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"Ne e ngritëm lart
famën tënde"
“All-llahu i Madhëruar i thotë nëpërmjet këtij ajeti: (Ne e ngritëm
lart famën tënde) Kudo që të përmendem, do të përmendesh me
Mua; në ezan, në ikamet, në teshehud, ditën e xhuma në minbere,
ditën e Fitrit, ditën e Kurbanit, në ditët e teshrikut, ditën e Arefatit,
tek xhemeratet, në Safa e Merva, në hytben e martesës, në lindje
e në perëndim” - (Ibn Abbasi)

Xhamia
“Ebu Bekër”
dëshmitare e një takimi të begatë ndërfetar

16 nëntor 1990

dita e shënuar e Çlirimit të Madh!

Fjala e muajit

Muslimani – njeriu i mirësisë,
i dobisë për tjetrin!

Imam Muhamed Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

Resulull-llahu (a.s.) i do të
mirën njerëzimit!

K

ur Resulull-llahu (a.s.)
urdhëron pasuesit e tij: “Më
i miri i njerëzve është më i
dobishmi i tyre për njerëzit!”, do të
thotë se, Resulull-llahu (a.s.) i do të
mirën njerëzimit! Do të thotë se, Islami
i do të mirën njerëzimit! Do të thotë se,
Islami prodhon dhe formon njerëz që
janë garanci për një jetë të mbushur
me vlera!
Kur muslimani edukohet që në
moshë të vogël për të qenë i dobishëm
për jetën dhe për tjetrin, do të thotë se
ka akoma shpresë në këtë botë!
Prandaj, sot më shumë se asnjëherë,
duhet të kapemi fort pas fesë tonë,
pas Kur’anit dhe traditave të Hz.
Muhammedit (a.s.), që na udhëzojnë
drejt më të mirës e më të drejtës! Jo të
shkojmë pas thirrjeve paradoksale të
atyre që na duan larg fesë tonë dhe që
përpiqen të na thonë se, Islami është
shkaku i të keqes! Islami nuk ka qenë
ndonjëherë shkak për të keqen, që të
jetë sot!?
Përveç hadithit të dobisë ndaj
njerëzimit, ju ftoj të lexojmë edhe dy
momente interesante nga udhëzimi i
Hz. Muhammedit (a.s.), i cili na porosit:
“Nëse është duke u bërë kijameti dhe,
në dorën e ndonjërit prej jush ka një
fidan, le ta mbjellë atë!”. Subhanallah!
Si mund të mbillet një fidan, kur
është duke u shkatërruar gjithçka?
Pra, një ymet, që është edukuar për
të bërë mirë e për të sjellur dobi edhe
në çastet e fundit të jetës mbi tokë, a
mund të pritet sherr prej individëve të
tij, që e kanë kuptuar drejtë udhëzimin
dhe shpirtin e kësaj feje?
Poashtu, Resulull-llahu (a.s.) na
porosit dhe na tregon se: “Besimi është
shtatëdhjetë e ca degë. Më e larta e tyre

2

është thënia ‘La ilahe il-lall-llah’, ndërsa
më e papërfillshmja e tyre është largimi
i diçkaje të dëmshme nga rruga!”. Pra,
edhe një ferrë të vogël e të dëmshme për
kalimtarët, nëse e heq nga rruga e tyre,
ti do të shpërblehesh për këtë veprim
tek All-llahu i Madhëruar! Subhanallah!
Tani, merrini këto tre hadithe, bëjini
së bashku dhe afrojani shoqërisë! Do
ndikojnë për ta bërë më të mirë, apo më
të keqe atë! Përse nuk mendojmë pak!
Dhe, për ta mbyllur, Resulull-llahu
(a.s.) udhëzon: “Mos e zhvlerëso asnjë
të mirë, qoftë edhe duke e takuar vëllanë
tënd me fytyrë të qeshur”!
(Nga dersi i sabahut, më 20.11.2019,
në xhaminë e Parrucës)

Muslimani – njeriu i
mirësisë, i dobisë për tjetrin!

H

adithi: “Më i miri i njerëzve
është më i dobishmi i tyre
për ta!”, buron nga tekste
të shumta kur’anore, ku muslimani
urdhërohet dhe nxitet drejt veprimit
të së mirës në jetë dhe qenies së tij i
dobishëm për tjetrin, kushdo qoftë ai!
Me fjalë të tjera, feja islame kërkon
nga pasuesit e saj, që kur të përmendet
emri musliman, menjëherë të na shkojë
ndër mend vepruesi i të mirës, njeriu i
dobishëm, i përkushtuari drejt më të
mirës në jetë!
Nga këtu, më duhet të tërheq
vëmendjen e disa të rinjve, që kanë hyrë
në xhami nga dera e gabuar, ose e kanë
lexuar fenë pa një udhëzues të urtë; të
rinj, që në emër të fesë janë të ngurtë e
të pasjellshëm me familjarët e tyre, janë
të mbyllur në shoqëri, janë arrogantë e
fyes ndaj të afërmve, që ndoshta nuk
falen e nuk janë udhëzuar plotësisht në
fé!? Askush nuk ka të drejtë të shajë e
të mallkojë dikë për diçka që nuk është
ngarkuar, as i është kërkuar prej Zotit a
të dërguarit të Tij!
Muslimani është i ftuar për ta bërë
fenë të dashur, nëpërmjet shembullit
pozitiv, fjalës së urtë, butësisë dhe
mirësjelljes, thirrjes me bindje e
argument, sidomos me familjarët e të
afërmit, edhe nëse nuk vijnë në xhami
e nuk falen, edhe nëse nuk agjërojnë e
janë të paditur në fé, për shkaqe nga
më të ndryshme! Feja nuk ka ardhur për
t’i marrë frymën njeriu, jo e kundërta,

sepse e kundërta nuk është morali ynë!
Muslimani ka të drejtën e thirrjes me
urtësi e butësi, ndërsa udhëzimi është
në dorën e All-llahut të Madhëruar!
Nuk e kemi lexuar në ndonjë
transmetim që Resulull-llahu (a.s.)
ta ketë sharë a fyer axhën e tij, Ebu
Talibin, sepse ai nuk e pranoi thirrjen
e tij, ndonëse ishte përkrahësi i tij më
i madh!
Muslimani është i dobishëm, i do
të mirën krejt krijesave të Zotit, pa
dallim në mesin e tyre, sepse udhëzimi

Muslimani është i
ftuar për ta bërë fenë
të dashur, nëpërmjet
shembullit pozitiv,
fjalës së urtë, butësisë
d h e m i r ë s j e ll j e s,
thirrjes me bindje e
argument, sidomos me
familjarët e të afërmit,
edhe nëse nuk vijnë në
xhami e nuk falen, edhe
nëse nuk agjërojnë e
janë të paditur në fé,
për shkaqe nga më të
ndryshme!
i Kur’anit dhe ai i Hz. Muhammedit
(a.s.) e merr për dore drejt të mirës dhe
veprimit të saj, me nijet të pastër për
fitimin e pëlqimit të Zotit!
Sa e sa ajete na nxisin dhe na
frymëzojnë drejt kuptimit dhe bindjes
së palëkundur se, Zoti ynë do të
mirën, vepron të mirën, nxit të mirën
dhe shpërblen për të! Prandaj, le të
kthehemi nga kjo porosi e madhe, me
të cilën Resulull-llahu (a.s.) na frymëzon
drejt botës së shembujve rrezatues të
dobisë, mirësisë dhe paqes!
(Nga dersi i sabahut, më 18.11.2019,
në xhaminë e Parrucës)
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Mesazhi i xhumasë

“Mirë se vjen
Resul i pritun, mirë se vjen
për botën mbarë!”
Tubimet e muslimanëve për të
kujtuar Lindjen e Begatë të Resulullllahut (a.s.), leximin e jetës së tij,
përshkrimin e moralit dhe mirësjelljes
së tij, janë pa dyshim tubime të begata
të dijes dhe afrimit me All-llahun e
Madhëruar, Zotin e botëve, për të cilat
njeriu shpërblehet, siç na mësojnë të
parët tanë!
Sa më shumë të shtohen këto tubime,
sa më tepër të lexohet për të Dërguarin,
sa më shumë të thellohet muslimani
në kuptimin e thelbit të Thirrjes së
Resulull-llahut (a.s.), aq më mirë e më
dobi ka për të dhe shoqërinë e tij, aq
më afër shembullit të tij jemi!
Ndërsa debati i pakuptimtë rreth
legjitimimit a jo të këtyre mexhliseve,
është paradoks i madh, në batakun e të
cilit njerëzit tërhiqen, për të eklipsuar
vëmendjen dhe rrugëtimin e tyre të
natyrshëm drejt dashnisë dhe lidhjes
së vazhdueshme me të Dërguarin e Allllahut!
Nëse Lindja e tij (a.s.) është
shoqëruar me shenja e mrekulli, që
tërheqin vëmendjen e botës drejt
madhështisë së asaj dite dhe simbolikës
së saj për botën, natyrshëm që
përkujtimi i saj, (jo si adhurim i shpikur
dhe natyrshëm ilegjitim), është një
moment reflektimi për të ripërtërirë
ndër ne besën e Resulull-llahut (a.s.),
mesazhin e tij, thirrjen e përbotshme
dhe madhështinë, me të cilën Zoti i
gjithësisë e begatoi shfaqjen e tij, si
“mëshirë e dhuruar”!
(Mesazh nga hytbeja e xhumasë, më 8
nëntor 2019, në xhaminë e Parrucës)

Lidhjet farefisnore, derë e
hapur e begatisë në jetë!

A

jetet dhe hadithet që na nxisin
drejt ruajtjes së lidhjeve
farefisnore janë të shumta.
Vlen të përmendet fakti se, pas nxitjes
drejt adhurimit të Një Zoti të vetëm
dhe mos bërjes shirk Atij, All-llahu i
Madhëruar, e ka pasuar këtë urdhëresë
me respektin ndaj prindit dhe ruajtjen
e lidhjeve farefisnore!
Madje, i Dërguari i All-llahut, Hz.
Muhammedi (a.s.) e thotë prerazi:
“Nuk do të hyjë në xhennet ai që këput
lidhjet farefisnore!”. Prandaj, ne si
muslimanë e kemi për detyrë të ruajmë
të paprekur familjen dhe farefisin; duke

nr. 11 (201) - nëntor, 2019

“Mirë se vjen Resul i pritun,
mirë se vjen për botën mbarë!”
Sa më shumë të shtohen këto tubime, sa më tepër të
lexohet për të Dërguarin, sa më shumë të thellohet muslimani
në kuptimin e thelbit të Thirrjes së Resulull-llahut (a.s.), aq
më mirë e më dobi ka për të dhe shoqërinë e tij, aq më afër
shembullit të tij jemi!
“Islami është fé e punës
dhe sakrificës,
jo e ëndrrave dhe enigmave!”
Janë të shumta ajetet kur’anore që
na nxisin drejt punës. Islami është
fé e gjallërisë, e jetës, e lodhjes dhe
përkushtimit.
Po të lexojmë me vëmendje në Librin
e All-llahut, do të gjejmë se, shumë prej
të dërguarve të Tij kishin zanate, bënin
punë dhe ishin shembull i përkushtimit
në jetë.
Hz. Ibrahimi dhe Hz. Ismaili, babë e
bir, u urdhëruan nga Zoti i botëve për
të ndërtuar Qaben e Madhnueshme.
Punuan ditë-natë për të realizuar
“shtëpinë e parë të adhurimit mbi tokë”!
Hz. Davudi, mbreti i madh dhe
njeriu i pushtetshëm, të cilit, Zoti i
gjithësisë i mundësoi përpunimin e
hekurit. Punonte në punishten e tij dhe
prodhonte mjete të ndryshme në dobi
të shoqërisë së tij!
Hz. Jusufi, ekonomisti dhe
administratori më i shquar i historisë
së njerëzimit, të cilit, Krijuesi Fuqiplotë
i dha aftësi të jashtëzakonshme në
amdinistrimin e ekonomisë së vendit
të tij, në një situatë kaotike!

