjerëve dhe në bazë
të tyre pastaj zhvillohemi edhe vetë, atëherë ky do të jetë evoluim origjinal dhe i shëndoshë.
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Që kur Banorët e Shpellës e shfaqën
besimin e tyre dhe deri kur arritën në
shpellë nuk kaloi shumë kohë - ishte një
periudhë relativisht e shkurtër, prandaj:
çfarë bëri që ata ta kenë gjithë atë sukses
dhe të mbeten mrekulli e pavdekshme? 

Sigurisht, nuk ishte përvoja e tyre e
gjatë në fe apo ibadetet e shumta, por
ishte gatishmëria e tyre e paepur për t’u
ballafaquar me gjithçka dhe për t’u sa-
krifikuar në rrugën që kishin zgjedhur. 

Gabimisht, sot shumë myslimanë e
vlerësojnë njëri-tjetrin vetëm me ushtri-
min e ibadeteve që lidhen me Krijuesin,
duke e shpërfillur sferën e krijesave. Nje-
riu aq sa ka gatishmëri të sakrifikojë për
Allah, po aq duhet të ketë gatishmëri për
t’u sakrifikuar për të mirën e përgji-
thshme, sepse përndryshe nuk llogaritet
si besimtar i devotshëm. 

Pra, nëse i referohemi tregimit të Ba-
norëve të Shpellës dhe shumë tregimeve
të tjera, shohim se fokusi është drejtuar
kah pjesa e gatishmërisë për t’u sakrifi-
kuar për drejtësi dhe mirëqenie në këtë
botë, sepse raportin mes teje dhe Zotit e
di vetëm Allahu. 

Po ashtu, nëse u referohemi të gjitha
tregimeve kuranore, pa përjashtuar asnjë,
së pari vjen në shprehje besimi, i cili te të
gjithë pejgamberët është njësoj dhe i pan-
dryshueshëm, por ajo që u jep estetikë
dhe frymëzim këtyre ngjarjeve është llo-
jllojshmëria e gatishmërisë për t’i dalë në
krah të vërtetës dhe për ta larguar zullu-
min. 

Edhe Banorët e Shpellës kishin një
besim të fuqishëm, të cilin e di dhe e mat
vetëm Allahu, por reflektimi i tij në rea-
litet dhe gatishmëria intelektuale-strateg-
jike për t’u ballafaquar me të keqen i bëri
mrekulli për mbarë botën.

Thënë shkurt, Allahu nuk na ka tre-
guar asnjë ajet kuranor ku drejtpërdrejt ia
mat besimin një pejgamberi apo besim-
tari, apo të flasë gjerësisht për ibadetet e
tyre me Zotin, por çdo kund na ka treguar
për reflektimet reale në jetën e njeriut.
Gjithashtu, Kurani kur flet për çështjet e
besimit apo për hakun që robi ka eksklu-
zivisht ndaj Allahut, kryesisht flet për ta
edukuar atë në intimitet dhe jo për të tre-
guar rregulla që ne ta vendosim njëri-tje-
trin në kandar. 

Njerëzve që e japin maksimumin e
mundshëm dhe i mbështeten Allahut,
Zoti (xh. sh.) u mundëson suksese të pa-
parashikuara dhe arritje të cilat me logji-
kën tonë janë të pamundura. Banorët e
Shpellës i kaploi gjumi me ndjenjën se
çdo gjë u shkatërrua, por pasi ata kishin
bërë gjithçka që kishin mundur, Allahu
(xh. sh.) u fali suksese të mrekullueshme.

Meqë ata kishin dert ardhmërinë e po-
pullit, Zoti (xh. sh.) bëri që përmes tyre të
udhëzohet populli i tyre dhe popujt që er-
dhën pas tyre. 

Publikimi i besimit dhe largimi ishin
shkak për besimin e popullit të tyre, kurse
zgjimi i tyre ishte shkak për besimin në
ringjalljen, i cili ishte problem i kohës kur
u zgjuan. Përveç kësaj, ata u bënë shem-
bull për mbarë njerëzimin për sa të ekzi-
stojë bota, sepse tregimi i tyre u
përjetësua në Kuran. 

NEBEUN (LAJM) DHE HABERUN
(LAJM) NUK JANË TË NJËJTA

Fjala nebeun (lajm), e përdorur në
këtë ajet, nuk është sinonim i fjalës ha-
berun (lajm), sepse ka dallime të duk-
shme mes këtyre të dyjave, veçanërisht
kur bëhet fjalë për përdorimin kuranor. 

Dallimet kryesore mes këtyre janë: 
nebeun është vetëm lajmi i rëndësi-

shëm, kurse haberi mund të jetë i rëndë-
sishëm dhe i parëndësishëm, prandaj prej
fjalës nebeun rrjedh edhe fjala nubuvet
(pejgamberllëk), sepse ata sjellin vetëm
lajme të rëndësishme.i Kjo në një mënyrë
i mëson njeriut vetinë më të rëndësishme
të pejgambereve - preokupimin me lajme
të rëndësishme dhe të dobishme për të
dhe për të tjerët. nebeun nuk mund të për-
mbajë gabim apo jorealitet, kurse haberi
po; 

nebeun kryesisht flet për lajme të rën-
dësishme për të ardhmen, kurse haberi
është i përgjithshëm dhe i papërcaktuar
në kohë. 

Haberi në Kuran është përdorur
shumë pak, kurse nebeun, bashkë me fja-
lët tjera që rrjedhin prej saj, janë dhjetëra
apo qindra, sepse informacioni në Kuran
asnjëherë nuk jepet thjesht për kulturë,
por për të përfituar diçka dhe për t’i hyrë
në punë njeriut. Allahu (xh. sh.) kështu e
porosit njeriut që të preokupohet vetëm
me lajmet e rëndësishme, të cilat krijojnë
një lloj mësimi për ardhmërinë e tij. 

Po ashtu, edhe antonimi i saj - që të
mos merret me preokupimet e përditshme
të parëndësishme. 

Pas gjithë kësaj, shohim se Allahu
(xh. sh.) tregimin e Banorëve të Shpellës
e quajti nebeun, lajm me peshë. 

Përse u përdor fjala bi el-hakki (me të
vërtetë), kur dihet se Allahu (xh. sh.) tre-
gon vetëm atë që është e vërtetë? 

Nëse shihet se kush e ngriti iniciati-
vën e informacionit të Banorëve të Shpel-
lës, atëherë kuptohet përse është përdorur
kjo frazë. Ishin hebrenjtë që e iniciuan
këtë problem, prandaj për ta bërë dalli-
min mes tregimit hyjnor dhe tregimeve të

tjera, Allahu (xh. sh.) e përdori këtë frazë,
apo thënë më mirë, e dinte se transmetimi
i tregimeve nga ana e hebrenjve çdoherë
falsifikohej, për t’iu përshtatur atyre,
prandaj përmes kësaj i tregon Muhamedit
(a. s.) se Unë po ta tregoj versionin e vër-
tetë të kësaj ngjarje para se ta kuptosh
tregimin e falsifikuar prej hebrenjve-dy-
fytyrësh.

Allahu (xh. sh.) në këtë ajet thotë
“...ata janë të rinj që besuan në Zotin e
tyre...”. Nëse shihet me vëmendje kjo
pjesë e ajetit, atëherë vërehet se një herë
është treguar fakti se ata janë të rinj, pa-
staj se ata besuan në Zot. Pra, mjedisi apo
populli që nuk e ruan rininë, nuk mund të
ketë as besim të mirëfilltë tek Zoti (xh.
sh.). Ky është edhe parim i thirrjes
islame: se, ndryshimi i një shoqërie të
caktuar ndodh vetëm atëherë kur Islami
mësohet dhe praktikohet nga rinia. 

PËRTEJ PARAZITIZMIT TË SOTËM

Allahu (xh. sh.) në suren Rum thotë:
“Allahu është Ai që ju krijoi në një gjen-
dje të dobët, pastaj pas asaj dobësie ju
dha fuqi, e pas fuqisë, dobësi e pleqëri.
Ai krijon çka të dojë; Ai është më i dij-
shmi, më i fuqishmi.” (Er-Rum, 54)

Pra, fillimisht kërkon të sigurohet pe-
riudha më vitale dhe më e fuqishme e
shoqërisë, pastaj t’i ofrohet besimi. Kurse
sot ndodh e kundërta: njëherë duam t’u
imponojmë besim, pastaj të krijojmë ri-
ninë. 

Pastaj Allahu (xh. sh.) në të njëjtin
ajet vazhdon duke thënë: “...besuan
Zotin e tyre dhe ne ua shtuam udhëzi-
min”. 

Ky formulim tregon për atë që kemi
folur më parë, se: udhëzimi nuk është
diçka statike, që fitohet një herë dhe - aq,
por është diçka që fitohet dhe zhvillohet. 

Megjithatë, këtu është dhënë edhe për
një qëllim tjetër: për ta nxitur rininë që
kurrë të mos qëndrojë në një gjendje, por
vazhdimisht të jetë në evoluim dhe zhvil-
lim. Pra, është shumë e çuditshme se si
sot shihen shumë të rinj myslimanë ‘të
udhëzuar’ dhe parazitë, të cilët ia kanë
humbur sensin rinisë dhe besimit në rini. 

Pra, te të rinjtë e Banorëve të Shpellës
me besim filloi ndryshimi i botës, kurse
te realiteti ynë me besim mbaron gji-
thçka.

i Menna’ Kattami, Mbahidhu fi ulumi el-
Kur’ani, mektebetu Vehbetu, Egjipt: 2000, fq.
300

ii Ebu Hilal El-Aaskerij, Mu’xhemu me-
kajisi el-lagati, botimi VI, Muessesetu en-ne-
shri el-islamijji: 1433 h., fq. 529

Fusha ku kultivohen palmat në Ara-
binë Saudite, në qytetin Al-Qassim,
ka më shumë se 200.000 palma, me

45 lloje hurmash, ku prodhimi vjetor arrin
në 10.000 tonelata. 

Ky kopsht është vakëfi më i madh që
gjendet në sipërfaqen e tokës, i regjistruar
në librin e rekordeve botërore Guinness,  si
suksesi apo arritja më e madhe që është
regjistruar ndonjëherë. 

Kopshti i përket njeriut më të pasur në
Arabinë Saudite  - Suleiman Al-Rajhi. 

Të ardhurat nga ky kopsht përdoren për
bamirësi, për ndërtimin e xhamive në
vende të ndryshme të botës, si dhe për për-
gatitjen e iftarit në të dy xhamitë e shenjta
në Mekë dhe në Medinë.

Kush ishte Suleiman Al-Rajhi?
Suleiman Al-Rajhi ishte i varfër kur

ishte në shkollë, mirëpo ishte vizionar. Një
ditë administrata e shkollës organizoi një
turne argëtimi dhe i kërkoi secilit nxënës
të jepte një rial - vlerë monetare saudite,
për të marrë pjesë. Ai shkoi në shtëpi,  por
prindërit e tij nuk kishin as edhe një rial të
vetëm për t'i dhënë. Ai u mërzit dhe qau
shumë, sepse po afrohej data për turneun.
Pastaj vjen rezultati i provimeve të tij tre-
mujore, ku ai zuri vendin e parë në klasën
e tij dhe një mësues palestinez i dha 1 rial
si shpërblim. Ai vrapoi te kryetari i pro-
gramit argëtues dhe i dha 1 rialin e tij.

Me kalimin e kohës, ai mbaroi shkolli-
min dhe filloi të punojë, duke emërtuar një
dhomë si një bankë në qytetin Jeddah. Ai e
filloi jetën e tij si një sipërmarrës i ri me
përkushtim dhe punë të palodhshme. Zoti
e bekoi punën e tij. Në një periudhë të
shkurtër kohore, një rrjet bankash i quajtur
'Al-Rajhi' u përhap në të gjithë Arabinë
Saudite.

Suleiman Al-Rajhi nuk kishte harruar
mësuesin e tij palestinez, kështu që fillon ta
kërkojë. Pasi e takon mësuesin - i cili ta-
shmë ishte në pension, me një situatë të
rëndë ekonomike - Al-Rajhi e merr më-
suesin e tij palestinez në makinë dhe i
thotë: "Ju kam borxh." Mësuesi i thotë:
"Çfarë mund t’i detyrohet dikush një të
varfëri?!" 

Al-Rajhi ia kujton mësuesit të tij,  duke

i thënë se ‘vite më parë më ke dhënë një
shpërblim prej 1 riali’. Mësuesi duke bu-
zëqeshur i thotë: ‘E, tani ti dëshiron të ma
kthesh atë rial?!’

