MË SHUMË SE TV

Unë ju akuzoj!

EDITORIAL

Jo programeve degjeneruese

Letër e mësuesit italian Marco Galice,
e shkruar për drejtuesit e programeve më
të njohura televizive në Itali, që janë formate të ngjashme me "Big Brother", "Love
story", "Për’Puthen" në Shqipëri etj.

Mësuesi shkruan:
Barbara d’Urso, Maria de Filippi,
Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi dhe
gjithë ushtria e këtij ferri.
Unë ju akuzoj se jeni ndër fajtorët
kryesorë të dekadencës kulturore të vendit tonë, barbarizimit të tij shoqëror, korrupsionit dhe gërryerjes morale,
destabilizimit mendor të brezave të rinj,
varfërimit etik, shtrembërimit arsimor të
fëmijëve tanë.
Ju, me televizionet tuaja groteske e
vulgare, me programet tuaja plehra, me
spektaklet tuaja artificiale, false, mashtruese dhe pseudo, keni kontribuar (në
vetën e parë dhe pa skrupuj) në dekadentizimin e mijëvjeçarit të tretë.

Ju jeni bashkëpunëtorë dhe promovues të vetëdijshëm të këtij procesi pervers mediatik, që ka rrënjosur bindjen e
një vetërealizimi bazuar ekskluzivisht në
pamjen e jashtme, në kërkim të famës, të
suksesit dhe të bukurisë, në kërkim të vazhdueshëm të klikimeve, për ndërtimin e
asaj që të tjerët duan dhe jo atë që ne
jemi.
Ju keni kultivuar vrazhdësinë, injorancën, varfërinë morale dhe kulturore si
modele të marrëdhënieve shoqërore.
U keni dhënë famë personazheve injorante dhe pa edukatë, që nuk kanë
vlera, që nuk kanë kulturë e as moral.
Ju keni frikë nga të diplomuarit shkëlqyeshëm, nga ata që studiojnë dhe investojnë në kulturë. Ju jeni investuar në
përshkallëzimin e arratisë nga vendi të të
irrituarve prej programeve tuaja me aktorë rruge.
Unë flas si mësues, që shoh nxënësit
të imitojnë në mënyrë të egër arrogancën,

gënjeshtrën, pamjen e jashtme, provokimin, vrazhdësinë që përhapin personazhet e televizioneve tuaja.
Realiteti i trishtuar që ju përhapni
ngjall te nxënësit e mi, tek ata që nuk përshtaten me atë që ju na prezantoni, mungesë besimi për të ardhmen, frikë, hutim,
izolim. Dhe, si shpërblim, marrin margjinalizim dhe tallje.
Unë si mësues shoh qindra nxënës të
sillen si replikantë të personazheve të turpshme që mbushin programet tuaja, për
t'u përpjekur të jenë si ata.
Unë ju akuzoj, sepse ju jeni personalisht përgjegjës për të gjitha këto.
Shpresoj në shkatërrimin tuaj profesional dhe në zhdukjen tuaj mediatike,
sepse vetëm këto mund të jenë ndëshkimet e duhura për dëmet e pariparueshme
që i keni shkaktuar këtij vendi.
Përktheu: Ilir Çuçi
(Shpërndarë nga hoxhë Senad
Maku, Ulqin; në bashkëpunim)

Skënder Karaçica: Thirrje publike

Veprimtari, poeti dhe publicisti shqiptar
Skënder Karaçica, që jeton dhe vepron në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dalë
me një thirrje publike, në të cilën thuhet:
Të ndalohet “Big Brother”, shëmtia për
djelmëninë shqiptare...!
Nuk ka degjenerim më të madh se sa
“Big Brother” në kohën e këtij shekulli të
ri për djelmëninë shqiptare në Shqipërinë
tonë...!
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Kujt i duhet ky emision dhe, u muar
vesh, ky mision i shëmtisë për rininë
shqiptare, në kohën kur na duhen projekte
të zhvillimit dhe të participimit të vlerave
kombëtare me popujt në Evropë dhe në
botë.
Të ndalohet “Big Brother”, kjo skenë e
shembjes së vlerave tona kombëtare në
Atdhe...!
Bëni programe televizive shqiptare për
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brezat e rinj, që ofrojnë rrafshe të reja të
dijes, të shkencës, të kulturës, të sportit
dhe të fushave të tjera...!
Kombi shqiptar në këtë shekull të ri e ka
nisur udhën me varfëri dhe me një mal
problemesh në shtetin kombëtar të demokracisë dhe të shtetit ligjor!
Të ndalohet “Big Brother”, kjo pandemi në Tiranën tonë...!
Çikago, 5 dhjetor 2021

Media (rejani) ka rëndësi të madhe në zhvillimin e shoqërisë, duke informuar në mënyrë objektive publikun për ngjarje të ndryshme, duke transmetuar programe të llojllojshme që ndihmojnë në zhvillimin e
shoqërisë në të gjitha fushat. Fushëveprimi i saj është përcaktuar me dispozita ligjore, të nxjerra nga pushteti
i një shteti të caktuar. Në dallim nga ish-sistemi monist, kur media ishte plotësisht e kontrolluar nga pushteti,
në sistemin pluralist, apo demokratik, media ka një liri më të madhe fushëveprimi.
Tashmë mediet janë edhe biznes, synojnë të përfitojnë ekonomikisht dhe ndjekin synime komerciale.
Edukimi medial na mëson se si “t’i lexojmë mjetet e komunikimit masiv”, për pretendimet komerciale dhe
ku duken këto efekte të përmbajtjes dhe të teknikës në media. Edukimi medial synon t’i bëjë ndjekësit e tij
të aftë për të gjykuar dhe për të vlerësuar cilësinë e ofertave mediale. Në këtë mënyrë, ata mund t’i kuptojnë
dhe t’i dallojnë vetë shkeljet etike të medias në lidhje me tematika të caktuara, mediet me prirje sensacionale,
komerciale, sidomos me televizionin si masmedia më ndikuese te publiku i gjerë.
Mjerisht, pronarët apo menaxhuesit e mediave, respektivisht të televizioneve të nënqiellit tonë, më shumë
rëndësi i japin profitit material, duke mos llogaritur aspektin edukativ apo aspektin moral. Për përfitime materiale, ata lejojnë që në ekranet televizive të emetojnë programe, me qasje për publikun e gjerë, gjatë 24
orëve, me përmbajtje degjeneruese.
Programet zbavitëse si “Big Brother”,
“Love story” dhe “Për`Puthen” janë të
Mjerisht, pronarët apo menaxhuesit e mediave,
llojit degjenerues, janë programe të cilat
respektivisht të televizioneve të nënqiellit tonë,
pronarit i sjellin profite materiale,
më shumë rëndësi i japin proﬁtit material, duke
ndërsa publikut ia zhdukin vlerat momos llogaritur aspektin edukativ apo aspektin
rale.
moral. Për përﬁtime materiale, ata lejojnë që në
Këto dhe shumë programe të tjera
ekranet televizive të emetojnë programe, me
me përmbajtje të ulëta, jomorale, duhet
qasje për publikun e gjerë, gjatë 24 orëve, me
bojkotuar nga ana jonë si besimtarë të
përmbajtje degjeneruese. Programet zbavitëse si
denjë dhe të vërtetë, sepse Krijuesi ynë
“Big
Brother”, “Love story” dhe “Për`Puthen” janë
na ka graduar dhe na ka thënë:
të llojit degjenerues, janë programe të cilat
“Ju jeni populli më i mirë i ngritur për njerëzimin: ju jeni që urdhëpronarit i sjellin proﬁte materiale, ndërsa
roni për të mirën dhe ndaloni prej të
publikut ia zhdukin vlerat morale.
keqes dhe ju besoni tek Allahu.”
(Kuran, 3:110)
Po ashtu, lidhur me ne si besimtarë të vërtetë thotë: “Besimtari dhe besimtarja janë mbrojtës të njëritjetrit: ata urdhërojnë për të mirën dhe ndalojnë prej të keqes.” (Kuran, 9:71)
Allahu (xh. sh.) në ajetet e lartpërmendura na shpjegon atë se ky ummet është populli më i mirë për njerëzimin, d.m.th. më i dobishmi për ta është ai i cili ua bën të mirën më të madhe atyre. Kjo, sepse ata përbëjnë të mirën dhe dobinë totale përmes urdhërimit për të mirën dhe ndalimit prej të keqes nga ana e tyre, në
cilësi dhe në sasi, meqë ata urdhërojnë tërë atë që është e mirë dhe ndalojnë tërë atë që është e keqe, ndërsa
porosia u është adresuar të gjithë njerëzve të botës.
Kjo na tregon se një besimtar i vërtetë nuk mund të qëndrojë indiferent për atë çka ndodh rreth tij dhe nuk
mund të pranojë kurrë mentalitetin se asgjë nuk ka rëndësi përderisa nuk i shkakton dëm atij, sepse ai i është
nënshtruar Zotit, është përfaqësues i Tij dhe veprues i së mirës. Andaj, nuk mund të qëndrojmë indiferentë
përballë programeve degjeneruese, programe që prishin vlerat morale të një shoqërie, siç është shoqëria jonë,
duke kërkuar që programet e tilla të bojkotohen, e sidomos të bojkotohen nga gjeneratat e reja, që janë ardhmëria e popullit tonë.
Fundja, e kemi për obligim fetar që të mbrojmë vlerat e moralit, të cilat na i ka përcaktuar Krijuesi ynë,
vlera këto që jetën e shohin të mbushur me paqe, mirëqenie, dashuri dhe hare për të gjithë njerëzit. Qëllimi
i vërtetë për të mbrojtur vlerat morale gjithnjë duhet të jetë: të fitohet kënaqësia e Zotit të Madhërishëm. Por,
në këtë drejtim një rol të pashmangshëm kanë edhe rregullatorët e mediave në RMV, në Shqipëri, në Kosovë
e gjetkë, gjithandej ku rrezaton fjala shqipe në këto medie. Pa përjashtuar këtu edhe vetërregullimin e emetuesve të përmbajtjeve audiovizive, përkatësisht të pronarëve dhe të menaxhuesve të atyre mjeteve radiodifuzive.
Q. Osmani
Hëna e Re
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INTERVISTË:
REIS’UL-ULEMA H. HFZ. SHAQIR EF. FETAHU

Urtësia
dhe durimi
në veprim janë
virtytësitë tona
HËNA E RE: Tashmë i bëtë afër
një vit e gjysmë në krye të BFI të
RMV. Cilat janë përshtypjet Tuaja si
njeri i parë i një institucioni kaq të
rëndësishëm?

REIS’UL-ULEMAJA: Ta them të
drejtën, nga natyra jam prej atyre që
kurrë nuk ankohem, apo të arsyetohem,
për diçka që nuk mund ta arrij. Kemi
pritur të kemi shumë sfida, por falë
Zotit të Madhërishëm, me një urtësi,
maturi, durim dhe strategji kemi arritur
që shtëpinë e madhe të quajtur Bashkësi Fetare Islame të RMV ta menaxhojmë qetë, pa probleme të mëdha. Në
këtë rrugëtim kemi pasur një bashkëpunim të mirëfilltë me të gjithë bashkëpunëtorët tanë, duke filluar nga
myftinjtë, drejtorët dhe përgjegjësit e
sektorëve të Rijasetit, nëpunësit fetarë
dhe besimtarët në përgjithësi. Kështu
që sot, ngadalë, po trasojmë një rrugë
dhe ambient të mendimit dhe të vullnetit të lirë, por me një përgjegjësi të nivelit të lartë të çdonjërit në vendin ku
vepron dhe ku ka përgjegjësinë. Gjatë
menaxhimit jemi munduar që të formojmë ambient vëllazëror, tolerant, me
bashkëpunëtorët, me të punësuarit, si
në Rijaset, ashtu edhe në organet dhe
në institucionet edukativo-arsimore.
Kjo mënyrë e menaxhimit, kam përshtypje, dha rezultate dhe suksese. Na
gëzon fakti se të gjithë jemi të vetëdij-

shëm se udhëheqim një institucion me
peshë dhe i vetmi kompetent në organizimin e jetës fetare islame. Puna jonë
është transparente dhe asaj i kontribuojnë të gjithë pjesëtarët e Islamit.

Cilat punë ishin me prioritet në
udhëheqjen e BFI të RMV gjatë
kësaj kohe?

-Detyrën e Reisit e mora në një
kohë shumë të vështirë: në njërën anë,
në kohën e shpërthimit të lartë të sëmundjes famëkeqe Covid-19, e cila
kërkonte një organizim të lartë në marrjen e masave nëpër objekte fetare dhe
më gjerë, si dhe në respektimin e masave të nxjerra nga OBSH dhe Ministria e Shëndetësisë. Ishte vështirë, por
falë Zotit ia dolëm dhe dhamë kontribut të jashtëzakonshëm. Kjo ndikoi që
të jemi, siç u vlerësua nga sfera gjegjëse, një ndër institucionet më me ndikim në vend dhe më gjerë. E dyta, në
këtë krizë pandemie ngadalë na kanosej edhe kriza financiare në të gjitha nivelet, kështu që ishte e domosdoshme
që të gjitha fuqitë tona organizative t’i
vëmë në shërbim të stabilizimit financiar, si dhe të vazhdimësisë së veprimit
normal. Kam bindjen se edhe në këtë
sferë arritëm një qëndrueshmëri, saqë,
jo që u dobësuam, por arritëm që edhe
pagat mujore t’i lëvizim në FSHI dhe
në SHMI “Medreseja Isa Beu“. U bëmë
apel edhe të gjitha Myftinive të BFI që,

Kemi pritur të kemi shumë
sﬁda, por falë Zotit të
Madhërishëm, me një urtësi,
maturi, durim dhe strategji
kemi arritur që shtëpinë e
madhe të quajtur BFI ta
menaxhojmë qetë, pa
probleme të mëdha, thotë
veç tjerash Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë
së Veriut në intervistën
ekskluzive për “Hënën e Re”.
- BFI e RMV kontribuon në
formimin e ambientit
tolerant, të paqes,
humanitetit, bashkëjetesës,
me përpjekje për të edukuar
masën e gjerë, që të mos
bien viktimë e rrymave të
ndryshme, si dukuri të
dëmshme jo vetëm për
shoqërinë, por edhe për
vetë Islamin dhe
myslimanët, të vetëdijshëm
se dukuritë famëkeqe, si
ekstremizimi dhe terrorizmi,
nuk kanë asgjë të
përbashkët me Islamin dhe
me myslimanët. Na presin
shumë punë në të ardhmen
– thotë Kryetari i BFI-së.
konform obligimeve, të veprojnë me përgjegjësi, me qëllim që në kontinuitet të
organizojmë jetën fetare, pa pasoja që
mund ta pengojnë rrugën tonë të organizimit fetar.

U vërejtën disa lëvizje edhe jashtë
vendit, ku hapët rrugët e njoftimit dhe
të bashkëpunimit me shumë vende
fqinje dhe të botës në përgjithësi...

-E vërtetë. Një ndër synimet e platformës sonë ishte të hapen rrugët e bashkëpunimit me Bashkësitë Islame
simotra në Ballkan, pastaj me Turqinë
dhe me vendet e botës arabe. Ajo që më
forcoi dhe më dha kurajo në këtë rrugë,
është fakti se menjëherë pas marrjes së
detyrës arrinin urime nga të gjitha anët e
botës - si nga vendet e rajonit, ashtu dhe
nga institucionet fetare të botës arabe dhe
Dijaneti i Republikës së Turqisë. Po
ashtu, urime me dëshirë bashkëpunimi
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morëm edhe nga Liga Botërore Islame RABITA, me seli në Mekë, nga udhëheqja e universitetit më të vjetër dhe të
famshëm Al Az`har në Kajro dhe shumë
organizata me relevancë nga vende të
ndryshme. Kështu që, për një kohë të
shkurtër filluam të marrim ftesa nga vendet e jashtme. Së pari vizituam Këshillin
Botëror të Komuniteteve Myslimane në
krye me dr. Alij en Nuajmin në Dubai të
EBA, ku biseduam për shumë punë që
mund të ndihmojnë për një bashkëpunim
të ndërsjellë; pastaj Dijanetin e Turqisë,
ku patëm një pritje të nivelit të lartë nën
koordinimin e Kryetarit prof. dr. Ali Erbash, si dhe institucionet tjera, ku u pajtuam për një bashkëpunim institucional,
me qëllim të shkëmbimit të përvojave
dhe realizimit të projekteve të ndryshme.
Vizituam edhe disa Bashkësi të tjera simotra: atë të Shqipërisë, të Kosovës, të
Bosnjë e Hercegovinës, të Kroacisë etj.
Me të gjitha këto biseduam për punët, për
strategjitë tona, drejt aktiviteteve të përbashkëta, si dhe për sfidat me të cilat ballafaqohen
Bashkësitë
tona
dhe
myslimanët në përgjithësi.

Menjëherë me ardhjen Tuaj, selia
e Bashkësisë Fetare Islame u vërshua
nga vizitorë të vendit dhe nga jashtë.
Si e komentoni këtë?

-Bashkësia Fetare Islame është një organizatë e madhe islame në vend dhe,
kuptohet, çdo ngjarje ndiqet me vëmendje të jashtëzakonshme nga faktorë të
brendshëm dhe të jashtëm, si dhe nga besimtarët në përgjithësi. Vërshuan vizitat
nga të gjitha anët: nga ambasadorë të Bashkimit Evropian, nga Ambasada e
SHBA-ve në Shkup, nga Ambasada e
Britanisë së Madhe, nga personalitete
eminente të jetës fetare, politike, shkencore etj., si dhe nga shumë besimtarë nga
i gjithë vendi. Patëm vizita edhe nga vendet arabe: së pari nga Emiratet e Bashkuara Arabe, pastaj nga Kryetari i
Dijanetit të Republikës së Turqisë, prof.
dr. Ali Erbash. Ishte vizita e parë e tij, me
ç’rast e njoftuam me të gjitha aktivitetet
tona, me synimet në të ardhmen, si dhe
me projektet në vazhdim, të realizuara
nga institucionet e vetë Dijanetit të Turqisë, si: Xhamia e Madhe në Tophanë në
Shkup - një xhami që do të jetë simbol i
Shkupit dhe i gjithë myslimanëve të
RMV, si dhe shumë projekte të tjera. Vizita e Sekretarit të Përgjithshëm të Ligës
Islame - RABITA ishte një ngjarje historike për BFI të RMV dhe për myslimanët
në përgjithësi, ku për herë të parë, pas
shumë dekadash, në Bashkësinë Fetare
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Islame vjen një mysafir kaq i lartë, të
cilit i bëmë një pritje madhështore, me
një protokoll të nivelit të lartë, me një
takim në Rijasetin e BFI, me Presidentin
e shtetit, me Kryetarin e Kuvendit, me
përfaqësuesin e Kishës Ortodokse Maqedonase, me përfaqësuesit e Komisionit
për Çështje Fetare dhe shumë takime të
tjera. Në takimin që patëm në prezencë të
të gjithë myftinjve dhe anëtarëve të tjerë
të Rijasetit, biseduam për shumë çështje,
si dhe për rrjedhat e Islamit dhe të myslimanëve në Ballkan dhe në tërë botën, ku
Sekretari i Përgjithshëm pati edhe paraqitjen e tij, me ç’rast dha shumë sugjerime, në veçanti rreth përpjekjeve që
duhet bërë në eliminimin e radikalizmit
dhe të ekstremizmit, të cilat aspak nuk
kanë të bëjnë me Islamin. Biseduam edhe
për shumë çështje të tjera që kanë të
bëjnë me bashkëpunimin e ndërsjellë mes
Ligës Islame dhe Bashkësisë Fetare
Islame të RMV. Takimet me ambasadorë
të ndryshëm të SHBA, të Britanisë së
Madhe, të Bashkimit Evropian dhe të Republikës së Turqisë, të Shqipërisë dhe të
Kosovës, pati një rëndësi të madhe, me të
cilët biseduam për rrjedhat fetare në
RMV, për të drejtat fetare në shoqërinë
tonë, për sfidat me të cilat ballafaqohemi
këtu në vendin tonë, si dhe për shumë çështje të tjera. Kuptohet se ne dhamë qëndrimet tona, për kontributin tonë, në
zbutjen e pandemisë Covid-19, për veprimet tona konform të gjitha masave të
ndërmarra nga Qeveria e RMV, si dhe
nga faktorë të tjerë ndërkombëtarë. Pastaj, kontributin që e jep BFI e RMV në
formimin e ambientit tolerant, të paqes,
të humanitetit, bashkëjetesës dhe përpjekjet tona për të edukuar masën e gjerë
që mos të bien viktimë e rrymave të ndryshme, si dukuri të dëmshme jo vetëm për
shoqërinë, por edhe për vetë Islamin dhe
myslimanët, të vetëdijshëm se dukuritë
famëkeqe, si ekstremizimi dhe terrorizmi,
nuk kanë asgjë të përbashkët me Islamin
dhe me myslimanët.

Cilat janë sfidat me të cilat ballafaqoheni aktualisht?

-Krizat, qofshin ekonomike apo politike, të cilat po i kalon shoqëria jonë, reflektohen edhe në punën e Bashkësisë
Fetare Islame. Kuptohet, pandemia
Covid-19, e cila përfshiu tërë botën,
shqetësoi dhe preku pa masë edhe BFI të
RMV, sepse na imponoi obligimin për t’u
ballafaquar edhe ne. Kjo solli edhe probleme ekonomike, të cilat e vështirësuan
veprimin tonë normal, për shkak se u
pengua organizimi i kryerjes së Haxhit,
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kështu që ishte vështirë të veprohet në
këtë gjendje, por ne me guximin dhe urtësinë më të madhe, u futëm me të gjitha
potencialet tona për të vepruar, pa ndonjë
pasojë të madhe, dhe mendojmë se me
urtësinë, guximin dhe qëndrueshmërinë e
të gjithëve, arritëm që pa ndonjë problem
të madh të vazhdojmë punën me sukses
në të gjitha organet, entet dhe institucionet fetare islame. Sfidë e veçantë është
mosakreditimi deri më tani i SHMI “Medreseja Isa Beu”, me Paralelet e Shtrira
të saj. Kësaj çështjeje i jemi përkushtuar
seriozisht, me të gjithë faktorët shtetërorë, që në këtë vit (2022) njëherë e përgjithmonë të zgjidhet kjo problematikë
dhe shkolla jonë të jetë e barabartë me të
gjitha shkollat tjera. Në këtë drejtim, nga
ana jonë janë kryer të gjitha përgatitjet
programore konform kërkesave të Ministrisë dhe të institucioneve të tjera. Kjo
çështje ka arritur deri në Parlament, ku
duhet të miratohet ligji përkatës, me të
cilin Medreseja do të fitojë akreditimin si
të gjitha shkollat tjera. Pra, shpresojmë
në shumicën e re parlamentare që të kalojë Ligji.

Denacionalizimi ka qenë gjithmonë
një sfidë e rëndë për BFI e RMV. Ku
keni arritur në këtë sferë të rëndësishme për BFI-në?

-Denacionalizimi është sfera ku vërtet
kemi arritur rezultate të rëndësishme, kështu që gjatë vitit 2021 janë kthyer objekte të rëndësishme si: Bezistani,
Kapan-Hani dhe ‘Kinemaja e Vjetër’ në
Shkup, pastaj 24 hektarë tokë në territorin e Myftinisë së Gostivarit; është bërë
kthimi i Pazarit të Gjelbër në menaxhim
të Myftinisë së Kërçovës; si dhe shumë
prona të tjera në Manastir dhe gjetiu. Për
këtë shkak, vitin 2021 e kemi emërtuar si
“vit i denacionalizimit”. Bëjmë përpjekje
që procedurat e denacionalizimit të vazhdojnë dhe të kthejmë sa më tepër
prona-vakëfe të nacionalizuara nga sistemi monist.
Ju personalisht në Raportin e Komisionit Evropian pranuat mirënjohje
të veçantë për kontributin gjatë kësaj
periudhe, prej kur jeni Kryetar i BFI
të RMV. Si e vlerësoni këtë?

-Është e vërtetë se në Raportin e përgjithshëm të Komisionit Evropian u përshëndet dhe u çmua puna jonë në sferën
e luftës kundër Covid-19 dhe në kontributin e dhënë në nxitjen e dialogut ndërfetar në RMV. Fundja, angazhimin
kundër të keqes e kemi obligim fetar dhe

moral. Është e vërtetë se si Bashkësi, gjithmmonë, po edhe tani, kemi qenë maksimalisht të angazhuar në kontributin
tonë në sfera të ndryshme, në veçanti në
luftën e pakompromis kundër Covid-19,
ku me angazhimin tonë në tërë territorin
e Maqedonisë së Veriut të gjitha Myftinitë, me xhamitë e tyre, vepruan në mënyrë unike, konform vendimeve që i
merrnim në mbledhjet tona. Deklaratat
tona publike bënë që ndikimi ynë të jetë
shumë i dukshëm në shoqëri dhe këtë e
vërejtën të gjithë faktorët relevantë të
shoqërisë sonë dhe ata ndërkombëtarë.
Mirënjohja për ne ishte rezultat i kësaj.
Kjo mirënjohje është për të gjithë ne,
sepse në këtë veprimtari kemi qenë unikë
të gjithë, duke filluar nga maja e hierarkisë sonë, e deri të xhematet tona të vyeshme. Këtu dua të potencoj edhe një herë
se ne kemi xhemat të mrekullueshëm, respektivisht popullata myslimane e vendit
tonë është një popullatë me shpirt human,
tolerues, bashkëjetues dhe solidar. Andaj,
mirënjohjen e Komisionit Evropian e
konsideroj, para së gjithash, si mirënjohje
për xhematet tona dhe mirënjohje për të
gjithë nëpunësit fetarë në vendin tonë. Ne
do të vazhdojmë edhe më fuqishëm të
jemi konstruktivë konform parimeve të
Islamit dhe vlerave të përgjithshme
ngado që vijnë. Jemi shoqëri multinacio-

nale dhe multikonfesionale, andaj bashkëjetesa është domosdoshmëri dhe ne
mendojmë se Bashkësitë Fetare janë element me ndikim shumë të madh në sferën
e mirëkuptimit, të paqes, të tolerancës, të
afrimit me njëri-tjetrin etj. dhe pikërisht
për këtë ne kërkuam që dialogut ndërfetar t’i jepet një rëndësi e veçantë dhe Bashkësitë Fetare të jenë unike në çështjet
fundamentale të shoqërisë, sepse e tërë
shoqëria jonë është fetare, e konfesioneve
të ndryshme.
A ka diçka që e shqetëson Kreun e
BFI-së?

-Normalisht, në këtë kohë të vështirë
në sfera të ndryshme, ka edhe momente
që e shqetësojnë njeriun, kushdo që është
ai. Ajo që na shqetëson të gjithëve, është
largimi i popullatës sonë, sidomos i gjeneratës së re nga vendlindja për në vendet
perëndimore. Për ne ky fenomen është i
dëmshëm për popullin tonë dhe boshatisja e vendit do ta dëmtojë të ardhmen e
qenies sonë. Për fat të keq, për një kohë të
shkurtër ne si shoqëri përjetuam dy tragjedi tronditëse: atë që ndodhi me djegien
e Spitalit modular të Tetovës, ku humbën
jetën 14 bashkëqytetarë tanë, dhe aksidenti i autobusit në Bullgari, ku humbën
jetën 45 bashkëqytetarë tanë. Ishte vë-

shtirë të përjetohen këto ngjarje të trishtueshme. Por, ne patëm fuqinë e imanit dhe bëmë përpjekje që në këto raste të
rënda të jemi sa më afër familjeve të viktimave, që sado pak t’u ndihmojmë në
zbutjen e dhimbjes dhe të humbjeve të
pësuara. Bashkësia Fetare Islame, me
mundësitë e veta, dha kontribut si në organizimin e varrosjes së viktimave, ashtu
edhe përmes ndihmave materiale, me qëllim solidarizimi me familjet e viktimave.
Me këtë rast, apeloj që të gjithë faktorët
relevantë të jetës politike-shoqërore, si
dhe të gjitha institucionet, të veprojmë
me përkushtimin më të madh në ngritjen
e kujdesit, veprimit, profesionalizmit, që
tragjeditë e këtilla të mos na ndodhin më.
Cilat janë planet Tuaja për të ardhmen?

-Si institucion me përgjegjësi të
madhe në organizimin e jetës fetare
islame, edhe në vitin që vjen do t’u qasemi me një vetëdije të lartë punëve,
duke filluar nga organet më të larta e deri
te Këshillat e xhamive. Këtë e ndihmon
edhe fakti se sivjet u mbajtën zgjedhjet e
organeve kolektive, kështu që në organet
e BFI-së kemi njerëz të rinj, me elan dhe
vizione të reja. Ne jemi të gatshëm që t`i
Hëna e Re
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paraprijmë çdo iniciative që ka të bëjë me
zhvillimin e jetës sonë fetare. Ndryshe,
prioritetet tona, për të ardhmen do të jenë
me sa vijon: vazhdimi i stabilitetit financiar, si një çështje shumë me rëndësi në
këtë kohë të krizës ekonomike dhe të sëmundjes Covid-19 në shoqëri dhe më
gjerë; mbrojtja dhe përmirësimi i standardit të nëpunësve fetarë - atje ku vërtet

është i ulët; fillimi i funksionimit të Institutit për Hulumtime Shkencore e Kulturore Islame, themelimi i të cilit u
miratua nga Rijaseti i BFI të RMV, që pas
hapjes së Arkivit do të jetë një ngjarje tjetër e rëndësishme; fillimi i botimit të një
reviste kryekëput shkencore, ku do t'u
qasemi problematikave të ndryshme në
rrjedhat bashkëkohore; tashmë e kemi

U MBA JTËN ZGJEDHJET E ORGANEVE
KOLEKTIVE TË BFI-së

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, duke pasur parasysh se në
këtë vit organeve kolektive të BFI-së u përfundonte mandati
katërvjeçar, shpalli zgjedhjet e organeve kolektive. Fillimisht këto
zgjedhje u parapanë që të mbaheshin gjatë pjesës së dytë të muajit
shtator dhe në pjesën e parë të tetorit, por për shkak të zgjedhjeve
lokale që u mbajtën në vendin tonë, të njëjtat u shtynë për në muajin
dhjetor (2021). Zgjedhjet u zhvilluan në bazë të Kushtetutës dhe të
Rregullores përkatëse, si dhe në bazë të akteve të tjera normative të
BFI-së, në organizim të Komisonit Qendror Zgjedhor, respektivisht
në organizim të Komisioneve Rajonale Zgjedhore.
Në këtë proces zgjedhor u bë zgjedhja e anëtarëve të Myftinive të BFIsë, si dhe e delegatëve të çdo Myftinie, respektivisht u zgjodhën
anëtarët e Kuvendit të BFI-së. Këtij procesi zgjedhor i paraprinë
zgjedhjet, respektivisht emërimet e Mexhliseve dhe të Mutevelive të
xhamive në të gjithë territorin e vendit.
Vlen të përmendet se të gjitha zgjedhjet kaluan në një atmosferë
normale, pa asnjë problem dhe ankesë. Janë zgjedhur individë të rinj,
të cilët kanë dije dhe vullnet që përmes organeve në të cilat janë
zgjedhur të japin kontributin e tyre në zhvillimin e jetës fetare.
Në fund, të gjithë të zgjedhurve - qoftë në organin e Myftinive, apo në
Kuvendin e BFI - Redaksia e “Hënës së Re” u uron suksese dhe punë
të mbarë në mandatin vijues. (Q. O.)

BFI zgjedh organet kolektive: dhjetor 2021. (Foto MSH)
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paralajmëruar formimin e Dikasterit të
gruas myslimane, me qëllim të organizimit sa më të mirë të gjinisë femërore, si
segment i barabartë në të gjitha sferat e
jetës islame; fillimi më intensiv i realizimit të Projektit të Selisë së re të BFI, për
formimin e kushteve sa më komode për
punë; organizimi i konferencave shkencore të karakterit vendor dhe ndërkombëtar për çështje aktuale; ngritja e nivelit
të mësimbesimit islam nëpër mektebet
tona, si bazë e edukimit të gjeneratave të
reja; vazhdimi me të njëjtin intensitet në
sferën e denacionalizimit, proces ky që
ende nuk ka arritur finalizimin e vet; intensifikimi i angazhimit në sferën e inkorporimit të vlerave fetare në burgje, në
qendra spitalore, në kazerma ushtarake
etj.; forcimi i organizimit të bashkatdhetarëve tanë në vendet e Perëndimit, të
cilët janë pjesë e pandashme e popullit,
në bashkëpunim me Unionet e tyre atje,
që janë kompetente anembanë Evropës;
vazhdimësia e bashkëpunimit konstruktiv me të gjitha Bashkësitë Islame të Ballkanit, Dijanetin e Turqisë, Ligën Islame
- RABITA, Këshillin Botëror të Komuniteteve Myslimane me qendër në Abu
Dhabi të EBA, dhe me shumë vende të
tjera të botës; vazhdimësia e bashkëpunimit me faktorët relevantë të BE, SHBA
dhe të tjerë, për të dhënë kontributin tonë
në prezantimin e vlerave islame, si:
paqja, mirëkuptimi, dialogu ndërfetar dhe
shumë segmente të tjera, të cilat nuk
kemi mundësi të gjitha t'i prezantojmë
këtu.

VËSHTRIM

Integrimi ekonomik i myslimanëve
në Bashkimin Evropian
Një mysliman mund të bëhet biznesmen i suksesshëm në Evropë edhe pa i ushtruar ato
veprimtari ekonomike të cilat janë të ndaluara në Islam. Prandaj, myslimanët duhet të
integrohen ekonomikisht, për shkak se nuk ka pengesa të karakterit fetar.

I

Shkruan: Bashkim Aliu
(Enkas për HeR)

ntegrimi ekonomik nënkupton lidhje
në formë institucionale të dy apo më
shumë shteteve të një rajoni të caktuar, në bashkëpunim ekonomik. Integrimi ekonomik ka për qëllim të arrijë
mirëqenie dhe zhvillim ekonomik të vendeve anëtare përmes implementimit të
politikave të përbashkëta ekonomike, eliminimit të kufizimeve të lëvizjes së mallrave, këmbimit tregtar, lëvizjes së lirë të
punëtorëve dhe shërbimeve, garantimin e
konkurrencës së ndershme, këbimit permanent të balancuar tregtar, forcimit të
ekonomive të vendeve anëtare, eliminimi

i detyrimeve doganore dhe kufizimeve
për eksport dhe import të mallrave mes
shteteve anëtare etj. (Durousset, 2004:
29).
Kur flitet për integrimet evropiane si
proces, dhe për integrimin e shteteve
evropiane në Bashkimin Evropian, si një
projekt, duhet të thuhet se ndërtimi i Bashkimit Evropian filloi prej ekonomisë.
Kështu, sipas Zhan Monesë (Jean Monnet), një nga figurat dhe ideologët më të
shquar të unitetit evropian, Evropa do të
krijohet duke filluar nga ndryshimi i kushteve ekonomike (Milo, 2005: 27). Pikërisht kjo ndodhi me formimin e
institucionit të parë me karakter ekonomik, të Unionit Evropian, me 18 prill të

vitit 1951, në Paris, kur u nënshkrua traktati për formimin e Bashkësisë Evropiane
për Qymyr dhe Çelik mes gjashtë shteteve: Francë, Republikë Federale e Gjermanisë, Itali, Belgjikë, Holandë dhe
Luksemburg. Qëllimi i këtij traktati ishte
që ta pamundësojë çdo konflikt ndërmjet
dy forcave më të mëdha evropiane: Francës dhe Gjermanisë, me atë që industria e
tyre do të lidhet dhe prodhimi i qymyrit
dhe çelikut do të vihet nën një autoritet të
përbashkët suprem. Ky trup do të jetë
baza mbi të cilën, në fund, do të formohet
Unioni Evropian (sot: Bashkimi Evropian), i cili union nuk do të ketë vetëm
karakter ekonomik. Pastaj, në vitin 1955,
Ministrat e Punëve të Jashtme të këtyre

Në fund, cili është mesazhi Juaj për
besimtarët në përgjithësi?