“Nuk do të hyjë
në xhennet ai
që këput lidhjet
farefisnore!”.
shtuar vizitat, bamirësitë, solidaritetin,
gjendjen në raste nevojë, mbështetjen
në situata të ndryshme, angazhimin për
të ruajtur dashamirësinë dhe vullnetin
për të mos lejuar që cytjet e shejtanit të
ndërhyjnë për të prishur urat dhe lidhjet
e forta të tabanit.
Prej urtësisë së Hz. Muhammedit
(a.s.) është edhe porosia e tij se:
“Kush dëshiron që t’i zgjerohet rizku

Islami është fé e punës dhe sakrificës,
jo e ëndrrave dhe enigmave! Ëndrrat i
përkasin botës së gjumit, ndërsa ne jemi
të ftuar të zgjohemi e mos të vdesim në
gjumë!
Hz. Zekerija, zdrukthëtari i
famshëm, për zanatin e të cilit na mësoi
pejgamberi ynë (a.s.)!
Shembuj pa fund, që na frymëzojnë
drejt ndërtimit të jetës bazuar tek
aftësitë dhe puna, tek lodhja dhe
sakrifica, tek mundi dhe djersa,
mbështetur në Zotin dhe me dritën e
Tij para syve!
Prandaj, thirrja ime drejtuar të rinjve
është angazhimi për të shfrytëzuar
kohën e mundësitë, për të arritur
rezultatet më të mira në studime e
zanate, për t’a dëshmuar Islamin
nëpërmjet shembujve të përparimit
konkret me vepra e arritje, që i sjellin
dobi familjes, shoqërisë, kombit, ymetit
e mbarë njerëzimit!
(Nga hytbeja e xhumasë,
mbajtur nga Myftiu i Shkodrës,
Imam Muhamed B. Sytari,
më 22 nëntor 2019,
në xhaminë e “Dy Vajzave”)
dhe t’i shtohet jeta, le të ruajë lidhjet
farefisnore!”.
Subhanallah, Zoti i gjithësisë, teksa
sheh në zemrat tona vullnetin e mirë
për të ruajtur dashamirësinë dhe lidhjet
e shëndosha farefisnore, na e begaton
rizkun dhe jetën e paracaktuar!
Që do të thotë se, në harmoni
familjare e farefisnore, edhe pasuria,
sado që të jetë, na ka begati; edhe jeta,
sado e shkurtër që të jetë, është jetë
e gjatë e jetuar në qetësi e prehje, në
harmonin e solidaritet me njerëzit e
dashur të zemrës!
(Nga dersi i të hënës, më 25.11.2019,
pas namazit të akshamit,
në xhaminë e fshatit Kullaj)
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DIALOG ME MIKUN TIM ATEIST

Cili është mëkat i atij,
që nuk i ka mbërritur Kur’ani?

Dr. Mustafa Mahmud

M

iku ynë doktor tundi kokën..
ishte e qartë, se ai po
kërkonte në doktoraturën e
tij për ndonjë gropë apo ngërç dhe të
ma mbërthente qafën në të. Pastaj, me
qetësi, duke i renditur mirë fjalët tha:
Mirë! Cili është mendimi yt për atë njeri,
të cilit nuk i ka mbërritur Kur’ani, nuk
i ka zbritur libër dhe nuk i ka ardhur
profet, cili është mëkati i tij? Dhe, cili
është përfundimi i tij sipas jush në ditën
e llogarisë, si p.sh eskimezët në skaj të
poleve, apo indianët në pyje. Cili është
fati i tyre përpara Zotit tuaj në ditën e
kiametit?
I thashë:
Së pari, më lër të të korrigjoj të
dhënat tuaja, sepse i ndërtove pyetjet
tuaja në një prezantim të gabuar. Allahu
na ka treguar, se Ai nuk ia ka ndaluar
askujt mëshirën, Shpalljen, Fjalët dhe
ajetet e Tij.
“Nuk ka popull, që të mos ketë pasur
tërheqës të vëmendjes (lajmëtar)”. –
(Kur’ani, Fatir: 24)
“Ne kemi dërguar në çdo popull të
Dërguar”. – (Kur’ani, En-Nahl: 36)
Të Dërguarit, të cilët janë përmendur
në Kur’an, nuk janë të gjithë të Dërguarit.

Ka me mijëra të tjerë, përveç tyre, që nuk
dimë asgjë për ta. Allahu i thotë Profetit
të Tij për të Dërguarit:
“Prej tyre, ka për të cilët të kemi
treguar ty dhe prej tyre ka për të cilët nuk
të kemi treguar”. – (Kur’ani, Gafir: 78)
Allahu e inspiron çdo send, madje
edhe bletën: “Dhe, Zoti yt e inspiroi
bletën të bëjë koshere në male, në pemë
dhe në çfarë ata (njerëzit) ndërtojnë”. –
(Kur’ani, En-Nahl: 68)
Shpallja mund të jetë libër, që e sjell
Xhibrili... mund të jetë dritë, që Allahu
e vendosë në zemrën e robit... mund të
jetë çlirim në kraharor... mund të jetë
urtësi dhe mund të jetë realitet, ose
mund të jetë kuptim apo mund të jetë
frikërespekt, ndrojtje dhe përkushtim.
Nuk ka asnjeri, që zemra e tij të zbutet
e të dëgjojë me vëmendje, përveçse prej
Allahut do të marrë mirësi. Ndërsa, ata të
cilët shurdhojnë veshët e tyre (nuk duan
të dëgjojnë) dhe mbyllin zemrat, atyre
nuk u bën dobi libër, as i dërguar dhe as
mrekullitë, edhe nëse janë të shumta.
Allahu ka thënë, se Ai zgjedh me
mëshirën e Tij kë të dojë dhe se Ai nuk
pyetet se çfarë bën. Allahu, për një
urtësi të caktuar, dëshiron t’ia tërheq
vëmendjen dikujt dhe ta justifikojë dikën
tjetër, e pranon prej tyre besimin më të
dobët.
Nga ta dimë ne, ndoshta thjesht
drejtimi me frikë nga qielli i këtij
indiani primitiv, ajo ndoshta tek Allahu
është lutje dhe më shumë e pranuar se
sa namazi jonë. Megjithëse, një lexim
meditues i feve të këtyre indianëve
primitiv tregon se ata kanë pasur të

dërguar dhe shpallje qiellore, sikur
Shpalljet tona.
Në fisin Mao Moa, p.sh lexojmë se
ata besojnë në zotin, të cilin e qujanë
“Muxhaji” dhe e përshkruajnë, se ai
është një dhe i vetëm, nuk ka lindur
dhe askush nuk është i barabartë me të
dhe as i ngjashëm... dhe se ai nuk shihet
dhe nuk njihet, vetëm se prej ndikimeve
dhe veprave të tij. Se, ai është krijuesi,
furnizuesi, dhuruesi dhe mëshirëbërësi,
që shëron të sëmurët, shpëton ata që
janë në vështirësi, zbret shiun, dëgjon
lutjet... e përshkruajnë sikur vetëtima
është hanxhari i tij dhe bubullima gabimi
ndaj tij.
A, nuk është ky “Muxhaji” vetë Zoti
ynë dhe, prej nga u erdhi atyre kjo dije,
përveçse të kenë pasur në historinë e
tyre të dërguar dhe lajmëtar që ua ka
sjellë këtë gjë. Pastaj, kohët ecën dhe
si zakonisht, depërtuan legjendat dhe
devijimet, e u shpërfytyrua dëlirësia e
fesë.
Në fisin Nijam Nijam, lexojmë se ata
besojnë në një zot të vetëm, që e quajnë
“Mebuli” dhe thonë (besojnë), se çdo gjë
në pyll lëviz me vullnetin e “Mebuli-it”...
ai ua çon vetëtimat të këqijve, ndërsa
njerëzit e mirë i shpërblen me furnizim,
begati dhe siguri.
Në fisin Shiluki, ata besojnë në
një zot të vetëm, që e quajnë “Gok” e
përshkruajnë sikur ai është i fshehtë dhe
i dukshëm, se ai është në qiell dhe në
çdo vend, e ai është krijuesi i gjithçkaje.
Në fisin Denka, ata besojnë në një zot
të vetëm, që e quajnë “Nilak” dhe po të
përkthehet fjalë për fjalë do të thotë “ai

“Nuk ka popull, që të mos ketë
pasur tërheqës të vëmendjes
(lajmëtar)”. – (Kur’ani, Fatir: 24)
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i cili është në qiell”, ose “më i larti”.
Si t’i quajmë këto besime, përveçse
ato janë Islam. E, çfarë janë, përveçse
shpallje, ku në historinë e këtyre popujve
ka pasur të dërguar. Nuk ka dyshim se
feja është një.
“Ata, të cilët besuan, hebrenjtë,
të krishterët dhe sabinët, janë ata që
besojnë në Allahun, Ditën e Gjykimit dhe
punojnë vepra të mira; ata do të kenë
shpërblimin tek Zoti i tyre dhe nuk do të
kenë frikë e as dëshpërim”. – (Kur’ani,
El-Bekare: 62)
Madje, edhe sabinët, të cilët kanë
adhuruar diellin, që është një shenjë
prej shenjave të Allahut, kanë besuar në
Allahun e Vetëm, në Ditën e Gjykimit,
në ringjallje, në llogaridhënie dhe kanë
punuar vepra të mira, ata do të kenë
shpërblimin tek Zoti i tyre.
Dihet, se mëshira e Allahut është e
larmishme.
Ka të tillë që lindin të verbër, ka që
lindin me shikim të rregullt. Ka prej tyre,
që kanë jetuar në kohën e Musait dhe
kanë parë me sytë e tyre, ndërkohë që
ai çante detin me bastunin e tij. Ka të
atillë që kanë jetuar në kohën e Isait
dhe kanë parë me sytë e tyre, se si ai i
ringjall të vdekurit. Ndërsa, ne nuk dimë
prej këtyre argumenteve (shenjave),
përveçse me të dëgjuar, por nuk është
lajmi si shikimi dhe nuk është ai që sheh
sikur ai që dëgjon.
Megjithatë, besimi dhe mungesa e tij
nuk janë peng i mrekullive.
Mendjemëdhenjtë dhe kokëfortët i
shohin çuditë prej profetëve të tyre, e
fjala e tyre nuk është më tepër se sa kjo:
“magji e trilluar”.
Nuk ka dyshim, se mikut tonë doktor,
i ardhur nga Franca i kanë mbërritur të
tre librat, Teurati, Inxhili dhe Kur’ani i
ka mbërritur, por këto libra nuk i kanë
shtuar, veçse zhytje në debat. E, për t’i
shpëtuar gjithë kësaj situate, e kaloi
debatin tek një person i panjohur në
pyll, që nuk i ka zbritur libër. Pastaj, na
pyet, se si është puna e këtij njeriu, të
cilit nuk i ka mbërritur Kur’ani dhe nuk
i ka zbritur asnjë libër. Duke kërkuar me
këtë gjë për ndonjë të metë në drejtësinë
hyjnore apo i iluzionet atij, se kjo çështje
është e gjitha kot.
Ai, për këtë arsye na pyet: “Përse
është e larmishme mëshira e Allahtu?” ...
Përse Allahu dikujt ia shfaq argumentet
e Tij dhe dikush tjetër nuk i di këto
argumente, veçse me të dëgjuar.
Ne i themi, se ato ndoshta nuk janë
mëshirë, por janë mallkim. A nuk i tha
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Çdo gjë që shohim
përreth nesh, prej të
arriturave, ato janë
drejtësi, por njohja e
urtësisë së përgjithshme
dhe zbulimi i të fshehtës
nga kjo drejtësi, është
një gjë që nuk është në
kapacitetin e çdokujt.
Ndoshta, për këtë arsye
ekziston ahireti...
Allahu pasuesve të Mesisë, të cilët
kërkuan t’u zbriste tryezë nga qielli,
duke ua tërhequr vëmendjen:
“Unë do t’jua zbres për ju, e kush
mohon pas kësaj prej jush, atëherë Unë
do ta ndëshkoj me një ndëshkim, që
nuk e kam ndëshkuar askënd në botë”.
– (Kur’ani, El-Maide: 115)
Kjo, sepse me zbritjen e mrekullive,
vjen gjithmonë shtimi i ndëshkimit për
atë që mohon. Prandaj, lum ai që beson
me të dëgjuar, pa i parë mrekullitë dhe,
mjerë për ata, të cilët i panë, por nuk
besuan.
Kur’ani është në dorën tënde,
argument ndaj teje dhe paralajmërues,
e në Ditën e Llogarisë do të të bëhet
mallkim, jo mëshirë.
Mungesa e këtij argumenti të qartë
për eskimezët e poleve, ndoshta mund
të jetë tolerim, lehtësim, mëshirë dhe
falje në Ditën e Llogarisë. Ndoshta,
një vështrim i vetëm drejt qiellit, nga
ky eskimez i paditur, në një moment të
jetës së tij, tek Allahu mund të jetë e
mjaftueshme për ta pranuar si besimtar
të sinqertë.
E për sa i përket, se përse Allahu
mëshiron dikën më shumë se dikën
tjetër, kjo është një gjë, të cilën Allahu
e bazon mbi dijen e Tij të zemrave.
“Ai e diti çfarë ka në zemrat e tyre
dhe zbriti mbi ta qetësi (prehje) dhe
i shpërbleu me një fitore të afërt”. –
(Kur’ani, El-Fet’h: 18)
Dija e Allahut për ne dhe për zemrat
tona shtrihet më përpara se të ishim në
mitra, kur ishim tek Ai, shpirtra, përreth
Arshit të Tij. Prej nesh kishte nga ata,
që silleshin rreth dritës së Tij dhe prej
nesh kishte nga ata, që u larguan duke
u kënaqur me mbretërinë (e qiejve)