Al-Rajhi e parkon veturën para një
shtëpie njëkatëshe, përpara së cilës ndo-
dhet edhe një makinë e shtrenjtë dhe i thotë
mësuesit të tij se ‘shtëpia njëkatëshe dhe
makina janë për ju dhe ne do të jemi për-
gjegjës për të gjitha shpenzimet tuaja’. 

Mësuesi palestinez me lot në sy i thotë
Al-Rajhit se ‘kjo shtëpi njëkatëshe e mre-
kullueshme dhe kjo makinë e shtrenjtë janë
shumë për mua’. 

Mirëpo, Al-Rajhi i thotë se ‘kur ju më
dhatë një shpërblim prej 1 riali atë ditë - të
cilën gjë nuk e harroj kurrë - unë isha
shumë më i lumtur sesa që jeni ju tani’. 

Në vitin 2010 Suleiman Al-Rajhi ftoi
familjen dhe i shpërndau gjysmën e pasu-
risë së tij. Aktualisht, vlera e Vakëfit të Su-
leiman Al-Rajhit është më shumë se 60
miliardë rialë. Ai zotëron një kompani sau-
dite dhe "Al-Rajhi Bank", e cila ka dhuruar
170 milionë rialë për virusin korona dhe i
ka dorëzuar dy hotele brenda Mekës Mini-
strisë së Shëndetësisë.

Revista "Forbes" e ka cilësuar atë si
njërin ndër 20 bamirësit më të mëdhenj në

botë. 
Në një intervistë ai ka thënë: "Është e

rëndësishme që njeriu të lë sa duhet për tra-
shëgimtarët e tij dhe është e shkëlqyeshme
t'i shohë ata të shijojnë pjesën e trashëgi-
misë së tyre në paqe me njëri-tjetrin! Sido-
qoftë, po aq i rëndësishëm është kthimi i
një pjese të pasurisë kombit dhe shoqërisë.
Ne ia kemi borxh suksesin tonë vendit që
na ushqen dhe njerëzve që na besuan dhe i
blenë produktet tona. Përveç kësaj, ju i de-
tyroheni vetes aq sa i keni borxh familjes
suaj. Sapo të largoheni nga kjo jetë, inve-
stimi i vetëm që ka rëndësi është ajo që
keni kursyer për jetën tuaj.”

Al-Rajhi i dha gjysmën e pasurisë fa-
miljes së tij dhe gjysmën tjetër të pasurisë
i dha fondit për bamirësi.

I pyetur se ‘si ndihet një multimiliarder
pa para?!’, ai, me sy të përlotur nga gëzimi,
buzëqeshi përsëri dhe tha: "Ndihem lehtë!
Ndihem i lirë! Ndihem si zog... Dhe, kur
Allahu më thërret, unë mund t'i përgjigjem
thirrjes së Tij pa pengesa! Çfarë lehtësie!!!”

Burimi:  https://www.siasat.com/suleiman-al-
rajhi-a-multi-billionaire-with-no-money-1927069/

Përktheu nga anglishtja, 
me parafrazim: M. A. Ylber Dedushi

(nergut për HeR)

Vakëfi më i madh në botë
Themelues është Suleiman Al-Rajhi, i njohur dhe si “multimiliarderi pa para”.
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Shkruan: Ensar Sinani
(Nergut për HeR)

“Feminizmi”, një nga termat më të
dëgjuar e më të përfolur në qarqet shken-
core, politike dhe në jetën publike në për-
gjithësi, është emri me të cilin
identifikohen një varg lëvizjesh sociale,
politike dhe ideologjike, ose, thënë ndry-
she, një lëvizje shumëdimensionale që
synon ta definojë dhe ta arrijë barazinë
politike, ekonomike, individuale dhe so-
ciale mes dy gjinive - mes burrit dhe
gruas, ose, thënë ndryshe: synon t’i
mbrojë të drejtat e gruas dhe ta garantojë
barazinë e saj me burrin. 

“Feminizmi” si term paraqitet për herë
të parë në shekullin XIX në Francë dhe,
sipas disa burimeve, i pari që e ka përdo-
rur këtë fjalë, përkatësisht termin “femi-
nist”,  është filozofi dhe sociologu utopist
Sharlë Furie (Charles Fourier) në vitin
1837, për t’u përhapur pastaj në vitet në
vijim në Holandë, Britani, Shtete të Ba-
shkuara të Amerikës dhe në tërë globin,
derisa është shndërruar sot në një ndër lë-
vizjet më të fuqishme botërore.

Por, larg historisë së zhvillimit të fe-
minizmit, neve na intereson fakti që
shpesh në diskutime shkencore, sociolog-
jike dhe politike feminizmi paraqitet si
antonim, si antitezë e botëkuptimeve fe-
tare për të drejtat e gruas, përfshi këtu
edhe Islamin, duke pretenduar që fetë në
përgjithësi, por edhe feja jonë islame në
veçanti, i shkelin të drejtat e gruas dhe e
diskriminojnë atë përballë burrit. Thënë
shkurt, shumë njerëz që e njohin feminiz-
min si lëvizje dhe parullat e tij për barazi
të gruas në punë, shoqëri, politikë e kë-
shtu me radhë dhe që,  nga ana tjetër,
Islamin e njohin vetëm sipërfaqësisht, fi-
tojnë të paktën përshtypjen - nëse jo, edhe
bindjen - se Islami e diskriminon gruan,
ngase e sheh atë të ndryshme nga burri.

Dhe kjo, them unë, është një përshtypje
pjesërisht me vend për nga forma, duke
marrë parasysh mosnjohjen e mirëfilltë të
botëkuptimit islam për të drejtat dhe de-
tyrimet e gruas, por është e pavërtetë për
nga esenca dhe këtë do të mundohem ta
shpalos përmes këtij shkrimi, duke vënë
përballë njëra-tjetrës qasjen e Islamit dhe
atë të feminizmit ndaj njeriut, ndaj burrit
dhe gruas, duke i analizuar në nivel të për-
gjithshëm, si qasje, si botëkuptime, pa
hyrë të diskutojmë gjerësisht çështjet
praktike - duke marrë parasysh natyrën
përmbledhëse të këtij shkrimi.

BURRI DHE GRUAJA, TË NDRYSHËM
APO TË NJËJTË?

Problematika dhe ndarja e rrugëve
midis botëkuptimit islam dhe atij feminist
ndaj të drejtave të gruas vjen që nga defi-
nimi i asaj ç‘është burri e ç‘është gruaja
dhe cila është njësia matëse përmes së
cilës matet niveli i realizimit të të drejtave
dhe detyrimeve të të dy palëve. Thënë
ndryshe, ndarjet fillojnë që me përgjigjen
ndaj kësaj pyetjeje të parë: janë burri dhe
gruaja të njëjtë, apo të ndryshëm? 

Në këtë drejtim përderisa feminizmi e
sheh gruan si të njëjtë me burrin, sepse
që të dy janë njerëz, pra i sheh të dy si për-
faqësues të njëjtë të llojit njerëzor, Islami
e sheh burrin dhe gruan si dy përfaqësues
të ndryshëm të llojit të njëjtë dhe ky është
shkaku i parë i dallimit midis konceptit fe-
minist dhe atij islam për të drejtat e gruas,
sepse feminizmi duke e parë gruan si të
njëjtë me burrin në çdo dimension, synon
të arrijë barazi absolute midis saj dhe bur-
rit. Ilustruar përmes shembujsh praktikë,
kjo do të thotë: meqenëse të dy janë nje-
rëz të njëjtë, duhet që edhe të punojnë të
njëjtat punë, t’i kryejnë të njëjtat detyra
familjare, shoqërore, politike e ekono-

mike, pra të marrin pjesë në masë të ba-
rabartë në çdo sferë të jetës private e pu-
blike. Ndërsa Islami,  i cili gruan e sheh si
përfaqësuese të llojit njerëzor, por të ndry-
shme nga burri, nuk synon të arrijë bara-
zinë për nga forma, por përtej barazisë
formale synon të vendos drejtësi midis
burrit dhe gruas, prandaj edhe u ndan role
dhe detyra të ndryshme në raport me pre-
dispozicionet dhe kapacitetet e tyre për-
katëse.

Arsyeja se përse Islami e sheh burrin
dhe gruan si qenie të ndryshme brenda
llojit njerëzor,  është fakti që ata janë të
krijuar ndryshe dhe janë krijuar që të jenë
të ndryshëm - ndryshim dhe dallim ky që
fillon që me mënyrën e krijimit, që pastaj
vazhdon te forma dhe pamja e jashtme,
pastaj tek emocionet e ndjesitë e bren-
dshme, e deri tek aftësitë e nevojat.  

Që ka dallim në mënyrën se si është
krijuar burri dhe gruaja, kuptohet nga
ajete të ndryshme të Kuranit, ndër të cilët
është ajeti 4:1, ku thuhet: “O ju njerëz!
Kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej
një vete (prej një njeriu) dhe prej saj kri-
joi palën (çiftin), kurse prej këtyre të
dyve krijoi shumë burra e gra.” Pra, nga
ky ajet kuptohet që krijimi i Ademit dhe
Havës ka ndodhur në kohë të ndryshme,
sepse në fillim Ademi (a. s.) është krijuar,
pastaj Hava (a. s.). Derisa jemi këtu,
duhet mbyllur rrugët e keqkuptimit, duke
iu përgjigjur pyetjes që vetiu vjen në
mend, duke theksuar se fakti që ma-
shkulli është krijuar para femrës - ky fakt
në vete nuk e bën atë më të vlefshëm e më
të mirë se ajo, sepse Shejtani është krijuar
përpara Ademit (a. s.), por nuk është më
i vlefshëm, më i mirë e më i dashur tek
Allahu se Ademi (a. s.).

Për sa i takon formës së krijimit,
Ademi (a. s.) është krijuar prej dheut,
3:59: “...si shembulli i Ademit, që e kri-

joi prej dheu”, ndërsa Hava (a. s.) është
krijuar “nga brinja e Ademit” - siç tregon
Pejgamberi (a. s.) në hadithin që e regji-
strojnë Imam Buhariu dhe Muslimi prej
Ebu Hurejres (r. a.), i cili përcjell nga Pej-
gamberi (a. s.) të ketë thënë: “Ua lë ama-
net të silleni mirë me gratë, sepse gruaja
është krijuar nga brinja e shtrembër - e
lakuar; e, pjesa më shtrembër e bririt
është maja e saj. Po more ta drejtosh - do
ta thyesh, po e le siç është - do të mbetet
e shtrembër, prandaj ua lë amanet të sil-
leni mirë me gratë!”

Shejh Ebu’l Hasen Nedeviu, një nga
dijetarët e shekullit të kaluar, këtë hadith e
sheh si shpjegim të dallimit midis gruas
dhe burrit për nga natyra dhe qenia në për-
gjithësi dhe ndryshe nga interpretimet kla-
sike, të cilat formën e lakuar të brinjës e
kanë parë si sinonim të mangësisë së gruas
përballë burrit.  Ai këtë fakt e sheh si dë-
shmi të vlerave të gruas, të cilat (vlera)
vetëm se pse janë të ndryshme nga burri
nuk do të thotë që janë më të këqija, më të
ulëta. Ai thotë që forma e lakuar e brin-
jës, me të cilën Pejgamberi (a. s.) e për-
shkruan gruan, tregon dallimin mes saj
dhe burrit në natyrë, nga njëra anë, dhe e
definon natyrën e gruas, nga ana tjetër,
sepse nëse burri është, simbolikisht thënë,
një vijë e drejtë, atëherë gruaja është një
vijë e lakuar, por lakueshmëria nuk është
dobësi, përkundrazi është vlerë dhe bukuri.

Ta marrim për shembull harkun e
shigjetës, që është një objekt i lakuar:
është lakueshmëria e tij ajo që harkun e
bën hark dhe që e bën atë të bukur, sepse
po të ishte i drejtë, do të ishte vetëm një
shkop e jo një hark; lakueshmëria,  pra,
është burim i identitetit dhe i bukurisë se
harkut. 

Në këtë drejtim, edhe dallimi mes na-
tyrës së gruas dhe burrit është si dallimi
mes një shkopi të drejtë dhe harkut - për-
derisa shkopi krenohet me anën e drejtë

të vet si vlerë, harku krenohet me lakue-
shmërinë si vlerë,  që është e domosdo-
shme për ta kryer funksionin e vet, që
është gjuajtja e shigjetës.

“PJESA MË E LAKUAR E BRINJËS
ËSHTË MAJA E SAJ”

Dijetarët e hadithit thonë që fjala e
Pejgamberit (a. s.): “e pjesa më e lakuar
e brinjës është maja e saj”, ka për qëllim
dallimin në të menduar midis burrit dhe
gruas, sepse maja e brinjës në këtë hadith
është sinonim i kokës dhe mendjes; kjo,
ngase, ashtu siç është maja pjesa më e
lartë e brinjës, pjesa më e ngritur e trupit
të njeriut është koka, përkatësisht mendja.
Pra, përmes këtij përshkrimi figurativ Pej-
gamberi (a. s.) na bën me dije që pika më
e largët e ndarjes dhe dallimit midis bur-
rit dhe gruas është pikërisht forma e të
menduarit të secilit.

