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Botim i Myftinisë Shkodër

Nata e Madhe Beraetit 
dhe NdërriMi i KiBles

Zotëria iM, 
sa sheKuj Na NdajNë  
e sa afër të Ndjej..!

dialog për shKaK 
të BesiMeve...

Dialog për shkak të besimeve...

Dialogu konsiderohet si bazament, prej themeleve të rëndësishme 
drejt kthimit tek thelbi i besimeve dhe mosdevijimi nga ajo që All-

llahu i ka shpallur të dërguarve të Tij dhe, veçanërisht Musait dhe Isait, 
mbi të dy qoftë paqja dhe bekimet e Tij!

sulMi MBi veNdet  e adhuriMit, KriM i shëMtuar!

Kushdo që sulmon objektet e adhurimit të krishterëve a të dikujt tjetër, në emër të 
xhihadit, në fakt ka kryer një krim të shëmtuar, sikurse ka vepruar të kundërtën e asaj 

që ka urdhëruar Kur’ani: “E sikur All-llahu të mos i zmbrapste disa me disa të tjerë, do të 
rrënoheshin manastiret, kishat, havrat e edhe xhamitë që në to përmendet shumë emri i All-
llahut. E All-llahu patjetër do ta ndihmojë atë që ndihmon rrugën e Tij...” – (sureja El-Haxh: 40).”
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jo Me e djegë peMëN! jo Me e prishë pylliN! 
jo Me e vra jetëN Në luMeNjtë dhe detrat toNë!

imam Muhamed sytari
Myfti i Zonës Shkodër

Fjala E MuajItHytbEja E xHuMaSë

Zotëria iM, 
sa sheKuj Na NdajNë e sa afër të Ndjej..!

KEMI hArruAr 

TA fAlëNDErojMë ZoTIN 

Për bIoDIVErsITETIN, 

Për NATyrëN, 

Për florëN DhE 

fAuNëN, ME Të cIlëN 

E KA bEgATuAr ToKëN 

ToNë, qyTETIN ToNë, 

VENDIN ToNë! 

flas fëmijëve të mi sot, për disa lloje 
peshqish, a disa lloje shpendësh, që 
i kujtoj nga fëmijëria e ime, ata as 
që e kanë idenë se çfarë janë. Pse? 
sepse janë shuar dhe po shuhen nga 
keqpërdorimi i mirësisë së All-llahut 
për këtë vend dhe në këtë vend!

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

Madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë; 
Krijuesit të gjithçkaje, pa pasur nevojë 
për asgjë; furnizuesit të gjithësisë, 
pa e dëmtuar asgjë pushtetin e Tij; të 
Përhershmit pa fillim, të Përhershmit pa 
mbarim, i cili i dha njeriut mundësinë 
e udhëzimit dhe përfitimit nga mëshira 
e Tij, për të cilën tha: “Mëshira Ime e 
ka tejkaluar zemërimin Tim!”

salavatet dhe selamet më të 
përzemërta, të shoqëruara me dashni 
e mall, ia dërgojmë sot, në këtë ditë e në 
çdo moment të jetës sonë, Ma të Mirit e 
Ma të shtrenjtit, hz. Muhammedit (a.s.)

gjyshet tona na kanë edukuar, që 
kur ta shohim bukën në tokë, ta marrim, 
ta puthim, ta vëmë në ballë dhe me ta 
vendosim tutje. Mos të lejojmë që të 
shkelet buka. Pra, mos me leju që të 
abuzohet me nimetin e Zotit!

Mirëpo, ky veprim e ka origjinën e tij 
tek Pejgamberi i jonë (a.s.), i cili e pa 
një ditë Nanën tonë, hz. Aishen (r.a.), 
teksa kishte në dorë një copë bukë dhe 
i tha: “o Aishe, përkujdesu për mirësinë 
e All-llahut dhe nderoje atë, sepse po 
shkoi, vështirë se kthehet më!”.

Pra, e këshilloi dhe e udhëzoi Nanën 
tonë dhe nëpërmjet saj krejt besimtarët 
dhe njerëzit e mirë, deri në ditën e 
fundit, që ta vlerësojë mirësinë e All-
llahut (xh.sh.), sepse sa më tepër që 

e falënderojmë Zotin e gjithësisë për 
nimetet e Tij të panumërta, aq më tepër 
na e shton bereqetin dhe të mirat në 
jetë!

Ka disa ditë që malet tona janë të 
mbushura me tym. Një tymnajë e madhe. 
Duket se ka zjarre. Mirëpo, kjo nuk është 
kohë zjarresh, nuk është stinë zjarresh. 
Pse del tym prej maleve tona? Pse kjo 
mirësi dhe kjo begati, me të cilën All-
llahu i Madhëruar ka begatuar zonën 
tonë, çohet dëm?

Kemi harruar ta falënderojmë Zotin 
për biodiversitetin, për natyrën, për 
florën dhe faunën, me të cilën e ka 
begatuar tokën tonë, qytetin tonë, 
vendin tonë! Ka vende që nuk i kanë 
këto bukuri natyrore. Ndoshta do t’i 
dëshironin, por nuk i kanë! Ne na i 
ka dhanë Zoti, e kemi për detyrë për 
t’i ruajtur dhe ta falënderojmë Zotin 
në vazhdimësi për këto begati të 
panumërta!

jo me e djegë pemën! jo me e prishë 
pyllin! jo me e vra jetën në lumenjtë dhe 
detrat tonë!

Ka vite e vite që ka gjueti të 
paligjshme në bunë, në Drin, në Kiri, 
në det! Ka vite e vite, që krijesat e Zotit, 
me të cilat ka begatuar tokën tonë e 
natyrën tonë, po shuhen nga korrenti, 
nga dinamiti, nga shpërthimet!

Ka vite e vite, që mirësi e begati me 
të cilat Zoti e ka begatuar këtë tokë, këtë 
shkodër tonë të shtrenjtë, shqipërinë; 
po transformohen, po zhduken! Pse 
vëllezër?

All-llahu i Madhëruar thotë në 
Kur’anin famëlartë: “ju, patjetër që do 
të pyeteni atë ditë (në ditën e gjykimit) 
për begatitë!”. Do të pyeteni edhe për 
ato pyje që digjen, do të pyeteni edhe 
për ato krijesa që hidhen në erë me 
dinamit, a me korrent…!

unë i përkas një brezi, që po t’i 

Prandaj, të shtrenjtë vëllezër, ta kemi 
frikë Zotin e Madhëruar dhe t’i ruajmë 
begatitë, me të cilat na e ka zbukuruar 
jetën dhe ta falënderojmë All-llahun për 
çfarë na ka dhënë, sepse mirësitë po 
shkuan, vështirë se kthehen!

resulull-llahu (a.s.) thoshte: “flini 
dhe kur të zgjoheni, veproni mirë!”. 
Dhe prej të vepruarit mirë, në raport me 
mirësitë e All-llahut të Madhëruar, është 
edhe mbrojtja e ambientit, mbrojtja e 
natyrës, përkujdesja për nimetet, me të 
cilat, Krijuesi ynë e ka begatuar jetën 
tonë, natyrën tonë; biodiversitetin!

(Pjesë nga hytbeja e xhumasë,  
e mbajtur, më 29 mars 2019,  
në xhaminë e lagjes Dërgut)

Nuk di një fé tjetër, përveç 
Islamit, tekstet e shenjta të 
së cilës, t’i kenë obliguar 

pasuesve të saj luftën
Kushdo që sulmon objektet e 

adhurimit të krishterëve a të dikujt 
tjetër, në emër të xhihadit, në fakt ka 
kryer një krim të shëmtuar, sikurse 
ka vepruar të kundërtën e asaj që ka 
urdhëruar Kur’ani: “E sikur All-llahu 
të mos i zmbrapste disa me disa të 
tjerë, do të rrënoheshin manastiret, 
kishat, havrat e edhe xhamitë që në to 
përmendet shumë emri i All-llahut. E 
All-llahu patjetër do ta ndihmojë atë 
që ndihmon rrugën e Tij...” – (sureja 
El-haxh: 40).”

sulMi MBi veNdet 
 e adhuriMit, 

KriM i shëMtuar!

E lexova këtë konstatim të drejtë dhe 
krejtësisht të saktë, nga një studiues 
i afirmuar bashkëkohor i fesë islame, 
që tha dje një të vërtetë të madhe, 
që lexohet tash 15 shekuj në Kur’anin 
famëlartë.

Ndërsa, kushdo nga klasa politike 
(dhe përtej saj), bën mirë të matet 
shumë, e të mos bëjë deklarata të 
pamatura e krejtësisht të refuzuara 
prej nesh, kur lidh emrin e Islamit me 
terrorizmin!

Këto pallavra t’i marrin mbrapsht 
e të mos bëhen qesharakë. shumë e 
thjeshtë, vetëm kaq!

Dënimi i akteve terroriste, sidomos 
në vendet e adhurimit të kujtdo në botë, 
mbetet detyrim i njerëzve të qytetëruar 
dhe i cilitdo, në venat e të cilit vazhdon 
të qarkullojë gjaku i njeriut, Njeri!

imam Muhamed B. sytari
Shkodër, 22 prill 2019

Zotëria im, ja resulall-llah..!
Nata, me pelerinën e saj, 

sa herë qytetin mbulon, ndez 
me dritën e përkujtimit tënd mallin e 
largësisë, shpresën e qëndrimit në besë, 
dashninë e pashprehur, apologjinë e 
jetës, me fytyrë nga Mekami sherifë… 
se bota e jonë është ndezur zjarr, jo si 
zjarri që ndez në zemër përkujtimi i 
bukurisë Tande, por zjarr largësie nga 
drita e udhëzimit, që vetëm shfaqja 
e jote mbi botë mund ta shuajë, në 
heshtjen e dashnisë për krijesat e 
Krijuesit…

Zotëria im, sa shekuj na ndajnë e 
sa afër të ndjej, teksa mbyll sytë dhe 
lutem me salavatet e dashnisë tande, që 
i paraprijnë fjalëve të mia drejtuar Atij, 
në dorën e të cilit është tanësia, me të 
mirat e dertet e veta... lutem, All-llahu 
me e falë hutimin tim, me dritë salavati 
me ndriçu thellësitë e zemrës, ku buron 
sirri i besëlidhjeve të kësaj bote…

Zotëria im, sa shekuj na ndajnë e sa 
afër të ndjej, saherë e shoh veten duke 
hyrë nga Dera e Paqes, në drejtim të 
Mekamit sherifë, ku pushon në qetësinë 
e bekimeve hyjnore mbi dashninë e 
mallin tënd për ne e mbarë njerëzinë, 
o ma i dashtuni i Dashtun..!

Zotëria im, që shekujt na ndajnë e 
zjarret e dashnisë na lidhin e na afrojnë, 
me salavate, që jetën ndriçojnë me 
mëshirë Mëshiruesi, të drejtohem, teksa 
All-llahun falënderoj… Zotit të vetëm të 
galaktikave, yjeve e krijesave pafund, 
i falem, që edhe pse shekujt e gjatë na 

ndajnë, kohrat tona, me Dritën e Tij, 
afrohen e bashkohen në një pikë, në 
dritën e udhëzimit drejt një salavati për 
zotninë tande… salavat që merr formën 
e dëshmisë: Muhammedun resulull-
llah..!

Të drejtohem me zemër, në kulmin 
e dëshmisë së Teuhidit, që botës i 
mësove, o Mësues durimtar, o vetmitar 
i rrethuar nga Paqja e Mëshira, në rrugët 
e udhëzimit drejt Atij që është Dritë e 
qiejve dhe e tokës: faleminderit! E çka 
të the tjetër, vetëm se falemnderit..?!

Zotëria im, sa shekuj na ndajnë e sa 
afër të ndjej, saherë bota të kërkon, me 
prekje mëshire ta nxjerrësh nga errësira 
e padrejtësive dhe padijes, drejt dritës 
së Paqes globale, dijes e vëllazërisë së 
njeriut me sojin e tij, njeri...

shërbëtor i Thirrjes tënde dua të 
jetoj e, me lutje salavatesh në zemër, 
duke kaluar nga Dera e Paqes, selam e 
përsëri selam të dërgoj, teksa dëshmoj 
me zë të lartë, sa gjithësia të më dëgjojë, 
se ti, o zotëria im, e kreve Amanetin, e 
plotësove Thirrjen, e këshillove ymetin 
dhe sakrifikove në rrugën e All-llahut, si 
askush e sa askush… sepse ti, o zotëria 
im, ishe dhe mbete shkëndijë dashnije, 
që zemrat ndez me emrin All-llah!

Zotëria im, sa shekuj na ndajnë e sa 
afër të ndjej, teksa në heshtjen e ëmbël 
të kësaj nate, dëgjoj ritmet e zemrës, 
rrahjet e së cilës, për ty bien salavat…

imam Muhamed B. sytari
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REFlEKtIME ElItaREREFlEKtIME ElItaRE

dialog për shKaK të BesiMeve...

dr. salahudin Keftaro
Damask, Siri

Islami në natyrën e tij e njeh 
hebraizmin dhe Krishterimin, 
sikurse e pranon se popuj të 

ndryshëm e përqafuan idhujtarinë, 
besimin në yje dhe besime të tjera pa 
fund.

Dhe, meqenëse qëllimi i Islamit 
është udhëzimi i popujve dhe kombeve, 
mjeti i tij në këtë drejtim është dialogu 
i vazhdueshëm me krejt popujt e botës, 
duke mos detyruar njeri të përqafojë 
Islamin, si dhe duke mos i bërë presion 
dikujt për të lënë fenë dhe besimin e 
tij. Ai, thjeshtë shpjegon rrugën e 
udhëzimit drejt Teuhidit (Njësimit) të 
Një Zoti të vetëm!