dhe të pavëmendshëm ndaj bukurisë së
Krijuesit të tyre.
Kështu që, merituan gradën e ulët,
që nga ajo ditë dhe u është dhënë fjala
më përpara. Kjo është thënie e njerëzve
gnostikë.
Ajo që shohim prej historisë sonë të
shkurtër në dynja, nuk është çdo gjë.
Njohja e urtësisë në çdo dhimbje dhe
në çdo privim, është një gjë që nuk di
askush, përveç i Dituri.
Ai, i cili më pyet, se përse Allahu e
krijoi thiun, thi... unë nuk zotëroj tjetër,
veçse t’i përgjigjem, se Allahu i ka
zgjedhur atij një rrobë thiu, sepse vetja
e tij është thi dhe se krijimi i tij në këtë
mënyrë është hak dhe drejtësi.
Çdo gjë që shohim përreth nesh prej
të arriturave, ato janë drejtësi, por njohja
e urtësisë së përgjithshme dhe zbulimi
i të fshehtës nga kjo drejtësi, është
një gjë që nuk është në kapacitetin e
çdokujt. Ndoshta, për këtë arsye ekziston
ahireti... dita kur do të derdhet peshorja
dhe i Gjithdituri do të na njoftojë për çdo
gjë ndaj të cilës nuk jemi pajtuar.
Megjithatë, do të të qetësoj me një
fjalë vendimtare. Allahu ka thënë në
Librin e Tij, se Ai nuk do të ndëshkojë,
përveçse ata, të cilët i ka paralajmëruar
me të dërguar.
“Ne nuk ndëshkojmë, derisa t’u
dërgojmë të dërguar”. – (Kur’ani, ElIsra: 15)
A, u qetësove dhe u çlirove?
Pastaj, më lër të të them edhe diçka,
o miku im.
Më e habitshmja e pyetjes tënde
është, se në pamje të parë të lë të
kuptosh besimin dhe dhembshurinë për
indianin e gjorë, të cilit i mungon ajo që
është në Kur’an, prej dritës, mëshirës
dhe udhëzimit, megjithëse e vërteta jote
është mohimi i Kur’anit, dritës, mëshirës
dhe udhëzimit të tij.
Pyetja jote është më afër grackës dhe
dredhisë, e në të ka një kontradiktë të
vetvetes, që është vetë “fobia” (frika).
Ti përpiqesh të ngresh argument kundër
nesh, e kjo për ty nuk ka të bëjë fare me
asnjë lloj argumenti.
A, nuk e shikon me mua, o miku im,
se aparati yt i logjikës (arsyetimit) ka
nevojë për riparim?!
(Marrë nga libri:
DIALOG ME MIKUN TIM ATEIST)
Përktheu nga arabishtja
dhe përshtati në shqip:
Lavdrim Hamja
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Intervistë

Analizë

Intervistë me Myftiun e Shkodrës, Imam Muhamed Sytarin
për "Zërin e Amerikës"
Intervistoi z. Pëllumb Sulo
për "Zërin e Amerikës"

N

ë një intervistë për Zërin e
Amerikës, Myfitiu i Shkodrës,
Imam Muhamed Sytari tha
se konfliktet ndërfetare i kanë rrënjët
tek mendjet e ngurta dhe bunkerizimi i
mendimit fetar. Ndaj, shtoi ai, që në fillim
jemi distancuar nga konfliktet fetare dhe
terrorizmi duke ju tërhequr vëmendjen
besimtarëve që të mos bien në grackat

zemrën e besimtarit ka vend për këdo.
Imam Sytari thotë se konfliktet fetare,
terrorizmi dhe paqëndrueshmëria e
shfaqur në disa vende të Botës, janë
kundërshtuar që në fillim nga prijësit
fetarë në Shqipëri pasi ato nuk kanë të
përbashkët asgjë me besimet fetare.
Terrori dhe feja janë të ndara nga
njëra-tjetra. Nëse themi se feja vjen e
pastër, e kulluar nga Zoti i Gjithësisë, si
mund të vijë nga Zoti i Gjithësisë dhuna,

“Pa pikë mëshire!”

e ngritur zërin sa ma tepër në mënyrë
që njerëzit të ndërgjegjësohen se ajo që
vjen nga Zoti është e pastër, e kulluar
dhe për këtë kemi ma së shumti nevojë.
Ajo që keqlexohet apo keqinterpretohet
dhe i faturohet besimit dhe fesë është
diçka nga e cila ne jemi të ndarë, të
distancuar dhe tërheqim vëmendjen e
njerëzve që të mos bien në grackat e
keqleximit dhe keqinterpretimit të fesë.
Bashkëjetesa

ndër fetare

e

Terrori dhe feja
janë të ndara nga
njëra-tjetra. Nëse
themi se feja vjen e
pastër, e kulluar nga
Zoti i Gjithësisë, si
mund të vijë nga Zoti
i Gjithësisë dhuna,
terrori, ekstremizmi,
dashakeqësia e njeriut
për njeriun? Kjo është
jo logjike.
e keqinterpretimit të mësimeve fetare,
Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed
Sytari, tha gjatë një interviste për Zërin
e Amerikës se, aty ku ka mendim dhe
prijës të pjekur fetarë, nuk ka vend për
konflikte fetare. Përkundrazi, shton ai,
feja dhe diversiteti fetar na shërbejnë si
vlera të shenjta në jetën e përditshme.
Sipas tij, konfliktet ndërfetare i kanë
rrënjët tek mendjet e ngurta dhe
bunkerizimi i mendimit fetar.
Konfliktet me sfond ndërfetar, që
mund të shfaqen aty-këtu, janë produkt
i leximit të mangët të fesë, janë produkt
i leximit ekstrem të fesë, janë produkt
i mendjeve të ngurta dhe bunkerizimit
të mendimit fetar. Atë që ne e shprehin
dhe tërheqim vëmendjen dita-ditës
dhe tërheqim vëmendjen e shoqërisë,
sidomos të rinjve, që të distancohen nga
bunkerizimi i mendimit fetar. Domethënë,
tek ne ka vend edhe për tjetrin, në
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terrori, ekstremizmi, dashakeqësia e
njeriut për njeriun? Kjo është jo logjike.
Për këtë ne kemi kundërshtuar që në
momentet e para, kur kemi ndëgju për
luftëra që nuk janë luftërat tona, kur
kemi dëgjuar për luftëra të padrejta dhe
zullume të mëdha që janë bërë në vende
të ndryshme të Botës dhe, ku njerëz
nga shoqëria jonë apo shoqëritë fqinje,
mund të jenë mashtruar për të shkuar
për një kauz që realisht nuk është kauza
jonë. E kemi ngritur zërin dhe kemi thënë
se feja dhe dhuna, feja dhe terrori, feja
dhe vrasja e shpresës dhe lirisë janë dy
gjëra të kundërta.
Feja, tha imam Muhamed sytari, ka
ardhur për te shenjtëruar jetën e njeriut
në këtë toke, ndaj ne vazhdojmë t’i
tërheqim vëmendjen besimtarëve që të
mos bien në grackat e keqinterpretimit
të mësimeve fetare.

shqiptarëve, e trashëguar nga të parët,
thotë imam Muhamed Sytari, është një
bekim nga Zoti dhe një përgjegjësi e
shenjtë për ta ruajtë dhe përcjellë tek
brezi i ri.
Shembulli i mirë i bashkëjetesës
ndërfetare në vendin tonë dhe shembulli
i mirë i prijësve fetarë, që përçojnë këtë
frymë të shenjtë në mesin e besimtarëve,
është një model për tu përcjellë edhe
tek shoqëritë e tjera, në vende të tjera,
ku njerëzit kanë përherë nevojë për të
këmbyer eksperiencat, për të marrë dhe
për të kuptuar se në vende dhe realitete,
ku ka një diversitet dhe një multikolor
fetar, bashkëjetesa është diçka e
mundur dhe, përkundrazi, të jetuarit në
bashkëjetesë dhe në harmoni në mesin
e besimeve është një realitet, të cilin
ne e jetojmë dhe e respektojmë dhe e
vlerësojmë si një bekim nga Zoti.

Normalisht që e kemi për detyrë me

(www.zeriamerikes.com)
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"New York Times" publikon dokumentet
ku tregohen horroret e regjimit kinez ndaj muslimanëve ujgurë

M

bi 400 faqe dokumente që
i janë dorëzuar New York
Times nga një zyrtar anonim
kinez tregojnë krimet dhe tmerrin e
luftës së regjimit kinez ndaj minoritetit
musliman.

liderët e tjerë të partisë komuniste në
pushtet që të mos i ikin përgjegjësive,
i hedhin poshtë këto pretendime. Sipas
New York Times-it, personi ka kërkuar
që të mbetet anonim.
Sipas raportit, në fillim Presidenti

sëmundjeve për të justifikuar burgosjen
dhe izolimin e tejzgjatur. “Liria do të
jetë e mundur vetëm kur ky ‘virus’ në
mendjen e tyre të çrrënjoset dhe ata
të jenë mirë mendërisht, “ thuhet në
dorëshkrim.

Xi kishte bërë thirrje për masa të rrepta
ndaj disa fjalimeve privatë të bëra nga
disa zyrtarë gjatë dhe pas një vizite në
Xinjiang në vitin 2014, disa javë pasi
militantët ujgurë kishin sulmuar një
stacion treni duke goditur dhe vrarë 31
vetë.
“Duhet të jemi të ashpër po aq sa
ata,” tha Xi, duke shtuar: “dhe nuk
duhet të tregojnë pikë mëshire.” Në
fjalimet e tij, Xi nuk kishte kërkuar në
mënyrë të drejtpërdrejtë krijimin e një
rrjeti gjigand kampesh, por i kishte
bërë thirrje partisë së tij që të përdorte
“mjetet e diktaturës” për t’u përballuar
me ekstremizmin.
Dokumente të tjera dëshmojnë se
zyrtarët kinezë kishin parë shembullin
e Mbretërisë së Bashkuar si narrativë
justifikuese të qeverisë për të vënë “të
drejtat e njeriut mbi çështjet e sigurisë”.
Por në fakt, në vend të kësaj, presidenti
Xi i nxiti zyrtarët kinezë që të mernin si
shembull disa aspekte të “Luftës kundër
Terrorizmit” të përdorura nga Shtetet e
Bashkuara pas sulmeve të 11 Shtatorit.
Në rast se do të pyetëshin pse të
afërmit e tyre nuk mund të kthehen në
shtëpi nëse thjeshtë janë duke marrë
pjesë në një trajnim, zyrtarëve u ishte
kërkuar që të përdornin gjuhën e

Po ashtu, dokumentet theksojnë
nivelin e rezistencsës së disa zyrtarëve
vendas. Në vitin 2017, ishin kryer mbi
12 mijë hetime ndaj anëtarëve të partisë
për shkelje të lidhura me “luftën kundër
separatizmit.”