Këto fakte që i thotë Pejgamberi
(a. s.), përkatësisht dallimin midis burrit
dhe gruas e dëshmon, në radhë të parë,
logjika, sepse vetë fakti që ka dy gjini -
mashkull dhe femër, burrë dhe grua - që
ka dy terma të ndryshëm për këto gjini,
pra që njëri quhet burrë e tjetri grua, dë-
shmon që janë të ndryshëm, sado që të dy
janë njerëz të barabartë për nga njerëzorja.
Këtë e dëshmon gjithashtu realiteti shqi-
sor: një burrë dhe një grua duken ndryshe
për nga forma trupore dhe fiziologjike,
sepse gruaja është nënë dhe mund të lind
fëmijë, ndërsa burri nuk mundet. 

Dhe, së fundmi, dallimet mes burrit
dhe gruas i dëshmojnë edhe studime të
ndryshme shkencore, sipas të cilave burri
dhe gruaja: 

mendojnë ndryshe: një studim në këtë
drejtim kishte dalë me përfundimin se
përderisa truri i gruas mund të kryejë dy e
më shumë funksione përnjëherë, truri i
burrit mund të kryejë vetëm një funksion

në një kohë, 
shikojnë ndryshe: një studim tjetër ki-

shte vërtetuar se burri dhe gruaja shohin
ndryshe. Përderisa spektri i shikimit të
gruas shtrihet në gjerësi – horizontalisht,
spektri i shikimit të burrit zgjatet në gja-
tësi – vertikalisht. 

dëgjojnë ndryshe: sipas një studimi të
tretë, sekreti përse nëna ka aftësinë ta dëg-
jojë në çdo kohë fëmijën e saj nëse qan
apo jo, edhe pse mund të jetë duke bise-
duar me dikë apo të jetë duke dëgjuar ra-
dion, ndërsa babai nuk mundet, sekreti
pas kësaj fshihet në atë se truri i burrit
mund t’i përpunojë vetëm të dhënat za-
nore prej një burimi në kohën e njëjtë,
ndërsa truri i gruas mund të pranojë dhe të
përpunojë të dhëna zanore nga burime të
ndryshme në kohë të njëjtë; pra, burri dhe
gruaja edhe dëgjojnë ndryshe. 

ndryshe e ndjejnë dhimbjen: ç‘është
më e çuditshmja, sipas një studimi që i ka
testuar reagimet e të dyja palëve ndaj
dhimbjeve të ndryshme, burri dhe gruaja
edhe dhimbjen fizike e ndiejnë ndryshe. 

Thënë shkurt, dallimi fizik dhe inte-
lektual e shpirtëror midis burrit dhe gruas
është vërtet i pamohueshëm. Mbështetur
në këtë të vërtetë dhe në këtë realitet,  Al-
lahu (xh. sh.) si Krijues dhe, për rrje-
dhojë,  si njohës më i mirë i të dy palëve,
u ka ndarë detyra, obligime dhe u ka ga-
rantuar të drejta të ndryshme burrit dhe
gruas në raport me aftësitë, nevojat dhe
specifikat e tyre.

Ndërsa arsyeja e dytë që i bën të dal-
lojnë dy konceptet mes vete, është njësia
matëse e vlerave dhe kjo, sepse njësi ma-
tëse e vlerave që duhet t’i arrijë gruaja
sipas feminizmit është niveli i të drejtave
dhe vlerave që ka burri, apo që i ka pasur
burri historikisht, pra sipas feminizmit
gruaja do t’i ketë arritur të drejtat e veta
kur të ketë çdo të drejtë që ka edhe burri,
ndërsa sipas Islamit njësi matëse e vlerave
të burrit dhe gruas është devotshmëria dhe
vlerat fetare, morale e njerëzore që Allahu
(xh. sh.) i ka caktuar për vlera dhe të cilat
mund të dallojnë nga burri tek gruaja,
madje ajo që për njërën gjini është vlerë,
mund të jetë e metë për gjininë tjetër dhe
anasjelltas. Prandaj Islami, përkatësisht
Allahu (xh. sh.), duke i njohur më së miri
se çdo kush krijesat e veta, e ka definuar
edhe rolin, funksionin, të drejtat dhe obli-
gimet të cilat do t’i kenë burri dhe gruaja,
me qëllim që edhe pse janë të ndryshëm
në aftësi dhe kapacitete, përsëri t’u ga-
rantohen mundësi të barabarta për ta arri-
tur lumturinë në këtë dhe në botën tjetër.
(Hamburg,  Gjermani, korrik 2020)

(Kryhet në numrin tjetrin)

Të drejtat dhe roli i gruas midis
Islamit dhe feminizmit

STUDIM

(Qasje krahasuese motivuar
nga ajetet kuranore 4:32 dhe 65:7)
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Shkruan: Mr. Hatixhe Iseni

Arsimimi është një vlerë univer-
sale e shoqërisë njerëzore. Më-
simi dhe edukata u zhvilluan së

bashku me lindjen dhe zhvillimin e nje-
riut. Edukimi dhe shkollimi janë bazë
për zhvillimin e personalitetit të fëmi-
jëve, e kjo është dhurata më e çmuar për
ta (fëmijët).

Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Dhurata
më e mirë që një baba (apo një nënë)
mund t’i dhurojë pasardhësit të tij, është
dhënia e një edukate të mirë.“  Ai (a. s.),
gjithashtu, thotë: “Mësoni femijet tuaj,
edukoni mire dhe arsimoni mire.“

Nën dritën e këtij hadithi është e
qartë se prindërit nuk janë përgjegjës
vetëm për edukimin fizik (shëndetësor)
të fëmijëve, por gjithashtu janë përgjeg-
jës edhe për ngritjen morale e shpirtë-
rore të tyre. E për rrjedhojë, një edukim
i cekët nuk është i mjaftueshëm për rrit-
jen dhe zhvillimin e fëmijës. Familja e
shëndoshë eshte thelbi i shoqerise se
shendoshe. Eshte me rendesi te veçante
qe para se te flasim mbi arsimimin ne
shkolla dhe universitete, te dimë se edu-
kata familjare nga rrjedh femija eshte
baza kryesore e zhvillimit te metejshem
te shoqerise. Disa njerëz e konceptojnë
edukimin e fëmijëve si përfitim të vetë
prindërve në radhë të parë. Duke i edu-
kuar fëmijët me edukatë të mirë, ata
mendojnë se të parët që përfitojnë, janë
prindërit e këtyre fëmijëve.

Edukimi i mirë i fëmijëve, ndikon
drejtpërdrejt në formimin e shëndoshë të
shoqërisë. Një fëmijë i mirë edukuar,

është i suksesshëm në shkollë, i sukse-
sshëm në punë, i shërben zhvillimit të
vendit. Kjo, pasi këto vlera edukative
dhe shoqërore i ka mësuar në familje
dhe tashmë është koha t’i vë në jetë.

Duke qenë se fëmija është mirë i
edukuar, tek ai shtohet dëshira dhe pa-
sioni për t’u ngritur dhe për të korrur
suksese sa më të mëdha.

Një nga dobitë e edukatës së mirë tek
fëmijët është se fëmija mësohet të ndër-
hyjë dhe të korrigjojë të metat që sheh
në shoqërinë ku jeton.

Edukata e mirë i përngjan farës, të
cilën e mbulojmë me dhe` për të mbirë.
Sa më mirë të mbulohet, sa më shumë të
kujdesemi, ta vadisim dhe ta prashitim,
aq më e fortë do të dalë bima. Edhe fë-
mija: sa më mirë që ta edukojmë, aq më
i fortë dhe më i dobishëm do të jetë për
shoqërinë.

EDUKIMI I FËMIJËVE, NJË NGA
KRITERET E PËRPARIMIT TË NJË

KOMBI

Veç sa përmendëm, edukimi i fëmi-
jëve përbën një nga kriteret e zhvillimit
dhe përparimit të një kombi. Ato kombe
të cilat sot janë të përparuara dhe të
zhvilluara, e kanë arritur këtë me anë të
edukimit të brezave ndër vite.

Një edukatë e shëndoshë, e ndihmon
dhe e mëson fëmijën që të respektojë të
drejtat e të tjerëve, të mos i shtypë dhe të
mos u bëjë atyre padrejtësi. Pa dyshim
që diçka të tillë fëmija e mëson në fa-
milje.

Një edukatë e shëndoshë, e mëson

fëmijën edhe të sakrifikojë për individët
e shoqërisë. Një njeri i tillë, e gjen gji-
thmonë në shërbim të njerëzve, i ndih-
mon, i përkrah moralisht dhe
materialisht.

Një edukatë e shëndoshë, e bën fë-
mijën të gjykojë drejt në marrëdhëniet
që ndërton me të tjerët. Një edukim i
mirë dhe i suksesshëm, na garanton një
rini dhe më pas një jetë bashkëshortore
të suksesshme.

Madje edhe për figurat me ndikim në
historinë botërore dhe atë islame, do të
zbulojmë që gjenialiteti i tyre buron nga
një fëmijëri e mbarë. Do të gjejmë se
edukata që kanë marrë që në vegjëli, ka
qenë e veçantë dhe e shëndoshë.

Vetë Muhamedi (a. 0s.) i kërkonte
mbrojtje Zotit të Madhërishëm nga dem-
belizmi dhe plogështia. Një fëmijë i edu-
kuar me dëshirën për punën, për
aktivitet, prodhim etj… do të shndërro-
het nga një i papunë, në një i punësuar;
nga një i plogësht dhe dembel, në një
aktiv; nga një që pret nga të tjerët,  në
një njeri produktiv. Të gjitha këto vlera
dhe virtyte fëmija i mëson dhe përfton
në shtëpi dhe familje. Në familje, fëmija
mëson si t’i shfrytëzojë rastet dhe si të
investojë në aftësitë e veta.

Gjatë Kalifatit të Umer ibnul Hatta-
bit (r.a.) një baba erdhi tek Umeri dhe iu
ankua se djali i tij nuk e respektonte dhe
sillej në mënyrë jo te mire me të. Umeri
menjeherë e thirri djalin.

Kur djali erdhi, Umeri i tha që babai
ishte ankuar për sjelljet e tij. Djali i tha:
”O Prijës i besimtarëve! Si u ankoka
babai, ndërkohë që i ka shkelur me

këmbë të gjitha të drejtat e mia?! Kur
linda, babai më vuri një emër jo të mirë.
Ai nuk më ka mësuar asnjë pjesë nga
Kurani famëlartë dhe kur u martova,  më
zgjodhi një grua të papërshtatshme…”

Atëherë Umeri iu drejtua babait dhe
i tha: ”Je sjellë padrejtësisht me djalin,
para se ai të sillet padrejtësisht me ty.”

Prandaj, kerkohet nga ne si prinder
qe shoqerise t’i ofrojme femije te edu-
kuar mire, qe ne çdo stad te jetës se tyre
te jene shembullore.

Dituria dhe injoranca jane dy skaje
te kunderta per njeriun. Dija ne Islam
lavderohet dhe nxitet,  kurse padituria
dhe injoranca qortohen dhe luftohen.

Thote Allahu i Madherishem:
Thuaj: “A jane te barabarte ata qe

dine dhe ata qe nuk dine?” [Zumer: 9]
Me te drejte eshte thene: “I dituri

edhe në shkretëtirë e gjen ujin; injoranti
edhe afër lumit vdes nga etja.”

Kërkimi i diturisë ne Islam,  sipas
shpalljes islame, renditet madje edhe
para besimit (Imanit). Keshtu qe ajeti i

pare kuranor fillon me “lexo, mëso” e jo
me “beso”. Ne pa mesim, pa lexim, nuk
do te kuptonim as obligimet tjera fetare
si: namazin, agjërimin, zeqatin etj. Me
lexim perfitojme dije. Dija është dritë
me të cilën robi ndriçohet dhe mëson si
të adhurojë Zotin e tij dhe si të sillet me
robtë e Zotit të tij.
ALLAHU I NGRE DIJETARËT NË TË

DY BOTËT

Allahu i ngre dijetarët në botën tje-
tër dhe në këtë botë. Ai thotë: “Allahu i
lartëson ata që besuan prej jush, i lartë-
son në shkallë të lartë ata të cilëve u
është dhënë dituria. Allahu është i njo-
hur mirë me atë që punoni.” (Muxhadele
11)

Pejgamberi (a. s.) ka thënë:  ”Katër
personave do t’u shkojë shpërblimi (për
veprat e mira) edhe pas vdekjes së tyre,
e njëri prej tyre eshte:

„Ai apo ajo që dijen e fituar ua tran-
smeton të tjerëve, (atij) shpërblimi do t’i
shkojë derisa të vazhdojë ajo dije.“

Dija është trashëgimia e lënë nga
pejgamberët, të cilët nuk kanë lënë tra-
shëgimi, ar apo argjend, por kanë lënë
dijen. Ndaj, kush merr prej saj, ai ka fi-
tuar pasuri të madhe nga trashëgimia e
pejgamberëve.