-Pjesëtarët e Islamit janë faktori kyç
brenda Bashkësisë Fetare Islame dhe ne u
qasemi me një kujdes, me respekt dhe
përgjegjësi të madhe. Ata janë bartësit
kryesor në zhvillimin e Islamit. Ne do të
jemi në shërbim të tyre në çdo kohë; në
gëzim dhe në vështirësi. Fundja, ne ekzistojmë me qëllim që të jemi në shërbim të
tyre. Uroj të jenë unikë, të bashkuar, të
afërt njëri me tjetrin, të aftësuar në sfera
të ndryshme, të jenë të vetëdijshëm për
kohën që jetojmë, të qëndrueshëm në tejkalimin e sfidave, me qëllim që të jemi
bartës të vërtetë të Islamit në kohë dhe në
hapësirë. Lus Allahun Fuqiplotë që të na
japë forcën e imanit, të mendimit të mirë,
me veprim konform parimeve të Kuranit
Famëlartë. ZOTI NA BEKOFTË ME TË
MIRAT E TIJ!
Intervistën e realizoi:
Ekipi i “Hënës së Re”
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gjashtë shteteve e shprehën vullnetin politik të këtyre shteteve të futen në një
etapë të re të ndërtimit të Evropës, e cila
do të realizohet, para së gjithash, në planin ekonomik. Më 25 mars të vitit 1975
në Romë u nënshkrua traktati për formimin e Bashkësisë Ekonomike Evropiane.
Traktati u nënshkrua nga këto gjashtë
vende (Durousset, 2004: 14-15).
EVROPA, HAPËSIRË E PAQES

Që nga formimi i Bashkësisë Ekonomike Evropiane, e deri sa u formua Bashkimi Evropian me traktatin e Mastrihtit
në vitin 1991, dhe deri sa u paraqit valuta
euro në vitin 2001, në Evropë u krijua hapësirë e paqes, e stabilitetit dhe e zhvillimit ekonomik (Reka & Ibrahimi, 2004:
59), nga e cila hapësirë përfituan të gjithë qytetarët e Evropës, e në mesin e tyre
edhe myslimanët. Për këtë, integrimi ekonomik i Evropës hapi horizonte të reja
për myslimanët dhe më tepër gjasa për
sukses dhe rezultate më të mira në planin
ekonomik.
Mirëpo, që të përfitojnë
nga benefitet e integrimit ekonomik të
Evropës, myslimanët duhet të integrohen
në jetën ekonomike të shoqërive evropiane. Me integrimin ekonomik të myslimanëve në Bashkimin Evropian,
nënkuptohet kyçja e tyre aktive në jetën
ekonomike, të nxitur nga vetëdija qytetare dhe përgjegjësia e tyre për përparimin e jetës sociale, politike dhe
ekonomike të familjes evropiane, për atë
se ata janë pjesë e kësaj shoqërie, e jo të
huaj në këtë shoqëri.
Myslimanët duhet të integrohen ekonomikisht në dy plane:
• Në planin e biznesit të përgjithshëm. Myslimanët, qoftë si biznesmenë individualë, qoftë si aksionarë dhe
partnerë në ndonjë kompani, duhet të
kyçen në rrjedhat ekonomike. Ata duhet
të kontribuojnë me përvojën e tyre për
zhvillimin e biznesit, hapjen e vendeve të
reja të punës, të bëjnë investime ata vetë,
apo të tërheqin investitorë që të investojnë në vendet ku jetojnë etj. Kjo do të
thotë se ata nuk duhet të izolohen dhe të
mendojnë se për ta nuk ka vend në jetën
ekonomike të vendeve perëndimore ku
jetojnë. Nuk është mënyrë e shëndoshë e
të menduarit, në veçanti kur kihen parasysh zhvillimet bashkëkohore, që të mendohet se në Perëndim vetëm duhet të
fitohen para dhe ato të investohen në vendet e origjinës. Kjo, ngase sot, në Perëndim kemi myslimanë për të cilët vendi i
origjinës është Perëndimi - qoftë të bëhet
fjalë për jomyslimanët e Perëndimit të
cilët kanë kaluar në Islam, apo për brezat
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e rinj të komunitetit mysliman që kanë
lindur në Perëndim. Po ashtu, myslimanët nuk duhet të kenë qëndrim pasiv ndaj
jetës ekonomike, me pretekst se ata do ta
lëshojnë Evropën një ditë, nëse origjina
e tyre është prej vendeve aziatike, afrikane apo ndonji kontinenti tjetër, por ata
duhet të mendojnë të kontribuojnë për
zhvillimin e jetës ekonomike dhe të arrijnë më tepër në këtë plan në vendet ku
veprojnë. Kjo do të thotë se ata nuk duhet
të mjaftohen thjesht me gjetjen e një
vendi pune që të mbijetojnë në shoqëri.
Në kontekst të kësaj, myslimanët nuk
duhet të kenë qëndrim izolues ndaj biznesit. Me këtë aludohet në atë se myslimanët nuk do të ishte e qëlluar të
mendojnë të formojnë enklavat e veta
ekonomike dhe tregtare dhe të izolohen
nga të tjerët dhe të ndryshmit prej tyre në
besim në shoqëritë ku jetojnë. Nëse
ndodh kjo, myslimanët do të ishin aktiv
në planin ekonomik dhe do të kishin biznese të ndryshme, mirëpo veprimtaria e
tyre do të ishte e kufizuar në vende të
caktuara dhe me masë të caktuar njerëzish. Fjala vjen, nëse hapen dhe shihen
me këtë sy tregjet e pakistanezëve në
Londër, në Mançester etj., pastaj tregjet
e marokenëve në Paris, të turqve në Këln.
Do të ishte qasje e gabuar ndaj ekonomisë dhe biznesit nëse do të mendohej se
duhet të hapen tregje të këtilla të veçanta,
që biznesi i myslimanëve të zhvillohet
vetëm në këto tregje, nisur nga ajo se myslimanët nuk kanë çka të kërkojnë në
qendrat tregtare të perëndimorëve, ku
biznesin e bëjnë dhe ato vizitohen nga jomyslimanët. Tregje dhe qendra të këtilla
biznesi me karakter tradicional nga vendet e Lindjes ka gjithandej në Evropë,
mirëpo, jo me qëllim izolues, por si atraksion dhe mënyrë e tërheqjes së një numri
sa më të madh njerëzish, të cilët i preferojnë prodhimet e popujve dhe kontinenteve të tjera.
• Në planin e politikave ekonomike.
Myslimanët duhet të integrohen ekonomikisht dhe të participojnë në mënyrë aktive në institucionet ekonomike dhe
financiare të Bashkimit Evropian, ku hartohen dhe miratohen politikat ekonomike
dhe financiare të Bashkimit Evropian, si
dhe ku hartohet politika ekonomike dhe
financiare e vendeve ku ata jetojnë. Kuptohet, kjo i referohet elitës intelektuale të
myslimanëve, respektivisht ekspertëve
dhe njohësve të ekonomisë në mesin e
komunitetit mysliman. Në këtë mënyrë,
myslimanët do të kontribuojnë edhe me
promovimin e disa aspekteve të konceptit islam për ekonominë dhe financat, me
theks të veçantë në sferën e bankave.
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PËRTEJ SKEPTICIZMIT
Kur flitet për integrimin ekonomik të
myslimanëve, patjetër duhet potencuar
edhe ajo se ka edhe skeptikë për integrimin e tyre ekonomik, e po ashtu edhe
kundërshtarë të integrimit të tyre ekonomik. Për këto grupe do të flitet në një
rast tjetër, për shkak se këto grupe e kundërshtojnë edhe integrimin politik të
myslimanëve, përkatësisht ata e kundërshtojnë çdo lloj integrimi. Këtu do të
themi disa fjalë për dilemat e tyre në lidhje me integrimin ekonomik të myslimanëve. Sipas tyre, myslimanët nuk
mund të integrohen ekonomikisht, për
atë se dispozitat fetare islame ndalojnë
shumë veprimtari ekonomike të cilat
zhvillohen në Evropë. Kështu, fjala
vjen, Islami e ndalon konsumimin e alkoolit dhe tregtimin e pijeve alkoolike;
Islami e ndalon konsumimin e mishit të
derrit, prodhimin dhe tregtinë me mish
derri; Islami e ndalon kamatën dhe transaksionet në të cilat ka kamatë; e ndalon
bashkëpunimin me institucionet financiare të cilat punojnë me kamatë etj. Për
këtë shkak, sipas tyre, si është i mundur
integrimi ekonomik, kur këto veprimtari
ndalohen në Islam?!
Mirëpo, asnjëra nga këto dilema nuk
është serioze sa duhet që të mund ta mohojë integrimin ekonomik të myslimanëve në Bashkimin Evropian. Ky
problem meriton të elaborohet në një studim të veçantë, e ne, me këtë rast, do ta
shënojmë shpjegimin vijues për mbështetjen e integrimit ekonomik të myslimanëve dhe demantimin e dilemave të
skeptikëve.
Mundësitë për biznes dhe veprimtari
ekonomike janë të mëdha dhe nuk kufizohen vetëm në ato veprimtari të cilat
janë të ndaluara në Islam. Një mysliman
mund të bëhet biznesmen i suksesshëm
në Evropë edhe pa i ushtruar ato veprimtari ekonomike të cilat janë të ndaluara në
Islam. Për atë, pohojmë se myslimanët
duhet të integrohen ekonomikisht, për
shkak se nuk ka pengesa të karakterit
fetar. Nëse myslimanët janë të detyruar të
kryejnë disa punë përmes bankave dhe të
bashkëpunojnë me to, për këtë ka arsyetim në të drejtën islame. Në të drejtën
islame është e miratuar rregulla: ”në rast
të detyrimit për të bërë një veprim të ndaluar, kjo tolerohet në kufij të asaj që është
e detyrueshme, e jo tepër prej saj”. Për
këtë, myslimanët bashkëpunojnë me bankat, ngase nuk kanë zgjidhje tjetër, dhe
kjo tolerohet nga aspekti fetar...
(Autori është Hoxhë në Zvicër dhe
studiues i njohur i Islamit)

RAN: Luftëtarët e huaj,
gjendja momentale

Më 14 dhjetor, 2021, EU (RAN),
Rrjeti për Ndërgjegjësim kundër Radikalizmit, organizoi webinarin (seminarin në
internet) e vet me temë “Luftëtarët e huaj
të kthyer dhe familjet e tyre, gjendja momentale”. Në këtë takim online nga Bashkësia Fetare Islame e RMV i
pranishëm ishte mr. Mustafa Dauti, Drejtor i Sektorit për Punë të Jashtme, thuhet
në njoftimin e BFI-së.
U diskutuan shumë tema të rëndësishme: Rolet e Bashkësive Fetare dhe
kontributi i tyre në këtë çështje, ku BFI e
RMV ka qenë lider në këtë çështje në
dhënien e kontributit të saj të palodhshëm.
Sa i përket menaxhimit të luftëtarëve
të huaj të kthyer dhe i anëtarëve të familjeve të tyre, përpjekjet për të forcuar rehabilitimin dhe riintegrimin mbeten një
nga sfidat kryesore në lidhje me Parandalimin dhe Kundërvënien ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm në Ballkanin
Perëndimor.
Ndërsa qeveritë në rajon kanë qenë
pioniere në menaxhimin e të kthyerve që
nga viti 2018, ekziston një nevojë e fortë
për t’i shfrytëzuar sa më mirë mësimet e
nxjerra dhe për të vlerësuar sfidat si një
mjet për të forcuar punën e qëndrueshme
të rehabilitimit dhe të riintegrimit, bashkë
me anëtarët e familjeve, pas kthimit të
tyre.
Webinari "Luftëtarët e huaj të kthyer
dhe familjet e tyre, gjendja momentale"
synon të ofrojë një platformë për një pasqyrë të përgjithshme të përpjekjeve të

vazhdueshme në këtë fushë. Ngjarja bashkoi praktikues të linjës së parë nga Ballkani Perëndimor dhe shtetet-anëtare të
BE-së, të angazhuara në përpjekjet për
rehabilitimin dhe riintegrimin e luftëtarëve të huaj dhe të anëtarëve të familjeve
të tyre.
Duke u bazuar në kontributin në
tema të caktuara nga ekspertë të njohur,
pjesëmarrësve të ftuar do t'u sigurohet
një përmbledhje e mësimeve kryesore të
nxjerra, i njohurive dhe praktikave të
mira në fushat kyç të punës së rehabilitimit dhe të riintegrimit me Sistemin LH
dhe anëtarët e familjeve të tyre, duke
përfshirë edhe nga menaxhimi i të
kthyerve, policia dhe autoritetet e zbatimit të ligjit, si dhe nga puna e shëndetit
mendor, mbështetja e komunitetit dhe e
familjes, puna me të rinjtë dhe puna sociale. Qëllimi kryesor i takimit ishte
zhvillimi i gjendjes momentale të sfidave dhe mundësive potenciale në

punën e rehabilitimit dhe të riintegrimit
në Ballkanin Perëndimor me fokus në:
LH-të në kontekstet e burgut dhe fazat
pas lirimit; puna me gratë e kthyera;
riintegrimi i fëmijëve të kthyer.
Mbi 1.000 njerëz nga rajoni i Ballkanit Perëndimor besohet se kanë udhëtuar
në Siri dhe në Irak midis viteve 2012 dhe
2016, mbi dy të tretat e të cilëve ishin
burra (Shtuni, 2020). Rreth gjysma e tyre
ishin kthyer në vendet e tyre të origjinës
deri në fund të vitit 2019.
Paraqitjet e tyre kishin: znj. Daniela
Pisoiu, Instituti Austriak për Çështjet
Ndërkombëtare; znj. Olivia Debaveye
(RAN), z. Domenico Donataccio (RAN);
z. Shpat Balaj, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (KS); znj. Erinda Bllaca,
Instituti për Aktivizim dhe Ndryshim Social; z. Vlado Azinović, Universiteti i Sarajevës (BeH); z. Aleksandar Majdov,
Burgu Bjelina (BeH), thuhet në njoftimin
e BFI-së.

Online me BE-në, për BFI-në
Më 9 dhjetor, 2021, me kërkesë të
vet, Sabri Tahir, Atashe Politik në Delegacionin e Bashkimit Evropian në
Shkup, ka zhvilluar një takim online me
mr.
Mustafa Dauti, Drejtor i Sektorit për
Punë të Jashtme pranë BFI-së, me ç’rast
kanë biseduar rreth shumë çështjeve të
rëndësishme që kanë të bëjnë me punën,
me kontributin dhe funksionimin e BFIsë në të gjitha sferat e veprimtarisë, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Në këtë takim u bisedua për rrjedhat,

punët, aktivitetet, angazhimet, të arriturat, sukseset që ka arritur BFI, si dhe sfidat me të cilat ende ballafaqohet
Institucioni.
U bisedua për marrëdhëniet ndërfetare në vend, për kontributin kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe shumë
tema të tjera që janë me dobi për shoqërinë dhe ku BFI është duke dhënë kontributin e saj në çdo aspekt, në çdo
pikëpamje në të gjitha nivelet, me strukturat e saj në të gjithë territorin e vendit,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Hëna e Re
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Konferencë për sfidat e reja të
sigurisë

Më 7 dhjetor, 2021, Forumi i Sigurisë së Sofjes, Fondacioni Konrad Adenauer dhe Qendra e Ekselencës për
Menaxhimin e Krizave dhe Reagimin
ndaj Fatkeqësive organizuan në Sofje
(Bullgari) konferencën ndërkombëtare
me titull “E ardhmja e marrëdhënieve
transatlantike: Kërkimi i një faqeje të re
bashkëpunimi mes sfidave të reja të sigurisë”. Në këtë konferencë i pranishëm
ishte edhe mr. Mustafa Dauti, Drejtor i
Sektorit për Punë të Jashtme në BFI,
njoftojnë nga BFI.
Kjo konferencë ishte e nivelit shumë
të lartë dhe n të u biseduan shumë çështje
të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë. U bisedua për rolin e shteteve më
të fuqishme në botë, për vendosjen e një
sigurie edhe me të madhe dhe më të pranishme në ato vende të cilat ballafaqohen ende me probleme të ndryshme
politike, socio-ekonomike, etnike, religjioze etj., me të vetmin qëllim që te të
gjitha shoqëritë, pa marrë parasysh në
çfarë rrethanash gjeostrategjike, racore,
etnike apo të grupeve religjioze ndodhen
ato, te të njëjtat duhet të mbretërojë toleranca, mirëkuptimi, pranimi i dallimeve
dhe i divergjencave, e kjo nënkupton jo
sfidë, por privilegje. Duke respektuar
këtë parim, nga këtu buron edhe siguria,
e cila pastaj shfaqet në të gjitha shtresat
dhe nivelet; nga ajo politike e tutje.
Të pranishëm ishin shumë personalitete politike të njohura ndërkombëtarisht,
me funksione të larta nëpër shtete të
ndryshme të botës, që kishin edhe paraqitjet e tyre para të pranishmëve: Yordan
Bozhilov, Kryetar i Forumit të Sigurisë
së Sofjes; Thorsten Geissler, Drejtor,
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Zyra e Sofjes, Fondacioni Konrad Adenauer; Kolonel Orlin Nikolov, Drejtor,
NATO CMDR COE etj.

Temat për të cilat u bisedua në Konferencë ishin:
1. “Marrëdhëniet transatlantike në
mjedisin dinamik të sigurisë” (Vessela
Tcherneva, Zv/Drejtore, ECFR Sofje;
Ambasadori Adam Sterling, Zëvendës
Civil dhe Këshilltar për Politikë të Jashtme në EUCOM; Z. Apruzzese, Ministria e Forcave, Francë; Z. Sebastian
Carr, Shef i Evropës dhe Kanadasë në
Drejtorinë e Sigurisë Euro-Atlantike;
Z. Andris Pelšs, Sekretar i Shtetit, Ministria e Punëve të Jashtme, Letoni; David
van Ueel, Ndihmës Sekretar i Përgjithshëm për Sfidat e Sigurisë Emergjente,
NATO;
2. “Lidhja transatlantike dhe siguria
e Detit të Zi” (Amb. Todor Churov,
Zv/Ministër i Punëve të Jashtme të Bullgarisë; Dan Neculăescu, Sekretar i Shtetit, Ministria e Punëve të Jashtme të
Rumanisë; Amb. Sedat Önal, Zv/Ministër i Jashtëm i Turqisë).
3. “Autonomia strategjike evropiane:
Çfarë implikimesh për marrëdhëniet
transatlantike” (dr. Monika Panajotova,
nënkryetare e Forumit të Sigurisë së Sofjes, ish-deputete e Parlamentit Evropian
dhe deputete e Parlamentit bullgar, zëvendësministre e Ministrisë së Kryesimit
Bullgar të Presidencës së Këshillit të BEsë; Bruno Tertrais, Zëvendësdrejtor,
Fondacioni për Kërkime Strategjike,
Francë; Elena Lazarou, Ushtruese e Detyrës së Shefit të Njësisë së Politikave të
Jashtme të Shërbimit Kërkimor Parla-
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mentar Evropian (EPRS); Roland Freudenstein, Zëvendës President i GLOBSEC, Kryetar i GLOBSEC Bruksel;
Marie Brethous, Analiste e Asociuar,
përgjegjëse për Marrëdhëniet Transatlantike dhe portofolin e çështjeve BENATO në Institutin e BE-së për Studime
të Sigurisë (EUISS).
4. “Marrëdhëniet transatlantike në
pamjen e madhe të konkurrencës së fuqive të mëdha” (Plamen Tonchev, Bashkëpunëtor i Politikës MERICS dhe
Drejtues i Njësisë së Azisë, Instituti i
Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare /IIER/, Greqi; Charles Pouell, Drejtor, Elcano Royal Institute; Tara
VARMA, Shef i Zyrës dhe anëtare e politikave, Këshilli Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë (ECFR); Prof. Emilian
Kavalski, Kryetar i NAWA-s, Profesor,
Laboratori i Sistemeve Komplekse, Qendra për Studime dhe Zhvillime Ndërkombëtare, Universiteti Jagiellonian në
Krakov, Poloni.
5. “E ardhmja e marrëdhënieve transatlantike: Kthimi i një faqeje të re mbi
bashkëpunimin e zgjeruar mes sfidave të
reja të sigurisë” (Ambasadorja Elena
Poptodorova, Zëvendës Presidente e
Klubit Atlantik në Bullgari, Drejtoreshë
për Çështjet Euro-Atlantike; Ambasadori
Cristian Diaconescu, Anëtar i Këshillit
Shkencor të Qendrës së Strategjisë së
Re, ish-ministër i Jashtëm i Rumanisë;
Ambasador Alper Coşkun, anëtar i lartë,
Programi për Evropën, Carnegie Endowment for International Peace; Vladimir Shopov, anëtar vizitues i Këshillit
Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Trishtim për tërë botën

Telegrame ngushëllimi me rastin e
tragjedisë së rëndë: Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, ka pranuar shumë
telefonata dhe telegrame ngushëllimi nga
të katër anët e rruzullit tokësor me rastin
e aksidentit të rëndë në Bullgari, thuhet
në njoftimin e BFI-së.
Tragjedia në Bullgari, ku humbën
jetën bashkëqyetarët tanë, trishtoi vendin,
Ballkanin dhe gjithë botën, ka shkruar në
faqen e vet në Facebook Kryetari i BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu. Sot na arritën ngushëllime të
thella edhe nga shumë Bashkësi Islame,
si: nga Kryetari i Dijanetit të Turqisë
prof. dr. Ali Erbash, nga Kryetari i
KMSH z. Bujar Spahiu, nga Kryetari i
BIK Myfti Naim Tërnava, nga Kryemyftiu i Bullgarisë Mustafa Haxhi, nga Kryemyftiu i Sanxhakut dr. Mevlud Dudiq,
nga Kryetari i Meshihatit të Kroacisë
prof. dr. Aziz Hasanoviq, nga Kryetari i
Meshihatit të Sllovenisë mr. Nevzet
Poriq, nga Reisi i Malit të Zi Rifat Fejziq
dhe nga shumë të tjerë.

E kam për obligim që në emër të tyre,
familjeve të viktimave t'u shpreh ngushëllimet më të thella, duke përjetuar
dhimbje për këtë fatkeqësi të rëndë, me
lutje Allahut fuqiplotë që merhumët t'i
ngrejë në gradën e shehidëve dhe t'u dhurojë Xhenetin e amshueshëm, ndërsa familjeve - durim të pashoq. Njëherësh, në

emrin tim dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, t'u falënderohem të
gjithëve për ngushëllimet dhe për përkrahjen e tyre në këto momente të rënda.
Zoti i bekoftë - thuhet në njoftimin e
Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. (24.11.2021)

Mbledhje e jashtëzakonshme e Rijasetit

Pas tragjedisë në Bullgari, në autostradën “Struma”, që i ndodhi autobusit që
udhëtonte në linjën Stamboll-Shkup, ku
jetën e humbën 45 persona, shtetas të Maqedonisë së Veriut, Rijaseti i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV urgjentisht mbajti
Mbledhje të jashtëzakonshme, të konvokuar nga Kryetari i BFI të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, thuhet në
njoftimin e Shërbimit për Informim të
BFI-së.
Fillimisht, Bashkësia Fetare Islame e

RMV u shprehu ngushëllime të gjithë familjarëve të viktimave, ndërsa të lënduarve u dëshiroi shërim të shpejtë.
Në fillim të Mbledhjes u bë një lutje
për shpirtin e të ndjerëve. Më pas, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu i njoftoi të
pranishmit për kontaktet e vazhdueshme
me Bashkësinë Islame të Bullgarisë, si dhe
me familjarët e të aksidentuarve.
Pas shqyrtimit të situatës së krijuar, Rijaseti i BFI të RMV në mbledhje vendosi
që të gjitha shërbimet fetare për ceremo-

ninë e varrimit t’i mbart Bashkësia Fetare
Islame, e cila do të jetë përkrah familjeve
të viktimave gjatë tërë kohës.
Po ashtu, Rijaseti i BFI u bëri apel të
gjithë nëpunësve fetarë që ditën e xhuma,
më 26 nëntor, 2021, në të gjitha xhamitë e
vendit të bëhet lutje për merhumët, ndërsa
Medreseja Isa Beu, me të gjitha Paralelet
e Shtrira, atë ditë do të lexojë hatme për
shpirtrat e të ndjerëve, thuhet në njoftimin
e Shërbimit për Informim të BFI.
(23.11.2021)
Hëna e Re
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U bë pritja dhe varrimi i viktimave

Ceremonia e varrimit në Tetovë
Më 3 dhjetor, 2021, pas namazit të iqindisë, iu dha lamtumira e fundit viktimave që ndërruan jetë në aksidentin rrugor në
Bullgari, njofton Myftinia e Tetovës.
Ceremonia e varrimit filloi tek Objekti për Shërbime Fetare
dhe Sociale, ku Imami i Xhamisë Tabhane, Sead ef. Demiri, fillimisht i informoi të pranishmit për ecurinë e ceremonisë së varrimit.
Fjalë rasti mbajti Myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nesimi, i cili i përshëndeti të pranishmit, me ngushëllime të sinqerta për familjarët e viktimave dhe me lutje drejtuar Allahut
(xh. sh.) që merhumët t'i shpërblejë me shpërblimet e Tij të pafundta.

Pas fjalimit të Myftiut, u lexuan suret e shkurtra dhe u bë
duaja e merhumëve nga Myftiu i mëparshëm Alifekri ef. Esati.
Më pas xhenazet u bartën te varrezat e reja të qytetit, ku
edhe u varrosën.
Falja e xhenazeve u bë një nga një nga Myfti prof. dr. Qani
ef. Nesimi, nga Imam Murat ef. Ismaili, nga Hoxhë Resul ef.
Ahmedi dhe nga Imam Sead ef. Demiri. Dy tallkinët e parë i
bëri hfz. Shafi ef. Ajdini, kurse dy të tjerët Muhametxhemil ef.
Hoxha. Në fund, duanë e bëri hfz. dr. Selver ef. Xhemaili-Drejtor për Diasporë pranë BFI, kurse fjalën ngushëlluese në emër
të Universitetit të Tetovës e lexoi prof. dr. Hamit Memeti, thuhet në njoftimin e Myftinisë së Tetovës.

Kreu i Dijanetit ngushëllon
Reis’ul-Ulemanë
Me të gjitha nderimet shtetërore,
më 3 dhjetor, 2021, në Aeroportin e
Shkupit u pritën trupat e pajetë të
udhëtarëve të aksidentuar më 23 nëntor
në Republikën e Bullgarisë, thuhet në
njoftimin e BFI-së.
Në pritjen e kufomave nga BFI
ishin: Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, Myftiu i Shkupit dr. Qenan ef.
Ismaili, Myftiu i Tetovës prof. dr. Qani
ef. Nesimi dhe Sekretari i Përgjithshëm
h. Irsal ef. Jakupi.
Pas pranimit të xhenazeve nga Aeroporti i Shkupit, Reis’ul-Ulemaja dhe
Myftiu i Shkupit, së bashku me përfaqësuesit e Rijasetit të BFI, myftinjtë
dhe referentët e myftinive përkatëse,
hoxhallarë e hafëzllarë, në emër të Bashkësisë Fetare Islame prezantuan në
ceremoninë e varrimit në Studeniçan e
Moranë, duke përcjellë ngushëllimet
më të sinqerta e më shpirtërore për baballarët dhe për nënat e tyre, për miqtë
dhe për shokët e tyre, me dëshirën që
Allahu fuqiplotë t’u japë sabër dhe
forcë për ta përballuar këtë dhimbje të
madhe.
Po ashtu, në të gjitha myftinitë e
vendit u zhvilluan ceremoni mortore
për të ndjerët nga qytetet e ndryshme të
vendit, ndërsa në të gjitha xhamitë e
Republikës së Maqedonisë së Veriut u
bënë lutje që Allahu i madhërishëm, në
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këtë ditë xhumaje t’u falë Xhenetin
merhumëve, ndërsa familjeve dhe të
afërmve të tyre t’ua shtojë durimin,
thuhet në njoftimin e BFI-së.
Kryetari i BFI të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, me
këtë rast ka deklaruar: “Ditë të rënda
kemi përjetuar në javën e fundit. Trishtueshëm e përjetuam ndërrimin jetë
të 45 viktimave. Vdekje e rëndë me
djegie. Gra, burra dhe fëmijë. Shumë
rëndë. Në veçanti, fëmijët, të rinjtë, që
sapo përjetonin bukuritë dhe gëzimet e
jetës. A ka shpirt që nuk ndien dhimbje? Me siguri jo. Të gjithë e përjetuam
rëndë. Atë e hetonim në zemër të çdokujt; pa dallim feje, kombi apo vendi.
U formua një ambient i shëmtuar, i trishtueshëm, i dhimbshëm. Ngushëllime
nga të gjitha anët, nga vendi, nga Ballkani e nga Evropa. Të gjithë, me lutje
për të vdekurit dhe përkrahje në durim
për familjet. I vizitova të gjitha familjet. Të gjitha në dhimbje të thellë. Por,
habitesh kur tek ato sheh forcën, guximin, burrërinë, durimin, pajtimin me
atë çka ka ndodhur. I kuptoj; e gjithë
kjo vjen nga lidhja e fortë me Zotin, me
besimin se jetën e dhuron Zoti dhe se
Ai e merr në kohë të caktuar. Por, të
mos harrojmë: jeta është më e shtrenjtë-atë duhet ta duam, ta mbrojmë, ta
ruajmë dhe të kujdesemi për të. Famil-
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jet e kanë rëndë, por duhet ta tejkalojnë
dhimbjen, ta vazhdojnë jetën, ta ngjallin përsëri shpresën. Fundja, për shpirtin e familjarëve të ndjerë. Mos e
prishin rehatinë e tyre tek Zoti. Mos t’u
japin hapësirë vesveseve të shejtanit të
mallkuar. Zoti i gjithmëshirshëm
mbush çdo zbrazëtirë të kësaj bote me
të mirat e Tij. Mos ta harrojmë këtë.
Zoti i mëshiroftë të ndjerët dhe dhuroftë durimin e fortë në zemrat e familjeve të tyre.”

“Allahu në Kuranin famëlartë, në
suren El-Bekare (155-156), thotë: ‘Ne
do t’ju sprovojmë me ndonjë frikë, me
uri, me ndonjë humbje nga pasuria e
nga jeta, e edhe nga frytet, po ti jepu
myzhde durimtarëve. Të cilët, kur i
godet ndonjë e pakëndshme thonë: ‘Ne
jemi të Allahut dhe vetëm tek Ai kthehemi!’”, ka deklaruar Myftiu i Myftinisë së Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili.

Varrimi është bërë të njëjtën ditë,
kur janë sjellë arkivolet nga Bullgaria,
në përjashtim të katër anëtarëve të familjes Ahmeti-Bardhi, të cilët, siç njoftohet, janë varrosur më 4 dhjetor, 2021,
në Vishticë, Likovë. Përveç babait dhe
nënës, viktima të autobusit të “BesaTransit” kanë qenë edhe dy djemtë binjakë 4 vjeç.

Kryesia e Çështjeve Fetare e Republikës
së Turqisë dhe Kryetari i saj, prof. dr. Ali Erbash, i kanë drejtuar një letër ngushëllimi
Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, pas fatkeqësisë së
rëndë me autobusin e “Besa-Transit” në Bullgari.
“I nderuar Shaqir Fetahu, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut: Me emrin e Allahut,
Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
Me keqardhje të madhe mësova për tragjedinë e ndodhur në Bullgari të një grupi të
qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët
ishin duke u kthyer nga një ekskursion më
22.11.2021, ku si pasojë e një aksidenti
humbën jetën 45 persona, në mesin e të cilëve kishte edhe fëmijë, si dhe një pjesë e të
mbijetuarve që vijojnë mjekimin në Sofje të
Bullgarisë.
Lus Allahun Fuqiplotë që vëllezërit dhe
motrat tona që ndërruan jetë në këtë tragjedi
të dhimbshme t’i mëshirojë, të lënduarit t’i
shërojë. Pranoni ngushëllimet e mia fillimisht ju, familjet e pikëlluara, të afërmit dhe
të gjithë besimtarët myslimanë. Lus Allahun
që t’ju dhurojë durim. Përshëndetje të përzemërta” – thuhet në letrën e ngushëllimit të
Kryetarit të Kryesisë së Çështjeve Fetare të
Republikës së Turqisë, prof. dr. Ali Erbash,
drejtuar Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, thuhet në
njoftimin e BFI-së. (24.11.2021)
Hëna e Re
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Ngushëllime: Iman dhe durim të
paluhatshëm

Sprovë e rëndë

Më 24 nëntor, 2021, i shoqëruar nga referentët e Myftinisë së Shkupit, isha në ngushëllime te familja Jahi, te familja Abdullahu dhe te familja Osmani, të cilat humbën
anëtarët e familjes në fatkeqësinë e madhe në Bullgari, thuhet në njoftimin e dr. Qenan ef. Ismaili, Myfti i Myftinisë së
Shkupit.
Në këto çaste të vështira për familjet e prekura nga kjo
sprovë, e kemi obligim që të gjendemi pranë tyre, të lutemi,
t’i ngushëllojmë e të bëjmë dua për më të afërmit e tyre, për
mëshirë e falje.
Kjo sprovë e rëndë, që u ka ndodhur këtyre familjeve, pa
dyshim se është caktim i Zotit dhe duhet të bëjmë durim. Për
ata që kanë vdekur, lutemi që Allahu i Madhërishëm t’i
shpërblejë me Xhenet. Vërtet, ata e kanë gradën e Shehidit,
ka njoftuar Myftiu i Myftinisë së Shkupit.
Më 25 nëntor, 2021, ndërkaq, dr. Qenan ef. Ismaili ka
shkruar: Në sabërllëk te familja Muhaxheri, familja Shiroki,
familja Rustemi, te familja Ahmeti, te familja Pajazitovski,

te familja Jasharovski, te familja Iseni, te familja Hajredini,
i shoqëruar nga referentët e Myftinisë së Shkupit. Në tetë familje të tjera, të sprovuara nga fatkeqësia që ndodhi në Bullgari e që si pasojë humbën më të afërmit, anëtarët e familjes,
ka njoftuar Myftiu i Myftinisë së Shkupit.
Sot, në këtë ditë të bekuar të xhumasë (26 nëntor, 2021),
qëndruam pranë xhematit të xhamisë “Isa Beu” në Shkup,
për të shprehur lutjet, duanë tonë, për të gjithë vëllezërit dhe
motra tona që ndërruan jetë në aksidentin në Bullgari, thuhet
në njoftimin e Myfti dr. Qenan ef. Ismaili.
Pastaj, bashkë me referentët e Myftinisë së Shkupit, vazhduam për në sabërllëk te familja Brava, te familja Fazliu,
te familja Saliu dhe te familja Memedi. Qëndruam për t’u
dhënë gajret, për të qenë afër tyre, për t’u shprehur ngushëllimet tona e për të lutur Allahun e Madhërishëm që anëtarët
më të afërm të tyre t’i marrë në mëshirën e Tij, ndërsa familjarëve t’u japë sabër e gajret! - thuhet në njoftimin e
Myfti dr. Qenan ef. Ismaili.

Dua për dëshmorët e tragjedisë

Në komunikatën e parë që ka nxjerrë
BFI pas tragjedisë në Bullgari, më 23
nëntor, 2021, thuhet: “Me trishtimin më
të thellë po përjetojmë lajmin e aksidentit të rëndë në Bullgari, ku humbën jetën
shumë udhëtarë, bashkatdhetarë tanë,
burra, gra e fëmijë.
Në këto momente të dhimbjes së
madhe, në emër të Bashkësisë Fetare
Islame familjeve të viktimave iu shprehim ngushëllime dhe përkrahjen tonë të
parezervë, që ta tejkalojnë me sa më pak
shqetësim këtë sprovë.
Lusim Allahun e Madhërishëm që
viktimat t'i përfshijë në mëshirën e Tij të
pakufishme, ndërsa familjeve t'u japë forcën e imanit dhe të durimit të paluhatshëm; të lënduarve, shërim të shpejtë dhe
- mos përjetofshim të këtilla dhimbje,
thuhet në njoftimin e BFI-së, të nënshkruar nga Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu.
Më 28 nëntor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i
shoqëruar nga të gjithë myftinjtë e Myftinive, si dhe nga drejtorët e sektorëve të
Rijasetit, vizitoi familjet e viktimave të
ngjarjes tragjike në Bullgari nga territori
i Myftinisë së Shkupit, me ç’rast ishin në
familjet në Shkup, në Studeniçan dhe në
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Koliçan, për ngushëllime dhe përkrahje
në këto momente të dhimbjes së madhe,
thuhet në njoftimin e BFI-së.
Humbja e madhe dhe dhimbja janë të
papërshkrueshme, por falë besimit tek i
Madhi Zot, te familjet e dëshmorëve
udhëheqja e BFI-së pa një forcë të imanit,
që bënte të jenë të durueshëm, me ç’rast
delegacionin e Bashkësisë Fetare Islame
e pritën shumë mirë dhe me një falënderim të thellë për këtë përkrahje dhe mbështetje nga BFI dhe Myftinitë e saj.
Gjatë takimeve, Reis’ul-Ulemaja
edhe një herë bëri premtimin se BFI do
të jetë në shërbim të plotë të familjarëve
të viktimave, me qëllim që sa më lehtë ta
përballojnë këtë humbje dhe dhimbje të
madhe.
Delegacioni i BFI bëri lutje për të
ndjerët, për merhumët. Zoti ua shtoftë sabrin, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Më 29 nëntor, 2021, delegacioni i
BFI-së vazhdoi vizitat ngushëlluese te familjet e viktimave në Tetovë dhe në Kërçovë. Së pari u vizituan familjet në
territorin e Myftinisë së Tetovës, në koordinim të Myftiut prof. dr. Qani ef. Nesimi, ndërsa më pas delegacioni udhëtoi
në territorin e Myftinisë së Kërçovës, i
koordinuar nga Myftiu Qamil ef. Rushiti.
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Familjarët e pritën delegacionin e
BFI-së me bujari dhe me një durim të paluhatshëm, të cilëve Reis’ul-Ulemaja, së
bashku me shoqëruesit e tij, u shprehën
ngushëllime në emër të BFI-së, duke
lutur Allahun Fuqiplotë që të ndjerëve t'u
falë Xhenetin, ndërsa familjeve durimin e
pashoq, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Delegacioni i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, i udhëhequr nga Kryetari
i BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, në përbërje të myftinjve të Myftinive të BFI, të Sekretarit të Përgjithshëm, të drejtorëve të sektorëve të
ndryshëm të Rijasetit dhe të Shefit të Kabinetit, të koordinuar nga Myftiu i Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili dhe Kryetari i
Kuvendit të BFI h. Fejsal ef. Kadriu, më
30 nëntor, 2021, bëri vizita ngushëlluese
te familjet e viktimave në territorin e
Myftinisë së Shkupit: Seravë, Nerez dhe
Hasanbeg, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Gjatë vizitave, delegacioni i Bashkësisë Fetare Islame përcolli ngushëllimet
në emër të BFI të RMV, derisa tek familjet gjetën një durim të fortë si rezultat i
besimit të paluhatshëm tek i Madhi Zot.
Për rahmetlinjtë u bënë lutje që i
Madhi Zot t'i shpërblejë me Xhenetin Firdeus, ndërsa familjarëve t’ua shtojë durimin, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Bashkësia Fetare Islame e RMV dhe
Medreseja Isa Beu në Shkup, me të gjitha
Paralelet e Shtrira, më 26 nëntor, 2021,
kanë dalë me një njoftim të përbashkët në
lidhje me tragjedinë e ndodhur në Bullgari. Në njoftim thuhet:
“Dhimbja që shkaktoi tragjedia që
ndodhi para disa ditëve, në të cilën amanetin e tyre ia dorëzuan Allahut (xh. sh.)
45 dëshmorë, sot në organizim të Drejtorit të Medresesë Isa Beu, prof. Ibrahim ef.
Idrizi, nëpër të gjitha Paralelet e Shtrira
të Medresesë: Qendër, pastaj Shkup, Tetovë dhe Gostivar (vajza) dhe Shtip
(djem), u munduam që ta ndajmë dhimbjen me familjarët e dëshmorëve nëpërmjet leximit të hatmeve dedikuar të
vdekurve.
Pas leximit të hatmeve, para namazit
të xhumasë në Mesxhidin e Medresesë
Isa Beu – Shkup, fillimisht nga Drejtori i
Medresesë u mbajt një fjalim rasti,
ndërsa më pastaj u këndua një ashere nga
nxënësi i Medresesë dhe krejt në fund u
bë një dua kolektive.

