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Muhamedi (a. s.) - model
frymëzimi

ED I TOR IAL

Me rastin e ditës së dymbëdhjetë të muajt hixhrij Rebiul-Evvel 1443, e cila këtë vit përkon me 18 teto-
rin, myslimanët anembanë rruzullit tokësor përkujtuan lindjen e të dërguarit të Allahut (xh. sh.), Muhamedit
(a. s.). Kjo lindje u përkujtua edhe në vendin tonë, me tubime dhe manifestime të karakterit të ndryshëm, të
organizuara nga Myftinitë e BFI-së.

Këtu do të potencojmë organizimin e manifestimit tradicional “Mirë se erdhe, ja, Resulullah”, i cili prej
rreth dy dekadash organizohet nga Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame-Gostivar, nën patronazhin e Reis’ul-
Ulemasë të BFI-së. Ndërkaq, Rijaseti i BFI-së organizoi një Panel shkencor me titull “Muhamedi (a. s.) - më-
shirë për botët”, ku ligjërues eminentë dhanë kontributin e tyre rreth veprës, jetës dhe misionit të të dërguarit
të Allahut (xh. sh.), Muhamedit (a. s.).

Lindja e Muhamedit (a. s.) meriton të përkujtohet shumë e më shumë, sepse kjo lindje nuk është lindje
e një njeriu të rëndomtë, por kjo, në fakt, është lindje e një epoke të re njerëzore, lindje së cilës iu gëzuan çka
ka në tokë dhe çka ka në qiell, lindje e
cila shkëlqeu në errësirën e injorancës
shekullore, lindje e cila u ndoq nga
shumë ngjarje që lanë gjurmë në histo-
rinë e njerëzimit, lindje e cila në këtë
botë solli njeriun që përgjithmonë mbe-
tet model dhe shëmbëlltyrë për të gji-
thë.

Pra, nga cilido kënd të shqyrtohet,
misioni i tij gjithnjë mbetet model fry-
mëzimi. Për jetën dhe veprën e Muha-
medit (a. s.) janë shkruar dhe vazhdojnë
të shkruhen shumë libra nga dijetarë,
historianë e biografë, në gjuhë të ndry-
shme të botës, pasi që misioni i tij është burim i pashtershëm për çdo studiues.

Është, pra, Muhamedi (a. s.) ai i cili me përpikërinë më të madhe bëri interpretimin e misionit hyjnor që
iu shpall nga Allahu (xh. sh.), që e bëri të qartë kufirin mes së mirës dhe së keqes, mes dritës dhe errësirës,
mes dijes dhe injorancës, mes moralit dhe amoralit. I eliminoi padrejtësitë shoqërore, në radhë të parë ato që
i bëheshin gjinisë femërore, padrejtësi këto të cilat i privuan femrat nga të gjitha sferat e jetës; madje, ato var-
roseshin të gjalla, vetëm e vetëm pse i takonin gjinisë femërore. Pejgamberi ynë i dashur zhduku edhe pa-
drejtësitë që bëheshin në baza racore dhe sociale, kështu që në mesin e shoqërisë e ktheu dinjitetin e çdo
njeriu, pavarësisht përkatësisë gjinore apo racore.

Ai është njeriu i përzgjedhur i Krijuesit të gjithësisë, personaliteti i të cilit gjendet në një baraspeshë të
përsosur të materies dhe të shpirtit, të aftësisë dhe të diturisë, të dëshirës dhe të mundësisë, të sjelljeve nje-
rëzore dhe atyre shtazarake. Në këtë ekuilibër qëndrojnë karakteristikat themelore të personalitetit, të ve-
primtarisë dhe të praktikës së Muhamedit (a. s.).

Porositë e tij janë të shumta dhe kanë vlera shumëdimensionale; ato janë të pashtershme dhe nuk mbyl-
len dot në vetvete; as në kohë, as në hapësirë. Për porositë dhe mësimet e këtij mësuesi të madh nuk kanë
nevojë vetëm myslimanët, por i tërë njerëzimi, sepse duke e ndjekur rrugën e tij, do të krijojmë një shoqëri
të shëndoshë, pa anomali e sëmundje të llojeve të ndryshme, të cilat pa mëshirë i kanë kapluar shoqëritë
tona.

Ne si pjesëtarë të ummetit të tij, me rastin e përkujtimit të lindjes së Muhamedit (a. s.), kemi për obligim
që sjelljet, veprimet, aktivitetet tona t`i vëmë në peshojë, për t`i parë me objektivitet - janë apo nuk janë në
përputhshmëri me porositë e të dërguarit të Allahut (xh. sh.), janë apo nuk janë në harmoni me rrugën e të
dërguarit të Allahut (xh. sh.). Kjo, me siguri, shënimit të ditëlindjes së Muhamedit (a. s.) do t`i jepte një
dimension shtesë në përmirësimin e edukatës dhe të moralit tonë, do t`i jepte një dimension shtesë këndel-
ljes sonë, të cilat, për fat të keq, dita-ditës po zbehen.

Q. Osmani

Porositë e tij janë të shumta dhe kanë vlera
shumëdimensionale; ato janë të pashtershme
dhe nuk mbyllen dot në vetvete; as në kohë, as në
hapësirë. Për porositë dhe mësimet e këtij
mësuesi të madh nuk kanë nevojë vetëm
myslimanët, por i tërë njerëzimi, sepse duke e
ndjekur rrugën e tij, do të krijojmë një shoqëri të
shëndoshë, pa anomali e sëmundje të llojeve të
ndryshme, të cilat pa mëshirë i kanë kapluar
shoqëritë tona.
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Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu, më 17 tetor, 2021, në
vigjilje të Mevludit, ka uruar ditëlin-
djen e Muhamedit (a. s.).

Urime ditëlindja e dritës së njerë-
zimit, Muhamedit (a. s.). 12 Rebiul
Evvel është dita kur u lind drita e tërë
njerëzimit, i dërguari i Allahut fuqi-
plotë, Muhamedi (a. s.). Lindja e tij
bëri kthesë në ndërtimin e dinjitetit të
njeriut dhe të gjinisë njerëzore. Si
shpjegues dhe aplikues i Fjalës së Al-
lahut, pejgamberi ynë i dashur e trasoi
rrugën e besimit në një Zot, rrugën e

urtësisë, të dijes, të moralit, të paqes
mes njerëzve dhe e ndryshoi botën,
duke i dhënë shpirt, lumturi dhe këna-
qësi.

Andaj, në emër të Bashkësisë Fe-
tare Islame të RMV, të gjithë besimta-
rëve iu shpreh urime të përzemërta,
me qëllimin që dashuria ndaj Muha-
medit (a. s.) të jetë inspirim i gjallë për
vepra madhore në jetën tonë të përdit-
shme – thuhet në Urimin e Kryetarit
të Bashkësisë Fetare Islame të Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
me rastin e ditëlindjes së Muhamedit
(a. s.), 18 Tetor.

Njoftim
për opinionin

Bashkësia Fetare Islame me seriozitetin
më të madh i ka pranuar shqetësimet e nxënë-
sve të Medresesë Isa Beu - si nga Qendra,
ashtu edhe nga Paralelet e Shtrira të vajzave.

Njoftojmë opinionin publik se rreth 5 vite
po bëhen përpjekje të vazhdueshme për akre-
ditimin e Medresesë Isa Beu në sistemin arsi-
mor të vendit. Këtë e vërteton arkivi i BFI, ku
janë protokolluar të gjitha kërkesat deri më
tani.

Si rezultat i asaj që vitin e fundit janë in-
tensifikuar përpjekjet në këtë drejtim, tashmë
është përgatitur drafti, i cili në një afat të cak-
tuar do të futet në procedurë parlamentare, me
qëllim të nxjerrjes së ligjit.

Në bisedat e shumta që ka pasur Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu me bashkëpu-
nëtorët e tij, ka marrë premtime se kjo çështje
do të marrë epilogun e vet pozitiv. Të këtilla
janë garancitë nga faktorët relevantë politikë
dhe qeveritarë.

Akuzat se BFI nuk i përfill kërkesat e nxë-
nësve vijnë si rezultat i informimit të pamjaf-
tueshëm, apo për qëllime të tjera jo të
ndershme, që bien ndesh me realitetin.

BFI ndan shqetësimin e thellë me nxënësit
e Medresesë dhe familjet e tyre, andaj po jep
maksimumin që të tejkalohet ky problem, i cili
ekziston që nga themelimi i Medresesë Isa
Beu.

Shërbimi për Informim i BFI të RMV
(22.09.2021)

Kryetari i BFI uron ditëlindjen e
Muhamedit (a. s.)

Komisioni Evropian më 19 tetor, 2021, ka miratuar Paketën për zgjerim
2021, bashkë me Raportin e progresit për gjashtë vendet e Ballkanit Perën-
dimor, përfshi edhe Maqedoninë e Veriut, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Komisioni Evropian në Raportin për Maqedoninë e Veriut për vitin 2021,
në faqe 29, ka shkruar: “Liria e mendimit, e besimit dhe e religjionit është e
garantuar me ligj dhe në praktikë dhe diskriminimi me bazë fetare është i
ndaluar. Të koordinuar nga Komisioni për Marrëdhënie me Bashkësitë Fe-
tare dhe Grupet Religjioze, liderët fetarë bashkërisht ranë dakord të mbë-
shtesin Qeverinë në ballafaqimin me COVID-19 dhe bindjen e njerëzve në
heqjen dorë nga grumbullimet masive gjatë festave fetare. Kryetari i sa-
pozgjedhur i Bashkësisë Fetare Islame ka luajtur një rol pozitiv në përmirë-
simin e dialogut ndërfetar në vend.”

Me këtë, Evropa e vlerëson lart Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Evropa e vlerëson lart
Kryetarin e BFI-së
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A të kuptuam drejt,
o i dërguar i Zotit? 

Ti u ngrite në këmbë kur përpara teje kaloi
një xhenaze. Kur të pyetën pse e bëre këtë, duke
qenë se ajo ishte xhenazja e një çifuti, ti u the:
„A nuk është edhe ai njeri?!“ 

Këtë mirësjellje dhe këtë respekt ndaj pjesë-
tarëve të feve, ndaj besimeve e kulturave të tjera,
ne qysh moti ia kemi ndaluar vetvetes; këtë,
madje, e kemi bërë tabu... 

Këtë respekt ne ia mohojmë sot edhe atij my-
slimani që nuk është nga grupi ynë, që nuk është
nga medh‘hebi apo nga menhexhi ynë!

Kur dikush të pyeti se cilin njeri dhe cilën
vepër e do më së shumti Zoti, ti u përgjigje:
“Njeriun që më së shumti e do Zoti është ai që
është më i dobishëm për njerëzit, ndërsa veprën
që më së shumti e do Zoti është mbjellja e lum-
turisë dhe e gëzimit në zemrat e njerëzve...” 

Të qenët i dobishëm dhe mbjelljen e lumtu-
risë, si vlera të pakapërcyeshme, ti nuk i kufizove
dhe nuk i rezervove vetëm për myslimanët.
Ndërkaq ne, ummeti yt, o Pejgamber i dashur,
edhe myslimanit ia shohim të tepërt.

Rejhan Neziri, Zvicër 

Me një program të organizuar nga
Myftinia e BFI-Gostivar dhe nën pa-
tronazhin e             Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, në Shtëpinë e
Kulturës në Gostivar, më 18 tetor,
2021,  Bashkësia Fetare Islame e RMV
mbajti manifestimin qendror titulluar:
“Mirë se erdhe, ja, Resulullah”, thuhet
në njoftimin e BFI-së. 

Të pranishmit përjetuan atmosfe-
rën shpirtërore të lindjes së Muhamedit
(a. s.), pejgamberit të njerëzisë. Pre-
zent në këtë manifestim ishin të gjithë
myftinjtë e BFI dhe anëtarët e Rijase-
tit, përkatësisht drejtorët e sektorëve të
ndryshëm: Drejtori i Medresesë Isa
Beu dhe Prodekani i Fakultetit të
Shkencave Islame, Myftiu i Sakarjas,
Atasheu për Çështje Fetare pranë Am-
basadës së Turqisë, si dhe hoxhallarë,
imamë e nëpunës fetarë dhe mysafirë
nga mbarë vendi. 

Fillimisht, të pranishmit i përshën-
deti nikoqiri, Myftiu i Gostivarit h. Sa-
bahudin ef. Zendeli, ndërsa më pas
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu foli për jetën e pejgamberit Mu-
hamed dhe për atë se si duhet vlerësuar
kjo natë.  

Ai mes tjerash tha:  “Ne myslima-
nët për çdo ditë jetojmë me të dashurin
e Zotit, Muhamedin (a. s.), por ja, kur
e përkujtojmë ditëlindjen e tij në më-

nyrë më të mobilizuar, me potencialet
tona, i kthehemi me shpirt dhe me
mendje për të bërë rishtas e rishtas
analizën, për të nxjerrë ide edhe më të
freskëta për të vazhduar rrugëtimin
drejt vlerave që duhet ofruar kohës së
re dhe gjeneratave që vijnë, në formi-
min e personalitetit të tyre, që të jenë
të gatshëm të mbajnë amanetin e të
qenit njeri, prind, bashkëqytetar, ba-
shkatdhetar dhe konstruktiv në hapjen
e rrugëve drejt ardhmërisë së shëndo-
shë, sepse personaliteti i pejgamberit
tonë të dashur është i pashtershëm, me
ide të reja, pa marrë parasysh kohën,
vendin dhe zhvillimin intelektual të
njerëzimit. Andaj, le të vazhdojmë të
jemi sa më afër këtij personaliteti të
madh pejgamberik me vetveten, me fa-
miljen, me fëmijët, me shokët, me da-
shamirët dhe me njerëzit në
përgjithësi. Salavatet tona qofshin mbi
këtë pejgamber të madh dhe shumë të
dashur për ne.”

Më pas, në një atmosferë impo-
zante, vazhdoi programi fetar-kulturor,
i përgatitur enkas për këtë natë të shë-
nuar. 

Siç dihet, myslimanët në tërë botën
e shënojnë Mevludin, ditëlindjen e pej-
gamberit Muhamed  (a. s.) në ditën e
12-të të muajit Rebiul-Evvel sipas ka-
lendarit islam.

Me rastin e Mevludit të Pejgamberit
(a. s.),  më 17 tetor, 2021, BFI-Myftinia e
Tetovës, pas namazit të akshamit, orga-
nizoi një manifestim fetar në Xhaminë e
fshatit Trebosh, nën udhëheqjen e Refe-
rentit për Kulturë dr. Hysein ef. Rizai,
thuhet në njoftimin e Myftinisë së Teto-
vës. Në këtë manifestim, të cilin e mode-
roi mr. Xhemil ef. Sadiki, morën pjesë:
Myftiu i Tetovës prof. dr. Qani ef. Ne-
simi, Prodekani i FSHI prof. dr. Muaz ef.
Agushi, Drejtori për Kulturë pranë BFI-
së Musanif ef. Rufati, ish-Kryeimami i
Myftinisë së Tetovës hfz. mr. Ejup ef.
Selmani, Imami i Xhamisë hfz. Imer ef.
Memeti, bashkë me kolegët dhe Këshillin
e xhamisë, hoxhallarët e rrethinës, si dhe
një numër i madh i xhematit. 

Para xhematit u prezantua një pro-
gram fetar-kulturor nga disa hoxhallarë
dhe nxënës të Medresesë Isa Beu. Pro-
grami filloi me lexim të Kuranit famë-
lartë nga ana e Referentit Fetar-Arsimor
hfz. Abdurrahim ef. Murati dhe vazhdoi
me mevlud, me ilahi dhe me kaside nga
ana e korit. 

Myftiu i Tetovës për hir të kësaj nate
mbajti fjalën e rastit, ku foli mbi vlerën e
kësaj nate. 

Në fund të fjalimit të tij, të gjithëve
ua bëri për hair ditëlindjen e Pejgamberit
(a. s.), duke e lutur Allahun fuqiplotë që
të na japë të mira dhe të na takojë vetëm
për fjalë, për vepra dhe për punë të mira. 

Pas këndimit të një asheres nga ana e
hfz. Besir ef. Limani, duanë e këtij mani-
festimi e bëri    ish-Kryeimami, ndërsa në
namazin e jacisë priu Referenti Fetar-Ar-
simor pranë Myftinisë së Tetovës, Idriz
ef. Idrizi, thuhet në njoftimin e Myftinisë
së Tetovës.

Myftinia e Tetovës po ashtu ka bërë
të ditur se më 18 tetor, 2021, Myftiu i Te-
tovës prof. dr. Qani ef. Nesimi, bashkë
me kolegët dr. Hysein ef. Rizai, mr. Xhe-
mil ef. Sadiki, Visar ef. Selimi, Jusuf ef.
Jakupi dhe Bajram ef. Ferati kanë qenë
mysafirë në Këshillin e Bashkësisë
Islame - Bujanoc, ku janë mikpritur nga
Kryetari mr. Ragmi ef. Destani. Ligjëra-
tën për Pejgamberin (a. s.) e mbajti prof.
dr. Qani ef. Nesimi, thuhet në njoftimin e
Myftinisë së Tetovës.

Gostivar: “Mirë se
erdhe, ja, Resulullah”

Manifestimi i Mevludit, në Xhaminë e Treboshit 

FOTO E DITËS: Falja e sabahut, në kushte normale, 
pas-Covid, në Qabenë e bekuar, më 15 tetor 2021. (desk)
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Për nder të ditës së lindjes së pejgam-
berit tonë, Muhamedit (a. s.), më 19 tetor,
2021, pas namazit të iqindisë, në xha-
minë “Allaxha” në Shkup organizuam
manifestimin tradicional kushtuar kësaj
ngjarje madhështore, thuhet në njoftimin
e Myftinisë së Shkupit. 

Në mesin e besimtarëve, hoxhallarëve
dhe hafëzllarë të tubuar, i pranishëm në
këtë manifestim ishte edhe Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, i shoqëruar nga Shefi i Kabinetit
dr. Abdylqerim ef. Iseni dhe Sekretari i
Përgjithshëm Irsal ef. Jakupi. Në manife-
stim ishin edhe Atasheu pranë Ambasa-
dës së Turqisë, z. Mustafa Mesten, si dhe
hatibi i Xhamisë, Llokman ef. Kamberi.
Programi u hap me një ashere, të kënduar
nga hfz. Bejtulla ef. Selmani, imam i xha-
misë “Allaxha”.

Për ta bërë edhe më të begatshëm këtë
manifestim - me Kuran, me mevlud, me
ilahi - në program prezantuan hoxhalla-
rët e mirënjohur nga Shkupi hfz. Abdulla
Ali, Daut ef. Bajrami dhe hfz. Ataullah
ef. Kurtish.  Shfrytëzoj rastin, ka shkruar
Myftiu dr. Qenan ef. Ismaili në rrjetet so-
ciale,  që t'i falënderoj për kënaqësinë

shpirtërore që na ofruan, duke lutur Alla-
hun e madhërishëm që t'i shpërblejë me
mirësi pa fund!

Në këtë program, thuhet në njoftimin
e Myftinisë së Shkupit, i nderuam me Mi-
rënjohje për kontribut të veçantë të gjithë
ata që shprehën gatishmërinë humaniste
në pasurimin e vakëfit të Myftinisë së
Shkupit, duke i dhuruar tokat e tyre në
vakëf - në shfrytëzim të të gjithë besim-
tarëve; disa prej tyre për xhami, ndërsa
disa për varreza.

Pas ndarjes së mirënjohjeve, Nimet
ef. Aliu lexoi një ashere, ndërsa duanë e

rastit, të këtij manifestimi, e bëri Llok-
man efendiu. Në kuadrin e aktiviteteve
tona i kushtojmë një kujdes të veçantë
pritjes së muajit të lindjes së Pejgamberit
(a. s.),  sepse organizimi i manifestimeve
të këtilla, kushtuar lindjes së pejgambe-
rit Muhamed (a. s.),  luan rol të rëndësi-
shëm në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave
fetare islame dhe në shprehjen e ndjenjës
së fesë, madje të shpërfaqur edhe në këtë
mënyrë, përmes një manifestimi shpirtë-
ror, në Shkupin tonë me traditë fetare
islame, thuhet në njoftimin e Myftinisë së
Shkupit.

Bagdad, 19 tetor - Ditëlindja e pejgam-
berit Muhamed (a. s.) në Irak ka filluar të
festohet në mbrëmjen e së hënës, 18 tetor,
dhe ka përfunduar në mbrëmjen e së mar-
tës, 19 tetor. 18 Tetori është festë shtetë-
rore në shtetin e Irakut.

Më 17 tetor u organizua Mevlud në
Xhaminë e Imam Ebu Hanifes në Bag-
dad. Në manifestim ishin të pranishëm
Kryeministri i vendit, Mustafa al-Ka-
dhimi, dhe prijësit fetarë nga vendi dhe
personalitete të tjera. Gjatë manifestimit
është lexuar Kuran dhe poezi për të nde-
ruar pejgamberin Muhamed  - paqja qoftë
mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi shokët
e tij.

Xhamia e Imam Ebu Hanifes në Bag-
dad ndodhet në rrugën Adhamiya dhe
është me arkitekturë dhe stil selxhuk dhe
osman.  Brenda në Xhami, gjithashtu,
gjendet edhe varri i tij. 

Gjatë natës se 17 tetorit disa pjesë të
qytetit  të Bagdadit kanë qenë të zbuku-

ruara dhe të dekoruarara, ndërsa shumë
njerëz u kanë shpërndarë ëmbëlsira qyte-
tarëve dhe mysafirëve nga vendet tjera.
Shumë njerëz u mblodhën në vend për të
shënuar ditëlindjen e pejgamberit Muha-
med (a. s.) në oborrin e zbukuruar me
drita shumëngjyrëshe midis Xhamisë.

Manifestime të Mevludit ka pasur
edhe në Xhaminë al-Nuri në Mosul. Xha-

mia ka qenë e rindërtuar nga UNESCO,
pasi pjesa më madhe e saj ishte shkatër-
ruar nga lufta civile në vitin 2017. Festa
e vitit 2021 simbolizon kthimin e  mye-
zinit dhe të lutjeve në këtë tempull fetar.
Kjo është festa e parë e organizuar në
Xhaminë al-Nuri me rastin e ditëlindjes
së Pejgamberit (a. s.), pas rinovimit të saj. 

Vullnet Beqiri (enkas për HeR)

“Allaxha” feston Mevludin 

Festohet ditëlindja e Muhamedit (a. s.)
në Bagdad

Më 18 tetor, 2021, në prani të një
numri të madh hoxhallarësh dhe xhema-
tlinjsh nga Kumanova me rrethinë, në xha-
minë “Tatar Sinan Pasha” në Kumanovë u
përkujtua nata e dymbëdhjetë e muajit Re-
biul-Evvel (1443 H), nata e lindjes së Mu-
hamedit (alejhis-selam). Manifestimi u
organizua nga Myftinia e BFI-Kumanovë,
në bashkëpunim me Mexhlisin e Xhamisë,
njoftojnë nga Myftinia e Kumanovës. 

Në “Tatar Sinan Pasha”, pas namazit
të iqindisë, u organizua edhe një tribunë.
Lidhur me rëndësinë dhe vlerën e kësaj
nate madhështore para të pranishmive lig-
jëroi prof. dr. Faredin ef. Ebibi, profesor
në Fakultetin e Shkencave Islame në
Shkup. 

Programi përmbante lexim të Kuranit
famëlartë, këndim ilahish nga Kori i Myf-
tinisë, nën udhëheqjen e h. Abdullah ef.
Shaqiri, si dhe disa pjesë nga Mevludi. Me
programin udhëhoqi (moderator) Abdyl-
hamid ef. Fejzuli.

Hapja e programit u bë me leximin e
disa ajeteve kuranore nga hfz. Shaqir Me-
meti, pastaj fjalën përfshëndetëse e pati
vaizi dhe mualimi i Xhamisë,  h. Shaban
ef. Neziri, i cili mysafirëve iu dëshiroi mi-

rëseardhje në këtë manifestim. Në va-
zhdim, Kori i Myftinisë u paraqit me disa
ilahi, si dhe me leximin e një pjese të Me-
vludit nga myezini i Xhamisë, hfz. Husa-
medin Bajrami.

Në vazhdim para të pranishmëve, me
ligjëratë të pasur dhe mirë të përgatitur për
nevojën e ardhjes së një pejgamberi dhe
vlerën e kësaj nate madhështore, u paraqit
prof. dr. Faredin ef. Ebibi. 

Në fjalën e tij përshëndetëse, Myftiu i
Myftinisë së Kumanovës,  h. Abedin ef.
Imeri, i përshëndeti të pranishmit, me
theks të veçantë ligjëruesin prof. dr. Fare-
din ef. Ebibi, si dhe hoxhallarët e prani-
shëm, të cilët kanë ndarë kohë për të marrë

pjesë në këtë tribunë dhe të gjithë xhema-
tlinjtë. Në fund, Myftiu h. Abedin ef. Imeri
të gjithë besimtarëve të konfesionit islam
u uroi këtë datë historike, duke e lutur Al-
lahun e madhërishëm që të na japë të mira
në këtë botë dhe të na bashkojë me Resu-
lullahun (a. s.) në Ditën e Gjykimit.

Më pas, një pjesë të Mevludit këndoi
h. Abdullah Shaqiri, ndërsa mbylljen e
programit, me disa ajete kuranore dhe
lutje, e bëri vaizi i Xhamisë së Re në Ku-
manovë h. Eljasa ef. Mamudi.

Të përmendim se i gjithë xhemati
mbeti i kënaqur, me shpresë se tribuna fe-
tare do të kemi edhe në të ardhmen, thuhet
në njoftimin e Myftinisë së Kumanovës. 

Më 12 Rebiul Evvel (18 tetor, 2021),
në ditëlindjen e Muhamedit (a. s.),  në
Mevlud, Rijaseti i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, me në krye Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, organi-
zoi panelin shkencor “Muhamedi (a. s.) –
mëshirë për botët”,  që u mbajt në sallën
e mbledhjeve të Rijasetit, njoftojnë nga
BFI.

Kjo ngjarje është pjesë e organizimit
të BFI për ta përkujtuar këtë datë histo-
rike, ditën kur u lind drita e tërë njerëzimit

- i dërguari i Allahut fuqiplotë, Muhamedi
(a. s.), lindja e të cilit bëri kthesë në ndër-
timin e dinjitetit të njeriut dhe të qenies
njerëzore. Si shpjegues dhe aplikues i Fja-
lës së Allahut, Muhamedi (a. s.) e trasoi
rrugën e besimit në një Zot, rrugën e urtë-
sisë, të dijes, të moralit, të paqes mes nje-
rëzve dhe e ndryshoi botën,  duke i dhënë
shpirt, lumturi dhe kënaqësi.

Fillimisht, të pranishmit i përshëndeti
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili

foli për rëndësinë e kësaj dite të caktuar.
Ai, në emrin e tij personal dhe në emrin e
të gjithë anëtarëve të Rijasetit, të Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV, u shprehu
urime të përzemërta të gjithë besimtarëve
myslimanë, duke uruar që dashuria ndaj
Muhamedit (a. s.) të jetë inspirim i gjallë
për vepra madhore.

Panelistë ishin: doc. dr. Mevludin
Aliu, doc. dr. Selver Xhemaili dhe doc. dr.
Ziber Lata, ndërsa moderator i Panelit
ishte Musanif ef. Rufati, udhëheqës i Sek-
torit për Kulturë pranë Rijasetit të BFI.

Paneli shkencor është transmetuar
drejtpërdrejt në TV IKRE, nëpërmjet rrje-
teve sociale.

Në vazhdën e organizimeve përkuj-
timore për këtë ditë, në Gostivar, në
Shtëpinë e Kulturës, në mbrëmje, nën
përkujdesjen e Myftinisë së Gostivarit,
është mbajtur manifestimi qendror tra-
dicional “Mirë se erdhe, ja Resulullah”
nën patronazhin e Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Mevlud në “Tatar Sinan Pasha”

Panel shkencor: 
“Muhamedi (a. s.) - mëshirë për botët”
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Nga dr. Mevlud Aliu

Kohëve të fundit  janë shtuar fetvatë
që e ndalojnë festimin e Mevludit,
apo të ditëlindjes së Pejgamberit

(a. s.), duke pretenduar se një punë e tillë
është risi në Islam, apo bidat i ndaluar, ndo-
nëse dijetarët e vërtetë islamë të mëhershem
- qofshin ata të hadithit, apo të fikhut, qën-
drimet e të cilëve do t’i paraqesim në vijim
- nuk kanë ardhur në një përfundim të tillë,
edhe pse praktika e myslimanëve anëkend
botës me festimin e lindjes së Pejgamberit
(a. s.) është dëshmi më e mirë se ata nuk
merren me këto fetva.

GËZIM PËR LINDJEN E VULËS SË
PEJGAMBERISË

Prandaj, praktikimi i Mevludit mani-
festohet nëpërmjet  shfaqjes së gëzimit
për lindjen e vulës së pejgamberisë, i cili
na udhëzoi në besimin e  vërtetë në një-
shmërinë e Allahut fuqiplotë dhe elimini-
min e shirkut, në mënyrë që të mos
adhurohet askush tjetër përveç Allahut
(xh. sh.).  Nga kjo del se Pejgamberi (a.
s.) është eliminues i besimeve të kota, i
territ dhe i padrejtesisë, ashtu siç edhe e
pagëzoi ai veten e tij.

Mevludi, në fakt, nuk është diçka tje-
tër  pos:

- Tubim i besimtarëve për të përmen-
dur Zotin e tyre.

- Lavdërim dhe dërgim të salavateve
mbi Pejgamberin (a. s.).

- Këndim të pjesëve të Mevludit mbi
lindjen e tij të bekuar.

- Shtrim i sofrave dhe shpërndarje e
ushqimit

- Paraqitje e gëzimit dhe e kënaqësisë
për lindjen e të parit të njerëzimit.

Secila nga këto çështje të lartëpër-
mendura  bie apo radhitet  te parimet e
përgjithshme të sheriatit  islam si: kër-
kesë për të  përmendur sa më tepër Zotin

(xh. sh.), rekomandim për të përshënde-
tur Pejgamberin (a. s.) me salavat, stimu-
lim për njohjen e personalitetit të tij
nëpërmjet pjesëve të lexuara të Mevludit
etj.

Sa i përket  lavdërimit të tij, këtë e ka
vërtetuar vetë Pejgamberi (a. s.) kur atij i
vinin komplimente dhe lëvdata nga ana e
poetëve të asaj kohe dhe ai një gjë të tillë
nuk e kundërshtonte.

Atëherë, shtrohet pyetja se çfarë, në
të vërtetë, është bidati apo risia?

Në vijim do të bëjmë një përpjekje
modeste për të paraqitur definicionin e
bidatit nga ana e dijetarëve islamë dhe
qëndrimin e tyre rreth tij, duke e ilustruar
këtë edhe shembuj konkretë  për çeshtje
të caktura, që janë të dobishme, duke e
konkretizuar  krejt në fund edhe temën
tonë, respektivisht Mevludin.

DEFINICIONI I BIDATIT  NË ASPEKTIN
GJUHËSOR

Ibni Rexheb el-Hanbeliu në veprën e
tij Xhamiul ulumi vel hikem thotë: Ajo që
nënkuptohet me bidatin është risia, e cila
nuk ka bazë në sheriatin islam, ku mund
të mbështetet e njëjta. Në rast se ka për
të bazë, atëherë ajo nuk është bidat, edhe
pse në aspektin gjuhësor e ka kuptimin e
risisë.

Ibni Haxheri në Fethul Bari thotë: Ri-
sitë janë ato punë të cilat lindin e që për
to nuk ka bazë në sheriat dhe njihen në
aspektin sheriatik si bidat, kurse gjërat
për të cilat ka bazë sheriatike - ato nuk
bëjnë pjesë në bidat.

Ebu Shame el-Mekdisi,  njëri nga më-
suesit e imam Neveviut, në El baith ala
Ibqaril Bidei velhavadithi thotë: Origjina
e kësaj fjale është nga shpikja, diçka që
ndodh pa një origjinë të mëparshme dhe
pa ndjekur ndonjë shembull paraprak.

Ibni Arabi el-Maliki thotë: Bidati dhe
risia nuk janë të këqija vetëm për shkak
se ato, si fjalë, rrjedhin nga bidat dhe risi,
as për kuptimin e tyre, por për të këqijat
e atyre risive që thërrasin në dalalet.

NDARJA E BIDATIT NË ASPEKTIN
SHERIATIK

Transmeton Bejhekiu nga imam Sha-
fiu në veprën e tij Menakibu Eshshafiij,
ku thotë Imam Shafiu: Risitë janë dy
lloje; e para është risia e cila kundërshton
librin e Zotit, apo sunnetin e të dërguarit
të Allahut, apo konsensusin e dijetarëve
islamë, e kjo risi është bidat që shpie në
humnerë dhe në dalalet; e dyta është: pa-
raqitja në skenë e ndonjë  risie të dobi-
shme, të cilën nuk e kundërshtojnë
dijetarët islamë dhe kjo nuk është risi e
keqe.

Ibni Haxheri thotë: Ka thënë imam
Shafiu: Bidati është dy llojesh - i lavdë-
rueshëm dhe i dënueshëm; ai bidat që
përputhet me sunnetin, është i lavdërue-
shëm, kurse ai që bie ndesh me të, është
i dënueshëm.

Ibni Haxheri po ashtu thotë: Origjina
e bidatit është paraqitja e një çështjeje pa
ndonjë shembull paraprak e që në sheriat
është e kundërta e sunnetit, kështu që
është i dënueshëm, mirëpo nëse vërteto-
het se kjo risi ështe diçka që bie nën atë
që rekomandohet në sheriat, atëherë
është e mirë; e nëse është diçka që bie
nën atë që është e papranueshme në she-
riat, atëherë është e keqe, përndryshe bie
nën kategorinë e lejueshme apo mubah
dhe kjo mbase mund të ndahet në pesë
vendime apo dispozita.

Imam Neveviu në veprën e tij
Teh,dhibul Esmai Vel,lugat thotë: Bidati
në sheriatin islam është ajo çështje e cila
nuk është diskutuar në kohën e Pejgam-
berit (a. s.) dhe ndahet në të mirë dhe të
keqe.

Imam Neveviu citon Abdul Aziz bin
Abdusselamin, një imam i dëshmuar për
dituri, i cili thotë në veprën e tij El Ka-
vaid: Bidati ndahet në vaxhib, haram,
mendub, mekruh, dhe mubah, mirëpo
mënyra për ta bërë këtë, është paraqitja e
bidatit ndaj rregullave të sheriatit;  e nëse
ky hyn në rregullat e detyrimit,  atëherë
është i detyrueshëm dhe vaxhib; ose, nëse
hyn në rregullat e ndalimit, atëherë është
i ndaluar dhe haram; ose nëse bën pjesë
në rekomandim, atëherë është çështje e
rekomanduar  apo mendub; ose nëse bën
pjesë në të papëlqyerën, atëherë është
vepër e papëlqyer apo mekruh; ose nëse
bën pjesë në të lejuarën, atëherë është
vepër e lejuar apo mubah.

Në lidhje me vokalizimin e Kuranit
Imam Gazaliu thotë: Ndonëse vokalizimi
i Kuranit është një risi,  kjo assesi nuk do
të thotë se është i ndaluar.  Sa e sa punë
janë të reja, mirëpo janë të mira, siç kemi
rastin me faljen namazit të teravisë me
xhemat, kjo është nga risitë e Omerit (r.
a.), mirëpo kjo risi s’do mend se është e
mirë, kështu që risi jo e mirë është ajo risi
e cila bie ndesh me sunnetin, ose e ndry-
shon tërësisht atë.

E KEQE, RISIA QË SHPIE NË DALALET 
Ibni Arabi el-Maliqi thotë: Dijeni se

risitë janë dy lloje: risi e cila nuk ka për
bazë përveç epshit dhe kënaqësisë së nje-
riut për të vepruar sipas dëshirës së tij dhe
kjo s’do mend se është e papranueshme:
dhe risia e cila krahasohet me një vepër të
ngjashme paraprake, dhe kjo risi është
praktika e Hulefai rashidineve dhe e Ima-

mëve të mëdhenj, andaj nuk mund të jetë
risia e keqe vetëm se mban emrin risi,
apo shpikje e as per kuptimin e tyre. Al-
lahu në Kuran thotë: Atyre nuk u vjen
asnjë këshillë e re (në Kuran) nga Zoti i
tyre e që ata të mos tallen me të duke e
dëgjuar.  Fjala muhdethin në këtë ajet
është risi dhe ka për qëllim zbritjen e Ku-
ranit (shih ajetin dy në suren El-Enbija).
Po ashtu Omeri (r. a.) tha: ‘Sa risi e bukur
na qenka kjo...’ kur i thanë se falja e tra-
visë me xhemat është risi, pra ajo që
është risi e keqe është ajo risi e cila bie
ndesh me sunnetin apo shpie në dalalet.

Dijetari i famshëm hanefit Ibni Abi-
dini thotë: Bidati mund të jetë vaxhib, siç
është paraqitja e argumenteve për t’u re-
plikuar ithtarëve të sekteve të devijuara,
apo studimi i gramatikes arabe për të
kuptuar Kuranin dhe Sunnetin, por mund
të jetë mendub, siç është ngritja e pikave
për mbrojtjen e shtetit islam, apo theme-
limit të medreseve, si dhe çdo veprim i
mire tjetër, i cili nuk ka ekzistuar në she-
kujt e parë të Islamit; ai madje mund të
jetë edhe mekruh, si dekorimi i xhamive,
por mund të jetë edhe mubah, si përzgje-
dhja e ushqimeve, pijeve dhe veshjeve të
ndryshme e kështu me radhë.

Sa i përket festimit të ditëlindjes së
Pejgamberit (a. s.), apo organizimit të
Mevludit, dijetarët islamë i kushtuan
kësaj ngjarje madhështore edhe vepra të
veçanta. Me këtë rast ne do t’i veçojmë
disa prej tyre:  1- Muhamed bin Ebi Bekr
Abdil,lah el-Kajsi Eddimeshkij shkroi tri
vepra mbi Mevludin: A- Xhamiul Athar
Fi Mevlidin,nebijjil Muhtar B- El,lef-
dhurraik fi Mevlidi Hajril Halaik C- Me-
vridissafi Fi Mevlidil Hadi 2- El Hafidh
el Iraki, El Mevridil Henij Fil Mevlidis-
sunnij 3- Mulla Ali el-Karri, El Mevri-
dirrevij Fil Mevlidinnebevij, 4-
Shemsuddin Bin el-Xhezri, Urfut,teerif
Bil Mevlidish,sherif, 5- Imam Ibni Dihje,
Et,tenvir Fi Mevlid El Beshirin,nedhir
etj.

Në vijim do të sjellim edhe fjalët e
disa dijetarëve të tjerë në lidhje me këtë
çeshtje.

Në veprën e tij El Baith Ala Inqaril
Bidei vel havadithi, Ebu Shame el-Mek-
disi thotë: Ndër risit; më të mira në kohën
tonë është ajo që organizohet në qytetin
Erbil çdo vit, në ditën e cila korrespon-
don me ditën e lindjes së Pejgamberit (a.
s.), ku njer;zit japin lëmoshë, bëjnë vepra
të mira, zbukurohen dhe paraqesin gëzi-
min e tyre për lindjen e Pejgamberit (a.
s.) dhe krejt kjo, së bashku me të gjitha
mirësitë ndaj të varfërve, paraqet edhe
dashurinë edhe respektin ndaj Pejgambe-
rit (a. s.).  Po ashtu, edhe falënderim ndaj

Pikëpamjet e dijetarëve islamë
rreth organizimit të Mevludit

KUMTESA NGA PANELI SHKENCOR I BFI-së

Shfaqja eventuale e ndonjë fenomeni negativ gjatë festimit të Mevludit duhet mënjanuar,
në mënyrë që ky organizim fetar të kryhet konform normave të pastra islame e jo të

luftohet Mevludi si organizim fetar për shkak të ndonjë dukurie, sepse dukuri negative
mund të shfaqen kudo, madje edhe nëpër xhami, mirëpo nuk ka ndodhur që ndonjë
dijetar islam  të kishte thënë ndonjëherë se duhet të rrënohen xhamitë për shkak të

veprimit jo të hijshëm të ndonjë xhemati të caktuar.
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Allahut për dërgimin e Pejgamberit të tij
mëshirë për mbarë njerëzimin - paqja
dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të.

