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Botim i Myftinisë Shkodër

PËRJETUES TË MUAJIT 
TË RAMAZANIT!

“THUAJI SULEJMANIT 
TË JETË ME MUA,
SIÇ ISHE TI ME MUA!”

KUR’ANI, LIBRI I ALLAHUT 
PËR TË GJITHË

Nuk dihet asnjë rast në historinë e shekujve të artë të përhapjes së Islamit në 
mbarë botën, që një i krishterë të jetë dhunuar a vrarë për shkak të fesë 
së tij, përkundrazi, prijësit muslimanë nuk kanë pranuar të falen në kisha, 

vetëm nga frika se mos dikush pas tyre do të vinte dhe do të pretendonte 
se në atë kishë është falur dikur filan prijës dhe të kthehej në xhami, 

si rasti i Hz. Omerit me patriarkun dhe kishën e Kudsit, 
shekuj më parë, në Palestinën e sotme.

“NDËRSA NE, NUK E KEMI GUXIMIN
TA KTHEJMË FENË NË ORIGJINËN E SAJ!”
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“THUAJI SULEJMANIT TË JETË ME MUA, 
SIÇ ISHE TI ME MUA!”

Ka ardhur Koha 

që gjIthësecIlI 

prej Nesh të Kuptojë 

sI duhet, se NuK KemI 

gjë më të shtreNjtë 

e më të sheNjtë 

Në jetë se feNë toNë 

dhe, se NuK KemI NjerI 

më afër, më shumë se 

NjërI-tjetrIN.

Imam Muhamed Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

Nata e Kadrit është një mundësi e madhe për të nxitur veten për të jetuar me shpalljen e vjetër 
hyjnore: “Thuaji Sulejmanit të jetë me Mua, siç ishe ti me Mua!”, kur Hz. Davudi (a.s), në shtratin 

e vdekjes, iu lut All-llahut të Madhëruar: “O Zoti im, ji për Sulejmanin, siç ishe për mua!”

të gjitha falënderimet e plota 
dhe madhështia absolute 
i takojnë vetëm all-llahut 

të madhëruar, Zotit të Vetëm të 
gjithësisë, që na jep sihariq në 
Kur’anin famëlartë: “Ne e zbritëm atë 
(Kur’anin) në natën e Kadrit.”

të gjitha salavatet dhe selamet 
më të përzemërta ia dërgojmë sot 
në këtë ditë dhe në çdo ditë të jetës 
sonë, zotërisë së bijve të ademit, 
hz, muhammedit (a.s), për të cilin 
transmeton ubade ibni samit (r.a), se: 
“profeti (a.s) doli të na lajmëronte për 
Natën e Kadrit, kur pa dy burra prej 
muslimanëve, që po grindeshin në 
mes vete. tha (a.s): “dola t’ju lajmëroj 
për Natën e Kadrit, kur filani dhe filani 
u grindën në mes vete dhe lajmi i saj u 
largua. Ndoshta është më mirë për ju, 
kërkojeni atë në të nëntën, të shtatën 
dhe të pestën”

TË dASHUR E TË NdERUAR 
TË PRANISHËM,

hytben e sotme dua ta ndërtoj mbi 
këto dy fragmente shumë delikate, 
nga mësimet dhe udhëzimet e Natës 
së Kadrit.

Së pari: Në tefsirin e tij, Imam 
fekhruddin razi, teksa shpjegon me 
detaje mirësitë e sures së Kadrit, 
tregon se ebu Bekr el-Verraku thoshte: 
“është quajtur “Nata e Kadrit”, sepse 
në të ka zbritur një libër me peshë, në 
gjuhën e një meleku me peshë, në një 
ymmet me peshë…”

Së dyti: hadithi i lartcituar 
na tërheq vëmendjen se fryma e 
ndasive, përçarjes, dashakeqësisë, 
cytjes, urrejtjes, smirës, grindjes e të 

ngjashme në mesin e muslimanëve, e 
largon begatinë nga mesi i tyre dhe e 
dobëson forcën e unitetit të tyre.

pyetja që del vetvetiu në këtë 
rast është: a është ymmeti islam 
sot ymmet me peshë në skenën e 
shoqërive botërore? a jeton ymmeti 
islam sot, mirësitë dhe begatitë e 
unitetit, pastërtisë së zemrës ndaj 
njëri-tjetrit? a është ymmeti islam sot, 
diktues në politikat globale?

Besoj, se gjithësecili prej nesh 
duhet të shohë brenda vetes së tij, për 
t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve. shihni 
përreth jush, në shkodër, në tiranë, 
në prishtinë, në shkup, në çdo trevë 
shqiptare. sa peshë kanë muslimanët 
në realitetet e qyteteve dhe vendeve 
përkatëse?

ejani ta ngushtojmë rrethin: sa 
është ndjerë atmosfera e ramazanit 
në qytetet tona sivjet, në sheshet me 
tavolina alkooli e muzikë pa limit, në 
trotuaret plot zhveshje, ekstravagancë 
e humbje kohe, në fjalorin banal 
të shumë të rinjve krejtësisht të 
hutuar, në mosvlerësimin e shpirtit 
të ramazanit në shitblereje, në 
restorante, por jo vetëm!? Nëse ne nuk 
krijojmë traditat tona, që na i udhëzon 
jeta fetare dhe identiteti islam, mos 
të presim të na i servirin të tjerët për 
sy e faqe!

TË dASHURIT E MI,
Ka ardhur koha që gjithësecili prej 

nesh të kuptojë si duhet, se nuk kemi 
gjë më të shtrenjtë e më të shenjtë 
në jetë se fenë tonë dhe, se nuk kemi 
njeri më afër, më shumë se njëri-
tjetrin. me fjalë të tjera, pa arritur 
në gradën e përjetimit të frymës 
“muslimani për muslimanin, si dora 
për dorën”, ne vetëm se humbim kohë 
me predikime e ligjërata artificiale, 
që nuk ndërtojnë, por qarkullojnë në 

rrethin e rutinës!

TË dASHURIT E MI,

më lejoni të ndalem në një detaj 
tjetër të kësaj Nate, që përmendet në 
Kur’anin famëlartë: “me lejen e Zotit 
të tyre në (atë natë) zbresin melekët 
dhe shpirti (Xhibrili) për secilën 

dytën dhe do të hyjë në xhennet me 
të tretën.

pastaj, i pari që ngjitet është 
Xhibrili, derisa del përpara diellit 
dhe hap dy krahë të gjelbërt… pastaj 
thërreth të gjithë melekët, të gjithë 
ngjiten lart dhe mblidhet nuri i 
melekëve dhe nuri i Xhibrilit (a.s). 
atë ditë, Xhibrili dhe krejt melekët e 
pranishëm me të, qëndrojnë ndërmjet 
diellit dhe dunjasë, të angazhuar me 
lutje, mëshirë dhe kërkim faljeje 
për besimtarët dhe për këdo që ka 
agjëruar me bindje. Në mbrëmje, 
ngjiten në qiellin e dunjasë dhe ulen 
hallka-hallka. përreth tyre mblidhen 
melekët e dunjasë dhe i pyesin për 
çdo burrë e çdo grua, saqë pyesin: 
Çfarë bënte filani, si e gjetët? I thonë: 
e gjetëm vitin që shkoi në adhurim, 
këtë vit në devijim! Ndërsa filani, vitin 
që shkoi ishte në devijim, këtë vit e 
gjetëm në adhurim!

çështje.”

Në tefsirin e tij të kësaj sureje, 
Imam razi sjell një transmetim të 
gjatë, ku thuhet, se: “Natën e Kadrit, 
bashkë me Xhibrilin, zbresin melekë 
(pa fund), saqë nuk mbetet vend në 
tokë pa ndonjë melek në sexhde, ose 
në këmbë, duke u lutur për besimtarët 
dhe besimtaret. Ndërsa Xhibrili, nuk 
le njeri pa i shtrënguar dorën. dhe 
shenjat e këtij takimi janë rrënqethja 
e trupit, emocioni i zemrës dhe loti 
i syrit. Këto janë nga përshëndetja e 
Xhibrilit.

Kushdo që thotë tre herë: La ilahe 
il-lall-llah, do t’i falen gjynahet për të 
parën, do të shpëtojë nga zjarri me të 

ata e ndalin lutjen për të parin dhe 
luten shumë për të dytin.

pastaj, melekët e ardhur nga toka 
vazhdojnë: e gjetëm filanin duke 
lexuar Kur’an, filanin në ruku, filanin 
në sexhde… Kështu, derisa ngjiten në 
qiellin e dytë, po kështu në çdo qiell, 
derisa shkojnë në sidretul-munteha.

sidreja i pyet: o banorët e mi, më 
tregoni për njerëzit, sepse kam hak në 
ju dhe, e dua atë që e do all-llahun!”

transmetuesi i këtij lajmi të 
jashtëzakonshëm, Ka’bi (r.a), tregon 
se ata ia numërojnë sidres emrat 
e çdo burri dhe gruaje me emrat 
e baballarëve të tyre, derisa lajmi 
mbërrin tek xhenneti, që lutet: “all-
llahumme shpejtoje ardhjen e tyre 
tek unë”, ndërsa melekët dhe sidreja 
thonë: “amin, amin!”

TË dASHURIT E MI,
Nata e Kadrit është një mundësi për 

t’u penduar dhe për të lidhur një besë 
të re me all-llahun e madhëruar, duke 
hequr dorë nga arroganca, epshet, 
nervozizmi, gënjeshtra, mashtrimi, 
fjalët pa kufi, thashethemet cytëse 
për keq, paragjykimi, neglizhenca 
ndaj namazit, mosleximi i Kur’anit, 
mosfalja e syneteve, mospraktikimi i 
syneteve profetike deri në detajet më 
të vogla të përditshmërisë tonë etj.

Nata e Kadrit është një mundësi 
e madhe për të nxitur veten për të 
jetuar me shpalljen e vjetër hyjnore: 
“thuaji sulejmanit të jetë me mua, 
siç ishe ti me mua!”, kur hz. davudi 
(a.s), në shtratin e vdekjes, iu lut all-
llahut të madhëruar: “o Zoti im, ji për 
sulejmanin, siç ishe për mua!”

Shkodër, më 1 korrik 2016

(Hytbeja e mbajtur në xhaminë e 
Parrucës, me rastin e Natës së Kadrit)

“AI ËSHTË MË BUJAR, SESA TË NdËSHKoJË TË dASHURIT E TIJ…”

dr. salahuddin a. Keftaro, 
kishte publikuar ndodhinë 
e një beduini në qytetin e 

Basras (Iraku i sotëm), ku dikush e 
kishte pyetur: a mendon se do të hysh 
në xhennet?

Beduini ishte përgjigjur: “pasha 
all-llahun, nuk e kam vënë ndonjëherë 
në dyshim! unë do të shëtis në 
kopshtet e tij, do të pi nga krojet e 
tij, nën hijen e pemëve do të qëndroj, 
nga frutet e tyre do të ha, do të pushoj 
në hijen e tyre, do të thith nga nektari 
i tyre dhe do të jetoj në dhomat e 
kështjellave të tij.”

e pyetën: për shkak të ndonjë të 
mire të bërë, apo për ndonjë mirësi 
të kaluar?

tha: “po ku ka mirësi më të 
madhe, sesa besimi im në all-llahun 
e madhëruar dhe mohimi që i bëj çdo 
të adhuruari tjetër, përveç tij?”

e pyetën: a nuk ke frikë nga 
gjynahet?

tha: “all-llahu ka krijuar faljen 

për gjynahet, mëshirën për gabimin, 
tolerimin për rrëshqitjet! ai është më 
Bujar, sesa të ndëshkojë të dashurit 
e tij në zjarr të xhehnemit!”