Dhimbja që kanë familjet është e
madhe, por besimi në caktimin e Allahut
nga besimtarët myslimanë është ngushëllimi më madh që u dedikohet atyre. Allahu

(xh. sh.) të vdekurit t’i mëshirojë, ndërsa
familjarëve sabrin t’ua dhurojë – thuhet në
njoftimin e përbashkët të BFI të RMV dhe
të Medresesë Isa Beu, Shkup.

Telegram ngushëllimi nga FSHI

Në këto momente të rënda për vendin tonë dhe për familjet
që humbën me të dashurit e tyre në aksidentin në autostradën
“Struma” në Bullgari, në emër të Fakultetit të Shkencave Islame
në Shkup u shprehim ngushëllime familjeve të viktimave,
ndërsa të lënduarve u dëshirojmë shërim sa më të shpejtë, thu-

het në njoftimin e FSHI-së.
Nga studentët e Fakultetit të Shkencave Islame u lexua
hatme dhe u bënë lutje për viktimat e aksidentit – thuhet në njoftimin e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup,
prof. dr. Shaban Sulejmani. (23.11.2021)
Hëna e Re
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Në Sllupçan,
te familja e Visar Halitit

Më 9 dhjetor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ishte në
vizitë ngushëllimi në fshatin Sllupçan, te
familja e të ndjerit Visar Haliti në tragjedinë e Bullgarisë, njoftojnë nga BFI.
Vizitës ngushëlluese i ka prirë Myftiu
i Kumanovës, h. Abedin ef. Imeri, ndjekur nga Sekretari i Përgjithshëm h. Irsal
ef. Jakupi, Drejtori i Sektorit për Arsim

dhe Shkencë prof. Jusuf ef. Zimeri, Shefi
i Kabinetit dr. Abdylqerim ef. Iseini, Përgjegjësi i Financave në BFI Xhelal Mehmeti, si dhe referentë të Myftinisë së
Kumanovës.
Reis’ul-Ulemaja i shprehu ngushëllimet më të thella z. Orhan Halitit dhe anëtarëve të familjes për ndërrimin jetë të të
birit, Visarit. Iu bënë lutje Allahut Fuqiplotë që familjes t'i japë durim të palu-

hatshëm, ndërsa rahmetliut Xhenetin e
amshueshëm.
Kryetari i BFI, në fund të vizitës në
Kumanovë falënderoi për pritjen e
ngrohtë vëllazërore dhe organizimin e
Myftinisë së Kumanovës me në krye
Myftiun h. Abedin ef. Imeri dhe familjes
së të ndjerit, duke u dëshiruar që Zoti t’i
bekojë me të mirat e tij, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Lutje në të gjitha xhamitë e Kosovës

Në të gjitha xhamitë e Kosovës më 26 nëntor, 2021, janë
bërë lutje dhe dua për të aksidentuarit në Bullgari, për të vdekurit dhe të lënduarit, thuhet në njoftimin e Bashkësisë Islame
të Kosovës (BIK).
Me rekomandim të Kryetarit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava, në të gjitha xhamitë e Kosovës
(në kuadër të ligjëratës së ditës së xhuma) u bënë lutje dhe dua
për të aksidentuarit në Bullgari, duke e lutur Zotin që të lënduarit prej tyre t’i shërojë sa më shpejt, ndërsa të vdekurit t’i
mëshirojë e t’i gradojë me xhenet.
Duhet theksuar se ditë më parë Kryesia e BIK-ut lëshoi edhe
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një deklaratë për opinion, ku tha: “Me dhimbje e pikëllim të
madh morëm lajmin për 45 jetët e humbura të vëllezërve nga
Maqedonia e Veriut në aksidentin e mbrëmshëm tragjik në Bullgari. Ngushëllimet tona më të sinqerta familjeve të viktimave,
ndërsa të plagosurve - shërim të shpejtë. Bashkësia Islame e
Kosovës bashkëndjen dhembjen me familjarët, të cilëve në këto
momente të rënda u jemi pranë”.
Andaj, i bëjmë lutje Zotit të Madhërishëm që viktimat t’i
marrë në mëshirën e Tij, ndërsa të afërmve t’u japë sabër e gajret! – thuhet në njoftimin e Bashkësisë Islame të Kosovës, nënshkruar nga Myfti Naim ef. Tërnava.

Tragjedi pas tragjedie...
Nga Irfan Agushi
(Enkas për HeR)

Tragjedi pas tragjedie... dhe ne gjithnjë ngushëllohemi me fjalën «Zoti e ka
shkruar!»: U rrokullis autobusi në autostradën Shkup-Tetovë, vdiqën njerëz dhe
ne thamë «Zoti e ka shkruar». U dogj
Spitali në Tetovë, vdiqën njerëz dhe ne
thamë «Zoti e ka shkruar».
U aksidentua autobusi në Bullgari,
vdiqën në mënyrën më trishtuese thuajse
të gjithë pasagjerët dhe ne përsëri themi:
«Zoti e ka shkruar!».
Nuk po them se ndonjë prej këtyre tri
rasteve mund të jetë nga ato ngjarjet në të
cilat vërtet nuk ka mundur të bëhet asgjë,
por tri raste, në më pak se tre vjet, është
pak si tepër.
Kur flasim për kurrupsionin, na thonë:
Mjaft më se na keni lodhur me këtë temë!
Kur flasim për ryshfetin dhe themi që Zoti
e dënon këtë vepër të ligë, na thonë: Janë
dhurata ato që ne u japim doganierëve,
policëve, mjekëve dhe nëpunësve. Kur
flasim për kontrabandë, na thonë: Kjo
është tregti; nuk po bëjmë diçka të jashtëligjshme! Kur kritikojmë ndërtimin e një
rruge, së cilës i mungojnë shenjat sinjalizuese, na thonë: «Asnjëherë nuk jeni të
kënaqur!»
Dhe, në fund, kur t’i bashkojmë të gjitha këto pjesëza që e kompletojnë mozaikun dhe papritur, në një mëngjes të
zakonshëm, marrim lajmin se në një autobus kanë vdekur 45 persona, 12 prej të
cilëve fëmijë - që të gjithë shqiptarë tronditemi, nuk dimë çfarë të bëjmë, çfarë
të themi apo çfarë të mendojmë.
«Zoti e ka shkruar». Ka qenë Kaderi i
Allahut dhe nuk mund të bëhej asgjë më
shumë - në këtë mënyrë e qetësojmë
shpirtin. Dhe, ne themi: Patjetër që ka

qenë Kaderi i Allahut, por Kaderi Allahut
nuk e arsyeton neglizhencën e njerëzve
kompetentë. Në raste si këto duhet drejtuar gishti nga ata që marrin mbi supe sigurinë e njerëzve.
Duhet të ndalemi njëherë e mirë e të
mendojmë, të logjikojmë dhe të veprojmë
në atë mënyrë që Zoti ta shkruajë të ardhmen tonë pak më ndryshe. Kur i thanë
Omer ibn Hatabit (radiallahu anhu): ‘O
Emir i myslimanëve, a po ik nga Kaderi i
Allahut?’, ai kishte dhënë këtë përgjigje:
“Po ik nga Kaderi i Allahut në Kaderin e
Allahut.“ E kishte dhënë këtë përgjigje,
nga që kishte marrë vesh që në Damask
kishte rënë një sëmundje ngjitëse dhe ai i
kishte urdhëruar njerëzit që të mos hyjnë

në qytet.
Rruga e korrupsionit, e kontrabandës,
e krimit, e vjedhjes, e ryshfetit ka një
Kader dhe puna me sinqeritet, me përkushtim, me zell, me nder, me besë dhe me
drejtësi ka një Kader tjetër. Zoti e ka
shkruar epilogun e njërës dhe të rrugës
tjetër, por është në dorën tonë zgjedhja
mes tyre. Mesele në vete është dija absolute e Zotit: Ai e di fundin tonë, pasi e di
dhe cilën rrugë do të zgjedhim ne. Por,
kur ne zgjedhim rrugën e gabuar, ndodh
shpesh që të marrim në qafë dhe shpirtra
të dëlirë dhe të pafajshëm.
Allahu i mëshiroftë shpirtrat e viktimave dhe ju dhuroftë gradën e dëshmorit.

Humbje dhe dhimbje e madhe
Me dhimbje të madhe morëm lajmin e aksidentit rrugor në
autostradën “Struma” në Bullgari, ku një autobus me udhëtarë
nga Maqedonia e Veriut ka pasur një aksident të rëndë dhe si
rrjedhojë kanë humbur jetën 45 persona, ndërsa disa të tjerë
janë të lënduar, thuhet në njoftimin e Komunitetit Mysliman
Shqiptar në Zvicër (DAIGS).
Në emër të Kryesisë së Komunitetit Mysliman Shqiptar në
Zvicër dhe në emër të të gjitha qendrave tona islame në Zvicër,

shprehim ngushëllime për familjarët e viktimave, për bashkëqytetarët tanë në përgjithësi, si dhe lutemi për mëshirë e rahmet të Zotit për ata që humbën jetën në këtë fatkeqësi.
O Zot, fali të vdekurit, shëroji me shërim të plotë të lënduarit, si dhe familjarëve të tyre jepu forcë e durim! Na mbro
nga çdo e keqe tjetër! - thuhet në njoftimin e Komunitetit Mysliman Shqiptar në Zvicër, të nënshkruar nga Mehas ef. Alija,
Kryetar i KMSHZ. (23.11.2021)
Hëna e Re
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Vrasja në Gllogjan, një krim i madh
Edhe një ngjarje tragjike (pas tragjedisë me autobusin në Bullgari-HeR), në
Gllogjan të Kosovës, po trishton opinionin e gjerë, ka deklaruar Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, në rrjetet sociale.
Në njoftimin e shpërndarë nga BFI,
ndërkaq, thuhet: “Ngushëllime familjeve të ngjarjes së rëndë në Deçan. Vrasja makabër e nxënësve dhe e drejtuesit
të autobusit të pafajshëm ka prekur
thellë zemrat e çdonjërit dhe, në të njëjtën kohë, ajo është një krim i madh.
Vërtet, dhimbje dhe humbje e
madhe për familjet e të ndjerëve dhe
për gjithë popullin tonë. Me dhimbje të
madhe po ju shprehim përkrahjen dhe
ngushëllimet e përzemërta, më të
thella, duke iu lutur Allahut të Gjithëmëshirshëm që të ndjerëve t'u falë Xhenetin e amshueshëm, ndërsa familjeve
durimin e pashoq”, shkruan në njoftimin e BFI-së.
“Me dhimbje të madhe e pranuam
lajmin për aktin që ndodhi në Gllogjan
të Deçanit, ku nga sulmi me armë zjarri
ndaj autobusit me nxënës mbetën të
vrarë tre persona. Në emrin tim dhe në
emër të Myftinisë së Shkupit, u shprehim ngushëllime të sinqerta familjeve që
humbën njerëzit e tyre më të dashur. I
bëjmë lutje Allahut fuqiplotë që familjeve të tyre t’u japë sabër për ta përballuar sa më lehtë mërzinë, ndërsa të

lënduarve u dëshirojmë shërim të
shpejtë”, është deklaruar në publik dr.
Qenan ef. Ismaili, Myfti i Myftinisë së
Shkupit.

Rreth ngjarjes së rëndë, me prononcimet e tyre kanë dalë më shumë personalitete nga RMV e më gjerë.
(26.11.2021)

Zbulimi, prioritet shtetëror

Në medien e Kosovës dhe në rrjetet sociale më 4 dhjetor,
2021, është publikuar një shkrim autorial i Avokat Arianit
Koci, i angazhuar në lëndën: Vrasja në Gllogjan të Deçanit
(Republika e Kosovës). Në vrasje ka marrë pjesë më shumë
se një person, ka thënë ai.
Shkrimi i plotë:
1.
Kaloi java dhe ende nuk ka informata për vrasësin/it në
Gllogjan.
Hetuesia e ka humbur momentumin.
Ditën e parë pas krimit, gjurmët janë të freskëta. Rasti
është “i nxehtë” – siç quhet në zhargonin kriminalistik.
Kjo edhe ka qenë arsyeja pse kam insistuar që të bllokohet krejt Rrafshi i Dukagjinit menjëherë pas sulmit, të bëhet
regjistrimi i çdo veture që qarkullon dhe të shtohet kontrolli
kufitar.
Çka mund të konkludojmë nga të dhënat e deritashme:
– Në vrasje ka marrë pjesë më shumë se një person – qoftë
edhe në formë të ndihmës pas kryerjes së veprës penale;
20
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– Ka pasur një plan të detajuar për sulm dhe për ikje nga
vendi i ngjarjes;
– Nuk përjashtohet asnjë motiv apo pistë e hetimit.
2.
Me përvojën që kam – më duhen 3 persona nga inteligjenca e Policisë, po aq nga FSK dhe AKI (ka individë shumë
të aftë) – resurset informative të shtetit, si dhe përdorimi brutal i mjeteve të lejuara me ligj, lidhur me hetimin e rastit.
Brenda 10 ditëve, informatat bazë lidhur me kryerësit e
këtij krimi do të diheshin.
3.
Ky krim duhet patjetër të zbulohet. Sa më shpejtë.
Kriminelëve duhet t’u dërgohet porosi se askush nuk mund
të kryejë krime të tilla në Kosovë pa u zbuluar dhe pa u dënuar ashpër.
Nuk ka asgjë të keqe, ndërkaq, nëse shteti kërkon ndihmë
nga personat privatë, me përvojë në hetime, apo edhe nga
struktura hetuese të shteteve të tjera.
Zbulimi i këtij krimi duhet të jetë prioritet shtetëror.

Kryetari i BFI-së viziton Zvicrën

Më 4 dhjetor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, udhëtoi
për në Zvicër, në një vizitë zyrtare të koordinuar nga Kryetari i Komunitetit Mysliman Shqiptar (DAIGS), h. hfz. Mehas
ef. Alija, njoftojnë nga BFI.
Në këtë udhëtim Kryetarin shoqërojnë bashkëpunëtorët e tij: Drejtori i
Sektorit për Diasporë dr. Selver ef. Xhemaili, Myftiu i Kërçovës z. Qamil ef.
Rushiti dhe h. Ismet ef. Ademi, Drejtor i
Sektorit për Marrëdhënie me Botën
Arabe.
Vizita realizohet me ftesë të Kryesisë
së qendrës islame "Xhamia Kërçova",
me rastin e manifestimit të jubileut të 5vjetorit të themelimit të saj, e cila do të
mbahet me 5 dhjetor në Basel. Mbrëmjen e parë Reis’ul-Ulemaja me bashkë-

punëtorë ka qenë mysafir i qendrës
islame "Besimtari" - Basel, me ç’rast ka
mbajtur një ligjëratë fetare para bashkatdhetarëve tanë, thuhet në njoftimin e
BFI-së.
Në profilin e vet në Facebook, ndërkaq, të njëjtën ditë Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu ka shkruar:
“Një pritje e nivelit të lartë, vëllazëror, nga xhemati i xhamisë ‘Besimtari’
në Basel. Një xhematë i mrekullueshëm,
nga të gjitha trojet shqiptare dhe vatra e
parë e zhvillimit të jetës fetare islame në
këtë pjesë të Zvicrës.
Të rinj e të moshuar, me vëmendje
dëgjuan ligjëratat tona. Kryetarin, z. Bari
Demiri dhe xhematin, bashkë me Imamin z. Bujamin ef. Azizi, i dekoruam me
mirënjohjen më të lartë të BFI të RMV "Ikre", për punën e madhe të këtij xhe-

mati dhe të kësaj qendre.
Biseduam edhe për shumë çështje të
tjera në organizimin e jetës fetare në Zvicër, si dhe për kontributin që kanë dhënë
dhe që japin.
Befasia e ditës: darkën e hëngrëm në
Gjermani, faljen e akshamit e bëmë në
Xhaminë e Arabëve në territorin e Francës, ndërsa faljen e jacisë dhe tribunën
fetare - në Xhaminë Besimtari të Baselit.
Falënderime të veçanta Kryetarit, z.
Bari Demiri, Imamit h. Bujamin ef.
Azizi, Haxhi Belulit, Haxhi Ibushit, z.
Jahiut, z. Ademit, z. Remziut dhe shumë
të rinjve dhe xhematlinjve të tjerë për organizimin e kësaj pritjeje madhështore.
Ishte kënaqësi. Zoti i bekoftë me suksese
të reja”, ka shkruar Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu.

Tribunë në Winterthur
Më 11 dhjetor, 2021, në mbrëmje, në
xhaminë shqiptare në Winterthur, e njohur si Xhamia e Madhe, u mbajt tribuna
fetare me temë „Veçoritë dalluese të
Islamit“, ku si ligjërues ishte edhe Kryetari i Komunitetit Mysliman Shqiptar në
Zvicër, hfz. Mehas Alija, ndërsa ligjëruesi tjetër ishte mysafiri dhe Imami nga
Maqedonia e Veriut, Berat ef. Ramadani, thuhet në njoftimin e DAIGS.

Përveç ligjërimit, mbrëmja u karakterizua edhe nga fjalët përshëndetëse të
Kryetarit të Xhamisë, Sevim Ameti, Imamit aktual Irfan Abazi, moderimit nga
hoxha Isa Abdullahu, këndimit të Kuranit nga hoxha Besim Azemi, si dhe ilahive nga ilahisti i njohur Furkan Jonuzi.
Fjalë përshëndetëse pati edhe Kryetari i organizatës kantonale të qendrave
islame të Cyrihut, VIOZ, Abdulselam

Haliloviq. Gjithashtu, me prezencën e tij
këtë mbrëmje e nderoi edhe Kryetari i
Kuvendit të KMSHZ-së, haxhi Abdullah
Mustafa.
Në fund, për xhematin e pranishëm
u shpërndanë falas edhe dy librat e botuar nga xhemati i xhamisë së Winterthurit, si dhe u shtrua edhe një darkë për
të gjithë mysafirët, thuhet në njoftimin
e DAIGS.
Hëna e Re
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Xhamia Kërçova në Füllinsdorf
shënoi 5-vjetorin

Më 6 dhjetor, 2021, në Zvicër, në
Kantonin Baseland, në një sallë të mbushur përplot me besimtarë nga vendi dhe
shtetet përreth, u bë manifestimi i pesëvjetorit të themelimit të qendrës islame
"Xhamia Kërçova" në Füllinsdorf BL,
thuhet në njoftimin e BFI-së.
Pjesëmarrës në këtë manifestim ishin
delegacioni i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, i udhëhequr nga Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, h. Mehas ef. Alija
- Kryetar i KMSHZ, z. Fatmir Dehari Kryetar i Komunës së Kërçovës, imamë
dhe kryetarë të Qendrave Islame në Zvicër, imamë nga Kërçova dhe shumë besimtarë e besimtare.
Tubimin fillimisht e hapi Kryetari i
Xhamisë, z. Enver Ibrahimi, i cili përshëndeti të pranishmit, duke iu shprehur
mirëseardhje dhe njoftoi për të arriturat e
deritanishme. Njëherësh, njoftoi të pranishmit për blerjen e objektit të Xhamisë,
ku në praninë e mysafirëve u nënshkrua
edhe kontrata e shitblerjes së këtij objekti.
Fjalim përshëndetës mbajtën Kryetari
i Komunës së Kërçovës, z. Fatmir De22

hari, Myftiu i Kërçovës z. Qamil ef. Rushiti, Kryetari i KMSHZ h. Mehas ef.
Alija, ndërsa fjala kryesore e këtij manifestimi iu dha Kryetarit të BFI të RMV,
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
i cili bëri urime të përzemërta për këtë jubile të pesëvjetorit të themelimit të Xhamisë Kërçova dhe blerjes së këtij objekti.
Me këtë rast, Reis’ul-Ulemaja dekoroi
Kryetarin e Xhamisë Kërçova, z. Enver
Ibrahimin, si dhe xhematlinjtë e kësaj
qendre, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Pas vizitës, BFI ka dalë me një falënderim nga Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, ku thuhet:
“Një falënderim të përzemërt dhe të
sinqertë për mikpritjen dhe organizimin
e jetës fetare të mërgatës sonë në Zvicër.
Sot, më 6 dhjetor, u kthyem nga Zvicra, ku realizuam një vizitë të shkurtër
treditore, një vizitë shumë domethënëse,
e cila ngërthen aftësinë e organizimit, të
pritjes, të vullnetit, të gëzimit, të interesimit, të buzëqeshjes, të mallëngjimit, të bisedës, të debatit, të projekteve etj. të
bashkatdhetarëve tanë.
Manifestimi ishte madhështor me ra-
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stin e pesëvjetorit të themelimit të Xhamisë Kërçova dhe nënshkrimi të kontratës së blerjes së saj. Një gëzim i madh, që
i përshkoi të gjithë, në veçanti Kryetarin
e Qendrës, z. Enver Ibrahimi dhe Hoxhë
Vullnetin.
Mbetet e paharruar vizita Xhamisë
Besimtari në Basel, pritja shumë e
ngrohtë dhe vëllazërore, që vërtet tregoi
se kjo xhami është vatra më e vjetër, e
cila vazhdon të jetë në nivel të detyrës, në
krye të së cilës me sukses qëndron z. Bari
Demiri dhe Imam h. Bunjamin ef. Azizi,
bashkë me besimtarët tjerë.
Prezenca e Kryetarit të KMSHZ, h.
hfz. Mehas ef. Alija dhe e shumë imamëve, i dhanë një shije të vërtetë gjithë
kësaj. Andaj, shfrytëzojmë rastin që në
emrin tim dhe në emrin e delegacionit, të
dy Qendrave dhe besimtarëve tanë kudo
që janë t'u shprehim falënderimet më të
sinqerta për pritjen dhe nderin që na e
bënë, me një organizim të lartë.
Mbesim me shpresë se do të jemi
shumë afër bashkatdhetarëve tanë në çdo
moment dhe situatë. Zoti i bekoftë me
shëndet dhe me suksese në jetë.”

Myftiu i Kërçovës në Zvicër

Myftiu i Myftinisë së BFI-Kërçovë,
h. Qamil ef. Rushiti, këto ditë është duke
qëndruar në Zvicër. Më 10 dhjetor, 2021,
ai dhe shoqëruesi i tij e kanë falur namazin e xhumasë në dy xhami shqiptare në
shtetin helvetik.
Myftiu i Kërçovës, h. Qamil ef. Rushiti, ligjëroi dhe parapriu në Xhaminë e
Regensdorfit (ZH), ndërkaq Sekretari i
Myftinisë, Xhemail ef. Ahmedi, ligjëroi
në Xhaminë Tulipan në Reinach BS, thuhet në njoftimin e Zyrës për Informim të
Myftinisë së Kërçovës.
Pas namazit të xhumasë në Xhaminë
e Regensdorfit, Myftiu vizitoi edhe xha-

minë e komunitetit turk, me shumicë të
xhematit nga qyteti i Kërçovës, ku edhe
mbajti fjalim.
Më 11 dhjetor është vizituar Xhamia
Meka në Schaffhausen, ku delegacioni
është pritur nga Imam Nimetullah ef. Veseli dhe Kryesia e Këshillit të Xhamisë.
Një ditë më vonë, ndërkaq, i është bërë
një vizitë Kryetarit të Këshillit të Xhamisë "Drita" në Pratteln BL, Haxhi Shaban Amiti, i cili, siç njoftojnë nga
Myftinia e Kërçovës, “edhe përkundër
shumë vështirësive shëndetësore që ka
për momentin, në atë gjendje doli të na
takojë dhe të këmbejmë ide dhe përvoja

bashkërisht rreth organizimit të jetës fetare”. Bashkë me h. Shabanin na nderoi
edhe aktivisti i palodhur i shoqërisë
shqiptare në Zvicër, njëherësh edhe Kryetar i Shoqatës së fshatit Greshnicë në Zvicër, z. Xhevahir Ramadani, thonë nga
Zyra për Informim e Myftinisë së BFIKërçovë.
I njëjti burim ka bërë të ditur që delegacioni nga Kërçova është takuar edhe
me Kryetarin e shoqatës "Kërçova", dr.
Gafurr Sherbeti, me të cilin është biseduar për problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria jonë, në shtetin helvetik dhe
në vendlindje.

DAIGS, pritje për Myftiun e Kërçovës
Kryetari i Komunitetit Mysliman
Shqiptar në Zvicër, hfz. Mehas Alija, më
9 dhjetor, 2021, në Xhaminë El-Hidaje
në St. Gallen priti Myftiun e Myftinisë
së Kërçovës, z. Qamil ef. Rushiti, i cili
shoqërohej nga Sekretari i Myftinisë, z.
Xhemail ef. Ahmedi, dhe nga Imami i
Xhamisë së Regensdorfit, mr. Ferit ef.
Zeqiri, dhe Kryetarin e Xhamisë së Regensdorfit, z. Mevludin Ashiku, thuhet
në njoftimin e Komunitetit Mysliman
Shqiptar në Zvicër (DAIGS).

Kryetari i KMSHZ e njoftoi Myftiun
me jetën fetare në Zvicër, për zhvillimet
shoqërore dhe pritshmëritë që ka shoqëria zvicerane nga komuniteti mysliman,
sidomos nga ai shqiptar. Gjithashtu, mysafirët u njoftuan edhe për ecurinë dhe
zhvillimin e komunitetit mysliman
shqiptar brenda strukturave të organizatave përfaqësuese fetare në Zvicër, siç
janë KMSHZ dhe FIDS.
Ndërkohë, Myftiu nga Kërçova,
Qamil ef. Rushiti, e përuroi Kryetarin

Alija dhe i uroi suksese të mëtutjeshme
në zhvillimin e jetës fetare islame në
Zvicër. Gjithashtu, Myftiu shprehu falënderime për të gjitha xhematet shqiptare që veprojnë në Zvicër,
për
kontributin dhe ndihmat e tyre që kanë
dhënë dhe vazhdojnë të japin për institucionet fetare edukativo-arsimore në Maqedoninë e Veriut, sidomos për xhamitë
dhe Myftininë e Kërçovës, thuhet në
njoftimin e Komunitetit Mysliman
Shqiptar në Zvicër.
Hëna e Re
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Zv/Ambasadori viziton Xhaminë
e Bardhë

Zv/Ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Zvicër, prof. dr. Halim Hyda, ka
vizituar më 11 dhjetor, 2021, Xhaminë e
Bardhë në Aarburg, Kanton Aargau.
Sot isha i nderuar nga vizita e
Zv/Ambasadorit të Maqedonisë së Veriut,
prof. dr. Halim Hyda, me të cilin biseduam për shumë tema të rëndësishme dhe
në interes të komunitetit tonë, thuhet në
njoftimin e Imam Nehat Ismaili.

Në vazhdën e bisedës u diskutua për
një projekt të rëndësishëm, siç është mbështetja financiare nga afaristët dhe dashamirët me shpirt human për Qendrën e
Fëmijëve me Nevoja të Veçanta në Tetovë, projekt i cili mbështetet nga një prej
organizatave respektabile zvicerane Helvetas Swiss.
Në këtë takim isha i shoqëruar nga
anëtari i Kryesisë së XHBA, z. Samet

Tofaj.
Mes tjerash, u theksua nevoja e intensifikimit të bashkëpunimit më fleksibil
mes Ambasadës dhe Qendrave Fetare
Islame Shqiptare të Zvicrës, për të shërbyer si urë lidhëse mes komunitetit tonë
dhe Ambasadës për çështjet me interes të
përbashkët, thuhet në njoftimin e Imam
Nehat Ismaili.

Nxitet dialogu ndërfetar

Fakulteti i Shkencave Islame në
Shkup (FSHI) mori pjesë në projektin e
iniciuar nga Fondacioni Konrad Adenauer, që realizohet në bashkëpunim të ngushtë me Fakultetin Teologjik Ortodoks
“Shën Klimenti i Ohrit”, thuhet në njoftimin e FSHI.
Projekti synon të përfshijë studentët
si nga dy institucionet e arsimit të lartë,
ashtu dhe nga palët tjera të interesuara,

me synimin për të ofruar hapësirë për arsimimin joformal mbi temat që lidhen me
religjionin, si dhe tema të tjera të përditshme shoqërore me interes të veçantë.
Konkretisht, projekti do të kontribuojë në rritjen e kontakteve të studentëve të teologjisë, me qëllim të
shkëmbimit të opinioneve dhe nxitjen e
dialogut ndërfetar mes të rinjve në vendin tonë.

Më 16 dhjetor, 2021, në takimin përmes platformës online ishin prezent Dekani i FSHI prof. dr. Shaban Sulejmani,
Dekan i Fakultetit Teologjik Ortodoks
prof. dr. Gjoko Gjorgjevski, Avokat i Popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Naser Ziberi dhe përfaqësuesi
zyrtar i Fondacionit Konrad Adenauer,
Daniel Braun, thuhet në njoftimin e
FSHI.

Në mbledhjen e rregullt të FSHI
Më 25 nëntor, 2021, Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, i shoqëruar nga Sekretari i
Përgjithshëm i BFI-së h. Irsal ef. Jakupi, Drejtori i Agjencisë për HallallStandard h. Muhamer ef. Veseli,
Përgjegjësi i Sektorit për Financa pranë
BFI z. Xhelal Mehmeti, prof. Rahim Jashari e të tjerë, mori pjesë në mbledhjen
e rregullt të Fakultetit të Shkencave
Islame në Shkup, ku përcollën drejtpërdrejt punën e Këshillit Mësimor të tij,
nën udhëheqjen e Dekanit prof. dr. Shaban Sulejmani, thuhet në njoftimin e
BFI-së.
“Ishte një mbledhje e hapur, me di-

skutime konstruktive, e cila vërtet më la
një përshtypje të veçantë. Njëzëri, edhe
për një mandat, doc. dr. Muaz Agushi u

zgjodh Prodekan i FSHI”, ka shkruar
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
në faqen e vet në Facebook.

Bashkëpunim FSHI-FON
Dekani i Fakultetit të Shkencave
Islame (FSHI) në Shkup, prof. dr. Shaban Sulejmani, vizitoi më 9 dhjetor,
2021, Universitetin Amerikan në
Evropë-FON, thuhet në njoftimin e
FSHI.

Dekani është shoqëruar nga Prodekani, doc. dr. Muaz Agushi.
Në Universitetin Amerikan në
Evropë-FON u pritën nga Rektori,
prof. dr. Mirko Tripunoski.
Në këtë takim u diskutua për ba-

shkëpunimin mes dy institucioneve të
larta arsimore. Gjithashtu, u diskutua
edhe për zhvillimin e projekteve të përbashkëta e që do të jenë në interes të dy
institucioneve, thuhet në njoftimin e
FSHI.

Thellohet bashkëpunimi FSHI-FSI
Fakulteti i Shkencave Islame në
Shkup (FSHI) dhe Fakulteti i Studimeve
Islame në Prishtinë (FSI) po e thellojnë
bashkëpunimin në fusha të ndryshme të
studimeve islame. Në vazhdën e këtij bashkëpunimi, dy dekanët, prof. dr. Shaban
Sulejmani dhe prof. dr. Fahrush Rexhepi,
më 13 dhjetor, 2021, nënshkruan në Prishtinë Marrëveshje bashkëpunimi në fushat me interes të përbashkët për të dy
institucionit e arsimit të lartë fetar islam,
thuhet në njoftimin e FSHI.
Ky bashkëpunim u vlerësua lart nga të
dy dekanët, por edhe nga stafi i të dy fakulteteve. Kjo marrëveshje parasheh bashkëpunimin e profesorëve të të dy
fakulteteve në studimet e ciklit të parë
(bаchellor) dhe në studimet e ciklit të dytë
(master). Të dy institucionet do të punojnë edhe në akreditimin e programeve
studimore të ciklit të tretë.
Kjo marrëveshje parasheh edhe këmbimin e studentëve midis dy fakulteteve.
Gjithashtu, është paraparë që në të ar24
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dhmen të punohet në hartimin e teksteve
të përbashkëta dhe në përkthimin e literaturës islame në gjuhën shqipe për nevojat
e studentëve dhe me gjerë, thuhet në njoftimin e FSHI.
Në njoftimin e FSI, me tjerash, thuhet:
”Bashkëpunimi nënkupton njohjen e
ndërsjellë të dokumenteve zyrtare të lëshuara nga këto dy fakultete; këmbimin e

stafit akademik për ligjërata; mbrojtjen e
punimeve të diplomave të nivelit BA, MA
dhe PhD; organizimin e përbashkët të
tryezave, konferencave dhe simpoziumeve shkencore të karakterit mbarëkombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar;
këmbimin e literaturës universitare, revistave shkencore, si dhe të gjitha publikimeve që botohen nga të dy fakultetet.”
Hëna e Re
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Ambasadori Mehmedi vizitoi
Reis’ul-Ulemanë

Më 14 dhjetor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, priti në
Rijaset në një vizitë zyrtare Ambasadorin
e Republikës së Maqedonisë së Veriut në
Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe,
z. Abdulkadër Mehmedi, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Me këtë rast, Kryetari i BFI-së dhe

Ambasadori Mehmedi biseduan për vazhdimësinë e bashkëpunimit me Emiratet e Bashkuara Arabe, me Mbretërinë e
Arabisë Saudite, me Kuvajtin, me Omanin dhe me vendet tjera ku ai përfaqëson
RMV-në.
Njëherësh, Reis’ul-Ulemaja, në emër
të Bashkësisë Fetare Islame dhe në emrin
e tij personal, e falënderoi Ambasadorin

Mehmedi për vizitën, për asistencën dhe
kontributin e dhënë në rrugëtimin e tij diplomatik dhe në sfera të tjera.
Gjatë këtij takimi të rëndësishëm,
Reis’ul-Ulemanë e shoqëronin Sekretari i
Përgjithshëm i BFI-së h. Irsal ef. Jakupi
dhe Drejtori i Sektorit për Marrëdhënie
me Botën Arabe, h. Ismet ef. Ademi, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Prof. Ismail Ahmedi viziton BFI-në

Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, në selinë e
Rijasetit priti në një vizitë vëllazërore prof. dr. Ismail Ahmedin,
personalitet i shquar i shkencës
dhe kulturës, thuhet në njoftimin
e BFI-së.
Dihet botërisht se prof. dr.
Ismail Ahmedi ka lënë gjurmë të
pashlyeshme në ngritjen e vetëdijes shkencore dhe universitare, si
dhe në përgatitjen e kuadrove
profesionale në sfera të ndryshme, si në Universitetin e Prishtinës, në Universitetin e
Tetovës dhe në veçanti në Bashkësinë Fetare Islame, si një
ndër anëtarët e Komisionit themelues për hapjen e Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup, ku
punoi si profesor plot 10 vjet dhe
me përvojën e tij akademike ndikoi shumë në rrugëtimin e këtij
institucioni fetar-shkencor, që sot
frymon fuqishëm në rrugën e vet.
Në këtë takim u bisedua gjerë e
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gjatë për përvojat intelektuale
shkencore dhe organizative në
kuadër të institucioneve shkencore të vendit tonë.
Në shenjë respekti, Kryetari i
BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, mysafirit të çmuar
i ndau Mirënjohje nga BFI e
RMV, si dhe i dorëzoi disa botime letrare e shkencore.
Nga ana e tij, profesori i nderuar i dhuroi Reis’ul-Ulemasë
disa nga veprat e shumta nga veprimtaria e tij shkencore dhe hulumtuese, si dhe kompletin e
veprave 1-8, të botuar vitin e kaluar nga SHB “Logos-A”, Shkup.
Gjatë takimit Reis’ul-Ulemaja shoqërohej nga h. Irsal ef.
Jakupi, Sekretar i Përgjithshëm i
BFI; h. Muhamer ef. Veseli, Drejtor i Agjencisë për Hallall-Standard; h. Qufli Osmani, Përgjegjës
i Administratës së BFI; dhe dr.
Abdylqerim Iseni, Shef i Kabinetit
të
Reis’ul-Ulemasë.
(25.11.2021)

Dhjetor 2021 | Rebiul Ahir - Xhumadel Evvel 1443

Reisi takon Imamin e Xhamisë së Rinisë

Kryetari i BFI të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, më 25
nëntor, 2021, priti në një vizitë të shkurtër z. Senad ef. Ejupi, Imam i sapoemëruar në Xhaminë e Rinisë në Gostivar,
thuhet në njoftimin e BFI-së.
Myftinia e Gostivarit me në krye h.
Sabahudin ef. Zendeli ka bërë një hap të
qëlluar, sepse Senad ef. Ejupi është një
kuadër i mirë dhe me perspektivë premtuese, që vjen nga Universiteti i Sharikas së Emirateve të Bashkuara Arabe.
Me këtë punësim pasurohet jo vetëm
Myftinia e Gostivarit dhe xhematlinjtë e
saj, por edhe BFI e RMV, sepse përveç
si teolog i mirë, ai njeh edhe dy gjuhë
botërore: gjuhën arabe dhe gjuhën angleze.
Efendi Senadi njëherësh rrjedh nga
një familje me traditë fetare dhe kombëtare. Në familje ka pasur hoxhën e mirënjohur, mixhën e vet, rahmetli hafëz
Nimetullah ef. Ejupi. Është fat që në të
njëjtën xhami së bashku janë punësuar
me Qëndrim ef. Zendelin, po ashtu një
kuadër i mirëfilltë dhe me përvojë shu-

mëvjeçare. Që të dyve Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu u shprehu urime
të përzemërta, me lutje të Madhit Zot që

t'ju japë shëndet, jetë të gjatë dhe suksese në punë, thuhet në njoftimin e BFIsë. (25.11.2021)

Takim te Kryetari i BFI-së
Më 13 dhjetor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, priti në vizitë hoxhën e mirënjohur z. Rexhep ef.
Ismaili nga fshati Mateç i Kumanovës, ish-imam në
fshatin Slivnik (Veles), ku 10 vjet të plota me sukses e
kreu edhe detyrën e Mualimit, thuhet në njoftimin e
BFI-së.
Efendi Ismaili njëherësh është edhe autor i dy veprave shumë të rëndësishme: "Vrasja (mbytja) sipas
Islamit” dhe “Xhamia Ebu Hanife në Grenchen" (monografi). Në këtë qytet të Zvicrës dhe në disa xhami të
tjera, në kohë të ndryshme, ai ka punuar si Imam. Që
të dy botimet ia dhuroi Reis’ul-Ulemasë në shenjë respekti dhe mirënjohjeje.
Gjatë takimit Reis’ul-Ulemanë e shoqëronin Drejtori i Sektorit për Diasporë në Rijasetin e BFI, dr. Selver ef. Xhemaili dhe Drejtori i Sektorit për
Marrëdhënie me Botën Arabe h. Ismet ef. Ademi.
Me këtë rast, u bisedua për shumë çështje në shërbim të jetës fetare islame. Z. Rexhep Ismaili kudo që
është angazhuar, ka treguar vigjilencë dhe sukses të
madh. Për këtë, dhe angazhimin e tij të palodhshëm,
në emër të Bashkësisë Fetare Islame Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu e falënderoi dhe i dëshiroi shumë
suksese dhe shëndet të mirë në të ardhmen, thuhet në
njoftimin e BFI-së.