Në biografinë e udhëheqësit mysli-
mam Muzaffer Ebu Seid Kokberi ibni
Kethiri, në librin e tij El Bidaje Venni-
haje, pos tjerash shkruan: Ai është Ibni
Zejnuddin Ali bin Tebtekin nga njerëzit e
mëdhenj dhe bujar, mbret i  lavdishëm, i
cili la shumë gjurmë: ai ngriti xhamine El
Mudhafferi në kodrën Kasion…. Ai po
ashtu e organizonte Mevludin gjatë mua-
jit Rebiul Evvel dhe e festonte atë me një
festë të madhe; dijetari Ibni Dihje i shkroi
atij një libër mbi Mevludin, me ç’rast ky
i fundit e shpërbleu atë me një mijë di-
narë.

Në veprën Husnul Maksadi Fi Amelil
Mevlidi Imam Sujutiu thotë: Më është
shtruar pyetje në lidhje me Mevludin
gjatë muajit Rebiul Evvel,  se cili është
vendimi i tij në aspektin sheriatik; a është

punë e mirë, apo e keqe dhe, a shpërble-
het ai që e shënon këtë ose jo.

Përgjigjja ime është: Organizimi i
Mevludit realizohet me tubimin e nje-
rëzve, duke lexuar pjesë të Kuranit dhe
duke rrëfyer ngjarje të asaj nate, si dhe
shenjat të cilat kanë ndodhur  atë natë;
pastaj shtrohet sofra për të ngrënë ushqim
dhe në fund njerëzit shpërndahen pa
shtuar diç nga kjo që u përmend.  Ky ve-
prim, në këtë formë, është një risi e mirë,
për të cilën vepruesi shpërblehet,  sepse
kjo paraqet nderim dhe respekt të vlerës
së madhe të Pejgamberit (a. s.), si dhe
gëzim të madh me rastin e lindjes së tij.

Në veprën e tij El Baith Ala Inqari
Bidei Velhavadith Ebu Shameja, duke
përshëndetur aktivitetin e mbretit të Er-
bilit, konkludon se me këtë veprim të
mirë (të Mevludit) njeriu mund që të
afrohet te Zoti dhe meriton mirënjohje
dhe respekt.

PËRFUNDIM

Nga kjo që u tha deri më tani vijmë
në përfundim se:

Organizimi dhe festimi i Mevludit
bën pjesë në risitë e mira, siç u potencua
më lart.

Organizimi i Mevludit nuk bie ndesh
me Kuranin dhe me Sunnetin.

Shfaqja eventuale e ndonjë fenomeni
negativ gjatë festimit të Mevludit duhet
mënjanuar, në mënyrë që ky organizim
fetar të kryhet konform normave të pa-
stra islame e jo të luftohet Mevludi si or-
ganizim fetar për shkak të ndonjë
dukurie, sepse dukuri negative mund të
shfaqen kudo, madje edhe nëpër xhami,
mirëpo nuk ka ndodhur që ndonjë dijetar
islam  të kishte thënë ndonjëherë se
duhet të rrënohen xhamitë për shkak të
veprimit jo të hijshëm të ndonjë xhemati
të caktuar.

Nga dr. Selver Xhemaili

Jam i lumtur që organizatori i këtij pa-
neli vendosi që edhe unë  të marr
pjesë në këtë eveniment fatlum ku-

shtuar ditëlindjes së Muhamedit (a. s.).
Por, që në fillim dëshiroj të theksoj se në
këtë aktivitet jemi kyçur me plot vetëdije
se ne me shpjegimet tona nuk mund t’i
shtojmë ndonjë vlerë personalitetit të tij
të lartë, por, përkundrazi, duke e përmen-
dur, duke shpjeguar për të dhe duke e për-
kujtuar personalitetin e tij, fjalët tona
fitojnë vlerë. Pikërisht për këto motive
ndjehem i privilegjuar që m’u dha rasti të
flas për të zgjedhurin e Allahut (xh. sh.).

Islami që u kumtua nga Kurani  është

gabim, është vështirë, të kuptohet pa Mu-
hamedin (a. s.). Por, njëkohësisht, është
mënyrë e gabuar përpjekja për ta kuptuar
personalitetin e tij pa iu referuar fjalës
hyjnore, Kuranit famëmadh.  Në fakt,
çdo përpjekje për ta kuptuar Kuranin apo
Islamin në tërësi pa Muhamedin (a. s.)
mund të na çojë në përfundime të ga-
buara,  po edhe çdo përpjekje për ta kup-
tuar personalitetin e Muhamedit     (a. s.)
pa iu referuar Kuranit, do të na çonte në
përfundime të gabuara. Këto dy çështje
janë të pandara, njëjtë si mishi me thoin,
apo fara me tokën. Pra, burimi më i mirë
prej ku mund ta njohim personalitetin e
Muhamedit (a. s.) është burimi hyjnor që
e ka dërguar atë si pejgamber dhe, pa fare
dyshimi, Kurani është nga i njëjti burim.

Kurani është burimi më objektiv, më orig-
jinal dhe më i vërtetë për të na treguar per-
sonalitetin e Muhamedit (a. s.). Është më
objektivi, ngase në përshkrimin e tij është
i mbrojtur nga ndjenjat njerëzore dhe
teket individuale. Është më origjinali,
ngase mes Kuranit dhe Muhamedit (a. s.)
nuk ka ndonjë distancë kohore, hapësi-
nore apo potenciale. Është burimi më i
vërtetë, ngase Kurani është burimi i vetëm
që si burim dije dhe njohjeje nuk ngjall
kurrfarë dyshimi në mesin e besimtarëve.
Apo, të themi ndryshe, sikurse neve që

na e ka mësuar Kuranin i Dërguari (a.
s.), ashtu edhe Kurani na e tregon perso-
nalitetin e tij,  madje duke na e bërë të
ditur edhe arsyen dhe qëllimin pse pikë-
risht është përzgjedhur Muhamedi (a. s.). 

Personaliteti i Muhamedit (a. s.)
nga këndvështrimi kuranor

Feja islame, në thelb, është përmbledhje dhe burim i të gjitha vlerave njerëzore.
Por, nëse nuk vendoset në mënyrë të drejtë baraspesha midis dijes, besimit,

ibadetit dhe etikës; nëse në fe përzihet hamendja, lakmia, interesi, keqpërdorimi;
fetaria nuk do të prodhojë vlera, por do t’i konsumojë vlerat ekzistuese.
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MORALI,
VEÇORI E PAMOHUESHME  

Pra, arsye pse ai është zgjedhur si pej-
gamber është morali i bukur i tij - veçori
që     çdokush e di dhe askush nuk e
mohon dot. Surja  El Kalem, brenda së
cilës gjendet ajeti që thekson se i Dër-
guari (a. s.) qëndron mbi një moral të
mrekullueshëm, është ndër suret e para të
shpallura. Dhe, si duket në fillim do t’i
jenë parashtruar kritika sikur: Pse ti të
jesh pejgamber? Pse nuk është filan per-
soni apo tjetri? Cila është veçoria jote?
Dhe, fillimi i kësaj sure u jep përgjigje
kritikave të këtilla, duke thënë: “Ngase
vërtet ti je në një shkallë të lartë të mo-
ralit!” (Kuran: 68/4)

Morali i mrekullueshëm edhe përpara
pejgamberllëkut të tij kishte lënë gjurmë
të thella te çdonjëri që e njihte atë. Per-
sonaliteti i tij ka qenë shëmbëlltyrë prej
së cilës është mahnitur çdokush. Dihet
fort mirë se nga ana  e mekasve, atij edhe
para Islamit, për shkak të sinqeritetit që
kishte, i ishte dhënë emri el-Emin (i sin-
qerti, besniku). 

Pra, morali i tij ishte prodhim i for-
matimit hyjnor, të cilin e kishte ndërtuar
Allahu Madhëriplotë. Me fillimin e
shpalljes kuranore, morali i tij i mrekul-
lueshëm kishte kaluar përmes kullueses
së Kuranit dhe kishte marrë një pamje
edhe më të mrekullueshme nga ç’ishte.
Në këtë kontekst, Kurani nuk është vetëm
njoftues në lidhje me personalitetin e Mu-
hamedit (a. s.), por ai njëkohësisht është
edhe ndërtues i personalitetit të tij. Ai-
sheja (r. a.), e cila aludon në këtë të
vërtetë, kur e kanë pyetur për moralin e të
Dërguarit (a. s.), është përgjigjur kështu:
“Ju a nuk e lexoni Kuranin? Morali i tij
ishte Kurani.” Morali i tij ishte Kurani,
sepse ai ishte forma e Kuranit, e tran-
sformuar në njeri. 

Dhe, siç dihet, pranë parimeve dhe
bindjeve fetare, morali është një ndër
shtyllat themelore të fesë. Posedimi i bin-
djeve të shëndosha, respektimi i kufijve
të vendosur nga Allahu i Madhërishëm
dhe zbukurimi me vete dhe vlera morale
të shëndosha, krijon një personalitet dhe
shoqëri madhështore. Nuk duhet harruar
se vendosja e moralit dhe e edukatës në
tokë ka qenë misioni parësor i të dër-
guarve të Zotit, ku i dërguari i fundit i
fesë islame, Muhamedi (a. s.), ka thënë
se jam dërguar për ta përsosur moralin
te njerëzit. Prandaj, duke marrë parasysh
të gjitha veçoritë e bukura të tij, vetitë e
larta morale Allahu Madhëriplotë njerë-
zisë ia prezanton si “shembulli më i
bukur”. Në të dërguarin e Allahut ka
një shembull të mrekullueshëm për atë

që shpreson tek Allahu dhe Dita e Fun-
dit dhe e përmend shumë Allahun.
(Kuran:  33/21)

Figura e të dërguarit të Allahut është
për të gjithë shembulli më i përsosur. Ai
është shembull si prijës fetar, si kryetar
shteti; është model me durimin e tij në
kohët dhe rrethanat më të vështira.
Ngase, personaliteti i Muhamedit (a. s.)
ka bashkuar në vetvete përsosurinë mo-
rale etike që është në gjendje t’u japë për-
gjigje të gjitha kërkesave. Personaliteti i
tij mund tu bëhet prijës dhe udhëzues i të
gjitha etapave të jetës së njerëzve, të ndo-
dhur në situata të ndryshme. Orientimi i
tij është një dritë ndriçuese  dhe e paga-
bueshme për çdo njeri që kërkon rrugën e
drejtë. Ai është prijësi dhe mësuesi i
vetëm i të gjithë njerëzimit. Rrethi mësi-
mor i tij përbënte një kompleks që mbli-
dhte individët më të ndryshëm të çdo
shtrese njerëzore. Ai i mësoi ithtarët e vet
që t’i duan dhe t’i respektojnë krijesat për
hir të Krijuesit.

Ai i shndërroi njerëzit injorantë e vra-
sës në njerëz të kulturuar e qytetëruar;
nga njerëzit me karakter mëkatar nxori
njerëz të bindur; nga këta formoi një sho-
qëri jashtëzakonisht të mirë, në të cilën
jetonin me dashurinë dhe respektin ndaj
Allahut (xh. sh.). Ai ishte ngushëllimi i
bonjakëve e i të vetmuarve. Me gjithë po-
zitën e vet tejet të lartë, ai u kujdes per-
sonalisht për njerëzit më të thjeshtë, më të
zakonshëm e me nevojtarë, duke i ndih-
muar ata më shumë me mëshirën dhe me
dhembshurinë e tij të gjerë. Kurani famë-
lartë në suren Enbija, në ajetin 107, këtë
fakt do ta shprehë kështu: “E Ne të dër-
guam ty (Muhamed) vetëm si mëshirë
për të gjitha krijesat.”

DREJT ALLAHUT (XH. SH.) DHE DREJT
NJERËZISË

Thirrja e Muhamedit (a. s.) botëkup-
timit fisnor të injorancës  i hapi dy dri-
tare: atë vertikale dhe atë horizontale;
njëra - drejt Allahut dhe tjetra - drejt gji-
thë njerëzisë. Nga dritarja vertikale nje-
riu lidhet me Allahun me anë të besimit
dhe të devotshmërisë. Përmes dritares ho-
rizontale njeriu lidhet me krijesat e tjera
me moral dhe me edukatë. Matësi i de-
votshmërisë në fushën e fesë u përkufi-
zua me bamirësi dhe me vepra të mira
ndaj tjetrit. 

Njeriu, me anë të ndërhyrjes hyjnore
(vahjit), duke u zgjedhur mes qenieve të
gjalla, është i obliguar me rindërtimin
material dhe shpirtëror të tokës. Njeriu
është krijuar me prirje dhe i hapur ndaj të
vërtetës, ndaj të drejtës,  ndaj të bukurës
dhe ndaj të mirës dhe kjo përbërje është

përforcuar me ndërgjegje, me vullnet dhe
me mendje. “Në të vërtetë, Ne i kemi
nderuar bijtë e Ademit: ua kemi bërë
të mundur që të udhëtojnë në tokë dhe
në det, u kemi dhënë ushqime të mira
e të lejuara dhe i kemi ngritur lart mbi
shumë prej atyre që kemi krijuar.”
(Kuran: 17/70) Kështu, pra, duke e nde-
ruar njeriun, fuqia absolute  i jep një po-
zicion të posaçëm atij mes qenieve të
tjera. Këtë epërsi të njeriut e ka ekuili-
bruar përmes përgjegjësisë së tij. Për
arsye se njeriu është i përgjegjshëm - i
janë dhuruar aftësi përmes të cilave do ta
çojë në vend përgjegjësinë. Mendja është
në krye të këtyre dhuntive të dhuruara
nga Krijuesi.   

Nga ana tjetër njeriu, sa të jetë tëhua-
jësuar nga mendja e kthjelltë, po aq është
tëhujësuar nga vetvetja; aq sa është tëhu-
jësuar nga vetvetja, po aq është tëhujë-
suar nga Allahu dhe mesazhi i Tij. Dhe,
pikërisht, sa herë që njeriu është larguar
nga njerëzorja dhe hyjnorja, Zoti Madhë-
riplotë ka dërguar mesazhe përmes pej-
gamberëve, me të cilët e ka ftuar njeriun
drejt njerëzores dhe hyjnores.

Njeriu nuk është qenie e dalluar nga
gjallesat tjera vetëm pse mendon apo log-
jikon. Ai nuk manifestohet si qenie e mi-
rëfilltë njerëzore vetëm kur mendon, por
edhe atëherë kur shikon, kur dëgjon, kur
dëshiron, kur dashuron, kur ndjen etj.
Kur shikon një pikturë, ky nuk është
vetëm një akt shqisor (natyror), ngase aty
hyjnë në lojë edhe imagjinata, mendimet,
ndjenjat e dëshirat. Së këndejmi, edhe në
veprimet etike, me mendjen gërshetohen
edhe ndjenjat e dëshirat. Në anën tjetër,
parimet mendore nuk garantojnë a apriori
karakterin njerëzor të veprimeve të tij.
Janë parimet hyjnore që e formatojnë per-
sonalitetin e shëndoshë njerëzor. Me in-
telekt të zhveshur nga çfarëdo ndjenje
apo larg parimeve hyjnore, njerëzit kanë
kalkuluar dhe realizuar krimet më mon-
struoze. Shekulli XX (po edhe sot), me
krimet masive të regjimeve totalitare, e
dëshmon këtë më së miri. 

Tani përballë aktualitetit bashkëko-
hor, edhe në këtë përvjetor të lindjes së
tij le të kujtojmë përpjekjet që bëri i dër-
guari i Allahut një jetë të tërë. Të kuj-
tojmë që ai është i dërguar i Zotit, që
përcillte mesazhin hyjnor “kush vret
ndokënd,..., është sikur të ketë vrarë të
gjithë njerëzit. Dhe, nëse dikush shpë-
ton një jetë, është sikur të ketë shpë-
tuar jetën e krejt njerëzve”. (Kuran:
5/32) Le të kujtojmë për një moment se ai
ishte i Dërguar si mëshirë për botët. Ai
mësoi ithtarët e vet të përshëndeten me
paqe, po edhe të bëhen gjeneratorë të

paqes. Le të mendojmë qëndrimet e tij
plot dhembshuri kur, në kohët më deli-
kate e më të rrezikshme për të, përderisa
i ishin vërë në dispozicion malet për të
mundur dhe shkatërruar armikun, ai kurrë
nuk u soll ashpër me njerëzit; madje,
edhe kur mbeti në fushë të luftës me
dhëmbë të thyer dhe me fytyrën tërë gjak,
ai s’mallkoi, por uroi për të mirë. Vetëm
momenti i çlirimit të Mekës, ku i fali
edhe armiqtë më të përbetuar të tij, tre-
gon personalitetin e tij madhështor, të
brumosur me frymëzim hyjnor.   

PËRBALLEMI ME SFIDA SHUMË TË
RREZIKSHME

Andaj, ngjarjet që janë duke ndodhur
në botën islame, tregojnë qartë se mysli-
manët në këtë fushë nuk janë duke e për-
cjellë shëmbëlltyrën e Muhamedit (a. s.).
Jemi duke u përballur me sfida shumë të
rrezikshme. Qëllimi thelbësor i Islamit
është që njerëzit të cilët u takojnë racave,
gjuhëve, ngjyrave, rajoneve, kulturave të
ndryshme, t’i bashkojë përreth besimit,
idealit, qëllimit të njëjtë; t’ua mundësojë
atyre së bashku ta ndërtojnë faqen e dheut
dhe të mënjanojë nga shoqëria njerëzore
çdo lloj të armiqësisë dhe të përçarjes.
Njeriu me anë të ndërhyrjes hyjnore, duke
u zgjedhur mes qenieve të gjalla, është i
obliguar me rindërtimin material dhe
shpirtëror të Tokës. Mirëpo, fatkeqësisht,

njerëzit sot filluan përçarjen ta quajnë fe-
tari. Pejgamberi (a. s.) Islamin e ka për-
kufizuar si etikë/sjellje e mirë. Ai është i
dërguar për plotësimin e virtyteve etike.
Qëllimi i besimit dhe ibadetit në këtë botë
është krijimi i individit etik dhe i shoqë-
risë etike. Në asnjë mënyrë fuqia e egër
(vëllavrasja, lufta              ndërmyslimane)
nuk është burim i etikës. Fuqia që nuk i
beson forcës etike, nuk ka mundësi të pro-
dhojë të mirën, vlerën dhe virtytin.

Feja islame, në thelb, është përmble-
dhje dhe burim i të gjitha vlerave njerë-
zore. Por, nëse nuk vendoset në mënyrë
të drejtë baraspesha midis dijes, besimit,
ibadetit dhe etikës; nëse në fe përzihet ha-
mendja, lakmia, interesi, keqpërdorimi;
fetaria nuk do të prodhojë vlera, por do
t’i konsumojë vlerat ekzistuese. Fetaria
formale, që e ka humbur thelbin, që e ka
braktisur përmasën shpirtërore, nuk
mund të prodhojë vlera. Deri dje gjakun
e myslimanëve e derdhnin të tjerët,
ndërsa sot, fatkeqësisht,  myslimanët e
derdhin gjakun e njëri-tjetrit. Këto fakte
të hidhura na vënë përballë pyetjeve: prej
ku dhe si ka lindur një myslimanllëk i
tillë? Kush i mësoi myslimanët të bëhen
heronj duke vrarë myslimanë? Nga cilat
burime u ushqyen dhe dolën në mejdan
myslimanët që i drejtojnë armët ndaj
njëri-tjetrit duke bërtitur “Allahu ekber”?
Te cili pejgamber e morën këtë model të

vepruarit?
Andaj, pavarësisht se rreth personali-

tetit të Muhamedit (a. s.) janë shkruar
vëllime e vëllime librash, janë mbajtur
konferenca e konferenca, gjendja e my-
slimanëve aktualisht dëshmon se akoma
ka nevojë të bëhen studime serioze për
t’u kuptuar thelbi i mësimeve dhe perso-
naliteti i Muhamedit (a. s.). Edhe më tutje
është e patjetërsueshme që ta hulum-
tojmë, ta njohim dhe ta ndjekim më mirë
Pejgamberin e mëshirës, të dashurisë dhe
të paqes.
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Nga doc. dr. Ziber Lata

Në kohën kur njerëzimi ishte zhy-
tur në llumin e mëkatit dhe të pa-
besisë, kur fitreja ishte njollosur,

kur shpirti ishte rraskapitur, kur vajza e
vogël ishte leçitur, kur i varfri ishte shty-
pur, kur morali ishte prishur, kur njerë-
zillëku ishte shitur dhe kur shpresa ishte
venitur, pikërisht atëbotë lindi shpëtim-
tari i njerëzisë, Hyzmeqari besnik i Pe-
rëndisë dhe Luftëtari i paepur përballë
paudhësisë. 

Më 12 Rebiul-Evel të vitit 571 nëna
Emine lindi një personalitet të shumëpri-
tur për mbarë njerëzimin. Mbase atë si
foshnjë nuk e njihte askush, sepse jetonin
në një krahinë periferike të botës së atë-
hershme, krejt larg qytetërimeve dhe kul-
turës perse e bizantine, mirëpo emrin e tij
e kishte dëgjuar mbarë njerëzimi dhe e
kishin përmendur të gjithë pejgamberët,
aq sa çdo popull e priste në gjirin e vet,
por ai u dërgua në Mekë. Meka është një
vend shkëmbor, të cilin, me lindjen e Mu-
hamedit (a. s.), e mbuloi bollëku dhe
kamja. Lindja e Muhamedit (a. s.) i solli
mbarësi familjes, lagjes, qytetit, Gadi-
shullit dhe mbarë botës. Prania e tij gji-
thkund është bereqet dhe mbarësi, andaj
këtë katrahurë, zallamahi, rrëmujë dhe
mizori, e cila i kishte hyrë në palcë botës
së qytetëruar, e heq dhe e shëron vetëm
prania e frymës së këtij burri madhështor.

Muhamedi (a. s.) e filloi misionin i
vetëm në gjithë atë gadishull, ku e keqja
ishte bërë virtyt, mirëpo ai nuk u dorëzua
dhe nuk u lodh, sepse ishte i vetëdijshëm
se e kota është e gjykuar të dështojë, pa-
varësisht intrigave dhe lajkave magjepse
të zullumqarëve. Muhamedi      (a. s.) na
mësoi se në luftën me të keqen i rëndësi-

shëm është përkushtimi dhe pozicionimi
i vetvetes, jo madhështia apo sasia e së
keqes. Ajo që vuan njerëzimi sot, në ve-
çanti myslimanët, është pikërisht pozi-
cionimi i gabuar në rrafshin ideologjik,
politik dhe strategjik. 

Kur kurejshitët trokitën në derën e
Ebu Talibit për t’i ofruar Muhamedit (a.
s.) gjithçka,  vetëm të hiqte dorë nga mi-
sioni i tij, ai nuk e shiti kauzën dhe idea-
lin për asgjë; qëndroi stoik, i palëkundur
dhe i vendosur që ta vazhdojë atë deri në
frymën e fundit, paçka se mund ta pa-
guante me flijim të vetes dhe të familjes.
Ata që vdekja i frikësonte për të hequr
dorë nga idealet, atë vetëm e motivonte
dhe e bënte më të fortë, sepse e dinte se
ajo nuk vjen pa kader. Sa herë që mysli-
manët dashuroheshin me dynjanë dhe e
kishin frikë vdekjen, zullumqarët u hip-
nin mbi kokë dhe i nënçmonin pa hesap.
Ky është kodi i krenarisë dhe i fisnikërisë
në jetën e Muhamedit (a. s.).

PËR PERSONALITET TË PAVARUR

Muhamedi (a. s.) çdoherë i mësonte
shokët që të krijojnë pavarësi në jetë,
prandaj shpeshherë i pyeste dhe i konsul-
tonte në situata të caktuara, në mënyrë që
të mos mësohen vetëm të nënshtrohen
dhe t’i presin gjërat e gatshme, por të kri-
jojnë personalitetin e tyre të pavarur - si
në aspektin shpirtëror, ashtu edhe në atë
material. Nuk ka se si Omeri (r. a.) dhe
shumë sahabë të tjerë të jepnin mendimin
e tyre ndryshe nga Muhamedi (a. s.), nëse
nuk do t’u krijohej kjo hapësirë. Për
shembull, Muhamedi (a. s.) mendonte që
në luftën e Uhudit armikun ta prisnin në
qytet, kurse sahabët mendonin - jashtë.
Në fund u aprovua mendimi i sahabëve

dhe jo i Pejgamberit (a. s.); pra, ai nuk
konsultonte vetëm sa për sy e faqe, por
për t’u treguar se edhe ju dini dhe jeni të
lirë të mendoni sipas rrethanave që ju rre-
thojnë.

Ai kurrë nuk pati lexuar asnjë germë
nga librat e filozofisë dhe të shkencës,
por filozofia dhe shkenca mbetën të
shtangura para dijes që promovonte ai.
Nuk ishte thjesht një dijetar, por një djep
që përkundte dhe do të përkundë dijetarët
e gjithë historisë. Nuk ishte filozof, por
përfaqësues i urtisë absolute, madje sa
herë që aventurat filozofike mbeteshin në
udhëkryq, mësimet profetike u jepnin
udhë dhe e zgjidhin nyjën e ngatërruar në
qafën e arsyes së tyre. 

Muhamedi (a. s.) u dërgua në një botë
ku libri dhe lapsi ishin tepër të huaj, por
ai e filloi misionin me fjalën “Lexo!”. Jo
vetëm kaq, por aftësia e dhënë nga Zoti i
madhërishëm i mundësoi që shoqërinë ta
kthejë në një vatër arsimi, ku do të më-
sonte gjithë njerëzimi, deri në kiamet.
Shoqërinë injorante të asaj kohe arriti ta
shndërrojë në shoqëri të shkolluar, por
vetë nuk u ul asnjë ditë në shkollën nje-
rëzore. Madje, jo vetëm kaq, por edhe va-
trat më të trishtueshme në botë i ktheu në
vatra shkollore, prandaj Luftën e Bedrit
e përfundoi me kushtëzimin e të burgo-
surve që dinin shkrim e lexim, që të njëj-
tën t’ua mësonin fëmijëve myslimanë. A
thua, vallë, sot njerëzimit nuk i duhet ky
tip njeriu, që parullë të kauzës së tij ki-
shte fjalët “Unë jam dërguar mësues”.
Megjithatë, dija që promovonte Muha-
medi (a. s.) nuk ngjan aspak me dijen e
sotme, sepse sot njerëzit mësojnë për të
shkatërruar, për të sunduar, për të fituar,
për të nënshtruar dhe për t’u bërë më ko-
prracë, kurse dija që predikoi Muhamedi

(a. s.) reflekton mirëqenie, ajo e çliron
njerëzimin nga robëria shpirtërore, i jep
krenari dhe e bën më bujar e më të dhem-
bshëm. Kjo na mëson se vërtet sot bota
ka shumë shkolla dhe universitete, por ka
pak mësues që kanë thithur nga nektari i
shkollës profetike të Muhamedit (a.s.). 

Saktësisht, në kohën kur njerëzimi
mbeti nën dirigjimin e plotë të instinktit
shtazarak, trokiti Lajmëtari që i mësoi se
në kraharor kanë edhe një shpirt të lënë
në harresë dhe në agoni; jo për ta mundur
trupin, por për ta rreshtuar në vijë të ba-
rabartë me shpirtin dhe për ta ruajtur
ekuilibrin jetik të jetës së kësaj bote. 

Muhamedi (a. s.) është shembulli i
përkryer i shtetarit, sepse misionin e fil-
loi jetim, por e përfundoi si burrë shteti
i paarritshëm. Me të mbërritur në Me-
dinë, vendosi themelet e shtetit të shën-
doshë, themele këto të cilat duhet
mësuar nga të gjithë: ndërtoi institucio-
nin kryesor ku do të organizohej gji-
thçka – xhaminë; i vëllazëroi
myslimanët njërin me tjetrin dhe e
shkroi kushtetutën e parë të një shteti.
Këto janë parimet themelore për fun-
ksionim të shëndoshë të një shteti, apo
organi të caktuar. Vështirë se sot i gjen
këto parime te ndonjë shtet tjetër, sepse
edhe nëse dy të parat janë të pranishme,

mungon themeli i fundit - vëllazërimi,
parim për të cilin sot shoqëria njerëzore
është shumë e varfër. Pra, sado që një
sistem shtetëror, në thelb, është juridik,
Muhamedi (a. s.) përmes vëllazërisë
kërkonte që shoqëria të pajiset edhe me
vlera humane dhe shpirtërore. 

Muhamedi (a. s.) ishte përfaqësues i
drejtësisë absolute në Tokë, mirëpo jo për
të vrarë e për të prerë, por për të siguruar
mirëqenie dhe jetë të lumtur. Muhamedi
(a. s.) dënonte vetëm kur ndëshkimi mbe-
tej alternativa e vetme edukuese, kurse
falja ishte cilësi e pandashme dhe tepër e
theksuar e karakterit të tij fisnik. Në gji-
thsej 29 luftëra të udhëhequra nga Muha-
medi (a. s.),  u vranë vetëm 1000 njerëz
në të dyja palët, kurse pas vdekjes së tij
edhe në luftën më të vogël u vranë shu-
mëfish më shumë. Kjo na mëson se edhe
luftërat e tij ishin mëshirë, jo dënim apo
derdhje mllefi. Për të shpirti i çdo njeriu
ishte i shenjtë, madje edhe i kafshëve. 

Në ditën e njëzet të Ramazanit, në
vitin e tetë sipas hixhretit, Muhamedi (a.
s.) mori rrugën nga Medina për ta çliruar
vendlindjen, Mekën. Kaloi mbi 400 km
rrugë nëpër shkretëtirë dhe me shumë lo-
dhje, për t’u thënë atyre që e kishin për-
zënë, që e kishin torturuar dhe plaçkitur:
“Jeni të falur!” Ky është simbol i faljes

dhe i tolerancës. Këtu shihet edhe atdhe-
dashuria e Muhamedit    (a. s.) për
Mekën. Nuk e përfundoi misionin dhe as
nuk ia dorëzoi shpirtin Zotit pa e çliruar
vendlindjen. 

Shumë zëra gjëmojnë sot anekënd
botës për të drejtat e grave, duke e aku-
zuar Islamin si fe që cenon këto të drejta,
mirëpo harrojnë se Muhamedi (a. s.) ki-
shte orar të caktuar për t’i arsimuar gratë.
E, si mund të përflitet kështu, kur pas
vetes la një bashkëshorte si Aishja (r. a.),
e cila ishte dhe mbetet referenca e parë e
çështjeve juridike islame?! Si guxojnë ta
akuzojnë për cenim të të drejtave të grave
atë që çdoherë porosiste që tri herë të re-
spektohen gratë e pastaj burrat?! Me ç’të
drejtë i vënë iftira se i ka ngujuar gratë
brenda shtëpisë, kur ai ishte bashkëshorti
i tregtares më të suksesshme të kohës, i
Hatixhes (r. a.)?! Si mund të akuzohet se
ishte autoritar ndaj grave, kur ai i kon-
sultonte ato edhe për strategjitë lufta-
rake?! Sigurisht që jo. Sot bota e ka
robëruar femrën, e ka detyruar të jetë e
barabartë me burrin kur ajo në shumë
raste ka edhe më shumë vlerë se ai. E ka
detyruar të punojë edhe kur ajo nuk mun-
det dhe nuk do, sepse i është grabitur e
drejta që asaj dikush tjetër duhet t’ia si-
gurojë.  

Universaliteti dhe përbotshmëria
e Muhamedit (a. s.)

KUMTESA NGA PANELI SHKENCOR I BFI-së

Lindja e Muhamedit (a. s.) i solli mbarësi familjes, lagjes, qytetit, Gadishullit dhe mbarë
botës. Prania e tij gjithkund është bereqet dhe mbarësi, andaj këtë katrahurë, zallamahi,
rrëmujë dhe mizori, e cila i kishte hyrë në palcë botës së qytetëruar, e heq dhe e shëron

vetëm prania e frymës së këtij burri madhështor.



BURIM I PASHTERSHËM PËR
MBARË NJERËZIMIN

Muhamedi (a. s.) në Kuran nuk para-
qitet, thjesht, si njeri i mëshirshëm, por si
vetë mëshira dhe si burim i pashtershëm
i mëshirës për mbarë njerëzimin. 

Kriza morale që e ka kapluar sot
mbarë botën e ka vetëm një zgjidhje: rik-
thimin në vlerat etike të Muhamedit (a.
s.). U provuan shumë ideologji dhe dok-
trina, por njerëzimit vetëm vdekje dhe
shthurje i sillnin mbi kokë, prandaj nevoja
e kërkon që bota ta rilexojë kodin etik të
Muhamedit (a. s.) dhe ta mishërojë në
përditshmëri, sepse të gjitha virtytet mo-
rale e kanë piedestalin më të lartë – meg-
jithatë, mbi krejt këto qëndron etika e
pashembullt e Muhamedit     (a. s.). “Vër-
tet ti je mbi gradën më të lartë të moralit.” 

Puna e vlerave dhe karta morale janë
dy gjërat më të diskutueshme sot në botë;
bile, njerëzimi ka degraduar deri në atë
nivel, saqë antivlerën e quan vlerë dhe

imoralitetin – moral; d.m.th. vija e ndar-
jes mes këtyre dyjave është diskutuar aq
shumë, saqë kanë arritur në përfundimin
se vlera dhe morali janë gjëra krejt rela-
tive. Mirëpo, Allahu (xh. sh.) përmes më-
simeve kuranore dhe profetike na e ka
zgjidhur këtë dilemë. Pra, këtu shihet se
për disa gjëra duhet ndërhyrja hyjnore,
sepse njeriu është i paaftë për të vendosur
kufijtë e funksionimit të vet.

Fatkeqësisht, vlerën e këtij pejgam-
beri sot nuk e dinë vetëm injorantët,
kurse mendjemprehtët jetojnë me të dhe
e konsultojnë sa herë që dallgët e jetës i
përplasin nëpër brigjet e dynjasë. Shumë
njerëz mendjendritur e kuptuan nevojën
dhe domosdoshmërinë e rigjallërimit të
jetës së tij fisnike, prandaj e mësuan, e
analizuan dhe ia arritën të edukohen me
të duke qenë në hap me kohën; bile, shpe-
shherë edhe një apo disa hapa përpara. Të
ndjekësh sunnetin profetik të Muhamedit
(a. s.),  do të thotë ta kesh sfiduar kohën,
sepse misioni i tij ishte shpallur nga Ai që

e krijoi kohën. Ndjekësi i Muhamedit (a.
s.) nuk është thjesht modern, sepse kon-
cepti i modernizmit edhe mund të vjetro-
het, kurse koncepti hyjnor i mishëruar në
personalitetin e Muhamedit (a. s.) nuk
bëhet demode asnjëherë. Megjithatë, traj-
tat dhe mënyrat e gabuara të kuptimti të
sunnetit nga disa qarqe myslimane, të ga-
tuara në kuzhina të huaja, kanë bërë që
sot disa momente nga jeta profetike e
Muhamedit (a. s.) të tingëllojnë si ab-
surde dhe të papërshtatshme për arsyen
njerëzore. Edhe pse sot shumë media pu-
nojnë me ngulm për ta përbaltur çiltërsinë
e Muhamedit (a. s.), drita e tij shtrihet
edhe më shumë nëpër brigje të thella të
moçalit të dynjasë. 

PARADIGMË IDEOLOGJIKE DHE
PRAKTIKE PËR ÇDO KOHË

Muhamedi (a. s.) nuk dha vetëm disa
këshilla të thjeshta, por vendosi një para-
digmë të re ideologjike dhe praktike, e
cila krijoi një rend të ri botëror atëbotë.
Kjo fuqi profetike ndryshuese e Muha-
medit (a. s.) u përdor nga myslimanët sa
herë që ndjenin nevojën për ndryshim,
prandaj ajo ka fuqi vepruese deri në ditën
e fundit të kësaj bote. Sa më shumë të
marrë hov e keqja, sa më shumë të shto-
het servilizmi, sa më shumë të përhapet
imoraliteti dhe të sundojë padrejtësia e li-
gësia, po aq mund të rigjenerohet fuqia
reformuese e biografisë profetike brenda
vendit dhe kohës ku jetojmë. 

Me lindjen e Muhamedit (a. s.) filloi
përfundimi i misionit hyjnor në Tokë,
kurse me kalimin e tij në amshim u për-
sos ky mision për t’i mbetur i njomë nje-
rëzimit deri në ditën e fundit të kësaj bote
sa herë që t’i duhej, por ne jemi të vetë-
dijshëm se ai do t’i duhet më shumë se
çdoherë tjetër. Çdo gjë vjetrohet dhe har-
rohet me kalimin e viteve, ndërsa me Mu-
hamedin (a. s.) është ndryshe - sa më
shumë na largojnë vitet prej tij, nevoja e
botës për mësimet dhe urtësinë e tij shto-
het. Ai jetoi në një periudhë të caktuar hi-
storike, por me fuqinë hyjnore mbolli
mësime universale dhe të përbotshme. Sa
i nevojshëm është Muhamedi (a. s.) sot
për mbarë botën,  mjafton të shohim ne-
vojën e disa fjalëve të tij, ku në hytben e
lamtumirës thotë: “Gjaku, pasuria dhe
nderi janë të shenjta në mesin tuaj, ashtu
siç janë të shenjta kjo ditë dhe ky vend.”

Në fund, çfarë mund të themi për atë
që sytë i rridhnin lot nga malli për ne pa
na parë dhe për atë që në tmerrin e botës
tjetër,  kur çdo njeri preokupohet me hal-
lin e vet, ai do të lutet: “O Zot, shpëtoje
ummetin tim, ummetin tim!” 
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Nga prof. Rexhep ef. Ziberi

Myslimanët në mbarë botën, pra
edhe në viset tona, për çdo vit
me rastin e 12 Rebiul-evvelit,

ditëlindjes së të dërguarit të Allahut,
Muhamedit (a. s.), organizojnë manife-
stime të rastit; lexime mevludesh dhe
gazmende të ndryshme. Në këtë mënyrë
ata, të gëzuar dhe krenarë, shprehin da-
shurinë dhe respektin ndaj Pejgamberit
(a. s.), ndaj jetës së tij, ndaj detyrës dhe
mësimit prej pejgamberi që ua ka lënë
në amanet ai. 

Ditëlindja e Muhamedit (a. s.) është
një ngjarje e shënuar, që festohet me
gëzim e kënaqësi të veçantë nga të gji-
thë myslimanët e rruzullit tokësor. Këtë
vit, përkatësisht në vitin 2021, duke
marrë parasysh faktin se kalendari
hënor është për disa ditë më i shkurtër
se ai diellor, do të kemi fatin që ditëlin-
djen e Mësuesit të njerëzisë ta manife-
stojmë më 18 tetor, duke vazhduar me
manifestime gjatë tërë muajit të Mevlu-
dit. Ditëlindja e Muhamedit (a. s.), e
cila si zakonisht thirret Dita e Mevludit,
është bërë zakon pothuajse në tërë botën
islame që të festohet duke e kënduar me
melodi jetën e Muhamedit (a. s.), si dhe
duke u mbajtur fjalime mbi aspekte të
ndryshme të jetës dhe të veprës së Pej-
gamberit (a. s.). 