Në xhaminë e Basras, njerëzit e 
përmendnin shpesh mendimin e mirë 
që beduini kishte për all-llahun. sa 
herë që e kujtonin fjalën e tij, retë e 

pesimizmit largoheshin prej tyre dhe 
optimizmi dominonte…

e, ku ka më bukur, sesa besimi në 
all-llahun dhe mendimi i mirë për të!

Përktheu nga arabishtja 
dhe përshtati në shqip:

Muhamed B. Sytari
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PËRJETUES TË MUAJIT TË RAMAZANIT!

Ndjejeni veten të lartësuar me këtë besim dhe me praktikimin e tij përballë 
çdo sfide islamofobie. Alahu (xh.sh) na përgëzon duke thënë: 

“Ju jeni më të lartët, nëse jeni besimtarë të vërtetë” – (Ali Imran: 139)

Idmir Plaku
imam, xhamia "Ebu Bekër"

“NdËRSA NE, NUK E KEMI GUxIMIN 
TA KTHEJMË fENË NË oRIGJINËN E SAJ!”

Në kujtimet e tij, Kryemyftiu i 
sirisë, Shejkh Ahmed Keftaro 
(1915-2004), dëshmon: “e 

kam vizituar Vatikanin tre herë, ku jam 
takuar me papa gjon palin II. herën e 
parë, kur më kërkoi të mbaja një referat 
në Vatikan me temë: “e ardhmja e Islamit 
dhe Krishtërimit në kohët moderne”, 
herën e dytë, kur mbajta një referat 
në universitetin e milanos, me temë: 
“toleranca fetare në Islam” dhe herën 
e tretë, në një takim të posaçëm me 
papën, që zgjati 60 minuta, ku i thashë 
papa gjon palit II: a e di se kush është 
shkaku kryesor i përhapjes së ateizmit 
në botë? ma ktheu: Kush? I thashë: ti! 
(Kur papa dëgjoi këtë përgjigje, e pashë 
se u sikletos dhe u bezdis prej saj) pastaj 
vijova: edhe unë! më pyeti: si ka mundësi 
kjo? Ia ktheva: sepse ne, njerëzit e fesë, e 
kemi paraqitur fenë në mënyrë jologjike, 
as në vërtetësinë e saj, as në formën 
më të bukur e të pranuar… historia na 
tregon sesi u përçanë drejtimet fetare 
në Krishtërim, poashtu edhe në Islam. 
Ndërsa ne, nuk e kemi guximin ta kthejmë 
fenë në origjinën e saj!”

Kjo më kujtoi shënimet e orientalistit 
britanik, Mr. Stanley Edward Lane-Poole 
(1854-1931), i cili thoshte se: “Kur 
ekstremizmi dhe fanatizmi fetar kishte 
arritur kulmin e tij, erdhi Islami për të 
thënë: “ju keni fenë tuaj, unë kam fenë 
time”! Kjo ishte një befasi për shoqërinë 
njerëzore, që nuk e kishte njohur më parë 
lirinë e fesë, e ndoshta akoma nuk e ka 
njohur!”

Ndërsa mendimtari dhe dijetari i 
shquar egjiptian Shejkh Muhammed 
El-Gazali thoshte se: “fanatizmi është 
një entuziazëm që djeg, jo një e vërtetë 
që ndriçon” që do të thotë se fanatizmi 
injorant, i ndërtuar mbi perversitete në 
emër të fesë, nuk është feja ime, nuk 
mund të jetë Islami, feja e të gjithë të 
dërguarve të Zotit, në thelbin e të cilit 
qëndron paqja, dialogu dhe respekti i 
njeriut, për vetë faktin se ai është krijesa 
më e bukur dhe më e përsosur e Zotit!

Në historinë islame, profeti 
muhammed (a.s) priti në xhaminë e 
tij delegacionin e të krishterëve të 
Nexhranit, ku sipas transmetimit të Ibn 
Is’hakut, ata hynë në xhaminë e profetit 
pas namazit të pasdites, ndërkohë që 
kishte afruar koha e lutjes së tyre. u 
rreshtuan për t’u lutur në xhaminë e 

tij, kur disa njerëz deshën t’i ndalonin, 
profeti muhammed (a.s) u tha: “lërini!”

jo më kot, edhe mendimtari Arthur 
Hamilton (1926 – jeton në shBa), shkruan 
se: “sikur njerëzit ta parashikonin 
të vërtetën, do ta dinin se feja islame 
është zgjidhja e vetme e problemeve të 
njerëzimit!”

dhe këtë arsyetim, më duket se e 
plotëson më së miri, përkthyesi i shquar 
i Kur’anit në gjuhën angleze, Marmaduke 
William Pickthall (1875-1936), që 
thotë: “muslimanët mund ta përhapin 
civilizimin e tyre me të njëjtën shpejtësi 
që e përhapën edhe më parë, nëse do të 
kthehen tek morali që posedonin herën 
e parë. sepse kjo botë boshe nuk mund 
të qëndrojë përpara civilizimit të tyre”

Nuk dihet asnjë rast në historinë e 
shekujve të artë të përhapjes së Islamit 
në mbarë botën, që një i krishterë të jetë 
dhunuar a vrarë për shkak të fesë së tij, 
përkundrazi, prijësit muslimanë nuk 
kanë pranuar të falen në kisha, vetëm 
nga frika se mos dikush pas tyre do të 
vinte dhe do të pretendonte se në atë 
kishë është falur dikur filan prijës dhe të 
kthehej në xhami, si rasti i Hz. omerit me 
patriarkun dhe kishën e Kudsit, shekuj 
më parë, në palestinën e sotme.

(e kundërta ka ndodhur me 
inkuizicionin barbar, në krejt historinë 
e tij, kundër muslimanëve, të cilët janë 
djegur, sharruar, kryqëzuar, shqyer e 
torturuar barbarisht, për shkak të fesë 
dhe identitetit të tyre)

Ndoshta, ajeti kur’anor, që qëndron 
si kryefjalë e lirisë së përzgjedhjes dhe 
respektimit të diversitetit fetar në Islam, 
është pa dyshim i 99-ti i sures junus, ku 

Zoti i gjithësisë i drejtohet të dërguarit 
të tij: “sikur të kishte dashur Zoti yt, do 
t’i besonin çka janë në tokë, që të gjithë. 
a ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen 
besimtarë?”

 “mbi këtë parim muslimanët ndërtuan 
marrëdhënien e tyre me pasuesit e feve 
të tjera. ata (muslimanët), toleronin 
banorët e vendeve që çlironin, të 
qëndronin në fenë e tyre duke paguar 
taksën e xhizjes, kundrejt së cilës i 
mbronin nga çdo agresion, duke mos 
u prekur besimet, simbolet dhe vend-
adhurimet e tyre. shembulli më i mirë 
për këtë është pakti i Besës, që Hz. 
Ebu Bekri (r.a), kalifi i parë pas profetit 
muhammed (a.s) i shkroi të krishterëve 
të Nexhranit…”

 [I dërguari (a.s), dëshiroi të 
rikthehej në mekkë, pa u prekur asnjë 
jetë e pa u derdhur asnjë pikë gjaku” dhe 
kështu ndodhi. historia vërteton se hz. 
muhammedi (a.s) urdhëroi komandantët 
e tij, që kur të hynin në mekkë: “të mos 
vrisnin njeri…”]

Në fund, dëshiroj ta përfundoj me 
një dëshmi të aktorit me famë botërore, 
Anthony Quinn (1915-2001), i cili thotë: 
[e ndjeva se Islami është një forcë e 
jashtëzakonshme, pasi studiova dhe 
aktrova rolin e omer muhtarit! thashë 
me vete: si të mos zotërohesh nga kjo 
ndjesi, kur dëgjon fjalët e fundit të 
shehidit omer muhtar, para varjes së tij 
(nga italianët) që thotë: “Nëse topat më 
thyen shpatën, e pavërteta s’do të ma 
thyejë të vërtetën time!”]

Imam Muhamed B. Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

falënderimi i takon allahut (xh.
sh) mëshiruesit, mëshirëbërësit 
që me anë të dhuntive të 

tij përjetuam mirësitë e muajit të 
ramazanit. paqja dhe mëshira e allahut 
qoftë mbi të dërguarin e tij që përgëzoi 
e bashkoi besimtarët në fjalën e teuhidit 
dhe mbi të gjithë ata që ecin në dritën e 
kësaj dëshmie deri në  ditën e gjykimit.

Të nderuar vëllezër e motra  besimtarë,
përjetues të muajit të Ramazanit!
mirënjohje allahut (xh.sh) në këtë 

ditë të fitër Bajramit që na veçoi si 
besimtarë të këtij ymmeti me muajin e 
ramazanit, muajin e Kur’anit, agjërimit, 
muajin e Natës së Kadrit, dhënies 
së zekatit të fitrit, i cili lartëson tek 
allahu (xh.sh) ibadetin tonë nga çdo 
e metë. Në këtë ditë besimtari, më 
shumë se kushdo tjetër, i gëzohet 
ibadetit që ka bërë gjatë një muaji, 
sepse kjo është ditë e festës së fitrit 
në tokë dhe e shpërblimit në qiell.

gjatë një muaji jeta e çdo besimtari 
iu nënshtrua një edukate të veçantë 
hyjnore. edukatë e cila harmonizoi jetën 
e besimtarit në kryerjen e obligimeve 
hyjnore dhe atyre shoqërore. ramazani 
na mësoi se në jetën e besimtarit nuk 
ka vend për pasivitet dhe neglizhencë 
por vullnet dhe optimizëm, shprese 

në mëshirën e allahut (xh.sh) dhe 
vlerësim i gjërave me vlerë në jetën e 
besimtarit. Kjo orë e kësaj dite është 
e veçantë për ndjesinë e zemrës dhe 
meditimin e mendjes së çdo besimtari, 
për të përkujtuar frymën e ramazanit 
në jetën e tij.