Hëna e Re
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Mbikëqyret objekti i ri i vakëfit
në Dibër

Për hulumtime të përbashkëta shkencore

Më 1 dhjetor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, priti në
një vizitë zyrtare Drejtorin e Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve në Shkup, dr. Skender Hasani, me bashkëpunëtorët: dr. Sevdail Demiri dhe hfz. Sabetin Nuhiu, thuhet në
njoftimin e BFI-së.
Gjatë takimit u zhvillua një bisedë e
ngrohtë dhe profesionale për një bashkëpunim të mirëfilltë në mes dy institucioneve me peshë dhe ndikim të madh në
sfera të ndryshme të hulumtimit shkencor.
Duhet theksuar se ky institucion i dha
kahe origjinalitetit të zhvillimeve dhe hu-

lumtimeve kulturore të shqiptarëve dhe
më gjerë.
Në takim Reis’ul-Ulemanë e shoqë-

ruan h. Irsal ef. Jakupi, Sekretar i Përgjithshëm i BFI dhe dr. Abdylqerim Iseni,
Shef i Kabinetit të Reis’ul-Ulemasë.

28 Nëntori, ditë e madhe për kombin shqiptar

Me ftesë të Myfti Reshat ef. Kaçallniku, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, më 26 nëntor, 2021, ka vizituar
Myftininë e BFI-Dibër dhe ka mbikëqyrur punimet në ndërtimin e objektit të vakëfit në qytetin e Dibrës.
Ai është shoqëruar nga Sekretari i
Përgjithshëm z. Irsal ef. Jakupi dhe Shefi
i Kabinetit dr. Abdylqerim Iseni.
Gjatë vizitës, Kryetari i BFI-së mbajti

një ligjëratë në Xhaminë e Sahatit dhe i
priu faljes së namazit të xhumasë, ku
edhe u bënë lutje për të vdekurit në aksidentin që ndodhi në Bullgari, katër prej
të cilëve janë nga qyteti i Dibrës, thuhet
në njoftimin e BFI-së.
Po ashtu, edhe Shefi i Kabinetit, dr.
Abdylqerim Iseni, mbajti hytben e Xhumasë në xhaminë e lagjes Konjare e Re.
Më pas delegacioni i Bashkësisë Fetare Islame, me në krye Reis’ul-Ulemanë, vizitoi edhe xhami dhe objekte të

tjera dhe u njoftua prej nga afër me punimet që po bëhen në renovimin e disa
xhamive apo objekteve në pronësi të
Myftinisë së BFI-Dibër, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Kemi ngushëlluar familjet dibrane që
humbën më të dashurit e tyre në fatkeqësinë e autobusit në Bullgari, me lutje për
durim, ndërsa rahmetlinjve Allahu (xh.
sh.) t'u fal Xhenetin, ka shkruar Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu në faqen
e vet në Facebook të njëjtën ditë.

Me gjithë dhimbjet që përjetojmë
ditët e fundit nga humbja e jetëve të bashkatdhetarëve tanë në Bullgari dhe në
Kosovë, përsëri nuk duhet harruar Ditën
e krenarisë sonë, 28 Nëntorin, që shënon
ditën e madhe të kombit shqiptar, ditën e
vetëdijes së lartë për vatan - si një dhuratë e shenjtë dhe e shtrenjtë nga i Madhi
Zot, ka shkruar Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, në faqen e vet në Facebook
më 27 nëntor, 2021.

Në mesazhin e Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, të shpërndarë në publik nga BFI, ndërkaq, thuhet: Ta duash
kombin dhe vatanin, do të thotë të respektosh atë që je, sepse vetëm në këtë
mënyrë do të dish të respektosh edhe të
tjerët. Andaj, kjo ditê e madhe - Dita e
Flamurit dhe e Pavarësisë, është inspirim
i gjallë për një perspektivë dinjitoze, të
ngritur, të përparuar dhe të zhvilluar në të
gjitha sferat e jetës, për të qenë në shërbim të Zotit, të kombit, të vatanit dhe të
njerëzimit në përgjithësi.

Në këtë ditë të madhe të Flamurit dhe
të Pavarësisë, shfrytëzoj rastin që në
emër të BFI të RMV tē gjithë shqiptarëve kudo që janë t'u shpreh urime të përzemërta, me lutje të Madhit Zot për një
ardhmëri të shëndoshë, për t'u radhitur
edhe më fuqishëm në radhën e kombeve
të përparuara.
Zoti e bekoftë këtë ngjarje tē madhe
historike për të gjithë ne – thuhet në mesazhin e urimit të Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu me rastin e 28 Nëntorit.

Në vizitë te dr. Bajram ef. Ajeti
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, më 9 dhjetor, 2021, vizitoi teologun dhe hafëzin e mirënjohur dr. Bajram
ef. Ajeti nga fshati Likovë i Kumanovës,
me rastin e daljes nga spitali, si dhe rehabilitimit të suksesshëm të tij, thuhet në
njoftimin e BFI-së.
Dr. Barjam ef. Ajeti është imam dhe
ligjërues në Universitetin e Pazarit të Ri
(Novi Pazar).
Në këtë vizitë Reis’ul-Ulemanë e
shoqëronin: Myftiu i Kumanovës h. Abedin ef. Imeri, Sekretari i Përgjithshëm h.
Irsal ef. Jakupi, Drejtor i Sektorit për
Arsim dhe Shkencë prof. Jusuf ef. Zimeri, Shefi i Kabinetit të Reisul Ulemasë
dr. Abdylqerim ef. Iseni, Përgjegjësi i Financave në BFI z. Xhelal Mehmeti, si
28

dhe referentë të Myftinise së Kumamovës.
Gjatë vizitës, Reisul Ulemaja në
emrin e të gjithëve e uroi hafëzin e respektuar mbi triumfin ndaj sëmundjes
dhe i dëshiroi gjendje të mirë shëndetë-
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sore edhe në të ardhmen, duke e lutur Allahun e Plotfuqishëm që t’i japë shëndet
dhe forcë që sa më shpejtë të kthehet në
punën e tij pranë studentëve dhe xhematit, të cilët e duan dhe e respektojnë aq
shumë, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Hatme nga nxënësit e mektebit të Xhamisë Qendrore në fshatin Nerasht, me mualim Ifrahim ef. Beqiri.
(Myftinia e Tetovës, Facebook, 11.12.2021)
Hëna e Re
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Numan Selami, i treti në Garat
Kuranore në Novi-Pazar

Dua-hatme në Rashçe të Poshtme

Më 15 dhjetor, 2021, u realizua ceremonia e duasë së hatmes me rastin e diplomimit të 29 nxënësve pranë mektebit
të Xhamisë në Rashçe të Poshtme, thuhet
në njoftimin e Myftinisë së Shkupit.
Qëndresa Bakiu, mualime e nxënësve, në emër të familjarëve të nxënësve
falënderoi të pranishmit që kishin ndarë
kohë për të ndjekur këtë manifestim.
Në ceremoninë e mbajtur nxënësit paraqitën pjesë të mësimeve që kishin ndjekur dhe recituan pjesë nga Kurani
famëlartë.
Mubera J. Asani, anëtare e Komisionit, mbajti fjalën e rastit, e më pas ndau diplomat dhe i uroi nxënësit për këtë sukses,
ndërsa mualimes i ndau libër në emër të
Myftinisë, në shenjë falënderimi për kontributin e dhënë në mbarëvajtjen e mësimbesimit islam në mektebin e Xhamisë,
thuhet në njoftimin e Myftinisë së Shkupit.

Vlerësohet mësimbesimi në Rashçe

Nën patronazhin e Meshihatit të Bashkësisë Islame të Sanxhakut, më 27 dhe
28 nëntor, 2021, në Novi-Pazar u organizuan Garat e Pesta Ballkanike Kuranore.
Garat ishin në disa disiplina: Hifz xhuzin
Amme, Hifz xhuzin Tebare. Hifz pesë
xhuz, Hifz pesëmbëdhjetë xhuz dhe Hifz
tërë Kuranin, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Në këto gara mori pjesë edhe Bashkësia Fetare Islame e RMV me kandidat Hafëz Numan Selami, student në
Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup,
i cili garoi në disiplinën Hifz tërë Kurani.

Kandidati është shoqëruar nga Drejtori i
Sektorit për Arsim dhe Shkencë, prof.
Jusuf ef. Zimeri, i cili përfaqësonte Rijasetin e BFI të RMV në këtë ngjarje.
Në disiplinën ku garoi kandidati i
BFI, Hfz. Numan Selami, morën pjesë
rreth njëzet hafëzë nga tërë rajoni, edhe
atë: nga Bosnja e Hercegovina, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Mali i Zi, nga
Sanxhaku etj. Në këto gara përfaqësuesi
i BFI-së u rangua në vendin e tretë, thuhet në njoftimin e BFI-së.
“Freski mes vullkanit të kësaj dyn-

jaje... Nipi im, Hafëz Numan Selami, ka
zënë vendin III në Garat Ballkanike të
Kuranit Famëlartë. Një përfaqësim dinjitoz! Zoti i dhëntë shëndet, ia ruajttë dhe
ia shtoftë dijen”, ka shkruar z. Ilmi Selami në faqen e vet në Facebook.
“Paraqitja ka qenë e shkëlqyer. Numan
Selami është një ndër hafëzët më të rinj, të
njohur në vendin tonë e më gjerë, i cili ka
marrë pjesë në shumë gara kuranore në
botë dhe ka përfaqësuar vendin tonë në
mënyrën më të bukur”, janë deklaruar nga
Qendra AKABE, Shkup.

Komisioni për vlerësimin e nxënësve
të mektebeve më 12 dhjetor, 2021, vizitoi
nxënësit e mektebit të Xhamisë së Poshtme në fshatin Rashçe, thuhet në njoftimin e Myftinisë së Shkupit.
Komisioni përbëhej nga Mubera J.

Asani dhe Arife Iseni.
Gjatë kësaj vizite Komisioni kontrolloi njohuritë e nxënësve, të fituara në
bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.Bazat e mësimbesimit mësohen nga
mualimja Qëndresa Bakiu.

Lusim Allahun e Madhërishëm që ta
shpërblejë mualimen me Mirësitë e Tij të
pakufishme për kontributin e dhënë,
ndërsa nxënësve - shëndet dhe suksese
edhe më të mëdha në jetë, thuhet në njoftimin e Myftinisë së Shkupit.

Smerkand në Rijaset

Më 7 dhjetor, 2021, një delegacion i
Vakëfit Ndërkombëtar Smerkand nga
Stambolli qëndroi në Rijaset, në një vizitë zyrtare Bashkësisë Fetare Islame të
RMV. Mysafirët u pritën nga Kryetari i
BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, thuhet në njoftimin e BFIsë.
Delegacioni kryesohej nga z. Qamil
Shahin, Koordinator për Maqedoni. Në
delegacion ishte dhe z. Safet Sinanoviq,
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Kryetar i Vakëfit Ndërkombëtar Smerkand për Maqedoninë.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu u dëshiroi mirëseardhje të ftuarve në
Bashkësinë Fetare Islame dhe gjithashtu
i njoftoi ata me strukturën, me angazhimet, me aktivitetet dhe institucionet fetare-arsimore të BFI-së. Ai gjithashtu
tregoi gatishmëri për të bashkëpunuar në
aspektin e veprimit të përbashkët në fushën e aktiviteteve fetare, ku do të ketë
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nevojë.
Mysafirët u shprehën të kënaqur nga
pritja e ngrohtë e Reis’ul-Ulemasë dhe
shprehën mirënjohjen e tyre për këtë. Z.
Qamil Shahin e njoftoi Reis’ul-Ulemanë
për punën e tyre në Stamboll dhe në përgjithësi në Turqi, në drejtim të përhapjes
së mësimit islam hanefi. Ai e ftoi Reis’ulUlemanë të jetë mysafir i tyre në Republikën e Turqisë, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Hatme nga nxënësit e mektebit të Xhamisë së Dardanisë, me hoxhë hfz. Bekim ef. Demiri.
(Myftinia e Tetovës, Facebook, 12.12.2021)
Hëna e Re
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Në manifestimin e themelimit të
Universitetit të Tetovës

Më 17 dhjetor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, mori
pjesë në manifestimin e 27-vjetorit të hapjes së Universitetit të Tetovës, të tempullit të madh të dijes, të shkencës, të kulturës
- vatër kjo që i dha shpirtin kombit tonë,
për të trasuar rrugën e vërtetë drejt një ardhmërie të lumtur në këtë nënqiell, thuhet
në njoftimin e BFI-së.
Në këtë manifestim ai ishte i ftuar bashkë me Myftiun e Tetovës, prof. dr. Qani
ef. Nesimi, të cilëve iu bë një nder i veçantë nga Rektori prof. dr. Reshat Qahili

dhe stafi i Universitetit.
Pas manifestimit në Tetovë, Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të RMV deklaroi: “Sot ishte ditë feste manifestimi i 27vjetorit të hapjes së Universitetit të
Tetovës. Ishim të nderuar, bashkë me Myftiun e Tetovës, me respektin që na e bënë
të gjithë, në veçanti Rektori prof. dr. Reshat Qahili. Fjala e Rektorit na inspiroi të
gjithë neve për një përkushtim të nivelit të
lartë drejt kultivimit dhe ngritjes edhe më
të madhe të tempullit të lartë të dijes. Prezenca e personaliteteve të larta politikeshoqërore, shkencore, fetare e kulturore,

formoi ambient të jashtëzakonshëm. I
shpreh urime të thella Rektoratit, në krye
me Rektorin, stafit akademik, studentëve
dhe të gjithëve, me lutje të Madhit Zot për
suksese të reja. Zoti e bekoftë rrugëtimin e
Universitetit të Tetovës, të popullit tonë.”
Universiteti i Tetovës është themeluar
më 4 qershor 1994, ndërsa më 17 dhjetor
1994 është nënshkruar vendimi për funksionimin e tij, kur fillojnë edhe ligjëratat
e para. Atë kohë Bashkësia Fetare Islame
kishte lënë në dispozicion të profesorëve
dhe të studentëve mektebin (mejtepin) në
fshatin Poroj etj.

UT, urime 27-vjetorin

Kam kënaqësinë që në emrin tim personal dhe në emër të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, të uroj Rektoratin e UTsë dhe stafin edukativo-arsimor, bashkë
me studentët dhe të gjithë arsimdashësit,
27-vjetorin e themelimit të Universitetit
të Tetovës, vatrës së dijes, shkencës, kulturës dhe edukimit të brezave të rinj të
vendit tonë e më gjerë, thuhet në urimin
e Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
drejtuar udhëheqjes së Universitetit të Tetovës.
17 Dhjetori është një ngjarje e veçantë për popullin shqiptar që jeton në
Maqedoninë e Veriut, për profesorët, për
studentët dhe për të gjithë intelektualët.
Prandaj, këto urime më shumë u shkojnë
atyre që sakrifikuan gjithçka për këtë
ditë, atyre që u radhitën në vijat e para të
themelimit dhe u bënë digë në mbrojtjen
e ardhmërisë së rinisë sonë – të studentëve, të atyre që kanë mbaruar, atyre që
32

vazhdojnë me studimet dhe atyre që në të
ardhmen do të studiojnë në Universitetin
e Tetovës.
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Pamje nga Muzeu i UT-së në Poroj

Urime dhe Zoti e bekoftë Universitetin - thuhet në urimin e Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu. (17.12.2021)

Prishtinë: “Edukata Islame”
shënon 50-vjetorin

Dy ditë rresht, më 15-16 dhjetor,
2021, është mbajtur në Prishtinë konferenca shkencore “Revista “Edukata
Islame” - 50 vjet mision në fjalën e
shkruar shqipe”, njoftojnë nga Bashkësia
Islame e Kosovës (BIK).
Në këtë konferencë morën pjesë studiues e hulumtues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi,
Lugina e Preshevës dhe më gjerë. Në të
gjithsejt u paraqitën 44 referues, të cilët
dhanë vlerësimet e tyre për rrugën pesëdhjetëvjeçare të “Edukatës Islame”.
Nga RMV ishin të pranishëm dhe u
paraqitën me kumtesa Ziber Lata, Jusuf
Zimeri, Fahredin Ebibi dhe Muhamed
Mustafa. Jusuf Zimeri, Drejtor i Sektorit
Fetar-Arsimor të BFI-së, bashkudhëhoqi
një prej sesioneve të Konferencës.
Në fund të kësaj konference e mori
fjalën edhe Kryetari i Bashkësisë Islame
të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava, i
cili falënderoi bashkëpunëtorët dhe gjithë
ata që kontribuan në mbarëvajtjen dhe
përfundimin e suksesshëm të kësaj konference shkencore.
Me këtë rast ai doli me një propozim,
duke thënë: “Propozoj që të tri Bashkësitë Fetare shqiptare (Kosovë, Maqedoni
e Veriut dhe Shqipëri) kah mesi i vitit të
ardhshëm të mbajnë një konferencë për
unifikimin e terminologjisë fetare islame.
Nuk ka rëndësi se ku do të mbahet konferenca, por me rëndësi është që të kemi

studiues dhe ata të japin kontributin. Ne e
kemi obligim për gjeneratat e kaluara, të
cilat kanë derdhur mund e djersë, që kanë

bërë shumë për fjalën e shkruar islame në
gjuhën shqipe dhe jo vetëm” – thuhet në
njoftimin e BIK.

Urime për margaritarin
e rrallë

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, Kryetar i BFI të RMV, është ndër të
parët që ka uruar Kryetarin e Bashkësisë
Islame të Kosovës, Myfti Naim ef. Tërnava, me rastin e 50-vjetorit të revistës
“Edukata Islame”.
Në urim thuhet:
“I nderuar Myfti h. Naim ef. Tërnava,
është kënaqësi e veçantë që në emrin tim
personal dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, përzemërsisht t’ju uroj juve
dhe Bashkësinë Islame të Kosovës për
margaritarin e rrallë në rajonin tonë, revistën “Edukata Islame”, e cila 50 vjet
po e kryen misionin e saj në gjuhën
shqipe, duke përçuar kështu në gjuhën
tonë vlerat hyjnore, humane, fetare e
kombëtare.
E vlerësojmë lart punën e gjithë stafit,
që nga udhëheqësit e BIK-ut e deri te
kryeredaktorët, redaktorët, gazetarët dhe
gjithë bashkëpunëtorët, të cilët në periu-

dha të ndryshme, në një kohë sakrificash
dhe sfidash të mëdha, nga ato më të errëtat në historinë tonë, dhanë kontributin e
pashoq në përcjelljen e fjalëve shqipe
dhe u bënë shembull me rezistencën e
tyre, duke e profilizuar revistën “Edukata
Islame” në një medium
gjithëpopullor, nëpërmjet të cilit u përcollën mendimet e pakufishme islame, duke i
edukuar dhe brumosur gjeneratat e reja
me dije, me arsim, atdhedashuri dhe
besim tek Allahun Fuqiplotë.
Duke qenë gjithmonë në shërbim të
informimit, të edukimit dhe të orientimit
të popullatës shqiptare në Kosovë e më
gjerë, si një pjesë e pandashme e historisë sonë të trazuar e të dhimbshme, sot
me plot bindje dhe krenari mund të themi
se revista “Edukata Islame” ka përmbushur misionin e saj tepër të rëndësishëm
ndaj popullit shqiptar dhe ka lënë gjurmë
të jashtëzakonshme, frymën e së cilës
duhet marrë si shembull në të ardhmen.”
Hëna e Re
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Nga Jusuf Zimeri

Faleminderit, Kosovë

Bashkësia Islame e Kosovës shënoi në Prishtinë përvjetorin
e revistës “Edukata Islame” me konferencën me titull "50 vjet
mision në fjalën e shkruar shqipe". Në të u paraqitën 44 kumtesa nga profesorë, hoxhallarë, studiues, hulumtues të ndryshëm
nga të gjitha trevat shqiptare: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e
Veriut, Mali i Zi dhe Luginë e Preshevës.
Në konferencën shkencore u vlerësua lart kontributi gjysmëshekullor i revistës "Edukata Islame" si në rrafshin fetar
islam, ashtu edhe në atë kombëtar e publicistik.
Po ashtu, u vlerësua lart edhe roli dhe kontributi i dijetarëve
islamë në veprimtaritë shkencore, fetare e kombëtare, duke filluar nga doajeni i fjalës së shkruar islame në gjuhën shqipe, iniciatori dhe projektuesi i kësaj reviste, Myderrizi ynë, merhumi
h. Sherif ef. Ahmeti, pastaj prof. Qemal ef. Morina, Hajrulla ef.
Hoxha, Avni ef. Aliu, Bajrush ef. Ahmedi, Resul ef. Rexhepi,
prof. Feti ef. Mehdiu, Nexhat ef. Ibrahimi, Mujdin ef. Ahmedi,
Sabri ef. Bajgora, Ramadan Shkodra dhe shumë e shumë personalitete të tjera.
Prandaj, ndjej përgjegjësi islame dhe morale që të falënderoj Bashkësinë Islame të Kosovës, në krye me njeriun e parë të
saj Myfti Naim ef. Tërnava, Këshillin organizativ të Konferencës dhe të gjitha strukturat tjera që na e dhanë mundësinë të
themi disa fjalë, e më shumë të dëgjojmë dhe të mësojmë nga

kjo konferencë, dhe që si nikoqir u përkujdesën për rehatinë
tonë gjatë dy ditëve, sa i zhvilloi punimet Konferenca.
Allahu ju ruajtë, ju nderoftë dhe ju shpërbleftë me shpërblimet më të mira në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. A m i
n. (17.12.2021)

Ekspozita “Nostalgji” e Denis Halitit

Në Galerinë e Pallatit të Kulturës në
Gostivar më 16 dhjetor, 2021, është
hapur ekspozita personale e piktorit
Denis Haliti me titull “Nostalgji-xhamitë
e vjetra në rrethinat e Gostivarit”.
Në hapjen e ekspozitës ka marrë pjesë
edhe Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu. Me këtë rast, në faqen e vet në
Facebook ai ka shkruar:
“Sonte pata nderin të marr pjesë në
ekspozitën personale ‘Nostalgji’ të artistit - piktorit nga Dobërdolli, z. Denis Ha34

liti, i cili me mjeshtërinë më të madhe të
një piktori të shkëlqyer ka pikturuar xhamitë e vjetra në territorin e Gostivarit.
Ishte kënaqësi të shohësh se si një artist arrin të shprehë idenë shpirtërore dhe
materiale të xhamive të vjetra, të ndërtuara në kohë të ndryshme, me tipare
origjinale, si kombinim i shpirtërores me
materialen, si kombinim me pamjet e natyrës etj. E gjithë kjo jepte porosinë e besimit në Zot dhe porositë e Tij për të
arritur të mirën dhe të bukurën në jetën
individiale dhe shoqërore.
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Mbledhje e rregullt e Myftinisë së
Kumanovës

Në këtë manifestim artistik morën
pjesë Myftiu i Gostivarit, h. Sabahudin
ef. Zendeli me bashkëpunëtorë; z. Irsal
ef. Jakupi, Sekretar i Përgjithshëm i BFI;
teologë - imamë nga Gostivari dhe rrethina, artistët e mirënjohur prof. Reshat
Ameti, prof. Xhelil Rufati, Sindis Ademi
e shumë të tjerë.
Vërtet ishte një kënaqësi dhe inspirim
shpirtëror.”
Ekspozita është përfshirë edhe në
njoftimin e Bashkësisë Fetare Islame të
RMV.

Më 7 dhjetor, 2021, Myftinia e Kumanovës mbajti mbledhjen e rregullt të
Kuvendit me hoxhallarët dhe mutevelitë
e xhamive. Me këtë rend dite: Raport dhe
analizë për rrjedhat e anëtarësisë gjatë
vitit 2021, si dhe hapat që duhet të ndërmerren në vitin 2022, thuhet në njoftimin
e Myftinisë së BFI-Kumanovë.
Mbledhja si zakonisht filloi me leximin e disa ajeteve kuranore nga h. Rexhep
ef. Bekteshi dhe pastaj Myftiu h. Abedin
ef. Imeri i njoftoi me rendin e ditës, me të
cilin të gjithë ishin pajtuar. Me mbledhjen
udhëhoqi Myftiu i Myftinisë së Kumanovës, i cili në fillim i falënderoi anëtarët e
Kuvendit për pjesëmarrjen e tyre. Ai tha
se kjo mbledhje e fundvitit është organizuar me qëllim që të bëhet analiza se deri
ku ka arritur realizimi i anëtarësisë gjatë
vitit 2021.
Myftiu tha se kriza ekonomike, e cila
e ka kapluar tërë botën, i ka prekur edhe
vendet më të zhvilluara ekonomiksht dhe
ka lënë pasoja të rënda te njerëzit. Kjo
krizë është evidente edhe në vendin tonë.
Por, duke pasur parasysh se xhamitë i
ndërtojnë dhe i mbajnë besimtarët e Zotit,
ne duhet të japim maksimumin në mirëmbajtjen e xhamive tona, ngase burim
tjetër nuk kemi, përpos tubimit të anëtarësisë, prandaj ne nuk guxojmë që t`i lëmë

xhamitë tona të mbyllen për shkak të
mungesës së mjeteve financiare.
Në vazhdim Myftiu tha se operativa e
Myftinisë ka përgatitur një raport për rrjedhat e anëtarësisë gjatë këtij viti, për çdo
xhami, të cilin në vazhdim e paraqiti Përgjegjësi në Myftini, Abdylhamid ef. Fejzuli.
Pas leximit të Raportit, Myftiu tha se
vitin që po e lëmë mbrapa nuk jemi të kënaqur me realizimin e anëtarësisë, pasi që
në përgjithësi nuk ka arritur realizimi i saj
as 50%.
Në vazhdim diskutuan anëtarët e Ku-

vendit, të cilët ishin të një mendimi me
Myftiun se ka ngecje në realizimin e anëtarësisë dhe të gjithë u zotuan se do të angazhohen deri në maksimum që gjatë vitit
2022 ta mbledhin anëtarësinë, pasi që
anëtarësia është i vetmi burim i funksionimit të Myftinisë.
Në fund Myftiu i porositi imamët dhe
mutevelitë e xhamive që gjatë vitit të ardhshëm të jenë më aktiv në tubimin e anëtarësisë dhe më pas u lexuan disa ajete
kuranore nga hfz.Abdulkadir Abazi, thuhet në njoftimin e Myftinisë së Kumanovës.

Informim për zgjedhjet

Myftinia e BFI-Kumanovë më 13
dhjetor, 2021, mbajti mbledhjen e saj, të
cilën e udhëhoqi Myftiu i Myftinisë së
Kumanovës h. Abedin ef.Imeri. Në këtë
mbledhje ai i informoi anëtarët e Myftinisë për shpalljen e zgjedhjeve të organeve kolektive nga BFI e RMV, të cilat
do të mbahen më 21.12.2021, thuhet në
njoftimin e Myftinisë së Kumanovës.
Myftina e Kumanovës nga data 13
dhjetor deri më 20.12.2021 kërkon nga të
gjitha xhamitë që të caktojnë Mexhlisin e

xhamisë së tyre dhe me shkresë ta informojnë Myftininë e Kumanovës (Komisionin Zgjedhor Rajonal) për përbërjen e
Mexhlisit të xhamisë së tyre. Myftinia e
Kumanovës i falënderon anëtarët e Mexhliseve të mëparshme për kontributin e
tyre të dhënë në shërbim të xhamive dhe
njëherësh e lusim Allahun e Madhërishëm që t`i shpërblejë me të mirat e Tij të
pafund, thuhet në njoftimin e Myftinisë
së Kumanovës, të nënshkruar nga Myftiu Abedin ef. Imeri.
Hëna e Re
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Myftinia e Gostivarit
fillon zgjedhjet

Më 11 dhjetor, 2021, Myftinia e BFIGostivar mbajti mbledhjen e saj të rregullt me anëtarët e Myftinisë, me të
vetmen pikë të rendit të ditës: Shpallja e
zgjedhjeve të organeve kolektive të BFI
të RMV, thuhet në njoftimin e Myftinisë
së Gostivarit.
Në këtë mbledhje, me të cilën udhëhoqi Myfti h. Sabahudin ef. Zendeli, u
diskutua vendimi i shpallur nga ana e Rijasetit të BFI dhe e Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu që në të gjitha Myftinitë të bëhet zgjedhja e Këshillave të
Xhamive dhe e anëtarëve të rinj të Myftinive, si dhe e anëtarëve të Kuvendit të
BFI, brenda një afati të caktuar kohor, për
çka do të informohen me shkresë zyrtare
për afatet kohore.
Myftiu h. Sabahudin ef. Zendeli potencoi se ky ekip i anëtarëve të Myftinisë
ka arritur që të bëjë shumë punë të
mëdha, si: hapja e Medresesë në Gosti-

var në vitin 2017, hapja e Institutit të Hifzit dhe Bukurleximit të Kuranit “Hfz.
Hasan ef. Zendeli” në vitin 2019, legalizimi dhe regjistrimi i të gjitha objekteve
fetare në Gostivar me rrethinë, kthimi i
shumë pronave të nacionalizuara, rregullimi i disa çështjeve të cilat kanë të bëjnë
me standardizimin e kohës për strukturat
fetare në Gostivar etj., për çka ju falënderoj përzemërsisht, tha ai.
Në mënyrë unanime, me aklamacion,
u vendos formimi i Komisionit Rajonal
Zgjedhor, ku për anëtarë të Komisionit
Rajonal Zgjedhor u vendos që të jenë: h.
Mallzim ef. Zendeli, h. Telat ef. Sadiku
dhe Bujamin ef. Bajrami, së bashku me
tre zëvendës të tyre.
Këtë mbledhje e nderoi vetë prezenca
e kreut më të lartë të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm, respektivisht nga

Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor
h. Irsal ef. Jakupi.
Reis’ul-Ulemaja falënderoi anëtarët e
Myftinisë, të cilët, në këtë periudhë pak
më të gjatë se katër vite për shkak të disa
sfidave që ndodhën para nesh, kanë
nxjerrë dhe kanë miratuar vendime
shumë me rëndësi në dobi të besimtarëve
islamë të territorit të Myftinisë së Gostivarit, për çka u jam mirënjohës në pafundësi. Ju jeni ata të cilët keni ditur të bëni
lidhjen e trekëndëshit shumë të fuqishëm:
xhemat, këshill xhamie dhe nëpunës
fetar, në koordinim me Myftininë, që
proceset të ecin ashtu siç duhet - theksoi
mes tjerash Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, i cili brenda këtij mandati ka
qenë Myfti i Gostivarit, deri më 18 nëntor 2020, kur u zgjodh Reis’ul-Ulema i
BFI të RMV, thuhet në njoftimin e Myftinisë së Gostivarit.

“Loja e pambaruar”, ftesë
hoxhallarëve
Më 17 dhjetor, 2021, ditën e xhuma,
në vizitë Myftinisë së BFI-Gostivar qëndroi Labinot Salija, i shoqëruar nga e ëma
e tij dhe aktorja gostivarase znj. Vjollca
Baftiu Zylebehari, thuhet në njoftimin e
Myftinisë së Gostivarit.
Ata u mirëpritën nga Myftiu h. Sabahudin ef. Zendeli dhe nga Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu.
Në bisedë e sipër, Labinoti shprehu
urimet e tij për Reisin dhe për Myftiun,
për funksionet e tyre, duke u dëshiruar
shëndet, suksese dhe punë të mbarë. Nga
ana e tyre, Reis’ul-Ulemaja dhe Myftiu
Labinotit i dëshiruan çdo të mirë në jetë,
duke i qenë mirënjohës në pafundësi që
një djalë i mrekullueshëm si Labinoti e
viziton Myftininë, falënderon Zotin në
vazhdimësi dhe i kryen obligimet fetare.
Në fund, Reisi dhe Myftiu i dhuruan
librin e shenjtë Kuranin famëlartë, duke
marrë edhe ftesën zyrtare për shfaqjen
"Loja e pambaruar", ku protagonist kryesor është pikërisht Labinoti, thuhet në
njoftimin e Myftinisë së Gostivarit.
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Mblidhet Myftinia e Shkupit

Më datë 14 dhjetor, 2021, u mbajt
Mbledhja e 17-të me anëtarët e Myftinisë së Shkupit, thuhet në njoftimin e
Myftiut Qenan ef. Ismaili.
Pas diskutimit bazuar në rendin e
ditës, kanë dalë këto konkluzione: Pas
vizitës së Drejtorit të Drejtorisë së Vakëfit të Republikës së Turqisë në Shkup,
z. Burhan Ersoj, merret përsipër restaurimi i tri xhamive, edhe atë: i Xhamisë
Jahja Pasha (me prioritet, për shkak të
rrezikshmërisë nga çarjet në mure), i
Xhamisë Isa Beu dhe i Xhamisë Haxhi
Ballaban.
Konkluzioni i dytë: BFI dhe Myftinia e Shkupit luajtën një rol të rëndësishëm mbi bazë të kompetencave të veta
me rastin e tragjedisë në Bullgari.
Bazuar në Këshillin iniciativ, vazhdojnë punimet në xhaminë e lagjes
Xhon Kenedi - Çair.
Myftinia e Shkupit distancohet nga
hoxhallarët të cilët në mënyrë direkte
apo indirekte ishin pjesë e fushatës zgjedhore të zgjedhjeve lokale; përgjegjësia
morale dhe para Zotit ngelet mbi ta, thuhet në konkluzionin e radhës.
Më tej: Ka filluar procesi për përgatitjen e ID-kartelave për nëpunësit fetarë, me afat katërvjeçar.
Shlyhet borxhi ndaj EVN për fshatin
Seta Petkë, në vlerë prej 8.000 euro. Për
të njëjtin, një donator dhuroi 3.000 euro,
ndërsa pjesën tjetër e mbuloi xhemati i

xhamisë.
Myftinia e Shkupit filloi me përgatitjen e librit të Texhvidit për mektebet
e Shkupit. Në afat prej tre muajve nga
Myftinia e Shkupit u shpërndanë 210
Kurana për mektebe. Myftinia e Shkupit u ka dorëzuar autorizime imamëve:
Sead ef. Jashari, Xhamia e Dëshmorëve;
Ismet ef. Osmani, xhamia në f. Koliçan
i Poshtëm; Bajram ef. Sali, xhamia në f.
Inxhikovë; Elvir ef. Tutiq, xhamia në
f. Konjare e Poshtme; Miftar ef. Islami,
Xhamia Me Dy Minare Vizbeg.
Me pagesën e 7.042 euro tatim ndaj
Qytetit të Shkupit, toka pranë Xhamisë
së Hatunxhukut veç më kaloi në pronësi
të Vakëfit.
Myftinia e Shkupit pas emërimit të
hatibit në xhaminë e fshatit Semenisht i
Epërm, mori përsipër që të mbulojë harxhimet e hatibit. Në mënyrë tabelare u
paraqit sasia e të hollave nga xhamitë që
tubuan mjete financiare për Mersim Ziberin, Llaskarcë, në vlerë prej 5.220
euro dhe për QEK të Myftinisë së Manastirit në vlerë prej 7.125 euro.
Në koordinim me Këshillin e xhamisë së Dëshmorëve në Haraçinë, në
vlerë prej 199.000 den. (3.240 euro) blihet stazhi i 9.5 viteve për hoxhë Daut ef.
Bajrami, i cili tani gjithsej ka 17 vjet
stazh. Në koordinim me Këshillin e
Xhamisë së Re të Çairit në vlerë prej
186.000 den. (3.025 euro) blihet stazhi i

9.5 viteve për hoxhë Sadush ef. Tahiri,
i cili tani gjithsej ka 13 vjet stazh (dallimi i vogël në pagesë është për shkak të
periudhës kohore - viteve që mungojnë).
Myftinia e Shkupit dhuron 61 Kurana për refugjatët nëpër kampe të qëndrimit.
Bazuar në procesverbalet e Këshillave të xhamive, Myftinia e Shkupit miratoi propozimin për emrat për xhamitë:
Haxhi Shefkova Xhamija - f. Zelenikovë; Xhamia “Dëshmorët” - f. Malinë;
Xhamia e Bllacës - f. Bllacë; Xhamia “Reshadije” - f. Seta Petkë; Xhamia
“Ali Efendiu” – xhamia e vjetër në f. Luboten; Xhamia “Haxhi Isen dhe Feta” –
Xhamia Me Dy Minare në f. Luboten;
Xhamia Vorcë - f. Vorcë; Xhamia “Mexhitlije” - f. Jabollcë; Xhamia “Ikre” Xhamia e Tretë Saraj; Xhamia “Mezin
Saiti” – fshati Arnaqi e Epërme; dhe
Xhamia “Hafëz Xhavit Efendi Ibrahimi” - xhamia e re Studeniçan.
U formua Komisioni zgjedhor për
organizimin e zgjedhjeve për Këshilla të
xhamive, për anëtarë të Myftinisë dhe
për anëtarë të Kuvendit të BFI-së në përbërje: mr. Nexhmi Ferati (Sekretar pranë
Myftinisë) – Kryetar i Komisionit; Armend Halimi (jurist pranë Myftinisë) anëtar i Komisionit; dhe Nevzat Ameti
(anëtar i Këshillit të Myftinisë) - anëtar
i Komisionit, thuhet në njoftimin e Myftiut Qenan ef. Ismaili.
Hëna e Re
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Hap dyert xhamia e re
në Studeniçan

Më 16 dhjetor, 2021, u bë hapja e
xhamisë “Hfz. Xhavit ef. Ibrahimi” në
fshatin Studeniçan të Shkupit, thuhet në
njoftimin e BFI-së.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, mori pjesë në hapjen e saj. Ai në
fjalimin që pati uroi banorët e këtij fshati
për xhaminë e re dhe u dëshiroi punë të
mbarë dhe suksese të reja. Në emër të
Bashkësisë Fetare Islame i falënderoi të
gjithë kontribuesit në ndërtimin e kësaj
shtëpie të Allahut fuqiplotë. Ai i falënderoi të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre, me mundësinë që u është
ofruar, për ta ngritur edhe një shtëpi të
Allahut fuqiplotë në tokë: donatorët që
sakrifikuan nga pasuria e tyre, që kjo
xhami sot të marrë këtë pamje madhështore dhe të lëshohet në shërbim të besimtarëve të Studeniçanit.
Xhamia mban emrin e rahmetli hoxhës së mirënjohur hafëz Xhavit ef. Ibrahimi dhe është xhamia e katërt në këtë
fshat. Përurimi i saj u bë pas një organi38

zimi të mirëfilltë e madhështor të Myftinisë së BFI-Shkup, nën udhëheqjen e
Myftiut dr. Qenan ef. Ismaili.
Këtë manifestim me prezencën e tyre
e nderuan edhe Kryetari i Komunës së
Studeniçanit, z. Azem Sadiku, Myftiu i
Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu
i Gostivarit h. Sabahudin ef. Zendeli,
Myftiu i Manastirit mr. Amit ef. Rasimi,
Myftiu i Prilepit h. Shefket ef. Imeri,
Myftiu i Ohrit mr. Samet ef. Ajdari, Myftiu i Strugës mr. Salim ef. Sulejmani,
Kryetari i Kuvendit të BFI Fejsall ef. Kadriu, Sekretari i Përgjithshëm i BFI h.
Irsal ef. Jakupi, drejtorët e sektorëve të
Rijasetit të BFI, pastaj hfz. Xhemail ef.
Nuhiu, përgjegjës i Institutit tė Hifzit në
Shkup “Hfz. Ismail Efendiu”, hoxhallarë, hafëzllarë, si dhe mysafirë të ndryshëm nga Karshiaka e më gjerë.
Para se të bëhet duaja e hapjes së
xhamisë u lexuan edhe disa pjesë nga
Kurani famëlartë nga hfz. Adnan ef. Elmazi.
Fjalë përshëndetëse mbajti edhe

Dhjetor 2021 | Rebiul Ahir - Xhumadel Evvel 1443

Kryetari i Komunës së Studeniçanit, z.
Azem Sadiku, ndërsa të dhënat rreth ecurisë së ndërtimit të Xhamisë i prezantoi
z. Alaudin Zekiri, Kryetar i Këshillit Iniciues.
Të pranishmit i përshëndeti edhe
Myftiu i Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili, i
cili e vlerësoi lart punën e Këshillit Iniciues dhe falënderoi të gjithë donatorët
për kontributin e tyre, deri në përfundimin e xhamisë.
Më pas, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu u dorëzoi autorizimet dy hoxhallarëve: Muhamed ef. Sadiku, i diplomuar në Universitetin e famshëm të
El Ez'her të Kajros, si Hatib i Xhamisë
dhe hfz. Xhelil ef. Shabani, Imam dhe
Mualim i Xhamisë.
Ashere për nder të këtij solemniteti
lexoi hfz. Xhemail ef. Nuhiu, ndërsa
duanë e rastit e bëri Myftiu i Strugës, mr.
Salim ef. Sulejmani. Myftiu i Tetovës,
prof. dr. Qani ef. Nesimi, ndërkaq, i priu
faljes së namazit të iqindisë, thuhet në
njoftimin e BFI-së.