Faktet historike vërtetojnë se mysli-
manët kanë filluar shumë herët ta mani-
festojnë datën e lindjes së Pejgamberit
(a. s.). Banorët e Mekës më 12 Rebiu’l-
evve,  ditën e lindjes së të dërguarit të
Allahut, për çdo vit e vizitonin xhaminë
e cila ka qenë e ndërtuar në vendin ku
më parë ekzistonte shtëpia ku është lin-

dur Pejgamberi (a. s.). 
Nga ana tjetër, poezia është shënuar

që nga koha e Pejgamberit (a. s.), madje
e inspiruar edhe nga vetë ai. Lidhur me
poezinë, vetë Pejgamberi (a. s.) ka
thënë: “Poezia është një gjë e cila të bu-
kurën e bën më të bukur dhe të keqen e
bën më të keqe.” (Buhariu) 

SHUMË VARGJE PËR PEJGAMBERIN
(A. S.)

Veprat që i lavdërojnë dhe që i thek-
sojnë cilësitë e Muhamedit (a. s.) filluan
të shkruheshin duke qenë ai ende gjallë,
siç ishte rasti me vetë poetët e kohës së
Pejgamberit (a. s.) Hasan ibn Thabiti,
me poezitë e mirënjohura “El Ajnije”,
“El Hemzije”; Ali ibni ebi Talibi, që ka
thurur lëvdata për Pejgamberin (a. s.) në
prozë,  në formë të hytbeve; Ka’b ibn
Zuhejri, i cili kishte shkruar vargje për
personalitetin e Pejgamberit (a. s.).
Ka’bi, madje, është autor  i kasides së
famshme “Kasidetul Burde”.  Kur
Ka’bi kishte arritur te vargjet “Pejgam-
beri është dritë, me të ne ndriçohemi;
është luan nga shpatat e zhveshura të
Indisë”... Pejgamberi (a. s.) kishte ndër-
hyrë dhe e kishte korrigjuar: “... nga
shpatat e Allahut”. Ka’bi, ndërkaq, e
kishte përmirësuar vargun. (Transmeton
Ibni Hishami)

Poeti më i njohur i myslimanëve në
kohën e Pejgamberit (a. s.), Hasan ibni
Thabit, në një kaside kushtuar Muha-
medit (a. s.) thotë:

“Më të mirë se ty s’kanë parë kurrë sytë
e mi.

Më të bukur se ty s’kanë lindur gratë
ndonjë fëmijë.
Ti je krijuar i pastër nga çdo e metë,
Sikur t’ishe krijuar ashtu si ke dashur
vetë.”

Komentuesi i famshëm shqiptar i
Kuranit fisnik, h. Ibrahim Dalliu, për
Pejgamberin (a. s.) pati shkruar shumë
vargje, ndër të cilat veçojmë:

“O Muhamed, ty ta ka hua e gjithë bota,
Se i ke mundur të gjitha besimet e kota,
Me plot argumente të plota…”

Festimi i Mevludit si një manifestim
që i kushtohet ditëlindjes së Pejgambe-
rit (a. s.) ka filluar në shekullin IV të hi-
xhretit, përkatësisht në shekullin e
dhjetë miladij. Mevludi fillimisht ka fil-
luar të festohet nga Dinastia Fatimite në
Egjipt (909-1171), duke filluar nga 12
Rebiul-evveli dhe zgjaste deri në fund
të muajit të Mevludit. Ndër mevludet e
para në gjuhën turke njihet Mevludi i
Sulejman Çelebiut (1409), që njëhe-
rësh konsiderohet si vepër e parë e këtij
lloji. 

Formën e mevludeve, lavdeve dhe
konsideratave për Pejgamberin (a. s.), e
gjejmë edhe te populli ynë.  Ajo që vlen
të theksohet, është se pikërisht shumica
e këtyre mevludeve janë shkruar në pe-
riudhën e Rilindjes Kombëtare nga per-
sonalitete dhe dijetarë të shquar e të
dëshmuar - si në rrafshin fetar, ashtu
edhe në rrafshin kombëtar. Pikërisht për
këtë mevludi konsiderohet si mjet i
ruajtjes së vlerave fetare islame ndër
shqiptarët.

Vlera dhe rëndësia e Mevludit 
në Islam

Në hadithin e transmetuar nga Enes b. Maliku (r. a.)  Muhamedi (a. s.) 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 (a. s.) tha: Tubimet ku përmendet emri i
Allahut.” (Transmetojnë Maliku dhe Ahmedi)
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Thamë se përpilimi i mevludeve në
gjuhën shqipe ka filluar që në periudhën
e Rilindjes Kombëtare dhe është
shkruar nga rilindësi ynë i shquar
Hasan Zyko Kamberi, me dy poemat
islame të tij Lindja dhe Miraxhi (shek.
XVIII), që njihen si mevludi i parë në
gjuhën shqipe nga shumë studiues
shqiptarë dhe ka vazhduar deri në ditët
tona. 

Në gjuhën shqipe janë botuar mbi 30
lloje të mevludeve siç janë: Mevludi i
Hafiz Ali Ulqinakut më 1878, i Hafiz
Ali Korçës më 1900, i Ahmed Shko-
drës më 1926, i Hafiz Abdullah Zëm-
blakut më 1931, i Hafiz Ibrahim
Dalliut më 1934, i Tahir ef. Popovës
më 1944, i Zejnulla Jasharit më 1973,
i Idriz Lamës më 1982, i Fahrudin
Osmanit në vitin 1984, i Shefki Ho-
xhajt më 1982, Mevludi çam i Fahri
Deharit më 2000 etj. 

Manifestimi i lindjes së Pejgamberit
(a. s.), që njihet me emrin Mevlud, në
trevat tona shqiptare ka luajtur një rol të
rëndësishëm, qoftë në përhapjen e fesë
islame apo dhe të vlerave njerëzore në
përgjithësi. Gjatë periudhës së sistemit
monist-komunist, kur njerëzit kishin
frikë të identifikoheshin me identitetin e
vërtetë fetar islam, e lëre më të shkonin
në xhami për t’u falur, Mevludi ishte
ura e vetme që i lidhte interpretuesit fe-
tarë me popullatën myslimane në trevat
tona shqipfolëse. Askush nuk mund ta
kontestojë rolin e Mevludit në këtë
aspekt dhe kushdo që mundohet ta nën-
vlerësojë, ta nënçmojë apo ta anashka-
lojë efektin e tij, jep të kuptosh se ai ose
nuk është i informuar mirë me kohë,
ose është shërbëtor i dreqit. 

Në kohët e sotme mevludet zënë
vendin e merituar si nëpër familjet,
ashtu edhe nëpër shoqëritë tona islame.
Kjo traditë e mevludeve nëpër familjet
tona islame, ku ftohen familjarët, miqtë,
fqinjët dhe dashamirët, përveç që tregon
gëzimin dhe dashurinë që kemi ndaj
Pejgamberit (a. s.), mundëson edhe më-
simin e Islamit; por, ajo që është e pa-
kontestuar në këtë çështje është
zgjerimi i rrethit që njerëzit të njihen
dhe përforcojnë miqësinë e tyre mes
vete. Mevludi në vetvete mbart mesa-
zhin edukues, kulturor, si dhe mesazhin
e dashurisë, të sinqeritetit dhe të përku-
shtimit ndaj Krijuesit absolut. 

Mevludi në brendësinë e vet është i
mbushur plot e përplot me adhurime të
ndryshme, duke u nisur nga leximi i
Kuranit famëlartë, këndimi i salavateve
mbi Muhamedin (a. s.), përshkrimi i

jetës dhe i veprës së Muhamedit (a. s.),
dëgjimi i ligjëratave fetare, shtruarja e
pyetjeve të ndryshme fetare dhe, fare në
fund, për të nxjerrë mësime dhe mesa-
zhe që do të na nevojiten në jetën tonë
të përditshme. 

Duke marrë parasysh faktin se me-
vludi ka luajtur dhe luan një rol të madh
në ruajtjen e vlerave kulturore e fetare
te ne shqiptarët, edhe instititucioni më
i lashtë që është kujdesur dhe ende kuj-
deset për kultivimin, zhvillimin dhe
avancimin e jetës fetare islame në këto
treva, Bashkësia Fetare Islame e RMV
në kuadër të shumë aktiviteteve të saj i
ka kushtuar dhe i kushton rëndësi të ve-
çantë pritjes së natës së lindjes së Pej-
gamberit (a. s.) dhe në asnjë moment
nuk e lë pasdore organizimin e mevludit
me të gjitha format e tij në tërë territo-
rin e vendit. Institucionet e BFI-së,  re-
spektivisht Myftinitë e BFI-së në tërë
territorin e vendit, në prag të natës së
lindjes së mësuesit të njerëzisë nëpër të
gjitha xhamitë e vendit organizojnë ma-
nifestimin dhe leximin e Mevludit,
duke e shoqëruar atë me ligjërata të
ndryshme që kanë të bëjnë me jetën dhe
me veprën e Pejgamberit (a. s.) nga kën-
dvështrime të ndryshme. 

QËNDRIMI I DIJETARËVE ISLAMË
RRETH MEVLUDIT

Tubimet në të cilat lexohet Kurani
famëlartë, ku shpjegohet jeta e Pejgam-
berit (a. s.) dhe ligjërohet Islami – Me-
vludi, konsiderohen tubime të frytshme,
apo thënë shkurt, sipas terminologjisë
islame, tubime të adhurimit, për të cilat
Pejgamberi (a. s.) në hadithin e tran-
smetuar nga Enes b. Maliku (r. a.) ka
thënë: “Kur të kaloni pranë kopshteve
të xhenetit, pushoni. Të pranishmit pye-
tën: Cilat janë ato kopshte të xhenetit,
o i dërguar i Allahut? Pejgamberi (a. s.)
tha: Tubimet ku përmendet emri i Alla-
hut.” (Transmetojnë Maliku dhe Ah-
medi në Musnede) 

Tubimet e këtilla, ku myslimanët
përfitojnë prej tyre, janë tubime edhe të
melaqeve, të cilat marrin pjesë duke iu
lutur Allahut (xh. sh.) për ata besimtarë
që prezantojnë në atë tubim. Këtë e vër-
teton hadithi i transmetuar nga Ebu Hu-
rejra (r. a.), ku Pejgamberi (a. s.) ka
thënë: “Vërtet, Allahu ka melaqe shëti-
tëse nëpër tokë, që hulumtojnë për tubi-
met e dhikrit. Kur të gjejnë tubime të
tilla, ulen edhe ato me njerëzit dhe i
luten Allahut.” (Transmeton Muslimi)

Ibni Haxher Askalani sjell këto ar-
gumente lidhur me manifestimin e Me-

vludit: “Pejgamberi vjen në Medinë dhe
i gjen jehudët që po agjëronin ditën
Ashur.  Kur i pyeti, ata i thanë:  Është
ajo ditë kur Zoti e fundosi faraonin dhe
e shpëtoi Musanë, e ne agjërojmë në
shenjë falënderimi ndaj Zotit të madhë-
rishëm. Muhamedi (a. s.) me atë rast
thotë: ‘Ne kemi më tepër përparësi që ta
nderojmë Musain’ dhe urdhëron që atë
ditë ta agjërojnë edhe myslimanët. (Sa-
hihajn) 

Nga kjo kuptohet se është vepër e
mirë të bëhen vepra që i do Zoti fuqi-
plotë, çdo vit në atë ditë kur ka ndodhur
ndonjë begati e Zotit të madhërishëm.
E, ku ka begati më të madhe se sa lindja
e Pejgamberit (a. s.)!? Andaj, shënimi i
ditëlindjes së Muhamedit (s.a.v.s.) duke
kryer vepra të dashura për Allahun fu-
qiplotë është çështje e bukur. Ky është
një argument i fortë për tubimin në me-
vlude, duke u mbështetur në kijasin, i
cili në këtë rast kuptohet nga vetë puna
e Pejgamberit (a. s.) – meqenëse puna e
tij është sunnet për ne. Pra, ai falënderoi
Zotin fuqiplotë për shpëtimin e Musait
(a. s.), e ne kemi për detyrë të falënde-
rojmë për dërgimin e Muhamedit (a. s.).

Si argument tjetër për Mevludin
është edhe mendimi i Imam Sujutiut, i
cili përmend edhe transmetimin që e
sjell në vëmendje Bejhekiu nga Enesi (r.
a.), se Pejgamberi (a. s.) ka thënë:
“Ther kurban (akika) për vetveten pas
pejgamberllëkut.” E, dihet se atë detyrë
e pati kryer gjyshi i tij në ditën e shtatë
të lindjes së Muhamedit (a. s.). Ajo de-
tyrë nuk do të duhej përsëritur sikur të
mos ishte për qëllim falënderimi ndaj
Zotit, që e bëri mëshirë për botën. Ky
është pra, edhe një sinjal për ne se duhet
përkujtuar dhe shprehur falënderim për
ditëlindjen e tij.

Hadithi i Pejgamberit (a. s.) thotë se
Ebu Lehebit do t’i lehtësohet ndëshkimi
për çdo të hënë, ngase qe gëzuar për
lindjen e Muhamedit (a. s.) dhe në
shenjë gëzimi e pati liruar nga robëria
shërbëtoren Thuveiben. 

Sipas mendimit të Sujutiut, përkuj-
timi i ditëlindjes së Muhamedit (a. s.)
është i argumentuar me: sunnet, ixhma
dhe kijas. Të gjithë myslimanët në botë
e festojnë ditëlindjen e tij. E festoi edhe
vetë Pejgamberi (a. s.), ngaqë agjëronte
ditën e hënë dhe të enjte. Kur e pyetën
‘pse agjëron të hënën’, ai u përgjigj:
“Të hënën linda, të hënën më erdhi
shpallja, të hënën bëra hixhretin.”
/Kryhet në numrin tjetër/

(Autori është Kryetar i Shoqatës
së Ulemave të BFI të RMV)
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Shkruan: Shaqir Fetahu

Letrari i njohur anglez Bernard
Shou thotë: “Gjithmonë e kam
çmuar lart religjionin e Muhame-

dit (a. s.) për shkak të vitalitetit të tij të
çuditshëm. Islami, si duket, është i vetmi
religjion që e ka këtë aftësi të asimilimit,
deri në ndryshimin e fazave të ekzisten-
cës, nga e cila mund të bëjë  thirrje për
të gjitha kohët. Kam dhënë mendimin se
religjioni i Muhamedit (a. s.) mund të
jetë i pranuar për ardhmërinë, sikur që
ka filluar të jetë i pranishëm për Evro-
pën sot. Në shekullin e ardhshëm kjo
mund të shkojë edhe më tutje, përmes
njohjes së vlerës (dobisë) së këtij mësimi
për zgjidhjen e problemeve të botës së
sotme dhe në këtë kuptim duhet kuptuar
thëniet e mia.”

Parashikimet  e tyre sot po i vërteton
edhe koha bashkëkohore, respektivisht
ekspertët e rrjedhave politike dhe relig-
jioze. Sipas tyre, Islami tashmë nuk është
“fe e vdekur”, siç është konsideruar deri
në vitet ’80; përkundrazi, Islami sot kon-
siderohet fe kolosale, e cila me mësimet
e saj mbi Krijuesin, mbi njeriun, natyrën
dhe gjithçka që e rrethon atë, ngadalë po
i konkurron edhe globalizmit perëndi-
mor. Këtë e vërtetojnë edhe personalite-
tet më të njohura të studimeve politike
dhe religjioze. Kështu, etikologu dhe
kulturologu i njohur bashkëkohor Fran-
cis Fukuyama në librin e tij shumë të
njohur me titull  “Fundi i Historisë”
(The end of Histori) thotë: “Është e vër-
tetë se Islami përmban ideologjinë kohe-
rente dhe sistematike, njësoj si

liberalizmi dhe komunizmi, me kodet ve-
tanake të moralit dhe doktrinën mbi po-
litikën dhe drejtësinë sociale. Thirrja e
Islamit  ka potenciale universale, duke
arritur te të gjithë njerëzit si krijesa nje-
rëzore, e jo vetëm te  pjesëtarët e caktuar
të një grupi etnik dhe nacional. Islami,
në të vërtetë, ka mundur liberalizmin de-
mokratik në shumë vende të botës
islame, duke u bërë kërcënim serioz  për
praktikën liberale, madje edhe në vendet
në të cilat nuk ka arritur fuqinë direkte
politike. Fundi i  luftës së ftohtë në
Evropë papritur është zëvendësuar me
provokimin e Irakut  ndaj Perëndimit, ku
Islami, kuptohet, ishte faktor i rëndësi-
shëm.”

ISLAMI NË SKENËN BOTËRORE,
PUNË E KRYER

Analistë të njohur bashkëkohorë po e
argumentojnë ngjitjen e Islamit në ske-
nën botërore. Si e vërtetë, si punë e kryer.
Ky kthim, sido qoftë, po ndodh.  Por,
varet nga pjesëtarët e Islamit, është për-
gjegjësi e tyre, moskeqpërdorimi nga
brenda dhe jashtë, me qëllim të shpjegi-
mit të tij në mënyrë jo të  pastër dhe jo-
kompetente. Se kjo ndodhi, fatkeqësisht
tregojnë përçarjet e ashpra te myslima-
nët, si dhe shpjegimet kuturu nga rryma
të dyshimta dhe devijante që mbizotë-
rojnë sot.

Pra, sipas  Fukuyamës, Islami para-
qet tentim për konkurrencë të  globaliz-
mit perëndimor,  si ideologji koherente
dhe me potenciale universale, duke gje-
tur zgjidhje për të gjitha kërkesat që i

provokon koha dhe vendi ku jetojnë nje-
rëzit.

Shtetari dhe politikani i mirënjohur
amerikan Zbignjev Bzhezhinski, menjë-
herë pas rënies së Bashkimit Sovjetik, në
librin e tij “The out of control” (Jashtë
kontrollit), alarmon me të madhe, duke
tërhequr vërejtjen ndaj ekspansionit
islam në Azinë qendrore, për të mbushur
vakumin që e la ideologjia komuniste në
këtë hapësirë.  Ai mes tjerash thotë:
“Duke pasur parasysh  se natyra nuk
duron vakum, është evidente që fuqitë
nga jashtë, në veçanti vendet fqinje
islame, janë të disponuara që të provojnë
ta përmbushin zbrastirën gjeopolitike në
Azinë qendrore, të paraqitur pas shka-
tërrimit të pushtetit imperial rus. Turqia,
Irani, Pakistani tashmë nxitojnë në zgje-
rimin e ndikimit të tyre, përderisa Ara-
bia Saudite e largët financon pjesën më
të madhe të përpjekjeve, me qëllim të ri-
vitalizimit të kulturës myslimane dhe të
trashëgimisë fetare në rajon. Andaj,
Islami përparon drejt veriut, duke e për-
mbysur inercien gjeopolitike nga dy she-
kujt e fundit.”

Edhe Bzhezhinski, sikur Fukujama,
Islamin e sheh si një fuqi e cila është në
gjendje të paraqitet e aftë për të dhënë
përgjigje  në të gjitha sferat  e aktivitetit
njerëzor. 

Zhvillimi i botës moderne aq sa është
pozitiv, aq është edhe negativ. Zhvillimi
i hovshëm  i materiales, ekonomikes, po-
litikes, teknologjikes dhe ngritja e saj lart
deri në pushtimin e qiellit, ka bërë që
shumë pak të mendohet për njerëzoren,
moralen, shpirtëroren dhe  sot njeriu mo-

dern sikur jep një skenë ku  për gjithçka
mendon, e aspak nuk mendon për veten
e tij, e në veçanti për vetë njeriun si sub-
jekt kryesor i Zotit në Tokë. Nuk është e
rastit që në këtë harresë sot njeriu balla-
faqohet me anomalitë e rrezikshme për
vetë njeriun dhe gjininë njerëzore si: al-
koolizmin, prostitucionin, narkomaninë,
bixhozin, shkatërrimim e familjes, luftë-
rat e mëdha, masakrimet, gjenocidet, in-
ternimet, varfërinë ekstreme në pjesën
më të madhe të botës, saqë me miliarda
njerëz vdesin nga skamja. Të gjitha këto
janë dukuri që e brengosin botën e
sotme. Andaj, kjo është hapësira që im-
ponon angazhimin e Islamit dhe të bar-
tësve të tij, të cilët hidhen në skenë për të
kontribuar me vlerat e tij morale, shpir-
tërore dhe njerëzore, siç thonë Vehidudin
Hani dhe Gijoni.

Përshtatshmëria e ambientit bashkë-
kohor evropian i jep fuqi besimit në të
ardhmen e vlerave Islame në botën mo-
derne, sepse është ambient i shkencës, i
ekonomisë, i artit, i kulturës, i paqes, i
tolerancës, i humanizmit etj., mu i atyre
vlerave të cilat Islami i ka proklamuar
para katërmbëdhjetë shekujsh. Ky am-
bient i përngjan një oqeani shumë të vo-
litshëm për notimin e Islamit dhe paraqet
tokën më pjellore të tij. Aty ku nuk ka
ambient të këtillë, Islami e ka vështirë të
lëvizë dhe të jetë kreativ. Sot është e duk-
shme se Islami është realitet i botës së
zhvilluar dhe ngadalë po bëhet realitet i
shoqërive të kombeve të mëdhenj.

Të gjitha këto karakteristika e for-
cojnë besimin se Islami është në për-
shtatshmëri me të gjitha vendet dhe
kohërat dhe se  ekziston përgjegjësia e

bartësve të Islamit që këtë mision ta
udhëheqin dhe ta prezantojnë.

PREZANTIMI, NË NIVELIN MË TË
LARTË PROFESIONAL

Inkuadrimi i Islamit dhe i bartësve të
tij në skenën e rrjedhave bashkëkohore,
është nevojë e domosdoshme e kohës
dhe imperativ për t’i komunikuar vlerat
islame gjithandej, po edhe për të dhënë
kontributin e tyre për dalje nga  kriza
morale. Bartësit e mësimit islam, përka-
tësisht të pikëpamjeve dhe koncepteve
hyjnore, duhet të jenë vetë pjesëtarët e
besimit, të cilët mu për këtë arsye janë të
obliguar të mendojnë se në çfarë mënyre
do ta përfaqësojnë dhe do ta shpjegojnë
Islamin, në mënyrë që sa më me sukses
të inkuadrohen  në zhvillimet pozitive në

Në konkurrencë edhe 
me globalizmin perëndimor

ISLAMI, AKTUALITET APO PARAGJYKIM (2)

Do të ishte i pasuksesshëm dhe utopi zgjimi dhe ardhmëria e shëndoshë e
pjesëtarëve të Islamit po qe se ata mendojnë se Kurani njëherë e përgjithmonë

është zbërthyer para një mijë vitesh dhe se tash ka mbetur  vetëm të këndohet, t’u
lexohet të vdekurve, të zbukurohen vendbanimet, të bëhet mjet tregtie  dhe të

largohet nga jeta dhe zhvillimi i tij. Nëse një gjë e tillë ndodh, atëherë kemi bërë
krim ndaj vetvetes dhe njerëzisë në përgjithësi.
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botë.
Andaj, ky inkuadrimi i pjesëtarëve të

Islamit duhet të jetë si subjekt aktiv dhe
kreativ në zhvillimet bashkëkohore, me
një qasje serioze, dhe për këtë kërkohen
disa parime: 

1.Zgjimi i bartësve të Islamit në njoh-
jen e sferave të ndryshme shkencore,
ekonomike, kulturore, të bazuar në dije
dhe hulumtim shkencor. Dija dhe njohja
janë komponentët kryesorë në prezanti-
min e vlerave, në veçanti ato islame.
Vetë fakti se imperativi i parë është të le-
xuarit, të mësuarit, të vrojtuarit, të hu-
lumtuarit etj., tregon se për çdo veprim
apo mision  kërkohet nivel i lartë i pro-
fesionalizimit, duke u ngritur lart në për-
vojën dhe metodologjinë e të vepruarit
dhe të prezantimit të vlerave. Përgjegjë-
sia e bartësve të Islamit nuk qëndron
vetëm në hapësirën dhe kuantitetin e ve-
tëdijesimit të njerëzve, por në mënyrën e
prezantimit të misionit hyjnor, respekti-
visht metodën e shpjegimit, argumenti-
mit të vlerave, aftësinë e ofrimit të ideve
etj. Islami kërkon komunikim, kontak-
tim, debatim, dialog me të gjithë, pa dal-
lim besimi apo ideologjie. Për këtë shkak
Kurani është përplot me porosi drejtuar
Muhamedit (a. s.) dhe besimtarëve se de-
tyra parësore është shpjegimi, urtësia dhe
këshilla në komunikim, butësia dhe sin-
qeriteti, afërsia me të tjerët, toleranca në

komunikim, liria në debatim, nxjerrja e
argumenteve në debat dhe në diskutim
etj.

2.Të prezantosh misionin islam sot
në botë nuk është çështje e lehtë. Për-
kundrazi, kërkon një mbathje të thellë,
universale, mirë të argumentuar. Çështjet
së pari duhet studiuar mirë, duke iu
qasur atyre nga këndvështrimi shkencor,
logjik, psikologjik dhe racional. Kjo
është domosdoshmëri e kohës bashkëko-
hore, sepse veprojmë në ambient shken-
cor, siç është ambienti shkencor
evropian. Andaj, sot bartësit e Islamit
duhet thelluar në profesionalizimin e çë-
shtjeve parimore të Islamit, duke u për-
gatitur në mënyrë institucionale dhe
akademike. Të jesh në skenë sot, do të
thotë të jesh prezent në konferenca ndër-
kombëtare, në simpoziume, në panele,
në debate dhe diskutime të thella, në
mjetet e informimit - ato elektronike dhe
të shkruara, në prezantimin e çështjeve
që kanë të bëjnë me aktualitetin, me pje-
sëmarrrjen në zgjidhjen e kërkesave të
kohës, në ballafaqim me problemet e
botës, hapje me qarqet e ndryshme për-
mes bashkëpunimit dhe shkëmbimit të
përvojave të ndërsjella dhe shumë çë-
shtje. Këto jo vetëm që  janë pasqyrë e
kohës në të cilën jetojmë, por në të njëj-
tën kohë  duhet të jenë apel për të gjithë
botën që t’i kthehen  njeriut, përkatësisht

ta humanizojë dhe të kujdesen për vlerat
njerëzore.

Myslimanët që jetojnë sot në Perën-
dim, nëse kanë probleme me arsimimin,
me ekonominë, me pjesëmarrjen poli-
tike, intelektuale dhe akademike, nëse
niveli i krimit tek ta është i lartë dhe
s’kanë kulturë pune të mjaftueshme, atë-
herë përgjegjësia për këto bie gjithashtu
mbi supet e vetë myslimanëve dhe orga-
nizatave të tyre, thotë prof. dr. Kudret
Bylbyl, Dekan i Fakultetit të Shkencave
Politike të Universitetit “Yldirim Beyja-
zit” në Ankara.

Në këtë situatë, paraqitet nevoja që
në praktikën e marrëdhënieve njerëzore
të marrë pjesë edhe mësimi islam me
konceptet dhe pikëpamjet e tij të shenjta
mbi të Vërtetën – Zotin, njeriun, natyrën,
shoqërinë, historinë etj.

3.Kthimi në burimet kryesore të më-
simit islam, respektivisht në  pastërtinë e
tyre, është vendimtare në prezantimin e
Islamit në rrjedhat e zhvillimeve të ndry-
shme bashkëkohore. Ardhmëria e mysli-
manëve nuk do të jetë e suksesshme po
qe se nuk u kthehen burimeve kryesore
të besimit islam, po qe se nuk u kthehen
fundamenteve kryesore - do të thotë, të
medituarit dhe të jetuarit e myslimanëve
nën mburojën e Kuranit famëlartë dhe të
Sunnetit. Të kthyerit në këto funda-
mente, nuk do të thotë kthim mbrapa,

kah e kaluara, e as të shikuar mbrapa, por
të kthyerit nga fundamentet kryesore do
të thotë gjetje inspirim të gjallë dhe di-
namizëm kreativ në ato burime, sepse
Kurani si fundament kryesor paraqet in-
spirim të vërtetë për të gjithë njerëzinë
dhe të gjitha kohërat, pse ai, në të vër-
tetë, si Fjalë e Allahut (xh. sh.), është i
gjallë, i hapur si në kuptimin problemor,
po ashtu edhe në atë struktural dhe, si i
tillë, gjithmonë aktualizohet ndaj çdo si-
tuate të re.

Është aktuale për çdo kohë, për çdo
vend, për çdo popull, pa marrë parasysh
nivelin intelektual të njerëzimit. Kurani,
pra, paraqet burimin e pashtershëm, i
cili gjithmonë ka paraqitur, paraqet sot
dhe pa dyshim se do të paraqet edhe në të
ardhmen, inspirimin e pashtershëm të
ideve humane  dhe progresive. Ai është
si një oqean nga i cili kanë pirë, pinë dhe
do të pinë të gjitha gjeneratat që do të ka-
lojnë pranë tij; varësisht nga aftësitë dhe
mundësitë e tyre, dhe përsëri do të mbe-
tet i pashtershëm deri në Ditën e Kiame-
tit. Është i këtillë pse është fjalë e Allahut
(xh. sh.), i cili gjithmonë  udhëzon dhe
drejton në atë që është e drejtë dhe e vër-
tetë: “Është e vërtetë se ky Kuran
udhëzon për atë rrugë që është më se e
vërteta, e besimtarët që bëjnë vepra të
mira i përgëzon se ata pa dyshim do të
kenë shpërblim të madh.”  (El-Isra: 9 )

“…Ne ty të shpallëm librin sqarim për
çdo send, udhëzim e mëshirë dhe my-
zhde për myslimanët.”  (En Nahl: 89)
“Thuaj : Sikur të ishte deti ngjyrë për
t’i shkruar fjalët e Zotit tim, deti (uji i
tij) do të shterej para se të përfun-
dojnë fjalët e Zotit tim, edhe sikur të
sillnin shtesë edhe një si ai.”  (El
Kehf:109)

Pashtershmëria e ideve të Kuranit fa-
mëlartë duhet të jetë forcë lëvizëse e be-
simtarëve, ndërsa Sunneti si
shëmbëlltyrë e pashlyeshme e komenti-
mit dhe praktikimit të tij.          

4.Pjesëtarët e Islamit duhet të zhvil-
lojnë dhe të formojnë rrugëtim burimor
dhe origjinal, duke mos  imituar  ideo-
logji të ndryshme në botë që nuk bazo-
hen në themele të shëndosha dhe
produktive. Kjo do të thotë se myslima-
nët duhet të trasojnë rrugën e vet në të
gjitha sferat, duke formuar konceptin e
vet origjinal të jetës, pse në ardhmëri
mund të nisemi vetëm me atë që është
origjinale, e kjo mund të arrihet vetëm
duke iu përmbajtur konceptit kuranor, i
cili del nga këto fjalë të Allahut (xh. sh.):
“Allahu nuk e ndryshon gjendjen e
një populli përderisa ata ta ndry-
shojnë veten e tyre…” (Er Ra’du: 11)

Këtë parim kuranor më së miri e kup-
tuan gjeneratat e para të myslimanëve, të

cilët duke u bazuar dhe inspiruar nga Ku-
rani famëlartë, për një kohë të shkurtër u
bënë bartës dhe udhëheqës të një civili-
zimi gjigant në botë, me anë të të cilit
disa shekuj me radhë diktuan aktivitete
të ndryshme në të gjitha anët e botës,
duke vulosur kohën në të cilën jetuan.
Me këtë ata treguan njëherë e përgji-
thmonë se si duhet praktikuar Kurani fa-
mëlartë.

5.Konceptimi i metodologjisë së pre-
zantimit të Islamit është çështja më  e
rëndësishme në prezantimin e Islamit.
Mosimitimi i së kaluarës, do të thotë mo-
simitim i formulave dhe metodave të vje-
tra të cilat janë praktikuar në kohën e
dekadencës së myslimanëve. Kjo kohë e
dekadencës nuk do të përsëritet po qe se
Kuranit i hyhet nga të gjitha aspektet.
Kjo arrihet po qe se në mënyrë të denjë
praktikohet imperativi i Allahut (xh. sh.)
për të mësuar, për të studiuar, duke për-
dorur metodë të organizuar, e cila del
nga fryma e Kuranit famëlartë. Në këtë
mënyrë do të mbylleshin dyert e taklidit-
imitimit të verbër, dukuri e cila është faj-
tore kryesore për dekadencën e
myslimanëve - mbështetje    parazitore
në arritjet   e gjeneratave të mëparshme,
të                   pavetëdijshëm se kohërat e
reja kanë kërkesat dhe nevojat e veta.
Mbështetja në shpjegimet e mëparshme,
do të thotë të ekzistosh jashtë kohës në
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të cilën jeton, pse asnjë gjeneratë nuk
mund t’i zgjidhë çështjet dhe problemet
e të gjitha kohërave. Me kalimin e kohës,
pandërprerë, paraqiten çështje dhe pro-
bleme të reja, për të cilat nevojiten zgji-
dhje  të reja. Mu për këtë Kurani çdo gjë
e shpjegon mbi bazë të koncepteve dhe
të parimeve, përpunimi i të cilave mbetet
në shoqëri, që në çdo moment historik
t’i gjykojnë interesat, nevojat dhe mun-
dësitë, duke i zbërthyer idetë kuranore.
Kjo është nevoja e çdo kohe dhe impe-
rativ për çdo gjeneratë, që mos të mbe-
ten aty ku kanë mbetur gjeneratat e
kaluara, në mënyrë që çdo gjeneratë të
japë kontributin e vet në zbërthimin e
ideve kuranore, e me këtë të luajnë rolin
e vet dhe ta japin kontributin e tyre në
çdo shoqëri dhe periudhë historike. Kjo
njëherësh është edhe obligim hyjnor, për
arsye se secila gjeneratë do të japë llo-
gari për kontributin e zbërthimit dhe
praktikimit të ideve kuranore në kohën
dhe në vendin ku ka jetuar dhe vepruar.
Këtë e shohim në fjalët e Allahut fuqi-
plotë kur thotë: “Ai është një popull që
shkoi, të cilit i takoi ajo që fitoi, e juve
ju takon ajo që e fituat, prandaj ju
nuk jeni përgjegjës për atë që ata ve-
pruan.”  (El-Bekaretu: 141)

Pra, do të ishte i pasuksesshëm dhe
utopi zgjimi dhe ardhmëria e shëndoshë
e pjesëtarëve të Islamit po qe se ata men-
dojnë se Kurani njëherë e përgjithmonë
është zbërthyer para një mijë vitesh dhe
se tash ka mbetur  vetëm të këndohet, t’u
lexohet të vdekurve, të zbukurohen ven-
dbanimet, të bëhet mjet tregtie  dhe të
largohet nga jeta dhe zhvillimi i tij. Nëse
një gjë e tillë ndodh, atëherë kemi bërë
krim ndaj vetvetes dhe njerëzisë në për-
gjithësi dhe më në fund mund të themi se
Kurani nuk është zgjidhje për ardhmë-
rinë. Që të mos ndodhë kjo, pikësëpari
duhet t’i hapen dyert institucionit të
ixhtihadit, me anë të të cilit mund të
zbërthehet feja e Allahut (xh. sh.).
Mirëpo, hapja e institucionit nuk është
proces i lehtë; për të duhet njohur mirë
idetë islame, duhet depërtuar thellë në to,
si dhe nevojitet njohje e mirë e botës në
të cilën jetojmë, zhvillimet në sfera të
ndryshme shkencore - si në atë ekono-
mike, kulturore, në art etj. Vetëm në këtë
mënyrë myslimanët mund të ecin për-
para dhe vetëm në këtë mënyrë mund të
paraqiten si element dhe subjekt kon-
struktiv dhe kreativ në rrjedhat bashkë-
kohore dhe vetëm në këtë mënyrë mund
të jenë bartës të vërtetë dhe të denjë të
Islamit në botë.

Integrimi i Islamit dhe i myslimanëve
në rrjedhat botërore është më se i nevoj-

shëm. Jo vetëm që është i nevojshëm, por
ka edhe mundësi për një inkuadrim të
tillë. Gjatë këtij inkuadrimi kurrsesi nuk
duhet t’i harrojmë fjalët e Muhamedit (a.
s.), i cili thotë: “Jua kam lënë dy gjëra;
nëse iu përmbaheni atyre, kurrë nuk do
të humbni, e ato janë: Libri i Allahut (xh.
sh.)  dhe Sunneti i pejgamberit të Tij.”

Të përmbajturit në këto dy burime
është përparësi e madhe, pse të dy këto
burime gjithmonë thërrasin në një aktivi-
tet krijues dhe në një shikim aktiv dhe ra-
cional ndaj jetës. Me këto burime Islami
e gjeti legjitimitetin e vet në historinë nje-
rëzore, duke u ballafaquar me lloj-lloj
problemesh dhe duke i zgjidhur ata. Ata
nuk guxon t’i kapë “kompleksi i vlerës
më të ulët “, sepse proceset dhe lëvizjet
historike deri në ditët tona tregojnë se
pjesëtarët e besimit islam,  të udhëhequr
me idenë islame të kosmopolitizmit dhe
të humanizmit, bënë përpjekje dhe dhanë
sakrifica të mëdha që jo vetëm të shpë-
tojnë dhe të ruajnë thesarin shpirtëror dhe
kulturor të njerëzimit, të krijuar gjatë mi-
jëra viteve, nga shkatërrimi i dhëmbit të
kohës dhe sulmeve barbare, por edhe të
japin shumë nga origjinaliteti i tyre. 

6.Hapja e myslimanëve  në të gjitha
sferat me të tjerët, është baza kryesore e
integrimit të tyre në hapësirën moderne
dhe të zhvilluar. Vetë Islami është natyrë
e hapur, e ndryshimit, e dialogut, e afri-
mit, e konkurrencës. Në një ambient de-
mokratik, si dhe kulturor, pjesëtarët e
Islamit kanë hapësirën më të volitshme
për të nxjerrë në skenë vlerat e tyre fe-
tare, kulturore dhe shkencore, të cilat do
të ishin  joshëse kudo që jetojnë ata, në
veçanti në ambientin evropian dhe mo-
dern dhe në këtë mënyrë do të mund të
tejkalonin stereotipet dhe aversionin e
qarqeve të ndryshme në kohën që je-
tojnë.  Jam i mendimit se  pjesëtarët e be-
simit islam deri më sot nuk kanë pasur
hapësirë të mjaftueshme për të vepruar
dhe për të luajtur rolin e tyre në këtë nën-
qiell. Çdo tentim në këtë fushë, është
penguar në të kaluarën nga të gjitha anët,
me të gjitha mjetet, nga frika e prosperi-
tetit të tyre. Edhe këtë herë në rrjedhat
demokratike kur ata dëshiruan të zënë
vendin e tyre që e meritojnë, përsëri u
penguan, duke mos i respektuar të drej-
tat e tyre për një inkuadrim në këto rrje-
dha. Jo vetëm që u penguan, por u cenua
dhe u nënçmua dinjiteti i tyre i formuar
me shekuj, duke i etikuar me emra të
ndryshëm si: fashistë, terroristë etj. Për
ta ndryshuar këtë paragjykim, subjekt
kryesor përsëri duhet të jenë bartësit e
Islamit, duke krijuar strategji, metodë
dhe veprim të thellë të kuptimit dhe të

veprimit, por me nje hapje të një zhvil-
limi  tolerant, duke shfrytëzuar të arri-
turat e shoqërive të ndryshme. Bartësit e
Islamit duhet të kuptojnë se mund ta ar-
rijnë këtë dhe se askush nuk mund t’i
ndalë që të futen në rrjedhat demokra-
tike, për ta zënë vendin e tyre që e meri-
tojnë dhe për të dhënë kontributin e tyre
në këto treva, sepse ata në këto treva pa-
raqesin realitet, që do të thotë se këtu
kanë lindur, këtu janë zhvilluar, këtu
kanë vepruar dhe gjithmonë kanë qenë
dhe janë të vetëdijshëm për qenien dhe
integritetin e tyre, e cila mbrohet vetëm
me  një ngritje  dhe vetëdije për të arritur
të drejtën dhe integritetin e tyre kudo që
jetojnë,  për të qenë faktor kyç në zhvil-
limet pozitive në vendet ku jetojnë. 

