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Për këtë lloj NJERIU, punoi dhe shpenzoi jetën e tij
Hz. Muhammedi (a.s)…

ë Kur’anin Famëlartë, janë dy ajete, që në harmoni të plotë me njëri-tjetrin, na ftojnë të
meditojmë e të reflektojmë rreth mirësisë së madhe të udhëzimit në Islam, ndjekjes dhe pasimit
të Hz. Muhammedit (a.s) në jetë, ripërtëritjen e atmosferës së gëzimit, sa herë kujtohet emri
dhe shembulli i tij (a.s).Janë dy ajete, që në vetvete, trupëzojnë më së miri madhështinë e shfaqjes së
Hz. Muhammedit (a.s) në jetë, tiparet e tij dhe, mbi të gjitha, dëshmojnë se dërgesa e tij është dhunti
prej dhuntive të All-llahut (xh.sh) për besimtarët dhe njerëzinë, mbarë...

MESAZHI I XHUMASË

Për këtë lloj NJERIU, punoi dhe shpenzoi
jetën e tij Hz. Muhammedi (a.s)…
ajeti: leximi i duhur i Librit (Kur’anit),
pastrimi i nefsit dhe edukimi i tij,
mësimi i Kur’anit?

Imam Muhamed Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

Të dashur e të nderuar, motra
dhe vëllezër besimtarë,
Në Kur’anin Famëlartë, janë dy ajete,
që në harmoni të plotë me njëri-tjetrin,
na ftojnë të meditojmë e të reflektojmë
rreth mirësisë së madhe të udhëzimit
në Islam, ndjekjes dhe pasimit të Hz.
Muhammedit (a.s) në jetë, ripërtëritjen
e atmosferës së gëzimit, sa herë kujtohet
emri dhe shembulli i tij (a.s).
Janë dy ajete, që në vetvete,
trupëzojnë më së miri madhështinë e
shfaqjes së Hz. Muhammedit (a.s) në
jetë, tiparet e tij dhe, mbi të gjitha,
dëshmojnë se dërgesa e tij është dhunti
prej dhuntive të All-llahut (xh.sh) për
besimtarët dhe njerëzinë, mbarë.
Në ajetin e parë, urdhëron dhe thotë:
“Është e vërtetë se All-llahu u bëri
dhuratë të madhe besimtarëve, kur ndër
ta nga mesi i tyre dërgoi një të dërguar,
që atyre t’u lexojë shpalljen e Tij, t’i
pastrojë ata, t’ua mësojë Kur’anin dhe
urtësinë (sheriatin), edhe pse, më parë
ata ishin krejtësisht të humbur” - (Ali
Imran: 164.)
Në tefsirin e këtij ajeti, Imam
Kurtubi, ndër të tjera, specifikon se:
“Nëpërmjet këtij ajeti, All-llahu sqaron
madhështinë e dhuntisë së Tij ndaj tyre,
me dërgesën e Hz. Muhammedit (a.s)”
- (Imam Kurtubiu, “El-xhamiu li ahkamilKur’an”, botimi i dytë, Kajro, 1966, vëll.
i katërt, f. 274.)
Po të ndalemi fare pak tek ky ajet,
duke i bërë një lexim të shpejtë, do të
kuptojmë krejt mirë se, nuk ka dhunti
më të madhe për ndonjë popull në
botë, sesa ajo që i është dhënë botës,
nga momenti i lindjes dhe dërgesës
profetike të Hz. Muhammedit (a.s)!
Nuk ka të krahasuar me asnjë dhunti
tjetër! Ndërkohë, të gjithë ne jemi të
ftuar ta pyesim veten se ku qëndrojmë
në raport me elementët përbërës të këtij
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Sepse, po të vërejmë e të lexojmë
me vëmendje historinë 23 vjeçare të
misionit të Hz. Muhammedit (a.s), do
të kuptojmë se, qëllimi kryesor i tij ishte
reformimi i qenies njerëzore, pastrimi
i saj nga injoranca, shirku, idhujtaria,
mendjemadhështia, gënjeshtra,
korrupsioni, egoizimi i sëmurë,
ambicia vrastare, smira, urrejtja,
luftrat e panevojshme dhe aspak të
justifikueshme, imoraliteti, ryshfeti,
bixhozi, konsumimi i pijeve alkoolike,
mungesa e ekuilibrave në marrëdhëniet

e ka ndaluar All-llahu, por vetëm kur
e meriton në bazë të drejtësisë, dhe
që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i
punon këto, ai gjen ndëshkimin - Atij i
dyfishohet dënimi ditën e kijametit dhe
aty mbetet i përbuzur përgjithmonë Përveç atij që është penduar dhe ka
bërë vepër të mirë, të tillëve All-llahu
të këqijat ua shndërron në të mira.
All-llahu është mëshirues, ndaj Ai falë
shumë - Ai që është penduar dhe ka bërë
mirë, në të vërtetë, ai është kthyer tek
All-llahu dhe është i pranishëm - Edhe
ata që nuk dëshmojnë rrejshëm dhe
kur (rastësisht) kalojnë pranë të keqes,
kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet

Po të vërejmë e të lexojmë me vëmendje historinë 23 vjeçare
të misionit të Hz. Muhammedit (a.s), do të kuptojmë se,
qëllimi kryesor i tij ishte reformimi i qenies njerëzore,
pastrimi i saj nga injoranca, shirku, idhujtaria,
mendjemadhështia, gënjeshtra, korrupsioni, egoizimi i sëmurë,
ambicia vrastare, smira, urrejtja, luftrat e panevojshme
dhe aspak të justifikueshme, imoraliteti, ryshfeti, bixhozi,
konsumimi i pijeve alkoolike, mungesa e ekuilibrave
në marrëdhëniet sociale, ato familjare, ato burrë-grua etj.
sociale, ato familjare, ato burrë-grua etj.
Me pak fjalë, gjetja e NJERIUT,
krijesës më të përsosur të All-llahut,
mëkëmbësit të Tij në tokë, si dhe
lartësimi i tij nëpërmjet edukimit të
nefsit dhe veshjes me vlerat më të
larta të moralit kur’anor, shembullit
muhammedan, tipareve të njeriut-“rob
i Mëshiruesit”, për të cilët thotë në
Kur’an: “E robërit e Mëshiruesit janë
ata që ecin nëpër tokë të qetë, e kur
atyre me fjalë u drejtohen injorantët,
ata thonë: “Paqe!” - Dhe që për hir
të Zotit të tyre natën e kalojnë duke
i bërë sexhde dhe duke qëndruar në
këmbë (falen) - Edhe ata që thonë:
“Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e
xhehennemit, e s’ka dyshim se vuajtja
në të është gjëja më e rëndë” - Ai, vërtet
është vendqëndrim dhe vendbanim i
keq - Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e
teprojnë e as nuk janë dorështrënguar,
por mbajnë mesataren e janë të matur
- Edhe ata që pos All-llahut, nuk lusin
zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që

