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taKim dhe veprimtari argëtuese 
me nxënësit e mejtepit 

dhe qendrës Kulturore në barbullush

20 vjet qendra shqiptare për integrim, 
Kulturë dhe religjion në lozanë

(f. 17) (f. 14)

“Morali, virtytet 
dhe dinjiteti njerëzor në Islam”

Konferenca e 11-të vjetore e imamëve, teologëve dhe thirrësve islamë të shKodrës 

"Kjo është e vërteta e Islamit tonë, që duhet ta praktikojmë 
në realitetet tona, në mënyrë që krejt njerëzit ta dijnë 

se çfarë është Islami: ‘Ne nuk të kemi dërguar ty, (o Muhammed), 
veçse mëshirë për mbarë botët’.” Ky është Islami ynë, sot e përherë, 
këta jemi ne!"
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a e ndalon feja arsimimin e vajzave?

DerSi i xhuMaSë DerSi i xhuMaSë

Në dersin e kësaj dite do ju flas 
për një fenomen të çuditshëm 
me të  cilin përballemi si ymet 

islam. 
Një lajm i çuditshëm dhe paradoksal 

që dëgjuam para pak ditësh, ku në 
një nga vendet më të mëdha islame të 
botës të quajtur Afganistan, qeveria ka 
ndaluar vajzat për të vazhduar studimet 
dhe ato studente që nisën këtë vit të ri 
akademik i pezulluan dhe i larguan nga 
universitetet. 

Në fakt kjo, nuk ka të bëjë me 
Islamin, as me Kur’anin, as me traditat 
e Pejgamberit (a.s) dhe nëse është 
një vendim, nuk është një vendim, 
që e miraton feja islame. Në mënyrë 
kategorike, Islami, që në krye të herës, 
ka ardhur për ta fisnikëruar njeriun, 
qoftë mashkull apo femër, e në veçanti 
ka ardhur për ta nderuar vajzën, motrën, 
gruan e nënën në mënyrë specifike. 

Ju e dini shumë mirë se Pejgamberi 
(a.s), u dërgua në një popull që hera-
herës, vajzën e vogël foshnje e groposnin 
për së gjalli, në një popull ku femrës nuk 
i jepnin asnjë të drejtë. Kur i vdiste babai 
apo bashkëshorti, ajo nuk trashëgonte. 
Ishte përherë e nënshtruar, e nënçmuar. 
Erdhi Islami dhe e shohim Pejgamberin 
(a.s) që atë vajzë të vogël që e groposnin 
për së gjalli, ai e mban në krahët e tij 
duke falë namazin e saj. E shohim duke e 
bërë këtë me mbesën e tij, Umamen (r.a). 

Subhanallah! (Dhe nga dashnia e 
Pejgamberit për të, themi për atë vajzë 
të vogël (r.a)!)

E shohim Pejgamberin (a.s) duke 
u ngritur në këmbë për vajzën e tij, 
Hz.Fatimen, kur ishte në moshën e 
këtyre vajzave që sot, padrejtësisht (e 
ndoshta në emër të Islamit!?), i ndalohet 
studimi. E shohim Pejgamberin (a.s) 
duke e puthur në ballë vajzën e tij ose 
duke ia puthur edhe duart e duke thënë: 
“Fatimeja është një pjesë prej meje. Kush 
e zemëron atë, më ka zemëruar mua!”

E shohim Pejgamberin (a.s) 
duke i nderuar dhe duke i vlerësuar 
bashkëshortet e tij në një mënyrë të 
jashtëzakonshme, saqë nuk ka shembuj 
si shembulli i Pejgamberit (a.s). E 
shohim  Pejgamberin (a.s) duke e 
llastuar bashkëshorten e tij, duke ecur, 
dukë bërë një shëtitje me bashkëshorten 
e tij. E shohim Pejgamberin (a.s) duke 
ndihmuar në punët e shtëpisë, duke 
pastruar këpucët e tij, duke hyrë në 
shtëpi dhe duke thënë: Çfarë ka për të 
ngrënë? 

- Asgjë. 
- Mirë, po agjëroj atëherë! 
Pra, e shohim Pejgamberin (a.s) në 

marrëdhënien e tij me gjininë femërore 
në një shembull të jashtëzakonshëm që 
nuk i vjen më historisë së njerëzimit.

Por sot, të dëgjosh në këtë shekull, 
që në një vend të botës, në një vend me 
trashëgimi islame, të ndalohen dhe të 
privohen vajzat nga studimi dhe e drejta 
e universitetit, është një paradoks shumë 
i madh, për të cilin nuk është razi Allahu 
(xh.sh), nuk e pranon feja islame, nuk e 
miraton Kur’ani, nuk e miraton tradita e 
Pejgamberit (a.s), e kundërshtojmë dhe 
e refuzojmë me të madhe! Dhe kushdo që 
përpiqet t’ia mveshë Islamit këtë veprim, 
ia kthejmë mbrapsht, sikurse kemi 
kthyer mbrapsht me të madhe atë nofkë 
turpi, me të cilën, disa në Perëndim, 
fatkeqësisht edhe në vendin tonë, e kanë 
bërë islamofobinë flamur që e valëvisin 
herë pas here dhe e etiketojnë fenë 
islame me terrorizmin, ekstremizmin, etj. 

Dhe ju do të thoni se a ka argumente 
për këtë që flet myftiu sot? A ka 
argumente se Islami nuk e ndalon vajzën 
për të mësuar apo studiuar? 

Patjetër, që Islami nuk e ndalon, as 
nuk e privon as djalin dhe as vajzën për 
t’u lartësuar në dije. Përndryshe, te librat 
e haditheve të sakta të Pejgamberit (a.s), 
tek Imam Buhari, tek Imam Muslimi, Ebu 
Daudi, Tirmidhiu, etj, nuk do gjenim sa 
e sa emra të sahabijeve të nderuara 
që mësuan fenë e Allahut (xh.sh), dhe 
nëpërmjet transmetimit të tyre na e 
mësuan atë neve. Dhe na mjafton të 
përmendim nënën tonë, dijetaren e 
shquar, dijetaren e dijetarëve, Hz Aishen 
(r.a), tek e cila shkonin më të mëdhenjtë 
e sahabëve të Pejgamberit (a.s) për ta 
pyetur, për të mësuar fenë e Allahut. 
Na mjafton të përmendim dijetaren e 
urtë, gruan e Pejgamberit (a.s) Ummu 

Seleme. Na mjaftojnë emra pafund në 
mesin e sahabijeve të dërguarit të Zotit 
Fuqiplotë.