Dija qe marrim eshte pasuria me e
madhe qe kemi,  sepse ajo mbetet,
ndërsa pasuria materiale zhduket. Nese
p.sh. shfletojme librin “100 personali-
tete shqiptare të kulturës islame“,  do te
shohim se ato personalitete nuk per-
menden sot per pasurine e tyre,  por per
dijen dhe kontributin qe dhane ne fushen
e arsimit dhe të ngritjes fetare e kombe-
tare.

Thote Aliu (r. a.): “Dituria është më
e vlefshme se pasuria. Dituria të ruan,
ndërsa pasurinë duhet ta ruash. Dituria
është gjykatës, ndërsa pasuria është e
gjykuar. Mbledhësit e pasurisë kanë
vdekur, ndërsa mbledhësit e diturisë
mbesin gjithmonë. Sytë e tyre mun-
gojnë, ndërsa personaliteti i tyre jeton në
zemrat e njerëzve.”

Për një arsimim 
të ndërgjegjshëm

TEMA TË PËRSËRITURA

Thotë Pejgamberi (a. s.):  “Bëhuni të vetëdijshëm e të logjikshëm dhe jo transmetues të
verbër.“ (Kejlani, 198, 48)  Aliu (r. a.) thotë: „Mësoni fëmijët tuaj ndryshe nga që ju keni

mësuar dhe dijeni se ata kanë lindur në kohë tjetër nga ajo e juaja.“  Pra, përkushtimi dhe
sinqeriteti në punë janë detyrim fetar dhe nëse punohet në bazë të këtij detyrimi,

rezultatet nëpër institucionet tona edukative do të ishin shumë më pozitive.
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Dija është rruga për në xhenet, siç
thote Pejgamberi (a. s.): “Kushdo që
ndjek një rrugë për të kërkuar dijen, Al-
lahu i lehtëson me këtë gjë një rrugë për
në xhenet.”

Muhamedi (a. s.) na ka urdheruar
duke thene:  „Kerkimi i diturise eshte
obligim i çdo myslimani e mysliman-
jeje“ e ne vazhdimesi, duke porositur
shperndarjen e diturise dhe arsimin e te
tjereve ne ate menyre saqe vetë Pejgam-
beri (a. s.) ka ndaluar dhe ka qortuar qe
i dituri te mbaje te fshehur diturine e tij.
Pra, feja jone dijen e ngre lart dhe e kon-
sideron shok te perjetshem te njeriut dhe
injorancen si armik te perjetshem te tij.
Injorancen duhet ta zhdukim në mjedi-
sin tonë e në shoqëri, edhe ate duke e ar-
simuar veten dhe gjeneratat e ardhshme.
Kete e kemi urdher te gjithe ne si prind,
mesues, dhe shoqeri, mashkull apo
femer, ne fshat apo qytet, sepse cdo gje-
neratë, çdo bashkësi dhe çdo popull do
te mbajë pergjegjesi para Krijuesit per
kontributin dhe zhvillimin e dhene ne
shoqeri.

Nga urdhri kuranor dhe fjalet e Mu-
hamedit (a. s.) per kërkimin e diturisë
dhe percjelljen e saj me tutje gjeneratave
te reja, mund të kuptojmë se arsimimi
është privilegj i gruas, ashtu siç eshte
edhe i burrit.

Nga ana tjeter,  mundi për të fituar
dituri është sakrificë që shpërblehet pa
masë nga ana e Zotit (xh. sh.). Ne Kuran
thuhet:

“Me të vërtetë, Allahun, nga robët e
Tij, më shumë a kanë frikë të diturit.”
(El-Fatir, 28)

ndersa Muhamedi (a. s.) thote:
“Vdekja e një fisi të tërë është më pak e
keqe se vdekja e një dijetari.”

“Respektoni të diturit, sepse ata e va-
zhdojnë misionin e të dërguarve të Zotit.
Kush i respekton ata, ai ka respektuar
Allahun dhe të dërguarin e Tij.”

Prindi duhet të kuptojë që përgjegjë-
sia për ecurinë e nxënësit në shkollë nuk
i takon vetëm shkollës. Ai duhet të jetë i
ndërgjegjshëm për rolin e tij, sidomos
për mbështetjen emocionale dhe mate-
riale të fëmijës së tij.

Në qoftë se klima e raporteve prind –
nxënës nuk është e mirë, është e padi-
skutueshme që tensionin e brendshëm
nxënësi do ta shkarkojë jashtë familjes,
në shkollë ose në shoqëri. Prandaj, sigu-
rimi vetëm i kushteve materiale nuk
është çelësi i suksesit në shkollë.

Ne nuk mund te akuzojme institu-
cionin e shkolles nese ne si prind nuk
angazhohemi me femijet tane.

Sigurisht qe shkolla dhe mesuesit

kane obligimin paresor ne dhenien e
dijes dhe edukates, por ata nuk mund te
akuzohen nga prinderit per shkak te
mossuksesit te femijëve te tyre ne qofte
se ata nuk vënë nje rregull dhe orar te
pershtatshem per femijen se kur duhet
fjetur, kur duhet zgjuar, kur duhet arge-
tuar dhe kur duhet mesuar. Kete orar per
femijen ne shtepi nuk e ben mesuesi,
por e bejme ne si prinder.

FËMIJA DUHET TË JETË VETVETJA

Prindi duhet të respektojë origjinali-
tetin e fëmijës së tij dhe të mos e try-
snojë për t’i përngjarë në sukses dhe për
të mos i përngjarë në dështimet e tij. Fë-
mija duhet ndihmuar për të realizuar
vetveten dhe potencialet e tij përmes
modeleve pozitive dhe nuk ka model më
pozitiv sesa modeli familjar.

Shkolla duhet të jetë si një familje e
madhe, ku të gjithë nxënësit të promo-
vohen njëlloj. Ajo duhet të zbulojë ka-
pacitete dhe merita, aty ku duket se nuk
ekziston asgjë.

Pra,  nje mesues (profesor) gjate ores
se mesimit nuk jep vetem informacione,
por edhe ne nje menyre edukon dhe per-
piqet te zbuloje talentet tek nxenesit e tij
dhe kete mandej e diskuton edhe me
prinderit e nxenesit qe se bashku te ar-
rijne tek maksimumi i suksesit te fëmi-
jës  - nxenesi e qe si rrjedhoje do te
ndihmonte shume ne perzgjedhjen e
drejtimit universitar te ketij femije.

Muhamedi (a. s.) thote:
“Çdonjëri eshte bari (mbrojtes, per-

gjegjes) dhe çdonjëri do pyetet per ko-
pene e tij.”

Pra, cdonjeri prej nesh do te pergjig-
jet para Allahut (xh.sh.) per punen qe
ben dhe menyren si e kryen ate.

Per te pasur arsim te ndergjegjshem
dhe nxenes te suksesshem duhen:

– Prindër të përgjegjshëm dhe
– Mesues te pergjegjshem
Prindi ka per obligim te fus dashu-

rine e mesuesit te femija dhe ta bind ate
se ata (mesuesit) jane si prinderit e dyte
te tyre.

Kurse mesuesi ka per obligim qe ta
mbaje kete pergjegjesi dhe besim qe
shprehin prindi dhe nxenesi tek ai apo
ajo mesuese. Ne kete menyre do te fito-
nim ate qe me gati se humbet çdo dite
ne shoqerine tone: besimin e femijes apo
të nxenesit.

Mësuesi ndaj nxënësit të tij duhet te
kete respekt e dashuri dhe ndaj tyre të
sillet sikurse ndaj fëmijëve të tij.

Pejgamberi (s.a.v.s.) ishte ne rolin e

mesuesit dhe na mesoi se si ne si mesues
a profesor te sillemi ndaj nxenesve apo
stundenteve tane. Ai ne nje hadith ka
thënë:

“Marrëdhënia ime ndaj jush është
sikur marrëdhënia e prindit ndaj fëmi-
jëve të tij.”

Ne anen tjeter, ne nuk arrijme ndonje
rezulatat pozitiv nese perpiqemi te faje-
sojme njeri-tjetrin, sic behet ne kohet
tona ku prindi fajeson mesuesin per
mossuksesin e femijes dhe mesuesi fa-
jeson prindin per mosangazhimin e prin-
dit. Ketu fajin e mbajme te gjithe dhe
per kete arsye themi: le te fitojme besi-
min e femijes apo nxenesit dhe do te ar-
rijme suksese.

Mbi të gjitha, stafi akademik i një
shkolle dhe prindi nga ana tjeter duhet
të bëjnë të pamundurën që askush të
mos dalë prej shkolle i paedukuar dhe i
paqytetëruar.

Nder pikat me te shquara te arsimit
islam eshte rinovimi për të përballuar
kërkesat e moshës dhe nevojat e shoqe-
rise në çdo kohë dhe vend.

Islami me fjale tjera njeh dhe nxit
evulimin e shkences dhe perparimin e
saj dhe refuzon qe myslimani e mysli-
manja te jene ndjekes te verber duke
mos perdorur logjiken e shendoshe ne
perparim dhe ngritje edukative e shken-
core.

Thotë Pejgamberi (a. s.):  “Bëhuni të
vetëdijshëm e të logjikshëm dhe jo tran-
smetues të verbër.“ (Kejlani, 198, 48)
Aliu (r. a.) thotë: „Mësoni fëmijët tuaj
ndryshe nga që ju keni mësuar dhe di-
jeni se ata kanë lindur në kohë tjetër nga
ajo e juaja.“  Pra, përkushtimi dhe sin-
qeriteti në punë janë detyrim fetar dhe
nëse punohet në bazë të këtij detyrimi,
rezultatet nëpër institucionet tona edu-
kative do të ishin shumë më pozitive.

„ Me të vërtetë, Allahu nuk e ndry-
shon gjendjen e nje populli derisa ata te
ndryshojne veten e tyre.“ (Rrad, 11)

Ky parim kuranor nuk permend
ndryshimin si fenomen qe duhet pritur
ta filloje dikush tjeter, por çdonjeri duke
u nisur nga vetvetja. Po te pyesësh nje-
rezit a e doni permiresimin (ndryshi-
min),  cdonjeri thote ‘po, e duam’, e po
te pyesësh se kush do ta bëjë ndryshimin
(permirësimin), ulin kokat e tyre, duke
aluduar se ndryshimi duhet te vije nga
tjetri e jo nga vetja e tyre, e qe ne fakt
eshte gabim.

Said ibnu Xhubejr thotë: “Njeriu
është dijetar, përderisa vazhdon të më-
sojë, ndërsa kur të braktis mësimin me
arsyetimin se i mjafton ajo që ka mësuar,
është më injoranti.”

Shkruan:  Sabit Abdyli / Zelandë e Re
(Enkas për HeR)

Që nga dita kur arratiset Islami,
prindërit, motrat, farefisi humbin
lidhjet me të, duke jetuar me vite

të tëra në ankth, pa ditur a është apo nuk
është gjallë Islami.  

Në fund të vitit 1975, kur morën laj-
min e hidhur për vdekjen e tij,  motrat
kanë qarë në fshehtësi, në fshehtësi janë
djegur e përvëluar për të mësuar se vër-
tet ndërroi jetë Islami, apo ndoshta është
gjallë; nëse ka vdekur, a pati kush ta var-
roste, ku prehet trupi i tij pa jetë, çka u bë
me trashëgimtarin e tij...?

Gjatë qëndrimit në Tiranë mësova
pse isha me “karakter ndryshe” nga rre-
thi ku u rrita:  në Shqipëri mësova se në
dejtë e mi rrjedh gjak shqiptari dhe për
ketë jam krenar. 

Ja, shihe, më thotë, duke hequr xha-
ketën dhe me tregon tatuazhin, shqipon-
jën me dy krerë, në krahun e majtë, kurse
në veturë kish varur  flamurin shqiptar.

NË MESIN E SHQIPTARËVE TË PARË
NË ZELANDË TË RE

Derisa po bisedoja për ardhjet e para
të shqiptarëve në Zelandë të Re dhe në
mesin e ardhësve sa përmenda emrin e
Islam Kullës, bashkëbiseduesi Enis Ba-
çova,  i ardhur nga Tirana, me shtetësi
zelandëreje, student i magjistraturës në
Shkollën e Ligjit pranë Universitetit të
Aucklandit, më thotë:

“E di historinë e këtij personi që e
përmende?”

