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Bashkësia Fetare Islame - institucion
shpirtëror i të gjithëve

ED I TOR IAL

Zgjedhjet lokale që u mbajtën ditë më parë në vendin tonë tanimë janë pas nesh. Ajo që merr shkas për
këto ca rreshta, të këtij editoriali, është retorika e përdorur gjatë fushatës parazgjedhore, por edhe pas saj, nga
përfaqësuesit e partive politike.

Mjerisht, retorika e “politikanëve” të të gjitha spektreve aty-këtu ishte përplot me fyerje, shantazhime dhe
akuza të nivelit më të ulët të oponentëve politikë, të cilat janë bërë banale për publikun. Në to shihet qartë
mungesa e etikës politike dhe mungesa e profesionalizmit të politikëbërjes, që njëherësh e tregon nivelin e
kulturës dhe të edukimit të të gjithë atyre që tentojnë të jenë në skenën politike në këtë nënqiell.

Për çudi, ndër ne, zgjedhjet nuk konsiderohen si konkurrim demokratik, konkurrim me fushatë ku do të
dominojë retorika e planprogrameve, e analizave dhe e vlerësimit të tyre, ku më pastaj elektorati përcakton
secili prej tyre është më i mirë për vendin konkurrues përkatës.

Si në zgjedhjet e mëhershme, ashtu edhe në zgjedhjet lokale gjatë fushatës parazgjedhore, nga qarqe apo
individë të caktuar preken edhe Bashkësitë Fetare, sidomos Bashkësia Fetare Islame dhe nëpunësit e saj. Ata
duhet ta dinë se Bashkësia Fetare Islame është institucion shpirtëror i të gjithë atyre që e ndiejnë veten se janë
të përkatësisë islame, pavarësisht për-
katësive të tjera, qofshin ato etnike, ra-
core apo partiake.

Pra, ky organizëm, si i tillë, është
mbipartiak, për shkak se edhe norma-
tiva e saj, baza kushtetuese-juridike, e
përcakton statusin neutral të saj ndaj
partive politike. Ajo e ka politikën e ve-
primtarisë së vet dhe plotësisht është e
kuptueshme dhe e logjikshme që për
realizimin e kërkesave të saj ajo të ba-
shkëpunojë me ato subjekte politike që
janë në pushtet. Ky lloj bashkëpunimi
nuk mund të merret apo të konsiderohet
si përkrahje ndaj një subjekti politik.

Po ashtu, nëpunësat fetarë, sipas
normativës së BFI-së, nuk kanë të
drejtë që të keqpërdorin xhamitë-falto-
ret për interesa të partive politike. Por, të mos harrojmë se çdo nëpunës fetar, si qytetar i këtij vendi, ka të
drejtën që personalisht të përcaktohet për ndonjë subjekt politik dhe të votojë për të.

Pra, ku qëndron thelbi i sulmeve ndaj Bashkësisë Fetare Islame dhe nëpunësve të saj, të cilat i bëjnë disa
papagaj të skenës politike, kur dihet se BFI, si institucion fetar, nuk i konkurron asnjë partie politike për të
marrë pushtetin?! Me siguri që sulmet përgatiten dhe porositen nga qarqe që janë kundër zhvillimit të jetës
fetare-islame në vendin tonë e që kanë për qëllim që sa më shumë ta dobësojnë dhe ta përçajnë komunitetin
mysliman, që ai vetëm e vetëm të merret me vetveten e të mos merret me zhvillimin e jetës fetare.

Apo, ndofta, këtë e bëjnë për ta frikësuar dhe disiplinuar BFI-në dhe kreun e saj që të heqë dorë nga
ndonjë pronë e caktuar për interesa individuale apo partiake, të heqë dorë nga kthimi i pronave të naciona-
lizuara, të heqë dorë nga kërkesat për trajtim të barabartë të komuniteteve fetare, të heqë dorë nga akreditimi
i Medresesë etj.?!

Në krah të këtyre kërkesave, pa dyshim duhet të jenë edhe subjektet politike shqiptare, respektivisht
partitë politike, anëtarësia e së cilës është e përkatësisë islame, të cilat kanë përgjegjësi të madhe ndaj elek-
toratit të vet. Lidhur me këtë, BFI disa herë e ka ngritur zërin dhe ka kërkuar nga këto subjekte që ta japin
kontributin e tyre në këtë drejtim.

Ata që merren me politikë e që janë me përkatësi islame, pavarësisht se cilit etnikum i takojnë, apo cilit
tabor politik i takojnë, të mos hudhin gurë kundër BFI-së, sepse sulmi ndaj saj është sulm ndaj vetvetes. Të
lihen anash fërkimet dhe retorikat fyese ndaj njëri-tjetrit, në interes të vetë popullatës. Le të përmendim
vetëm një detyrë që mund të bëhet pa u marrë fare me BFI-në: të adoptohen masa për ta ndalur eksodin eko-
nomik të të rinjve, të cilët me të madhe ikin në shtetet perëndimore për një jetë më të mirë...

Q. Osmani

Ata që merren me politikë e që janë me përkatësi
islame, pavarësisht se cilit etnikum i takojnë, apo
cilit tabor politik i takojnë, të mos hudhin gurë
kundër BFI-së, sepse sulmi ndaj saj është sulm
ndaj vetvetes. Të lihen anash fërkimet dhe
retorikat fyese ndaj njëri-tjetrit, në interes të
vetë popullatës. Le të përmendim vetëm një
detyrë që mund të bëhet pa u marrë fare me BFI-
në: të adoptohen masa për ta ndalur eksodin
ekonomik të të rinjve, të cilët me të madhe ikin
në shtetet perëndimore për një jetë më të mirë...
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Më 1 nëntor, 2021, Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
ka uruar përfundimin e Zgjedhjeve lokale 2021
në RMV. Në urim, njofton BFI, thuhet:

“Të nderuar besimtarë dhe qytetarë të ven-
dit.

Më lejoni që në emrin tim personal dhe në
emër të Bashkësisë Fetare Islame të RMV t’ju
uroj për procesin pozitiv, të qetë dhe të nder-
shëm zgjedhor, i cili edhe një herë dëshmoi se
jemi një shoqëri me prirje drejt vlerave demo-
kratike, ku respektohet vullneti i çdo qytetari,
pa dallim kombi, besimi, moshe, gjinie ose
ngjyre.

Andaj, me këtë rast, në emrin e Bashkësisë
Fetare Islame dhe në emrin tim personal ju
shprehim urimet tona të sinqerta të gjithë Krye-
tarëve Komunalë të porsazgjedhur, duke iu
uruar shëndet, jetë të gjatë, suksese të reja dhe
përmbushje të premtimeve të bëra gjatë fusha-
tës zgjedhore për një të ardhme më të mirë për
të gjithë qytetarët tanë.

Po ashtu, kandidatët që nuk arritën të zgji-
dhen i falënderojmë për pjesëmarrjen e tyre në
këto zgjedhje, për kontributin e dhënë në zhvil-

limin e vlerave demokratike.
Urime dhe na priftë e mbara.”
Më parë, më 29 tetor, 2021, para fillimit të

Rrethit të dytë, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, kishte
bërë apel për zgjedhje të qeta dhe demokratike.
Në Apel thuhet:

“Të nderuar besimtarë, shtetas me të drejtë
vote.

Zgjedhjet e ndershme dhe të lira janë obli-
gim ndaj elektoratit të RMV, ndaj imazhit të
shtetit tonë, ndaj miqve tanë dhe ndaj ndërti-
mit të ardhmërisë së vendit tonë. Andaj, Ba-
shkësia Fetare Islame e Republikës së
Maqedonisë së Veriut bën thirrje për zgjedhje
të qeta, të lira dhe të ndershme.

Të dielën, më 31 tetor 2021, e kemi për
obligim që nëpërmjet votës dhe sjelljes sonë të
japim kontributin në ngritjen e nivelit demo-
kratik dhe në organizimin e zgjedhjeve të lira
dhe të ndershme, të cilat janë parakusht për të
ardhmen e Maqedonisë së Veriut.

Zgjedhjet dhe vota janë e drejtë qytetare e
çdo individi, nëpërmjet së cilës e shpreh vul-
lnetin e vet çdonjëri. Andaj, ju ftojmë, të gji-
thë besimtarët dhe nëpunësit fetarë, që
pjesëmarrja juaj në procesin zgjedhor të jetë e
qetë dhe e ndershme dhe lirshëm 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 fuqisë suaj”, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Urime
për Ditën
e Alfabetit

Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, ka uruar 22 Nënto-
rin - Ditën e Alfabetit Shqip,
që është ditë feste për ba-
shkësinë shqiptare në RMV.
Në urim thuhet:

Dita e Alfabetit është një
nga ditët e shënuara dhe më
të rëndësishme për kombin
shqiptar. Uroj që kjo ditë të
jetë ditë e nxitjes për dituri,
për zhvillim dhe avancim të
gjithmbarshëm kombëtar.

Urime të përzemërta!
Reis’ul-Ulema, h. hfz.

Shaqir ef. Fetahu
(21.11.2021)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, më 19 nëntor, 2021, ka njoftuar në Facebook: “Përfundoi
rregullimi i studios së TV IKRE. Ajo tani është e gatshme për emisione më cilësore. Në të ardhmen, zë i fuqishëm i vlerave islame, kulturore dhe më

gjerë.” Të njëjtën ditë, nga BFI është njoftuar se edhe Salla e mbledhjeve e Rijasetit tashmë ka marrë një pamje të re.

Urime për procesin e qetë,
të ndershëm dhe demokratik
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Konkluzione të Sesionit shkencor
1. Mësimbesimi, një proces i një rëndësie të veçantë.
2. Angazhim i të gjitha organeve të BFI-së për zhvillimin sa më të suksesshëm të mësimbesimit.
3. Sistematizim i mësimbesimit.
4. Përgatitje e mualimëve në aspektin profesional dhe didaktiko-metodik përmes trajnimeve të ndryshme.
5. Përpilim i  planprogramit të unifikuar mësimor. 
6. Përpilim i teksteve të unifikuara në mënyrë profesionale,  në formë të shkruar dhe elektronike.
7. Përpilim i  dokumentacionit të unifikuar pedagogjik (ditare, fletore etj.).
8. Përpilim i librit udhëzues për mualimin.
9. Pajisje e mejtepeve me mjete bashkëkohore dhe krijim i kushte të përshtatshme për mësim.
10. Mbikëqyrje e zhvillimit të mësimit nga ana e organeve kompetente, përkatësisht nga Myftinitë e BFI-së.
11. Vlerësim i suksesit të arritjeve mësimore sipas rregullave dokimologjike. 
12. Formim i komisioneve përkatëse për përgatitje dhe vlerësim të mësimbesimit. 
13. Zbatim i konkluzioneve nga ana e Rijasetit të BFI-së.
14. Transferim i këtij Sesioni edhe nëpër myftinitë e BFI-së me mualimët.

Më 18 nëntor, 2021, Bashkësia Fe-
tare Islame e Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut organizoi sesionin
shkencor “Mësimbesimi nëpër mejtepe
dhe sfidat bashkëkohore”. Sesioni u
organizua nga Sektori Fetar-Arsimor i
BFI-së dhe u mbajt në Rijaset, para një
auditori të gjerë. Sesioni shkencor u
transmetua drejtpërdrejt në rrjetet so-
ciale të BFI-së dhe në TV Ikre, njof-
tojnë nga BFI.

Sesioni u hap me këndime kura-
nore nga hfz. Irfan ef. Sulejmani, Re-
ferent i Sektorit              Fetar-Arsimor
të Myftinisë së Shkupit.

Sesionin e përshëndeti dhe në të
foli Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. Ai
përgëzoi këtë sesion shkencor dhe
shprehu mbështetjen e tij dhe të BFI-së
në organizimin e sesioneve të ngja-
shme shkencore, në avancimin e më-
simbesimit dhe edukimin e gjeneratave
të ardhshme. Ai falënderoi panelistët
për kontributin e dhënë në këtë drej-
tim, përfshi edhe këtë sesion shkencor.
“Procesi edukativ islam është baza e
formimit të shëndoshë të individit, të
familjes dhe të shoqërisë. Ne kemi një
amanet hyjnor: si ta prezantojmë Isla-
min në të ardhmen? Ky është një kon-
cept i shenjtë dhe, në këtë kuadër, nuk
ka të ardhme të shëndoshë pa edukim
të pastër dhe të mirëfilltë. Andaj, për-
gatitja e gjeneratave të reja, për të qenë
të afta për ta bartur këtë amanet, është
përgjegjësi institucionale e Bashkësisë
Fetare Islame të RMV”, tha Reis’ul-

Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.  
“Impakti i mejtepit në formimin e

personalitetit” ishte tema që paraqiti
prof. dr. Qani ef. Nesimi, Myfti i Myf-
tinisë së Tetovës. Dr. Naser ef. Rama-
dani, profesor në Fakultetin e
Shkencave Islame, foli më temë
“Aspektet didaktike-metodike të më-
simleximit në mejtepe”. Myftiu i Myf-
tinisë së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili,
ndërkaq, temën e Sesionit e elaboroi
si: 

“Nevoja e aplikimit të mjeteve dhe
të metodave bashkëkohore të mësim-
dhënies në mejtepe”.

Në seancën e dytë, myftinjtë dhe
referentët për arsim në Myftinitë e BFI
bënë prezantimin me videobim të apli-
kimit të metodave bashkëkohore nëpër
mejtepet e vendit.

Duke marrë parasysh përgjegjësinë
para Zotit dhe para shoqërisë, BFI ven-
dosi që të ftohet ky sesion shkencor me
qëllim që edukimi dhe arsimimi i fë-
mijëve të jetë mbrojtja më e mirë e tyre
nga devijimet, nga ekstremizmi ndaj të
tjerëve në shoqërinë njerëzore, e në të
njejtën kohë të zgjojë dhe të ruajë
ndjenjat e dashurisë, të humanizmit, të
altruizmit dhe të durimit. Edukimi dhe
arsimimi i mirë i gjeneratave të reja,
është mundësia e vetme për të refor-
muar të ardhmen, sepse ato janë e ar-
dhmja jonë, e ardhmja e Islamit në
trojet tona, por edhe e ardhmja e kom-
bit dhe shtylla e tij, thuhet në njoftimin
e BFI-së.

(Kujtoje) kur Llukmani i tha të birit, duke e këshilluar: “O
djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë (në adhurim)! Pa dyshim,
idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe!” (Llukman: 13)

O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të
keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet! Me të vër-
tetë, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve. (Llukman: 17) 

Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me
mendjemadhësi, se Allahu nuk i do mendjemëdhenjtë e mbur-
racakët! (Llukman: 18)

***
Procesi edukativ islam është baza e formimit të shëndoshë

të individit, të familjes dhe të shoqërisë. Ne kemi një amanet
hyjnor: si ta prezantojmë Islamin në të ardhmen? Ky është një
koncept i shenjtë dhe, në këtë kuadër, nuk ka të ardhme të shën-
doshë pa edukim të pastër dhe të mirëfilltë. 

Përgatitja e gjeneratave të reja, për të qenë të afta për ta bar-
tur këtë amanet, është përgjegjësi institucionale e Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, konkretisht, ne kemi përgjegjësi, si bar-
tës të të gjitha këtyre rrjedhave institucionale.  Detyra e përga-
titjes së gjeneratave të reja, patjetër të kalojë përmes një
periudhe kohore që quhet proces i mësimbesimit islam. 

Andaj, jemi këtu që këtij procesi t'i qasemi me një analizë
të thellë, me qëllim që ta perceptojmë atë në kohë dhe hapësirë,
për të hapur rrugëtim të shëndoshë, duke përcaktuar kriteret e
një sistemi të bazuar në koncept të pastër islam, me metodo-
logji dhe strategji mirë të formuluar, për t'u ballafaquar me kër-

kesat e reja të kohës, të kohës moderne, sfida këto që rrezikojnë
formimin e edukimit të pastër islam të gjeneratave të reja. 

Andaj, Sesioni shkencor me temën "Mësimbesimi islam dhe
sfidat e kohës bashkëkohore" do jetë një rast i veçantë për t'iu
qasur seriozisht këtij procesi. 

Më lejoni që përzemërsisht të uroj dhe t'i jap përkrahje këtij
tubimi shkencor, me dëshirë për një diskutim serioz dhe të do-
bishëm. Uroj panelistët për detyrën që morën mbi supet e tyre,
për të dhënë secili kontributin e vet në ngritjen e vlerave të këtij
fenomeni islam. 

Zoti ju bekoftë – ka thënë Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema
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BFI: Sesion shkencor 
për mejtepet

Fjalimi i Reisit në Sesionin shkencor
Fjalimi i Reisit në Sesionin 
shkencor 
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këshilluar: “O djali im, 
mos i shoqëro Allahut asgjë (në adhurim)! Pa 
dyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë 
e madhe!” (Llukman: 13) 

           
         

O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të 
mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm 
për çfarëdo që të godet! Me të vërtetë, ky është 
thelbi i patundur i të gjitha punëve. (Llukman: 
17)  

             
     
Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec 
në tokë me mendjemadhësi, se Allahu nuk i do 
mendjemëdhenjtë e mburracakët! (Llukman: 
18) 

*** 
Procesi edukativ islam është baza e formimit të 
shëndoshë të individit, të familjes dhe të 
shoqërisë. Ne kemi një amanet hyjnor: si ta 
prezantojmë Islamin në të ardhmen? Ky është një 
koncept i shenjtë dhe, në këtë kuadër, nuk ka të 
ardhme të shëndoshë pa edukim të pastër dhe të 
mirëfilltë.  

Përgatitja e gjeneratave të reja, për të qenë të afta 
për ta bartur këtë amanet, është përgjegjësi 
institucionale e Bashkësisë Fetare Islame të 
RMV, konkretisht, ne kemi përgjegjësi, si bartës 
të të gjitha këtyre rrjedhave institucionale.  
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Jusuf ef. Zimeri, Drejtor i Sektorit
Fetar-Arsimor pranë Rijasetit të BFI të
RMV, pas përshëndetjes, në fjalën e çel-
jes së sesionit shkencor “Mësimbesimi
nëpër mejtepe dhe sfidat bashkëkohore”.
tha:

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi
ve berekatuhu.  

Nuk ka dilemë se që nga fillimi i
shpalljes së Islamit, respektivisht Kura-
nit, e deri në ditët e sotme, në të gjitha
fazat e zhvillimit të jetës islame dhe në të
gjitha vendet ku jetoi dhe jeton shoqëria
myslimane, mejtepet si institucione edu-
kativo-arsimore dhe si institucione për
zhvillimin e procesit edukativo-arsimor,
ishin në qendër të vëmendjes. Edhe në
shoqërinë tonë,  respektivisht në vendin
tonë, mejtepet si institucione edukativo-
arsimore që u njohën me ardhjen e Isla-
mit në trevat tona, nuk patën më pak
vëmendje se sa në vendet tjera. 

Sipas konceptit islam, fëmijët konsi-
derohen si zbukurim i jetës së kësaj bote
dhe begatia më e mirë, për të cilën duhet
falënderuar Allahun fuqiplotë, por kjo
njëkohësisht na ngarkon edhe me për-
gjegjësi më të madhe, për të cilën duhet
pasur kujdes maksimal. Sipas këtij kon-
cepti, investimi në edukimin dhe arsimi-
min e fëmijëve në moshën më të
hershme, është investimi më i sigurt dhe
më i vlefshëm sesa të gjitha llojet e inve-
stimeve të tjera.  Në hadithin e transme-
tuar nga Ebu Hurejreja,  Pejgamberi (a.
s.) ka thënë:  “Investimi për ndërtimin e
familjes tënde, është investimi më i vlef-
shëm dhe me më shumë shpërblime sesa
investimi në xhihadin fi sebililah, apo në
dhënien e sadakasë të varfërve, apo inve-
stimi për lirimin e një robi.”

Ebu Darda na përcjell edhe thënien e
artë se i dërguari i Allahut (xh. sh.) ka
thënë: “Shembulli i të mësuarit në fëmi-
jëri është si shembulli i gdhendjes mbi
gur; kurse shembulli i të mësuarit në
moshë, është si shembulli i atij që
shkruan mbi ujë.” 

Imam Ebi Hamid el Gazali thotë: Fë-
mija është amanet i prindit; zemra e tij
është e pastër si një perlë e pagdhendur,
pa kurrfarë shkrimi apo imazhi.  Ai është
i gatshëm të pranojë gjithçka që i afrohet.
Nëse tek ai vihet e mira, nëse atij i mëso-
het e mira, ai mësohet me të, rritet me të
dhe do të jetë i lumtur në këtë botë dhe

në botën tjetër, kurse prindërit e tij dhe
mësuesit e tij për të kanë shpërblim.
(Ahja ulumudin: 3/72)

Edukimi i fëmijëve është mbrojtja më
e mirë e tyre nga devijimet. Edukimi i fë-
mijëve i bën të fortë ata përballë sfidave
të jetës, përballë dëshirave, dyshimeve
dhe sprovave. Edukimi i mirë,  te fëmija
zgjon dhe ruan ndjenjat e dashurisë, të
humanizmit, të altruizmit dhe të durimit.
Edukimi dhe arsimimi i mirë janë
mbrojtja më e mirë e gjeneratës nga
dhuna dhe ekstremizmi ndaj të tjerëve në
shoqërinë njerëzore. Edukimi dhe arsi-
mimi i mirë i gjeneratave janë mundësia
e vetme për të reformuar të ardhmen,
sepse ato janë e ardhmja e jonë,  e ar-
dhmja e Islamit në trojet tona, por edhe e
ardhmja e kombit dhe shtyllat e tij.

Duke marrë parasysh këto vlera, duke
marrë parasysh rolin dhe rëndësinë e
zhvillimit të mësimbesimit nëpër mej-
tepe, duke e marrë parasysh edhe për-
gjegjësinë që e kemi edhe para shoqërisë
edhe para Zotit, u vendos që të ftohet ky
sesion shkencor me temën “Mësimbesimi
nëpër mejtepe dhe sfidat bashkëkohore”. 

Ne të gjithë bashkërisht, kush më
shumë e kush më pak, jemi të njohur me
rrjedhat e zhvillimit të mësimbesimti,
sepse mejtepet janë të njohura për ne, por
meqë sfidat në kohën bashkëkohore janë
të shumta, të natyrave të ndryshme - e më
së shumti të asaj morale, ky Sesion
shkencor mëton të gjejë rrugët, mënyrat

dhe platformën më të mirë për ngritjen e
nivelit të zhvillimit të  mësimbesimit
nëpër mejtepet tona. 

Sesionin shkencor e kemi ndarë në dy
seanca. Në seancën e parë janë paraparë
tri kumtesa nga profesorët tanë që janë
njohës të mirë të këtij lëmi dhe, sigurisht
se me kumtesat e tyre, do të paraqesin
problematikat rreth kësaj tematike. Pane-
listët që do të paraqiten me kumtesat e
tyre janë: prof. dr. Qani ef. Nesimi, Myfti
i Myftinisë së Tetovës; prof. dr. Naser
Ramadani, ligjërues në FSHI; prof. dr.
Qenan Ismaili, Myfti i Myftinisë së
Shkupit.

Pasi të përfundojmë me kumtesat dhe
pas një pauze të shkurtër, në seancën e
dytë, nga referentët fetar-arsimor nëpër
Myftinitë e BFI-së do të na paraqitet një
pasqyrë të shkurtër rreth gjendjes aktuale
të mejtepeve, rreth sfidave me të cilat bal-
lafaqohen ato dhe rreth nevojave për re-
formimin e tyre.

Më pas, nga të gjithë ne do të hapet
një debat, ku do të bisedojmë rreth këtyre
problematikave, rreth nevojës së unifiki-
mit të planprogramit mësimor nëpër mej-
tepe, rreth përpilimit të materialeve dhe
të shohim se cilat janë praktikat e sukse-
sshme të këtij lëmi - përfundoi Jusuf ef.
Zimeri, Drejtor i Sektorit Fetar-Arsimor
pranë Rijasetit të BFI të RMV, në fjalën e
çeljes së sesionit shkencor “Mësimbesimi
nëpër mejtepe dhe sfidat bashkëkohore”.
(Shkup, 18 nëntor, 2021) 

Mejtepet, në qendër të vëmendjes

Nga prof. dr. Naser Ramadani

Falënderimet i takojnë Allahut, Kri-
juesit të gjithësisë, i Cili e mësoi
njeriun me anë të penës dhe ia

plotësoi të gjitha parakushtet për arsi-
mim dhe edukim. Përshëndetjet më të
sinqerta ia dërgojmë Muhamedit (ale-
jhis-selam), mësuesit të njerëzisë, i cili
ka qenë shembëlltyrë e gjallë se si duhet
të jetë një mualim i suksesshëm në
punën e tij edukativo-arsimore. Për-

shëndetjet dhe selamet qofshin edhe për
familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata
që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e
Gjykimit.

Mësimbesimi në mejtepe ka karakter
didaktik të organizimit, nën udhëheqjen
e mualimit dhe me pjesëmarrjen aktive
të nxënësve. Zhvillohet me plan dhe në
mënyrë sistematike, me anë të të cilit
(mësimbesim) nxënësit fitojnë dituri të
ndryshme fetare dhe shoqërore, shka-
thtësi dhe shprehi, zhvillojnë aftësitë e

tyre psikike dhe fizike dhe, në këtë më-
nyrë, realizohet zhvillimi i plotë  i per-
sonalitetit të tyre. 

Nuk ka diskutim se mësimbesimi
është mëse i nevojshëm për formimin e
personalitetit të gjithanshëm të fëmijëve.
Pikërisht për këtë çështje ekzistojnë
shumë ajete kuranore dhe hadithe të
Muhamedit (alehis-selam) që nxisin për
mësimnxënie, sidomos në moshën e fë-
mijërisë. Pedagogë të ndryshëm islamë,
siç janë imam Ebu Hamid el-Gazali, El-

Aspektet didaktiko-metodike të
mësimbesimit në mejtepe

NGA SESIONI SHKENCOR I BFI-së
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Muhasibiu, Burhanudin el-Zernuxhi dhe
shumë të tjerë, flasin qartë për nevojën e
edukimit dhe të arsimimit të njeriut në
moshën fëmijërore.

Në mesin e shumë haditheve, do të
potencoj vetëm hadithin në të cilin Mu-
hamedi (alejhis-selam) thotë: “Më i miri
në mesin tuaj është ai që e mëson Kura-
nin dhe (atë) ua mëson të tjerëve.” Mjaf-
ton ky hadith si motiv për gjithë
mualimët,  se janë duke kryer një punë
me shumë peshë dhe me shumë vlerë,
me të cilën, po qe se e kryejnë me nijet
të pastër për Allah, do të jenë në mesin
e njerëzve të dalluar dhe të për-
zgjedhur. 

Njeriu gjatë jetës së tij arsi-
mohet përmes dy modaliteteve:
përmes arsimit formal dhe atij jo-
formal. Arsimimi formal nën-
kupton praninë e më shumë
faktorëve, por udhëhiqet nga ar-
simtari sipas planit dhe programit
të verifikuar mësimor dhe reali-
zohet kryesisht në kuadër të in-
stitucioneve përkatëse
edukativo-arsimore. Si modalitet
arsimor, arsimi formal haset i
emërtuar edhe si arsim shkollor,
institucional apo certifikativ. 

ARSIM JOFORMAL, FORMAL

Arsimi joformal si modalitet
arsimor ka një frekuencë të ngje-
shur zbatimi, që në esencë para-
qet një veprimtari vetarsimore
dhe plotësisht të lirë dhe që ek-
skluzivisht realizohet pahetue-
shëm dhe në vazhdimësi, gjatë
procesit të punës dhe gjatë tërë
jetës së njeriut bashkëkohor.

Këtu duhet parashtruar pyet-
jen se mësimbesimi në mejtepe i
takon arsimit formal, apo jofor-
mal? Nuk mund të themi se i
takon arsimit formal, që është
nën kontrollin e organeve shtetë-
rore, me plaprogram të miratuar
nga Ministria e Arsimit dhe me
financim nga vetë shteti, ngase
një gjë e tillë nuk ekziston. Por,
nuk mund të themi se i takon
edhe arsimit joformal, që është
plotësisht i lirë, ngase në shumë
mejtepe mësimbesimi zhvillohet
sipas një planprogrami që e kanë
përgatitur myftinitë përkatëse,
ose individë të ndryshëm (të au-
torizuar), por që nuk është obli-
gativ. Prej këtu lind nevoja për
sistematizimin e mësimbesimit
në mejtepe. Ky sistematizim

duhet të jetë në nivel të Bashkësisë Fe-
tare Islame, ku do të mbulon të gjitha
myftinitë. Bazuar në atë se shteti nuk e
organizon arsimin fetar në mejtepe, por
kjo është çështje ekskluzive e Bashkë-
sisë Fetare Islame, themi se pikërisht për
këtë çështje obligohet ky institucion i
lartë islam që të bëjë sistematizimin e tij,
që në një mënyrë të marrë trajtën e arsi-
mit formal.

Ne jemi të bindur se aq sa më i madh
të jetë numri i nxënësve në mejtepe, aq
më i madh do të jetë interesimi për të
qenë nxënës në Medrese dhe, sa më

shumë të kemi nxënës në Medrese, aq
më shumë do të kemi të interesuar për të
vazhduar studimet në Fakultetin e
Shkencave Islame. Së paku përmes më-
simbesimit, në mejtepe do të përgatisim
një kuadër i cili do të ketë njohuri të për-
gjithshme elementare rreth Islamit, do të
dijë leximin e Kuranit dhe i cili do të
jetë xhemat (i dalluar) i ardhshëm i xha-
mive në vendet ku jetojnë.

Për të gjithë këtë është më se e ne-
vojshme përgatitja e një rregulloreje të
përgjithshme, e cila do të përfshinte në
mënyrë të detajuar procesin e mësimbe-

simit, përfshi planprogramin më-
simor, angazhimin e mualimëve,
përpilimin e teksteve, kontrolli-
min e procesit mësimor në mej-
tepe, ditarët, vlerësimin dhe, në
fund, certifikimin.

E gjithë kjo çështje do të
varet nga qëllimet, respektivisht
nga objektivat mësimorë. Sipas
objektivave, përcaktohet edhe
planprogrami mësimor, i cili rea-
lizohet përmes metodave dhe
mjeteve mësimore përkatëse dhe
i gjithë procesi mbaron me një
vlerësim adekuat, sipas kritereve
dokimologjike (dokimologjia-
pjesë e psikologjisë pedagogjike,
e cila merret me procesin e pro-
vimit dhe të vlerësimit).

Mësimbesimi realizohet për-
mes faktorëve të ndryshëm, të
cilët ndahen në faktorë subjek-
tivë dhe objektivë. Faktorët sub-
jektivë janë: mualimi, nxënësi
dhe prindi. Në anën tjetër, fakto-
rët objektivë janë: përmbajtja
mësimore dhe pajisjet, bashkë
me bazën materiale.

Mualimi është faktori subjek-
tiv më i rëndësishëm në procesin
edukativo-arsimor, i cili e plani-
fikon, e organizon, e realizon dhe
e vlerëson punën e tij mësimore.
Për të gjithë këtë, kërkohet që
mualimi të ketë përgatitje profe-
sionale dhe didaktiko-metodike.
Me përgatitje profesionale nën-
kuptojmë kryerjen e shkollimit
përkatës, respektivisht studime
islame të kryera, ndërsa me për-
gatitje didaktiko-metodike, kemi
për qëllim që ai të ketë të kryer
lëndët si:  pedagogji, psikologji,
didaktikë dhe metodikë të më-
simbesimit, ose të ketë bërë traj-
nime të ndryshme pedagogjike.

Myslimanët në Republikën e
Maqedonisë së Veriut kanë ne-
vojë për mësimbesim të unifi-

kuar. Kjo nënkupton që duhet të ketë
planprogram të unifikuar dhe tekste më-
simore të unifikuara. Plani mësimor për-
fshin lëndët dhe orët mësimore. Sa u
përket lëndëve,  si më kryesore është
drejtleximi i Kuranit më pas vijnë: be-
simi, fikhu, etika islame dhe historia
islame. Ndërsa sa i përket programit më-
simor, respektivisht përmbajtjeve mësi-
more, ai (programi mësimor) duhet të
jetë i përshtatur në atë mënyrë që t’i plo-
tësojë objektivat e parapara për këtë çë-
shtje. Të gjitha këto përmbajtje
përfshihen në tekste mësimore, që duhet
t’i plotësojnë të gjitha kriteret didaktike,
pra të jenë tekste të kuptueshme, mirë të
ilustruara, jo shumë të ngarkuara me in-
formacione dhe të jenë të përshtatshme
me nivelin e aftësive psiko-fizike të nxë-
nësve. Krahas teksteve të shkruara në
formë të librave, teksti duhet të jetë edhe
në formë elektronike.

Mësimbesimi në mejtepe ka nevojë
edhe për inspektim nga ana e personave
adekuatë, të angazhuar nga ana e Ba-
shkësisë Fetare Islame. Inspektimi i më-
simbesimit do të jetë një nxitës që
mualimët punën mësimore në mejtepe ta
marrin me më shumë seriozitet dhe, si
rezultat i kësaj, sukseset do të jenë edhe
më të mëdha.

Si faktorë objektivë theksuam edhe
pajisjen dhe bazën materiale. Kjo nën-
kupton se organet kompetente në kuadër
të Bashkësisë Fetare Islame duhet të
bëjnë përpjekje përmes mualimëve dhe
mutevelive të xhamive që mejtepet të
pajisen me mjete mësimore dhe me ku-
shte adekuate për mësim. Bazuar në atë
se jemi duke jetuar në kohën e zhvilli-
mit të hovshëm teknologjik dhe se fëmi-

jët në përgjithësi në duart e tyre kanë
mjete të ndryshme elektronike, men-
dojmë se duhet edhe mejtepet të pajisen
me mjete elektronike bashkëkohore, të
cilat përshtaten me nevojat e fëmijëve të
kësaj kohe. Mendojmë se, nëse këto
mjete elektronike përdoren si duhet, ato
do ta lehtësojnë dukshëm punën e mua-
limit.  Por, e gjithë kjo duhet të kryhet
nën mbikëqyrjen e mualimit dhe duhet
pasur shumë kujdes në përdorimin e
tyre.

Nëse mësimbesimi i plotëson krite-
ret e theksuara më lart, atëherë vjen
radha e një vlerësim objektiv, që duhet
bërë nxënësve në mejtepe, para se të rea-
lizohet ceremonia e hatmes dhe dhënia
e certifikatave. Kjo duhet bërë me qël-
lim që të shihet se sa janë të përgatitur
nxënësit për t’u certifikuar dhe se janë
meritorë për këtë çështje.

Pas gjithë kësaj, myftinitë mund të
organizojnë gara të ndryshme - qoftë në
drejtlexim të Kuranit, ose në njohuri të
përgjithshme islame, nga ajo që kanë
mësuar në mejtepe. Përveç kësaj, mund
të organizohen edhe gara në nivel të Ba-
shkësisë Fetare Islame, ku fituesit do të
shpërblehen me shpërblime motivuese,
për të vazhduar mësimet islame edhe më
tutje.

PËR MËSIMNXËNIE DHE EDUKIM 
TË MIRËFILLTË

S’do mend se i gjithë ky proces ka
edhe sfidat e veta. Prej këtyre sfidave
veçojmë: pamundësia për të pasur një
orar të unifikuar, ngase çdo mualim dhe
çdo mejtep ka veçoritë e veta; pamun-

dësia për t’i çuar nxënësit që të vijnë rre-
gullisht në mësim, ngase mësimi është
joformal dhe joobligativ; lënia e muali-
mëve pa asnjë kontroll nga ana e Ba-
shkësisë Fetare Islame; përhapja me të
madhe e mjeteve elektronike në duart e
fëmijëve, që atyre po u merr shumë kohë
dhe largimi nga puna më e rëndësishme
e tyre - e që është mësimnxënia dhe edu-
kimi i mirëfilltë.

Në fund paraqesim një sërë reko-
mandimesh, të cilat organet kompetente
në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame
duhet t’i kenë parasysh:
- Interesim sa më të madh për mësim-

besimin në mejtepe;
- Angazhim të të gjitha strukturave të

BFI-së në nivel lokal dhe atë qendror;
- Përpilim të një rregulloreje të përgji-

thshme dhe gjithëpërfshirëse për rea-
lizimin e mësimbesimit;

- Përpilim të planprogramit të unifi-
kuar mësimor, ku do të përfshihen
lëndët, orët dhe përmbajtjet mësi-
more;

- Përpilim të teksteve mësimore në
formë të shkruar dhe elektronike;

- Angazhim të mualimëve që kanë për-
gatitje profesionale dhe didaktiko-
metodike;

- Organizim të trajnimeve të ndryshme
dhe të vazhdueshme të mualimëve;

- Inspektim të mësimbesimit nga per-
sona të kualifikuar;

- Vlerësim objektiv dhe adekuat para
certifikimit;

- Organizim të garave në kuadër të
myftinive dhe në kuadër të BFI-së (në
nivel republikan).
(Autori është Profesor në Fakultetin e

Shkencave Islame në Shkup)
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Nga prof. dr. Qani Nesimi

“O Zoti im, shtoma dijeninë.” (Taha: 114)
“Më i miri nga ju është ai që e mëson lexi-
min e Kuranit për vete dhe të njëjtën ua

mëson edhe të tjerëve.” (Hadith)

Fesë në përgjithësi dhe asaj islame
në veçanti - me të kaluar nga një orga-
nizim teocentrik, si në atë politik, sho-
qëror, ekonomik e kulturor, në një
organizim me platformë antropocen-
trike - i bëhet e nevojshme, apo i impo-

nohet, që të riorganizohet, apo të ripo-
zicionohet, në shoqëri dhe në sistem.
Me paraqitjen e Rene Dekartit (Descar-
tes) me idenë ‘Cogito ergo sum’ (Men-
doj, pra jam) në rrafshin ideor - të
Protestantizmit në rrafshin fetar, të Re-
volucionit Francez në rrafshin sociopo-
litik dhe të rënies së Shtetit Osman në
rrafshin e organizimit shtetëror - feja,
si te ne në Gadishullin Ballkanik, ashtu
dhe më gjerë, fillon të marrë një vend të
reduktuar në organizimin shoqëror.
Ndryshe thënë, me futjen në funksion
të shekullarizmit shfaqet koncepti i or-

ganizimit politik: shteti i ndarë nga
feja, përkatësisht nga Kisha Katolike, e
cila më vonë iu është imponuar edhe
vendeve të tjera, jokatolike (ortodokse,
islame etj.).

Nga pamundësia që feja të redukto-
het (të kufizohet funksioni i fesë) për
aq sa do të kishte nevojë njeriu laik,
lind nevoja për ta pozicionuar atë në
një vend të caktuar në shoqëri, përkatë-
sisht në sistem. Kështu, lind nevoja për
institucionet fetare, të cilat do të kenë
shkollat e tyre, edukimin e tyre, orga-
nizimin e tyre etj. Gjithashtu, lind ne-

voja të definohet edhe roli i saj (i fesë)
në shoqëri. 

BRENDA NJË INTERVALI TË GJATË
KOHOR

Një prej definimeve në lidhje me
rolin e saj në shoqëri është edhe ajo me
sa vijon:

-Formimin, mbrojtjen dhe bartjen e
një strukture simbolike, brenda një in-
tervali të gjatë kohor, si dhe themelimin
dhe institucionalizimin e rolit të spe-
cializuar që ka të bëjë me të;

-Dhënie kuptim, ofrim të linkut dhe
të ngushëllimit të ekzistencës së brishtë
të njeriut, duke u nisur nga struktura
simbolike dhe kuptimi i saj;

-Legjitimimin e ideologjive poli-
tike, autoriteteve individuale dhe gru-
pore;

-Orientimin e qëndrimeve të njeriut
përmes një tërësie rregullash dhe inku-
rajimin e mënyrës së veprimit të dobi-
shëm për shoqërinë si: kapërcimin e
individualizmit ‘të ftohjes sociale’,
ndihmën të varfërve, solidaritetin,
ndrydhjen e egoizmit dhe pasojat e saj
destruktive sociale, si duke humanizuar
marrëdhëniet shoqërore dhe duke kon-
tribuar në zgjidhjen e problemeve mo-
rale (H. Albert);

-Etablimin dhe ruajtjen e kohezio-
nit të grupeve shoqërore. (Religija iz-
medu istine i drustvene uloge, fq.
131-132)

Pra, homo modernusi dëshiron që
‘vlerat e vjetra, të moçme’ t’i shohë në
një frymë të re, në një shpirt të ri, të
cilat nuk do të kenë asnjë lidhje me
Zotin ose me Shpalljen/Zbulesën, me
metafizikën dhe me etikën, por as edhe
me përparimin dhe zhvillimin e qytetë-
rimit tradicional të tyre dhe të historisë
kulturore të tyre. 