“Ilmihal” nga Myftinia e Shkupit

Vazhdon veprimtaria botuese e Myftinisë së Shkupit: ka dalë nga shtypi “Ilmihal për mektebe” (ndryshe: abetare për
mejtepe), ilmihali i parë zyrtar i kohës së
re i kësaj myftinie.
“Ilmihali” përfshin tematika të ndryshme, në katër kategori: besim, adhurim,
moral dhe histori islame, ka njoftuar
Myftiu i Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan
ef. Ismaili, në faqen e vet në Facebook.
Gjatë punës sonë jemi përpjekur që
formulimet në tekst të jenë në një gjuhë të
thjeshtë e të kuptueshme, të ilustruara me
disenj modern e autorial, në mënyrë që
materia të mësohet më lehtë nga fillesta-

rët e çdo grupmoshe.
Shpresojmë që me këtë ilmihal ta lehtësojmë punën e mualimëve tanë që veprojnë nëpër mektebet e Myftinisë së
Shkupit; ky ilmihal të ketë vend të rëndësishëm në mesin e literaturës islame, si
dhe t’u shërbejë fillestarëve që dëshirojnë
t’i qasen mësimit të rregullave bazë të
fesë islame.
Në rolin e Myftiut të Shkupit dhe në
rolin e autorit të kësaj vepre, ka thënë dr.
Qenan ef. Ismaili, ndjej si obligim që të
falënderoj edhe ata që ishin të kyçur
drejtpërdrejt në këtë proces me përzgjedhjen tonë e që dhanë kontributin e tyre

të çmueshëm: bashkautorin e veprës mr.
Nexhmi ef. Ferati; recensentët: prof. dr.
Naser Ramadani dhe prof. dr. Taxhedin
Bislimi; redaktorin doc. dr. Ziber Lata
dhe lektorin (redaktorin gjuhësor) mr.
Elez Ismaili.
I bëjmë lutje Allahut të Madhërishëm
që gjithë ata që ndihmuan që ky botim të
dalë në dritë dhe të gjithë ata që do të punojnë me të që t’i shpërblejë me mirësitë
e Tij të pakufishme të kësaj bote dhe të
Ahiretit, thuhet në njoftimin e Myftiut të
Myftinisë së BFI-Shkup, dr. Qenan ef.
Ismaili. (30.11.2021)

Në hapjen e Klinikës VFV

Më 20 dhjetor, 2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, mori pjesë në
hapjen solemne të Klinikës së re dhe
moderne "VFV" në Butel të Shkupit, investitorë dhe pronarë të së cilës janë z.
Bekim Neziri dhe z. Ferki Demirovski.
Pjesëmarrja e Reisit ishte me ftesë të z.
Bekim Neziri, thuhet në njoftimin e BFI.
Gjatë kësaj vizite, Reis’ul-Ulemanë
e shoqëronin Myftiu i Shkupit dr. Qenan

ef. Ismaili, Sekretari i Përgjithshëm h.
Irsal ef. Jakupi, Kryetari i Kuvendit të
BFI h. Fejsal ef. Kadriu, Shefi i Kabinetit dr. Abdylqerim Iseni etj.
Po ashtu, të pranishëm ishin edhe
personalitete të mirënjohura të jetës politike-shoqërore, ekonomike dhe të sferave të tjera në shoqëri.
Pas prerjes tradicionale të shiritit dhe
hapjes së Klinikës, Reis’ul-Ulemaja dhe
mysafirët tjerë vizituan të gjitha repartet
mjekësore, me ç’rast u konstatua se

bëhet fjalë për një klinikë me një investim të mirëfilltë, një klinikë moderne,
me të gjitha nivelet e mjekimit medicinal.
Në emër të BFI, Reis’ul-Ulemaja
uroi pronarët përzemërsisht, z. Bekimin
dhe z. Ferkiun, për këtë vepër madhore,
duke iu dëshiruar suksese në menaxhimin dhe organizimin e kësaj klinike të
nivelit të lartë, e cila prej nesër do të jetë
në shërbim të qytetarëve dhe të shoqërisë, thuhet në njoftimin e BFI.
Hëna e Re
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Xhamia
e Livadhisë
me "Hyrje
në Kuran"

Një libër për muzikën nga Abas Jahjai

Më 18 dhjetor, 2021, nxënësit e Xhamisë së fshatit
Livadhi mbajtën programin për përfundimin e shkronjave të Kuranit me mësuesen e tyre Sermijete Ismaili
Biba dhe me anëtaret e Sektorit të femrave pranë Myftinisë së Strugës, thuhet në njoftimin e Myftinisë së
Strugës.
Programi ishte zbukuruar me lexim Kurani, me
ilahi, me poezi për nënat, me mesazhe në lidhje me vlerën e mësimit të Kuranit etj. Nxënësit u gëzuan edhe
më shumë kur suksesin dhe gëzimin e tyre e shprehën
edhe para nënave. Nga Sektori i femrave ishin Hyrije
Mehmeti Biba dhe Mahmude Bajramoska.
Të nderuara teologe, nëna dhe motra, nxënësit bashkë me mësuesen ju falënderojnë shumë që prezantuat në program dhe e zbukuruat edhe më shumë atë.
Zoti ju shpërbleftë të gjithëve - thuhet në njoftimin e
Myftinisë së Strugës.

Takvimi
1443/44 (2022)

Më 20 dhjetor, 2021, Shoqata Ilmije e
BFI të RMV ka dalë me një njoftim, në të
cilin thuhet:
Meqë afrohemi në fund të vitit kalendarik, përkatësisht pasi që jemi në prag të
fillimit të vitit të ri 2022, Shoqata Ilmije
si zakonisht bëri të gjitha përgatitjet për
përpilimin e kalendarit të ri për vitin
2022/1443-44, kalendar ky i cili ofron të
dhëna edhe për kalendarin miladi edhe për
kalendarin islam (hixhri).
Me këtë rast njoftojmë të gjithë besimtarët myslimanë se veç më ky kalendar është botuar dhe është në dispozicion
të lexuesit.
Në pjesën e parë kalendarike të Takvimit paraqiten të gjitha të dhënat në detaje
që kanë të bëjnë me fillimin e muajve
sipas kalendarit hixhrij, kohët e namazeve
dhe orari i agjërimit gjatë muajit të Ramazanit, ditët dhe netët e dalluara, përkatësisht festat fetare-islame.
Në pjesën e dytë të Takvimit do të
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gjeni kumtesa të personaliteteve të larta të
jetës fetare në RMV, të cilët kanë trajtuar
tema të ndryshme fetare në gjuhën shqipe,
maqedonase, turke dhe boshnjake – thuhet në fund të njoftimit të Shoqatës Ilmije
të BFI të RMV.
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Gëzuar
21 Dhjetori,
Dita
e arsimit
turk

Në emrin tim dhe në emër të
Bashkësisë Fetare Islame të RMV
ju uroj 21 Dhjetorin, Ditën e arsimit turk, që simbolizon se turqit
në Maqedoni kanë të drejta arsimore të barabarta dhe janë pjesë
përbërëse e Bashkësisë Fetare
Islame të RMV. Sinqerisht u uroj
vëllezërve tanë shumë suksese në
fushën e arsimit dhe në të gjitha
fushat tjera.
Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
(20.12.2021)

“Focus Print” nga Shkupi ka nxjerrë këto ditë nga shtypi librin “Muzika si mjet i ndërtimit të realitetit në shembullin e teoricienëve myslimanë” të autorit Abas Jahjai nga Tetova,
aktualisht profesor i muzikës në Republikën e Turqisë. Redaktor i librit është Metin Izeti, redaktimin gjuhësor e ka bërë Zeqir
Kadriu, ndërsa faqosjen & kopertinën Halil Berisha.
Libri është rezultat i një punimi shumëvjeçar dhe paraqet
një përpjekje të përpunimit shkencor të asaj që kultivohet në
traditën tonë shumëshekullore, duke u mbështetur në mësimet
e teoricienëve myslimanë, deklaron Abas Jahjai.
Muzika si art i shprehjes së ndjenjave dhe mendimeve me
anë të tingujve paraqitet me njeriun e parë dhe si mjet i ndërtimit të realitetit, jo rastësisht, që në kohërat e lashta haset si shoqërues në kryerjen e riteve fetare. Si e tillë, ajo e fisnikëron
shpirtin, kultivon ndjenja të larta dhe të afron kah e amshueshmja, vlerësojnë njohësit e këtij punimi.
Libri në fillim diskuton definicionin, rëndësinë dhe vendin
e muzikës në historinë njerëzore, duke filluar që nga zanafilla,
të cilën më pas e bart në hapësirën e kulturës artistike myslimane. E gjithë kjo, e motivuar nga fragmente të përcjella nga
jeta e të dërguarit të Allahut, Muhamedit (a. s.). Pejgamberi i
fundit i njerëzimit gjithmonë ka pasur kujdes shumë të madh për
shokët që kanë pasur zë të bukur. Në një hadith i dërguari i Allahut (xh. sh.) thotë: ‘Stoliseni Kuranin me zërin tuaj të bukur.’
Nga shekulli IX fillojnë punimet shkencore dhe sistematike
në sferën e teorisë së muzikës. Këtu paraprijnë filozofët e mirënjohur si Kindi, Farabi dhe Ibn Sina. Duke shkuar në mënyrë
kronologjike, në libër flitet edhe për Ihvanu’s-Safanë, pastaj për
Safijjuddin Urmeviu-n dhe Abdulkadir Meragiu-n. Pastaj analizohet periudha e Shtetit Osman, ku edhe flitet për disa kompozitorë të mirënjohur, si: Buhurizade Mustafa Itriu, i cili
njëkohësisht është kompozitori i tekbirit dhe Salat-i Ummijjes. Po
ashtu, aty flitet për muzikoterapinë në civilizimin islam, duke

dhënë shembuj nga spitalet e famshme të asaj kohe, ku praktikohej shërimi me anë të mekameve dhe instrumenteve të ndryshme.
Në pjesën e fundit flitet për muzikën fetare dhe format e
muzikës fetare, duke filluar nga ezani, ikameti, leximi i Kuranit, si dhe për shumë forma të tjera të muzikës fetare.
Ky punim ka për qëllim të bëjë një hyrje në lëmin e muzikës fetare dhe shpresojmë që të jetë çelës i rrugës për studime
të mëtutjeshme, thuhet në vlerësimin për librin “Muzika si mjet
i ndërtimit të realitetit në shembullin e teoricienëve myslimanë”
të autorit Abas Jahjai. (12.12.2021)

18 dhjetori është Dita botërore e gjuhës arabe, shpallur nga UNESCO. Arabishtja konsiderohet si gjuhë e Islamit
dhe e Kuranit, e cila ﬂitet nga rreth gjysmë miliard njerëz anembanë botës, e përshirë zyrtarisht si gjuha e
gjashtë e OKB-së.
Hëna e Re
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“Horizontet publicistike të Haki
Sharofit”, nga Beqir Memeti

Referenti i Sektorit për Arsim në
Myftininë e Tetovës, mr. Beqir Memeti, këto ditë ka botuar librin me titull “Horizontet publicistike të Haki
Sharofit”.
Periudha e viteve 1930-1939 e revistës “Zani i Naltë” lidhet me emrin
e Haki Sharofit, drejtor përgjegjës i
saj. Haki Sharofi aty ka botuar kronika, reportazhe, intervista, artikuj
origjinalë e përkthime, të cilat kanë
qenë të pritura mirë nga lexuesi
shqiptar. Në “Kultura Islame”, ndërkaq, është dalluar rubrika “Tefsiri i
Kuranit”. Fatkeqësisht, deri në vdekjen e Haki Sharofit, pjesa më e
madhe e shkrimeve të tij ka mbetur
në dorëshkrim dhe, si rrjedhojë, e
panjohur për shtresat e gjera, deklaron për “Hënën e Re” autori Beqir
Memeti.
Struktura e librit përbëhet nga hyrja,
tre kapituj tematikë, përfundimi dhe literatura e shfrytëzuar.
Libri fillon me recensionin me titull
“Një hyrje e vlertë në përveçësinë e horizonteve publicistike të Haki Sharofit” të
publicistit Nijazi Muhamedi.
Në kapitullin e parë me titull “Rre-

thanat arsimore dhe kulturore në Shqipëri
(1912-1939)”, autori përmes gjashtë nëntemave jep një pasqyrë të shkurtër mbi
rrethanat arsimore dhe kulturore, kulturën islame, shtypin shqiptar, si dhe jetën
dhe veprën e Haki Sharofit.
Në kapitullin e dytë, Publicistika fetare, është bërë një sintetizim i tetë shkrimeve me tematikë fetare, në mesin e të

Botohet edhe pjesa e
gjashtë e “Sunenit”
Doli nga shtypi edhe pjesa e gjashtë SUNENI IBNI MAXHEH, përkthim dhe komentim në gjuhën shqipe, ka njoftuar vetë autori, prof. dr.
Faredin Ebibi, në Facebook.
Falë Allahut (xh. sh.), thuhet më tej në njoftim, edhe kjo pjesë doli nga
shtypi për t’iu bashkëngjitur pesë pjesëve të mëparshme. Kam nderin dhe
kënaqësinë t’i falënderoj donatorët, të cilët e mundësuan botimin e kësaj
pjese.
Pjesa e gjashtë ka këtë përmbajtje: Libri-Lirimi nga skllavëria; LibriDënimet e caktuara;
Libri-Testamentet; Libri-El-feraid (pjesët e caktuara); Libri-Xhihadi;
Libri-Adhurimet (vazhdon në pjesën e shtatë).
Në kuadër të këtyre librave janë përfshirë 512 hadithe të përkthyera
dhe të komentuara në gjuhën shqipe. Ndërkaq, numri i haditheve të përkthyera deri më tani arrin 3.022 nga gjithsej 4.284 hadithe.
Sa për njoftim, edhe pjesa e shtatë është në proces të përkthimit dhe
të komentimit në gjuhën shqipe, ka njoftuar prof. dr. Faredin Ebibi.
(13.12.2021)
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cilave edhe një poezi. Katër tekstet e para janë botuar në revistën
“Zani i Naltë”, kurse katër të tjerat në revistën “Kultura Islame”.
Në kapitullin në vazhdim, Publicistika shoqërore, autori ka risjellë për lexuesin shqiptar dy
shkrime të botuara në revistën
“Zani i Naltë”, të cilat kanë qenë
me interes për kohën kur janë botuar, por edhe për kohën tonë.
Janë këto shkrimet Ç’duhet të
bajmë? (në katër vazhdime) dhe
Misjoni i babës. Në këto shkrime,
me një gjuhë të pastër, përmes kritikave të argumentuara, ndoshta
pak edhe me tone të ashpra, Haki
Sharofi nxjerr në sipërfaqe problemet e kohës të familjes dhe të
shoqërisë shqiptare, deklaron më
tej Beqir Memeti.
Recensentë të librit janë Nijazi Muhamedi (gazetar dhe publicist i njohur)
dhe dr. Zejni Mazllami (profesor universitar), kurse redaktor gjuhësor është mr.
Dritan Skenderi.
Botimin e këtij libri financiarisht e ka
mbështetur Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

3 Dhjetori: Edhe ata janë si ne
Sot me të madhe është përkujtuar 3
Dhjetori, Dita ndërkombëtare e personave me nevoja të posaçme, ka deklaruar Kryetari i BFI të RMV,
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
në rrjetet sociale.
Njoh shumë të rinj e të vjetër me nevoja të posaçme. Njoh një djalosh me
emrin Labinot - një djalosh i buzëqeshur, i çiltër, i bukur, i sinqertë, i dashur,
i pastër në ndjenja dhe në zemër dhe,
mbi të gjitha, besimtar i devotshëm - me
besim e shpresë të paluhatshme për
jetën, ai falënderon Zotin, duke u falur
dhe besuar fuqishëm në lidhjen e tij me
të Plotfuqishmin. Kur takohesh me të,
na e shton buzëqeshjen, shpresën, guximin, lumturinë dhe sigurinë, edhe pse
është me nevoja të posaçme. Na bind se
EDHE ATA JANË SI NE, EDHE NE SI
ATA. Andaj, edhe ne të gjithë duhet të
jemi me ta kudo në shoqëri dhe më
gjerë, ka deklaruar Kryetari i BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu.
Personat me nevoja të veçanta janë
vlerë e shtuar e shoqërisë sonë, ka
shkruar Myftiu i Myftinisë së Shkupit.
dr. Qenan ef. Ismaili, në Facebook.
Islami na mëson që t’i mposhtim të
gjitha barrierat, të bëjmë që ata të ndihen më të përfshirë në shoqërinë tonë.
Kur flasim për barriera, bëhet fjalë për
barrierat kulturore e sociale, të cilat e
pengojnë integrimin e këtyre personave
në fusha të ndryshme të jetës.
Vlera e njeriut te Zoti i Madhërishëm
matet sipas besimit, sipas devotshmërisë, kompetencave dhe detyrave që i besohen në këtë botë. Pikërisht për këtë
Muhamedi (a. s.) ka thënë: ‘Allahu nuk
shikon as trupat tuaj, as format tuaja,
por Ai shikon zemrat tuaja’ (Muslimi) –
është shprehur Myftiu i Myftinisë së
Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili.
Myftinia e BFI-Dibër, ndërkaq, ka
shkruar: Argumentet e të madhit Zot
janë të shtrira në çdo anë. Nuk la zbrazëtirë i Gjithëmëshirshmi që t’i kalojë
shikimi njeriut e të mos shohë shenjat e
urtësisë të të madhit Zot, pos njerëzve
që u janë verbuar zemrat në kraharorin e
tyre.
Thotë ajeti kuranor: ”Ai vërejti (fytyrën) dhe u kthye. Ngase, atij i erdhi i
verbëti. E, ku mund ta dish ti; ndoshta ai
do të pastrohet, apo do të këshillohet,

dhe këshilla do t’i bëjë dobi!” (Sure:
Abese).
Ajeti i lartcituar nuk e toleron moskujdesin ndaj këtyre individëve. Thërret për
reagim të shpejtë nëse ka lëshime, dhe jo
në neglizhencë ose mospërkushtim ndaj
tyre. Ata (njerëzit me nevoja të veçanta)
kanë ndjesi të thellë, vullnet të zjarrtë për
të pyetur, për të mësuar, për t’u aftësuar,

kështu që këshillat dhe udhëzimet mund
t’i bëjnë më të devotshëm, më të dalluar
etj. Muhamedi (a. s.) sa herë që do ta takonte një njeri me nevoja të veçanta, do t’i
drejtohej me fjalët: ”Tungjatjeta, o ti për
të cilin më QORTOI Zoti!” Muhamedi (a.
s.) thotë: ”Lehtësoni e mos vështirësoni…”, thuhet në informatën e Myftinisë
së BFI-Dibër, të botuar në Facebook.

“Mirësia”
vizitoi BFI-në

Më 1 dhjetor, 2021, Kryetari i shoqatës “Mirësia” z. Abaz
Berisha, në shoqërim të z. Ejup Berisha dhe znj. Eljesa Ahmeti,
dhe disa anëtarëve të tjerë, ishin për vizitë në Bashkësinë
Fetare Islame, ku u pritën nga Sheﬁ i Kabinetit të Reis’ulUlemasë dr. Abdylqerim Iseni, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Anëtarët e shoqatës “Mirësia” paraqitën vizionin qëllimet dhe
nevojat e Shoqatës. Sheﬁ i Kabinetit u bëri me dije se
Bashkësia Fetare Islame e RMV-së, në bazë të Kushtetutës së
vet dhe akteve të tjera normative, nën udhëheqjen e Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, është në shërbim të të gjithë
besimtarëve, e veçanërisht të njerëzve me nevoja të veçanta.
Po ashtu, Sheﬁ i Kabinetit të Reis’ul-Ulemasë i njoftoi të
pranishmit me aktivitetet e BFI së të ndërmarra në këtë sferë
dhe tha se BFI do të jetë në ndihmën e tyre brenda mundësive
të saj, thuhet në njoftimin e BFI-së.
Hëna e Re
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Islami dhe trajtimi i njerëzve
me nevoja të veçanta

mjaft për statusin dhe pozitën e lartë që e
gëzon ai në sytë e Zotit, në praninë e Tij.
Vlera e njeriut te Zoti matet sipas besimit, sipas ibadeteve – adhurimeve, sipas
punëve të mira, sipas devotshmërisë dhe
sjelljes së bukur morale. Këto janë përcaktuese në rritjen apo uljen e vlerës së
njeriut, e jo struktura e tij fizike, ngjyra e
lëkurës, gjuha, gjinia apo edhe të qenët i
shëndoshë fizikisht ose invalid. Pikërisht
për këtë Muhamedi (a. s.) ka thënë: «Allahu nuk shikon as trupat tuaj e as format tuaja, por Ai shikon zemrat
tuaja». (Muslimi)
DIVERSITETI SI PASURI

Muhamedi (a. s.) vetë i ka trajtuar këta si njerëz të barasvlershëm dhe ka kërkuar trajtimin
dinjitoz të tyre në të gjitha fushat e jetës. Kjo arrihet duke i zbuluar talentet, aftësitë dhe
zotësitë e tjera të tyre dhe duke i integruar ata në shoqëri dhe në jetën publike, në mënyrë që
ata të mos e ndiejnë veten të anashkaluar pse janë ndryshe, porse si njerëz me dinjitet dhe
integritet, të dobishëm për shoqërinë dhe jo të varur krejtësisht prej të tjerëve.

Shkruan: Rejhan Neziri
(Enkas për HeR)

3 Dhjetori njihet si Dita Ndërkombëtare e Njerëzve me Aftësi të Kufizuara,
prandaj edhe ne në këtë artikull do të
mundohemi ta trajtojmë këtë temë nga
këndvështrimi i mësimeve islame.
Sipas konventave ndërkombëtare,
njerëzit me nevoja të veçanta janë ata që
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për shkak të mungesës së ndonjë aftësie
të caktuar fizike, shqisore ose mendore,
të trashëguar nga lindja ose të fituar më
vonë, nuk janë në gjendje t’i kryejnë
punët e tyre vetë sikurse njerëzit e tjerë
pa këto mungesa, porse kanë nevojë për
mbështetje të formave të ndryshme, pra
kanë nevoja më të veçanta e më të ndryshme nga njerëzit e tjerë.
Sipas mësimeve kuranore ne kup-
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tojmë se në qendër të vëmendjes së fesë
qëndron njeriu, të cilit edhe i drejtohet
dhe për të cilin destinohet feja. Kurani
njeriun e quan «qenie të krijuar në formën më të mirë e më të bukur», e quan
«qenie të nderuar me dinjitet», e quan
«halif – mëkëmbës të Zotit në tokë, pra
përgjegjës për gjithçka që ndodhet në
të…» etj.
Këta dhe tituj të tjerë kuranorë flasin

Sipas kësaj, diversiteti dhe shumëllojshmëria e njerëzve për nga aspekti i
ngjyrës, i gjuhës, i mendimeve, i besimeve, i kulturave, i gjinisë, i të qenit i
shëndoshë apo invalid për nga aspekti
fizik etj., duhen shikuar si pasuri, si zengjinllëk, e assesi si mungesë, si noksanllëk, e aq më pak të jetë arsye për ta
nënvlerësuar apo për ta tallur tjetrin
vetëm pse është ndryshe prej nesh. Se
kjo është kështu, sidomos kur janë në
pyetje njerëzit me nevoja të veçanta,
ose me aftësi të kufizuara, këtë më së
miri e shprehin anëtarët e familjes në të
cilën ndodhen një ose disa njerëz të këtillë. Nga anëtarët «e shëndoshë» të familjes, këta njerëz me invaliditet ose me
aftësi të kufizuara asnjëherë nuk shihen
me përçmim, asnjëherë nuk shihen si të
mangët e noksanë; përkundrazi, prezenca e tyre në shtëpi shikohet si diçka
krejt normale, e vetëkuptueshme, bilebile edhe më interesante, sepse kjo kërkon një angazhim dhe kujdes pak më të
shtuar dhe pak më ndryshe kundrejt tyre
dhe kjo e shton afërsinë jo vetëm fizike,
por në veçanti atë emocionale midis
tyre.
Si në çdo shoqëri tjetër që ka pasur
njerëz me nevoja të veçanta, ashtu edhe
në kohën dhe në shoqërinë e Muhamedit
(a. s.) ka pasur të këtillë. I dërguar si mëshirë për mbarë botën, Muhamedi (a. s.)
është kujdesur vetë, në mënyrë të veçantë, me këta njerëz dhe ka kërkuar prej
të tjerëve që ta bëjnë të njëjtën. Ai ka komunikuar me ta, është interesuar për nevojat e tyre, i ka plotësuar nevojat e tyre,
i ka zbuluar talentet dhe aftësitë e tjera të
tyre, i ka integruar në shoqëri, i ka angazhaur madje dhe në sferën publike.
Ndoshta rasti i vetëm ku Muhamedi
(a. s.) nuk është kujdesur sa duhet, ku
ndofta ka shprehur një shpërfillje jo qëllimkeqe ndaj një personi me nevoja të veçanta dhe për çka është «qortuar» nga

Zoti drejtpërdrejt me ajete kuranore, ka
qenë ai me të verbrin e quajtur Abdullah
ibni Ummi Mektum. Derisa Muhamedi
(a. s.) ka qenë i angazhuar në një bisedë
me figura të njohura të Mekës dhe është
përpjekur që t’i përfitojë zemrat e tyre në
Islam, i afrohet atij Abdullahu i verbër
dhe kërkon disa sqarime për disa çështje
të fesë. Muhamedit (a. s.), si duket, nuk
i ka pëlqyer kjo ndërhyrje dhe ndërprerje
e bisedës nga ana e Abdullahut, prandaj
edhe nuk ka treguar interesimin, kujdesin
dhe gatishmërinë e duhur për t’i ndihmuar në këto pyetje dhe e kthen kokën
mënjanë, pa i thënë gjë atij. Ky gjest i
Muhamedit (a. s.) ka mjaftuar që Zoti të
intervenojë drejtpërdrejt dhe «t’i tërheq
vërejtjen» Muhamedit (a. s.), por nëpërmjet tij edhe të gjithë myslimanëve dhe
mbarë njerëzimit. Në këto momente Zoti
shpall këto ajete: «Ai e vrenjti (fytyrën)
dhe u kthye. Ngase atij i erdhi i verbri. E
ku mund ta dish ti, ndoshta ai do të pastrohet. Apo do të këshillohet dhe këshilla do t’i bëjë dobi! E ai që nuk ndien
nevojë (për Zotin) pse ka pasuri, ti atij i
vë veshin (i drejtohesh)! Po ti nuk ke
përgjegjësi, pse ai nuk pastrohet (nuk
bindet dhe nuk udhëzohet). Ndërsa ai që
nxiton dhe vjen te ti, dhe meqë ai ka
frikë e respekt, e ti nuk e zë asgjë (dhe
nuk ia vë veshin fjalës së tij). Jo ashtu!
Në
të
vërtetë,
këto
janë
këshilla…» (Abese, 80:1-11)
Më vonë, sa herë që Muhamedi (a. s.)
do ta takojë Abdullah b. Ummi Mektumin do t’i drejtohet me fjalët: «Tungjatjeta o ti, për të cilin më qortoi Zoti!» dhe
do t’ia shtrojë gunën e vet për t’u ulur ai
në të, në shenjë respekti ndaj një njeriu
me nevoja të veçanta.
Amër bin el-Xhemuh, një njeri i çalë
(topall), edhe pse nuk e kishte për detyrë,
ai kërkoi me ngulm nga Muhamedi (a. s.)
që të merrte pjesë në një betejë luftarake.
Muhamedi (a. s.) ia lejoi. Në atë betejë ai
ra dëshmor. Para se të binte dëshmor,
Muhamedi (a. s.) i tha atij: «Më duket
sikur të shoh ty në Xhenet duke ecur me
këmbë të shëndoshë!» (Ahmedi)
PËR ANGAZHIM NË PUNËT PUBLIKE

Kujdesin më të madh dhe më të rëndësishëm ndaj njerëzve me nevoja të veçanta e tregonte në fushën e integrimit të
tyre në shoqëri, siç thamë, duke i zbuluar
talentet dhe aftësitë e tjera të tyre dhe
duke i angazhuar kështu, madje, edhe në
punët publike, pra të shtetit. Mënyra më
e mirë dhe më e dinjitetshme për ta lumturuar dikë, mbase mund të jetë angazhimi i tij në një punë që mund ta bëjë

dhe të cilën ai e do. Kështu, Muhamedi
(a. s.) të sipërpërmendurin Adullah b.
Ummi Mektumin, që ishte i verbër, para
hixhretit (shpërnguljes në vitin 622) e kishte dërguar në Medinë, në mënyrë që,
sipas kërkesës së tyre, banorëve të atjeshëm t’ua mësonte Kuranin. Më vonë ai
do ta angazhojë atë edhe si myezin në
xhaminë e tij në Medinë, madje 13 herë
do ta lë si zëvendës-imam në këtë xhami,
sa herë që ai vetë mungonte për shkak të
haxhit dhe të angazhimeve të tjera që kishte si pejgamber dhe si kryetar i myslimanëve. Po ashtu, Muadh bin Xhebelin,
që ishte i çalë, me aftësi të kufizuara ortopedike, e dërgoi si vali ose guvernator
në Jemen. Pra, Muhamedi (a. s.) siguroi
që këta njerëz, edhe pse kishin disa aftësi
të kufizuara dhe duke qenë se disa të tjera
i kishin ndoshta më të zhvilluara se pjesa
dërrmuese, të shiheshin dhe të trajtoheshin si njerëz, të mos binin në pozitën e
konsumatorit, por të prodhuesit, të kontribuesit për shoqërinë.
Kur një i verbër e pyeti Muhamedin
(a. s.) nëse ai duhej të dilte në xhami për
ta falur namazin me xhemat, Muhamedi
(a. s.) fillimisht i tha se ai mund të falej
edhe në shtëpi dhe se nuk kishte nevojë të
dilte në xhami. Mirëpo, pas një çasti të
shkurtër, e pyeti atë nëse ai e dëgjonte
ezanin për namaz? Ai i tha se po, e dëgjonte. Atëherë Muhamedi (a. s.) e porositi që megjthëkëtë të dilte në xhami. Kjo
për arsye se Muhamedi (a. s.) sa e donte
namazin e përbashkët, po aq e donte edhe
integrimin e njerëzve me nevoja të veçanta në shoqëri dhe nuk linte hapësirë
për përjashtimin dhe izolimin e tyre. Me
këtë, sa do ta ndiente veten të barasvlershëm ky i verbri në mesin e të tjerëve, po
aq do të kontribuonte që edhe të tjerët ta
pranonin atë në shoqërinë e tyre si diçka
normale dhe të vetëkuptueshme.
Në ditën e çlirimit të Mekës Ebu
Bekri, shoku më i ngushtë i Muhamedit
(a. s.), e kishte vënë në shpinë babain e
vet, Ebu Kuhafen, i cili ishte plak dhe i
verbër, për ta takuar me Muhamedin (a.
s.). I shqetësuar nga kjo, ky i tha: «O Ebu
Bekër, pse nuk e lë babain në shtëpi dhe
të vija unë atje ta takoja?!»
Një burrë ishte plakur dhe kishte filluar ta humbiste shikimin, nuk mund të
dilte lirshëm në xhami. Në mënyrë që ta
përjetonte namazin e përbashkët me Pejgamberin (a. s.), ky e ftoi atë të vinte një
ditë te shtëpia e tij, që të falnin namazin
bashkërisht. Muhamedi (a. s.) nuk ia prishi qejfin, por gjeti kohë një ditë dhe
shkoi në shtëpinë e plakut të verbër dhe
fali namaz pikërisht aty ku dëshironte
plaku (Buhariu).
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MBËSHTETJA ËSHTË SADAKA,
IBADET

Në shumë hadithe të tij Muhamedi (a.
s.) e ka shprehur nevojën për mbështetjen e duhur dhe adekuate për këta njerëz
dhe ka theksuar se kjo ndihmë gjithsesi
se do të llogaritet te Zoti si vepër e lartë
humane dhe do ta mbërrijë shkallën e sadakasë, pra të ibadetit. Kështu, ai ka
thënë se t’ia tregosh rrugën një të verbri,
të kujdesesh për atë që është i shurdhër
ose memec, t’i ndihmosh një invalidi të
hipë në kafshë ose në mjet udhëtimi, t’i
ndihmosh atij në bartjen e ngarkesave
etj., të gjitha këto llogariten sadaka. Sjelljen e kundërt me këtë ndaj këtyre personave Muhamedi (a. s.) e ka qortuar
shumë ashpër, madje edhe i ka mallkuar,
për shembull, njerëzit që me qëllim ia lajthitin ose ia shtrembërojnë rrugën një të
verbri.
Në një rast Muhamedi (a. s.) tha se
për çdo ditë besimtari do të duhej të jepte
sadaka, lëmoshë. Kur shokët e tij i thanë
se askush nuk kishte aq pasuri sa për çdo
ditë të jepte sadaka, ai u sqaroi atyre se
sadakaja është e shumëllojshme, dhe jo
vetëm me para. Me këtë rast ai tha: «Ta
udhëzosh një të verbër, t’ia sqarosh mirë
dhe kuptueshëm gjërat një të shurdhi
dhe një memeci, t’i ndihmosh dikujt në
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plotësimin e nevojave të tij, të angazhohesh në shërimin e një të sëmuri, t’i
ndihmosh një të dobëti… të gjitha këto
janë sadaka.» (Ahmedi)
Muhamedi (a. s.) shprehet qartë
se «largimi i pengesave nga rruga është
sadaka», dhe kjo në radhë të parë lë të
kuptohet se vlen për çdo kënd, por në veçanti për njerëzit me aftësi të kufizuara.
Kjo po ashtu nënkupton se ne ua kemi
borxh këtyre njerëzve qasjen pa pengesa
dhe në mënyrë të denjë në të gjitha hapësirat private dhe publike, si: në shkollë,
në xhami, në ente shtetërore etj.
Edhe në fushën e ibadeteve dhe të ritualeve fetare, si Kurani ashtu edhe Muhamedi (a. s.), kanë paraparë dhe kanë
porositur për lehtësime gjatë kryerjes së
tyre. Porosia qendrore e Muhamedit (a.
s.) në këtë drejtim, që vlen për të gjithë
ndaj të gjithëve, është: «Lehtësoni dhe
mos vështirësoni! Përgëzoni dhe mos
shkaktoni neveri!» (Buhariu dhe Muslimi) Një ditë një njeri i tha Muhamedit
(a. s.): «Kur ti mungon dhe imam në
xhami del filan personi, ai e zgjat shumë
namazin me xhemat.» Pas kësaj Muhamedi (a. s.) hipi në minber dhe iu drejtua
masës me këto fjalë: «O njerëz, nga mesi
juaj ka të atillë që të tjerët i ftohin nga
feja. Në qoftë se dikush prej jush del
imam, le ta falë më shkurt, sepse në
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mesin e xhematit ka njerëz të dobët, pleq
dhe njerëz të zënë me punë.» (Buhariu
dhe Muslimi)
Imran bin Husajni nuk mund të qëndronte në këmbë gjatë namazit, prandaj
kërkoi mendimin e Muhamedit (a. s.) për
këtë. Ai i tha: «Namazin fale në këmbë!
Në qoftë se nuk mundesh, atëherë falu
ulur! Në qoftë se as këtë nuk mund ta
bësh, atëherë falu duke u mbështetur
diku!» (Buhariu, Ebu Davudi, Tirmidhiu,
Ibni Maxhe)
Këto këshilla e orientime të Muhamedit (a. s.) në fushën e ibadeteve, edhe
një herë më shumë e tregojnë ndjeshmërinë dhe kujdesin e tij të lartë ndaj personave me nevoja të veçanta.
Nga ana tjetër, për durimin që tregojnë njerëzit me nevoja të veçanta gjatë
jetës së tyre, Allahu (xh. sh.) premton
shpërblime të mëdha në Xhenet. Kështu,
për shembull, Muhamedi (a. s.) i përcjell
fjalët e Zotit në një hadith kudsij: «Në
qoftë se unë e sprovoj ndonjë njeri me
mungesën e këtyre dy të dashurve –
duke pasur për qëllim sytë – dhe ai tregohet i durueshëm dhe i matur, për këtë
atij ia premtoj Xhenetin!» (Buhariu)
PËRMBYLLJE

Si qenia më fisnike dhe më e ndershme që është krijuar, njeriu ka pozitë të
lartë në praninë e Allahut fuqiplotë dhe
këtë nder e vlerë ai e ka jo për shkak të
pamjes së tij fizike, por për shkak të vlerave shpirtërore të tij. Gjatë gjithë historisë - dhe kjo duhet të jetë një urtësi e
Zotit - ka pasur njerëz me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta. Muhamedi (a. s.) vetë i ka trajtuar këta si njerëz
të barasvlershëm dhe ka kërkuar trajtimin
dinjitoz të tyre në të gjitha fushat e jetës.
Kjo arrihet duke i zbuluar talentet, aftësitë dhe zotësitë e tjera të tyre dhe duke i
integruar ata në shoqëri dhe në jetën publike, në mënyrë që ata të mos e ndiejnë
veten të anashkaluar pse janë ndryshe,
porse si njerëz me dinjitet dhe integritet,
të dobishëm për shoqërinë dhe jo të varur
krejtësisht prej të tjerëve. Mbështetjen e
nevojshme dhe krijimin e infrastrukturës
së kërkueshme për kushtet e tyre, ua kemi
borxh të gjithë ne. Me këtë rast, ne nuk
bëjmë dallim, nëse këtë mbështetje ia
ofrojmë një myslimani ose një jomyslimani; për ne të gjithë janë njerëz.
Krejt për fund, Muhamedi (a. s.) ka
thënë: «Njeriu më i dashur tek Allahu
është ai që është më i dobishëm për të
tjerët dhe puna më e dashur tek Allahu
është mbjellja e gëzimit dhe e lumturisë
në shpirtin e tjetrit…» (Taberaniu)

IMPAKTI I MEKTEBIT NË FORMIMIN E PERSONALITETIT (2)

Për domethënien e vlerës
në formën e përhershme
Shpeshherë në fjalorin tonë të përditshëm dëgjojmë fjalën se ‘kohët kanë ndryshuar’, ‘nuk është më ajo
kohë që ka qenë’. Por, në ç’mënyrë duhet kuptuar ky problem? A është Fjala e Zotit e mjaftueshme për t’iu
përgjigjur këtyre pyetjeve? Ç’po ndodh me vlerat? A janë ato të ndryshueshme, apo të përhershme? A janë
ndryshimet problem? Në ç’mënyrë Fjala e Zotit u përgjigjet atyre sﬁdave?