Dhe për hir të vërtetës, dialogu për 
shkak të besimeve do të thotë sqarim i 
dhjetëra çështjeve, të deformuara nga 
rrënjët e tyre. Atëherë, përse popujt nuk 
dialogojnë, që besimet të mos ngelen 
të mbyllura ose të kufizuara në mesin 
e njerëzve dhe gjeografisë? Ndërkohë, 
muslimanët që besojnë në All-llahun 
Një, e kuptojnë krejt mirë se ka një 
përgjegjësi të madhe fetare, që bie mbi 
supet e tyre, për të nxjerrë njerëzit nga 
errësirat në dritë!

Dhe, nëse duam ta përkufizojmë 
dialogun në mes Islamit, nga njëra anë 
dhe, hebraizmit dhe Krishtërimit nga 
ana tjetër, (duke marrë parasysh se dy të 
fundit janë në kontakt të drejtpërdrejtë 
me Islamin), duhet domosdoshmërisht 
që njeriu, cilido njeri, të mundohet për 
ngritjen e urave fetare, në mënyrë që 
të gjithë të mbërrijnë tek emëruesit e 
përbashkët, sado që përfaqësuesit e të 
treja feve thonë se ka Një Zot të vetëm 
dhe besojnë në misionet profetike.

gjendja e botës sot, është bërë 
tragjike, për shkak të luftërave që 
nxiten nga forcat e kolonializmit të ri 
amerikan e zion, dhe aleatët e tyre. 
Popujt sot, janë nevojtarë, si kurrë 

më parë për hapjen e dialogut fetar, 
kulturor e civilizues, se mos kthehet në 
derë komunikimi për të arritur në bindje 
të përbashkëta se feja i kundërvihet dhe 
i bën rezistencë luftërave, vrasjeve dhe 
krimeve në masë. se mos, disa popuj 
çlirohen nga komplekset e egoizmit, 
racizmit dhe idesë së mbizotërimit!?

Islami i ka hapur dyert e tij ndaj 
Ehli-Kitabëve (pasuesve të librave 
të shenjtë), që nga koha e zbritjes së 
Kur’anit. Madje i ka ftuar ata drejt një 
fjale të vetme, të mos adhurojmë dikë 
tjetër, pos All-llahut dhe që njerëzit të 
mos adhurojnë njëri-tjetrin si zotra, 
përveç All-llahut. Ajetet kur’anore, 
përherë i drejtohen atyre me shprehjen: 
“ja Ehlel-Kitab” - (o pasues të librit), 
që konsiderohet ndër shprehjet më të 
holla e më të bukura, që argumentojnë 
humanizmin e Islamit dhe respektimin 
e tij ndaj pasuesve të besimeve të tjera!

njerëzve? Përse të mos hapen dyert e 
dialogut për korrigjimin e gabimeve? 
Përse të mos mbështetemi të gjithë 
tek logjika e kthjellët, që mbështetet 
mbi besimin e vërtetë, mbi historinë 
e vërtetë, mbi gjeografinë fetare të 
vërtetë?

Ne besojmë se grumbullimi i 
gabimeve besimore tek pasuesit 
e besimeve është rezultat i prerë 
i mosdialogimit dhe komunikimit 
intelektual dhe fetar në mes të bijve të 
krejt feve. Ndoshta, koha e jonë, që ka 
tejkaluar krejt kohrat e mëparshme me 
teknologji dhe mjete komunikimi, ka me 
të vërtetë nevojë për një hapje fetare, 
jo fanatike, në vend të grumbullimit të 
tensioneve të kota, distancuese nga 
tjetri që ka përqafuar një besim të 
ndryshëm!

Dhe, nëse njerëzimi sot, është 
sprovuar me njerëz që prishin besimet, 

të ndalohej nga nderimi i një personi që 
ka fyer 1 miliard e gjysëm muslimanë, 
në mos ta dënonte a ta akuzonte për 
nxitjen e urrejtjes fetare dhe fyerjen 
e të dërguar e të Zotit!? (Nderimi i 
shkrimtarit renegat (murted) selman 
rushdi ka ndodhur, më 20.6.2007)

Ajo që dua të them është, se ne, 
kur flasim për dialogun fetar, jemi 
shumë të kujdesshëm, si muslimanë, 
që popujt të mbërrijnë tek respektimi 
i çdo njeriu; mendimit dhe besimit të 
tij. sepse, në fund të fundit, qëllimi 
është të mbizotërojë mirëkuptimi dhe 
komunikimi në mesin e mbarë njerëzve!

Ndoshta, problemi që qëndron si 
pengesë përballë këtij dialogu, është 
se disa grupe në perëndim nuk e duan 
paqtimin me besimet, as paqtimin me 
historinë fetare të popujve. Këto grupe 
gjykojnë se interesi i tyre qëndron tek 
vazhdimësia e përplasjes në mes të 
Islamit dhe të tjerëve, sepse ata nuk 
mendojnë gjë tjetër veçse për tregtinë 
e armëve, informacionin, zhvatjen 
e pasurive të popujve, shtypjen dhe 
tiraninë ndaj tyre!

Ata janë, që sot mbështesin teorinë e 
lëvizjes zioniste dhe terminologjinë e saj 
devijuese. Ata janë, që kanë prodhuar 
termin “terrorizëm islamik”, të cilin e 
ka përvetësuar filozofia perëndimore, 
saqë krejt rrjetet e informacionit, (të 
shkruara, të lexuara, të shikuara e të 
dëgjuara), hanë e pinë mbi këtë term 
të çuditshëm!

Ata e dijnë krejt mirë se Islami nuk 
është fé e terrorizmit, dhe se nuk ka 
fé terroriste, por e vërteta është se 
filozofia perëndimore është ajo që e ka 
krijuar këtë terrorizëm dhe ajo është 
që ia ekspozon mjeteve të informimit!

sidoqoftë, njohja e jonë e këtij 
perëndimi, na obligon të njohim mirë 
edhe udhëheqësit racistë dhe fanatikë! 
Por, lëvizja e thirrjes drejt dialogut 
ndërtues me ato popuj të mashtruar 
dhe të gënjyer, nuk do të ndalet kurrë! 
Dhe, e gjithë kjo, me qëllim arritjen tek 
thelbi i besimeve dhe vërtetësia e feve, 
të cilën shumëkush prej udhëheqësve 
të perëndimit, mendimtarëve dhe 
drejtuesve politikë, e injorojnë..!?

Nga libri me titull: 
“Metodologjia e  dialogu në 

këndvështrimin islam”, nga Dr. Salahudin 
ahmed Keftaro, botimi i parë, Damask, 
2009.

Përktheu nga arabishtja 
dhe përshtati në shqip:

Muhamed B. sytari

Prandaj, dialogu konsiderohet 
si bazament, prej bazamenteve të 
rëndësishme drejt kthimit tek thelbi i 
besimeve dhe mosdevijimi nga ajo që 
All-llahu i ka shpallur të dërguarve të 
Tij dhe, veçanërisht Musait dhe Isait, 
mbi të dy qoftë paqja dhe bekimet e Tij!

Dialogu, hap para të gjithëve 
horizontet e korr igjimit dhe 
mosqëndrimit nën pushtetin e klerikëve, 
të cilët janë përpjekur (dhe vazhdojnë) 
për devijimin e feve nga thelbi i tyre 
dhe nga rruga e tyre e vjetër, që shtruan 
të dërguarit e Zotit. Përse injoranca të 
dominojë mbi mendjet dhe shpirtrat e 

mendjet dhe politikat, ai nuk duhet 
të bëjë gjë tjetër veçse ta ndalojë 
këtë sprovë nga ekzistenca dhe të 
kontrollojë mendjet e bijve të popujve 
dhe ndërgjegjet e tyre!

Të shohim, fjala bie, atë që ka shkruar 
selman rushdiu, i cili, nëpërmjet librit 
të tij: “Versete satanike”, ka sharë dhe 
fyer Islamin dhe profetin e tij (a.s).

Ky shkrimtar është nderuar nga 
mbretëresha e britanisë, duke iu dhënë 
titulli “Kalorës”, (ndër më të lartit 
tituj në britani). Nëse perëndimi do ta 
kuptonte vërtetë domethënien e fjalës 
“dialog fetar”, do të duhej më së paku 

Në britaninë e Madhe ka filluar 
një fushatë e gjërë e organizuar 
nga fondacionet dhe bashkësitë 

islame me moton “Vizito xhaminë time”. 
Kjo fushatë vjen si pasojë e rritjes së 
urrejtjes fetare dhe islamofobisë në 
vendet perëndimore në përgjithësi dhe 
në britani në veçanti.

Ky aktivitet ka filluar që para pesë 
vitesh por prej fillimit të Marsit të këtij 
viti janë angazhur shumë xhami dhe 
shumë institucione shtetërore.

Vizitorët në xhami prezantohen me 
aktivitetet që mbahen në të si dhe ndjekin 
faljen e namazit në xhami. qëllimi i kësaj 
fushate është që njerëzit e thjeshtë të 
mos bie pre e fushatave islamofobe si 
dhe të mos besojnë çdo gjë që përhapet 
rreth Islamit.

gjatë një prononcimi mediatik 
sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të 
Muslimanëve në britani, harun han u 
shpreh se; “ Megjithë prezencën dhe 
angazhimin e madh të atyre që nxisin 
urrejte dhe ndarje në shoqërinë tonë, 
muslimanët sot e kanë vërtetuar se janë 
element bazë stabiliteti dhe krijuesit më 
të mëdhenj të urave të komunikimit dhe 
bashkëjetesës në vend”. Ai gjithashtu 
falenderoi të gjithë xhamitë dhe 
fondacione islame që morën pjesë në 

këtë aktivitet.
Po ashtu ai theksoi se “ fushata vizito 

xhaminë time ka ardhur si reagim ndaj 
shtimit të islamofobisë dhe shtimit të 
sulmeve ndaj xhamive dhe qendrave 
islame në britaninë e Madhe.

Ky aktivitet është përshëndetur nga 
shumë kuvende të pushteteve lokale ku 
janë angazhuar edhe vetë në vizitën e 
disa qendrave të tilla. qendra Islame në 
Kingston është një nga qendrat islame 
që ka hapur dyert e saj për një aktivitet 
të tillë dhe është vizituar nga këshilli 
komunial. Ata janë shprehur shumë të 
kënaqur dhe nuk e kishin imagjinuar se 
në një xhami apo qendër islame mund të 
flitet për artin filozofinë apo shkenca të 
ndryshme, e aq më tepër jemi befasuar 
kur mësuam për kontributin e dhënë 
nga dijetarët musliman në përhapje e 
shkencave.

Kryetari i këshillit komunal të 
Kingstonit u shpreh “britania është 
atdheu jo vetëm i rracave dhe kulturave 
të ndryshme por edhe i feve të ndryshme 
dhe i tillë do të jetë pavarësht urrejtjes 
dhe përçarjes që mundohen të përhapin”.

(www.radiojehona.al)

“viZito Një xhaMi”
Më shumë se 250 xhami hapin dyert për vizitorët në britani.
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tEologjItEologjI

Nata e Madhe Beraetit 
dhe NdërriMi i KiBles

imam didmar faja*

është quajtur Nata e beraetit ose 
Nata e shpëtimit, se në këtë 
natë i Madhi Zot fal gabimet 

e robërve të Tij. gabimet tona janë të 
mëdha, por dhe falja e Allahut në këtë 
natë përfshin një pjesë të madhe të 
njerëzve.

Kjo natë është quajtur dhe “lejleh 
el-Mubarekeh” Nata e begatshme dhe 
“lejletur-rahmeh” Nata e Mëshirës, 
ngase Allahu begaton, mëshiron dhe i 
falë krijesat e Tij. 

Në një hadith transmetohet nga nëna 
e besimtarëve, Aishja (r.a): “Një herë 
resulullahu (a.s.) fali namazin e natës 
dhe qëndroi shumë gjatë në sexhde deri 
sa u frikësova se kishte ndërruar jetë. 
Kur e pashë, u ngrita dhe i luajta gishtin 
e madh të dorës (për të parë a është 
gjallë apo jo). gishti luajti dhe unë u 
ktheva (në shtrat). Pastaj dëgjova atë 
duke thënë në sexhde: “Kërkoj strehim 
në mëshirën tënde nga dënimi yt. 
Kërkoj strehim në kënaqësinë Tënde 
nga hidhërimi yt dhe kërkoj strehim në 
Ty nga Ti. E madhërishme është fytyra 
jote. Nuk arrij të lavdëroj plotësisht siç 
e meriton. Ti je saktësisht ashtu siç e ke 
përkufizuar vetveten Tënde.” 

Pastaj, kur e ngriti kokën nga 
sexhdeja dhe mbaroi namazin, më tha: 
o Aishe! A mendove se Profeti të ka 
tradhtuar? unë i thashë: jo, o i Dërguari 
i Allahut, por kisha frikë se mos ishe 
larguar nga kjo botë, nga që sexhdeja 
jote ishte shumë e gjatë. Ai më pyeti 
mua: A e di se cila natë është kjo? I 
thashë: Allahu dhe i Dërguari i Tij e 
dinë më së miri. Ai tha: Kjo është nata 
e gjysmës së shabanit (muajit sha’ban). 
Allahu i Madhëruar shikon robërit e 
Tij këtë natë dhe, falë robërit e Tij që 
kërkojnë falje dhe i dhuron mëshirë 
atyre që luten për mëshirë, por i mban 
siç kanë qenë ata të cilët kanë urrejtje.”