Kështu që, krizat lindin si rezultat i
përlyerjes shpirtërore, duke i vënë leqe
shpirtit dhe për mungesë të identitetit
të fortë shpirtëror. Nëse njeriu shpirtë-
risht është i përlyer, s’ka kuptim që ai
të flasë për ndonjë krizë tjetër. P. sh. te
ne para pak kohësh është protestuar për
krizën ekologjike/të përlyerjes së ajrit
dhe një protestë e tillë është plotësisht
në rregull. Por, çfarë kuptimi ka prote-
sta për krizën ekologjike, për rendin,
për etikën, për drejtësinë etj., nëse nje-
riu që proteston në shpirtin e vet ka
krizë shpirtërore, ka brendësi të për-
lyer?! Kjo vërtetë nuk ka kuptim. Nje-
riu së pari duhet ta pastrojë veten e tij.
Domethënë, ne nuk mund ta mënja-
nojmë të keqen nga të tjerët nëse vetë

ne jemi e keqja. Këtë pastrim shpirtë-
ror, pra, e fillon edukimi në mejtep.

Mejtepi si institucion është më
shumë se një shkollë ku mësohet ditu-
ria, ose ku mësohen njohuri të ndry-
shme bazë. Në mejtep, edhe pse
mësohet dituria fetare, ku i riu ose e
reja përgatitet për një profesion në të
ardhmen, mësohet edhe ana etike dhe
estetike e punës, e sjelljes dhe e vepri-
mit në relacionin me Allahun dhe me
shoqërinë në përgjithësi. Aty mësohet
feja islame, e cila u kushton vëmendje
të madhe arsimit, dijes dhe atyre që stu-
diojnë. Që nga fillimi, Islami ka qenë
në anën e dijes, duke i nxitur dhe duke
i inkurajuar myslimanët që të mësojnë.
Prej atyre që kanë mësuar,  Islami kër-
kon që ta përhapin dijen dhe arsimin në
mesin e myslimanëve të paditur. Ajetet
e shumta kuranore dhe hadithet e Pej-
gamberit (a. s.) flasin për vlerën e dijes,
të dijetarëve dhe të arsimit në përgji-
thësi. Nëse nga mejtepi dalin nxënës
etikisht dhe estetikisht joadekuatë, atë-
herë mësuesit e tij (të mejtepit) duhet
të mendojnë seriozisht për defektet që
do të paraqiten.

Si rrjedhojë, edukimi islam, përka-
tësisht mejtepi, merret me tërë qenien e
mashkullit dhe të femrës dhe këmbën-
gul që të edukojë përmes procesit të
kumtimit të dijes së kombinuar, me in-
tegrimin e mendjes dhe të shpirtit të
nxënësit. Qëllimi i tij nuk është vetëm
trajnimi i mendjes, por i tërë qenies së
personit. Kjo nuk nënkupton vetëm
udhëzim, ose transformim të dijes
(ta’lim), por gjithashtu trajnim të tërë
personit të nxënësit (tarbiyah). Mësuesi
(në mejtep) nuk është vetëm një mua-
lim, një ‘transmetues i dijes’, por gji-
thashtu është edhe një murabbi, një
‘trajnues i shpirtit dhe i karakterit’. Si-
stemi edukativ islam asnjëherë nuk e
divorcon trajnimin e mendjes nga traj-
nimi i shpirtit. Kështu që, posedimi i
dijes pa kualitetet shpirtërore dhe mo-
rale, konsiderohet i rrezikshëm. 

PERIUDHA E ARTË E BESIMIT TË
MIRËFILLTË QIELLOR

Në vijim lirisht mund të theksojmë
një parktikë të të dërguarit të Allahut,
që është një mësim i rëndësishëm për të
gjithë ne. Pra: “O Zoti im, shtoma dije-
ninë!” (Taha: 114) është një thirrje ku-
ranore, të cilën Pejgamberi i Islamit e
ka shqiptuar shumë herë, ndërsa men-
dje të shumta të ummetit të tij, si pa-
sues të mirëfilltë shpirtërorë të tij, do ta

shqiptojnë dhe do ta zbatojnë me kon-
sekuencë në mjediset ku jetojnë. Në-
përmjet fjalëve dhe praktikave të
Pejgamberit të Islamit, gjithmonë në
mënyrën më të mirë paraqitet vetëdija
individuale e shprehur në ajetin e parë
kuranor, citim me të cilin filloi Shpallja
dhe periudha e artë e besimit të mirë-
filltë qiellor: “Lexo me emrin e Zotit
tënd, i cili krijoi (gjithçka).” (Alek: 1)
Atë që Pejgamberi e ka kërkuar për
veten e tij nga Zoti, të njëjtën e ka kër-
kuar edhe për pasuesit e tij, duke e bërë
në këtë mënyrë kërkimin e urtësisë dhe
të dijes një obligim të pashmangshëm
dhe thotë: “Dituria është një gjë e hum-
bur për çdo mysliman dhe myslimane,
dhe ata e kanë për obligim që ta marrin
kudo që ta gjejnë.“ (Hadith) Prandaj, të
gjithë mësuesit e mejtepeve këtë lutje
kuranore duhet t’ia bëjnë praktikë vetes
së tyre, duke ndjekur në të njëjtën kohë
edhe praktikën e pejgamberit të Allahut
fuqiplotë. 

Urtësia dhe dija, të cilat përbëjnë
esencën e mësimit në mejtep, janë të
mira universale. Ato janë të mira, pa të
cilat njeriu nuk mund të ngrihet shpir-
tërisht dhe as që mund të aspirojë drejt
esencës natyrore të gjërave, veçanërisht
jo drejt esencës natyrore të parimeve të
fesë dhe të institucioneve shpirtërore të
fesë, të cilat nuk janë vetëm ibadete,
por maja (a tharm) shpirtërore që e nxit
rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve
tona shpirtërore dhe psiko-fizike të
dijes. 

Duke i pasur parasysh këto njohuri
nga ajetet kuranore dhe traditën e Pej-
gamberit gjatë gjithë historisë islame,
si një nga momentet më të rëndësishme
për myslimanët ishte themelimi dhe
hapja e institucioneve arsimore ku do
të mund të arsimohej popullata edhe në
aspekt fetar, edhe në aspekt të përgji-
thshëm shkencor. Ndërtesat e para që u
përdorën për mësim dhe arsimim ishin
shtëpitë e banimit dhe xhamitë. Më
vonë, përveç xhamive, u ndërtuan ndër-
tesa më të vogla për arsimin fillor, të
quajtura kutab ose mejtep, ndërsa në
xhami mbahej arsimi i mesëm dhe i
lartë.

Sot jetojmë në një kohë kur ballafa-
qohemi me sfida të ndryshme, si ato
etike, aksiologjike dhe psikologjike. Si-
domos gjeneratat e reja, apo moshata-
rët e këtyre fëmijëve që na kënaqin me
leximin e Kuranit, me recitimin e vjer-
shave dhe këndimin e ilahive të ndry-
shme, ballafaqohen me sfida të
ndryshme në këtë kohë të globalizmit,
si dhe përmes internetit që e kanë me

Impakti i mejtepit në formimin
e personalitetit

NGA SESIONI SHKENCOR I BFI-së



12 Nëntor 2021 | Rabi’ul-Awwal - Rabi’ul-Akhir 1443 Hëna e Re 13

vete rregullisht. Këtë më së miri e
shpjegon thënia (se): ‘Njeriu është fë-
mija i mjedisit ku gjendet.’ Këto sfida
mund të tejkalohen veçse  me një iden-
titet të fortë. Prindi nuk ka mundësi që
rregullisht ta ndjekë fëmijën e vet, pasi
fëmija shkon në shkollë, del në rrugë,
shëtit me shokët etj. Vetëm mbushja
metafizike/fetare e tij, mund ta kontrol-
lojë atë. Nëse ai e ka të fortë identitetin
e tij fetar, pra nëse e ka imanin e vet të
fortë, ai mund t’i përballojë sfidat, t’i
thotë stop së keqes në formën që ai e
preferon. Nëse prindi fëmijës së tij ia
blen librat për shkollë, e vesh, e mbath,
si dhe i jep edhe para për ushqim, kjo
është gjysma e punës. Gjysma tjetër ka
të bëjë me lutje Allahut që ta ruajë atë.

PA KURANIN E ALLAHUT NUK
MUND TË LARTËSOHEMI

Mejtepet tona tregojnë se këta nje-
rëz po përgatiten të jenë më të pastër
metafizikisht, mu ashtu sikurse që janë
përgatitur besimtarët në kohën para dhe
pas Pejgamberit (a. s.), me traditën pri-
mordiale metafizike; më vonë sahabët,
kurse në vendet tona si Vehbi Dibra-
kryetari i parë i Komunitetit Mysliman

Shqiptar pas pavarësisë së Shqipërisë,
Ataullah efendiu nga Shkupi, Hafiz Ali
Korça nga Korça, Abdulxhemil efendiu
nga Tetova etj. Thënia e njohur në hi-
storinë e mendimit islam e qartëson
shumë mirë këtë: “Asgjë nuk mund të
ngrihet lart, nëse e njëjta nuk ka zbritur
më herët nga lart.” Që ne të ngrihemi
lart,  duhet të lidhemi me atë që më
herët ka zbritur nga lart.  Përkatësisht,
ne pa Kuranin e Allahut nuk mund të
lartësohemi, pasi vetëm ai ka ardhur
nga lart. 

Ajeti i Kuranit famëlartë tregon se
Allahu fuqiplotë neve na mëson (se):
“Ne e kemi zbritur Kuranin dhe Ne do ta
ruajmë Atë.” (Hixhr: 9)  Ky ajet na tre-
gon qartë se ne nuk jemi të obliguar ta
ruajmë fenë, por jemi të obliguar ta po-
sedojmë fenë, pasi ajo neve na duhet,
kurse ruajtja e fesë është çështje që i
takon vetëm Allahut. Por, ne duke e po-
seduar fenë, edhe e bartim atë gjeneratë
pas gjenerate. Fëmijët e mejtepit, bashkë
me prindërit e tyre, edhe përmes hat-
meve e bëjnë këtë. Kjo iu mbetet që ta
bëjnë edhe ata prindër që ende nuk kanë
menduar seriozisht, ose janë treguar ne-
glizhentë në këtë drejtim, përkatësisht në
dërgimin e fëmijëve të tyre në mejtep. 

Allahu fuqiplotë në një ajet tjetër
thotë: “Allahu nuk ia ndërron gjendjen
një shoqërie, derisa ata njerëz ta ndër-
rojnë veten e tyre.” (Rad: 11)  Kjo tre-
gon se ndryshimi i shoqërisë është
detyrë e Allahut. Ne, ndërkaq, e kemi
për obligim që ta ndryshojmë veten
tonë. Nëse ne nuk e ndryshojmë veten
tonë, shoqëria nuk mund të ndryshojë
asnjëherë. Kjo nuk bëhet me llafe, por
me veprime konkrete - mu kështu, si-
kurse këta fëmijët e mejtepeve tona që
bëjnë hatme. 

Edukimi i fëmijëve në frymën
islame, neve na lan nga dy borxhe
shumë të rëndësishme. Borxhi i parë
është ndaj familjes dhe shoqërisë në
këtë botë.  Borxhi i dytë, ndërkaq, është
ndaj Allahut, për të cilin do të përgjig-
jemi para Tij në Ahiret. Pra, nëse fë-
mija jonë është i përgatitur, ai mund të
jetë një ‘gur’ që do të ketë mundësi të
luajë rol në ndryshimin e vetes, të fa-
miljes, të rrethit të tij më të gjerë, si dhe
të shoqërisë në përgjithësi, duke qenë
dhe në ahiret një i dashur i Allahut fu-
qiplotë. /Kryhet në numrin tjetër/

(Autori është Myfti i Myftinisë së
BFI-Tetovë)

Nga prof. dr. Qenan Ismaili

Islami është feja e vetme e cila në më-
nyrë të prerë i thërret njerëzit në
mësim dhe në shkencë, kurse bartë-

sin e dijes e klasifikon dhe e ngre në sta-
din e trashëgimtarit të pejgamberëve.
Prandaj, nuk është për t'u habitur fakti që
arsimimi dhe edukimi i njeriut në Islam
është inkorporuar në themelet e mendi-
mit islam. Bazuar në mësimet burimore
islame, është e pamundur të flitet për
arsim, e të mos flitet për edukim; ose, të
flitet për edukim, e të mos flitet për
arsim.  Pra, nuk ka vend për diturinë që
nuk edukon, as për edukimin që nuk ar-
simon.

Në këtë drejtim, mejtepi luan një rol
tejet të rëndësishëm për shumë individë,
madje edhe për shoqëri të tëra. Por, çdo-
herë, duke rikujtuar se mësimi fetar në
mejtep është një shpatë me dy tehe, kra-
has kontributit shumë pozitiv, me keqin-
terpretim dhe keqperceptim të mësimeve,
mund të shkaktojë dëm të madh indivi-
dual dhe shoqëror. Nëse kemi një më-
simdhënie të shëndoshë dhe një
perceptim të mirëfilltë të fesë, mësimi
fetar shndërrohet në themel të palëkun-
dur, në një busull për individin në pozi-
cionin e mëtejshëm jetësor që do të ketë,
qoftë si nxënës, student, prind apo udhë-
heqës i ndonjë institucioni shoqëror.

Sot bota moderne kërkon një

arsim që i përshtatet kohës dhe realitetit,
aftësi për shprehje, punë të pavarur dhe
punë ekipore. Qëllimi  kryesor i arsim-
edukimit është të formësojë një persona-
litet të kompletuar, me gatishmëri dhe
aftësi për përgjegjësi të caktuara që do t’i
besohen në të ardhmen. Ndryshimet e va-
zhdueshme shoqërore, njëkohësisht para-
qesin nevojën  e ndryshimeve edhe në
metodat e mësimdhënies dhe të mësim-
nxënies. Nxënësi në mësimin e avancuar
dhe teknologjikisht të përmirësuar sot,
më nuk është vëzhgues pasiv, por një pje-
sëmarrës aktiv. Duke marrë parasysh se
mësimdhënia është puna më e organizuar
e procesit edukativo-arsimor, janë të log-
jikshme përpjekjet për të zgjedhur, për të

Nevoja e aplikimit të mjeteve
dhe të metodave bashkëkohore
të mësimdhënies në mejtepe

NGA SESIONI SHKENCOR I BFI-së
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gjetur dhe për të aplikuar ato mënyra-
metoda dhe mjete të cilat do të jenë më
të përshtatshme dhe që do të japin rezul-
tate optimale në mësim.

MEJTEPI, NË STACION TË HAPUR
HULUMTUES

Në botën e cila me shpejtësi marra-
mendëse ndryshon, ndjehet nevoja jo
vetëm për marrje klasike të diturisë,  por
edhe për ndryshim të strukturës së saj.
Organizimi i arsimimit duhet të ndrysho-
het, veçanërisht përmbajtjet dhe metodat.
Mejtepi si oazë e qetë e diturisë dhe e
mbyllur relativisht, patjetër të zhvillohet
në stacion të hapur hulumtues, në të cilën
gjenerata e re do të përvetësojë dhe do të
ripërtrijë njohuritë e veta. Ajo duhet të
jetë laborator në të cilin vazhdimisht do
të eksperimentohej, krijohej, zbulohej e
ripërtrihej. Risitë janë kusht  që mejtepi
mos të mbetet mbrapa ndryshimeve sho-
qërore dhe teknologjike në realitetin që
ndryshon  çdo ditë. 

Përfshirja e risive në procesin eduka-
tivo-arsimor, që do të thotë edhe në më-
simdhënie, është reaksion i mësimit
tradicional, ku dominon forma frontale e
punës, me komunikim të njëkahshëm
ndërmjet mualimit/mësuesit dhe nxënë-
sit/talebes. Mësimdhënia e tillë, shpesh
është e mërzitshme për nxënësit e mirë,
nuk kuptohet mjaftueshëm nga nxënësit
e dobët, që do të thotë nuk siguron mun-
dësi për progres në përvetësimin e për-
mbajtjeve mësimore me kohëzgjatje që
do t’i përshtatej çdo nxënësi. Problem i
veçantë i mësimit klasik është interak-
sioni jo i mjaftueshëm ndërmjet vetë ta-
lebeve, si dhe në raport talebe - mualim.

Brezat e rinj dakordohen me metodat
tradicionale mësimore, madje për një
pjesë të programit mësimor këto metoda
janë edhe të pashmangshme, por çdoherë
janë kureshtarë dhe të gatshëm edhe për
përfshirjen e metodave bashkëkohore,
metoda këto që kërkojnë organizim më
ndryshe të mësimdhënies, duke udhëhe-
qur procesin mësimor në mënyrë të re. E
gjithë kjo, për shkak të ndikimit të tek-
nologjisë,  me të cilën ndryshon edhe më-
nyra se si e perceptojnë realitetin fëmijët,
si dhe mënyrën e përcjelljes së përmbajt-
jes mësimore nga ana e mualimëve.  

Mësimi për nxënësin rezulton i ndër-
sjellë - si për vetë atë, ashtu dhe për më-
simdhënësin, ndërsa qëllimi është i
përbashkët – arritja e rezultateve të dë-
shiruara. Për nxënësit dhe mësuesit, duke
iu falënderuar mjeteve moderne të tele-
komunikimeve, iu është mundësuar inte-
raksion i begatshëm, me informacione të
shumëllojshme, të cilat janë në largësi të

mëdha në raport me klasat ose hapësirat
e tyre të punës.

Shfaqja e kompjuterëve dhe e resur-
seve të tjera bashkëkohore të mësimdhë-
nies ka rezultuar me ndryshime që e rritin
cilësinë e  mësimdhënies. I gjithë procesi
i modernizimit të mësimdhënies kushtë-
zohet nga posedimi dhe përdorimi i paji-
sjeve dhe mjeteve të përshtatshme
bashkëkohore. Për këtë qëllim, institu-
cionet arsimore shfrytëzojnë fonde të
ndryshme financiare për t’u pajisur me
mjete më të sofistikuara të punës.

JO VETËM SHKUMËS
DHE DËRRASË TË ZEZË

Sot, informacionet dhe njohuritë mer-
ren me një shpejtësi marramendëse, e kjo
imponon aplikimin e resurseve, formave,
metodave dhe mjeteve të reja të të më-
suarit. Veç më është e kaluar mësimdhë-
nia ku është përdorur vetëm dërrasa e
zezë klasike dhe shkumësi. Që mësim-
dhënia të jetë më efikase, preferohet për-
dorimi i mjeteve të reja multimediale, të
cilat i plotësojnë kushtet bashkëkohore
didaktike-metodike të realizimit të më-
simdhënies. 

Duke rritur cilësinë e arsimit, ofrohen
mundësi për marrjen e njohurive të ne-
vojshme dhe zhvillimin e aftësive të nxë-
nësve, të cilat do të aplikohen më tej në
arsimin dhe punën e mëtejshme. Në më-
simdhënien ku janë futur mjetet bashko-
hore, arrihet një interaktivitet, një
angazhim dhe motivim më i madh te nxë-
nësit, që sjell dhe përmirësimin e rezul-
tateve përfundimtare në procesin e të
mësuarit.

Për shkak të fluksit të madh të paji-
sjeve të avancuara teknologjike në mje-
disin dhe punën e përditshme, edukimi
dhe arsimi në mejtepe nuk duhet të mbe-
tet imun, por,  përkundrazi, duhet të jetë
në të njëjtin nivel, në përputhshmëri me
planprogramet mësimore, me moshën,
me mundësitë teknologjike dhe karakte-
ristikat e nxënësve, të përshtatura me
trendet bashkëkohore. Teknologjia është
një nga burimet më të rëndësishme në
zgjerimin dhe përmirësimin e sistemit ar-
simor. Ofrimi i formave edukative multi-
mediale, elektronike, interaktive dhe mirë
të disenjuara, është një mundësi për çdo
mësimdhënës/mualim dhe mësimnxë-
nës/talebe që ta ndryshojë procesin edu-
kativo –arsimor në mejtep në një
dimension më të ri dhe më cilësor.

Duke marrë parasysh gjithë këtë që
dalëngadalë po aplikohen në të gjitha
shkollat e vendit, është shumë e arsye-
shme që të bëhen hulumtime, me qëllim
që të kontribuohet në ngritjen e cilësisë

së mësimit fetar edhe në mejtepe - si
shkolla fillestare fetare - në vendin tonë. 

Arsimin dhe edukimin islam të po-
pullatës myslimane, Bashkësia Fetare
Islame në Republikën e Maqedonisë së
Veriut e realizon fillimisht nëpërmjet
mejtepeve, për të vazhduar me medre-
setë, për ta bërë rrumbullakimin me Fa-
kultetin e Shkencave Islame në Shkup.
Qëllimi i gjithë kësaj është ngritja e per-
sonaliteteve të shëndosha fetarisht, ku do
të bashkohen fuqia e besimit, kryerja e
obligimeve fetare dhe përjetimi i Islamit
si sistem dhe mënyrë e jetesës edhe në
kohën bashkëkohore.

Unë vite të tëra kam qenë personalish
i angazhuar, nga njëra anë, si mualim në
xhami dhe, nga ana tjetër, edhe si më-
simdhënës në shkollë publike - moment
ky që më mundësoi të merrem më për së
afërmi me problematikat e arsimit, me
metodat e mësimdhënies dhe me mjetet
për punë në arsim - të gjitha këto në inte-
res për ngritjen e cilësisë së të mësuarit,
mundësi kjo shumë e mirë për të bërë
edhe krahasimin e zhvillimit të procesit
arsimor në shkollë publike, nga njëra anë,
dhe në mejtep, nga ana tjetër, proces ku
ishim të implikuar të njëjtët personazhe:
unë si mësimdhënës në shkollë dhe mua-
lim në mejtep, dhe nxënësit e njëjtë si në
shkollë, po ashtu edhe në mejtep. 

Duke marrë parasysh përvojën time të
lartpërmendur, shtoji kësaj edhe detyrën e
Myftiut të Shkupit, në kuadër të së cilës
mësimin fetar e ndjekin rreth 5.000 nxë-
nës në 108 mejtepe të Shkupit, kujtoj se
me aplikimin e metodave bashkëkohore
të mësimdhënies dhe të mjeteve bashkë-
kohore për punë, do të kontribuojmë në
ngritjen e cilësisë së mësimit fetar në
mejtepe. 

HULUMTIM ME NJË PYETËSOR
Kam bërë edhe një hulumtim modest,

me një pyetësor, rezultatet e të cilit na
japin një pasqyrë më reale rreth gjendjes
aktuale të mejtepeve dhe gatishmërisë së
mualimëve për inovacione në punën me
nxënës në mejtepe. Me këtë rast, publi-
kisht u shpreh mirënjohjet e mia muali-
mëve nga Shkupi, Tetova, Gostivari dhe
Kumanova që me dhënien e përgjigjeve
të tyre ndihmuan të vijmë deri te rezulta-
tet, tre prej të cilave do t’i paraqes më po-
shtë.

Pyetja e parë që u është parashtruar të
anketuarve është: 

Në mejtepe duhet aplikuar metodat
bashkëkohore të mësimdhënies.

Në këtë pyetje, nga 100 të anketuar,
janë fituar këto rezultate: A) me PO janë
përgjigjur 74 të anketuar, që nënkupton

74% e të anketuarve; B) me PJESËRISHT janë përgjigjur 15
të anketuar, që nënkupton 15% e të anketuarve; dhe C) me
JO janë përgjigjur 11 të anketuar, që nënkupton 11%  e të an-
ketuarve. (Grafiku numër 1)

Pyetja e dytë, e cila u është parashtruar të anketuarve
është: Gjatë mësimdhënies në mejtepe, duhet të aplikohen
mjete bashkëkohore për punë.

Nga 100 të anketuar, janë fituar këto rezultate: A) me PO
janë përgjigjur 71 të anketuar, që nënkupton 71% e të anke-
tuarve; B) me PJESËRISHT janë përgjigjur 15 të anketuar,
që nënkupton 15% e të anketuarve dhe; C) me JO janë për-
gjigjur 14 të anketuar, që nënkupton 14% e të anketuarve.
(Grafiku numër 2)

Pyetja e tretë që u është parashtruar të anketuarve është:
Gjatë mësimdhënies në mejtepe, për çdo orë duhet të përdo-
ren mjete adekuate për punë.

Nga 100 të anketuar, në këtë pyetje janë fituar këto rezul-
tate: A) me PO janë përgjigjur 32 të anketuar, që nënkupton
32% e të anketuarve; B) me PJESËRISHT janë përgjigjur 54
të anketuar, që nënkupton 54% e të anketuarve; dhe C) me
JO janë përgjigjur 14 të anketuar, që nënkupton 14% e të an-
ketuarve. (Grafiku numër 3)

PËR NGRITJEN E CILËSISË SË MËSIMIT
Duke marrë parasysh rezultatet e hulumtimit, si dhe ne-

vojën për ngritjen e cilësisë së mësimbesimit në mejtepe, pro-
pozojmë që:
- T’i njoftojmë mualimët me metodat bashkëkohore të më-

simdhënies;
- T’i ndihmojmë mejtepet për aplikimin e mjeteve bashkë-

kohore për punë;
- T’u mundësojmë fëmijëve ambient të njëjtë, madje edhe

më të sofistikuar se në shkolla dhe në kurset e ndryshme që
ndjekin;

- T’ua lehtësojmë mualimëve dhe nxënësve punën në mej-
tepe;

- Të jemi në hap me kohën;
- Të kontribuojmë në ngritjen e cilësisë së mësimit në mej-

tepe;

Lirisht mund të themi se në procesin e profilimit të per-
sonalitetit islam, mejtepi e ka vendin e veçantë, rol të pazë-
vendësueshëm dhe rëndësi të madhe. Edhe pse në Islam
theksohet përgjegjësia e prindërve për edukimin e fëmijëve,
me këtë gjë aspak nuk është zvogëluar përgjegjësia e Ba-
shkësisë Fetare Islame dhe interesi i saj për këtë aktivitet,
sepse nga cilësia e arsimimit dhe e edukimit fetar të çdo anë-
tari, varet edhe cilësia e jetës fetare në gjithë shoqërinë. Ba-
shkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut
nëpërmjet mejtepit siguron formën dhe sistemin e përshtat-
shëm të punës edukativo-arsimore, e cila paraqet ndihmë të
fortë dhe të nevojshme për plotësimin  e përgjegjësisë prin-
dërore për kultivimin e frymës islame te fëmijët.

Për fund, është i pakontestueshëm fakti se mjetet dhe tek-
nologjia bashkëkohore veç më janë në duart e shumicës së
prindërve, të mualimëve dhe të fëmijëve, sepse të njëjtën e
kanë në shtëpi.  Neve si shoqëri do të na mjaftonte të më-
sojmë dhe të dimë kur dhe si t’i aplikojmë të njëjtat, për ta
lehtësuar procesin edukativo-arsimor dhe për ta ngritur cilë-
sinë e mësimeve fetare.

(Autori është Myfti i Myftinisë së BFI-Shkup)

Në mënyrë vizuale është paraqitur  
në grafikun numër 1. 
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Më 1 nëntor, 2021, filloi me punë
Arkivi i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Sistematizimi i dokumentacionit për-
katës po bëhet në koordinim të Refe-
rentit dr. Mumin Omer (arkivist i
specializuar), nën mbikëqyrjen e Për-
gjegjësit të Vakëfit,  z. Driton Dikena,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Në ditën e parë të punës arkivistët i
vizitoi Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, dhe u dëshiroi punë të
mbarë dhe të suksesshme në transfor-

mimin e këtij objekti në një institut të
vërtetë, ku e tërë historia e BFI dhe e
shoqërisë sonë do të tubohet pas këtyre
dyerve, të cilat do të jenë të hapura gji-
thmonë për gjeneratat e ardhshme. 

Kreu i BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, pasi inspektoi gjithë
objektin, shprehu kënaqësinë e vet dhe
e vlerësoi lart punën e bërë në këtë go-
dinë, e cila brenda disa muajve përjetoi
një transformim total dhe tani po shfry-
tëzohet me kapacitet të plotë në ruajt-
jen e materialeve dhe dokumenteve
shumë të vlefshme për popullatën tonë

dhe për Bashkësinë Fetare Islame të
RMV, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Të njëjtën ditë, në faqen e vet në
Facebook Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu ka shkruar:  “Kemi shpresë
të zhvillohet (Arkivi) në një Institut të
vërtetë. Shprehim mirënjohje të ve-
çantë donatorëve, të cilët në një pjesë
të madhe kontribuan mjaft në përgatit-
jen dhe renovimin e këtij objekti. Men-
jëherë do të fillojmë bashkëpunimin
me arkivët e jashtëm, me qëllim të
zhvillimit të punëve të këtij institu-
cioni.” 

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, më 20 tetor, 2021, priti në një takim zyr-
tar Ambasadorin e Egjiptit në Sofje, z. Khalid Ibrahim Emara.
Ambasada e Egjiptit në Sofje mbulon edhe Maqedoninë e Veriut.
Një raport të gjerë për këtë vizitë, me disa fotografi, ka bërë edhe
gazeta e njohur e Kajros “Al-Ahram”, thuhet në njoftimin e BFI-
së.

Raporti mund të lexohet në këtë link:
https://gate.ahram.org.eg/News/3051789.aspx (21-10-2021 |
00:37)

Gazeta e çmon lart pritjen që i është bërë Ambasadorit Emara
në BFI, duke rikujtuar lexuesit e vet se Kryetari i Bashkësisë Fe-
tare Islame të RMV nga 1 gusht, 2021, kishte qëndruar në Kajro,
për të marrë pjesë në konferencën me titull “Institucionet e Fet-
vave në Epokën Digjitale”, të organizuar nga “Darul ifta” (Insti-
tucioni i Fetvave), që udhëhiqet nga Myftiu i Egjiptit prof. dr.
Sheuki Ibrahim, nën patronazhin e Kryetarit të Shtetit Abdulfe-
tah Es-Sisi. 

Ambasadori i Egjiptit në Sofje, z. Khalid Ibrahim Emara,

theksoi rikthimin pozitiv të bashkëpunimit mes Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë me institucionet egjiptiane
– ka shkruar gazeta “Al-Ahram”, thuhet në njoftimin e BFI-së.
(22.10.2021)

Filloi punën Arkivi i BFI-së

Raporton "Al-Ahram" 
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Me rastin e Ditës Nacionale të Austrisë – 26 Tetorit, Kryetari i Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i dërgoi
mesazh urimi Ambasadorit të Austrisë në Shkup, dr. Georg Uoutsas, thuhet
në njoftimin e BFI-së.

Më tej në këtë mesazh Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu shkruan: 
I nderuar Ambasador i Austrisë në vendin tonë, Shkëlqesia Juaj dr. Georg

Uoutsas, më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Bashkësisë Fe-
tare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut t’ju përcjell urimet e për-
zemërta në Ditën Nacionale të Austrisë dhe t’ju dëshiroj gjithë të mirat Juve,
institucioneve të shtetit të Austrisë dhe popullit austriak.

Me respekt,  Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, Kryetar i Bashkë-
sisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në njofti-
min e BFI-së. (27.10.2021)

Mesazh urimi për Ditën Nacionale të Austrisë

Raporti i Komisionit
Evropian për vitin 2021 
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Më 5 nëntor, 2021, Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,  ishte në
vizitë zyrtare në Bashkësinë Islame të
Kosovës, me ç’rast, në një atmosferë të
ngrohtë e vëllazërore, në selinë e BIK u
prit nga Kryetari i saj, Myfti Naim ef.
Tërnava, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Fillimisht, Kryetari Tërnava, bashkë
me stafin e tij, u dëshiroi mirëseardhje
Reis’ul-Ulema h.hfz. Shaqir ef. Fetahu
dhe h. Ismet ef. Ademi, i cili e shoqëronte
Reis’ul-Ulemanë në këtë vizitë.

Edhe Kryetari i BFI,  h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu falënderoi Kreun e BIK dhe
stafin e tij për pritjen e ngrohtë dhe më
pas vazhduan me bisedën për shumë çë-
shtje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin

e përbashkët në shumë sfera mes BFI dhe
BIK, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Në një njoftim tjetër të BFI-së thuhet:
Krerët e BFI dhe BIK falin xhumanë në
fshatin Zhur.

Gjatë udhëtimit të tyre për në Tiranë,
delegacionet e larta të BFI-së dhe BIK, të
kryesuara nga Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu dhe mr. Naim ef. Tërnava,
u ndalën në fshatin Zhur të Prizrenit për
të falur namazin e xhumasë. Të dy dele-
gacionet udhëtojnë për në Tiranë,  ku do
të marrim pjesë në një konferencë ndër-
kombëtare.

Në Xhaminë e fshatit Zhur ata u pri-
tën shumë ngrohtë, në mënyrë vëllazë-
rore, nga Imami Reshat efendiu.
Xhematlinjtë e xhamisë i përshëndeti mr.

Sabri ef. Bajgora, Drejtor i Institutit për
Kërkime Shkencore Islame dhe Kultu-
rore pranë BIK- ut. Më pas, Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, kreu hytben dhe
udhëhoqi me faljen e namazit të xhu-
masë. 

Të dy delegacionet shprehën kënaqë-
sinë për përjetimin e çasteve të bukura në
këtë fshat të mirënjohur. Krerët e dy Ba-
shkësive Fetare gjatë udhëtimit i shoqë-
ronin mr. Ahmet ef. Sadria - Sekretar i
Përgjithshëm i BIK-ut, mr. Sabri Bajgora
dhe z. Ramadan Shkodra - përgjegjës për
kulturë dhe shkencë, si dhe h. Ismet
Ademi - Drejtor për Marrëdhënie me
Botën Islame pranë Rijasetit të BFI të
RMV, përfundon njoftimi i BFI-së.

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, më 21 tetor, 2021, mori pjesë në mbledhjen e rre-
gullt të Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, të udhëhequr nga
Dekani i FSHI, prof. dr. Shaban Sulejmani, me stafin akademik të këtij
institucioni të lartë arsimor, në të cilën u diskutua për fillimin e vitit
akademik 2021/22 dhe procesin arsimor, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Me këtë rast, Kryetari i BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu në praninë e të gjithëve, pasi i shprehu fjalë miradije dhe e vle-
rësoi lart punën dhe funksionin e kësaj vatre arsimore-akademike, ia
dorëzoi vendimin Dekanit prof. dr. Shaban Suejmani dhe i dëshiroi
punë të mbarë dhe shumë suksese në udhëheqjen e Fakultetit të Shken-
cave Islame, bashkë me tërë stafin akademik të FSHI, thuhet në njof-
timin e BFI-së.

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, me ftesë të Komunitetit Mysli-
man të Shqipërisë mori pjesë në konfe-
rencën mbarëkombëtare me titull "Profeti
Muhamed (a. s.), njeriu i dimensioneve të
veçanta", të organizuar më 6 nëntor, 2021,
në Tiranë, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Fjalë përshëndetëse pati Kryetari i
KMSH, z. Bujar Spahiu. Në fjalën e tij,
siç thuhet në njoftimin e KMSH, Kryetari
Spahiu pasi falënderoi të pranishmit për
pjesëmarrjen në këtë konferencë përkuj-
tuese ndaj profetit Muhamed (a. s.), u ndal
në përgjegjësinë që bie mbi të gjithë dije-
tarët, studiuesit dhe teologët në mbrojtjen
e shoqërisë nga dezinformimi dhe shtrem-
bërimi i kësaj feje të drejtë e të vërtetë, si
dhe në promovimin e jetës dhe të veprës
së Profetit tonë të dashur (a. s). “Pa dy-
shim, ndërtimi i vetëdijes racionale kër-
kon bashkëpunimin e të gjitha
institucioneve fetare, arsimore, kulturore
dhe mjeteve të komunikimit masiv për të
kontribuar në shpalosjen e vlerave të bu-
kura të Islamit dhe të Profetit tonë të da-
shur (a. s.). Me fjalë të tjera, Profeti
Muhamed (a. s.) kalibroi  (i jepet forma a
madhësia e duhur e përfundimtare një de-
tali-HeR) botëkuptimin njerëzor, që dal-
lon besimin nga mosbesimi, të drejtën nga
e gabuara, faktet nga thashethemet” – u
shpreh ai gjatë fjalës së tij, njoftohet nga
KMSH.

Në njoftimin e BFI-së më tej thuhet:
Mirëseardhje mysafirëve u dëshiroi edhe
prof. dr. Ferdinand Gjana, Rektor i Uni-

versitetit Bedër. 
Në Konferencë ishin: Kryetari i BFI,

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu;
Sekretari i Përgjithshëm i BIK,  prof.
Ahmed Sadrija; Kryetari i Kryegjyshatës
Botërore Bektashiane, Haxhi Edmond
Brahimaj; Rektori Universitetit Bedër si
nikoqir, prof. dr. Ferdinand Gjana; dhe
Kryetari i KMSH të Zvicrës, z. Mehas ef.
Alija. 

Bashkësia Fetare Islame e RMV për
ligjërues në këtë Konferencë caktoi dr.
Selver Xhemailin, Drejtor i Sektorit të
Diasporës pranë Rijasetit të BFI. Gjitha-
shtu morën pjesë edhe shumë panelistë të
tjerë si: prof. Sabri Bajgora dhe mr. Ra-
madan Shkodra nga Kosova, si dhe
shumë panelistë të tjerë nga Shqipëria. 

Kryetari i BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz.

Shaqir ef. Fetahu të pranishmëve në këtë
konferencë iu drejtua me një fjalim, në të
cilin foli mbi rolin e të Dërguarit të Alla-
hut në dhënien kahje të vërtetë zhvillimit
njerëzor në të gjitha sferat e jetës, si dhe
nevoja dhe domosdoshmëria e prezencës
së frymës së personalitetit të tij në kohën
e sotme - si për myslimanët,  ashtu edhe
për botën mbarë. 

Sipas vlerësimit të mysafirëve dhe
përshtypjeve të tyre, ky ishte një organi-
zim i mirëfilltë shkencor, me qasje shu-
mëdimensionale ndaj personalitetit
pejgabmerik të Muhamedit (a. s.). 

Në Konferencë Reis’ul-Ulemanë e
shoqëronin dr. Selver Xhemaili dhe Drej-
tori për Marrëdhënie me Botën Islame
Arabe,  h. Ismet ef. Ademi, thuhet në njof-
timin e BFI-së.

Një delegacion i Ambasadës së Francës në
Shkup vizitoi BFI-në më 3 nëntor, 2021, njof-
tojnë nga BFI. 

Takimi u realizua mes mr. Mustafa Dautit,
Drejtor i Sektorit të Punëve të Jashtme të BFI,
dhe delegacionit të Ambasadës së Francës në
Shkup: znj. Camille Ibos dhe z. Ardian Rama-
dani. 

Në këtë takim u bisedua për BFI-në, rrjedhat
e saj, ecurinë e punëve, për sfidat, sukseset etj. 

BFI ka bashkëpunim shumë të mirë me Am-
basadën e Francës, ashtu siç ka edhe me amba-
sadat tjera në Shkup, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Në Bashkësinë Islame të Kosovës

Dekani i FSHI merr
vendimin

Konferencë për Muhamedin (a. s.) 
në Tiranë

Vizitë nga Ambasada e Francës
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Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, më
26 tetor, 2021,  priti në zyrën e Rijasetit
Drejtorin e Përgjithshëm të Vakëfeve të
Republikës së Turqisë, z. Burhan Ersoj, të
shoqëruar nga znj. Shengjyl Konxhagjyl
- Zv/Drejtore e Sektorit për Vepra dhe
Ndërtime Artistike, z. Akif Solmaz - in-
xhinier ndërtimtarie dhe z. Abdullah Be-
kirli - Zv/Shef i Kabinetit, thuhet në
njoftimin e BFI-së.

Në këtë takim Reis’ul-Ulemanë e sho-
qëronin: Myftiu i Myftinisë së BFI-Shkup
dr. Qenan ef. Ismaili, Sekretari i Përgji-
thshëm i BFI h. Irsal ef. Jakupi, Drejtori i
Sektorit për Marrëdhënie me Republikën
e Turqisë prof. Nizam Reshit, Drejtori i
Sektorit të Diasporës dr. Selver ef. Xhe-
maili dhe Referenti i Sektorit të Arkivimit
z. Mumin Omerov.