- Edhe ata që kur këshillohen me ajetet
e Kur’anit të Zotit të tyre, nuk u kthejnë
shpinën si të shurdhët e të verbër - Edhe
ata që thonë: “Zoti ynë, na bën që të
jemi të gëzuar me (punën) e grave tona
dhe pasardhësve tanë, e neve na bën
shembull për të devotshmit”…” - (ElFurkan: 63-74.)
Dhe, të të bëjë All-llahu, shembull
dhe imam i të devotshëmve, do të thotë
të jesh ajka e elitave të shoqërisë ku
ti jeton; në besim, në përkushtim,
në moral, në dije, në zgjuarsi, në
inteligjencë, në prodhimtari, në arritje,
në shpikje, në pasuri, në forcë, në
pushtet, në drejtim etj.!
Njeriu i sotëm është i ligësht,
pa imunitet! Bota sot, përpëlitet
në dekadencë të theksuar, vrasje e
barbarizma, luftra të pajustifikueshme
e padrejtësi të frikshme, që njeriu ia
bën vetes dhe vëllasë së tij njeri.
Për këtë, nuk është e habitshme ajo
që shkruante para dy ditësh mendimtari
i shquar saudit, Dr. Selman El-Audeh,
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kur thoshte: “Kam nevojë për shumë
qese plehrash, të mbledh deklaratat e
organizatave ndërkombëtare në lidhje
me vuajtjet e muslimanëve dhe vdekjen
e tyre!”
Sepse Njeriu i kësaj kohe, ai pa Zot e
besim, ka dështuar, ka rënë në greminë,
ka humbur!
Zgjidhja është te kthimi nga Islami,
nga mësimet e Hz. Muhammedit (a.s),
ndërtuesit të Njeriut dhe imunizuesit
të tij me moralin e besimit, dashnisë së
Zotit e frikës së Tij, ndërtimit të jetës,
përpahjes dhe mbrojtjes së Paqes edhe
me jetë!
Për këtë lloj NJERIU, punoi dhe
shpenzoi jetën, mundin, vuajtjet,
shpresat dhe optimizimin e tij, Hz.
Muhammedi (a.s)!
Të dashur besimtarë,
Ajeti i dytë, në këtë cikël dyjavor
hytbesh, ka një specifikë tjetër, ku
përshkruhen detaje të dërgesës së Hz.
Muhammedit (a.s), për të cilin, Allllahu i Madhëruar thotë: “Juve ju erdhi
i dërguar nga lloji juaj, atij i vjen rëndë
për vuajtjet dhe vështirësitë tuaja,
sepse është lakmues i rrugës së drejtë
për ju, është i butë (i ndijshëm) dhe i
mëshirshëm për besimtarët”
Në komentimin e këtij ajeti, ndër të
tjera mësojmë, se: “Këto dy ajete (128129 të sures Et-Teube), janë dy ajetet e
Kur’anit, më të afërta me qiellin” , pra,
ndër ajetet e fundit për nga shpallja. Si
të thuash, Zoti i gjithësisë përzgjodhi
që ndër ajetet e fundit të Kur’anit
në shpallje, është edhe dëshmia e
madhështisë së Hz. Muhammedit (a.s)!
Nga ana tjetër, lajmëroi botërisht
pastërtinë e Hz. Muhammedit (a.s),
si Ma i Miri ndër të mirë, brez pas
brezi. Për këtë thoshte (a.s): “Allllahu përzgjodhi Kinanen nga bijtë
e Ismailit. Përzgjodhi Kurejshët nga
Kinane. Përzgjodhi nga Kurejshët, beni
Hashimët. Më përzgjodhi mua nga beni
Hashimët!”
Poashtu, All-llahu (xh.sh) e cilësoi
zotërinë e bijve të Ademit, me dy
cilësi të larta: “i butë” (i ndijshëm)
dhe “i mëshirshëm”. Për këtë, Imam
Kurtubiu sjell në tefsirin e tij një shënim
interesant nga El-Husejn ibnul-Fadl, që
thoshte: [All-llahu i Madhëruar nuk i
ka bashkuar asnjë të dërguari prej të
dërguarve të Tij, dy emra prej emrave
të Tij, përveç Hz. Muhammedit (a.s),
i cili është: “i butë dhe i mëshirshëm
për besimtarët” , ndërkohë që thotë
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“Nëse e madhërojmë njeriun
për çka bërë dhe çka u ka
sjellë njerëzve, mund të themi se
Muhammedi (a.s) ka qenë
më i madhi i të mëdhenjve
të historisë, se ai lartësoi
gjendjen shpirtërore
e mirësjelljen e një populli
të një vendi të prapambetur…”
(në Kur’an): “S’ka dyshim se All-llahu
është shumë i butë dhe mëshirues ndaj
njerëzve” .
Pra, shfaqja e përbotshme e Hz.
Muhammedit (a.s) ishte në vetvete
mëshirë dhe lehtësim për mbarë
njerëzimin! Sepse feja e tij është
fé e lehtësimit, fé e tolerancës, fé
e drejtësisë, fé e humanizmit, fé e
pastërtisë, fé e ndershmërisë, fé e
ekuilibrave të garantuar dhe fé që nuk
njeh deformim e skadencë!
Ne do shkojmë, si të parët tanë, por
Islami do të jetë, sa të jetë jeta! Ku
është sot, H. Muhamed Bekteshi? Ku
është H. Adem Kazazi? Ku është Sheh
Qazim Hoxha? Ku është H. Ymer Bakalli?
Ku është H. Musa Dërguti? Ku është H.
Ibrahim Repishti? Ku janë hoxhallarët
e panumërt e të nderuar të qytetarisë
shkodrane të shekujve që shkuan?
Kanë vdekur, kanë shkuar! Por, Islami
ka mbetur! Edhe unë do të vdes! Edhe
ju do të shkoni një ditë! Por, Islami do
të mbetet e do të pasohet e përqafohet
nga brezat e ardhshëm, deri në fund të
jetës mbi tokë!
Të nderuar besimtarë,
Hz. Muhammedi (a.s), thoshte:
“Shembulli im dhe shembulli juaj është
si puna e një personi që ka ndezur një
zjarr, në të cilin fluturat dhe karkalecat
vijnë e hidhen në të, ndërsa ai i largon
me dorë që mos të bien në të. Edhe unë
mundohem t’ ju largoj nga zjarri e ju më
ikni nga duart”.
Thoshte (a.s): “Kush nuk mëshiron
nuk mëshirohet dhe kush nuk fal nuk
falet” dhe porosiste: “Kush e beson Allllahun dhe ditën e gjykimit le t’i bëjë
mirë komshiut të tij dhe kush beson Allllahun dhe ditën e gjykimit le të nderojë
mikun e tij dhe kush beson All- llahun
dhe ditën e gjykimit le të flasi mirë ose
të heshti”.
Udhëzimi i tij ishte: “Më i miri ndër

ju është ai që nuk e lë botën e ardhshme
për këtë botë, as botën e tij për botën
e ardhshme dhe ai që nuk bëhet i
bezdisshëm për njerëzit.” Pra, një jetë
e ekuilibruar, jo sharrim pas pasurisë
e miradive të kësaj bote, pa besim,
moral e dinjitet! As kalim i ditës nëpër
xhami, parazit pa punë, pa shkollë, pa
prespektivë, pa mendim e lodhje për
të ardhmen! Islami është edukim për
ruajtjen e ekuilibrave në jetë!
Këshillonte njerëzit, duke u thënë:
“I lumi ai që ruan gjuhën (gojën) e
tij, i mjafton shtëpia e tij dhe qan për
gabimin e tij!” sikurse thoshte, se: “Nuk
më ka besuar mua, kush fle i ngopur,
ndërkohë që komshiu i tij është i uritur
dhe ai e di”.
Ja, pse filozofi, historiani dhe
shkrimtari i shquar amerikan Will
Durant në librin e tij “Historia e
civilizimit” ka shkruar se: “Nëse e
madhërojmë njeriun për çka bërë dhe
çka u ka sjellë njerëzve, mund të themi
se Muhammedi (a.s) ka qenë më i madhi
i të mëdhenjve të historisë, se ai lartësoi
gjendjen shpirtërore e mirësjelljen e një
populli të një vendi të prapambetur…”
Të dashurit e mi,
Jam i vetëdijshëm, se nuk mjafton
një hytbe xhumaje a disa ligjërata në
vazhdimësi për të zbërthyer si duhet
këto mësime kur’anore dhe udhëzime
hyjnore në hak të madhështisë së
Hz. Muhammedit (a.s), mësime dhe
udhëzime që po i vendos sot para
duarve tuaja, për të shërbyer si mundësi
meditimi dhe reflektimi, në fillim të
këtij muaji të begatë, ku mbarë bota
islame përtërit në vetvete, përkujtimin
e Lindjes së Begatë të Hz. Muhammedit
(a.s), jo si një datë që ngjall debate e
huti në mesin e muslimanëve, por si një
stacion, prej ku, gjithësecili prej nesh
angazhohet për ta parë e jetuar ndryshe
botën e tij!
Sepse, ne jemi një ymet i gjallë, që
nuk i takon të neglizhojë vetveten dhe
të devijojë nga udhëzimi i Ma të Mirit
e Ma të Dashtunit (a.s), udhëzim që e
bëri botën të përjetojë paqen, sigurinë,
mirëqenien, përparimin, qytetërimin,
civilizimin dhe vlerat më të larta të
dhembshurisë, tolerancës dhe respektit
ndaj NJERIUT, si krijesë e fisnikëruar
nga Zoti i gjithësisë dhe mëkëmbës i
Tij në tokë!
(Hytbeja e mbajtur më 2 dhe 9 dhjetor
2016 në xhaminë “Ebu Bekër”,
në Fushë Çelë, Shkodër)
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Frymëzim poetik...

Motive nga Alepo...

Drejtimi i punëve...
“Kush kërkon kënaqësinë e Allahut me zemërimin e njerëzve,Allahu kënaqet me të dhe i bën
njerëzit të kënaqur me të. Dhe, kush kërkon kënaqësinë e njerëzve me zemërimin e Allahut,
Allahu zemërohet me të dhe i bën njerëzit të zemërohen ndaj tij” (hadith)

Shejkh Muhamed El-Gazali

Q

ytetërimi i Perëndimit
dallohet për posedimin e
aparatit të drejtimit, zbatim
i mirë dhe rezultat i lartë. Kjo gjë
bazohet në tërësinë e sjelljeve morale
të larta dhe dëlirësi e mahnitshme në
përzgjedhjen e punëtorëve në fushën
ushtarake dhe civile në të njëjtën
kohë. Ndoqa me vëmendje zgjedhjen e
sekretarit të ri të mbrojtjes së Amerikës
dhe më mahniti natyra, e cila çoi në
këtë zgjedhje, e kisha shumë dëshirë ,
sikurne në botën islame, të përfitonim
dobi e të merrnim besim!
Sekretari i ri i mbrojtjes thotë: Ai nuk
kishte rendë pas këtij posti, madje as
e kishte kërkuar! Por, e kishte pranuar
kur i kishin ngarkuar detyrën e obliguar
në shërbim të vendit të tij. Ministri, të
cilin e kishte zgjedhur presidenti i ri i
Amerikës, në zgjedhjet presidenciale
ia kishte dhënë votën, konkurrentit të
presidentit, që nuk kishte fituar!! Pra, ai
nuk ishte pasues i personit, që e kishte
zgjedhur. Fjalë që tregon shumë, ku
ajo të tregon se Presidenti i Amerikës
kërkon për të aftët edhe sikur ata të jenë
prej kundërshtarëve, duke paraqitur
për postin personin më të merituar
për të. E kjo në të njëjtën kohë, tregon
se mbështetja e sekretarit të zgjedhur
është për vatanin e tij, fillim e mbarim..!
E vështrova këtë pamje të ndritshme
të zënies së postit dhe kujtova brezat
(selefët) e parë dhe rregullat morale,
të cilat ishin që i pasonin.
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Drejtimi i punëve nuk i jepet atyre
që rendin pas tyre, apo kanë interesa në
to, sepse kërkuesi i postit, në pjesën më
të madhe të rasteve, e kërkon si dëshirë
për tu lartësuar në tokë dhe për tu dukur
në mesin e njerëzve, e kjo në Islam është
diçka e ulët, ndërkohë që zgjidhet për
drejtim, kush e bën detyrën (funksionin)
e tij adhurim të Allahut dhe realizim të
të drejtave. Auf ibn Malik transmeton se
Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Nëse doni,
ju tregoj për drejtimin, se çfarë është
ai”. Thirra me gjithë zërin tim, e çfarë
është ai, o i Dërguar i Allahut? Tha: “E
para e tij është qortim, e dyta është
dëshpërim dhe e treta është dënim në
Ditën e Kiametit, përveç atij që ka bërë
drejtësi”.
E si të bëjë drejtësi me të afërmit
e tij?
Umer ibnul Hattabi i tha dikujt:Pasha
Allahun nuk të dua! (Ky person i kishte
vrarë vëllanë në xhahilijet).
Personi i tha: A do ma ndalojë kjo gjë
të drejtën time, o prijësi i besimtarëve?
Umeri i tha, jo.
Personi tha: Nuk ka gjë, sepse frikë
kam vetëm për dashurinë e grave!!
Nomadi interesohej për të drejtën
(hakun) dhe nuk i bënte përshtypje nga
Umeri, nëse e donte atë, apo e urrente!
***
Në mjedisin e drejtimit të pastër
trajtohet çështja fillikat, çdo pjesëmarrës
thotë çfarë anon ndërgjegjja e tij, nuk
ka vend për dëshira dhe nuk ka vend
të kënaqur ndonjë të madh, apo të
vogël! Kërkimi vetëm i interesit të
përgjithshëm dhe qëllimi është vetëm
kënaqja e Allahut.
Në hadith ka ardhur: “Kush kërkon
kënaqësinë e Allahut me zemërimin
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Pejgamberi (a.s) ka thënë:

“Nëse doni, ju tregoj për
drejtimin, se çfarë është ai”.