Dhe në një hadith tjetër që 

transmetohet nga sahabiu Muadh Ibn 
Xhebel: Pejgamberi (a.s.) ka thënë: 
“Allahu i Madhëruar shikon të gjitha 
krijesat e krijuara nga Ai gjatë natës së 
gjysmës së sha’banit dhe i falë të gjitha 
krijesat e krijuara nga Ai, përveç atij që 
i bën shok Allahut në adhurim dhe atij 
që ka urrejtje në zemër.”  

Përveç faljes së Allahut, kjo natë 
përmban një domethënie të rëndësishme 
për të gjithë muslimanët kudo që janë. 
Ishte koha kur muslimanët ndërruan 
drejtimin e tyre të faljes, nga bejtul 
Makdis në qaben e shenjtë. Muslimanët 
në Medine për një kohë më shumë se një 
vit drejtonin rreshtat e tyre të namazit 
drejt bejtul Makdis në Palestinë. Në 

fillim të misionit profetik në Medine, 
Muhammedi (a.s.) kishte përkrahje 
nga çifutët e Medinës, ku disa prej 
tyre u kthyen në Islam. Nuk mund të 
lihet jashtë dhe fakti se disa prej tyre 
u kthyen në Islam për hipokrizi. Kur 
pjesa tjetër e tyre filluan të kuptonin 
se Muhammedi (a.s.) nuk shkonte 
sipas “politikës” së tyre, por shkonte 
mbas asaj që urdhërohej nga qielli, 
ata filluan ta kundërshtonin atë dhe t’i 
sillnin pengesa nga më të ndryshmet. 
Allahu urdhëroi Pejgamberin (a.s.) dhe 
besimtarët të drejtonin në namaz fytyrat 
e tyre nga qabja.

 “Kthehu anës së xhamisë së 
shenjtë (qabes), dhe kudo që të jeni (o 
besimtarë) kthehuni kah ajo anë…”

Kibla simbolizon unitetin e 
besimtarëve. Ashtu duke qenë të 

bashkuar adhurohet më së miri Allahu 
dhe shkohet drejt Tij. Kibla i tregon 
besimtarit që në fillim duhet të ketë 
unitet me veten e tij duke unifikuar 
pjesët pozitive të karakterit të tij dhe 
duke i vendosur në shërbim për të mirën 
e njerëzisë. Pastaj Kibla i tregon atij 
se mbasi të arrijë unifikimin e vetes së 
tij, të ketë unifikim në familjen e tij, që 
do të thotë mirësjellja, harmonia dhe 
përmbushja e obligimeve familjare. 
Kibla i tregon besimtarit gjithashtu 
të ketë unifikim në komunitetin dhe 
umetin e tij, duke u lutur dhe duke 
shpresuar mbarësi dhe duke mos ecur 
me mendimin se ka kush punon, por të 
kontribuojë në mënyra të ndryshme nga 
mirësitë që i ka dhuruar Allahu.  

Imam Kurtubiu në librin e tij të 
tefsirit “El xhami li ahkamil-Kur’an” 
përmend se Abu Alijeh ka thënë se edhe 
profetët që janë dërguar tek beni Israilët 
(hebrenjtë) i kryenin faljet e tyre drejt 
Kudsit, vendit të quajtur “Es-sakhreh”, 
në Palestinë dhe poashtu drejt qabes 
në Mekë. Kjo është shumë e logjikshme 
se qabja është shtëpia e parë e krijuar 
për adhurim ndaj Allahut që në kohën e 
Ademit (a.s.). është bërë rrafsh në kohën 
e hz. Nuhut (a.s.) nga përmbytja dhe 
është urdhëruar hz. Ibrahimi (a.s.) me 
djalin e tij Ismailin (a.s.) ta rindërtojnë 
përsëri. është quajtur “bejtullah”, që 
do të thotë: shtëpia e Allahut (xh.sh.). 
Ky emër nuk është vetëm për qaben e 
shenjtë, por për çdo xhami të pastër 
ku në të përmendet Allahu (xh.sh.). 
Në shtëpitë tona ndjejmë ngrohje dhe 
qetësi, ashtu besimtari duhet të ndjejë 
një ngrohje dhe qetësi të një shkalle të 
lartë shpirtërore kur këmba dhe zemra 
e tij shkelin në xhami, duke pasur në 
mendje se çdo shtëpi ka një kryetar dhe 
“Kryetari” i xhamisë është Allahu (xh.
sh.) nga i cili zbret paqja dhe mëshira 
në zemrën e besimtarit. 

Ngjarja e ndërrimit të Kibles nuk u 
prit mirë nga jomuslimanët e asaj kohe 
dhe disa shpifën se Muhammedi (a.s.) 
është duke shkuar përsëri tek rrënjët 
e Kurejshive, idhujt. Në të vërtetë, ai 
shkoi tek rrënjët e tij, jo në adhurimin 
e idhujve, por në adhurimin e Allahut 
(xh.sh.), besim ky i hazreti Ibrahimit 
(a.s.) dhe i pasardhësve të tij. 

Zhurma që u krijua nga jobesimtarët, 
me rastin e ndërrimit të Kibles, 
përshkruhet në Kur’anin famëlartë në 

suren El-bekare, ajeti 142, ku Allahu 
(xh.sh.) thotë: “Disa mendjelehtë nga 
njerëzit do të thonë: “Çka i ktheu ata 
(muslimanët) prej kiblës (drejtimit) në 
të cilin ishin ata (bejtul Makdis)? Thuaj: 
“Të All-llahut janë lindja dhe perëndimi, 
Ai e vë në rrugën e drejtë atë që do”.

Profeti (a.s.) bashkë me besimtarët 
iu nënshtruan urdhrit të Allahut dhe 
pas zbritjes së ajeteve që bënin fjalë 
për ndërrimin e kibles, falën namazin e 
iqindisë në drejtim të qabes në Mekë. 
Veçori e besimtarëve është, kur Allahu 
(xh.sh.) i urdhëron ata për diçka, ata 

t’ua humbë besimin tuaj. s’ka dyshim 
se All-llahu është shumë i butë dhe 
mëshirues ndaj njerëzve”.  

ymet i mesëm do të thotë ymet i 
balancuar. Njeriu i balancuar është ai, 
i cili ka arritur një piedestal të lartë 
pjekurie. Allahu (xh.sh.) i tregon njeriut 
rreth rëndësisë së balancës edhe në 
shëndetin e tij. Kur presioni i gjakut, 
temperatura e trupit, kolesteroli ose 
sheqeri nuk janë të balancuara, tregojnë 
shenja të problemeve të ndryshme 
shëndetësore.  

Zemra e njeriut është krijuar në 

(xh.sh) i thotë Nuhut (a.s.): “Kush 
është dëshmitar për ty”? Nuhu (a.s.) 
thotë: “Muhammedi (a.s.) dhe ymeti i 
tij”. Atëherë dëshmojnë (Muhammedi 
(a.s.) dhe ymeti i tij) se Nuhu e ka kryer 
misionin e tij. Për këtë arsye Allahu 
thotë: “Ne u bëmë juve një popull të 
mesëm për të qenë ju dëshmitarë (në 
ditën e gjykimit) ndaj njerëzve, dhe për 
të qenë i dërguari dëshmitar ndaj jush.”

Për të dëshmuar në gjykatë, duhet 
të jesh i drejtë, prandaj dhe “umeten 
Vesatan” mund të përkthehet si “ymet 
i drejtë”. 

thonë dhe veprojnë ashtu siç sqaron 
Kur’ani, “semi’na ve eta’na”, “dëgjuam 
dhe u bindëm” dhe jo ashtu siç thonë 
dhe veprojnë njerëz të disa besimeve 
tjera “semi’na ve asajna”, “dëgjuam dhe 
kundërshtuam”.

lajmi i ndërrimit të kibles nuk 
kishte arritur ende në xhamitë që ishin 
në periferi të Medines, por në njërën 
nga xhamitë, me të dëgjuar lajmin 
në namazin e sabahut, imami bashkë 
me besimtarët duke u falur, ndërruan 
drejtim për në Mekë. Kjo dhe një herë 
tregon bindjen e thellë edhe pse ishin 
në namaz. Për këtë dhe Allahu (xh.sh.) 
zbriti ajetin më poshtë ku tha: “Kështu, 
Ne ju kemi bërë një ymet të mesëm (ose 
të drejtë) që të bëheni dëshmitarë ndaj 
njerëzve, dhe për të qenë i dërguari 
dëshmitar ndaj jush. E kiblen nga e 
cila ti u drejtove nuk e bëmë për tjetër, 
vetëm se për të provuar atë që shkon 
pas të dërguarit, nga ai që kthehet 
prapa, ndonëse kjo ka qenë vështirë 
(për disa), por jo edhe për ata që All-
llahu i drejtoi. All-llahu nuk është që 

mesin e trupit të tij. gjithashtu edhe 
pozicioni gjeografik i qabes në Arabinë 
saudite është në qendrën e rruzullit 
tokësor. Nata e beraetit gjendet në 
mesin e muajit të mirë sha’ban dhe për 
këtë muaj resulullahu (a.s.) ka thënë: 
“sha’bani është muaji im.” Pra, Allahu 
përmes gjithë këtyre shembujve i tregon 
njeriut rëndësinë e balancës.  

le t’i kthehemi përsëri ajetit: 
“Kështu, Ne ju kemi bërë një umet të 
mesëm (ose të drejtë) që të bëheni 
dëshmitarë ndaj njerëzve, dhe për të 
qenë i dërguari dëshmitar ndaj jush…” 

Në lidhje me këtë, Ebu said El-Khudri 
transmeton se resulullahi (a.s.) ka 
thënë: “Ditën e Kiametit thirret Nuhu 
(a.s.) (nga Allahu xh.sh.), e Nuhu (a.s.) 
thotë: lebbejke ve sa’dejk, që do të 
thotë: “I përgjigjem thirrjes Tënde dhe 
i bindem urdhrave Tuaja”. Allahu (xh.
sh.) i thotë: “A e ke përcjellë Mesazhin”? 
Nuhu (a.s.) thotë: “Po”. Atëherë i 
thuhet popullit të Nuhut (a.s.). “A ju 
ka përcjellë Mesazhin”? Populli thotë: 
Nuk na ka ardhur neve qortues. Allahu 

ymetin tonë të balancuar, Allahu (xh.
sh.) e ka cilësuar si ymetin më të mirë. 

Në suren Ali Imran, ajeti 110 thotë: 
“ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur 
për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për 
mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe 
të besoni në All-llahun.”

Të mendojmë pak për domethënien 
e këtij ajeti. Allahu (xh.sh), ymetin e 
hz. Muhammedit (a.s.) e ka konsideruar 
më të dobishmin ymet, për vetë faktin 
se vetëm ata të balancuarit mund të 
urdhërojnë për të mirë dhe të ndalojnë 
të tjerët nga veprat e këqija.

“o Zot, të lutem Ty, të na i falësh 
gabimet tona në këtë natë të bekuar 
dhe të na ruash nga zjarri i xhehenemit. 
T’i bashkosh muslimanët si një trup 
i vetëm. Të rikthesh në dorën e 
besimtareve muslimanë kiblen e tyre 
të parë, xhaminë Aksa.

____________________________

* Drejtues dhe imam i united Islamic 
Center of arizona (uICa), Shba.
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iNterviste e Myftiut të shKodrës, iMaM MuhaMed sytari 
Në eMsioNiN “iNtervistë” - radio jehoNa

Imam Sytari, nisur nga ngjarjet e 
fundit të ndodhur në qytetin e Shkodrës 
që janë një numër vrasjesh, por edhe 
situata social- ekonomike, që besoj janë 
dhe në qendër të Komunitetit Mysliman, 
konkretisht cili do të ishte opinioni juaj 
për to?

unë e kam thanë në disa raste, 
por po flas edhe në emër të Myftinisë 
së shkodrës dhe të krejt imamëve të 
Myftinisë tonë. Ka vite që ne tërheqim 
vëmendjen e opinionit dhe japim 
mesazhe që lidhen me shenjtërimin 
e  jetës, me respektimin e të drejtave, 
me respektimin e shenjtërimin e 
jetës, pronës, nderit, besimit lirisë së 
mendimit, që në të vërtetë janë edhe 
shtyllat e fesë islame. Dhe pothuajse 
krejt aktiviteti, thirrja dhe predikimet 
tona sillen rreth këtyre boshteve shumë 
të rëndësishme të jetës në shoqërinë 
tonë. 