M
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ektebet tona bëjnë dy gjëra me
rëndësi, që nuk mund t’i bëjnë
mektebet jashtë kulturës dhe
traditës islame të vendit tonë dhe të cilat
mundohen të funksionojnë jashtë Bashkësisë Fetare Islame:
1. Mektebi vendës nxënësit e ardhshëm i përgatit duke e njohur dheun e
tyre, përkatësisht duke e njohur vendin e
vet, kulturën, gjuhën, fenë, traditën, mentalitetin, shoqërinë, qytetërimin e vet. Me
këtë ai do të jetë më i efektshëm dhe më
i suksesshëm.
2. E mbron atë nga ndikimet e jashtme fraksionare, sektare etj.
Prandaj, shpeshherë në fjalorin tonë
të përditshëm dëgjojmë fjalën se ‘kohët
kanë ndryshuar’, ‘nuk është më ajo kohë
që ka qenë’. Por, në ç’mënyrë duhet kuptuar ky problem? A është Fjala e Zotit e
mjaftueshme për t’iu përgjigjur këtyre
pyetjeve? Ç’po ndodh me vlerat? A janë
ato të ndryshueshme, apo të përhershme?
A janë ndryshimet problem? Në ç’mënyrë Fjala e Zotit u përgjigjet atyre sfidave?
Vështirësitë që na paraqiten sot si
shoqëri, respektivisht si Ummet, na thërrasin që të mendojmë se në ç’mënyrë
mund ta kuptojmë domethënien e vlerës
në formën e përhershme, që ajo ta marrë
ngjyrën e natyrshme të saj. Njeriu nuk e
përjeton vetëm krizën e shpirtërores, por
e përjeton edhe krizën e vlerave dhe të
mirës. Vlerat themelore në bazën e tyre
përjetojnë kolaps ose ndryshim. Kurani
është libër i cili që në faqet e para ia kumton lexuesit kërkesën që të mos dyshohet
në diskursin e tij dhe me këtë e paralajmëron qartësinë e vet përkitazi me përcjelljen e idesë, të cilën ai vjen ta

proklamojë. Në Kuranin famëlartë thuhet: “Është e vërtet se ky Kuran udhëzon
për atë rrugë që është më se e vërteta, e
besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se ata pa dyshim do të kenë shpërblim të madh.” (Isra, 9)
SJELLJE VLERËSUESE PËR TË
MBAJTUR RENDIN

Si qenie e arsyeshme, njeriu ka aftësi
t’i zbulojë qëllimet e zhvillimeve të ndryshme ideologjike, ta njohë strukturën e
tyre të brendshme, t’i kuptojë ato, t’i krahasojë dhe t’i vlerësojë. Ura konceptuale
midis të kuptuarit të tij, krahasimit, dëshirave, nevojave dhe veprimtarive të tij,
është sjellje vlerësuese, përmes së cilës
duhet të mbajë njëfarë rendi. Globalizimi,
nga njëra anë, dhe vetëdija e arnuar, nga
ana tjetër, e shënojnë pozitën tonë cilësisht të re. U shuan vatrat shtëpiake. Lëvizshmëria e përgjithshme i prishi shpejt
marrëdhëniet njerëzore, duke filluar nga

ato familjaret – ku gati nuk ka bashkësi
në kuptimin klasik të fjalës, respektivisht,
bashkësi të fortë dhe të qëndrueshme, e
deri te raportet me të tjerët, madje edhe
me natyrën. Të çorientuar dhe të pamotivuar, shumë të rinj janë të kapur brenda
banalitetit, gjenden në jokulturën personale dhe shoqërore të pakonsideratës dhe
të grabitjes. Shumica i dorëzohen ekzistencës së fluturës dhe fluturojnë nga
lulja në lule, duke kërcyer nga ishulli në
ishull, eksperimentojnë me këtë apo atë.
I nënshtrohen logjikës: nëse do të kesh
vlerë, duhet të posedosh diçka; vetëm
atëherë je dikush!
Shumica në këtë situatë janë të tërhequr mbi humnerën, të çorientuar, të pamotivuar, të lodhur e të rraskapitur. Në
sfondin e analizës së rrjedhës kohore të
edukimit, vërehet se në qendër të të menduarit për vlerat, janë vlerat e individit.
Me këtë krijohet një filtër i ri në lidhje me
zgjedhjen e vlerave, qëllimeve dhe mënyrave të veprimit. Pranohet ajo që i kontribuon zhvillimit personal, për të cilën
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përndryshe vështirë do të vendosnit. Vlerat janë në mënyrë manipuluese të varura
nga zhvillimet e modës. Feja, në mënyrë
besnike, pra praktikisht, i kumton vlerat e
Kuranit dhe porositë e Pejgamberit (a. s.).
Këtë ndjenjë, me të cilën do të veprojë në
të ardhmen e tij, fëmija mund ta mbjellë
në vete vetëm në mekteb.
Çfarëdo rindërtim i dobishëm dhe
përparim, duhen filluar që nga brenda,
nga vetëdija dhe ndërgjegjja. Sepse, në
botën e përzierjes së relativizmit dhe bindjeve fanatike, moraliteti dhe angazhimi
për vlerat e përhershme nuk duhet të
bëhen të tepërta. Akoma në çdo gjë vendimtar është njeriu me konstantën e tij
shpirtërore, në rend të parë me lirinë dhe
përgjegjësinë e tij. Do të duhej që vëmendje të madhe t’i kushtohet mundit,
punës dhe kujdesit për njeriun dhe shërimit të tij shpirtëror, përkatësisht shpëtimit të tij. Ardhmëria e institucionit fetar,
shikuar nga aspekti njerëzor, varet nga
ajo se a do të jenë në këtë kohë mësimi i
tij moral dhe vlerësimi mjaft bindës, që
njeriut të së sotmes, duke ia ofruar vlerat
e veta, t’ia japë edhe shpresën dhe t’ia sigurojë shpëtimin.
Përderisa sipas Kuranit nuk mësojmë
t’i çmojmë, t’i respektojmë dhe t’i vlerësojmë drejt jetën, veten, njeriun, vlerat
dhe Zotin, do të ishte e kotë që t’i zgjidhnim të gjitha krizat tona në mënyrë sipërfaqësore. Krizës së qytetërimit duhet
t’i përgjigjemi me angazhimin për njeriun, për qytetërimin e mirëkuptimit, që
do të duhej të ishte i themeluar mbi vlerat e përgjithshme të paqes, të solidaritetit, drejtësisë dhe lirisë, të cilat
sendërtimin e plotë të tyre e gjejnë tek
rikthimi në burimin hyjnor. Ky kthim do
të ishte shumë i vështirë nëse do të mungonte edukimi në mekteb.
KURANI, MEKTEBI... JANË USHQIM
SHPIRTËROR PËR FËMIJËN

Mu për këtë, dua të potencoj se, fëmija që mëson në mekteb, përkatësisht që
mëson Kuran dhe i mëson kushtet e fesë
islame, përfiton: ushqimin shpirtëror, që
do t’i ndihmojë në tërë jetën e tij, pa përjashtim; karakterin e fortë, me çka në të
ardhmen profesioni i tij do të qëndrojë
stabil dhe efektiv; vetëdijësimin për gjenezën e tij, të kaluarën e tij; kulturën e respektit ndaj Allahut, ndaj prindërve,
mësuesit, hoxhës, shkurt thënë: ndaj asaj
që quhet ‘tjetri’, e me të cilën ai do të
identifikohet në dynja dhe në ahiret; vetëdijen për përgjegjësi për fjalët, për
punët, për kohën, mundësitë, aftësitë etj.,
që i posedon.
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Ndërkaq, edhe prindërit e tyre përfitojnë ardhmërinë e tyre - qoftë në dynja,
qoftë në ahiret: një familje më të qetë dhe
të orientuar drejt vlerave familjare e shoqërore; një fëmijë më të edukuar; një përfaqësues më të denjë për ardhmërinë e
tyre; në ahiret të jenë faqebardhë karshi
Allahut fuqiplotë, për obligimin e tyre të
kryer ndaj fëmijëve të tyre ashtu sikur i
ka urdhëruar Allahu i Plotfuqishëm.
Po, edhe BFI jonë, në veçanti, e shoqëria jonë në përgjithësi, përfiton shumë
nga kjo. Përkatësisht, në mektebe krijohet një personalitet që do të jetë i vetëdijshëm se Allahu (xh. sh.) e sheh edhe
atë që njeriu e publikon, edhe atë që ai
nuk e publikon. Një fëmijë i tillë, nesër
çfarëdo zanati apo profesioni që të ketë,
do të jetë më i kujdesshëm dhe më i vëmendshëm dhe, kështu, shoqëria do të
shpëtojë nga korrupsioni, vjedhja, droga,
shpifja, rrena, përgojimi; konkretisht, nga
kriza ekologjike, morale, etike, shoqërore, ekonomike, politike, ajo e fetarësisë
boshe etj.
Kurse detyra e mualimit/mësuesit
fetar në këtë rast është që fëmijëve t’u
mësojë: Dituritë e nevojshme nga Ilmihali, Lexim të Kuranit Famëlartë, Nxënie
përmendsh të disa pjesëve nga Kurani,
Biografinë e Pejgamberit (a. s.), Pjesë
nga historia islame e deri më sot, Praktikimin e fesë islame te ne, Kulturën tonë
islame dhe respektin ndaj tjetrit, Personalitetet tona fetare, Dashurinë ndaj Allahut dhe prindërve, Dashurinë ndaj fesë
e atdheut, Një dije të brumosur me edukim, Më e rëndësishmja dhe më e vështira është që, atë që e mësojnë nxënësit,
ta shohin te mësuesi i tyre: leximin e Kuranit, edukatën, etikën, njerëzinë fetare
etj.
Allahu Fuqiplotë qoftë i kënaqur me
të gjithë ata që e mësojnë fenë për vete
dhe ua mësojnë atë edhe të tjerëve.
PARAKUSHT PËR VAZHDIMIN E
ARSIMIT NË INSTITUCIONET E
ARSIMIT TË LARTË

Për fund, duke i dhënë disa rekomandime të mia, dua të theksoj se qëllimi i
edukimit dhe i arsimimit të nxënësve në
mekteb është të fitojnë njohuri, aftësi dhe
zakone të reja në frymën e Islamit, zhvillimin e aftësive psikofizike dhe marrjen e
arsimit të gjerë, ngritjen e nivelit në përgjithësi, kulturën shëndetësore dhe ekologjike, gjë që është parakusht për
vazhdimin e arsimit në institucionet e arsimit të lartë, ose për vetarsimim të mëtejshëm. Mu për këtë, dua të theksoj se
për nxënësit në veçanti, e për mektebet
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në përgjithësi, është e domosdoshme që:
‘Gjuha’ institucionale e mësuesit/mualimit duhet të përcjellë mesazhe me aromë
dhe shije në përputhshmëri me Fjalët e
Allahut (xh. sh.) dhe me praktikën e Pejgamberit (a. s.); ‘Gjuha’ profesionale e
mualimit duhet të posedojë urtësinë, këshillën e mirë dhe metodologjinë më të
mirë, për ta bindur, për ta tërhequr dhe
udhëzuar nxënësin; ‘Gjuha’ trupore e
mualimit duhet të flasë më shumë se komunikimi verbal i tij; Nxënësi duhet të
krijojë bindjen se përfitimi i njohurive, i
shkathtësive dhe shprehive nga fusha
islame dhe fusha të tjera të shkencës, janë
mjeti përmes të cilit ai duhet ta arrijë qëllimin e planifikuar.
Ndërkaq, mektebi si një institucion
adukativo-arsimor duhet të presë rezultatet me sa vijon: zhvillimin e aftësive
mendore, psikike dhe fizike të nxënësve;
aftësimin për të vazhduar shkollimin e
tyre në institucione të arsimit të mesëm
dhe të lartë në vendin tonë dhe jashtë; aftësimin për përdorimin e burimeve të
ndryshme të informacionit për kërkime të
pavarura; ngjalljen e interesimit të nxënësve për njohuri të reja; zgjimin e vetëdijes krijuese, të menduarit kritik dhe
ndjenjën për angazhimet në punë; edukimin në frymën dhe praktikën islame; krijimin e karaktereve të individëve të
qëndrueshëm dhe krijues midis nxënësve
që do të jenë në përputhje me parimet dhe
praktikat e Islamit që mund të harmonizohen në vetvete (karakteristikat islame,
etike, intelektuale, estetike dhe fizike);
avancimin e humanizmit islam, i cili
është parakusht për pajtimin funksional
të interesave personale dhe sociale të bazuara në mësimet kuranore; ndërgjegjësimin për përkatësinë kulturore, si dhe
hapjen ndaj kulturave të tjera; ndërgjegjësimin për përgjegjësinë për të afërmit,
familjen, popullin, traditën shpirtërore,
gjuhën dhe vendin, me mirëkuptim të
plotë ndaj kombeve të tjera dhe identitetin e tyre kulturor dhe shpirtëror; kultivimin e kujtesës historike dhe njohurive
historike të specifikave të përvojave të fituara në një mjedis multifetar, multietnik
dhe multikulturor; zbulimin e shkathtësive fizike, stilin e shëndetshëm jetësor
dhe mënyra e përgjithshme e jetës, respektimi i ndërsjellë, mirëkuptimi dhe
ruajtja e vlerave shpirtërore dhe materiale
të trashëgimisë kulturore; ngritjen e kulturës ekologjike dhe trajnimit për të luftuar degradimin e cilësisë së mjedisit etj.
(Shih: Qani N., Besimi, thelbi suksesit,
BFI-Myftinia e Tetovës, Tetovë, 2020).
(Autori është Myfti i Myftinisë së
BFI-Tetovë)

MËKATET (3)

Ndarja e mëkateve

N

Shkruan: Jusuf Zimeri

uk ka dilemë se njeriu është
qenie mëkatuese - dashtë e pa
dashtë, bie në mëkate, sepse kjo
është natyrshmëri e tij. Por, pajtimi me
mëkatin dhe shoqërimi i tij me mëkatin,
pa marrë masa për pastrimin e tij, nuk
është nga natyrshmëria njerëzore. S’do
mend se të gjitha mëkatet nuk janë të
një kategorie e as të një peshe, prandaj,
për të kuptuar realitetin e tyre, dijetarët
islamë për të nxjerrë në pah rëndësinë

dhe peshën specifike të mëkateve, i analizuan nga këndvështrime të ndryshme
dhe, si rezultat e këtij studimi, dalin se
mëkatet ndahen në disa ndarje, lloje dhe
nënlloje, varësisht nga këndvështrimi
prej të cilit analizohet mëkati.
1. NDARJA E MËKATIT NGA
ASPEKTI I NATYRSHMËRISË SË
TYRE

Nëse mëkatin - gabimin e kundrojmë nga aspekti i natyrshmërisë së

tyre, konstatohet se ato ndahen në:
a. Mëkati si pasojë e mosveprimit të
urdhrit për veprim,
b. Mëkati si pasojë e veprimit të urdhrit për mosveprim,
Shumë njerëz mendojnë se mëkati
arrihet vetëm duke kryer veprime të
cilat janë të ndaluara dhe nuk marrin në
konsideratë se edhe mosveprimi, apo
moszbatimi i urdhrit për veprim, është
mëkat. Prandaj, shumë njerëz mendojnë
se marrja e pasurisë së huaj në mënyrë
të paligjshme, qoftë përmes gënjeshtrës,
Hëna e Re
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mashtrimit apo ndonjë forme tjetër,
është mëkat i madh, por harrojnë se
edhe mosfalja e namazit është mëkat i
madh.
Njerëzit sikur neglizhojnë faktin se
mëkati i parë i shkaktuar në këtë botë
është pikërisht për shkak të moszbatimit
të urdhrit për veprim. Ai mëkat është urdhri i Allahut [Xhel-le Xhelaluhu] melaqeve për t’i bërë sexhde Ademit
[Alejhis-selam] dhe këtë urdhër nuk e
zbatoi shejtani. Këtë e vërteton Allahu
[Xhel-le Xhelaluhu] në Kuranin famëlartë, ku thotë: “E kur u thamë engjëjve: përuljuni (bini në sexhde)
Ademit, ato menjëherë iu përulën, me
përjashtim të iblisit (djallit). Ai refuzoi dhe u mbajt në të madh dhe u bë
pabesimtari
Nga ky ajet nënkuptohet se mëkati i
parë i shkaktuar në këtë jetë është moszbatimi i urdhrit për veprim, kurse mëkati për veprimin e ndaluar është mëkati
i dytë, kur Ademit [Alejhis-selam] Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] i kishte thënë:
“Ne i thamë: ‘O Adem, ti dhe bashkëshortja juaj banoni në Xhenet
dhe hani lirisht nga frytet e tij kah të
doni, po mos iu afroni asaj bime
(peme) e të bëheni zullumqarë (të vetvetes suaj).”ii
Allahu (xh. sh.) i kishte krijuar një
komoditet Ademit [Alejhis-selam] dhe
bashkëshortes së tij, duke i lejuar që të
shfrytëzojë të gjitha të mirat e saj, me
përjashtim të një peme, duke i thënë që
“as mos të afrohet” tek ajo pemë, sepse,
po e bëri këtë, do të jetë zullumqar i vetvetes së tij. Mirëpo, Ademi [Alejhisselam] në ndikimin e pëshpëritjes dhe
hipokondrisë që i bëri djalli, gaboi dhe
hëngrën ai dhe bashkëshortja e tij nga
ajo pemë dhe, kështu, bëri një mëkat,
duke thyer urdhrin e Allahut [Xhel-le
Xhelaluhu] për një ndalim. Më pas ai
me frymëzim nga Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] u pendua për këtë veprim. Dhe,
ky ishte edhe pendimi i parë në jetën
njerëzore.
Meqë theksuam se njerëzit në të
shumtën e rasteve bien në mëkate për
shkak të moszbatimit të urdhrit për veprim, atëherë detyrimisht duhet të theksojmë se të gjitha urdhrat për veprim
nuk janë të një kategorie, ashtu siç edhe
dispozita nuk është e njëjtë nga të gjitha urdhrat. Sa më i fuqishëm të jetë urdhri për veprim, po aq është i fuqishëm
është edhe mëkati nëse nuk kryhet ai urdhër. Nëse nga urdhri përfitohet dispozita e farzit, mosveprimi, që
konsiderohet mëkat, është më i rëndë se
sa mosveprimi i urdhrit nga i cili përfi50

tohet dispozita e mendubit. Prandaj, besimtari islam duhet të dijë se cilët urdhra për veprim janë më me prioritet,
në mënyrë që të ketë mundësi që të
ruhet sa më shumë nga mëkatet prej
mosveprimit (moskryerjes) të atij urdhri.
Urdhri më i rëndësishëm, më detyrues, për njeriun është urdhri për besim
në Njëshmërinë e Allahut [Xhel-le Xhelaluhu] dhe kushtet tjera që e shoqërojnë besimin, apo siç i kanë emëruar
dijetarët tanë: kushtet e besimit, sepse
e kundërta e besimit janë kufri, shirku,
idhujtaria etj.
Pas këtij urdhri radhiten dispozita të
tjera, që janë farze, apo shtyllat kryesore të Islamit që janë: urdhri për faljen
e namazit, agjërimin, dhënien e zeqatit
dhe kryerjen e haxhit. Gjithashtu, këtu
përfshihen edhe urdhrat tjerë të brendshëm, dispozita e të cilave ka kategorinë e farzit, që nënkupton se
mosveprimi i të gjitha këtyre detyrimeve konsiderohet mëkat prej mëkateve të mëdha, për të cilat detyrimisht
kërkohet pendimi - teuvbe. Në këtë rast,
detyrimisht më duhet të theksoj se moskryerja e këtyre obligimeve (farzeve)
konsiderohet mëkat prej mëkateve të
mëdha, sepse refuzimi apo kontestimi i
tyre, në parim, konsiderohet kufër - pabesim.
2. NDARJA E MËKATIT NGA ASPEKTI
I PASOJAVE TË TIJ

Mëkatet nga aspekti i pasojave që
shkakton mëkati ndahen në:
a. Mëkate të kufizuara, që do të
thotë se pasojat e këtij mëkati kufizohen
vetëm te vepruesi dhe nuk ndikojnë
drejtpërdrejt te dikush tjetër, apo te
shoqëria, por indirekt ndikojnë edhe te
të tjerët edhe në shoqëri, siç është mosfalja e namazit, mosagjërimi, mosleximi i Kuranit, largimi nga dhikri etj.
b. Mëkate të pakufizuara (kalimtare), pasojat e të cilave kalojnë edhe
tek individë të tjerë, apo te shoqëria, siç
janë: gënjeshtra, vjedhja, padrejtësia,
zullumi, shpifja etj etj.
3. NDARJA E MËKATIT NGA ASPEKTI
I SË DREJTËS SË DËMTUAR

Nëse mëkatin e shohim dhe e analizojmë nga aspekti i së drejtës, konstatohet se ndahet në:
a. Mëkati i kryer mbi një të drejtë
që është e drejtë e plotë e Allahut
[Xhel-le Xhelaluhu].
Kjo është vepra e të obliguarit, e cila
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është e drejtë e Allahut [Xhel-le Xhelaluhu], siç janë ibadetet dhe çdo çështje
shoqërore për të cilën nuk cenohet dhe
nuk sulmohet e drejta e ndonjë personi
të caktuar, por cenohet dhe sulmohet e
drejta e shoqërisë në përgjithësi, gjë që
ndërlidhet me interesin e përgjithshëm
shoqëror dhe përfshin interesat e përgjithshme të kësaj dhe të asaj bote, siç
janë: xhihadi, dënimi i prostitucionit
dhe i pirjes së alkoolit.
Kjo e drejtë, që të vërtetohet para
gjykatës, nuk ka nevojë për padi nga
ndonjë individ, por këtë e bën organi
kompetent dhe për këtë veprim askush
nuk e ka të drejtën e faljes (abolimit),
apo të amnistisë dhe nuk i lejohet personit që të tërhiqet nga ajo me ose pa
kompensim.
Kjo e drejtë ndahet në tetë lloje:
1. Ibadete të plota (të pastra), siç
janë imani, namazet, agjërimi, zeqati,
haxhi, xhihadi etj. Këto ibadete, për të
qenë të vlefshme, medoemos duhet të
kryhen duke treguar vendosmërinë në
fillim (pasi të bëhet nijeti); në të kundërtën, nuk janë të vlefshme.
2. Ibadete që përfshijnë (përmbajnë)
rëndësi (ngarkim), siç është sadakatul
fitri tek hanefijtë. Sadaka është ibadet,
andaj kushtëzohet vendosja (nijeti), por
në anën tjetër është edhe ngarkim edhe
rëndësi dhe për dhënien e tij janë të
obliguar (sipas shumicës së dijetarëve,
por jo edhe sipas medh’hebit hanefij)
edhe fëmija edhe i marri.
3. Rëndësia (ngarkimi) që përmban
ibadet, p.sh. dhënia e zeqatit për prodhimet bujqësore, e ushrit (dhjetëshes)
ose e gjysmëdhjetëshes.
4. Rëndësia (ngarkimi) që përmban
sanksion, p.sh. haraxhi, duke pasur parasysh se ai lidhet me tokën, konsiderohet rëndësi, por shikuar se ata që e
punojnë tokën janë jomyslimanë që jetojnë në shtetin islam me vendbanim të
përhershëm
, konsiderohet sanksion.
5. Sanksion i plotë. Siç është dënimi
i prostitucionit, i vjedhjes, i pirjes se pijeve alkoolike, dënimi i rebelëve dhe i
cubave. Këto sanksione i kryen imami,
ose zëvendësi i tij (kadiu-gjykatësi).
6. Sanksion i pjesërishëm. P.sh. vrasësi nuk trashëgon prej trashëgimit të të
vrarit të tij. Mostrashëgimi është sanksion material (financiar), por dënimi
nuk përfshin edhe sanksionin trupor, që
do të thotë se dorasi dënohet materialisht dhe jo fizikisht.
7. Të drejtat që sillen ndërmjet sanksionit dhe ibadetit, siç janë kefaretet.
Kryerja e tyre ka përmbajtje ibadeti,

ngase ato kryhen ose me agjërim, me lirimin e një robi ose me ushqim, por
meqë është bërë obligim, për shkak se
personi ka kryer një vepër të ndaluar,
ajo konsiderohet sanksion.
8. E drejta që qëndron vetvetiu, siç
është dhënia shtetit e një të pestës (1/5)
së pasurisë së fituar nga lufta, prej xeheve dhe pasurisë (arkës) së gjetur në
tokë.
b. Mëkati që është kryer mbi një
të drejtë që është e drejtë e plotë e
njeriut

Kjo e drejtë është ajo vepër e të obliguarit, e cila ndërlidhet me të, e drejta e
plotë e robërve. E drejta e robit (njeriut)
është ajo që ndërlidhet me interesin e tij
personal të kësaj bote, siç është pasuria
e tij, për të cilën nuk ka të drejtë të
marrë nga ajo askush pa lejen e pronarit, borxhet, trashëgimi. Mosrespektimi
i të drejtave të njeriut është padrejtësi
dhe kriminalitet (zullum). Allahu [Xhelle Xhelaluhu] nuk e pranon pendimin
(teuben) e njeriut nëse ai ka shkelur një
të drejtë të robit (njeriut); vetëm nëse ai
ia rikthen atë të drejtë personit që ia ka
bërë të padrejtën, ose t’ia falë me ose pa
kompensim, ose të marrin hallallëk në
mes vete. Kjo e drejtë pranon falje (atij
që i është bërë e padrejtë ka të drejtë ta
falë atë), po ashtu ka të drejtë të kërkojë
kompensim në disa raste, siç është e
drejta e mehrit dhe shpenzimet e bashkëshortes. Për të gjykuar gjykatësi në
këtë të drejtë kushtëzohet që të ketë
padi, pranon që ta tërheqë padinë me
ose pa kompensim.
c) E drejta që në të tubohen dy të
drejtat, por e drejta e Allahut [Xhel-le
Xhelaluhu] është më parësore (më
shumë). Siç është dënimi i shpifjes (kadhfit) tek hanefijtë. Shikuar nga aspekti
i dobisë (interesit) së përgjithshme, e që
është ruajtja e nderit të njerëzve, ruajtja
e gjuhës prej fjalëve të ndaluara dhe formimi i një shoqërie njerëzore të denjë
dhe pa devijime, është e drejtë e Allahut [Xhel-le Xhelaluhu], por duke pasur
në konsideratë nderin e të shpifurit (atij
që i është bërë shpifje)
dhe vërtetimin e nderit të tij, është e
drejtë e njeriut, porse e drejta e parë (e
Allahut [Xhel-le Xhelaluhu]) ka përparësi në këtë sanksion. Kurse sipas medh’hebit shafi’ij dhe hanbelij, sanksioni
për shpifje është e drejtë e plotë e njeriut (robit).
d) E drejta që në të tubohen dy të
drejtat, por e drejta e njeriut është
më parësore, siç është gjakmarrja vë-

shtruar nga interesi i përgjithshëm, që
është ruajtja e jetës së njerëzve, ruajtja
e sigurisë, pakësimi i kriminalitetit është e drejtë e Allahut [Xhel-le Xhelaluhu], por vështruar nga interesi personal, që është e drejta e të afërmve të të
mbyturit, aplikimi i gjakmarrjes nga ana
e sunduesit zbut zemrat e etura për gjak
dhe pengon hakmarrjen. Është e drejta e
njeriut, pasi që e drejta e njeriut është
më e madhe, atëherë nuk mund që të
bëhet sanksioni me gjakmarrje vetëm
pas kërkesës së të afërmit të të mbyturit.
I afërmi ka të drejtë ta falë atë dhe të
tërhiqet nga padia me ose pa kompensim. (T. Bislimi, Edukata, 2018)
4. NDARJA E MËKATIT
NGA ASPEKTI
I MADHËSISË SË TIJ

Shumica e dijetarëve islamë janë të
mendimi se mëkati nga aspekti i madhësisë së tij ndahet në:
a. Mëkate të vogla dhe
b. Mëkate të mëdha
Edhe pse disa dijetarë janë të mendimit se të gjitha mëkatet janë të mëdha,
sipas shumicës së dijetarëve islamë në
të gjitha kohët janë të mendimit se
ndarja e mëkateve në “mëkate të
mëdha” dhe “mëkate të vogla” është në
harmoni të plotë me natyrshmërinë e
Islamit dhe me veprimtarinë dhe sjelljen
njerëzore. Veprimet e njerëzve nuk janë
të gjitha të një shkalle, porse kanë dallime mes vete - si në veprime të mira,
ashtu edhe në të liga. Ajo që nuk mund
të kontestohet është fakti se mëkatet e
mëdha janë të gjitha ato mëkate që janë
përkufizuar me argument të prerë nga
Kurani apo sunneti, kurse të tjerat bien
në mëkate të vogla. Mirëpo, është me
rëndësi të kuptohet rregulli i artë që
thotë: “Nuk ka mëkat të madh me
istigfar (kërkim faljeje) dhe nuk ka
mëkat të vogël në vazhdimësi të mëkatit.”
Disa dijetarë - e në mesin e tyre
edhe imam Ebu Bekr el Bakilani, Ibni
Kushejri dhe shumë të tjerë - janë të
mendimit se çdo gjë e ndaluar konsiderohet mëkat i madh, por disa janë më të
mëdha se disa të tjera, sepse madhësia
dhe zvogëlimi i mëkatit është çështje relative, nuk është statike. Kjo është një
ndjenjë e mirë, do të thoshte dr. Jusuf
Kardavi (teuvbetu ilall-llah: 173), por
nuk mund ta kontestojë realitetin pragmatik.
Mirëpo, mendimi i shumicës së dijetarëve islamë për ndarjen e mëkateve
në “mëkate të mëdha” dhe në “mëkate

të vogla” mbështetet në argumentet autentike islame (Kuran dhe sunnet), por
gjithashtu kjo vërtetohet edhe nga gjurmët e selefit të ndershëm.
Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] thotë:
“Në qoftë se ju u shmangeni gabimeve të mëdha, që u janë ndaluar
juve, Ne do t’ju mbulojmë gabimet
tuaja të vogla dhe do t’ju shpijmë në
(një) vend të mrekullueshëm (në xhenet)iii.
Nga ky ajet kuranor qartë na bëhet
me dije se Allahu [Xhel-le Xhelaluhu]
mëkatet i ka ndarë në dy lloje, që janë
“mëkate të mëdha”, për të cilat Allahu
[Xhel-le Xhelaluhu] thotë se nëse largoheni prej tyre, Ne do t’u mbulojmë
(shlyejmë) mëkatet e vogla dhe kështu
do të hyni në xhenet.
Allahu [Xhel-le Xhelaluhu] thotë:
“Ata që largohen prej mëkateve të
mëdha dhe prej punëve të ndyta (prostitucionit), përpos ndonjë pune të
imët, s’ka dyshim se Zoti yt gjerësisht
përfshin me falje...”iv
Komentuesit e Kuranit fisnik janë të
mendimit se nocioni “el-lememu” në
këtë ajet kuranor ka kuptimin e mëkateve të vogla, nga të cilat njeriu e ka të
vështirë që të mbrohet, e që nënkupton
se edhe në këtë ajet Allahu (xh. sh.) mëkatet i ndan në mëkate të mëdha dhe në
mëkate të vogla.
Në lidhje me ndarjen e mëkateve në
të mëdha dhe në të vogla, vërtetojnë
edhe hadithet autentike të Pejgamberit
[Alejhis-selam]. Në mesin e tyre edhe
hadithi ku Pejgamberi [Alejhis-selam]
ka thënë: Transmetohet nga Ebu Hurejreja [Radiall-llahu anhu] se vërtet i dërguari i Allahut [Sal-lall-llahu alejhi ve
sel-leme] ka thënë: “Pesë namazet, namazi i xhumasë deri në xhumanë, tjetër janë falje të mëkateve mes tyre;
nëse nuk është zhytur në mëkate të
mëdha.v
Nga ky hadith i Pejgamberit [Alejhis-selam] qartë vërehet që namazi deri
në namazin tjetër, në nivel ditor, si dhe
namazi i xhumasë deri në namazin e
xhumasë tjetër, janë veprime të cilat i
shlyejnë mëkatet e vogla, përderisa besimtari islam nuk është zhytur në
ndonjë nga mëkatet e mëdha, për të
cilën detyrimisht duhet bërë pendimi
(teuvbe). Imam Bejhekiju thotë se këto
transmetime janë argument i fuqishëm,
që vërtetojnë se ekziston dallim mes
mëkateve të mëdha dhe mëkateve të
vogla, prandaj nëse arrijmë të ruhemi
nga mëkatet e mëdha, atëherë vetë ky
veprim do të jetë shkaktar për shlyerjen
e mëkateve të vogla.
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dhe mëkateve të vogla, prandaj nëse arrijmë të ruhemi nga mëkatet e mëdha, atëherë vetë ky
veprim do të jetë shkaktar për shlyerjen e mëkateve të vogla.