Xhahid Bushati, shkrimtar

Thirra me gjithë zërin tim,
e çfarë është ai,
o i Dërguar i Allahut?
Tha: “E para e tij është qortim,
e dyta është dëshpërim dhe
e treta është dënim
në Ditën e Kiametit, përveç atij
që ka bërë drejtësi”.
e njerëzve, Allahu kënaqet me të dhe
i bën njerëzit të kënaqur me të. Dhe,
kush kërkon kënaqësinë e njerëzve me
zemërimin e Allahut, Allahu zemërohet
me të dhe i bën njerëzit të zemërohen
ndaj tij”.
Bota islame është e varfër (ka
nevojë) për një mjedis drejtues të
pastër, që nuk i mjegullohet horizonti
i tij me epshe e dyshime, dhe as e
turbullon atë interesi dhe sëmundja!
A është kjo e vështirë? Kjo ka ndodhur
në vende të tjera, që i ngjan historia
e tyre, historisë së baballarëve tanë
të mëdhenj! Mundemi, nëse duam të
përfitojmë prej trashëgimisë sonë, apo
të marrim prej bashkëkohësve, armiq
qofshin, apo miq.
Përktheu nga arabishtja
dhe përshtati në shqip:

ALEPO! ALEEEPOOO!...
-ALEPO! ALEEEPOOO!.. – thirra
Dhe zemra ime u shkreh në vaj.
-ALEPO! ALEEEPOOO!.. – thirra
Dhe zemra ime u bë shkretëtirë.
-Ale…p…o – thirra i dëshpëruar.
Një qytet në botë nuk ka vdekje të
tillë.
Këtu, netët zbresin
Dhe bëhen pelerina gjaku.
Prej gjaku janë dhe hëna, yjet,
Dhe Përrallat
Dhe ëndrra.
Alepo, vaj medet!
S’i nuk kam një grusht të fortë
Ujkun ta godas, ujkunzemërzi,
ujkun-tërmet!
Këtu, burrat
Nuk kanë kohë të lënë amanete.
Këtu, gratë
janë dhimbje.
Këtu fëmijët
vdesin në duart e prindërve
Me trëndafila gjaku buzëqeshjeje.
Alepo!... – dhe qaj pafund… (Më
ndihmon dhe shiu.)
A…l…e… p…o
Qytet me humbje zëri.
Alepo – njerëzimi ka shurdhuar!
Alepo – lotët e mi digjen
Dhe kthehen në lule gjaku.

2
Orë e çast…
Orë e çast
Në Alepo një nënë vdes
Pa i thënë evladit: SHPIRT!
Alepo – mbete pa shpirt,
Pa njerëzoren, DRITË!

3
Kjo natë në Alepo…
Po më çmend kjo natë
Në Alepo.
Yjet bëhen thërrime buke
I merr era…
Natë, o natë e largët lirie,
Natë – pa pranvera!...

4
Dhimbje...
Alepo - me sy dhimbjesh!
Me sy dhimbjesh zgjohet, ngryset...
Kthehet në dhimbje!
Në mëngjesin e çdo dite
shikon diellin që lind mes halleve,
Alepo jeton mes ikjeve dhe varreve.

5
ETYD
-një vajze siriane1.
Ti do të rritesh
por nuse s’do të bëhesh;
ëndrrat dhe jetën
si gjethe vjeshte ta zverdhën.
2.
Ti do të rritesh
shpresoj, dhe do plakesh,
tokën e shenjtë siriane
ta puthësh, me lot ta lagësh...
Shkodër, 15.12.2016

Lavdrim Hamja
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Ti vrapon vogëlushe, vrapon…
Ti vrapon vogëlushe
Këmbëzbadhur.
Qielli është larg. Larg dielli.
Fillikat vrapon…
Me ty lotët vrapojnë…,
Por nuk vrapon shpresa.
Fillikat vrapon…
Humbe prindërit, vëllain, motrën
Dhe sandalja të humbi…
Kthehesh… Po çfarë?..
Për një sandale të mori plumbi.
Mbete e vetme.
Sandalen shtrëngon në gjoks si
kukull,
Si ëndërr.
Me sy drejt qiellit. U bëre qiell.
Dhe… qielli zemërmirë
T’u bë Lutje dhe Qefin.
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Opinion...

Opinion...
përkujdesja për veten.

Gruaja si faktor progresi në shoqëri
personalitetin e saj dhe të marrë pjesë
aktive në ndërtimin e shoqërisë.

Albina Ferko Nanaj

N

jeriu është krijuar për të
qenë mëkëmbës i Zotit në
Tokë. Ky është një privilegj
që nuk e gëzon asnjë krijesë tjetër.
Për të realizuar këtë mision, Zoti e
pajisi njeriun me inteligjencë, shpirt
dhe vullnet të lirë. Kur flasim për
mëkëmbës-halifetu, nuk ka dallim
nëse është burrë apo grua, pra të
dyja gjinitë janë krijuar për të qenë
mëkëmbës të Zotit.
Në fenë islame gruaja dhe burri janë
dy qenie të barabarta në përgjegjësitë
para Zotit. Secili është përgjegjës për
veprat e tij dhe do të gjykohet me të
njëjtën masë, pa pasur dallim nëse
është mashkull apo femër.
Shpesh i kujtojmë vetes me krenari
rolin reformator që pati Islami në
kohën kur zbriti, në raport me gjininë
femërore. Shumë prej sjelljeve të
injorancës e nënçmonin gjininë
femërore duke e trajtuar si objekt, si
qenie pa të drejta për të vendosur për
veten dhe fatin e saj.
Të gjithë kemi lexuar se si gruaja
fitoi një pozitë të lakmueshme në
shoqëri pas ardhjes së Islamit, aq sa
meshkujt nisën të druheshin se do të
fitonin statusin e paprekshmeve.
Gruaja gëzonte të drejtën e pronës,
të drejtën për të vendosur për të
ardhmen e saj: mbi shkollimin, mbi
martesën e madje kishte edhe të
drejtën e divorcit.
Krahas të drejtave civile dhe
shoqërore që gëzon gruaja në Islam,
feja islame e vë gruan para detyrave
dhe përgjegjësive të mëdha, duke e
obliguar të merret me dituri, të mësojë
Kur’anin dhe traditën profetike, të
përvetësojë shkencat, të ngrejë nivelin
e saj social dhe kulturor, në mënyrë që
të jetë e aftë të ruajë e të mbajë lart

6

Progresi ndodh atëherë kur gruaja
përfshihet në të gjitha sferat e jetës pa
dallim, si në art, shkencë, sipërmarrje,
politikëbërje, vendimmarrje etj.
Përfshirja e gruas në këto sfera duhet
të jetë e garantuar e madje duhet t’i
krijojë mundësinë të ruajë figurën dhe
dinjitetin e saj, si dhe të mos cënojë
prioritetet e saj natyrore si grua.
Ka fusha të caktuara të sipërmarrjes
që mund të mbulohen me sukses

shoqërisë për të mbështetur dhe
krijuar terrenin e duhur që gra të ditura
e të kualifikuara të marrin vendimet e
duhura.
Sipas statistikave zhvillimi
ekonomik është në porpocion të
drejtë me përqindjen e popullsisë
aktive të punësuar, përkatësisht edhe
me përqindjen e grave të punësuara.
Synimi ynë si muslimanë është të
sigurojmë mirëqenie për shoqërinë,
por jo në kurriz të vlerave dhe
dimensionit shpirtëror. Për këtë duhet

Shpesh i kujtojmë vetes me krenari rolin reformator
që pati Islami në kohën kur zbriti, në raport me gjininë femërore.
Shumë prej sjelljeve të injorancës e nënçmonin gjininë femërore
duke e trajtuar si objekt, si qenie pa të drejta
për të vendosur për veten dhe fatin e saj.
nga gratë si shërbimet e ndryshme,
menaxhimi, marketingu etj. Kontributi
i grave në këto fusha do të siguronte
fuqizim ekonomik dhe më pas një
forcim të pozitës së gruas në shoqëri.
Duhet të kihet parasysh që fuqizimi i
gruas sjell mirëqenie ekonomike për
të gjithë familje e shoqërinë, pra në
vetvete fuqizimi i gruas nuk është
vetëm në dobi të saj, por në dobi të të
gjithë shoqërisë.
Shumë prej politikave që ndërmerr
qeverisja qëndrore apo lokale duhet të
kenë patjetër ndërhyrjen e grave për
shkak të prakticitetit, njohjes më të
mirë të terrenit, qasjes më njerëzore
ndaj cështjeve etj. Nuk mund t’ua lëmë
burrave vendimmarrjet për ndërtimin
e qëndrave sociale, kopshteve, apo
edhe të rrugëve, pasi gruaja për shkak
të dhuntive që posedon di të jetë më
ecifiente në këtë drejtim.
Aktualisht pjesëmarrja e grave në
vendimmarrje stimulohet nga kuotat,
por s’mund të pretendojmë fuqizimin
e gruas thjesht duke u mbështetur në
diskriminimin pozitiv të kuotave. Për
këtë kërkohet angazhimi i të gjithë

të rrisim vetëdijësimin, të saktësojmë
prioritetet dhe të përfshihemi në
mënyrë proaktive.
Në mirëqenien dhe progresin e
shoqërisë gruaja ka rol kyç, jo vetëm
pse është gjysma e popullsisë, por është
shpirti dhe fizionomia e shoqërisë.
Gruaja në të gjitha dimensionet e saj
si bashkëshorte, nënë, edukatore,
apo kolege ka një ndikim të
jashtëzakonshëm në cdo gjë që bën.
Forca e saj mendore, intelekti dhe
qasja e butë ndaj fenomeneve e bëjnë
çdo kontribut të sajin të pacmueshëm.
Energjia që harxhon në çdo punë që
bën ka vetinë të shumëfishohet dhe të
sjellë ndryshim të jashtëzakonshëm
në mjedisin që e rrethon. Është prej
dhuntive të saj natyrore që ndikimi i
saj në pjesën tjetër të shoqërisë të jetë
shumë i dukshëm dhe me peshë.