Fillimisht, Reis’ul-Ulemaja u dëshiroi
mirëseardhje mysafirëve të çmuar nga
Republika e Turqisë, duke thënë se kjo vi-
zitë e nderon jo vetëm Bashkësinë Fetare
Islame të RMV, por të gjithë myslimanët
që jetojnë në këtë nënqiell. Më pas, Rei-
s’ul-Ulemaja u shpjegoi funksionimin e
Bashkësisë Fetare Islame në tërësi dhe
foli rreth pronave të vakëfit që për mo-
mentin i ka në dispozicion BFI.  Ai i njof-
toi mysafirët edhe me pronat të cilat së
fundmi i janë kthyer BFI-së, siç janë
Kapan-Hani, Bezistani dhe “Kinemaja e
vjetër”, si dhe me pronat te të cilat ende
është në proces e sipër denacionalizimi.
BFI për momentin po bën gjithçka që t’i
kthejë të gjitha pronat e nacionalizuara

padrejtësisht nga sistemi monist gjatë she-
kullit të kaluar, me qëllim që të krijojë ku-
shte më të volitshme për zhvillimin dhe
avancimin e Islamit në këto troje.

Nga ana e tij , Drejtori i Përgjithshëm z.
Burhan Ersoj falënderoi Kryetarin e BFI-
së, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
për pritjen e ngrohtë dhe vëllazërore. Ai e
vlerësoi lart punën e BFI-së në organizi-
min e jetës fetare në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut,  si dhe në mirëmbajtjen e
vakëfeve, të cilat janë një burim i pashter-
shëm të mirash në zhvillimin dhe avanci-
min e organizimit të jetës fetare islame në
vend. Ai më pas ndau eksperiencat e insti-
tucionit që ai drejton, në mirëmbajtjen e
vakëfeve në Republikën e Turqisë, meto-
dat dhe praktikat të cilat fare mirë mund të
aplikohen edhe në vendin tonë, me qëllim
të avancimit dhe të shtimit të pasurisë së
vakëfit, e cila në vazhdimësi do të gjene-
ronte të ardhura, të cilat më pas do të
shndërroheshin në vakëf të ri.

Po ashtu, gjatë bisedës Reis’ul-Ule-
maja informoi edhe për ecurinë e projek-
teve të cilat janë në realizim e sipër, si dhe
për projektet e përbashkëta mes BFI dhe

Drejtorisë së Vakëfeve të Republikës së
Turqisë. Në fund të takimit, të dyja palët
këmbyen dhurata simbolike.

Në ditën e tretë dhe të fundit, më 28
tetor, 2021,  ndërkaq, Kryetari i BFI, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir Fetahu, pati
edhe një takim me Drejtorin e Përgji-
thshëm të Vakëfeve të Turqisë, z. Burhan
Ersoj, me ç’rast bashkërisht analizuan vi-
zitën e delegacionit turk në Bashkësinë
Fetare Islame të RMV, përfshi Myftininë
e Shkupit, të Tetovës, të Gostivarit, të
Ohrit dhe të Manastirit. Të dyja palët bi-
seduan për vazhdimin e punimeve në ob-
jektet që kanë nevojë për renovimin e tyre
dhe për projektet e reja që mund të reali-
zohen në të ardhmen, si dhe për vazhdi-
min e marrëdhënieve të mira mes dy
institucioneve. 

Në të njëjtën kohë, z. Burhan Ersoj
shprehu kënaqësinë për pritjen vëllazë-
rore që iu bë.

Sipas protokollit të BFI, vizita e fundit
prej ku edhe u përcoll z. Burhan Ersoj dhe
stafi i tij, ishte në Xhaminë e Mustafa Pa-
shës në Shkup, ku u bë edhe falja e na-
mazit të drekës.

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, i shoqëruar nga Sekretari i Për-
gjithshëm i BFI h. Irsal ef. Jakupi, pritën
në vizitë pune Koordinatorin e TIKA-s
për Maqedoni, z. Halim Ömer Söğüt, ba-
shkë me stafin e tij, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Fillimisht, Koordinatori i Agjencisë
Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim
(TIKA), z. Halim Ömer Söğüt, i raportoi
Kryetarit të BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, mbi mbarëvajtjen e pu-
nëve që janë në realizim e sipër. Më pas,
gjatë takimit, u diskutua edhe mbi aktivi-
tetet e përbashkëta mes BFI dhe TIKA-s
për Maqedoni, si dhe u shoshitën dhe u
analizuan detajisht mundësitë reale për ta

zgjeruar këtë bashkëpunim edhe në sfe-
rat që janë në interes për BFI-në.

Reis’ul-Ulemaja u falënderua në
emër të BFI-së për kontributin e dhënë,

duke u dëshiruar mbarësi dhe sukses në
veprimtarinë e mëtejme që do të realizojë
TIKA, thuhet në njoftimin e BFI-së.
(10.11.2021)

Më 12 nëntor, 2021, bashkë me Referentin e Vakë-
feve, h. Fejsall ef. Kadriu, dhe Referentin e xhematit të
Karshiakës, hfz. Irfan ef. Sulejmani, ishim në Studeni-
çan, për të parë nga afër punimet e zhvilluara në xha-
minë e re dhe për t'u njohur drejtpërdrejt, nga Këshilli
inicues, me dinamikën e punës dhe gjithçka që është rea-
lizuar deri më tani, që kjo xhami të marrë pamjen e vet,
njofton Myftiu i Myftinisë së Shkupit dr. Qenan ef.
Ismaili. 

Kryetari i Këshillit inicues për ndërtimin e xhamisë,
z. Alaudin Zeqiri, tha se gjithçka ka ecur sipas planit,
kështu që me izën e Zotit Xhamia shumë shpejt do të
jetë në shërbim të xhematit të kësaj ane të Studeniçanit.

Në fund të kësaj vizite, i jemi drejtuar me lutje Alla-
hut fuqiplotë që të ndihmojë në punët përmbyllëse, që
Xhamia sa më shpejt t’i hapë dyert për besimtarët, thu-
het në njoftimin nga Myftinia e Shkupit.

Më 11 nëntor, 2021, Myftinia e Shkupit ka dalë me
këtë njoftim: 

“Ne, si Myftini e Shkupit, në planin e aktiviteteve
vjetore kemi paraparë unifikimin e tabelave nëpër të
gjitha xhamitë e Shkupit, me identitetin institucional të
Myftinisë. 

Tabelat përmbajnë logon e BFI-së dhe të Myftinisë
së Shkupit, emërtimin e xhamisë, datën e ndërtimit,
datën e rindërtimit dhe datën e restaurimit të xhamisë.

Procesi i vendosjes së tabelave filloi sot dhe do të
përfundojë me unifikimin e të gjitha xhamive tona; në
zonën e qytetit, të Karadakut, të Karshiakës dhe të
Dërvenit.”

Drejtori i Përgjithshëm 
i Vakëfeve të Turqisë në BFI

PËR BASHKËPUNIM MË TË THELLË  
Myftiu i Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili, më 28 tetor, 2021, priti Drejtorin e
Përgjithshëm  të Vakëfeve të Republikës së Turqisë, z. Burhan Ersoj, shoqëruar
nga znj. Shengjyl Konxhagjyl, z. Akif Solmaz dhe z. Abdullah Bekirli.  Me këtë
rast, Myftiu i njoftoi mysafirët e lartë me veprimtarinë e gjerë të Myftinisë dhe
në veçanti me mbarështimin e vakëfit të Shkupit dhe planet për të ardhmen;
duke informuar nga dora e parë mbi gjendjen e xhamive, të objekteve dhe të
monumenteve historike që ka në dispozicion Myftinia e Shkupit. Të dyja palët u
dakorduan për bashkëpunim më të thellë në projekte konkrete në të ardhmen,
thuhet në njoftimin e Myftinisë së Shkupit. 

Koordinatori i TIKA në BFI

Ecin punët në Xhaminë e Studeniçanit 

Xhamitë e Shkupit me tabela të unifikuara
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Unioni i Qendrave Islame Shqiptare në
Gjermani (UIAZD-Union der Islamisch
Albanischen Zentren in Deutschland) për-
fundoi me sukses projektin e shkollës në
Hotelisht afer Librazhdit-Shqipëri, njofton
për HeR Kryetari i tij Mensur Halili.

Hapja zyrtare e shkollës fillore nën-
tëvjeçare u bë më 27.10.2021. Ishte një
ditë e veçantë për nxënësit, për stafin e
shkollës, për banorët, për Bashkinë e
Librazhdit, po një rast tepër i veçantë
ishte edhe për Unionin e Qendrave
Islame Shqiptare në Gjermani, i cili me

sukses e çoi në vend amanetin e xhe-
mateve tona anekënd Gjermanisë. Pro-
jekti u nis pas tërmetit që e goditi
Shqipërinë më 26 nëntor të vitit 2019,
që shkaktoi dëme të mëdha  në njerëz
dhe infrastrukturë.

Në inaugurim mori pjesë e gjithë
Kryesia e Unionit të Qendrave Islame në
Gjermani: Kryetari Mensur Halili, Nën-
kryetari Rexhep Sulejmani, Sekretari Sa-
lahudin Ibra, Arkëtari  Baki Mustafa, si
dhe anëtarët e Kryesisë:  Sevgani Asani
dhe Halil Dalifi, pastaj Kryetari i Komu-

nës së Librazhdit z. Kastriot Gurra, Drej-
tori i Fondacionit Korab Kaja, Myftiu i Li-
brazhdit Ardit Hoxhllaku dhe shumë
mysafirë të ardhur me këtë rast. 

Shqipëria është e bukur, por besojmë
se me këtë shkollë moderne është bërë
akoma më e bukur! Ne jemi mirë, kur
Shqipëria është mirë! Zoti e bëftë këtë
shkollë vatër edukimi e shkollimi dhe dha-
shtë Zoti që nga kjo shkollë të dalin shken-
cëtarë që e ndriçojnë botën,  deklaroi për
HeR Kryetari i Unionit të Qendrave
Islame në Gjermani, z. Mensur Halili. 

OSBE, vizitë
Xhamisë së
Pashës

Më 23 tetor, 2021, Sekretari i Myfti-
nisë së Tetovës, Namik ef. Xhaferi, i sho-
qëruar nga Imami i Xhamisë së Pashës,
hfz. Abdylbaki ef. Kasami, në ambientet
e Xhamisë së Pashës pritën në vizitë Am-
basadoren Helga Maria Schmid-Sekre-
tare e Përgjithshme e OSBE-së dhe
Ambasadorin Clemens Koja, Shef i Mi-
sionit të OSBE-së në Shkup, bashkë me
stafin e tyre përcjellës, njoftojnë nga
Myftinia e Tetovës.

Vedat Alimi nga qyteti Wil SG ka fituar
çmimin e fakulteteve teologjike të Univer-
siteteve në Basel, Bernë dhe Cyrih (Zürich)
për punimin me titull "Etika mjedisore
islame - edukimi fetar në Zvicër", njoftojnë
mediat zvicerane.

Të tre fakultetet teologjike japin një
çmim prej 500 CHF secila për tezat e
shquara të maturës në fushat e fesë, të eti-
kës dhe të teologjisë. Vedat Alimi ka fituar
në Universitetin e Cyrihut. Në punimin e
tij ai ka theksuar performancën e vet nova-
tore, temat origjinale dhe shoqërore të rën-
dësishme, si dhe përpunimin metodik, ka
shkruar portali Wil24.

Punimi po ashtu tregon se fetë mund të
jenë një burim për njerëzit, që të merren
me ndryshimet klimatike dhe qëndrue-
shmërinë e natyrës. Nga ana tjetër, ai ilu-
stron diskutimin e brendshëm islam të
këtyre çështjeve. Kështu, të dy rrafshet
ndriçojnë aspekte që marrin pak vëmendje
në diskursin social dhe mediatik.

Në mesin e të anketuarve ishin edhe
Bekim Alimi, Rejhan Neziri, hfz. Mehas
Alija, Nadire Shasivari, Muris Begovic,
Lejla Begovic dhe Semir Omeragic.

Me çmimin e tyre të teologjisë fakulte-
tet e Universiteteve të Baselit, të Bernës
dhe të Cyrihut po japin një nxitje për të
zbuluar dhe për të hulumtuar tema që li-

dhen me etikën, me fenë dhe me teolog-
jinë. Ka të bëjë edhe me ngjalljen e intere-
sit për teologjinë si lëndë: çmimi i
teologjisë është një nga disa nisma që in-
kurajojnë të rinjtë të hulumtojnë dhe të re-
flektojnë në mënyrë kritike mbi traditat dhe
vlerat fetare, duke krijuar hapësira për ta

për të shqyrtuar praktikën e tyre të besimit.
Duhet thënë që Vedat Alimi është djali

i hoxhës Bekim Alimi, Imam në Xhaminë
Wil SG.

Referenca (19.10.2021):
https://wil24.ch/articles/92476-theologie-

preis-2021-fuer-wiler-vedat-alimi 

Më 13 nëntor, 2021, në qytetin
St. Gallen (Zvicër) u dha një pjesë
teatrale, bazuar në librin "Mein
Dschihad der Liebe - Xhihadi im i
dashurisë", të autorit Muhamed el-
Bachiri, ku më pas patëm mundësi
të zhvillonim një bashkëbisedim me
regjisorin, me autorin dhe me për-
faqësuesit nga Kisha Katolike, ka
shkruar Mehas Alija, Kryetar i Ko-
munitetit Mysliman Shqiptar, në
faqen e vet në Facebook. 

Një mbrëmje e bukur, shpirtë-
rore, ku folëm për dashurinë nga pi-
këpamje të ndryshme, ku mua,

natyrisht, më interesoi të paraqes
këndvështrimin islam mbi dashu-
rinë, mbi mëshirën dhe harmoninë
ndaj njëri-tjetrit, ka thënë ai.

"Dashuria shëron", "dashuria
ka gjuhë hyjnore", "na duhet gjuha
për ta kuptuar njëri-tjetrin, jo edhe
për dashurinë", "nuk duhet pasur
frikë nga dashuria", "nuk do të be-
sojmë mirëfilli, nëse nuk duam" etj.
- ishin këto disa mesazhe për publi-
kun dhe për bashkëbiseduesit, ka
shkruar Mehas Alija, Kryetar i Ko-
munitetit Mysliman Shqiptar në
Zvicër.

UIAZD hapi shkollë afër Librazhdit Vedat Alimi fiton Çmimin për Edukim
Fetar në Zvicër 

St. Gallen: “Mein
Dschihad der Liebe”
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Më 27 tetor, 2021,  u mbajt Forumi
rajonal për organizatat fetare jofitimpru-
rëse në lidhje me funksionimin dhe fi-
nancimin e tyre, thuhet në njoftimin e
BFI-së. 

Panelist nga BFI në këtë forum ishte
mr. Mustafa Dauti, Drejtor i Sektorit të
Punëve të Jashtme. Në paraqitjen e tij ai
foli për funksionimin e mirëfilltë të BFI
si institucion i vetëm legal dhe legjitim
për mbarëvajtjen dhe kujdesin e jetës fe-
tare islame në RMV, mbi institucionet e
BFI-së, për procesin edukativo-arsimor
që udhëhiqet nga kjo Bashkësi - institu-
cione këto që kanë një rol shumë të rën-
dësishëm në edukimin e kuadrove që po
reflektojnë shumë dobishëm në shoqërinë
tonë, duke predikuar Islamin e pastër si
në vend dhe në çdo cep të botës.

Drejtori i Sektorit të Punëve të Ja-
shtme foli edhe mbi financimin, ku për-
mendi që është i vetmi institucion që
financohet nga burime të pastra, që bu-
rojnë nga populli mysliman brenda ven-
dit dhe nga diaspora. Përmendi dhe sfidat

me të cilat ballafaqohet BFI, dhe atë se
është kërkuar që shteti t’i financojë Ba-
shkësitë Fetare. Ai po ashtu foli për rolin
jashtëzakonisht të rëndësishëm të BFI në
parandalimin e ekstremizmit të dhun-
shëm dhe të radikalizmit, përmendi se
BFI ka një udhëheqësi shumë të pastër
dhe të përgatitur në të gjitha nivelet e saj
- si në atë të kuadrove, ashtu edhe atë in-
stitucional dhe se BFI është lider i ruajt-
jes së paqes, tolerancës fetare dhe etnike,
rol të cilin e ka pasur, e ka dhe do ta ketë
në të ardhmen.

Me fjalimet e tyre u paraqitën edhe
Bllazo Trendafilov, Drejtor, Zyra e Inte-
ligjencës Financiare, Ministria e Finan-
cave - Republika e Maqedonisë së Veriut;
z. Darijan Sotirovski, Drejtor, Komisioni
për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare
dhe Grupet Religjioze të Republikës së
Maqedonisë së Veriut;  z. Ivan Kantar-
xhiski – Këshilltar në GIZ; dhe znj. San-
geeta Ghosh, po ashtu nga GIZ. Ky
organizim u mundësua nga  Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ), Ministria e Punëve të
Jashtme të Norvegjisë dhe Konekt, thu-
het në njoftimin e BFI-së.

Komuniteti Mysliman Shqiptar në Zvicër më 31 tetor, 2021, në Xhaminë Tulipan të Reinach AG mbajti Kuvendin vjetor.
Punimet e Kuvendit u përmbyllën me sukses, në një atmosferë vëllazërore dhe konstruktive. Në këtë kuvend u miratua

edhe pranimi i 6 xhamive të reja në KMSHZ. Pikërisht kjo e bën edhe me madhështor këtë kuvend. Me këtë KMSHZ tregon
se është adresa e vetme e organizatave ombrellë për xhamitë e themeluara prej shqiptarëve në Zvicër. Një takim i
mrekullueshëm, me plot shpresë e me xhami të reja, të bashkuara si kurrë më parë, njofton hoxhë Bashkim Aliu,

bashkëpunëtor i “Hënës së Re”.

Konferencë rajonale për
financimin e organizatave fetare Më 8 nëntor, 2021, Presidenti i Shte-

tit Shqiptar, z. Ilir Meta, i dorëzoi Çmi-
min Nder i Kombit mjeshtrit të madh të
fjalës së shkruar, z. Ferdinand Samarxhi.
Në emër të Kryetarit të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, në Tiranë prezantuan:
Myftiu i Myftinisë së Strugës mr. Salim
ef. Sulejmani dhe Myftiu i Myftinisë së
Ohrit h. Samet ef. Ajdari, thuhet në njof-
timin e BFI-së. 

Në manifestim, Myftiu i Strugës, mr.
Salim ef. Sulejmani, në fjalën e tij për-
shëndetëse tha: 

“I nderuar President z. Ilir Meta, të
nderuar përfaqësues fetarë, të nderuar të
pranishëm. Kam nderin e veçantë që në
emër të BFI të RMV, në emër të Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, t’i
shpreh urimet e përzemërta Mjeshtrit të
madh të fjalës së shkruar, z Ferdinand Sa-
marxhi, me rastin e marrjes së çmimit të
lartë ‘Nder i Kombit’ nga Presidenti i
Shtetit Shqiptar, Shkëlqesia e Tij z. Ilir
Meta. Z. Ferdinand Samarxhi prej ditëve
të para të demokracisë filloi me guximin
më të madh që t’i njoftojë shqiptarët me
vlerat e besimit pa dallim feje e bindjeje
dhe mbi 30 vite të plota u bë simbol i
ngritjes së dijes mbi besimet fetare si
vlera të larta të kombit tonë. Nuk është e
rastit që ne e quajmë me pseudonimin
‘Zë i Kombit’. 

Zëri i tij mbi besimet, Zotin, paqen,

tolerancën dhe bashkëjetesën, e ngriti lart
vetëdijen dhe dashurinë ndaj kombit dhe
atdheut. Ai rëndësi të madhe i dha asaj që
ne e konsiderojmë si vlerën më të madhe
të kombit, e që është toleranca ndërfetare.
Kjo është një vlerë e shenjtë, për të cilën
na e kanë lakmi gjithandej në botë. 

Z. Ferdinandi është njeriu që unifi-
koi emisionin fetar në të gjitha trojet
shqiptare me figurat më eminente të
jetës fetare, duke përhapur dijen, paqen,
tolerancën, humanizmin, bashkëjetesën
si vlera që forcojnë kombin tonë në për-

gjithësi. Mu për këtë, Ferdinandi është
mik dhe anëtar i familjes së madhe të
quajtur Bashkësia Fetare Islame e RMV.
Kombi ynë ka nevojë për njerëz si z.
Ferdinandi, andaj në emër të BFI-së, të
Reis’ul-Ulemasë dhe në emrin tim të fa-
lënderoj mjeshtrin e fjalës së shkruar,
Nderin e Kombit, z. Ferdinand Samar-
xhi për kontributin e madh të tij në për-
cjelljen e vetëdijes fetare para publikut
shqiptar, duke lutur Zotin e madhëri-
shëm që t’i japë shëndet, mirësi dhe të
gjitha të mirat.”

Në qytezën e Konicës, në Greqi, që
dikur banohej nga një shumicë shqip-
tare, janë ndërtuar për nder të Sulltan
Sulejmanit një xhami dhe më vonë edhe
tri tyrbe. 

Xhamia e Sulltan Sulejmanit është
ndërtuar në shekullin e 16-të dhe i ka re-
zistuar shkatërrimit nga natyra, pjesë-
risht, deri më sot. Një pjesë e minares
ka rënë gjatë tërmetit të vitit 1996. 

Afër Xhamisë Sulejman gjendet
edhe një tyrbe,  e cila është e ruajtur
mirë dhe në të gjendet varri i një dije-
tari të lartë islam. 

Në qendër të Konicës ka edhe dy
teqe të ndërtuara në fund të shekullit të
18-të,  të cilat sot janë prona private dhe
nuk janë në gjendje të mirë. 

Njëra nga teqetë u ndërtua për nder
të Baba Hysenit. Teqeja e dytë u ndërtua

për nder të Sheh Isakut dhe Abdurraha-
manit. 

Xhamia e parë në Konicë është

ndërtuar diku në vitin 1492 dhe quhej
Xhamia Husein Shah.                  

(Arben Llalla/bashkëpunim) 

Në qytezën e Konicës...

Ferdinand Samarxhi, Nder i Kombit 
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”S'ka dyshim se Allahu është me ata
që janë të devotshëm dhe me ata që janë
bamirës.” (Nahl: 128)  Sinqeriteti i pastër,
vullneti i mirë, gatishmëria dhe puna e va-
zhdueshme, nuk ka dyshim se shpërblehen
nga Allahu (xh. sh.), ka njoftuar Xhamia e
Xhepçishtit (Tetovë) më 28 tetor, 2021.

Të nderuar dhe shumë të respektuar
banorë të Xhepçishtit, ju informojmë se
pas një përpjekje të madhe dhe një anga-

zhimi të vazhdueshëm të Këshillit të
Xhamisë, të nëpunësve fetarë dhe të in-
stitucioneve përkatëse, u zyrtarizua pro-
nësia e tokës me sipërfaqe mbi 1.500 m2,
e cila nga dita e sotme do të jetë pronë-
vakëf e xhamisë sonë.

Falënderojmë Allahun (xh. sh.) për
mundësinë dhe ju jemi mirënjohës ba-
shkëfshatarëve tanë në vend dhe mërgatë
për kontributin e dhënë, si dhe pronarëve

të parcelave që shprehën gatishmërinë
për të realizuar këtë projekt. Gjithashtu,
shprehim mirënjohjen tonë ndaj Komu-
nës së Tetovës dhe Myftinisë së Tetovës
për bashkëpunimin dhe përkrahjen. Al-
lahu (xh. sh.) i shpërbleftë të gjithë ata që
ishin pjesë e këtij kontributi bamirës. Me
respekt, Këshilli i Xhamisë së Xhepçi-
shtit – thuhet në njoftimin që ka bërë
Xhamia e Xhepçishtit në Facebook. 

Më 31 tetor, 2021,  u realizua me suk-
ses akti final i përfundimit të leximit të
Kuranit fisnik nga 11 nxënës dhe nxënëse
në Xhaminë e Bardhë të Aarburgut, Kan-
ton Aargau, Zvicër, njofton Kryetari i
Xhamisë së Bardhë z. Suad Miftari.

Në prani të familjarëve dhe shumë
mysafirëve të tjerë, në rrethana të pande-
misë, u zhvillua akademia solemne e
duasë së hatmes me një program të lar-
mishëm, me ç’rast të gjithë nxënësit le-
xuan pjesë nga Kurani fisnik, recituan
poezi në gjuhën shqipe dhe gjermane,
kënduan ilahi etj.

Programin e hapi nënkryetari i Xha-
misë, haxhi Sadik Emërllahu, i cili një-
herësh, në emër të Kryesisë së Xhamisë,
pati fjalim përshëndetës, duke falënde-
ruar të pranishmit, teksa paraqiti dhe ecu-
rinë e programit. 

Më pas fjala e rastit i kaloi Imamit të
Xhamisë, Nehat Ismaili, i cili foli për rën-
dësinë e mësimit dhe të kuptuarit të do-
methënieve të Kuranit fisnik, të
mësimeve dhe porosive që burojnë prej
tij. Në vazhdim theksoi rëndësinë e të
qenit të vetëdijshëm dhe shfrytëzimin e

mirësive për investim të mëtejshëm në
shkollimin e nxënësve, përpjekje të va-
zhdueshme për zhvillim, ruajtje dhe kul-
tivim të gjuhës amtare, të traditës, të
identitetit kombëtar dhe të vlerave shpir-
tërore. Programi ishte i pasur me recitime
të bukura përplot emocione nga nxënësit,
si dhe me këndim të ilahive. Krejt në
fund, në përmbyllje të programit u bë
ndarja e diplomave për nxënësit që për-

funduan hatmen e Kuranit fisnik. 
Në emër të Xhamisë së Bardhë shpre-

him falënderime për dinjitetin e lartë
gjatë gjithë ecurisë së zhvillimit të këtij
eventi madhështor në kushte pandemie,
respekt dhe mirënjohje për të gjithë që
kontribuan në realizimin e këtij eventi
madhështor.  Zoti ju bekoftë! – njofton
Kryetari i Xhamisë së Bardhë z. Suad
Miftari. 

Më 14 nëntor, 2021, Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i
shoqëruar nga bashkëpunëtorët e ngushtë,
vizitoi xhaminë e fshatit Kallnik të Teto-
vës, ku u pritën nga nikoqiri, Myftiu i Te-
tovës prof. dr. Qani ef. Nesimi, me rastin
e promovimit të hafëzit të ri Ismail Rahim
Kadriu, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Ceremonia e zhvillua sipas një orga-
nizimi të mirëfilltë nga Myftinia e Teto-
vës, me prezencë masive të besimtarëve,
ulemave islamë, Myftiut të Strugës mr.
Salim ef. Sulejmani, Sekretarit të Përgji-
thshëm të BFI h. Irsal ef. Jakupi,
Zv/Kryetarit të Kuvendit z. Taxhudin ef.
Iljazi, drejtorëve të sektorëve të Rijasetit
dr. Selver Xhemaili dhe z. Musanif ef.
Rufati, muhafizit Omer ef. Dauti, si dhe
të stafit operativ të Myftinisë së Tetovës. 

Të dhënat për hafëzin e ri i prezantoi
Kryetari i Komisionit të Hifzit, Referenti
për arsim fetar pranë Myftinisë së Teto-
vës, hfz. Abdurahim ef. Murati, i cili tha
se hafëz Ismail Kadriu është i lindur më
27.06.2002, në Tetovë. Hifzin e ka filluar
më 2.07.2016, ndërsa e ka përfunduar më
2.12.2020. Ndërkaq, provimin e hifzit e

ka mbrojtur para Komisionit profesional
të Myftinisë së Tetovës, të përbërë nga:
hfz. Abdurahim ef. Murati, kryetar; hfz.
Shafi ef. Ajdini, anëtar; hfz. Havzi ef. Ra-
madani, anëtar. 

Të pranishmit i përshëndetën Myftiu
i Tetovës dhe Myftiu i Strugës, ndërkaq
fjalën kryesore të rastit e mbajti Kryetari
i BFI-së, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, i cili hafëzit të ri, si dhe familjes
së tij, u shprehu urime të përzemërta për
hifzin e bërë, duke iu dëshiruar shëndet,
lumturi dhe suksese në jetë. 

Ky manifestim përfundoi me duanë e

bërë nga Myftiu paraprak i Tetovës, h.
Alifekri ef. Esati.

Nga ana e Kryetarit të BFI-së dhe
Myftiut të Tetovës hafëzit të ri iu nda Di-
ploma e hifzit, me çka i riu Ismail Kadriu
mori titullin Hafëz i Kuranit famëlartë. Po
ashtu, hafëzit të ri në shenjë respekti për
punën e tij të palodhshme iu ndanë edhe
disa dhurata modeste, thuhet në njoftimin
e BFI-së.

Ceremonia e duasë së hifzit të hafëzit
të ri Ismail Kadriu është transmetuar
drejtpërdrejt në platformën audiovizive të
BFI-së në rrjetet sociale. 

Xhamia Ataullah Hoxha në fshatin
Studeniçan më 28 tetor, 2021, realizoi ce-
remoninë e duasë së hatmes me rastin e
diplomimit të 20 nxënësve në bazat e më-
simbesimit islam pranë mualimit Mutalip
ef. Ademi, njofton Myftinia e Shkupit.

Këtë ceremoni e nderoi prezenca e
Myftiut të Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili,
i cili krahas agjendës së ngarkuar ditore,
arriti që të jetë i pranishëm në pjesën e
fundit të këtij manifestimi.

Programi ishte përgatitur nga nxënë-
sit e këtij mejtepi nën udhëheqjen e mua-
limit, Mutalip ef. Ademi.

Në fillim, fjala e rastit i takoi Sekreta-
rit mr. Nexhmi ef. Ferati, i cili në emër të
Myftiut vlerësoi punën dhe angazhimin e
mualimit të Xhamisë dhe para xhematit të
pranishëm shprehu mirënjohje për kontri-
butin e tij të dhënë gjeneratë pas gjene-
rate. Pastaj theksoi vlerën e madhe të
mësimit të Fjalës së Allahut, shpërblimin
që bart myslimani gjatë këtij Rrugëtimi të
Drejtë, pa harruar sakrificën e mualimit,
të prindërve, për motivimin e fëmijëve. 

“Lus Allahun fuqiplotë që ta shpër-

blejë Mutalip efendiun për kontributin,
prindërit që i kanë orientuar fëmijët e tyre
në mësimin dhe njohjen e rregullave bazë
të Islamit dhe nxënësit për suksesin e ar-
ritur ” – u shpreh në fjalën e mbajtur para
gjithë të pranishmëve mr. Nexhmi ef. Fe-
rati.

Pastaj Sekretari i Myftinisë të gjithë
nxënësve u ndau diploma, ndërsa për
punën e tij të palodhshme Mutalip efen-

diut i ndau mirënjohje, me bindje që kon-
tributin e tij t’ia shpërblejë Allahu i Ma-
dhërishëm me Mirësitë e kësaj bote dhe
të Botës Tjetër!

Programi u mbyll me ashere të kën-
duar nga hfz. Irfan ef. Sulejmani, Refe-
rent i xhematit të rajonit të Karshiakës,
ndërsa duanë e rastit e bëri Bedri ef. Lika,
hatib pranë xhamisë “Fetah Efendi” në
lagjen Butel, njofton Myftinia e Shkupit.

Xhamia e Xhepçishtit bëhet me vakëf të ri

Hatme në Xhaminë e Bardhë, Aarburg AG Ceremoni në Xhaminë Ataullah Hoxha

Ismail Kadriu,  hafëzi i ri nga Kallniku



28 Nëntor 2021 | Rabi’ul-Awwal - Rabi’ul-Akhir 1443 Hëna e Re 29

Xhumanë e sotme (22 tetor, 2021)  ia
kushtuam xhematit të xhamisë “Haxhi
Sabri” në fshatin Batincë, ka njoftuar
Myftiu i Myftinisë së Shkupit dr. Qenan
ef. Ismaili.

Para namazit të xhumasë u zhvillua
ceremonia e duasë së hatmes me rastin e
diplomimit të 10 nxënësve pranë mejtepit
të xhamisë "Haxhi Sabri", falë përkushti-
mit të mualimit të tyre Ramadan ef.
Asani.

Kënaqësi e veçantë për të prezantuar,
bashkë me Referentët e Myftinisë së
Shkupit, në këtë solemnitet, në këtë ditë
feste për mualimin, për nxënësit e diplo-
muar dhe për familjet e tyre.

I lutemi Allahut të madhërishëm që t’i
shpërblejë me mirësitë e Tij të pakufi-
shme.

Në përmbyllje të ceremonisë, me
shumë kënaqësi, të gjithë nxënësve iu
ndamë diploma, ndërsa në shenjë mirën-

johjeje dhe falënderimi për angazhimin,
Ramadan efendiut i ndamë mirënjohje në
emër të Myftinisë së Shkupit. 

Falënderojmë Këshillin e Xhamisë

për organizimin dhe mirëpritjen vëllazë-
rore! Allahu qoftë razi! – ka njoftuar
Myftiu i Myftinisë së Shkupit dr. Qenan
ef. Ismaili.

Nga Daim Iljazi

Nexhat Agolli (1914-1949) ka qenë
Nënkryetari i parë i Qeverisë së Maqedo-
nisë pas Luftës II Botërore, Ministër i
Punës, student i shkëlqyer i drejtësisë në
Romë dhe profesor i Juridikut në Romë. I
pushkatuar në moshën 35-vjeçare nga
UDBA serbo-jugosllave në Shkup. 

Gjatë natës në mes 27 dhe 28 prillit të
vitit 1949, pas torturave shtazarake që
zgjatën rreth 12 ditë, agjentët e federatës
nga Beogradi vendosin ta vrasin në njërën
nga qelitë e burgut të Shkupit. 

Trupi i pajetë, i përshkuar nga bajone-
tat e udbashëve, u bart nga qelia e njomur
me gjakun e tij dhe u vendos pas mesit të
natës, nga ora 2, në qendër të Shkupit, në
shesh, para Shtëpisë së Oficerëve. 

Në fillim, duke e nxjerrë nga makina
me të cilën e transportuan atje, e largojnë
10-15 metra dhe nga kjo distancë kanë
gjuajtur në kufomë.

Bisedë me Nexhat Agollin:
Tungatjeta Ministër Nexhat Agolli,

Hero i Popullit, si je?
-S’jam mirë; po ju si jeni?
A të ka vizituar sot ndokush për

nder të festës së Republikës, 2 gushtit?
-Jo, jo, po pres qe 50 vjet me ardhë di-

kush me më vizitue, po askush ende, AS

EDHE NJË BUQETË LULESH, AS
EDHE NJË KARAFIL, DERI MË SOT,
ASKUSH,  S’MA KA PRU’.
Po a ke qenë në luftë?
-Po, kam luftu’ për lirinë e popullit dhe

të këtij vendi. Bile, edhe Komandant Bri-
gade kam qenë, edhe Ministër kam qenë.
Po a ke pasur ndonjë shkollë të

kryer, apo ke qenë veç partizan?
-Po, po, kam mësuar shumë. Kam di-

plomuar drejtësinë me sukses të shkëlqyer
në Universitetin e Romës.  Bile, atje kam
ligjëruar para studentëve italianë...

Nga turpi, shkova bleva një karafil të
freskët dhe ja vendova para këmbëve të

statujës, në sheshin e Shkupit, dhe ia urova
festën e 2 Gushtit, festën shtetërore të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut. 

U largova i vetmuar, me gojën pelin,
në këtë ditë me vapë afrikane 40 gradë dhe
i ndjekur nga shikimet kureshtare të ka-
limtarëve të rastit, duke monologuar: pse,
pse sot, për festën shtetërore, askush mos
ta vizitojë, askush një homazh mos t’i
bëjë, askush një lule mos t’i vendojë etc.
etc.?!

Vaj vatani, mjerë mileti!...
Shkup, 2 gusht 2021
(Autori është profesor i frëngjishtes,

poet, publicist dhe diplomat i lartë. Është
nga Zhelina, Tetovë) 

10 nxënës diplomojnë në “Haxhi Sabri”

Bisedë me heroin e popullit Nexhat Agolli...

Shkëlqesia Juaj Amfilohije, po ju
shkruaj në cilësinë e një imami (hoxhë)
nga Ulqini, të cilët ndajmë të njëjtën de-
tyrë të përbashkët si prijës fetarë të ko-
muniteteve tona. E pashë të udhës që t’ju
rikujtoj se NE, si prijës fetarë, duhet të
jemi shembull për njëri-tjetrin dhe, mbi
të gjitha, për besimtarët tanë që ne përfa-
qësojmë. E kemi një amanet, ku Zoti na
ka dhënë që të përçojmë mesazhin e Tij të
dashurisë, të harmonisë, të paqes dhe të
vëllazërisë; në të kundërtën, jemi shërbë-
torë të djallit të mallkuar.

Mësimet e Jezusit, si dhe praktika e
Muhamedit (paqja dhe mëshira e Zotit
qofshin mbi të dy) na kanë mësuar se
tempulli fetar ndërtohet për njeriun, që të
gjejë qetësinë psikike, të ngopë shpirtin
me rehati, me prehje dhe ku u nënshtro-
het udhëzimeve dhe porosive të Krijuesit
të Plotfuqishëm, për të siguruar jetën e
amshueshme. E këta tempuj, këto objekte
fetare, ndërtohen në zona të populluara
dhe u shërbejnë banorëve të atyre zonave,
që t’i lidhë ata me Zotin e tyre.

Andaj, lind pyetja se Kisha në Rumi
për çfarë shërben, përderisa aty nuk ka
kujt t’i shërbejë!? Vallë, a s’po largohemi
nga fjalët e Jezusit dhe porositë e tij!?

Ju në vitin 2005, me ndihmën e
ushtrisë së atëhershme serbo-malazeze, e
vendosët një kishë të metaltë në majën e
Rumisë, në tokën e huaj, dhe tani në vitin
2018 po e betonizoni, duke e veshur me
gurë, ku përsëri po e vulosni, duke cenuar
dhe goditur harmoninë ndërfetare që
kemi pasur me shekuj në trojet tona.

Ajo kishë, në atë vend, nuk e ka qël-
limin e një tempulli religjioz, por ka një
mision krejt tjetër, të natyrës politike, e
cila, në fakt, paraqet një intolerancë kun-
drejt grupeve të tjera religjioze, të cilat në
parim nuk e kanë “traditën” e ndërtimit
të objekteve të kulteve atje ku nuk u
duhet, atje ku nuk jetojnë njerëz, ose atje
ku nuk jetojnë njerëzit e “llojit të vet”.
Andaj, si e tillë, kjo kishë nuk i shërben
Hyjit, por djallit.

Historia juaj e kaluar gjatë shekujve
na ka mësuar se ju nuk ndërtoni kisha për
nder të Perëndisë, por për politikat tuaja
për krijimin e Serbisë së madhe në dëm
dhe në uzurpim të tokave të huaja,  të po-
pujve të tjerë fqinj. E tillë është edhe sot,
duke ngrehur kisha e duke sajuar histori.

Apo, siç thotë Kilibarda, se me ngritjen e
kishës në Rumi, kisha serbe “ka formuar
shtet brenda shtetit”.

Erdhët në Rumi dhe në ishujt e Kra-
jës, shkuat në Shas dhe dolët në Kalanë e
Ulqinit... A thua cili është destinacioni
tjetër, përmes të cilit doni të bëni pronën
serbe dhe pronën e kishës suaj?! Si dë-
shironi ta mbillni dashurinë e Jezusit mbi
këto parime, të kundërta nga mësimet e
tij dhe aspak biblike!?

Historia na mëson se në Rumi asnjë-
herë nuk ka pasur kishë serbe. Këtë e ka
deklaruar edhe Mitropoliti i Malit të Zi,
Mihajlo, ku mes reagimeve të tij ndaj ki-
shës suaj në Rumi, ka thënë: “Rumia dhe
maja e saj do të duhej të liheshin si vende
të traditës, pa lejuar të ndërtohet objekte
të cilitdo lloj. Nuk është e vërtetë se aty
ka qenë e ngritur një kishë, që pastaj ta
kenë shembur turqit (sepse nuk ka ekzi-
stuar fare), duke shtuar se brenda këtij
objekti të metaltë, që KOS-i e quan kishë,
asnjeri s’do t’i lutej Zotit.” 

Siç ka thënë edhe V. Popoviq, me

vendosjen e kishës serbe në Rumi, Amfi-
lohije “i ka dëbuar nga Rumia shqiptarët,
malazeztë, myslimanët, katolikët; e ka
bërë serb malin, i cili kurrë nuk ka qenë i
tillë”.