PËRFUNDIM

Islami sot është realitet botëror dhe
është në interesim të qarqeve të ndry-
shme  shkencore, politike, ekonomike
dhe kulturore. Se si do të konceptohet sot
në botën bashkëkohore, do të varet nga
vetë bartësit e Islamit. Sot, më tepër se
kurrë, duhet mobilizim i të gjitha poten-
cialeve fetare, shkencore e kulturore për
të nxjerrë në skenë vlerat burimore të
Islamit rreth dijes, rreth artit, rreth kul-
turës, rreth paqes, rreth tolerancës, rreth
bashkëjetesës, rreth ekonomisë, rreth
marrëdhënieve ndërnjerëzore, rreth nje-
riut dhe marrëdhënieve të tij me botën që
e rrethon, rreth moralit si bazë  e të je-
tuarit njerëzor, rreth ndërtimit të famil-
jes si bërthamë e shoqërisë së shëndoshë,
rreth ndërtimit të ekonomisë së shëndo-
shë, që do ta shëronte varfërinë në botë,
rreth formimit të sistemit të shëndoshë
arsimor si bazë drejt edukimit dhe arsi-
mimit të gjeneratave të reja dhe shumë
problematika të tjera që e preokupojnë
gjininë njerëzore. Ngritja e institucio-
neve hulumtuese dhe studiuese të vle-
rave të Islamit, janë të domosdoshme
për të evituar dobësitë me të cilat balla-
faqohen myslimanët sot  në vendet e
tyre. Kjo do të mundësonte që myslima-
nët të merren me çështje primare, të cilat
i integrojnë ata në botën  e zhvilluar, për
të shkëmbyer përvoja nga sfera të ndry-
shme të popujve të  mëdhenj  në botë.
Duhet të kuptohet fakti se arritjet zyrta-
rizohen në skenën e zhvillimit të vlerave
dhe aty legjitimohen. Andaj, një prezan-
tim i thellë i Islamit, do të ishte rruga
kryesore për këtë.

(Autori është Kryetar, Reis’ul-
Ulema, i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut)

Shkruan: Dr. Husein Rizai

Ç̧’do të thotë të jesh hafëz? Ç’kup-
tim ka kjo fjalë? Ç’vlerë ka ky
njeri?

Kuptimi leksikor i fjalës hafëz është
mbajtës, ruajtës, rojtar etj., ndërsa në
kuptimin terminologjik hafëz është per-
soni që e ka mësuar dhe e ruan Kuranin
për mendsh në memorien e tij. Pra, hafëzi

është personi i cili e ka memorizuar tërë
Kuranin në një formë që truri i tij, duke e
përsëritur, e mban në kujtesën e tij për një
periudhë shumë të gjatë. Hafëzi është
njeriu që tërë jetën ia kushton fjalës së
Zotit, përkatësisht Kuranit. 

Hafëzi është një njeri i zakon-
shëm, që jeton pranë nesh dhe ndoshta
njerëzit nuk e vlerësojnë e nuk i japin
rëndësinë e duhur, por është pikërisht ai

që në memorien e tij ka tërë Kuranin fa-
mëlartë dhe në çdo kohë dhe në çdo vend
është me Kuranin.

NUK DUHET HARRUAR MISIONI I
HAFËZIT 

Pra, njerëzit në asnjë çast nuk duhet
të harrojnë misionin e hafëzit dhe profe-
sionin e tij. 

Të jesh hafëz...
SHPIRTBARDHËSI

Personi që është me Kuranin, në fakt, është me Zotin. Një besimtari që
vazhdimisht është me Kuranin zemra i ndriçohet nga një dritë hyjnore. Si rrjedhojë,

ai ka mundësinë të bëjë dallimin midis së mirës dhe së keqes, midis së vërtetës
dhe së pavërtetës, midis sevapit (shpërblimit) dhe mëkatit; ai me kujdesin më të

madh ik nga e ndaluara dhe nga gjynahu (mëkati).
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Kurani është fjala e fundit e Al-
lahut të madhërishëm, e cila i është shpal-
lur Muhamedit (a. s.) nëpërmjet
Xhebrailit (a. s.) dhe është burimi theme-
lor i fesë së myslimanit. Kurani përmban
çdo gjë që lidhet me njeriun: besimin,
adhurimin, urtësinë,  marrëdhëniet mes
njerëzve, udhëzime dhe mësime të deta-
juara për formimin e një shoqërie të
drejtë, që përbëhet nga individë të cilët
karakterizohen nga morali i lartë dhe e
rregullojnë jetën e tyre në bazë të një si-
stemi social, ekonomik dhe politik tepër
funksional. Ja, pra, hafëzi është memori-
zues, bartës dhe praktikues i rregullave
fetare dhe i ushqimit shpirtëror. 

Të jesh hafëz, do të thotë të jesh i
ndriçuar, sepse në çdo vend je me fjalët e
Zotit.  Personi që është me Kuranin, në
fakt, është me Zotin. Një besimtari që va-
zhdimisht është me Kuranin zemra i ndri-
çohet nga një dritë hyjnore. Si rrjedhojë,
ai ka mundësinë të bëjë dallimin midis së
mirës dhe së keqes, midis së vërtetës dhe
së pavërtetës, midis sevapit (shpërblimit)
dhe mëkatit; ai me kujdesin më të madh
ik nga e ndaluara dhe nga gjynahu (më-
kati). 

Të jesh hafëz, do të thotë të tregosh
kujdes të veçantë në çështjet e druajtjes
nga Zoti, në strehimin te Zoti dhe në lar-
gimin nga gjërat e dyshimta. Të jesh
hafëz, do të thotë të jesh i besueshëm tek
Allahu fuqiplotë. 

Të jesh hafëz, përpos që duhet ta me-
morizosh tërë Kuranin, duhet që edhe
pandërprerë ta lexosh, përkatësisht ta për-
sëritësh dhe të mundohesh të kuptosh e të
veprosh sipas asaj që ke ngulitur në kokë. 

Të jesh hafëz, do të thotë të jesh plo-
tësisht i bindur se bëhet fjalë për Fjalën e
Zotit, të lexosh duke kërkuar vetëm pël-
qimin dhe kënaqësinë e Zotit, të pranosh
plotësisht rrugën e Tij dhe të pajtohesh
me të; të kërkosh strehim pranë Zotit, të
kërkosh ndihmën e Tij për studimin e
Fjalës së Tij dhe ta falënderosh e ta lav-
dërosh për të fituar bekimet e Tij. 

Të jesh hafëz, do të thotë të përfor-
cosh e të ruash praninë dhe përqendrimin
e zemrës, të kesh përshtypjen se po e dëg-
jon Kuranin drejtpërdrejt nga Zoti; të jesh
i ndërgjegjshëm për të qenë gjithmonë
pranë Zotit.

Të jesh hafëz, do të thotë të jesh nga
më të ndershmit. Këtë e vërteton edhe
fjala e Muhamedit (a. s.) kur thotë: “Më
të ndershmit e ummetit tim janë bartësit e
Kuranit (pra, ata që e mësojnë përmendsh
Kuranin).”

Hafëzi është përmbledhës i mirësive
dhe ruajtës i begative të Allahut të gjithë-
mëshirshëm. Hafëzi i Kuranit, për nga

pozita, është me melaqet - sipas hadithit
të Muhamedit (a. s.): “I afti me Kuranin,
i cili është hafëz i tij (e di përmendsh dhe
e lexon shumë mirë e rrjedhshëm Kura-
nin), është me shkruesit e ndershëm e të
drejtë, me engjëjt (është në një gradë me
ta në xhenet, nisur nga cilësia e tij e bar-
tjes së fjalës së Allahut, sepse e kryen ve-
prën e këtyre engjëjve dhe e ndjek rrugën
e tyre).”

TË REFLEKTOSH PËR KURANIN

Të jesh hafëz, do të thotë që ta ndiesh
se Kurani po të drejtohet ty; sjelljen ta
përshtatësh dhe ta bësh të hijshme, të pa-
strohesh nga jashtë e nga brenda, të re-
flektosh për Kuranin dhe të përpiqesh për
ta kuptuar atë. 

Hafëzi duhet ta dijë se Kurani është
shpallur si udhërrëfyes për në xhenet, si
orientues për vendin e paqes së amshuar,
se është një thirrje për moralet më të larta,
për dije, për udhëzim dhe për besim. Ha-
fëzi duhet të dijë, po ashtu, se Kurani
është edhe shërues i trupit dhe i shpirtit
njerëzor. Ata që e meritojnë këtë shërim,
janë ata persona te të cilët Kurani ka lë-
shuar rrënjë në zemrat dhe në mendjet e
tyre. Hafëzi është i udhëzuar sipas udhë-
zimit kuranor me mendje, me zemër dhe
me shpirt; ai e meriton të përfitojë më
shumë nga Kurani kur lutet sipas lutjeve
të tij dhe kërkon shërimin nga sëmundjet
psikologjike dhe fizike. Hafëzi, i cili
lexon dhe vepron sipas Kuranit, nuk ka
urrejtje, mëri dhe xhelozi, sepse në men-
djen, në trupin dhe në zemrën e tij nuk ka
vend për diçka të tillë. Hafëzi është i bru-
mosur me Kuran dhe fryma e tij reflek-
ton Kuran. 

Të jesh hafëz, do të thotë ta lexosh
Kuranin për të pasur një ide të përgji-
thshme për të reflektuar thellësinë mbi
atë që ke lexuar. Leximin e Kuranit ha-
fëzi duhet ta bëjë në mënyrë të ngadal-
shme dhe të harmonishme (tertîl), duke
depërtuar tërësisht në atë që lexon.
Tamam si leximi dhe pranimi nga Pej-
gamberi (a. s.) me shokë.

Hafëzi duhet ta lavdërojë Allahun, të
jetë falënderues për të mirat që merr prej
Tij, ta kujtojë Atë, të mbështetet tek Ai,
të kërkojë ndihmë prej Tij dhe ta dojë
Atë. Kurani sjell lumturi në këtë botë dhe
në botën tjetër, pas vdekjes. Pejgamberi
(a. s.) thoshte: “Nëse e dëshironi jetën e
fatlumit, vdekjen e dëshmorit, shpëtimin
në ditën e hidhërimit dhe hijen në ditën e
nxehtësisë së madhe, atëherë ju duhet ta
mësoni, ta studioni Kuranin, sepse ai
është Fjala e Fuqiplotit, mbron nga shej-
tani dhe shton mirësitë në peshoren e të

mirave.” Ndërkaq, në një hadith tjetër
thotë: “Lexuesi i Kuranit do të falet nga
fatkeqësitë e botës tjetër.”

Gjithashtu, të jesh hafëz do të thotë që
t’i kushtosh respekt të përditshëm pej-
gamberit Muhamed (a. s.), sepse ai ishte
njeriu më i afërt i Kuranit, ai e ndiente
dhe e kuptonte më mirë atë.  Thoshte Ai-
shja (r. a.) : “Pejgamberi është shprehja e
gjallë e Kuranit.”

Të jesh hafëz, dotë thotë t’u përngjash
sahabëve, të cilët ishin nga të parët që e
mësuan Kuranin përmendsh, qëkur ishte
gjallë Pejgamberi (a. s.). Të jesh hafëz,
do të thotë të jesh si hafëzët e parë të këtij
ummeti, siç ishin: Ebu Bekri (r. a.),
Omeri (r. a.), Othmani (r. a.), Aliu      (r.
a.), Abdullah b. Mes’udi, Aishja (r. a.) etj.
Ata, përpos që e kishin mësuar për-
mendsh Kuranin, edhe e kishin përsëritur
Kuranin tërësisht së bashku me të dër-
guarin e Allahut para se ai të vdiste.

Kjo traditë e mësimit, e nxënies për-
mendsh dhe e përsëritjes së Kuranit fa-
mëlartë, do të vazhdojë gjeneratë pas
gjenerate në tërë rruzullin tokësor, gjatë
gjithë historisë, me një përkushtim dhe
besnikëri të paluhatur deri në ditët tona.

Hafëzi duhet të jetë një person që i
njeh mirë rregullat e fesë, të jetë i devot-
shëm dhe i përkushtuar në punën që bën.
Përgjithësisht, hafëzët që kam njohur si:
hfz. Halid ef. efendiu (hoxha tek i cili
fillova hifzin, por nuk arrita ta përfundoj
për shkaqe shëndetësore), hfz. Elmaz
efendiu dhe hfz. Neim efendiu (të cilët
me vite të tëra kanë qenë anëtarë komi-
sioni të hafëzëve të Myftinisë së Tetovës)
dhe shumë të tjerë, të cilët tashmë janë
bërë për rahmet - Allahu i pastë mëshi-
ruar - kanë qenë prej atyre hafëzëve që i
kanë pasur të gjitha këto karakteristika.

Myftinia e Tetovës i ka dhënë dhe i
jep kujdes të veçantë të mësuarit për-
mendsh të Kuranit qerim, përkatësisht in-
stitucionit të Hifzit. Duke filluar nga
hoxhallarët dhe muhafëzët e parë, përka-
tësisht në vitet 1930-1960, siç kanë qenë:
hfz. Abylxhemil ef. Jusufi-Bambari
(hoxha i nderuar hfz. Abdylxhemil ef. Ju-
sufi-Bambari,  duke u nisur nga respekti
ndaj Kuranit famëlartë, duke qenë i bin-
dur në sevapin e këndimit të Kuranit dhe
duke pasur parasysh mbrojtjen e qytetit
nga çfarëdo lloj padrejtësish, ndërmori
një punë shumë fisnike: leximin e hatmes
së rregullt ditore në Tetovë. Ai i organizoi
hafëzët e asaj kohe që secili prej tyre të
lexonte nga një xhuz dhe çdo ditë në kohë
të iqindisë bëhej duaja e kësaj hatmeje.
Pas vdekjes së tij, këtë obligim do ta va-
zhdojë hfz. Halid ef. Qamili, imam i Xha-
misë së Gam-Gamit në Tetovë, i cili për

realizimin e kësaj detyre të ndershme
hartoi planprogram, me anë të të cilit
emëronte lexuesit e hatmes brenda vitit
kalendarik, i caktonte çdo lexuesi xhuzin,
mbante kontrollin mbi lexuesit dhe i zë-
vendësonte lexuesit në rast sëmundjeje
apo vdekjeje. Duaja e hatmeve ditore prej
vitit 1939 deri në vitin 1965 bëhej në
Xhaminë e Çarshisë, pas namazit të iqin-
disë. Pas rrënimit të kësaj xhamie në vitin
1965, kjo traditë do të kalojë te Xhamia e
Sahatit dhe vazhdon edhe sot e kësaj
dite), hfz. Rexhep efendiu (imam i Xha-
misë së Çarshisë, i cili në vitet ’50 shpër-
ngulet në Turqi), po ashtu edhe myezini i
së njëjtës xhami, hfz. Ahmet efendiu-
Shatoki (po ashtu i shpërngulur në
Turqi), hfz. Halid ef. Qamili, hfz. Re-
shat ef. Shasivari dhe shumë të tjerë, Al-
lahu i mëshiroftë. 

VAZHDON TRADITA
E MEMORIZIMIT

Kjo traditë e nxënies apo memorizi-
mit të Kuranit do të vazhdojë me muha-
fëzin më të shquar të këtij nënqielli,
mulla Mahmud ef. Asllani, i cili 45 vjet

radhazi ka nxjerrë hafëzllarë, të cilët Hif-
zin e tyre e kanë filluar dhe e kanë mba-
ruar te hoxha i nderuar. Sipas statistikave,
tek ai Hifzin e kanë përfunduar 190 ha-
fëzë. Përpos muhafëzit të njohur, janë
edhe muhafëzët: Zulqufli ef. Asllani,
Abdurahman ef. Asllani, hfz. Ibrahim
ef. Aliu, Bekim ef. Sulejmani, hfz. Ab-
durahim ef. Murati (kryetar i tanishëm
i Komisionit të Hifzit) dhe hfz. mr. Ejup
ef. Selmani (ish-kryetar i Komisionit të
Hifzit). Pas mbarimit të hifzit, kandidatët
i nënshtrohen provimit para Komisionit
të Myftinisë dhe pas provimit, bëhet ce-
remonia e Hifzit, ku bëhet duaja dhe
jepen diplomat. 

Nuk mund të lëmë pa përmendur dhe
hafëzët e rinj, siç janë: hfz. Amir ef.
Asllani, hfz. Havzi ef. Ramadani, hfz.
Idris ef. Osmani dhe hfz. Mehmet ef.
Memeti, të cilët vitet e fundit, gjatë pe-
riudhës së Ramazanit, fillimisht në Xha-
minë e Kompleksit Arabati, më pas në
Xhaminë e Sahatit e falin namazin e te-
ravisë duke lexuar tërë Kuranin. 

Po ashtu, sipas hoxhallarëve të vjetër,
hafëzët e nderuar të Tetovës kanë bërë
hatme në pesë kohë namaz. Disa kanë

bërë hatme brenda pesë kohëve të nama-
zit, por kemi edhe nga ata që e kanë bërë
edhe duke ecur në rrugët e qytetit, përka-
tësisht duke shkuar dhe duke u kthyer
nga xhamia për çdo namaz. Pas një pe-
riudhe të gjatë, hafëzi i nderuar Havzi ef.
Ramadani, duke lexuar tërë Kuranin
gjatë pesë kohëve të namazit, sërish ia
ktheu qytetit tonë një traditë të vjetër, një-
kohësisht edhe dëshmoi se është njëri nga
hafëzët më të mirë të këtij nënqielli. Per-
sonalisht i uroj këta hafëzë të rinj për këto
veprime, me shpresë që të vazhdojnë
edhe më tej, duke përgatitur hafëzë që do
të ndjekin këto tradita fisnike.

Si rrjedhojë, kontributi i hoxhalla-
rëve (imamëve, myezinëve, mualimëve
dhe hafëzëve) në këtë nënqiell nuk u ndal
kurrë, por ai vazhdon dhe do të vazhdojë
deri në mbarim të kësaj bote me sinqeri-
tet, me përgjegjësi, me përkushtim dhe
me devotshmëri. 

I bëj lutje Allahut fuqiplotë që ata ho-
xhallarë që nuk janë në mesin tonë t’i më-
shirojë dhe t’i bëjë nga banorët e xhenetit,
ndërsa atyre që janë gjallë t’u japë shën-
det, mirësi, begati, fuqi, që ta vazhdojnë
këtë rrugë deri në fund të jetës së tyre. 
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Më 28 shtator, 2021, pas faljes së na-
mazit të iqindisë, në Xhaminë e Re të lag-
jes së Çairit u realizua ceremonia e duasë
së hatmes me rastin e diplomimit në
bazat e mësimbesimit islam të gjeneratës
së katërt pranë mejtepit “Drita”, thuhet në
njoftimin e Myftiut të Shkupit, dr. Qenan
ef. Ismaili.Nder dhe kënaqësi për mua që
të prezantoj së bashku me operativën e
Myftinisë së Shkupit në këtë solemnitet;
ditë e veçantë, ditë gëzimi për mualimin
e tyre hfz. Sabaatin ef. Nuhiju,  ditë gë-
zimi për nxënësit e diplomuar dhe famil-
jet e tyre. Qofshin dëshmi në Ditën e
Gjykimit: çastet, ditët e netët përplot për-
kushtim, deri në këtë ditë të kurorëzimit
të suksesit të përbashkët, në këtë manife-

stim të duasë së hatmes, ku u diplomuan
41 nxënës.I lutem Allahut të madhëri-
shëm që t’i shpërblejë me mirësitë e Tij të
panumërta: mualimin për kontributin e tij
të çmuar që këta nxënës ta mësojnë Fja-

lën e Vërtetë; dhe angazhimin e prindërve
që motivuan fëmijët e tyre gjatë këtij rru-
gëtimi! Nxënësve: Allahu ua shtoftë dijen
e hairit, thuhet në njoftimin e Myftiut të
Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili. 

Sot, në këtë ditë të bekuar, pata nderin
që të jem pranë xhematit të Xhamisë Kar-
shiaka në fshatin Batincë.  Na mirëpriti me
shumë dashamirësi hatibi i Xhamisë,
Rasim ef. Ademi, bashkë me Këshillin dhe
xhematin e pranishëm, ka shkruar Myftiu
i Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan ef.
Ismaili, në faqen e vet në Facebook më 15
tetor, 2021.

Para namazit të xhumasë vijoi cere-

monia e duasë së hatmes me rastin e mba-
rimit të mësimbesimit islam të 9 nxënësve
pranë mejtepit të Xhamisë Karshiaka, falë
përkushtimit të mualimit të tyre Rasim
efendiut.

Kënaqësi e veçantë për mua që të pre-
zantoj bashkë me operativën e Myftinisë
së Shkupit në këtë solemnitet, të organi-
zuar për herë të parë që nga hapja dhe fun-
ksionimi i xhamisë. Ishte ditë gëzimi për

mualimin Rasim ef. Ademi, ditë feste për
nxënësit e diplomuar dhe për familjet e
tyre. I lutem Allahut të madhërishëm që
t’ia shpërblejë kontributin e tij të çmue-
shëm me mirësitë e dy botëve!

Me të vërtetë, të ndjekësh mësimbesi-
min nëpër mejtepet tona, do të thotë të jesh
i trajnuar dhe i edukuar në frymën dhe
praktikën islame, do të thotë të edukohesh
duke shfaqur maturi, pjekuri dhe sjellje të
mira të përfituara, me një fjalë: nga mejte-
pet tona dalin të rinj shembullorë.

Në përmbyllje të ceremonisë, me
shumë kënaqësi, të gjithë nxënësve iu
ndamë diploma, ndërsa në shenjë mirën-
johjeje dhe falënderimi për angazhimin,
Rasim efendiut i ndamë mirënjohje në

emër të Myftinisë së Shkupit. Allahu e
pranoftë! - ka shkruar Myftiu i Myftinisë
së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili.

Xhamia Hajdar Kadi në
Manastir bëhet me bibliotekë.

Për fillim, me 200 libra, që janë
në përdorim për xhematin e

Manastirit. Librat janë shqip,
turqisht dhe maqedonisht – ka
njoftuar Myftinia e Manastirit

më 13 tetor, 2021.  

Hatme nga mejtepi “Drita”

9 nxënës kryejnë mësimin islam në Batincë

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, më 12 tetor, 2021, priti në vizitë z.
Fikret Ramën, udhëheqës sektori në Sho-
qatën Aksionare për Ndërtim dhe Mbarë-
shtim të Banesave dhe të Lokaleve
Afariste me Rëndësi për RMV, me seli në
Shkup, të cilin e falënderoi për kontributin
e madh që ka dhënë me rastin e dorëzim-
pranimit të pronave të denacionalizuara, të
cilat i janë kthyer në pronësi Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, përkatësisht Myfti-
nisë së Shkupit, si: Kapan-Hani, Bezistani

dhe “Kinemaja”, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Z. Fikret Rama, me punën dhe anga-
zhimin e tij të palodhshëm, u dëshmua si
një ekspert në këtë lëmë dhe vërtet dha një
mund të veçantë. 

Në shenjë mirënjohjeje dhe falënde-
rimi, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu i ndau një dekoratë e mirënjohje,  për
të respektuar mundin dhe angazhimin e tij
të pashoq. Më pas u bisedua që bashkëpu-
nimi të vazhdojë edhe në të ardhmen. Zoti
e bekoftë – thuhet në njoftimin e BFI-së.

Pas shumë përpjekjeve, gjeneratë pas
gjenerate, rreth 30 vjet, dhe, në fund,  pas
një angazhimi së bashku me Reis’ul-Ule-
manë (h. hfz. Shaqir ef. Fetahu), tanimë
edhe “Bezistani” në Çarshinë e Vjetër

kaloi në pronësi të Vakëfit të BFI - Myf-
tinia e Shkupit, thuhet në njoftimin e
Myftiut dr. Qenan ef. Ismaili. 

Andaj, sot, bashkë me Referentin e
Vakëfit, h. Fejsall ef. Kadriu dhe me Se-

kretarin mr. Nexhmi Ferati dolëm për ta
parë nga afër gjendjen aktuale të këtij ob-
jekti të lashtë, me karakter të qendrës
tregtare, në të cilin janë të vendosur dy-
qane.

Pamjet që po i shihni nëpërmjet foto-
grafive ju japin edhe juve përshtypjen se
kemi shumë punë për të bërë, me qëllim
që t’ia rikthejmë pamjen që meriton ‘Be-
zistani i Çarshisë së Shkupit’.

Premtoj se, me lejen e Allahut, nën
kujdesin tonë, për këtë objekt historik e
të njohur për të gjithë shkupjanët, do të
vijnë ditë të mira në periudhën në va-
zhdim.  Allahu na përdortë vetëm për
punë të hairit! – thuhet në njoftimin e
Myftiut të Myftinisë së Shkupit, dr.
Qenan ef. Ismaili. (22.09.2021)

Më 21 shtator, 2021, Myftiu i Myfti-
nisë së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili, ka
bërë një njoftim publik, në të cilin thuhet: 

“Sot pata nderin dhe kënaqësinë të
jem nikoqir i Kryetarit të Komunës së
Çairit, z. Visar Ganiu dhe të znj. Sermine
Purrini, Drejtoreshë e Qendrës Informa-
tive Kulturore në Shkup.

Në këtë takim, përtej institucional dhe
shumë miqësor, diskutuam për pronat që
i janë kthyer Myftinisë së Shkupit përmes
procesit të denacionalizimit, siç janë: Be-
zistani, objekti i ish-Kinemasë  (sot Teatri
Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj)  dhe
Kapan-Hani. Me këtë rast i njoftova my-
safirët se Teatri Shqiptar për Fëmijë dhe

të Rinj në Çarshinë e Shkupit do të vijojë
me punë aty ku është dhe do të vazhdojë
t’i realizojë të gjitha veprimtaritë e veta
pa asnjë pengesë, duke i respektuar të gji-
tha marrëveshjet, normat juridike dhe pa-
rimet tona fetare islame me të cilat

funksionojmë ne si autoritet fetar islam në
vend. U premtova se hapësirat do të mund
t’i shfrytëzojnë për një afat kohor deri në
gjetjen e ndonjë hapësire më të përshtat-
shme nga ana e tyre, ku do të mund ta
ushtrojnë veprimtarinë e kulturore.”

I respektohet mundi 
z. Fikret Rama

Kthehet pas 30 vitesh kërkim vakëfi i Bezistanit

Teatri mbetet përkohësisht te Vakëfi



Bashkësia Fetare Islame e Republikës
së Maqedonisë së Veriut ka çmuar punën
e dy imamëve nga Turqia në vendin tonë.
Më 7 tetor, 2021, Reis’ul-Ulema h. hfz.

Shaqir ef. Fetahu pati një vizitë të kën-
dshme nga dy hoxhallarët nga Turqia, të
cilët plot pesë vjet e kryen detyrën e ima-
mit,  edhe atë me sa vijon: hafëz Muamer

Duran në Xhaminë Teqe të Ohrit dhe
hafëz Hakim Atan në Xhaminë Radonja
të Myftinisë së Shtipit, thuhet në njofti-
min e BFI-së. 

Reis’ul-Ulemaja, me rastin e mbari-
mit të mandatit të tyre, i falënderoi ata për
punën e madhe që kanë bërë në detyrën e
Imamit, duke lutur Allahun fuqiplotë që
t'i shpërblejë me të mirat e Tij të pakufi-
shme dhe për këtë ndau edhe nga një mi-
rënjohje për kontributin e dhënë. 

Të dy imamët shoqëroheshin nga për-
gjegjësi për çështje fetare pranë Ambasa-
dës së Turqisë në Shkup, z. Mustafa
Mesten, dhe imami i Xhamisë Mustafa
Pasha në Shkup, hafëz Mustafa Goxha,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

“Sot kisha nderin që ta mirëpres në takim z. Sejdi Kurtulu-
shin, apo i njohur ndër ne si Sejdi abia - një veprimtar i rrallë e i
palodhshëm, i cili gjithmonë është në shërbim të hafëzllarëve të
rinj dhe përkrahës e mbështetës i veprimtarisë sonë në Myftininë
e Shkupit”, ka shkruar më 21 shtator, 2021, Myftiu i Myftinisë së
Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili, në profilin e tij në Facebook.

Sejdi abia, thotë ai më tej,  jeton e vepron në Stamboll të Tur-
qisë, por nuk e harroi asnjëherë vendlindjen e tij, Shkupin.

Në fund të takimit i dorëzuam plaketë-mirënjohje në shenjë
nderi dhe respekti për kontributin e tij financiar e material ndaj in-
stitutit të hifzit "Hfz. Ismail Efendia" pranë Myftinisë dhe ndaj
hafëzllarëve të rinj.

Në këtë takim ishte i pranishëm edhe përgjegjësi i Institutit të
Hifzit,  hfz. Xhemail ef. Nuhiu.

Krejt në fund, lus Allahun që Sejdi abisë t'ia shpërblejë mun-
din me mirësitë e Tij të pakufishme! - ka shkruar Myftiu i Myf-
tinisë së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili.

Sot, 5 tetor 2021, vizituam familjen
Ziberi, përkatësisht Mersim Ziberin, nga

Llaskarca e Shkupit, i cili vuan nga
sëmundja e skoliozës dhe shumë shpejt
duhet t’i nënshtrohet një operacioni në

spitalin “Zhan Mitrev” të Shkupit.
Amanetin e çuam në vend, duke ia

dorëzuar 5.220 euro - shumë kjo e tubuar
nga xhemati i disa xhamive, kontribut

për rrumbullakimin e sasisë së
nevojshme për këtë ndërhyrje kirurgjike.
I bëjmë lutje Allahut të madhërishëm që

t’i shpërblejë të gjithë kontribuesit,
kurse z. Mersim i dëshirojmë operacion
të suksesshëm dhe shërim të shpejtë –

ka shkruar Myftiu i Myftinisë së Shkupit,
dr. Qenan ef. Ismaili, në Facebook.

Çmohet puna e dy imamëve nga Turqia

Mirënjohje për Sejdi Kurtulush-Abinë
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Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, më 8 tetor, 2021, mori pjesë
në Mbledhjen e rregullt të Myftinisë së
BFI-Gostivar, ku në mënyrë të detajuar
u analizuan rezultatet nga Ramazani i
kaluar, grumbullimi i kurbaneve, si dhe
rezultatet tjera, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Në këtë mbledhje Myftiu i Myftinisë
së Gostivarit, h. Sabahudin ef. Zendeli, si
nikoqir, bëri hapjen e mbledhjes dhe në
mënyrë të hollësishme prezantoi dhe ana-
lizoi rezultatet e arritura në Myftininë e
Gostivarit gjatë periudhës së lartpërmen-
dur. Bazuar në rezultatet e prezantuara, u
vërtetua se arritjet e Myftinisë këtë vit
kanë tejkaluar edhe me rezultatet e vitit
2019. 

Gjatë mbledhjes Myftiu gjithashtu
njoftoi edhe për kthimin e një prone -
vend strategjik në Gostivar, prej 2.600
metër katrorë, që tash e tutje do të jetë
vakëf i BFI – nën menaxhimin e Myfti-
nisë së Gostivarit. Po ashtu u bë edhe pra-
nimi i një nëpunësi të ri, Harbin ef.
Osmani, si Referent në Myftini.

Reis’ul-Ulema Shaqir ef. Fetahu në

emrin e tij dhe të BFI-së përshëndeti
Myftininë e Gostivarit për punën e palo-
dhshme dhe rezultatet e larta, duke iu dë-
shiruar suksese të reja, Myftiut dhe tërë
operativës së kësaj Myftinie. Po ashtu, u
përshëndet edhe pranimi i nëpunësit të ri,
duke i dëshiruar suksese në punë.

Në fjalën përmbyllëse Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetai para të prani-
shmëve shpjegoi për ecurinë e punëve në
Bashkësinë Fetare Islame, si dhe infor-
moi Myftininë se viti 2021 i ka tejkaluar
të gjitha parashikimet e BFI-së në të gji-
tha sferat e aktiviteteve fetare dhe finan-

ciare, edhe përkundër situatës së vështirë
të krijuar nga pandemia me covid-19. 

Ky vit, ndërkaq, mund të mbahet
mend edhe si vit i kthimit të pronave të
BFI në të gjithë territorin e RMV. Të
theksojmë se këtë vit u kthyen në pronësi
të BFI-së objektet e mëdha si Kapan-
Hani, Bezistani dhe Kinemaja e Vjetër
(në Shkup), 24 hektarë tokë ndërtimore
në Gostivar etj. 

Në fund, Reis’ul-Ulemasë iu dorëzua
Vendimi i Plotfuqishëm i pronës së re -
vakëf i BFI në territorin e Myftinisë së
Gostivarit, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Falë njerëzve të vullnetit të mirë, që
ia duan të mirën këtij institucioni dhe
zhvillimit të jetës fetare islame në qyte-
tin tonë, shpejt do të fillojnë punimet në
zgjerimin dhe modernizimin e objektit të
Myftinisë-me dy salla moderne dhe zyra
të reja, ka shkruar më 21 shtator, 2021,
Myftiu i Myftinisë së Kërçovës, h. Qamil
ef. Rushiti, në Facebook.

Kjo ishte e nevojshme për funksioni-
min e Sektorit të gruas, si dhe për orga-
nizimin e kurseve të mësimit të Kuranit
për të gjitha moshat dhe të dy gjinitë.

Donator i punës së dorës është një
vëlla i ynë dhe mik shumë i rëndësishëm
i Institucionit tonë, emrin e të cilit ne do
ta bëjmë publik në një moment tjetër so-
lemn. Tani, vetëm lutemi për të, që Zoti i

madh ta ruajë dhe t’ia shtojë pasurinë.
Të nderuar afaristë kërçovarë, jam

shumë i vetëdijshëm se çdokush prej jush
ka dëshirë që të bëhet pjesë e kësaj pune
të madhe dhe të rëndësishme, andaj ne ju
presim në Myftini për t’u njohur me
punën dhe me nevojat tona, ka shkruar
Myftiu i Myftinisë së Kërçovës, h. Qamil
ef. Rushiti.

Projekti i radhës në Myftininë e Ku-
manovës: Qendra Kulturore, Komer-
ciale dhe Fetare. 

Siç është publikuar më 22 shtator,
2021, nga Myftinia dhe Myftiu Abedin
ef. Imeri, kjo është bërë e mundur pas
blerjes së një prone, e cila është me një
sipërfaqe prej 1.200 m2 në qytetin e
Kumanovës, përballë Kazermës Ushta-

rake dhe Shkollës së Mesme Ekono-
mike, dhe ajo si parcelë është shndër-
ruar në vakëf të Myftinisë.

Myftinia e Kumanovës, thuhet në
njoftim, këtë projekt e realizon në ba-
shkëpunim me Bashkësinë Fetare
Islame të RMV dhe Kryetarin e saj,
Reis’ul-Ulema hfz. Shaqir ef. Fetahu
dhe ai pritet të kryhet për një periudhë

të caktuar. “Projekt shumëdimensional
dhe gjithëpërfshirës”, ka shkruar Myfti
ef. Abedin Imeri në faqen e vet në Fa-
cebook. “Ky projekt  realizohet në ba-
shkëpunim dhe në bashkëveprim me
Bashkësinë Fetare Islame dhe me
Kryetarin e saj shumë të respektuar,
Reis’ul-Ulema hfz. Shaqir ef. Fetahu”,
ka thënë ai.

Myftinia e Kumanovës me vakëf të ri

Diçka e mirë në Myftininë e Kërçovës...

Myftinia e Gostivarit: 
‘Vit i kthimit të pronave’



Një delegacion i lartë i Bashkësisë Fe-
tare Islame të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, i udhëhequr nga Kryetari i BFI,
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
më 7 tetor, 2021, vizitoi Fakultetin e
Shkencave Islame në Shkup, ku u prit nga
Dekani i FSHI, prof. dr. Shaban Sulej-
mani. Qëllimi i vizitës së këtij delegacioni
ishte fillimi i vitit akademik 2021/22 dhe
doktorimi i dytë i Dekanit të FSHI në
Universitetin Shën Kirili dhe Metodij në
Shkup, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Fillimisht, në emrin e të gjithë të pra-
nishmëve nga Rijaseti i BFI, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu i uroi
Dekanit të FSHI marrjen e titullit të dytë
të doktoratës, si dhe në emër të Bashkë-
sisë Fetare Islame i dëshiroi një fillim të
mbarë të vitit akademik në Fakultetin e
Shkencave Islame.

Më pas, në një ambient të ngrohtë e
vëllazëror, u bisedua rreth të gjitha pen-
gesave dhe vështirësive me të cilat për-
ballet FSHI, si dhe për projektet të cilat
janë të planifikuara të realizohen gjatë
këtij viti akademik. 

Me Reis’ul-Ulemanë ishin: h. Irsal ef.
Jakupi, Sekretar i Përgjithshëm i BFI; dr.
Abdylqerim Iseni, Shef i Kabinetit; h.
Qufli Osmani, Sekretar Administrativ i
BFI;  h. Fadil ef. Ramadani, Kryetar i OH
“Hilal”; mr. Mustafa ef. Dauti, Udhëhe-
qës i Sektorit për Marrëdhënie me Jashtë.
Dekani, ndërkaq, shoqërohej nga Prode-
kani i FSHI, dr. Muaz ef. Agushi, thuhet
në njoftimin e BFI-së. 

Fillimin e vitit të ri akademik e ka
uruar edhe Myftinia e Tetovës. Në njofti-

min e publikuar të saj thuhet: “Myftinia e
BFI-Tetovë të gjithë studentëve/eve, pro-
fesorëve/eshave dhe gjithë stafit akade-
mik, u dëshiron një fillim viti të mbarë,
me shëndet e shumë suksese në procesin
e mëtejmë mësimor.  Falë Zotit, kemi ulje
të rasteve pozitive dhe të viktimave nga
covid-19 dhe na u mundësua që përsëri
t’u rikthehemi ligjëratave me prezencë fi-
zike. Suksesi juaj, studentë të dashur,
është krenaria jonë. Allahu fuqiplotë ju
bekoftë dhe qofshi nën mbrojtjen e Tij!” 

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, më 14 tetor, 2021, vizitoi Medre-
senë Isa Beu në Shkup, për t’u interesuar
për punën e kësaj vatre edukativo-arsi-
more dhe për t’i dëshiruar drejtorit Ibra-
him ef. Idrizi dhe stafit edukativo-arsimor
një fillim të mbarë në vitin shkollor
2021/22, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Gjatë kësaj vizite, Reis’ul-Ulemaja i
informoi të pranishmit me hapat e ndër-
marrë nga Bashkësia Fetare Islame për
akreditimin e Medresesë në Regjistrin
qendror të shkollave të mesme dhe për
procesin mbi formimin e Ligjit, i cili
është në përpunim e sipër.

Po ashtu, u diskutuan edhe shumë çë-
shtje të tjera që kanë të bëjnë me procesin
edukativo-arsimor dhe nevojat që ka kjo
vatër edukativo-arsimore për ta kryer me
sukses misionin e vet, me ç’rast Reis’ul-
Ulemaja falënderoi stafin e Medresesë
për punën dhe përkushtimin e tyre në
edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të
reja. 

Edhe Drejtori i Medresesë, prof. Ibra-
him ef. Idrizi, e falënderoi Reis’ul-Ule-
manë dhe bashkëpunëtorët e tij nga

Rijaseti që e shoqëruan, për interesin dhe
përpjekjet e pandalshme të tyre në gjet-
jen e zgjidhjes së problemit të kamot-
shëm të akreditimit, i cili është i një
rëndësie të madhe për nxënësit e Medre-
sesë Isa Beu, përfshi këtu edhe Paralelet
e Shtrira të vajzave dhe të djemve nëpër
qytetet tjera, duke theksuar rëndësinë e
rregullimit të çështjes së akreditimit, i cili
do të jetë me efekte pozitive në të gjitha
aspektet, thuhet në njoftimin e BFI-së.