Mbi
400
faqe
dokumente të siguruara
nga prestigjozja New York
Times, tregojnë se qeveria
ishte e vetëdijshme se
fushata e saj e burgosjeve
në masë do të shkatërronte
dhe ndante familje të tëra
dhe mund të nxiste reagime
të ashpra nëse merrej vesh.
Me qindra faqe dokumente të
brendshme të qeverisë kineze të dala
në dritë tregojnë se metodat që Kina
përdor për burgosjen në masë të
ujgurëve dhe minoriteteve të tjera në
Xinjiang janë me udhëzimin direkt të
liderit kinez, Xi Jinping. Aty kërkohet që
të “mos kenë pikë mëshire” në “luftën
kundër terrorizmit, ndërhyrjeve dhe
separatizmit”.
Mbi 400 faqe dokumente të siguruara
nga prestigjozja New York Times,
tregojnë se qeveria ishte e vetëdijshme
se fushata e saj e burgosjeve në masë
do të shkatërronte dhe ndante familje
të tëra dhe mund të nxiste reagime të
ashpra nëse merrej vesh.
Pekini vazhdimisht i ka mohuar
kritikat ndaj masave kundër rajonit me
shumicë muslimane, ku mbi 1 milion
ujgurë, kazakë dhe minoritete të tjera
janë dërguar në kampe ku shpesh i
nënshtrohen indokrinimit politik. Kina
ka organizuar ture nëpër kampe, të
cilat i përshkruan si “qendra vullnetare
të aftësimit profesional” që kanë për
qëllim t’i pajisin “studentët” me aftësi
pune.
Dokumentet e siguruara nga një
anëtar i establishmentit politik kinez, i
cili shpreson të parandalojë Xi-në dhe
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Në bazë të dokumenteve të
brendshme, një zyrtar kinez thas se
ishte burgosur pasi ishte përpjekur të
ngadalësonte burgosjen dhe të mbronte
zyrtarët ujgurë.
Një tjetër, i quajtur Wang Yongzhi,
përgjegjës për provincën Yarkand, u
përdor si shembull pasi ai nuk iu bind
urdhërave dhe në heshtje kishte liruar
mbi 7 mijë të burgosur. “Ai refuzoi”,
thuhet në një dokument të brendshëm
që “të ndalonte këdo që duhej ndaluar.”
Pekini nuk ka dhënë asnjë përgjigje për
këto dokumenta.
“Ata që kanë nëvojë për vëmendjen
tonë, në të shumtën e rasteve nuk janë
në gjendje ta kërkojnë atë. Dallgët
e historisë po bëhen më të mëdha. E
vërteta do të dalë në shesh një ditë.
Jam i bindur për këtë,” shkruan një
përdorues i rrjetit social kizen Weibo.
(www.observer.al)
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Besim

Çfarë është Xheneti, si është ai?
A janë të përhershëm Xheneti dhe Xhehenemi? Si përshkruhet Xheneti? Si do të jetë ai? Çfarë ka në Xhenet? Cilat janë mirësitë e tij? A
do ta shohim Allahun në Xhenet? Si fitohet Xheneti? Çfarë duhet të bëjmë për të hyrë në Xhenet? Kush do të hyjë në Xhenet? Cilat janë
ajetet dhe hadithet në lidhje me Xhenetin? Le të lexojmë më poshtë përgjigjet e këtyre pyetjeve shumë domethënëse…

ÇFARË KA NË XHENET?
Banorët e Xhenetit do shohin
edhe shumë mirësi të tjera përveç
atyre që janë bërë të ditura përmes
transmetimeve profetike.
Profeti a.s. tregon: “Allahut thotë:"Në Xhenet kam përgatitur mirësi për
besimtarët e devotshëm që syri i njeriut
nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe
mendja nuk i ka imagjinuar."
“Askush nuk di se çfarë gëzimesh
janë fshehur për ata (në jetën tjetër),
si shpërblim për punët e mira që
kanë bërë.” (Kur’ani, Es-Sexhde: 17),
(Buhariu)
Sehl bin Sadi r.a. tregon: “Një ditë
isha i pranishëm në një bisedë ku i
Dërguari i Allahut na tregoi në mënyrë
të hollësishme rreth Xhenetit. Në fund
të fjalës së tij ai u shpreh:
“Aty ka shpërblime që syri i njeriut
nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar
dhe asnjë mendje njerëzore nuk i ka
imagjinuar!”
Pastaj lexoi ajetin kuranor: “Ata
ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre
me frikë e shpresë dhe japin nga ajo që
iu kemi dhënë Ne. Askush nuk di se çfarë
gëzimesh janë fshehur për ata (në jetën
tjetër), si shpërblim për punët e mira që
kanë bërë. “(Kur’ani, Es-Sexhde: 16-17),
(Muslimi)

MIRËSIA ME E MADHE
E XHENETIT:
KËNAQËSIA E ALLAHUT
Besimtarët e devotshëm që jetën e
përkohshme të kësaj bote e shfrytëzuan
në kërkim të kënaqësisë së Krijuesit
Fuqiplotë do shpërblehen me mirësitë
e pafundme të Xhenetit. Mirësia më
e madhe e Xhenetit do jetë pikërisht
arritja e kënaqësisë hyjnore.
Në ajetin fisnik thuhet: “Thuaj (o
Muhamed!): “A doni t’ju tregoj për
gjëra më të mira se ato? Për ata që
janë të devotshëm, te Zoti i tyre do
të ketë Xhenete (kopshte), nëpër të
cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të
banojnë përgjithmonë. Aty do të kenë
bashkëshorte të pastra dhe kënaqësi
nga Allahu”. Allahu i vrojton robërit e
Vet.” (Kur’ani, Ali Imran: 15)1
Të urtët kanë thënë se: “Në këtë
ajet fjala "kopshte" ka për qëllim
mirësinë apo Xhenetin material, ndërsa
shprehja "kënaqësi nga Allahu-Ridvan"
ka për qëllim mirësinë apo Xhenetin
shpirtëror, që është edhe shkalla më e
lartë e mirësisë...
Në gradën e parë, robi është i
kënaqur nga Krijuesi i tij, ndërsa në
gradën e fundit Krjuesi është razi (i
kënaqur) nga robi i vet. Kjo e vërtetë
1. Shih. Kur’ani, El-Maide: 119.

shprehet edhe në suren Fexhr 2 ku
thuhet: “Kthehu te Zoti yt, ti i kënaqur
me Atë dhe Ai kënaqur me ty!”3
Në një ajet tjetër kuranor thuhet:
“Allahu u ka premtuar besimtarëve
dhe besimtareve kopshte, nëpër të
cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të
banojnë përgjithmonë, si dhe pallate të
mrekullueshme në Xhenetin e Adnit. Por
kënaqësia prej Allahut është shpërblimi
më i madh.124 Kjo është fitorja
madhështore.” (Kur’ani, Et-Teube: 72)
Kënaqësia e Allahut është më e
vlefshme se vetë Xheneti me gjithçka
ka në të, sepse kjo kënaqësi është
burimi i çdo mirësie dhe lumturie, i çdo
nderimi dhe lartësimi. Prandaj, kërkimi
në mënyrë të vazhdueshme i kënaqësisë
së Allahut duke e konsideruar këtë si
objektiv të jetës, është mirësia dhe
lumturia më e madhe që mund të arrijë
një besimtar.
Falënderimi i banorëve të Xhenetit
I dërguari i Allahut thotë:
Krijuesi Fuqiplotë i thërret banorët
e Xhenetit duke u thënë:
“-O banorë të Xhenetit!”
Ata përgjigjen:
“-Zoti ynë! Urdhëro! Në të bindemi
Ty me qetësi dhe lumturi!”2. Kur’ani El-Fexhr: 28.
3. Shih. Razi, Mefatihu'l-Gajb, Kur’ani, Ali
Imran: 15.

“Aty ka shpërblime që syri i njeriut nuk i ka
parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe asnjë mendje
njerëzore nuk i ka imagjinuar!”

Besim
Krijuesi i Gjithësisë pyet:
“-A jeni të kënaur?”
Ata përgjigjen:
“-Zoti ynë, e si të mos jemi të
kënaqur?!”
“-Ti na ke dhuruar kaq shumë mirësi
që nuk ja ke dhuruar asnjë prej krijesave
tjera!”
Krijuesi Fuqiplotë thotë:
“-Do t'ju dhuroj diçka edhe më të
mirë se kjo!”
Banorët e Xhenetit pyesin:
“-Çfarë mund të ketë më të mirë sesa
kjo, o Zoti ynë?!”
Pas kësaj Krijuesi Fuqiplotë shprehet:
“-Do të zbres mbi ju kënaqësinë Time.
Tanimë kurrë nuk do të zemërohem me
ju!”(Buhariu dhe Muslimi)4
Nga kjo thënie profetike vëmë re
mëshirën e thellë dhe dhembshurinë
e madhe të Krijuesit të Gjithësisë
ndaj robërve të mirë besimtarë duke
dëshiruar që ata të jetojnë në paqe
dhe mirësi të plotë. Nga ana tjetër
edhe banorët e Xhenetit duket së janë
në kërkim të kënaqësisë së Allahut duke
mos dashur që të veprojnë diçka të metë
e cila mund të bëhet shkak për humbjen
e kësaj kënaqësie. Por Krijuesi Fuqiplotë
pasi i ka furnizuar me mirësi e bekime
të pafundme robërit besimtarë, tashmë
kurorëzon këta mirësi me nderimin
dhe vlerësimin më të madh që mund të
dhurohet, kënaqësinë e Allahut.
Ky ë s h t ë n j ë n d e r i m i
papërshkrueshëm që i bëhet birit të
Ademit nga Allahu i Lartësuar si Krijuesi
i Vetëm e i Pashoq!
Ismail Hakki Bursevi tërheq
vëmendjen ndaj një gabimi të
përbashkët të njerëzve të cilët janë të
shkujdesur ndaj mirësive dhe begative
të pafundme të Krijuesit Fuqiplotë:
“I Lavdëruar qoftë Allahu që i
mundësoi dëgjimin një cope delli si
veshi, shikimin një cope dhjami si
kokërdhoku i syrit, të folurën një cope
mishi si gjuha, që i pajisi bimët me fara
e fruta, kafshët me mish e dhjamë, tokën
me pemë e lumenj dhe qiellin me yje e
dritën e tyre...
që përcaktoi natën si strehë pushimi
për njeriun,
dhe ditën si burim i pafundëm
mirësishë!
Allahu të furnizon materialisht dhe
shpirtërisht pa ndërprerje edhe pse ti
nuk e adhuron atë siç duhet thua se ka
4. Shih. Tirmidhiu, Xhenet.
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“O vëllezërit e mi!
Shtojini veprat e mira
duke përfytyruar mirësitë
e pafundme të Xhenetit që
Allahu ju ka premtuar në
Librin e Tij! Sepse çdo punë
e mirë ka një shpërblim
në Xhenet. Punoni për ta
fituar këtë shpërblim.”
një Zot tjetër ku mund të mbështetesh
dhe strehohesh. Ç'është kjo shkujdesje
dhe marramendje e pakufishme?!”5

A DO TA SHOHIM ALLAHUN
NË XHENET?
Besimtarët e devotshëm të cilët
kanë fituar kënaqësinë e Allahut do
shpërblehen me mirësinë më kulmore
dhe më të vyer që është “Ru'jetullahu”
pra shikimi i Allahut në Xhenet dhe
soditja e bukurisë së Tij.
Krijuesi Fuqiplotë thotë: Atë ditë,
disa fytyra do të shkëlqejnë dhe Zotin
e tyre do të shohin. (Kijame, 22-23) Nga
ky ajet kuptojmë së nuk mund të ketë
shpërblim më të madh dhe gëzim më të
thellë sesa kjo.
I Dërguari i Allahut ka bërë me dije
se: Kur banorët e Xhenetit do të hyjnë
në të, Allahu i Lartë do t'i pyesë:
“-A ka ndonjë mirësi tjetër që
dëshironi t'jua shtoj?”
Ata do të përgjigjen:
“-Zoti ynë! A nuk i ndriçove Ti fytyrat
tona? A ishe Ti që na shpëtove nga
Xhehenemi dhe na dhurove Xhenetin, (e
çfarë të kërkojmë ne tjetër pos kësaj)?!”
Pikërisht në këtë moment Krijuesi
Fuqiplotë do të ngrejë perden (dhe
banorët e Xhenetit do të shohin bukurinë
e Tij). Atyre nuk u është dhënë mirësi
më e madhe sesa shikimi i Zotit të tyre.
(Muslimi dhe Tirmidhiu)
Bejazid Bistami e ka përshkruar me
fjalët e mëposhtme gjendjen e atyre që
e duan Allahun Fuqiplotë:
“Janë disa robër të devotshëm
të Krijuesit Fuqiplotë që nëse do
privoheshin sado pak nga soditja e
Allahut në Xhenet, do t'i luteshin Atij
me përgjërim për t'i shpëtuar nga ky
privim siç i luten me përgjërim banorët
e zjarrit për t'i shpëtuar nga dënimi i
5. Shih. Ruhu'l-Beyan, 1/94-95, Erkam
Yayınları, Ist. 2011.