Normalisht, që Kur’ani famëlartë 
është i prerë kur bëhet fjalë për këto 
probleme të mëdha që fatkeqësisht 
kanë prekur shoqërinë shqiptare. Ne 
kemi tërhequr vëmendjen dhe kemi folur 
shpesh herë, kemi ngritur vëmendjen e 
opinionit drejt distancimit nga krimi, 
distancimit nga droga, distancimit 
nga imoraliteti, shkelja e të drejtave 
të njerëzve, shkelja e të drejtave të 
pronësisë, zaptimet pa leje, dëmëtimet  
në kurriz të interesave të një grupi të 
caktuar njerëzish apo komunitetesh. unë 
mendoj se ne si Myftini e shkodrës, por 
besoj se edhe komunitetet e tjera fetare 
jemi në një thirrje të të tërheqjes së 
vëmendjes së njerëzve e shoqërisë për 
t'u distancuar nga e keqja në përgjithësi. 
Këto ditë flitet për problemin e madh 
të fajdeve. Duket si një alarm shumë i 
madh që vjen edhe nga e kaluara. unë 
kujtoj shumë mirë të nderuarin Myfti të 
shkodrës në periudhën e vështirë dhe 
të errët për historinë tonë kombëtare, 
vitin 96-97. 

haxhi faik hoxha rahmet pastë ka 
patur një cikël ligjëratash, predikimesh 
në xhaminë “Ebu bekër”. Ai gjatë 
mesazheve u ka tërhequr vëmendjen 
njerëzve duke iu thënë “të keni frikë 
Zotin”, sepse pa të e çon vendin drejtë 
shkatërrimit. Njerëzit apo disa njerëz 
ndoshta të hutuar nga dëshira për të 
përfituar nga të mirat materiale edhe 
nga një realitet i zymtë, një realitet i 
çuditshëm që ishte atëherë nuk e dëgjuan 

fjalën e Myftiut, nuk e dëgjuan fjalën 
e komuniteteve fetare dhe u bë çfarë 
u bë në vendin tonë! Të njëjtën thirrje 
ne vazhdojmë ta bëjmë edhe sot e kësaj 
dite, dhe nuk do të heshtë asnjëherë 
zëri i minbereve tona për të tërhequr 
vëmendjen e njerëzve që të ruhen nga 
ato veprime që në të vërtetë tërheqin 
ndëshkimin e Zotit. 

Zoti i gjithësisë e ka krijuar këtë 
botë dhe ka vendosur disa ekuilibra, 
rregulla. Ne themi shpeshherë edhe 
në takimet me prijësit e vendit, me 

drejtuesit e ndryshëm të institucioneve 
që nëse lejojmë e tolerojmë që të prishen 
ekuilibrat e rendit që ka vendosur Zoti 
në jetë, atëherë ne e marrim shoqërinë 
drejtë shkatërrimit! sikurse, nëse ne 
tolerojmë dhe lejojmë apo vendosim 
ligje që e ndihmojmë apo e përkrahin 
veprimin e të keqes, ne po kontribuojmë 
për shkatërrimin e vendit! Kësisoj unë 
mendoj dhe them që gjatë këtyre viteve 
dhe dekadave të fundit ka patur një nxitje 
të çuditshme për ta marrë për dore këtë 
shoqëri drejtë kësaj që përjetohet sot! 

Në vende të ndryshme të shkodrës, 
por jo vetëm, shohin mungesën e 
sigurisë, dëgjojmë për vrasje, djegie, 
shkatërrim të pronës, zaptim të pronës, 
njerëz që kanë borxhe të shumta, njerëz 
që merren me fajde, që shkojnë deri edhe 
në shkatërrim familjesh. 

Ka njerëz që janë vetvrarë për shkak të 
borxheve, ka njerëz që kanë lënë fëmijët 
jetim për shkak të borxheve. E për shkak 

edhe të normave të pa pranueshme, ajo 
është krejtë e refuzuar në Islam, sikurse 
normat e larta të borxhdhënies që nuk i 
pranon as logjika e njeriut dha as një fé 
në botë! Çfarë kuptimi ka kjo që t'i jepet 
dikujt një borxh dhe fillon të abuzojë 
dhe ta kthejë borxhin në një element 
skllavërues, në një element shkatërrues 
për jetën dhe për familjen!?

Ky është një krim shumë i madh që 
mendoj se çdo qeveri dhe çdo pushtet 
duhet ta ketë në vëmendje që të mos e 
lejojë, sepse kjo shkatërron ekuilibrin e 

të mirës në jetë. Pastaj, ajo çfarë shohim 
dhe dëshmojmë në këto kohë, nga 
përhapja e vrasjes nuk na gëzon, por na 
hidhëron tej mase, sepse çdo gjynah prej 
gjynaheve të mëdha që veprohet mund 
të ketë një zgjidhje. Kurse vrasja është 
pa zgjidhje. Marrja e jetës së njeriut nuk 
kthehet më!?

Një person që merret me fajde, një 
person që konsumon alkoolin, një person 
që merret me drogë, me imoralitetin 
etj., e ka një zgjidhje, e ka një moment 
pendimi, e ka një moment kthimi, ndërsa 
momenti i vrasjes është fatal, nuk ka 
më kthim pas! Personi që bën vrasje 
dhe pastaj pendohet tek Zoti, ajo është 
çështje mes tij me Zotin, por në rastin 
konkret është marrë jeta e njeriut. Për 
jetën e njeriut, peshorja e Kur’anit thotë 
që “Kush vret një njeri pa të drejtë është 
sikurse ka vra krejt njerëzimit” - (Kur'ani, 
El-Maide: 32), prandaj përhapja në 
masë e këtyre fenomeneve negative që 

në fjalorin e Islamit konsiderohen prej 
gjynaheve të mëdha, (dhe për gjynahet e 
mëdha kemi folur në një cikël ligjeratash 
para pak kohësh), janë veprime që në 
thelb meritojnë mallkimin e Zotit!

Mallkimi i Zotit do të thotë largimi i 
vepruesit të këtyre veprave nga mëshira 
e Allahut.  Prandaj ne na shqetëson kjo 
dhe apeli dhe mesazhi jonë i përhershëm 
është që njerëzit të kthehen nga Zoti, të 
kthehen nga besimi e të pendohen për 
veprat e tyre të pa pranueshme nga Zoti i 
gjithësisë, të papranueshme nga logjika 
e shëndoshtë, të papranueshme për 
shoqërinë! Të jetojë njeriu në harmoni 
me vëllaun e tij, të jetojë në harmoni 
me jetën, me veten, me familjen e me 
shoqërinë e mbi të gjitha me Zotin e 
gjithësisë.  

Ju keni dhënë mesazhe paqeje siç 
e theksuat edhe pak më përpara edhe 
me komunitetet e tjera fetare siç është 
rasti në Shkodër kundër dhunës dhe 
njëkohësisht kundër vrasjeve. Sa kanë 
ndikuar këto tek komuniteti në përgjithësi 
dhe tek institucionet shtetërore, të cilat e 
kanë për detyrë?

unë po e ndaj përgjigjen e kësaj 
pyetje në dy pjesë:

e para: tek komuniteti, falë Zotit po t'i 
referohemi vetëm predikimeve të ditës së 
xhuma, xhamitë tona janë të mbushura. 
unë nuk gaboj nëse them edhe të tej-
mbushura nga të rinjtë, të rinj të shumë 
që frekuentojnë xhamitë, shyqyr Zotit.

Po të falesh në xhaminë e Parrucës, 
pas pesë minutash të fillimit të 
ceremonisë, ti nuk ke vend të falesh 
brenda, ti do dalësh të gjesh një vend  
jashtë, po ashtu në xhaminë “Ebu beker”, 
në  xhamitë e lagjeve e kështu me rradhë.

Mesazhet që kemi dhënë mendoj se 
vetëm i kanë bërë mirë shoqërisë  dhe i 
bëjnë mirë rinisë tonë. 

Mendoj se rinia jonë islame po 
sensibilizohet dhe po thellohet për 
herë e më tepër për ta bërë për vete 
këtë moral të Islamit, për t'u dëshmuar 
si muslimanë të pjekur në shoqërinë ku 
jeton gjithsecili. 

Mos me gënjy, me e shejtëru jetën 
e tjetrit, me respektu lirinë e tij, me 
respektu besimin e kufirin e tjetrit, mos 
me sha e mos me fy besimin e tjetrit, mos 
me e prekë pronën e tjetrit, mos me cënu 
nderin e tjetrit, sikurse me qenë njeri 
dhe mysliman i pjekur. 

unë mendoj se predikimet e shpeshta 
rreth këtyre temave, tribunat fetare 
që organizojmë, mbrëmjet e shumta 
që zhvillojmë, xhumatë disa vjeçare, 
mendoj se i kanë bërë dhe po i bëjnë 

shumë mirë rinisë sonë. Tani a mundem 
me dhanë një përqindje? Kjo nuk është 
çështje përqindjesh, as çështje numrash. 
Kjo është çështje, ku ne kemi dëshirë të 
punojmë pa ndërprerje për përhapjen e 
një fryme që shkon përshtat me Kur’anin 
famëlartë dhe me traditat e hazreti 
Muhammedit (a.s.) për të garantuar, 
për të nxitur edhe për të dëshmuar në 
jetën tonë e shoqërinë tonë modelin e 
myslimanit, modelin e njeriut të pjekur, 
njeriut paqësor, njeriut të ditur, njeriut 
të ndershëm, njeriut pa hile, njeriut pa 
komplekse, njeriut pa vese!

e dyta: është ajo që ju pyetni me të 
drejtë se çfarë ndikimi kanë në raport 
me institucionet.

unë jam i bindur se edhe institucionet 
duke filluar nga presidenca, qeveria e 
poshtë, prefektura, bashkia, drejtoritë 
e kështu me rradhë, absolutisht që edhe 
ato e kanë në qendër të vëmendjes 
këtë çështje, sepse nuk mundet të jetë 
ndryshe. cilit nga drejtuesit e qytetit e të 
vendit do t'i shkonte përshtat të kishim 
këto realitete ku jemi sot? Normalisht, 
që unë mendoj dhe thirrja është edhe 
për drejtuesit e vendit për të bërë më 
tepër për zhvillimin e mendimit politik 
dhe ekonomik, për gjetjen e rrugëve më 
të mira për zhvillimin e ekonomisë, për 
ngritjen e cilësisë së jetës në vend, për 
mbylljen e shtigjeve të varfërisë, sepse 
varfëria të çon në mosbesim. 

sa më tepër që thellohet varfëria në 
një vend, aq më tepër rritet mundësia 
e këtyre fenomene që sot përhapen në 
masë. sa më tepër që ka krizë ekonomike 
aq më tepër ti do presësh këtë moçalishte 
që e dëshmojmë dhe e jetojmë sot në 
përgjithësi. 

Ka njerëz që jetojnë me pesnione 
qesharake, ka njerëz që jetojnë me 
rroga qesharake, ka njerëz që nuk kanë 
rroga fare, mundohen me njëmijë halle 
të nxjerrin kafshatën e bukës së fëmijëve 
të tyre, ka njerëz që jetojnë në mizerie. 
Këto janë mesazhe që ne i themi dhe i 
përsërisim herë pas here. Ne jemi në 
kontakt çdo ditë me njerëzit dhe mediat 

kanë qënë të pranishme me takimet 
dhe vizitat që ne bëjmë. Ka njerëz që 
jetojnë në minimumin e mundshëm të 
një ekonomie të frikshme që nuk kanë 
bukën e gojës. Në fenë islame varfëria 
është e barazvlefshme me femohimin 
Pejgamberi (a.s.) ka thënë: "Varfëria 
është e ngjashme me femohimin". 
femohimi ç’ka është? femohimi është 
zhveshja e njeriut nga virtytet, nga të 
gjitha cilësitë, nga vlerat. Përhapja e 
varfërisë sjellë edhe fenomene nga këto 
që ne shohim, që shkojnë dhe mendojnë 
se për një grusht para mund të mbjellin 
hashashin, mund të shesin drogën, 
mund të merren me këto që ne i themi 
në gjuhën e rëndomtë  veprime të ulta, 
veprime që janë të papranueshme dhe 
janë të dënueshme. 

Nga varfëria njeriu ka arritur që të 
prishë edhe familjen e tij dhe ne këto po 
i shohin herë pas here edhe në shkodër 
edhe në shqipëri, dhe kjo na dhemb. 
Përsa i përket pjesës së pushtetarëve, 
përherë kemi qenë këshillues të mirë,  
kemi nxitur që të ndërmerren masa diku 
të rrepta, diku të duhura për të kapërcyer 
këtë prag, i cili është i pa falshëm për 
këdo që drejton vendin në vitin 2019. 
Tani që ne po flasim jemi gati në gjysëm 
të vitit 2019, kemi këto realitete, kemi 
këto fenomene, kur bota e qytetëruar po 
ecën me hapa të mëdhenj, kurse ne kemi 
mbetur vite e vite pas të tjerëve…

Duke qëndruar në këtë temë që ju 
diskutuat me mjaft interes, ditët e fundit 
keni zhvilluar një takim me prefektin e 
ri të qarkut Valdrin Pjetri. Çfarë i keni 
kërkuar zotëri Myfti?

Prefekti i ri ka shfaqur dëshirë për të 
bërë një vizitë prezantimi. Absolutisht 
e kemi pritur, sepse e kemi për detyrë 
për të bashkëpunuar me institucionet 
e ndryshme, prefekturën, bashkinë, 
drejtoritë e ndryshme etj. Kjo është pjesë 
e axhendës, e punës dhe e misionit tonë. 

Prefektit i kemi uruar mbarësi dhe 
suksese në punën e tij për të mirën 
e shkodrës. Kemi diskutuar dhe për 
fenomene pak a shumë të ngjashme, 
pikërisht për këto që po flasim në 
intervistën tonë dhe i kemi thënë se 
Myftinia e shkodrës është përherë e 
gatshme të bashkëpunojë për të mirën 
e shoqërisë dhe për të qënë pjesë edhe 
për zgjidhjen e disa problematikave aty 
ku ne e kemi hapësirën e veprimit dhe 
të bashkëpunimit. 