Mirëpo, a ndalet ky hov dhe ky vrull 
për edukimin e vajzës, për studimin e 
vajzës tonë, a përkufizohet vetëm me Hz. 
Aishen apo me sahabijet e tjera?

 Jo, të dashurit e mi! 
Sot, teksa bota mburret me 

universitete, themi me krenarinë më të 
madhe se universiteti i parë në faqen 
e dheut është drejtuar nga Fatime El-
Fihri, pra një grua e nderuar muslimane. 
Nga mësoi ajo? Nga doli ajo? Nga u bë 
rektorja e parë e universitetit të parë në 
historinë e njerëzimit? 

Në udhëzimet e Kur’anit lexojmë: 
“Allahu lartëson ata që besuan prej 
jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të 
cilëve u është dhënë dituri”. A është ky 
lartësim vetëm për burrat? Jo! Kjo është 
në mënyrë absolute për këdo, që ecën 
dhe punon, e angazhohet për të mësuar 
në këtë botë.

Thotë Resulullahu (a.s): “Kërkimi 
i diturisë është obligim për çdo 
musliman!”. Në shpjegimin e tij, dijetarët 
kanë thënë se shtohet në kllapa “dhe për 
çdo muslimane”.

mirëve të ymetit tonë). Ne patjetër që 
përmendim dijetarin e madh, detin e 
dijes e të udhëzimit, Imam Shafiun, por 
nuk përmendim se sa e sa mësuese e 
hoxhanica e kanë përgatit Imam Shafiun.

Ne nuk përmendim Umu Derdanë e 
vogël, para së cilës, atje në xhaminë 
e madhe të Damaskut, ulej edhe kalifi 
omevit, për të mësuar dhe dëgjuar nga 
ajo. Ejani t’ju lexoj disa emra që ti thoni 
njëri-tjetrit që mos të guxojë dhe mos të 
tolerojë e të mendojë asnjëri prej nesh 
se Islami e bunkerizon vajzën tonë dhe 
vajza jonë duhet të jetojë në bunker, në 
emër të përkushtimit dhe devotshmërisë! 

Përkushtimi dhe devotshmëria është 
kudo të dashurit e mi, dhe më shumë 
sesa brenda mureve të xhamisë, është 
jashtë mureve të saj. Devotshmëria dhe 
përkushtimi i djalit dhe i vajzës, i burrit 
dhe i gruas, i studentit dhe i studentes 
muslimane është atje në komunikim me 
njerëzit, atje ku peshohen veprat në 
realitetin e dëshmuar dhe të 
jetuar!

Ama, të rrimë nëpër 
shpella dhe t’i kthejmë 
shtëpitë tona në shpella e 
të bunkerizohemi në emër 
të përkushtimit, nuk po 
bëjmë asgjë tjetër veçse po e 
gëzojmë shejtanin, i cili e do 
njeriun xhahil!

Përkushtimi është në 
jetën e përditshme, në 
marrëdhëniet që kemi me 
hallallin dhe haramin, në 
marrëdhëniet me atë çfarë 
na ka urdhëruar dhe ndaluar 
Zoti i Gjithësisë. Ama, të 
dëshmojmë e të shitemi si 
burra dhe gra të mira duke 
u bunkerizuar, nuk është 
përkushtim! Kjo është me 
genjy veten!

Prandaj, vajza jonë 
studion, del për të mësuar, 
e shfrytëzon kohën për t’u 
bërë doktoreshë, mjeke, 
gjyqtare,  inxhiniere, 
biologe, sociologe, gjithçka! Kjo nuk 
është e ndaluar! Vajza jonë si djali jonë, 
ai i përkushtuar dhe ajo e përkushtuar! 
Dhe me përkushtimin e vajzave tona 
mburremi dhe krenohemi, sepse kemi 
edukuar dhe jemi të urdhëruar për 
të edukuar fëmijë të hajrit, që e duan 
Allahun dhe i frikohen Atij, që punojnë 
për të mirën dhe jetojnë për të mirën.

Lexojmë: Habibe El-Adevije, Hansa 
binti Haddam, Nakish binti Salim, Rabia 
El-Adevije, Sevije El-Jemenije, Selma 
El-Basrije, Ummu Darda, Xhuvejrije 

bint El-Harith, Ufejre Abide, nana jonë 
Hz.Aisheja, nana jonë Ummu Seleme, 
Umeje El-Musilije, Umu Varaka, (që quhet 
ndryshe edhe imameja e grave), Hakime 
El-Abide, Ummu Talik, Zexhla Abide, 
Ummul-Benin bint Abdulaziz ibn Mervan, 
Ummu Ejmen El-Muhaxhir, Ummu 
Sharik, Hafsa bint Sirin, Fatime Zehra, 
(vajza e Pejgamberit tonë, Safije bintu 
Abdulmuttalib (halla e Pejgamberit (a.s)), 
Atike binti Zejd, Ummu Selim, Menfuse 
bin Zejd, Muadhe El-Adevije, Ummu 
Ejmen, e cila i shërbente Pejgamberit 
dhe sahabëve të tij në ditën e Uhudit, 
(pra, ishte infermiere, zonjë e ditur dhe 
e edukuar), Ummu Sulejt, (infermiere 
po ashtu në ditën e Uhudit), Ummu 
Umara, fakiheja e Medines Zejneb bint 
Ebi Seleme, Ummu Ahmed El-Ensarije, 
Khajzuran nëna e Harun Reshidit, Zejneb 
binti Sulejman El-Hashimije, mbesa e 
Ebu Davud Sexhestanit, Ebu Davudi i 
famshëm, njëri prej 6 grumbulluesve 
dhe koleksionuesve të haditheve më 

të famshëm të Pejgamberit (a.s), 
mbesa e tij ishte tepki e gjyshit të saj, 
ishte muhadithe e famshme, e prej saj 
mësuan sa e sa prej muhaditheve; në 
vijim... Belkis binti Sulejman, Rukeje El-
Medenije, muhadithja e Shamit dhe do 
të ndalem këtu, muhadithja e Damaskut, 
për të cilën Imam Ibn Haxher El-Askalani, 
që quhet ndryshe edhe Emirul mu’minin 
në hadith, (prijësi i besimtarëve) ka 
mësuar nga ajo, është edukatorja e tij, 
muhadithja e parë e cila thuhet se e ka 
mësuar përmendësh Sahih El-Buharin pa 

kaluar 5 vite nga jeta e saj. Subhanallah! 
Pa bërë 5 vjeçe!! Sot themi hafiz Kur’ani 
5-6 vjeç, kurse kjo ishte hafize e Sahih 
Buharit që në vegjëli.