Shkëlqesia Juaj Amfilohije, kjo që po
bëni ju është një thikë mbi simbolet e ba-
shkëjetesës, provokim politik, që tmer-
rsisht fyen e godet tri besimet, të cilat nuk
duan të ndahen, por që dëshirojnë ta tra-
shëgojnë këtë harmoni ndërfetare që na
kanë lënë të parët tanë dhe që e ruajmë
me fanatizëm edhe sot. Andaj, në Rumi
nuk pati asnjë problem, derisa nuk u kuj-
tuat ju që ta ndryshoni situatën. Ju po për-
piqni të futni përçarje e konflikte
ndërmjet shqiptarëve e malazezve.
Andaj, për hatër të Zotit dhe të Jezusit si
ndjekës të rrugës së Tij, hiqni dorë nga
shërbimi i djallit.

Me respekt, Imami nga Ulqini,
Senad ef. Maku. (12.11.2018)

(Ende pa përgjigje. E përditësuar
më 12 nëntor, 2021. Në HeR botohet me

lejen e autorit.) 

Letër e hapur drejtuar Shkëlqesisë 
së Tij, Amfilohije...



Shaban Mehmeti është emëruar Imam në Qendrën Islame
Kulturore Shqiptare në Kassel, landi Hessen, të Gjermanisë më
1.05.1996. Ky xhematë ishte formuar në vitin 1994, me iniciati-
vën e disa bashkatdhetarëve tanë, sidomos të Ismail Nuredinit,
Bexhet Tafës, Xhelal Ramadanit etj. Ismail Nuredini, Allahu e
mëshiroftë, ishte edhe kryetar i parë i kësaj qendre, për ta va-
zhduar më pas Bexhet Tafa, pastaj Xhelil Asani për rreth 25 vjet,
i cili ka dhënë një kontribut tejet të çmuar në konsolidimin e anë-
tarësisë dhe në ndërtimin e objektit të ri. Nga gushti i vitit 2021
kryetar është zgjedhur Tefik Arifi. 

Kur u emërova si imam, tregon hoxhë Shaban Mehmeti, xhe-
mati ishtë në formim e sipër; kishim probleme organizative, ki-
shim rreth 50 apo 60 anëtarë, gjë që paraqiste vështirësi në
financimin normal të Qendrës; kishim një lokal në bodrum me
qira prej 60 m2, ku kryheshin ritet fetare dhe dy dhoma më të
vogla, ku tuboheshim dhe ku mbahej mësimi fetar. 

Pastaj kaluam në një lokal tjetër pak më të gjerë, por prapë
nuk mjaftonte për një zhvillim normal të aktiviteteve fetare e kul-
turore. Pas angazhimeve, diskutimeve dhe konsultimeve, blihet
trualli dhe ndërtohet objekti. Në vitin 2011 objekti i Qendrës
Islame Shqiptare u vu në funksion për aktivitete fetare normale,
ndërsa më 1 dhe 2.09.2012 u bë përurimi zyrtar, në mënyrë so-
lemne. Ditën e parë morën pjesë përfaqësues të jetës politike-
shoqërore, të shoqatave të ndryshme, ndërsa ditën e dytë u
këndua mevlud, ku morën pjesë imamllarë dhe përfaqësues të
xhemateve shqiptare në Gjermani.

Qendra Islame në Kassel ka bashkëpunim me qendrat islame
turke, arabe, afgane etj. Në Kassel para disa viteve është formuar
Këshilli i Religjioneve, përfaqësuese e rregullt në Këshillin e të
Huajve në qytetin e Kasselit. Gjithashtu, në Kassel është formuar
edhe “Shoqërimi Mysliman” (Muslimische Begleitung), qëllimi
i së cilës është të ofrojë ndihmë në rast të ndonjë fatkeqësie apo
vdekje të papritur në ndonjë familje, në bashkëpunim me poli-
cinë etj. Gjithashtu, në Kassel është formuar edhe Tryeza e Re-
ligjioneve, në të cilën marrin pjesë përfaqësuesit e religjioneve të
ndryshme.  Në të mbahen tema të ndryshme dhe diskutohen çë-
shtje me interes. Në formimin e këtyre grupeve, shoqatave dhe ta-
kimeve, thotë Imam Shaban Mehmeti, meritë të madhe ka edhe
ish-kryebashkiaku i qytetit të Kasseli Bertram Hilgen. Qendra
jonë, thotë ai, ka marrë pjesë edhe në lutjet e përbashkëta multi-
religjioze. Mbresa të pashlyera Imamit i ka lënë lutja e përba-
shkët më 23.06.2019 në  Kishën e Shën Martinit në Kassel, që
është bërë për paqe.  Si përfaqësues i shoqatave islame, aty
mbajta një fjalim të shkurtër prej 3 minutave, thotë Imam Meh-
meti. Në këtë lutje ka qenë i pranishëm edhe Kryetari i Gjerma-
nisë, z. Frank-Walter Steinmeier. 

Nga 1.02.2021 Imam Shaban Mehmeti është në pension,
ndërsa është zëvendësuar prej Imam Salahudin ef. Zenunit, i dër-
guar nga BFI e RMV me kërkesë të Qendrës Islame në Kassel. 

Të jesh imam i një xhemati është nder, por është barrë dhe
përgjegjësi e madhe dhe për këtë duhet të jetë i vetëdijshëm se-
cili imam. Imami është komunikuesi direkt i besimtarëve, i cili ua
përcjell atyre fjalën e Allahut (xh. sh.) dhe të Muhamedit (a. s.). 

Shaban Mehmeti është i lindur më 1955 në fshatin Pidiq, ko-
muna e Gjilanit, Republika e Kosovës. Prindërit i janë shpër-
ngulur në Shkup më 1956. Shkollën fillore, gjashtë vjet, i ka kryer
në Shkup, ndërsa 2 vitet e fundit, me korrespondencë, në fshatin
Radivojc, komuna e Gjilanit. Mësimet e para nga Kurani i ka
marrë tek i ati, pastaj ka vazhduar te haxhi Nimetullah ef. Kurti-
shi, Allahu e mëshiroftë, në Xhaminë e Haxhi Ballabanit në
Shkup. Me iniciativën e Mulla Idriz Kakrukit dhe pajtimin e prin-
dërve, në moshën 13-vjeçare, në vitin 1968, ka shkuar në Da-
mask të Sirisë, ku aty i kalon 4 vjet, kryesisht në Medresenë e
njohur Al-Furkan në Muhaxhirin, ku i mësoi dituritë e para
islame. Në viti 1972 shkon në Baghdad dhe aty regjistrohet në
shkollën e mesme të ulët. Për shkak të shërbimit ushtarak, dety-
rohet t’i ndërpret mësimet dhe në vitin 1974 kthehet në Shkup
dhe i vazhdon mësimet fetare islame me korrespondencë në me-
dresenë “Alauddin” në Prishtinë, deri në vitin 1978. Po në këtë
vit regjistrohet me korrespondencë në Fakultein Filozofik, dega
e Orientalistikës në Universitetin e Prishtinës, ku diplomon më
1984. Ka shërbyer si imam në fshatin Murademë të Prizrenit, pa-
staj në fshatin Ujëkuq (Crvena Vodë), mbi Koliçan të Epërm,  në
fshatin Strugudicë të Shkupit etj. Në vitin 1989 është emëruar
Imam në Xhaminë Haxhi Ballaban (Shkup). Në vitin 1990 është
emëruar Imam në qytetin Leverkusen të Gjermanisë... (HeR+)

Shaban Mehmeti merr Mirënjohje nga Kryetari i BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. 
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Shaban Mehmeti, 
Imami nga Kasseli

PROFIL

Nga prof. Rexhep ef. Ziberi

...Është e vërtetë se festimi i Mevludit
nuk bëhej në kohën e Pejgamberit (a. s.),
as në kohën e sahabëve, as në kohën e ta-
biinëve, por kjo aspak nuk e zbeh, nuk e
zhvlerëson dhe nuk e ndalon manifesti-
min e Mevludit, përderisa kjo gjë nuk ka
kurrfarë të lige që bie ndesh me parimet
islame, pavarësisht nga ajo se nuk është
praktikuar në kohën e Pejgamberit (a. s.),
sepse kur Zejd ibni Thabiti i tha Ebu Be-
krit pas vdekjes së Pejgamberit (a. s.) li-
dhur me shkrimin e Kuranit, se nuk bën
kjo punë, sepse këtë nuk e ka bërë Pej-

gamberi (a. s.), Ebu Bekri me shumë ur-
tësi iu përgjigj: “Pejgamberi (a. s.) nuk e
ka bërë, por tash duhet bërë, sepse është
në dobi të fesë islame.” 

Nga kjo del se është irracionale të
ngulësh këmbë që të mos bësh një punë
vetëm pse nuk e ka bërë Muhamedi (a.
s.). Marrim shembull faktin se Muhamedi
(a. s.) asnjëherë nuk ka hipur e udhëtuar
me mjetet transportuese të cilat sot i
gëzon bota, as që i ka shfrytëzuar arritjet
tekniko-teknologjike të kohëve tona,
prandaj të mohosh sot përdorimin e kë-
tyre mjeteve, do të thotë të veprosh kun-
dër logjikës së shëndoshë, kundër

parimeve kuranore dhe kundër parimeve
të vetë sunnetit të Pejgamberit (a. s.),
andaj le të jetë një porosi e qartë për të
gjithë ata të cilët tentojnë të manipulojnë
me masën e painformuar lidhur me çë-
shtjen e Mevludit, se rregullat e konkur-
rencës duhet të vlejnë për të gjitha kohët;
nuk i konkurrohet automatikut me shpatë
e as helikopterit ushtarak me automatik. 

Nga ana tjetër, është i mirënjohur dhe
i elaboruar mirë në shkrimet tona të më-
parshme hadithi i Muhamedit (a. s.), i cili
thotë: “Kush e fillon një traditë të mirë,
atij i takon shpërblimi i saj dhe shpërblimi
i atyre që veprojnë me të...” (Muslimi)

Rregullat e konkurrencës duhet
të vlejnë për të gjitha kohët

“Kush e fillon një traditë të mirë,
atij i takon shpërblimi i saj dhe

shpërblimi i atyre që veprojnë me
të...” (Muslimi)
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El Bejhekiu në veprën Menakibu esh-
shafij shënon se Imam Shafiu ka thënë:
“Ka dy lloje risish: një që bie ndesh me
Kuranin, me Sunetin, me Etherin dhe me
Ixhmain dhe kjo është risia që është e
ndaluar. Është e vërtetë që manifestimi i
Mevludit është risi, por është risi që nuk
i kundërvihet Kuranit, Sunnetit, Etherit e
as Ixhmait dhe, kështu, manifestimi i Me-
vludit është risi që nuk mund të qorto-
het”, konstaton Imam Shafiu. 

Edhe Ibni Tejmije në librin e tij Ikti-
dau siratil mustekijm muhalefetu as-habil
xhemil është shprehur në favor të mani-
festimit të Mevludit, duke thënë: “Të re-
spektuarit e ditëlindjes së Pejgamberit (a.
s.) dhe festimi i saj, shpërblehen nga Al-
lahu për shkak të qëllimit të mirë, të re-
spektit e të dashurisë ndaj Pejgamberit (a.
s.).”  Kështu mendojnë Imam Neveviu,
El-Alusij,    El-Kastalanij, Askalani, Hej-
themiu, El-Halebiju, Ibn Batuta e shumë
e shumë dijetarë të famshëm islamë.

MEVLUDI, RISIA MË E MIRË

Dijetari tjetër, Imam Sehaviju, thotë:
“Edhe po qe se në këtë nuk ka kurfarrë
dobie, përveç asaj që shejtani do të hi-
dhërohet dhe besimtarët do të gëzohen,
mjafton të festohet ditëlindja e Pejgam-
berit (a. s.).”   Mësuesi i Imam Neveviut,
dijetari Ebu Shamer, kur bëhet fjalë për
Mevludin, thotë: “Risia më e mirë që
është paraqitur në kohën tonë është fe-
stimi i ditëlindjes së Pejgamberit (a. s.)
për çdo vit...”

Dijetari tjetër i njohur, El-Kastalaniju,
rreth ditëlindjes së Pejgamberit (a. s.) dhe
shënimit të tij thotë: “Myslimanët që
vijnë pas tri gjeneratave të para, vazhdi-
misht e festonin ditëlindjen e Muhamedit
(a. s.).  Këtë e bënin duke dhënë sadaka të
ndryshme, duke i shtuar veprat e mira,
duke lexuar për historinë dhe biografinë
e Pejgamberit (a. s.) dhe pikërisht për
këtë, ata do të begatohen dhe do të furni-
zohen me të mirat e Allahut (xh.sh.).” 

Historiani i njohur i shek VIII hixhrij,
Ibn Batuta, duke përmendur një traditë
rreth festimit të ditëlindjes së Pejgambe-
rit (a. s.) thotë: “Pas çdo namazi të xhu-
masë dhe në festën e ditëlindjes së
Pejgamberit (a. s.) hapeshin dyert e Qa-
besë nga roja e saj dhe pastaj Kadiu i
Mekës, Muhjidin Taberiu, shpërndante
ushqim për njerëzit e Mekës.”

Argument tjetër për legjitimimin e
Mevludit është ajo se Mevludi fillet e ma-
nifestimit të tij në këtë formë i ka që nga
shekulli i shtatë hixhrij dhe vazhdon të
praktikohet po në të njëjtën formë edhe
sot e kësaj dite, pa asnjë lloj divergjence

në asnjë kohë.  Thotë hadithi i Pejgam-
berit (a. s.): “Ummeti im nuk bashkohet
në çështje të humbura.” Sikur të ishte
ndryshe, ashtu siç pretenduan mercenarët
e huaj, atëherë Mevludi nuk do të ishtë
manifestuar shekuj me radhë. 

Dijetarët islamë janë të mendimit se
manifestimi i Mevludit është vepër e
mirë, kurse Pejgamberi (a. s.) ka thënë:
“Dora e Zotit është me xhemat e kush
ndahet, ndahet në xhehenem.”  Abdullah
ibni Mesudi lidhur me këtë thoshte: “Atë
që myslimanët e shohin se është vepër e
mirë (e që duhet të bëhet) edhe Allahu (f.
p.) e konsideron si të mirë; atë që mysli-
manët e shohin si vepër të keqe (e që nuk
duhet të bëhet), edhe Allahu (f. p.) e kon-
sideron si të keqe.” (Trasnsmeton Ah-
medi)

MËSHIRË NË DITËN E GJYKIMIT 

Qëllimi i të gjithë myslimanëve në or-
ganizimin e manifestimeve të tilla është
të arrihet një pikë mëshire nga Mëshi-
ruesi i pakufishëm në atë ditë kur do të
jemi më të nevojshëm për të, dita kur nje-
rëzit do të llogariten për veprat e tyre, ditë
e cila do të zgjasë sa pesëdhjetë mijë vite
të kësaj bote! Dita kur dielli u rri njerëzve
mbi kokë! Dita kur djersët e njerëzve do
të arrijnë deri te veshët e tyre! Dita, për të

cilën Imam Ahmedi në Musnedin e tij
shënon hadithin e transmetuar nga Ibni
Abasi në të cilin thuhet se i Dërguari (a.
s.) ka thënë: “Të gjithë Pejgamberëve
lutjet e tyre u janë plotësuar në këtë botë.
Ndërsa unë lutjen time e kam ruajtur për
ditën që të jem ndërmjetësues i Ummetit
tim.”As’habët i thanë: “ O i dërguar i Al-
lahut! Ku të të gjejmë ty atë ditë, në atë
turmë njerëzish, kur të gjithë popujt do të
tubohen para Madhërisë së Allahut (f.
p.)?” Tha: “Më kërkoni te Mizani; aty ku
peshohen veprat e njerëzve.” As’habët i
thanë: “Nëse nuk të gjejmë te Mizani, ku
të të kërkojmë? Tha: “Më kërkoni te bu-
rimi im; aty ku i jap Ummetit tim të pijë
ujë nga duart e mia.” As’habët i thanë:  E
nëse nuk të gjejmë as aty, ku të të kër-
kojmë? Tha: “Më kërkoni tek Ura e Sira-
tit, që është e shtrirë mbi zjarr të
xhehenemit!”As’habët i thanë: “O i dër-
guar i Zotit, ura i ka dy anë; në cilën anë
të urës jeni ju? Tha: “Në anën e majtë të
urës!”      As’habët i thanë: “Kush do të
jetë në anën e djathtë të saj?” Tha: “Ibra-
himi (a. s.)!” As’habët i thanë: “Kush
është më i vyeshëm tek Allahu-ju, apo
Ibrahimi (a. s.)?” Tha: “Unë!” As’habët,
të etur për ta detajuar çështjen deri në
fund, i thanë: “Pse atëherë ai në anën e
djathtë, ndërsa ju në anën e majtë?” Tha:
“O Ummeti im, kah Ibrahimi (a. s.) ka-
lojnë ata që punët i kanë të pastra, ata që

janë të pastër nga mëkatet, ndërsa kah
unë kalojnë ata që punët i kanë të për-
ziera! Unë i mbaj që të mos bien në zjar-
rin e xhehenemit!” 

Në transmetimin e Ebu Hurejres thu-
het se Muhamedi (a. s.) tha: “Unë jam
Zotëria i njerëzve në Ditën e Gjykimit! A
e dini pse? “Allahu i madhërishëm i
mbledh atë ditë në një shesh të vetëm të
parët dhe të fundit. Pastaj i bën të dëg-
jojnë thirrësin dhe ua mpreh shikimin.
Dielli u afrohet njerëzve shumë afër. Në
ato çaste shqetësimi edhe vështirësitë e
tyre arrijnë aq sa ata nuk mbajnë më. Kë-
shtu që disa njerëz i thonë njëri-tjetrit:
“A e shihni se në ç’gjendje jemi? A e
shihni ku kemi arritur? Po sikur të
gjejmë ndonjë që të ndërmjetësojë për ne
te Zoti ynë? Le të shkojmë tek Ademi!”
Kur shkojnë tek Ai, i thonë: “O Adem!
Ti je babai i njerëzimit. Allahu të krijoi
ty me dorën e vet, fryu te ty nga shpirti i
vet dhe i urdhëroi melaqet që të të përu-
len, andaj ndërmjetëso për ne te Zoti yt!
A nuk e sheh se në ç’gjendje jemi? A nuk
e sheh se ku kemi arritur?” Ademi u
thotë: “Me të vërtetë që Zoti im është ze-
mëruar ashtu siç nuk ka qenë zemëruar
kurrë më parë dhe siç nuk do të zemëro-
het më kështu!” Ai më ndaloi të haja nga
ajo pemë, por unë nuk iu binda, kështu
që sot jam vetëm për veten time. Pran-
daj, shkoni te Nuhi (a. s.)!” Nuhi (a. s.)

do të jetë i preokupuar me lutjen që bëri
kundër popullit të vet, andaj i këshillon
që të shkojnë te Ibrahimi (a. s.). Ibrahimi
(a. s.) do të jetë i preokupuar me tri gën-
jeshtrat e veta, andaj i këshillon që të
shkojnë te Musai (a. s.), mirëpo pasi që
edhe Ai kishte vrarë një njeri në këtë
botë, i këshillon që të shkojnë tek Isai
(a. s.), i cili do t’ju thotë: “Shkoni te Mu-
hamedi (a. s.)!” Mësuesi i njerëzisë tha:
“Ata vijnë tek unë dhe më thonë: ‘O Mu-
hamed! Ti je i dërguar i Allahut, je i fun-
dit i pejgamberëve dhe Allahu t’i ka falur
të gjitha gabimet e mëparshme dhe të
mëvonshme, andaj ndërmjetëso për ne te
Zoti yt! A nuk e sheh se në ç’gjendje
jemi? A nuk e sheh ku kemi arritur?’ Unë
nisem dhe shkoj poshtë Arshit. Atje i bie
në sexhde Allahut dhe Ai më frymëzon
të them lëvdata dhe falënderime për Të,
ashtu siç nuk ka bërë për dikë tjetër veç
meje. Pastaj, Allahu i madhërishëm më
thotë: “O Muhamed! Kërko, sepse do të
jepet dhe ndërmjetëso, sepse do të pra-
nohet ndërmjetësimi!” Dhe, aty për aty
më thuhet: “O Muhamed! Këdo që nuk
ka llogari prej ndjekësve tu, fute në xhe-
net nga dera e djathtë prej dyerve të xhe-
netit…” 

Ky do të jetë ndërmjetësimi i parë i
Muhamedit (a. s.). Ndërmjetësimi i fundit
i tij do të jetë atëherë kur banorët e xhe-
netit të hynë dhe të stabilizohen në të, do

të kërkojnë nga Muhamedi (a. s.) që të
ndërmjetësojë tek Allahu (f. p.) për my-
slimanët mëkatarë, të cilët veç më do të
jenë futur në xhehenem. Atëherë Muha-
medi (a. s.) bie në sexhde para Allahut të
madhërishëm, i cili i thotë: “Ngreje
kokën! Kërko, se do të jepet! Fol, se do të
dëgjohesh! Ndërmjetëso, sepse do të pra-
nohet ndërmjetësimi!” Pejgamberi (a. s.)
çohet, duke thënë: “O Zot! Më lejo të
kërkoj falje për të gjithë ata që kanë thënë
“LA ILAHE IL-LALLAH - Nuk ka Zot
tjetër veç Allahut.” Allahu (f. p.) i thotë:
“Pasha fuqinë time! Pasha Madhërinë
time! Pasha Madhërinë time! Do të nxjerr
nga zjarri këdo që ka thënë LA ILAHE
IL-LALLAH.” (Transmetojnë Imam
Buhariu dhe Muslimi)

PËRKUJTIM ME AGJËRIM

I Dërguari ynë, Muhamedi (a. s.), e ka
përkujtuar ditëlindjen e tij në çdo shtatë
ditë dhe në shenjë falënderimi ndaj Zotit
ka agjëruar ditën e hënë. Në realitet, me
këtë agjërim ngjallte përkujtimin e një
dite të ndershme nga ditët e Zotit. Kur u
pyet: pse rregullisht e agjëron atë ditë,  ai
tha: “Ajo është dita në të cilën u linda dhe
në të cilën u dërgova (u gradova me gra-
dën pejgamber).” (Muslimi)

Pasi që vetë Muhamedi (a. s.) e për-
kujtonte ditëlindjen e tij me agjërim, atë-
herë përkujtojeni edhe ju, o besimtarë,
me falënderim ndaj Allahut (f. p.) dhe me
përkujtim ndaj lindjes së atij që solli
gëzim, që solli hare, që solli begati, që
solli dritë, që solli mëshirë, që solli shpë-
tim dhe që solli përparim.

Zotëria i këtij ummeti nuk mund të
harronte as bashkësinë e cila shekuj më
vonë do të ketë nderin të bëhet pjesë e ba-
shkësisë së tij. Ai, në vizitën e fundit që
ua bëri varrezave të Uhudit, tha: “Për-
shëndetja qoftë mbi vëllezërit e mi!”
As’habët i thanë: “A nuk jemi ne vëlle-
zërit tu?” Ai tha: “Ata ende s’kanë ar-
dhur!” 

Ja, pra, ne jemi ata të cilët Mësuesi i
Njerëzisë i quajti vëllezër të mi! As’habët
qenë shokët e tij, të cilët bashkë me të
patën jetuar, ndërsa ata që erdhën më pas,
që iu bindën atij pa e parë, që i vunë gjok-
sin çdo lloj vuajtjeje e shqetësimi në in-
teres të Islamit, janë vëllezërit e tij.
Detyrën përkatëse që u shtroi koha, ata e
çuan në vend me një bindje karakteristike
për ta, kurse tani, neve na bie për ta çuar
në vend të njëjtën detyrë me të njëjtën ve-
tëdije.

(Autori është Kryetar i Shoqatës së
Ulemave të BFI të RMV)
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Shkruan: Doc. dr. Selver Xhemaili 

Tema që do të trajtojmë në rreshtat
në vijim ka të bëjë me një veti të
bukur të Muhamedit (a. s.), cilësi

pa të cilën nuk do të mund të realizohet
misioni i tij sublim dhe ajo është zgjuar-
sia, apo fetaneti i të dërgaurit të Allahut
madhëriplotë. Në fakt, ai që e studion
jetën e Pejgamberit (a. s.),  apo më mirë
të them ai që studion vetëm disa raste
marrëdhëniesh e bashkëveprimesh ndër-
mjet atij dhe të tjerëve, e kupton pa pikë
dyshimi se sa i mençur e sa i zgjuar ka
qenë Pejgamberi (a. s.).

Termi fetanet rrjedh nga fjala fetine e
gjuhës arabe, që do të thotë të jesh men-
djemprehtë, mendjehollë, të kuptosh thel-

lësisht, të njohësh, të jesh i vetëdijshëm
dhe i ndërgjegjshëm, të kesh inteligjencë
të lartë, qartësi të mendjes, aftësi për të
kuptuar shpejt dhe qartë etj. Fetanet është
një cilësi që tregon se pejgamberët ishin
mendjemprehtë, inteligjentë; në fjalët dhe
sjelljet e tyre ishin të vetëdijshëm dhe të
kujdesshëm; ata kishin një ndjeshmëri
mendore dhe një thellësi në perceptue-
shmërinë e çështjeve aktuale. Pejgambe-
rët e Zotit ishin njerëzit më të zgjuar,
urtarët më të veçantë të kohës. Zgjuarsia
është virtyt i pandashëm i tyre. Është e
vërtetë që ky term  nuk përmendet në
Kuran si koncept, megjithatë në fjalët,
ligjërimet, sjelljen dhe veprimtarinë e
pejgamberëve gjithnjë është reflektuar
kuptimi leksikor dhe terminologjik i kon-

ceptit fetanet dhe, si veprime të tilla, në
mënyrë të tërthortë janë theksuar edhe në
Kuranin fisnik (shih: Kuran, 69/40-46).

NJË RRUGË E QËLLUAR PËR
PASTRIMIN E SHOQËRISË

Këto atribute, siç është fetaneti e të
tjera dhe privilegje të të dërguarit të Al-
lahut, kanë ngjallur interes të madh mes
ummetit të tij dhe si rezultat ka dalë në
pah një korpus i çmueshëm e i pasur, ku
shpjegohen atributet dhe cilësitë e tij të
quajtura “Hasaisu’n-Nebi” (Vetitë e Pej-
gamberit) dhe “Delailu’n-Nubuvve”
(Dëshmitë e Pejgamberisë). Por, besojmë
se është një rrugë e qëlluar që madhë-
shtinë dhe epërsinë e Pejgamberit (a. s.),
përkatësisht zgjuarsinë e tij ta kërkojmë

në pastrimin që i bëri shoqërisë së pag-
dhendur të injorancës nga çdo sëmundje
morale dhe shpirtërore, të një shoqërie e
cila i kishte humbur të gjitha vlerat, në
një shoqëri me virtyte të larta. Nga ana
tjetër, derisa pejgamberët e mëparshëm
kumtonin duke u demonstruar popujve të
tyre mrekulli të mbinatyrshme dhe sfi-
duese, ndoshta mrekullia më e madhe e
të dërguarit të Allahut është që, duke i
lënë mënjanë të gjitha pritjet për mre-
kulli, në rrethana njerëzore në Mekë dhe
Medinë, për një periudhë të shkurtër
njëzetetrevjeçare arriti të krijonte një sho-
qëri shembullore islame.

Ai i shndërroi njerëzit injorantë e
vrasës në njerëz të kulturuar e të qytetë-
ruar; nga njerëz me karakter mëkatar,
nxori njerëz të bindur; nga këta formoi
një shoqëri jashtëzakonisht të mirë, në
të cilën jetohej me dashuri dhe respekt
ndaj Allahut (xh. sh.). Ai ishte ngushël-
lim i bonjakëve dhe i të vetmuarve. Me
gjithë pozitën e vet tejet të lartë, ai u kuj-
des personalisht për njerëzit më të thje-
shtë, më të zakonshëm e më nevojtarë
duke i ndihmuar ata më shumë, me më-
shirën dhe dhembshurinë e tij të gjerë.
Kurani famëlartë në suren Enbija, në
ajetin 107, këtë fakt do ta shprehë kë-
shtu: “E Ne të dërguam ty (Muhamed)
vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat.”
(Kuran 21/107)

Thirrja e Muhamedit (a. s.), botëkup-
timit fisnor të injorancës  i hapi dy dri-
tare: atë vertikale dhe horizontale: njëra
drejt Allahut, tjetra drejt gjithë njerëzisë.
Nga dritarja vertikale njeriu lidhet me Al-
lahun me anë të besimit dhe të devot-
shmërisë. Përmes dritares horizontale
njeriu lidhet me krijesat e tjera me moral
dhe me edukatë. Matësi i devotshmërisë
në fushën e fesë u përkufizua me bami-
rësi dhe me vepra të mira ndaj tjetrit. 

Institucioni i pejgamberisë, ngaqë
vendos lidhje mes Allahut dhe njerëzimit,
konsiderohet si një detyrë e veçantë dhe
sublime. Rëndësinë e pejgamberisë e vë
në pah edhe fakti se Krijuesi i Lartë me-
sazhin e Tij nuk ia ka përcjellë njerëzimit
duke komunikuar drejtpërdrejt me njerë-
zit, por nëpërmjet të dërguarve të zgje-
dhur posaçërisht prej Tij. Pejgamberët e
dërguar si përgëzues dhe paralajmërues,
duke qenë përfaqësues të traditës së la-
shtë që vazhdon që nga fillimi i njerëzi-
mit, në realitet kanë kumtuar të njëjtin
mesazh nga Allahu (xh. sh.). Dhe, ky mi-
sion nuk mund të realizohej pa një figurë
me zgjuarsi të lartë, me thellësi të kup-
tuarit dhe me qartësi të shprehuri.

Njerëzit që kanë tipare madhështie
janë ata që mund ta perceptojnë botën më

shpejt se të tjerët me inteligjencën e tyre
të lartë, të kuptojnë nevojat dhe prirjet e
shoqërisë ku jetojnë, të krijojnë një vizion
të përshtatshëm për të dhe të zhvillojnë
aftësitë e tyre në këtë drejtim. Përveç për-
dorimit të potencialit të lartë të intelig-
jencës, pejgamberët gjithmonë u kanë
mundësuar atyre të jetojnë me mendje të
hapur dhe me zemër të pashkujdesur (pa
gaflet).  Nga ana tjetër, nuk ka mundësi të
realizosh dhe të zbatosh diçka pa e kup-
tuar mirë. Prandaj, në aspektin e aftësive
mendore pejgamberët janë personalitete
të nivelit të lartë të shoqërive të tyre. Siç
dihet, shpallja hyjnore në çdo periudhë,
po edhe shpallja e fundit, nuk hyri në de-
taje, por ajo paraqiste esencën dhe pari-
met themelore. Në boshtin e shpalljes
pejgamberët bënë komente për çështjet e
lidhura me detajet me njohuritë dhe për-
vojën e tyre brenda hapësirës kohore dhe
kushteve ku kanë vepruar. 

Andaj, edhe pejgamberi ynë, Muha-
medi  (a. s.), shfuqizoi ose reformoi
shumë institucione politike, kulturore dhe
shoqërore. Në veçanti, ai vuri një rend të
ri shoqëror në përputhje me zbulesën hyj-
nore. Si qenie njerëzore, ai vuri në zba-
tim fuqinë dhe aftësitë e tij personale të
arsyes dhe të inteligjencës. Allahu i plot-
fuqishëm gjithnjë i dha ndihmën që i ne-
vojitej. Megjithatë, është e rëndësishme
të theksohet që pejgamberi edhe përskaj
ndihmës hyjnore dhe aftësive të tij per-
sonale, ai sërish konsultohej me shokët e
tij për luftën, për paqen dhe për çështjet
sociale. Madje, ai pranonte oferta të ar-
syeshme dhe të përshtatshme prej tyre;
ndonjëherë ndodhte që të braktiste pikë-
pamjet e veta dhe të zbatonte atë që ishte
më e përshtatshme për shoqërinë. E gjithë
kjo realizohej falë largpamësisë dhe inte-
ligjencës së tij. Madje, Allahu fuqiplotë
në Kuranin fisnik i qorton ata të cilët nuk
përdorin dhuntinë më të bukur që i është
falur njeriut - mendjen, logjikën etj.
“Askush nuk mund të besojë, përveçse me
vullnetin e Allahut. Ai e zbret zemërimin
e Tij mbi ata që s’mendojnë.” (Kuran
10/100)

I dërguari i Allahut (s.a.v.s.), kur fli-
ste, merrte parasysh nivelin e të kuptuarit
të bashkëbiseduesit dhe sipas kësaj i zgji-
dhte fjalët. Edhe në pyetjet që i bëheshin,
merrte parasysh gjendjen e bashkëbise-
duesit dhe i përgjigjej sipas nevojave dhe
mangësive të tij. Për shembull, pyetjes:
“Cila është puna më e mirë?”, bërë nga
njerëz të ndryshëm në kohë të ndryshme,
i ka dhënë përgjigje të ndryshme, si: “Të
besosh Allahun dhe të dërguarin e Tij.“
(Buhari, Iman, 20), “Namazi i falur në
kohën e vet.“ (Buhari, Mavakitu’s-salat),

“Ngritja e zërit gjatë telbijes (në haxh)
dhe derdhja gjak kurbani.“ (Ibni Maxhe,
Menasik, 16),  “T’i ushqesh të tjerët dhe
ta përshëndesësh me selam edhe atë që e
njeh, edhe atë që nuk e njeh.” (Buhari,
Iman, 20).

BUKURIA E ISLAMIT TE NJERIU
I dërguari i Allahut (s.a.v.s.), falë

dhuntisë së quajtur fetanet, nuk fliste pa
nevojë. Ai thoshte: “braktisja e fjalëve të
kota vjen nga bukuria e Islamit te njeriu”.
(Tirmizi, Zuhd, 11) Shpeshherë ua tër-
hiqte vërejtjen shokëve të tij, duke thënë:
“Kush beson në Allahun dhe në Ditën e
Fundit, ose të flasë mirë, ose të heshtë.“
(Muslim, Iman, 74) Fjalët që përbëjnë
terren për ligësi, si: përgojimi, gënjeshtra
dhe thashethemet, i ndalonte prerazi. Ai
ka tërhequr vëmendjen në këtë pikë, duke
e përkufizuar myslimanin si: “Njeri nga
gjuha dhe dora e të cilit myslimanët janë
të sigurt.” (Muslim, Iman 65)

Gjithmonë miqësohej me ata që ki-
shte përreth dhe kurrë nuk bënte ndonjë
gjë që t’i shqetësonte ata. Njerëzit që ta-
konte i pyeste për të rejat që ndodhnin në
mjediset e tyre. Shprehte pëlqimin për
çdo gjë të bukur dhe e mbështeste atë,
kurse çdo gjë të keqe e kundërshtonte dhe
mbante qëndrim zhvlerësues ndaj saj. Të
gjitha punët i kishte në harmoni; nuk ki-
shte asnjë sjellje të pavend. Me shqetësi-
min se mos sahabët i neglizhonin punët e
tyre ose mërziteshin, gjithmonë qën-
dronte vigjilent për llogari të tyre. Ishte i
përgatitur, gjente zgjidhje për çdo situatë.
Njerëzit më me vlerë për të ishin ata që
ishin më të dobishëm për njerëzit, kurse
më të nderuarit ishin ata që ndanin më se
miri problemet e njerëzve dhe që u zgjat-
nin atyre dorën e ndihmës.

I dërguari i Allahut, duke e qartë-
suar me shembuj e krahasime mesazhin
që donte të jepte, kujdesej që ai të jetë sa
më i kuptueshëm dhe sa më i lehtë për t’u
mbajtur mend. Fjala vjen, dallimin mes
besimtarit dhe jobesimtarit e tregonte me
këtë shembull: “Besimtari i ngjan bimës
së gjelbër. Ngado që fryn era, e shtrin atë
në anë të kundërt (por, nuk e rrëzon). Kur
qetësohet era, ajo përsëri drejtohet. I tillë
është besimtari; edhe ai përkulet nga
sprovat e ndryshme (por, nuk rrëzohet).
Kurse jobesimtari i ngjan pemës së drejtë
të kedrit, të cilën Allahu e shkul dhe e rrë-
zon kur të dojë.” (Buhari, Tewhid, 31)  I
Dërguari i Mëshirës marrëdhëniet mes
besimtarëve i sqaron me këtë krahasim të
mrekullueshëm: “Në dashurinë, mëshi-
rën dhe dhembshurinë mes tyre, besimta-
rët i ngjajnë një trupi, organet e të cilit,
kur sëmuret njëri prej tyre, e ndajnë

Zgjuarsia (fetaneti) 
e Muhamedit (a. s.)

KUMTESA

“Besimtari i ngjan bimës së gjelbër. Ngado që fryn era, e shtrin atë në anë të kundërt (por, nuk e
rrëzon). Kur qetësohet era, ajo përsëri drejtohet. I tillë është besimtari; edhe ai përkulet nga

sprovat e ndryshme (por, nuk rrëzohet). Kurse jobesimtari i ngjan pemës së drejtë të kedrit, të
cilën Allahu e shkul dhe e rrëzon kur të dojë.” (Buhari, Tewhid, 31)
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dhimbjen me pagjumësi dhe tempera-
turë.“ (Muslim, Birr, 66)

Mendoj që rasti më i bukur në
historinë e Muhamedit (a. s.), që e vë në
dukje zgjuarsinë dhe largpamësinë  e tij,
është Traktati apo Marrëveshja e Hudej-
bisë, e cila megjithëse në shikim të parë
dukej se është  në disfavor të besimtarëve
myslimanë, ngase njëri prej neneve të
kësaj marrëveshje parashihte këtë: “Ku-
shdo që vjen te Muhammedi (a. s.) nga
kurejshët pa lejen e kujdestarit të vet,
Muhammedi (a. s.) do t’ua kthejë atyre;
por kushdo që vjen te kurejshët nga ata
që janë me Muhammedin (a. s.), nuk do
të kthehet.” Krahas këtij parimi, Muha-
medi (a. s.) këtë marrëveshje e quajti fi-
torja më e madhe, ngase në të parashihej
edhe një paqe dhjetëvjeçare, duke qën-
druar larg luftës - kohë gjatë së cilës nje-
rëzit do të jenë të sigurt dhe nuk do të
vënë dorë mbi njëri-tjetrin, me kusht që
nuk do të ketë dredhi e hile. Kushdo që
dëshiron të hyjë në lidhjen dhe paktin e
Muhamedit (a. s.), mund ta bëjë këtë;
dhe, kush dëshiron të hyjë në lidhje dhe
në pakt me kurejshët, mund ta bëjë këtë.
Edhe në këtë rast qëndrimi i Muhamedit
(a. s.) ndaj kësaj marrëveshje tregoi se ai
zotëron një zgjuarsi të thellë, ngase
brenda viteve në vijim, që nënkuptonin
vite të paqes, i tërë Gadishulli Arabik
kaloi në fenë islame. Këtu ka edhe një

porosi të thellë për të gjithë ne dhe ajo
është se Islami vetëm në kohë paqeje ka
ngadhënjyer më së tepërmi dhe është
ngulitur në zemrat e njerëzve të zgjuar.

I DËRGUAR I ZOTIT QË PËRCILLTE
MESAZHIN HYJNOR

Sa herë që shkruajmë, që flasim, apo
ligjërojmë mbi personalitetin e Muhame-
dit (a. s.), le të përkujtojmë që ai është
i dërguar i Zotit që përcillte mesazhin hyj-
nor “kush vret ndokënd,..., është sikur të
ketë vrarë të gjithë njerëzit; dhe, nëse di-
kush shpëton një jetë, është sikur të ketë
shpëtuar jetën e krejt njerëzve”. (Kuran
5/32) Le të kujtojmë për një moment se ai
ishte i dërguar - mëshirë për botët. Ai i
mësoi ithtarët e vetë të përshëndeten me
paqe (me selam), po edhe të bëhen gjene-
ratorë të paqes. Le të mendojmë qëndri-
met e tij plot dhembshuri kur në kohët më
delikate e më të rrezikshme për të, përde-
risa i ishin vënë 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,
me ç’rast ai s’mallkoi, por uroi për të
mirë. Vetëm momenti i çlirimit të Mekës,
ku i fali edhe armiqtë më të përbetuar të
tij, tregon zgjuarsinë, largpamësinë dhe
personalitetin e tij madhështor, të brumo-
sur me frymëzim hyjnor.  

Andaj, pavarësisht se rreth personali-
tetit të Muhamedit (a. s.) janë shkruar
vëllime e vëllime librash, janë mbajtur
konferenca e konferenca, gjendja aktuale
e myslimanëve dëshmon se akoma ka ne-
vojë të bëhen studime serioze për t’u kup-
tuar thelbi i mësimeve dhe i personalitetit
të Muhamedit (a. s.), edhe më tutje me
patjetër duhet të bëjmë hulumtime, që ta
njohim dhe ta ndjekim më mirë Pejgam-
berin e mëshirës, të dashurisë dhe të
paqes.
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Nga Dorian Demetja 

Rihapja e xhamisë “Ethem Beu” në
Tiranë, më 18 janar të vitit 1991,
u bë me një ceremoni madhë-

shtore, në të cilën morën pjesë mijëra be-
simtarë dhe qytetarë të Tiranës. 