MOSMARTESA NGA KËNDVËSHTRIMI I SUNNETIT DHE PASOJAT (3)

NUMRI I MËKATEVE TË MËDHA

Mëkatet e mëdha, të cilat në burimet
dhe literaturën islame njihen me nocionin “ar. el kebairu”, konsiderohen ato
veprime për të cilat ka tekst autentik që
i cilëson ato si mëkate të mëdha. TranMëkati si pasojë e veprimit
smetohet se Ibni Abasi [Radiall-llahu
Nga
aspekti
i
anhu] ka thënë: “Çdo veprim i ndaluar,
nëse veprohet, është mëkat i madh.”
natyrshmërisë
Duke marrë parasysh faktin se nuk
Mëkati si pasojë e mosveprimit
ka ndonjë tekst autentik që saktësisht e
përcakton numrin e mëkateve të mëdha,
atëherë gjejmë se ekzistojnë mendime
Nga aspekti i
të shumta mes dijetarëve islamë, duke
Të kufizuara
filluar që nga sahabët e më pas, rreth
pasojave
përkufizimit të numrit të mëkateve të
mëdha.
Të pakufizuara
Duke marrë parasysh se ka një
numër të madh mendimesh rreth përcaktimit numerik të mëkateve të mëdha,
mund të themi se ekzistojnë dy grupe
E drejtë e plotë e Allahut
mendimesh, që janë:
Mendimi i parë vjen nga disa nga
sahabëve, tabiinë dhe dijetarë të mëE drejtë e plotë e njeriut
Nga aspekti i
vonshëm, të cilët mëkatet e mëdha i përkufizojnë me numra, edhe pse edhe
së drejtës së
brenda këtij grupi ka kundërthënie për
numrin e mëkateve të mëdha. Sipas asaj
Bashkim i dy të drejtave, me
dëmtuar
që paraqet Abdurrezaku në Musanifin e
përparësi e drejta e Allahut
tij (babul kebair) Ibni Mes’udi është i
mendimit se mëkatet e mëdha janë
vetëm katër. Aliu [Radiall-llahu anhu],
Bashkim i dy të drejtave, me
Atai, Ubejd ibn Umejri, janë të mendimit se mëkatet e mëdha janë shtatë,
përparësi e drejta e njeriut
duke u bazuar në hadithin e Pejgamberit [Alejhis-selam] ku thotë: “largojuni
shtatë mëkateve shkatërruese...” AbMëkate të vogla
Nga aspekti i
dullah ibn Amr ibn Asi, Abdullah ibni
Omeri dhe të tjerë janë të mendimit se
madhësisë
se mëkatet e mëdha janë nëntë. Disa
janë të mendimit se numri i mëkateve të
Mëkate të mëdha
mëdha është njëmbëdhjetë etj. Imam
Taberiu në tefsirin e tij (5/41) regjistron
transmetimin nga Ibni Abasi, i cili përkufizimin e disa haditheve që flasin për
shoqërohet
me mallkim
apo kërcënim,
Në sahihun e imam Buhariut dhe tëNumri
i mëkateve
të mëdha
mëkatet e mëdha nuk e merr si përcakMuslimit
gjejmë
hadithin
e
transmetuar
apo
që
përshkruan
hidhërimin
e Allahut
tim të numrit të mëkateve të mëdha, por
nga
Abdullah
ibn
Amr
ibn
Asi,
se
Pej[Xhel-le
Xhelaluhu]
për
atë
veprim,
e kupton vetëm si shembull të përmengamberi
[Alejhis-selam]
ka
thënë:
“Mëkonsiderohet
mëkat
i
madh
(medarixhu
Mëkatet
e
mëdha,
të
cilat
në
burimet
dhe
literaturën
islame
njihen me
djes së mëkateve të mëdha, andaj trankatet
e
mëdha
janë:
shirkupërshkrimi
es-salikin).
Kjo
na
jep
të
kuptojmë
se
smetohet se ai ka thënë: Mëkatet kebairu”,
e
konsiderohen ato veprime për të cilat ka tekst autentik që i cilëson
mëdha janë më afër shtatëdhjetëshit rival Allahut [Xhel-le Xhelaluhu], mo- mëkatet e mëdha nuk janë të kufizuar në
e nje- numra. Alij ibni Ebi Talha ka thënë:
sesa shtatëshes. Imam Ajniju në shpje- srespekti ndaj prindërve, vrasja
vi
riut
dhe
betimi
fundosës.”
Çdo veprim të cilin Allahu [Xhel-le
gimin e Buhariut regjistron transmetiMendimi
i
dytë
është
i
përfaqësuar
Xhelaluhu] e ka përfunduar me zjarr,
min nga Ibni Xhubejri, i cili ka thënë:
nga
dijetarët
të
cilët
mëkatet
e
mëdha
apo me hidhërim, apo me mallkim, apo
Një njeri i kishte thënë Ibni Abasit [Ranuk
i
kanë
përkufizuar
në
numra.
Sipas
me dënim të tmerrshëm, ai veprim kondiall-llahu anhu]: sa janë mëkatet e
mendimit
të
tyre,
çdo
veprim
për
të
siderohet
mëkat i madh. (Kardavi-Etmëdha? Tha: Ato janë afër shtatëqind.
cilin
vërtetohet
sanksioni
(dënimi)
tevbetu
ilall-llah)
Në vazhdim do të përmendim disa
hadithe të Pejgamberit [Alejhis-selam], qoftë në jetën e kësaj, apo të botës tjetër i Suretu El-Bekare: 34
ii
El-Bekare: 35
mbi të cilat dijetarët islamë i mbështe- - është mëkat i madh, siç është san- iii Suretu
Suretu En-Nisa: 31
iv
ksioni
i
prostitucionit,
i
vjedhjes,
i
alSuretu
En-Nexhm: 32
tën mendimet e tyre në përkufizimin nuv
Muslimi
koolit
etj,
ose
çdo
veprim
i
cili
vi
merik të mëkateve të mëdha.
Buhariu dhe Muslimi
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Përtej “adhurimeve
vullnetare”
Afërsia me Allahun (xh. sh.) ﬁtohet duke praktikuar udhëzimin e Sheriatit në ngrënie, në
pirje dhe gjatë jetës së përditshme. Largimi i dikujt nga aftësia dhe dëshira seksuale, ose
përpjekja për të privuar veten nga kjo aftësi, është e ndaluar sipas parimeve të Sheriatit
islam. Materializmi, që është prezent edhe në ditët tona, është njëra prej arsyeve
kryesore se pse një pjesë e të rinjve dhe të rejave refuzojnë që të futen në jetën
martesore. Materializmi si dukuri, që është përhapur shumë në mesin tonë, është si
rezultat i mungesës së frymës së besimit dhe ndjekjes së Kuranit dhe të Sunnetit.

D

nocionin “ar. el
ato siShkruan:
mëkate Shefije
të
Mamuti

ijetari i madh bashkëkohor turk
Mehmet Gormez ka bërë një interpretim të mrekullueshëm të
ndërlidhjes së njeriut me fenë e Zotit, si
dhe rrugën e trashëgimisë islame. Ai në
librin e tij me titull Metodologjia hermeneutike e hadithit dhe e sunnetit e qartëson këtë lidhje si një lidhje midis arsyes
dhe mendimit, bashkë me besimin. Mehmet Gormez e jep këtë definicion të rën-

dësishëm: “I Madhi Allah, i cili e krijoi
njeriun nga hiçi, atë nuk e la në kotësi;
përveç arsyes dhe mendimit si dy dhuntitë më të mira për të, ia tregoi rrugën
edhe përmes shpalljes. Shpallja i është
dhënë një njeriu të zgjedhur, përmes të
cilit janë përcjellë porositë hyjnore, vijë
kjo e shndërruar në ligj hyjnor (sunnetullah). Profetët, në bazë të kësaj kërkese,
përveç se e kanë kumtuar fjalën hyjnore,
atë e kanë shndërruar në fe të përshtatshme për t`u jetuar.”i

Në anën tjetër, Gormez e sqaron edhe
rolin e pejgamberit Muhamed (alejhiselam): “Edhe Pejgamberi i fundit, fjalët
dhe veprimet e të cilit përbëjnë manifestime të një ndryshimi dhe shndërrimi të
këtillë madhor, brenda trembëdhjetë viteve të periudhës së Mekës dhe dhjetë viteve të asaj të Medinës, shoqërinë në të
cilën ishte dërguar e ka kaluar nëpër një
proces të këtillë transformimi.”ii
Prej se ekziston dini, është e njohur
përgjithësisht se Islami ngrihet mbi dy
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shtylla janë elementet më të rëndësishme,
ajka e mësimeve dhe e kuptimeve të fesë,
si dhe e urtësisë së zbritjes së porosive të
Zotit në tokë. Në të kaluarën, por edhe sot
njerëzit kanë tentuar që t’i keqpërdorin
këto dy shtylla të fesë, duke u munduar
që t`i baltosin, por asnjëherë nuk ia kanë
arritur qëllimit.
Profesori i hadithit, Fahredin Ebibi, e
jep këtë definicion për Sunnetin: “Në
kuptimin etimologjik termi ‘Es-Sunne’
do të thotë ‘rrugë’, ’drejtim’, ’sjellje’,
’shprehi’ - e mirë qoftë, ose e keqe. Në
terminologjinë e muhaddithinëve, referenca në mënyrë të veçantë që i përket
Pejgamberit (alejhi-selam), quhet Sunne.
Nëse shkohet sipas asaj që ndajnë mendjen shumica e dijetarëve (xhum`huri),
atëherë edhe ajo që iu referohet sahabëve
dhe tabiinëve quhet Sunne.”iii
Gjithashtu, dijetari i madh islam EsSibai, Allahu e mëshiroftë, e ka shpjeguar
në këtë mënyrë termin sunneh: “Kur jemi
te kuptimi terminologjik i termit ‘sunneh’, tek muhadithinët është gjithçka që
është përcjellë nga i dërguari i Allahut
(sal-lallahu alejhi vese-l-em), nga fjalët e
tij, nga veprat dhe pëlqimet, si dhe nga
përshkrimi i tij trupor dhe moral, jetëpërshkrimi i tij para dhe pas pejgamberisë.
Sipas kësaj, kjo është sinonim për ‘hadithin’ te disa dijetarë.”iv
Sunneti në Islam është një koncept i
të jetuarit në aspektin e mendimit dhe të
filozofisë. Pavarësisht sulmeve që i
bëhen për çdo ditë nga grupime dhe individë të caktuar, ekzistojnë shkenca të
shumta që merren me këtë lëmi, e cila ka
ndikim të fuqishëm në jetën fetare të njeriut. Çdo temë dhe segment shoqëror i
trajtuar nga këndvështrimi i Sunnetit
është urtësi e cila kërkohet nga thellësia e
oqeanit për të zbardhur një të vërtetë të
pakontestueshme.
PARALAJMËRIMET E HADITHEVE
PËR VONIMIN E MARTESËS

Ka hadithe të shumta të cilat i paralajmërojnë besimtarët myslimanë për vonimin e martesës. Kjo temë është trajtuar
gjerësisht nëpër shekuj. Dijetarët kanë
mendime të ndryshme në lidhje me këtë
temë, por bashkohen në idenë e martesës.
Ideja e martesës nga trajtimi i kësaj teme
dhe temave të ngjashme kuptohet qartësisht nga udhëzimet dhe jeta e të dërguarit të Allahut
(sal-lallahu alejhi
vese-l-em). Ai na ka bërë të obligueshme
në mënyrën e vazhdimit të traditës së tij,
ndjekjen e këtij Sunneti. Por, përjashtimet si në çdo sferë të shoqërisë njerëzore,
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ndërtohen argumentet dhe zhvillohet e ardhmja e një populli. Kemi pasur dilema
të ndryshme në përzgjedhjen e haditheve,
përmes hulumtimit të literaturës adekuate
në lidhje me këtë temë, tek e cila kemi
pasur
qasje. Ne jemi munduar që të
bëjmë një përzgjedhje e cila e
bëjmë një përzgjedhje e cila e pasqyron
pasqyron
më
qartas më
këtëqartas
temë.këtë temë.
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͉ ϝ˴ dy
ϪϴϠϋkanë
ௌ ϰϠλ
Ϯγ
έ˴ ͉ϥ˴
˵ versione
˶ௌ
tjera, të cilat e qartësojnë idenë e kësaj
˴ϧ ˰
ϡ˴ ˴ΰΧ˸ ˴“Ky
ϳ˸ ί˴ Ω˴  ˴ί . iϞ͊˶ theksuar
Θ˴Β͉Θϟ Ϧ˴
ϰϬ˴ tekstin
˵Ϧ˸Α Ϊ˵ qëndrim
teme:
˶ ϋ në
e hadithit tematik, prej Othman
˴ϗ ˴ή˴ ˴ϗϭ˴ që
˴Ϙ˴ϟϭ˴ } ˵ΓΩ˴ Ύ˴Θesencial
γ
˸Ϧϣ˶ ˱ϼγ
˵ έ˵ Ύ˴ϨϠ˸ është
˴ έ˸ ˴ Ϊ˸ element
b.Medh`unit,
trajton
. {˱Δ͉ϳέ͋ çështjen
Ϋ˵ ϭ˴ ΎΟ
Ϣ˸ Ϭ˵ ˴ϟ Ύ˴Ϩfenomeni,
Ϡ˸ ό˴ Ο˴ ϭ˴ ˴Ϛ˶ϠΒ˸ ˴ϗ që e
˱ ϭ˴ ίe˸ ˴ këtij
qartëson këtë; janë edhe dy versione të
shënuara nga Taberiu, të transmetuara
nga Othman b. Medh`uni. Në versionin e
parë thuhet: Othmani të Dërguarit të Allahut i ka thënë: ”O i dërguar i Allahut,
unë jam njeri që më mundon mosmartesa.
Prandaj, mua ma lejo tredhjen!?”
Ai i tha: Jo, por, megjithatë, ti agjëro!
1
Ndërkaq, në versionin e dytë thuhet:
”Me të vërtetë, Allahu i Madhërishëm
murgjërinë na e ka zëvendësuar me natyrshmërinë e vërtetë të fesë së pastër dhe
të lirë.” Sheukani në veprën e vet “Nejlul-Eutar”, vëllimi 6, fq.229. “vi
Fahredin Ebibi në këtë
mënyrë e komenton këtë hadith:
“Othman b. Medh`uni ishte i përkushtuar
shumë pas adhurimeve vullnetare. Sipas
tij, nëse do të martohej, angazhimet rreth
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vullnetare, ashtu që kishte vendosur që të
mos
dërguari
͊
ˬΐ
Α˸ Ϊ˶ ϴiό˶ γ
ϫ˸ ΰϟ
˸Ϧ˴ϋ martohet,
͋ iή˶ Allahut
˴ Ϥ˵ ϟ˸  Ϧ˶ por
˴ ˸Ϧ˴ϋ ˬϱ
˶ ͉ϴδ
(sal-lallahu alejhi vese-l-em) nuk ia ki͉ një
ϰϠλ
˰ ˶ௌ
ϝ˵ Ϯγ
Ϊ˳ ό˸ γ
shte
lejuar
jetë
˸ ˴Ϙ˴ϟ ϝ˴ Ύ˴ϗ ˬmartesë.
˵ έ˴ Ω͉ tëέ˴ Ϊtillë-pa
˴
Kërkimi për t`iu afruar Allahut (xh. sh.),
˴ Ϡϋ
Α˸ të
Μ˸ ϋ
˰ ϢϠγϭ
ϪϴϠϋtë ௌ
˵ ϰqë
˴ϥΎϤ˴ thotë
˴ njeriu
˶ do
nukϦ
duhet
shmanget edhe˴ nga˴ gjërat
e
ligjshme
si
˸ ϣ˴ murgjit
Ϯ˸ ˴ϟϭ˴ Ϟ˴ ͊Θ˴Β͉Θϟafërsia
ϥϮ
˵Ϫϟ ˴ϥΫ˶  krishterë;
˳ ό˵ ψ
hindu dhe të
me Allahun (xh. sh.) . fitohet
duke
praktikuar
˸
˴ΎϨϴ˸ μ˴
˴
˴ ΘΧ
udhëzimin e Sheriatit në ngrënie, në pirje
dhe gjatë jetës së përditshme. Largimi i
dikujt
dhe dëshira
seksuale,
“Na nga
ka aftësia
treguar
Ebu Mervan
ose
përpjekja
për
të
privuar
veten
nga kjo
Muhamed B. Othman el-Othmaniu,
aftësi, është e ndaluar sipas parimeve të
Hadithi iislam.”
dytë që
vii përmendet në lidhje
Sheriatit
i dytë
që përmendet
në lidhje
meHadithi
këtë temë
është
me këtë zinxhir
me
këtë
temë
është
me
këtë
zinxhir
trantransmetuesish:
smetuesish:

ˬϡ˴ ˴ΰΧ˸ ˴ ˵Ϧ˸Α Ϊ˵ ϳ˸ ˴ίϭ˴ ˬϡ˴ Ω˴  ˵Ϧ˸Α ή˵ θ
˸ ˶Α Ύ˴Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴
ˬϲ˶Α˴ Ύ˴Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴ ˬϡΎ˴
˳ θϫ˶ ˵Ϧ˸Α Ϋ˵ Ύό˴ ϣ˵ Ύ˴Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴ ˴ϻΎ˴ϗ
. ˬ˴Γή˴ Ϥ˵ γ
˴ ˸Ϧ˴ϋ ˬϦ˶ δ
˴ Τ˴ ϟ˸  Ϧ˴
˶ ϋ ˬ˴ΓΩ˴ Ύ˴Θ˴ϗ ˸Ϧ˴ϋ
͉ ϝ˴ Ϯγ
ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ௌ ϰϠλ ˰ ˶ௌ
˵ έ˴ ͉ϥ˴
ϡ˴ ˴ΰΧ˸ ˴ ˵Ϧ˸Α Ϊ˵ ϳ˸ ί˴ Ω˴  ˴ί . Ϟ͊˶ Θ˴Β͉Θϟ Ϧ˴
˶ ϋ ϰϬ˴ ˴ϧ ˰
˸Ϧϣ˶ ˱ϼγ
˵ έ˵ Ύ˴ϨϠ˸ γ
˴ έ˸ ˴ Ϊ˸ ˴Ϙ˴ϟϭ˴ } ˵ΓΩ˴ Ύ˴Θ˴ϗ ˴ή˴ ˴ϗϭ˴
. {˱Δ͉ϳέ͋ Ϋ˵ ϭ˴ ΎΟ
˱ ϭ˴ ί˸ ˴ Ϣ˸ Ϭ˵ ˴ϟ Ύ˴ϨϠ˸ ό˴ Ο˴ ϭ˴ ˴Ϛ˶ϠΒ˸ ˴ϗ
Na ka treguar Bishr B. Ademi dhe
Zejd B. Ahzemi, na ka treguar Muhadh
B. Hishami, na ka treguar Ubejje, ky nga
Katadeh, ky nga el-Haseni, ky nga Semure, që i dërguari i Allahut (sal-lallahu
1
alejhi vese-l-lem) kishte ndaluar nga mosmartesa-beqaria. Zejd B. Ahzemi ka
shtuar dhe Katadeja ka lexuar: ”Ne dërguam edhe para teje të dërguar dhe
atyre u mundësuam të kenë gra e fëmijë.”viii
JO MURGJËRISË

Në lidhje me temën e njëjtë ekziston
edhe
në Allahu
suren El-Maide,
ajeti 87,
87, një
në tëajet
cilin
(xh. sh.) thotë:
në të cilin Allahu (xh. sh.) thotë:

˸ Ϯ˵Ϩϣ˴  Ϧϳ
˴ ά˶ ͉ϟ ΎϬ˴ ͊ϳ˴ Ύ˴ϳ
˷ Ϟ͉ Σ˴ ˴ Ύϣ˴ Ε
˶ Ύ˴Β͋ϴ˴ρ ˸ Ϯϣ˵ ή͋ Τ˴ ˵Η ˴ϻ
˵ௌ
˷ ͉ϥ˶· ˸ ϭ˵Ϊ˴Θό˸ ˴Η ˴ϻϭ˴ Ϣ˸ Ϝ˵ ˴ϟ
˴ௌ
Ϧϳ
˴ Ϊ˶ ˴Θό˸ Ϥ˵ ϟ˸  ΐ
͊ Τ˶ ˵ϳ ˴ϻ
“O ju që keni besuar! Mos i
ndaloni të mirat që Allahu i ka

“O ju që keni besuar! Mos i ndaloni
të mirat që Allahu i ka lejuar për ju
dhe mos e teproni. Vërtet, Allahu nuk
i do ata që e teprojnë.”ix
Tefsirologu bashkëkohor Muhamed
el Gazali, Allahu e mëshiroftë, në këtë
mënyrë e komenton këtë ajet kuranor:
“Myslimanëve u tërhiqet vërejtja për
prirjet në drejtim të tendencave materialiste dhe jetës së murgjërisë, se ata
nuk duhet t`u shmangen të mirave dhe
dobive të cilat Zoti i ka caktuar për ta.
Myslimanëve gjithashtu u tërhiqet vërejtja për të gjitha format ekstreme të
sjelljes dhe të udhëheqjes. Këto ajete
kanë për qëllim shmangien e myslimanëve nga ndodhitë të cilat i përjetuan
popujt më parë.”x Muhamed Gazali përmend materializmin si një tendencë e
cila çon drejt murgjërisë, materializëm i
cili është prezent edhe në ditët tona dhe
është njëra prej arsyeve kryesore se pse
një pjesë e të rinjve dhe të rejave refuzojnë që të futen në jetën martesore.
Materializmi si dukuri që është përhapur shumë në mesin tonë, është si rezultat i mungesës së frymës së besimit
dhe ndjekjes së Kuranit dhe Sunnetit.
Sa më shumë që po largohemi nga Kurani dhe Sunneti, tendencat janë shumë
të mëdha për të rënë pre, si dhe për t`u
gëlltitur nga kthetrat e materializmit.
Dijetari i madh islam Sejjid Sabik në
këtë mënyrë e komenton fenomenin e
murgjërisë: “Martesa është një detyrë e
domosdoshme dhe, siç ka thënë prijësi i
besimtarëve, Omeri (radijallahu anhu),
dy gjëra e ndalojnë njeriun nga martesa:
pamundësia dhe imoraliteti. Murgjëria
s`ka asgjë të përbashkët me fenë islame
dhe largimi i njerëzve nga martesa, i privon ata nga shumë dobi dhe avantazhe.
Kjo mjafton për të nxitur shoqërinë
islame që të punojë për t`i lehtësuar shkaqet dhe mjetet e martesës, me qëllim që të
përfitojnë prej saj burrat dhe gratë në mënyrë të barabartë. Në kundërshtim me
këtë, shumë familje myslimane kanë devijuar nga mësimet e larta islame dhe e
kanë komplikuar martesën duke vënë
shumë barriera për realizimin e saj.”xi
Çdo vendim që merret në drejtimin e
mosmarrjes në konsideratë të martesës,
është drejtim që çon kah largimi prej rrugës së pejgamberit Muhamed (alejhiselam). Edhe pse në shoqërinë e
mëhershme islame ka pasur dy ekstreme
në lidhje me këtë temë, të cilat janë sqaruar me mjeshtëri nga mjeshtri i penës
dhe fesë Ebu Hamid el Gazali, mosmartesa ka qenë legjitime dhe ka pasur arsyetime të veta, por kjo gjë, bashkë me

˷ Ϟ͉ Σ˴ ˴ Ύϣ˴ Ε
˶ Ύ˴Β͋ϴ˴ρ ˸ Ϯϣ˵ ή͋ Τ˴ ˵Η ˴ϻ
˵ௌ
˷ ͉ϥ˶· ˸ ϭ˵Ϊ˴Θό˸ ˴Η ˴ϻϭ˴ Ϣ˸ Ϝ˵ ˴ϟ
˴ௌ

arsyetimet e veta, është zëvendësuar me
konceptin e agjërimit. Më vonë do të
kuptojmë se ka pasur një lloj tolerance,
për të cilën dijetarët thonë se është në nivelin
“O ejupërjashtimit.
që keni besuar! Mos i
Imam Zekijud-din el-Mundhiri në litë mirat
që Allahu
ka
ndaloni
brin
me titull
Sahihul
Muslim,i vëllimi
II,
versioni
i shkurtuar,Muhamed
paraqet një (alejhihadith të
të pejgamberit
pejgamberit Muhamed (alejhi-selam) në
selam) në lidhje me mosmartesën:
lidhje me mosmartesën:

Ϧϳ
˴ Ϊ˶ ˴Θό˸ Ϥ˵ ϟ˸  ΐ͊ Τ˶ ˵ϳ ˴ϻ

ˬϱ
͊ Ϊ˶ Β˸ ό˴ ϟ˸  ϊ˳ ˶ϓΎ˴ϧ ˵Ϧ˸Α ή˶ Ϝ˸ ˴Α Ϯ˵Α˴ ϲ˶Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴ ϭ˴
ˬ˴ΔϤ˴ ˴Ϡγ
˴ ˵Ϧ˸Α Ω˵ ΎϤ͉ Σ˴ Ύ˴Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴ ˬΰ˲ Ϭ˸ ˴Α Ύ˴Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴

˸Ϧϣ˶ ˬή˱ ˴ϔ˴ϧ ͉ϥ˴ ˬβ
˳ ˶ΑΎ˴Λ ˸Ϧ˴ϋ
˳ ˴ϧ˴ ˸Ϧ˴ϋ ˬΖ
ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ௌ ϰϠλ ϲ͋ ˶Β͉Ϩϟ Ώ
˸ ˴
˶ ΎΤ˴ λ
ϪϴϠϋ ௌ ϰϠλ ϲ͋ ˶Β͉Ϩϟ Ν
˴ ϭ˴ ί˸ ˴ Ϯ˵ϟ˴ ΄γ
˴
˸Ϧ˴ϋ ϢϠγϭ
Ν˵ ϭ͉ ΰ˴ ˴Η˴ ˴ϻ Ϣ˸ Ϭ˵ π
͋ ϟ ϲ˶ϓ Ϫ˶ ˶ϠϤ˴ ϋ˴
˵ ό˸ ˴Α ϝ˴ Ύ˴Ϙ˴ϓ ή͋ δ
. Ϣ˴ Τ˸ ͉Ϡϟ Ϟ˵ ϛ˵  ˴ϻ Ϣ˸ Ϭ˵ π
˵ ό˸ ˴Α ϝ˴ Ύ˴ϗϭ˴ . ˯˴ Ύδ
˴ ͋Ϩϟ
.ε
˵ ό˸ ˴Α ϝ˴ Ύ˴ϗϭ˴
˳ ή˴ ˶ϓ ϰ˴Ϡϋ˴ ϡ˵ Ύ˴ϧ˴ ˴ϻ Ϣ˸ ˵Ϭπ

͉ Ϊ˴ Ϥ˶ Τ˴ ˴ϓ
Ύϣ˴ " ϝ˴ Ύ˴Ϙ˴ϓ . Ϫ˶ ϴ˸ ˴Ϡϋ˴ ϰ˴ϨΛ˸ ˴ϭ˴ ˴ௌ
ϲ͋Ϡλ
˴ ˵ ϲ͋ϨϜ˶ ˴ϟ ά˴ ϛ˴ ϭ˴ ά˴ ϛ˴ Ϯ˵ϟΎ˴ϗ ϡ˳ Ϯ˴ ϗ˸ ˴ ϝ˵ Ύ˴Α

˯˴ Ύδ
˵ ˴ϭ˴ ϡ˵ Ύ˴ϧ˴ϭ˴
˴ ͋Ϩϟ Ν˵ ϭ͉ ΰ˴ ˴Η˴ϭ˴ ή˵ τ˶ ϓ˸ ˵ϭ˴ ϡ˵ Ϯλ
. " ϲ͋Ϩϣ˶ β
˵ ˸Ϧ˴ϋ ΐ
˴ Ϗ˶ έ˴ ˸ϦϤ˴ ˴ϓ
˴ ϴ˸ ˴Ϡ˴ϓ ϲ˶Θ͉Ϩγ
“Na ka treguar Ebu Bekër B. Nafi
2
el Abdijju, nga Behzi, e ky nga Hamad
B. Selemeh, nga Thabiti, e ky nga Enesi
(Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë), se
një grup nga shokët e të Dërguarit (sallallahu alejhi vese-l-em) i kanë pyetur
bashkëshortet e të Dërguarit (alejhiselam) për punët e tij sekrete. Pasi që
morën disa lajme lidhur me të, disa prej
tyre thanë: Unë nuk do të martohem.
Tjetri tha: unë nuk do të ha mish. I treti
tha: unë nuk do të fle në dyshek. Kur ky
lajm arriti tek i Dërguari (sal-lallahu alejhi vese-l-em), u ngrit dhe falënderoi Allahun dhe lavdëroi Atë (Allahun), e
pastaj tha: Ç`është me këta njerëz që
kanë thënë këtë e këtë? Unë falem dhe
fle (bëjë gjumë), agjëroj, ha dhe martohem. Ai që largohet nga tradita ime, ai
nuk më përket mua (nuk është besimtar
i denjë).”xi
Ibn Kajjim el Xhevzi e përmend këtë
hadith që ka të bëjë me lejesën e tredhjes
dhe me mosmartesën:

hadith që ka të bëjë me lejesën e
tredhjes dhe me mosmartesën:

Ύ˴Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴ ϝ˴ Ύ˴ϗ ˬϰγ
˴ Ϯϣ˵ ˵Ϧ˸Α ϰ˴ϴΤ˸ ˴ϳ Ύ˴ϧή˴ ˴ΒΧ˸ ˴
Ύ˴Ϩ˴ΛΪ͉ Σ˴ ϝ˴ Ύ˴ϗ ˬν
˵ ˴ϧ˴
˳ Ύ˴ϴϋ˶ ˵Ϧ˸Α β

ϲ˶Α˴ ˸Ϧ˴ϋ ˬΏ
˳ ΎϬ˴ η
˶ Ϧ˶ Α˸  Ϧ˴
˶ ˴ίϭ˸ ˴Ϸ
͊ ϋ
˶ ϋ ˬϲ
Ύ˴ϳ ˵ΖϠ˸ ˵ϗ ϝ˴ Ύ˴ϗ ˬ˴Γή˴ ϳ˸ ή˵˴ ϫ Ύ˴Α˴ ͉ϥ˴ ˬ˴ΔϤ˴ ˴Ϡγ
˴
͉ ϝ˴ Ϯγ
˵Ζϴθ
͇ η Ϟ˲ Ο˵ έ˴ ϲ͋ϧ˶· ˶ௌ
˵ έ˴
˶ Χ˴ Ϊ˸ ˴ϗ ΏΎ˴
ϲδ
˴
˶ ϔ˸ ˴ϧ ϰ˴Ϡϋ
˯˴ Ύδ
˴ ͋Ϩϟ Ν˵ ϭ͉ ˴ΰ˴Η˴ ˱ϻϮ˸ ˴ρ Ϊ˵ Ο˶ ˴ ˴ϻϭ˴ ˴Ζ˴Ϩό˴ ϟ˸ 
ϰϠλ ϲ
˴ ν
˴ ή˸˴ ϋ˴΄˴ϓ ϲμ˴
˶ ΘΧ˸ ˴ ΄˴ϓ˴
͊ ˶Β͉Ϩϟ ˵ϪϨ˸ ϋ
ϝ˴ Ύ˴Ϙ˴ϓ Ύ˱Λ˴ϼ˴Λ ϝ˴ Ύ˴ϗ ϰ͉ΘΣ˴ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ௌ
Ύ˴Α˴ Ύ˴ϳ " ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ௌ ϰϠλ ϲ
͊ ˶Β͉Ϩϟ
ϕ
˳ ˴ϻ ˴Ζϧ˸ ˴ ΎϤ˴ ˶Α Ϣ˵ ˴Ϡ˴Ϙϟ˸  ͉ϒΟ˴ ˴Γή˴ ϳ˸ ή˵˴ ϫ
˸ ˴ϓ
˴Ϛ˶ϟΫ˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ κ
˶ ˴ΘΧΎ
Ϧ˶ Ϥ˴ Σ˸ ή͉ ϟ Ϊ˶ Β˸ ϋ
˴ Ϯ˵Α˴ ϝ˴ Ύ˴ϗ . " ω˸ Ω˴ ϭ˸ ˴
˴ Ϊ˶ Τ˴ ϟ˸  ά˴ ϫ˴ ϊ˸ Ϥ˴ δ
˴Ϧϣ˶ Κϳ
˸ ˴ϳ Ϣ˸ ˴ϟ ϲ
˶ ˴ίϭ˸ ˴Ϸ
͊ ϋ
˲ Ϊ˶ Σ˴ ά˴ ϫ˴ ϭ˴ ϱ
͊
˲ Τ˶ λ
͋ ή˶ ϫ˸ ΰϟ
˵ϩϭ˴ έ˴ Ϊ˸ ˴ϗ ϴ
˴ Κϳ
͊ Ϧ˴
.ϱ
͋ ή˶ ϫ˸ ΰϟ
˵ ˵ϧϮ˵ϳ
˶ ϋβ
“Na ka lajmëruar Jahja B. Musa, i cili
“Na ka lajmëruar Jahja B. Musa, i cili
ka thënë: na ka tregur Enes B. Ijadi, tha
na Evzaiju,
ka tregure Enes
Ijadi,
nakakathënë:
treguar
ky ngaB.ibn
Shihabi,
nga
Ebi
Seleme
se
Ebu
Hurejre
(ratha na ka treguar Evzaiju, e ky nga
dijallahu anhu) e ka pyetur të dërguarin e
ibn Shihabi, nga Ebi Seleme se Ebu
Allahut (sal-lallahu alejhi vese-l-em):
”Unë jam i ri dhe kam frikë nga sprovat,
por nuk kam mundësi që të martohem.3A
mund të tredhem?” Pejgamberi nuk i tha
asgjë. Ebu Hurejre (radijallahu anhu) e
përsëriti këtë tri herë, e pastaj iu tha:
”Ebu Hurejre, ngjyra është tharë, tashmë
është shkruar se çfarë do të përjetosh në
jetë, prandaj tredhu, ose hiq dorë.” (Buhariu)xiii
“TREDHJA ËSHTË NË AGJËRIM”

Në lidhje me hadithin e parë të Ebu
Hurejres iu drejtuam me pyetje profesorit të nderuar Ajni Sinani, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë.
Ai na dha këtë përgjigje: “Hadithi është i
saktë. Por, më vonë Ebu Hurejra (radijallahu anhu) është martuar. Edhe pse hadithi është i saktë, me të nuk punohet, pasi
që ekzistojnë shumë hadithe dhe transmetime të tjera, të cilat tregojnë se tredhja e ummetit të Muhamed Mustafasë
(alejhi-selam) është në agjërim. Në vazhdimësi promovohet martesa dhe i iket
murgjërisë. Përjashtimet kanë ekzistuar
në të kaluarën, do të ekzistojnë edhe në
Hëna e Re
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të ardhmen, por nuk d.m.th. se përjashtimet janë baza e fesë.”xiv
Në librin me titull Sunneni i Tirmikomentim
gjuhën
shqipe,
dhiut,
vëlliminëIV,
përkthim
me përcillen
komentim
nëkëto
gjuhën
shqipe,
hadithe
që përcillen
kanë të këto
bëjnëhadithe
mbi
që kanë të bëjnë mbi ndalesën e mosmarndalesën e mosmartesës:
tesës:

Zoti Një dhe transcendenca e Tij
(tanzih)
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“Na ka treguar Ebu Hishami er Rrifai,
ZejdkaB.Ahzemi
Tai, Is`hak
B. Ibra“Na
treguar etEbu
Hishami
er
him
es-Savaf
el
Basri,
të
cilët
thonë:
Na
Rrifai, Zejd B.Ahzemi et Tai, Is`hak
ka treguar Muhadh B. Hishami, ky nga
B. i vet, ky prej Katades, ky prej Hababai
senit, ky prej Semures, i cili thotë: ”Pejgamberi (sa-lallahu alejhi vese-l-em) e
ka ndaluar murgjërinë.” Ndërkaq, Ebu
Isa thotë: Zejd B. Ahzemi në hadithin 4që
përcjell shton (Katadeja e ka cituar këtë

ajet): “Ne dërguam edhe para teje të
dërguar dhe atyre u mundësuam të
kenë gra e fëmijë.” (Er Rrad, 38)
Në këtë temë hadithe janë transmetuar edhe prej Sa`dit, Enes b. Malikut, Ajshes dhe prej Ibni Abbasit. Ebu Isa thotë:
Hadithi i transmetuar prej Semure B.
Xhundubit arrin kategorinë e hadithit hasenun-garib. Gjithashtu, ky hadith është

1. Mehmet Gormez, Metodologjia hermeneutike e hadithit dhe sunnetit, Logos-A, Shkup, 2014, fq. 55.
2. Po aty.
3. Faredin Ebibi, Terminologjia e shkencës së hadithit, Fakulteti i
Shkencave Islame, Shkup, 2015, fq. 28-29.
4. Mustafa Es-Sibai,, Dar al Warrak, (47).
5. Ibni Maxheh, Sunneni Ibni Maxheh, përkthim me komentim në
gjuhën shqipe, vëllimi IV, Shkup, 2020 , fq. 76.
6. Tirmidhiu, Sunneni i Tirmidhiut, vëllimi IV, Alma, Shkup, 2008,
fq. 24-25.
7. Ibni Maxheh, Sunneni Ibni Maxheh, përkthim me komentim në
gjuhën shqipe, vëllimi IV, Shkup, 2020, fq. 76.
8. Po aty, fq. 77-78.
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transmetuar edhe prej Esh`ath B. Abdul
Melikut, ky prej Hasenit, ky prej Sa`d B.
Hishamit, ky prej Ajshes, kjo prej Pejgamberit (sal-lallahu alejhi ve se-l-em).
Hadith ky përafërsisht me kuptim të ngjashëm me atë të sipërshënuarin. Por, thuhet se të dy hadithet janë të sakta.”xv
(Vazhdon)

9. Kuran, El-Maide, 87.
10. Muhamed el Gazali, Komenti tematik i Kuranit Famëlartë, LogosA, Shkup, 2007, fq. 120-121.
11. Sejid Sabik, Fikhus-sunneh, Legjislacioni i traditës së Profetit (a.
s.), vëllimi II, Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, Tiranë, 2007, fq. 94.
12. Imam Zekijud-din El-Mundhiri, Sahihul Muslim version i shkurtuar, Vëllimi II, Sira, Prishtinë, 2009, fq. 147-148.
13. Ibn Kajjim el Xhevzije, Fetvatë e të dërguarit të Allahut (paqja e
Allahut qoftë mbi të), Dëshmia, Shkup, 2006, fq. 168.
14. Përgjigje e dërguar në formë elektronike më datë 20.04.2021.
15. Tirmidhiu, Suneni i Tirmidhiut me përkthim dhe koment në gjuhën shqipe, vëllimi IV, Alma, Shkup, 2008, fq. 23-24.

Esh’ariu në veprën e tij Mekalat al-Islamijinë deklaron kështu: “Allahu e di me dijen e Tij,
sepse kjo dije në të vërtetë është Ai, Ai është i Fuqishëm me fuqinë e Tij, e cila gjithashtu
është Ai, është i Gjallë me jetën e Tij, që është Ai“ (Esh’ariu 1929: 165). Këtu përdoret fjala
“Ai” (huve), për të vërtetuar se bëhet fjalë për realitetin, sepse nga fjala “Ai” (huve)
nxirret edhe nocioni i substancuar huvvijja, që do të thotë qenie ose qenësi, diçka që
është në vetvete dhe nuk i përket diçkaje tjetër, ose, megjithatë, atij nuk i përket asgjë
tjetër që do të cenonte identitetin e Tij.