Xhehenemit.”6
Ismail Hakki Bursevi thotë: “Ne kemi
tre festa. Bajrami i parë është Bajrami
i Ramazanit (dhe Kurbanit). Kjo është
festa e shpërblimit të sakrificave dhe
përkushtimit të dëshmuar nga robi
besimtar. Bajrami i dytë është ndarja
nga kjo jetë duke dhuruar frymën e
fundit me besim. Ndërsa bajrami i
tretë dhe më i madhi në mesin e tyre
është kënaqësia e shikimit të Allahut
në Xhenet.”7

ÇFARË DUHET TË BËJMË
PËR TË FITUAR XHENETIN?
Me pak fjalë, për ta fituar Xhenetin
njeriut i duhet ta ndërtojë jetën mbi
bazën e mesazheve kuranore dhe
porosive profetike duke u përpjekur
të fitojë kënaqësinë e Allahut. Imam
Sharani thotë: “O vëllezërit e mi!
Shtojini veprat e mira duke përfytyruar
mirësitë e pafundme të Xhenetit që
Allahu ju ka premtuar në Librin e Tij!
Sepse çdo punë e mirë ka një shpërblim
në Xhenet. Punoni për ta fituar këtë
shpërblim.”8
Nga ana tjetër, robi besimtar duhet të
jetë në kërkim të shpërblimit të Xhenetit
në çdo moment të jetës së tij, ashtu
sikurse duhet të tregohet i kujdesshëm
që të mos fitojë zemërimin e Zotit duke
përfunduar në Xhehenem.
Omeri r.a. ajetin: “Ata që u kemi
dhënë Librin dhe e lexojnë ashtu siç
është shpallur, ata besojnë vërtet në
të.”9 e ka komentuar në këtë mënyrë:
Ata të cilët kur përmenden ajetet e
Xhenetit, e kërkojnë atë nga Krijuesi
Fuqiplotë, e kur përmenden ajetet e
Xhehenemit, strehohen tek Allahu nga
dënimi i tij. (Ibn Ebi Hatim, Tefsir dhe
Ali el-Muttaki, Kenz)
Allahu i Lartësaur na mbroftë të
gjithëve prej dënimit të Xhenenemit
dhe na pranoftë në Xhenetin e Tij më
të lartë! Neve, robërit e Tij të mjerë, na
bëftë prej njerëzve fatlumë, të cilët i ka
nderuar me mirësitë e pakufishme dhe
me lumturinë e soditjes së bukurisë së
Tij! Amin!
Përktheu dhe përshtati:
Elona SYTARI
(Osman Nuri Topbaş ef.,
Ebediyet Yolculuğu)
6. Ebu Nuajm, Hilje dhe Kushejri, Risale.
7. Bursevi, Ruhu'l-Beyan.
8. Imam Sharani, Ölüm Kıyamet Ahiret.
9. Kur’ani, El-Bekare: 121.
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Dijetarët e shquar të Islamit në Irak - Abdullah ibn Mes’udi
“Unë ju kam dërguar Ammar ibn Jasir si prijës, dhe Abdullah ibn Mes’udin si mësues dhe ministër. Të dy këta janë nga të
mëdhenjtë e shokëve të Muhammedit, paqja qoftë mbi të. Këta të dy janë nga njerëzit e Bedrit, prandaj dëgjojini ata! Unë e
emërova Ibn Mes’udin ministër të financave tek ju, prandaj dëgjoni dhe mësoni prej këtyre të dyve dhe ndiqni shembullin e
tyre... dhe dijeni se kur ju dërgova Abdullahun, unë ju dhashë juve përparësi, para vetes sime.” - Omer ibnul-Hattabi (r.a)

N

ë vazhdim të shkrimeve
për Republikën e Irakut,
këtë radhë do të njihemi
shkurtimisht me mësuesin e parë të
Islamit në Irak, sahabiun e shquar,
dijetarin e madh, juristin e ymetit,
Abdullah ibn Me’udin (r.a).
Me ardhjen e Islamit në Irak, kalifi
musliman, Omer ibnul-Hattab, do ta
dërgonte atje këtë dijetar të madh, që
t’u mësonte popullit të Irakut mësimet
e fesë së Allahut.
Kush ishte Abdullah ibn Mes’uud?
Abdullah ibn Mes’udi ishte i njohur
për diturinë e tij të gjerë rreth Kur’anit
dhe mësimeve të fesë.
Ai ka marrë pjesë në të dyja emigrimet
që patën bërë muslimanët, në atë në
Habashe (Etiopi) edhe në Medine, si dhe
ka marrë pjesë në betejat e Bedrit dhe
të Handekut, në besëlidhjen Ridvan, dhe
në të gjitha ngjarjet e tjera, bashkë me
të Dërguarin e Allahut (a.s).
Abdullah ibn Mes’udi është një nga
të parët që e ka pranuar Islamin. Për
këtë, ai vetë ka treguar: “Unë kam qenë
i gjashti i të gjashtëve, atëherë kur mbi
tokë nuk kishte musliman tjetër, përveç
nesh.” - (Ibn Hibban)
Sahabiu i nderuar, Abdullah ibn
Mes’udi (r.a) ka transmetuar tetëqind
e dyzet e tetë hadithe të Profetit (a.s),
prej të cilëve gjashtëdhjetë e katër i kanë
transmetuar të dy dijetarët e njohur të
hadithit të saktë, Buhariu dhe Muslimi,
ndërsa, Buhariu është veçuar me njëzet e
një hadithe të këtij sahabiu, dhe Muslimi
me tridhjetë e pesë të tillë.

10

Si hyri në Islam
Abdullah ibn Mes’ud?
Ky sahabi tregon arsyen që e shtyu
të pranonte Islamin, dhe thotë: “Unë
po kullotja delet e Ukbe ibn Ebi Muait,
ndërkohë pranë meje kaloi Profeti i
Allahut (a.s), së bashku me Ebu Bekrin.
Profeti (a.s) më tha: “Djalosh, a ke
qumësht për ne?”. Unë i thashë: “Po,
por e kam në mirëbesim.”
Profeti (a.s) më tha: “Më sill një dele
që nuk milet?”, dhe unë i solla një dele
shterpë. Ai filloi t’ia fërkonte gjirin e të
lutej, derisa qumështi nisi të zbriste.
Pastaj Ebu Bekri (r.a) solli diçka, dhe
ai e moli në të, pastaj i tha Ebu Bekrit:
“Pi!”. Ebu Bekri (r.a) piu... pastaj piu
edhe Profeti (a.s). Pastaj Profeti (a.s)
i tha gjirit të deles: “Mblidhu!” , dhe ai
u mblodh dhe u kthye siç kishte qenë
më parë.”
Ibn Mes’udi (r.a) tregon: “Pastaj unë
shkova tek Profeti (a.s) dhe i thashë: “O
i Dërguari i Allahut! Më mëso nga këtë
çfarë thua ti, ose nga ky Kur’an!”
Ai ma fërkoi kokën dhe më tha: “Ti
je një djalosh i mësuar”... Pastaj Ibn
Mes’udi vazhdon: “Unë kam marrë nga
goja e tij (e Profetit) shtatëdhjetë Sure,
gjë në të cilën nuk më afrohet asnjeri.”
- (Ibn Hibban)
Më pas, Abdullah ibn Mes’udi e
shoqëronte Profetin (a.s) gjithmonë.
Ibn Utbe tregon: Abdullah ibn Mes’udi
ka qenë “sekretari” i të Dërguarit të
Allahut (a.s) dhe ishte ai që ia përgatiste
vendin ku do të rrinte dhe sandalet që
do t’i vishte...”.