Të dashur! Lista është shumë e gjatë 
dhe nuk do zgjatem më tepër sepse nuk 
e përfundojmë dot.

Mesazhi i kësaj dite është shumë 
i qartë. Jo për të thënë dënojmë këtë 
apo dënojmë atë, e pranojmë këtë apo 
s’e pranojmë atë. Tek ne vajza është e 
nderuar, e fisnikëruar, e respektuar dhe 
ja hapim dyert e mendjes e të zemrës.

E marrim për dore drejt bankave për 
të mësuar e për t’u edukuar, për të kryer 
shkollën e lartë, me termat e sotme për të 
kryer masterin, për të bërë doktoraturën, 
për të punuar me dinjitet duke ruajtur 
integritetin e saj, duke ruajtur krenarinë 
e saj islame, duke ruajtur vlerat e saja 
dhe duke u dëshmuar me gisht si një 
njeri që përhap të mirën.

A nuk është për t'u përmendur me 
një krenari dhe një respekt të 
madh, vajza jonë, doktoresha 
Egesta Lopçi që është në 
Itali? Një ndër shkencëtaret 
më të famshme të fushës së 
saj sot në botë. Subhanallah! 
E mbuluar, me hixhabin e 
saj, vajzë e një familjeje 
të nderuar e të respektuar 
intelektuale të qytetit tonë. 
Vajzë e dy prindërve të 
nderuar mjekë dhe e cila jeton 
në Itali dhe është me famë 
botërore, që e kanë nderuar 
dhe respektuar gjithandej 
nëpër botë. A nuk është për 
t’u krenuar dhe falënderuar 
Allahun (xh.sh) për ato 
dhjetëra e qindra vajzat tona 
të medresesë që vazhdojnë 
studimet e tyre universitare 
dhe post-universitare 
gjithandej nëpër botë në 
fusha të ndryshme të dijes? 

Prandaj të dashur dhe 
të shtrenjtë, kjo është feja 
jonë dhe këto janë mesazhet 

tona! Ky është Kur’ani jonë dhe kjo është 
tradita e Pejgamberit (a.s). Pas tyre 
duhet të shkojmë dhe jo pas modeleve 
dekadente dhe modeleve të prishura që 
na serviren shpeshherë, gjoja në emër 
të Islamit. 

Islami dhe errësira i kanë rrugët e 
ndara! 

Allahu ju dashtë dhe ju shpërbleftë!
(Dersi i xhumasë, mbajtur në xhaminë 

e "Dy Vajzave" - 23 dhjetor 2022)

Diktoi tekstin: siditë hafizi

Teksa bota mburret 
me universitete, themi me 
krenarinë më të madhe se 
universiteti i parë në faqen e 
dheut është drejtuar nga Fatime 
Fihri, pra një grua e nderuar 
muslimane. Nga mësoi ajo? Nga 
doli ajo? Nga u bë rektorja e 
parë e universitetit të parë në 
historinë e njerëzimit? 

Në udhëzimet e Kur’anit, 
lexojmë: “Allahu lartëson ata 
që besuan prej jush, i lartëson 
në shkallë të lartë ata të cilëve 

u është dhënë dituri”

Të dashur dhe të shtrenjtë!

Ejani t’ju lexoj disa emra të nderuar 
(dhe ky ndoshta është një homazh i 
merituar dhe i vonuar për sa e sa gra të 
ditura, fakihe, muhadithe, mufessire të 
Kur’anit, por jo vetëm, të cilat mbushën 
horizontet me dijen dhe përkushtimin 
e tyre dhe u bënë mësuese të më të 

tek ne vajza është e nderuar, e fisnikëruar, e respektuar 
dhe ja hapim dyert e mendjes e të zemrës.

e marrim për dore drejt bankave për të mësuar e për t’u 
edukuar, për të kryer shkollën e lartë, me termat e sotme për 
të kryer masterin, për të bërë doktoraturën, për të punuar 
me dinjitet duke ruajtur integritetin e saj, duke ruajtur 
krenarinë e saj islame, duke ruajtur vlerat e saja dhe duke 
u dëshmuar me gisht si një njeri që përhap të mirën.
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në ushqim dhe pije, i është pakësuar 
dituria dhe i është afruar dënimi.”

Prandaj, gabojmë kur begatinë e 
lidhim vetëm me anën materiale, ose 
me ushqimet, por ajo është në çdo gjë. 

Nuk duhet harruar se Allahu i 
Plotfuqishëm e ka përcaktuar ushqimin 
dhe furnizimin për çdo qenie njerëzore, 
që nga momenti kur ai ishte në barkun 
e nënës. Por ajo që kemi në dorë është 
mënyra, se si ne arrijmë ta marrim këtë 
furnizim dhe sa begati do kemi në të. 
Prandaj nuk duhet harruar se begatia/
bereqeti është hyjnor, e jo tokësor. 

Begatia është e shumëllojshme dhe 
shfaqet në forma të ndryshme, si p.sh: 

- në fëmijë, një fëmijë i hajrit është 
begati, 

- në kohë, një njeri, i cili që ka shumë 
punë e përgjegjësi, arrin t’i kryejë 
shumicën e tyre, ndërsa dikush ka kohë 
të lirë, e nëse e pyet në fund të ditës se, 
“Çfarë bëre?”, thotë: “Asgjë!” sepse nuk 
ka pasur bereqet.

- te bashkëshorti/ja i/e kuptueshme.
- te shëndeti, gjë të cilën e kuptojmë 

vetëm kur sëmuremi, 
- te besimi në Zot, i cili është më i 

rëndësishmi, sepse një person që beson 
në Zotin e gjithësisë, konsiderohet të 
jetë një nga zotëruesit më të mëdhenj 
të begatisë hyjnore, se ai do të fitojë 
në mënyrë të pashmangshme lumturinë 
në këtë botë, por edhe Xhenetin në 
botën tjetër. Është ky besim, i cili na 
mundëson, të shohim se sa herë një 
gjëje i shtohet përfitimi dhe dobia prej 
saj, do e kuptojmë se asaj i është shtuar 
begatia.

2- cilat janë disa arsye të 
ngushtimit apo heqjes së begatisë?

Kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje 
vetë Allahu (xh.sh), i Cili thotë: “Sikur 
banorët e atyre qyteteve të besonin dhe 
të ruheshin prej gjynaheve, Ne do t’u 
dërgonim bekime nga qielli dhe toka, 
por ata mohuan, prandaj i dënuam për 
atë që bënë.” - (Kur’ani, El-A’raf: 96)

Prandaj, ndër arsyet kryesore të 
ngushtimit apo heqjes së begatisë 
është mosbesimi i njeriut, apo mëkatet 
e shumta, që ai bën në jetën e tij të 
përditshme. Gjithashtu edhe largimi 
nga përkujtimi i Zotit dhe nga kryerja 
e adhurimeve që i janë obliguar. 
Mashtrimi i njerëzve, apo shkelja e të 
drejtave të tyre.

Zilia ndaj të tjerëve, duke mos 
dëshiruar mirë për të to, sepse sa 
herë që shtohet zilia në një shtëpi, 

të refleKtosh mbi begatitë e zotit

msc. zamira bushati, teologe
Vaize - Myftinia Shkodër

aty zvogëlohet bereqeti. Mohimi i 
të mirave apo mosmirënjohja ndaj 
mirësive që kemi. Grindjet, debatet, 
mosmarrëveshjet, bërja fjalë në shtëpi, 
mallkimi e shumë gjëra si këto, bëhen 
shkak për pakësimin e begatisë/
bereqetit në një shtëpi.

3- si mund ta shtojmë begatinë/
bereqetin?

Ka shumë mënyra për të ruajtur 
dhe shtuar bereqetin, duke filluar që 
me falënderimin e  Zotit (xh.sh), për të 
gjitha bekimet që na ka dhënë, sepse 
Zoti i Madhërishëm e rrit furnizimin 
dhe bekimin e Tij, në jetën e çdo qenie 
njerëzore. Duke kërkuar falje (istigfar) 
dhe duke u larguar nga mëkatet e vogla 
e të shumta, si p.sh shmangia nga 
gënjeshtra, qoftë e vogël apo e madhe, 
etj. Duke kryer adhurimet e përditshme, 
besimtari kontribuon në përhapjen e 
bekimit dhe ushqimit në jetën e tij. 
Gjithashtu duke punuar për të siguruar 
nevojat e familjes  dhe duke u treguar i 
kujdesshëm në shpenzimet e tij e duke 
iu larguar shpërdorimit. Por pa harruar 
mbështetjen te Krijuesi i gjithësisë, në 
të gjitha punët që bëjmë dhe besimin e 
palëkundur se Zoti i Plotfuqishëm është 
Furnizuesi dhe Ai është ai që ndihmon 
të hapen dyert e furnizimit e të begatisë 
për çdo gjë.

4- cilat janë disa nga lutjet 
(duatë) për të shtuar begatinë?

Meqenëse lutja ndaj Zotit të 
Madhërishëm është arma më e fortë 
e besimtarit, le të mos harrojmë që 
ta bëjmë atë pjesë të përditshmërisë 
sonë. Ka shumë lutje të transmetuara 
nga Profeti ynë i dashur (sal-lall-llahu 
alejhi ve sel-lem), por këtu po përmendi 
dy prej tyre:

“Zoti im, ajo që më është dhënë 
mua ose ndonjërit prej krijesave të 
Tua nga begatitë, është vetëm nga Ti, 
që je i Pashoq, Ty të qoftë lavdërimi dhe 
falënderimi!”

“Zoti im, të jam shumë mirënjohës 
dhe të falënderoj pafund, me një 
falënderim që i përshtatet madhështisë 
dhe fuqisë Tënde! Zoti im, nëse ushqimi 
im është në qiell, ma zbrit atë; nëse 
është në tokë, ma nxirr; nëse është 
larg, ma afro; nëse është afër, bëje më 
të lehtë; e nëse është pak, ma shto dhe 
nëse është shumë, bekoje atë për mua!”

Duke lutur Allahun e Madhërishëm të 
bekojë jetën tonë në dynja e në Ahiret, 
le të reflektojmë më tepër në begatitë e 
panumërta që Allahu na ka dhuruar dhe 
le të bëhemi më mirënjohës ndaj Tij!  

“Zoti im, ajo që më është dhënë 
mua ose ndonjërit prej krijesave 

të Tua nga begatitë, është vetëm nga Ti, 
që je i Pashoq, Ty të qoftë lavdërimi dhe 
falënderimi!”

“Zoti im, të jam shumë mirënjohës dhe të falënderoj 
pafund, me një falënderim që i përshtatet madhështisë 
dhe fuqisë Tënde! Zoti im, nëse ushqimi im është në qiell, 
ma zbrit atë; nëse është në tokë, ma nxirr; nëse është larg, 
ma afro; nëse është afër, bëje më të lehtë; e nëse është pak, 
ma shto dhe nëse është shumë, bekoje atë për mua!”

Në dy 
begati janë 
të mashtruar 

shumica 
e njerëzve: 
Shëndeti 

dhe 
koha e lirë!

pejgamberi (a.s) ka thënë:

“

“

(Transmetuar nga Buhariu)

Shumë njerëz ankohen për 
probleme të shumta me të 
cilat përballen, ku një prej tyre 

është edhe vështirësia ekonomike. Në 
përgjithësi, të gjitha ankesat, jo vetëm 
ato ekonomike, por shpeshherë edhe 
ankesat më të thjeshta, p.sh: “Sa verë 
e nxehtë sivjet!”, “Çfarë të gatuaj për 
darkë?”, “Më duket se jam shëndoshur 
shumë!”... me kalimin e kohës krijojnë 
te individi një moçal mbytës, ku si 
pasojë ky njeri del nga realiteti ku jeton 
dhe shpenzon energji të panevojshme, 
të cilat mund t’i shpenzonte në gjëra 
më të dobishme për të.  Këto vështirësi 
apo probleme që has, ndodhin edhe 
si rezultat i mungesës së begatisë 
(bereqetit).

Lind pyetja: “Por, pse?!”
Çdo gjë që na rrethon në jetën tonë 

është nga begatitë e Allahut, qoftë ato 
që i ndiejmë, i përfitojmë, i shohim, 
kënaqemi me to, por edhe ato që nuk i 
ndjejmë. Por sa mund të jenë ato begati 
e mirësi që Allahu na ka dhuruar?! Një, 
dy, dhjetë apo njëqind?! Realisht, do ta 
kishim të pamundur për t’i numëruar. 

Sikur tërë njerëzit e rruzullit tokësor të 
angazhoheshin për t’i numëruar begatitë 
e dhuntitë e Allahut të Madhërishëm, 
nuk do të kishin mundësi. Pse? Sepse 
Allahu na tregon në Kuranin Fisnik duke 
na thënë:

 “Edhe nëse përpiqeni t’i numëroni 
dhuntitë e Allahut, nuk do të mund t’i 
numëroni dot.” (Ibrahim, 34)

Çfarë kuptimi mbart termi “begati/
bereqet”?