Vërtetë, kjo ditë e fitër Bajramit 
është një ditë kthese në rrjedhën 
e natyrshmërisë së jetës dhe për 
vazhdimësi të frymës së ramazanit. 
sepse ta jetosh jetën me frymën e 
ramazanit do te thotë të mbash e 
forcosh lidhjen me allahun (xh.sh). ta 
jetosh jetën me frymën e ramazanit do 
të thotë të ruash identitetin e të qenurit 
musliman me besim e vepra. ta jetosh 
jetën me frymën e ramazanit do të 
thotë të ruash harmoninë në familje 
dhe shoqëri. 

gëzojuni kësaj dite si agjërues 
ramazani, si besimtarë të devotshëm 
që e përjetuat ramazanin me besim e 
bindje në shpërblimin e tij. gëzojuni 
kësaj dite duke shijuar mirësitë e 
allahut (xh.sh) që ju përgëzon duke 
thënë: “ju bëftë mirë, hani e pini për 
atë, që keni bërë në ditët e kaluara” – 
(el-hak’ka: 24) falënderojeni allahun 
(xh.sh) për mirësinë e udhëzimit në këtë 
fé të natyrshmërisë, besimit të pastër. 
falë mëshirës së allahut, agjërimin e 
ramazanit e përjetoi i madh e i vogël. 
Ndjejeni veten të lartësuar me këtë 
besim dhe me praktikimin e tij përballë 
çdo sfide islamofobie. alahu (xh.sh) na 
përgëzon duke thënë: “ju jeni më të 
lartët, nëse jeni besimtarë të vërtetë” 
– (ali Imran: 139).

për besimtarë të vërtetë ka nevojë 
sot çdo qelizë e shoqërisë, duke filluar 
nga bërthama e saj, familja. ushqejini 
familjet tuaja me besim që t’i garantoni 
lumturinë e përhershme në të dy jetët. 
e, me këtë rast, shpreh mirënjohje dhe 
i lutem allahut (xh.sh) për mbarësi për 
shumë të rinj e të reja që e agjëruan 
dhe përjetuan muajin e ramazanit. 
e kërkuam mëshirën e allahut dhe 
mirësitë e tij gjatë ramazanit, pa 
dyshim që kjo mëshirë është e përhapur 
edhe në muajt e tjerë të vitit, në kohë 
të ndryshme gjatë ditës e javës. edhe 
pse ky muaj po largohet, allahu qëndron 
afër nesh, mjafton që t’i drejtohesh me 
lutje e të marrësh përgjigje: “e kur 
robërit e mi të pyesin për mua, unë jam 
afër, i përgjigjem lutjes, kur lutësi më 
lutet” – (el-Bekare: 186). allahun (xh.
sh) e kemi afër kur ne i përgjigjemi duke 
kryer obligimet që kemi ndaj tij!

gëzojuni kësaj dite si besimtarë, 
sepse kjo është festë besimi. shpreheni 
respektin ndaj saj ashtu si allahu (xh.sh) 
ju ka respektuar si besimtarë me këtë 
ditë feste. Në mbyllje të kësaj hytbeje 
ju rikujtoj, që të mos e kurseni dhënien 
e zekatit të fitrit, si një pastërti për 
agjërimin dhe si një e drejtë legjitime  
hyjnore për të varfrit e nevojtarët në 
këtë ditë. ju uroj nga zemra ibadete të 
pranuara dhe për shumë vjet festën e 
fitër Bajramit!

(Hytbeja e Fitër Bajramit, 
e mbajtur më 5 korrik 1437/2016,

në sheshin pranë xhamisë “Ebu Bekr”)
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Shejkh Vehbi S. Gavoçi

SYNETI E BIdATI

synet, d.m.th gjë e pëlqyer ose 
e lavdëruar.

syneti në fushën tonë, këtu, 
është rruga, mënyra më e mirë ose e 
keqe, por më tepër përdoret për rrugën 
e mirë.

qëlloi në kohë të profetit (a. s.) 
që erdhën disa të huaj që dukeshin 
nevojtarë, me fytyra të zbehta e rroba 
të grisura; mbasi arka ishte e boshatisur, 
as edhe vetë profeti (a,s.) nuk kishte gjë, 
u prek dhe u hidhërua se nuk mundi t’i 
ndihmojë këta nevojtarë. Kur e pa këtë 
gjest të profetit (a.s), një sahabi i prekur, 
u ngrit dhe shkoi në shtëpi të vet, solli 
disa hurma; ashtu u ngritën edhe disa të 
tjerë kur panë veprimin e shokut të tyre.

mbas pak kohe u mblodhën dy 
grumbuj përpara profetit (a.s), njeri me 
rroba dhe tjetri me ushqime. profeti (a.s) 
u gëzua shumë, fytyra i ndriti dhe tha: 
“ai që hap një rrugë (synet) të mirë, e 
ka shpërblimin e vet dhe shpërblimin 
e atyre që bëjnë si ky, pa iu pakësuar 
shpërblimi i atyre asgjë. po ashtu ai 
që hap një rrugë (synet) të keqe, mban 
barrën, mëkatin e vet e barrën e atyre që 
bëjnë si ky, pa iu pakësuar barra, mëkati 
i tyre asgjë”. (Buhariu)

thotë profeti (a.s) në një ligjëratë 
të tijën: “Kapuni me synetin tim e të 
khulefave të drejtë e të udhëzuar mbas 
meje”. (tirmidhiu)

thotë profeti (a.s): “ai njeri që 
thërret një njeri tjetër për një të mirë 
(rrugë të pëlqyer) ose punë apo sjellje, 
ka shpërblimin e vet dhe shpërblimin e 
atyre që pasojnë (ndjekin) në kërkesën 
e tij, pa iu pakësuar gjë nga shpërblimi 
atyre të tjerëve. po ashtu, ai që thërret 
për një të keqe, gabim ose humbje ai e 
ka shpërblimin dhe barrën e mëkateve 
të tija dhe barrën e atyre që e ndjekin, 
pa iu munguar atyre barra e mëkateve”. 
(muslimi)

me anë të këtyre haditheve kuptojmë 
se synet quhet rruga e mirë dhe e pëlqyer 

në punë, urdhër e sjellje nga profeti (a.s) 
ose khulefatë e njerëzit e mirë mbas tij, 
që kanë ndjekur rrugën e tij në pëlqim 
ose në refuzim. atëherë, pra, çka ka 
ndodhur mbas profetit (a.s) duhet me 
iu paraqitë rrugës, synetit për ta pëlqyer 
ose jo.

BIdatI është gjëja, fjala ose puna 
që shpiket pa shembull të kaluar. 
thotë Zoti (xh.sh) për vehten e vet 
në Kur’an: “ai është shpikësi i qiejve 
e i tokës (pa kurrfarë modeli të 
mëparshëm) e kur dëshiron diçka, 
ai vetëm i thotë: “Bëhu “, në atë 
moment bëhet”. (sure el-Bekare: 117)

thotë profeti (a.s): “ai që shpik 
në fenë tonë çfarë nuk është prej saj, 
si send, është i refuzuar”. (muslimi)

thotë prijësi i dijetarëve të hadithit 
ahmed ibn haxheri: Ky hadith numërohet 
prej shtyllave të fesë e rrënjëve të saj, 
se kuptimi i tij është se, ai që shpik në 
fe çka nuk i dëshmon atij një shtyllë ose 
rrënjë e fesë, nuk merret, d.m.th. nuk 
pranohet.

pra, ky hadith, d.m.th se: “Ç’ka nuk 
është i refuzuar, nuk hidhet poshtë, 
dhe ai që e cakton qënien e gjësë së 
shpikur të pëlqyer ose jo, janë versetet 
e Kur’anit, hadithet dhe shtyllat e atyre 
gjërave të shpikura. Në qoftë se janë në 
pëlqimin e fesë pranohen, në qoftë se 
nuk janë në pëlqimin e fesë, refuzohen”.

thotë profeti (a.s): “më e mira 
fjalë është fjala e Zotit (xh.sh) e më i 
miri udhërrëfyes është udhërrëfimi i 
muhammedit (a.s) dhe më të këqijat 
gjëra janë ato të shpikurat, e çdo e 
shpikur që nuk përputhet me kërkesat e 
fesë, është humbje (dalalet)”. (muslimi)

thotë Imam shafiu: “të shpikurat 
janë dy llojesh:

Çfarë është shpikur, që i kundërshton 
Kur’anit, hadithit ose gjërave që kanë 
rënë dakort dijetarët e njohur për të 
(Ixhma). ajo e shpikur është dalalet e 
humbje. Kurse çfarë është shpikur prej 
asaj gjëje që nuk i kundërshton ata, 
është e pëlqyer”. (Bejhekiu)

thotë profeti (a.s): “ju porosis t’i 
frikësoheni Zotit (xh.sh) e të jeni të 
devotshëm, t’i bindeni sunduesve dhe 
të mbani urdhërat e tyre, edhe në qoftë 
se bëhet i pari i juaj një qole abisinie 
(d.m.th: një skllav i zi). ai që jeton mbas 
meje, ka për të parë shumë ngatërresa. 

pra, merruni me synetin e rrugën time e 
atë të khulefave të mirë e të udhëhequr 
ose të rrëfyer, kapeni atë me dhëmballa 
dhe ruhuni nga sendet e shpikura, se 
çdo shpikje është (dalalet) humbje”. 
(tirmidhiu)

thotë hafizi i haditheve, gjykatësi me 
famë ebu Bekër ibn arabi, kur flet për 
hadithin që kaloi se, fjala e profetit (a.s) 
është: “ruajuni nga gjërat e shpikura, se 
çdo shpikje është humbje”:

dijeni e mësoni, ju mësoftë Zoti 
(xh.sh), se gjëja e shpikur që nuk ka 
procedurë ose bazë përveç epshit, e 
çfarë don vehtja e njeriut, kjo është 
një gjë e kotë, d.m.th. është bidat, 
dalalet, humbje. e dyta, gjë e shpikur, 
që lidhet me gjëndjen e tanishme dhe 
me të kaluarën, është rruga e syneti i 
khulefave të profetit (a.s) e pasuesve 
të tyre të ndershëm, d.m.th. nuk quhet 
bidat dalale”.

dhe thotë hz. omeri (r.a) për faljen e 
teravisë me një prijës: “sa e mirë është 
kjo e shpikur!” (por hiqet larg gjëja e 
shpikur, e cila vjen jashtë synetit, dhe 
hidhen larg shpikjet që shtyjnë për në 
humbje).

fJALA BIdAT 
pra, fjala Bidat në gjuhën arabe, ka 

kuptimin e një gjëje të shpikur, fjalë ose 
sjellje; kjo si fjalë gjuhe nuk lavdërohet 
as nuk fyhet, prandaj është përdorur prej 
sahabëve të mëdhenj për lavdi, si fjalë 
gjuhe, p.sh.:

1. profeti (a.s) fali teravinë me disa 
sahabe tri ditë rresht për një ramazan, 
mandej nuk doli me u falë përsëri. të 
nesërmen kur doli me u falë në sabah, 
i tha sahabëve: “Kam parë se më keni 
pritur mbrëmë me u falë, por nuk dola 
me u falë që të mos iu obligohet”. ashtu 
vazhduan sahabët të falnin teravinë disa 
mbrapa njërit, disa të tjerë mbrapa 
tjetrit, krejt pa rregull. Kur një natë i 
pau khalifi omer në atë gjendje se si e 
falnin teravinë, tha: “do të ishte më mirë 
t’i mbledhim të gjithë mbas një prijësi”. 
dhe ashtu vendosi dhe i mblodhi të 
gjithë mbas një prijësi dhe vendosi 
e caktoi ubej ibn Kaebin me u falë si 
prijës. Natën tjetër doli hz. omeri ku, pa 
se po faleshin njerëzit mbas një prijësi, 
këtu tha: “sa e mirë është kjo shpikje 
(Bidat)”. (Buhariu)

Në tregime të tjera ka ardhur se ai ka 

caktuar një burrë tjetër si prijës i grave për 
me falë teravinë, që quhej temimud-dari.

Kjo shpikje e hz. omerit u pëlqye 
prej të gjithë sahabëve, se ishte gjë e 
përshtatur me shtyllat e besimit, mbasi 
vetë profeti (a.s) fali teravinë tre netë 
me njerëz, pastaj s’doli më, duke iu 
treguar pse-hin dhe se vetë profeti (a.s) 
ka thënë: “Zoti iu ka detyruar agjërimin 
dhe unë iu kam bërë synet me u falë, në 
të, natën”. (Nesaiu)

pra, shpikja e hz. omerit nuk është 
kundër synetit, por ka pajtim me të dhe 
frika e profetit (a.s) mos të bëhet teravija 
farz u hoq me ndërrimin e jetës të profetit 
(a.s). caktimi i teravisë me 20 reqatë nga 
hz. omeri (r.a.) është synet sepse ai nuk 
e ka caktuar atë nga vehtja dhe epshet e 
tij, ka pasur një bazë që është mbështetur 
aty, prandaj nuk kundërshtoi kush as 
për mbledhjen, as për faljen e teravisë 
mbas një imami dhe as për caktimin e 
20 reqatëve, prandaj shohim se katër 
medh’hebet kanë thënë se teravija për 
atë që don me e plotësu është për me u 
falë me 20 reqatë. dhe profeti (a.s) ka 
thënë: “Ndiqni ata të dy që vijnë mbas 
meje, ebu Bekrin dhe umerin”. (hakimi)

Në qoftë se thonë disa të rinj se 
teravija është veç 8 reqatë e është e 
ndaluar me u falë më tepër, mjafton 
për ata, se kanë kundërshtuar punën 
e sahabëve, fjalën e 4 medh’hebeve e 

shumë miliona njerëz në çdo vend, qysh 
në kohë të hz. omerit me shokë e deri 
sot në mekë e në medine të ndritshme.