Njëkohësisht kemi diskutuar me 
prefektin domosdoshmërinë e rritjes së 
ndërgjegjësimit të njerëzve për vlerën e 
jetës, për vlerën e mendimit, për vlerën e 
pasurisë, për vlerën e nderit në mënyrë 

Mos me gënjy, me e 
shejtëru jetën e tjetrit, me 
respektu lirinë e tij, me 
respektu besimin e kufirin 
e tjetrit, mos me sha e mos 
me fy besimin e tjetrit, mos 
me e prekë pronën e tjetrit, 
mos me cënu nderin e tjetrit, 
sikurse me qenë njeri dhe 

mysliman i pjekur. 

f.12
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KoNKursi i 9-të Me NxëNësit e 
Mejtepeve të xhaMive të shKodrës

Ditën e shtunë, më 27 prill 2019, në 
ambientet e kompleksit “Zmijani”, 
Myftinia shkodër organizoi 

aktivitetin e madh të konkursit të 9-të vjetor 
midis kurseve fetare, të cilat organizohen në 
xhamitë e shkodrës.

Aktiviteti mblodhi mbi 700 nxënës nga 40 
xhami të shkodrës dhe filloi me fjalën e hapjes 
nga drejtuesi i arsimit, teologu Arben halluni, 
i cili pasi i uroi mirëseardhjen nxënësve 
frekuentues në mejtepet e xhamive, foli për 
rëndësinë që ka kjo ditë, e cila frymëzon për 
besim, adhurim, edukatë, kulturë, respekt, 
atdhedashuri, traditë,  vëllazëri dhe harmoni 
me të gjithë.  

Aktiviteti  i konkursit të madh fetar u 
shoqërua me veprimtari sportive, zbavitëse 
si dhe lojëra animatore në ambientet e 
kompleksit.

Në fund u zhvillua ceremonia e shpalljes së 
fituesve, ku juria e përbërë nga teologët Naim 
Drijaj, Adem Pizga dhe Ervil Kuçi, vendosi në 
bazë të pikëve maksimale për çmimin e parë: 
Eda hoxha (xhamia shirq), çmimi i dytë: Anila 
Alija (xhamia rragam), dhe çmimi i tretë: 
Muhamed repaj (xhamia fshati i ri).

Ndërsa çmimi për zërin e bukur në leximin 
e Kur’anit u shpall nxënësi sulejman Milani 
(xhamia Milan).

Më pas, sektori i arsimit pranë Myftinisë 
shkodër  dha edhe 4 çmime (fletë lavdërimi) 
për nxënësit që kanë spikatur gjatë konkursit 
fetar dhe janë dalluar në procesin mësimor 
të kursit fetar: reis hasmegaj (xhamia 
ganjollë), jusra repaj (xhamia boks), Anisa 
halaj (xhamia Dragoç) dhe said braqi (xhamia 
Domen).
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IntERvIStë

që njerëzit të ndërgjegjësohen. se vetëm 
duke u kthyer nga boshti i besimit 
shoqëria mund të ecë përpara dhe mund 
të ecë e fortë. Njëkohësisht kam kërkuar 
nga prefekti atë çfarë qeveri të ndryshme 
të këtij vendi e përmendin herë pas here, 
mirëpo kanë dështuar në të, futjen e 
lëndës së mësim-besimit, edukatës fetare 
në shkollat e vendit. Ne mendojmë dhe 
themi se sa më tepër fëmijët dhe brezi 
i ri të edukohet me frymën e dashurisë 
për Zotin, me frymën e respektimit të 
tjetrit, me frymën e moralit e me frymën 
e virtyteve, aq më të pjekur do ta kemi 
rininë, e aq më larg veseve do ta shohim 
atë, e aq më tepër individë të shëndoshtë 
do të ketë shoqëria jonë!

Sipas jush ku qëndron tamam kjo 
pengesë?

unë nuk e di tamam, por duke filluar 
nga qeveritarë të ndryshëm deri te 
kryeministri aktual, premtimin e futjes 
së lëndës së mësim besimit në shkolla 
nuk e kanë mbajtur. Ajo që më intereson 
është që lënda e edukatës fetare të hyjë 
në shkolla, të jetë një lëndë fakultative, 
ashtu siç janë shkollat që kanë dy a tri 
gjuhë të huaja, me përzgjedhje. 

Ku çalon puna? Kam përshtypjen se 
nuk ka vullnet politik, një vullnet të 
mirëfilltë! shqipëria është me shumicë 
myslimane edhe përtej konfigurimit fetar, 
mendoj se qeveritë tona sa merren me të 
drejtat e disa të shthururve për disa tema 
krejtësisht qesharake që prishin edhe 
tabanin kombëtar, le të merren në thelb 
me edukatën fetare, edukatën morale, 
virtytet dhe cilësitë! Për këtë duhet të 
punojë qeveria.

Ne kërkojmë dhe këshillojmë qeverinë 
dhe institucionet që të anojnë nga e mira, 
jo nga e keqja për interesat e axhendave 
të të huajve. Ne, nëse flasim për vlerat 
tona kombëtare flasim për lartësimin e 
kombit do të përqëndrohemi tek vlerat 
jo tek antivlerat, jo tek mallkimi i Zotit 
jo tek ajo çfarë Zoti e ka dënuar. Në 
këtë kontekst unë po them se nuk ka 
një vullnet të mirë dhe institucionet e 
vendit duhet ta bëjnë mirë llogarinë, 
sepse nuk mundet të jesh përfaqësues 
i një populli dhe të punosh kundër 
interesave të këtij populli. Nuk mundet 
të jesh përfaqësuesi im dhe mos me 
respektu të drejtat legjitime dhe një të 
drejtë të shejtë që unë dhe fëmija im e 
kanë parësore. Nëse një përfaqësues i 
popullit abuzon me këtë, s’ vlen për ta 
drejtuar më atë popull!

Ndalemi paksa tek bota islame, flasim 
për masakrën e fundit të Zelandës së Re!

është një akt terrorist i dhunshëm 
dhe i dhimbshëm, i pafalshëm por që 

nxorri në pah disa realitete. Nxori në pah 
veprimin e klasës politike botërore, e 
nxori lakuriq atë!

Na tregoi se si edhe elitat e botës, 
sot punojnë me dy standarte. Pamë se 
si në mënyrë krejtësisht të çuditshme 
në vende të caktuara as nuk u përmend 
fare, nuk pat asnjë deklaratë, asnjë lloj 
sensibilizimi, asnjë dënim të këtij akti të 
dhunshëm. Pamë diku tjetër një dënim 
të një akti që nuk arrinte në gradën e 
terrorrizmit. Ça duhet të jetë më tepër 
se kaq për t'u quajtur akt  terrorist?! 
Nuk është problem tek emërtimi i 
aktit, problem është tek përhapja e një 
fryme islamofobe përherë e në rritje, 
ksenofobe përherë në rritje, në vende 
të ndryshme të perëndimit, përfshi edhe 
Evropën tonë. Ne shohim me dhimbje 
se si islamofobia po përhap tentakulat 
e saj si një errësirë që don të prishë 
qiellin e hapur në çdo vend, sidomos 
në Evropë. shohim edhe nga klasa 
politike, politikanë të ndryshëm edhe 
të vendeve fqinje që në mënyrë flagrante 
flasin kundër emigrantëve, kundër fesë 
islame. Kjo është e pafalshme, këto janë 
shenja të një fashizmi bashkëkohor, me 
të cilin ne nuk pajtohemi dhe e dënojmë 
në formë të prerë. Më vjen shumë keq që 
edhe qeveria shqiptare nuk pati asnjë 
deklaratë për të shprehur një keqardhje 
për këtë akt terrorist me përmasa 
botërore! Zelanda e re është pjesë e 
Komunuelthit, që lidhet me Evropën me 
qytetërimin tonë.!

Këtu u vranë 50 njerëz të pafajshëm, 
50 njerëz të mirë të cilët edhe agresorin e 
pritën duke i thënë: (hello brother) “Mirë 
se erdhe vëlla”; një krim monstruoz, i një 
njeriu të lig e të sëmurë. E kam thanë 
me kohë dhe vazhdoj ta them përsëri, 
për institucionet islame të vendit, për 
myslimanët e vendit, është koha për 
t'u kapur sa më shumë për fenë, me 
e dëshmu bukur e sa ma mirë, sa me 
krenari dhe sa me ligjitimitet fenë e 
tyre, mos me u step nga këto përpjekje 
që mundohen për ta zbehur ndjenjën e 
fesë në ndërgjegjen e shqiptarëve dhe 
përpiqen që në mënyra të ndryshme ta 
shuajnë këtë dritë të madhe, e cila është 
shpresë për shqipërinë, për Evropën dhe 
për njerëzimin!

 I nderuari Myfti, tashmë jemi në prag 
të atmosferës së Muajit të Madhërueshëm 
të Ramazanit, cilat janë përgatitjet që 
po bën Komuniteti Mysliman i Shkodrës 
për ta pritur sa më mirë këtë Muaj të 
Madhërueshëm?

E para nëpërmjet mikrofonit tuaj 
gjej rastin që sërisht të uroj me zemër 
krejt myslimanët e qarkut të shkodrës e 

të mbarë shqipërisë e kudo që mbërrin 
kjo intervistë, t’i uroj me zemër për këtë 
atmosferë të këtyre muajve të begatë. 
Tashmë jemi në muajin shaban dhe 
pak ditë presim hyrjen e hënës së re të 
muajit ramazan. Normalisht që ka mbi 
një muaj që Myftinia e shkodrës ka filluar 
përgatitjet në terren, me aktivitete për ta 
dëshmuar lidhjen me fenë e me mesazhet 
e fesë. Kemi bërë dhe vazhdojmë ta 
bëjmë nëpërmjet mbrëmjeve fetare dhe 
tribunave të ndryshme shkencore dhe 
fetare, që po organizohen në xhami të 
ndryshme të qytetit dhe të fshatit. Kanë 
nisur qysh me konferencën vjetore të 
imamëve, që sivjet ishte rreth temës : 
“Pozita së gruas në fenë Islame” dhe ky 
do të jetë edhe boshti kryesor i aktivitetit 
të myftinisë përgjatë krejt këtij viti, 
për të nxjerrë në pah vlerat e mëdha 
dhe mënyrën speciale se si islami e ka 
trajtuar çështjen e gruas në Kur’an dhe 
në traditën e hazreti Muhammedit (a.s.). 

Pastaj, mendoj që edhe nga takimi 
që kemi patur me imamët e qytetit dhe 
të fshatit kemi dhënë udhëzimet tona 
për të përhapur frymën e pritjes së 
ramazanit me aktivitete, me ndihma, 
me bamirësi ndaj familjeve në nevojë. 
P.sh, para pak ditësh ishim dëshmitar 
të një vepre shumë të madhe, e një 
bamirësie shumë të madhe nga vëllezërit 
në zonën e Postribës, ku falë një 
sensibilizimi në të gjitha xhamitë tona 
që kemi në Postribë, u bë e mundur që 
t’i rregullohet e t’i zbukurohet jeta një 
familjeje me probleme në fshatin rrasek, 
të ndihmohet dhe t’i rregullohet shtëpia, 
t’i jepet një shpresë dhe një dritë për 
jetën.

Në prag të muajit të madhërueshëm 
të ramazanit normalisht që Myftinia e 
shkodrës e ka krijuar një traditë shumë 
vjeçare në mënyrën se si organizon 
pritjen e ramazanit, se si e vazhdon 
aktivitetin për gjatë gjithë muajit. Kemi 
zhvilluar takime të ndryshme me partnerë 
tanë, organizata, shoqata dhe fondacione 
bamirëse brenda shqipërisë dhe jashtë 
saj për të mundësuar bashkëpunimin 
sa më të frytshëm, për t’u ndjerë 
fryma e ramazanit nëpërmjet iftareve, 
shpërndarjes së ndihmave të ndryshme, 
aktiviteteve kulturore, takimeve me 
rininë etj. Në mënyrë që ta kalojmë sa 
më mirë këtë muaj të madhërueshëm që 
mezi e presim me shumë mall e shumë 
dashni! 

Intervistoi: genc Kastrati,  
gazetar i Radio jehona

Diktoi dhe dëshifroi tekstin:  
sidita halluni (Hafizi)

f.9

bESIM

pyetjet e Krijuesit Ndaj Krijesave të tij!

KrahasiMe të gaBuara 
A është i barabartë adhurimi 

i politeistëve me adhurimin e 
myslimanëve të vërtetë? Kurrsesi! Disa 
shërbime që politeistët e Mekkes kishin 
për zakon ti bënin në muajt e haxhit 
nuk mund të konsiderohen adhurim e 
aq më tepër nuk mund të krahasohen 
me adhurimet e haxhilerëve... le të 
lexojmë:

"Vërtet mendoni se ai që u jep ujë 
haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e 
shenjtë është njësoj me atë që beson në 
Allahun dhe Ditën e fundit dhe që lufton 
në rrugën e Allahut?! Këta nuk janë të 
njëjtë para Allahut. Ai nuk i udhëzon në 
rrugë të drejtë njerëzit keqbërës." - (Et-
Teube, 19)

Në suren Muhammed bëhet një 
krahasim mes veprave të besimtarëve 
dhe veprave të politeistëve, hipokritëve 
dhe jahudinjëve.