Begati (bereqet) në gjuhën arabe 
do të thotë: shtim, bollëk, shtesë, kur 
e pakta shtohet dhe bëhet e shumtë, 
e dobishme. Ndërsa si term: “Bekim/
bereqet është bashkëngjitja e mirësisë 
hyjnore tek një gjë”. Begatia mbart 
kuptimin e qëndrueshmërisë dhe 
vazhdimësisë. 

Edhe në fjalorin e gjuhës shqipe, 
begati do të thotë: “Të pasurit me 
shumicë të gjithçkaje, jetë me të mira 
të shumta e të qëndrueshme, mirëqenie, 
bollëk. 

Rrjedhimisht edhe përmendja e 
bereqetit është e dashur për njerëzit, 
sepse njerëzve iu pëlqen shtesa, 
begatia, bollëku. Kur duam të urojmë 
dikë themi: “Zoti ta shtoftë bereqetin!” 
ose “Zoti të bekoftë!”, të cilat mbartin 

të njëjtin kuptim, se edhe bekim/i 
bekuar do të thotë; që është i mbarë e i 
pëlqyeshëm, që lutesh dhe i uron dikujt 
mbarësi e lumturi, që është i bekuar, 
etj, sepse bekimi është i gjithi nga Zoti 
(xh.sh) dhe vetëm Zoti është i bekuar 
dhe çdo gjë që i atribuohet Atij është e 
bekuar. Prandaj bekimi që i vjen njeriut 
është një dhuratë nga Zoti, e cila i vjen 
në një mënyrë që nuk e ndjen ose nuk 
e numëron. 

1- cilat janë disa nga llojet dhe 
format e begatisë?

Po t’i pyesësh shumicën e njerëzve 
se çfarë është bereqeti/begatia, ata 
menjëherë do ta lidhin përgjigjen e 
tyre me anën materiale, të prekshme, 
si p.sh me ushqimin, me paranë, etj. Por 
begatia nuk është thjeshtë në numër, si 
p.sh që 10 pare të bëhet 100 pare, ajo 
është në dobi, që do të thotë, arritja e 
qëllimit të një gjëje në një mënyrë sa 
më të madhe. Si p.sh dikush ka 1000 
euro, në të cilat ka bereqet e dobi ma 
shumë se një person tjetër, i cili ka 
100 mijë euro e nuk ka bereqet, por i 
harxhon ato pa i sjellë ndonjë dobi, ose 
pa i kryer nevojat e tij, por nganjëherë 
mund të ketë edhe dëm nga kjo pasuri. 
Ebu Derda ka thënë: “Kush mendon 
se begatitë e Allahut janë të kufizuara 



nr. 12 (238) - dhjetor, 2022 nr. 12 (238) - dhjetor, 20226 7

Di aLOG Me MiKuN TiM aTeiST Di aLOG Me MiKuN TiM aTeiST

dr. mustafa mahmud

Kur’ani nuK mund të jetë shKruar 
nga diKush tjetër

atëherë dita dhe nata do të kishin ardhur 
njëra pas tjetrës domosdoshmërish.

Pastaj, vjen Kiameti dhe toka është në 
natë dhe ditë në të njëjtën kohë, ashtu 
siç ka qenë në fillim.

“Derisa toka të zbukurohet e të 
lulëzohet me bukurinë e saj dhe banorët 
të mendojnë, se ata janë të zotët e saj, 
asaj i vjen urdhri Jonë, natën ose ditën 
dhe e bëjnë “të korrur”, sikur të mos 
kishte qenë më parë! ” – (Kur’ani, Junus: 
24)

Në fjalën e Tij: “Lejlen ev neharen”, 
(naten ose ditën), vërtetim i këtij 
kohezioni, i cili nuk mund të shpjegohet, 
vetëm se gjysma e tokës është e penguar 
nga dielli dhe është errësirë, dhe pjesa 
tjetër është me diell dhe e ndriçuar, për 
shkak të të qenurit të saj e rrumbullakët. 
E, sikur të kishte qenë e rrafshët, ajo do 
të kishte pasur në çdo kohë një pamje 
të vetme dhe nuk do të ishte e saktë të 
themi: “E, as nata nuk e parakalon ditën” 
– (Kur’ani, Jasin: 40)

Gjithashtu, edhe numri i lindjeve 
dhe i perëndimeve në Kur’an, Allahu 
përshkruhet: 

“Për, Zotin e lindjeve dhe të 
perëndimeve” – (Kur’ani, El-Mearixh: 
40)

“Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i dy 
perëndimeve” – (Kur’ani, Err-Rrahman: 
17)

Sikur toka të kishte qenë e rrafshët, 
atëherë do të kishte pasur një lindje të 
vetme dhe një perëndim të vetëm. Njeriu 
i thotë shejtanit të tij në Ditën e Kiametit: 

“Ah, sikur mes meje dhe mes teje 
të ishim sa dy lindjet” – (Kur’ani, Ez-
Zukhruf: 38)

Distanca në tokë nuk mund të jetë më 
e madhe, se sa distanca mes dy lindjeve, 
përveçse nëse toka është e rrumbullakët.

Pastaj, fjala për qiellin, se në të ka 
shtigje, hapësira (korridore) dhe rrugë:

“Pasha qiellin me hubuk” – (Kur’ani, 
Edh-Dharijat: 7) dhe fjala “hubuk” do të 
thotë shtigje dhe rrugë.

“Pasha qiellin rikthyes” – (Kur’ani, 
Et-Tarik: 11), pra ai rikthen çdo gjë 
që ngrihet në të nga toka; i rikthen 
avujt e ujit në shi dhe i rikthen trupat 
e ndryshëm, për shkak të gravitetit të 
tokës.

I rikthen valët valore përmes 
përthyerjes së tyre në shtresën e 
jonosferës, ashtu siç i rikthen rrezet e 
nxehta infra të kuqe të përthyera në tokë, 
me të njëjtën mënyrë, e kështu e ngrohë 
atë natën.

Ashtu siç qielli përthyen ato çfarë 

hidhen në të prej tokës, ashtu ai përthith, 
përthyen dhe shpërndan çfarë hidhet në 
të prej botës së jashtme, e me këtë gjë 
mbron tokën prej goditjeve të rrezeve 
kozmike vdekjeprurëse dhe rrezeve 
ultraviolet vrasëse. 