2. Na tregon muxhahidi e thotë se, 
hyra unë me djalin e Zubejrit, urven në 
xhami të profetit (a.s), ku gjetëm hz. 
abdull-llahun, djalin e omerit të ulur, 
kishte mbështetur shpinën në dhomën e 
Zonjës aishe (r.a) [në këtë dhomë është 
varri i profetit (a.s)] ku pamë disa njerëz 
që po faleshin në xhami faljen e duhasë. 
thotë muxhahidi ,e pyetëm abdull-llahun 
për atë falje, e ai na tha që është bidat. 
(Bukhari)

siç dihet, falja e duhasë 2 reqatë, 4 
reqatë e deri në 8 reqatë, është synet, siç 
u fal profeti (a.s) kur hyri në mekë fitues. 
thotë hz. aisheja: “pejgamberi (a.s) e ka 
falë duhanë 4 reqatë e ka shtuar sa ka 
dashur”. (muslimi)

pra, abdull-llahu tregon se me u falë në 
xhami duhaja nuk ka qenë, por sahabët e 
falën në xhami, e cila vlen me u falë edhe 
në fushë, e nuk don me thënë se falja 
në atë mënyrë është shpikje e ndaluar.

thotë abdull-llahu, djali i umerit 
(r.a): “Ndërroi jetë hz. osmani e askush 
nuk e falte namazin e duhasë në xhami”. 
tha: “Nuk kanë shpikur njerëzit më të 
dashur se atë tek unë”. (abdurr rrezzaku, 
hadith sahih)

shkurtas BIdat është send i shpikur, 
nuk ka kuptimin e gjësë së pëlqyer ose 

të ndaluar, pëlqimi ose ndalimi vjen nga 
ana e qënies së asaj të shpikur në pajtim 
me fenë ose jo, si puna e hz. omerit, i 
cili lavdëroi shpikjen që bëri e mblodhi 
njerëzit me falë bashkë teravinë.

Në bazë të gjësë që sqarova, dijetarët 
kanë thënë se, gjëja e shpikur bën që 
të jetë në bazë të shtyllave e rregullave 
fetare, gjë e detyruar si p.sh. zhvillimi 
i polemikave ose shtypja e librave që 
sqarojnë fenë islame, e që tregojnë 
të vërtetën e disa doktrinave të 
shtrembërta, që janë larguar nga feja 
islame. ose bërja e një gjëje të kërkuar, 
si: hapja e shkollave, shkrimi dhe 
shtypja e librave shkencorë. ose lejimi i 
përmirësimit të jetës në veshje, ushqim, 
banim, etj. ose ndalimi i të folurit, a të 
shkruarit kundër fesë nga disa dijetarë 
të gabuar, ose të gënjyer. 

Në qoftë se gjëja e shpikur mbështetet 
në fjalë, punë ose sjellje, nëse ajo 
mbështetet në urdhrat për të sqaruar 
fenë e për ta pastruar atë nga doktrina 
të tjera, në qoftë se ajo mbështetet në 
përhapjen e fesë e cila është detyruar, 
ose me lejen e fesë të gëzojë të mirat e 
dhëna me anë të natyrës, mendjes dhe 
shpikjes, është e pëlqyer dhe e lejuar. 
Ndërsa ajo shpikje që kundërshton fenë 
dhe e rrënon atë, quhet dalalet ose 
humbje, sepse ajo bie në kundërshtim 
me bazat e fesë!

Kam qenë student në damask, kur 
për herë të parë kam dëgjuar 
për hoxhën e shquar damasken 

shejkh muhammed edib el-Kel-las (1921-
2009), i njohur ndryshe edhe si “hoxha 
i teuhidit në sham”, ose “hz. omeri i 
kohës”, (siç shkruan i biri, ahmed el-Kel-
las, se e krahasonte hoxha i tij, shejkh 
ebul-jusr abdin, ish-Kryemyfti i sirisë).

tregohet se një ditë, teksa hoxha po 
bëhej gati të ngjitej në minber për të 
mbajtur hytben e xhumasë, iu afrua një 
burrë i verbër… Ngjarjen e tregon vetë 
hoxha rahmetli…

– Burri në fjalë, më mori leje për të 
regjistruar hytben time, e lejova. u ngjita 
në minber dhe u ngjit pas meje. u ul afër 
meje për të inçuzuar hytben.

gjatë gjithë kohës isha i vëmendshëm 
që të mos gaboj e mos të më merret goja. 
m’u kujtua mbikqyrja e Zotit tim… thashë: 
“o njerëz, një burrë i verbër ka ndezur 
regjistruesin bri meje, më ka bërë të 
sikletosem në vetvete, se mos gaboj në 
të shprehur, a nuk duhet të frigohemi 
nga all-llahu i cili na mbikqyr, sa herë 

veprojmë fshehtas a haptas?” dhe nisi të 
qante dhe njerëzit qanë…

all-llahu e mëshiroftë hoxhën e urtë 
dhe na udhëzoftë drejt mbikëqyrjes së 

“o NJERËZ, NJË BURRË I VERBËR 
KA NdEZUR REGJISTRUESIN BRI MEJE…”

Zotit tonë në çdo vepër që kryejmë, në 
çdo fjalë që themi, në çdo mendim që i 
paraprin veprës sonë…

Muhamed B. Sytari
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KUR’ANI, LIBRI I ALLAHUT PËR TË GJITHË

“Kur’aNI është 
lIBrI I parë dhe 
I fuNdIt Në jetë, 

që I mBush Zemrat 
me BINdje të pastër 
dhe forcoN lIdhjet 

me allahuN, 
Në Një formë që 

aNjë lIBër tjetër, 
NuK muNd t’I afrohet 
horIZoNteVe të tIj...”

falënderimi i plotë i qoftë 
allahut të madhëruar i cili e 
zbriti Kur’anin: “do t’ua bëjmë 

të mundur të shikojnë argumentet 
tona në horizonte dhe në veten e tyre, 
derisa atyre t’u bëhet e qartë se ai 
(Kur’ani) është i vërtetë. a nuk mjafton 
për Zotin tënd, se ai për çdo gjë është 
dëshmitar?!”1, ndërsa në një ajet tjetër 
thotë: “udhëzim dhe mëshirë për 
besimtarët”2. 

salavatet dhe selamet më të 
mira qofshin për të dashurin tonë, 
pejgamberin (a.s) i cili ka thënë: 
“Kush e mëson Kur’anin ka përfshirë  
pejgamberllëkun përpara duarve të tij, 
me një ndryshim se, atij nuk i shpallet 
më”3.

Kur’ani është libri i fundit dhe i 
vetëm që ka mbetur i paprekur dhe i pa 
deformuar nga shpallja hyjnore, ashtu 
siç thotë edhe allahu (xh.sh) “Ky është 
libër që absolutisht nuk ka asnjë dyshim 
në të” (dhalikel kitabu la rajbe fih); “Ne 
të kemi shpallur ty, siç i kemi shpallur 
Nuhut dhe të dërguarve pas tij. dhe i 
shpallëm Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, 
jakubit, profetëve të beni israilëve, 
Isait, ejubit, junusit, harunit dhe 
sulejmanit. e davudit i dhamë Zeburin. 
të dërguar, që të kemi treguar për ta më 
përpara dhe të dërguar që nuk të kemi 
treguar për ta”4.

Ndërsa, shejkh muhamed el-gazali 
thotë: “Kur’ani është libri i parë dhe i 
fundit në jetë, që i mbush zemrat me 
bindje të pastër dhe forcon lidhjet me 
allahun, në një formë që asnjë libër 
tjetër, nuk mund t’i afrohet horizonteve 
të tij...”5!

Kur’ani është libri i allahut për 

1. Kur’ani, fussilet: 53.
2.Kur'ani, junus: 58.
3.transmetuar nga hakimi dhe Bejhakiu.
4. Kur’ani, en-Nisa: 163-164.
5. Nga libri “me allahun”.

të gjithë, për besimtarin dhe për 
jobesimtarin, për myslimanin dhe për 
jomyslimanin, për të devotshmin dhe për 
mëkatarin, për njerëzit e ditur dhe për 
njerëzit e thjeshtë, për shkencëtarin dhe 
për punëtorin e krahut, për të rriturin 
dhe për të voglin, për mashkullin dhe 
për femrën, për burrin dhe për gruan, 
për djalin dhe për vajzën. ai është për 
të gjallin dhe për të vdekurin, për të 
pasurin dhe për të varfrin, për miqtë 
dhe për armiqtë, për mbarë njerëzit, 
të çfarëdo niveli dhe besimi qofshim, 
madje edhe për xhinët, të cilët kur e 
dëgjuan thanë: “me të vërtetë kemi 
dëgjuar një Kur’an të mahnitshëm”, 
për tokën dhe për qiellin, për çdo gjë 
që shohim, apo që nuk e shohim dhe 
për çdo gjë tjetër që ekziston, apo do të 
ekzistojë deri në ditën e kiametit.

Kur’ani është libri i allahut, që ka 
përfshirë gjithë universin, rrugën e 
drejtë, dijen e dobishme, shpëtimin e 
plotë, shërimin e garantuar dhe prijësin 
e suksesshëm. allahu i madhëruar e bëri 
Kur’anin të barasvlershëm me gjithësinë 
duke e shpallur në të çdo gjë: “asgjë nuk 
kemi lënë pa shpallur në libër (Kur’an)” 
dhe: “me të vërtetë ky Kur’an udhëzon 
drejt më të mirës”.

Nevoja e njerëzve, madje edhe e 
xhinëve për mësimet kuranore është e 
njëjtë me nevojën e tyre për gjërat e 
domosdoshme jetike të botës materiale, 
si buka, uji, ajri etj. a mund ta mendojmë 
një krijesë të gjallë me shpirt dhe jetë, 
të jetojë në këtë botë pa u ushqyer, pa 
pirë ujë dhe pa marrë frymë? e tillë, 
pra, është edhe nevoja e njerëzimit për 
mësimet e Kur’anit famëlartë.