"A është i njëjtë shpenzimi që një 
besimtar bën në rrugë të Allahut me 
shpenzimin e një politeisti? Kurrsesi!" 
- (Ali Imran, 116-117; En-Nisa, 38)

"A është e njëjtë tregtia e pastër 
me kamatën? Kështu pretendonin 
politeistët. Kur'ani e refuzoi." - (El-
bakare, 275)

A është e njëjtë martesa me tradhtinë 
bashkëshortore? Në ditët e sotme do 
dëgjoni mjaft të pamatur që do vënin 
shenjën e barazimit midis tyre. Duke 
mos u mjaftuar me kaq tashmë janë 
bërë çështje e ditës edhe diskutime 
të tjera që janë totalisht kundër me 
natyrshmërinë e njeriut.

a është i Njëjtë  
hallalli Me haraMiN? Kurrsesi! 

le të lexojmë:
"Thuaju: “Nuk barazohet e keqja me 

të mirën, edhe sikur të të habisë bollëku 
i së keqes. Prandaj kijeni frikë Allahun, 
o njerëz me intelekt, me qëllim që të 
shpëtoni”. - (El-Maide, 100)

Ashtu sikurse nuk mund të jenë të 

barabartë besimtarët e zellshëm me ata 
përtacë, besimtarët e sakrifikues me ata 
egoistë! le të lexojmë:

"Nuk janë të njëjtë ata besimtarë 
që rrinë në shtëpitë e tyre, përveç të 
paaftëve, me ata që luftojnë në rrugën 
e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre." 
- (En-Nisa, 95)

Madje edhe vlera e punëve të vetë 
besimtarëve ndryshon në bazë të nivelit 
të sakrificës dhe kohës së kryer. le të 
lexojmë:

"Nuk janë të barabartë ata që kanë 
shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores 
me ata që kanë shpenzuar dhe kanë 
luftuar më pas. Ata kanë shkallë më 
të lartë, mirëpo Allahu u premton të 
gjithëve më të mirën (xhenetin). Allahu 
e di mirë atë që bëni ju." - (El-hadid, 10)

edhe fuNdi NuK është İ Njëjtë
Njeriu është nevojtar, i zhytur 

në nevoja të pafundme. Nuk mund 
të përballojë urinë e as të durojë 
vuajtjet. Prandaj në sytë e tij as hija 
me nxehtësinë nuk janë të barabarta. 
Mendoni pak rreth njerëzve që vendosin 
të blejnë një shtëpi: A ka ndriçim? Në 
çfarë kati ndodhet? E kështu me radhë.. 
A ka sesi njeriu të mos mendojë në lidhje 
me jetën e tij, ku e si do ta kalojë atë?

"A mos mendojnë ata që bëjnë vepra 
të këqija, se Ne do t’i bëjmë të njëjtë me 
ata që kanë besuar dhe që kanë bërë 
vepra të mira, se jeta dhe vdekja e tyre 
do të jetë e njëjtë? sa keq që gjykojnë 
ata!" - (Xhathije, 21)

"Allahu i krijoi qiejt dhe Tokën me 
qëllim të plotë, në mënyrë që çdo njeri 
të jetë i shpërblyer për atë që ka punuar. 
E, askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi." - 
(Xhathije, 22)

A mund të krahasohet ai që falet 
natën, duke bërë sexhde dhe duke 
qëndruar në këmbë e që ruhet prej jetës 
tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit 
të tij (me jobesimtarin)?! "Thuaj: “A 
janë të barabartë ata që dinë dhe ata që 

nuk dinë?! Vetëm mendarët i pranojnë 
këshillat!” - (Ez-Zumer, 9)

"Ne nuk e kemi krijuar kot qiellin, 
Tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. 
Kjo është hamendja e jobesimtarëve; 
prandaj mjerë jobesimtarët kur të 
hidhen në zjarr! A t’i trajtojmë njëlloj 
ata që besojnë e bëjnë vepra të mira 
dhe turbulluesit në Tokë?! A t’i trajtojmë 
njëlloj njerëzit e devotshëm dhe njerëzit 
e mbrapshtë?!" - (sad, 27-28)

Ndërsa në këtë ajet kemi një krahasim 
edhe më të thellë, lumenjtë e xhennetit 
me ujin e valuar të xhehennemit:

ja përshkrimi i Xhenetit, që u 
premtohet të përkushtuarve (ndaj 
Allahut): "Një vend, ku ka lumenj me ujë 
të pa ndotur, lumenj qumështi me shije 
të pandryshuar, lumenj vere me shije të 
këndshme për ata që e pinë dhe lumenj 
prej mjalti të kulluar. Ata do të kenë aty 
lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të 
tyre. A mund të krahasohet ky shembull 
me Xhehenemin, ku gjynahqarët do 
të qëndrojnë përherë në zjarr dhe do 
t’u jepet ujë i valuar, që ua copëton 
zorrët?!" - (Muhammed, 15)

"si mund të jetë i njëjtë ai, që i kemi 
premtuar shpërblim të mirë, të cilin do 
ta arrijë dhe ai që i kemi dhënë kënaqësi 
në jetën e kësaj bote, ndërkohë që në 
Ditën e Kiametit, do të hidhet në zjarr?" 
- (El-Kasas, 61)

si përfuNdiM:
"Nuk janë të barabartë banorët e 

Xhehenemit dhe banorët e Xhenetit; 
banorët e Xhenetit do të jenë të fituarit." 
- (El-hashr, 20)

Allahu na bëftë prej atyre që e 
kuptojnë dhe e ndjekin të mirën, që e 
dallojnë dhe nuk e pasojnë të keqen! 
Na e shtoftë aftësinë e të kuptuarit, e 
bindjes e të dëgjuarit të drejtë!

autor: Mustafa asım KÜÇÜKaŞÇi 
(yÜZaKI, korrik 2018)

Përktheu dhe përshtati: elona sytari

“NuK BaraZohet e Keqja Me të MirëN, edhe siKur të të haBisë 
BollëKu i së Keqes. praNdaj KijeNi friKë allahuN, o NjerëZ Me 
iNteleKt, Me qëlliM që të shpëtoNi”. - (el-Maide, 100)
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Myftiu priti prefeKtiN e ri 
të shKodrës

MesaZhe shprese, 
ilahi dhe dhiKre Në xhaMiNë e rusit

Myftiu, viZitë Në seliNë  
e o.h. “el-hilal”

përKujtohet Nata e Madhe e israsë dhe MiraxhitMe rastin e përkujtimit të 
Natës së Madhe të Israsë dhe 
Miraxhit, Myftinia shkodër, 

organizoi ditën e hënë, më 1 prill 2019, 
në xhaminë e Medresesë një aktivitet 
mbi vlerën dhe madhështinë e ngjarjes 
së shënuar të Natës, ku u obligua falja e 
namazit….

Aktiviteti u përshëndet nga Myftiu i 
shkodrës, Imam Muhamed b. sytari, i cili 
uroi besimtarët me rastin e përkujtimit të 
kësaj ngjarjeje të shënuar në jetën e të 
Dërguarit të All-llahut dhe mbarë ymetit 
islam deri në kiamet.

Myftiu këshilloi të pranishmit që të 
kontrollojnë marrëdhënien e tyre me 
Zotin e gjithësisë nëpërmjet disiplinimit 
me namazin.

Aktivitetin e përshëndeti edhe Drejtori 
i Medresesë “haxhi sheh shamia”, z. 
Kujtim Dervishi, i cili theksoi se përkujtimi 
i Natës së Israsë dhe Miraxhit është një 
ngjarje e shënuar për mbarë besimtarët 
dhe përkujtimi i saj është një moment 

reflektimi dhe afrimi me Zotin e gjithësisë.

Në vijim, teologu lavdrim hamja, 
imam i xhamisë së “Dy Vajzave”, ligjëroi 
mbi vlerën dhe madhështinë e mrekullisë 
së Israsë dhe Miraxhit, bazuar në ajettet 
dhe hadithet e shumta, që lidhen me këtë 

temë.

Me këtë rast, u promovua edhe botimi 
i ri me titull: “40 hadithe për mirësinë 
e namazit”, i cili doli në qarkullim para 
pak ditësh. libri u shpërnda edhe për të 
pranishmit.

Me rastin e vizitës në shkup, ditën e martë, me 2 
prill 2019, Myftiu i shkodrës, Imam Muhamed 
b. sytari, vizitoi edhe organizatën humanitare 

“El-hilal”.
Me këtë rast, Myftiu i shkodrës u prit nga kryetari i o.h. 

“El-hilal”, z. behixhudin shehapi, me të cilin zhvilloi një 
bashkëbisedim të ngrohtë e vëllazëror.

Myftiu përsëriti falënderimet dhe mirënjohjen e tij dhe të 
Myftinisë shkodër për o.h. “El-hilal”, sidomos për kontributet 
e vyera dhe ndihmën e madhe bujare me rastin e përmbytjeve 
të mëdha të shkodrës në vitin 2010.

Myftiu theksoi se, përtej viteve, e mira dhe solidariteti i 
vëllezërve nga shkupi nuk harrohet, por mbahet mend për 
mirë!

Nga ana e tij, z. shehapi e informoi Myftiun për aktivitetin 
e gjerë të organizatës humanitare “El-hilal”, si dhe 
gatishmërinë për të bashkëpunuar në projekte me interes 
të përbashkët.

Me rastin e kësaj vizite u këmbyen edhe dhuratat simbolike, 
si shenjë e respektit dhe bashkëpunimit të mëtejshëm.

Myftiu i shKodrës Në shKup 
Me rastiN e israsë dhe Miraxhit

Myftiu viZitoi aiitC  
për ZgjeriMiN e BashKëpuNiMit

Paraditën e së enjtes, më 4 prill 
2019, Myftiu i shkodrës, Imam 
Muhamed b. sytari, i shoqëruar 

nga imami i xhamisë së “Dy Vajzave”, 
teologu lavdrim hamja, zhvilloi një vizitë 
në selinë e Institutit shqiptar të Mendimit 
dhe qytetërimit Islam (AIITc), ku 
zhvilluan një bashkëbisedim të ngrohtë 
me drejtorin e Institutit, dr. Ardian 
Muhaj dhe nëndrejtorin, z. Alban Kodra.

qëllimi i kësaj vizite ishte zgjerimi i 
bashkëpunimit në fushat me interes të 
përbashkët.

Me rastin e kësaj vizite, Myftiu uroi 
dr. Ardian Muhaj për drejtimin e AIITc, 

Ditën e mërkurë, më 3 prill 2019, 
Myftinia shkodër organizoi një 
mbrëmje fetare me temë: “Dhikri 

dhe vlerat e tij”, në xhaminë e rusit.
ligjëratat e këtij tubimi me vlerë u 

përqendruan tek mirësia dhe vlerat e 
mëdha që ka përmendja e All-llahut në 
jetë, bazuar në shumësinë e ajeteve 
kur’anore dhe haditheve të transmetuara 
nga i Dërguari i All-llahut.

Në hyrje, teologu lavdrim hamja, vuri 
theksin te rëndësia e temës së ligjëratave 
të kësaj mbrëmje, duke spikatur se pas 
vitit 1990, misionarë të shumtë që erdhën 

në vendin tonë, u përpoqën të përhapnin 
një frymë që bie ndesh me traditat dhe 
trashëgiminë shekullore islame në vendin 
tonë, sidomos ato që lidhen me botën 
shpirtërore dhe tubimet e begata të 
muslimanëve.

Aktivitetin e përshëndeti Myftiu i 
shkodrës, Imam Muhamed b. sytari, i 
cili theksoi se tema e dhikrit dhe vlerave 
të tij, është tematika më e theksuar 
në Kur’anin famëlartë dhe ftesa më e 
spikatur në librin e All-llahut!

Ai tha se njerëzit sot, kanë nevojë 
të kthehen nga Zoti dhe përmendja e 

sonte 02.04.2019 (e martë) xhamia e Çairit ishte e 
stërmbushur përplotë me besimtarë që ishin tubuar me 
rastin e tribunës fetare kushtuar përkujtimit të Israsë 

dhe Miraxhit. Tribuna në fjalë u organizua nga Xhamia e Çairit 
në koordinim me Myftininë e shkupit ku mysafir i mbrëmjes ishte 
Myftiu i shkodrës Muhamed b. sytari.

Të pranishmëve pas leximit të një pjese nga Kur’ani famëlartë 
nga hafizi i mirënjohur Xhemail ef. Nuhiu me fjalë mirëseardhëse 
iu drejtua hatibi i xhamisë sadush ef. Tahiri ndërsa fjala 
përshëndetëse i takoi Myftiut të Myftinisë së bfI – shkup Mr. 
qenan ef. Ismailit.

Xhamia e mbushur plotë me xhematë sonte ishte enkas për 
mysafirin special nga r. e shqipërisë i cili me urtësinë dhe 
këshillat mbresëlënëse përfitoi zemrat e të pranishmëve. Myftiu 
i Myftinisë së shkodrës Muhamed b. sytari pas duas së mbrëmjes 
këmbyen dhurata përkujtuese me Myftiun e shkupit Mr. qenan 
ef. Ismaili.

lusim All-llahun xh. sh. të shpërblejë të gjithë ata që 
kontribuuan, realizuan dhe prezantuan në këtë mbrëmje të dalluar.

Zyra për informim pranë Myftinisë së bFI – Shkup

vazhdueshme e Tij, me qëllim që të 
rregullohet jeta e tyre dhe të mbizotërojë 
paqja e brendshme kudo në shoqëri.

ligjërata e parë u mbajt nga teologu 
Naim Drijaj, imam i xhamisë Parrucë, i cili 
u zgjerua në ligjëratën e tij në ajetet dhe 
hadithet, që nxisin dhikrin dhe afrimin 
me All-llahun e Madhëruar, sikurse rrëfeu 
edhe ngjarje dhe ndodhi nga e shkuara 
dhe e sotmja, ku nëpërmjet shembujve 
konkretë pasuroi temën e ligjëratës.

Aktiviteti vijoi me këndimin e ilahive 
të përzgjedhura nga h. shukri Kapllan, 
që u shoqërua edhe nga xhemati, në 
një atmosferë të këndshme besimi dhe 
adhurimi.

Më pas, imami i xhamisë së lagjes 
rus, h. fejzi Zaganjori, u përqendrua 
tek vlerat që i jep dhikri i Zotit, jetës së 
njeriut, si një krijesë dualiste.