Po -  i them – ishte nga Korça.  Në
moshën 16-vjeçare arratiset së pari në
Greqi, 1948, dhe pastaj me grupin e emi-
grantëve shqiptarë vjen më 1 maj 1951
këtu, në Zelandë të Re. 

Për këtë jam i informuar nga Petrit
Alliu /1930/,   person i cili edhe vetë
është arratisur nga Shqipëria - së pari në
Stamboll dhe pastaj ka udhëtuar me të
njëjtin  vapor me Islam Kullën dhe emi-
grantët e tjerë. 

Duhet pranuar se secili prej këtyre
emigrantëve, si pasojë e përndjekjeve të
egra të regjimit komunist, u detyruan të
merrnin në sy çdo  rrezik dhe u arratisën
kush si mundën. Fundja, kush nuk ka
dëgjuar, lexuar, rrëfimet e tyre rrëqethëse
e të dhimbshme?!

“Ka gati një vit që po merrem me hi-
storinë e Islamit”,  ndërhyri Enisi. “Hi-
storia e tij është tepër e dhimbshme. Që
nga dita kur arratiset Islami,  prindërit,
motrat, farefisi humbin lidhjet me të,
duke jetuar me vite të tëra në ankth, pa
ditur se a është apo nuk është gjallë
Islami.  Në anën tjetër, regjimi komunist
i burgosi e i persekutoi pamëshirshëm:
motrën e madhe të Islamit e mbajnë, e
torturojnë për 8 muaj rresht në hetuesi;
tri ditë pasi e lirojnë si të pafajshme,
vdes. Familjarët e saj nuk u lejuan të

merrnin pjesë në varrim, në lamtumirën
e fundit të së ndjerës. Kullajt u goditën
në mënyrën më barbare nga vorbulla e
luftës së klasave, duke i  trajtuar si armiq
e kundërshtarë të shtetit për 50 vjet me
radhë. 

Në fund të vitit 1975, kur morën laj-
min e hidhur për vdekjen e Islamit, mo-
trat kanë qarë në fshehtësi; në fshehtësi
janë djegur e përvëluar për të mësuar se
vërtet ndërroi jetë Islami,  apo ndoshta
është gjallë; nëse ka vdekur,  a pati kush
ta varroste, ku prehet trupi i tij pa jetë,
çka u bë me trashëgimtarin e tij...? 

Me hapjen e Shqipërisë, mbesa e
Islamit vendoset në Belgjikë. Nga Bel-
gjika, vajza e mbesës,  Erisa, nis gjurmi-
met për të mësuar të vërtetën në lidhje
me Islam Kullën. 

Me të marrë vesh për këtë iniciativë

Gjaku ujë nuk bëhet

SHËNIM

Islam Kulla në vitin 1948 u arratis nga Shqipëria.
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të Erisës dhe i prekur shpirtërisht me
këtë dramë të dhimbshme,  iu përvesha
punës për ta ndihmuar motrën Diturie,
gjyshen e Erisës.

E KËRKOJA ARBEN, 
E GJETA RIÇARD 

E kërkoja trashëgimtarin e Islamit me
emrin Arben.  E gjeta me emrin Riçard
(Richard). 

Pas shumë peripecive, hulumtimeve
gati njëvjeçare në zyrat e gjendjes civile,
në Arkivat e Departamentit të Punëve të
Brendshme, në... pata sukses dhe gjeta të
dhënat se: Islami është martuar me Pa-
trica Walton në vitin 1966. 

Po atë vit ata janë bërë me një djalë,
i cili është regjistruar me emrin Richard
Xhemali Kulla, pra jo Arben siç mendo-
hej. Në vitin 1974 Isalmi e Patrica janë
ndarë. Në vitin 1975 Islami është ndarë
nga kjo jetë. 

Pas ndarjes, Patricia  ia ka ndryshuar
të birit prej Richard Xhemali Kulla në:
Richard Thomas Mulvena. Ky ndryshim
më nxori shumë telashe gjatë kërkimit.
Sidoqoftë, me 29.3.2006, enigma u
zbardh: arrita ta kisha në dorë adresën,
numrin e telefonit të Richardit - trashë-
gimtarit të Islam Kullës. 

E thërras në telefon Richardin. U be-
fasua. Mbeti pa fjalë. Megjithatë, e mori
veten shpejt... Kujtoj që tha – një se-
kondë Enis, sa ta marr një karrige. 

U gëzua jashtë mase. Ndër të tjera,
më tha se qysh si fëmijë ka dashur t’i
gjejë rrënjët, trungun, gjakun, fisin e vet,
por nuk ka mundur. 

Me nuanca të paqëndrueshme të
zërit,  përfundoi: Ky lajm është dhuratë
më e ëmbël, më e mirë, më e shtrenjtë
për ditëlindjen time të 40-të, të cilën po
përgatitem ta festoj më 2 prill. 

Ja, pra, edhe një arsye më shumë për
Richardin që më 2 prill të jetë dyfish i
lumtur – mendova dhe, i trazuar, mezi e
mbaja receptorin e telefonit në dorë. 

“Sidoqoftë, tashmë Richardi është në
lidhje me hallën Diturie, me kushërirën
Erisa, me ... dhe po bëhet gati që sa me
shpejt të jetë e mundur të niset për te
halla, te kushërinjtë, te njerëzit e gjakut
të tij në Shqipëri, të cilët gjashtë dekada
po presin një lajm nga Ishulli i Largët
dhe, mirësia e Zotit deshi që ky lajm të
jete i gëzuar për ta” – përfundoi Enisi. 

Richard Thomas Mulvena këto ditë u
kthye nga vizita në Shqipëri. 

TE KUSHËRINJTË, NË TIRANË

Atje Richardi ka takuar njerëzit e ba-
bait, hallën, kushërinjtë dhe i ngazëllyer
me pritjen,  flet me admirim, me entu-
ziazëm, për të gjitha ato që i ka përjetuar,
që i ka parë në Tiranë. 

“Gjithmonë nëna, shokët me thoshin
prej nga ti me këtë karakter ndryshe nga
të tjerët - i rrëmbyer, i dhembshur, inatçi,

dorëlirë, i afërt me njerëzit, i gatshëm për
t’i dalë në ndihmë të ligshtit, të pam-
brojturit?!  Asnjëherë nuk dija si t’u tho-
sha, si t’u përgjigjesha. 

Gjatë qëndrimit në Tiranë mësova
pse isha me ‘karakter ndryshe’ nga rre-
thi ku u rrita - në Shqipëri mësova se në
dejtë e mi rrjedh gjak shqiptari dhe për
këtë jam krenar. 

Ja, shihe - më thotë, duke hequr xha-
ketën dhe me tregon tatuazhin, shqipon-
jën me dy krerë, në krahun e majtë, kurse
në veturë kishte varur flamurin shqiptar. 

-Do të kthehem në Tiranë, atje do të
jem për Vitin e Ri. Gjaku ujë nuk bëhet.
Gëzohem që tashmë nuk jam fill i vetëm,
por kam shumë njerëz të fisit tim.  Mbur-
rem me historinë aq të bujshme të babait,
të gjyshit tim.  Kënaqesha kur më tho-
shin “pinjolli i Islam Kullës”. 

Sa e sa herë, vazhdoi Richardi, më
kujtohet  momenti kur takova babin për
herë të fundit. Ngrohtësinë e atij takimi
kurrë nuk e harroj. Më qafoi e ledhatoi,
më foli ëmbël-ëmbël,  sa nuk  mund ta
imagjinoni, prandaj këto ditë do ta nis
procedurën për kthimin e mbiemrit Kulla
dhe do ta mbaj me nder për jetë të jetës.
Do ta mësoj edhe gjuhën shqipe. Këto ia
kam borxh babait... 

-Të ju them edhe këtë, pas vizitës në
Tiranë, për mua ka filluar një jetë më di-
namike, më e vrullshme dhe shumë inte-
resante – më tha në fund  të bisedës
Richardi.

Haxhi është një udhëtim i shenjtë nga
materialja tek shpirtërorja dhe përbën një
përkujtim të faktit se ne jemi vetëm udhë-
tarë në këtë botë. Haxhi është një nën-
shtrim i plotë i besimtarit ndaj Allahut dhe
përbën një namaz universal në të cilin be-
simtarët i heqin rrobat e tyre të zakonshme
dhe veshin rroba të thjeshta, derisa të gjithë
të pranishmit të arrijnë ta shikojnë njëri-tje-
trin me mëshirë dhe përulësi. Ai përshkru-
het më së miri me fjalët që haxhilerët
shqiptojnë në momentin kur janë duke u
rrotulluar rreth Qabesë në tavaf:

Këtu jam, o Allah, këtu jam, në shërbi-
min Tënd.

Ti je i pashoq. Ty të takojnë të gjitha fa-
lënderimet dhe lavdërimet, 

dhe i Yti është i gjithë sundimi.
Ti je i pashoq.
Kur u ndërtua Qabeja për herë të dytë

pas Ademit (a. s.) nga pejgamberi Ibrahim
(a. s.) dhe i biri Ismaili (paqja qoftë mbi ta),
Allahu e urdhëroi Ibrahimin t’i bënte thir-
rje njerëzimit për ta madhëruar Atë, duke
vizituar Shtëpinë e Tij (Bejtullah). Kjo thir-
rje përbën një detyrim për të gjithë mysli-
manët të cilët janë në gjendje ta përballojnë
atë, të paktën një herë në jetën e tyre.

NJË PIKË KTHESE
Përkujtoje kur Ne e udhëzuam Ibra-

himin për në vendin e shtëpisë (Qabesë);
Të mos më përshkruajë Mua shok, pa-
stroje shtëpinë Time për ata që e vizi-
tojnë (bëjnë tavaf), që qëndrojnë në
këmbë duke u falur, përkulur dhe që
bëjnë sexhde. Dhe thirr ndër njerëz për
haxhin, se të vijnë ty këmbësorë, edhe
kalorës me deve të rraskapitura prej
rrugëve të largëta. (Haxh, 22:26-27).

Haxhi përbën një pikë kthese në ecu-
rinë shpirtërore të besimtarëve. Kur vizi-
ton Qabenë, shtëpinë e parë të adhurimit të
ndërtuar me urdhrin e Allahut, një haxhi
takon Ademin, babanë e njerëzimit; ndjen
gëzimin e një udhëtari kur kthehet në
shtëpi; bëhet dëshmitar për faktin se cilë-
sitë tokësore si raca, prejardhja, statusi, bu-
kuria dhe rinia nuk janë asgjë tjetër
përveçse tituj të përkohshëm, të destinuar
të humbasin. Ai do të përjetojë në ato mo-
mente një episod nga shfaqja e madhe e
Ditës së Ringjalljes, ditë në të cilën atij do
t’i duhet të japë llogari përpara Zotit tonë
për gjithë çka ka bërë në jetë. Kjo është ar-

syeja përse Qabeja është “pika e referimit”
për njerëzit, shumica e të cilëve bëjnë një
jetë edhe më të virtytshme pas haxhit.
Allahu e bëri Qabenë, Shtëpinë e

Shenjtë, vend jetësimi për njerëz. (Maide
5:97)

Bediuzzaman Said Nursi e përshkruan
Haxhin në këtë mënyrë:

Haxhi shpreh një akt adhurimi të shkal-
lës më të lartë të mundshme. Ai është çelësi
që ua hap shumë dyer prezantim mbretë-
risë universale hyjnore të haxhilerëve. Ai
paraqet horizontet e Madhështisë Hyjnore,
të cilat ne nuk arrijmë t’i shohim ndryshe.
Nderimi i thellë dhe mahnitja, ndjenja që
përjetojmë përballë madhështisë së Mbre-
tërisë Hyjnore (e shkaktuar prej ndjenjës së
adhurimit dhe gatishmërisë për të shër-
byer), si dhe shkallët e prezantimeve të pa-
shfletuara në zemrat dhe imagjinatën e tyre
(të përjetuara duke kryer ritualet e Haxhit),
mund të përjetohen vetëm duke përsëritur
vazhdimisht: “Allahu është më i Madhi.”
Vetëm kjo frazë mund t’i shprehë një
shkallë të tillë manifestimi njerëzimit. 