“ai nuk është tjetër, përveç se 
përmendje dhe Kur’an i qartë. për t’ia 
tërhequr vëmendjen atyre që janë të 
gjallë dhe të bëhet fjala realitet për ata 
që nuk kanë besuar.”6

Në Kur’an do të gjejmë një përzierje 
të domosdoshme të krejt atyre gjërave 
për të cilat njeriu ka nevojë, ose thënë 
më mirë, aty do të gjejë çdo gjë që ka 
lidhje me qenien njerëzore, në dynja 
dhe në ahiret. aty do të gjejmë si 
ndërtohet jeta e kësaj bote dhe si do 
të jetë jeta e botës tjetër. si ndërtohet 
jeta e besimtarit dhe si shembet jeta e 
jobesimtarit. si filloi krijimi dhe si do të 
mbarojë njerëzimi. si ngjallet jeta pas 

6. Kur’ani, jasin: 69-70.

vdekjes dhe si vdes jeta pas lindjes. si 
lind njeriu dhe si vdes ai. si ngrihen 
qytetërimet dhe si shemben ato. Kush 
fiton në këtë botë dhe kush humbet 
botën tjetër dhe anasjelltas.

ja, si shprehet allahu (xh.sh) në 
Kur’an: “a nuk e kanë parë se si allahu 
e fillon krijimin, pastaj e rikthen atë? me 
të vërtetë kjo për allahun është e lehtë. 
thuaj: “ecni nëpër tokë dhe shikoni se si 
ka filluar krijimi, pastaj allahu e krijon 
jetën e ringjalljes.” me të vërtetë allahu 
për çdo gjë ka fuqi.”7

udhërrëfimin dhe dritën e udhëzimit 
në Kur’an e gjejmë në forma dhe mënyra 
të ndryshme. allahu i madhëruar, i 
gjithëdijshëm për krijesat e tij e ka 
treguar këtë gjë përmes ajeteve kuranore 
në forma të ndryshme, përmes dialogut, 
mes allahut (xh.sh) dhe shejtanit të 
mallkuar, apo mes allahut (xh.sh) dhe 
melekëve të tij. përmes tregimeve të 
ndryshme të pejgamberëve dhe popujve 
të tyre. përmes ngjarjeve të ndryshme 
historike të shkatërrimit të popujve të 
mëparshëm për shkak të zullumit dhe 
padrejtësive të tyre ndaj Zotit dhe robit. 
përmes fakteve shkencore, mrekullive 
të jetës, ku allahu (xh.sh) ua tërheq 
vëmendjen njerëzve duke i thirrur të 
meditojnë dhe të mendojnë në krijimet 
e tij etj. 

pra, Zoti ynë, përmes Kur’anit, 
kërkon prej nesh që dritën e udhëzimit 

7. Kur’ani, ankebutë: 19-20.

ta gjejmë përmes bindjes dhe jo ta 
konsiderojmë besimin si plaçkë të 
trashëguar prej prindërve dhe gjyshërve 
tanë.

Kur’ani është libri i jetës që sqaron 
çdo gjë, e kush mund ta bëjë më mirë 
këtë sqarim se sa Zoti i gjithëdijshëm 
dhe i urtë.

“dhe Ne ta zbritëm ty dhikrin 
(Kur’anin) për t’i sqaruar njerëzit se 
çfarë iu është zbritur atyre dhe që ata 
të mendojnë”. - (Nahl: 44)

janë me dhjetëra e qindra 
shkencëtarë të disiplinave të ndryshme, 
të cilët përmes Kur’anit kanë gjetur 
udhëzimin dhe rrugën e Zotit. janë 
me qindra e mijëra personalitete të 
ndryshme të botës, që me leximin e 
Kur’anit kanë gjetur dritën e udhëzimit, 
madje edhe janë bërë thirrës të denjë 
islamë, të cilët ftojnë njerëzit në rrugën 
e besimit dhe të Islamit. Njerëz të tillë 
janë shembuj të gjallë se Kur’ani është 
libri i të gjitha shtresave dhe i mbarë 
njerëzimit.

Kennet Greek: “askush nuk ka 
mundur përgjatë 14 shekujve të shkuar, 
që nga zbritja e Kur’anit e deri më sot, 
të sjellë një fjalë të ngjashme me fjalët 
e Kur’anit. Kur’ani nuk është një libër i 
veçantë për një kohë të caktuar, por ai 
është i përjetshëm, që shtrihet përgjatë 
gjithë kohës!”

Gergo Sale8: “Kur’ani fisnik është 
mrekulli hyjnore e tejskajshme. Nuk 
është prej fjalëve të ndonjë njeriu, 
por ai është mrekulli e përhershme, si 
asnjë mrekulli tjetër. është më e fortë 
se sa ringjallja e të vdekurve. mjafton 
që ai është i zbritur prej allahut. drita 
e tij përfshiu gadishullin arabik dhe i 
ka sfiduar të gjithë për të sjellë, qoftë 
edhe ajetin më të shkurtër, por nuk ka 
arritur askush ta bëjë!”

e ndërsa jomyslimanët po e 

8. george sale (1697, canterbury, Kent, eng-
land – 1736).

përqafojnë Kur’anin dhe Islamin me 
bindje dhe përsiatje shkencore, logjike 
e intelektuale, myslimanët aktualë nuk 
po bëjnë një gjë të tillë.

qasja e myslimanëve aktualë ndaj 
Kur’anit nuk është në atë nivel dhe 
gjendje si ka qenë qasja e brezave 
të parë (selefëve, siç na pëlqen ta 
thërrasim veten sot). Brezat e parë, 
me të vërtetë e konsideruan Kur’anin 
librin e tyre të udhëzimit, suksesit, 
përparimit, triumfit dhe shpëtimit. Në 
atë kohë, ku libra të tjerë nuk ekzistonin 
në asnjë fushë të shkencave islame, ata 
burra të mëdhenj, vetëm me Kur’anin 
arritën të triumfonin dhe të përhapnin 
drejtësinë e tolerancën në pothuajse 
gjysmën e botës.

ja, çfarë ka thënë hz. aliu (r.a) 
për Kur’anin: “unë e kam dëgjuar të 
dërguarin e allahut (a.s) duke thënë: 
“libri i allahut, në të është lajm për 
ata që kanë kaluar përpara jush, lajm 
për ata që do të vinë pas jush. gjykim 
mes jush dhe ai është vendimtari dhe 
jo shaká. Çdo tiran që largohet prej tij, 
atë e shkatërron allahu. Kush kërkon 
udhëzim në diçka tjetër, përveç tij, 
atë e humb allahu. ai është litari i 
qëndrueshëm dhe përmendja (dhikri) 
e urtë. ai është rruga e drejtë (siratul 
mustekim) me të nuk devijohet dhe 
gjuhët nuk ngatërrohen. dijetarët nuk 
kanë të ngopur me të dhe lexuesi nuk 
mërzitet me përsëritjen e tij. mrekullitë 
e tij nuk kanë të mbaruar dhe kur atë e 
dëgjuan xhinët nuk ndenjën pa thënë: 
“Ne dëgjuam një Kur’an të mahnitshëm 
që udhëzon drejt të mirës”. Kush flet 
me të, ka thënë të vërtetën, kush punon 
sipas tij, shpërblehet, kush gjykon me 
të, është i drejtë dhe kush thërret për 
të, është udhëzuar në rrugën e drejtë 
(siratun mustekim)!”9

le të dëgjojmë me vëmendje këtë 

9. transmetuar nga tirmidhiu, Bezzari, dare-
miu dhe Bejhakiu.

hadith të pejgamberit (a.s) se çfarë vlere 
ka Kur’ani për jetën e myslimanit dhe 
se kush mban afër Kur’anin ka siguruar 
veten nga shkatërrimi dhe humbja.

transmetohet nga ebu shurejh el-
Khuzai se ka thënë: pejgamberi (a.s) 
doli një ditë përpara nesh dhe tha: 
“gëzohuni, gëzohuni! a nuk jeni që 
dëshmoni se nuk ka zot tjetër, përveç 
allahut dhe se unë jam i dërguari i 
allahut?” thanë: po. tha: “Ky Kur’an, 
njëri skaj i tij është në dorën e allahut 
dhe skaji tjetër në dorën tuaj. Kapuni 
për të, sepse s’keni për të humbur 
kurrë dhe nuk keni për t’u shkatërruar 
asnjëherë pas tij!”10

Ndërsa në një transmetim tjetër, 
omer ibnul-hattabi (r.a), thotë : [I 
dërguari juaj ka thënë: “allahu me 
këtë libër lartëson disa popuj dhe me 
të poshtëron disa të tjerë!”]

prandaj, vëllezër dhe motra, sa më 
shumë që ta lexojmë dhe studiojmë 
Kur’anin, aq më shumë do të jemi të 
aftë për ta kuptuar, për ta punuar dhe 
për të arritur krenarinë që allahu na ka 
premtuar.

transmetohet se i dërguari ynë, 
pejgamberi (a.s) ka thënë: “Kush e lexon 
Kur’anin në më pak se çdo tre ditë nuk 
e ka kuptuar atë.”

dhe në mbyllje, po e përfundoj me 
ajetin kuranor: “shtrëngoju fort pas 
asaj që ty të shpallet, me të vërtetë ti 
je në rrugën e drejtë. ai (Kur’ani) është 
përkujtim për ty dhe për popullin tënd 
dhe patjetër do të pyeteni (për të)”. 
(Zuhruf: 43)

allahu (xh.sh) na bëftë prej atyre që 
dëgjojnë fjalën e allahut dhe punojnë 
më të mirën! amin! 

(Ligjërata e Fitër Bajramit, 
e mbajtur më 5 korrik 1437/2016

në sheshin pranë xhamisë “Ebu Bekr”)

10. hadith sahih, transmetuar nga Ibn hibbani 
dhe të tjerë.

Lavdrim Hamja
imam, xhamia e "Dy Vajzave"



nr. 7 (161) - Korrik, 2016 nr. 7 (161) - Korrik, 201610 11

w

nr. 7 (161) - Korrik, 2016 11nr. 7 (161) - Korrik, 201610

AKTIVITETE TË BEGATA 
GJATË MUAJIT KoRRIK...



nr. 7 (161) - Korrik, 2016 nr. 7 (161) - Korrik, 201612 13

SHKodËR-GoSTIVAR, NJË dITË PREJ ATYRE, 
QË I JAPIN JETËS KUPTIME VLERASH..!

all-llahu e Begatoftë 

KoNtrIButIN dhe shemBullIN 

e të gjIthë atyre BurraVe 

të Nderuar, që puNojNë 

dItë-Natë për ta mBajtur të 

NdeZur pIshtarIN e thIrrjes 

Islame Në trojet shqIptare, 

me Nder e KreNarI, 

Në harmoNI dhe Në 

BashKëpuNIm, Në mIrëKuptIm 

dhe BashKëreNdIm 

të aNgaZhImeVe plot doBI!

1.
mbrëmjen e kaluar, u lajmërua për të 

lënduar të shumtë në një nga sheshet e 
prishtinës, ku ishte organizuar një lloj 
feste rinore. (për sqarim, “festa” në fjalë 
nuk kishte (as mund të ketë), as bosht 
kombëtar, as fetar, as intelektual, as 
kulturor, as human, as edukativ)…

aty-këtu, lexova edhe ca komente 
grricëse nga misionarë zellshëm 
të islamofobisë dhe konvertimit të 
dhunshëm të muslimanëve, nëpërmjet 
kërcënimeve, cytjeve, sharjeve, fyrjeve 
dhe manipulimeve historike, që dekadat 
e fundit i dëgjojmë dhe i lexojmë 
pafundësisht tek ne… (janë formuar 
krejt qartë, avanguarda e misionarëve 
dhe misionareve të shitjes primitive të 
shpirtit, sidomos në Kosovë, sikurse 
edhe në shqipëri!?)