Imami i nderuar nuk la pa përmendur 
edhe realitetet e zymta nëpër të cilat 
kalon sot vendi ynë, ku përhapja e 
korrupsionit, imoralitetit, mashtrimit 
e krimit, pasigurisë dhe antivlerave, 
e marrin vendin dhe shoqërinë drejt 
shkatërrimit. Ai theksoi se kthimi nga 
dera e besimit dhe lidhja me Zotin, është 
zgjidhja dhe shpresa për të sotmen dhe 
të ardhmen.

me lutjet për mbarësi dhe 
suksese të vazhdueshme.

Ai shprehu gjithashtu 
edhe mirënjohjen dhe 
vlerësimin e veçantë për 
kontributin shumëvjeçar 
të AIITc-së nën drejtimin 
e të nderuarit, prof. as. 
dr. ramiz Zekaj, i cili 
ka dhënë një kontribut 
të çmuar për kulturën 
shqiptare dhe vlerat 
islame në vendin tonë.

Myft iu  v lerësoi 
botimet cilësore në fusha 
të ndryshme të dijes, me 
të cilat AIITc ka gjallëruar 
librotekën shqiptare dhe atë 
islame në gjuhën shqipe, në 
veçanti.

gjatë kësaj vizite, Myftiu 
vizitoi edhe ambientet e 
pasura të AIITc, sikurse uroi 
stafin për përkushtimin dhe 
punën e madhe.

Paraditën e së hënës, më 8 prill 2019, Myftiu 
i shkodrës, Imam Muhamed b. sytari, priti 
në një takim prezantimi, Prefektin e ri të 

shkodrës, z. Valdrin Pjetri.
Me rastin e kësaj vizite, Myftiu i uroi Prefektit të 

ri, suksese dhe mbarësi në detyrën e re, në shërbim 
të qytetarëve dhe interesit kombëtar.

Njëkohësisht theksoi se, shkodra është një qytet 
i bekuar nga Zoti me mirësi pa fund, me tradita të 
shkëlqyera qytetare, me një model të jetuar të 
harmonisë kombëtare dhe me një taban të fortë 
fetar, që nuk duhet lejuar të preket e të deformohet, 
të prishet e të tjetërsohet.

Nga ana e tij, Prefekti i ri e falënderoi Myftiun për 
pritjen dhe e garantoi se do punojë me krejt mundësitë 
e tij për të mirën e shkodrës dhe qytetarëve të saj. 
sikurse shprehu gatishmërinë e bashkëpunimeve për 
të mirën e projekteve me interes të përbashkët.



nr. 4 (194) - Prill, 2019 nr. 4 (194) - Prill, 201916 17

vIZItoRë - KRonIKë

Myftiu priti Një delegaCioN  
Nga MBretëria e BahrejNit

Myftiu iNspeKtoi xhaMiNë dhe qeNdrëN 
Kulturore Në oBliKë Në prag të përuriMit

vIZIta - KRonIKa

Myftiu viZitoi foNdaCioNiN “Mirësia”

Nis pastriMi i vaKëfit Në oBliKë

Ditën e enjte, më 4 prill 2019, 
Myftiu i shkodrës, Imam 
Muhamed b. sytari, i shoqëruar 

edhe nga teologu lavdrim hamja, 
zhvilloi një vizitë në selinë e fondacionit 
“Mirësia”, ku u prit nga drejtori i tij, z. 
Korab Kaja, me bashkëpunëtorë.

gjatë takimit të përzemërt dhe 
vëllazëror, Myftiu shprehu mirënjohjen 
e tij dhe të Myftinisë shkodër për 
bashkëpunimin dypalësh, si rezultat i të 
cilit, në harkun e 10 viteve të fundit, në 
shkodër janë ndërtuar disa xhami dhe 
qendra kulturore të reja, si dhe vazhdon 
puna për disa të tjera.

Myftiu vlerësoi se, detyra e 
institucioneve është gjetja e rrugëve të 
bashkëpunimit, për çështje me interes të 
përbashkët, si: ndërtimi i xhamive të reja 
me kushte bashkëkohore, zëvendësimi i 
disa prej xhamive të mëdha me projekte 
të reja të mirëstudiuara dhe të pajisura 
me qendra islame, libroteka, salla 
konferencash, mensash sociale, salla 

sporti e dyqane, që mbështesin edhe 
aktivitetin ekonomik të jetës fetare e 
kulturore.

Poashtu u vlerësua angazhimi i madh 
kundrejt një numri të madh jetimësh, 
që mbështeten në vazhdimësi, si dhe 
projektet e shumta në ndihmë ndaj 

familjeve në nevojë.
Nga ana e tij, z. Korab Kaja, falënderoi 

Myftiun për këtë vizitë, sikurse 
shprehu gatishmërinë për të vazhduar 
bashkëpunimet e dobishme në interes 
të bashkësisë islame në shkodër dhe 
vlerave që ajo rrezaton në shoqëri.

Paraditën e së hënë, më 8 prill 
2019, përfaqësues të Myftinisë 
shkodër, z. Arben halluni 

dhe z. lavdrim hamja së bashku me 
Administratorin e Njësisë Administrative 
Postribë, z. Altin shabaj të shoqëruar 
edhe me përfaqësues të grupit të punës, 
shkuan dhe panë nga afër përfundimin 
e rregullimit të plotë të shtëpisë së z. 
Dashamir Plangaj.

Kjo nismë erdhi si rezultat i 
sensibilizimit të bërë, nga Myftiu i Zonës 
shkodër, Imam Muhamed b. sytari, më 
2 shkurt 2019, i cili pasi pa nga afër 
gjendjen e mjeruar të kësaj familjeje, 

shkurtër, u arrit rregullimi dhe sistemimi 
i plotë i banesës së familjes Plangaj dhe 
sjellja e saj në kushte jetese.

Myftinia shkodër falënderon 
imamët e xhamive të Postribës dhe 
xhematin e tyre për kontributin e 
dhënë, Administratorin e Njësisë 
Administrative Postribë, z. Altin 
shabaj, z. Zamir Milani, që 
udhëhoqi grupin e punës, shoqatat 
e ndryshme, si dhe të gjithë ata 
emigrantë dhe qytetarë të tjerë, të 
cilët iu përgjigjen pozitivisht kësaj 

thirrje bamirëse.

All-llahun e Madhëruar e lusim t’ua 
shpërblejë me të mira dhe begati.

përfuNdoN rregulliMi i BaNesës  
së Z. dashaMir plaNgaj

Ditën e enjte, më 11 prill 2019, nisi pastrimi 
i vakëfit të shenjtë në fshatin oblikë. lirimi i 
vakëfit vjen pas marrëveshjes me banorët vendas, 

të cilët ishin të vetëdijshëm që vakëfi bri xhamisë duhej 
liruar, edhe për shkak të rrënojave që e kishin shëmtuar 
prej kohësh një prej segmenteve kryesore të Anës së Malit.

Myftinia shkodër e ndërmori këtë aksion, pas 
komunikimit me banorët dhe marrëveshjes për të mirën e 
xhamisë dhe komunitetit.

Mbetet që edhe një pjesë e vakëfit të zënë padrejtësisht, 
të lirohet, në mënyrë që kompleksi i ri islam i Anës së 
Malit; xhamia e re dhe qendra kulturore, të marrin frymë 
dhe të mundësohet përurimi i tyre, për të mirën e krejt 
komunitetit.

Myftinia shkodër falënderon banorët anamalas për 
bashkëpunimin dhe lutet që xhamia dhe qendra e re islame 
të mbushet me të rinj, që presin me padurim inaugurimin 
dhe vënien në funksion të tyre!

bëri thirrje për të kontribuar dhe për të 
ndihmuar rastin në fjalë.

Kështu që, brenda një periudhe të 

Paraditën e së martës, më 16 prill 2019, 
Myftiu i shkodrës, Imam Muhamed b. 
sytari, priti në një takim të përzemërt 

z. halid Muhammed Ali, Kryetar i Këshillit 
drejtues të Komisionit për Veprat e bamirësisë 
në Mbretërinë e bahrejnit, që shoqërohej nga 
shejkh Nebil Muhammed salih, Drejtor i sektorit 
të ballkanit.

gjatë takimit të përzemërt, Myftiu falënderoi 
vizitorët për kontributet e vyera të dhëna 
në shqipëri dhe veçanërisht në shkodër, ku 
përmendet ndërtimi i xhamisë së re në fshatin 
Kuç, qendra kulturore islame në Postribë, etj., 
që janë pjesë e rëndësishme e gjallërimit të 
aktivitetit islam në shkodër.

Myftiu theksoi se, sfidat e shumta me të 
cilat përballen muslimanët sot, janë një shtysë 
akoma më e madhe për ta shtuar bashkëpunimin 
dhe ndërveprimin në mesin e institucioneve 
islame kudo në botë, për të përhapur vlerat dhe 
dritën e Thirrjes Islame, si mënyra më e mirë 
për ta paraqitur këtë fé të begatë islame në 
origjinalitetin e saj.

Myftiu tha se, duhen vlerësuar 
kontributet e vëllezërve nga 
Mbretëria e bahrejnit, për gjallërimin 
e aktivitetit fetar e kulturor në 
rrafsh botëror, si dhe kontributet 
bamirëse edhe në vendin tonë.

gjatë takimit u diskutua edhe për 
mundësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm 
në fusha me interes të përbashkët.

Delegacioni nga Mbretëria e bahrejnit 
shoqërohej edhe nga z. Korab Kaja, 
drejtor i fondacionit “Mirësia”.

Myftiu i shkodrës, Imam 
Muhamed b. sytar i, 
inspektoi ditën e enjte, më 

19 prill 2019, punimet përfundimtare 
në prag të përurimit të xhamisë së re në 
oblikë, si dhe qendrës kulturore bri saj.

fillimisht, ai pa nga afër edhe 
pastrimin e një pjese të vakëfit të 
xhamisë, që u lirua këto ditë, falë 
bashkëpunimit me banorët vendas.

Myftiu tha se veprimi i këtyre 
burrave, jo vetëm që i nderon në mesin 
e krejt banorëve të Anës së Malit, por 
i bën shembull të mirë për krejt ata 
qytetarë, që kanë zaptuar në një mënyrë 
a një tjetër, vakëfet e muslimanëve!

Myftiu, i shoqëruar edhe nga stafi i 
tij, kreu edhe faljen e mesditës së parë 

Ditën e xhuma, më 19 prill 
2019, u fal e xhumaja e fundit 
në xhaminë aktuale të Kirasit, 

në prag të fillimit të punimeve për 
kompleksin e ri islam të lagjes.

Në hytben e mbajtur me këtë rast, 
Myftiu i shkodrës, Imam Muhamed b. 
sytari, theksoi se xhamia e Kirasit, ka 
shërbyer që në fillimet e rimëkëmbjes 
islame në shkodër, pas vitit 1990, si një 
djep, ku u përkund fryma e organizimit 
të bashkësisë islame të shkodrës.

Ai tha se, përtej përmasave të objektit 
të vjetër, ai ishte i mbushur me sinqeritet 
dhe dëshirë për të bërë më të mirën e 
mundshme në rrugën e rimëkëmbjes, pas 

periudhës së errët të sistemit komunist.

Ai përmendi vizitat historike të 
dijetarëve dhe thirrësve elitarë me famë 
botërore, si: shejkh Vehbi sulejman 
gavoçi, shejkh Abdulkader Arnauti, Imam 

Kiras, u MBajt hytBeja e fuNdit Në prag të filliMit të xhaMisë së re

Vehbi Ismali, etj., që ishin të parët që iu 
gjendën shkodrës muslimane në ditët e 
saj më të vështira.

Njëkohësisht, Myftiu falënderoi 
imamët e periudhës 25 vjeçare, 1994-
2019, duke filluar nga i nderuari hafiz 
sulejman Kraja, z. Xhavit sokoli, teologu 
Dritan rrahmani, teologu ylli buraniqi 
dhe imami aktual, teologu ruzhdi 
Plangaj, për angazhimet, përkushtimin 
dhe punën e tyre në shërbim të Thirrjes 
Islame.

Në hytben e tij, Myftiu prezantoi 
edhe projektin e ri të xhamisë së re, e 
cila pritet të fillojë punimet shumë shpejt 
dhe të plotësojë nevojat e komunitetit.

në xhaminë e re, të 
shtruar para dy ditësh.

Pas një inspektimi 
të punimeve, ai 
shprehu kënaqësinë e 
tij për këtë arritje të 
madhe për muslimanët 
e oblikës dhe krejt 
Anës së Malit, sikurse 
tha se, dita e përurimit 
të xhamisë dhe qendrës 
së saj do të jetë një 
bajram i shumëpritur 
për krejt besimtarët.
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KRonIKë KRonIKë

Myftiu ligjëroi MBi KuptiMet e taKvasë  
Në xhaMiNë e Krajës

Myftiu: “distaNCiM Nga përpjeKjet 
për ta lëNë veNdiN Në regres!”

Myftiu viZitoi paNairiN e shKeNCës  
të Medresisteve të shKodrës

Myftiu: “BesiMi, alterNativa  
që Kurrë s’e ZhgëNjeu NjeriuN!”

MyftiNia shKodër 
dhuroN liBra për 

BiBlioteKëN e qytetit

Ditën e diel, më 21 prill 2019, 
Myftiu i shkodrës, Imam 
Muhamed b. sytari, gjatë 

vizitës në Arqipeshkvinë e shkodrës, 
uroi arqipeshkvin Angjelo Massafra dhe 
krejt komunitetin katolik të shkodrës me 
rastin e Pashkëve katolike.