Si muslimanë e dimë shumë mirë
që gëzojmë vullnet të lirë për të
marrë vendime, por shumë shpesh e
anashkalojmë këtë fakt dhe biem pre e
rrethanave. Një tipar i tillë është tipar
i gjallesave primitive, që nuk kanë
inteligjencë. Justifikime rrethanore si:
ishim të varfër, u martova herët, nuk
kam kohë për shkak të punës etj, janë
dhe mbeten thjesht të tilla: Justifikime.
Në rrethana shumë më të rënda njerëz
me forcë të madhe shpirtëore kanë
gjetur forcën të bëjnë shpikje në mes
të luftës, të shkruajnë perla të letërsisë
botërore teksa vuanin nga uria, apo
të filozofojnë për jetën duke qenë të
robëruar. Kurse neve na mjafton pak
të shpërqëndrohemi, të humbasim
fokusin dhe të hutohemi nga faktorë
të jashtëm krejt të parëndësishëm. Ne
jemi krijesa që Zoti i nderoi me pozita
të larta. Nuk mund të tolerojmë të biem
në nivele të ulëta.
Secili duhet ketë prioritete, vizion
dhe strategji të qartë për të arritur
qëllimet e tij. Vetëm kështu mund të
jemi të dobishëm për veten, shoqërinë
e pse jo dhe për brezat që do të vijnë.
Nuk mund ta kryejmë funksionin
tonë në shoqëri dhe nuk mund të
marrim përgjegjësi nëse vet nuk jemi
të përgatitura me dije, me zemër e
mendje të hapur për të dhënë edhe pa
marrë gjë në këmbim. Muslimanët janë
nga ata që besojnë se shpërblimin e
punëve të tyre e ka në dorë Zoti dhe në
çdo gjë që bëjnë mendojnë të arrijnë
kënaqësinë e Tij.
Të jesh faktor progresi për
shoqërinë ku jeton, për familjen që i
përket do të thotë të gjesh forcën dhe
mënyrën për të sjellë ndryshime që
ndikojnë pozitivisht.
Personalisht kam disa modele grash

Çdo grua duhet të ketë parasysh që
sa më pak të harxhojë energji mendore
dhe fizike në gjëra të rëndomta, të
padobishme që nuk kanë ndonjë vlerë
për familjen apo shoqërinë, aq më
shumë kohë do t’i ngelet të bëjë punë
të bereqetshme si leximi, meditimi apo
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Shpesh sjell ndërmend Fatima Al-Fihrin, një vajzë brilante, e
ditur, elegante dhe shumë vizionare, që themeloi universitetin e
parë në botë në vitin 859, në kryeqytetin e sotëm të Marokut, në
Fes. Sot Erasmus Mundus ofron bursa me emrin e saj,
për të nderuar jo vetëm trashëgiminë e saj, por për të frymëzuar
të rinjtë e pse jo të rejat, për të lënë gjurmë në histori.
që më frymëzojnë herë pas here për
të ecur përpara dhe për të kërkuar më
shumë nga vetja. Një nga ato është
bashkëshortja e Profetit tonë të dashur
(a.s), Hatixhja, Zoti qoftë i kënaqur
me të. Ajo ishte një sipërmarrëse e
suksesshme, një grua e pasur, e zgjuar
dhe me pozitë të lakmuar edhe në kohën
e injorancës në Mekë. Shembulli i saj
tregon mjaft qartë potencialet që mund
të gjesh në çdo grua si menaxhere,
bashkëshorte, nënë dhe grua që
kontribuon në komunitet. Gruaja është
e aftë të ketë pozita të lakmuara edhe
në shoqëri të prapambetura, nëse
ajo ka karakter të fortë dhe zgjuarsi.
Detyra e grave mbetet ndjekja e
shembujve si ajo dhe detyra e burrave
është të mbështesin me të gjitha
mjetët kultivimin e këtyre grave.
Shpesh sjell ndërmend Fatima
Al-Fihrin, një vajzë brilante, e ditur,
elegante dhe shumë vizionare, që
themeloi universitetin e parë në botë
në vitin 859, në kryeqytetin e sotëm të
Marokut, në Fes. Sot Erasmus Mundus
ofron bursa me emrin e saj, për të
nderuar jo vetëm trashëgiminë e saj,
por për të frymëzuar të rinjtë e pse jo
të rejat, për të lënë gjurmë në histori.
Mes jush doja të sillja një tjetër
besimtare, besoj të panjohur për ju:

Nasejba Bint Kab El-Ensarija. Për të
mund të themi se ka qenë aktivistja e
parë e të drejtave të grave muslimane.
Vizioni i kësaj gruaje e tejkaloi epokën
në të cilën ajo jetonte. Njëherë ajo e
pyeti Profetin (a.s) pse Allahu në Kur’an
iu drejtohej vetëm burrave. Menjëherë
pas kësaj Profetit (a.s) i zbriti ajeti 35
i sures Azab: “ Nuk ka dyshim se për
muslimanët e muslimanet, besimtarët
e besimtaret, adhuruesit e adhurueset,
të sinqertit e të sinqertat, durimtarët
e durimtaret, të përvuajturit e
të përvuajturat, sadakadhënësit
e sadakadhënëset, agjëruesit e
agjërueset, ruajtësit e nderit e
ruajtëset e nderit, shumëpërmendësit
e All-llahut e shumëpërmendëset e
All-llahut, All-llahu ka përgatitur falje
(mëkatesh) dhe shpërblim të madh.”
Përmes kësaj tregohej se gratë
dhe burrat janë në të njëjtin nivel
shpirtëror dhe intelektual para Zotit.
Cila nga ne do të guxonte t’i bënte një
pyetje të tillë Profetit (a.s)? Aq më
tepër për vargjet e zbritura nga Zoti?!
Edhe sot mund të gjendemi përpara
ndonjë pretendimi revolucionar, por
nëse nuk kemi guximin dhe stepemi
nga opinionet e të tjerëve, sigurisht
nuk do të nxjerrim ndonjë gjë të madhe
në dritë. Nuk mund ta ndërpresim
progresin e shoqërisë për shkak të
dritëshkurtësisë apo mungesës së
dëshirës për të marrë përgjegjësi.
Tek secili nga ne flenë potenciale që
duhen zgjuar, kultivuar dhe kanalizuar
në dobi të shoqërisë. Roli i secilit është
i rëndësishëm dhe shoqëria mund të
ecë përpara duke dhënë nga vetja e
duke mbështetur të tjerët për hir të të
mirës së përbashkët.
(referat i mbajtur në konferencën
“Përkujdesuni për gratë tuaja” –
Shkodër, 18 dhjetor 2016)
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Kronikë

Myftiu vizitoi Drejtorin e Policisë Shkodër

P

araditën e së mërkurës, më 7
dhjetor 2016, Myftiu i Zonës
Shkodër, Imam Muhamed B.
Sytari, vizitoi Drejtorin e Drejtorisë
Vendore të Policisë Shkodër, z. Alban
Çela.
Gjatë
këtij
takimi,
dy
bashkëbiseduesit zhvilluan një bisedë të
dobishme mbi bashkëpunimin, ruajtjen
e vlerave dhe ekuilibrave qytetarë, si
dhe mundësitë e bashkëpunimit në
aktivitete e projekte të dobishme në
shërbim të vlerave morale dhe ruajtjes
nga ligësitë e kohës.
Myftiu i Shkodrës, konfirmoi edhe
një herë angazhimin e Myftinisë për të
ndjekur me shumë këmbëngulje kthimin
e pronave legjitime të saj, sikurse kërkoi
nga Drejtori i Policisë bashkëpunimin
e Policisë së Shkodrës në raste nevoje,
duke theksuar se Myftinia Shkodër është
e pamundur të shkelë a të dhunojë
pronën e huaj, që e konsideron të
shenjtë dhe të mbrojtur.

Ai përsëriti se prona është e shenjtë
dhe se pronari legjitim duhet përkrahur
dhe mbrojtur nga shteti në rrugëtimet e
tij për rikthimin e saj në identitet.
Nga ana e tij, Drejtori i Policisë
Shkodër, e garantoi Myftiun se
institucioni që ai drejton do të jetë
përherë bashkëpunues me Myftininë e

Shkodrës, sa herë që do nevojitet, në
shërbim të interesave legjitime të këtij
institucioni.
Ai vlerësoi angazhimin e Myftinisë
Shkodër në drejtim të ruajtjes dhe
dhe qytetarisë në shoqëri.

P
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D

itën e hënë, më 12 dhjetor 2016,
pas namazit të iqindisë, në
xhaminë e Madhe, “Ebu Bekër”,
në Fushë Çelë, Myftinia Shkodër nisi
maratonën e aktiviteteve të larmishme 14
ditore, me rastin e përkujtimit të Lindjes
së Begatë të Hz. Muhammedit (a.s),
dërgesës së tij mëshirë dhe përhapjes së
shembullit të tij të lartë, si alternativë
suksesi dhe balasam shërues në çdo kohë.
Aktiviteti i ditës së sotme, u
përqendrua tek ligjërata e teologut të
nderuar, H. Gilman Kazazi, me temë:
“Unë jam mëshirë e dhuruar...”, ku
ligjëruesi solli me dhjetra shembuj të
goditur nga Kur’ani dhe jeta praktike
e Hz. Muhammedit (a.s), që vërtetojnë
madhështinë e Vulës së të dërguarve
dhe mëshirën e tij (a.s) për njeriun,
kafshën, bimën, gjithësinë, muslimanin,
jomuslimanin, mikun e armikun.
Ndër të tjera theksoi se, “Nëse
All-llahu është Mëshirues, Libri i Tij,
Kur’ani, udhëzim e mëshirë, i dërguari
i Tij, Hz. Muhammedi (a.s), mëshirë,
atëherë, po muslimani si mund të jetë
tjetër, veçse reflektim i këtij shembulli
të mrekullueshëm!”
Më parë, teologu Lavdrim Hamja,

imam i xhamisë së “Dy Vajzave”, mbajti
një fjalë hyrëse, ku shpjegoi se ardhja e
Hz. Muhammedit (a.s) në këtë botë ishte
një moment shpëtimi dhe mëshire nga
Zoti për mbarë gjithësinë.
Aktivitetin e përshëndetën edhe Imam
Muhamed B. Sytari, Myfti i Shkodrës dhe H.
Edmir Smajlaj, Myfti i Malësisë së Madhe.