Natyrshëm, ndjeva keqardhje për ata 
të rinj shqiptarë të manipuluar, njësoj si 
keqardhja që ndjej, sa herë, taborrat e 
femohimit, afetarizmit, misionarët dhe 
shfrytëzuesit e varfërisë intelektuale dhe 
kulturore, fetare dhe qytetare, mundohen 
dhe përpiqen ta marrin për dore rininë e 
qytetit dhe vendit tim, drejt degradimit 
dhe shthurrjes, në emër të lirisë, rinisë 
së hapur, dëfrimit, argëtimit, kulturës e 
vlerave evropiane…

2.
sot, rrugëve të Kosovës, njerëzit 

ndiqnin ritet e përditshme të punës, 
vraponin për të shfrytëzuar kohën, 
për të fituar me djersën e ballit, për të 
ndërtuar një tokë e një vend, që qëndron 
shumë më lart se pjesa tjetër e trungut 
kombëtar, edhe pse s’ka shumë që ka 
dalë nga një luftë e padrejtë dhe një 
zullum historik!

u ndalëm në disa vende për të 
pushuar. dikush nga ne kërkoi edhe 
për të ngrënë diçka të lehtë. më tërhoqi 
vëmendjen përgjigjja e djemve të rinj, 
që shërbenin (në të gjitha rastet): “jemi 
muslimanë, nuk përdorim mish haram, 
kos kini gajle!”, kur ndonjëri prej nesh 
pyeste rreth menusë…

Ndërkohë, nga njëri prej ekraneve 
të njohura të medias kosovare, po 
transmetohej një reportazh për zhvillimin 
dhe kultivimin e derrit në Kosovë. mbajta 
frymën. Kujt i shërben kultivimi i derrit 
dhe ekspozimi i tij në televizionet 
publike, në një Kosovë muslimane? Kush 

do të ushqehet me mishin e kësaj kafshe, 
që është bërë haram edhe në Inxhil (lexo, 
në Biblën e sotme, edhe pse nuk janë e 
njëjta gjë) edhe në Kur’an; dmth, haram 
tek të krishterët, haram tek muslimanët?!

Bëra një lidhje me imponimet e 
misionarëve të jashtëm, medias dhe disa 
gazetarëve dhe analistëve që vegjetojnë 
kryelartë në ujrat e pragmatizmit dhe, 
përgjigjeve reale të djemve të rinj 
kosovarë, që shërbenin në restorante… 
Në përgjigjet e tyre preket e vërteta 
shekullore e pjesës dërrmuese të kombit 
tonë..!

3. 
po prisnim radhën e makinave për 

të kaluar në pjesën tjetër të trojeve 
tona etnike, mbi të cilat valëvitej 
një flamur maqedon. (Kur e mendoj 
ndarjen e padrejtë historike të kombit 
tonë në disa shtete, më kujtohen 
kurdët e salahudinit… s’e di se pse 
kam përshtypjen se kemi elemente 
të ngjashme në historinë tonë të 
dhimbshme, që gjithësesi ka një emërues 
të përbashkët: Islamin dhe shpërbërjen 
kombëtare për shkak të tij…)

papritur, heshtjen e pritjes e theu me 
bukurinë e tij, një varg i gjatë makinash 
luksoze, mbi të cilat valëviteshin me 
dhjetra flamuj shqiptarë, kuq e zi. 
Ishte një kolonë e gjatë makinash, që 
shkonin, a ktheheshin nga një ceremoni 
e gëzueshme martese. dukeshin si 
dasmorë të gëzuar… Ishin shqiptarë, 
prej atyre që mburren dhe krenohen me 
flamurin e vet, që nuk kompleksohen prej 
tij, që e duan atë dhe nuk e ndajnë për 
asnjë moment nga jeta e tyre…

Kaluan kufirin para nesh. Ne, ndiqnim 
me sy valëvitjen e flamurit tonë kombëtar, 
që zbukuronte horizontet e pjesës tjetër 
të vijës ndarëse ndërmjet Kosovës dhe 
maqedonisë…

4.
gostivar. e dua këtë emër dhe nuk e di 

se ku qëndron tamam sekreti i madh, që 
lidh shkodrën me gostivarin. por, di me 
siguri, se boshti thelbësor i kësaj lidhjeje 
është Islami, dhe këtu mbyllet historia.

Në ditët e para të rimëkëmbjes sonë 
islame, pas diktaturës së dhunshme 
ateisto-islamofobe dhe përpjekjeve 
shtetërore për zhveshjen e Islamit 
nga shpirti dhe ndërgjegjja shqiptare, 

intelektualë të shquar të fesë islame në 
gostivar, ishin ndër të parët që erdhën në 
shkodër për të ligjëruar, për të ndihmuar 
rininë shkodrane drejt rimëkëmbjes dhe 
kthimit tek origjina e fesë së gjyshërve 
e stërgjyshërve, katragjyshërve dhe 
paraardhësve të tyre, që e përvetësuan 
fenë e Zotit me zemër të pastër dhe 
logjikë të shëndoshë…

Bashkëmoshatarë të mi, por edhe 
intelektualët e sotëm muslimanë 
shkodranë e njohin mirë emrin e nderuar 
të myftiut aktual të gostivarit, hfz. 
shaqir ef. fetahu. e njohin mirë emrin 
e nderuar të intelektualit elez Ismaili.

pak më vonë në kohë, kush në 
shkodër nuk është mbushur me frymë e 
besim, teksa dëgjonte ezanin dhe ilahitë 
e kënduara me mjeshtri nga hfz. halit 
ethemi, apo kush nga të rinjtë e sotëm 
nuk ka mësuar nga shpjegimet e urta 
të fesë që bënte imami dhe mësuesi i 
përkushtuar i medresesë së shkodrës, 
asokohe, teologu Zekerija rushani, por 
jo vetëm…

por, personalisht, me gostivarin më 
me lidh edhe një emër i madh, që i bën 
nder jo vetëm gostivarit, por krejt trojeve 
shqiptare; teologu i afirmuar, studiuesi 
i zellshëm dhe ez’heristi punëtor në 
shërbim të fesë dhe kombit, hoxha 
ahmed mehmedi, (drejtor i përgjithshëm 
i forumit të rinjve muslimanë).

u takuam me shumë përzemërsi dhe 
u përqafuam si dy vëllezër, që kemi një 

mision e një drejtim, që na bashkon një 
dashni e madhe dhe shumë elementë të 
përbashkët në thirrjen tonë, burimet e së 
cilës janë garanci dhe kredo për mbarë 
ymmetin!

5.
me ftesë të mikut dhe vëllait 

tim, hoxhës ahmed mehmedi, isha i 
pranishëm në ceremoninë e përurimit të 
bibliotekës së pasur islame të gostivarit, 
mundësuar nga forumi i të rinjve 
muslimanë, si një pasuri intelektuale, 
islame dhe kombëtare, jo vetëm për 
studiuesit islamë të gostivarit, por kudo 
qofshin ata në trojet tona.

është pa dyshim një vepër e madhe 
me një peshë historike në trashëgiminë 
tonë kulturore fetare. Një bibliotekë, 
që shënon një kthesë pozitive për 
gjithësecilin prej nesh, që ndjehet i 
përfaqësuar me këtë vepër të madhe, e 
cila i shërben shpirtit të kombit dhe të 
ardhmes së tij islame.

Një bibliotekë, ku janë tubuar së 
bashku elita e dijetarëve dhe eruditëve 
të Islamit tonë, të shpirtit tonë, të 
traditës sonë hanefite, të akides sonë, 
të fikhut tonë, të tefsirit, hadithit, usulit, 
filozofisë, historisë së brezave të shkuar 
që na sollën këtë dritë të pashuar islame 
deri në ditët tona, por jo vetëm.

Një bibliotekë, ku do të gjesh veprat 
burimore të fesë sonë, ato, që duhen ditë 
e muaj, vite e lodhje për t’i shfletuar, 
përkthyer, përpunuar dhe përhapur në 
mesin e brezave të rinj prej muslimanëve 
shqiptarë, që nuk duhen lënë të humbur 
në duart e prekjeve neglizhente, që 
nuk respektojnë të shkuarën, traditën, 
tabanin, origjinën, thelbin dhe shpirtin 
e kësaj thirrjeje të bekuar shekullore 
islame!

sot, forumi i të rinjve muslimanë 
hapi dyert e një kryevepre, që ngjan me 
një central drite dhe udhëzimi, prej të 
cilit do të përfitojmë të gjithë. të paktën, 

Ballkanit dhe trojeve shqiptare i shtohet 
edhe një burim i pastër i interpretimit të 
kulluar të Islamit, prej ku, do të mund 
të merret ujë i pastër për të shuar etjen 
dhe thatësirat e agonive, që përjetohen 
sot ndër ne…

6.
ceremonia e organizuar nga forumi i 

të rinjve muslimanë, solli edhe një risi të 
mrekullueshme për gostivarin dhe mbarë 
kombin tonë. u përhajrua diplomimi i 
katër studentëve të rinj të teologjisë, që 
sapo kanë përfunduar studimet e larta 
islame në ez’herin sherifë, në Kajro.

e mrekullueshmja e kësaj ceremonie, 
në pamje të parë krejt normale, ishte 
fakti se me emrin e studentit thirrej 
edhe emri i mbështetësit ekonomik të 
studimeve të tij. ai, në rolin e një vëllau 
të madh, i vendoste çallmën dhe i vishte 
xhyben… Një emocion shumë i bukur në 
një ceremoni të rrallë vlerash..!

all-llahu ekber! shqiptarët kanë bërë 
hapa të jashtëzakonshëm në rrugëtimet 
e tyre shpirtërore dhe intelektuale, duke 
sponsorizuar studentët e teologjisë 
islame. Bekuar qoftë pasuria e tyre! 
Bekuar qoftë biznesi i tyre! lartësuar 
qoftë shembulli i tyre ndër shqiptarë e 
përtej shqiptarëve!

all-llahu ekber! shqiptarët kanë 
qëndruar besnikë të pathyer në fenë e all-
llahut, edhe përtej krejt persekutimeve, 
ndarjes së territoreve etnike, diktaturave 
shkatërruese, luftrave vrastare e krimeve 
barbare, padrejtësive e zullumeve të 
panumërta, në të shkuarën e afërt dhe 
në të sotmen!
all-llahu ekber..!

7.
gjatë kësaj vizite të shkurtër, por 

shumë të pasur, pata një takim të 
përzemërt edhe me myftiun e gostivarit, 
h. shaqir ef. fetahu, në zyrën e tij. Nuk 
do të plotësohej mirësia e kësaj vizite 

dhe këtij udhëtimi në gostivar, pa këtë 
takim, pa një gotë çaj në konakun e 
myftiut të gostivarit!

diskutuam miqësisht për çështje 
të ndryshme, që lidhen me të sotmen 
e thirrjes Islame në vendet tona, 
bashkëpunimet, sprovat dhe sfidat, por 
jo vetëm…

Këmbyem edhe botimet tona. 
“minber… (50 hytbe xhumaje)” dhe 
“Islami, porosi universale”, dy botime 
të reja të këtij viti, njëri në tiranë dhe 
tjetri në gostivar.

myftiu i gostivarit, shaqir ef. fetahu 
është një personalitet i nderuar i 
mendimit islam në trojet tona shqiptare. 
Një ligjërues elokuent, përzgjedhës i mirë 
i fjalës, burrë i urtë. “ai është edukuar 
nën kujdesin e dijetarëve të shquar 
shqiptarë, hafiz hasan Nahi dhe hafiz 
sherif ahmeti, përkhtyesit e famshëm të 
kuptimeve të Kur’anit famëlartë. sikurse 
është ndikuar dhe ka përvetësuar idetë e 
emrave të shquar të mendimit islam në 
rajonin tonë, por edhe përtej, husejn ef. 
gjozo dhe prof. dr. ahmed smajloviq”, 
siç shënohet në biografinë e tij, në librin 
e lartcituar.