“Shprehëm bindjen se Medreseja
është një institucion në rrugë të mbarë, se

lëviz me kohën dhe se e ardhmja e BFI-
së qëndron në formimin e kuadrove që do
të jenë të gatshëm që të prezantojnë Isla-
min në mënyrën më të mirë. Në këtë vi-
zitë më shoqëruan edhe personalitete të
tjera të Rijasetit në detyra të ndryshme si:
z. Irsal ef. Jakupi, dr. Selver Xhemaili, dr.
Abdylqerim ef. Iseni, z. Fadil ef. Rama-
dani, z. Musanif ef. Rufati. Ju faleminde-
rit për pritjen e mirë dhe vëllazërore”, ka
shkruar Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në Face-
book të njëjtën ditë. 

Reisi, me dy urime në FSHI

Kreu i BFI-së viziton Medresenë Isa Beu
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Një delegacion i lartë i Bashkësisë Fe-
tare Islame të RMV nga 24 shtatori, 2021,
ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Repu-
blikën e Kroacisë.  Nën udhëheqjen e
Kryetarit të BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu,  delegacionin e përbë-
nin:  h. Abedin ef. Imeri, Myfti i Myftinisë
së Kumanovës; mr. Salim ef. Sulejmani,
Myfti i Myftinisë së Strugës; h. Sabuhudin
ef. Zendeli,  Myfti i Myftinisë së Gostiva-
rit; prof. Jusuf ef. Zimeri, Drejtor i Sekto-
rit Fetar-Arsimor në Rijasetin e BFI; mr.
Mustafa ef. Dauti, Drejtor i Sektorit për
Marrëdhënie me Jashtë; dhe h. Idriz ef.
Idrizi, Referent në Myftininë e Tetovës,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Një ndër qëllimet e vizitës zyrtare të de-
legacionit të BFI në Kroaci është pjesëmar-
rja në promovimin e dy hafëzëve me
prejardhje nga vendi ynë: hafëz Xhevat Zen-
deli nga Çegrani dhe hafëz Ahmed Halili nga
Likova. Të dy, të lindur në Kroaci, ku dhe
janë shkolluar dhe kanë kryer hifzin te mu-
hafizi dhe lexuesi i famshëm nga Likova,
hafëz Aziz ef. Halili, i cili aktualisht është
imam kryesor në Xhaminë e Zagrebit. 

Më 25.09.2021, në zyrat e Meshihatit
të Bashkësisë Islame të Kroacisë në Za-
greb, delegacioni pati një takim me Krye-
tarin e këtij institucioni, dr. Aziz ef.
Hasanoviç,  me ç’rast biseduan për shumë
çështje dhe për bashkëpunimin e ndërsjellë
në të ardhmen.  Po ashtu, delegacioni i BFI

të RMV u prit edhe nga Zv/Kryetari i Me-
shihatit dhe drejtori i Gjimnazit Islam në
Zagreb, mr. Mevludin Arsllani.  

Pjesëmarrje zyrtare (25.09) në Solem-
nitetin e 27 të Garave Ndërkomëtare të Le-
xuesve të Kuranit famēlartë,  organizuar
nga Meshihati i BI të Kroacisë. Sipas pro-
gramit, fjalë përshëndetëse pati edhe Krye-
tari i BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, i cili shprehu rëndësinë
e Kuranit dhe vlerën e leximit të tij. Në so-
lemnitetin e garave përshëndeti nikoqiri,

Myftiu i Kroacisë prof. dr. Aziz Hasano-
viç, pastaj dr. Husein Kavazoviç, Reis’ul-
Ulema i Bashkësisë Islame të BeH. Ishte
një manifestim masiv, me pjesëmarrës nga
27 vende: Turqi, vendet arabe dhe shumë
vende të tjera, ka shkruar Kryetari i BFI të
RMV në Facebook.  

Po ashtu, mbetet i paharruar edhe re-
spekti i familjes Zendeli - haxhi Zuferit dhe
haxhi Nexhbiut, të cilët e pritën delegacio-
nin e BFI në mënyrë vëllazërore, thuhet në
njoftimin e BFI-së. (26.09.2021)

Myftiu i Myftinisë së BFI-Gostivar,
h. Sabahudin ef. Zendeli, ishte pjesë e de-
legacionit zyrtar të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, i cili, i udhëhequr nga
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
mori pjesë në promovimin e dy hafëzëve
të rinj me prejardhje nga Maqedonia e
Veriut, që janë lindur në Kroaci dhe atje
e kanë kryer hifzin e Kuranit - hafëz Xhe-
vat Zendeli dhe hafëz Ahmed Halili, thu-
het në njoftimin e Myftinisë së
Gostivarit. 

Promovimi i hafëzëve, të cilët hifzin
e kanë kryer te lexuesi i mirënjohur botë-
risht hafëz Aziz Halili, u bë në Xhaminë
e Zagrebit, në organizim të Meshihatit të

Bashkësisë Islame të Kroacicë gjatë Ga-
rave Tradicionale të Kuranit, të cilat siv-
jet organizoheshin për të njëzeteshtatën
herë.

Hafëz Xhevat Zendeli të gjithë shkol-
limin e ka kryer në Kroaci dhe është kua-
dër i Gjimnazit Islam të Zagrebit. Krahas
memorizimit të Kuranit, ai ka dhunti
edhe zërin e bukur dhe posedon shqiptim
të pastër të shkronjave. Përfundimi i hif-
zit nga ana e tij është krenari dhe këna-
qësi edhe për gjithë myslimanët e vendit
tonë, me theks të veçantë për Myftininë e
Gostivarit, ngaqë ai është me prejardhje
nga fshati Çegran dhe familja e tij, me në
krye h. Zufer Zendelin dhe Nexhbi Zen-

delin, është familje e njohur për kontri-
butin që jep vazhdimisht në zhvillimin e
jetës fetare dhe të vlerave madhore. 

Myftiu i BFI-Gostivar, h. Sabahudin
ef. Zendeli, e uroi përzemërsisht Kryeta-
rin e BI të Kroacisë, muhafizin, familjen
dhe hafëzin e ri për këtë arritje historike,
thuhet në njoftimin e Myftinisë së Gosti-
varit.  (28.09.2021)

Hafëz Xhevat Zendeli, 
krenaria e Çegranit

Në promovimin e dy hafëzllarëve
shqiptarë në Zagreb 

KATËR PJESËMARRËS NGA RMV
Katër hafëzët e rinj nga RMV, përfaqësues të BFI të RMV, dhe të gjithë myslimanëve
të Maqedonisë së Veriut në Garat e 27-ta Ndërkombëtare të Lexuesve të Kuranit në
Zagreb: 1. Amar Murati,  nxënës në SHMI Medreseja Isa Beu, Shkup; 2. Burim Amdi, i
diplomuar në Medresenë Isa Beu, Shkup; 3. Numan Selami, student i Fakultetit të
Shkencave Islame, Shkup; 4. Vaid Isufi, nxënës në Medresenë Isa Beu, Shkup.



Gjatë vizitës zyrtare Meshihatit të Ba-
shkësisë Islame të Kroacisë, në realizi-
min e vizitës së delegacionit të BFI të
RMV me përkushtimin më të madh u vu
në shërbim Zv/Myftiu i Meshihatit të BI
të Kroacisë, njëherësh edhe Drejtor i
Gjimnazit Islam në Zagreb,  mr. Mevlu-
din Arsllani nga Struga, ish-nxënës i Me-
dresesë Isa Beu në Shkup, thuhet në
njoftimin e BFI-së.

I palodhshëm, i urtë, i matur, i ngri-
tur, me vetëdije të lartë e shoqëroi në çdo
vend dhe në çdo moment delegacionin e

BFI të udhëhequr nga Kryetari i BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu dhe në përbërje të: h. Abedin ef.
Imeri, Myfti i Kumanovës; mr. Salim ef.
Sulejmani, Myfti i Strugës; h. Sabuhudin
ef. Zendeli, Myfti i Gostivarit; prof. Jusuf
ef. Zimeri, Drejtor i Sektorit Fetar-Arsi-
mor në Rijasetin e BFI; mr. Mustafa ef.
Dauti, Drejtor i Sektorit për Marrëdhënie
me jashtë; dhe h. Idriz ef. Idrizi, Referent
në Myftininë e Tetovës.

Ndihma e tij e palodhshme bëri që de-
legacioni i BFI të ndihet i mirëpritur si në

shtëpinë e vet. Tek ta krijoi bindjen e re-
hatisë dhe të komoditetit, që mundësoi të
kthehen me përjetime të paharruara. 

Në shenjë falënderimi për gjithë ndih-
mën dhe përkushtimin, mr. Mevludin Ar-
sllani u dekorua me emblemën e BFI të
RMV nga Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu. Delegacioni i BFI e uroi me
shëndet dhe suksese të reja ish-nxënësin
e Medresesë Isa Beu,  Zv/Myftiun e Me-
shihatit të BI të Kroacisë, mr. Mevludin
Arsllani, thuhet në njoftimin e BFI-së.
(28.09.2021)

Ndër synimet kryesore të vizitës së delega-
cionit të Bashkësisë Fetare Islame të RMV në
Kroaci ishte edhe vizita Ambasadës së RMV
në Zagreb dhe ambasadorit të ri, prof. dr. Mi-
laim Fetai, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Me një pritje të ngrohtë e vëllazërore, Am-
basadori Fetai i dëshiroi mirëseardhje delega-
cionit të Bashkësisë Fetare Islame, të
udhëhequr nga Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, i cili në emrin e tij personal dhe në
emër të delegacionit të BFI i shprehu kënaqë-
sinë dhe urimet e përzemërta. Gjithashtu, Am-
basadorit i shprehu bindjen se përvoja e tij
politike dhe akademike do t'i mundësojë që
me sukses ta kryejë këtë detyrë madhore dhe
të sjellë një frymë të re në sferën e bashkëpu-
nimit të dy shteteve. 

Gjatë pritjes delegacionin e shoqëronte
edhe mjeku, aktivisti dhe biznesmeni i mi-
rënjohur në Kroaci, dr. Gëzim Rexhepi nga
Piroku i Tetovës, si dhe nikoqiri, mr. Mevlu-
din Arsllani, Zv/Myfti i Meshihatit të BI të
Kroacisë, thuhet në njoftimin e BFI-së.
(27.09.2021)

Skicë për portret: mr. Mevludin Arsllani

Takim me Ambasadorin Fetai
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Xhamia e
Xhepçishti:

NOMA, 
jemi me ju!

Bashkëfshatarët tanë
brenda dhe jashtë vendit, në të
kaluarën dhe sot, arrijnë rezul-
tate dhe suksese në shumë ve-
primtari. Për të pestën herë
(2010, 2011, 2012, 2014 dhe
2021), Restoranti NOMA i
Rene Rexhepit nga fshati
Xhepçisht (Tetovë) është zgje-
dhur restoranti më i mirë në
botë. Është një sukses i jashtë-
zakonshëm, për të cilin gëzo-
hemi dhe ndjehemi krenarë, ka
shkruar Xhamia e Xhepçishtit
në Facebook, duke bashkëngji-
tur dhe lajmin nga Kopenhaga,
Danimarkë. (6.10.2021)

Në Qendrën
Islame në Sisak

Gjatë qëndrimit të delegacionit të
lartë të Bashkësisë Fetare Islame të
RMV në Kroaci, nën udhëheqjen e
Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, pati
dhe një vizitë edhe në Qendrën Islame
në Sisak, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Delegacioni përbëhej nga h. Abe-
din ef. Imeri, Myfti i Kumanovës; mr.
Salim ef. Sulejmani, Myfti i Strugës; h.
Sabuhudin ef. Zendeli, Myfti i Gosti-
varit; prof. Jusuf ef. Zimeri, Drejtor i
Sektorit Fetar-Arsimor në Rijasetin e
BFI; mr. Mustafa ef. Dauti, Drejtor i
Sektorit për Marrëdhënie me Jashtë;
dhe h. Idriz ef. Idrizi, Referent në Myf-
tininë e Tetovës. 

Ata qëndruan në qytetin e Sisakut
në koordinim të Myftiut të Meshihatit
të Bashkësisë Islame të Kroacisë,  dr.
Aziz Hasanoviç, dhe në shoqëri të Am-
basadorit të RMV në Kroaci, prof. dr.
Milaim Fetai.  

Qendra Islame në Sisak është në
ndërtim e sipër. Bëhet fjalë për një qen-
dër moderne, impresionuese dhe repre-
zentative, në të cilën besimtarët
myslimanë do të mund t’i kryejnë obli-
gimet e tyre fetare, thuhet në njoftimin
e BFI-së.  (28.09.2021)

“Ishte mahnitëse të shohësh Xhaminë
e Rijekës. Nuk kemi fjalë të shprehim
bukurinë e kësaj xhamie - qendre të
madhe kulturore, me të gjitha tiparet e
një qendre moderne, e financuar nga Ka-
tari”, ka komentuar Kryetari i Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV,
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
në statusin e tij në rrjetet sociale, njof-
tojnë nga BFI. 

Delegacioni është shoqëruar nga
Myftiu prof. dr. Aziz Hasanoviç dhe
Zv/Myftiu mr. Mevludin Arsllani, si dhe
nga Ambasadori i Republikës së Maqe-
donisë së Veriut në Kroaci, prof. dr. Mi-
laim Fetai.  Xhamia e Rijekës ka një
bukuri magjepse dhe me plot bindjen
mund të emërohet si një ndër xhamitë më
të bukura në rajon.

Sipas protokollit të Meshihatit të BI
të Kroacisë, delegacioni i lartë i Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV ka vizituar
edhe Mexhlisin e Pulës. Ishte një gëzim
i madh pritja madhështore e besimtarëve

të Qendrës Islame të Pulës nga imam
Esad ef. Jukan dhe haxhi Gazi Dehari. 

Akti i pritjes së fëmijëve të mësim-
besimit islam ishte befasia më e kën-
dshme. Ishin raste të paharruara nga
besimtarët, nga të gjitha nacionalitetet,
njoftojnë nga BFI.

Nuk harrohet pritja madhështore e
besimtarëve tanë nga Poreçi, në krye me
hoxhën e njohur Ismet ef. Ibishi, Krye-
tarin e Xhamisë, Haxhi Xheudetin, dhe
shumë besimtarë të tjerë. Në qytetin e
Poreçit jeton dhe vepron një numër i
madh i bashkatdhetarëve tanë.

Fillimisht, në emër të delegacionit
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
uroi blerjen e xhamisë dhe i mbështeti
aktivitetet e rregullta të këtij xhemati. Në
pritje të delegacionit ishte edhe Haxhi
Sefa, afarist i famshëm dhe shumë i suk-
sesshëm, si dhe Besim Aziri. Haxhi
Xheudeti, në shenjë respekti për vizitën,
shtroi një drekë solemne, njoftojnë nga
BFI. (28.09.2021)

Kudo mirëpritje

Čestitamo vam 28 Septembar, Međunarodni Dan Bošnjaka.
Velika mi je čast i zadovoljstvo da na ovaj dan svima bošnjacima u Republiku

Sjeverne Makedonije i bilo gdje u svijetu gdje žive Bošnjaci, da vam čestitam 28 Sep-
tembar – Međunarodni Dan Bošnjaka.

Sa poštovanjem!
---------------- 
Urime për 28 Shtator, Dita Ndërkombëtare e Boshnjakëve.
Nder dhe kënaqësi të madhe kam që në këtë ditë të gjithë boshnjakëve në Repu-

blikën e Maqedonisë së Veriut dhe kudo që jetojnë nëpër botë t’u uroj 28 Shtatorin –
Ditën Ndërkombëtare të Boshnjakëve.

Me respekt,
Reis’ul-Ulema i BFI të RMV,
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
(Në faqen e vet në Facebook, më 28.09.2021, Kryetari i BFI të RMV ka shkruar:

Uroj përzemërsisht këtë ditë të madhe,  duke ju dëshiruar ngritje në të gjitha sferat,
për një ardhmëri më të ndritshme dhe më të lumtur. Zoti ju bekoftë.)

Urime boshnjakëve për 28 Shtator
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Një delegacion i lartë i Bashkësisë Fe-
tare Islame të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, i udhëhequr nga Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, nga data 30 shtator deri në datën
3 tetor, 2021,  ka vizituar Republikën e
Turqisë.  Më 1 tetor delegacioni ka marrë
pjesë në Takimin e Liderëve Myslimanë
në Edrene, në aktivitetin tradicional të Di-
janetit të Republikës së Turqisë, i cili
udhëhiqet nga Kryetari prof. dr. Ali Er-
bash, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Manifestimi ka pasur një program të
ngjeshur: Simpozium mbi rolin e xhamisë
dhe të imamit në jetën fetare-islame në
Ballkan dhe më gjerë; dua dhe promovim
të një numri të madh të hafëzëve nga
Edreneja; dhe, në panelin e fundit, një
takim konsultativ të të gjitha Bashkësive
Islame të Ballkanit, ku u bisedua për
zhvillimin e jetës fetare dhe sfidat me të
cilat ballafaqohen myslimanët e këtij nën-
qielli. 

Reis’ul-Ulemanë e shoqëruan: Sekre-
tari i Përgjithshëm i BFI-së h. Irsal ef. Ja-
kupi, Myftiu i Shkupit dr. Qenan ef.

Ismaili, Myftiu i Kumanovës h. Abedin
ef. Imeri, Myftiu i Gostivarit h. Sabahu-
din ef. Zendeli, Myftiu i Kërçovës h.
Qamil ef. Rushiti dhe Udhëheqësi i Sek-
torit për Marrëdhënie me Republikën e
Turqisë prof. Nizam Reshit.

Gjatë takimeve me udhëheqës dhe
përfaqësues të lartë të Bashkësive Islame
të rajonit delegacioni i BFI kishte mundë-
sinë që të njihej me përvojat e vendeve të
ndryshme të Ballkanit dhe të diskutojnë
rreth problemeve eventuale të kohës. 

Po ashtu, delegacioni i BFI-së e fali
namazin e xhumasë në Xhaminë e njohur
Selimije, e cila është një nga veprat më
madhështore të kulturës osmane në rajon.
Më pas kishte rastin që të vizitojë edhe
vepra të tjera kulturo-fetare në Republi-
kën e Turqisë. 

Vlen të theksohet mikpritja dhe
ngrohtësia e nikoqirëve-kishin organizuar
një pritje të nivelit të lartë, e cila meriton
çdo lëvdatë, thuhet në njoftimin e BFI-së.
(5.10.2021)

Bisedohet përfundimi 
i Xhamisë së Tophanës
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-

Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, më 5 tetor, 2021, menjëherë
pas kthimit nga vizita zyrtare e delegacionit të lartë të BFI në
Republikën e Turqisë, priti në Kabinetin e tij Atasheun për çë-
shtje fetare pranë Ambasadës së Turqisë në Shkup, z. Mustafa
Mesten, i shoqëruar nga z. Mustafa Tarik Koxha dhe z. Me-
dadin Limani, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Fillimisht Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu i njoftoi
mysafirët me përshtypjet e vizitës në Republikën e Turqisë dhe
bisedat që kishte me udhëheqësit e Bashkësive Islame të rajo-
nit, e në veçanti me Kreun e Dijanetit dr. Ali Erbash.

Më pas, bashkë me mysafirët, diskutuan në detaje për pla-
net për vazhdimin e punëve në xhaminë e re në lagjen To-
phanë të Shkupit, e cila është duke shkuar drejt përfundimit
dhe e cila, së bashku me ambientet shoqëruese administrative,
do të jetë një nga xhamitë më të mëdha jo vetëm në Qytetin e
Shkupit, por edhe në tërë vendin tonë, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Vizitohet Republika e Turqisë

“Një vizitë rasti nga dy aktivistët e mirënjohur nga fshati
Orizare e Velesit, z. Enver Kahtaloviç dhe Zenun Daciç.

Biseduam për shumë aktivitete në fshatin e njohur
boshnjak, në veçanti për iniciativën e xhamisë së re në

fshatin Orizare dhe u morëm vesh për bashkëpunim mes
vete”,  ka shkruar Kryetari i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef.

Fetahu, në profilin e tij në Facebook.  (7.10.2021)

Nga Imer Jusufi

Në prag të zgjedhjeve lokale de-
shëm të japim disa këshilla kura-
nore dhe hadithe për kandidatët

në listat zgjedhore, për votuesit dhe për
pushtetarët.

KËSHILLA PËR KANDIDATËT NË
LISTAT ZGJEDHORE:  Allahu (xh. sh.)
në ajetin 55 të sures Jusuf thotë:

„Ai (Jusufi) tha: ‘Më cakto mua
përgjegjës të depove të vendit; unë jam
besnik i ditur.’” (Jusuf: 55)

Kurani thekson katër karakteristika të
kandidatëve në listën zgjedhore. Nga ver-
seti kuranor shihen qartë motivet për kan-
didaturën dhe kompetencat e
kandidatëve.

Së pari, dëshira dhe përkushtimi i
qartë për angazhim, “më cakto”.

Së dyti, vetëdija dhe përgjegjësia se
ai duhet të kujdeset për të mirën e përba-
shkët të “banorëve në vend”.

Së treti, Jusufi (a. s.) i deklaron kom-
petencat e veta dhe thotë: “Unë jam be-
snik i ditur.”  Besnik (i ruajtur) do të thotë
i ndershëm, i besueshëm dhe përgjegjës
ndaj resurseve të vendit të tij. E kundërta
është se ai nuk është shpenzues. Ruajtja e
resurseve (burimeve) të vendit të tij është
brenga e tij, siç u tha në paragrafin e më-
parshëm.

E katërta. njohuria (dituria). Njohu-
ritë në menaxhimin e pronës publike janë
gjithashtu një kompetencë kryesore nga
kjo CV e Jusufit. Njohuritë e tij për sfidat
me të cilat ballafaqohet shoqëria. Rreth 7
vjet - begati të mëdha dhe më pas - 7 vjet
uri të madhe. Njohuria është si një kurorë
që vjen te dëshira e shprehur e një kandi-
dati për të luftuar për popullin. Kujdesi
dhe ndershmëria e tij do të dalin në pah
nëse ai ka njohuritë e nevojshme. Kjo
është arsyeja pse këto katër karakteristika
kuranore janë jashtëzakonisht të rëndësi-
shme.

KËSHILLA PËR VOTUESIT
,,Allahu ju urdhëron që t’u jepni

amanetin të zotëve të tyre dhe kur të
gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të

drejtë mes njerëzve. Sa e mirë është
kjo që ju këshillon. Allahu dëgjon dhe
sheh si veproni.” (Jusuf: 58)

Ky verset kuranor urdhëron një grup,
ose elektoratin, që zgjedh një person të
veçantë për një pozicion të rëndësishëm.
Në rastin tonë, është populli ai që i zgjedh
ata që janë të denjë për rolin për të cilin
janë zgjedhur. Vetë përzgjedhja midis
disa kandidatëve, vetë zgjedhja e kandi-
datëve, është një lloj gjykate dhe gjykimi:
ky është i mirë, i dyti është më i mirë, i
treti është më i miri. Dhe, në këtë gjyq
duhet gjykuar drejt. Të themi të drejtën.
Informohuni mirë dhe njihuni me kandi-
datët sipas rekomandimeve të cituara
vetëm në ajetin 55 të sures Jusuf.

KËSHILLA DREJTUESVE DHE
UDHËHEQËSVE TË ZGJEDHUR: Kër-
kohet ndërgjegjësim për Zotin. Allahu
(xh. sh.) në ajetin 107 të sures Bekare
thotë:

“A nuk e ke ditur se vetëm Allahut
i takon sundimi i qiejve e i tokës dhe
se, pos Allahut, nuk keni as mbrojtës,
as ndihmëtar.“ (El-Bekare: 107)

Udhëheqësit duhet ta dinë se pushteti
absolut është vetëm tek Allahu (xh. sh.).
Pushteti i pjesshëm i kësaj bote është
dhurata e Tij për kë të dojë Ai.  Në Kuran
thuhet:

Thuaj: “O Allah, Sundues i çdo
sendi, Ti ia jep pushtetin atij që do, Ti
ia heq prej dore pushtetin atij që do

dhe e përul atë që do, e lartëson atë që
do.  Çdo e mirë është në dorën Tënde.
Vërtet, Ti ke mundësi për çdo gjë!”
(Ali Imran: 26)

Nga udhëheqësi kërkohet që të jetë
me përgjegjësi ndaj njerëzve, të ketë vë-
mendjen dhe të mos jetë arrogant. Në
Kuran thuhet:

,,...andaj,  ti falua atyre dhe kërko
ndjesë për ta. Dhe, konsultohu me ta
në të gjitha çështjet.  E, kur të vendo-
sësh, atëherë mbështetu tek Allahu, se
Allahu i do ata që mbështeten.“ (Ali
Imran: 159)

Një nga sahabët e virtytshëm, Ibn
Mes’ud, thotë: “Ndonjëherë një njeri dë-
shiron një pozitë udhëheqëse, ose sukses
në tregti, kështu që Allahu e kujton atë në
qiellin e shtatë dhe i thotë melaqes: ‘Lar-
gojeni atë prej tij (mos ia mundësoni ta
arrij atë), sepse nëse e bëj më të lehtë për
të që ta arrijë këtë, kjo është arsyeja pse
ai do të shkojë në xhehenem.’ Atëherë ai
fillon të mendojë se kush ia bëri atë që të
mos e arrijë atë pozitë, ndërsa vetë Al-
lahu (xh. sh.) ia pamundësoi atë.“ (Ebu
Davud)

I lutem Allahut (xh. sh.) që t’i pra-
nojmë këto këshilla dhe të marrim
mësim. 

Amin! (2.10.2021)
(Autori është nga Radusha, 

Shkup; është imam, hatib dhe 
mualim në Kërçovë)

Këshilla kuranore 
dhe hadithe për votim
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Të nderuar besimtarë, shtetas me të
drejtë vote.

Zgjedhjet e ndershme dhe të lira janë
obligim ndaj elektoratit të RMV, ndaj
imazhit të shtetit tonë, ndaj miqve tanë
dhe ndaj ndërtimit të ardhmërisë së ven-
dit tonë. Andaj, Bashkësia Fetare Islame
e Republikës së Maqedonisë së Veriut
bën thirrje për zgjedhje të qeta, të lira
dhe të ndershme.

Të dielën, më 17 tetor 2021, e kemi
për obligim që nëpërmjet votës dhe sjel-
ljes sonë të japim kontributin në ngritjen
e nivelit demokratik dhe në organizimin
e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme,  të
cilat janë parakusht për ardhmërinë e
Maqedonisë së Veriut. 

Bashkësia Fetare Islame e RMV, si

institucion i kultivimit të vlerave fetare,
ka për obligim të inspirojë anëtarësinë -
elektoratin që nëpërmjet votës së lirë ta
shprehë vullnetin e vet dhe vetë të ven-
dosë mbi ardhmërinë e vet e të vendba-
nimit të tyre për periudhën e ardhshme
katërvjeçare. 

Zgjedhjet dhe vota janë e drejtë qy-
tetare e çdo individi, nëpërmjet të cilave
e shpreh vullnetin e vet çdonjëri. 

Andaj, ju ftojmë, të gjithë besimtarët
dhe nëpunësit fetarë, që pjesëmarrja juaj
në procesin zgjedhor të jetë e qetë dhe e
ndershme dhe në mënyrë masive ta
shfrytëzoni këtë të drejtë, nëpërmjet së
cilës do ta shprehni vullnetin tuaj, sepse,
në fund të fundit, vota nuk është vetëm
shprehje e vullnetit tuaj, por edhe e fu-

qisë tuaj.
Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-

Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
(14.10.2021)

Reagim
Bashkësia Fetare

Islame e Republikës së
Maqedonisë së Veriut
ashpër e dënon keqpërdo-
rimin e ezanit dhe të na-
mazit për qëllime politike.

Dje, para Qeverisë,
ishim dëshmitarë të një
mitingu politik, ku u keq-
përdorën ritet fetare islame
dhe pati tallje me ezanin
dhe me namazin për përfi-
time politike.

Mbetemi me shpresë
se veprime të tilla primi-
tive – duke keqpërdorur
fenë, nuk do të përsëriten
në të ardhmen. 

Shërbimi për Infor-
mim i BFI të RMV

(15.10.2021)

Siç është raportuar, më 14 tetor, 2021, para
objektit të Qeverisë në Shkup, ka pasur një or-
ganizim për, kinse, falje të namazit me si-
xhade nga dhjetëra persona të përkatësisë
etnike rome, në krye me kandidatin për Krye-
tar të Shutkës nga radhët e partisë Levica,
Tefik Mahmut.

Levica është një nga organizatat më po-
puliste në vendin tonë. Në zgjedhjet e kaluara
ajo kërkonte vota për uljen e zërit të ezanit në
minaret e xhamive në Maqedoni, ndërsa tani

tallet edhe me namazin. Kjo parti është e njo-
hur për manifestime dhe organizime të ndry-
shme provokuese veçanërisht ndaj
shqiptarëve dhe myslimanëve. Gjithmonë ka
qenë kundër dygjuhësisë, kundër Islamit, kun-
dër shqiptarëve dhe kështu edhe do të va-
zhdojë të veprojë, shkruan Zhurnal
(zhurnal.mk).

Nga zhvillimi para Qeverisë ka pasur edhe
transmetim të drejtpërdrejtë, me video, nga
Resat Sokol në Facebook.

Apel për zgjedhje të qeta, 
të lira dhe demokratike

Tallje me namazin 
dhe me ezanin

Më 29 shtator, 2021, u mbajt video-
konferenca në të cilën u diskutuan gjetjet
kryesore të Analizës krahasuese dhe reko-
mandimet për organizatat fetare  dhe jofi-
timprurëse në RMV dhe sistemin për
luftimin e financimit të terrorizmit/pastri-
mit të parave, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Nevoja për kryerjen e analizës doli nga
Vlerësimi i rrezikut të financimit të terro-
rizmit për organizatat jofitimprurëse, për
të cilin qëllim u krijua një grup pune për të
kryer një vlerësim të rrezikut në sektorin
jofitimprurës të financimit të terrorizmit,
të udhëhequr nga Njësia e Inteligjencës Fi-
nanciare të RMV, ku pjesëmarrësit krye-
sorë morën pjesë, përfshi organizatat
jofitimprurëse nga RMV, Komisioni për
Marrëdhëniet me Bashkësitë Fetare dhe
Grupet Religjioze të RMV dhe të tjera. 

Vetë analiza krahasuese është e para e
këtij lloji dhe kështu Republika e Maqe-
donisë së Veriut ka mundësinë të bëhet
lider në rajon dhe më gjerë, sepse rezulta-
tet janë të rëndësishme për të gjithë akto-

rët. Aktivitetet janë gjithashtu vendimtare
për vlerësimin e ardhshëm të gjendjes.

Qëllimi kryesor i Konferencës ishte që
të mundësojë palët e interesuara përmes
një procesi konsultativ të përfshihen në
përcaktimin e gjetjeve kryesore të anali-
zës, ku u hap një dialog në të cilin u për-
caktuan përfundimet që u morën parasysh
gjatë analizës.

Në këtë konferencë mr. Mustafa Dauti,
Drejtor i Sektorit për Çështje të Jashtme
pranë BFI-së, gjatë paraqitjes së tij shpje-
goi funksionin e BFI-së, punën e palo-
dhshme, angazhimin e saj në luftën kundër
ekstremizmit të dhunshëm dhe radikaliz-
mit, si dhe financimet e dyshimta me të
cilat financohet terrorizmi. Gjithashtu, u
përmend që BFI financohet pastër e që
është institucion dhe bashkësi e fuqishme
dhe kushtetuese, ka burimet e saj të pastra
që vetëmenaxhohet. Në këtë takim u kër-
kua edhe një herë që BFI-në duhet ta fi-
nancojë shteti,  ashtu siç financohen
shumë bashkësi të tjera të rajonit dhe të

Evropës. Po ashtu, u fol edhe për shumë
çështje me rëndësi që kanë të bëjnë me
BFI-në, si dhe akreditimin e Medresesë,
me ç’rast u tha se bisedimet me Qeverinë
vazhdojnë të zhvillohen në këtë drejtim
nga Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, kështu që BFI pret
përgjigje pozitive. 

Në Konferencë paraqitje të tyre kishin
edhe z. Bllazo Trendafilov, Drejtor i Zyrës
së Inteligjencës Financiare të Republikës
së Maqedonisë së Veriut; znj. Nikica Ku-
sinikova, Drejtore Ekzekutive e Connect;
znj. Marina Kovaçiç, Koordinatore Rajo-
nale për Ballkanin Perëndimor (GIZ etj.);
dhe znj. Marija Dimitrovska, Menaxhere e
projektit DESO.

Ky takim u realizua nga organizata
Konekt (Connect) dhe Programi i Shoqë-
risë Gjermane për Bashkëpunim Ndër-
kombëtar (GIZ) për shtypjen e rrjedhave
të paligjshme financiare dhe Ministria e
Punëve të Jashtme të Norvegjisë, thuhet
në njoftimin e BFI-së.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) organizoi më 21
tetor, 2021, në Tiranë, konferencën rajonale "Rimendimi i tole-
rancës fetare midis partnerëve të Ballkanit Perëndimor". Kjo
konferencë u mbajt në kuadër të nismës “Drejt një dialogu më
të madh ndërkulturor, ndërbesimor dhe ndërfetar në Ballkanin
Perëndimor”, mundësuar dhe mbështetur nga organizata DRA,
Civic Solidarity Platform dhe Zyra Federale e Jashtme e Repu-
blikës Federale të Gjermanisë, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Në këtë konferencë të pranishëm ishin përfaqësues të Ba-
shkësive Fetare nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Nga BFI
i pranishëm ishte mr. Mustafa Dauti,  Drejtor i Sektorit për Mar-
rëdhënie me Jashtë.  Në paraqitjen e tij ef. Dauti përmendi rolin
dhe kontributin e BFI-së në ruajtjen e tolerancës, të mirëkupti-
mit dhe të dialogut ndërfetar dhe ndëretnik, masat e ndërmarra
për parandalimin e radikalizmit dhe të ekstremizmit të dhun-
shëm dhe paraqiti edhe sfidat me të cilat përballet BFI.

Të pranishëm ishin partnerë të shoqërisë civile në rajon, për-
faqësues akademikë, si dhe përfaqësues të medias - si një aktor
kyç, kontribues në promovimin e paqes, të sigurisë dhe të rrit-
jes së tolerancës së ndërsjellë fetare. Pjesëmarrësit diskutuan
pikëpamjet dhe opinionet e tyre mbi situatën dhe nivelin e re-
spektimit të lirisë fetare dhe të dialogut ndërkulturor, bashkë-

punimin ndërbesimor dhe ndërfetar midis vendeve të rajonit.
Me këtë konferencë KSHH synon të kontribuojë në promo-

vimin e paqes përmes dialogut ndërbesimor dhe ndërfetar në
Ballkanin Perëndimor, duke shkëmbyer jo vetëm opinione dhe
përvoja midis pjesëmarrësve, përfaqësues të feve të ndryshme,
por edhe duke dhënë  mesazhe dhe rekomandime mbi temat e
diskutuara.

Në Konferencë fjalë përshëndetëse paraqitën z. Bujar Spa-
hiu, Kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë; Shkëlqesia
e Tij Mons. George Frendo O.P., Arqipeshkv Metropolitan i Ar-
qidioqezës Tiranë-Durrës; Atë Grigor Pelushi, Kisha Ortodokse
Autoqefale e Shqipërisë; z. Haxhi Dede Edmond Brahimaj,
Kryegjysh Botëror i Bektashinjve; Pastor Ylli Doçi, Kryetar i
Vëllazërisë Ungjillore të Shqipërisë; Shkëlqesia e Tij, Amba-
sador Reinout Vos, Ambasada Holandeze, Shqipëri; z. Kujtim
Çashku, anëtar i Asamblesë së Përgjithshme, Komiteti Shqiptar
i Helsinkit; Mrs. Syuzanna Galstyan, përfaqësuese, DRA-
Deutsch-Russischer Austausch e.V.; znj. Marcela Rilovic, me-
naxhere komunikimi, Komiteti Holandez etj., thuhet në
njoftimin e BFI-së. 

Debat për luftimin e financimit 
të terrorizmit

Konferencë për
“rimendimin e

tolerancës fetare”



Më 2 tetor, 2021, një delegacion i Ba-
shkësisë Fetare Islame, i përbërë nga
Myftiu i Shtipit mr. Nasir ef. Rexhepi,
Myftiu i Tetovës prof. dr. Qani ef. Ne-
simi, Shefi i Kabinetit të           Reis’ul-
Ulemasë dr. Abdylqerim Iseni, Drejtori i
Sektorit për Kulturë Musanif ef. Rufati,
Shefi i Kabinetit të Myftiut të Tetovës
mr. Xhemil Sadiku dhe Xhelal Memeti,
me sugjerim të Kryetarit të BFI, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, mori
pjesë në ceremoninë e duasë së 10 hafë-
zllarëve në Shkodër, thuhet në njoftimin
e BFI-së.

Meqë Kryetari i BFI, i shoqëruar nga
disa myftinj ishte në vizitë zyrtare në
Turqi, delegacioni udhëtoi në këtë cere-
moni nën udhëheqjen e Myftiut të Shti-
pit.

Në këtë manifestim, të organizuar
nga Shoqata Istanbul, me qendër në
Shkodër, e cila funksionon me mbështet-
jen e Fondacionit Hudayi në Stamboll, u

promovuan dhe u bë duaja e hifzit të gje-
neratës së dytë të hafëzëve të diplomuar
në Shkollën e Kuranit në Shkodër, e ad-
ministruar dhe e financuar nga kjo sho-
qatë.

Në këtë ceremoni, në emër të Rei-
s’ul-Ulemasë të BFI-së, të pranishmit
nga Turqia, Maqedoni e Veriut, Kosova,
Shqipëria dhe Mali i Zi i përshëndeti
Myftiu i Tetovës prof. dr. Qani Nesimi. 

Pas ceremonisë, delegacioni i BFI-së,

i shoqëruar nga nikoqiri, Drejtori i Sho-
qatës Istanbul, z. Ridvan Seferaj dhe Ko-
ordinatori i Hudayi Vakfit për Ballkan z.
Rafet Bilaç, e vizituan godinën e medre-
sesë së vajzave “Haxhi Sheh Shamia”,
qendrën e Kuranit për meshkuj dhe qen-
drën e Kuranit për femra, ku nga afër u
informuan për veprimtarinë, metodën
dhe aktivitetet e bujshme të këtyre insti-
tucioneve arsimore, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Një delegacion i BFI-së qëndroi në Shkodër
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Në periudhën 24-26 shtator, 2021, në
Korçë (Shqipëri) u mbajt Konferenca
Ndërkombëtare me titull “Mësimi i
shkencave shoqërore dhe humane në me-
dresetë e Ballkanit”. Konferenca është
organizuar nga Instituti i Mendimit dhe
Civilizimit Islam të Shqipërisë dhe Cen-
tar za Napredne Studije të Sarajevës, në
bashkëpunim me Institutin Ndërkombë-
tar të Mendimit Islam. Nga Fakulteti i
Shkencave Islame në Shkup kanë qenë
dy përfaqësues: dr. Naser Ramadani dhe
dr. Ziber Lata.

Në këtë konferencë, ka njoftuar
“Hënën e Re” dr. Naser Ramadani,
morën pjesë afër tridhjetë referues nga
vende të ndryshme: Shqipëria, Naqedo-
nia e Veriut, Kosova, Bosnjë e Hercego-
vina dhe Mali i Zi. Maqedonia e Veriut u
përfaqësua nga gjashtë hulumtues, prej të
cilëve dy përfaqësuan Fakultetin e
Shkencave Islame në Shkup. 

Dr. Naser Ramadani është paraqitur
me temën “Lënda e pedagogjisë në Me-
dresenë Isa Beu në Shkup, në të kaluarën
dhe sot”. Aty ai ka folur për historinë e
lëndës së pedagogjisë, për përfshirjen e
saj në Medresenë Isa Beu gjatë gjithë
zhvillimit të kësaj shkolle të mesme
islame në Shkup. 