N

Shkruan: Hasan Xhillo
(Enkas për HeR)

uk ka asgjë më të vlefshme në
sferën e debatit sesa të sakrifikosh mundin tënd për të argumentuar absolutitetin e transcendencës
hyjnore, të përmbajtur në formulën kura-

nore: “Asnjë send nuk është si Ai“ (lejse
ke mithlihi shejun), e cila është e lidhur
organikisht, në realitet, e supozuar me
konceptin e teuhidit (njësë së Zotit), e
madje edhe me koston e mohimit të cilësive të Zotit, për të cilat flitet në shumë
vende në Kuran. Kjo është ajo që thonë
mu’tezilët. Për këtë arsye më abstrakte
janë teoritë e tyre mbi njënë e Zotit, ose

mbi esencën e Zotit në raport me cilësitë
e asaj esence. Në fakt, mu’tezilët nuk i
mohojnë cilësitë e Zotit; ata tashmë e
vënë në pyetje përjetësinë e tyre, sepse,
nëse supozohet se ato janë të përjetshme,
atëherë, siç mbështeten nga tradicionalistët ose, më saktë, sifatitë (përkrahësit e
cilësive të Zotit), në mënyrë të pashmangshme vjen deri te shembja e njësë së
Hëna e Re
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Zotit, në realitet, një diskurs i tillë implikon që në atë Një të futet një formë e shumësisë, që është në kundërshtim me
konceptin e teuhidit (njësë). Por, antropomorfizmi duhet hedhur poshtë dhe nuk
duhet humbur shumë kohë në lidhje me
të, vetëm se të konfirmohet se ajetet kuranore me përmbajtje antropomorfe
duhet interpretuar në mënyrë alegorike.
Shtrohet pyetja se në çfarë mënyre të
mbrohet mësimi islam mbi Njënë e Zotit,
në mënyrë që të diferencohet nga mësimi
mbi trininë në Krishterim. Prandaj, abstraksioni i konceptit të teuhidit është më
se i domosdoshëm. Por, tani paraqitet
problemi se si të bëhen të gjitha këto?
Mu’tezilët janë të vendosur se është e
mundshme të bëhet një gjë e tillë nëse
bëhet një përparim në mendim dhe nëse
ajetet i nënshtrohen hermeneutikës, një
interpretimi më të thellë, e jo të fjalëpërfjalshëm. Procedura hermeneutike është
pothuajse e pamundur nëse nuk do të
thirret në ndihmë terminologjia filozofike
nga filozofia greke, së cilës iu referuan
edhe teologët e krishterë në sfida të ngjashme ose të barabarta (Wolfsoni 1974:
115–118). Krahas kësaj, ne hasim edhe
ajetet që kanë përmbajtje antropomorfe
dhe ajete që e theksojnë tjetërsinë e Zotit
nga çdo qenësi. Paqësimi i ajeteve dhe
miratimi i pozicioneve të pranueshme
duhet të kalojë nëpërmjet kontrollit racional dhe në këtë mënyrë të ndërtohet
një qëndrim i përgjithshëm, në mënyrë që
e vërteta të bëhet e përgjithshme, sepse
qëllimi i mendjes është të mendohet, gjërat të përgjithësohen ose të intelektualizohen, po edhe sikur të bëhet fjalë për
çështjet dogmatike, të cilat për herë të
parë, me paraqitjen e këtyre shkollave,
bëhen edhe probleme filozofike-teologjike, të vetëdijshëm se për agnosticizmin
nuk ka vend në religjion. Duke iu përmbajtur konceptit të pjesëtueshmërisë së
pafundme të atomeve ose ekzistentëve,
ata kanë qenë të inkurajuar që këtë
shprehi ta përcjellin edhe në mendim, kështu që pasuria e mendimit të tyre të pasqyrohet në detajet me të cilat ata merren.
Hollësia e këtij mendimi depërton edhe
në çështjet dogmatike, siç është, për
shembull, edhe mësimi për Qenien e
Zotit dhe transcendencën e Tij. Begatia e
detajeve që ata paraqesin ndonjëherë i
çon edhe në mendime kontradiktore
(Madkuri 2003: 44).
Në historinë shpirtërore të njerëzimit
me të vërtetë nuk ekziston asnjë koncept,
thotë Osman Jahja, i cili thekson Njënë e
Zotit aq sa po thellohet dhe zhvillohet kjo
ide në kelam dhe sufizëm. Nga ky koncept rrjedhin konceptet e tjera: kozmo58

logjike, etike, gnoseologjike, madje edhe
ato shoqërore ose politike (Jahja 1969:
231).
ABSTRAKTIMI I KONCEPTIT TË
TEUHIDIT

Së pari, të shohim në pika të shkurtra
se me çfarë problematike ballafaqohen
mu’tezilët në aspektin e cilësive. Më
lehtë është të thuash se Zoti ka shumë cilësi dhe të ndalesh vetëm në to ose, megjithatë, të konfirmosh se këto “cilësi janë
diçka ndryshe nga Zoti dhe nuk janë
diçka ndryshe nga Zoti” - formulë e njohur tradicionale në të cilën thirren teologët në periudhën e hershme të historisë
islame. Abstraktimi i konceptit të njësë
(teuhidit) është në drejtim të afirmimit të
kësaj njëje, e cila në mënyrë racionale
duhet të jetë e pranueshme. Nuk është çështje e vogël vetë vendosmëria për mohimin e cilësive të Zotit. Qëllimi i këtij
konceptimi është të ndajë këndvështrimin
islam mbi cilësitë e Zotit nga ai i krishterë – dhe, deri këtu erdhën debatet e
gjalla që u zhvilluan midis teologëve të
krishterë dhe islamë mbi trininë dhe
njënë. Problemi është se a thua, vallë, cilësitë janë “diçka” brenda esencës së
Zotit, apo ato janë “diçka” jashtë esencës
së Tij? A kanë ato ekzistencë reale ose,
megjithatë, ekzistencë bashkëjetuese me
Qenien e Zotit? Ose, a kanë ato cilësi bashkim të brendshëm në Zot, apo Zoti i
gjeneron ato jashtë Tij? Ose, a bëhet fjalë
për emra ose tituj, apo për nocione të përgjithshme, si projeksione të mendjes së
njeriut, të nxjerra nga realiteti empirik,
për të cilën tregojnë ajetet kuranore. Dhe,
për këtë pikë, mu’tezilët ndërmarrin një
penetrim të ri, të pabarabartë me teorinë
e sifative (atributistëve) dhe teologëve të
krishterë, prej të cilëve të parët konsideronin se Zoti posedon nëntëdhjetë e nëntë
emra, e të dytët i reduktuan në tri cilësi
(Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë), dhe i
konsideronin ato hipostaza ose pasqyrime të një esence, por megjithatë të
ndryshme nga të tjerat. Këtu vërtet paraqitet një problem kompleks, të cilin Wolfsoni e lokalizon në parimin e
diferencimit. Për shembull, te filozofët e
krishterë këto tri aspekte të një esence, në
fakt, si të vihen në lidhje qeniet e ndryshme nga njëra-tjetra me esencën e Zotit.
Në çka dallojnë këto hipostaza dhe a kanë
ndonjë relacion të brendshëm? (Wolfsoni
1974: 128) Përgjigjja e këtyre pyetjeve
mbështetet në metodën analogjike. Ashtu
siç thuhet në Dhiatën e Re për cilësitë e
Zotit: dijen, jetën dhe fuqinë, ashtu shumica e Etërve kishtarë - duke iu referuar
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nocioneve filozofike nga filozofia helenistike - i identifikojnë këto cilësi me
dogmën e Trinisë (Atit, Birit dhe Shpirtit
të Shenjtë) dhe aty nuk ka pozicione të
unifikuara ose të pranuara përgjithësisht.
Disa lidhin “ekzistencën”, “esencën” dhe
“krijimin” me Atin, ekuivalentët e tyre
“diturinë“ ose “arsyen“ ia përshkruajnë
Birit, e “jetën“ dhe “fuqinë“ i mbajnë si
karakteristika të Shpirtit të shenjtë (po
aty). Mendim të ngjashëm paraqet edhe
Shehrestani, i cili thotë se, sipas teologëve të krishterë, këta persona ose hipostaza tregojnë herë për jetën dhe diturinë,
e herë për esencën e cila ekziston vetvetiu (Shehrestani 1994: 169-170). Mund të
vërehet qartë se këto mendime janë në
linjën e atyre që mbështesin konceptet e
statusit real të cilësive të Zotit, të cilat
janë, si edhe Zoti, të përhershme. Nga
këto teori nxjerrim përfundimin siç vijon:
realiteti i qenieve ose hipostazave jep të
kuptojmë se këto janë ndryshe nga
esenca e Zotit, por si të tilla, meqenëse
janë të përjetshme, nuk janë të ndashme
nga esenca e tillë. Një vështrim analogjik propozojnë edhe sifatitë (atributistët),
duke e bazuar argumentin e tyre në librin
e Zotit, në të cilin nuk flitet për cilësitë
në kuptimin tekstual të fjalës, por për
emrat e Zotit, se Zoti është i Dijshëm, i
Fuqishëm, i Mëshirshëm etj. Sipas argumentit të tyre, cilësitë e Zotit nuk mund të
konsiderohen të ndashme nga Qenia (ose
esenca) e Tij dhe, sipas kësaj, përjetësia e
esencës së Zotit përfshin edhe përjetësinë
e cilësive që i përshkruhen asaj, në realitet, cilësive për të cilat flitet në Kuran. Të
themi edhe këtë. Cilësitë e Zotit janë akti
konstitutiv i esencës së Tij dhe, në këtë
mënyrë, sipas atributistëve, vërtetohet
Njëja e Zotit. Ky konstitutivitet nuk nënkupton ndarjen midis esencës dhe cilësive të saj. Cilësitë, thuhet në argumentin
e tyre, nuk mund t’i përshkruhen diçkaje
që nuk ekziston.
Disa mu’tezilitë nuk janë aspak të kënaqur me këtë interpretim. Ata shtrojnë
argumentin vijues: të flasësh për statusin
real të cilësive të Zotit, do të thotë, të
identifikohesh me të krishterët që
mbrojnë trininë. Më konsistentë në këtë
qëndrim ishte Vasil ibn Atai: “Ai i cili
thotë se cilësitë (sifat) dhe moduset
(ma’na) janë të përjetshme, ai thotë se
ekzistojnë dy zota“ (Shehrestani 1994:
38). Ai ndoshta u frymëzua nga qëndrimi
i Xhehm ibn Safvanit, i cili mbronte
mendimin se nuk lejohet të përshkruhet
Krijuesi me termat nga përvoja e përditshmërisë, të cilat zbatohen te krijesat e
Tij, sepse argumenti i këtillë do të drejtonte në mendimin që është në kundër-

shtim me Njënë e Zotit: bëhet fjalë për
aktin konstitutiv në esencën e Zotit që do
të ishte i ngjashëm ose identik me qeniet
e krijuara (Madkuri 2003: 28). Por, pyetja
megjithatë kërkon përgjigje, sepse në
Kuran flitet për emrat dhe cilësitë e Zotit.
Si të harmonizohet qëndrimi mbi njënë e
esencës së Zotit dhe të cilësive të Tij, që
do të mënjanonte edhe gjurmën më të
vogël dhe do të prishte konceptin mbi
transcendencën e Zotit, po edhe sikur të
konsiderohej se cilësitë janë të përhershme dhe të pandashme nga Zoti.
Disa ithtarë të Vasil ibn Atait propozojnë disa interpretime të cilat cilësitë e
Zotit i reduktojnë në tre, e pastaj në një,
kështu që në fund sjellin argumentin se
Zoti me të vërtetë nuk posedon cilësi të
përjetshme për të cilat flitet në traditat religjioze.
“JO ME ENTITETET JASHTË ZOTIT”

Ja pra, argumentet e tyre. Cilësitë e
Zotit të përmendura në Kuran, sipas tyre,
nuk kanë status real, të përjetshëm, njëjtë
si esenca e Zotit, dhe për këtë arsye ky
fakt duhet mbështetur me diagnostikim
racional. Pra, nuk ka të bëjë me entitetet

jashtë Zotit, sepse, nëse supozohet një gjë
e tillë, atëherë kjo do të nënkuptonte se
këto cilësi prezantojnë eternalie dhe në
këtë mënyrë do të vinte deri te shkatërrimi i Njësë së Zotit. Nga ana tjetër, nëse
supozohet se këto cilësi janë pjesë konstitutive e Qenies së Tij, atëherë, sipas argumentit të tyre, shembet njëja e Zotit.
Duke analizuar tri cilësitë e Zotit: dijen,
fuqinë dhe vullnetin, ata argumentojnë se
megjithatë bëhet fjala për esencën e Zotit.
Identifikimi i esencës së Zotit me këto
cilësi është çështje rrënjësore e argumenteve të cilat i parashtrojnë Allaf ibn Huzejli dhe nxënësit e tij. Ne nuk mund të
themi se Zoti posedon cilësinë e dijes,
por mund të themi se dija është esencë e
Zotit. Nëse themi se Zoti posedon dituri,
atëherë i përshkruajmë Zotit diçka të jashtme. Nëse Zoti di diçka, e ajo s’është
vetëm dituri, por dituri si esencë e Tij,
atëherë do të duhej të ketë edhe një objekt të diturisë së Tij. Me vetë faktin që
pohojmë se Ai ka fuqi ose dituri, ne tashmë nuk flasim për Zotin, por për atë që
Ai posedon. Argumenti zgjerohet: në këtë
rast, dituria e Zotit do të varej edhe nga
diçka tjetër, me çka në të vërtetë do të supozohej, e diçka e tillë nuk mund t’i për-

shkruhet Zotit absolut. Shehrestani, duke
iu referuar këtij argumenti, mësimit të
tyre i bën një rezyme në këtë mënyrë:
“Zoti e di me dijen e Tij, e dija e Tij është
identike me esencën e Tij” (Shehrestani
1994: 39). Esh’ariu në veprën e tij Mekalat al-Islamijinë në lidhje me këtë argument të disa mu’tezilëve deklaron kështu:
“Allahu e di me dijen e Tij, sepse kjo dije
në të vërtetë është Ai, Ai është i Fuqishëm me fuqinë e Tij, e cila gjithashtu
është Ai, është i Gjallë me jetën e Tij, që
është Ai“ (Esh’ariu 1929: 165). Këtu përdoret fjala “Ai” (huve) për të vërtetuar se
bëhet fjalë për realitetin, sepse nga fjala
“Ai” (huve) nxirret edhe nocioni i substancuar huvvijja, që do të thotë qenie ose
qenësi, diçka që është në vetvete dhe nuk
i përket diçkaje tjetër ose, megjithatë, atij
nuk i përket asgjë tjetër që do të cenonte
identitetin e Tij. Nazzami, një ndër
mu’tezilitët më të njohur, sjell përmbajtje
të reja në mendimin e transcendencës dhe
njësë së Zotit, krahas konceptit për identifikimin e esencës së Zotit dhe cilësive
të Tij. Sipas tij dhe nxënësve të tij, cilësitë
e Zotit nuk janë esencë e Tij. Ai përdor
nocionin ithbat (vërtetim i realitetit të
diçkaje), për të nxjerrë në pah statusin
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real të cilësive të Zotit, por që nuk është
i përhershëm. Në argumentimin e pozicionit të tij, ai thirret edhe në teologjinë
negative. Kuptimi i deklaratës se Zoti
është i dijshëm, nuk është vetëm konfirmim i esencës së Tij, por, në të njëjtën
kohë, përfshin edhe negacionin dhe mënjanimin e çfarëdo paditurie nga Zoti. Ai e
mohon edhe cilësinë hyjnore të vullnetit.
Kur themi se Zoti posedon vullnet, ne në
të njëjtën kohë mohojmë çfarëdo dobësie
në Të, sepse nëse do të ndalemi te nocioni
vullnet dhe nëse nuk marrim parasysh
edhe deklaratën negative, atëherë nuk
sjellim përfundim plotësisht të konfirmuar se Zoti është Një në kuptimin e vërtetë të fjalës. Meqenëse nocioni vullnet
përfshin dëshirën për të bërë diçka, atëherë ai tregon për një gjë relative. Nëse
dëshirohet diçka të bëhet, atëherë diçka
mungon, e ajo çka mungon, ajo është në
kundërshtim me esencën e Zotit - thuhet
në argumentin e tij. Përndryshe, dituria
dhe fuqia janë gjëra të krijuara, siç janë
të krijuara edhe qeniet e tjera. Kjo fuqizohet duke përmendur atë që është në
kundërshtim me këto cilësi; në realitet,
duke shtuar nocionet negative, nuk arrijmë në kuptimin e dykuptimtë të cilësive të dijes dhe të fuqisë që i
përmendëm më lart. Prandaj, cilësia nuk
është identike me esencën e Zotit, siç
pretendon Allafi, por cilësia e konfirmon
këtë esencë dhe mohon çfarëdo mangësie në të. Muameri, i cili ka qenë i njohur
mirë me qëndrimet e disa filozofëve
grekë, e zgjeron argumentin e Allafit,
duke thënë madje se edhe mendimi i
konfirmuar, nxitës i të cilit është Aristoteli, se Zoti mendon veten e vet, sepse në
të kundërtën do të lëndohet përsosmëria
e Tij, do të mendonte diçka që nuk është
Ai, diçka të ndryshueshme ose të papërsosur, përmban të çara të caktuara që
duhet të mendohen mirë. Nëse Zoti do të
mendonte vetën e vet, atëherë kjo nënkupton se mendimi është në vetë Zotin
dhe do të vinte në pyetje Njënë e Tij.
Duhet të ketë vetëm një realitet, që nuk
do të përfshinte subjektin dhe objektin e
mendimit (Shehrestani: 1994: 51). Muameri nuk flet për vetitë, por për moduset
(meana), andaj në literaturën teologjike
quhet “përfaqësues i modusit” (ashab almean). Dhe ai vazhdon të mohojë cilësitë e Zotit, duke konsideruar se moduset
ose kuptimet janë gjëra abstrakte, ose të
menduara. Ato diferencohen nga substanca me të cilën ajo është veshur, sepse
ajo është një dhe, me vetë faktin që do të
themi se ajo është një, e cilësitë janë
shumë, ne nuk sjellim dëshminë se ato
kanë status të njëjtë ontologjik. Prandaj,
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sipas argumentit të tij, diferencimi konsiston në këtë: substanca e Zotit ka pozicion primar ontologjik, kurse moduset
kanë pozicion dytësor ontologjik. Ai nuk
thotë se Zoti është i përjetshëm, sepse
vetë nocioni i përjetësisë, megjithatë,
përfshin më vete edhe dimensionin
kohor, pa marrë parasysh se ka të bëjë
me përjetësinë (po aty). Këtu merret kategoria nga bota e eksperiencës, e esenca
e Zotit është diçka që e tejkalon këtë
botë. Për këtë arsye, ky teolog nuk e përfshin fuqinë e Zotit në krijimin e aksidenteve, sepse nëse pranohet ky koncept,
atëherë nuk mund të kuptohet transcendenca e Zotit në krijimin dhe zhdukjen e
botës. Ose, nëse do të ishte Zoti krijuesi
i aksidenteve, atëherë transcendenca e
Tij do të vihej në pyetje; në fakt, ajo do
të ndërmjetësonte mes trupit dhe aksidenteve.
ÇDO TRUP KA MODUSIN E VET

Në argument thuhet: Zoti krijon
vetëm trupa dhe atome, e jo edhe aksidente. Ndryshimi në botë nuk mund të
ndodhë nëse modusi nuk është shkak i
atij ndryshim. Asnjë gjë në botën objektive nuk është në gjendje të lëvizë ose të
pushojë pa modusin që ndodhet në të.
Ndodhja e modusit është momentale, kështu që çdo trup ka modusin e vet. Ekzistenca karakterizohet me modusin e saj,
që është e pabarabartë me modusin e joekzistencës. Modusi është rezultat i veprimit të Zotit; ai nuk është as material e
as trupor dhe kështu logjikisht del se krijimi dhe e krijuara janë të ndryshme nga
njëra-tjetra. Si modus vjen nga Zoti, ai
nuk ekziston në gjësende, kurse ato i vë
në lëvizje ose në pushim. Gjërat që janë
të ngjashme dhe të ndryshme në raport
me njëra-tjetrën, prej të cilave disa u paraprijnë të tjerave etj., janë të tilla për
shkak të moduseve që gjenden në to.
Megjithatë, modusi i cili gjendet në një
gjësend, nuk do të thotë se gjendet edhe
në gjësendin tjetër. Po të ketë një modus
në gjësende, atëherë një gjësend nuk
mund të lëvizë më shumë se gjësendi tjetër. Një gjësend lëviz, falë modusit në të,
në një moment, e gjësendi tjetër lëviz, në
momentin tjetër, thuhet në argument
(Esh’ariu 1929: 30). Një numër i pakufishëm i moduseve i mundëson të gjitha
këto diferencime. Gjendjet dhe aksidentet janë të ndryshme në secilin lloj dhe,
prandaj, çdo aksident gjenerohet për
shkak të zinxhirit të pakufishëm të moduseve në llojin e tillë. Meqenëse esenca
është statike, ajo nuk i lëviz gjërat. Këtë
rol e luajnë aksidentet, që janë subsi-
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stentë të substancës ose të lëndës.
Disa mu’tezilitë e identifikojnë modusin (ma’na) me entitetin (shej’un).
Çdo modus që i lëviz gjërat, pas vetes
ka një numër të pakufishëm modusesh.
Për këtë arsye, sipas këtij teologu – pasi
që i përmbahet konceptit për pjesëtueshmërinë e pakufishme të atomeve kombinimi i atomeve përbën trupin, e
mënyra se si ato e formojnë trupin varet
nga Zoti, dhe në këtë mënyrë Zoti nuk
krijon aksidente, por ato lindin natyrshëm, kurse shkaku për të qenë ato të këtillë ose të atillë varet nga moduset që
ndodhen në gjësende, e nuk varen nga
vetë gjërat, dhe kjo është ajo që e ka paraparë providenca hyjnore. Prandaj, aksidentet janë veprime të domosdoshme
të kombinimit të trupave sipas natyrës së
tyre. Kështu që Albert Naderi vjen në
përfundim se teoria e moduseve (ma’na)
është një lloj teorie mbi shkakun e mjaftueshëm te Leibnizi (Naderi 1956: 210).
Por, si është e mundur të karakterizohet modusi? Kjo mund të realizohet
nëse zgjidhet një kategori që ka kuptim
të përgjithshëm, e cila i mbulon të gjitha
entitetet, e kjo është kategoria “diçka”
(shej’un). Kjo kategori, sipas Fevtiut një nga ithtarët e Hishamit - ka të bëjë
me qenien e mundshme, ose me diçka që
ende nuk është aktualizuar, duke e quajtur atë “asgjë” (ma’dum) (Shehrestani
1994: 54). Nuk mund të bëhet, të aktualizohet, nëse nuk është, për shembull,
objekt i diturisë dhe i fuqisë hyjnore,
prej të cilave e merr ekzistencën e vet.
Vetëm kur e merr ekzistencën, mund të
thirret “diçka” ose “gjësend“. Një tjetër
teolog me emrin Jakub Shahami - i cili
ishte nën ndikimin e mu’tezilëve, por
edhe të disa zejditëve, të cilët e përkrahën qëndrimin e tij - me të vërtetë ishte
prej të rrallëve që thoshte se nocioni
“diçka” (shej’un/entitet) nuk mund të
zbatohet për Zotin, po edhe sikur kjo
“diçka” nuk do të ishte si gjërat e tjera në
të cilat ky nocion zbatohet (Esh’ariu
1929: 181). E si mund të jetë ajo “asgjë”
objekt i diturisë ose i fuqisë së Zotit nëse
ajo nuk ekziston; argumenti përbëhet me
sa vijon: vetë gjendja e mosqenies së saj
(ma’dum) është, megjithatë, “diçka”, dhe
kjo është e barabartë të thuhet se gjësendi është dhënë në mundësinë të bëhet
ose të aktualizohet, kurse diçka të aktualizohet, arsyeja e saj nuk ndodhet në vetë
atë, dhe po të mos ishte ajo “asgjë”, atëherë nuk do të ishte edhe ajo “diçka” - ja
pra, esenca e tij!
(Autori është profesor në
Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup)

POLEMIKË ME DR. T. J. DE BOER (1866-1942)

Kurani dhe doktrinat
e besimit
D

Nga Hamude Gurabeh

e Boer në librin e tij Historia e filozofisë në Islam thotë: “Erdhi
Kurani për myslimanët me fe,
por nuk u solli teori dhe në të hasën dispozita, mirëpo në të nuk gjetën doktrina.”i
Çfarë nënkupton kjo shprehje, sipas
mendimit të tij?
A nënkupton kjo se Kurani nuk solli
teori dhe doktrina të ndara në kapituj,
sipas metodologjisë shkencore në studim,
apo ai me këtë teori dëshiron ta mohojë
atë tërësisht.
Nëse është për qëllim kuptimi i parë,
është e pranuar plotësisht dhe kjo nuk e
dëmton aspak Kuranin, për shkak se
shkollat e ndryshme etike, të cilat u munduan ta mbjellin bamirësinë në shpirtin e
njerëzve mbi baza të metodës logjike, të
gjitha dështuan dhe kjo është ajo e cila i
dallon fetë në mes tyre. Kjo e fundit
(feja), me metodologjinë e saj, duke e
ndërthurur logjikën me ndërgjegjen, korri
sukses në udhëzimin e njerëzimit dhe realizimin e lumturisë së plotë për individin
dhe shoqërinë.
E, nëse nuk e do këtë kuptim, por ka
për qëllim se ai – Kurani - nuk solli
aspak teori dhe doktrina besimore, ai (De
Boer) është në hamendje dhe përgjigjen
për këtë e ka nga vetë Kurani.
Kurani shembi imitimin dhe doktrinat
devijuese që ishin bazuar në të, sepse ato
mbështeteshin në mendimet e etërve dhe
të gjyshërve: “Edhe sikur prindërit e tyre
të mos kenë kuptuar asgjë dhe të mos
jenë udhëzuar në rrugën e drejtë.”ii Kurani i urdhëron ndjekësit e tij që t’i lexojnë të vërtetat në librin e gjithësisë.
“Thuaj: Vështroni me vëmendje çka ka në
qiej e në tokë”,iii “Po edhe në veten tuaj.
A nuk jeni kah e shihni”,iv duke u hapur
më tepër derën kërkimit dhe hulumtimit:
“A mos u krijuan prej asgjësë, apo ata

vetë janë krijues”;v dhe e orienton logjikën e tyre në faktin se relacioni shkak –
pasojë, të cilin e vërejmë në këtë gjithësi
dhe ky rend i mrekullueshëm, që mbisundon në të, është argument i ekzistimit
të krijuesit dhe të njëshmërisë së Tij.
Sepse, po të kishte më shumë zota, “Secili zot do të veçohej me atë që ka krijuar
dhe do të dominonte njëri mbi tjetrin.”vi
Kjo, ndërkaq, rezulton me trazira në tokë
dhe në qiej: “Sikur të kishte në to (në qiej
e në tokë) zota pos Allahut, ato të dyja do
të shkatërroheshin.”vii
I dhuroi krijuesit ato cilësi që i kërkon koncepti i krijimit, si: atributet e fuqisë, të vullnetit, të jetës, të diturisë së
përgjithshme, deri sa edhe “për shikimin
me cep të syve; e, edhe për atë që e fshehin në zemra”.viii Me këtë e vërteton përkujdesjen e krijuesit për botën edhe pas
krijimit të saj: “Allahu i mban qiejt dhe
tokën që të mos zhduken”ix dhe Ai iu
premton krijesave të gjalla furnizimin
dhe kujdesin: “Nuk ka asnjë gjallesë në
tokë që Allahu të mos ia ketë garantuar
furnizimin e saj”x dhe e veçoi njeriun nga
krijesat tjera me udhëzim, i cili ia hapi
sytë ndaj bujarisë dhe bamirësisë: “Juve
ju erdhi nga Allahu dritë dhe libër i
qartë”xi dhe e ndihmon atë nëse lufton
për fenë e tij dhe për mbrojtjen e kuptimeve të mirësisë në të: “Ne patjetër do t’i
ndihmojmë të dërguarit tanë në jetën e
kësaj bote, edhe ata që besuan, e edhe në
ditën e prezantimit të dëshmive.”xii E ka
cilësuar Veten me falje të: “Atyre që e
bëjnë të keqen me mosdije e pastaj shpejt
pendohen”xiii dhe nuk është mbyllur kjo
derë para askujt edhe në qoftë se ka bërë
mëkat të madh: “Thuaj: O robërit e Mi,
të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime
veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj
mëshirës së Allahut”.xiv Megjithatë, ndaj
tiranëve është: “Mbizotërues, i madhërishëm.”xv
Kurani, megjithatë, në mënyrë të

qartë e vërtetoi idenë e ringjalljes dhe të
amshimit. “Ditën kur toka ndryshohet në
tjetër tokë, e edhe qiejt (në tjetër qiej)”xvi,
“Dhe i fryhet Surit, kur qe, duke u ngutur
prej varrezave paraqiten te Zoti i tyre”xvii
dhe më pas do të llogariten njerëzit me
peshore të saktë, “Në ditën e gjykimit Ne
do të vëmë peshoja të drejta”xviii, rezultati
i saj ose do të jetë i mirë ose i keq. “Një
grup për në xhenet, kurse një grup për në
zjarr”xix dhe kjo nuk është e pamundur
për Krijuesin. “Ata do të thonë: Kush do
të na rikthejë neve në jetë? Thuaj: Ai që
ju krijoi për të parën herë.”xx “A nuk
është i fuqishëm Ai që i krijoi qiejt e
tokën, të krijojë njerëz sikundër që i krijoi ata.”xxi Këto, pra, ishin disa teori mbi
kozmosin dhe krijuesin e tij, të cilat i sqaruan lidhshmëritë mes tyre, por megjithatë ato janë doktrina të përcjella nga
gjuha e të dërguarit, i cili ishte urdhëruar
t’ia kumtojë botës atë, që t’i binden asaj.
(Pjesë nga libri “Ebu-l Hasan elEsh’ari”, Shkup, 2021, shtypshkronja
“Syth”, përkthyer prej arabishtes nga
Abdylqerim Iseni, Shef i Kabinetit të
Kryetarit të BFI të RMV)
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Ka kaluar në amshim
senatori Bob Dole

Ndërron jetë hoxha
Bledar Sulejmani

"Ne jemi të Allahut dhe tek Ai kthehemi"
Pas një sëmundje të gjatë, më 20 nëntor, 2021, ka ndërruar jetë në Francë vëllai dhe kolegu ynë h. Bledar Sulejmani Allahu e mëshiroftë, njofton Myftinia e
Shkodrës.
H. Bledar Sulejmani ka mbaruar studimet në vitin 2006 në Damask, Siri, në
Fakultetin e Thirrjes Islame, pranë fondacionit "Shejkh Ahmed Keftaro".
Pas diplomimit kthehet në Shkodër
dhe angazhohet në fushën e thirrjes
islame dhe shërben si imam dhe hatib në
disa xhami, ku më tepër shërbeu në xhaminë e fshatit Bardhaj.
Para disa vitesh familja e tij detyrohet
të emigrojë në Francë, me qëllim të trajtimit më të mirë të sëmundjes së tij, por
kaderi i Zotit e kishte shkruar të ndërrojë
jetë në vend të huaj. Varrimi është bërë
në Francë, ndërsa dera për ngushëllime
ka qenë e hapur në fshatin e origjinës
Guri i Zi.
Në shenjë nderimi dhe respekti, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari,

ka dhënë udhëzim për krejt imamët e
Myftinisë Shkodër që më 26 nëntor, pas
faljes së namazit të xhumasë, në të gjitha
xhamitë e zonës të falet namazi i xhenazes në mosprani për shpirtin e rahmetliut.
Allahut të Madhërishëm i lutemi ta mëshirojë h. Bledar Sulejmanin dhe ta bëjë
prej banorëve të xhenetit-thuhet në njoftimin e Myftinisë së Shkodrës.
Hoxhë Mustafa Terniqi, ndërkaq, ka
deklaruar: H. Bledar Sulejmani, një njeri
i mirë dhe serioz, që e donte fenë e Zotit,
dijen dhe dijetarët, jetoi veç 39 vjet. Që
në moshë të re u sprovua me sklerozë
multipleks, që e goditi atë pjesërisht, derisa u paralizua i gjithi; sëmundje e cila e
shoqëroi më shumë se 10 vjet.
Për shkak të sëmundjes, nuk arriti të
emërohej si hoxhë në ndonjë xhami si kolegët e tjerë, mirëpo la një vepër të dobishme për myslimanët. Punimi i diplomës
së tij në universitet ishte: “Biografia e
shejhut dhe muhadithit shqiptar AbdulKadir Arnauti”. Sidoqoftë, librin arritëm
ta botonim, ka thënë hoxhë Mustafa Terniqi.

Myftiu i Myftinisë së BFI-Manastir,
Amit ef. Rasimi, ka sjellë një poezi të h.
Bledar Sulejmani: Mëshirë e falje-Duro
moj zemër, duro,/ Se dynjaja kështu e ka./
Ruaje gjuhën, mos anko,/ se kësaj i thonë
darul-bela.// Duro, moj zemër e shkretë,/
se ankimi s’bën dobi./ Çka është shkru’
me hjek/ do t’i bëhesh razi.// Duro, moj
zemër e ngratë/ se ke ndodhë kurbetçi,/
lute Zotin ditë e natë/ që Xhenetin ta kesh
shtëpi. (Damask, Siri, 2005)
Allahu e mëshiroftë dhe ia bëftë varrin kopsht prej kopshteve të Xhenetit, ka
shkruar Myftiu i Myftinisë së BFI-Manastir, Amit ef. Rasimi më 27 nëntor, 2021.

Xhamia Haxhi Mahmud Bej, Manastir, në
pjesën e poshtme të Qytetit të Alfabetit. Aty
afër rrjedh lumi Dragor, ndërsa duket dhe Ura
e Lirit (“Lenski most”), që të çon në tregun e
quajtur At-Pazar. Xhamia është e ndërtuar
nga materiali i fortë dhe ka një strukturë të
madhe. Ajo është ndërtuar në vitin 928 pas
hixhrit (1 dhjetor 1521 - 29 nëntor 1522).
Haxhi Mahmud Bej ka qenë një nga bejlerët
më të mëdhenj të qytetit të Manastirit. Quhej
dhe Tomruk Aga. Jetoi në kohën e Sulltan
Bajazid Khan-it dhe për këtë arsye u emërua
guvernator i Manastirit. Fotograﬁa është e
muajit dhjetor 2021. (Foto dhe teksti: Xhavit
Ramadan/MM)

62

Dhjetor 2021 | Rebiul Ahir - Xhumadel Evvel 1443

Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myfti Naim ef. Tërnava, më 6
dhjetor, 2021, ka bërë një njoftim publik,
në të cilin thuhet:
Jemi të pikëlluar për lajmin e vdekjes
së mikut të madh të Kosovës dhe të popullit tonë, të senatorit Bob Dole, i cili
për tri dekada mbështeti fuqishëm përpjekjet tona drejt lirisë e pavarësisë.
Senatori Bob Dole në fund të viteve

'80 dhe në fillim të viteve '90 për popullin e Kosovës ishte shndërruar në shpresë
për drejtësi, për liri dhe dinjitet, mision të
cilin Senatori e vazhdoi edhe pas lirisë
dhe themelimit të shtetit tonë të lirë e demokratik.
Senatori Dole ka kaluar në amshim,
mirëpo populli ynë do ta kujtojë me pietet dhe do ta njohë kontributin historik si
trashëgimi të çmueshme për lirinë dhe

mëvetësinë e vendit tonë, thuhet në deklaratën e Myftiut të Kosovës, Naim ef.
Tërnava, njofton BIK.

Senatori Robert Joseph Dole (Bob Dole) në Kosovë, në vitin 1990. Kjo vizitë, e cila ishte organizuar nga veprimtarët e
komunitetit shqiptar në SHBA, u bë në kohën më të vështirë të represionit dhe të terrorit shtetëror serb. Në Prishtinë
ky delegacion u prit nga Presidenti historik i Kosovës, dr. Ibrahim Rugova. (Foto-Arkiv)

I jepet lamtumira e fundit Ajdin Sejdinit

Myftinia e BFI-Kërçovë ka njoftuar
se më 19 dhjetor, 2021, është përcjellë
për në botën e amshueshme Ajdin Sejdini
(1982-2021), nga Kërçova. Në mesin e
shumë dashamirëve, familjarëve, miqve
dhe kolegëve të tij, qëndruam sot për t'i
dhënë lamtumirën e fundit vëllait tonë
Ajdin Sejdini, i cili u sprovua në shëndetin e tij, thuhet në njoftim.
Myftiu i Kërçovës, Qamil ef. Rushiti,
u përcolli ngushëllime të sinqerta prindërve, bashkëshortes, shoqërisë dhe kolegëve të tij, duke përmendur se “në
sprova të tilla ne duhet të reflektojmë
durim dhe të ndjejmë krenarinë e papërshkrueshme për Ajdinin, i cili do të mba-

het mend për urtësinë, për zellin dhe për
përkushtimin në punë si nëpunës policie,
e mbi të gjitha si një shok e mik i të gjithëve”.
Allahu e shpërbleftë me Xhenet,
kurse familjes dhe shoqërisë i dhashtë durimin për ta përballuar këtë humbje të
madhe, thuhet në njoftimin e Myftinisë
së BFI-Kërçovë.
“Sot me dhimbje të thellë iu dha lamtumira e fundit të ndjerit Ajdin Sejdini, i
punësuar në MPB, udhëheqës sektori në
Stacionin e Policisë në Kërçovë. Ngushëllime familjes Sejdini dhe të gjithë
atyre që e njohën djalin më të mirë, Ajdinin!”, ka shkruar në faqen e vet në Face-

book Nazim Bushi, Zv/Ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme të RMV.
Hëna e Re
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