Ndikimi i Profetit (a.s)
në edukimin e ibn Mes’udit
Për shkak se Abdullah ibn Mes’udi
(r.a) e shoqëronte vazhdimisht
Profetin(a.s), ai u ndikua shumë nga
mësimet e tij, derisa Hudhejfe kishte
thënë: “Nuk njoh ndonjë njeri të jetë
më i afërt për nga sjellja, udhëzimi dhe
natyra e Profetit (a.s), sesa Ibn Ummi
Abd (d.m.th, Abdullah ibn Mes’udi)”.
***
Abdullah ibn Mes’udi tregon se një
herë, Profeti (a.s) i kishte thënë: “Më
lexo diçka nga Kur’ani!”
Abdullahi i kishte thënë: “Të lexoj
për ty, ndërkohë që ty të është zbritur?!”
Profeti i kishte thënë: “Kam dëshirë
ta dëgjoj nga të tjerët”.
Kështu që unë, - thotë Abdullahu (r.a),
- lexova Suren En-Nisa, derisa arrita tek
ajeti që thotë: “Si do të jetë puna kur
të sjellim dëshmitar prej çdo populli, e
të sjellim ty si dëshmitar ndaj këtyre?!”
- (Kur’ani, En-Nisa: 41)
Në këtë pikë, Profeti (a.s) i kishte
thënë: “Mjaft!” Dhe, Abdullahu kishte
parë se nga sytë e Profetit (a.s) po
rridhnin lotë!” - (Buhariu)
Në një rast tjetër, Abdullah ibn
Mes’udi (r.a) tregon: “Unë isha i fshehur
nën perden e Qabes, kur erdhën tre
persona: Një thekafij dhe dy miqtë e tij
kurejshit. Ata e kishin barkun të madh
dhe trurin të vogël! Ata folën diçka që
nuk e mora vesh, pastaj, njëri prej tyre
tha: A mendoni se Zoti i dëgjon këto që
themi?
Tjetri i tha: “Nëse i ngremë zërat, Ai e
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dëgjon çfarë themi, e nëse nuk i ngremë
zërat, nuk na dëgjon.”
Ndërsa i treti tha: “Nëse Ai dëgjon
nëse flasim më zë të lartë, atëherë na
dëgjon edhe nëse flasim më zë të ulët.”
Pastaj Abdullahu tregon: “Unë
ia përmenda këtë Profetit (a.s) dhe
Allahu zbriti ajetin: “Ju nuk fshiheshit
e nuk ruheshit, që kundër jush të mos
dëshmonin veshët, sytë ose lëkurat
tuaja, dhe mendonit se Allahu nuk i di
shumë nga ato që ju i bëni. E ky mendim
që ju e keni pasur për Zotin tuaj, ju
shkatërroi, dhe u bëtë të humbur” (Ajetet janë nga Sureja Fussilet: 2223; ky rast transmetohet në Sahih Ibn
Hibban)
Pozita që ibn Mes’udi
gëzonte tek Profeti (a.s)
Ibn Mes’udi gëzonte një status të
shkëlqyer tek Profeti (a.s). Prandaj,
ai kishte thënë për Abdullahun: “Nëse
unë do të emëroja ndokënd si prijës të
popullit tim, pa u konsultuar me ta, do të
emëroja në krye të tyre Ibn Ummi Abdin
(Abdullah ibn Mes’udin).” - (Tirmidhiu)
Në Musned të imam Ahmedit
transmetohet se Aliu (r.a) kishte thënë:
“Profeti (a.s) e urdhëroi Ibn Mes’udin
të ngjitej në një pemë, dhe t’i sillte
ndonjë fryt prej saj. Shokët e tij po
shikonin Abdullah ibn Mes’udin ndërsa
ngjitej në pemë, dhe qeshën për këmbët
e tij të holla. I Dërguari i Allahut (a.s)
kishte thënë: Për çfarë qeshni! Këmba
e Abdullahut do të peshojë më rëndë në
kandar, në Ditën e Kiametit, sesa mali
Uhud.”
Omer ibnul-Hattabi
e emëroi Ibn Mes’udin në Kufe
Ibn Mes’udi (r.a) ishte emëruar nga
Omer ibnul-Hattabi si gjykatës dhe
ministër i financave në Kufe, detyra të
cilat i pati edhe në fillimin e periudhës
së kalifatit të Othmanit (r.a). Kur Omeri e
dërgoi së pari në Kufe, u dërgoi një letër
banorëve të Kufes, ku u thoshte: “Unë ju
kam dërguar Ammar ibn Jasir si prijës,
dhe Abdullah ibn Mes’udin si mësues
dhe ministër. Të dy këta janë nga të
mëdhenjtë e shokëve të Muhammedit
(a.s). Këta të dy janë nga njerëzit e Bedrit,
prandaj dëgjojini ata! Unë e emërova Ibn
Mes’udin ministër të financave tek ju,
prandaj dëgjoni dhe mësoni prej këtyre
të dyve dhe ndiqni shembullin e tyre,
dhe dijeni se kur ju dërgova Abdullahun,
unë ju dhashë përparësi, para vetes
sime.” - (Hakimi në Mustedrek)
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Ibn Mes’udi gëzonte
një status të shkëlqyer
tek Profeti (a.s). Prandaj,
ai kishte thënë për
Abdullahun: “Nëse unë
do të emëroja ndokënd si
prijës të popullit tim, pa
u konsultuar me ta, do të
emëroja në krye të tyre
Ibn Ummi Abdin (Abdullah
ibn Mes’udin).”
Prej këshillave
të Ibn Mes’udit
Abdullah ibn Mes’uud ka thënë: “Kush
dëshiron ta takojë Allahun nesër, duke
qenë musliman, le t’i kryejë këto (pesë)
namaze, atje ku ato thirren! Zoti ia ka
mësuar dhe ia ka bërë ligj Profetit (a.s)
rrugët e udhëzimit, dhe këto namaze janë
nga rrugët e udhëzimit. Nëse ju faleni
nëpër shtëpitë tuaja, ashtu siç falet i
prapambeturi në shtëpinë e tij, kështu
ju do ta linit sunetin e të Dërguarit tuaj.
E, nëse do ta lini sunetin e Profetit tuaj,
ju do të humbisni.
Secili burrë që merr abdes dhe
pastrohet mirë e bukur, pastaj mësyn
ndonjërën prej xhamive, Allahu ia
shkruan një të mirë për çdo hap që e
hedh drejt saj; për çdo hap që bën, e
ngre lart nga një gradë, dhe i heq një të
keqe. Në kohën tonë, askush nuk mbetej
prapa e të falej në shtëpi, përveç ndonjë
hipokriti, të cilin e njihnin të gjithë për
hipokrizinë e tij. Asokohe, ndonjëri prej
nesh vinte në xhami duke u mbajtur mes
dy burrave, vetëm që të falej në rresht
me të tjerët.” - (Muslimi)
Kur Abdullah ibn Mes’udit i kishte
ardhur vdekja, ai e kishte thirrur të birin
dhe i kishte thënë: “O Abdurrahman, i
biri i Abdullah ibn Mes’udit! Unë po të
lë porosi pesë gjëra dhe mbaji mend
prej meje: Mos shpreso tek njerëzit
dhe ta dish se kjo gjë është një pasuri
e virtytshme! Mos kërko nga njerëzit që
të t’i plotësojnë nevojat e tua, sepse kjo
gjë është një varfëri e shpejtë! Lëri gjërat
për të cilat kërkohet falje, dhe mos i bëj!
Nëse ke mundësi që çdo ditë që vjen, të
të gjejë më të mirë sesa ishe dje, bëje!
Dhe kur e fal një namaz, falu sikur je
duke dhënë lamtumirën, sikur nuk do të
falësh më namaz pas tij.” - (Hameletul
Kur’an mines Sahabetil-Kiram)

ibn Mes’udi dhe Kurani
Abdullah ibn Mes’udi (r.a) kishte
një zë të mirë kur lexonte Kur’an. Pas
të Dërguarit të Allahut (a.s), ai ka qenë
i pari që ka lexuar Kur’an haptazi në
Mekë; ai zotëronte njohuri të mira rreth
Kur’anit dhe interpretimit të tij.
Mesruku (r.a) tregon se Abdullahu
(r.a) kishte thënë: “Për Allahun, që nuk
ka Zot tjetër përveç Tij, s’ka sure që
është zbritur nga Libri i Zotit, që unë të
mos di se ku është zbritur, dhe s’ka ajet
që është zbritur në Librin e Zotit, që unë
të mos e di se për çfarë është zbritur.
Nëse do të dija ndokënd që është më i
ditur se unë në lidhje me Librin e Zotit,
dhe të mund të shkohej atje me deve,
unë do ta merrja rrugën për të shkuar
tek ai njeri.” - (Buhariu)
Profeti (a.s) kaloi një herë pranë Ibn
Mes’udit, ndërsa ky ishte duke e lexuar
Kur’anin shkronjë-shkronjë, dhe Profeti
kishte thënë: “Kush dëshiron ta lexojë
Kur’anin, të freskët, siç është zbritur, le
ta lexojë siç e lexon Ibn Ummu Abd.” (Musnedi i Imam Ahmedit)
Abdullah ibn Mes’udi ishte përmendur
në prani të sahabiut të shquar Abdullah
ibn Amër, dhe ky kishte thënë: Atë njeri
unë akoma vazhdoj ta dua, qëkur kam
dëgjuar nga i Dërguari i Allahut (a.s)
të thotë: “Merreni Kur’anin nga katër
persona: Nga Abdullah ibn Mes’udi
(dhe filloi me të), Salim, shërbyesi i Ebu
Hudhejfes, Ubej ibn Ka’ab dhe Muadh ibn
Xhebel.” - (Buhariu)
***
Në vitet e fundit të jetës së tij,
Abdullah ibn Mes’udi (r.a) erdhi në
Medinen e Profetit(a.s). Ai ndërroi
jetë në vitin tridhjetë e dy të hixhretit,
në moshën gjashtëdhjetë e dy apo
gjashtëdhjetë e tri vjeçare, dhe u varros
në varrezën e njohur të Medinës, në
Bakia.
Në namazin e xhenazes së tij, përveç
të tjerëve, morën pjesë edhe sahabet e
shquar si Othman ibn Affan dhe Zubejr
ibnul-Avam. - (Tarih Bagdad)
***
Abdullah ibn Mes’ud do të ishte
mësuesi i parë i Islamit në Irak
dhe paraardhësi i njërit prej katër
medhhebeve-shkollave më të mëdha
fetare në botën islame, medhhebit
Hanefi.
Përgatiti:
Msc. Arta Ujkaj, teologe
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Aktivitete - Lajme

Myftiu priti drejtorin e Fondacionit
“Mirënjohja”

Myftiu takoi imamët
në atmosferën
e Mevludit Sherifë

P

P

araditën e së enjtes, më 31
tetor 2019, Myftiu i Shkodrës,
Imam Muhamed B. Sytari, priti
në një takim të përzemërt drejtorin e
Fondacionit “Mirënjohja”, z. Samed
Shehu, që shoqërohej edhe nga ing.
Khalid El-Ensari nga Kuvajti, përfaqësues
i donatorit për ndërtimin e xhamisë së
madhe në lagjen Kiras.

Pas vizitës zyrtare, vizitorët e
nderuar, të shoqëruar edhe nga Myftiu
dhe stafi i tij, zhvilluan një inspektim të
detajuar, për të parë nga afër nivelin e
punimeve që po zhvillohen për ndërtimin
e kompleksit të ri islam në lagjen Kiras,
që do të jetë një qendër e rëndësishme
e aktivitetit të Myftinisë Shkodër, si dhe
një pikë referimi për Kirasin, lagjen e
madhe muslimane të Shkodrës.

Përkujtohet Lindja e Hz. Muhammedit (a.s.)
dhe Mesazhi i tij

D

itën e enjte, më 7 nëntor 2019,
ashtu siç ishte lajmëruar,
Myftinia Shkodër organizoi
në xhaminë e Medresesë aktivitetin
tradicional me rastin e përkujtimit të
Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s.) dhe
Mesazhit dhe Dërgesës së tij, si mëshirë
për të gjitha krijesat.
Aktiviteti nisi me leximin e një pjese
kur’anore nga medresisti Alen Bala, që
u pasua nga fjala e hyrjes, mbajtur nga
teologu Lavdrim Hamja.
Gjatë saj, imami i nderuar i xhamisë
së “Dy Vajzave” vuri theksin te rëndësia
e tubimeve, në të cilat përkujtohet emri
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dhe mesazhi i Hz. Muhammedit (a.s.),
shembulli më i përkryer për këdo që
dëshiron të udhëzohet drejt Zotit dhe
dritës së Tij.
Aktiviteti u përshëndet edhe nga
drejtori i Medresesë “Haxhi Sheh
Shamia”, z. Kujtim Dervishi, i cili
theksoi se përkujtimi i kësaj ngjarjeje
të madhe dhe kësaj dite të shënuar,
mbetet përherë një stacion që na fton të
rikthehemi tek modeli i papërsëritshëm
i Hz. Muhammedit (a.s), si i dërguari i
fundit dhe vula e krejt dërgesave dhe
shpalljeve të mëparshme hyjnore.
Më pas, ligjëroi Myftiu i Zonës

araditën e së mërkurës, më 6
nëntor 2019, Myftiu i Shkodrës,
Imam Muhamed B. Sytari, takoi
imamët e Shkodrës në mbledhjen e tyre
të radhës, që përkon edhe me atmosferën
e muajit Rebiul-evvel, në të cilin mbarë
bota islame e përkujton ditën e Lindjes
së Begatë të Mëshirës së dhuruar për
gjithësinë, Hz. Muhammedin (a.s.).
Gjatë takimit u dhanë disa udhëzime,
që lidhen me aktivitetin dhe gjallërimin
e xhamisë, sidomos më kohët e sfidave
të mëdha, shërimi i të cilave gjendet i
garantuar në fjalët dhe shembullin e Hz.
Muhammedit (a.s.).
Myftiu udhëzoi që hytbeja e xhumasë
së datës 8 nëntor 2019 të jetë unike
në të gjitha xhamitë e Shkodrës,
kushtuar shembullit të përsosur të Hz.
Muhammedit (a.s.) dhe dërgesës së tij
mëshirë për botët.
U diskutua edhe aktiviteti i xhamive
në fshat, rrugët për afrimin e mëtejshëm
të rinisë dhe shtimin e takimeve me dobi
për brezin e ri.
U lajmërua edhe fillimi i ciklit 9
javor të hytbeve që do të mbahen nga
H. Bashkim Bajraktari, në disa xhami të
qytetit dhe fshatit, sipas një programi të
përgatitur nga Myftinia Shkodër.
Shkodër, Imam Muhamed B. Sytari. Në
krye të herës, ai u ndal për të bërë një
falënderim publik për lajmin e gëzueshëm
dhe arritjes së shënuar të medresistëve
dhe medresisteve të Shkodrës, të cilët u
kthyen me 4 çmime të larta nga Konkursi
Ballkanik i Kur’anit Famëlartë, që u mbajt
para pak ditësh në Prishtinë.
Më pas, në ligjëratën e tij, Myftiu
hodhi dritë mbi disa mirësi dhe bekime,
me të cilat i Dërguari i All-llahut,
Hz. Muhammedi (a.s.) ndërtoi vlera
dhe përhapi dritë besimi për mbarë
njerëzimin.
Myftiu tha se, shembulli i Hz.
Muhammedit (a.s.) na bën të ndjehemi
krenar, të jetojmë me kokën lart dhe ta
dëshmojmë madhështinë e Islamit, kudo
e me këdo!
Ai ftoi të pranishmit, që këtë Dritë
të pashuar, ta marrin dhe ta përhapin
gjithandej, duke qenë të bindur se po
i bëjnë shërbimin më të mirë vetes,
familjes, kombit e njerëzimit!
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Lajme