Më herët, në një postim në fb, Myftiu 
ndau me lexuesit mesazhin e kësaj dite, 
ku theksoi:

“Të xhumanë, muslimanët e mbarë 
botës përkujtuan Natën e Madhe të 
pastrimit të zemrave nga format e 
idhujtarisë, nga urrejtja e zilia, nga e keqja!

Një ditë më pas, 20 prilli, na solli në 
vëmendje përkujtimin e lindjes së begatë 
të hz. Muhammedit (a.s.), të dërguarit 
mëshirë për gjithësinë!

Edhe më pak se dy javë presim hanën 
e re të ramazanit, ardhtë me bardhësi 
e bekim!

sot, bota e krishterë feston njërën prej 
dy festave të saj më të mëdha, Pashkët.

si të thuash, muslimanë e të krishterë, 

në këto ditë jemi më të angazhuar se 
kurrë për t’u kthyer nga besimi dhe vlerat 
e tij, duke e ba lanet shejtanin me vepra 
e sjellje, me përkushtim e dashuri për 
fjalën e Zotit dhe udhëzimin e Tij.

Në qorrsokakun ku ka hyrë shoqëria 

e jonë dhe mbarë njerëzimi, vetëm të 
kthyerit me zemër e përkushtim nga 
Zoti është alternativa që asnjëherë s’e 
ka zhgënjyer njeriun në rrugëtimet e tij 
për t’u dëshmuar si mëkëmbës i Zotit në 
këtë jetë!”

Ditën e martë, më 23 prill 2019, 
me rastin e Ditës botërore 
të librit, përfaqësuesit e 

Myftinisë shkodër, teologu Arben 
halluni dhe imami i xhamisë së “Dy 
Vajzave”, z. lavdrim hamja, dhuruan 
një sasi botimesh të reja për bibliotekën 
e qytetit.

Paraditën e së mërkurës, më 24 
prill 2019, Medreseja “haxhi 
sheh shamia” në bashkëpunim 

me Medresenë “Kartall Anadolli”, 
të stambollit, organizoi panairin 
“udhëtarët e shkencës – ballkan -3-“.

Aktiviteti në fjalë që organizohet për 
të tretën herë radhazi në ballkan dhe 
për herë të parë në shkodër, erdhi edhe 
si rezultat i mbështetjes së bashkësisë 
së Diasporës Turke yTb dhe shoqatës 
“Istanbul”.

23 stendat e këtij panairi, ku u 
përfshinë më se 100 eksperimente 
në fushën e biologjisë, kimisë, 
matematikës, informatikës, fizikës, 

arkitekturës, filmit, robotikës etj. sollën 
një atmosferë sa shkencore aq edhe 
bashkëkohore duke tërhequr vëmendjen 
e vizitorëve të shumtë, veçanërisht të 
të rinjve.

Në këtë aktivitet u përfshinë 50 
nxënës ekselentë të medresesë së 
shkodrës dhe 50 nxënës të medresesë 
së Kartallit (djem dhe vajza) të drejtuar 
nga mësuesit e lëndëve shkencore.

Me këtë rast, Myftiu i shkodrës, 
Imam Muhamed b. sytari, zhvilloi një 
vizitë, për të parë nga afër panairin e 
zhvilluar nga medresistet e shkodrës.

I shoqëruar edhe nga kryetari i 
shoqatës “Istanbul”, z. ridvan seferaj 

dhe pjestarë të Këshillit të Myftinisë 
shkodër, Myftiu vizitoi disa prej 
stendave, ku këmbeu biseda dhe këshilla 
të dobishme me nxënëset përgjegjëse.

Njëkohësisht, falënderoi drejtorinë 
e Medresesë dhe shoqatën “Istanbul” 
për këtë aktivitet cilësor, që vjen si një 
fllad begatues në atmosferën e begatë 
të pritjes së Muajit ramazan.

Paraditën e së dielës, më 28 prill 
2019, Myftiu i shkodrës, Imam 
Muhamed b. sytari, i shoqëruar 

edhe nga antarët e Këshillit të Myftinisë 
shkodër, h. fejzi Zaganjori dhe teologu 
lavdrim hamja, vizitoi drejtuesit e Kishës 
ortodokse të shkodrës, duke dhënë edhe 
mesazhin e tij me rastin e kësaj dite 
festive për besimtarët ortodoksë.

gjatë bashkëbisedimit të ngrohtë me 
drejtuesit e lartë të Kishës ortodokse 
të shkodrës, At Aleksandër Petani dhe 
At Nikolla Petani, Myftiu vuri theksin 
te domosdoshmëria e ruajtjes dhe 
përhapjes së frymës së harmonisë fetare, 
që përkthehet në harmoni kombëtare dhe 
forcim të frymës së vëllazërisë në mesin 
e shqiptarëve.

gjatë vizitës u ndanë mesazhe 
me vlerë në mesin e drejtuesve të 
komuniteteve fetare të shkodrës, duke 
pasqyruar një ndër vlerat më të spikatura 
për të cilën ka nevojë njeriu i çdo kohe; 
harmonia dhe vullneti për të ecur përpara 
dorë për dore.

Në mesazhin e tij para mediave, 
ndër të tjera Myftiu tha: “Detyra dhe 

angazhimi i komuniteteve fetare është 
për të nxitur harmoninë, vëllazërinë, 
bashkëjetesën dhe bashkëpunimin në 
mesin e njerëzve.

Poashtu, nxitjen e distancimit në të 
gjitha format, nga të gjitha përpjekjet që 
bëhen për ta lënë vendin në regres dhe 
në prapambetje! Për t’u distancuar në 

të gjitha format nga të gjitha përpjekjet 
dhe propagandat që bëhen për të nxitur 
vllavrasje, urrejtje, ndasi në mesin e 
njerëzve!

Për t’u distancuar në të gjitha format 
nga krejt propagandat dhe angazhimet e 
axhendave të ndryshme që e duan vendin 
tonë të prapambetur!”

E diel, më 28 prill 2019. 
është ditë pushimi, por për 
besimtarët e lagjes Kiras është 

një ditë e përshtatshme për të vijuar 
aksionin për përgatitjen e terrenit për 
fillimin e themeleve të xhamisë së re.

Ditën e sotme, besimtarët u vizituan 
edhe nga Myftiu i shkodrës, Imam 
Muhamed b. sytari, i cili ndau gëzimin 
e tij me të pranishmit, duke theksuar 
se momenti i fillimit të punimeve për 
xhaminë e re, do të jetë fillimi i një 
realiteti të ri për lagjen Kiras dhe 
besimtarët muslimanë të shkodrës.

Myftiu theksoi se xhamia aktuale 
e ka kryer më së miri funksionin e saj 
dhe se dëmtimet e saj janë të një grade 
që detyruan angazhimin dhe lobimin 
për zëvendësimin e saj me një xhami 
të re, të pajisur edhe me ambiente të 
përshtatshme për kryerjen e aktivitetit 
fetar e kulturor për të cilët ka nevojë 
komuniteti.

Myftiu ndau këto mesazhe me 
imamin e xhamisë, teologun ruzhdi 
Plangaj dhe të pranishmit e tjerë, duke 
uruar mbarësi në këtë angazhim të 
madh e të dobishëm për lagjen Kiras 
dhe qytetin e shkodrës.

Në Kiras, Ku Kryefjala 
e ditës është xhaMia e re

Me ftesë të bashkësisë Islame 
të ostrosit në Mal të Zi dhe 
Kryeimamit Irfan Kacaj, 

Myftiu i shkodrës, Imam Muhamed b. 
sytari ligjëroi mbrëmjen e së dielës, më 
28 prill 2019 në xhaminë e Krajës.

Kjo vizitë dhe ligjërata e Myftiut vijnë 
në kuadër të bashkëpunimit në mes të 
dy myftinive, me qëllim ruajtjen dhe 
forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve 
vëllazërore në mesin e shqiptarëve.

Pas faljes së namazit të jacisë 
nën drejtimin e Myftiut të shkodrës, 
kryeimami i ostrosit mbajti një fjalë, ku 
pasi falënderoi besimtarët e pranishëm 
për pjesëmarrjen, shprehu kënaqësinë e 
tij për këtë vizitë dhe uroi që këto vizita 
të sjellin forcim të bashkëpunimit dhe 
dobitë e tyre për besimtarët.

Më pas, Myftiu i shkodrës mbajti 
një ligjëratë në atmosferën e muajit të 
begatë të ramazanit, ku foli mbi kuptimet 
e takvasë në jetën e muslimanit.

Myftiu theksoi  se takvaja 
(përkushtimi) është esenca që përftohet 
në jetën e besimtarëve pas një agjërimi 
të shëndoshë dhe të arritur.

Ai theksoi se muslimanët janë të ftuar 
ta jetojnë besimin dhe me të ta gjallërojnë 
jetën, nëpërmjet veprimeve të dalluara 

për ndershmëri, pastërti, moral, mirësi 
e vullnet për të ruajtur ekuilibrat e jetës.

Myftiu tha se feja islame është feja 
e jetës, jo e vdekjes dhe se, muslimani 
duhet të angazhohet për ta zhvilluar 
dëshmimin e fesë së tij në më të mirën 
e mënyrave, sidomos në familje, me 
farefisin, me komshinjtë dhe me tjetrin, 
kushdo qoftë ai.

gjatë ligjëratës, Myftiu iu referua 
ajeteve dhe haditheve të shumta, që 
lidhen me këtë temë të rëndësishme në 
prag të muajit të përkushtimit.

Në fund të ligjëratës, Myftiu bëri edhe 
një lutje me të pranishmit duke dëahiruar 
më të mirën për ta, fëmijët, rininë dhe 
familjet e tyre.



E martëE hënë E mërkurë E EnjtE E xhuma E shtunë E diEl

6
1

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:40 
05:29 
12:46 
16:37 
19:51 
21:28

8
3

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:37 
05:27 
12:46 
16:38 
19:53 
21:31

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:38 
05:28 
12:46 
16:38 
19:52 
21:30

7
2

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:35 
05:26 
12:46 
16:38 
19:54 
21:33

9
4

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:33 
05:25 
12:46 
16:38 
19:55 
21:34

10
5

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:32 
05:24 
12:46 
16:39 
19:56 
21:36

11
6

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:30 
05:23 
12:46 
16:39 
19:57 
21:37

12
7

27
22

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:08
05:10
12:47
16:43
20:12
21:59

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:07 
05:09 
12:47 
16:44 
20:13 
22:01

28
23

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:06 
05:09 
12:47 
16:44 
20:13 
22:02

29
24

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:05 
05:08 
12:47 
16:44 
20:14 
22:03

30
25

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:04 
05:08 
12:47 
16:45 
20:15 
22:04

31
26

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:03 
05:07 
12:47 
16:45 
20:16 
22:06

1
27

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:02 
05:07 
12:48 
16:45 
20:16 
22:07

2
28

20
15

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:18
05:15
12:46
16:41
20:05
21:50

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:16 
05:14 
12:46 
16:42 
20:06 
21:51

21
16

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:15 
05:13 
12:46 
16:42 
20:07 
21:52

22
17

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:13 
05:13 
12:46 
16:42 
20:08 
21:54

23
18

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:12 
05:12 
12:47 
16:43 
20:09 
21:55

24
19

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:11 
05:11 
12:47 
16:43 
20:10 
21:57

25
20

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:10 
05:10 
12:47 
16:43 
20:11 
21:58

26
21

13
8

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:28
05:21
12:46
16:39
19:58
21:39

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:27 
05:20 
12:46 
16:40 
19:59 
21:40

14
9

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:25 
05:19 
12:46 
16:40 
20:00 
21:42

15
10

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:23 
05:19 
12:46 
16:40 
20:01 
21:44

16
11

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:22 
05:18 
12:46 
16:41 
20:02 
21:45

17
12

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:20 
05:17 
12:46 
16:41 
20:03 
21:47

18
13

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

03:19 
05:16 
12:46 
16:41 
20:04 
21:48

19
14

3
29

4
1

31.05.2019 (e xhuma) - nata e kadrit 
 4.6.2019 (E martë) - dita E parë E Fitër Bajramit. Bajrami FalEt në orën 06:00 

Falja e sabahut në xhami bëhet 30 minuta pas imsakut (syfyrit) 
Oraret janë referuar zonës së Shkodrës

03:01
05:06
12:48
16:45
20:17
22:08

syfyri
Dielli
Dreka
Iqindija
iftari
Teravia

Fitër 
Bajrami
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Er
sh

o
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i dërguari i all-llahut (a.s) 
ka thënë: 

“ju erdhi ramazani, 
muaji i begatisë. 

ju mëshiron all-llahu 
në të, duke ju fshirë me 
mëshirën e tij gabimet 
dhe duke iu përgjigjur 
lutjeve tuaja. 

all-llahu shikon në 
adhurimin tuaj 
dhe mburret me ju  
para melekëve. 

tregoni pra, all-llahut, 
nga vetja juaj  
vetëm të mira.

i shkretë është vetëm ai, 
që s’e meriton mëshirën  
e all-llahut në këtë muaj!”

- Transmetuar nga Tabaraniu -

ramazan 1440 maj 2019

Botues: 
Myftinia shkodër

Drejtues: 
imam Muhamed sytari

Kryeredaktor:
lavdrim hamja

Tel / Fax: 
+355 (0) 224 2081

Nr. llogarie: 
100054 uBa - shkodër

MyftiNiashKoder1990
udhaislame@myftinia-shkoder.org

www.myftinia-shkoder.org

Çmimi: 50 lek