Ai sillet, sikur të jetë çati.
“Dhe, e kemi bërë qiellin çati 

mbrojtëse” – (Kur’ani, El-Enbija: 32)
“Dhe, qiellin e kemi ndërtuar me 

fuqi dhe me të vërtetë Ne e zgjerojmë” 
– (Kur’ani, Edh-Dharijat: 47) 

Kjo është ajo, që sot njihet si zgjerimi 
i vazhdueshëm i universit.

Në të kaluarën, thërrimja është 
njohur si gjëja më e vogël dhe thërrmija 
përshkruhej si thelbi i njësisë që nuk 
ndahej.

Erdhi Kur’ani për të folur për thërrmija 

Pastaj, këndvështrimi i Kur’anit në 
formimit e njeriut dhe të folurit për 
spermatozoidin dhe individualizmin 
(veçimin) e tij në përcaktimin e gjinisë 
së fëmijës:

“Dhe, se Ai krijoi dy palët, mashkullin 
dhe femrën prej spermatozoidit që 
hidhet” – (Kur’ani, En-Nexhm: 45-46)

Kjo është një e vërtetë biologjike, që 
është njohur, vetëm se në këtë kohë. Tani, 
ne themi, se koka e spermatozoidit, ajo 
është e vetmja e cila përmban faktorët e 
përcaktimit të gjinisë (Sex Determination 
Factor).

Rregullimi (perfeksionimi) i bulave të 
gishtave, me gjithë çka ka prej shenjave 
të bulave, të cilat Allahu i ka sjellë në 
arenën e sfidës së ringjalljes dhe të 
trupëzimit:

“A, mendon njeriu, se nuk mund t’ia 

Mikut tim i thashë:
Ndoshta, biseda jonë sot 

për panoramat shkencore 
në Kur’an do të jetë më tërheqëse për 
mendjen tënde shkencore, se sa ndenja 
(biseda) jonë e mëparshme.

As astronomia e re, as shkencat 
bërthamore, as shkencat biologjike 
dhe ato të anatomisë nuk kanë qenë të 
njohura në kohën kur kanë zbritur ajetet 
për universin në Kur’an, që më shumë 
se 1400 vjet më parë, për të folur rreth 
qiejve, tokës, yjeve, planetëve, krijimit 
të embrionit dhe formimit të njeriut 
në përputhje me zbulimet më të reja 
shkencore, të cilat i ka sjell koha jonë.

Këto tema, Kur’ani nuk i ka trajtuar 
me detajet e librave shkencorë të 
specializuar, sepse ai në vend të parë, 
ka ardhur libër besimi, sistem dhe 
legjislacion (dispozita).

Sikur ai t’i kishte trajtuar këto tema 
me detaje dhe shpjegime të hollësishme, 
arabët do të ishin tronditur me atë që 
nuk do ta kishin kuptuar. Për këtë 
arsye, i është qasur mënyrave treguese 
me shenja, me panorama (paraqitje të 

shkurtra) dhe shkëndija, për t’i shpjeguar 
ato shkencat e ardhshme dhe zbulimet e 
tyre, pas kësaj me qindra vite.

Ato u shfaqen njerëzve, brez pas 
brezi, ai ajete (argumente) dhe mrekulli 
për vërtetësinë e Kur’anit nga Allahu i 
Vërtetë.

“Do tua shfaqim argumentet Tona në 
horizonte dhe në veten e tyre, derisa tu 
bëhet e qartë atyre, se ai (Kur’ani) është 
i vërtetë. A, nuk mjafton për Zotin tënd, 
se Ai është, për çdo send, Dëshmitar”. – 
(Kur’ani, Fussilet: 53)

Sepse, ata nuk u mjaftuan me 
dëshminë e Allahut për Librin e Tij, 
kështu që u bë e domosdoshme, që 
tua shfaqim këtë gjë, me argumentet e 
zbuluara. 

Kështu thotë Allahu në Librin e Tij.
Akoma vazhdon Kur’ani të na zbulojë, 

ditë pas dite, të tjera të reja prej këtyre 
argumenteve të mahnitshme. Rreth 
rrumbullakësisë së tokës kanë ardhur 
këto ajete të qarta, të cilat përdorin 
fjalën “tekvir” (rrokullisje, mbështjellje 
rrotull) për të përshkruar “shkrirjen” e 
natës dhe të ditës, si dy gjysma të globit:

“E mbështjell rrotull natën tek dita, 
dhe e mbështjell rrotull ditën tek nata” 
– (Kur’ani, Ez-Zumer: 5)

Pastaj, ajeti, i cili përshkruan 
rrumbullakësinë e tokës:

“Vel-erda bade dhalike, dehaha”, 
(Dhe, tokën pas kësaj, e vezoi (e ka bërë 
të shtrirë në formë vezake) – (Kur’ani, 
En-Naziat: 30)

“Dehaha”, (vezoi, formë vezake), kjo 
është fjala e vetme në fjalor, e cila do 

të thotë shtrirje dhe e rrumbullakosur 
së bashku. Toka, ashtu siç është e ditur, 
është e shtrirë në dukje të parë dhe e 
rrumbullakosur në të vërtetë, madje 
ajo është më e ngjashme me vezën në 
rrumbullakësinë e saj.

Pastaj, lexojmë shenjën tjetër 
treguese të qartë për malet, se “notojnë” 
(lëvizin) në hapësirë, e si rrjedhojë edhe 
toka e tëra “noton” (lëviz) me malet e 
saj, ku ajo dhe malet janë një tërësi e 
vetme:

“Dhe, i shikon malet, e i mendon 
të ngrira (të palëvizshme), ndërsa ato 
lëvizin, si lëvizja e reve. Krijimi i Allahut, 
i Cili ka përsosur çdo gjë”. – (Kur’ani, 
En-Neml: 88)

Malet, të cilat duken të ngrira dhe të 
palëvizshme, ato në realitet “notojnë” 
(lëvizin) në hapësirë. Krahasimi 
(ngjashmëria) e maleve me retë, në të 
ka edhe një panoramë tjetër të formimit 
të brishtë të materies, të cilën tani e 
njohim, se ajo është e përbërë prej 
thërrmijave, ashtu siç edhe retë janë të 
krijuara nga pikat (bulëzat).

Pastaj, të folurit për kohezionin e 
natës dhe të ditës, pa e arritur njëra-
tjetrën, që nga koha e fillimit të krijimit 
e deri në fundin e tij.

“As dielli, nuk duhet ta zërë (arrijë) 
hënën, e as nata ta parakalojë ditën” – 
(Kur’ani, Jasin: 40)

Shenjë tjetër e rrumbullakësisë së 
tokës, ku nata dhe dita kanë filluar së 
bashku dhe në të njëjtën kohë, qëkur ka 
filluar krijimi, si dy gjysma të globit.