SHKURT PËR RITUALET
E thënë shkurt, haxhi është një ba-

shkësi ritualesh të kryera në Mekë dhe në
disa rrethina të shenjta rreth saj, në dy javët
e para të muajit të Dhulhixhes (muaji i
dymbëdhjetë i kalendarit hixhri). Haxhile-
rët hyjnë në vendin e shenjtë në gjendje
ihrami, d.m.th. me objektivin për ta kryer
vizitën duke zbatuar disa rregulla të cak-
tuara. Në fakt, ritualet e kryera gjatë haxhit
datojnë që përpara shekullit të shtatë, kur
fesë iu dha trajta e saj përfundimtare. Gjatë
Haxhit haxhilerët përkujtojnë ribashkimin
e pejgamberit Adem dhe Havasë, si dhe
faljen e tyre nga Allahu në Fushën e Ara-
fatit dhe në Malin e Mëshirës, ndërsa për-
shkojnë të njëjtën rrugë ndërmjet kodrave
Safa dhe Merve, të cilën e pati përshkuar

Haxherja, gruaja e pejgamberit Ibrahim,
kur po kërkonte ujë për djalin e saj Ismail.

Më hollësisht, Haxhi përmban ritualet
e mëposhtme:

• Ihrami: Qenia në gjendjen e ihramit
nënkupton moskryerjen e punëve të nda-
luara gjatë kohës së haxhit (marrëdhëniet
seksuale, grindjet, veshja e rrobave të qe-
pura, vrasja e kafshëve, prerja e bimëve
dhe e pemëve). Burrat veshin një uniformë
karakteristike për këtë ritual, të përbërë
prej dy copave të bardha të paqepura fa-
brikisht.

• Vakfe: Përfshin qëndrimin në Arafat
deri në mbrëmjen e ditës së nëntë të Dhul-
hixhes, natën e Kurban-Bajramit, qëndri-
min në Muzdelife në kohën ndërmjet
agimit dhe lindjes së diellit në ditën e Ba-
jramit për të paktën një orë. Muzdelife ndo-
dhet rreth njëzet kilometra larg nga Meka
dhe dhjetë kilometra larg nga Arafati.

• Tavafi: Përbën kryerjen e shtatë rro-
tullimeve rreth Qabesë.

• Sa’j: Nënkupton një ecje të shpejtë
ndërmjet kodrave të Safas dhe Mervesë
pranë Qabesë.

• Xhemerati: Është goditja me nga
shtatë gurë të vegjël e secilës nga shtatë ko-
lonat prej guri (xhemerat) në Mina, aty ku
pejgamberi Ibrahim e kundërshtoi djallin.

• Therja e një kurbani brenda tri ditëve,
duke filluar që nga momenti i goditjes së
shtyllave me gurë në ditën e parë të Bajra-
mit, dhe qethja ose rruajtja e flokëve brenda
rrethinave të shenjta të Mekës. Grave u
duhet vetëm t’i shkurtojnë paksa flokët.

Islami përbën manualin hyjnor të ve-
primit në këtë botë, në mënyrë që ajo të
funksionojë në mënyrën më të thjeshtë të
mundshme. Islami është një fe shumë e
lehtë për t’u praktikuar dhe në përputhje
të plotë me strukturën natyrale të nje-
rëzve dhe të mbarë gjithësisë. (Burimi:
kmsh.al etj.)Tiranë, korrik 2006. Në foto:  Riçardi me hallën Diturie dhe kushërirën Erisa.

Vetëm udhëtarë në këtë botë...
Haxhi është një udhëtim i shenjtë nga materialja tek shpirtërorja, një nënshtrim i plotë i besimtarit ndaj

Allahut dhe përbën një namaz universal në të cilin besimtarët i heqin rrobat e tyre të zakonshme dhe veshin
rroba të thjeshta, derisa të gjithë të pranishmit të arrijnë ta shikojnë njëri-tjetrin me mëshirë dhe përulësi.
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Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup
ka mbajtur më 25 korrik, 2020, një konfe-
rencë shkencore ndërkombëtare online me
titull: “Multikonfesionalizmi në shoqërinë
multietnike në Republikën e Maqedonisë
së Veriut”, ku kanë marrë pjesë studiues
nga vendi, Shqipëria, Kosova dhe Mali i
Zi. 

Në këtë konferencë, siç bëhet e ditur,
studiuesit kanë trajtuar tema të rëndësi-
shme mbi multikonfesionalizmin dhe mul-
tikulturalizmin. 

Kështu, prof. dr. Fahrush Rexhepi,
Dekan i Fakultetit të Studimeve Islame në
Prishtinë, ka folur mbi rëndësinë e tole-
rancës fetare në shoqëritë multikonfesio-
nale, duke i bërë një analizë të thukët rolit
të tolerancës fetare në shoqëritë multiet-
nike dhe multikonfesionale në Maqedo-
ninë e Veriut,  ku jetojnë shumë
komunitete: maqedonas, shqiptarë, turq,
boshnjakë, vlleh, serbë, romë etj. 

Ndërkaq, Dekani i Fakultetit të Kishës
Ortodokse Maqedonase, prof. dr. Gjoko
Gjorgjevski, ka trajtuar temën mbi përvo-
jat evropiane me edukimin religjioz, duke
paraqitur dhe një përmbledhje mbi eduki-
min e fesë në shkollat evropiane. Me këtë
rast, prof. Gjorgjovski ka vënë në dukje
larminë e sistemeve arsimore, pastaj mar-
rëdhënien midis shtetit dhe Bashkësive
Fetare. 

Prof. dr. Shaban Sulejmani, Dekan i
Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup,
ka folur mbi multikofesionalizmin në sho-
qërinë multietnike në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut, duke vënë në dukje se
multikonfesionalizmi sot është një kon-
cept pothuajse i pranuar në shoqëritë she-
kullare. Në Ballkan, e posaçërisht në
Maqedoninë e Veriut, nuk mund të flitet
për monizëm fetar, sepse multikonfesio-
nalizmi ka qenë një traditë e trashëguar

ndër vite, që nga koha e sundimit otoman,
në këtë zonë. 

Nga Instituti i Sociologjisë në Shkup,
prof. dr. Konstantin Minoski, ka folur mbi
distancën etnike dhe fetare të qytetarëve në
Republikën e Maqedonisë së Veriut në pe-
riudhën pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë.
Në këtë periudhë, shoqëria dhe shteti ma-
qedonas transformohen nga një shtet socia-
list në kapitalist dhe kjo periudhë e
tranzicionit (e cila, për fat të keq, nuk ka
mbaruar akoma), rëndohet shumë nga mar-
rëdhëniet ndëretnike dhe fetare. 

Përfaqësuesi i Universitetit të Prishti-
nës, prof. Fadil Maloku, ka shtruar si temë
mundësinë e modelit islam të tolerancës
dhe kështu multikulturalizmi dhe multife-
tarizmi të bëhen alternativë e demokracisë. 

Prof. dr. Siri Hoxha dhe prof. dr. Ervin
Muço nga universiteti “Pavarësia” i Vlorës
kanë folur mbi edukimin multikonfesional
në shoqërinë globale. 

Ndërkaq, prof. Omer Kajoshi nga Mali

i Zi, ka folur mbi multikonfesionalizmin
dhe marrëdhëniet midis bashkësive fetare.
Me këtë rast, ai ka vënë në dukje nevojën
e domosdoshme të dialogut në shoqëritë
multikonfesionale, si në rastin e Malit të
Zi, po ashtu dhe në vendet tjera ballkanike.
Kajoshi ka theksuar se nëse duam të kemi
marrëdhënie të mira midis bashkësive fe-
tare, atëherë duhet të ketë dialog të mirë-
filltë midis tyre; por, të mos quhet dialog
ndërfetar, por së pari të quhet - ndërnjerë-
zor. 

Në konferencë me tema kanë marrë
pjesë edhe prof. dr. Muhamed Mustafi dhe
prof. dr. Abdulxhemil Nesimi, profesorë
në Fakultetin e Shkencave Islame në
Shkup. Të gjithë pjesëmarrësit, bëhet e
ditur, u pajtuan se tema të tilla duhet traj-
tuar më shpesh në institucionet e vendeve
tona. 

Për më shumë:  https://fshi.edu.mk/fa-
kulteti-i-shkencave-islame-ne-shkup-…/

(Fjala përshëndetëse e Reisit në de-
tyrë, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu)

Tema e multikonfesionalitetit dhe
multietnicitetit në kohën bashkëkohore
është tejet aktuale dhe,  si e tillë,  tashmë
është proces që është në vazhdimësi të
kultivimit dhe zhvillimit të vet.  Vetë ky
fakt tregon se çështja e besimeve është
vlerë që duhet  të marrë kahen e saj në
rrjedhat shoqërore, si një segment tepër i
dobishëm në zhvillimet e kohës. Besimi
në Zot dhe vlerat që dalin prej tij është
segment shpirtëror që lindi bashkë me
njeriun e parë. Ai ekziston gjatë tërë hi-
storisë  dhe nuk pati kohë dhe popull që
nuk e pati pjesë të kulturës së tij. Pa të
nuk mund të paramendohet jeta e njeriut
dhe e shoqërisë, sepse ai (besimi) është i
lidhur ngushtë me shpirtin dhe jetën. 

Analizat  dhe thellimi i vërtetë i men-
djes njerëzore vërteton se të gjitha relig-
jionet janë në shërbim të ngritjes së
vetëdijes njerëzore rreth Zotit dhe ndiki-
mit të tij në një jetë që i jep shtytje njerë-
zores, morales dhe njohjes dhe qëllimit të

drejtë të jetës në këtë botë. Të gjitha ato
bashkohen fuqishëm në tri shtylla: besimi
në një Zot, veprimtaria e mirë e njeriut në
jetë dhe besimi në përgjegjësinë  në botën
tjetër. Ky është boshti që i afron  njerëzit,
pa marrë parasysh përkatësinë e besimit,
për  t’u njohur mes vete dhe për të njohur
besimin e tjetrit. Të njohësh tjetrin dhe
besimin e tij,  do të thotë të jesh bashkë,
tolerant, human dhe në shërbim të vle-
rave që e ngrenë dinjitetin e tjetrit dhe të
shoqërisë në përgjithësi.

Andaj, kjo konferencë jo vetëm që
është tejet e dobishme, por paraqet një
nismë të lartë për një bashkëpunim mes
vete, për të nxjerrë në pah të mirën, kon-

struktiven, pozitiven  për një bashkëje-
tesë  më kualitative dhe për një të ardhme
të shëndoshë për të gjithë.

Bashkësia Fetare Islame e RMV, jo
vetëm që e përshëndet këtë konferencë,
por do të jetë e gatshme që në çdo situatë
të japë kontributin e saj  në zhvillimin e
konferencave të këtilla e të ngjashme në
vend dhe jashtë.

Më lejoni në fund, në emër të Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV, organeve
dhe enteve të saj dhe në emrin tim të
shpreh urimet më të sinqerta me rastin e
mbajtjes së kësaj konference, duke ju
shprehur mirënjohjet  dhe respektin e
thellë pjesëmarrësve të konfesioneve të
ndryshme, me shpresë se kjo konferencë
do të jetë inspirim dhe nxitje e vërtetë për
kultivimin e tubimeve të këtilla shken-
core në të ardhmen tonë në këto hapësira.

Jemi të bindur se përpjekjet e këtilla
shkencore çojnë drejt fjalës së lartë kura-
nore për të gjithë kohët:  “Ndihmohuni
mes vete me të mira dhe në të mbara, e
mosni në mëkate dhe armiqësi.” (Kuran,
El Maide: 2)

Konferencë shkencore e Fakultetit 
të Shkencave Islame

Për një të ardhme të shëndoshë për të gjithë

Në çelje të Konferencës shkencore të Fakultetit të Shkencave
Islame në Shkup, të mbajtur më 25.07.2020, Dekani i FSHI, prof.
dr. Shaban Sulejmani, veç tjerash ka thënë: 

Të nderuar pjesëmarrës në konferencë, më lejoni ta shpall të
hapur këtë konferencë me titull “Multikonfesionalizmi në sho-
qërinë multietnike në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. Kon-
ferenca ishte planifikuar të mbahet në lokalet e FSHI-së, por, për
shkak të situatës me pandeminë, jemi të detyruar ta mbajmë on-
line. 

Të nderuar pjesëmarrës, mirë se vini në FSHI. Ky fakultet
mision të vet ka krijimin, përcjelljen, mbrojtjen e dijeve, nëpër-
mjet mësimdhënies, kërkimit shkencor, shërbimeve dhe formi-
mit të specialistëve të lartë në fushat e studimeve islame, në
përputhje me prioritetet e zhvillimit të vendit. 

Vizioni ynë është të ndërtojmë një fakultet modern, të foku-
suar drejt së ardhmes, të vlefshëm për shoqërinë tonë multietnike
dhe multifetare, duke kontribuar në rritjen e standardeve të de-
mokracisë në vend, si dhe në zhvillimin ekonomik, social dhe
kulturor në nivel kombëtar dhe rajonal. Prandaj, uroj që lirshëm
të këmbeni mendime dhe ide të argumentuara shkencore për
temat shumë të rëndësishme, siç janë:  multikonfesionalizmi dhe
multikulturalizmi, të cilat janë dhe mbeten pasuri dhe mbështetje
për njëra-tjetrën dhe e bëjnë të veçantë një shoqëri, prandaj kjo
pasuri duhet të kultivohet edhe në të ardhmen. 