Në mesazhet e tyre, u përcoll fryma
e domosdoshmërisë së thellimit të
vazhdueshëm në leximin e jetës së
Hz. Muhammedit (a.s), praktikimit të
mësimeve të tij dhe ndjekjes së shembullit
të tij, si modeli më garant për realizimin
e paqes dhe mëshirës dhe, si praktika
besimore e jetuar më e begatë për jetën
e njeriut.

“Në gjurmët e Resulull-llahut (a.s)…”,
me nxënësit e Medresesë “Haxhi Sheh Shamia”

N

ë vazhdën e serisë së
aktivitetve 14 ditore, në
përkujtim të Lindjes së Begatë
të Hz. Muhammedit (a.s), dërgesës
së tij, mesazhit hyjnor dhe mësimeve
universale, me të cilat u dërgua si Vula
e të dërguarve të All-llahut, paraditën e
së martës, më 13 dhjetor 2016, Mfyinia
Shkodër organizoi një tribunë fetare
me nxënësit e Medrsesë “Haxhi Sheh
Shamia”, dega djem.
Boshti kryesor i këtyre tubimeve
të larmishme titullohet: “Në hapat e
Resulull-llahut (a.s)...”, ku sot, ligjërata
e radhës u mbajt nga teologu Ervil Kuçi,
njëherazi përgjegjës i sektorit të rinisë
në Myftininë e Shkodrës.

e zhvillimit të një zinxhiri të gjatë
aktivitetesh në këtë drejtim, në
bashkëpunim edhe me Medresenë
“Haxhi Sheh Shamia”, shoqatat
e ndryshme islame, institucionet

Nisën aktivitetet në kuadër
të përkujtimit të “Mëshirës së dhuruar”

përhapjes së vlerave të besimit, moralit

Mevludi Sherifë, takim pune me një grup imamësh
asditën e së mërkurës, më
7 dhjetor 2016, Myftiu i
Shkodrës, Imam Muhamed
B. Sytari, zhvilloi një takim pune me
një grup imamësh, këshilltarësh dhe
drejtues të Medresesë “Haxhi Sheh
Shamia”, për të diskutuar projektidenë e aktiviteteve zinxhir me rastin
e përkujtimit të Mevludit Sherifë të
këtij viti.
Myftiu theksoi se muaji hënor
Rebiulevvel i çdo viti, duhet të
shërbejë përherë e më shumë si një
mundësi për shtimin e aktiviteteve
të larmishme, nëpërmjet të cilave
na mundësohet të nxjerrim në pah,
përherë e më shumë, madhështinë
e shfaqjes së Hz. Muhammedit (a.s)
në këtë botë, si “mëshirë e dhuruar”
dhe si garanci hyjnore për realizimin
e paqes, mirëqenies dhe elitarizmit
në jetën e njerëzimit mbarë.
Myftiu prezantoi projekt-idenë

Aktivitete

partnere etj.
Të pranishmit dhanë mendimet e
tyre konstruktive dhe ndanë së bashku
ide të vlefshme për perfeksionimin e
aktiviteteve të këtij muaji.
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Gjatë ligjëratës së tij, imami i
nderuar hodhi dritë mbi rëndësinë e
leximit me urtësi e thellësi të jetës së
Hz. Muhammedit (a.s) dhe përftimit
të mesazheve të urta që burojnë nga
shembulli i tij i përkryer në çdo drejtim.
Ai tha se, Hz. Muhammedi (a.s) na
mësoi me sjelljen dhe praktikën e tij,
sesi të sillemi edhe armiqtë tanë në jetë,
përpara vëllezërve e besimtarëve, duke
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luftuar veset dhe ligësitë, por assesi
njeriun, si krijesa më e përkryer e Allllahut.
Më parë, aktiviteti u përshëndet
edhe nga z. Kujtim Dervishi, Drejtor
i Medresesë “Haxhi Sheh Shamia”,
Imam Muhamed B. Sytari, Myfti i Zonës
Shkodër, z. Ridvan Seferaj, Kryetar i
Shoqatës “Istanbul”, teologu Arben
Halluni, në mesazhet e të cilëve u
përcollën këshilla, urtësi, njohuri dhe
thirrje drejtuar të pranishëmve për ta

jetuar shembullin e mrekullueshëm të
Hz. Muhammedit (a.s) në shoqërinë
shqiptare dhe kudo në jetë.
Aktiviteti u zbukurua edhe me
këndimin melodioz të një pjese
kur’anore, nga medresisti Omer Ajruli.
Seria e aktiviteteve në fjalë, vijon
ditën e nesërme, më 14 dhjetor 2016,
ora: 17.00, në bibliotekën e qytetit, ku
do të zhvillohet një sesion shkencor
kushtuar jetës dhe veprës së Hafiz Ali
Ulqinakut.
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Bota e dijes...

Bota e dijes...

"Në hapat

e Resulull-llahut (a.s)"

10
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Mbresa...

P

Më shumë se një mbresë…

J

emi në muajin dhjetor, 2016.
Edhe pak ditë na ndajnë nga
fundi i këtij viti. Me të drejtë, të
vegjël, mosha më e re, e dytë, e tretë,
pyesin e presin, presin dhe pyesin:
“Si do të jetë viti i ri 2017? A do të
ketë më shumë shpresë, a do të ketë
më shumë diell, rreze drite, apo do të
jetë i vakët, gri, dramatik? A do të ketë
buzëqeshje?” Këto e shumë pyetje të
tjera njerëzit me padurim, pyesin e
presin… Presin…
Nuk e di pse i mendova këto rreshta
si hyrje të shkrimit (më shumë se një
mbresë) tim, teksa shihja veprimtarinë
e organizuar nga Myftinia-Shkodër
me nxënësit e Medresesë “Haxhi
Sheh Shamia”. Isha i lumturuar dhe i
ngazëllyer. Arsyeja shumë e thjeshtë:
një pjesëmarrje e begatë me një
dëgjim të begatë. Zemrat u mbushën
me dritë. Zemrat u kthyen me “fytyra”
nga drita. Ky aktivitet i bukur e
mbresëlënës ishte pjesë e gjerdanit të
aktiviteteve që po organizon Myftinia,
në përkujtim të figurës së ndritur të
Profetit Muhammed (a.s.).
Sot, më shumë dritë kishte ajo
sallë! Ai ishte “I PRANISHËM” me
ne, në sytë, në zemra dhe në shpirt.
Ndaj, sot çdo gjë ishte prej drite, prej
nuri, prej të vërtete, prej besnikërie
e adhurimi.
Këtë e theksuan në fjalën e tyre
plot dritë teologu Arben Halluni,
drejtori i Shkollës Kujtim Dervishi,
koordinatori i Shoqatës “Instambul”

Ridvan Seferaj.
Dritë, doemos, solli dhe fjala
përshëndetëse e Myftiut të Qarkut
Shkodër, Imam Muhamed Sytari.
Përmes një elokuence të njohur,
përmes dijes që e karakterizon, u
fali plot mirësi të pranishmëve, u
solli një faqe të ndritur nga Dritësia
e çmueshme e mësimeve të Profetit.
Fjalëkyçet e bisedës së tij të urtë
dhe plot vlerë, ishin: “e begatë,
begati, dritë, e sotme dhe e nesërme,
udhëzime, besim, mos-harrim,, vlerë,
virtyt”, etj.
Mendoj, që një hapësirë këtij
aktiviteti i dha dhe ligjerata e teologut
Ervil Kuçi. Ashtu, modest dhe energjik
rrezatonte energji dhe dritë, teksa
fliste për Profetin. Shembujt, analiza,
përqasja me të sotmen, shikimi drejt
së ardhmes; i të jetuarit në çdo
sekondë e në çdo moment me Kur’anin,
me mësimet dhe dritën e Profetit,
brezat (pra, gjeneratat e nxënësve)
jo vetëm që do të dalin kurdoherë
faqebardhë, por në sytë e zemrat e
tyre “do të çelin” përherë virtytet;
por ajo çka është më e rëndësishme,
vetë, Shqipëria do të ketë më shumë
buzëqeshje, më shumë dritë! Le ta
përqafojmë DRITËN dhe të dhurojmë
buzëqeshje nga Urtësia e Profetit
shumë të dashtun, Muhammedit (a.s.).
Xhahid H. Bushati
Medreseja “Haxhi Sheh Shamia”,
Shkodër, 13.12.2016

Nga Ebu Hurejra (r.a)
transmetohet se
Pejgamberi (a.s) ka thënë:

"Mësojeni diturinë.
Mësoni

asditen e së mërkurës, më 14
dhjetor 2016, Myftinia Shkodër
organizoi një sesion shkencor
mbi jetën dhe aktivitetin e dijetarit të
shquar të trojeve tona, Hafiz Ali Ulqinaku.
Aktiviteti, që u zhvillua në bibliotekën
e qytetit Shkodër, u hap me fjalën e rastit,
mbajtur nga teologu Lavdrim Hamja, i
cili hodhi dritë mbi lindjen, fëmijërinë
dhe aktivitetin e përgjithshëm të H. Ali
Ulqinakut.
Më pas ligjëruan, Imam Muhamed
B. Sytari, Myfti i Zonës Shkodër, Mr. Ali
Bardhi, Kryeimam i Ulqinit dhe teologu
Arben Halluni.
Në kumtesat e tyre, tre ligjëruesit
hodhën dritë mbi vlerën e veprës
“Mevludi”, në gjuhën shqipe, u bënë
krahasime në mes veprës së H. Ulqinakut,
asaj të Sheh Ahmed Shkodrës dhe Ilahive
të Hafiz Jusuf Këlmendit, si nxitës të
shkrimit shqip të teksteve të bukura
fetare, poezive dhe vargjeve tërheqëse
për lexuesit.
Njëkohësisht u hodh dritë mbi
gjurmët e Hafiz Ali Ulqinakut në Arkivin
e Stambollit, si dhe aftësitë e tij
intelektuale, besimore dhe sociale, për të
cilat u zgjodh të shërbente edhe si Myfti
në një zonë delikate, si Lezha.
U theksua se dijetarët dhe hoxhallarët
e shkuar të trojeve tona kanë dhënë

dhe seriozitetin
dhe jini të përulur

ndaj atyre,
prej të cilëve mësoni!"
(Tabarani në "El-Eusat")
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Sesion shkencor mbi aktivitetin
e dijetarit shqiptar, H. Ali Ulqinaku

kontribute të mëdha për ruajtjen e
vlerave të besimit, atdhetarisë, gjuhës
shqipe dhe harmonisë kombëtare.
Pas tri kumtesave të programuara, u
lexua edhe një pjesë nga Mevludi i Hafiz
Ali Ulqinakut, mbi Lindjen e Begatë të
Hz. Muhammedit (a.s), që u shoqërua me
këndimin e salavateve nga salla.
Të pranishëm në këtë aktivitet ishin
drejtues të institucioneve fetare, imamë,
teologë, pedagogë të Universitetit të
Shkodrës, intelektualë e besimtarë të

ndryshëm, që ndoqën me kënaqësi këtë
tubim vlerash.
Aktivitetet në kuadër të përkujtimit
të Lindjes së Begatë të Hz. Muhammedit
(a.s), vijojnë ditën e nesërme, të enjten,
më 15 dhjetor 2016, pas namazit të
akshamit në xhaminë e Parrucës, ku do
të zhvillohet një Tribunë Fetare me temë:
“Ringjallja e Traditave Islame”, ku do të
ligjërojnë teologu Durim Kasemi, imam i
xhamisë Parrucë, si dhe teologu Lavdrim
Hamja, imam i xhamisë së “Dy Vajzave”.

Imamët e Shkodrës, hytbe dhe lutje për Halebin

për diturinë qetësinë

(modestë)
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Aktivitete...

P

araditën e së enjtes, më
15 dhjetor 2016, Myftiu i
Shkodrës, Imam Muhamed
B. Sytari, zhvilloi një takim pune
me një grup imamësh të qytetit dhe
fshatit, me të cilët diskutoi zhvillimet
e fundit në mbarë botën islame dhe
domosdoshmërinë e solidarizimit me
krejt format legjitime.
Në qendër të vëmendjes ishte
katastrofa humanitare, vrasjet, krimet
barbare ndaj njerëzimit, përdhunimet,
bombardimet dhe shkelja flagrante e të
drejtave të njeriut në Haleb të Sirisë,
por edhe në vende të tjera të botës, ku
po luftohet Islami dhe muslimanët.
Myftiu kërkoi nga imamët që ditën
e nesërme, të xhumanë, më 16 dhjetor
2016, në të gjitha xhamitë e Shkodrës
të mbahet një Hytbe Zemërimi dhe
Solidarizimi me Halebin dhe mbarë
Ymmeti Islam.
Myftiu kërkoi që të ftohen besimtarët
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për lutje dhe dënim me zemër të kësaj
situate lufte të re botërore kundër
vlerave më të qytetëruara islame në
djepin e tyre në Siri e Irak.
Njëkohësisht, Myftiu kërkoi që
të nxitet fryma e harmonisë dhe
bashkëpunimit në mesin e muslimanëve
dhe mbrojtja e dinjitetit dhe krenarisë

islame në çdo vend e kohë!
Myftinia Shkodër dënon publikisht
krimet barbare, bombardimet, dhunimin
e jetës dhe pronës në Siri, Irak,
Palestinë e kudo tjetër, ku derdhet gjak
i pafajshëm muslimanësh, nën heshtjen
ndërkombëtare dhe bekimet e armiqve
të Paqes dhe Humanizmit!

13

Aktivitete...

D

itën e enjte, më 15 dhjetor
2016, pas namazit të akshamit
në xhaminë e Parrucës, Myftinia
Shkodër organizoi një tribunë fetare me
temë: “Ringjallja e traditave fetare”, ku
ligjëruan imamët e nderuar, Lavdrim
Hamja dhe Durim Kasemi.
Në ligjëratat e tyre plot dobi, imamët
sollën argumente mbi rëndësinë e
ringjalljes së traditave profetike në
jetën e përditshme, duke u fokusuar tek
marrëdhëniet sociale dhe ato brenda
namazit, si shtylla kryesore e fesë.
U theksua se muslimanët kanë shumë
hapësira udhëzimi në traditat e shumta
të Hz. Muhammedit (a.s.), që nuk duhen
përkufizuar vetëm në disa shfaqje të
jashtme a veprime të ngushta.
Ligjëruesit sollën hadithe të ndryshme,
nëpërmjet të cilave dëshmohet dimensioni
i gjerë i praktikës së traditave profetike
në jetën e brezit të parë.

“Ringjallja e traditave islame”,
në xhaminë e Parrucës

Mexhlisi salavati dhe leximi i sures “El-Kehf”…

N

ë vazhdën e aktiviteteve
të larmishme, me rastin e
përkujtimit të Lindjes së Begatë
të Hz. Muhammedit (a.s), ditën e martë,
më 20 dhjetor 2016, Myftinia Shkodër
organizoi në xhaminë e “Dy Vajzave”, një
Mexhlis Hadithi.
U lexuan dhe u komentuan hadithe të
kapitujve të ndryshëm nga Përmbledhja
“Sahihul-Buhari”, ku Imam Muhamed B.
Sytari, teologu Lavdrim Hamja, teologu
Ruzhdi Plangaj dhe teologu Adrian Uraj,
lexuan dhe komentuan hadithe të spikatura
rreth temave, si: pajtimi dhe afrimi në
mesin e muslimanëve, dituria dhe urtësia e
saj, etika dhe edukata islame, përkushtimi
i zemrave dhe qetësimi i tyre etj.
Ligjëruesit vunë theksin te
domosdoshmëria e leximit të vazhdueshëm
dhe ruajtjes nga tejkalimi i caqeve në
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D

itën e xhuma, më 16 dhjetor
2016, pas namazit të sabahut,
në xhaminë e Tophanës,
Myftinia Shkodër, organizoi një mexhlis
salavati dhe dhikri, që u parapri nga
leximi i sures “El-Kehf”.
I pranishëm në këtë tubim të begatë
ishte edhe Imam Muhamed B. Sytari,
Myfti i Shkodrës, që shoqërohej edhe
nga imamët e nderuar, H. Fejzi Zaganjori,
teologu Lavdrim Hamja, teologu Arben
Halluni, imami i xhamisë së Tophanës,
H. Husejn Muça, z. Ervin Metani dhe
besimtarë të xhamive të ndryshme, që
morën mirësi nga ky tubim me vlerë.
Ky tubim vjen në kuadër të aktiviteteve
të larmishme, që po organizon Myftinia
Shkodër, me rastin e fillimit të Muajit
Rebiulevvel, ku përkujtohet Lindja e
Begatë e Hz. Muhammedit (a.s.).

“Mexhlis Hadithi” në xhaminë e “Dy Vajzave”

Aktivitete...

D

itën e shtunë, më 17 dhjetor
2016, pas namazit të akshamit,
në xhaminë e Dërgutit u mbajt
dersi me temë “Më i miri prej jush, është
ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson atë
të tjerëve”, nga teologu Ervil Kuçi, imam
i xhamisë së Dërgutit dhe teologu Adem
Pizga, imam i xhamisë së Perashit.
Përmes ligjëratave të tyre, dy teologët
e nderuar hodhën dritë mbi vlerën dhe
rëndësinë që ka për myslimanin mësimi
dhe studimi i Kur’anit Famëlartë në

“Më i miri prej jush, është ai që e mëson Kur’anin
dhe ua mëson atë të tjerëve”
jetën e përditshme. Ata vunë theksin
te përqendrimi i zbatimit në praktikë
të mësimeve kuranore dhe jo vetëm te
mësimi përmendësh i Fjalë së Allahut.
Ndërkohë, që një ditë më parë,
pikërisht pas namazit të sabahut, u
zhvillua “Mexhlisi i salavatit dhe leximi i

sures “El-Kehf” në xhaminë e Tophanës,
ndërsa ditën e nesërme, të dielën, më
18 dhjetor 2016, stacioni i radhës i këtij
zinxhir aktivitetesh, do të jetë tribuna
fetare me temë: “Përkujdesuni për
gratë tuaja”, që do të mbahet në hotel
“Colosseu”.

D

Tribunë fetare: “Përkujdesuni për gratë tuaja”

D

“MEXHLIS HADITHI SHERIF” - në xhaminë e Perashit

itën e diel, më 18 dhjetor 2016,
u zhvillua tribuna fetare për
femrat me temë: “Përkujdesuni
për gratë tuaja”. Në këtë aktivitet të
rëndësishëm ligjëruan teologia Ferzet
Ndoja, e cila bëri edhe hapjen e kësaj
tribune, znj. Albina Ferko Nanaj me
temën “Gruaja si faktor progresi” dhe
znj. Klodiana Smajlaj me temën “Gruaja
myslimane në ruajtje të identitetit”.
Ligjërueset e nderuara hodhën dritë
mbi rolin e madh dhe të rëndësishëm
që mbart femra në përgjithësi dhe ajo
myslimane në veçanti, si faktor progresi,
kultivimi i vlerave të një shoqërie të
konsoliduar dhe ruajtjes së identitetit
dhe rolit të femrës në jetën e kësaj bote.

itën e hënë, më 19 dhjetor
2016, pas namazit të drekës,
në xhaminë e Perashit u
zhvillua dersi me temë: “Mexhlis hadithi
sherif” – lexime dhe komentime nga
“40 hadithet e Imam Neveviut”.
Në këtë mexhlis të begatë hadithi u
lexuan dhe u komentuan disa prej “40
hadithe të Imam Neveviut” nga teologët
Arben Halluni, Adem Pizga, Ervil Kuçi
dhe Hysen Muça.