U fal e xhumaja përkujtimore e 16 nëntorit në xhaminë e Plumbit

D

itën e xhuma, më 15 nëntor
2019, në përkujtim të 29
vjetorit të rihapjes së xhamisë
së Plumbit dhe sjelljes në vëmendje të
ditës së paharruar të 16 nëntorit 1990,
Myftinia Shkodër organizoi faljen e
xhumasë përkujtimore të kësaj dite në
xhaminë e Plumbit.
Besimtarë të shumtë kishin ardhur për
të falur xhumanë e kësaj jave në xhaminë
e Plumbit, si për të dëshmuar mirësinë
dhe bekimet e asaj dite të paharruar për
memorien tonë kombëtare.
Hytbeja e kësaj xhumaje u mbajt nga
Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B.
Sytari, i cili u përqendrua tek mesazhet
e kësaj ngjarjeje dhe rëndësinë që
ka përkujtimi i datave të shënuara të
historisë sonë kombëtare.
Myftiu e cilësoi ditën e 16 nëntorit
1990, si ditë e Çlirimit të Madh të
popullit shqiptar nga terrori komunist
dhe përpjekja e dëshpëruar për të fshirë
besimin nga zemrat dhe jeta e njerëzve.
Myftiu vlerësoi frymën e atyre
ditëve, ku i madh dhe i vogël ishin aty,
për të mundësuar dëshmimin e thirrjes

së shpirtit të liruar nga prangat dhe
vargonjtë e periudhës më të errët të
historisë sonë kombëtare.
Njëkohësisht Myftiu tha se, ka shumë
rëndësi të pyesim se ku jemi sot, kur
akoma nuk janë liruar vakëfet, sikurse ka
një neglizhencë të theksuar institucionale
për zgjidhjen e çështjes së pronave të
muslimanëve shqiptarë. Po ashtu tha se,
akoma sot, lënda e edukatës fetare nuk
ka hyrë në kurrikulat e arsimit shqiptar,
përtej demagogjisë së qeverisë. Po
ashtu përmendi mosvlerësimin e duhur
të objekteve të trashëgimisë islame, të

cilat janë nëpërkëmbur, njësoj si xhamia
e Plumbit, a edhe më keq.
Myftiu tha se, akoma sot nuk ka një
ligj kundër diskriminimit për shkak të
besimit, kundër islamofobisë dhe nxitjes
së urrejtjes ndërfetare, sikurse theksoi
se laicizmit selektiv i ndjehet era e keqe
prej kilometra larg!
Ai kërkoi që besimtarët të luten
për shpirtin e Hafiz Sabri Koçit dhe
bashkëpunëtorëve të tij, sikurse tha se
shoqëria duhet të ngrihet për të mos e
pranuar zullumin, korrupsionin dhe të
keqen, që përhapet kudo dita-ditës!

Promovohet numri 200 i gazetës “Udha Islame”

P

asditen e së xhumasë, më 15
nëntor 2019, në kuadër të
përkujtimit të 16 nëntorit 1990,
Myftinia Shkodër organizoi promovimin
e numrit 200 të gazetës “Udha Islame”,
në formën e një ekspozite me fotot e 200
numrave të kësaj gazete.
Aktivitetin e hapi teologu Arben
Halluni, kryeredaktori i parë i gazetës,
ku ndër të tjera solli për të pranishmit
kujtimet e organizimit të grupit të punës
për nxjerrjen e numrit të parë të gazetës
“Udha Islame”, emocionet, mbresat, por
edhe vështirësitë, që shoqëruan daljen e
numrave të parë.
Pastaj, e mori fjalën teologu Lavdrim
Hamja, kryeredaktori aktual i gazetës,
i cili u ndal tek rëndësia e medias në
përgjithësi dhe e gazetës në veçanti në
fushën e Thirrjes Islame dhe ndikimi që
ka tek masat.
Ndër të tjera, ai tha se “Udha Islame”
ka luajtur një rol të rëndësishëm për
promovimin e aktivitetit të Myftinisë
Shkodër dhe ka përcjellur në mënyrë
dinjitoze mesazhet universale të Islamit
te lexuesit i saj, brenda dhe jashtë vendit.
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Më pas përshëndeti Myftiu i Shkodrës,
Imam Muhamed Sytari, i cili tha se, në
këtë ditë të madhe të përkujtimit të 16
nëntorit 1990, ditë së çlirimit të vërtetë
të vendit nga regjimi komunisto-ateist,
gazeta “Udha Islame” është një vlerë
e madhe me kontribute të shumta që
përhapin rreze drite dhe shprese për
shoqërinë.
Ndër të tjera, Myftiu tha se, gazeta
“Udha Islame” është dëshmitare e
kohës për shumë ngjarje dhe data të
rëndësishme gjatë këtyre viteve të
botimit të saj.

H. Fejzi Zaganjori, nismëtar dhe
anëtar i grupit të punës për botimin e
kësaj gazete, solli në vëmendje kujtimet
e para dhe diskutimet frytdhënëse, që u
kurorëzuan me daljen e numrit të parë të
saj, në tetor të vitit 2002. Ai përmendi
intelektualët e nderuar të Shkodrës, të
cilët u bënë pjesë e rrugëtimit të gazetës
“Udha Islame”.
Këtë aktivitet e përshëndeten edhe
Myftiu i Malësisë së Madhe H. Edmir
Smajlaj dhe Myftiu i Pukës, z. Gëzim
Kopani.
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Aktivitete

Aktivitet përkujtimor me rastin e 16 nëntorit,
ditës së shënuar të Çlirimit të Madh

D

itën e shtunë, më 16 nëntor
2019, pas namazit të akshamit,
Myftinia Shkodër organizoi
në xhaminë e “Dy Vajzave” aktivitetin
përkujtimor me rastin e 16 nëntorit, ditës
së shënuar të Çlirimit të Madh.
Aktivitetin e hapi teologu Lavdrim
Hamja, imam i xhamisë së “Dy Vajzave”,
i cili bëri një përmbledhje të shkurtër të
asaj dite të madhe të ripahjes së xhamisë
së Plumbit, pas 23 vitesh ndalim të fesë
dhe lirisë së besimit.
Më pas, teologu hapja zhvilloi një
bashkëbisedim me H. Abdullah Myftinë,
nismëtar dhe pjesë e grupit organizativ
të punës për hapjen e kësaj xhamie dhe
zhvillimit të ceremonisë së 16 nëntorit
1990. H. Abdullahu solli në vëmendje për
të pranishmit vështirësitë, peripecitë,
por edhe emocionet dhe kënaqësinë e
madhe, që grupi i punës ka pasur ato ditë.
Ai ndër të tjera theksoi, se edhe pse ishte

P

araditën e së hënës, më 18
nëntor 2019, Myftiu i Shkodrës,
Imam Muhamed B. Sytari, i
shoqëruar edhe nga drejtori i fondacionit
“Mirësia”, z. Korab Kaja, zhvilloi një
inspektim për të parë nga afër gjendjen
e punimeve që po kryhen për realizimin e
projektit për xhaminë e re në fshatin Shirq.
Gjatë inspektimit u dhanë udhëzimet e
duhura për pjesën e mbetur të punimeve,
në prag të përurimit të xhamisë së re,
që ishte më se e domosdoshme për
besimtarët e kësaj zone, aq më tepër
që xhamia e vjetër ishte amortizuar për

N

ë kuadër të mexhliseve
të përditshme, me
shkas përkujtimin e
Lindjes së Begatë dhe misionit
të Hz. Muhammedit (a.s.), që
Myftinia Shkodër po organizon
këto ditë në xhami të ndryshme
të qytetit dhe fshatit, mbrëmjen
e së hënës, më 18 nëntor 2019,
Myftiu i Shkodrës, Imam
Muhamed B. Sytari, ligjëroi në
xhaminë e fshatit Kullaj.
Mexhlisi i kësaj mbrëmjeje
ishte konceptuar si leximkomentim i disa porosive të
Resulull-llahut (a.s.), mexhlis
që do të vazhdojë edhe të
hënën vijuese, pas namazit të
akshamit në këtë xhami.
Fillimisht, Myftiu tha se,
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lejuar feja, akoma pushteti komunist dhe
aparati i sigurimit ushtronin presion dhe
sillnin pengesa të ndryshme, në mënyrë
që të bllokonin ceremoninë madhështori
të 16 nëntorit 1990.
H. Abdullahu u lut për të gjithë ata
nismëtarë të asaj ngjarje të madhe, të
cilit kanë kaluar në botën tjetër dhe

njëkohësisht falënderoi çdokënd, që ka
marr pjesë apo ka dhënë kontributin e tij
për hapjen e xhamisë së Plumbit.
Pastaj aktiviteti vazhdoi me shfaqjen
e dokumentarit “Triumfi i zanit të
minareve”, i përgatitur nga Myftinia
Shkodër me rastin e 25 vjetorit të
rihapjes së xhamisë së Plumbit.

Kronikë

Xhamia “Ebu Bekër”, dëshmitare e një takimi të begatë ndërfetar

D

itën e martë, më 19 nëntor 2019,
në ditën e dytë të Konferencës
Ndërkombëtare me temë:
“Feja si një instrument për paqen”,
organizuar nga Presidenti i Shqipërisë
në bashkëpunim me Departamentin
e Shtetit të SHBA, pjesëmarrës nga
Ballkani Perëndimor, Bashkimi Evropian
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
vizituan edhe tre komunitetet fetare të
Shkodrës.
Gjatë vizitës në xhaminë “Ebu Bekër”,
delegacioni u prit nga Myftiu i Shkodrës,
Imam Muhamed B. Sytari, i cili pasi uroi
mirëseardhjen, vuri theksin te vlera e
harmonisë ndërfetare dhe shembullin e
Shkodrës në këtë drejtim.
Ai solli në vëmendje të vizitorëve
rastin, kur i Dërguari i All-llahut, Hz.
Muhammedi (a.s.) priti një delegacion
të madh të krishterësh, me të cilët
dialogoi dhe dëshmoi madhështinë e fesë
në ndërtimin e urave të komunikimit në

mesin e njerëzve.
Myftiu vlerësoi se detyra e prijësve
të urtë fetarë është që ta ruajnë fenë
të paprekur nga leximet e ngutura, nga
interpretimet e ngurta dhe përdorimi i
saj për çfarë nuk është shpallur nga Zoti
i gjithësisë.
Duke shtrënguar duart me të

pranishmit, përfaqësues të lartë
të komuniteteve fetare në vend,
ambasadorë, studiues dhe organizatorë,
Myftiu u lut për shtimin e harmonisë dhe
vëllazërisë në mesin e besimtarëve, si
dhe për shtimin e bashkëpunimit që
njeriu të jetojë më harmoni e paqe me
vëllanë e tij njeri.