Ajo ishte dita kur emocionet, entu-
ziazmi shpirtëror dhe shpërthimi i ndjen-
jave për qytetarët e Tiranës kishin arritur
kulmin. 

Njerëzit, të përmalluar, dëgjonin me
vëmendje e kureshtje; qanin e çmalleshin
me xhaminë. 

Xhamia “Ethem Beu” i kishte mbyl-
lur dyert 23 vite më parë, për shkak të
ndalimit të besimit në Shqipëri nga si-
stemi komunist, i cili u sho-
qërua me masa të rrepta, me
persekutime, me burgosje e
me vrasje të prijësve fetarë që
kishin predikuar fenë.

Me 13.11.1967 Presidiumi
i Kuvendit Popullor, me de-
kret nr. 4337, shfuqizoi të gji-
tha ligjet e dekretet e
mëparshme mbi komunitetet
fetare dhe statutet e tyre. Dhe,
kështu, Shqipëria u shpall
shteti i parë ateist në botë, i
cili kulmoi me aksionin e
madh për rrënimin e xhamive,
duke i sjellë vendit një dëm të
dyfishtë edhe për vlerat e pa-
zëvendësueshme kulturore,
historike e arkeologjike të
tyre.

Me rënien e sistemit ko-
munist më 1990, u rivendos
liria e fesë. Institucioni i Ko-
munitetit Mysliman i sapon-
gritur filloi angazhimin e
punës për hapjen e xhamive
anembanë vendit. Drita e Isla-
mit filloi të përhapej në ven-
din tonë - lulëzuan xhamitë si
vende lutje e adhurimi dhe në
minare buçiste zëri i ëmbël që

madhëronte Zotin (xh. sh.). 
Më 16.11.1990 ishin qytetarët e

Shkodrës - myslimanë e katolikë - që
morën pjesë në rihapjen e Xhamisë së
Plumbit në një tubim masiv. Këto rihapje
u pasuan më 14.12.1990 me Xhaminë
Mbret - Berat, më 11.01.1991 me Xha-
minë e Plumbit - Vlorë...

Shumë prej xhamive të Tiranës qenë
shndërruar ose rrënuar dhe trualli i tyre
ishte zëvendësuar me ngrehina të tjera,
por, për fatin e mirë, xhamia “Ethem
Beu”, e cila bashkë me Kullën e sahatit
ishin bërë simbol i kryeqytetit në çdo
imazh fotografie apo pikture që përfa-
qësonte Tiranën, arriti t’i shpëtonte ti-
ranisë së komunizmit, që u përpoq të

shkatërronte çdo vlerë të besimit. Ishte
prej begative të Zotit, që kjo xhami
qëndroi më këmbë gjersa u rihap sërish
për t’iu rikthyer zemrave të besimta-
rëve.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
kujton se ishin Xhavit e Iljaz Alimehmeti,
Ramazan Rusheku, Ibrahim Balla, Meh-
met Sinella etj., disa nga nismëtarët krye-
sorë myslimanë, të cilët hapën në Tiranë
dyert e xhamisë “Ethem Beu” për besim-
tarët. Përmbajtja e fjalimeve të tyre në
xhami mund të përmblidhet në thirrjen e
njerëzimit për paqe, dashuri, harmoni,
mirëkuptim, bashkëpunim, miqësi e vël-
lazërim midis njerëzve pa dallim.

Atë të premte janari për qytetarët e Ti-
ranës kishte zbardhur një
ditë e madhe, e cila do t’i
ringjallte shpresën për ditë
më të mira. Në fytyrat e pje-
sëmarrësve lexohej gëzimi
për këtë ngjarje të madhe, e
cila shënonte rikthimin e
besimit në jetën e tyre, pas
një diktature të shfrenuar
dhe një regjimi të ashpër
komunist, i cili u përpoq të
çrrënjosë fenë dhe besimin,
por që kurrë nuk ia doli
mbanë. 

Edhe pse 23 vjet ngricë
shpirtërore, shumë qytetarë
të Tiranës kishin ruajtur
brenda tyre dashurinë për
Zotin, kishin ruajtur ndezur
brenda shpirtit të tyre një
zjarr që nuk lejoi ngricën
komuniste të ftohte besimin
e tyre në Zot. Kjo gjë u vër-
tetua pikërisht në këtë ditë.

Vlerësim dhe mirën-
johje për të gjithë ata njerëz
që me zell e përkushtim
kontribuan në skalitjen e
datës 18 Janar 1991 në kuj-
tesën historike të Tiranës si
dita e rihapjes së xhamisë
“Ethem Beu”.

30 vjet nga rihapja e xhamisë
“Ethem Beu”, Tiranë
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“Do të thonë: “Tre; i katërti, qeni i 

tyre.” Dhe thonë: “Pesë; i gjashti, qeni 
i tyre.” Hamendje për të panjohurën. 

Thonë: “Shtatë; i teti, qeni i tyre.” 
Thuaj: “Im Zot e di numrin e tyre.” 

Pak dinë për ta. Mos diskuto rreth tyre, 

përpos sipërfaqësisht dhe  
mos kërko për ata ndonjë fetva, nga 

asnjëri prej tyre.” 
 
Në përgjithësi, Kurani nuk u kush-

ton vëmendje të veçantë të dhënave sta-
tistikore, sepse zakonisht prek proble-
met thelbësore dhe përmbajtjesore. Siç 
shihet, në tregimin e Djelmoshave të 
Shpellës, përkatësisht në këtë ajet ku-
ranor, pasqyrohet diskutimi për numrin 
e të strehuarve në shpellë. Sa më shumë 
të zgjatet diskutimi pas gjërave të pako-
ntestueshme, përkatësisht pas çështjeve 

të cilat për besimtarin nuk duhet të kenë 
rejb (aspak dyshim), aq më shumë do të 
bie niveli i bisedës. Nëse njerëzit nuk e 
marrin mesazhin kryesor nga ngjarja 
dhe nëse nuk besojnë pa rejb, atëherë do 
të bëhen diskutime të cilat, në fund, do 
të degjenerojnë në biseda të thjeshta dhe 
do të merren me numra. Po të shihen me 
vëmendje ky dhe ajeti paraprak, vërehet 
se menjëherë sapo të zbehet fraza     

 la rejbe fiha (nuk ka dyshim në të), 
fillon diskutimi. Ky diskutim në ajetin 
paraprak filloi i përgjithshëm, pastaj sa 
më shumë që zgjatej, aq më shumë 

banalizohej. Kjo tregon se sa më shumë 
të tirren çështjet që i takojnë zemrës, aq 
më shumë humb arsyeja. Kjo nuk do të 
thotë se arsyeja është e parëndësishme 
për proceset shpirtërore; përkundrazi, 
ajo i ndihmon ato, veçse nuk e merr rol-
in kryesor. Njësoj si prova, që është ob-
jekti kryesor i arsyes, edhe shpirti ush-
qim të vet e ka imanin (besimin), por që 
shpeshherë merret me “lugën” e arsyes, 
kurse arsyen e shëndoshë duhet ushqyer 
me prova të lyera me lëngun e zemrës. 

 
PËRGJIGJJA, SIPAS MENDËSISË 

SË ATIJ QË PYET 
  
Parashtrohet pyetja: përse Zoti e pa-

raqiti këtë diskutim statistikor për Bano-
rët e Shpellës? Për ta kuptuar përgjigjen 
e kësaj pyetje, fillimisht duhet marrë 
parasysh se parashtruesit e kësaj pyetje 
ishin hebrenjtë, me kërkesë të krerëve 
kurejshitë. Përderisa parashtrues ishin 
hebrenjtë, atëherë edhe përgjigjja duhej 
dhënë sipas mendësisë së tyre. Ata ishin 
njerëz që kërkonin argument lëndor, 
përkatësisht kërkonin përshkrim më të 
thukët të ngjarjes, prandaj Allahu këtë 
ngjarje e përshkroi shumë hollësisht. 
Edhe pse bëhej fjalë për një mrekulli, 
Allahu përsëri tregoi aspektin lëndor të 
realizimit të krejt ngjarjes, sepse 
ndryshe nuk do të bindeshin parashtrue-
sit e pyetjes. Pra, Allahu ua përshkroi 
ngjarjen hollësisht dhe ua tregoi numrin 
e djelmoshave, por ua shpalosi edhe të 
gjitha versionet e mundshme që mund të 
përfliten për numrin e tyre në të ardh-
men, sepse thotë:   sejekulune (do 
të thonë), madje shkon edhe më larg, në 
çdo rast ua numëron edhe qenin. Pikëri-
sht një përgjigje që u duhej atyre. Ndër 
të tjera, ky ajet na mëson se: çdo pyet-
jeje duhet përgjigjur në varësi të orienti-
mit që ka parashtruesi i saj; parash-
truesit e kësaj pyetjeje ishin njerëz të 
cilëve më shumë u interesonte aspekti 
lëndor (statistikor) sesa shpirtëror.  

Ky lloj i përshkrimit të ngjarjes së 
Banorëve të Shpellës na jep edhe një 
mësim tjetër të rëndësishëm në sferën e 
historiografisë. Historiani i mirëfilltë 
asnjëherë nuk duhet fokusuar vetëm te 
numrat apo statistikat, por patjetër duhet 
të bartë edhe porositë dhe vlerat shpirtë-
rore që ngërthejnë ngjarjet brenda vetes. 
Ky tregim kuranor na edukon se si bëhet 
paraqitja dhe shkoqitja e ngjarjes duke 
inkorporuar brenda saj edhe vlerat 
shpirtërore dhe estetike. 

Zoti i Gjithëdijshëm ka mundur që 
ta përcaktonte saktë numrin e djelmo-
shave dhe mos të kishte aspak diskutim 
rreth kësaj çështjeje, sepse me këtë ajet 

nuk synohej vetëm informimi se sa vetë 
ishin në shpellë, por shumë më shumë 
se kaq. Përmes këtij formulimi Zoti 
Fuqiplotë e tregon numrin e saktë dhe 
reflekton shumë kuptime të tjera. Ky 
ajet e pasqyron mënyrën e thurjes dhe të 
rrëfimit të ngjarjeve apo të diskutimeve. 
Paraqitja e saktë e numrit nuk lë 
hapësirë për të menduar skena apo 
informacione shtesë të një ngjarjeje, 
ndërsa pasqyrimi i gjithë debatit të 
zhvilluar për një çështje të caktuar, para 
së gjithash, është një lloj transparence 
dhe drejtësie, sepse nuk cenon mend-
imin e askujt, por në të njëjtën kohë lë 
hapësirë për t’u mësuar gjëra shtesë 
rreth kësaj ngjarjeje.  

Në këtë ajet është lëshuar një alarm 
që i paralajmëron njerëzit për të ardhm-
en, ku do të bëhet përpjekje për t’i ço-
rientuar njerëzit nga gjërat e rëndësi-
shme dhe strategjike, duke i orientuar 
kah gjërat anësore, siç është rasti me 
numrin e djelmoshave në shpellë. Ky 
ajet është një reflektim i qartë në luftën 
që do të zhvillohet kundër Islamit në të 
gjitha anët e botës, pra, do të përdoret 
kjo metodë kundër myslimanëve, duke i 
fokusuar dhe duke i orientuar që të 
merren me çështje dytësore, fraksionare, 
si p.sh. çështja e festimit të ditëlindjes 
së Muhamedit (a. s.).  Si “çështje”, ajo e 
defokuson vëmendjen ndaj diktaturave 
politike dhe ekonomike, të cilat vepro-
jnë në fshehtësi dhe rrezikojnë ta përpi-
jnë mbarë njerëzimin. Pra, myslimanët 
nuk duhet t’i lejojnë vetes që të zhyten 
nëpër ndasi të këtilla të ulëta, por duhet 
të përqendrohen në kuptimin e thelbit të 
ngjarjeve që zhvillohen nëpër botë dhe 
të kujdesen nga e keqja që i pret.1 
Dëshirën e njëjtë e kishin hebrenjtë dhe 
kurejshët, që ta defokusojnë Muhame-
din (a. s.) nga misioni i tij strategjik dhe 
nga çështjet thelbësore të fesë, duke e 
futur në labirintin e debatit për numrin e 
Banorëve të Shpellës, por Allahu (xh. 
sh.) e demaskoi këtë strategji të ulët. 

 
QENI, “NJË MË SHUMË” 

 
Pavarësisht se cili mendim është i 

saktë, një gjë është e sigurt: fakti se një 
më shumë ka qenë qeni. Pra, në këtë 
ajet diskutohet numri i njerëzve dhe jo 
numri i qenve, sepse ai ka qenë i vetëm. 
Përsëritja e fjalës   kelbun (qen) tri 
herë dhe paraqitja e saj paralelisht me 
numrin e Banorëve të Shpellës flet për 
drejtësi dhe transparencë absolute, sepse 
Allahu nuk e humb mundin e askujt që 
angazhohet në një mision të caktuar alt-
ruist. Përderisa Allahu nuk e humb as 
mundin e një kafshe që nuk posedon vu-

llnet të lirë, atëherë përse njerëzit e hu-
mbin shpresën për shpërblimin e punëve 
të mira që i bëjnë?! Po ashtu, përmes 
paraqitjes së qenit, Allahu na jep edhe 
një këshillë tjetër: që çdoherë të jemi të 
drejtë dhe të saktë në përshkrimin apo 
vlerësimin e gjërave. Nëse Zoti (xh. sh.) 
e vlerëson edhe qenin, atëherë përse ne 
të mos e vlerësojmë njëri-tjetrin?  

Një pyetje mund të parashtrohet 
vetvetiu: përse në këtë ngjarje ndodhi 
pikërisht qeni dhe përse u përmend kaq 
shumë?  

 Nëse i marrim dhe i analizojmë të 
gjitha kafshët, do të shohim se qeni 
është kafsha më besnike e njeriut, madje 
në shumë raste sakrifikon veten për të 
mbrojtur të zotin e vet. Pra, situatat e 
këtilla si kjo e Banorëve të Shpellës janë 
shumë të vështira, delikate dhe kërkojnë 
shumë sakrificë, madje edhe tepër të 
rrezikshme. Krejt ky mision, para së gji-
thash kërkon besnikëri maksimale, 
sepse përndryshe çdo gjë rrënohet. 
Djelmoshat e Shpellës po realizonin një 
mision të fshehur dhe shumë të 
ndjeshëm, prandaj nëse atyre u 
mungonte besnikëria, atëherë çdo gjë do 
të shkatërrohej. Qeni qëndroi besnik pa 
lëvizur aspak nga vendi, njësoj si 
djelmoshat, por duke e marrë parasysh 
edhe besnikërinë e zakonshme të qenit, 
bëri që ai të përmendet disa herë brenda 
kësaj ngjarjeje. Qeni i paraqitur në këtë 
tregim kuranor nuk duhet shikuar si një 
kafshë, por si simbol i besnikërisë dhe 
qëndresës. Kjo po ashtu na tregon se 
çdokush që kërkon të realizojë një 
mision të caktuar si ky i Djelmoshave të 
Shpellës, patjetër duhet të marrë në 
konsideratë besnikërinë, e cila në këtë 
sure ka si simbol qenin.  

Allahu i Madhërishëm në ngjarjen e 
Djelmoshave të Shpellës, në katër raste 
shprehet kundër hamendjes dhe 
supozimit:  

- (       ) “Zoti juaj e di më 
mirë sa qëndruat” (19) 

- (      ) “Zoti i tyre di më mirë 
për ata” (21) 

- (     ) “Zoti im e di më 
mirë numrin e tyre” (22) 

- (        ) “Thuaj: Allahu e 
di më mirë sa qëndruan” (26) 

Vetë fakti se është përdorur folja   
“di më mirë”, tregon se përjashtohet çdo 
hamendje dhe supozim, d.m.th. sado që 
dikush ka dije për këtë ngjarje, Allahu 
është më i Dijshmi, kurse për ata që 
kërkojnë rrugë tjetër, përpos dijes, as që 
bëhet fjalë. Pra, Allahu (xh. sh.) tregon 
një lloj superioriteti ndaj atyre që kanë 
dituri, kurse ata që s’kanë, nuk hynë 
fare në këtë kalkulim.  

Saktësi në përshkrimin 
e gjërave

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF (A JETI 22)

Qeni i paraqitur në këtë tregim kuranor nuk duhet shikuar si një kafshë, por si simbol i
besnikërisë dhe qëndresës. Kjo po ashtu na tregon se çdokush që kërkon të realizojë një

mision të caktuar si ky i Djelmoshave të Shpellës, patjetër duhet të marrë në konsideratë
besnikërinë, e cila në këtë sure ka si simbol qenin.

Shkruan:  Dr. Ziber Lata
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Siç shihet në pjesët e ajeteve të sjella 
më parë, Allahu shfaq superioritet 
vetëm ndaj kohës, ndaj numrit dhe 
tërësisë së tregimit të djelmoshave, 
kurse sa i përket thelbit dhe elementit 
edukativ të ngjarjes, aty është më 
konkret dhe më i qartë, pra, nuk thotë se 
Ai e di më mirë, por flet gjerë e gjatë 
dhe në mënyrë tepër të qartë. Kështu që, 
në pjesën historike të ngjarjes Allahu 
shprehet se e di më mirë, d.t.th. se sado 
të ketë dijeni njeriu dhe sado të 
mundohet, përsëri Allahu është më i 
Dijshëm. Kjo në një mënyrë tregon se 
këto informacione nuk janë shumë të 
rëndësishme, sepse po të ishin, atëherë 
Zoti (xh. sh.) do të fliste qartë.  

Vetë ky pohim, i cili diturinë absol-
ute ia përshkruan Allahut, ndërlidhet me 
ajetet e fundit, të cilat tregojnë se edhe 
nëse detet bëhen bojë dhe drurët lapsa, 
nuk merr fund fjala e Zotit. 

 
ALLAHU ËSHTË  
MË I DIJSHËM 

 
Ky ajet nuk pretendon se njerëzit 

nuk dinë asgjë për pjesën historike të 
saj, përkundrazi, diçka dinë edhe njerë-
zit, veçse Allahu është më i dijshëm. Po 
ashtu, Allahu (xh. sh.) thotë      
  “Nuk dinë për ata veçse pak (nje-
rëz)”. Kjo njëherësh flet se njerëzit dinë 
diçka, por këta të dijshëm janë një 
numër i vogël.  

Fraza    “me hamendje për 
të panjohurën” fillimisht i përjashton dy 
mundësitë e para “tre, i katërti qeni” dhe 
“pesë, i gjashti qeni”, sepse vjen 
menjëherë pas tyre. Përndryshe, nuk ka 
përse pikërisht pas dhënies së këtyre dy 
opsioneve të vjen fraza “me hamendje 
për të panjohurën”.  

Kjo frazë jo vetëm që i përjashton 
dy opsionet paraprake, por përjashton 
çdo fjalë të lëshuar me hamendje për 
gjërat që nuk dihen saktë. Nuk i takon 
një besimtari që për gjërat e sakta të 
flasë me hamendje. Kur myslimanët 
flisnin me saktësi, atëherë ishin shem-
bull për mbarë botën; e kur filluan të 
flasin me hamendje, atëherë mbetën aty 
ku janë sot. Pra, ky ajet flet për saktësi, 
për precizitet dhe besnikëri.  

Gjithashtu, fraza    “me 
hamendje për të panjohurën” nxjerr në 
shesh edhe një problem tjetër - atë se ai 
që flet me hamendje për gjërat e panjoh-
ura, në të njëjtën kohë e shfaq edhe 
lëndimin e tij shpirtëror. Ai që një herë 
flet me supozim, mund të flasë edhe 
shumë herë të tjera, por të mos harrojmë 
se e folmja me hamendje për gjërat e 
fshehta e dëmton edhe besimin, ngase 
besimi kryesisht ka të bëjë me çështje të 

panjohura për natyrën e njeriut, si p.sh. 
vdekja, ringjallja, kiameti etj. Pra, është 
pothuajse e pamundur që dikush të flasë 
me hamendje për punët e panjohura të 
dynjasë, e në anën tjetër të jetë shumë 
besnik dhe i kujdesshëm ndaj punëve të 
Ahiretit.  

Pas pasqyrimit të versioneve për 
numrin e Banorëve të Shpellës, Allahu i 
Madhërishëm i drejtohet Muhamedit      
(a. s.) dhe mbarë besimtarëve me tre 
urdhra shumë të rëndësishëm:  

Urdhri i parë është   kul (thuaj!). 
Pasi vetë ngjarja e Banorëve të Shpellës 
është nxitur nga hebrenjtë dhe kurejshët, 
urdhri i parë është   kul, d.m.th. jepu 
përgjigje atyre që të pyetën. Po ashtu, 
kjo folje urdhërore ka kuptimin se këto 
informacione që t’i shpallëm janë prej 
Zotit.  

Urdhri i dytë është           
 “Mos diskuto për ata veçse 

sipërfaqësisht!” Jo rastësisht ky urdhër 
vjen pas të parit, d.m.th. kur thuhet 
“Thuaj: Zoti im e di më mirë!”, atëherë 
mos diskuto më! Këtu diskutimi mund 
të bëhet vetëm sipërfaqësisht, por jo për 
numrin e tyre dhe për esencën e ngjarjes 
së djelmoshave, sepse ringjallja nuk 
mund të diskutohet dhe as numri nuk 
mund të bisedohet (ngase u tregua). 
Gjithashtu, duhet parë se pse është 
përdorur fjala  mira’ për diskutimin 
në fjalë dhe jo   xhidal. Fjala  
mira’ në Kuran përdoret për diskutimin 

me dyshim, me mohim dhe me 
përgënjeshtrim.2 Pra, mira’ është 
diskutim i shëmtuar, sepse bëhet fjalë 
për debat dhe mosmarrëveshje që bëhet 
pasi e vërteta të ketë dalë në shesh.3 
Kurse fjala   xhidal është më e 
përgjithshme, e cila përdoret për mirë 
dhe për keq. Pra, kur një e vërtetë të 
konfirmohet plotësisht, atëherë nuk ka 
hapësirë për diskutim që ngjall dyshim 
apo e përgënjeshtron atë të vërtetë. Jo 
rastësisht ky urdhër ka ardhur pas ajetit i 
cili e përjashton çdo lloj dyshimi për 
ringjalljen, ku thotë     “Nuk ka asp-
ak dyshim” dhe në ajet tregohet numri i 
Banorëve të Shpellës. Kështu që, 
përmes këtij urdhri ndalohet debati 
destruktiv, i cili nxit dyshim dhe 
përgënjeshtrim, por assesi nuk ndalohet 
debati konstruktiv, fitimprurës dhe 
debati që nuk e lëkund thelbin e prob-
lematikës që diskutohet; jo rastësisht 
thotë      “përveç debat 
sipërfaqësor”, d.m.th.   mira’ është 
debat për çështje thelbësore dhe që 
mbjell dyshime në vërtetësinë e tyre. 

Urdhri i tretë është         
 “dhe mos kërko për ata fetva (ven-

dim) nga asnjëri prej tyre!” Kur Allahu 
e shpalos një të vërtetë, atëherë nuk ka 
hapësirë as për polemikë destruktive, aq 
më pak për të kërkuar sjelljen e një fetv-
aje (vendimi),  pasi Zoti veçse e ka 
sjellë atë vendim dhe e ka sqaruar çësht-
jen deri në fund. Këtu ndalohet kërkimi 

i fetvasë (vendimit), sepse fetva jepet 
vetëm për një çështje të re, për të cilën 
nuk është folur më parë. Pra, nëse kër-
kohet fetva për këtë çështje, do të thotë 
se ka mospajtim me të vërtetat e thëna 
deri tani, e tash kërkon një fetva të re.  

Fjalia          “dhe mos 
kërko për ata fetva (vendim) nga asnjëri 
prej tyre!” Siç shihet, Allahu përmes kë-
saj pjese të ajetit na mëson se prej kujt 
duhet të mos kërkojmë fetva. Pasi këtu 
paraprakisht ka folur Zoti (xh. sh.), 
atëherë nuk meriton askush që t’i 
kërkohet ndonjë vendim i caktuar. Një 
mësim tjetër që na jep kjo fjali sot është 
moskërkimi i fetvasë nga çdokush, 
sepse ata që japin fetva sot janë shumë, 
prandaj është shumë me rëndësi prej 
kujt duhet të mos merret fetvaja.  

Siç shihet, të tre urdhrat janë vetëm 
verbalë: në të parin vetëm thuhet e vërteta, 
pa debat dhe pa zhurmë. Në urdhrin e 
dytë, pasi nuk kuptohet me fjalë të dr-
ejtpërdrejta, atëherë vjen në shprehje de-
bati destruktiv, kurse debati destruktiv në 
fund kërkon një fetva, një vendim tjetër. 

Siç thuhet, në këto tri folje 
urdhërore, njëra është për veprim   kul 
(thuaj!), kurse dy foljet tjera janë për 
mosveprim     la tumari (mos 
polemizo!) dhe     la testefti (mos 
kërko fetva!), d.m.th. edhe pse ata kanë 
dhënë shumë mendime e hipoteza për 
ngjarjen e djelmoshave, ti besoje dhe 

thuaje faktin se Allahu e di më mirë 
punën e tyre dhe jo të tjerët.  

Këto dy urdhra për mosveprim “mos 
diskuto!” dhe “mos kërko fetva!”, nuk 
nënkuptojnë se debati dhe kërkimi i fetv-
asë janë të ndaluara, por sepse këto janë 
sqaruar nga Zoti dhe ky debat që këta 
zhvillonin ishte i mbështetur mbi frazën 

   “në hamendje mbi të panjoh-
urën” dhe jo mbi prova të shëndosha. 

  
“SHTATË; I TETI, QENI I TYRE” 

 
Sipas mendimit të Ibn Abasit,  numri 

i Banorëve të Shpellës ka qenë shtatë. 
Këtë mendim e konfirmojnë edhe shu-
më studiues të tjerë, të cilët për lidhëzën 
  ve (dhe) në pjesën e ajetit      
  “Shtatë dhe i teti ishte qeni”, 
imam Bejdaviu thotë: “Lidhëza   ve 
(dhe) është vënë mes dy numërorëve për 
të forcuar lidhshmërinë e cilësorit me 
emrin e cilësuar. Pra, kjo lidhëz bashkë 
me pjesën pasuese janë cilësorë të 
pjesës paraprake dhe kjo është një 
çështje tanimë e konfirmuar.”4 

Diskutimi për numrin e Banorëve të 
Shpellës nxitej dhe zhvillohej nga heb-
renjtë, sepse ata kishin njohuri për vetë 
ngjarjen. Meqë dihet fakti se hebrenjtë e 
përflisnin numrin e djelmoshave dhe 
kohën e qëndrimit, atëherë është shumë 
e lehtë të vërehet se si ata kërkonin ta 
degradonin këtë ngjarje madhështore në 

shifra statistikore. Pra, kjo flet për real-
itetin materialist dhe johuman të atyre 
njerëzve, të cilët shkuan aq larg, saqë 
‘fatkeqësinë’ e djelmoshave e shndërru-
an thjesht në numra statistikorë. Njësoj 
siç veprojnë sot mediat e kontrolluara 
prej tyre, ku në theks të veçantë kanë 
statistikën dhe jo humanizmin. Pra, një-
soj siç bisedohej për numrin e Banorëve 
të Shpellës “tre, katër me qenin”, “pesë, 
gjashtë me qenin” apo “shtatë, tetë me 
qenin”, pa i kushtuar vëmendje sakrif-
icës dhe humanizmit të djelmoshave, 
njësoj edhe sot bisedohet për luftërat, 
problemet apo vrasjet nëpër botë, ku 
vetëm publikohen shifra statistikore, pa i 
kushtuar aspak vëmendje humanizmit 
apo parimit se kush vret një njeri është 
sikur ta ketë vrarë mbarë njerëzimin. Pra, 
ballafaqohemi me mendësi dhe me dis-
kurs të njëjtë, veçse me nuanca kuptim-
ore dhe me mutacione të kohës moderne. 

 

1 Imran Husejn, Suretu el-Kehfi:nessun ve 
terxhumetun ve tefsirun, i përkthyer në arabishte 
nga Temmam Adij, botimi II, 2011, fq. 69. 
2 Muhamed Salih Munxhid, El-Xhidalu ve el-mirau, 
Mexhmuau Zadu En-Neshr, 2009/1430, fq. 9. 
3 Ebu Hilal El-Askerij, Mu’xhem el-furuki el-
lugavijjeti, Muessesetu en-neshri el-islamijji, 
botimi VII, 1433, fq. 159. 
4 Muhjuddin Shehzadeh, El-Hashijeh, vëllimi VI, 
fq. 155.
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martesës në Islam. Nevoja për dashuri, 
për mëshirë dhe për butësi është nevojë 
natyrore e njeriut. Këto nevoja e 
dallojnë njeriun prej krijesave të tjera; 
këto nevoja njeriun e bëjnë të ndërgje-
gjshëm për obligimet dhe detyrat që ai 
duhet t`i plotësojë në këtë botë. Sikur 
t`ia heqim së paku butësinë, nuk do të 
kishte kuptim institucioni i martesës. Të 
mos flasim për mëshirën dhe dashurinë, 
që janë shtylla mbi të cilat qëndron e 
ardhmja e një shoqërie. 

        :   
        

"       
  "   )  )     :   

  (  (  
Transmetohet prej Ebu Hurejres 

(radijallahu anhu) se ka thënë: “I dërgu-
ari i Allahut (sal-lallahu alejhi vese-l-
em) ka thënë:  ‘Imani më i plotë është i 
atij besimtari që ka sjellje më të mirë, 
ndërsa më të mirë në mesin tuaj janë ata 
që janë më të mirët me gratë e tyre.’”  
(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se 
është hasen-sahih)3   

Pejgamberi Muhamed (sal-lallahu 
alejhi vese-l-em) ka porositur në shumë 
vende që të kemi kujdes ndaj grave dhe 
familjeve në sjellje, si dhe i ka inkur-
ajuar të rinjtë që të futen në martesë, me 
qëllim që të krijohen familje të reja. 

 
DISPOZITAT ISLAME MBI 

MARTESËN 
 
Shahzad Iqbal Sham, asistent-profe-

sor në Akademinë e Sheriatit në Uni-
versitetin Ndërkombëtar Islam në Isla-
mabad,  në një artikull përmbledh pesë 
dispozitat islame të martesës: “Farz-Kur 
personi i ka në dispozicion të gjitha 
resurset të cilat janë të patjetërsueshme 
për një jetë familjare të shëndetshme, 
duke pasur një shtëpi për të jetuar, të 
cilat po t’i përdorte në rrugë të ndaluar, 
do të bënte zina. Vaxhib-Kur personi i 
plotëson të gjitha kushtet e martesës e 
që nuk është i sigurt se pa martesë nuk 
do të mund të ruhej prej jetës së shth-
urur. Haram-Duke u bazuar në dy rre-
thana, kontrata e martesës është haram 
ose e ndaluar. Fillimisht mungesa e 
gjërave të nevojshme për jetesë. E dyta, 
kur një person është i sigurt se pas mar-
tesës ai do të bëje mëkat të madh. Në 
një rrethanë të këtillë, lidhja martesore 
është e paligjshme. Mekruh-Kur një 
person i ka gjasat që pas martesës së tij 
në vend që të jetë i drejtë me gruan e tij, 
ai do t`i bënte padrejtësi, duke e njohur 
veten, dhe në këtë mënyrë martesa e 
këtillë nuk është e pëlqyer. Sunnet- Kur 
plotësohen të gjitha kërkesat e jetës 
martesore; për shembull, burri është i 
rritur,  me mendje të shëndoshë dhe nuk 

ka frikë nga ndonjë padrejtësi ndaj 
gruas – martesa e tillë  është sunnet.” 4  

Njëra prej dispozitave islame të 
martesës është se martesa është vaxhib, 
për kë? Për personin i cili i plotëson të 
gjitha kushtet e martesës dhe i cili nëse 
nuk do të martohej, nuk do të kishte 
mundësi të ruhej nga jeta e shthurur. 
Referimi i të gjithë pejgamberëve, por 
edhe fukahave, gjatë tërë historisë 
islame ka qenë martesa si një mbrojtje 
dhe rrugë e cila i mundëson të riut ose të 
resë që të largohet nga jeta e shthurur.  

 
URTËSITË E MARTESËS 

 
Urtësitë e martesës në Islam janë të 

shumanshme. Ato krijojnë një pellg 
ndjenjash dhe emocionesh, të cilat i 
mundësojnë individit, por edhe 
shoqërisë, që të ketë një jetë të 
begatshme. Përmes institucionit të 
martesës Islami synon që të qetësojë 
zemrat e trazuara dhe të krijojë një 
harmoni dhe disiplinë të përjetshme 
midis burrit dhe gruas. Martesa është 
një kontratë midis çiftesh dhe midis 
familjesh, një lloj aleance për mirësi të 
përjetshme. Dobitë e martesës janë të 
panumërta, sidomos kur e kemi 
parasysh krijimin e një çerdhe ose 
shkolle të parë për fëmijët. 

Në lidhje me këtë temë, Fahrudin 
Ebibi, Irfan Abazi, Taxhedin Bislimi, 
Jusuf Zimeri kanë shkruar gjerësisht në 
librin E drejta familjare në Islam:  
“Vetmia (murgjëria) ndikon rreptë në 
stagnimin e zhvillimit, në edukimin e 
shëndoshë dhe në ngritjen e personalite-
tit të individit, ngase e pasivizon 
aktivitetin e tij, duke e bërë që të mos e 
ndiejë veten kompetent për kurrfarë për-
gjegjësie ndaj shoqërisë. Te murgu nuk 
është mbjellë dashuria dhe përgjegjësia 
ndaj të tjerëve. Ai nuk e di se çka është 
mëshira, ngase nuk e shijon atë.”5  

Esad Bajiq dhe Ertan Basarik  kanë 
folur në gjerësi për urtësitë e martesës 
në Islam, ku në mesin e urtësive kanë 
përmendur edhe kontrollimin e kënaqë-
sive seksuale të njeriut: “Në lidhje me 
dëshirat dhe epshet, njeriu përballet me 
tri mundësi: ato epshe t`i lirojë në 
pavarësi të pakufizuar, pa asnjë kufi dhe 
masë, e cila do ta kanalizonte dhe ekuil-
ibronte; ta këput dhe shkatërrojë në 
tërësi dhe në këtë mënyrë ta vë në 
pikëpyetje ekzistencën e qenies njerëzo-
re në tokë; këtë epsh ta kontrollojë dhe 
ta rregullojë, në mënyrë që do të pengo-
nte anarkinë morale, por duke mundë-
suar dëshirën dhe reproduksionin naty-
ror dhe rrjedhën e njerëzimit. Islami 
këtë mundësinë e tretë e ka parë të 
drejtë, si rrugë të mesme e cila nënkupt-
on plotësimin e nevojave seksuale 

përmes ndërtimit të jetës martesore. 
Martesa është mekanizmi kontrollues 
dhe siguresa e moralit seksual.”6 

Njeriu ka nevoja seksuale, të cilat 
duhet t`i plotësojë. Martesa është rruga 
më e përsosur, e cila i mundëson njeriut 
që të vë nën kontroll epshet e tij. Islami 
në mënyrë absolute e ka ndaluar murgj-
ërinë. Ai i ka ofruar njeriut zgjidhje për 
epshet të cilat duken të pakontrolluara 
dhe të dala sheshit. Midis tri opsioneve, 
korniza për të vënë frerin mbi epshet 
është martesa. Ajo u mundëson atyre që 
në mënyrë të lejuar të përdoren dhe të 
futen në funksionin e arritjes së 
kënaqësive seksuale, po njëkohësisht 
edhe të shtimit të njerëzimit. 

Thotë Allahu (xh. sh.) në Kuranin 
famëlartë: 

 ...  
     ...  

 “...ndërsa murgjërinë ata vetë e 
shpikën....”7 

 Murgjëria është shpikje e njeriut e 
assesi kërkesë e Zotit. Ajo nuk mund t`i 
atribuohet Zotit e as njerëzve të cilët 
tentojnë që të ndjekin rrugën e Zotit në 
tokë. Çdo dalje prej natyrës njerëzore 
është e kundërt me shtyllat e Islamit.  
Paqja, dashuria, mëshira dhe respekti 
janë elemente që mësohen në trungun e 
familjes. Po të mos ekzistonte familja, 
sot në botë njerëzimi do ta humbte 
kuptimin e ekzistencës. Thotë Allahu 
(xh. sh.) në Kuranin famëlartë:  

             
          

           
“Dhe nga faktet e madhërisë së Tij 

është që për të mirën tuaj ai krijoi nga 
vetë lloji juaj palën (gratë), ashtu që të 
gjeni prehje tek ato dhe në mes jush 
krijoi dashuri e mëshirë. Në këtë ka 
argumente për njerëz që mendojnë.”8 

Omeri (radijallahu anhu) ka thënë: 
“Vetëm dobësia dhe devijimi nga rruga 
e drejtë e pengojnë njeriun të marto-
het.”9                 

           
                
               
              "  
          

         .   "   .  
Na ka treguar Zuhejr B. Harbi, ky 

nga Muhamed B. Muthenna, dhe ky nga 
Abdullah B. Seidi, të cilët thanë: Na ka 
treguar Jahja B. Seid, nga Ubejdil-lah, se 
ka thënë: Më ka lajmëruar Seid B. Ebi 
Seidi, nga babai i tij e ai nga Ebu Hurejre 
(r. a.) se Pejgamberi (sal-lallahu alejhi 
vese-l-em) ka thënë:  ”Gruaja martohet 
për katër gjëra: për pasurinë, familjen, b-
ukurinë dhe fenë. Është më mirë të pra-
nosh fenë, se përndryshe do të ngelësh 

Pa familje do të humbte kuptimi 
i ekzistencës

MOSMARTESA NGA KËNDVËSHTRIMI I SUNNETIT DHE PASOJAT (2)

Pejgamberi Muhamed (alejhi-s-elam) përveç që i ka inkurajuar të rinjtë dhe të rejat të
martohen, ai ua ka ndaluar çdo lloj arsyetimi për mosmartesë. Personi ose individi i cili

ndërmerr masa për ta plotësuar Sunnetin e Pejgamberit (sal-lallahu alejhi vese-l-em),  në
këtë mënyrë e plotëson edhe një parim fetar.

Për të nxjerrë hipotezat, paraprakisht 
duhet të shtjellohet problemi i studimit. 
Këtu problem kryesor është studimi i 
haditheve që flasin rreth beqarisë, rreth 
mosmartesës.  

Meqë problemi kryesor janë pasojat 
negative si rezultat i mosmartesës, do 
t’u përgjigjemi dy pyetjeve kryesore: 1. 
Cila është vlera dhe rëndësia e martesës 
në Islam?; 2. Cilat janë pasojat nga 
mospërfillja e këtij parimi fetar dhe 
shoqëror? 

Hipotezat: 1. Martesa është një 
institucion shumë i rëndësishëm fetar 
dhe shoqëror; 2. Sunneti, përkatësisht 
hadithi, i ka kushtuar vëmendje serioze 
këtij parimi human; 3. Kontributi i 
Sunnetit në këtë drejtim është kolosal.  

Ky punim synon të nxjerrë në pah 
vlera që i shërbejnë shkencës në 
përgjithësi, kurse hadithit në veçanti. 
Njëkohësisht, do të shërbejë si një 

literaturë e kësaj natyre, e cila deri më 
tani ka munguar. 

 
MARTESA NË ISLAM 

 
Thotë Allahu (xh. sh.) në Kuranin 

famëlartë:  
             

          
            

“Dhe nga faktet e (madhështisë së) 
Tij është që për të mirën tuaj, Ai 
krijoi nga vetë lloji juaj palën (gratë), 
në mënyrë që të gjeni prehje tek ato 
dhe në mes jush krijoi dashuri dhe 
mëshirë.”1  

Mufesiri i njohur Ibn Kethir, Allahu e 
mëshiroftë, e ka komentuar në këtë 
mënyrë këtë ajet kuranor: “Fjalët e të 
Lartmadhërishmit: ‘Dhe nga faktet e 
(madhështisë së) Tij është që për të mirën 
tuaj, Ai krijoi nga vetë lloji juaj palën 
(gratë)...”, d.m.th. krijoi për ju nga vetë 

lloji juaj femra që të jenë bashkëshorte 
tuaja - ”ashtu që të gjeni prehje tek ato...”. 

Në këtë kuptim janë edhe fjalët e të 
Lartmadhërishmit: ”Ai (Allahu) është 
Ai që ju krijoi prej një vete, e prej saj, 
krijoi palën e saj për t`u qetësuar 
pranë saj...”. 