PËR fUNd TË KËTYRE SHËNIMEVE,

Ishte një ditë e begatë, e mbushur me 
emocionet e mëdha të takimit me studiues 
islamë, ndër më të mirët dhe më aktivët 
në trojave tona, pedagogë të nderuar të 
fakultetit të studimeve Islame në shkup, 
mësues dhe edukatorë të medresesë “Isa 
Beu” në shkup, studentë të teologjisë 
islame në shkollat më të mira të botës, 
trashëgimtarë të ixhazeteve shekullore 
nga dijetarët elitarë të damaskut e 
Kajros, (por jo vetëm), mbrojtës të 
denjë të trashëgimisë sonë hanefite dhe 
përçues të saj, veprimtarë të zellshëm 
dhe imamë të nderuar të gostivarit, 
tetovës, shkupit, imamë dhe drejtues 
të qendrave islame në Zvicër, gjermani, 
austri etj.

all-llahu e begatoftë kontributin dhe 
shembullin e të gjithë atyre burrave të 
nderuar, që punojnë ditë-natë për ta 
mbajtur të ndezur pishtarin e thirrjes 
Islame në trojet shqiptare, me nder e 
krenari, në harmoni dhe në bashkëpunim, 
në mirëkuptim dhe bashkërendim të 
angazhimeve plot dobi!

Imam Muhamed B. Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

Gostivar-Shkodër, 30 korrik 2016



nr. 7 (161) - Korrik, 2016 nr. 7 (161) - Korrik, 201614 15

“RUAJE PASURINË 
TËNdE, o BIR..!”

Tregon një djalë i ri besimtar: 
Pas faljes së namazit, teksa po 

dilja nga xhamia, sytë e mi 
u ndeshën me sytë e një plaku 

të nderuar, në një karrige 
lëvizëse, të cilën e drejtonte 

një punonjës shërbimi aziatik…
U afrova, i putha kokën 

dhe i thashë: 
Lutu për mua, o zotëri!

Plaku, ngriti kokën dhe më pyeti: 
A e ke babën gjallë? – Po, ia 
ktheva. Më pyeti sërish: Po 

nënën, gjallë e ke? – Po,  
ia ktheva!

Atëherë, me një buzëqeshje, që 
përzihej me një ndjenjë 
të fshehtë dëshpërimi 
dhe mërzitë e moshës, 

plaku më tha: “Atëherë, ti qenke 
pasanik i madh! Ruaje pasurinë 

tënde, o bir..! Djemtë e mi e kanë 
humbur pasurinë e tyre 

prej shumë kohësh..!”
Për momentin, ndjeva se 

i gjithë trupi m’u përshkua nga 
një e dridhur, pas së cilës, ia 

putha sërish kokën 
dhe u largova me kokën ulur, 

duke mërmëritur me vete: 
“Ruaje pasurinë tënde, o bir..! 

Vërtetë, ajo është pasuria 
më e begatë!”

MYfTIU I SHKodRËS dËNoN AKTET TERRoRISTE 
QË Po LËNdoJNË BoTËN MBARË

të nderuar vëllezër dhe motra 
besimtarë, muslimanë,

Në Kur’anin famëlartë jemi 
porositur: “o bijtë e ademit, po a nuk u 
dërgova porosinë që të mos e dëgjoni 
djallin, se me të vërtetë ai është armiku 
juaj i hapët!?” - (Kur’ani, jasin: 60)

dhuna dhe terrorizmi nuk janë feja 
e jonë!

ekstremizmi dhe imponimi nuk janë 
kultura e jonë islame!

etiketimet e nxituara për të fajësuar 
Islamin dhe muslimanët për çfarë nuk 
janë, as nuk mund të jenë, nuk janë 
vlera humane, as tregues qytetërimi!

aktet barbare të dhunës, vrasjeve 
të njerëzve të pafajshëm, zhvatjes së 
pasurive të tjetrit, kushdo qoftë ai, nuk 
janë thirrja e jonë, as feja e jonë, as 
formimi ynë!

Ne si muslimanë dënojmë me zemër 
dhe me çdo mundësi legjitime që kemi, 
krejt format e dhunës dhe terrorit, me 
të cilat është lënduar bota e jonë prej 
dekadash.

shpërthime e bombardime, vrasje 
civilësh e djegie e pasurive, dënime 
arbitrare dhe shkelje e të drejtave 
të njeriut gjithandej, “acari vrastar” 
arab, në emër të “pranverës”, që 
dogji e shkatërroi qytetërime e jetë 
të pafajshme, në siri, Irak, palestinë, 
libi, egjipt, por jo vetëm.

shpërthimet e para ca ditëve në 
stamboll, ato të parisit, ai në medinen 

e Bekuar, ai mbrëmë në Nice, e shumë e 
shumë të tjerë, në të vërtetë janë sulme 
ndaj racës njerëzore, ndaj krijesës 
më të bekuar të Zotit, ndaj vlerave të 
qytetërimeve, ndaj jetës së shenjtëruar 
në librat e shenjtë, ndaj vetë besimit 
në Zot, Islamit në veçanti!

ju ftoj të lutemi e të angazhohemi 
maksimalisht për ta dëshmuar veten 
si muslimanë të vërtetë, ndërtues të 
jetës, të distancuar nga adhuruesit e 
djajve, që mbjellin terror e pasiguri 
kudo në botë, edhe në emër të “Zotit”, 
që nuk është Krijuesi i gjithësisë, all-
llahu mëshirëbërës, që ne besojmë!

ftoj krejt komunitetet fetare në 
vend të bëjnë lutje e të sensibilizojnë 
besimtarët për t’u distancuar moralisht 
e shpirtërisht, materialisht e në çdo 
mënyrë legjitime nga çdo formë e 
dhunës, terrorit, mbjelljes së urrejtjes 
ndërfetare dhe thirrjeve shterpë, që 
na armiqësojnë dhe krijojnë territore 
të përshtatshme, ku djajtë e mallkuar 
ndërtojnë perandoritë e errësirave!

all-llahu i madhëruar na mbuloftë 
me mbrojtjen e tij hyjnore dhe e 
udhëzoftë njerëzimin drejt besimit 
dhe vlerave më të larta të udhëzimit 
hyjnor, ku njeriu është vëlla i njeriut, 
ku drejtësia dhe ligji janë garanci 
për jetën, ku harmonia dhe toleranca 
frymëzojnë brezat për të ndërtuar jetën 
me fjalën dhe dashninë e Zotit Një!

Imam Muhamed B. Sytari
Shkodër, më 15 korrik 2016

ditën e mërkure, më 6 korrik 
2016, qyteti i shkodrës u 
begatua me vizitën historike 

të Imamit të qabes së madhnueshme, 
shejkh salih al talib, i cili ndodhet 
në shqipëri me ftesë të Komunitetit 
mysliman të shqipërisë.

Në pritje të mysafirit të shtrenjtë 
ishte myftiu i shkodrës, Imam 
muhamed B. sytari, myftiu i malësisë 
së madhe, h. edmir smajlaj, imamë 
e teologë, besimtarë të shumtë e 
qytetarë shkodranë, por edhe vëllezër 
të nderuar të ardhur nga Kosova dhe 
mali i Zi.

Imami i nderuar i qabes së 
madhnueshme drejtoi fillimisht faljen 
e namazit të akshamit me xhemat 
në xhaminë e parrucës, që ishte 
tejmbushur nga prania e madhe e 
besimtarëve dhe besimtareve, një 
pjesë e mirë e të cilëve u detyruan të 
falen jashtë faltores.

më pas, myftiu i shkodrës, Imam 
muhamed B. sytari, në përshëndetjen 
e tij theksoi se sot, është një datë 
dhe ditë historike për shkodrën, që 
mirëpret në zemrën e saj, Imamin e 
nderuar të qabes së madhnueshme, 
shejkh salih al talib.

myftiu tha se kjo vizitë historike 
ia shton dritën dhe madhështinë 
këtij fitër Bajrami, që njëkohësisht 
dëshmon madhështinë e rimëkëmbjes 
së vkerave islame në shkodër.

më pas, ai ftoi mikun e nderuar 
të mbajë një fjalim përpara 
pjesëmarrësve të shumtë, që prisnin 
me padurim fjalën e Imamit të dashur.

Në fjalimin e tij, shejkh salih al 
talib, shprehu fillimisht gëzimin e 
tij për praninë në shkodër, sikurse 
përcolli urimet dhe lutjet e tij me 
rastin e fitër Bajramit.

Imami i qabes së mashnueshme 
dha disa mesazhe me shumë rëndësi 
që kanë të bëjnë me rrugët e fitimit 
të lumturisë së kësaj bote dhe të 
përtejmes, nëpërmjet besimit dhe 
veprave të mira.

ai theksoi se muslimani është njeri 
i ruajtur, i distancuar nga shkaqet 
e dhunës, terrorit dhe shkeljes së 
të drejtave të tjerëve dhe, se çfarë 
dëshmohet sot në botën islame nga 
dhuna dhe terrori, nuk ka lidhje as me 
Islamin, as me moralin dhe vështrimet 
e muslimanit për jetën.

Imami i nderuar tha se, 
historikisht, jomuslimanët nuk kanë 
dëshmuar trajtim më të drejtë dhe 
plot tolerancë, sesa ai i muslimanëve. 
për këtë, ai iu drejtua jomuslimanëve 
që të lartësohen në këtë nivel të 
qytetëruar në marrëdhënien e tyre 
me muslimanët.

Imami i nderuar theksoi se Islami 
ka ardhur si mëshirë për mbarë botrat; 
muslimanë dhe jomuslimanë dhe, 
se detyra e muslimanëve sot, është 

angazhimi maksimal për përhapjen 
me krenari dhe kurajo të moralit islam 
nëpërmjet veprave konkrete.

shejkh salih al talib bëri thirrje 
që rinia islame e shkodrës dhe e 
mbarë shqipërisë të kapet fort pas 
fesë islame dhe udhëzimeve të saj, 
duke lexuar shumë dhe duke pyetur 
njerëzit e ditur dhe specialistët e 
diturive islame.

Imami dha sihariq, se Islami po 
përhapet masivisht, sot në botë dhe, 
se sprovat e kohëve të fundit po e 
zgjojnë vëmendjen e ymmetit drejt 
rimëkëmbjes dhe rikthimit tek rrugët 
e vlerave historike shekullore islame.

pas përfundimit të ligjëratës, Imami 
i nderuar i qabes së madhnueshme dhe 
myftiu i shkodrës këmbyen dhuratat 
simbolike të këtij takimi historik për 
shkodrën dhe muslimanët e saj.

Në dalje, shejkh salih al talib u 
takua me shumë e shumë besimtarë, 
që e kishin rrethuar dhe përqafoheshin 
me shumë emocion dhe mall me 
Imamin e qabes së tyre të shtrenjtë.

Në këtë vizitë, Imami i nderuar 
shoqërohej nga një delegacion i madh, 
ku bënte pjesë edhe h. Bujar spahiu, 
nënkryetar i Kmsh-së dhe z. hamdi 
Çurri, drejtor i drejtorisë së haxhit 
she marrëdhënieve me Botën Islame 
në Kmsh.