Xhamia e re në Shirq, në prag të përurimit
shkak të përmbytjeve dhe dëmeve të
pësuara viteve të fundit.
Myftiu shprehu mirënjohjen e tij
për bashkëpunimin e vlefshëm me
fondacionin “Mirësia” dhe njëkohësisht
tha se brenda një kohe të shkurtër do të
zhvillohet edhe ceremonia e përurimit të
kësaj xhamie të re.
Xhamia e re e fshatit Shirq po
ndërtohet me donacionin bamirës të një
familjeje të nderuar nga Shteti i Kuvajtit.

Mexhlis hadithi në xhaminë e fshatit Kullaj
Myftiu kërkoi që mësimet
dhe traditat e të Dërguarit të
All-llahut, t’i përhapim me
sa të kemi mundësi, si një
alternativë e garantuar për ta
ndryshuar realitetin e shoqërisë
ku jetojmë.
Më pas, nën leximin e
porosive të Resulull-llahut
(a.s.), nga imami xhamisë Kullaj,
z. Ardin Selhani, Myftiu bëri
edhe komentet e përzgjedhura
për këtë mbrëmje të begatë.
Mexhlisi u mbyll me shpresën
fakti që Zoti i gjithësisë na krijoi në një kohë, për të qenë e vijimit të tij dhe shtimit të
pjesë e ymetit të Hz. Muhammedit (a.s.), është pa dyshim këtyre tubimeve me vlerë për
xhematin tonë.
mirësi e madhe dhe shenjë e mëshirës së Tij për ne.
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Myftiu: Ne jemi urdhëruar të punojmë edhe nëse bëhet kijameti…

N

ëse jemi urdhëruar të mbjellim
një fidan, edhe nëse është
duke u bërë kijameti, përse
nuk mbjellim çdo ditë nga një fidan
shprese, përballë kijameteve, me të cilët
përballemi çdo ditë si shoqëri?
Nëse prej kuptimeve të kijametit
është shkatërrimi, a nuk ka mjaftueshëm
vese e ligësi të përhapura gjithandej, të
cilëve duhet t’i kthejmë shpinën, teksa
vazhdojmë mbjelljen e fidanëve të së
mirës, shpresës dhe optimizmit në jetë?
Nga ana tjetër, Resulull-llahu (a.s.)
na ka udhëzuar se, “largimi i diçkaje të
dëmshme nga rruga”, është prej degëve
të besimit. A do mjaftohemi thjeshtë me
largimin e papastërtive materiale, apo
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do angazhohemi për të pastruar çfarë
është prishur e devijuar gjithandej në
marrëdhënien e njeriut me njeriun,
në familje, në moral, në sjellje, në

komunikim, në çdo drejtim të jetës?
(Bashkëbisedim me Myftiun e Shkodrës,
në emisionin “Perspektivë”, Tv1-Channel,
më 21/11/2019)
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Aktualitet

Njoftim për solidaritet!

M

yftinia Shkodër, ju fton në
istigfare e lutje drejtuar
Zotit të Vetëm të gjithësisë,
All-llahut të Madhëruar!
Sikurse njofton se, Komuniteti
Mysliman i Shqipërisë ka hapur fushatën
e solidaritetit me të prekurit nga tërmetet
e ditës së sotme.
Kësisoj, duke nisur nga dita e sotme
dhe deri ditën e xhuma, në të gjitha
xhamitë e Shkodrës do të mblidhen
fonde bamirësie për njerëzit në nevojë,
të prekurit e tërmeteve dhe të pastrehët.
Myftinia Shkodër fton drejt paqtimit

me Zotin e gjithësisë, pendimit
nga haramet, korrupsioni e ateizmi
materialist, propaganda e të cilit ka
arritur majat e shfrenimit e devijimit në
këto ditë!
Tërmetet dhe krejt fenomenet
natyrore janë në dorën e Zotit dhe
drejtimin e Tij, jo ndryshe, siç dëgjojmë
nga propaganda e devijuar ateistonatyraliste!
Prandaj, të kthehemi nga Zoti i botëve
dhe t’i biem lanet shejtanit, sepse
shejtani është armik i hapur i racës
njerëzore!

UDHËZIM

(Për imamët e Myftinisë Shkodër)
I nderuar imam,
uke marrë në konsideratë
gjendjen e vështirë të krijuar
pas tërmeteve të këtyre
ditëve, që kanë shkaktuar dëme të
mëdha në jetë njerëzish, në banesa e
pasuri të vëllezërve tanë të sprovuar,
në postin e Myftiut të Shkodrës udhëzoj
sa vijon:
Hytbeja e xhumasë së datës
29.11.2019 të përqendrohet tek
solidariteti në raste të vështirësive
dhe sprovave, duke vënë theksin tek
domosdoshmëria e paqtimit me Allllahun e Madhëruar, nxitja e harmonisë
kombëtare e njerëzore, solidariteti me
të dëmtuarit, si një familje e madhe
kombëtare e njerëzore.
Lutja e xhumasë t’i kushtohet
gjendjes aktuale, pendimi nga gjynahet
e shthurrja morale, korrupsioni e

D
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devijimi, si dhe t’i drejtohemi All-llahut
Fuqiplotë për butësi e mëshirë.
Të bëhet thirrje nga minberi për
mbledhje fondesh e ndihmash pranë çdo
xhamie, pas namazit të kësaj xhumaje.
Ndihmat e mbledhura do të dorëzohen
zyrtarisht pranë shtabit të ngritur nga
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë,
me qëllim ndihmën e familjeve të
shumta, që sot gjenden të pastrehë
e në vështirësi të madhe, si pasojë e
tërmeteve.
Pas namazit të xhumasë, të falet
namazi i xhenazes në mosprani, për
shpirtrat e të humburve në këtë dhimbje
të madhe kombëtare e njerëzore.
Me nderime e lutje për mbarësi,
Myftiu i juaj,
Imam Muhamed B. Sytari
Shkodër, më 28 nëntor 2019

Mejtepi im

Myftiu: “Koha për
të reflektuar rreth
mëshirës së Zotit për ne!”

N

ëpërmjet minberit të xhamisë
së Parrucës, më 29 nëntor
2019, Myftiu i Shkodrës,
Imam Muhamed B. Sytari, drejtoi
disa mesazhe, që vijnë si reflektime
rreth situatës së vështirë të termeteve
të ditëve të fundit në vendin tonë.
Fillimisht Myftiu shprehu ngushëllimet
e tij për krejt kombin shqiptar, për
humbjen e jetëve të vëllezërve dhe
motrave, që u larguan nga kjo jetë, si
pasojë e tërmeteve që ranë këto ditë.
Myftiu ftoi besimtarët për të reflektuar
rreth mëshirës së All-llahut për krijesat e
Tij, mëshirë që ka përfshirë çdo gjë dhe
që ndjehet në çdo prekje e frymë.
Ai citoi hadithin e Resulull-llahut
(a.s.): “Kushdo prej jush që zgjohet i
siguruar në shtëpinë dhe familjen e tij,
i shëndoshë në trupin e tij, i pajisur
me kafshatën e ditës së tij, është si të
kishte krejt botën!”, nëpërmjet të cilit
bëri thirrje për falënderim e përulje para
duarve të Zotit, për mirësitë e panumërta
me të cilat ka begatuar secilin prej nesh
dhe vendin tonë!
Myftiu shprehu mirënjohjen dhe
falënderimet e tij për vëllezërit shqiptarë,
sidomos nga qytetet e Kosovës dhe të krejt
trojeve të tjera, që dëshmuan harmoninë
dhe vëllazërinë e madhe kombëtare e
njerëzore, me rastin e tërmeteve.
Ai tha se, kjo dhimbje e madhe
kombëtare e njerëzore, nxori në pah
gjithashtu se, shqiptarët janë besimtarë,
zemërmirë, solidarë e pranë njëri-tjetrit!
Ai tha se, është gjynah i madh që
ky popull e ky komb, të detyrohet të
largohet nga toka e tij, për shkak të
keqadministrimit të pasurive të mëdha
natyrore, me të cilat e ka bekuar Zoti!
Njëkohësisht bëri thirrje që njerëzit të
kthehen nga Zoti, të paqtohen me Të, të
pendohen e të kërkojnë mëshirën e Tij,
sepse Ai është Mëshiruesi Mëshirëbërësi!
Më parë, Myftinia Shkodër lajmëroi
udhëzimin e Myftiut që hytbeja e xhumasë
së datës 29 nëntor 2019, t’i kushtohet
kësaj situate, duke bërë thirrje për lutje
e solidaritet me njerëzit në nevojë, të
pastrehët dhe të lënduarit nga tërmetet.
Gjithashtu, në të gjitha xhamitë e
Shkodrës u fal namazi i xhenazes në
mosprani për shpirtrat e vëllezërve dhe
motrave që humbën jetën si pasojë e
tërmeteve.
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MEJTEPI I IM... XHAMIA e fshatit Luarëz
Pak histori:
- Xhamia e fshatit Luarëz, ndodhet
në njësinë administrative Velipojë, zona
Shkodër.
- Ky fshat përbëhet prej rreth 50
familjesh. Fiset më të njohura janë:
Keçi, Osja, etj.
- Xhamia e re Luarëz është ndërtuar
dhe ka filluar funksionin e saj në vitin
1998.
- Në këtë xhami, nga viti 1998 deri
më sot kanë shërbyer imamë dhe mësues
të mejtepeve: Ermal Kurtovaç, Bërhan
Bilani, Gani Hafizi, Sahdi Zahman dhe
imami dhe mësuesi i mësim-besimit
aktual, H. Hajrullah Jakupi.
- Numri i nxënësve, që kanë
frekuentuar rregullisht rreth 9 kurse
të ndryshme fetare të mësim-besimit,
të zhvilluar në xhami, në periudha të
ndryshme, nga viti 2002 -2019, është
rreth 160 nxënës dhe nxënëse.

Takimi me nxënësit:
Në vazhdën e vizitave dhe takimeve
të sektorit të arsimit, pranë Myftinisë
Shkodër me nxënësit e xhamive që
frekuentojnë kurset-mejtepet e mësimbesimit, drejtuesi i këtij sektori, teologu
Arben Halluni zhvilloi takimin e radhës
me nxënësit e kursit fetarë në xhaminë
e fshatit Luarëz.
Teologu Halluni u mbajti një bisedë,
duke u përqendruar në rëndësinë dhe
vlerën që ka organizimi i mejtepeve
fetare pranë xhamive dhe për misionin
që ato mbartin si përçimin te brezi i ri
i mësimeve të vërteta fetare, edukatën
islame që duhet të ketë çdo besimtar
dhe frymën e mirë paqësore që duhet të
karakterizojë çdo njeri në marrëdhëniet
me të gjithë njerëzit dhe krijesat e Zotit.
Më pas, drejtuesi arsimit evidentoi
ecurinë mësimore të nxënësve,
pjesëmarrjen e tyre, procesin mësimor
nga mësuesi i pasionuar, i cili me
përkushtim të vazhdueshëm mirëmban
këto veprimtari mjaft të rëndësishme
edukative dhe arsimore në një zonë me
tradita fetare dhe atdhetare.
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Aktivitete

Aktivitete

Përfundon cikli i ligjëratave
me rastin e Mevludit Sherifë 1441/2019

M

e rastin e përkujtimit
të Mevludit Sherifë,
ditëlindjes së Begatë të
Hz. Pejgamberit (a.s) u organizua një
cikël ligjëratash në 17 xhami.
Imamët dhe teologët e nderuar
duke qarkulluar nëpër këto xhami

18

përcollën atmosferën e mëshirës dhe
mirësisë së madhe, me të cilën Allllahu i Madhëruar dërgoi Pejgamberin
(a.s). Ata, përmes ligjëratave me
vlerë dhe takimeve me xhematet e
këtyre xhamive dhanë shpjegime
dhe mesazhe universale të dërgesës

Kullaj

Bardhaj

Bahçallëk

Ajasëm

Shkjezë

Bërdicë

së fundit të mbarë njerëzisë, Hz.
Muhammedit (a.s).
Ky cikës ligjëratash filloi, më 11
nëntor 2019 dhe vazhdoi rrugëtimin
e tij nëpër 17 xhami të ndryshme, deri
më 30 nëntor 2019.
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