Me palën aludohet tek Hava, të cilën 
Allahu e krijoi prej brinjës së majtë më 
të shkurtër të Ademit (a. s.). Sikur t`i 
kishte bërë Allahu i Madhërishëm të 
gjithë bijtë e Ademit meshkuj, ndërkaq 
femrat t`i bënte prej një lloji tjetër 
jonjerëzor, fjala vjen: xhind, apo shtazë, 
nuk do të arrihej kjo dashuri mes tyre, 
por e kundërta, do të largoheshin nga 
njëri-tjetri. Mirëpo, Allahu i Madhëri-
shëm nga mëshira e Tij ndaj njerëzve 
bëri që gratë të jenë nga lloji njerëzor 
dhe bëri në mes bashkëshortëve dashuri, 
mëshirë dhe butësi.” 2  

Nga komentimi i Ibn Kethirit ne 
kuptojmë për  rolin dhe rëndësinë e 

Shkruan: Shefije Mamuti
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edhe pa gjë.”10 (Hadithin e shënojnë Bu-
hariu, Muslimi, Ebu Davudi dhe Nesaiu)  

 
DËFRIMI DHE PASARDHËSIT NË 

MARTESË 
 
Dëfrimi gjatë fillimit të martesës, po 

edhe në martesë, është pjesë përbërëse e 
një martese sipas konceptit islam. Nuk 
mund të mohohet e drejta e argëtimit, e 
ahengut, e dëfrimit, e çifteve të reja që 
vendosin të nisin një jetë bashkë-
shortore. Çdo interpretim tjetër në këtë 
temë, duket si me pasë qasje dhe 
konotacion krejtësisht të gabuar. 
Normalisht, koncepti i dëfrimit dhe 
argëtimit në Islam është në korniza të të 
drejtave dhe obligimeve që rrjedhin ndaj 
njëri-tjetrit, po edhe ndaj shoqërisë, 
duke i pasur parasysh kufijtë, me qëllim 
që të mos tejkalohen ato. Në momentin 
që tejkalohen kufijtë e dëfrimit, në atë 
moment nuk bëhet fjalë për dëfrim.   

Aliya Khan, profesoreshë klinike e 
mjekësisë, ndërmjet tjerash sqaron: “Ce-
remonia e martesës ndonjëherë zhvillo-
het në një xhami, ku më pas mund të 
ketë aheng të madh dhe darkë në një 
sallë banketesh. Ceremonia e martesës 
ose dasma shpeshherë përfshin poezi të 
bukura, fjalime emocionale, të kënduar 
dhe natyrisht komedi nga familjarët, 
miqtë dhe udhëheqësit e komunitetit.  
Shfaqjet me fotografitë më interesante 
gjatë fëmijërisë  kanë qenë prej kohësh 
një burim dëfrimi,  ku rinia me anë të 
teknologjisë përgatit disa video me 
efekte speciale të shkëlqyera.”11  

Gjatë ceremonisë së dasmës 
realizohet një program i pasur kulturor, 
në të cilin pjesëmarrësit dëfrehen dhe 
kënaqen. Kjo gjë mbahet mend një kohë 
të gjatë nga ana e pjesëmarrësve, si dhe 
është një cilësi e mirë që e tregojnë 
dasmorët gjatë nisjes së jetës martesore. 

Nuk ka dyshim se njëra prej urtësive 
kryesore të martesës është edhe 
vazhdimi i njerëzimit, si dhe dëshira për 

të pasur fëmijë. Kjo gjë është e 
dëshiruar dhe preferuar në bazë të 
shumë teksteve nga tradita e 
pejgamberit Muhamed (sal-lallahu 
alejhi vese-l-em). Po edhe vetëm  pjesa 
e dëfrimit ose plotësimit të nevojave 
epshore të njeriut është një element i cili 
nga ana e dijetarëve myslimanë është 
marrë parasysh. 

Ramadan el-Buti, Allahu e 
mëshiroftë, është pyetur nga një djalosh 
i cili në bazë të analizave mjekësore nuk 
ka mundur të ketë fëmijë dhe për këtë 
arsye nuk ka dashur të martohet.  Përgji-
gjja e doktor Butit ishte:  “Ajo që merr-
et këtu në konsideratë është nevoja jote 
epshore për martesë. Nëse ndjen nevojë 
për martesë, atëherë mosmartesa jote 
është boshllëk në fe. Kurse sa i përket 
lindjes, ajo është çështje e Allahut dhe 
jo e jotja dhe mos harro se urtia e 
martesës nuk është e kufizuar vetëm me 
synimin e lindjes së fëmijëve.”12 

 
ZBATIMI I PARIMIT FETAR 
 
Thotë Allahu (xh. sh.) në Kuranin 

famëlartë: 
          

   
             

  
“Dhe martoni të pamartuarit dhe 

robërit e robëreshat tuaja që janë të 
ndershme e të ndershëm. Nëse janë të 
varfër, Allahu i begaton me mirësitë e 
Tij...” (En-Nur: 32) 

Muhamed Asad, dijetar islam,  në 
librin e tij Mesazhi i Kuranit në këtë 
mënyrë e komenton këtë pjesë të 
Kuranit: “Të pamartuarit midis 
anëtarëve të lirë të bashkësisë janë në 
pranëvënie vijuese me skllevërit. (Ky 
nuk është një urdhër, siç vënë në dukje 
shumica e komentuesve klasikë, por një 
rekomandim për bashkësinë si një të 
tërë, prandaj është përdorur shprehja “ju 
duhet”). Termi ejjim, shumësi i të cilit 

është ejama, sinjifikon një person të 
njërit apo tjetrit seks, i cili nuk ka 
bashkëshort(e), pavarësisht nëse ai/ajo 
nuk është martuar kurrë, është 
divorcuar, apo është i ve (e ve). Kështu, 
ajeti i mësipërm shpreh idenë, përsëritur 
në shumë thënie autentike të Profetit, se 
martesa është shumë më e preferueshme 
ndaj beqarisë nga këndvështrimi etik 
dhe shoqëror.”13  

Pejgamberi Muhamed (alejhi-s-
elam) përveç që i ka inkurajuar të rinjtë 
dhe të rejat të martohen, ai ua ka 
ndaluar çdo lloj arsyetimi për 
mosmartesë. Personi ose individi i cili 
ndërmerr masa për ta plotësuar Sunnetin 
e Pejgamberit (sal-lallahu alejhi vese-l-
em),  në këtë mënyrë e plotëson edhe 
një parim fetar. Edhe Muhamed Asad e 
vërteton idenë se nga këndvështrimi etik 
dhe shoqëror është tepër e preferueshme 
martesa nga ana e pejgamberit 
Muhamed (sal-lallahu alejhi vese-l-em). 

 
(Vazhdon) 
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Nga Hamude Gurabeh

Në vazhdim jemi përballur me një
orientalist tjetër,  i cili zgjodhi
rrugën mesatare. E kemi fjalën

për orientalistin holandez Wensinck, i cili
pohoni se Muhamedi (a. s.) nuk tentoi
asnjë ditë që t’i largojë çifutët dhe të kri-
shterët prej feve të tyre e t’i ftojë në fenë
e tij, por çdoherë e konsideroi veten si
njërin prej profetëve dhe të fundit prej
tyre, që do të thotë se ai është i dërguari
analfabet, të cilin e dërgoi Zoti tek anal-
fabetët e Gadishullit Arabik, duke pohuar
se libri i tij është “Kuran arabisht”ii dhe
sundimi i tij është sundim arab dhe për-
caktimin e hapësirës së veprimtarisë së
tij, sipas asaj që ekziston në librin e tij,
“prandaj, ne të shpallëm ty Kuranin ara-
bisht, që të këshillosh kryefshatin
(Mekën) dhe ata përreth tij”.iii

Pra, sipas kësaj mund të themi se ai
është i dërguar - dhe kjo është e vërtetë -
mirëpo nuk mund të themi se ai me për-
caktimin e veprimtarisë së tij dhe pohi-
min e kësaj ideje në këtë formë e
konsideronte veten të dërguar për tërë
botën. Pastaj vazhdon dhe thotë: “Unë
nuk e mohoj se ka ajete të cilat mund të
supozojnë shtrirjen e thirrjes së tij mbi të
gjithë njerëzit, siç është fjala e tij: “Ne
nuk të dërguam ty ndryshe vetëm se për të
gjithë njerëzit, myzhdedhënës dhe tërhe-
qës i vërejtjes”iv, mirëpo mundet që këtë
ajet ta kuptojmë në dritën e ajeteve që
kanë zbritur me te - të cilët u përmendën
më herët. Edhe pse disa njerëz mund të
kuptojnë nga ajetet siç janë: “Thuaj: O ju
njerëz! Unë jam i dërguari i Allahut te të
gjithë ju”v, misionin gjithëpërfshirës dhe
shtrirjen e shpalljes së tij edhe te njerëzit

tjerë, nuk ka dyshim se ai me këtë gjykon
mbi vetë Kuranin se është kontradiktor. 

Misioni gjithëpërfshirës i tij natyrisht
është marrë prej sunnetit dhe ndoshta ar-
gument më i qartë për këtë është ngjarja e
shkresave të cilat Muhamedi (a. s.) ua dër-
goi mbretërve të kohës së tij, mirëpo kjo
ngjarje nuk bazohet në burime të vërte-
tuara saktësisht, ndoshta – siç supozojnë
disa – është mitologji, të cilën e kanë shpi-
kur kalifët dhe udhëheqësit ushtarakë për
t’i justifikuar çlirimet e tyre ushtarake me
justifikim fetar. Kurani dhe Sunneti gji-
thashtu nuk ofruan një përmbledhje të
Islamit, me të cilën do të veçohej prej feve
të tjera, ose do të dallohej prej atyre frak-
sioneve të çuditshme të cilat lindën më
pas në te. Edhe pse Islami në brendinë e
tij e përfshin konceptin e njëshmërisë dhe
ringjalljes, është detyrim ta rikujtojmë se
edhe Hebraizmi edhe Krishterimi gjitha-
shtu e kanë vërtetuar atë. 

Sipas mendimit tim, Wensinck me këtë
ka për qëllim të mohojë faktin që i Dër-
guari të ketë pohuar se ai është i dërguar i
Allahut për tërë njerëzinë, ose se ai ka
shpallje të veçantë, me të cilën i ka ardhur
llojit njerëzor e ndryshme në parimet e saj
nga Hebraizmi dhe Krishterimi. Nëse
është e saktë të thuhet se ai është i dërguar,
ai është i dërguar analfabet tek analfabetët
e viseve arabe, ose me shprehje tjetër,
mund të konsiderohet përfaqësues i ideve
hebraike dhe të krishtera në viset arabe.

A është e vërtetë se në Kuran nuk ek-
ziston argument për misionin gjithëpër-
fshirës të tij, mirëpo nga ai përfitohen
argumente që e përkufizojnë atë vetëm
për arabët, dhe a është e vërtetë se Islami
nuk dallon në parime nga Hebraizmi dhe
Krishterimi?

Për t’u përgjigjur në pyetjen e parë,
nxitoj dhe them se ngjarja e shkresave që
Muhamedi (a. s.) ua dërgoi mbretërve
të kohës së tij, është ngjarje e vërtetë, nuk
ka aspak dyshim në të, dhe është argu-
ment i prerë se Muhamedi (a. s.) e konsi-
deronte veten të dërguar për tërë
njerëzinë, mirëpo me nxitim vendosa që
të tërhiqem nga ky argument, derisa të
ma ofrojë Allahu mundësinë t’i përgjig-
jem këtij dyshimi, i cili ka përfshirë shu-
micën e orientalistëve, si p. sh. Wensinck,
Goldziher, Guilaume.vi

Mirëpo, i detyrohem Wensinck-ut me
atë që duhet patjetër ta pranoj si të vër-
tetë, e ajo është Kurani, i cili e vendosi
pejgamberin Muhamed (a. s.) në suaza të
së mundurës, megjithëse Kurani është
libër i cili iu zbrit atij dhe në bazë të kësaj
është e pamundur të jetë i rrejshëm, dhe
se në Kuran në mënyrë të qartë argumen-
tohet gjithëpërfshirja e thirrjes së tij edhe
për popujt tjerë, dhe nuk ekziston në atë
ajo që e përkufizon shpalljen e tij vetëm
për vendet arabe. 

Qenia e Kuranit në gjuhën arabe nuk
e mohon që ai sipas kuptimit të jetë libër
i tërë njerëzisë. Cilësimi si arabik, nuk
është cilësim i mësimeve të tij, por vetëm
i gjuhës në të cilën zbritën këto mësime;
ato zbritën në gjuhën arabe, sepse pronari
i thirrjes ishte arab dhe të ngarkuarit e
parë që ta bartin këtë thirrje për tërë nje-
rëzit ishin arabët dhe nuk është zbritur
Kurani në gjuhët tjera, se nuk është e
mundur logjikisht të shumëfishohen kop-
jet e tij në gjuhë të ndryshme, sepse kjo
do të kërkonte që të zbriste në çdo gjuhë
që e flet ndonjë popull nga popujt e botës,
e  të cilat nuk mund të numërohen e as të
përcaktohen.

A e përcaktoi Kurani thirrjen 
e Pejgamberit vetëm 

për Gadishullin Arabik? 

POLEMIKË ME ARENT JAN WENSINCK (1882-1939)



Ndërsa, për sa i përket përkufizimit të
veprimtarisë së të Dërguarit (paqja dhe
mëshira e Zotit qoftë mbi të) në fjalën e
Zotit: “Që të këshillosh kryefshatin
(Mekën) dhe ata përreth tij”vii, nëse do të
pranonim se kjo paraqet përkufizim të ha-
pësirës së veprimtarisë së tij realisht, do
të duhej që Wensinck të mos e pranojë që
Muhamedi (a. s.) të jetë i dërguar i Zotit
te të gjithë arabët, sepse shprehja “Dhe
atë përreth tij”, zakonisht ky përkufizim
nuk do të arrinte si p.sh. deri në Jemen, e
nëse do të zgjerohej në kuptimin derisa
t’i përfshinte hapësirat që e rrethojnë,
qofshin ato të largëta ose të afërta, atë-
herë nga e nxori përkufizimin që të jetë i
dërguar vetëm i vendeve arabe, dhe përse
e pranon duke u bazuar në këtë ajet se ai
është i dërguari i tërë arabëve dhe nuk
thotë duke u bazuar në një ajet tjetër se ai
është i dërguar vetëm te të afërmit e tij,
sepse Allahu në këtë ajet e përkufizoi ve-
primtarinë e thirrjes së tij vetëm për fa-
miljen e tij kur tha: “Dhe tërhiqja
vërejtjen farefisit tënd më të afërt”.viii

Nëse në Kuran ekziston ajo që e vër-
teton gjithëpërfshirjen e tij, përse nuk e
pranon Wensinck dhe i konsideron ajetet
e të Lartmadhërishmit “dhe tërhiqja vë-
rejtjen farefisit tënd” dhe fjalën e Tij “që
t’i tërheqësh vërejtjen nënës së fshatrave
(të banorëve mekas) dhe atyre përreth saj
(mbarë botës)”ix përshkrim të fazave të
shpalljes, fillimisht ishte në familjen e tij,
pastaj kaloi te banorët e Mekës: “Publiko
haptas atë për të cilën urdhërohesh”x më
pas e kaloi Mekën që t’i përfshijë vendet
e tjera arabe dhe më pas i kaloi të gjitha
vendet arabe pasi që u vendos në të, që
t’u drejtohet të gjithë njerëzve në anët
tjera të tokës.

Ajo që ngeli në këtë çështje, është të
cekim argumentin me të cilin argumen-

tohet gjithëpërfshirja e thirrjes nga Ku-
rani edhe ato janë të shumta. Lexo po të
duash fjalën e Allahut të lartësuar: “Ai, që
ia shpalli Furkanin (Kuranin, dallues të
së vërtetës nga e pavërteta) robit të vet
(Muhamedit) që të bëhet pejgamber i
botës (këshillues), është i madhëruar”xi,
po ashtu nëse do lexo fjalën e Allahut, e
cila në mënyrë të qartë prerazi thotë: “E

mua më është shpallur ky Kuran që me të
të ju tërheq vërejtjen juve dhe atij që i ko-
munikohet”xii dhe nëse dëshiron Wen-
sinck le të lexojë bashkërisht me mua
këtë ajet, që të dijë se i Dërguari ka për-
gëzuar me thirrjen e tij edhe në mes të he-
brenjve dhe të krishterëve: “O ithtarë të
librit, juve ju erdhi i dërguari Jonë që ju
sqaron shumë nga ajo që fshihnit prej li-
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brit, e për shumë nuk ju jep sqarime”;xiii

“O ithtarë të librit, ju erdhi i dërguari
Jonë, ju sqaron çështjet e fesë pas ndër-
prerjes së të dërguarve, në mënyrë që të
mos thoni: Neve nuk na erdhi as i dër-
guar që të na përgëzojë, e as që të na tër-
heq vërejtjen. Pra, ja, ju erdhi përgëzuesi
dhe kërcënuesi”; xiv dhe nëse këto ajete e
argumentojnë gjithëpërfshirjen e misio-
nit të tij dhe janë plotësisht të qarta dhe
nuk ka argument kundërthënës që e vër-
teton të kundërtën, pra përkufizimin e
thirrjes së tij, përse pretendon Wensinck
se pranimi i saj do të thotë pranim të ndo-
dhjes së kontradiktave në librin tonë të
ndershëm?!

Pas këtij elaborimi ngeli t’i qasemi
edhe pretendimit të Wensinckut, i cili
thotë se Islami nuk posedon karakteri-
stika individuale që e dallojnë si fe nga
Hebraizmi dhe Krishterimi, ose nga ato
fraksione të çuditshme të cilat lindën më
pas në Islam.

Për sa i përket qëndrimit të Islamit
mbi Hebraizmin dhe Krishterimin është i
qartë. Islami e pranon dhe e vërteton se
ai dhe të gjitha fetë qiellore janë të njëjta
për sa u përket parimeve të legjislacionit:
“Ai u përcaktoi juve për fe atë që i pati

përcaktuar Nuhut”,xv mirëpo rreth këtyre
parimeve Islami solli ato veçori që e dal-
lojnë atë nga ajo që e paraqesin hebrenjtë
dhe të krishterët si besim të tyre.

Për sa u përket hebrenjve, Islami qar-
tazi e thekson se Uzejri nuk është i biri i
Allahut: “E jehuditë thanë: Uzejri është
djali i Allahut”.xvi Gjithashtu, shumë qartë
e shpreh se “Mesihu Isa, bir i Merjemes,
ishte vetëm i dërguari i Allahut. Ishte
fjalë e Tij (bëhu) që ia drejtoi Merjemes
dhe ishte frymë (shpirt) nga Ai”xvii dhe se
hebrenjtë nuk e vranë atë. “Por, Allahu e
ngriti atë pranë Vetes”xviii, derisa hebren-
jtë e cilësojnë si të paligjshëm (kopil) dhe
besojnë se me vrasjen dhe kryqëzimin e
tij e kanë pastruar tokën prej tij. Nga ana
tjetër, Kurani për Merjemen, nënën e tij,
thotë: “Allahu të dalloi ty (me besim) e
karakter, të pastroi (nga shpifjet he-
braike) dhe të lartësoi mbi gratë e
botës”.xix Vallë, a është ky mendim i he-
brenjve për të?  Kjo të cilën e përmendëm
në këtë pjesë mjafton për ta argumentuar. 

Ndërsa qëndrimi i Islamit mbi të kri-
shterët, mbi jo-Krishterimin është i ndry-
shëm, me dallime të forta:  Isa nuk është
i biri i Zotit, sepse Allahu “as ska lindur
kë, as nuk është i lindur”xx dhe nuk ekzi-

stojnë tre zota, por një Allah i vetëm.
“Bënë qufër ata që thanë: Allahu është i
treti i treve. S’ka në gjithësi tjetër pos një
Allahu”,xxi sikur që i demaskoi ata të cilët
bashkuan ndërmjet Allahut dhe Isës.
“Bënë qufër ata që thanë: Allah është ai,
Mesihu, i biri i Merjemes”xxii dhe në çë-
shtje të tjera të gabuara doktrinore, për të
cilat Islami ua ka tërhequr vërejtjen se
janë të pavërteta.

Megjithatë, Islami si fe e vërtetë dal-
lon nga Hebraizmi dhe Krishterimi në di-
spozitat e tij praktike, e po ashtu edhe në
mësimet teorike, të cilat i përcjellin ndry-
shimet e kohës dhe marrin në konsideratë
nevojat e shpirtit dhe të trupit, e që në
brendinë e tij bart argumentin kategorik
se përbën fenë universale të përjetshme.

Ndërsa sa u përket atyre fraksioneve
të çuditshme, të cilat lindën më pas në
Islam, ato janë fraksione islame të cilat
besojnë në parimet e përgjithshme si p.sh.
ekzistenca e Allahut, pejgamberia e të
dërguarit, realizimi i ringjalljes. Më pas
u ndanë në mendime rreth disa çështjeve
të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk
ndërlidhen me ligjshmërinë e këtyre ba-
zamenteve, edhe pse ndërlidhen me
shpjegimin e esencave të tyre dhe sqari-
min e marrëdhënieve mes tyre dhe të vër-
tetave tjera, për të cilat qëllimisht ka
heshtur feja që të flasë mbi ato. Çdo njeri
i cili ka njohuri mbi Islamin mund të bëjë
dallim ndërmjet atyre doktrinave akai-
dore, të cilat janë prej fesë dhe atyre që
janë të huaja nga ajo.

(Pjesë nga libri “Ebu-l Hasan el-
Esh’ari”, Shkup, 2021, shtypshkronja
“Syth”, përkthyer prej arabishtes nga
Abdylqerim Iseni, Shef i Kabinetit të
Kryetarit të BFI të RMV)

i Wensinck, Monteizmi islam, fq. 5 dhe më
pas.

ii Jusuf, 2.
iii Esh Shura, 7.
iv Sebe’ë, 28.
v El A’raf, 158.
vi Alfred Guilaume, Sunneti në Islam.
vii Esh Shura, 7.
viii Esh Shuara, 214.
ix El En’am, 92.
x El Hixhr, 94.
xi El Furkan, 1.
xii El En’am, 19.
xiii El Maide, 15.
xiv El Maide, 19.
xv Esh Shura, 13.
xvi Et Tevbe, 29.
xvii En Nisa, 171.
xviii En Nisa, 158.
xix Ali Imran, 42.
xx El Ihlas, 3.
xxi El Maide, 73.
xxii El Maide, 72.
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Shkruan: Jusuf  Zimeri

Mëkati sipas asaj që e definuam
më parë, nënkupton se është re-
zultat i një veprimi jashtë lig-

jor dhe jashtë natyrshmërisë së qenies
njeri. Prandaj, nuk ka dilemë se mëkati si
i tillë reflekton tek individi dhe si rrje-
dhojë edhe te shoqëria njerëzore, si në
aspektin shpirtëror, psikologjik, eduka-
tivo-moral, shëndetësor, por edhe atë
ekonomik. Ibni Kajimi thotë: ”dëmet që i
shkaktohen zemrës nga mëkatet janë
sikur dëmet që i shkaktohen trupit nga
helmet” (Ed-dau ved-deva 98). Shejh Ibni
Tejmije thotë: “Dënimet më të rënda që i
pësojnë njerëzit nga mëkatet janë hum-

bja e udhëzimit (hidajetit) dhe e diturisë
së dobishme”(Mexhmeul fetava 14/152).
Në vazhdim do të theksojmë disa nga pa-
sojat më të rëndësishme si rezultat i më-
kateve.

Ndikimi i mëkateve: nxirrja e zemrës;
harrimi i Allahut dhe i vetvetes; shpër-
qendrimi; përçarja dhe grindja; pengimi
i diturisë; vëshirësia në jetën e njeriut;
humbja e bereqetit; humbja e turpit; hum-
bja e qetësisë; fatkeqësitë natyrore. 

1. NXIRJA E ZEMRËS
Mëkatet e njollosin zemrën e njeriut

dhe dalëngadalë e ndryshojnë shijen, kë-
naqësinë dhe ëmbëlsirën e adhurimit
(ibadetit). Prandaj, njerëzit që janë të

mbushur me mëkate nuk e ndiejnë shijen
dhe kënaqësinë e adhurimeve. Mëkati
është simbol i errësirës, dhe nëse këtë
simbol nuk arrijmë ta shlyejmë nga zem-
rat tona, ai me kohën fillon të reflektojë
edhe në dritën e syrit e më vonë edhe në
fytyrën e njeriut. Prandaj, Pejgamberi
[Alejhis-selam] na ka mësuar që t’i lu-
temi Allahut [Xhel-le Xhelaluhu] edhe
me këtë lutje: “O Zoti ynë, na u zbardh
fytyrat tona ditën kur disa fytyra do të
ndriçohen dhe disa do të nxihen.”

Kjo vërtetohet edhe me hadithin e
regjistruar te sahihu i imam Muslimit, ku
Pejgamberi [Alejhis-selam] ka thënë: 

Transmetohet nga Ebu Hurejreja [Ra-
diAllahu anhu] se një grua zezake - ose

një djalosh - e fshinte dhe pastronte xha-
minë dhe një kohë u humb nga xhamia, e
kjo e nxiti të dërguarin e Allahut [Sal-lAl-
lahu alejhi ve sel-leme] që të pyes për të
(për gruan apo për djalin). I thanë: Ka
vdekur! Pse nuk më keni treguar?- tha
Pejgamberi (a. s.), sikur ata e kishin ne-
glizhuar çështjen e saj/të tij. Pejgamberi
[Alejhis-selam] tha: “Më tregoni ku
gjendet varri i saj (i tij)” dhe ata e çuan,
e Pejgamberi [Alejhis-selam] ia fali na-
mazin e xhenazes e pastaj tha: “Vërtet
këto varre janë të mbushura me errësirë
për banorët e tyre, e vërtet Allahu [Xhel-
le Xhelaluhu] do t’i shndrit varret e tyre
me namazin tim që ua fali unë”i

Se si ndikojnë mëkatet në nxirrjen e
zemrës, ndoshta më së bukuri na e për-
kujton hadithi i Ibni Abasit [RadiAllahu
anhu], i cili thotë: I dërguari i Allahut
[Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme] ka thënë:
“Guri i zi (Haxherul Esvedi) ka zbritur
nga Xheneti, ai ishte shumë më i bardhë
se qumështi, është nxirë nga mëkatet e
bijve të Ademit.”ii

Dijetarët islamë këtë çështje në më-
nyrë figurative e kanë përshkruar sikur
pikat e ujit të qetë që bien mbi gurë dhe
me kohë formohet një vrimë, edhe pse uji
cilësohet si lëndë e butë në krahasim me
gurin. 

2. HARRIMI I ALLAHUT DHE I
VETVETES

Nga pasojat shumë të rënda që sjellin
mëkatet e grumbulluara te njeriu është
edhe harresa e Allahut [Xhel-le Xhela-
luhu] dhe harresa e vetvetes së tij. Të har-
rosh Allahun [Xhel-le Xhelaluhu], do të
thotë të harrosh të kryesh obligimet ndaj
Tij, të harrosh të përmendësh emrin e Tij,
të harrosh t’i lutesh Atij dhe të kërkosh
ndihmën dhe mëshirën prej Tij. Të har-
rosh Allahun [Xhel-le Xhelaluhu], në më-
nyrë praktike do të thotë të harrosh veten
tënde, të harrosh kush je, nga vjen, cili
është misioni yt dhe ku do të përfundosh.
Prandaj, mëkatet janë barriera më e
madhe që pengojnë njeriun të ruajë dhe
kultivojë lidhjen e tij me Krijuesin e tij.
Jo rastësisht Allahu [Xhel-le Xhelaluhu]
në Kuranin fisnik na urdhëron e thotë: “E
mos u bëni si ata që harruan Allahun,
pra (Allahu bëri që ata) harruan vetve-
ten! Të tillët janë të Fasikët.iii Pastaj në
ajetin tjetër Allahu [Xhel-le Xhelaluhu]
thotë: “Hipokritët dhe hipokritet janë
si njëri tjetri; urdhërojnë për të keqen
e ndalojnë nga e mira dhe shtrëngojnë
duart e tyre. Harruan Allahun (nuk i
binden), prandaj Ai i harroi (nga më-
shira). Nuk ka dyshim, hipokritët janë
ata të prishurit.iv

Harresa e Allahut pas vete tërheq dy
pasoja shumë të rënda, që janë: harresa e
nënshtrueshmërisë ndaj krijuesit absolut
si pasojë e mëkatit dhe harresa e vetes së
tij që nënkupton harresën për të bërë për-
pjekje për pastrimin e tij nga mëkatet, e
nëse njeriu nuk angazhohet për pastrimin
e tij shpirtëror dhe zemëror, atëherë
shndërrohet në një krijesë të ngurtë, pa
ndjenja funksionale dhe si i tillë nuk arrin
synimin final të tij, as në jetën e kësaj e as
në jetën e botës tjetër. Për këtë arsye një
poet arab thotë:

Harresa për të përmendur Allahun, 
është vdekje e zemrës së tyre,
trupat e tyre janë shndërruar në var-

reza,
para se të shkojnë në varreza.

3. NDRYSHK ZEMRËN DHE E
REGJISTRON SI TË
SHPËRQENDRUAR

Nëse besimtari islam nuk përkujdeset
për shlyerjen e mëkateve, ato dalëngadalë
e pushtojnë zemrën e tij dhe e shndër-
rojnë në njeri të shpërqendruar (Gafil).
Në hadithin e transmetuar nga Ebu Hure-
jreja [RadiAllahu anhu] i dërguari i Alla-
hut [Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme] ka
thënë: “Vërtet robi i Allahut kur gabon
dhe bën ndonjë mëkat, në zemrën e tij i
regjistrohet një pikë e zezë; nëse e heq
atë pikë duke kërkuar falje (istigfar) dhe
duke u penduar, pastrohet zemra e tij, e
nëse ai e përsërit, ajo pikë e zezë rritet
në zemrën e tij derisa të bëhet ndryshk
që e ka përmendur Allahu në Kuran ku
thotë: “E, nuk është ashtu! Por, veprat
e tyre (të këqija) i kanë ndryshkur zem-
rat e tyre (i kanë nxirë).v

4. MËKATI SHKAKTON PËRÇARJE
DHE GRINDJE

Nuk ka dilemë se mëkati i cili zë vend
te besimtari islam shkakton urrejtje, për-
çarje dhe grindje mes njerëzve, qoftë
edhe mes njerëzve më të dashur mes vete.
Këtë anomali në mënyrë shumë peda-
gogjike dhe prerëse na e mëson edukatori
i njerëzisë Muhamedi [Alejhis-selam], i
cili në transmetimin nga Ibni Omeri [Ra-
diAllahu anhu], ka thënë: “Pasha Atë që
shpirti i Muhamedit është në dorën e Tij,
nuk janë dashur dy njerëz mes vete e pa-
staj të jenë përçarë, vetëm se për shkak
të ndonjë mëkati që e ka bërë njëri prej
tyre”vi

Ajo që vërehet në këtë hadith është
sqarimi se përçarja mes njerëzve detyri-
misht bëhet për shkak të mëkateve të
tyre, ose të njërës palë, sepse përndryshe
nuk ekziston motiv tjetër ndarës. Pastaj
ajo që vërehet nga ky hadith është se Pej-

gamberi [Alejhis-selam] në këtë hadith
nuk e cilëson mëkatin se cili lloj i mëka-
tit është, i madh apo i vogël, që i jep të
kuptohet se çdo lloj mëkati mund të ndi-
kojë në përçarjen e njerëzve dhe humbjen
e dashurisë mes tyre. Po ashtu, hadithi
nuk karakterizon as llojet e lidhjeve ndër-
njerëzore që mund të humbin dashurinë
mes vete, por kjo arrihet qoftë në lidhjet
familjare, shoqërore apo edhe bashkë-
shortore.

Shumë herë njerëzit neglizhojnë disa
veprime, duke i trajtuar si pa ndikim në
jetën shoqërore, duke menduar se janë
vetëm çështje formale dhe nuk duhet për-
kushtuar vëmendje, sepse janë veprime të
vogla. Mirëpo, Pejgamberi [Alejhis-
selam] na e mëson të kundërtën, se edhe
pakujdesia jonë ndaj veprave që ne i kon-
siderojmë si mëkate të imëta, ose vetëm
formalitete, ndikojnë në humbjen e da-
shurisë sonë mes vete. Në hadithin që e
transmeton Nu’man ibn Beshiri [RadiAl-
lahu anhu] thotë: I dërguari i Allahut
[Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme] doli në
mihrab dhe me fytyrën e tij u kthye nga
xhemati dhe tha: “Drejtoni dhe ngjishni
radhët (safet) tuaja (përsëriti tri herë)
dhe tha: Pasha Allahun, do t’i drejtoni
radhët (safet), ose Allahu do t’i përplas
zemrat tuaja.”vii

5. MËKATI PENGON DITURINË
Dijetarët islamë, duke bërë hulum-

time dhe analiza të thella në argumentet
autentike, konsiderojnë se mëkatet janë
pengesë thelbësore në përfitimin e ditu-
risë dhe implementimit të saj në praktikë.
S’ka dilemë se dituria është dritë, kurse
mëkati errësirë, prandaj sa më e madhe
apo më e fuqishme të jetë errësira, aq më
e zbehtë është drita; në këtë rast, dituria.
Këtë më së mirë na e shpjegon dijetari i
madh islam Imam Shafiu, i cili realisht
kishte një memorje shumë të fuqishme të
mbajtjes mend. Duke e ditur se këtë e ki-
shte dhuratë nga Allahu [Xhel-le Xhela-
luhu], një ditë vërejti se diç nuk ishte në
rregull me harresën që i kishte ndodhur
dhe vendosi që për këtë t’i drejtohet më-
suesit të tij Vekiut, duke e shprehur për-
mes poezisë, ku thotë:

U ankova te Vekiu për mbamendjen e
keqe,

Ai më udhëzoi që t’i braktis mëkatet,
Ai më tha: Dije se kjo dituria është

dritë
E drita e Allahut nuk i dhurohet më-

katarit.
Dahak ibni Muzahim ka thënë: Çdo-

kush që e ka mësuar Kuranin përmen-
dësh, e pastaj e ka harruar, kjo i ka
ndodhur pikërisht për shkak të ndonjë

Ndikimi i mëkateve tek individi
dhe shoqëria

MËKATET (2)
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mëkati që i ka ndodhur, sepse Allahu
[Xhel-le Xhelaluhu] thotë: “Çfarëdo fat-
keqësie që ju godet, kjo është për
shkak se e keni futur vetë, e Ai edhe
falë shumë.”viii E, nuk ka dilemë se har-
resa e Kuranit është një mëkat që kërkon
përkushtim. (Ibni Kethir, Fedailul Kuran
fq. 222).

6. MËKATI VËSHTIRËSON JETËN E
NJERIUT

Mëkatet që e godasin njeriun e vë-
shtirësojnë dhe komplikojnë jetën e nje-
riut, sepse ato e amortizojnë mënyrën e
të menduarit dhe çiltërinë e besimit. Ar-
syeja tjetër shumë e rëndësishme është se
mëkatet në parim e rrënojnë devotshmë-
rinë dhe e largojnë njeriun nga frikë-re-
spekti ndaj Allahut [Xhel-le Xhelaluhu].
Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] në Kuran
thotë: “E kush i druan Allahut (Perën-
disë), Ai i bën rrugëdalje atij.”ix

Nga ky ajet kuranor na bëhet e qartë
se besimtarëve të devotshëm Allahu
[Xhel-le Xhelaluhu] u ndihmon në gjet-
jen e rrugëdaljes sa herë që jeta e tyre i
ngushton ata.
7 .MËKATI E HUMB BEREQETIN E

JETESËS
Mëkatet gjatë jetës shkaktojnë që nje-

riu të humbë bereqetin e jetesës dhe kë-
naqësinë si në ambientin familjar, ashtu
edhe në atë shoqërorë. Nëse nocionin
“Bereke” e shohim në fjalorët e gjuhës
arabe, nënkuptojmë se bëhet fjalë për
përqendrim, për shtim, rritje, kënaqësi,
qoftë ajo fizike apo shpirtërore. Kjo nën-

kupton se humbja e bereqetit shkakton
kokëdhimbje, pakënaqësi shpirtërore,
mospasje të lumturisë dhe të kënaqësisë,
si pasojë e mëkateve që e kanë mbuluar
njeriu dhe shoqërinë. Prandaj, që të arri-
het kjo kënaqësi, detyrimisht duhet të
bëjmë përpjekje që të largohemi nga më-
katet, sepse ato janë pengesë e ekzistimit
të bereqetit. Allahu [Xhel-le Xhelaluhu]
në Kuranin fisnik thotë: “Sikur banorët
e vendbanimeve të besonin dhe të ru-
heshin prej mëkateve, Ne do t’i vër-
shonim me dhunti nga qielli dhe toka,
por ata gënjyen, prandaj  i dënuam për
atë që vepruan.x

8. MËKATI SHKAKTON HUMBJEN E
TURPIT

Një nga pasojat shumë të rënda që
shkakton mëkati në jetën e njeriut është
humbja e turpit. Turpi është cilësi e gjal-
lërisë zemërore dhe pjesë e besimit. Në
hadithin e transmetuar nga Ibni Abasi
[RadiAllahu anhu] Pejgamberi [Alejhis-
selam] ka thënë: “Çdo fe ka edukatën e
vet, e edukata e Islamit është turpi.”xi

Turpi është një cilësi pozitive, që
ruan besimtarin islam nga veprat, nga fja-
lët dhe sjelljet që shpijnë në mëkate dhe
humbja e kësaj cilësie i hap rrugën be-
simtarit islam të bëjë punë të liga. Në një
transmetim nga Ebu Mes’udi [RadiAl-
lahu anhu] i dërguari i Allahut [Sal-lAl-
lahu alejhi ve sel-leme] ka thënë: “Atë që
njerëzit më së shumti e kanë mësuar nga
pejgamberët e parë është: Nëse nuk tur-
përohesh, vepro ç’të duash.”xii

9. MËKATI E HUMB QETËSINË DHE
SIGURINË 

INDIVIDUALE DHE SHOQËRORE
Njeriu sa më shumë të grumbullojë

mëkate rreth vetes së tij, aq më shumë i
mbyllen dyert e mirësisë dhe njëkohë-
sisht i hapen mundësitë e së keqes dhe
bashkë me të edhe dyert e pasigurisë. Në
raste të tilla te njeriu krijohet një gjendje
pasigurie shpirtërore, që shkakton çrre-
gullim të tërësishëm ndaj gjithë asaj që e
rrethon. Sa më i madh të jetë mëkati dhe
padrejtësia, aq më e lartë është frika dhe
pasiguria. Allahu (xh. sh.) në Kuranin fa-
mëlartë e përshkruan këtë duke thënë:
“Secilin prej tyre e kemi dënuar për
shkak të mëkatit të vet; disa prej tyre
Ne i goditëm me furtunë plot rërë, disa
i shkatërruam me krismë nga qielli,
kurse disa të tjerë i sharruam në tokë
dhe disa i përmbytëm në ujë. Allahu
nuk u bëri atyre ndonjë padrejtë, por
ata vetes së tyre i bënë të padrejtën.xiii
Mëkatet shkaktojnë edhe fatkeqësi 

natyrore
Nuk ka dilemë se nëse shtohen mëka-

tet në mesin e një populli dhe nuk tento-
het që të bëhet pastrimi nga ato mëkate,
atëherë Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] atë
popull do ta godet me fatkeqësi të ndry-
shme, siç janë tërmetet, vërshimet, epi-
demitë dhe pandemitë e ndryshme etj.
Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] në Kuran
thotë: “Secilin prej tyre e kemi dënuar
për shkak të mëkatit të vet; disa prej
tyre Ne i goditëm me furtunë plot rërë,
disa i shkatërruam me krismë nga
qielli, kurse disa të tjerë i sharruam në
tokë dhe disa i përmbytëm në ujë. Al-
lahu nuk u bëri atyre ndonjë të pa-
drejtë, por ata vetes së tyre i bënë të
padrejtë.”xiv

Këto dënime me të cilat i ka goditur
Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] popujt e më-
parshëm janë për shkak të mëkateve të
mëdha dhe të shumta që i kanë bërë po-
pujt e mëhershëm, e kjo na jep të kup-
tojmë se këto dënime mund të na godasin
edhe neve si pasojë e mëkateve tona nëse
edhe ne i përsërisim dhe i shtojmë ato
mëkate dhe e ndjekim rrugën e tyre. 

i Muslimi
ii Termidhiu 1/452
iii Surja El Hashr: 19
iv Surja Et-Teuvbe: 67
v Surja Mutaffifin: 14 – Termidhiu, 3334
vi Ahmedi, 5357
vii Ebu Davudi
viii Surja Esh-shura: 30
ix Surja Et-Talak: 02.
x Surja El Earaf: 96
xi Ibni Maxheh
xii Buhariu
xiii Surja El-Ankebut, 40
xiv Surja El-Ankebut, 40

Shkruan: Rexhep Ismaili 

Islami, i cili bazohet në besimin dhe
idenë për njëshmërinë e Zotit, urdhëron për
paqe dhe drejtësi mbarëbotërore. Vetë eti-
mologjia e fjalës islam e ka kuptimin paqe,
rehati dhe siguri, por të gjitha këto mund të
realizohen vetëm nëse personi i nënshtro-
het të Gjithëfuqishmit.