VIZITA HISToRIKE 
E IMAMIT TË QABES SË MAdHUESHME NË SHKodËR
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MYfTIU KËRKoN PËRMIRËSIMIN 
E cILËSISË SË HYTBEVE

NË RRUGË TË MBARË xHAMIA E RE 
NË KRYE-BUSHAT

INSPEKToHEN dY xHAMI TË REJA 
NË NdËRTIM

paraditën e së martës, më 19 
korrik 2016, myftiu i shkodrës, 
Imam muhamed B. sytari, 

zhvilloi një inspektim në terren për të parë 

ditën e mërkurë, më 13 korrik 
2016, myftiu i shkodrës, 
Imam muhamed B. sytari, 

zhvilloi një takim pune me një grup 
imamësh të qytetit.

fillimisht, myftiu falënderoi 
përkushtimin e imamëve dhe uroi 
mbarësi të vazhdueshme në shërbimet 
e tyre.

Në qendër të vëmendjes së këtij 
takimi ishte hytbeja e xhumasë, si 
mënyrë elitare komunikimi i përjavshëm 
në mesin e muslimanëve. me këtë 
rast, myftiu kërkoi nga imamët që 
të përmirësohet cilësia e hytbes së 
xhumasë, duke u fokusuar në disa pika, 
që lidhen me kohën e saj, tematikat e 
larmishme, shfrytëzimin e temave që 
lidhen me besimin dhe forcimin e tij etj.

myftiu lajmëroi imamët e nderuar 

gjatë këtij inspektimi, myftiu 
shprehu kënaqësinë e tij për punën e 
bërë deri më sot, sikurse udhëzoi për 
shfrytëzimin e kohës, në mënyrë që 
xhamia e re të jetë e gatshme sa më parë 
për besimtarët muslimanë të lagjeve 

përreth saj.

myftiu u ndal edhe tek pjesa e mbetur 
nga varreza e vjetër e kësaj zone, ku 
spikati disa gurë, që do jenë pjesë 
e muzeut të trashëgimisë islame të 
myftinisë shkodër.

nga afër punimet që po zhvillohen për 
ndërtimin e xhamsë së re në Krye-Bushat.

Xhamia e re, që po ndërtohet mbi 
vakëfin e shenjtë të kësaj zone, është 
pjesë e bashkëpunimit të myftinisë 
shkodër dhe fondacionit “mirësia”.

edhe me iniciativën e re të myftinisë 
shkodër për qarkullimin e disa imamëve 
në xhamitë kryesore të shkodrës, për 
hytben e xhumasë.

Imamët dhanë me dimet dhe 
sugjerimet e tyre dhe, shprehën 
gatishmërinë dhe vullnetin e mirë për 
mbarëvajtjen e kësaj iniciative me dobi 
për xhematet e shkodrës.

Njëkohësisht u diskutua edhe për 
unifikimin e kohës së thirrjes së ezanit 
të sabahut dhe kohës së faljes së farzit 
në të gjitha xhamitë, ku u shpërnda 
edhe kalendari i posaçëm për namazin 
e sabahut.

I pranishëm në këtë takim ishte edhe 
h. edmir smajlaj, myfti i malësisë së 
madhe, i cili uroi mbarësi dhe suksese 
të mëtejshme për imamët dhe myftininë 
e shkodrës.

paraditën e të hënës, më 
11 korrik 2016, myftiu i 
shkodrës, Imam muhamed B. 

sytari, së bashku me drejtorin e Vakëf-

Investimeve në Komunitetin mysliman 
të shqipërisë, z. uran Kalej, zhvilluan 
një inspektim në terren për të parë 
nga afër punimet që po zhvillohen për 
ndërtimin e dy xhamive të reja, në 

fshatrat Bërdicë e mesme dhe shtuf.
punimet për dy xhamitë e reja nisën 

gjatë muajit ramazan 1437/2016, si pjesë 
e bashkëpunimit me Institutin shqiptar 
të mendimit dhe qytetërimit Islam.

fillimi i punimeve për dy xhamitë 
e reja në fjalë ka krijuar një gëzim të 
madh për komunitetin musliman të 
dy fshatrave, që ndjekin me kënaqësi 
ndërtimin e tyre.

KËSHILLA E VYER 
E SHEJKH SHAARAVIUT…

Dr. Ratib En-Nabulsi 

tregon për një bashkëbisedim 

me dijetarin e shquar egjiptian, 

Shejkh Mutevel-li 

Esh-Shaaravi:

U takova me Shejkh 

Shaaraviun dhe i kërkova një 

këshillë për thirrësit islamë. 

Mendova se do fliste 

për një orë…

Në të vërtetë tha 

vetëm një fjali. Më tha: 

“Të ketë kujdes thirrësi islam, 

mos të shihet duke vepruar 

të kundërtën e asaj, 

drejt së cilës i fton të tjerët!”
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fSHATI I RI, 
NISËN PUNIMET PËR MINAREN E RE TË xHAMISË

U PËRURUA xHAMIA E RE 
NË fSHATIN KULLAJ, PoSTRIBË

HfZ. MEHAS ALIJA fLET PËR “oRËN E xHUMASË”NJË TAKIM fRYMËZUES TEK xHAMIA E PLUMBIT

ditën e enjte, më 28 korrik 
2016, u zhvillua ceremonia 
e fillimit të punimeve për 

ndërtimin e minares së re të xhamisë 
fshati i ri, postribë.

I pranishëm në këtë ceremoni 
të shumëpritur për besimtarët e 
zonës, ishte edhe myftiu i Zonës 
shkodër, Imam muhamed B. sytari, 
që shoqërohej nga teologu ruzhdi 
plangaj, imam i xhamisë Kiras, 
njëherazi këshilltar i myftiut, z. Indrit 
plangaj, imam i xhamisë fshati i ri, 
teologu lavdrim hamja etj.

myftiu uroi të pranishmit për 
këtë mirësi të madhe, pasi, sikurse 
theksoi në fjalën e tij: “Ndërtimi i 
minares për xhaminë e fshatit të 
ri ka një domethënie të madhe dhe 
një simbolikë të shtrenjtë, që e lidh 
këtë zonë muslimane edhe më shumë 
me origjinën e besimit dhe traditat 
shekullore të saj”.

myftiu falënderoi donatoren e 
këtij projekti bamirës, një qytetare 
e nderuar, e cila ka kontribuar edhe 
më përpara për projekte bamirëse në 
ndihmë të komunitetit.

gëzimin për fillimin e punimeve për 
minaren e re të xhamisë në fshatin e 
ri e shprehën edhe imami i xhamisë, 
si dhe teologu ruzhdi plangaj, të 
cilët falënderuan myftininë shkodër 
dhe donatoren për këtë bamirësi dhe 

interesim për këtë zonë.

Në shoqërinë e tekbireve dhe 
urimeve vëllazërore u hodhën 
themelet për minaren e re, që do ta 
kompletojë si duhet pamjen e jashtme 
të kësaj xhamie.

ditën e diel, më 24 korrik 
2016, qytetin e shkodrës 
e vizitoi hfz. mehas alija, 

imami i Bashkësisë Islame “el-
hidaje”, në qytetin st. gallen, Zvicër.

gjatë kësaj vizite ai u prit 
edhe nga myftiu i shkodrës, Imam 
muhamed sytari, sikurse zhvilloi një 
bashkëbisedim të ngrohtë vëllazëror 
për radio “jehona”.

gjatë këtij bashkëbisedimi 
vëllazëror, hafiz mehas alija dha 
mesazhe të shumta, që lidhen me 
besimin, thirrjen islame në Zvicër, 
mësimin e edukatës islame në gjuhën 
shqipe për fëmijët e muslimanëve 
shqiptarë në Zvicër, aktivitetin e 
Bashkësisë Islame “el-hidaje”, 
bashkëpunimin ndërfetar etj.

Imami i nderuar tha se: “fëmijët 
shqiptarë që frekuentojnë kursin 
e xhamisë, e flasin gjuhën shqipe 
më mirë se kushdo!” Njëkohësisht, 

sqaroi se nga hytbeja e xhumasë 
jepen përherë mesazhe, që lidhen 
me ruajtjen e traditave islame dhe 
atyre kombëtare, leximin në shqip 
dhe ruajtjen e gjuhës, si element i 
rëndësishëm i identitetit kombëtar.

me imamin e nderuar bashkëbisedoi 
teologu lavdrim hamja, në kuadër 
të emisionit të përjavshëm, “ora e 
xhumasë”, që transmetohet në radio 
“jehona”, ditën e xhuma, në ora: 
11.00.

ditën e shtunë, më 23 korrik 
2016, në një atmosferë 
festive, u zhvillua ceremonia 

e përurimit të xhamisë së re të fshatit 
Kullaj, në Njësinë administrative 
postribë.

Besimtarë të shumtë morën pjesë 
në këtë ceremoni, të cilën e nderuan me 
pjesëmarrjen e tyre edhe nënkryetari 
i Komunitetit mysliman të shqipërisë, 
h. Bujar spahiu, drejtori për evropën 
i fondaciont “mercy International”, 
Kuvajt, z. Khalid el-mula, myftiu i 
Zonës shkodër, Imam muhamed B. 
sytari, myftiu i malësisë së madhe, h. 
edmir smajlaj, drejtori i fondacionit 
“mirësia”, z. Korab Kaja, Kryetari i 
shoqatës “ardhmëria”, z. tahir Zeneli, 
drejtori i shoqatës “mirënjohja”, z. 
samet shehu, administratori i Njësisë 
administrative, postribë, z. altin 
shabaj dhe shumë imamë, teologë 
dhe besimtarë të zonës.

Xhamia e re në Kullaj, vjen si 
pjesë e bashkëpunimit të frytshëm të 
myftinisë shkodër dhe fondacionit 
“mirësia”, që u bë ndërmjetës për 
sigurimin e fondit nga fondacioni 
“mercy International”, Kuvajt, për 

realizimin e këtij projekti madhështor 
për postribën dhe shkodrën.

Në përshëndetjet e kësaj ceremonie 
u dhanë mesazhe të qarta besimi, 
harmonie në mesin e muslimanëve, 
qëndrueshmërie në besim dhe lidhje 
të fortë me xhaminë dhe mësimet e saj.

pas fjalëve përshëndetëse dhe 
lutjeve për mbarësinë e aktivitetit 
islam të kësaj xhamie dhe besimtarëve 
të saj, u pre shiriti i përurimit dhe u 
krye falja e namazit të mesditës me 
xhemat, nën drejtimin e myftiut të 
shkodrës.

ditën e enjte, më 21 korrik 
2016, myftiu i shkodrës, 
Imam muhamed B. sytari, 

zhvilloi një bashkëbisedim të këndshëm 
me një grup frekuentuesish të kursit 
veror të xhamisë në mes-myselim, që 
shoqëroheshin nga imami, Ilir dizdari.

gjatë takimit të përzemërt, myftiu 
i dritësoi vizitorët e rinj me zonën 
e tabakut, Xhaminë e plumbit dhe 
simbolikën e saj, rrënojat e xhamisë 
së qafës, asaj të tabakut etj.

ai tha se Xhamia e plumbit peshon 
më shumë se një faltore e zakonshme, 
pasi ajo mbetet kibla e muslimanëve të 
shkodrës dhe mbarë shqipërisë, edhe 
për shkak të lëvizjeve historike të fillim 
nëntorit 1990, kur nisën përpjekjet dhe 
sakificat për rimëkëmbjen islame në 
vendin tonë.

më pas, vizitorët u njohën edhe 
me detaje interesante nga rrënojat e 

xhamisë së qafës, sikurse lexuan së 

bashku një “fatiha” për shpirtrat e 

besimtarëve të shkuar të kësaj zone. 

I pranishëm në këtë takim frymëzues, 

ishte edhe kujdestari dhe imami aktual 

i Xhamisë së plumbit, h. mithat myftija.
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