Pjesëmarrësi tjetër nga FSHI, dr.
Ziber Lata,  është paraqitur me temën

“Lëndët humane në medrese mes konser-
vatorizmit dhe modernizimit”. Këtu traj-
tova, thotë ai në një deklaratë për HeR,
në formë të detajuar pjesëmarrjen e lën-
dëve humane nëpër programet e medre-
seve qysh në periudhën e hershme
osmane, pastaj periudhën post-osmane
dhe në fund për praninë e këtyre lëndëve
në medresetë bashkëkohore.  

Krahas këtyre problemeve didaktiko-
pedagogjike, theksin e vura mbi proble-
min e ekuilibrit mes lëndëve fetare dhe
atyre humane e shoqërore, ku disa me-
drese kanë mbetur të pareformuara dhe
disa të tjera janë reformuar, duke e hum-
bur mëvetësinë identitare. 

Në fund të trajtesës jam fokusuar te
thelbi i problemit të medreseve, përkatë-
sisht te mungesa e një paradigme  kultu-
rore-islame mbarëshqiptare, e cila pastaj
do të mbajë edhe ekuilibrin funksional
dhe përmbajtjesor të medreseve, pavarë-
sisht sfidave dhe dallgëve ideologjike. 

Pra, para së gjithash duhet zhvilluar
koncepti kulturor-islam shqiptar dhe pa-
staj do të jenë edhe medresetë të qën-
drueshme dhe funksionale, ka thënë, veç
tjerash, dr. Ziber Lata nga FSHI në kon-
ferencën ndërkombëtare “Mësimi i
shkencave shoqërore dhe humane në me-
dresetë e Ballkanit”, të mbajtur më 24-26
shtator në Korçë. (HeR/desk)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, më 20 tetor, 2021, priti në një
takim zyrtar Ambasadorin e Egjiptit në
Sofje, z. Khalid Ibrahim Emara.  Amba-
sada e Egjiptit në Sofje mbulon edhe Ma-
qedoninë e Veriut, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Fillimisht, Kreu i BFI-së i dëshiroi
mirëseardhje Shkëlqesisë së Tij, z. Kha-
lid Ibrahim Emara dhe i dëshiroi suksese
në punën që bën, ndërsa më pas e njoftoi
me funksionimin e Bashkësisë Fetare
Islame dhe të organeve e të institucioneve
të saj edukativo-arsimore,  siç janë Me-
dreseja Isa Beu dhe Fakulteti i Shkencave
Islame. Ai po ashtu e njoftoi Ambasado-
rin me projektet që janë në zhvillim e
sipër, si dhe me projektet që planifikohen

të realizohen në të ardhmen.
Nga ana e tij, Ambasadori Emara fa-

lënderoi Reis’ul-Ulemanë për mikpritjen
e ngrohtë dhe e vlerësoi lart punën dhe
funksionimin e BFI nën udhëheqjen e h.
hfz. Shaqir ef. Fetahut, si dhe i dëshiroi
shëndet e shumë suksese në realizimin e

aspiratave në të ardhmen. Ai po ashtu i
uroi mbarësi në punë institucionit fetar
islam të RMV.

Më pas, të dyja palët biseduan për ba-
shkëpunimin e ndërsjellë dhe për çështje
të ndryshme që kanë të bëjnë me të dyja
palët.

Më 29 shtator, 2021, Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, priti
Drejtorin e Komisionit për Marrëdhënie

me Bashkësitë Fetare dhe me Grupet Re-
ligjioze të RMV, z. Darijan Sotirovski,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Me këtë rast, Reis’ul-Ulema h. hfz.

Shaqir ef. Fetahu dhe z. Sotirovski di-
skutuan për shumë çështje, të cilat e tan-
gojnë Bashkësinë Fetare Islame, siç janë:
Ligji për Kishën, Bashkësitë Fetare dhe
Grupet Religjioze, e veçanërisht për akre-
ditimin e Medresesë Isa Beu dhe fatin e
dhjetëra nxënësve, të cilët presin para
dyerve të universiteteve.

Në këtë takim Reis’ul-Ulemanë e
shoqëronin: Sekretari i Përgjithshëm i
BFI h. Irsal ef. Jakupi, Shefi i Kabinetit
dr. Abdylqerim Iseni dhe Drejtori i Sek-
torit të Vakëfit Driton Dikena.

Të dyja palët ranë dakord për një in-
tensifikim të komunikimit dhe bashkëpu-
nimit të ndërsjellë për tejkalimin e
pengesave të mundshme, thuhet në njof-
timin e BFI-së.

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, më 6 tetor, 2021, priti në një vi-
zitë imamin e mirënjohur në Kasel të
Gjermanisë, h. Shaban ef. Mehmeti, i cili
mbi tridhjetë vjet ia ka kushtuar shpjegi-
mit të Islamit dhe në mënyrën më të mirë
e të palodhshme ka kontribuar në orga-
nizimin e jetës fetare-islame të bashkat-
dhetarëve tanë, të cilët janë me qëndrim
dhe punë në këtë vend të Evropës, thu-
het në njoftimin e BFI-së. 

Shaban ef. Memeti kaloi nëpër
shumë sfida për të arritur një organizim
të mirëfilltë. Angazhimi i tij i palo-
dhshëm mbeti inspirim edhe për qytetet
tjera, meqenëse ndikoi shumë në hapjen
e qendrave të ndryshme në tërë Gjerma-
ninë. 

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu dhe Imam ef. Mehmeti biseduan për
shumë çështje që kanë të bëjnë me vlerat
islame në Perëndim, si dhe për pozicio-
nimin e myslimanëve në Evropë. 

Efendi Mehmeti ka qenë gjithmonë
në shërbim të Zotit, të Kombit dhe të nje-
riut në përgjithësi. Për punën e madhe në
ngritjen fetare-islame dhe kombëtare të
bashkatdhetarëve tanë në Evropë, Krye-
tari i Bashkësisë Fetare Islame, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i ndau
Mirënjohje për kontributin e tij të madh. 

Gjatë pritjes, Reis’ul-Ulemanë e sho-
qëronte dr. Selver ef. Xhemaili, Drejtor i
Sektorit për Diasporë në Rijasetin e BFI,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Konferencë për mësimin në medrese në Korçë

Nderohet Imami i Kasselit

Darijan Sotirovski në BFI

Ambasadori i Egjiptit viziton BFI-në
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Allahu i madhërishëm kur e paraqet 
Kiametin thotë se      “nuk ka 
dyshim në të”. Në gjuhën arabe për dy-
shimin ka disa fjalë, por më të zëshmet 
janë këto:   shekkun dhe   rejbun. 
Në përdorim të përgjithshëm, ato janë 
sinonime, por nëse shihen më hollësisht, 
atëherë dalin me këto dallime:  

   shekkun është vetëm 
dyshim, kurse   rejbun është dyshim 
me akuzë apo me shpifje;1  

   rejbun flet për dyshim që 
ka defekt dhe pak bindje;2 

   rejbun është dyshim që 
ngjall shqetësim dhe trazim shpirtëror;3 

   rejbun është ndjesia e parë 
e dyshimit, pra është më shumë punë 
shpirtërore, kurse   shekk është mëdy-
shja mes dy gjërave, dhe kryesisht është 
problem i arsyes. 

 Fjala   shekkun ka ardhur 15 
herë në 11 sure, d.m.th. të dy numrat 
janë tek, kurse fjala   rejbun ka 
ardhur 36 herë në 26 sure, d.m.th. është 
numër çift. Nga kjo kuptojmë se fjala 
  shekkun është vetëm “teke”, me një 
kuptim (dyshim mes dy gjërave), kurse 
fjala   rejbun ka çdoherë kuptime çift 
(dyshim dhe një kuptim shtesë).4 

Pra, kjo tregon se fjala   shekkun 
është më e përgjithshme, kurse fjala   
rejbun më e veçantë, sepse çdoherë, 
paralelisht me kuptimin e përgjithshëm, 

përmban edhe një kuptim shpirtëror 
(akuzë, pikëllim, hutim, përgënjeshtrim 
etj.). Përveç kuptimeve paraprake që i 
treguam për fjalën   rejbun, shihet se 
para saj ka ardhur pjesëza mohuese e 
llojit      , e cila kur vjen para një 
fjale, mohon gjithë llojin e asaj vetie.  

 
PA DYSHIMIN EDHE MË TË 

VOGËL 
 
Tani, nga krejt kjo që u tha për 

fjalën   rejbun, pjesën e ajetit   
       “dhe se Kiameti, nuk ka 

dyshim në të”, e kuptojmë kështu: 
Allahu (xh. sh.) për kiametin e 
përjashton edhe dyshimin më të vogël 
dashakeqës që mund të fillojë të 
pëshpëritë në zemrën e njeriut dhe i cili 
ngjall shqetësim apo huti në shpirtin e 
tij. Pra, në këtë formë Allahu i madhë-
rishëm maksimalisht përjashton çdo lloj 
dyshimi që mund të lind për Kiametin.  

Krijuesi i Gjithësisë (xh. sh.) tregon 
se çfarë besimi duhet pasur besimtarët 
tek kiameti dhe ringjallja. Kështu që, 
kur ne të kemi një besim kaq të 
paluhatshëm dhe të çiltër tek kiameti, 
atëherë do të përjetojmë kënaqësinë e 
besimit dhe do ta shmangim pikëllimin 
dhe hutinë. Shpeshherë rejbi shfaqet 
edhe si oponencë e takvallëkut. Tani 
shtrohet pyetja retorike: si është mundur 

që një besimtar ta lexojë këtë ajet dhe 
në anën tjetër të ketë shpirt të trazuar, të 
luhatshëm dhe të pavendosur?! Nuk i 
takon një besimtari që e lexon shprehjen 

     la rejbe fiha që të kultivojë ide 
të këqija, të lejojë që në zemrën e tij të 
gjejnë hapësirë veset e liga apo të jetojë 
i trishtuar. 

Fraza      la rejbe në krejt Kura-
nin përdoret vetëm për tri gjëra shumë 
të rëndësishme: për Kuranin, për Kia-
etin dhe për vdekjen. Kjo nuk është e 
rastësishme, sepse nëse besimtari beson 
në këtë mënyrë kaq transparente dhe të 
çiltër, atëherë do të jetë në gjendje të 
mbajë ekuilibrin e çdo gjëje tjetër. Nëse 
në njërën nga këto tri shfaqet sadopak 
një pëshpërimë e vogël (rejbun), atëherë 
prishet mozaiku i besimit të sinqertë dhe 
turbullohet oqeani i kthjellët i zemrës së 
besimtarit. Besimi i Kuranit pa rejb ta 
bën atë kushtetutë të jetës, besimi i 
vdekjes pa rejb ta mban ekuilibrin e 
jetës dhe besimi i Kiametit pa rejb të jep 
fuqi për ballafaqim me çdo sfide në jetë.  

I Gjithëdijshmi (xh. sh.) pasi tregoi 
se premtimi i Tij është hak, se në kiamet 
nuk ka aspak dyshim, madje duke sjellë 
dhe prova të gjalla për këtë, menjëherë 
vjen në shprehje diskutimi me kacafytje, 
ku thotë          “Kur 
polemizonin mes vete çështjen e tyre.” 
Disa komentues thonë se ky diskutim 

është bërë para se Allahu t’i zgjojë 
djelmoshat, kurse disa të tjerë mendojnë 
se ky diskutim është bërë në momentin 
kur i gjithë populli,  bashkë me parinë, 
shkuan për ta parë mrekullinë e zgjimit 
të tyre, apo ndoshta përfshihen të dy 
kuptimet. Sidoqoftë, nëse shikohen me 
vëmendje kuptimet e pjesshme të këtij 

ajeti, të cilat janë renditur si një mozaik 
shumëfigurësh, atëherë me të drejtë do 
të shtrojmë pyetje: përse përmendet 
diskutimi apo kacafytja menjëherë pasi 
Allahu flet bindshëm për gjëra të mëdha 
si: premtimi i Zotit dhe ringjallja, dhe 
pasi përjashton çdo lloj dyshimi? Kjo 
tregon se sado të jenë të dokumentuara 

dhe të qarta gjërat, përsëri diskutimi dhe 
mospajtimi nga një pjesë e njerëzve 
është i pranishëm. Kështu që, në çdo 
aktivitet tonin në jetë, sado të drejtë dhe 
të qartë të jemi, përsëri mendimi ndry-
she do të jetë aty. Pikërisht atëherë kur 
Zoti tha      “Nuk ka asnjë lloj 
dyshimi”, erdhi në shprehje folja 

Përjashtohet çdo lloj 
dyshimi për Kiametin

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF 
(A JETI 21/PËRMBYLLJE)

Besimi i Kuranit pa rejb (“pëshpërimë”) ta bën atë kushtetutë të jetës, besimi i vdekjes pa
rejb ta mban ekuilibrin e jetës dhe besimi i Kiametit pa rejb të jep fuqi për ballafaqim me

çdo sfidë në jetë.

Shkruan:  Dr. Ziber Lata
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  “diskutojnë”. Për ta kuptuar më 
mirë, le t’i hedhim një vështrim 
historisë së zbritjes së Kuranit dhe 
misionit të Muhamedit (a. s.): edhe pse 
këto u përmbushën pa pikën më të vogël 
të dyshimit dhe në formën më të 
përkryer, përsëri kishte njerëz që i 
kundërshtonin, i luftonin apo mendonin 
ndryshe.  

Po ashtu, nga ky ajet kuptojmë se 
njerëzit që nuk i besojnë këto të vërteta 
të mëdha pa rejb, atëherë do të bien pre 
e diskutimeve jopërfituese.  

Ajo që bie në sy në këtë diskutim 
është zënka verbale mes tyre. Pra, 
shfaqja e qëndrimeve vetjake ishte më e 
rëndësishme sesa diskutimi i çështjes së 
djelmoshave, prandaj Allahu (xh. sh.) 
thotë:  “Diskutonin mes vete çështjen e 
tyre” e jo “Diskutonin çështjen e tyre 
mes vete”. Allahu (xh. sh.) çështjen e 
tyre e përmend në fund, për faktin se 
puna e tyre ishte e qartë dhe nuk 
kërkonte të jetë në qendër të vëmendjes 
së njerëzve. 

 
MENDËSIA E NJERËZVE 

INJORANTË 
 
Pjesa e ajetit “Ndërtojuni një 

ndërtim (monument)!” Zoti i njeh më 
mirë. Ata që fituan në çështjen e tyre, 
thanë: ‘Le të bëjmë pranë një faltore!’” 
tregon se sa e papërmbajtur është natyra 
njerëzore në kalimin e kufijve dhe në 
shenjtërimin e gjërave. Kjo tregon 
mendësinë e njerëzve injorantë, të cilët 
kur shajnë dhe kur lavdërojnë, çdoherë e 
teprojnë dhe kalojnë në ekstrem. Kur e 
panë se çfarë ka ndodhur me djelm-
oshat, nuk ditën të përmbahen dhe ta 
falënderojnë Zotin të përmbajtur, por 
kërkuan t’u ndërtojnë tempuj apo 
faltore. Pra, kjo pjesë e ajetit na mëson 
të jemi të përmbajtur dhe të sillemi 
brenda kufijve si me të këqijtë,  ashtu 
edhe me të mirët. 

Siç duket në këtë pjesë të ajetit, gjatë 
diskutimit, një pjesë e njerëzve kanë 
kërkuar të ngrihej një ndërtim pranë 
tyre, e pacaktuar se çfarë nënkuptohet 
me fjalën ndërtim   bun’jan, kurse 
një pjesë tjetër kërkuan t’u ngrihej një 
xhami   mesxhid. Parashtrohet 
pyetja: përse kërkuan t’u ngrihej  
pikërisht një ndërtim apo një xhami? 
Pasi djelmoshat dolën dhe e kryen 
detyrën e tyre, atëherë vdiqën të gjithë 
porsa u kthyen në shpellë. Mirëpo, një 

pjesë e njerëzve menduan se ata janë 
ende në gjumë, prandaj menduan t’u 
ngrihej një ndërtim që do t’i mbronte, 
kurse një pjesë tjetër kërkuan t’u 
ndërtohej një xhami, sepse ata ishin 
njerëz që kishin ëndërruar faltoren.  

Këtu shihet se si Allahu ua komp-
enson mirësitë njerëzve që veprojnë me 
sinqeritet në rrugën e Tij. Në fillim 
udhëheqësit dhe populli ishin ata që i 
përzunë nga kështjellat mbretërore, nga 
shtëpitë dhe nga tempujt e shenjtë; tani 
janë  pikërisht udhëheqësit (edhe pse të 
tjerë), bashkë me popullin,  ata që kërk-
onin t’u kompensohet ajo që u ka mun-
guar: ngritja e një ndërtese dhe them-
elimi i një xhamie. Kjo na këshillon 
shumë përzemërsisht: nëse aktiviteti ynë 
është i sinqertë - herët ose vonë, e gjithë 
ajo që kemi humbur do të na kompenso-
het, madje ndoshta nga dora e atyre që 
na kanë privuar prej asaj mirësie.  

Shtrohet pyetja: përse pikërisht në 
këtë periudhë ndodhi mrekullia e 
zgjimit të djelmoshave? Arsyeja e parë 
është se atë kohë një masë e madhe e 
popullit kishin filluar të dyshonin në 
ringjalljen. Ka edhe shumë arsye të 
tjera, por një arsye e përmend edhe 
imam Raziu, i cili thotë se mbreti i asaj 
kohe ishte jobesimtar, por shumë i 
drejtë dhe dyshonte në ringjalljen,5 
prandaj Allahu i solli këtë provë 
konkrete për ta besuar ringjalljen. Kjo 
na mëson se kur udhëheqësi është i 
drejtë, Allahu (xh. sh.) i jep një zgjidhje 
për problemin e caktuar dhe bën 
mrekulli për të.  

 
NË RRJEDHË ME ZHVILLIMIN  

E SHOQËRISË 
 
Nëse shihet me vëmendje kërkesa e 

njerëzve: një herë kërkuan të bëhet një 
ndërtim pranë tyre për t’i mbrojtur, 
pastaj të tjerët kërkuan të ndërtohet një 
xhami. Ky ajet flet se çdoherë fillimisht 
duhet shikuar siguria dhe mbrojtja e 
jetës së njerëzve, e pastaj të krijohet 
hapësirë për adhurimin e Zotit dhe të 
ndërtohet xhamia. Gjithashtu tregon se 
nëse xhamia vjen si rezultat i ndërtimit 
dhe zhvillimit normal të një shoqërie ku 
njerëzit jetojnë në mirëqenie, atëherë 
mund ta marrë funksionin e plotë të 
xhamisë; e nëse njerëzit nuk kanë as 
sigurinë më të vogël jetike, atëherë 
ndërtimi i xhamive nuk e ka ndjekur 
rrjedhën e zhvillimit të shoqërisë dhe si 

rezultat i kësaj nuk mund ta kryejë as 
funksionin e vet siç duhet. Prandaj 
Allahu (xh. sh.) fillimisht e përmendi 
“ngrini  atyre një ndërtim” për t’i 
mbrojtur, e pastaj “t’u ndërtojmë atyre 
një xhami”. Këtë realitet e dëshmon 
edhe biografia profetike e Muhamedit 
(a. s.), i cili nuk ndërtoi asnjë xhami pa 
krijuar siguri dhe kushte që myslimanët 
të frymojnë lirisht. Edhe pse veproi 
trembëdhjetë vite në Mekë, nuk ndërtoi 
asnjë xhami, madje as në rrethinën e 
Mekës, ndërsa me të mbërritur në 
Medinë, ku e mori edhe cilësinë e 
përgjegjësit të asaj popullate, menjëherë 
urdhëroi ndërtimin e xhamisë, sepse për 
gjakun, nderin, pasurinë dhe sigurinë e 
jetës së njerëzve kujdesej vetë tani. 
Nëse çështja qëndron kështu, atëherë 
çfarë roli kanë xhamitë tona sot kur 
krenaria e besimtarit nëpërkëmbet 
pothuajse gjithandej? Këtë e dëshmojnë 
edhe shumë fjalë të komentuesve të 
Kuranit të cilët thonë se frazën “t’u 
ndërtojmë një xhami” e tha mbreti me 
vezirët e tij.  

Imam Raziu, po ashtu, potencon se 
ngritjen e një lloj ndërtese e kërkuan 
jobesimtarët, kurse ndërtimin e xhamisë 
e kërkuan besimtarët bashkë me 
mbretin.6 

Shumica e njerëzve janë të cekët në 
të menduar, prandaj vetë rrinë, ndërsa të 
tjerëve u thonë:  “ndërtoni!”, pra i 
urdhërojnë të tjerët, kurse njerëzit e 
zellshëm dhe të ngriturit thonë   “le 
të ndërtojmë” bashkërisht.7   

 
 

1 Ebu Hilal El Askerij, Mu’xhem el furuki
el lugavijjeti, Daru el Ilmi ve eth Thekafeti,
1997, fq. 379.

2 Ragib El Asfahani, El Mufredatu fi
garibi el Kur’ani, fq. 205.

3 Ebu Es Seud, Muhamed bin Muhamed
El Amadi, Tefsiru Ebi Es Seud, vëllimi I,
botimi II, Bejrut, Daru Ihjau Et Turathi El
Arabijji, 1990, fq. 24.

4 Muhamed Rida Esh Shehsu, Isti’malu
lafdhatej (esh shekku ve er rejbu) fi el Kur’ani el
kerimi, revista “Ed Der’ijjetu” nr. 39/40,
tetor/dhjetor, 2007.

5 Fahruddin Er Razi, Et tefsiru el kebiru
Mefatihul Gajb, vëllimi XXI, Bejrut: Dar el
Fikër, 1981, fq. 106.

6 Fahruddin Er Razi, Et tefsiru el kebiru
Mefatihul Gajb, vëllimi XXI, Bejrut: Dar el
Fikër, 1981, fq. 106.

7 Muhsin Kiraeti, Tefsiru en nuri, vëllimi
V, Daru el Muerrih el Arebijj, 2014, fq. 143.

Shkruan: Murtezan Idrizi

Sot fqinjësia ndërmjet religjioneve
është në krizë. Ashtu siç është në
krizë edhe fqinjësia ndërmjet nje-

riut dhe natyrës. Lufta e Parë Botërore
(1914-1918) dhe Lufta e Dytë Botërore
(1939-1945), pothuajse njëkohësisht,
janë bashkuar me luftën guerile botërore
të cilën sot njerëzia e udhëheq kundër na-
tyrës dhe mjedisit jetësori. 

Fqinjësia mes njerëzve dhe religjio-

neve kurrë nuk është rrënuar aq shumë,
sa gjatë luftërave botërore në shekullin e
njëzetë. Edhe një herë po e përsërisim:
pas Luftës së Parë Botërore hebrenjtë
thuajse janë zhdukur në truallin e Evro-
pës dhe me miliona prej tyre kanë pësuar.
Fqinjësia tradicionale ndërmjet hebren-
jve dhe të krishterëve, e cila është ndër-
tuar me shekuj, përnjëherë thuajse u
shkatërrua. Nëse kësaj ia shtojmë edhe
opinionet e orientalistëve joobjektivë, të
nxitura nga qarqet e ndryshme për të lo-

buar në favor të njërës palë dhe në dëm të
tjetrës, fqinjësia mes religjioneve do të
shkojë në rrugë pa dalje. Ose, thënë ndry-
she, do të lindin dilema dhe diskriminime
të shumta mes religjioneve. 

Gjithashtu, ndër pasojat e Luftës së
Dytë Botërore mund të numërohen edhe
dëmet ndaj myslimanëve në Ballkan nga
viti 1990 e këndejii. Edhe pse shkencëta-
rët për Ballkanin thonë se është urë li-
dhëse, ose sinonim i urave, kjo mbetet në
rrafshin e ligjërimeve.

Fqinjësia në botën 
e ideologjive

RELACIONI MES FEVE NË KONTEKSTIN BASHKËKOHOR (2)

Karl Jaspersi do të thoshte: “Fqinjët kënaqen, festojnë ditët e veta të ndryshme
fetare, urojnë njëri-tjetrin. Fqinjët sëmuren dhe vdesin, e përcjellin njëri-tjetrin në

atë botë etj. Shkurtimisht, fqinjësia do me thënë: ‘Jeto dinjitetshëm dhe lejo që
edhe tjetri të jetojë dinjitetshëm.’” 



Pas gjithë kësaj, mund të parashtrohet
pyetja kush është “tjetri” dhe pse lind
termi “tjetri”? Përgjigjen e gjejmë te libri
“Islami dhe Perëndimi“ nga autori Ibra-
him Kallën, i cili thotë: “Vështrimi i Lin-
djes dhe i Islamit si ‘tjetër’ nga ana e
Perëndimit, shkon prapa deri në shekullin
VII, kur Islami doli në skenën e historisë.
Qytetërim evropian, i cili në Mesjetë e
ktheu Islamin në ‘tjetër’ për arsye fetare
dhe teologjike gjatë kësaj periudhe, në
erën moderne do ta bënte këtë duke për-
dorur argumente jofetare dhe shekullare.
Ky qëndrim nuk është i njëanshëm dhe
Lindja sot e percepton si ‘tjetër’ Perëndi-
min, si një tjetër që ndërhyn në historinë,
në gjeografinë, në burimet natyrore dhe
në drejtimin e saj politik.”iii Kur sot në
Evropë dhe në Perëndim flitet për “tje-
trin”, më së shpeshti nënkuptohet se nuk
dëshirohet (që atë) ta ketë për fqinj të vet.
Në Izrael të “tjerët” janë myslimanët dhe
të krishterëtiv. 

ISLAMI DHE PERËNDIMI 

Norman Daniell në veprën e tij mjaft
të respektuar “Islam and the West”
(Islami dhe Perëndimi) flet për “krijimin
e një imazhi” për myslimanët. Nga ana
tjetër, Bernard Lewis, si autor i librit me

titull të njëjtë “Islam and the West”, por
me synime të ndryshme nga ato të Nor-
man Daniell-it, në fakt Lewis-i angazho-
het që Islamin ta paraqesë kryesisht si
forcë e cila nuk dëshiron të ketë lidhje me
botët rreth vetes. Në publikimet e tij ai
dëshmon se myslimanët janë “të tjerët”
duke iu falënderuar edhe vetvetes për
këtë tjetërsim të palës tjetërv. Në librin
“Fundi i historisë moderne në Lindjen e
Mesme” ai thotë: “.... myslimanët po më-
sojnë të dallojnë mes Islamit si një fe
etike dhe si një mënyrë jetese dhe funda-
mentalizmit si një ideologji e pamëshir-
shme politike”.vi

Në anën tjetër, Maria Todorova me
mendjemprehtësi ka vërejtur një drejtim
magjistral të mendimit perëndimor për
Islamin, në të cilin ky i fundit privohet
nga fqinjësia. Maria Todorova shpreson
se së shpejti do të vijnë kohët kur do të
flitet për “rrënjët judeo-krishtere-
myslimane të kulturës evropiane”vii. Ose,
siç thotë Bernard Lewis-i: “Lindja e
Mesme qe vendlindja e qytetërimit njerë-
zor dhe e fesë monoteiste”.viii

Çka është fqinjësia ndërmjet besimta-
rëve dhe religjioneve në epokën bashkë-
kohore?  Fqinjësia mes besimtarëve dhe
religjioneve është bashkëpjesëmarrje, pa
marrje, pa privim, sikurse që miliarda

peshq marrin pjesë në oqean, por është e
pamundur që cilido peshk ta përvetësojë
oqeanin për vete. Karl Jaspersi do të tho-
shte: “Fqinjët kënaqen, festojnë ditët e
veta të ndryshme fetare, urojnë njëri-tje-
trin. Fqinjët sëmuren dhe vdesin, e për-
cjellin njëri-tjetrin në atë botë etj.
Shkurtimisht, fqinjësia do me thënë: ‘Jeto
dinjitetshëm dhe lejo që edhe tjetri të je-
tojë dinjitetshëm.’”ix

Në gjuhën klasike arabe ka shumë
anekdota për fqinjësinë dhe fqinjin, si për
shembull: “Së pari fqinjin, pastaj shtë-
pinë”.  Pse thënia tjetër: “Më i mirë për
ty është fqinji yt i afërt, sesa vëllai yt i
largët”.x

Kur flet për Lindjen e Mesme, Ber-
nard Lewis thotë: “Ajo do të vazhdojë të
jetë e rëndësishme si pika e takimit të tri
kontinenteve, si qendra e tri feve, si një
aset strategjik apo si një rrezik që ngjall
lakmi ose frikë”.xi Gjithashtu, kur flet për
Lindjen e Mesme dhe problemet që e rre-
thojnë atë, ai edhe pse nuk beson se në të
ardhmen e afërt mund të ndodhë një fqin-
jësi e vazhdueshme, megjithatë shprehet:
“Me kalimin e kohës, ky pranim i njëri-
tjetrit mund të shndërrohet në tolerancë,
toleranca në pranim të realitetit dhe më
pas, pranimi i realitetit në vullnet të mirë
e ndoshta dhe në miqësi”.xii
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Në kontinuitet të kësaj Ibrahim Kal-
lën do të konstatojë: “Lindja dhe Perën-
dimi, me të gjitha dallimet e rëndësishme
që kanë mes tyre, nuk janë të detyruar të
jenë në konflikt me njëra-tjetrën. Kushti
minimal i bashkëjetesës është kompro-
misi i të gjithëve në të mirën e përba-
shkët, duke mbetur vetja e tyre.... Kur
qytetërimi islam dhe ai perëndimor të je-
nëxiii bashkësi që garojnë në mirësi”.xiv

Burimi i fqinjësisë mes besimtarëve
dhe religjioneve në rend të parë është
Zoti. Në këtë drejtim do t’i radhisim disa
pika për të cilat vlen të diskutohet: 

1) Kurdo që besimtarët diskutojnë
hapur sinqerisht për fqinjësinë, gjithnjë
duhet të kujtohen për faktin të cilin e pro-
movon çdo religjion tradicional: atë se
Zoti ekziston.xv Fqinjësia e hebrenjve, e
të krishterëve dhe e myslimanëve në ka-
lifatet e mëdha është bazuar në vetëdijen
për Zotin si krijues i të gjithë neve: “Zoti
krijues i të gjithë neve, pikërisht me atë
që na ka krijuar, Ai me aktin e krijimit na
vë në statusin e barabartë të krijesave”.xvi

Me institucionin e fqinjësisë ne e ftojmë
edhe Zotin (në lutjet tona) që ta dëshmojë
fqinjësinë tonë, që edhe Ai të bëhet Fqinj
i të gjithë neve. 

2) Pjesëmarrja në fqinjësi nënkupton
pranimin elementar të ndërsjellë njerëzor.
Ajo domethënë “pranim i tjetrit dhe të
ndryshmit në atë që edhe tjetri të jetë
njeri, që edhe tjetri ta gëzojë të drejtën
për jetë, për liri, për pasuri, për nder, për
dinjitet, për besim/bindje dhe për fëmijë
e pasardhës.xvii

3) Edhe pse toleranca është jashtëza-
konisht me rëndësi, vetë fqinjësia e tej-
kalon institucionin e tolerancës, e
ngadhënjen dhe e tejkalon me institucio-
nin e pranimit të tjetrit në respektimin e të
drejtave të tij në vendlindjen e tij shpirtë-
rore, e cila është e ndryshme nga tonat.

4) Fqinjësia ndërreligjioze është qën-
drim dinjitoz, që bazohet në rregullin e
artë: “Mos i bëni tjetrit atë që nuk ia bën
dot vetës”.xviii

5) Në fqinjësinë tonë nuk kanë të
drejtë vetëm njerëzit, por edhe mineralet,
bimët dhe kafshët. Edhe ajri, edhe uji,
edhe toka, gjithashtu, janë fqinjët tanë. 

6) Respekti i ndërsjellë, do me thënë
njëkohësisht edhe pranim i të drejtave
shpirtërore dhe fizike që ekzistojnë lir-
shëm.xix Dallimet mes njerëzve në Kuran
festohen si shenjë e fuqisë krijuese të
Zotit. “Nga argumentet e Tij është krijim
i qiejve e i tokës, ndryshimi i gjuhëve
tuaja dhe i ngjyrave tuaja. Edhe në këtë
ka argumente për njerëz”.xx Ja si e shpje-
gon Fazlur Rahman çështjen e barabarë-

sisë së njerëzve sipas Kuranit: “Shkaku
që Kurani e thekson barabarësinë thelbë-
sore të njerëzve, është ai lloj i epërsisë jo-
morale – dashakeqëse, të cilën disa
pjesëtarë të llojit njerëzor ua bëjnë të tje-
rëve, pa konkurrencë, ndër të gjitha shta-
zët. Ky është vendi ku arsyeja njerëzore
shfaqet në format e veta më të shtrembë-
ruara”.xxi

8) Edhe një herë të kujtojmë se fqin-
jësia, në rend të parë, nuk është çështje
tradite, botëkuptimi lokal dhe ligjor shte-
tëror, por është çështje morali. Fqinjësia
i përngjan trupit. Vetëm personi i moral-
shëm mund të turpërohet. 

Sikur anëtarët e parlamentit të Gjer-
manisë naziste të Hitlerit të udhëhiqeshin
me moral, kurrë nuk do t’i votonin ligjet
raciste, të cilat ishin aq fatale kundër he-
brenjve. Kështu, hebrenjtë, së pari, qenë
përjashtuar nga fqinjësia, ndërsa më vonë
nga ligji dhe nga jeta.xxii Në dallim nga
morali, ligjet janë shpeshherë pasojë e
lakmisë politike dhe pushtetare. Disa
parti i votojnë disa ligje në parlament, por
partitë tjera në po këtë parlament i abro-
gojnë (morali nuk është kështu; ai nuk
abrogohet).xxiii

9) Fqinjësia më parë është pasojë be-
gatuese e edukimit (moralit), e pastaj
edhe e arsimimit. Në mejtepet islame dhe
në manastiret e krishtera në mesjetë nxë-
nësit mësonin turpin, heshtjen, mode-
stinë, kontemplimin etj. Sikur këto lëndë
të kishin ngelur në shkolla, kurrë nuk do
të shpikeshin bombat atomike, hidrogje-
nike dhe neutronike. Panorama e qyte-
teve mesdhetare, me minare dhe kulla
kishtare (Kajro, Aleksandri, Damask,
Bagdad, Rabat, Stamboll), janë pasojë e
kultivimit të gjatë islam të institucionit të
fqinjësisë.xxiv

MIRËKUPTIMI, QË NGA GJIRI
FAMILJAR

Duke e përmbledhur atë që e kemi
thënë më sipër, mund ta citojmë një thë-
nie të Dom Lush Gjergjit: “Mirëkuptimi
ndërmjet njerëzve duhet të fillojë në gji-
rin familjar, në edukimin parësor, për kri-
jimin e fëmijëve dhe të rinisë së hapur
dhe të matur, që s’do ta pasojnë jetën, por
do të jetojnë së bashku me të tjerët, për të
tjerët, me përgjegjësi dhe bashkëpunim,
të mbështetur tek e vërteta dhe dashu-
ria”.xxv

Ndërkaq, për fund, mund të themi se
fqinjësia mes feve ngrihet në sajë të vle-
rave njerëzore, e jo të divergjencave të
ulëta. Mjafton ne të përpiqemi t’i gjejmë
pikat e përbashkëta mes nesh, e jo zënkat
që na ndajnë nga fqinjësia. 

Ashtu siç u përmend më lart, pika e
përbashkët e gjithë njerëzisë është Zoti
fuqiplotë. Atëherë identiteti ynë i përba-
shkët është njerëzia. Do të mjaftoheshim
me moral, me liri të barabartë, me dinji-
tet, me respekt e tolerancë të ndërsjellë.
Ta fillojmë fqinjësinë nga vetja! Preten-
dimi i fqinjësisë duhet të ishte kështu -
një nismë me qëllime të pastra. 

Le të jetë kjo një tullë në murin e qy-
tetërimeve! 
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Shkruan: Shefije Mamuti

Martesa është njëra prej shtyllave
të njeriut. Pa sistemin martesor,
njeriu nuk mund ta kuptojë vle-

rën e të qenit njeri, si dhe njerëzimi nuk
do të kishte mundësi që të shtohej. Sikur
njerëzit të neglizhonin institucionin e
martesës, atëherë do të kishim shumë nje-
rëz, por pak moral dhe njerëzillëk. Rruga
e devijimit të njeriut qëndron në kahun e
kundërt të obligimeve dhe kërkesave të
institucionit të martesës.

Na ka treguar Sufjan B.Vekiu (radi-
jallahu anhu), i cili thotë: Na ka treguar
Hafs B.Gijathi, ky prej Haxhaxhit, ky
prej Mekhulit, ky prej Ebu Shimalit, ky
prej Ebu Ejubit, i cili thotë: I dërguari i
Allahut (sal-lallahu alejhi vese-l-em) ka
thënë:

���������� ��������� ���� �������� 
“Katër veti janë prej sunneteve të

të dërguarve: turpi, parfumosja, për-
dorimi i misvakut dhe kurorëzimi.i

Kurorëzimi, ose martesa, është një
prej sunneteve ose praktikave të të gjithë
të dërguarve të Zotit. Asnjëri prej tyre
nuk ka hequr dorë prej saj (nga martesa),
e as që i ka orientuar të rinjtë dhe të rejat

që të heqin dorë. Martesa ka qenë e inku-
rajuar në vazhdimësi dhe në dobi të nje-
rëzve, por edhe të popujve të ndryshëm
gjatë gjithë historisë njerëzore. 

MEHRI, MË I LEHTË

Dijetari i madh bashkëkohor Jusuf el
Kardavi është pyetur në lidhje me një
problem me të cilin po përballen shumica
e të rinjve myslimanë, e ai është shtren-
jtimi i mehrit (dhuratës martesore), që po
vështirëson shumë krijimin e familjeve të
reja dhe krijimin e mundësisë së marte-
sës: “Ky është problem dhe ngatërresë
me të cilën njerëzit vetveten e kanë nga-
tërruar, e kanë vështirësuar atë që Allahu
(xh. sh.) na ka bërë të lehtë. Në lidhje me
gratë, Pejgamberi (sal-lallahu alejhi vese-
l-em) ka thënë: ”Më e begatshme është
ajo, mehri i së cilës është më i lehtë (i
lirë).” Pejgamberi (sal-lallahu alejhi vese-
l-em) i martoi vajzat e veta me mehr të
lehtë (lirë). Martesën e vajzave të tij ai
nuk e kushtëzoi me qindra apo me mijëra
dinarë, por e zgjodhi mehrin më të lehtë.
Kështu vepruan edhe selefus-salih, të
cilët nuk hulumtonin rreth pasurisë së
burrit dhe se sa ai do ta paguajë mehrin e
vajzës së tyre, sepse vajza nuk është arti-
kull që shitet, por është njeri, andaj prindi
apo përgjegjësi i saj le të hulumtojë një
njeri të ngjashëm me të, të jetë i nder-
shëm në fe, në moral dhe karakter.”ii

Mosmartesa si një fenomen i kohëve
moderne do të jetë subjekt trajtimi në
temën tonë. Nuk duhet të ketë arsye për
t`i ikur martesës, ose për ta shtyrë atë.
Çdo ideologji njerëzore që i promovon
vlerat e mosmartesës bie në kundërshtim
me parimet e njeriut si krijesë me natyrë
të pastër. Sunneti e ka trajtuar këtë temë
në mënyrën e mënjanimit të pengesave

që çojnë drejt krijimit të një lidhje të
shëndoshë martesore. Përveç gjërave që
janë të qarta në Kuran dhe në Sunnet, dhe
që interpretohen saktë nga dijetarët në li-
dhje me arsyet e mosmartesës, çdo ar-
syetim tjetër, jashtë atyre kornizave, është
ikje prej traditës së të gjithë pejgambe-
rëve. Konstatimi i dëlirësisë njerëzore
duke ikur nga institucioni i martesës,
është i pasaktë dhe i                                pa-
argumentueshëm. Edhe pse përkrahet
nga filozofi dhe religjione të ndryshme,
dihet qartazi se nuk mund që dëlirësia
njerëzore të avullohet ose të prishet nga
institucioni i martesës.