Të jesh kundër dhunës, kundër vrasjes,
tiranisë dhe të parapëlqesh drejtësinë, do të
thotë t`i jepet çdokujt e drejta që i takon,
çdokujt t’i jepet ndihma dhe mbështetja ju-
ridike që ai t’i realizojë ato të drejta. Synimi
i të gjitha feve dhe mesazheve pejgambe-
rike është të sigurohet paqja, të sigurohet
drejtësia midis të gjithë njerëzve. Si rezul-
tat i domosdoshëm i kësaj, shmangen të gji-
tha dallimet sipërfaqësore dhe jo të
rëndësishme racore, gjinore dhe klasore. 

Zoti nuk është vetëm Zot i një fisi ose
kombi; Ai është Zot i të gjitha botëve. Ai i
ka krijuar të gjithë njerëzit. Allahu (xh. sh.)
në Kuran thotë:

“Zotit të botëve.”i

Pejgamberi (a. s.) në lidhje me këtë
thotë:

“Të gjithë njerëzit janë nga Ademi,
kurse Ademi është krijuar nga toka.”i

Meqë materia ontologjike e të gjithë
njerëzve është një, atëherë dallimi në gjini,
racë, pasuri, në status social ose klasë nuk
mund të jetë mjet ose shkak i epërsisë së di-
kujt ndaj dikujt tjetër. Fakti që njerëzit kanë

identitet të ndryshëm etnik, kulturor dhe so-
cial, nuk është karakteristikë ndarëse, por
bashkuese dhe pasuruese. Parimi universal
që ka nxjerrë në dritë Kurani, kur i është
drejtuar njerëzimit, duke e proklamuar thir-
rjen e Allahut (xh. sh.) drejtuar gjinisë nje-
rëzore në përgjithësi, është bërë me këto
fjalë:

“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve
prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë
popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e
s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi
ndër ju është ai që më tepër është ruajtur
(nga të këqijat); e Allahu është shumë i
dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo
gjë.”iii

Ky ajet kuranor karakterizohet me disa
gjëra.
E para: Nuk i është drejtuar një populli

të veçantë, apo vetëm pjesëtarëve të fesë
islame, por i është drejtuar mbarë njerëzi-
mit, kështu që në këtë ajet hyn çdokush që
i takon llojit njerëzor, pa dallim race,
ngjyre, shtrese shoqërore, feje - qofshin ata
edhe nga idhujtarët, apo prej atyre popujve
primitivë. A nuk janë të gjithë njerëz, që je-
tojnë në sipërfaqen e tokës?
E dyta: Ajo që i bashkon që të gjithë

është se ata janë të lindur prej një mashkulli
dhe një femre, për t’i forcuar marrëdhëniet
në mes të gjithë njerëzve, pa dallim. Kjo
është e kundërta me atë që shohim sot me

Njeriu dhe vlera e tij
Meqë materia ontologjike e
të gjithë njerëzve është një,
atëherë dallimi në gjini,
racë, pasuri, në status social
ose klasë nuk mund të jetë
mjet ose shkak i epërsisë së
dikujt ndaj dikujt tjetër.
Fakti që njerëzit kanë
identitet të ndryshëm etnik,
kulturor dhe social,  nuk
është karakteristikë
ndarëse, por bashkuese dhe
pasuruese.



Shkruan: Hasan Xhillo
(Enkas për HeR)

Punimi shqyrton disa çështje të cilat
ishin në fokus të interesit të përfa-
qësuesve më të rëndësishëm të

shkollës mu’tezilite. Bëhet fjalë për kon-
ceptin e transcendencës absolute të Zotit,
me ç’rast po paraqiten argumente racio-
nale. Transcendenca e Zotit bëhet edhe
çështje qendrore teologjike-filozofike tek
Ebu Huzejli, Vasil ibn Atai, Xhubai, Naz-
zami, Ebu Hashimi etj. E tërë teoria e
mu’tezilëve për cilësitë, moduset ose
gjendjet hyjnore, është në funksion të ar-
gumentimit të transcendencës së Zotit dhe
idesë së krijimit, të veshur me formën fi-

lozofike. Këto teori nuk mund të rrjedhin
si duhet nëse nuk abstraktohet nocioni i
Njësë së Zotit (teuhid). Këtij nocioni
mu’tezilët ia shtojnë edhe një kategori tje-
tër, që ka kuptim metafizik, e kjo është
drejtësia e Zotit, të cilën e vënë në lidhje
me konceptet etike; në realitet, me lirinë
dhe përgjegjësinë e njeriut.

Fjalët kyç: njëja hyjnore, mendimi
mu’tezilit, transcendenca, cilësitë, modu-
set, gjendjet, krijimi, liria, përgjegjësia.

Hyrje: Mësimet teologjike-filozofike
të shkollës mu’tezilite degëzohen në më
shumë drejtime dhe përfshijnë shumë çë-
shtje që nuk mund të përfshihen ose ela-

borohen në një tërësi të vetme. Nuk ka
ndoshta asnjë shkollë teologjike-filozo-
fike me qëndrime të ndryshme aq qartë të
shprehura brenda vetë kësaj shkolle.
Këtu, askush nuk ndjek askënd me fana-
tizëm, madje edhe brenda kornizave të
mësimit me çka njihet kjo shkollë. Shem-
bull tipik i një qasjeje të tillë paraqet, para
së gjithash, mësimi mbi esencën e Zotit
në raport me cilësitë e Tij, do të thotë si
të perceptohet koncepti i Njësë së Zotit
(teuhid) dhe shumësia e cilësive të Tij.
Koncepti i Njësë së Zotit është i lidhur de-
tyrimisht me konceptin e krijimit të botës,
me çka fetë e shpallura dallojnë nga siste-
met filozofike, si dhe me parimin e drej-
tësisë së Zotit, që tërheq edhe mësimin
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rastin e therjes së mitrës së nënës dhe të vra-
sjeve të njerëzve, duke e mbytur njëri-tje-
trin dhe duke e bërë jetën si një xhungël, ku
i forti e gëlltit të dobëtin etj. 
E treta: Ndarja e njerëzve në popuj e

fise, në gjini, raca, pasuri, status social ose
klasë, një gjë e tillë nuk bën t`i ndalojë ata
që të njihen në mes tyre dhe të gjithë të je-
tojnë në paqe dhe siguri.

Kjo thirrje erdhi për të themeluar dhe
për të rrënjosur parimin e vëllazërimit nje-
rëzor, mu në kohën kur tirania dhe tenden-
cat popullore kishin marrë kahe fisnore.
Racizmi kishte marrë përmasa aq të mëdha,
saqë bijtë e Hamit u shndërruan në robër
dhe në shërbëtorë të bijve të Samit, mu
ashtu siç predikonte Dhiata e Vjetër për tre-
gimin e Nuhut (a. s.) - gjëra që nuk ishin gjë
tjetër, veçse rrëfime mitologjike, të shpi-
kura prej njerëzve, të cilat përpos tjerash,
urdhëronin që njerëzit e racës së zezë të
ishin robër, ndërsa ata të racës së bardhë të
ishin zotërinj. Realiteti ishte se njerëzit, që
të gjithë, ishin dhe janë fëmijë të një babai
e të një nëne,iv apo siç thoshte Pejgamberi
(a. s.): “Prejardhja e njerëzve është një,
edhe pse ndryshojnë nga ngjyra, fisi, klasa
etj.”

Duke u nisur nga ky parim, i dërguari i
Allahut (xh. sh.), Muhamedi (a. s.), në tu-
bimin më të madh në Haxhin e Lamtumirës
i dha fund ftesës së tij kur tha:

“O ju njerëz, ju keni vetëm një sun-
dues dhe një të parë; nuk ka kurrfarë për-
parësie arabi ndaj joarabit dhe joarabi
ndaj arabit, as i kuqi ndaj të ziut, e as i ziu
ndaj të kuqit, përveç në devotshmëri.”v

Në vazhdim i Dërguari (a. s.) e la poro-
sinë që të thirret në paqe, që është një nga
kushtet e besimit tek Allahu (xh. sh.), duke
tërhequr vërejtjen për krimin e gjakder-
dhjes, që prapë është sulm ndaj Allahut
(xh. sh.): 

“Mos u ktheni pas meje në injorancë
(laicizëm, mosbesim) duke sulmuar njëri -
tjetrin.”v

Në vazhdim të atij fjalimi dhe me qël-
lim që të çrrënjos bindjen e fiseve arabe li-
dhur me marrjen e gjakut, tha: 

“Gjaku i njeriut......është i shenjtë, si-
kurse që janë të shenjtë kjo ditë, ky muaj
dhe ky vend.” vi

Pra, jetën e njeriut e ngriti aq lart, saqë
e barazoi me Ditën e Arafatit, e cila në
Islam konsiderohet dita më e shenjtë gjatë
tërë vitit.

Allahu (xh. sh.) në Kuran në lidhje me
këtë thotë:

“O besimtarë! Rreshtohuni të gjithë
në anën e paqes!” viii

Nga kjo pikëpamje del se duhet t`u për-
mbahemi parimeve, sipas të cilave nuk ka
mosmarrëveshje në bazë të besimit hyjnor;
ndërsa këto parime janë nderi i njeriut ndaj
Allahut (xh. sh.), nevoja e të gjithë njerëzve
për paqe, pa dhunë, pa vrasjen e njëri-tje-

trit, pa armiqësi, me përpjekje për të mirën
e njeriut në pikëpamje shkencore, shoqë-
rore dhe ekonomike, me gjetjen e zgji-
dhjeve që janë në interesin e njerëzve dhe
që u siguron shpëtim.

Sa i përket jetës politike, Islami obligon
paqe midis njerëzve. Nuk pranon as epër-
sinë racore, klasore dhe as kombëtare, por
proklamon barabarësinë midis njerëzve.
Muhamedi (a. s.) në një rivajet tjetër thotë:
“Nuk ka përparësi arabi ndaj joarabit, as
i bardhi ndaj të ziut, por sipas masës së fri-
kës ndaj Zotit.” ix

Sa për ilustrim do të cekim shembullin
e shkurtër të arrestimit të zezakëve në Ame-
rikë e në Afrikë Jugore vetëm nga shkaku
se janë të zinj.

Kurani para 14 shekujve e vuri në rend
të ditës zhdukjen e ndarjes ndër njerëz,
prandaj edhe i thirri të gjithë me një emër:
“O ju njerëz.” Kombeve të Bashkuara u ra
në sy nevoja e zbatimit të parimeve të Ku-
ranit vetëm në shekullin XX, respektivisht
më 10 dhjetor 1948, kur për herë të parë
nxorën shpalljen sipas së cilës garantohet
liria, e drejta për jetë dhe barazia e të gji-
thëve.x

Buhariu transmeton se Ebu Dherri dhe
Bilall Habeshiu (ishin prej të parëve që e
kishin pranuar Islamin) janë zënë mes vete
dhe e kanë ofenduar njëri-tjetrin. Në atë
gjendje hidhërimi, Ebu Dherri i thotë Bilal-
lit: “O biri i zezakes!” Kur Bilalli u ankua
te Pejgamberi (a. s.) për këtë ofendim, ai i
thotë Ebu Dherrit: “A e turpërove me nënën
e tij? Ende ka në ty ndikim të periudhës së
xhahilijetit (injorancës)!”

E gjithë kjo është rezultat i faktit se
Islami e trajton tërë gjininë njerëzore si një
familje dhe armiqësia kundër një anëtari të
saj konsiderohet armiqësi kundër tërë gji-
nisë njerëzore. 

Krimi është edhe më serioz kur ka të
bëjë me të vrarin që beson në Zot. Allahu
(xh. sh.) thotë:

“Kush e mbyt një besimtar me qëllim,
dënimi i tij është xhehenemi, në të cilin do
të jetë përgjithmonë. Allahu është i hidhë-
ruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe i ka për-
gatitur dënim të madh.”xi

Allahu (xh. sh.) gjithashtu thotë:
“Mos e mbytni njeriun, sepse mbytjen

e tij e ndaloi Allahu.”xii

Pejgamberi (a. s.) gjithashtu thotë: “Be-
simtari vazhdon të jetë brenda sferës së
fesë përderisa nuk derdh ndonjë gjak të
ndaluar.”xiii

Islami është fe e paqes, urdhëron për
paqe dhe qëndron larg çdo fanatizmi, ra-
cizmi dhe padrejtësie në emër të naciona-
lizmit. Thirrja e tij është thirrje universale
për tërë llojin njerëzor. Islami i trajton të gji-
thë njerëzit njësoj, duke u bazuar në pari-
min se të gjithë janë njerëz dhe se njeriu
duhet të respektohet, nuk duhet të derdhet
gjaku i tij dhe se ai ka të drejtën e jetesës,

pavarësisht se cilës fe, cilit fis, komb apo
racë i takon. Për trajtimin e të gjithë nje-
rëzve njësoj, më së miri na mëson Pejgam-
beri (a. s.) në një rast kur ai ishte ulur me
shokët e tij dhe para tyre kaloi një kufomë
e një hebreu, ndërsa Pejgamberi (a. s.) u
ngrit në këmbë dhe derisa kaloi kufoma, ai
dhe shokët e tij nuk u ulën. Shokët e tij e
pyetën për gjestin e tij, se cili ishte shkaku
që i dërguari i Allahut u ngrit për kufomën
e hebreut? I Dërguari (a. s.) u përgjigj duke
thënë: “Se ai ishte shpirt njeriu”; edhe pse
ishte hebre, ai duhet të respektohet si shpirt
njeriu.xiv

Islami lufton kundër tiranisë, i mbështet
të shtypurit, cilitdo popull, race apo feje që
t`u përkasin ata. Pejgamberi (a. s.) e kuj-
tonte pjesëmarrjen e tij në një aleancë, në
mbështetje të të shtypurve dhe në vënien në
vend të të drejtave të tyre, në të cilën ai ki-
shte marrë pjesë në kohën e injorancës,
duke thënë: “Unë në periudhën para Isla-
mit jam ftuar në një aleancë në mbështetje
të të shtypurve dhe në luftë kundër agre-
sionit. Tani, në kohën e Islamit, sikur të
isha ftuar në një aleancë të tillë, do të isha
përgjigjur.”xv

Në “Deklaratën islame për të drejtat e
njeriut” këto të drejta i ka vënë Krijuesi - i
Lartësuar qoftë Ai, për të cilën askush nuk
ka të drejtë që t`i ndryshojë, ose t`i cenojë.
Ndër ato të drejta, të cilat i proklamohen
botës, është edhe kjo:

Jeta e njeriut është e shenjtë dhe e pa-
cenueshme dhe duhet bërë çdo përpjekje
për ta mbrojtur atë. Në veçanti, askush nuk
duhet të jetë i ekspozuar ndaj dëmtimit apo
vdekjes, përveçse nën autoritetin e Ligjit
islam.xvi

(Fragment nga libri “Mbytja-vrasja e
njeriut në Islam”,Kumanovë, 2015, shty-
pur nga Furkan ISM-Shkup. “Hënës së
Re” për botim i ka ardhur nga autori.
Autori ka qenë Imam në Prishtinë, në
Veles etj. Aktualisht është në Zvicër, për
Xhaminë Grenchen SO të së cilës në pro-
ces botimi ka një monografi.)

i El  Fatiha, 1.
ii Transmeton Ibn Maxhe.
iii El  Huxhurat, 13.
iv Dituria Islame, nr. 190, fq. 20.
v Musned “El - Imam Ahmed” v. 12, fq. 226. 
vi Risalet el - xhihad, nr. 61, 1987, fq. 69. 
vii Sherif Ahmeti “Komente dhe mendime

islame”, Prishtinë, 1995, fq. 270.
viii El  Bekare, 208.
ix Risalet el - xhihad, vep. cit. fq. 69.
x Sherif Ahmeti, vep. cit. fq. 101.
xi En  Nisa, 93. 
xii El  En’am, 151. 
xiii Transmeton Buhariu.
xiv Salih bin Husejn el-Ajid, “Të drejtat e jomy-

slimanëve në shtetin islam”, Shkup,  2005,
fq, 21.

xv Ajni Sinani, “Islami ligj, kulturë dhe qytetë-
rim”, Prishtinë, 2007, fq. 283.

xvi Ajni Sinani, vep. cit. fq. 126.

Përsiatje me kriterin e arsyes

MËSIMET TEOLOGJIKE-FILOZOFIKE TË SHKOLLËS MU’TEZILITE (1)

Mu’tezilët arritën që mësimet e tyre, gjatë sundimit të kalifëve abasidë Memunit dhe
Mutesimit, t’i prezantojnë si mësime zyrtare të bashkësisë islame. Nuk bëhet fjalë për

racionalizëm të pastër, por për një lloj racionalizmi që fillon nga e vërteta e zbuluar, në të
cilën duhet të depërtohet me anë të intelektit dhe e njëjta të mbrohet ose të

argumentohet kur vjen në kontakt me traditat tjera intelektuale. 
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mbi lirinë dhe përgjegjësinë e njeriut.
Prandaj, punimi ynë ka të bëjë me këto tri
mësime, që prezantojnë bazën për të gji-
tha mësimet e tjera mu’tezilite.

QASJE RACIONALE NDAJ ÇËSHTJEVE
DOGMATIKE

Paraqitja e shkollës mu’tezilite përkon
me kontaktet e para të kulturës islame dhe
të helenizmit. Tradita heleniste për mysli-
manët ishte shumë atraktive, sepse bëhet
fjalë për racionalizmin universal ndaj të
cilit nuk ishin indiferente as dy traditat e
mëparshme religjioze: ajo hebraike dhe
krishtere. Andaj, si mund të jesh indife-
rent, pyesin mu’tezilët, kur bëhet fjalë për
një qëndrim pozitiv ndaj arsyes, i cili
mund të arsyetohet dhe të mbështetet nga
një numër i madh i ajeteve kuranore, të
cilat, pikërisht, bëjnë thirrje për të men-
duar, arsyetuar, vëzhguar dhe reflektuar?
Të jesh i talentuar me të menduarit, në
fakt, të shfrytëzohet arsyeja me të gjitha
predispozitat e njeriut, me të vërtetë është
begati hyjnore. Mu’tezilët në këtë drejtim,
po ndërmarrin një hap revolucionar, që
nuk ishte i njohur deri në kohën e tyre:
drita e arsyes duhet të bjerë mbi dogmat
religjioze, të përsiaten dhe të kontrollohen
ato me kriterin e arsyes, në mënyrë që të
bëhen të pranueshëm dhe kështu të fitojnë
kuptimin e përgjithshëm. Me një veprim
të këtillë, thuhet në argumentin e tyre,
asgjë nuk humbet nga substancialiteti i
tyre. Pra, nuk bëhet fjalë për racionalizëm
të pastër, por për një lloj racionalizmi që
fillon nga e vërteta e zbuluar, në të cilën
duhet të depërtohet me anë të intelektit
dhe e njëjta të mbrohet ose të argumento-
het kur vjen në kontakt me traditat tjera
intelektuale. Kjo "ndërmarrje heroike",
siç e karakterizojnë disa studiues (shih:
Gardet & Anawati 1968: 25–35) nuk
kalon aq thjeshtë. Sa më i fortë të jetë ra-
cionalizmi, aq më e fortë është edhe rezi-
stenca e teologëve të orientuar
tradicionalisht. Por, megjithatë, mu’tezi-
lët arritën që mësimet e tyre, gjatë sundi-
mit të kalifëve abasidë Memunit dhe
Mutesimit, t’i prezantojnë si mësime zyr-
tare të bashkësisë islame.

Përballja tashmë me traditën intelek-
tuale dhe religjioze - helenistike, hebraike
dhe të krishterë - i hap mundësi mendimit
teologjik tradicional islam (ilm el-kalam)
të marrë pamje tjetër nga ajo e deritani-
shmja. Lënda i diskutimit të kësaj shkence
tradicionale islame më pas e mori formën
filozofike, sepse këtë e kërkonin rrethanat
e sapokrijuara në Irak dhe në Siri, ku ta-
shmë ishte e pranishme shkenca dhe me-
tafizika greke. Jeta kërkon të hapet ndaj
gjërave të panjohura, që vijnë, ndaj asaj

që kërkojnë nevojat teorike dhe praktike
të një shoqërie, për të cilën u formua aka-
demi e veçantë në Bagdad, e quajtur Bajt
al-hikmah (Pallati i urtësisë),  ku përkthe-
hen traktet mjekësore, astronomike, ma-
tematikore, logjike dhe metafizike nga
gjuha e lashtë greke dhe gjuha e lashtë si-
riane në arabisht. Këtu u zhvilluan edhe
debatet e teologëve islamë me ata të kri-
shterë dhe hebrenj, kërkesat e të cilëve
duhej të përmbusheshin, jo vetëm për të
mbrojtur mësimet islame, por edhe për t'i
përhapur ato, kështu që, thjesht, nuk
mund të qëndronin të verbër ndaj urtësisë
së teologëve hebrenj dhe të krishterë. Tra-
dita helenistike ende ishte gjallë në
Xhundi-Shapurin e lashtë dhe në disa
qendra të tjera, ku hasim një kulturë të
lartë intelektuale. Kësaj duhej bërë ballë
dhe, në një farë mënyre, të mbijetohej në
aspektin intelektual nëpër të gjitha këto
sfida, në një vorbull debatesh teologjike,
e kjo ishte e pamundur, sipas mu’tezilëve,
pa i përgjithësuar dhe afirmuar gjërat ose,
në këtë rast, çështjet dogmatike.

Prandaj, mu’tezilët edhe më tepër e
ushqejnë dhe e forcojnë kureshtjen e tyre
racionale, e sidomos ndaj urtësisë. Ata
nuk hezitojnë aspak të thërrasin në
ndihmë disa teori nga filozofia greke për
të shpjeguar konceptin e krijimit, për të
thelluar mësimin e shpirtit në raport me
trupin dhe për të argumentuar relacionin
midis njësë dhe shumësisë, por, pa u lar-
guar nga mësimet islame. Ata debatojnë
për të dy temat për të cilat deri atëherë
nuk ishte debatuar në Islam në një mënyrë
sistematike, e kjo është liria e njeriut dhe
përgjegjësia e tij për veprat e bëra. Kësaj

i shtojnë edhe dy çështje të tjera tematike
me të cilat ata njihen, dhe të cilat zvarri-
ten gjatë gjithë debatit të tyre: mësimi për
njënë e Zotit dhe për drejtësinë, për arsye
se edhe vetë quhen "përfaqësues të njësë
dhe të drejtësisë" (ahl at-tevhid va al-adl).
Me fjalë të tjera, liria dhe përgjegjësia e
njeriut janë të lidhura organikisht me kon-
ceptin e drejtësisë së Zotit, të cilën ata e
thellojnë në mënyrë të pabarabartë kon-
vencionale të të kuptuarit në traditën
islame deri në kohën e tyre.

JO NJË MENDIMTAR; DISA
MENDIMTARË

Së pari, t’i hedhim një sy termit
mu’tezile, sipas të cilit ata e morën emrin.
Bëhet fjalë për një grup mendimtarësh, e
jo për një mendimtar, themelues të një
shkolle me të drejtë ekskluzive për një gjë
të tillë. Këtu nuk hasim një autoritet të
cilin të tjerët duhet ta ndjekin me fanati-
zëm. Pothuajse të gjitha shkollat e tjera
teologjike janë emëruar sipas themeluesit
të ndonjë shkolle, kurse shkolla mu’tezi-
lite që nga fillimi dallon prej tyre, jo
vetëm sipas mësimit të saj, por edhe sipas
karakterit të saj formues të traditës teo-
logjike. Edhe pse fillimi i kësaj tradite li-
dhet me Vasil ibn Atain, ose ndoshta Ibn
Huzejlin, për ithtarët e kësaj shkolle kjo
nuk luan ndonjë rol të veçantë. Ata janë
të orientuar në mënyrë mjaft kritike jo
vetëm ndaj traditës, por edhe ndaj njëri-
tjetrit. Shpirti kritik nuk i lejon që nxënësi,
për shembull, të ndjekë mësuesin në më-
nyrë të përkryer, ose djali babën ose dikë
tjetër nga rrethi i tij, nëse ata, natyrisht,

merren me problematikën teologjike ose
filozofike. Qëndrimet e Ebu Hashimit dal-
lojnë dukshëm nga qëndrimet e babait të
tij, Xhubait, ose qëndrimet e Allafit nga
nipi i tij Nazzami. Shahrestani përmend
më shumë emra të mu’tezilëve, të cilët
formuan shkollat e tyre brenda traditës që
kishin. Rritja e numrit të këtyre shkollave
ishte rezultat i hapjes së mu’tezilëve ndaj
mendimit të lirë.

Ja, pra, që në fillim, ata e tregojnë
edhe metodologjikisht mendimin e tyre të
lirë. Këtë shkollë e përbën një numër i
madh mendimtarësh që marrin pjesë në
diskutimin e shumë çështjeve që ishin në
fokus të interesit në kohën e tyre. Fjalën
mu’tezile ata e pranojnë në të dy kuptimet
e saj fillestare: si ata që u dalluan nga tra-
dicionalistët (në lidhje me çështjet e cak-
tuara teologjike ose dogmatike) dhe si
grup elitar që nuk dëshirojnë të identifi-
kohen me të tjerët. Për ata nuk është aspak
me rëndësi se kush çka mendon për ta, por
atyre iu intereson se sa ata kanë depërtuar
në mendim dhe në racionalizëm, me çka e
ushqejnë kritikën, kërshërinë dhe mendi-
min e tyre të lirë. Përfaqësuesit e parë të
kësaj shkolle u paraqitën në Basra dhe në
Kufë dhe ata vepruan gjatë sundimit të
Abasidëve dhe të Buvejhidëve. E gjithë
kjo ndodhi në shekullin e tetë, në fakt, në
shekullin e dytë pas shpërnguljes së pej-
gamberit Muhamed (a. s.) nga Meka në
Medinë, e që është edhe fillimi i kalenda-
rit mysliman.

Pikëpamjet e përfaqësuesve të kësaj
shkolle dallojnë nga një mendimtar te tje-
tri dhe është e pamundshme të unifikohen
në një këndvështrim të saktë teologjik,
mbi të cilin do të zhvillohej një traditë
krejtësisht e harmonizuar në mënyrë inte-
lektuale. Këtë nuk e lejon shpirti i tyre i
lirë dhe kritik. Ata nuk e ndjekin fjalë për
fjalë as traditën e lashtë intelektuale
greke; megjithatë, nuk mund të thuhet se
ata nuk janë të motivuar prej saj, e sido-
mos kur bëhet fjalë për argumentet racio-
nale.

Megjithatë, për të qenë dikush përfa-
qësues i kësaj shkolle, duhet të ketë para-
sysh disa çështje të qarta. Këto çështje
mund të jenë lëndë diskutimi me të cilat,
natyrisht, do të dalloheshin pjesëtarët e
mendimit mu’tezilit nga të tjerët. Me fjalë
të tjera, ata duhet t'i pranojnë këto lëndë si
mësime fillestare, e vetëm atëherë kush
dëshiron, me dëshirën e vet, le të merret
me atë për të cilën shpirti i tij ka prirje pa
kurrfarë kufizimesh. Projekti i tyre para-
sheh që të diskutohet në mënyra të ndry-
shme edhe për këto çështje. Ato përfshijnë
pesë teza që kanë kuptim metafizik, etik
dhe eskatologjik, e ato janë:

- mësimi mbi njënë e esencës dhe të
cilësive të Zotit;

- mësimi mbi drejtësinë e Zotit;
- mësimi mbi thirrjen në të mirë dhe

ndalimin e së keqes;
- mësimi mbi statusin neutral të më-

katarit të madh midis besimtarit dhe jobe-
simtarit; dhe

- mësimi mbi shpërblimin dhe ndë-
shkimin në botën e ardhshme.

Në tezën e parë, ata mbrojnë tran-
scendencën absolute (tanzih) të Zotit, mo-
hojnë cilësitë e Tij dhe në këtë mënyrë e
eliminojnë nga Zoti çdo përmbajtje që
nuk është e denjë për esencën e Tij. Kon-
cepti i teuhidit, pa dyshim, është i lidhur
organikisht edhe me çështjet e tjera të de-
batit të tyre. Mu’tezilët mbrojnë tezën se
njeriu është qenie e lirë dhe për këtë arsye
disa prej tyre quhen edhe kaderitë, të cilët
përjashtojnë çdo gjurmë hyjnore në ve-
primet e njeriut. Këtu lind pyetja e për-
gjegjësisë së njeriut nëse vullneti i Zotit
ka një pjesë në veprimet e njeriut. Thirrja
në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është
imperativ kuranor, në të cilin do të duhej
të mbështeten bartësit e pushtetit, e qël-
limi i kësaj është afirmimi i vlerave etike
prej të cilave varet vetëdija morale dhe
zhvillimi shpirtëror i bashkësisë. Është
shumë e rreptë shpallja e kryerësit të më-
kati të madh për një jobesimtar dhe këtë
duhet lënë vullnetit të Zotit dhe raporteve
të brendshme të njeriut ndaj Zotit. 

Qëllimi është që njeriu të mos humbet
kurrë shpresën dhe të mos iu ekspozohet
sanksioneve në këtë botë për shkak të më-
katit që ka bërë. Ky urdhër ka të bëjë me
ato veprime që nuk janë në përputhje me
parimet morale, e nuk ka të bëjë me ve-
primet në kundërshtim me të mirën e për-
gjithshme në bashkësi, të cilat shkaktojnë
çrregullime dhe keqbërje, të ndaluara me
fjalët kuranore an-nahju an al-munkar. 

VDEKJA NUK NËNKUPTON
MBARIMIN

Është e qartë se në mesin e mu’tezi-
lëve ka pasur murxhitë, të cilët gjykimin
mbi sjelljen e njerëzve ia lënë Zotit dhe
drejtësisë së Tij, dhe se do të ketë shpër-
blime dhe dënime në botën e ardhshme -
për këtë nuk ka kurrfarë dyshimi. Ky ur-
dhër kuranor tregon për këtë në vijim: me
vdekjen e njeriut nuk mbaron fati i tij në
këtë botë. Vdekja nuk nënkupton mbari-
min, sikur asgjë nuk ka ndodhur në këtë
botë dhe se çdo gjë në të është e pakup-
timtë dhe se vetë bota është e kotë. Të gji-
tha religjionet, po edhe Islami, nuk e
shpërfillin këtë supozim eskatologjik, i

cili është përbërësi kryesor i strukturës
dogmatike të Islamit. Prandaj mu’tezilët,
jo pa arsye, debatojnë edhe për fatin e nje-
riut në botën tjetër. Jo vetëm njeriu, por
edhe bota si e tillë, është e orientuar drejt
qëllimit të saj që e ka paraparë providenca
e Zotit, ose akti krijues i Zotit.

Prej disa formulave të këtilla mund të
vërejmë se mu’tezilët sjellin frymë racio-
nale në të gjithë atë që është lëndë e di-
skursit të tyre teologjik. Bëhet fjalë për
konceptet e rëndësishme dinamike, me
ndihmën e të cilave jo vetëm që e drej-
tojnë ummetin islam drejt racionales, por
në të njëjtën kohë edhe i mbrojnë mësi-
met islame nga maniheizmi, gnosticizmi
dhe materializmi (natyralizmi).

Drafti i diskutimit që ata e ngritën
është i natyrës formale dhe nuk ka kur-
rfarë roli normativ. Pra, nuk bëhet fjalë
për ndjekjen e një qëndrimi të unifikuar
për të gjitha këto çështje. Për çdonjërën
prej këtyre çështjeve, pikëpamjet e
mu’tezilëve dallojnë dukshëm. Kjo flet
edhe për një fakt tjetër të pamohueshëm:
mu’tezilët nuk ishin shkollë thjesht teo-
logjike në kuptimin konvencional të fja-
lës.

Megjithatë, edhe përveç asaj që ata e
ngritën lirinë e mendimit në shkallën e
shenjtërisë, disa prej mu’tezilëve nuk u
treguan aq të lirë në mendime siç dukej në
shikim të parë, e sidomos kur ata e rrëm-
byen pushtetin. Disa prej tyre ishin shumë
të afërt të kalifit Me’mun (Watt 1985: 48);
kur disa hanbelitë u hodhën në pamëshirë,
u konsideruan reaksionarë dhe destruktivë
për jetën e bashkësisë. Edhe vetë Ibn Han-
beli u kamxhikua dhe e burgos me urdhër
të kalifit. Për çdo gjë mund të mendohej
lirshëm, por për mënyrën e mendimit tra-
dicional nuk kishte vend në jetën publike.

Çështjet e përmendura tematike me të
cilat ata e dredhuan diskutimin e tyre, gji-
thashtu tregojnë se diskursi abstrakt në
mendimin teologjik islam, në fakt, në
ilmul-kelam, pikërisht fillon me mësimin
e kësaj shkolle. Mu’tezilët i veshën disa
çështje me formën racionale, atyre u inte-
resonin argumentet dhe e gjithë përpjekja
e tyre u përqendrua në këtë drejtim. Pran-
daj, periudha formuese e teologjisë filo-
zofike ose spekulative në Islam fillon prej
tyre. E tani do t'i skicojmë mësimet e tyre
në tri pika: mësimi mbi njënë dhe tran-
scendencën e Zotit, mësimi mbi krijimin
e botës, pastaj mbi lirinë e njeriut, ku
vijnë në shprehje vështrimet e tyre meta-
fizike, kozmologjike dhe etike.

(Autori është profesor në Fakultetin
e Shkencave Islame në Shkup;

përktheu: Hamdi Ilazi)
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Shkruan: Nehat Ismaili 
(Enkas për HeR)

Hafëz Refik Ajeti ishte njëri ndër gjenitë
më të mëdhenj të Kuranit fisnik në Maqedo-
ninë e Veriut në fund të shekulli XX dhe në
fillim të shekullit XXI.  “I lindur në fshatin
Likovë, më datë 13.11.1930 dhe aty mbaroi
shkollën fillore. Kishte shumë dëshirë qysh
si i vogël të bëhej hafëz i Kuranit fisnik dhe
vendosi që mësimet e para të hifzit t’i marrë
nga hoxhë Besim Abazi nga fshati Hotël. Pas
një kohe ndoqi mësimet edhe te hoxha i fsha-
tit Opajë, Ibrahim ef. Latifi dhe aty arriti të
përfundojë memorizimin e Kuranit fisnik.

Për të përforcuar edhe më tepër memorizi-
min e Kuranit fisnik, ndoqi mësimet te hfz.
Aziz Fetahu, i cili atë kohë ishte myfti i
Shkupit, por që kishte hapur një mejtep në
fshatin Likovë. Dëshira e flaktë e tij për të
vazhduar shkollimin e shtyu që të shkojë deri
në Prishtinë, te myderrizi i njohur ndër
shqiptarët Hasan Nahi, i cili ishte atëkohë
profesor në medresenë “Alauddin”. Aty
hafëz Refiki i ndoqi mësimet për tre vite me
radhë, duke mësuar texhvidin e Kuranit fi-
snik. Në vitin 1967, pas një operacioni të
syve, e humbi shikimin dhe prej asaj kohe
deri në vdekjen e tij nuk ka mundur të shohë
me sytë e tij.” (Enver Zekiri, Dëshmi Kohe,

trishtim, dhimbje, fatkeqësi,
madje edhe një gërvishtje të
një gjembi që i bie myslimanit,
Allahu i shlyen atij pjesë nga
mëkatet e tij!” (Buhariu dhe
Muslimi) 

VETË FUQIA E DURIMIT
ËSHTË DHUNTI E ZOTIT

Të qëndruarit stoik, ballë-
hapur, përballë tyre (të këqi-
jave),  tregon se e ke kuptuar
se ti je i rëndësishëm tek i
madhi Zot, sepse njeriu spro-
vohet në bazë të fuqisë së ima-
nit të tij; po ashtu shpërblehet
nga ana e të madhit Zot, duke
ia falur mëkatet dhe duke e
ngritur të nivele të larta në
Xhenet.  Por, është për të ar-
dhur keq se ka shumë njerëz të
cilët frytet e këtij durimi i
humbin qysh në këtë botë,
duke e shfaqur veten të fortë
(‘unë kam kaluar shumë
sprova’) dhe harron se edhe
vetë fuqia e durimit është
dhunti e Zotit.  

Po ashtu, edhe nëse spro-
vohemi në jetë, të mos har-
rojmë se janë sprovuar edhe
pejgamberët. Nuk ka pasur
asnjë të Dërguar në këtë glob e
që nuk është sprovuar. Për
përballimin e vështirësive apo
problemeve, thjesht, i kanë
forcuar personalitetet e tyre në
heshtje, ndërsa me zë të lartë
dhe me gjymtyrë të pastra e
kanë falënderuar dhe madhë-
ruar Zotin e plotfuqishëm. 

Prandaj, në asnjë mënyrë
të mos e bëjmë viktimën nëse
jemi të përfshirë në sprova të
kësaj bote,  por thjesht të
hyjmë tërësisht në ISLAM, në
çdo pikëpamje. Duke qenë
pjesëmarrës sikurse kontri-
buon njeriu në shtëpinë e tij,
ashtu duhet ta japë mundin,
djersën dhe sakrificën për rru-
gën e suksesit.  Kjo rrugë e dë-
shiron njeriun punëtor, duke
bërë zhurmë me vepra, pa e
bërë në asnjë mënyrë zhur-
muesin e rrugës, me fjalë.
Prandaj, puno dhe bëj durim
nëse dëshiron sukses.

(Autori është Imam në
Xhaminë e fshatit Grupçin,

Tetovë)

Shkruan: Bajram Ferati
(Enkas për HeR)

Virtyti është prirje dhe forcë e
brendshme që ka njeriu për të
bërë punë të mira; është vetia më

e mirë që ka ai, sepse është cilësi e lartë
morale e njeriut dhe është pastërti e për-
sosuri morale. Duhet ditur se puna më e
mirë që mund ta bësh është: të vëresh
dëmin që po bëhet ndaj vetes dhe kujtdo
tjetër.

Jemi dëshmitar të kësaj epoke ku je-
tojmë në këtë planet përafërsisht me mbi
7 miliardë njerëz; miliarda shpirtra, ën-
drra, dëshira, bindje, nivele, karaktere,
krijesa dhe me shumë dukuri të ndry-
shme natyrore: zjarre, tërmete, shira dhe
vërshime, vullkane, erëra apo furtuna të
fuqishme    etj. 

Në fakt, çdo njeri e përbën një botë
më vete, me dëshira, me ide, me ndjenja
dhe me sjellje e veprime, të ndryshme
nga çdo individ tjetër. Shtatë miliardë
botë të ndryshme, shtatë miliardë dëshira
në ditë!  Edhe kur zemërohemi me veten,
më vonë e gjejmë një dritë në fund të tu-
nelit, apo një rrugicë, dhe fillojmë të bu-
zëqeshim.  Kjo vazhdon pastaj në
kontakt edhe me tjetrin. 