Përmes leximit dhe komentimit të
këtyre haditheve, teologët e nderuar
shpjeguan rëndësinë e pasimit dhe
të zbatimit në jetën e besimtarit të
Traditave të Pejgamberit (a.s) dhe
vlerën që kanë këto “40 hadithe” të
përzgjedhura me shumë kujdes nga

Imam Neveviu.
Imamët e nderuar komentuan
hadithe, që lidhen me angazhimin
e muslimanit në jetë për ruajtjen e
karakterit të tij, përsosmërinë e moralit,
adhurimit, ruajtjen e ekuilibrave në
marrëdhëniet socilae etj.

Jehona e lindjes së Pejgamberit (a.s) në emisionin “Start” të Tv1 Channel

N

ë kuadër të përkujtimit të
ditëlindjes së begatë të
Profetit (a.s), Tv1 Channel, më
20.12.2016 ftoi teologun Arben Halluni
në emisionin e mëngjesit “Start” për
të folur rreth programit të aktiviteteve
të Myftinisë Shkodër, me moton:
“Në gjurmët e Resull-llahut (a.s)”.

marrëdhënie me fenë, besimin, vëllazërinë
islame, marrëdhëniet sociale etj.
Ndërkohë, ditën e djeshme, në xhaminë
e Perashit, pas namazit të mesditës u

zhvillua një tjetër “Mexhlis Hadithi”,
ndërsa ditën e nesërme, të mërkurën, më
21 dhjetor 2016, stacioni i radhës i këtij
zinxhir tubimesh, do të jetë xhamia e
Dudasit, për namaz të akshamit.
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Përfaqësuesi i Myftinisë Shkodër iu
përgjigj disa pyetjeve në lidhje më jetën
dhe veprën e ndritur të Dërguarit të Allahut
dhe për mesazhet e tij të vlefshme për të
gjitha kohët dhe vendet, kryesisht për
paqen, harmoninë dhe për bashkëjetesën
e njerëzve në frymën e mirëkuptimit dhe
të bashkëpunimit qëllim mirë.
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Kronikë

M

brëmjen e së martës, më
20 dhjetor 2016, Myftiu i
Shkodrës, Imam Muhamed
B. Sytari, ishte i ftuar në emisionin
“Tonight”, të gazetarit Erzen Koperaj,
që u transmetua në Star Plus tv.
Gjatë bashkëbisedimit, Myftiu
iu përgjigj pyetjeve të shumta, të
fokusuara kryesisht te cikli zinxhir i
aktiviteteve të larmishme të sivjetshme,
nëpërmjet të cilave, Myftinia Shkodër
lajmëroi përkujtimin e Lindjes së
Begatë të Hz. Muhammedit (a.s).
Ndër të tjera, Myftiu theksoi se
përkujtimi i sivjetshëm i Lindjes së
Hz. Muhammedit (a.s), u perceptua
ndryshe nga vitet e tjera, duke dashur
të tërhiqet vëmendja e besimtarëve dhe
qytetarëve të ndryshëm, pa dallim feje,
drejt frymës dhe shpirtit që përcjell
përkujtimi i kësaj ngjarjeje të begatë
për mbarë botën.
Myftiu tha se larmia e këtyre
aktiviteteve zinxhir, 14 ditore,
është në të vërtetë hyrja e një sërë
aktivitetesh dhe tubimesh, që do ta
pasojnë këtë fazë të rëndësishme, në
rrugën e prezantimit dhe përhapjes
së mesazheve dhe mësimeve të Hz.
Muhammedit (a.s), kudo në shoqëri.

Mevludi Sherifë, Myftiu i ftuar në “Tonight”

Ai shpjegoi, se sot, është e
domosdoshme ta nxjerrim Thirrjen
Islame nga dyert e Xhamisë dhe ta
përhapim kudo, sepse njeriu është i
ftuar drejt Zotit, jo vetëm në namazin
e tij, por në 24 orët e ditës; në punë,
në familje, në shoqëri, në marrëdhëniet
sociale, në fjalën e tij, virtytet etj.
Myftiu theksoi se duhet korrigjuar

edhe perceptimi i fetarit e besimtarit
në shoqëri. Ai tha se është e gabuar të
thuhet se vetëm ata që falen janë fetarë.
“Fetarë e besimtarë janë krejt ata, që
besojnë All-llahun e Madhëruar dhe
Hz. Muhammedin (a.s) si të dërguar të
fundit dhe, që përpiqen ta dëshmojnë
këtë shpirt besimi në të gjitha format
e tij legjitime në jetën e tyre!”, - tha,
ndër të tjera.

D

itën e mërkurë, më 21 dhjetor
2016, Myftinia Shkodër
organizoi në xhaminë e
Dudasit një tribunë fetare mbi vlerat
e familjes dhe edukimit fetar të brezit
të ri.
Aktivitetin e përshëndeti Myftiu i
Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, i
cili vlerësoi këtë cikël aktivitetesh si
shumë të dobishëm për besimtarët e
lagjeve muslimane të Shkodrës.
Ndërkohë, teologu Adrian Uraj
dhe teologu Arben Halluni, ligjëruan
mbi rëndësinë dhe vlerën e familjes,
respektin ndaj prindërve, dobitë e
edukimit të fëmijëve me vlerat e besimit
dhe përkujdesjen që duhet treguar në
ndërtimin e shembujve edukativë për ta.
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N

ë kuadër të aktiviteteve 14
ditore kushtuar përkujtimit
të Lindjes së Begatë të Hz.
Muhammedit (a.s) dhe mesazheve
universale që përçon kjo ngjarje në
rrafsh global, ditën e enjte, më 22
dhjetor 2016, Myftiu i Shkodrës, Imam
Muhamed B. Sytari, i shoqëruar edhe
nga një grup imamësh dhe këshilltarësh
të Myftinisë Shkodër, zhvilloi një vizitë
në kopështin “Aromë trëndafili”, pranë
xhamisë së lagjes Perash.

Myftiu vizitoi fëmijët e kopështit
“Aromë trëndafili”

Me rastin e kësaj vizite, Myftiu uroi
fillimisht stafin e kësaj vatre edukimi me
vlerat më të mira islame dhe kombëtare,
për përkuhstimin e madh në drejtim të
edukimit dhe përkujdesjes për formimin
sa më të shëndoshë të fëmijëve
frekuentues të kësaj qendre edukimi.

“Familja dhe edukata fetare”,
tribunë fetare në xhaminë e Dudasit

U theksua nxitja që i bën Islami
ndërtimit të personalitetit të muslimanit
model në qenien e fëmijës, duke nisur

Aktivitete...

me vlerësimin dhe respektimin e dy
prindëve, familjes, adhurimit etj.
Aktivitetet në kujtim të Lindjes

së Hz. Muhammedit (a.s) vazhdojnë
të mbledhin besimtarë rreth këtyre
tubimeve të begata.
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Myftiu ndau me fëmijët e pranishëm,
lutjet e tij, sikurse dëgjoi recitimet e
bukura të himnit të flamurit kombëtar,
vjershave kushtuar gjuhës shqipe,
dashurisë për atdheun etj.
Një pjesë e këtij takimi të përzemërt

me fëmijët, ishte edhe dëgjimi i sureve
të ndryshme të Kur’anit, si dhe shkronjat
e tij, të cilat mësohem me përkushtim
në këtë kopësht.

Me rastin e kësaj vizite, Myftiu ndau
disa dhurata simbolike për fëmijët dhe
u lut për mbarësinë e këtij aktiviteti
me vlerë besimore, edukative dhe
atdhetare.

Nderohen imamë dhe muezinë shkodranë ndër vite

D

itën e xhuma, më 23
dhjetor 2016, pas namazit
të iqindisë në xhaminë e
Parrucës, Myftinia Shkodër organizoi
një ceremoni për nderimin e një grupi
imamësh dhe muezinësh shkodranë,
që kanë shërbyer me përkushtim
të madh gjatë këtyre 26 viteve të
rimëkëmbjes së Thirrjes Islame në
xhami të ndryshme të Shkodrës.
Në fjalën e tij përshëndetëse, Myftiu
i Zonës Shkodër, Imam Muhamed B.
Sytari, theksoi se mirënjohja është
etiketë e marrëdhënieve njerëzore
në Islam. Ai tha se, përkushtimi
dhe angazhimi i madh i imamëve
dhe muezinëve të përzgjedhur këtë
vit për t’u nderuar me “Certifikatë
Mirënjohjeje”, është simbol i shtrenjtë
frymëzues për të gjithë myftilerët,
imamët dhe muezinët e kësaj kohe.
Ndërkohë, H. Fejzi Zaganjori, në një
fjalë të mbajtur para të pranishëmve,
vuri theksin te kushtet e vështira në
të cilat punuan dhe shërbyen këta
burra të palodhur në rrugëtimet drejt
lartësimit të Fjalës së All-llahut dhe
udhëzimeve të Hz. Muhammedit (a.s).
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Në këtë ceremoni u nderuan imamët:
1. H. Selim Sykja, xhamia Ura e Shtrenjtë, 2. H. Fadil Kraja, xhamia Rragam,
3. H. Kujtim Cufaj, xhamia Shirq, 4. H. Qazim Mehja, xhamia Zues, 5. H. Xhavit
Sokoli, xhamia Drisht, 6. Z. Hajrullah Jakupi, xhamia Luarëz.

Si dhe muezinët:
1. H. Metush Meta, xhamia Berdicë e Sipërme, 2. H. Latif Uraj, xhamia Ajasëm,
3. H. Nuh Uraj, xhamia Mes-Myselim, 4. H. Ahmet Brahimi, xhamia Bardhaj, 5. H.
Daut Shabaj, xhamia Parrucë, 6. H. Besnik Elbasani, xhamia Parrucë, 7. H. Qemal
Tafili, xhamia Perash, 8. Z. Nuh Zeka, xhamia Rus, 9. Z. Sheuki Rroji, xhamia Dërgut.
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Aktivitete...