Institucioni i martesës historikisht te
shqiptarët, të krishterët, te hebrenjtë dhe
në Perëndim ka luajtur një rol të rëndësi-
shëm shoqëror, por edhe identifikues.
Shoqëritë dhe grupet e caktuara janë
identifikuar në bazë të mënyrës se si i
janë qasur martesës. Për shembull, në
Perëndim dallon martesa tradicionale,
nga e kaluara, me konceptet e sotme, të
cilat kanë krijuar edhe rryma të reja ideo-
logjike si pandan të ideve të multikultu-
ralizmit. Po ashtu, te shqiptarët në të
kaluarën martesat janë realizuar në bazë
të dokeve dhe traditave të zhvilluara nën
konceptin bazë të Kanunit të Lekë Du-
kagjinit, ndërsa sot janë refleksion i ideo-
logjive perëndimore ose lindore mbi baza
fetare dhe laike. Një pjesë e shqiptarëve,
të të gjitha komuniteteve fetare, që veten
e quajnë grup laik, si model të realizimit
të martesave e kanë Perëndimin.  Pjesa
tjetër është duke u munduar që ta reali-
zojë konceptin e traditave të krishtera ose
myslimane. 

Institucioni i martesës te çdo komb
dhe religjion, si dhe në çdo pjesë të hi-
storisë së njerëzimit, është i rëndësi-
shëm. Institucioni është transformuar,
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është modifikuar, është ndryshuar, mi-
rëpo asnjëherë nuk ka dalë prej kontek-
stit, si një prej institucioneve më të
rëndësishme shoqërore. Në mënyrë kro-
nologjike dhe shkurtas do të merremi
edhe me martesën te shqiptarët, dikur dhe
sot, nga aspekti i normave dhe traditave
kulturore. Do të kuptojmë martesën dhe
filozofinë e saj në Perëndim në formën e
modifikimit të konceptit të familjes. Do
të hulumtojmë literaturën e rëndësishme
krishtere dhe hebraike që na tregon për
karakteristikat dhe rolin e martesës sipas
konceptit të tyre.

Në aspektin kulturor dhe në traditat e
hershme shqiptare, Kanuni i Lekë Du-
kagjinit ka ndikuar edhe formalisht në
rregullimin e marrëdhënieve martesore
midis burrit dhe gruas. Aty janë dalluar
forma të ndryshme të martesës të cilat
ndër shekuj janë përcjellë te shqiptarët,
si dhe gjeneratë pas gjenerate kanë ardhur
deri te ne. Prej Kanunit kanë rrjedhë të
drejta dhe obligime si ndaj burrit ashtu
edhe ndaj gruas në raportet martesore, ja-
shtëmartesore, si dhe familjare dhe në
jetën në tërësi. Shqiptarët janë organizuar
rreth boshtit të Kanunit, me ç’rast gji-
thmonë janë thirrur tek ai kur kanë pasur
paqartësi dhe probleme të caktuara sho-
qërore. Kanuni ka paraparë edhe dënime
për ata burra që marrin grua të pakurorë.
D.m.th. jeta e shthurur, deri në nivelin e
bashkëjetesës si koncept i cili tashmë
është i njohur dhe i pranuar botërisht në
Perëndim, po edhe te ne, është dhe ka
qenë e dënuar me Kanun. Kanuni i jep

këto ndëshkime për burrin që merr grua
pa kurorë:

a) shpija i digjet e toka i jet djerr;
b) xirret prej vendit, e s’mund t’a

shklasë token e vet mje qi t’a largojë
gruen e mbajtne pa kunorë;

c) në pasët fmi me grue të pa kunorë,
njehen të pa-ligjë e prandej s’mund të
bahen kurr perkaes (trashigues).iii

MARTESA ËSHTË NJË INSTITUCION
SERIOZ     

Institucioni i martesës është trajtuar
tepër seriozisht, me qëllim që nesër të
mos dalin probleme të natyrave të ndry-
shme, të cilat kanë dalë veçse te shqipta-
rët. Kemi fenomenin e ndarjeve të
shpeshta midis çifteve të reja, futjen në
përdorim të konceptit të bashkëjetesës
midis një mashkulli dhe femre, si dhe të
koncepteve tjera, të cilat në Evropë që-
moti promovohen. Në shoqëritë bashkë-
kohoreiv, bashkëshortësia nuk paraqet
bashkësi e cila përjetësisht duhet patjetër
të ngelë e të vazhdojë e tillë edhe kur
marrëdhëniet e afërta emocionale mes
bashkëshortëve, si një bazë e jetës famil-
jare dhe bashkëshortore, nuk funksio-
nojnë.

Martesa në traditën e krishterë, sipas
profesorit Willy Rodorf të Universitetit
Neuchatel në Zvicër, është koncept i cili
evoluon me kohën. Rodorf mendon se
etika krishtere e ka për bazë dinamikën.
Sipas kësaj dinamike, të krishterët jetojnë
nën një komandë, e ajo është dashuria e

dhënë vetë nga Jezu Krishti (Isa a. s.)
ndaj njerëzimit si epiqendra e dinamiz-
mit. Rodorf mendon se nëse etika kri-
shtere do të ishte statike, do të binte në
kundërshtim me natyrën e krijimit:
“Thirrja e Zotit për njerëzit në personin
e Jezusit e vendos këtë botë dhe të gjitha
strukturat e saj në fjalë, por gjithashtu ajo
dërgon burra në të njëjtën botë me dety-
rën e pajtimit. Kjo lëvizje e dyfishtë e
gjykimit dhe e pajtimit pasqyrohet me
forcë në të dy doktrinat e Dhiatës së Re
për martesën dhe në etikën e saj të mar-
tesës. Ne së pari do të studiojmë një lë-
vizje dhe pastaj tjetrën, por ne nuk do ta
harrojmë faktin se të dy lëvizjet janë të li-
dhura në mënyrë dinamike. Pikërisht këtu
është origjinaliteti i Jezusit.

Është vënë në pikëpyetje nëse ka
qenë në gjendje një interpretim i veçantë
i etikës së krishterë ruajtja e këtyre dy lë-
vizjeve në një marrëdhënie dinamike që
do të na mundësojë vlerësimin e preten-
dimit të tij për të qenë me të vërtetë i kri-
shterë.”v

Rodorf sqaron se dy detyrat ose mi-
sionet e vendosura në shpirtin dhe trupin
e Jezu Krishtit (Isait a. s.) janë detyra të
pajtimit, që nuk bien ndesh me dinamiz-
min e që duhet të reflektojnë në dualiz-
min e martesës dhe etikës krishtere në
martesë. Vetë shpërndarja e misionit të
Zotit në konceptin e trupëzimit, është
njëra anë e esencës së martesës ose
thelbi, ndërsa pjesa tjetër ka të bëje me
etikën e krishterë të reflektimit përmes
institucionit të martesës.

Devijimi vjen 
nga kahu i kundërt

MOSMARTESA NGA KËNDVËSHTRIMI I SUNNETIT DHE PASOJAT (1)

Kurorëzimi, ose martesa, është një prej sunneteve ose praktikave të të gjithë të dërguarve të Zotit. Asnjëri
prej tyre nuk ka hequr dorë prej saj (nga martesa), e as që i ka orientuar të rinjtë dhe të rejat që të heqin

dorë. Martesa ka qenë e inkurajuar në vazhdimësi dhe në dobi të njerëzve, por edhe të popujve të ndryshëm
gjatë gjithë historisë njerëzore.



50 Tetor 2021 | Safar - Rabi’ul-Awwal 1443 Hëna e Re 51

Martesa sipas traditës hebraike është
tepër e rëndësishme. Në këtë traditë i ku-
shtohet rëndësi e madhe martesës dhe in-
stitucionit të familjes, duke ruajtur edhe
deri në ditët e sotme doket dhe traditat që
rrjedhin nga Dhiata e Vjetër. Zakonisht të
rinjtë hebre, që duan të jenë fetarë të mirë,
vendosin që të martohen herët. Zgjedhin
gruan prej familjeve të respektuara dhe e
marrin atë qysh në moshë të re.

Autorët E.W.G.Masterman në një ar-
tikull shpjegon se në çfarë moshe marto-
hen hebrenjtë që duan ta ndjekin këtë
traditë: “Kur të mbush tetëmbëdhjetë
vjeç, nëse jo edhe më herët, çdo hebre i
respektuar dhe me ndonjë pretendim të
fesë duhet të martohet. Ta bësh këtë është
një mitzah, d.m.th., një akt merite dhe
thelbësor për devotshmërinë e vërtetë.
Burrat martohen të rinj, në periudhën
midis gjashtëmbëdhjetë dhe njëzet vjeç,
dhe nuset shpesh janë thjesht fëmijë.
Dymbëdhjetë vjeç nuk është një moshë e
pazakontë midis hebrenjve të vërtetë lin-
dorë dhe katërmbëdhjetë janë mjaft të za-
konshme.”vi Gruaja dhe shtëpia në
traditën hebraike luajnë një rol të rëndë-
sishëm, për të mos thënë esencial, për
zbatimin e parimeve fetare hebraike. He-
brenjtë janë konservatorë kur jemi te
shtëpia dhe te roli i shtëpisë në jetën e
tyre. Si bosht të shtëpisë e shohin gruan,
e cila duhet të kujdeset për edukimin e fë-
mijëve. Burrat, ndërkaq, duhet të dalin të
punojnë, si dhe të kujdesen për mirëqe-
nien dhe sigurinë e familjes.

Kotel DaDon, profesor në Fakultetin
e Shkencave Sociale dhe Humane në Uni-
versitetin e Zagrebit, si dhe drejtues i Ko-
munitetit Hebraik në Kroaci, në artikullin
me titull Role of the Wife in the Jewish
Marriage in Old Testament Scripture, in
Jewish Law, and in Rabbinic Literature
(Roli i gruas në martesën hebraike në
shkrimet e Dhiatës së Vjetër, në jurispru-
dencën hebraike dhe në literaturën he-
braike) e ka përshkruar rëndësinë e
shtëpisë sipas traditës hebraike: “Sipas
traditës hebraike, shtëpia është shumë më
e rëndësishme se jeta jashtë saj, që është
e kundërta e pikëpamjes moderne shekul-
lare, mbi bazë të së cilës jeta jashtë shtë-
pisë është shumë e rëndësishme. Kur burri
të shkojë në punë, shtëpia është tepër e
rëndësishme për t’u arritur qëllimet.”vii

Martesa tradicionale në Perëndim
dallon prej martesës sot në Perëndim; si
në koncept, ashtu edhe në qasje. Martesa
tradicionale bazohet në parimet e Kri-
shterimit protestant, katolik dhe ortodoks,
duke vendosur vlerat fetare në epiqendër,
ndërsa segmentet shoqërore si pjesë për-
bërëse ose shtysë të atyre vlerave. Për të

kuptuar martesën tradicionale në Perën-
dim, duhet kuptuar mirë vlerat religjioze,
si dhe rolin e Kishës që kishte në jetën e
njerëzve. Në pika të shkurtra e përmen-
dëm rolin e fesë së krishterë, ose marte-
sën mbi parime kishtare pak më lart. Në
Perëndim është shpërndarë me të madhe
termi i bashkëjetesës, si zëvendësim i ter-
mit martesë. 

”BASHKËJETESA”, PA CILËSI
LIGJORE      

Në portalin njohligjin.al jepet ky de-
finicion për bashkëjetesën, duke e ndërli-
dhur atë edhe me karakteristikat
jashtëligjore: “Bashkëjetesa është ba-
shkimi faktik midis burrit dhe gruas që
jetojnë në çift, e karakterizuar nga një je-
tesë e përbashkët, që paraqet qëndrue-
shmëri dhe vazhdueshmëri. Bashkëjetesa
është jetesa e përbashkët në çift, ku par-
tnerët sillen si bashkëshortë. Kjo marrë-
dhënie ka karakter të qëndrueshëm dhe të
vazhdueshëm, që nënkupton jetesën e
përbashkët dhe interesa të përbashkëta,
ndihmë morale e materiale mes perso-
nave që bashkëjetojnë dhe fëmijëve që
lindin nga bashkëjetesa. 

Personat që bashkëjetojnë nuk kanë
dhe as ushtrojnë cilësinë ligjore të ba-
shkëshortëve, as (janë) në lidhje me të
drejtat dhe detyrimet reciproke e as atyre
kundrejt të tretëve.” viii

Fjalori i gjuhës së sotme shqipe
(1980) e jep këtë definicion për bashkë-
jetesën: “Të jetuarit së bashku me të tje-
rët në marrëdhënie të caktuara. Të jetuarit
së bashku nën një strehë si bashkëshortë,
ose si pjesëtarë të një familjeje.” ix

Terminologjia e përdorur në Fjalorin
e gjuhës shqipe për bashkëjetesën dallon
prej ligjeve të cilat bashkëjetesën e para-
shohin si një koncept marrëdhëniesh
midis dy individëve mbi baza vullnetare,
pa pasur obligime dhe të drejta ligjore
ndaj njëri-tjetrit. Në bazë të konceptit të
bashkëjetesës, nuk është e definuar qartas
as koncepti i ndarjes, si dhe i të drejtave
dhe obligimeve që rrjedhin nga ndarja,
por edhe koncepti i prindërimit, apo i atë-
sisë dhe amësisë. Në bashkëjetesë mund
që të jetojnë dy individë të seksit të njëjtë,
si dhe të adoptojnë fëmijë. Po ashtu, aty
mund që të jetojnë dy individë të sekseve
të ndryshme, ku si pasojë e bashkëjete-
sës do të lindë ndonjë fëmijë i cili regji-
strohet në regjistrin e amësisë në bazë të
vullnetit dhe dëshirës së njërit ose prindit
tjetër. Në momente të divorcimit/të ndar-
jes, nuk dihen të drejtat dhe obligimet e
njërit ose prindit tjetër ndaj fëmijës.

Martesa është kontratë përmes së

cilës rrjedhin të drejta dhe obligime. Si-
kurse burri, po ashtu edhe gruaja kanë të
drejta dhe obligime. Në këtë kontratë për-
fshihen edhe fëmijët, familja e burrit dhe
e gruas. Mund të konstatojmë se martesa
është një kontratë shoqërore përmes së
cilës krijohen kushtet dhe rrethanat për
krijimin e një familje të re, e cila do të
ishte produktive për shoqërinë.

Ka thënë Allahu (xh. sh.) në Kuranin
famëlartë:

“Dhe, martoni të pamartuarat (të
pamartuarit), edhe robërit dhe robëre-
shat tuaja që janë të ndershëm e të
ndershme. Nëse janë të varfër, Allahu i
begaton nga mirësitë e Tij; Allahu
është Bujar i madh, i Gjithëdijshëm.”x

Nuk ka dyshim se martesa është be-
gati nga ana e Allahut (xh. sh.).

(Vazhdon)

i Tirmidhiu, Sunneni i Tirmidhiut, vëllimi IV,
Alma, Shkup,  2008, fq. 17.

ii Jusuf Kardavi, Fetva bashkëkohore, vëllimi
I, Furkan Ism, Shkup, 2003,  fq. 393-394.

iii Martesa, fejesa, paja, miqësia, gruaja,
burri, të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin
nga “Kanuni i Lekë Dukagjinit” 

(publikuar në https://zanimalsise.com/mar-
tesa-fejesa-paja-miqesia-gruaja-burri-te-
drejtat-dhe-detyrimet-qe-rrjedhin-nga-kan
uni-i-leke-dukagjinit/, më datë
16.06.2017).

iv Fantetti F.,  Diritto di famiglia e diritti dei
familiari, Maggioli, Rimini, 2011, fq. 130.

v Rordorf, W., Marriage in the New Testa-
ment and in the Early Church, The Jour-
nal of Ecclesiastical History, 20(2),1969,
fq. 194.

vi Masterman, E.W.G., Jewish Customs of
Birth, Marriage, and Death, The Biblical
World, 22(4), 1903, fq. 251. 

vii Kotel DaDon, Role of the Wife in the Je-
wish Marriage in Old Testament Scripture,
in Jewish Law, and in Rabbinic Literature,
Evangelical Journal of Theology, 12(2),
Kairos, 2018,  fq. 141.

viii http://njohligjin.al/familja/bashkejetesa/
ix Buchholz, O., “Fjalor i gjuhës së sotme
shqipe”(Wörterbuch der albanischen Ge-
genwartssprache),  Sprachtypologie und
Universalienforschung), 34(6), Tiranë,
1981, fq. 111.

x Kuran, En Nur, 32.
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Nga Daut Dauti (Londër)

"Më me dëshirë do ta shihja çallmën
turke në Konstantinopojë, sesa mitrën
[kapelën] latine", ka thënë Loukas Nota-
ras (1402 - 1453), Duka i Madh dhe i fun-
dit i Perandorisë Bizantine. 

Ndarja Lindje-Perëndim, që filloi si
ndarje e Kishës, prodhoi aq shumë armi-
qësi dhe urrejtje në mes të komunitetit të
njëjtë religjioz, saqë Notaras më me dë-
shirë do ta pranonte sundimin osman
(mysliman) në Konstantinopojë se atë
latin apo perëndimor (katolik). Mendim
dhe qëndrim i njëjtë ka dominuar edhe në
Perëndim (Vatikan) për Konstantinopo-
jën. 

Urrejtja për Lindjen ishte aq e madhe,
saqë kur ra Konstantinopoja në duart e
osmanëve, Perëndimi jo që nuk dërgoi
ndihmë, por jopublikisht edhe u gëzua.
‘Rënia e Konstantinopojës në duart e my-
slimanëve është dënim i Zotit për orto-
doksët’ - thoshte Perëndimi (Vatikani). 

Kur osmanët hynë në Konstantino-
pojë, Perëndimi mendoi se sulltani tashti
do ta shkatërronte përfundimisht Kishën
Ortodokse dhe grigjën e saj do ta dety-
ronte të konvertohej në myslimanë. Por,
shpresa e Perëndimit ishte jetëshkurtër,
sepse ndodhi diçka e papritur. Sulltani e
ligjësoi Kishën Ortodokse, kurse patriar-
kun grek e vuri në rang të Vezirit dhe për-
faqësues të të gjithë të krishterëve në

Perandori. Ortodoksia mezi po e merrte
veten kur Perëndimi gjatë kryqëzatave e
shkatërroi Konstantinopojën dhe e shpër-
bëri Kishën Ortodokse. Por, sulltani ta-
shti jo vetëm që e ligjësoi, por e shpëtoi
këtë Kishë nga zhdukja. Ky ishte hap tak-
tik i Sulltan Mehmetit II, pasi që me këtë
veprim i vuri të krishetrët ortodoksë nën
kontroll. 

Perëndimi tashti shihte dy ‘armiq’ -
ortodoksët dhe myslimanët. Pra, u dyfi-
shua urrejtja për Lindjen. Sidoqoftë, ve-
primi i mençur taktik i sulltanit do t’i
kthehej si bumerang ankthi Perandorisë
Osmane në shek. XIX, kur ortodoksët
kërkonin shtete nacionale. 

(HeR-bashkëpunim)

Ndarja Lindje-Perëndim



52 Tetor 2021 | Safar - Rabi’ul-Awwal 1443 Hëna e Re 53

7. Mehri është caktuar? 
Te të gjithë të anketuarit mehri është

caktuar gjatë kontratës. 

8. Mehri është dhuruar në... (ana mo-
netare)? 

Në bazë të rezultateve, mehri te asnjë
nga të anketuarit nuk është dhuruar në të
holla; në 89.5% është dhuruar në lira, në
5.3% është dhuruar në ar dhe në argjend
dhe në 5.3% janë përfshirë dhuratat nga
martesa. 

9. Sa ka qenë sasia e mehrit? 
Në 75% e të anketuarve sasia e me-

hrit ka qenë në 3-21 lira, në 25% ka qenë
në 21-51 lira dhe tek asnjë në 51-99 lira. 

10. Sasia e mehrit është caktuar...
(mënyra)? 

Te 86.4% nga të anketuarit mehri
është caktuar me vetëdëshirë, ndërsa në
13.6% është caktuar me imponim.

DISKUTIM 

Kjo pjesë pasqyron mendimet e 22
grave të anketuara lidhur me mehrin. Nga
hulumtimi i bërë u konstatua se 36.4%
janë me nivel fillor.

Shumica prej tyre jetojnë në fshat
(72.7%).

Hulumtimi zbulon se të gjitha të an-
ketuarat kontratën e martesës e kanë bërë
gjatë moshës 20-30 vjeç (100%). 

Nga kjo temë mund të konkludojmë
se shumica e të anketuarve konsiderojnë
se mehri është dhuratë për femrën
(63.6%).

Gjetje tjetër në hulumtim është se te
89.5%  të të anketuarve mehri është dhu-
ruar në lira. 

Rezultatet tregojnë se sasia e mehrit
ka qenë 3-21 lira (75%), shumë e cila
njihet edhe si mesatare në qytetin e Ku-
manovës.

Po ashtu, është me interes të thekso-
het se te 86.4%  e të anketuarve mehri
është caktuar me vetëdëshirë. 

PËRFUNDIM
Nga e gjithë kjo, erdha në përfundim

se ne si studentë, që kemi marrë rrugën e
dijes, duhet t’u qasemi me seriozitet çë-
shtjeve të tilla,  që në të ardhmen të lar-
gohen këto dyshim apo keqkuptime për
tema të caktuara nga populli ynë. 

Nga e gjithë kjo që kam cekur dhe hu-
lumtimeve që kam bërë, mehrit në ven-
din tonë në shumë raste i është dhënë

kuptim tjetër, pra duke i dhënë mehrit
kuptim sipas mendjes së vet.              Mo-
spasja njohuri në këtë çështje vërteton se
ne me të vërtetë kemi dështuar në misio-
nin tonë,  që të paraqesim te populli ynë
të vërtetën dhe të paqartën për të.  Pra, ne
duhet të mundohemi që të japim maksi-
mumin për ta kthyer kuptimin dhe vlerën
e mehrit, duke e sqaruar në mënyrë të
duhur, duke u mbështetur në Kuranin fa-
mëlartë dhe në sunnetin e Muhamedit (s.
a. v. s). 

(Autorja është studente e vitit III
në Fakultetin e Shkencave Islame në

Shkup)

Literatura e shfrytëzuar:
Kurani me përkthim dhe komentim,

Sherif Ahmeti;
E drejta familjare në Islam, F. Ebibi,

I. Abazi, T. Bislimi, J. Zimeri;
Struktura familjare islame, Hamude

AbduLati.

i E drejta familjare në Islam, F. Ebibi, T.
Bislim, I. Abazi.

iiKuran, En-nisa: 4. 
iii Struktura familjare në Islam.

Shkruan:  Zenetije Mustafi

Në emër të Allahut Mëshiruesit,
Mëshirëbërësit. Falënderimi i
takon vetëm Allahut (xh. sh.),

Zotit të botëve, Krijuesit të gjithësisë,
ndërsa lutjet dhe përshëndetjet tona qof-
shin mbi vulën e lajmëtarëve dhe të të
dërguarve, Muhamedin (sal-lAllahu ale-
jhi ve selem).

Ajo që më inspiroi  të bëj këtë hulum-
tim empirik ishte çështja e mehrit (dhurata
e gruas), e cila ndryshonte nga koha në
kohë, si dhe nga vendi  në vend, por ajo që
më çuditi edhe më shumë, ishte ajo se disa
femra nuk kishin njohuri që mehri është e
drejta e tyre, por e mendonin vetëm  si një
kusht për t’u caktuar në kontratë.

Fillimisht, duhet të dimë se Islami i
dha vlerë të madhe femrës dhe ajo ka të
drejta të shumta.  Një nga këto të drejta
është e drejta e mehrit. Në veçanti duhet
të theksohet se mehri nuk është çmim i
gruas, as nuk do të thotë se ajo shitet, por
mehri është e drejtë e saj dhe nënkupton
dashurinë dhe vlerësimin që burri ka për
gruan e tij; pastaj mehri tregon zotimin e
burrit se ai do të  mund të kujdeset për të
dhe për nevojat financiare të gruas së tij.
Mehri është obligim i burrit, të cilin e me-
riton femra me lidhjen e kurorës se vlef-
shme; pra, qëllimi i mehrit është që zemra
e gruas të kënaqet dhe të ndihet e nderuar.

Këtë hulumtim empirik e kreva me
ndihmën e disa anketave, të  cilat u bënë
në qytetin e Kumanovës, me qëllim që të
nxirret përfundimi se sa dihet vlera e me-
hrit, sa praktikohet dhe sa ne si teologe
kemi punuar që këtë urdhër të Allahut ta
përcjellim me përpikëri te të afërmit tanë. 

Për ta realizuar këtë hulumtim u për-
dor metoda empirike, përmes  procesit të
anketimit, ku u anketuan 22 gra nga qy-
teti i Kumanovës, përfshi dhe rrethinën e

saj, ndërsa kjo anketë u realizua online. 

MEHRI

Mehri është pasuria e caktuar që ba-
shkëshorti ia paraqet, ia jep, bashkëshor-
tes së tij. Ky është obligim i
bashkëshortit, të cilin e meriton femra me
përfundimin e lidhjes së kurorës së vlef-
shme,  ose pas gjerdekut me kontratë të
prishur (Fasid).

Mehri nuk është kusht i shëndetit të
kontratës. Kontrata e kurorës konsidero-
het e vlefshme edhe nëse mehri nuk cak-
tohet gjatë lidhjes së kurorës. Mehri nuk
është kusht që të caktohet gjatë lidhjes së
kontratës, për shkak të keqkuptimit, e të
mendohet se mehri është çmim për gruan.
Pikërisht për këtë dijetarët islamë - fuka-
hatë kontratën e konsideruan të vlefshme
edhe pa caktimin e mehrit. Mehri është
dispozitë e obligueshme, që vie në
shprehje pas lidhjes së kontratës dhe
aspak nuk ndikon në lidhjen e kontratës.
Obligimi i bashkëshortit për t’i dhënë
mehrin bashkëshortes argumentohet me
Kuran, ku Allahu (xheleshanuhu) thotë: i
“Grave jepuni dhuratën e kurorës së
tyre me të mirë…”ii

Mehri mund të jetë: para (të holla),
pronë, pasuri e tundshme, apo shërbime
të tjera, të kryera për vetë nusen. Tran-
smetohet në një hadith se një shok i Mu-
hamedit (a. s.) ka dashur të martohet me
një femër të caktuar, porse nuk ka pasur
asgjë për të ofruar si prikë. Pejgamberi (a.
s.) kërkoi që ta mësojë të shoqen për gji-
thë atë që dinte nga Kurani dhe se kjo do
t’i mjaftonte për mehr. iii

REZULTATET  NGA ANKETAT

1. Cila është mosha juaj? 
Kur bëhet fjalë për moshën e të anke-

tuarve, rezultatet tregojnë se 45.5% janë
të moshës 18 deri në 30 vjeç, 13.6% të
moshës 30 deri 40 vjeç dhe 40.9% të mo-
shës 40 deri në 50 vjeç. 

2. Niveli i arsimimit?
Kur bëhet fjalë për nivelin e arsimi-

mit të të anketuarve, rezultatet tregojnë
se 36.4% janë në nivel të arsimit fillor,
22.7% të arsimit të mesëm dhe 40.9% të
arsimit të lartë. 

3. Jetoni në fshat apo në qytet? 
Sa i përket asaj se në çfarë vendi je-

tojnë të anketuarit, në vende urbane apo
rurale, rezultatet tregojnë se 27.3% e të
anketuarve jetojnë në qytet, ndërsa 72.7%
jetojnë në fshat. 

4. Gjendja ekonomike? 
Në bazë të rezultateve, vijmë në për-

fundim se gjendja ekonomike te të anke-
tuarit në 4.5% është e ulët, në 81.8%
është e mesme, ndërsa te 13.6% është e
lartë. 

5. Në cilën moshë keni bërë kontra-
tën e martesës? 

Në bazë të rezultateve, vijmë në për-
fundim se të gjithë të anketurit kontratën
e martesës e kanë bërë gjatë moshës 20-
30 vjeç. 

6. Çka dini për mehrin? 
Nga ajo se çka dinë të anketuarit për

mehrin, vijmë në përfundim se 63.6%
prej tyre mendojnë se mehri është dhu-
ratë për femrën, 27. 3% mendojnë se
mehri është vetëm një traditë që caktohet
gjatë kontratës së martesës; fatmirësisht,
asnjë prej tyre nuk mendon se mehri
është mënyrë e shitjes së femrës dhe
9.1% nuk kanë aspak njohuri për mehrin. 

Mehri, e drejtë e gruas

HULUMTIM EMPIRIK

Fjala është për dashurinë dhe vlerësimin që burri ka për gruan e tij; pastaj mehri tregon
zotimin e burrit se ai do të  mund të kujdeset për të dhe për nevojat financiare të gruas së
tij. Mehri është obligim i burrit, të cilin e meriton femra me lidhjen e kurorës se vlefshme;
pra, qëllimi i mehrit është që zemra e gruas të kënaqet dhe të ndihet e nderuar.
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Shkruan: Hafëz Edin Dediq 

Që nga ardhja e Islamit në këto ha-
pësira, myslimanët e këtyre ven-
deve kanë ruajtur një dashuri dhe

respekt të madh ndaj Pejgamberit (a.  s.)
dhe familjes së tij të pastër, Ehlu Bejt.
Muret e xhamive janë të zbukuruara me
emrat e Aliut dhe dy djemve të tij, Hasa-
nit dhe Husejnit. Gjithashtu, ka edhe
shumë vargje - sidomos janë të njohura
vargjet e shejhve sufi. Gjithashtu, edhe
mevludi, përveç vargjeve për profetin, ka
edhe vargjet për Fatimen (r. a.), vargje
këto që shumë dëgjues i bën të nxjerrin

lot. Megjithatë, myslimanët e këtyre tro-
jeve asnjëherë nuk e kanë tepruar në da-
shuri ndaj Ehlu Bejtit, duke u përshkruar
atë që nuk u takon dhe që është në kun-
dërshtim me parimet islame. 

Vitet e fundit myslimanët e këtyre tro-
jeve janë duke u përballur me goditje nga
mësime dhe sekte të ndryshme, të cilat
mundohen të na imponojnë dhe të shty-
pin traditën e kuptimit dhe të praktikimit
të Islamit të bazuar në mësimet e Ehli Su-
netit dhe Xhematit. Njëra nga këto më-
sime është edhe doktrina shiite, e cila në
vetë përmban një dashuri të tepruar ndaj
Ehlu Bejtit. Nga ana tjetër, theksimi i

vlerave të Ehlu Bejtit dhe transmetimeve
që kanë të bëjnë me ta, konsiderohen pra-
nim i shiizmit. Edhe një qasje e tillë është
e tepruar. Me këtë rast dëshirojmë të tre-
gojmë disa gjëra të rëndësishme në lidhje
me Ehlu Bejtin.

DASHURIA NDAJ EHLU BEJTIT ËSHTË
PJESË E IMANIT

Dashuria ndaj Familjes fisnike Ehlu
Bejtit të Pejgamberit (a. s.) është pjesë e
fesë sonë. Ajo është fryt i dashurisë sonë
ndaj të dërguarit të Allahut (s.a.v.s.),
është shenjë e plotësimit dhe sinqeritetit

Më 30 shtator, 2021, në fakulte-
tin juridik “Justiniani i Parë” të
universitetit “Shën Kirili dhe

Metodij” në Shkup, prof. dr. Shaban Su-
lejmani, profesor i të drejtës së sheriatit
në              FSHI-Shkup, mbrojti me suk-
ses disertacionin e doktoratës më temë
“Etiologjia dhe fenomenologjia e krimi-
nalitetit të dhunshëm familjar te shqipta-
rët në RMV”, para komisionit: prof. dr.
Metodija Kanevçev (mentor), prof. dr.
Nikolla Tupançeski (kryetar komisioni),
prof. dr. Gordana Llazhetiq (anëtare),
prof. dr. Aleksandra G. Drakulleski (anë-
tare), prof. dr. Divna Iliq (anëtare), thu-
het në njoftimin e Fakultetit të Shkencave
Islame në Shkup. 

Anëtarët e Komisionit e vlerësuan lart
disertacionin dhe punën e kandidatit. Për
shkak të situatës me pandeminë, mbrojtja
u bë online, në platformën Microsoft
team.  Të theksojmë se kjo është dokto-
rata e dytë e prof. dr. Shaban Sulejmanit,
thuhet në njoftim.

Dekani i Fakultetit të Shkencave
Islame në Shkup, dr. Shaban Sulejmani,
në një deklaratë për “Hënën e Re” tha: 

-Misionit tim profesional, njerëzor e
fetar i kam shtuar edhe këtë doktoratë. I
rreshtohem thënies se ‘sa më shumë po
mësoj, aq më shumë po konstatoj se edhe
sa shumë do të duhet të hulumtoj’.  Me
këtë rast, kam trajtuar  etiologjinë dhe fe-
nomenologjinë e kriminaliteti të dhun-
shëm familjar. 

Parimisht, sjelljet kriminale të njeriut
nuk janë të linduara, por ato vijnë si re-
zultat i faktorëve të jashtëm. Krimi, i ci-
lësdo natyrë dhe i cilitdo lloj të jetë, është
i dëmshëm. Nga të gjitha llojet, kri-mi-
naliteti i dhunshëm familjar është më i
rrezikshmi. Kjo, për faktin se familja
duhet të jetë çerdhe që garanton siguri,
qetësi e mirëqenie. 

Në një apo në një mënyrë tjetër, çdo
anëtar me aktivitetin e vet kontribuon në
rrjedhat e shoqërisë. Nëse burri i siguron
vetes një qetësi, ai do të jetë produktiv në
familje, për bashkëshorten, për fëmijët e
vet dhe në përgjithësi për tërë shoqërinë. 

Efektet e sjelljeve joproduktive, të
dhunshme, manifestohen në përgjithësi
në shoqëri, me pasoja nga më të ndry-
shmet. Çdonjëri në vendin e punës së tij
duhet të jetë efektiv. Në një familje ku

ambienti i shtëpisë shndërrohet në
“burg”, nuk mund të ketë produktivitet.
Efikasiteti dhe efek-tiviteti, në çdo pore
të jetës, e në veçantë në ambientin e
punës, rrënohet.  

Nga gjendja e rënduar në familje, i
paevitueshëm është manifestimi i sjelljve
të dhunshme kriminale. I pari që do të pë-
sojë nga sjellja e dhunshme e bashkë-
shortit, e babait, është fëmija. Të rritet e
të zhvillohet një fëmijë pikërisht në një
amient të këtillë të dhunshëm, ku domi-
nojnë sjelljet e dhunshme, për efekt do të
prodhojnë tek ata trauma dhe gjendje të
ndry¬shme anksioziteti. 

Prandaj, ky brez i të rinjve, i rritur në
këtë ambient, do të rezultojë së fundmi
që edhe ata, jo vetëm që do të jenë të pa-
dobishëm për shoqërinë, porse edhe të
rrezikshëm për familjen dhe rrethin sho-
qëror. 

Roli i intitucioneve shoqërore dhe i
vetë shtetit, si dhe i organizatave joqeve-
ritare - në veçanti i atyre me siglën fetare
– duhet të jetë më i shprehur. Për shkak se
aktiviteti i dhunshëm kriminal sjell çor-
ganizim në shoqëri etj. 

Hoxha i njohur Nehat Ismaili në pro-
filin e tij në Facebook ka shkruar:  “Prof.
dr. Shaban Sulejmani nuk i përket kate-
gorisë së intelektualëve dhe juristëve që
kanë frikë nga konfrontimi intelektual;
përkundrazi, është pishtar i projektit in-
telektual, i cili përpiqet të interpretojë
tekstet fetare nga një dimension tjetër,
duke u marrë pozitivisht me trajtimin dhe
ndryshimin e realitetit që mbretëron në

hapësirat shqiptare. 
Ai pati sukses në fushën e të folurit

publik dhe ishte i mrekullueshëm, si në
media, në tribuna dhe në tryeza shken-
core. Tërë këtë e bëri, sepse është
ushqyer nga entuziazmi për të prezantuar
në mënyrën më të mirë mendimin islam.
Është i jashtëzakonshëm në dhënien e lig-
jëratave intelektuale, është i pakrahasue-
shëm, shumë i aftë në elaborimet e tij
shkencore, ndërsa publikimet e tij mund
të lexohen në shumë revista shkencore.
Të paktë janë intelektualët që i kombi-
nojnë këto aftësi. 

Shaban Sulejmani në vazhdimësi bën
thirrje për përtëritje të përhershme në
mendime, lexim të vazhdueshëm të reali-
teteve bashkëkohore nga këndvështrime
të ndryshme, shikim në të ardhmen me
frymë pozitive, refuzim të stereotipeve
me shumë krenari dhe dinjitet, duke vënë
një ekuilibër midis parimit dhe interesit
publik, për të përfituar nga shkollat e
ndryshme të mendimit islam në mënyrë
shkencore. Në tekstet e tij qartë lexohet
kombinimi mes racionalitetit dhe spiri-
tualitetit të balancuar. 

Ai shpeshherë potencon që predikue-
sit fetarë myslimanë kanë nevojë për një
rinovim të vazhdueshëm të leximit, sepse
rreziku nuk qëndron në mungesën e lexi-
mit, por në mungesën e përtëritjes së pi-
këpamjeve dhe në qëndrueshmërinë e
leximit. 

Urime dhe shumë suksese të tjera në
të ardhmen, kolegu dhe shoku im i ngu-
shtë! Krenar me ty!”

Dekani i FSHI mbron 
edhe një doktoratë Dashuria ndaj Ehlu Bejtit mes

shpërfilljes dhe ekzagjerimit
Myslimanët e këtyre trojeve asnjëherë nuk e kanë tepruar në dashuri ndaj

Pejgamberit (a.  s.) dhe familjes së tij të pastër, duke u përshkruar atë që nuk u
takon dhe që është në kundërshtim me parimet islame. 
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të imanit, si dhe i pastërtisë dhe devot-
shmërisë se zemrës.

Allahu i madhërishëm thotë: “Thuaju:
‘Për këtë nuk kërkoj kurrfarë shpërblimi
tjetër prej jush, përveç respektit (për mua)
për hir të farefisnisë (që kemi)’.” (Shura,
23)  Në komentet e Kuranit mund të
hasim mendimin se ky ajet ka të bëjë me
dashurinë dhe kujdesin ndaj familjes dhe
pasardhësve të Pejgamberit (a.  s.) dhe
ky qëndrim lidhet me disa tabiinë, siç
janë Seid ibn Xhubejri dhe Imam Zejnul
Abidin, r.h.

Shumë hadithe tregojnë vlerën e Ehlu
Bejtit dhe nxisin për dashuri ndaj tyre,
ndërsa ndalojnë urrejtjen dhe armiqësinë
ndaj tyre. Këtu do t’i përmendim vetëm
disa:

Transmetohet nga Erkami (r. a.) se i
dërguari i Allahut ka thënë: “Jua lë dy
gjëra madhështore. Njëra është libri i Al-
lahut. Në të do të gjeni të gjitha udhëzi-
met dhe dritat, andaj përbejuni fortë
Librit të Allahut. Pastaj tha: ‘jua lë edhe
familjen time! Jua përkujtoj Allahun në
lidhje me familjen time!” Këtë e përsëriti
tri herë. (Muslimi)

Transmetohet nga ibn Abbasi (r. a.) se
i dërguari i Allahut ka thënë: “Duajeni
Allahun për shkak të begative që jua
ofron; më doni mua për hir të dashurisë
ndaj Allahut dhe duajeni familjen time
për hir të dashurisë ndaj meje.” (Tirmi-
dhiu, Hakimi)

Transmetohet se Ibn Abbasi (r. a.) i
është ankuar të dërguarit të Allahut për

raportin e disa kurejshive ndaj tij, andaj i
dërguari i Allahut (s.a.v.s.) ka thënë:
“Pasha Atë i cili e ka në dorë shpirtin tim,
nuk do të hyjë imani në zemrën e ndonjë
njeriu derisa nuk ju do juve për hir të Al-
lahut dhe të dërguarit të Tij. Pastaj tha: O
ju njerëz, kush e zemëron xhaxhain tim,
është njëjtë sikur më ka zemëruar mua,
sepse xhaxhai është në vend të babait.”
(Tirmidhiu)

Krahas këtyre haditheve që flasin në
mënyrë të përgjithshme për vlerën e fa-
miljes së Pejgamberit (a. s/), në librat e
haditheve mund të gjenden numër i madh
i haditheve që flasin për vlerën e disa
anëtarëve të familjes fisnike, në veçanti
për të cilët nuk jemi në gjendje të flasim
këtu. Ajo çka është me rëndësi, këto ha-
dithe nuk lënë hapësirë për dyshim sa i
përket vlerës së familjes fisnike të Pej-
gamberit (a.  s.), domosdoshmërisë dhe
respektit ndaj tyre, si dhe ndalimin e çfa-
rëdo nënçmimi dhe zemërimi të tyre.