Po ashtu, dëshira, lumturia apo gë-
zimi im shumëkujt edhe mund t’ia prish
rehatinë. Jeta në planetin Tokë është e
programuar – një “ndeshje me veten” për
individin, ashtu edhe për mbarë njerëzi-
min. Çdo sprovë,  e cilitdo lloj qoftë,
është e pashmangshme. Sot, në epokën e
virtualiteteve, gjithnjë në rritje e sipër
është sprova. Zoti në Kuranin fisnik e
motivon Pejgamberin (a. s.) - kupto,
edhe mbarë njerëzimin - me këto fjalë:
“E, pa dyshim se pas vështirësisë është
lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen
lehtësimi." (Kuran, 94:5-6) Muhamedi
(a. s.), ndërkaq, ka thënë: “Shembulli i
besimtarit është sikurse shembulli i kër-

cellit të bimës, të cilin e lëkund era: herë
e rrëzon dhe herë e drejton, derisa t’i
vijë fundi...” (Muslimi)

TË GJITHA SFIDAT JANË KALUESE 
I ndeshim sprovat në jetën tonë,

ndërsa numri i tyre është i madh: nga vë-
shtirësia, zullumi, uria, etja, frika, zemë-
rimet, sëmundja, vdekja, tradhtitë,
ndarjet, injorimi, humbja e pasurisë etj.
Të gjitha këto janë sfida kaluese. Por,  ka
shumë mundësi që ndonjëherë ato edhe
të përsëriten... Megjithatë, nuk kanë
thënë kot: “thëngjilli pastrohet me një
temperaturë të lartë nxehtësie”. Edhe
njeriu është i tillë, i krijuar që t’u bëjë
ballë shumë sprovave të vështira në jetën
e tij. Por, jo    përtej mundësisë, por duke
pasur gjithmonë parasysh se Zoti e di
dhe ka njohuri mbi mundësinë dhe kapa-
citetin tonë. Pavarësisht se në çfarë gjen-
dje vjen situata për t’u dorëzuar, përsëri
ne bëjmë përpjekje për t’u ringrituar dhe
assesi për t’u dorëzuar.  Duke bërë sabër,
vetëm fitojmë kohë për ta rimarrë veten.
Durimi jep që të kuptojmë se periudha e
kohës kur je duke bërë sabër,  ti në atë
moment po e teston veten dhe po e për-
gatit që me shpresë të arrish te rezultati i
duhur. 

Në këtë kontekst, Muhamedi (a. s.)
na kujton një të vërtetë të madhe kur
thotë: “Është për t’u habitur me gjen-
djen e besimtarit; çdo gjë që i ndodh atij,
shkon në favor të tij: kur e godet një rast
i gëzueshëm, ai e falënderon Zotin për
këtë mundësi dhe me këtë fiton mirësi;
por, edhe kur e godet ndonjë fatkeqësi,
ai tregohet i durueshëm dhe i qëndrue-
shëm dhe me këtë fiton përsëri mirësi.”
(Muslimi) Allahu fisnik në Kuran për
këtë të vërtetë të madhe thotë: “Ne do
t’ju sprovojmë me ndonjë frikë, me
uri, me ndonjë humbje nga pasuria e
nga jeta e edhe nga frytet, por ti për-
gëzoji durimtarët, të cilët, kur i godet

diçka e pakëndshme, thonë: ‘Ne jemi
të Allahut dhe vetëm tek Ai do të kthe-
hemi!’ Të tillët janë ata që kanë be-
kime prej Zotit të tyre dhe mëshirë
dhe të tillët janë ata të udhëzuarit.”
(Kuran, 2:155-157)

Problemi më i madh është se njerëzia
nuk po e kupton sabrin, se vetë sabri
është                   shumëdimensional,  jo
vetëm të një niveli apo drejtimi, por
kemi të atillë me sa vijon: 1.
Durim në fatkeqësi e duke mos u zemë-
ruar dhe duke mos u frikësuar, pa krijuar
panik të        panevojshëm, dhe pa e har-
ruar shpresën te Zoti.

2. Durim ndaj mirësive të Zotit, të
cilat e detyrojnë besimtarin që të falën-
derojë fillimisht Zotin dhe duke u treguar
mirënjohës ndaj Zotit, pa u treguar ko-
prrac dhe arrogant dhe mos t’i pranojmë
si të mira nga Zoti.

3.Durim ndaj obligimeve apo dety-
rimeve dhe duke u përkujdesur gji-
thmonë për ato. 4.Durim ndaj
të neveriturës apo të shëmtuarës e duke
qëndruar e duke e distancuar veten gji-
thmonë ndaj të ndaluarës. 

Muhamedi (a. s.) një ditë kaloi pranë
varrezave dhe e pa një grua duke vajtuar
mbi një varr. I tha asaj: “Kujto Zotin dhe
bëj durim!” Ajo i tha: “Largohu prej
meje! Ty nuk të ka goditur ajo që më ka
goditur mua!” Ajo nuk e njohu atë. Më
vonë i treguan asaj se ky që e këshilloi të
bënte durim ishte Muhamedi (a. s.). Ajo,
e turpëruar, shkoi te shtëpia e Pejgam-
berit (a. s.) dhe i tha: “Më fal, se nuk të
njoha!” Ai i tha: “Durimi duhet treguar
në goditjen e parë!” (Buhariu dhe Mu-
slimi) 

I tha, pra, se sevapi apo shpërblimi fi-
tohet që në momentin që të ka goditur
fatkeqësia, se pastaj nuk e ka kuptimin e
durimit. 

Pejgamberi (a. s.) po ashtu ka thënë:
“Për çdo mundim, sëmundje, pikëllim,

Njeriu sprovohet në bazë të
fuqisë së imanit të tij

VËREJTJA E LEHTË ËSHTË ME PESHË TË MADHE

Hfz. Refik Ajeti 
(1930-2010)

DY FJALË PËR MËSUESIN E HAFËZLLARËVE TË 
TROJEVE SHQIPTARE 
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Historiku i Myftinisë së Kumanovës
/1940-2011/, fq. 242).

Ndonëse ishte i verbër dhe shikimin
e kishte humbur në moshë të re, por kjo
nuk e pengoi që me shumë dinjitet t’i për-
kushtohet punës si imamit dhe prijësit
fetar në xhami me pikëpamje reformiste,
që përçonte mesazhin e humanizmit, at-
dhedashurisë, vlerave shpirtërore dhe
atyre patriotike autoktone, duke këshil-
luar njerëzit në xhami dhe mexhlise në
formë të këshillave dhe bashkëbisedimit
me njerëzit. Ai ishte armiku më i madh i
xhahilëve-siç e kishte zakon t’i quante
njerëzit e pashkolluar e kokëbosh, kështu
që në çdo ndejë dhe mexhlis ose fliste për
vlerën e arsimit dhe të edukimit, ose ki-
shte dëshirë të dëgjojë nga njerëzit e ar-
simuar. 

VLERË E CIVILIZIMIT ISLAM

Ishte njeri me shumë dinjitet dhe ka-
rakter, e donte dhe e çmonte shumë fa-
miljen, ishte përkushtuar me tërë qenien
e tij për arsimimin dhe edukimin e bre-
zave të rinj. Nuk lëshonte pe dhe nuk tre-
gonte mirëkuptim karshi situatave kur
kërkohej tjetërsimi kombëtar në emër të
bashkim-vëllazërimit dhe aty ku nëpër-
këmbej feja, xhamia dhe mësimet fetare
që zhvilloheshin në emër të «gjoja eman-
cipimit dhe integrimit». 

Ndonëse nuk arriti të shkollohej
shumë, shkaku se në moshë të re humbi
shikimin, megjithatë ai nuk u mbyll në
aspektin intelektual dhe nuk ishte fana-
tik ndaj ideve reformiste, sepse ishte
produkt i vlerave të civilizimit islam. Ai
shpeshherë gjatë ndejave dhe bisedave
fliste për Bosnjën, për organizimin e
jetës fetare, kulturore dhe shoqërore,
për kapacitetet e intelektualëve bo-
shnjakë, për xhaminë e madhe në Sara-
jevë, për çarshinë dhe për jetën brenda
rrugëve të Sarajevës. “Për njëzet vite
me radhë ka kënduar mukabele në katër
xhamitë më të mëdha të Sarajevës, edhe
atë nga viti 1970 deri në vitin 1990. Gji-
thashtu, ka kënduar mukabele në Gja-
kovë, në Novi-Pazar dhe në
vendilindjen e tij, në fshatin Likovë.”
(Po aty, fq.244)

Ai luftonte për një shoqëri në të cilën
duhet të mbretërojë drejtësia; ishte kun-
dërshtari më i madh i shtypjes intelek-
tuale, shoqërore dhe politike. Ai e
sakrifikoi jetën e tij për këtë kauzë dhe
deri në vdekje e mbarti dhe përçoi këtë
ide dhe këtë kauzë. “Pushteti i atëher-
shëm monist e kishte burgosur për këto
ide revolucionare, duke e futur në burg
një njeri i cili ishte i verbër, por gjuhën

dhe shpirtin i kishte më të mprehtë se
shpata.” (Po aty, fq.244) 

Dhe, ne e dimë se pas çdo kauze të
drejtë qëndron një njeri i palëkundshëm;
pas çdo kauze të qëndrueshme dhe të
drejtë është një popull që lufton për din-
jitetin e tij dhe kur populli lufton për din-
jitetin e tij,  kjo është më së shumti që i
frikëson armiqtë e kombit, e në krye të
tyre do të takoje hoxhallarët e gjeneratës
së vjetër si Hafëz Refik Ajeti dhe shumë
të tjerë. 

Hafëz Refik Ajeti ishte origjinali i
vetes së tij, ai ishte unik si në veshje, në
biseda dhe diskutime. Ai nuk kopjonte
askënd, sepse nuk dëshironte imitimin e
askujt. Kishte një vullnet jashtëzakonisht
të madh dhe menaxhonte për mrekulli
Xhaminë e fshatit Likovë, e sidomos
punën me nxënësit në mejtepin e xha-
misë, me gjeneratën e artë të hafëzlla-
rëve, përfshi djem dhe vajza. Me dhjetëra
hafëzllarë, djem dhe vajza, dolën nga
dora dhe kontributi i tij, të cilët shquhen
për leximin e Kuranit fisnik brenda dhe
jashtë Maqedonisë së Veriut. 

Ai e donte leximin dhe kërkonte që
çdoherë t’i lexohen libra dhe tekste; ki-
shte një vullnet të zjarrtë për të mësuar
çdoherë e më shumë, e krejt kjo ndërli-
dhej me faktin se kishte një gjendje të
përparuar mendore, e cila lidhej me të
kuptuarit e tij të thellë dhe aftësinë e për-
punimit dhe të analizimit të fakteve, in-
formacioneve dhe absorbimin e tyre.

Ishte një rebel i vërtetë ndaj zullumit,
tiranisë, gënjeshtrës dhe manipulimit dhe
ai shumë lehtë dhe guximshën e përdorte
fjalën “jo”. Ai jetoi dhe vdiq për ide, nuk
kishte frikë të përballej me sfida dhe nuk
lejoi të përdorej lehtësisht nga të tjerët,
por jetoi dhe vdiq në shërbim të popullit,
të vlerave dhe në emër të Zotit. Nuk kam
takuar njeri në jetë që ka kënduar për-
mendsh Kuranin aq shumë sa e si ai. Ai
lexonte Kuran çdo ditë, por jo në mënyrë
tradicionale. Ai kërkonte që hoxhallarët
e rinj të kenë qasje tjetër ndaj Kuranit,
me mendje të gatshme, në mënyrë inte-
ligjente dhe me besnikëri të lexohet, të
kuptohet, të interpretohet dhe të jetohet
me historitë dhe rrëfimet e tij dhe të me-
ditohet rreth përmbajtjes që ka libri i
shenjtë, në mënyrë që të kuptohen ligjet
dhe fshehtësitë e Kuranit fisnik.

Ai kërkonte që hoxhallarët e rinj të
udhëtojnë në vende të ndryshme sa herë
që u jepet mundësia,  për të mësuar nga
përvojat e tjerëve, të përzihen me njerëz
kur i takojnë, të diskutojnë dhe të para-
qesin mendimet e tyre me guxim, të mos
turpërohen kur flasin dhe të thonë gjënë e
duhur në vendin dhe në kohën e duhur. 

“HUMBJA TË SHNDËRROHET NË
FITORE”

Ai kërkonte që humbja të shndërrohet
në fitore, siç e dëshmoi praktikisht - duke
e shndërruar humbjen e syve në fitore.
Betohem në Zot, që asnjëherë nuk e kam
dëgjuar të jetë ankuar për humbjen e
syve. Shpeshherë e me ofshamë, duke
tundur kokën, bëhej nervoz kur dëgjonte
sesi njerëzit ankohen e qahen për gjëra të
kota e të parëndësishme; kjo e irritonte
tejmase. “Kur qan  në emër të Zotit, është
adhurim; ndërsa të qash për dynjallëk,
është mjerim” - thoshte Hafëz Refik
Ajeti, rahmet i pastë shpirti. Ai kërkonte
nga brezat e rinj të shikojnë të ardhmen e
të mos jetojnë me lavdinë e së kaluarës,
sepse e kaluara ka përfunduar dhe ajo
faqe është mbyllur njëherë e përgji-
thmonë dhe çdoherë duhet të hapet një
faqe e re, një perspektivë, sepse gjërat
ndryshojnë - thoshte i ndjeri. 

Hafëz Refik Ajeti jetoi me Zotin dhe
për Zotin, lutej vazhdimisht që Zoti të be-
kojë jetën e tij dhe që vdekjen e tij ta bëjë
një dëshmi në emër të Zotit. 

Ai planifikoi dhe veproi për të ar-
dhmen e fesë, të vlerave shpirtërore dhe
intelektuale, duke nxjerrë një numër të
madh nxënësish që memorizuan Kuranin
fisnik, djem dhe vajza. Ndër më të shqua-
rit dhe më të njohurit në botën shqiptare
dhe më gjerë, dy emblemat dhe gjenitë e
Kuranit fisnik - hafëz Aziz Halilin dhe
djalin e tij, hfz. dr. Bajram Ajetin, të cilët
janë pjesë e jurisë për garat ndërkombë-
tare të memorizimit të Kuranit fisnik si
komision vlerësues, dhe shumë nxënës të
tjerë, mes tjerash edhe bashkëshorten
time, hfz.Nakie Fetahu-Ismaili. 

Jetoi në shërbim të të tjerëve; nuk
ishte egoist; e fliste atë që ishte në dobi të
të tjerëve dhe shpirtin ia dorëzoi Allahut
me shumë dinjitet dhe besim më 18 mars
2010.

Kam pasur nderin dhe kënaqësinë që
nga viti 2001 deri në vdekjen e tij ta vizi-
toj pothuajse shtatë tetë-herë brenda vitit,
por shumë sinqerisht kishte një mikpritje
të ngrohtë, shumë i këndshëm dhe ishte
shumë bujar. Asnjëherë nuk mërzitej kur
në shtëpinë e tij trokiste mysafiri. Është
privilegj dhe nder për mua të shkruaj disa
rreshta për këtë njeri kaq madhështor.
Teksa shkruaj, s’më hiqet mendsh zëri i
tij - kënaqësia më e madhe e bashkëbise-
dimit me të. 

Allahu ia bëftë varrin një kopsht prej
kopshteve të Xhenetit dhe në botën tjetër
qoftë në shoqëri të profetëve, të njerëzve
të sinqertë, të devotshëm e të mirë!

Aarburg (Zvicër), 2021

Më 6 nëntor, 2021, në moshën 51-
vjeçare, ka ndërruar jetë akade-
mik Muamer Zukorliq. Ka qenë

Myfti i Bashkësisë Islame të Serbisë, poli-
tikan dhe studiues serioz, i cili e promo-
vonte teorinë e prejardhjes së përbashkët
ilire të shqiptarëve dhe të boshnjakëve. Ka
qenë disa herë deputet në Kuvendin e Ser-
bisë dhe kritik i ashpër i politikës serbe.
Nga viti 2020 ka qenë Nënkryetar i Ku-
vendit të Serbisë. Zukorliq ka luajtur rol të
rëndësishëm dhe ka ushtruar ndikim të
madh te popullata e Sanxhakut, njofton ga-
zetari Daut Dauti (Kosovë). 

Nga Baki Shala, ndërkaq, kemi këtë
njoftim: „Fakt është se edhe nëna ime vjen
nga Shkreli; e ka prejardhjen nga veriu i
Shqipërisë, sikurse dhe fisi i babës që është
diku nga Gucia, ndaj nuk e shmang e nuk
e përjashtoj dot që të kem prejardhje shqip-
tare!“, citohet të ketë thënë i ndjeri Mua-
mer Zukorliq.

S’ka dyshim se me largimin nga kjo
botë e Muamer ef. Zukorliqit, mbaron një
periudhë e ndjeshme politike dhe nacionale
e Sanxhakut, vlerësojnë mediat boshnjake.
Akademiku Muamer ef. Zukorliq ishte një
orator i shquar, politikan i arsimuar, i ditur,
i ndershëm. Respektohej edhe prej kun-
dërshtarëve të tij pikërisht për shkak të per-
sonalitetit që kishte dhe për shkak të

diapazonit të gjerë të diturisë.  Është i lin-
dur më 15 shkurt 1970 në Orlje afër Tuti-
nit. Shkollën fillore e kreu në fshatin
Ribariq të komunës së Tutinit dhe Medre-
senë Gazi Husrev-beg në Sarajevë, pas së
cilës shkoi në shërbimin ushtarak. Më pa-
staj u regjistrua në Fakultetin Islam, De-
partamenti i të Drejtës së Sheriatit, në
Konstandin (Algjeri), dhe u diplomua në
vitin 1993, para se të bëhej profesor në Me-
dresenë në Novi Pazar nga viti i ri shkollor.
Pas diplomimit Zukorliq shkoi në Liban,
ku kreu studimet pasuniversitare. Ai u
zgjodh Kryetar i parë i Meshihatit të Ba-
shkësisë Islame të Sanxhakut në të njëjtin
vit me themelimin e tij, për të qenë në atë
detyrë deri në fillim të vitit 2016, kur e
ngriu pozitën për shkak të hyrjes në poli-
tikë. Krahas funksionit të Kryetarit të Me-
shihatit, Muamer Zukorliq ishte edhe
kryemyfti i Bashkësisë Islame të Serbisë
dhe kryetar i Universitetit Ndërkombëtar
në Novi Pazar. 

Boshnjakët në Sanxhak e në Bosnjë
përcollën për në Botën e Përhershme dy
kolosë, që regjistruan gjurmë të pashlye-
shme në historinë bashkëkohore islame në
Ballkan: dje Myftiun Zukorliq, ndërsa sot
(7 nëntor 2021), në moshën 65-vjeçare,
dhe Hasan Çengiqin – njofton hoxhë Hua-
samedin Abazi. Hasani, thotë ai, ishte një

veprimtar i palodhshëm i kauzës islame në
ish-Jugosllavi dhe një aktivist i mbrojtjes
së të drejtave të myslimanëve në ish-siste-
min monist. Pasi e kreu Fakultetin Islam
në Sarajevë, punoi si imam në xhaminë e
njohur të Sarajevës si "Tabacki Mesdzid",
ku u dallua me organizimin e rinisë stu-
dentore dhe bashkëpunimin me elitën e in-
telektualëve boshnjakë të udhëhequr nga
Alija Izetbegoviq. Me 1983 u arrestua nga
sistemi monist jugosllav së bashku me
Izetbegoviqin dhe 12 intelektualët tjerë bo-
shnjakë dhe një shqiptar që ishte në stu-
dime në atë kohë në Sarajevë, Ismail
Bardhi nga Shkupi. Lexuesit shqiptarë e
njohin Çengiqin, pos tjerash, edhe nga libri
i tij "Temat islame", botuar nga shtëpia bo-
tuese Logos-A, Shkup, më 1993, me disa
ribotime. Allahu e mëshiroftë vëlla Hasa-
nin-ka shkruar hoxhë Husamedin Abazi. 

Hoxha Rejhan Neziri, nga Zvicra,
ndërkaq, ka shkruar: Boshnjakët në veçanti
dhe mbarë bota islame në përgjithësi kanë
humbur dy figura të larta fetare: prof.
Hasan Çengiqin dhe prof. dr. Muamer Zu-
korliqin.  Allahu i pastë mëshiruar dhe i
shpërbleftë me Xhenetin Firdeus. Familja-
rëve, miqve dhe mbarë shoqërisë – ngu-
shellime, ka thënë ai. 

Për këto dy figura kanë shkruar edhe
Benjamin Idriz dhe shumë të tjerë. 

Largohen nga kjo botë Zukorliq 
dhe Çengiq

Muamer Zukorliq (Muamer Zukorlić) Hasan Çengiq (Hasan Čengić)
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Të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do
të kthehemi:  Me dhimbje dhe pikëllim të
thellë morëm lajmin e hidhur të ndarjes
nga jeta të hoxhës, të imamit të Xhamisë
së fshatit Grushinë, hfz. Abdulmexhid ef.
Memeti, i njohur si Hafëz Avdyli, i cili
më parë, diku rreth 14 vjet, shërbeu si
imam në xhaminë e fshatit Ognjancë
"Aga Sadik", njoftojnë nga Myftinia e
Shkupit dhe nga Xhamia e Ognjancës.

Hfz. Abdulmexhidi gjithë jetën e tij e
vuri në shërbim të Islamit: ai gjatë gjithë
veprimit të tij ftoi njerëzit për në namaz
në xhaminë e fshatit Grupçin, në
Ognjancë dhe në vitet e fundit në Gru-
shinë, si hatib, imam e myezin.

Për këtë humbje të madhe, në emër të
Myftinisë së Shkupit, hoxhallarëve dhe
gjithë ulemave të Shkupit, i shprehim
ngushëllimet më të ngrohta familjes Me-
meti nga fshati Grushinë.

Lusim Allahun e madhërishëm që
Hfz. Abdulmexhidin ta shpërblejë me të
mirat e Tij të pakufishme dhe shpirtin e
tij ta bashkojë me shpirtrat e Pejgambe-
rëve, të Ulemave dhe të Dëshmorëve që
flijuan jetën në shërbim të fjalës së Alla-
hut (xh.sh.), thuhet në mesazhin e ngu-
shëllimit të Myftinisë së Shkupit.

Më 31 tetor, 2021, Myftiu i Shkupit,
dr. Qenan ef. Ismaili, ka shkruar në faqen
e vet në Facebook:  “Sot pata nderin që të
prezantoj në ceremoninë e varrimit të
rahmetli hfz. Abdulmexhidit në varrezat e
fshatit Grushinë. Ai sot u përcoll për në
banesën e fundit nga një xhemat i madh,
me pjesëmarrje të gjerë të hoxhallarëve
të kësaj ane e më gjerë, duke e lutur Al-
lahun e madhërishëm që ta falë, ta më-
shirojë dhe t’ia bëjë varrin e tij bahçe
xheneti.

Allahu e shpërbleftë me xhenet!”

Bëhet për rahmet Hafëz Avdyli 

Më 24 tetor, 2021, morëm pjesë në
varrimin e rahmetli Nasir Zendelit, vëlla
i h. Sabahudin ef. Zendeli, Myfti i Myf-
tinisë së Gostivarit, ka njoftuar Kryetari
i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. 

Dhimbje e madhe për familjen dhe
qytetarët. Pjesëmarrje masive nga gjithë
Maqedonia e Veriut: myftinjtë e Myfti-
nive, drejtorët e sektorëve të Rijasetit,
përfaqësues të subjekteve politike,
Kryetari i Kuvendit të RMV, Kryetari i
Komunës së Gostivarit, ulema islamë
dhe shumë besimtarë. Me prezencën e të
gjithëve, u dhamë ngushëllimin dhe për-
krahjen e thellë familjes Zendeli dhe
Myftiut, duke lutur Allahun fuqiplotë që
t'u japë durimin, ndërsa rahmetliut xhe-
netin e amshueshëm, ka thënë ai.

Më parë Myftinia e Gostivarit dhe
vetë Myftiu Sabahudin ef. Zendeli ki-
shin dalë me një njoftim në të cilin thu-
het:  Të Allahut jemi dhe tek Ai doemos
do të kthehemi. Me shumë dhimbje e pi-
këllim ndajmë me ju lajmin e ndërrimit
jetë të vëllait të madh të Myftiut, Nasir

Zendeli.
Neve nuk na mbetet gjë tjetër, pos t'i

nënshtrohemi caktimit të Allahut. 
Mbrëmë u bë një natë e vështirë për

të gjithë ne, kishte shkruar Arben Tara-
vari të njëjtën ditë: Nasir Zendeli nga
fshati Çegran i Gostivarit humbi jetën në
një aksident të rëndë trafiku, që ndodhi
pasditen e djeshme në afërsi të fshatit
Llaskarcë. I shpreh ngushëllimet e mia
më të sinqerta familjes Zendeli për hum-
bjen e familjarit të tyre, ka thënë ai. 

Një vdekje e papritur dhe në këtë
formë kaq të vështirë si kjo, mërzit jo
vetëm familjen, por të gjithë shoqërinë dhe
kjo u dëshmua nga pjesëmarrja masive në
faljen e namazit të xhenazes dhe përcjel-
ljen e saj, ka shkruar hoxhë Ensar Sinani.

Mikun Nasir e kam njohur persona-
lisht, ashtu si edhe i gjithë Çegrani, si
një njeri me edukatë të lartë, mikpritës
dhe gjithmonë të buzëqeshur. Allahu e
bëftë të buzëqeshë gjithmonë në xhene-
tet e tij dhe e mbuloftë me mëshirën e
Tij, ka thënë Ensar Sinani, hoxhë në
Gjermani.

Dhimbje e madhe për Nasir Zendelin 
Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthe-

hemi: Në kujtim dhe nderim të veprës së
mulla Qemal ef. Hebibit. Më 31 tetor,
2021, në moshën 84-vjeçare,  ka ndërruar
jetë mulla Qemal ef. Hebibi, Imam i më-
parshëm i Xhamisë së Re në qytetin e
Preshevës, njofton Bashkësia Islame e
Kosovës.

Mulla Qemal ef. Hebibi tërë jetën e tij
ishte në shërbim të komunitetit, të be-
simtarëve dhe të xhematit të Preshevës e
me gjerë. Ai lindi më 2.04.1937. Mësimet
mbi Islamin dhe edukimin fetar i mori te
hoxha i njohur hfz. Nexhatiu dhe një
kohë edhe te mulla Nazmiu i Rahovicës. 

Ishte i lidhur ngushtë me xhematin e
xhamisë. Mulla Qemali do tē mbahet
mend për zërin e tij të bukur dhe artiku-
limin e shkëlqyer të ligjëratave mbi Isla-
min. Gjuhën e komunikimit e kishte të
qartë. Fliste rrjedhshëm. Ishte shumë
aktiv, i gjallë dhe i pranuar në mesin e
xhematit.

Ai ka merita të veçanta për organizi-
min e jetës fetare pas rënies së sistemit
komunist. Në këtë drejtim, dha një kon-
tribut të dalluar, me një mandat të plotë,
në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Ba-

shkësisë Islame të Kosovës në Preshevë. 
84 vite jetë, 55 vite shërbim me dinji-

tet, me integritet e autoritet moral, edu-
kim, predikim e shërbim. Hoxha i
nderuar ishte babai i Muvehid ef. Hebi-
bit, teolog i dalluar me përgatitje akade-
mike islame dhe njohës i shkencave
sociale, i cili ishte larguar nga kjo botë
me lejen e Allahut të Lartësuar në mo-
shën 28-vjeçare.

Mulla Qemal ef. Hebibi u varros në
varrezat e fshatit Norçë. Në ceremoninë e
varrimit morën pjesë personalitete të
shumta nga Lugina e Preshevës dhe viset
tjera shqiptare, thuhet në njoftimin e Ba-
shkësisë Islame të Kosovës.

Ka ndërruar jetë Hafëz Daja, siç e
thirrnim. Ai ishte hoxha dhe mësuesi i
qindrave nxënësve në Luginën e Preshe-
vës, njeriu i cili i shërbeu popullit dhe
fesë islame, ka shkruar hoxhë Benjamin
Idriz.

Latif Mustafa, ndërkaq, ka shkruar:
“Një ditë, gjersa isha student filozofie,
mulla Qemali më ndali në rrugë dhe më
pyeti: ‘Latif, ti je djalë i knueshëm e po
du me ta bo ni pyetje. Populli shqiptar,
kurrë më shumë se sot nuk ka pasë njerëz

kaq të shkolluar, dhe po ashtu kurrë më
shumë se sot nuk ka pasur kaq shumë
probleme. Ku qëndron problemi?’ Pyet-
jet e tij ishin gjithmonë sfiduese dhe kri-
jonin debat të gjerë midis nesh, ashtu në
këmbë. Ç’njerëz të mirë pa kjo botë, e
ç’njerëz të mirë mori kjo tokë! Zoti e
pastë nën mëshirën e tij!”

Në kujtim të mulla Qemal ef. Hebibit

Të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do
të kthehemi:  Me dhimbje dhe pikëllim të
thellë morëm lajmin e hidhur të ndarjes
nga jeta të ish-Imamit tē Xhamisë së
Gamgamit, mulla Hamdi ef. Hoxha, thu-
het në njoftimin e Myftinisë së Tetovës.

Në emrin e BFI-Myftinia e Tetovës,
në emër të hoxhallarëve, të xhematit të
Tetovës dhe në emrin tim personal, u
shprehim ngushëllimet më të sinqerta dhe
më të thella familjes, shokëve, xhematit
dhe miqve të tij. E lusim Allahun fuqi-
plotë që rahmetliun ta shpërblejë me xhe-
net, ndërsa familjarëve t’u japë sabër,
thuhet në deklaratën e Myftiut të Myfti-
nisë së Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nesimi. 

Hoxhë Nuhi Ganija, ndërkaq, ka
shkruar: Hamdi ef. Hoxha u lind në fsha-
tin Rashçe të Shkupit dhe gjatë viteve
shtatëdhjetë punësohet si imam në Xha-
minë Gamgam, deri kur u pensionua.

E lusim të Madhin Zot që hoxhën e
nderuar ta meshirojë, duke i falur xhene-
tin, ndërsa familjarëve, hoxhallarëve të
Xhamisë, xhematit dhe miqve Allahu
(xh. sh.) t'u dhurojë sabrin dhe gajretin,
ka thënë ai.

Më 10 nëntor, 2021, i dhamë lamtu-
mirēn e fundit për në botën tjetër rahme-
tli Mulla Hamdi Hoxhës, i cili tërë jetën
ia kushtoi shpjegimit të vlerave të Isla-
mit. Në emër të BFI të RMV, përcollëm
ngushëllimet tona familjes dhe besimta-
rëve. Prezent ishte nje numër i madh i
ulemave islamë dhe i besimtarëve. Për
jetën dhe veprimtarinë e tij foli Myftiu i
Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nesimi. Allahu
i faltë xhenetin rahmetliut, ndërsa famil-
jes durimin e pashoq, ka shkruar Kryetari
i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në
faqen e vet në Facebook. 

Ndahet nga jeta 
mulla Hamdi ef. Hoxha
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Më 16 nëntor, 2021, në moshën 88-
vjeçare, ndërroi jetë poeti i madh dhe ve-
primtari turk Ahmet Sezai Karakoç. Lindi
në Diyarbakir, në juglindje të Turqisë.
Shkollimin fillor e kreu në vendlindje,
ndërsa atë të mesmë në Gaziantep. Më
pas vijoi studimet në Fakultetin e Shken-
cave Politike në Universitetin e Anka-
rasë.

Karakoç ka shkruar poezi, por edhe
“për të kuptuarit e poezisë”. Vlerësohet
se të dyjat kanë filluar pothuajse në të
njëjtën kohë. Mendimet e veta në këtë
temë ai i ka tubuar në 3 libra, të quajtur
"Shkrime nga letërsia".  Karakoç ka një
vend shumë unik në poezinë turke. Poe-
zia turke, e tij, në të vërtetë, është një
poezi metafizike për sa i përket strukturës
së saj tradicionale.

Dr. Ali Yıldız thotë: Poeti Sezai Ka-
rakoç është ai që e vuri poezinë turke në
një bazë metafizike. Karakoç e bëri këtë
në gjuhën e poezisë moderne. Ai është
një poet i cili gjithashtu e ka studiuar
mirë letërsinë perëndimore. Ai mendon
se abstraksioni në artin modern është i
përshtatshëm për ta kuptuar Islamin dhe
poezitë e tij i zhvilloi në këtë drejtim, për-
fundon Yıldız. 

Ai themeloi Diriliş Yayınları dhe re-
vistën "Diriliş" në Stamboll, në vitin
1990. Në vitin 2006 ai u vlerësua me
Çmimin e Madh të Kulturës dhe të Artit,
akorduar nga Ministria e Kulturës dhe e
Turizmit e Republikës së Turqisë. 

Sezai Karakoç ka shkruar shumë
vepra poetike, ndër të cilat vlen të për-
menden: “Mona Rosa”, Dyzet orë me Hë-
zrin, Mendime I-II, Fjalë kushtuar kohës,
Lufta e ekzistencës, Lejla dhe Mexhnuni,
Shkrime letrare dhe shumë të tjera.

Disa nga veprat e autorit Sezai Kara-
koç janë përkthyer edhe në gjuhën

shqipe: “BETIMI I GJENERATËS RI-
LINDASE” (përkthyes: Ardian Qyli,
shtëpia botuese “Fleta”, Prizren 2017, fq.
80); “MENDIME DHE KONCEPTE”
(përkthyes: Ali Pajaziti, shtëpia botuese
“Logos-A”, Shkup, 2017, fq. 72); “VE-
TËDIJA MBI KIAMETIN” (përkthyes:
Ardian Qyli, shtëpia botuese “Fleta”, Pri-
zren, 2018, fq. 138).

Po e mbyllim këtë shkrim rasti me
thënien antologjike të Sezai Karakoçit:
“Nuk mjafton të jemi vëllezër; duhet të
më bësh të qartë a je Habil, apo Kabil.”

Musanif Rufati

Lë penën poeti Sezai Karakoç
Më 27 tetor, 2021, ia dorëzoi shpirtin

Allahut (xh. sh.) hoxha ynë hfz. Nime-
tullah ef. Ejupi, ka njoftuar Myftinia e
Gostivarit.

Hafëz Nimetullah Ejupi u lind më 26
prill të vitit 1954 në fshatin Koritë të Go-
stivarit. Shkollën fillore e kreu në ven-
dlindje, ndërsa hifzin e Kuranit famëlartë
te hafëz Sefer Emini në vitin 1968. Më
1970 u regjistrua në shkollën e mesme
“Furkan” në Damask të Sirisë, ku i kreu
dy vjet, ndërsa tre vjet të tjera në qytetin
Humus, ku diplomoi në vitin 1975. Në
vitin 1976 u regjistrua në Fakultetin Fi-
lozofik, Dega e Orientalistikës në Pri-
shtinë, si student me korrespondencë. Po
në të njëjtin vit u punësua me detyrë të
imamit në fshatin Llabunisht të Strugës.

Prej vitit 1993 deri më 1997 ka qenë
Referent në Shoqatën Ilmije në Gostivar.
Pas një pauze mjekësore, mbeti i papu-
nësuar një kohë të gjatë, ndërsa në vitin
2005 e merr detyrën e imamit në fshatin
Turçan i Vogël, ku edhe e përfundoi kar-
rierën në vitin 2018, njoftojnë nga Myfti-
nia e Gostivarit.

Sot, më 27.10.2021, përcollëm për në
botën tjetër hoxhën e mirënjohur h. hfz.
Nimetullah ef. Ejupi,  i cili tërë jetën ia
kushtoi Islamit dhe shpjegimit të tij si
imam në Llabunisht, Vërtok, Turçan të
Vogël, si dhe një kohë në Myftininë e Go-
stivarit. Kishte një pjesëmarrje të madhe
të ulemave islamë dhe të besimtarëve.
Ishte një respekt për punën e madhe që
ka bërë si nëpunës fetar i BFI të RMV
tërë jetën. Allahu e mëshiroftë me xhene-
tin e amshueshëm, ka njoftuar Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. BFI
në platformën e saj në rrjetet sociale ka
pasur transmetim të drejtpërdrejtë nga
varrimi i hoxhës hfz. Nimetullah ef.
Ejupi.

Jakup Qazimovski nga Xhamia e Po-
shtme e Llabunishtit, ndërkaq, ka
shkruar: “Hafëz Nimetullah ef. Ejupi më
shumë se një dekadë ishte imam në Xha-
minë e Poshtme në Llabunisht. Gjatë tërë
kohës sa i shërbeu këtij xhemati si imam,
i jepnin nur shumë veti të mira morale,
para së gjithash dija, modestia, durimi

dhe rregullsia në kryerjen e obligimeve
zyrtare etj. Me këtë rast, e ndjej për obli-
gim që publikisht ta falënderoj për gjithë
atë çka bëri për Llabunishtin. Atë e kisha
imam të parë dhe mualim të parë, i cili
ma mësoi leximin e Kuranit edhe për-
kundër ndalesave prej pushteteve të
kohës (1983/84). I qoftë vendi në Xhe-
net, ka thënë Jakup Qazimovski nga Lla-
bunishti (Myftinia e Strugës). 

Kalon në ahiret 
hfz. Nimetullah ef. Ejupi

Më 22 tetor, 2021, në Malmö të Sue-
disë ndërroi jetë haxhi Ramadan Bajrami,
kanë njoftuar familjarët e tij nga Shkupi. 

Myftiu i Myftinisë së BFI-Shkup, dr.
Qenan ef. Ismaili, ndërkaq, ka shkruar:
Ne jemi të Allahut dhe vetëm tek Ai do të
kthehemi. Me dhimbje dhe pikëllim të
thellë morëm lajmin e hidhur të ndarjes
nga jeta të njeriut të urtë e me virtyte të
larta, haxhi Ramadan Bajrami. Në emrin
tim personal dhe të Myftinisë së Shkupit,
në emër të hoxhallarëve, të xhematit të
Shkupit, u shprehim ngushëllimet më të
sinqerta dhe më të thella familjes, miqve
dhe të afërmve të tij.  Qoftë i xhenetit!-
ka shkruar ai.

Për haxhi Ramadan Bajramin janë
shprehur edhe disa figura publike: Afrim
Gashi, Rufat Sherifi, Skënder Rexhepi
Zejd, Zeqirija Ibrahimi etj.  Njeri energjik,
pozitiv dhe i angazhuar i Shkupit tonë, ka

thënë Afrim Gashi. Haxhi Ramadani ishte
një burrë i cili nga mesi i viteve ‘80 të
shekullit të kaluar vuri në shërbim të Isla-
mit shtëpinë, aftësinë, kohën dhe mundin
e vet. Edhe pse me trup ishte në Suedi, ai
me mendje dhe me shpirt vazhdimisht
ishte me vatanin, ka thënë Rufat Sherifi.
Haxhi Ramadan Bajrami ishte një shok i
mirë, një besimtar i devotshëm, një at-
dhedashës i madh, i cili tërë jetën ia ka ku-
shtuar përpjekjes për një të ardhme më të
mirë të shoqërisë sonë si në aspektin kom-
bëtar, po ashtu edhe atë fetar, ka thënë
Skënder Rexhepi Zejd. Haxhi Ramadanin
do ta kujtojmë gjithmonë si njeri serioz,
të matur, të angazhuar për të mirën pu-
blike dhe si dashamir të mirëqenies sonë.
Zoti e pastë pranuar në mëshirën e Tij –
ka thënë Zeqirija Ibrahimi.

Varrosja e merhumit është bërë në
Malmö, Suedi. 

Malmö: Ndërron jetë 
haxhi Ramadan Bajrami

Sot mora lajmin e hidhur dhe të
dhimbshëm për ndërrimin jetë të më-
suesit dhe të kujdestarit tim në shkollën
fillore, njëherësh aktivistin e mirënjo-
hur, rahmetli Jetish Abduli, ka shkruar
Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në faqen e vet
në Facebook. 

Është një humbje e madhe për të gji-
thë ne, sepse la gjurmë të pashlyeshme
në sferën e arsimit, duke qenë në shër-
bim të plotë tërë jetën. Ishte energjik, me
plot optimizëm dhe besim në ardhmë-
rinë e kombit në përgjithësi. Gjithmonë
mundohej të sensibilizojë gjeneratat e
reja në mësim e studim, në veçanti në
ngritjen e vetëdijes kombëtare e fetare.
Ishte njëri ndër themeluesit e Klubit
sportiv dhe më thoshte:  ‘Sporti e mbron
rininë nga anomalitë e kohës dhe for-
mon personalitete të shëndosha.” 

Mësues Jetish Abduli u jepte rëndësi
tē veçantë edhe vlerave fetare dhe i kup-
tonte si një ngritje shpirtërore dhe lidhje
e fortë me Zotin, që është një vlerë e ve-
çantë në jetën e njeriut dhe nuk ishte e
rastit që babait të vet, haxhi Ahmetit, i
cili ishtë kryetar i Këshillit iniciativ, i
ndihmonte me këshillat e tij në proce-
sin e ndërtimit të Xhamisë së Re në
fshatin Çegran. Ishte aktiv edhe në
zhvillimin dhe kultivimin e vlerave de-
mokratike dhe ngriti vetëdijen për një të
ardhme të shëndoshë të kombit tonë në
përgjithësi. U shpreh ngushëllime të
thella të gjithëve, në veçanti familjes së
ngushtë; njëherësh, dhe durim të pa-
shoq. Rahmetli Arsimtarin Allahu e më-
shiroftë me xhenetin e amshueshëm, ka
shkruar Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.
(22.10.2021) 

Ndërron jetë mësues Jetish Abduli