Sikur toka të kishte qenë e rrafshët, 

më të vogla, në të cilat ndahet thërrmija, 
dhe ishte libri i parë, që përmendte diçka 
më të vogël se sa thërrmija:

“Nuk i fshihet Atij as sa thërrmija në 
qiell e as në tokë, dhe as më e vogël se 
kjo e as më e madhe” – (Kur’ani, Sebe’: 3)

Të gjitha këto përshkrime vendimtare 
të shkurtra ndaj të vërtetave të 
mahnitshme, si rrumbullakësia e tokës, 
natyra e qiellit dhe thërrmija, janë të 
vërteta, që nuk i kanë shkuar në mendje 
asnjë të mençuri apo budallai të asaj 
kohe të largët, në të cilën zbriti Kur’ani.

bashkojmë eshtrat? Patjetër, Ne jemi të 
Plotfuqishëm, që t’ia rregullojmë bulat 
e gishtave” – (Kur’ani, El-Kijame: 3-4), 
Madje, patjetër do t’ia trupëzojmë, 
deri edhe këto bula të gishtave dhe t’ia 
rregullojmë siç kanë qenë. Në këtë ka 
tërheqje vëmendje për mrekullinë e 
hasur në rregullimin e bulave të gishtave, 
ku nuk mund të ngjajnë qoftë edhe dy 
persona.

Shtëpia më e dobët në Kur’an, është 
shtëpia e merimangës. Nuk ka thënë fija 
e merimangës, por ka thënë: Shtëpia e 
merimangës, sepse fija e merimangës, 

sistemi diellor

as astronomia e re, as shkencat bërthamore, as shkencat biologjike 
dhe ato të anatomisë nuk kanë qenë të njohura në kohën kur kanë zbritur 
ajetet për universin në Kur’an, që më shumë se 1400 vjet më parë, për 
të folur rreth qiejve, tokës, yjeve, planetëve, krijimit të embrionit dhe 
formimit të njeriut në përputhje me zbulimet më të reja shkencore, të 
cilat i ka sjell koha jonë.

“Dhe, i shikon malet, e i mendon të ngrira (të palëvizshme), 
ndërsa ato lëvizin, si lëvizja e reve. Krijimi i Allahut, i 

Cili ka përsosur çdo gjë”. – (Kur’ani, En-Neml: 88)
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siç dihet, është më e fortë se simetrikja 
e saj katër fish më tepër. Dobësia është 
në shtëpi, dhe jo në fije, ku shtëpia është 
strehimi më i keq, për atë që mbrohet me 
të. Kjo është kurth (çark) për atë që bie 
në të prej vizitorëve të panjohur.

Ajo është vrasësve, deri edhe për 
banorët e saj. Merimanga femër e ha 
“burrin” e saj pas pllenimit dhe ha të 
vegjlit e saj gjatë procesit të daljes nga 
vezët, edhe të vegjlit hanë njërit-tjetrin.

Shtëpia e merimangës është 
shembulli më perfekt i krahasimit me 

të kisha qenë e harruar përfundimisht. 
Atëherë, e thirri nga poshtë saj, që të 
mos hidhërohesh, se Zoti yt të ka bërë 
përrua poshtë teje. Dhe, tunde drejt teje 
trungun e hurmës, të të bien ty hurma 
të njoma të freskëta. E, ha dhe pi, e të 
kënaqet syri” – (Kur’ani, Merjem: 23-26)

E, përse të njoma?!
Kërkimet më të reja shkencore 

tregojnë për hurmat e njoma: Në to ka 
një lëndë, që e tkurr mitrën, ndihmon 
në lindje dhe ndihmon në parandalimin 
e gjakderdhjen pas lindjes, si p.sh 

redaktojë, sa herë që e riboton librin 
e tij. Siç shohim edhe hipotezat e 
ndryshme, që pasojnë njëra-tjetrën 
dhe përgënjeshtrojnë njëra-tjetrën. 
Ashtu, edhe autori, sado që të tregohet 
i kujdesshëm, do të bie në kundërshtime, 
e këto janë të meta, që nuk mund t’i gjesh 
në Kur’an.

Dhe, ai, pas gjithë kësaj, është 
mrekulli, sepse të njofton për të 
shkuarën, që nuk është dokumentuar dhe 
të lajmëron për të ardhmen, që akoma 
nuk ka ardhur.

Paralajmërimet e ndryshme të 
Kur’anit ka qenë plotësisht të vërteta.

Për fitoren e Romakëve, pas disfatës 
së tyre: “Romakët pësuan disfatë në 
tokën më të ulët, e ata, pas disfatës së 
tyre, do të triumfojnë, në disa vite (më 
pas) ” – (Kur’ani, Err-Rrum: 2-4) 

Fjala “bid’i” (disa) nga ana gjuhësore 
është mes treshit dhe nëntës, dhe fitorja 
e Romakëve erdhi pas disa vitesh.

Për fitoren e Bedrit: “Do të mposhtet 
turma dhe do të tërhiqen” – (Kur’ani, El-
Kamer: 45)

Për ëndrrën e hyrjes në Mekë:
“Allahu ia ka vërtetuar të Dërguarit të 

Tij ëndrrën me të vërtetë. Patjetër do të 
hyni në Mesxhidul-Haram (Qabe, Mekë) 
në dashtë Allahu, të rruara kokat tuaja 
dhe të shkurtuar (flokët)” – (Kur’ani, El-
Fet’h: 27)

Dhe, kështu ndodhi!
Akoma në Kur’an ka paralajmërime, 

që vërtetohen përpara syve tanë. Ja, 
Ibrahimi, që i lutet Zotit të tij:

“O Zoti ynë, unë i vendosa të banojnë 
një pjesë të pasardhësve të mi në një 
luginë me pa bimësi, tek Shtëpia 
Jote e Shenjtë; Zoti ynë, për të falur 
namazin; bëji zemrat e disa njerëzve 
të përmallohen për ta dhe furnizoji me 
fryte (prodhime të mira), ndoshta ata 
falënderojnë”. – (Kur’ani, Ibrahim: 37)

Ai u lut për furnizim për këtë luginë 
të thatë.

Pastaj, erdhi premtimi i Allahut 
për banorët e Mekës, për mirëqenie 
dhe pasuri, kur i urdhëroi t’i ndalojnë 
idhujtarët të vizitojnë Qaben, ndërkohë 
që ata iu frikësuan humbjes dhe 
shkatërrimit ekonomik, duke ditur se 
banorët e Mekës mbështeteshin në 
ekonominë e tyre në pelegrinazhin e 
Qabes.