EDHE GRATË E PEJGAMBERIT (A.  S.)
I TAKOJNË EHLU BEJTIT

Sipas mendimit të shumicës së dijeta-
rëve myslimanë, gratë e Pejgamberit (a.
s.) bashkë me vajzën e tij Fatimen, dhën-
drin Aliun dhe nipërit Hasanin dhe Hu-
sejnin - Zoti qoftë i kënaqur me ta - e
përbëjnë Ehlu Bejtin. Në një përfundim
të këtillë kanë ardhur në bazë të ajeteve
kuranore,  ku përmendet fjala “ehl” në
kuptim të familjes. Në fakt, kur shikohen

këto ajete, shumë qartë shihet dhe kupto-
het se fjala “ehl” nënkupton edhe gratë.
Njëri prej këtyre ajeteve gjendet në tregi-
min e Ibrahimit (a.  s.),  ku përmendet
dialogu mes melaqes dhe gruas së Ibra-
himit (a.  s.). I Madhërishmi thotë: “Ajo
tha: “Ah! E mjera unë! A mos vallë, kë-
shtu plakë do të lind unë, ndërkohë që
edhe burri im është plak! Me të vërtetë,
kjo është diçka e jashtëzakonshme!” Ato
(engjëjt) thanë: “A mos, vallë, po çudi-
tesh me urdhrin e Allahut? Mëshira e Al-
lahut dhe bekimi i Tij qoftë mbi ju –
familjen e të dërguarit. Me të vërtetë, Ai
është i Falënderuar dhe i Lavdë-
ruar!” (Hud, 72-73) 

Duke komentuar këtë ajet, Imam
Kurtubi thotë: Ky ajet tregon se fjalët
Ehlul Bejt kanë të bëjnë edhe me gruan;
çka nënkupton se edhe gratë e pejgambe-
rëve janë Ehlul Bejt. Andaj, Aisheja dhe
gratë tjera të Pejgamberit (a. s.) i takojnë
Ehlul Bejtit që përmenden në ajetin “T’ju
pastroj plotësisht.” (Kurtubi
2006:11/170) Ky qëndrim vërtetohet
edhe me ajetin për Ehlu Bejtin e Pejgam-
berit (a.  s.) ku thuhet: “O Familje e Pro-
fetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë
prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë
plotësisht.” (Ahzab, 33).

Nëse shikojmë kontekstin në të cilin
gjendet ky ajet, do të shohim se në ajetet
para këtij flitet për gratë e Pejgamberit (a.
s.) dhe se i Madhërishmi në dy ajetet pa-
raprake pikërisht atyre u thotë: O gratë e
të Dërguarit.”

“O gratë e të Dërguarit! Ato prej jush
që bëjnë ndonjë turp të hapur, do të kenë
ndëshkim të dyfishtë; kjo për Allahun
është lehtë. Ndërsa atyre prej jush që bin-
den ndaj Allahut e të dërguarit të Tij dhe
bëjnë vepra të mira, Ne do t’u japim
shpërblim të dyfishtë e u kemi përgatitur
begati të mëdha. O gratë e të Dërguarit!
Ju nuk jeni si gratë e tjera. Nëse i frikë-
soheni Allahut, mos flisni me përkëdheli,
që të mos ju dëshirojë ai që ka zemër ep-
shore, por flisni drejt dhe në mënyrë të
ndershme! Qëndroni në shtëpitë tuaja e
mos i zbuloni stolitë tuaja, ashtu siç zbu-
loheshin në kohën e padijes! Faleni na-
mazin, jepni zeqatin dhe bindjuni Allahut
e të dërguarit të Tij! O Familje e Profetit,
në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej
jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotë-
sisht.” (Ahzab, 30 – 33)

Ibn Kethiri këtë ajet e merr si argu-
ment se gratë e Pejgamberit i takojnë
Ehlu Bejtit dhe regjistron një transmetim
nga Ibn Abbasi (r. a.), se ky ajet është
shpallur ekskluzivisht për gratë e Pej-
gamberit. Nëse me këto fjalë të Ibn Ab-
basit mendohet se gratë e Pejgamberit
janë shkak i shpalljes së këtyre ajeteve,
atëherë kjo është e vërtetë, konsideron
ibn Kethiri; mirëpo, nëse me fjalët e ibn
Abbasit mendohet se vetëm gratë e Pej-
gamberit janë Ehlu Bejt, atëherë këtë e
kundërshtojnë transmetime të shumta ku
përmendet Aliu, Fatimja, Hasani dhe Hu-
sejni (r. a.) si Ehlu Bejt. (Ibn Kethir,
2000:11/152-153) Transmetimet për të
cilat flet Ibn Kethiri janë të versioneve të
ndryshme të hadithit të vërtetë,  i njohur
si “hadithi i kisasë”: “Një ditë Pejgam-
beri (a.  s.) tuboi Aliun, Fatimen, El-Ha-
sanin dhe Huseinin, i mbuloi me pelerinë
(kisa), me të cilën vetë dinte të mbulo-
het kur shkonte në gjumë, dhe e theksoi
lutjen: Allahu im, kjo është familja ime.
Largo prej tyre mëkatet dhe pastroji
plotësisht.” Ky hadith është nga argu-
mentet kryesore të atyre që konsiderojnë
se vetëm Aliu, Fatimja, Hasani dhe Hu-
sejni (r. a.) janë anëtarë të Ehlu Bejtit dhe
se vetëm për këta ka të bëjë ajeti i sures
Ahzab. Megjithatë, ky hadith, respekti-
visht veprimi i të dërguarit të Allahut, nuk
nënkupton kufizimin e Ehlu Bejtit vetëm
te këta persona, sepse në një transmetim
tjetër të këtij hadithi, të cilin e regjistron
Imam Ahmedi, qëndron se më vonë
Ummu Seleme e ka pyetur të dërguarin e
Allahut (s.a.v.s.): “Vallë, unë a nuk jam
nga familja jote? Ndërsa i Dërguari
(s.a.v.s.)  i tha: “Gjithsesi. Futu nën pele-
rinë.” Gjithashtu, në një transmetim që e
regjistron Taberani me sened të mirë,
qëndron se i dërguari i Allahut (s.a.v.s.)

në një rast e mbuloi Abbasin (r. a.) dhe
fëmijët e tij dhe tha: “Zoti im, ky është i
mbrojtur si unë me këtë pelerinë.”

Imamul Huda Ebu Mensur El-Matu-
ridi konsideron se ky ajet tregon atë se
gratë e Pejgamberit (a.  s.) janë Ehlu
Bejt dhe në komentin e ajetit 33 të sures
Ahzab thotë: “Disa konsiderojnë se nuk
ekziston lidhje mes këtij ajeti dhe ajeteve
paraprake, sepse ajetet paraprake kanë të
bëjnë me gratë e Pejgamberit (a.  s.),
ndërsa ky ajet me Ehlu Bejtin. Ky është
qëndrimi i rafidive (shiave). Pastaj thotë:
“Qëndrimi ynë se ky ajet është i lidhur
me ajetet paraprake mund t’u referohet
edhe grave edhe fëmijëve të tij që janë
përmendur, sepse termi Ehlu Bejt përdo-
ret për të gjithë ata, apo edhe mund t’u
referohet ekskluzivisht grave. Në asnjë
rast nuk mund të konkludohet se ky ajet
i përjashton gratë nga Ehlu Bejti.” (Ma-
turidi, 2005:8/382-383)

Imam Fahrudin Er-Razi konsideron
se qëndrimi më i drejtë është ai se Ehlu
Bejtit i takojnë gratë e Pejgamberit (a.
s.), fëmijët e tij, Aliu, Hasani dhe Husejni
(r. a.). (Er-Razi, 1981: 25/210)

Andaj, dashuria e sinqertë ndaj Ehlu
Bejtit nënkupton dashurinë ndaj të gjithë
anëtarëve.

VETËM PEJGAMBERËT JANË TË
PAGABUESHËM

Ibn Ebi ‘Asim në Es-Sunnetu, me
sened të mirë, regjistron se Aliu (r. a.) ka
thënë: “Për shkak timin do të vuajnë dy
grupe njerëzish: njëri për shkak të dashu-
risë së tepruar, ndërsa tjetri për shkak të
urrejtjes.” Këto fjalë të Aliut (r. a.) u vër-
tetuan qysh sa ishte ai gjallë. Në njërën
anë ishin ata që e ngritën shumë lart mbi
sahabët tjerë, apo edhe mbi pejgamberët,
kishte edhe fanatikë që i dhanë cilësi hyj-
nore. Ngjashëm vepruan edhe me anëta-
rët tjerë të Ehlu Bejtit. Nga ana tjetër,
mes kundërshtarëve të tij kishte prej atyre
që e ofendonin dhe e mallkonin, ndërsa
havarixhët e shpallën qafir dhe në fund e
vranë. Ehlu Sunneti dhe xhemati i kun-
dërshtuan ashpër të dy grupet.

Nëse lëshohemi në mësimet shiite, do
të shohim se anëtarëve të Ehlu Bejtit (mes
të cilëve nuk i numërojnë gratë e Pej-
gamberit (a.  s.) u përshkruan disa cilësi
që nuk i kanë as pejgamberët e as mela-
qet; mes tjerash u përshkruhet edhe pa-
gabueshmëria. Mes argumenteve që i
përdorin më së shumti për këtë është edhe
ajeti 33 i sures Ahzab, ku Allahu thotë:
“O Familje e Profetit, në të vërtetë, Al-
lahu do që ta largojë prej jush papastër-
tinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”

Sipas mësimeve të Ehli Sunnetit, pa-
gabueshmëria është cilësi të cilën e pose-
dojnë vetëm pejgamberët. Imam Ebu
Hanife thotë se pas përfundimit të pej-
gamberisë nuk ekzistojnë njerëz të paga-
bueshëm. Është gabim dhe humbje e
madhe t’u përshkruhet pagabueshmëria
dikujt tjetër përveç pejgamberëve.

Sa i përket ajetit të sures Ahzab, dije-
tarët e Ehli Sunnetit konsiderojnë se ajeti
në fjalë sqaron kuptimin e urdhrave dhe
ndalesave të përmendura më parë, re-
spektivisht dëshiron të ruajë nderin dhe
dinjitetin e Ehlu Bjetit. (Ebu Suudi,
1971:4/417)

Imam Alusi në shqyrtimin e tij të ko-
mentimit shiit të këtij ajeti thotë se pikë-
risht ky ajet tregon të kundërtën. Sepse,
nëse dikush është vetvetiu i pastër dhe i
ruajtur nga gabimet, atëherë për çka është
dobia e pastrimit të tij? Çfarë do të pa-
strohet? Pastaj, nëse me këtë ajet nën-
kuptohet pagabueshmëria e Ehlu Bejtit,
atëherë të gjithë sahabët janë të pagabue-
shëm, sepse për ta thuhet: “...Por dëshi-
ron t’ju pastrojë dhe t’i plotësojë dhuntitë
e Tij ndaj jush, që të jeni falënderues.”
(El-Maide, 6) (Alusi, 1985: 22/18)

Pra, kur është në pyetje dashuria dhe
respekti ndaj Ehlu Bejtit, qëndrimi ynë
është i njëjtë me atë që kemi ndaj saha-
bëve të Pejgamberit (a.  s.).  Për këtë
Imam Tahavi, duke transmetuar qëndri-
met e të parëve tanë, të imam Ebu Hani-
fes dhe të nxënësve të tij, thotë: “Ne i
duam sahabët, nuk e teprojmë në dashuri
ndaj asnjërit prej tyre, nuk e mohojmë
asnjërin prej tyre, nuk i duam ata që i ur-
rejnë ata, dhe i përmendim vetëm për të
mirë. Konsiderojmë se dashuria ndaj tyre
është fe, besim dhe bamirësi, ndërsa ur-
rejtja ndaj tyre është pabesim, dyfytyrësi
dhe padrejtësi.”

(Hafëz Edin Dedić është profesor i
kiraetit në Medresenë e Behram Beut

në Tuzëll, BeH. Përktheu: Arsim
Dauti)
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Shkruan: Imam Muhamed B. Sytari
(Enkas për HeR)

Islami nuk është "ideologji obskure re-
aksionare", siç shkruan përçart Mu-
stafa Nano, që natyrshëm nuk është

as fillimi, as fundi i botës, e që herë pas
here merr shkas nga ndodhi banale në
provincialitetin e metropolit shqiptar, për
të rindezur debate jointelektuale, të cilat,
në thelb, kanë goditjen e esencës së taba-
nit tonë kombëtar; Islamin!

Po risjell në vëmendjen tuaj një vë-
shtrim që pata publikuar para ca kohësh,
që gjithsesi ka të bëjë edhe me shfaqjet e
dhunshme të afetarizmit me kahe islamo-
fobe te ne në Shqipëri.

Më tërheq jashtë mase personaliteti i
Hoxhës së nderuar shkodran, Hafëz Ali
Kraja (1898-1974). Shkrimet e tij perio-
dike, sidomos në revistën "Zani i Naltë",
janë objekt studimi për teologët e rinj, për
studiuesit e filozofisë, intelektualët e për-
tej tyre.

Këtu dua të ndalem te kritika që i bën
Hafëz Ali Kraja afetarizmit, si një dëm i
madh individual dhe rrezik ekstrem për
shoqërinë.

PËR NJË SHTYLLË KURRIZORE
IDENTITARE

Duke parë degradimin e realiteteve
shqiptare, si pasojë e politikave afetare

dhe islamofobe, si dhe deformimin e
shumë koncepteve mbi fenë, moralin, de-
mokracinë, lirinë, drejtësinë, paqen, har-
moninë, trashëgiminë shpirtërore e
kulturore etj., mendoj se fjalët e Hoxhës
së nderuar vazhdojnë të jenë akoma në
koherencë me këto zhvillime për kombin
dhe të ardhmen e tij!

Kjo do të thotë se detyra e myslima-
nëve shqiptarë karshi fesë dhe kombit
të tyre është shumë më e madhe sesa
përfaqësimi me paterica dhe jodinjitoz,
sesa izolimi në jetën e xhamisë, feta-
rizmi i fjetur e i rëndomtë dhe parti-
shmëria parazite ndaj erërave të
ndryshme, që fryjnë sa andej-këndej, pa
pasur paraprakisht një bosht të mirëfil-

ltë strategjik dhe një shtyllë kurrizore
identitare!

"Besimi mban rregullimin dhe har-
moninë e shoqërisë njerëzore. Shoqëria
paraqet një trup, pjesëtarët e të cilit janë
në harmoni me atë vend ku respektohen
rregullat e moralit. Në pikëpamje morale,
kjo harmoni e ka burimin në përbashkë-
sinë e ndjenjave, si fetare ashtu edhe të
tjera, të personave që përbëjnë shoqërinë.
Po ta heqim Besimin prej mjedisit, kjo
harmoni shuhet vetvetiu.

...
Afetarizmi është një rrezik si për sho-

qërinë, ashtu edhe për pjesëtarët e saj që
janë fetarë. Besimi, pra, është gurra e cila
ia bën të këndshme jetën njeriut dhe i jep
atij shpresa për lumturi. Ai që është larg
kësaj gurre është fatmjerë dhe sikur t'i zo-
tërojë të gjitha mjetet materiale që i
duhen në këtë jetë, ai është i mjerë se i
mungojnë ndjenjat e larta morale të cilat
do ta bënin atë të lumtur.

...
Afetarizmi nuk është vetëm një mjet

shkatërrues për veten dhe për shoqërinë,
por njëherazi edhe për familjen. Vetëm
interesi e lidh afetarin me familje.

...
Se Besimi është një nevojë për sho-

qërinë njerëzore dhe se njerëzit pa Besim
nuk mund të jetojnë në formë të shoqë-
risë, u tregua edhe në manifestimet trag-
jikomike në kohën e Revolucionit të
madh francez...

Me të vërtetë, “atë ditë që të fiket
ideja e Besimit, po atë ditë njerëzimi
është plandosur në humnerë të shkatërri-
mit". (Hafëz Ali Kraja, "A duhet feja; a e
pengon bashkimin kombëtar", ribotimi i
KMSH, Tiranë, 2010, fq. 18-21; botimi i
parë, Shkodër, 1934.)

Dialogu dhe hapja me tjetrin, mund të
ishte një mundësi e mirë e ballafaqimit të
mendimeve, e ideve, besimeve dhe voka-
cioneve të ndryshme shpirtërore e kultu-
rore në rrugën e qartësimit të interesave
të ndershme e të shëndosha kombëtare!

KOHA FLET ME TINGULLIN E VET 

Për fund, iu riktheva shënimeve të
shkrimtarit të shquar egjiptian me famë
botërore Mustafa Sadik Er-Rafii (1880-
1937), i cili teksa shkruan për botëkupti-
min e thirrjes: Allahu ekber (të cilën i
dashtuni Mustafa Nano nuk e kupton),
rreshton: “Allahu ekber! A e di se çfarë
thonë engjëjt kur e dëgjojnë tekbirin
(shprehjen: Allahu ekber)? E këndojnë
këtë himn: 

Kohë pas kohe, gjatë ditës, bie ora e
Islamit me këtë tingull: Allahu ekber, Al-
lahu ekber, siç bie ora në një vend, për të
folur koha me tingullin e saj! 

Allahu ekber! Orë pas ore, gjatë ditës,
jeta dërgon thirrjen e saj në këtë fjalë,
thërret: O besimtar! Nëse ke vepruar mirë
në orët që kaluan, përkushtohu në orët që
pasojnë! E nëse ke gabuar, shlyeje dhe

fshije orën me orë, sepse koha e fshin
kohën, vepra e ndryshon veprën dhe një
minutë e ngelur nga jeta është shpresë e
madhe në mëshirën e Allahut! 

Orë pas ore, besimtari merr matësin e
vetvetes, teksa dëgjon thirrjen: Allahu
ekber, për të mësuar shëndetin dhe së-
mundjen në nijetin e tij, njësoj siç i ven-
dos mjeku të sëmurit të tij, orë pas ore,
matësin e temperaturës. 

Një ditë e vetme, në natyrën e kësaj
bote është jetë e gjatë për të keqen, gati-
gati çdo minutë me të keqen e saj është
sa një ditë me natë të zezë! Prandaj duhet
që njerëzimi ta ndajë ditën e vet në num-
rin e pesë kontinenteve të kësaj dynjaje;
sepse dita e kësaj bote është imazh i vetë
botës dhe në çdo pjesë të saj, nga sabahu,
mesdita, iqindia, akshami dhe jacia, nje-
rëzimi besimtar thërret me të madhe: Al-
lahu ekber, Allahu ekber, duke i tërhequr
vëmendjen vetvetes! 

... 
Kohë pas kohe, gjatë ditës dhe natës

bubullon fjala e shpirtit: Allahu ekber!
Njerëzit i përgjigjen: Allahu ekber! Për
t'u mësuar masat si të udhëhiqen drejt të
mirës me lehtësi; dhe si të realizojnë në
humanizmin e tyre kuptimet e tubimit të
një familjeje të vetme, duke u rrënjosur
përgjigjja e tyre para çdo thirrjeje shoqë-
rore, në natyrën e tyre, pa dhunë!

Ai ka bezdi nga ezani, unë lutem për
të! Me gjithë zemër lutem për të!

(Autori është Myfti i Zonës Shkodër) 

Ai ka bezdi nga ezani; 
unë lutem për të!

RRETH NESH

Allahu ekber! Orë pas ore, gjatë ditës, jeta dërgon thirrjen e saj në këtë fjalë,
thërret: O besimtar! Nëse ke vepruar mirë në orët që kaluan, përkushtohu në orët

që pasojnë! E nëse ke gabuar, shlyeje dhe fshije orën me orë, sepse koha e fshin
kohën, vepra e ndryshon veprën dhe një minutë e ngelur nga jeta është shpresë e

madhe në mëshirën e Allahut! 
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Në shtatëdhjetepesëvjetorin e vdek-
jes, kujtojmë idealistin dhe iluministin
nga Sllatina e Tetovës, Mulla Ferik Ma-
liki (1892-1946),  flakadanin që mbajti
ndezur ndjenjën e atdhedashurisë. 

Përveç Osman ef. Abdullahut, njeriut
i cili hapi shkollën e vet private shqipe në
Sllatinë të Tetovës (në fillimet e sh. XX),
një tjetër personalitet shumë i rëndësi-
shëm po nga ky katund, i cili tërë jetën e
tij e shkriu për dije, për komb e për fe,
është edhe Mulla Ferik Maliki.

Lindi në vitin 1892 në fshatin Slla-
tinë, në një familje të fisme e të shquar, si
për nga atdhetarizmi, po ashtu edhe për
nga tradita fetare. Që si i ri dallohej nga
bashkëkohanikët e vet me zgjuarsinë e tij
në mësimet që i merrte në mejtepin e
fshatit nga Mulla Musë Efendiu (me Fa-
kultet Teologjik të Stambollit, i cili, në
këtë anë përmendet apo njihet si: Musë
Klloxha – nga fshati Kllogjë). 

Më vonë, pasi bëhet nëpunës feje në
Sllatinë, krahas veprimtarisë fetare (për
të mbajtur gjallë familjen), pa u lodhur e
ka zgjeruar aktivitetin edhe në shumë
segmente që kanë të bëjnë me çështjen e
kombit dhe të arsimit, çështje këto të cilat
dergjeshin nga regjimi i atëhershëm i
Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene. 

Këtë gjendje të nderë kështu do ta
përshkruajë një veprimtar nga Tetova,
Shefqet Sulejmani, në rrëfimet e tij për
organizatën "BESA":  “Shqiptarët, me
gjithë që janë shumicë në Tetovë (në Ma-
qedoninë Perëndimore), ishin lënë jashtë
institucioneve shtetërore dhe jashtë ku-
shtetutës së atëhershme që ishte në fuqi.
Prandaj, populli shqiptar ishte në robëri
të thellë, në skamje e injorancë. Atyre u
ndalohej arsimimi në gjuhën shqipe:
tokat shqiptare u ndaheshin kolonizuesve
serbë dhe malazezë, u ndalohej kombë-
sia shqiptare si popull, shpërnguleshin
me dhunë për në Turqi.”

Këtë mynxyrë nuk e duronte dot “re-
beli” Mulla Ferik Maliki, kështu që kër-
konte rrugë për të dalë nga kjo gjendje.
Në këtë vazhdë, ai kërkonte bashkëmen-
dimtarë dhe bashkëveprimtarë përreth
vetes. Gjeti bashkëfshatarin Mulla
Osman Abdullahun (1888-1939), Mulla

Vejselin e Nerashtit, Selim Shehabin-
Luma, Idriz Ibrahimin-Cërcërin e shumë
patriotë të tjerë, me të cilët mori pjesë në
aktivitetet ilegale për organizimin dhe
ngritjen e popullit kundër regjimit të egër
mbretëror. Me këtë, mori pjesë edhe në
formimin e organizatës kombëtare
"BESA" në Tetovë. Siç çdo pjesëtar tje-
tër, edhe Mulla Feriku dha betimin - si
anëtar i organizatës në fjalë, me një dë-
shirë të flaktë për punë dhe aktivitete. Me
një fjalë, Mullai me përgjegjësi e pranoi
programin e kësaj organizate.

Kështu, kur jemi te kjo e fundit - for-
mimin e celulave për fshatrat: Nepro-
shten, Sllatinë, Tearcë, Përshevcë,
Gllogjë, Dobrosht, Odër dhe Nerasht, me
qendër në fshatin Sllatinë, e bëjnë Mulla
Feriku dhe ndihmësi i tij Osman efendiu.
Në këtë kuadër, ky atdhetar, krahas pu-
nëve dhe obligimeve fetare, punoi me
këmbëngulësi dhe me konsekuencë ndaj
idealit madhor, pa e ndalur kurrë hapin.
Punë të madhe bënte jo vetëm në bartjen
e librave shqip nga Shqipëria me kuaj e
mushka nëpër dhiaret e Sharrit për në
Pollog, por edhe në shpërndarjen ilegale
të literaturës në gjuhën shqipe, sidomos
të abetareve - ndër shqiptarët e kësaj ane,
të cilat pushteti i atëhershëm serbosllav
dhe disa shqiptarë injorantë i kishin ana-
temuar, duke i shpallur ato si të rrezik-
shme e “të mallkuara". 

Por, kjo "akuzë" Mulla Ferikun nuk e
hamendësonte fare dhe nuk e shmangte
nga rruga që kishte zgjedhur, e të cilën e
ndoqi deri në fund të jetës së tij. Rrugën
e këtij hoxhe e vazhduan gjeneratat tjera,
të reja, duke e konsideruar atë si flakadan
që mban ndezur atdhedashurinë dhe idea-
lin kombëtar. 

Mulla Ferik Maliki ndërroi jetë në
vitin 1946, kur trojet etnike shqiptare ta-
shmë kishin mbetur jashtë Shqipërisë ad-
ministrative. Në nder të tij është mirë të
organizojmë ndonjë akademi përkujti-
more, së paku - ta përkujtojmë me pietet
këtë figurë të fisme për aktivitetin dhe sa-
krificën vetëmohuese për shkollë e arsim
në gjuhën amtare shqipe.

Syrja Etemi 

Mulla Ferik Maliki 
(1892-1946)

Më 12 tetor, 2021, Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, udhëhoqi delega-
cionin e BFI në varrimin e Haxhi Hajri
Aliut, vëllait të prof. Bahri ef. Aliu (ish-
Drejtor i Medresesë Isa Beu), në fshatin
Sellarcë të Tetovës, njoftojnë nga BFI.

Me kreun e BFI-së kanë qenë: h. Sa-
bahudin ef, Zendeli, Myfti i Gostivarit;
h. Irsal ef. Jakupi, Sekretar i Përgji-
thshëm i BFI; h. Muamer ef. Veseli,
Drejtor i Agjencisë për Hallall Standard;
h. Ismet ef. Ademi, Udhëheqës i Sektorit
për Marrëdhënie me Botën Arabe; dr.
Abdylqerim Iseni,  Shef i Kabinetit të
Reis’ul-Ulemasë; dhe Musanif ef. Ru-
fati, Udhëheqës i Sektorit për Kulturë në
BFI. 

Në emër të BFI dhe të delegacionit,
Reis’ul-Ulemaja u shprehu ngushëllime
të sinqerta familjes dhe të afërmve të

Haxhi Hajriut, i cili njihej si një prind
dhe besimtar i denjë dhe një dashamir i
Islamit dhe i Kuranit famëlartë. Ai ishte
kontribues i madh në vepra të mira. 

Po ashtu, në ceremoninë e varrimit
morën pjesë personalitete dhe dashamirë
nga vendi dhe nga Republika e Kosovës.
Delegacioni i BFI së bashku me përfa-
qësuesit nga Bashkësia Islame e Koso-

vës: h. Reshat ef. Mexhiti, h. Adem efen-
diu, h. Ali Veza; pastaj h. Alifekri ef.
Esati, ish-Myfti i Tetovës dhe referentë
të Myftinisë së Tetovës, shprehën ngu-
shëllime dhe iu lutën Allahut fuqiplotë
që rahmetliut t'i fal Xhenetin, ndërsa fa-
miljes durimin e pashoq, thuhet në njof-
timin e BFI-së.

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur më 23
shtator, 2021, në fshatin Kallnik të Teto-
vës. Njëri nga aktivistët për ndërtimin e
xhamisë së re të këtij fshati, Haxhi
Xhema-Baci ka rënë aksidentalisht nga
minarja në ndërtim dhe ka ndërruar jetë.
Lajmin e kanë bërë të ditur njerëzit e fa-
miljes, ndërsa e kanë transmetuar edhe
disa portale. 

Omer Dauti ka shkruar në rrjetet so-
ciale:  “Të Allahut jemi dhe tek Allahu do
të kthehemi.

T'i xhelozosh dhe t’i lakmosh njerë-
zit në kuptimin pozitiv për dashurinë që
kanë ndaj Islamit dhe për punët e mira që
bëjnë, është normale. Por, t'i xhelozosh
edhe për mënyrën e vdekjes, kjo është
shumë e rrallë, ngase vetëm robëve të Tij
të dashur Zoti ua mundëson një vdekje të
bukur.

Në këtë mëngjes na mërziti lajmi për
Haxhinë tonë të dashur, kontribuesin e
madh të Islamit, njeriun zemërmirë dhe
punëtor, i cili asnjëherë nuk ngurroi që të
ndihmojë fenë e bukur islame në çdo
aspekt, madje edhe me fuqinë e tij fizike.

Haxhi Xhema fizikisht u nda prej
nesh, por nga memorja jonë, nga kujtimet
tona ai s'do të ndahet asnjëherë, sa të jemi
gjallë, ngase punën që bëri ai dhe kontri-
butin që dha për ndërtimin e xhamisë së
re, por edhe me gjerë, ishte aq e madhe,
sa vështirë mund të krahasohet me shem-
bujt e kohës që jetojmë.

Shoqërisë dhe vendit do t'i mungojë
shumë. Zoti e mëshiroftë Haxhiun dhe e
gradoftë me gradat më të larta në xhene-
tet e Tij.”

Varrimi është bërë të njëjtën ditë, në
varrezat e fshatit Kallnik.

Pjesëmarrje e Reisit në varrimin 
në Sellarcë

Kallnik: Bie nga minarja 
e xhamisë së re 
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Shkruan: Elez Osmani 

Para disa ditësh, së bashku me ju dr.
Boja, ne vizituam në Spitalin Ame-
rikan një shok të sëmurë. Disa ditë

më vonë, ne, me ish të sëmurin dhe me
Myftiun Tërnava ju vizituam juve në të
njëjtin spital, ku edhe ndërruat jetë. Nuk u
trishtuam. E pranuam vdekjen si të natyr-
shme, sepse vdekja të gjen aty ku edhe e
ka caktuar i Madhi Zot. Por, ti vdiqe për t’u
bërë i paharrueshëm. U largove me vitet,
me veprat, me përgjegjësitë më të ndrit-
shme dhe më të frikshme; me përgjegjë-
sinë e ndërgjegjes ndaj besimtarëve për të
paralajmëruar dhe të korrigjuar, me nderi-
min ndaj kombit dhe atdheut. U largove i
bekuar. I bekuar nga e kaluara për të ar-
dhmen, për rrethin dhe shoqërinë. Ishallah
do të mëshirohesh edhe nga i Madhi Zot!

Ju kishit një mision dhe e përmbushët
atë. Ishte caktim, pa dyshim, falë vullnetit
suprem, i cili manifestohet dukshëm në lig-
jet e fatit individual (të ardhmes) në punë
dhe në aktivitete, ashtu edhe në ato të rea-
litetit objektiv. Shtatëdhjetë e pesë vjet sa
jetuat përfshijnë intervalin kohor që përkon
me sundimin nga dy shtete - njërin që e luf-
tove dhe me të cilin nuk u pajtove kurrë dhe
tjetrin, për të cilin u përpoqe tërë jetën, për
Kosovën e dashur.  Rrezet e fundit të diel-
lit tashmë kanë rënë mbi arkivolin tuaj në
fronin e madh të bërjes së Kosovës shtet.

Ne jemi këtu për të mbajtur një qën-
drim qytetar dhe fetar. Ne jemi këtu për të
pohuar progresin, për të mirëpritur mirë-
bërjen e filozofisë politike, fetare; për të
nderuar luftëtarët madhështorë dhe shër-
bëtorët e atdheut; për të uruar përpjekjen
fisnike të popullit tonë, të atyre që mar-
shuan guximshëm përpara për ta çimentuar
lirinë njerëzore; me një fjalë, për ta lavdë-
ruar paqen, këtë vullnet sublim universal.
Këtu e kanë vendin ulemaja si vazhdimësi
e fjalës profetike. Paqja është virtyt hyjnor,
virtyt i civilizimit. Por, te ju ishte një fuqi

e brendshme, e ngulitur thellë - ishte vetë-
dija në shërbim të atdheut dhe mendja në
shërbim të së vërtetës. Kishit një mendje të
ndritur dhe një zemër të madhe.

Nuk të frikësuan kërcënimet, as perse-
kutimet, as shpifjet e regjimit të kaluar.
Ishe i palodhshëm dhe i palëkundshëm për
të mirën e fesë dhe të atdheut. Në sa e sa
raste e munde dhunën me buzëqeshje, de-
spotizmin me sarkazmë, pagabueshmërinë
me ironi, kokëfortësinë me këmbëngulje,
injorancën me të vërtetën. 

Por, në këtë fillim shekulli sikur ndihe-
she më i qetë, më i buzëqeshur. Dukeshe si
ndriçim agimi. Ke çmuar të vërtetën, të
drejtin, të mirën, të ndershmen dhe të do-
bishmen. Nuk të lëkunden erërat dhe fër-
fëllizat e reja, sepse ua njihje mirë burimin
(jo real). Natyrisht se shpesh të zemëronin
dhe të mërzisnin. Mbete erudit, tradicional,
popullor, pse jo edhe diplomat i shkëlqyer.
Fatmirësisht, në këtë ecje nuk ishit vetëm,
sepse njerëzit e mëdhenj rrallëherë janë
vetëm, e ju ishit i tillë, ndaj edhe ju nuk
ishit vetëm. Kjo është madhështorja, sepse
pemët e mëdha duken më të mëdha kur do-
minojnë në pyll. Kurani i ka mësuar njerë-

zit të jenë të arsyeshëm; arsyetimi i mirë
sjell veprimin e mirë, korrektësia në men-
dje bëhet drejtësi në zemër. Mbi këtë
parim, ju mbyllët të kaluarën dhe hapët ho-
rizonte të reja drejt të ardhmes në Bashkë-
sinë Islame të Kosovës.

Me ju filloi një cikël i ri në sendërtimin
e BIK-ut. Ne e ndienim se në këtë fillim
shekulli Kryesia e BIK-ut si forcë drej-
tuese, e kryesuar prej Jush, do ta ketë pari-
min islam, arsyen dhe traditën. Jo
rastësisht, ju keni kryer detyrat fetare,
kombëtare dhe ndërkombëtare. Kujtimet
dhe vështirësitë nuk do të harrohen kurrë
dhe do të lënë mbresa dhe përshtypje të
qëndrueshme tek ata me të cilët bashkëpu-
nuat. Të gjithë ndjehen krenarë që kanë
pasur një person kaq të mirë dhe një mik
kaq të mrekullueshëm. Por, siç thotë një
autor i panjohur: “Ajo që lëviz nëpër ne
është një heshtje, një pikëllim i qetë, një
dëshirë për një ditë më shumë, për një fjalë
më shumë, për një prekje më shumë. Ne
mund të mos e kuptojmë pse u larguat nga
kjo tokë kaq shpejt, ose pse u larguat para
se të ishim gati për të thënë lamtumirën,
por, pak nga pak, ne fillojmë të kujtojmë
jo vetëm që keni vdekur, por që keni jetuar.
Dhe se jeta juaj na dha kujtime shumë të
bukura për të mos i harruar.”

Unë ndihem më mirë, se të njoha;  më
mirë,  se të çmova;  më mirë, se të kam ta-
kuar dhe më mirë, se kam bashkëpunuar
me ty. Qofsh i mëshiruar nga Allahu në
jetën tjetër, miku im! Zoti na bashkoftë në
botën tjetër, ashtu siç ishim tok në punë, në
mendime dhe në ideale në këtë botë ka-
limtare! Në kuptimin tonë fetar, ne e dimë
se shpirti nuk vdes; ai jeton në berzah, por
do të shtoja se shpirti jeton edhe në kujti-
met e atyre që kanë jetuar me merhumin
dhe që e kanë dashur atë.

P.S.
Nuk ishe rastësisht këshilltar i Ministrit

të Shëndetësisë së Kosovës, koordinator

PPËËRRKKUUJJTTIIMM  PPËËRR  DDRR..  RREEXXHHEEPP  EEFF..  BBOOJJËËNN

Dy fjalë në vend të lamtumirës
Shtatëdhjetë e pesë vjet sa jetuat përfshijnë intervalin kohor që përkon me sundimin nga
dy shtete - njërin që e luftove dhe me të cilin nuk u pajtove kurrë dhe tjetrin, për të cilin u
përpoqe tërë jetën, për Kosovën e dashur.  Rrezet e fundit të diellit tashmë kanë rënë mbi

arkivolin tuaj në fronin e madh të bërjes së Kosovës shtet.

Më 17 shtator, 2021, në Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës, kaloi në botën tjetër
Imam Servet Ramadani,  i lindur në vitin
1952 në fshatin Çajlanë të Shkupit, njof-
ton hoxhë Mafiz Rustemi. 

Më tej ai shkruan: Imam Servet Ra-
madani mbaroi Medresenë në Damask,
ndërsa Fakultetin në Al-Az’har, Kajro.
Në vitin 1979 shpërngulet në SHBA, në
shtetin e Floridës, në qytetin Clearwater,
ku shërben si imam në Xhaminë Shqip-
tare deri në vitin 1997.

Imam Serveti ishte një njeri i mbu-
shur me dije, me urtësi dhe vlera të
shumta fetare e morale. Ai me gjithë po-
tencialin e tij intelektual u vu në shërbim
të ngritjes së vetëdijes fetare e kombëtare

të shqiptarëve këtu në Amerikë, duke iu
bashkëngjitur karvanit të hoxhallarëve të
dëshmuar me punën e tyre, siç ishin:
Imam Vehbi Ismaili (Allahu e mëshi-
roftë), Imam Ilaz Fetahu, Imam Rexhep
Morina etj., bereqetin e punës së të cilëve
e gëzojnë edhe sot myslimanët shqiptarë
të Amerikës. 

Varrimi i të ndjerit u bë me
18.09.2021 në varrezat e komuniteti
shqiptar në Clearwater. Në këtë xhami
tani imam është Nusret ef. Tërstena.

Allahu e mëshiroftë Imam Servet Ra-
madanin edhe e shpërbleftë me Xhenet
për punën e bërë, shkruan hoxhë Mafiz
Rustemi. (Facebook, 19.09.2021)

Kalon në botën tjetër
Imam Servet Ramadani

Xhamia shqiptare në Clearwater, Florida (SHBA).

zyrtar për aktivitete bamirëse dhe nje-
rëzore në shtetet arabe, anëtar në Kë-
shillin e Lartë Botërore për Xhamitë
në Ligën e Botës Islame, dekan i Fa-
kultetit të Studimeve Islame në Repu-
blikën e Kosovës, ish-Kryetar i
Bashkësisë Islame dhe ish-Myfti i Re-
publikës së Kosovës, ish-anëtar në
Këshillin Tranzitor Kosovar të for-
muar nga OKB, ish-anëtar i Kryesisë
Fetare në Sarajevë, ish-anëtar në Kë-
shillin Shura për Euro-Azi, që udhë-
hiqet nga Turqia, ish-i ngarkuar me
punë i Republikës së Kosovës në
Riad, më 8 maj 2012 u emërove Am-
basador i Republikës së Kosovës në
Riad dhe në fund këshilltar i Zëven-
dëskryeministrit etj.  

(Autori ka qenë profesor në Me-
dresenë Alaudin, punonjës në Krye-

sinë e BIK dhe bashkëpunëtor i
ish-Myftiut Boja. Jeton në Amerikë.
Ky shkrim i është dërguar drejtpër-

drejt revistës “Hëna e Re”) 