Islami dhe Krishterimi, dy nga fetë më të mëdha të trashëgi-
misë abrahamike, kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në qyte-
tërimin njerëzor. Prandaj, angazhimi i dijetarëve të fesë dhe i
klerit fetar këtu në RMV ka promovuar një angazhim të përba-
shkët ndaj vlerave universale të drejtësisë sociale, barazisë, të
mirës së përbashkët, mirëqenies sociale, pjesëmarrjes politike, li-

risë fetare dhe një mori parimesh e vlerash të tjera të përbashkëta.
Duke pasur parasysh klimën politike dhe shoqërore moderne në
botë, është më e rëndësishme se kurrë më parë të diskutohet mbi
kontributet e qytetërimeve, me qëllim të ndërtimit të urave të vle-
rësimit dhe mirëkuptimit midis popujve të kulturave dhe ideo-
logjive të ndryshme. 

Për të sjellë paqe të sinqertë në këto hapësira, ne duhet të rin-
gjallim pastërtinë e pacenuar dhe frymën e barazisë monoteiste
dhe të drejtësisë për të gjithë. Duhet të sigurohemi që këto vlera
shpirtërore të kthehen në fuqi për t’i sjellë njerëzit në kuptimet e
tyre.

Edhe një herë: uroj të kaloni mirë në këtë konferencë, të nji-
hemi mes vete, të këmbejmë ide e mendime të argumentuara
shkencërisht, por edhe t’i hapim rrugë bashkëpunimit tonë në ha-
pësirat ballkanike, evropiane e botërore.

Ju faleminderit! – ka thënë në fund prof. dr. Shaban Sulej-
mani, Dekan i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup. 

Dekani: Për ngritjen e urave të mirëkuptimit

FSHI
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By choosing this topic, an attempt is made to give an over-
view of religious education in European schools, which repre-
sents a wide range of different solutions. The reason for this is
the diversity of education systems, then the relationship bet-
ween the state and religious communities, as well as the diver-
sity of national religious histories. In some European countries,
the curriculum for religious instruction depends on the Consti-
tution itself, in some cases, it is conditioned by the signed con-
cordats, or it is based on the contractual relationship between

the religious communities and the state. The concept and con-
tent of the subject are different in different countries, and in re-
cent decades the civic and ethical role of religious education
has been increasingly insisted on, perceived as a possible qua-
lity contribution to peaceful coexistence in the face of increa-
sing diversity of religious and non-religious beliefs.

Keywords: constitution, religious education, religious com-
munities, religious histories

Multikonfesionalizmi sot është një koncept pothuajse i pra-
nuar në shoqëritë shekullare. Ai përfshin pjesëmarrjen e bara-
bartë të feve në jetën publike, ku ato kontribuojnë në
humanizimin e marrëdhënieve njerëzore. Në Ballkan, e posa-
çërisht në Maqedoninë e Veriut, nuk mund të flitet për moni-
zëm fetar, sepse multikonfesionalizmi ka qenë një traditë e
trashëguar ndër vite, që nga koha e sundimit otoman në këtë
zonë. 

Sot nuk mund të flasim për një shtet, për një fe dhe për një
komb. Ky koncept është tejkaluar për shkak të realitetit të vër-
tetë multietnik dhe shumëkonfesional që hasim. Kjo, gjithashtu,
duhet të diktojë diskursin e një realiteti të tillë,  i cili nuk mund
të vihet në masë të një niveli vetëm të projeksionit mendor ose
të një matrice ideologjike të pavarur nga ai realitet.

Fjalë kyç: multikonfesionalizëm, shoqëri shekullare, fe,
koncepte dhe shtete multietnike 

In this paper, I refer to the ethnic and religious distance of
the citizens in the Republic of Macedonia in the period after the
fall of SFR Yugoslavia. In this period, the Macedonian society
and state are transformed from socialist to capitalist, and this
period of transition (which unfortunately is not over yet), is hea-
vily burdened by interethnic and interfaith relations. In this con-
text, it is important to emphasize the connection between ethnic

and religious identification, but also their politicization. That
is, political pluralism has grown into a process of ethnopoliti-
cal mobilization that is largely based on ethnic and religious di-
stance.

Keywords: ethnic distance, religious distance, ethnopolitical
mobilization, ethnic identity, religiosity

Fundshekulli ynë,  siç e dimë të gjithë,  ishte periudhë e
ndryshimeve të mëdha në gjithë botën,  edhe me vetë faktin se
zhvillohej një revolucion i përgjithshëm kundër ideologjisë së
komunizmit dhe platformës obskurante të luftës së ftohtë, të
cilat njerëzimit i sollën: mjerim, skamje, luftëra të pakuptimta
dhe varfëri morale e materiale, që të mbushnin mendjen se është
fjala për një “fund të paparë të historisë”, siç do të shprehej
Frensis Fukajama figurativisht. 

Ç’është më interesant, një vlerësim i ngjashëm, do të tho-
shim fatalist përkitazi me ndryshimet e mundshme dhe pasojat
që do të sillnin ato me vete në sistemet e Evropës, thuhej edhe
gjatë Luftës së Parë Botërore. Bile, atëbotë ai vlerësim konsi-
derohej si luftë e fundit, luftë kundër të gjitha luftërave të tjera
të mëparshme që zhvillohej me motive të zgjerimit të demo-
kracisë. 

Por, ç’ngjau? Nuk ndodhi as “fundi” e as “fillimi i fundit”;
demokracia, si alternativë modeste e ndërtimit të raporteve mes
njerëzve, nuk u vendos! Në vend të saj,  nëpër Evropë, me gju-
hën e dhunës, u futën përbindëshat e komunizmit (1917) dhe të
fashizmit (1939). 

Lufta e Dytë Botërore, gjithashtu, nga historianët do të mba-
het në mend me tensionimet dhe kërcimet globale, të cilat si pa-
sojë lindën Luftën e Ftohtë, për të vazhduar me luftërat në Gji,
në ish-Jugosllavi (Kroaci, Bosnjë, Kosovë, bombardimi i Ser-
bisë), në Afganistan, Irak, Ukrainë, Siri...

Fjalë kyç: fundshekull, Evropë Juglindore, ish-Jugosllavi,
Luftë e Dytë Botërore, luftë midis civilizimeve, Islami dhe de-
mokracia, qendra dhe periferia,“protestantizëm islam”, terrori-
zëm, ekstremizëm

Gjatë viteve të fundit çështja e vendit të fesë në jetën pu-
blike është shfaqur në Evropë, në shoqëritë të cilat – edhe pse
gjithnjë e më laike - janë gjithnjë e më shumë kulturore dhe në
kërkim të kuptimit të ekzistimit të vetvetes. 

Debatet mbi kushtetutën e re evropiane, në lidhje me iden-
titetin kulturor dhe fetar të Evropës, demonstruan qartë rëndë-
sinë e çështjes dhe ndjeshmërinë ekstreme në një Evropë të
zgjeruar. Ngritja e fundamentalizmit fetar, politik dhe ideolog-
jik, ka sulmuar vetë themelet e demokracive perëndimore, duke
ndikuar në këtë mënyrë në vendosjen e këtyre çështjeve në
zemër të debatit publik. 

Si pasqyrë e shoqërisë, shkolla merret drejtpërdrejt me çë-
shtjen e vendit të fesë në jetën publike. Edhe pse nuk ka një da-
kordësi në lidhje me këtë çështje (jo vetëm për praninë dhe
veshjen e simboleve fetare në shkollë, por edhe për statusin që
duhet t'i jepet mësimit për fetë), çështjet marrin një kuptim krejt
të ri kur shihen në perspektivën më të madhe të edukimit të qy-
tetarëve që do të jetojnë dhe do të punojnë në shoqëritë gjithnjë
e më shumë kulturore dhe kur feja shihet si një fakt kulturor
dhe një fushë e njohurive që nuk mund të injorohet. 

Injoranca dhe mungesa e referencës kulturore i largojnë të

rinjtë nga rrënjët e tyre dhe krijojnë probleme për ta në marrjen
e njohurive bazë në lidhje me bashkëjetesën fetare. Më e rën-
dësishmja, ajo krijon themelet e jotolerancës dhe të paragjyki-
meve. 

Mësimi për fetë dhe bindjet e tjera, së bashku me një ob-
jektiv më të gjerë të edukimit ndërkulturor dhe qytetarinë për të
rinjtë, duhet të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në kthimin
e këtij trendi. Sidoqoftë, qasjet ndaj edukimit fetar, të adoptuara
në shkollat shtetërore në Evropë, kanë ende një mënyrë për të
marrë këtë sfidë. Qasje të tilla janë shumë të larmishme dhe
mbeten të rrënjosura thellë në historinë dhe rrethanat e secilit
shtet. 

Mësimdhënia mund të jetë rrëfyese ose jorrëfyese, e dety-
rueshme ose fakultative, me ose pa një lëndë alternative. Gji-
thashtu, ajo mund të marrë formën e mësimit për fakte fetare
dhe të jetë e integruar në lëndët ekzistuese. Mund të sigurohet
nga rrëfimet e ndryshme, nga shteti ose përmes bashkëpunimit
midis institucioneve fetare dhe shtetit.

Fjalë kyç: edukim multikonfesional, laicizëm, tolerancë fe-
tare, multikulturalizëm

GJOKO GJORGJEVSKI:

Different solutions

SHABAN SULEJMANI: 

Multikonfesionalizmi te ne 

KONSTANTIN MINOSKI:

Interethnic and interfaith relations

FADIL MALOKU:

SIRI HOXHA & ERVIN MUÇO:

Edukimi në shoqërinë globale

Alternativë e demokracisë?

Gjuha ka rëndësi të posaçme në të gjitha sferat e komuniki-
mit dhe asgjë nuk mund të funksionojë pa përdorimin e saj; për-
ndryshe, do të ishim memecë dhe do të duhej pantomima që të
kuptohemi në jetë.

Si në çdo fushë, ashtu edhe në fushën shoqërore, gjuha luan
një rol të rëndësishëm për të pasur mirëkuptim dhe mirëqenie
ndërnjerëzore. Fenomenet shoqërore janë të ndryshme dhe
brendia e tyre dallohet me koncepte  multinacionale dhe muti-
konfesionale, të cilat funksionojnë në bazë të gjuhës së përdo-
rur për komunikim dhe bashkëpunim. Mënyra e
funksionalizimit të gjuhës e përcakton bashkëjetesën ose për-

çarjen dhe urrejtjen ndërkonfesionale shoqërore. 
Urtësia e fjalëve dhe e botëkuptimeve ndikon në formimin

e një mirëkuptimi dhe tolerance ndërkonfesionale. Gjuha e
matur, që përdoret në shoqërinë e tillë, mundëson tejkalimin e
mosmarrëveshjeve aktuale  dhe  mbizotërimin e paqes dhe të to-
lerancës shoqërore.

Pra, nëse gjuha përdoret me mençuri dhe me urtësi, atëherë
garantohet  roli dhe ndikimi   konstruktiv i saj  në harmoninë
shoqërore ndërkonfesionale.  

Fjalë kyç:  gjuhë, rol, ndikim, shoqëri, multikonfesionali-
zëm           

MUHAMED  MUSTAFI:

Roli i gjuhës në shoqërinë multikonfesionale

Punimi “Rëndësia e tolerancës fetare
në shoqëritë multikonfesionale” ka për
qëllim hulumtimin, analizën dhe rolin e to-
lerancës fetare në shoqëritë multietnike
dhe multikonfesionale në Maqedoninë e
Veriut, ku jetojnë disa komunitete, si: ma-
qedonas, shqiptarë, turq, boshnjakë, vlleh,
serbë, romë etj. Ideja e ndërtimit të paqes
dhe tolerancës në shoqëritë multietnike
dhe multikonfesionale zakonisht merret si
mostër, apo si model, nga disa vende de-

mokratike të botës perëndimore. Mirëpo,
ne mendojmë se edhe roli i feve dhe tole-
ranca fetare janë mjaft të rëndësishme në
vendet dhe shoqëritë ku jetojnë komunite-
tet e ndryshme fetare dhe etnike.

Toleranca dhe dialogu mes popujve dhe
shoqërive me diversitete të ndryshme kul-
turore dhe fetare është, në të vërtetë, synim
dhe një sfidë për të gjitha shoqëritë e rajo-
nit të Ballkanit, por edhe më gjerë. Prandaj,
angazhimi i institucioneve fetare, anga-

zhimi i institucioneve akademike shken-
core - në këtë rast, edhe i Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup - në zhvillimin
e proceseve të paqes, të tolerancës dhe të
dialogut ndërfetar, politik dhe shoqëror,
mund të themi se është një vlerë më shumë
për emancipimin e shoqërisë jo vetëm në
Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajonin e
Ballkanit dhe të Evropës në përgjithësi.