P

araditën e së shtunës, më 24
dhjetor 2016, Myftinia Shkodër
organizoi promovimin e librit
“Minber...” (50 hytbe xhumaje), nga
Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B.
Sytari.

U promovua libri “Minber…”,
nga Imam Muhamed B. Sytari

Ai iu referua shkrimtarit Xhahid
Bushati, i cili në një vlerësim për këtë
libër, ndër të tjera shkruan: “Hytbet që
kanë një numër të përcaktuar 50, janë
fryte të një pune të dinjitetshme të autorit,
të një pune të palodhur drejt mistereve të
dijeve, të një “bashkëbisedimeve” me një
literaturë të bollshme e Dijetarë që nuk
plaken dhe ndriçojnë shekujt. Me këta të
fundit, autori Sytari, me arritjet dhe vlerat
e këtij libri që përçon, kuvendimi është
më shumë se një amanet, devocion dhe
‘Thirrje në rrugën Islame’…”

P

Fillimisht ai u ndal në Famullinë
Ortodokse të qytetit, pastaj në atë
Katolike, ku uroi drejtuesit më të lartë të
këtyre dy institucioneve dhe bashkësitë
fetare përkatëse, me rastin e Festës së
madhe të botës së krishterë.

Ndërsa autori, në fjalën e tij, thekoi
se Minberi është një amanet i shtrenjtë,
qeë nuk duhet shpërdoruar, as abuzuar
me predikime të pakuptimta, interpretime
të keqlexuara të fesë, nxitje të pamatura,
larg boshtit dhe thelbit të fesë islame.
Myftiu falënderoi Kryetarin e
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H.
Skender Bruçaj, që ishte iniciatori kryesor

Ceremonia e Mevludit Tradicional
në Xhaminë e Plumbit

D

itën e dielë, më 25 dhjetor
2016, në kuadër të përfundimit
të programit 14 ditor, që
Myftinia Shkodër organizoi sivjet, me
rastin e përkujtimit të Lindjes së Begatë
të Hz. Muhammedit (a.s), në Xhaminë e
Plumbit, pas namazit të drekës, u zhvillua
ceremonia e Mevludit Tradicional.

për këtë dhuratë të madhe që i bëri
besimtarëve.
Më pas, u kënduan ilahi të bukura,
salavate me xhematë dhe pjesë të
përzgjedhura nga “Mevludi” i Hafiz Ali
Ulqinakut, nga të nderuarit, H. Sami Muçej,
H. Shukri Kaplan dhe z. Ismet Unaza.

N

jë prijës fetar duhet të njohë
kufijtë e tij dhe të komunitetit
që përfaqëson, përpara se të
tejkalojë kufijtë dhe të marrë mbi supe
atë që s’i takon!?
Të bësh atë që nuk je dhe të
flasësh aty, ku nuk duhet dhe nuk të
vlen fjala asnjë grosh, (për shkak të

ndezë fitilat e përçarjes, urrejtjes dhe
minosjes së urave të ndërtuara ndër
shekuj me mundë e sakrificë burrash
të sinqertë!
Prijësi fetar, fillimisht respekton
veten, dhuron paqen e besimit që
përfaqëson, respekton kufijtë e
përmasave të tij, sakrifikon me përulje

i botimit të këtij libri nga KMSh, sikurse
shprehu mirënjohje edhe për shkrimtarin
Xhahid Bushati, redaktor i librit, z. Bledar
Xama, dizenjator i librit, z. Sami Gharbi,
(artisti i shquar i kaligrafisë arabe nga
Tunizia), kurator i kopertinës, teologët
Lavdrim Hamja, Arben Halluni dhe Ervil
Kuçi, z. Blendi Alushi, Dr. Genti Kruja,
si dhe imamët e xhamive, ku u mbajtën
këto 50 hytbe dhe xhematet e tyre,
për kontributin me mendime të vyera,
shërbimet e ndryshme dhe shoqërimin
gjatë punës për realizimin e këtij libri.
Myftiu ia dedikoi këtë punim prindëve
të tij.
Për të pranishmit u ekspozua edhe
“Lihjei Seadeti”, pronë shekullore e
familjes së Jusuf ef. Tabakut në Shkodër.
Me përfundimin e aktivitetit të sotëm,
Myftinia Shkodër përgatitet për zhvillimin
e një faze të re aktivitetesh të përhapura
kryesisht në xhamitë e fshatrave, kushtuar
rëndësisë së forcimit në besim, pasimit
të traditave të Hz. Muhammedit (a.s) dhe
leximit të jetës së tij.

Gjatë vizitave, Myftiu vuri theksin
te domosdoshmëria e respektimit të
ndërsjellët në mesin e besimeve dhe
besimtarëve, ruajtjen e ekuilibrave të
paqes sociale, rritjen e bashkëpunimit,
sidomos për çështje të ndryshme që i

Aktiviteti u përshëndet nga Myftiu,
Imam Muhamed B. Sytari, i cili falënderoi
besimtarët muslimanë të Shkodrës,
imamët, teologët dhe thirrësit islamë,
për angazhimin e tyre 14 ditor në këtë
maratonë aktivitetesh të larmishme, në
përtëritje të përkujtimit të Lindjes së
Vulës së të dërguarve të All-llahut.

shërbejnë shembullit të bashkëjetesës
paqësore dhe kapërcimit të lëngatave
shoqërore, si: varfëria, veset, problemet
në familje, arsimi, edukimi etj.
Mytiu uroi krejt bashkësitë e
krishtera të qytetit të Shkodrës, duke

Myftiu theksoi se këto tubime janë
tradita shekullore, që nga koha e Resulullllahut (a.s), sahabët dhe deri në ditët e
sotme, kur tubimet e dhikrit, këndimit
të dashnisë për të Dërguarin (a.s) dhe
shprehjen e falënderimeve All-llahut
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krishterët e Shkodrës

araditën e së dielës, më
25 dhjetor 2016, Myftiu i
Shkodrës, Imam Muhamed
B. Sytari, zhvilloi vizitat e urimit
tradicional me rastin e Krishtlindjes.

Aktivitetin e përshëndeti edhe H.
Fejzi Zaganjori, imam i xhamisë Rus, i
cili vlerësoi këtë punë të re të Myftiut të
Shkodrës, që shërben edhe për imamët
dhe hatibët e tjerë, si pikë referimi.

Një prijës fetar
nuk bëhet argat i shejtanit!..

Myftiu uroi të
me rastin e Festës

Promovimi u përshëndet H. Gazmend
Aga, Nënkryetar i Komunitetit Mysliman
të Shqipërisë, i cili vlerësoi librin
“Minber...”, si një përpjekje për të
institucionalizuar ashkun në marrëdhëniet
e hatibit me hytben, minberin dhe
xhematin, në gjurmët e Hatibit të parë.
Diskutoi edhe teologu Lavdrim Hamja,
i cili bëri një analizë të librit, duke
theksuar se përmbajtja e tij shtrihet në
një hark kohor njëvjeçar, në brendësinë
e të cilit janë përmbledhur 50 hytbe, që
nuk i ngjajnë njëra-tjetrës, në shërbim
të Fjalës së All-llahut dhe mësimeve të
dritshme të Hz. Muhammedit (a.s).

Kronikë

thënë se të gjithë së bashku jetojnë në
këtë mirësi të Zotit që quhet Shkodër
dhe se komunitetet fetare përbëjnë
një mozaik të bukur të diversitetit dhe
harmonisë në shoqëri.
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përkëdheljeve të konjukturave banale
të politikave pa dinjitet kombëtar), do
të thotë të jesh zhveshur nga misioni, që
pretendon! Ose, ose, të jesh pikërisht
në rrobat e atij tipi misionarësh,
që fenë e kanë trampolinë, jo thelb
thirrjeje të brendshme, që ndërton
ura, që afron zemra dhe kontribuon
për paqen sociale!
Prijësi fetar, duhet të rrezatojë
shembull, model, të jetë pikë referimi,
sidomos për rininë, brezin më të
keqpërdorur në këto dekada të fundit
tek ne!
Pikërisht kjo rini, ka nevojë të
shohë tek Prijësi fetar, modelin e
edukatorit të urtë; heshtjes kur duhet,
fjalës kur vlen, reagimit kur toleranca
konsiderohet dobësi, veprimit në
legjitimitet me logjikën e besimit dhe
vlerat tradicionale kombëtare, atëherë
kur veprimi vlen sa një mijë fjalë!
Prijësi fetar nuk është hileqar!
Prijësi fetar nuk mund të jetë hipokrit.
Dmth, të të shtrëngojë dorën me
buzëqeshje dhe, me të njëjtën dorë të

për mbjelljen e farës së mirësisë dhe
bekimeve hyjnore në një tokë të pastër
e legjitime! Sepse, të mbjellësh paqe në
tokë të huaj, do të thotë të bësh punën
e shejtanit dhe të kthehesh në argat
të tij.
Prijësi fetar mban mbi supe Amanete
të shenjta, që duhet të angazhohet
fort për të ruajtur ujin e fytyrës në
rrugëtimet e shërbimit, për kryerjen
me përkushtim të Amaneteve!
‘Prijës fetar’, është togfjalësh që
peshon sa malet! Mbi të gjitha, prijësi
fetar duhet ta ketë frikë Zotin, fillimisht
në veten e tij, për masat, për kufijtë
e diversitetit, për vlerat e tabanit
kombëtar, për amanetin e një toke,
që është krijuar për të mbartur mbi
vete mëkëmbës të Zotit, jo adhurues
djajsh!?
“E ai që ka shok djallin, ai pra është
shok i shëmtuar”, thuhet në ajetin 38
të sures “En-Nisa”…
Imam Muhamed B. Sytari
Myfti i Zonës Shkodër
Shkodër, më 27 dhjetor 2016
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"Nëse e madhërojmë njeriun për çfarë ka bërë
dhe çfarë u ka sjellë njerëzve,

MUND TË THEMI SE MUHAMMEDI (A.S)
KA QENË MË I MADHI I TË MËDHENJVE TË HISTORISË,

se ai lartësoi gjendjen shpirtërore
e mirësjelljen e një populli
të një vendi të prapambetur.."
- Will Durant, "Historia e civilizimeve" -
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