Fjalë kyç: tolerancë, multikonfesio-
nale, shoqëri, analizë, fe 

FAHRUSH REXHEPI: 

Rëndësia e tolerancës fetare 
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Gjatë gjithë historisë së njerëzimit u paraqit momenti kur
dialogu nuk kishte alternativë. U pranua si domosdoshmëri nga
të gjithë për të mirën e të gjitha palëve. Vetë natyra konfliktuoze
e njeriut, e bën atë (dialogun) të pashmangshëm në momente të
caktuara. Por, jo çdo herë dialogu përfundon me sukses, sepse
kushtet që duhet plotësuar janë të shumta, e njeriu jo gjithmonë
është i prirur t’i plotësojë kushtet, e në veçanti kur ato shkak-
tojnë humbje të beneficioneve dhe të privilegjeve.

Aty ku sot më së shumti paraqitet nevoja për dialog, është
shoqëria multikonfesionale - si në rastin e Malit të Zi,  ashtu
edhe vendet tjera ballkanike. Këtu popujt jo vetëm se janë të
ndarë në linja kombëtare,  por gjithashtu edhe fetare, e shpe-
shherë ato të dyja shihen si sinonime të njëra-tjetrës.

Nëse duam të kemi marrëdhënie të mira midis bashkësive
fetare, atëherë duhet të ketë dialog të mirëfilltë mes tyre; por, jo

të theksohet dialogu ndërfetar,  por së pari ai ndërnjerëzor. Ini-
ciativat globale për dialog ndërfetar, ku diskutohet për ngja-
shmëritë dhe dallimet ndërmjet feve, nuk janë të duhura nëse
nuk ekziston gatishmëria e diskutimit dhe dialogut për marrë-
dhëniet ndërnjerëzore - të trajtuara nga perspektiva humane -
ku të gjithë njerëzit janë të barabartë,  me të drejta të barabarta.

Njohja e cekët jo vetëm e fesë së tjetrit,  por edhe e fesë së
vet e bën të lehtë konfliktin ndërfetar, prandaj ngel prioritet i
institucioneve fetare që të punojnë në afirmitetin e tolerancës së
ndërsjellë ndërfetare. Fundi i shekullit të njëzetë dëshmoi ma-
nipulimin me ndjenjat fetare për arritje politike dhe hegjemo-
niale. Në emër të fesë u bënë masakra - të organizuara dhe të
koordinuara nga ateistët. Që kjo të mos përsëritet,  duhet dialog.

Fjalë kyç: dialog, ndarje, ndërfetar, ndërpersonale, tole-
rancë, konflikte, të drejta

Llojllojshmëria nuk është  ide e re, e ardhur te ne pak kohë
më parë, dhe as është parim kontradiktor i krijuar nga njeriu me
qëllim që të adaptohet me dëshirën për dallim. Përkundrazi,
është një parim hyjnor dhe ligj i përjetshëm, gjatë të cilit Zoti i
madhërishëm i ka krijuar të gjitha krijesat, kështu që njerëzit
nuk do të jenë një lloj ose një model individual, por ata kanë
qenë dhe do të janë të ndryshëm, i cili fenomen i referohet  thë-
nies së Plotfuqishmit: “O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve
prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të nji-
heni ndërmjet vete; e, s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi
ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (nga të këqijat), e Al-
lahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.” (Kap-
tina El-Huxhurat: 13)

Teksti kuranor pohon rregull në këndvështrimin e përgji-
thshëm të njerëzve të ngjyrave dhe kombësive të ndryshme; në
të njëjtën kohë pohon se diversiteti etnik dhe gjuhësor, ndry-
shimi kulturor dhe shoqëror në nivelin real, nuk i shton asnjë
vlerë këtij ndryshimi, pasi nuk është një ndarje midis kombeve
dhe popujve, ose një arsye për të ndier superioritetin etnik, ose
kombëtar, apo duke përjetësuar armiqësi dhe urrejtje mes tyre.
Përkundrazi, teksti kërkon që të përdoret ky ndryshim në njohje

dhe bashkëpunim midis njerëzve, kulturave dhe civilizimeve.
Njohja është cilësi që ka për synim bashkëveprimin pozitiv

me tjetrin, duke përfituar nga përvoja e të tjetrit përmes kon-
vergjencës, komunikimit dhe forcimit të marrëdhënieve të nje-
rëzve dhe të bashkësive - qofshin ato edhe religjioze - për të
arritur integrimin njerëzor.

Sa i përket multikonfesionalitetit, do të thotë diversitet në fe,
besim, ligje dhe kurikula që lidhen me të. Do të thotë: të pra-
nosh ekzistencën e diversitetit në përkatësinë fetare në një sho-
qëri, të respektosh këtë diversitet dhe të pranosh dallimin apo
mosmarrëveshjen në besim. Megjithatë, është e nevojshme të
gjesh formula gjegjëse për ta shprehur këtë brenda kornizës së
përshtatshme dhe të favorshme,  në mënyrë që kjo të paranda-
lojë konfliktin fetar që kërcënon integritetin e shoqërisë.

Nisur nga kjo, koncepti i diversitetit fetar kërkon që askush
nuk mund të shfuqizojë askënd dhe që të gjithë të jenë të bara-
bartë në të njëjtën shoqëri nën sundimin e ligjit, të përkushtuar
ndaj parimit të lirisë së mendimit dhe organizimit, duke u ba-
zuar në dialog dhe duke shmangur detyrimin.

Fjalë kyç:  Islam, multikonfesionalizëm, diversitet, ba-
shkësi, nacionalitet

OMER KA JOSHA J:

Marrëdhëniet midis bashkësive fetare

ABDULXHEMIL NESIMI: 

Multikonfesionalizmi dhe raportet midis
bashkësive fetare

Me dhimbje të thellë, Bashkësia Fetare
Islame e RMV ka shprehur ngushëllimet më
të sinqerta drejtuar familjes, të dashurve,
miqve e dashamirëve të prof. dr. Galip
Veliu, i cili ka ndërruar jetë, duke e cilësuar
këtë për humbje të madhe. Kalimi i profeso-
rit për në botën tjetër është pa dyshim një
lajm i trishtë për të gjithë dhe largimi i tij do
të lë një boshllëk, i cili vështirë se do të plo-
tësohet.

Prof. dr. Galip Veliu ishte profesor uni-
versitar i dëshmuar ndërkombëtarisht. Dijen
e tij të mbledhur nga universitetet me renome
botërore, në Egjipt e Turqi, ai e shpërndau në universitete të
ndryshme në botë, për të përfunduar me kontributin e tij në
vendlindje, në Universitetin e Tetovës – Fakulteti Filozofik.
Ndër të tjera, ai njihet edhe për kontributin e tij të jashtëza-
konshëm në ndihmë të studentëve për rreth 20 vjet.

Lajmin e largimit të tij nga kjo botë e kishte publikuar
edhe u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu në llogarinë
e tij në Facebook, duke thënë:  

“Sot mora lajmin më të hidhur se prof. dr. Galip Veliu
ndërroi jetë dhe kaloi në botën e amshueshme. Dhimbja është
e madhe; edhe humbja për të gjithë ne është e madhe. Hum-
bëm dijetarin e madh të kohës, njeriun që i dha frymë të re
studimit, hulumtimit shkencor në sfera te ndryshme në teo-
logji, filozofi, psikologji dhe shumë shkenca të tjera. Futi me-
todën e të thelluarit në esencën e mendimit islam, filozofik,
me qëllim të inspirimit për të menduar pastër, bukur dhe me
argumente. Ishte i dashuruar në shkencë, sepse ‘ajo të dër-
gon më fuqishëm tek Zoti’ - e kishte zakon të thoshte ai. Ishte
optimist i paluhatshëm drejt ardhmërisë së popullit tonë. 

Investonte në shkenca të ndryshme, për të treguar se ideali

i tij mbi shkencën nuk ishte vetëm teori, por edhe
praktikë jetësore.

Ndihmoi shumë në hapjen e FSHI në Shkup
dhe një kohë të gjatë edhe si ligjërues la gjurmë
të pashlyeshme në sferën e ngritjes së standardeve
të Islamit. Kishte shije për të formuar ambient
afrimi, shoqërimi e gëzimi mes shokësh. Është e
vërtetë se kaloi në botën tjetër mu në moshën kur
mund të jepte edhe më shumë, po ja që Caktuesi i
fillimit dhe mbarimit të jetës, i Madhi Zot,  e
paska në kaderin e Tij që prof. dr. Galip Veliu kaq
të jetojë.

Neve na mbetet të përsërisim fjalët e Allahut
fuqiplotë: Inna lilahi ve inna ilejhi raxhiunë – ‘Ne jemi të
Allahut dhe tek Ai do të kthehemi’.

Ngushëllime familjes, ndërsa rahmetliut Zoti i faltë Xhe-
netin” – ka thënë Kryetari në detyrë i BFI të RMV, h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu.   (3.08.2020)

Për të vërtetën
Njeriu e njeh vërtetësinë dhe esencën e gjërave
përmes rrugëve të ndryshme. Fuqia intelektuale
dhe ndërhyrja reveluese hyjnore janë dy më të
rëndësishmet. Fuqia intelektuale shkencore përmes
njohjes, observimit, provave, metodës dhe arsyes
formon njohuri të sakta në lidhje me të vërtetën.
Shkenca në mënyrë konstante synon dhe kërkon të
vërtetën dhe gjatë procesit për të arritur deri tek e
vërteta, pandërprerë i përmirëson gabimet apo
lëshimet eventuale, të cilat kanë mundur të
ndodhin gjatë hulumtimit në etapa të ndryshme
kohore. (Galip Veliu, “Universi sipas Kuranit dhe
shkencës”, Shkup, 2005)

Pas një pune dhe angazhimi të madh nga banorët, Myftinia e
Gostivarit dhe Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut,
më 14 korrik, 2020, u lëshua në përdorim xhamia e re në fshatin
Gorjan,  komuna e Vrapçishtit (Gostivar). Me rastin e përurimit
të kësaj xhamie, në fillim, fjalë rasti mbajti Sulejman Mediu nga
Këshilli Iniciativ, i cili ka falënderuar gjithë donatorët dhe njerë-
zit që e ndihmuan ndërtimin e Xhamisë.

Kryetari i Komunës së Vrapçishtit,  Isen Shabani, e ka vlerë-
suar vendin që kanë xhamitë në jetën e besimtarëve dhe rolin e
tyre në edukimin e brezave me dashurinë për Allahun dhe vlerat
e fesë së islame.

Ushtruesi i detyrës Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, hfz. Shaqir
ef. Fetahu, fjalimin e tij para të pranishmëve – të parin pas shëri-
mit nga koronavirusi - e ka filluar me një ajet kuranor,  ku Allahu
fuqiplotë thotë:  “E drejtë e përkujdesjes së xhamive të Allahut
është vetëm e atij që i ka besuar Allahut dhe ditës së mbramë e që
e fal namazin, jep zeqatin e nuk i frikësohet askujt pos Allahut. Të
tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë).”  (Teube: 18) Më
pas ka uruar besimtarët për këtë xhami të re dhe ka kërkuar që ajo
të frekuentohet me përkushtim dhe dashuri për Zotin.

Të gëzuar për këtë objekt aq shumë të dëshiruar,  gorjanasit
kanë mbushur faltoren e re islame si asnjëherë më parë. Ndry-
she, fshati Gorjan ndodhet mbi fshatin Sanakos të komunës së
Vrapçishtit.

Pjesëmarrës në hapjen solemne kanë qenë edhe Myftiu i Stru-
gës mr. Salim ef. Sulejmani, Myftiu i Ohrit Samet ef. Hajdari,
Myftiu i Manastirit Hamit ef. Rasimi, Koordinatori i Myftinisë së
Dibrës Reshat ef. Kaçallniku, përfaqësues nga Myftinia e Kër-
çovës, banorë të fshatit Gorjan, hoxhallarë dhe mysafirë të tjerë.

Hytben e xhumasë e ka mbajtur Myftiu i Strugës mr. Salim ef.
Sulejmani, namazin e xhumasë e ka falur Myftiu i Ohrit Samet
ef. Hajdari. Programin e organizuar nga Myftinia e Gostivarit e
ka moderuar hfz. Jusuf ef. Xheladini, ndërsa duanë e ka bërë prof.
Sherif ef. Deari, referentë të  Myftinisë.

Gorjani me xhami të re

Ka ndërruar jetë prof. dr. Galip Veliu 

FSHI