Ai u tha për t’i qetësuar: “Nëse 
i frikësoheni varfërisë (humbjes 
ekonomike), atëherë Allahu do t’ju 
pasurojë prej mirësisë së Tij”. – (Kur’ani, 
Et-Teube: 28)

Ky është një premtim që e shohim 
tani, që realizohet përpara nesh, 
në naftën e cila buron fuqishëm në 
shkretëtirë, pa hesap dhe çmimi i saj 
ngrihet marrëzisht ditë pas dite. Pastaj, 
në rezervat e uraniumit, të cilat i fshehin 
këto shkretëtira, me aq sa u siguron 
mirëqenie dhe pasuri deri në ahirzaman 
(në përfundimin e botës).

Pastaj, shohim se Kur’ani na flet për 
të fshehtat e padukshme të sekreteve 
të xhinëve dhe melekëve, që nuk i janë 
zbuluar, veçse një pakice të veçantë 
prej gnostikëve (sufistëve). Nëse, këta 
njerëz të tillë i shohin, ata nuk i shohin, 
përveçse në përputhje me fjalët e 
Kur’anit.

Dhe, nëse i vështrojnë, nuk i 
vështrojnë, vetëm se në përputhje me 
sekretet e tij.

Më pastaj, na paraqet fjalën e fundit 
në politikë dhe moral, në sistemet e 
qeverisjes, në luftë dhe në paqe, në 
ekonomi dhe shoqëri, në martesë dhe 
bashkëshortësi, e na jep dispozita 
prej dispozitave të përsosura, çfarë i 
paraprijnë edhe kartave të të drejtave 
të njeriut.

Të gjitha këto me metoda të veçanta, 
shprehje madhështore, ndërtim të bukur 
dhe elokuent, janë thurje unike në 
historinë gjuhësore.

E kanë pyetur Ibn Arabiun për 
sekretin e mrekullive të Kur’anit, dhe 
është përgjigjur me një fjalë të vetme, e 
ajo është: “E vërteta absolute”.

Fjalët e Kur’anit janë të vërteta 
me vërtetësi absolute, ndërkohë më e 
shumta që mund të arrijë një autor, është 
të arrijë deri tek e vërteta relative dhe 
më e shumta që mund të shpresojë në 
të shkrimtari, është të jetë i sinqertë (i 
vërtetë) sipas parashikimeve të tij. Dhe, 
hapësira e parashikimeve, gjithmonë 
është e kufizuar dhe e ndryshueshme 
nga një kohë në tjetrën. Secili nga ne 
mund të përfshijë një pjesë të së vërtetës 
dhe i mungojnë pjesët e tjera. E sheh 
nga një këndvështrim dhe i nuk i shikon 
këndvështrimet e tjera.

Çdo e vërtetë që arrihet, gjithmonë 
ajo është e vërtetë relative, ndërsa i zoti 
i dijes gjithëpërfshirëse dhe vështrimit 
të plotë, Ai është Vetëm Allahu.

Vetëm Ai është i Plotfuqishëm për të 
vërtetën absolute, për këtë arsye themi 
për Kur’anin, se ai është prej Allahut, 
sepse ai ia ka qëlluar të vërtetës absolute 
në çdo gjë.

E kanë pyetur Muhammedin (paqja 
dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) për 
Kur’anin, dhe ka thënë:

“Libri i Allahut, në të është lajm për 
ata që kanë kaluar përpara jush, lajm 
për ata që do të vinë pas jush. Gjykim 
mes jush dhe ai është vendimtari dhe jo 
shaka. Çdo tiran që largohet prej tij, atë e 
shkatërron Allahu. Kush kërkon udhëzim 
në diçka tjetër, përveç tij, atë e humb 
Allahu. 

Ai është litari i qëndrueshëm dhe 
përmendja (dhikri) i urtë. Ai është 
rruga e drejtë (siratul mustekim) dhe ai 
është që me të nuk devijohet dhe gjuhët 
nuk ngatërrohen. Dijetarët nuk kanë të 
ngopur me të dhe lexuesi nuk mërzitet 
me përsëritjen e tij. Mrekullitë e tij nuk 
kanë të mbaruar...”.

Për shpërthimin diellor, fundin e jetës 
në tokë dhe ndodhinë e Kiametit, Zoti 
ynë thotë në suren Err-Rrahman, ajeti: 
37-44:

“E, kur të çahet (shpërthejë) qielli, 
dhe është si trëndafili i kuqërremtë. 
Dhe, çfarë të mire të Zotit tuaj po e 
përgënjeshtroni?! Atë ditë, nuk do të 
pyetet për mëkatin e tij, njeri dhe as 
xhin. Dhe, çfarë të mire të Zotit tuaj po e 
përgënjeshtroni?! Keqbërësit njihen prej 
tipareve të tyre, e merren (zvarrë) prej 
kokave e këmbëve. Dhe, çfarë të mire të 
Zotit tuaj po e përgënjeshtroni?! Ky është 
xhehenemi, të cilin e përgënjeshtrojnë 
keqbërësit. Sillen rrotull tij dhe mes ujit 
të përvëluar!” – (Kur’ani, Err-Rrahman: 
37-44)

Sot, na vinë shkencat e kozmosit, pas 
1400 e ca vitesh nga zbritja e Kur’anit 
dhe na tregojnë, se ky është përfundimi 
i yjeve, të cilat kanë mbushur qiellin, me 
ngjyra mahnitëse. Madje, astrofizikanët 
i quajnë disa yje shpërthyese me emrin 
“Rosetta”, pra trëndafil (me ngjyrë të 
kuqërremtë në violetë).

Prej çfarë burimi erdhën këto 
paralajmërime të të Dërguarit, që më 
shumë se 1400 vite më parë?

Përveçse, të jenë prej Zotit të vetë 
kozmosit dhe çdo lexues mund t’i shohë 
këto mrekulli në internet, në faqen e 
NASA-s, kategoria: Astronomical picture 
of dhe day, me titull Cats eye.

Këto janë fjalët e tyre, dhe jo fjalët 
tona.

E, ky është Libri ynë, o miku im.
Për gjithë këto cilësi të tubuara në të, 

nuk mund të jetë i shkruar nga dikush 
tjetër!

Marrë nga libri:
dialog me miKun tim ateist

Përktheu nga arabishtja
dhe përshtati në shqip:

lavdrim hamja

strehimin e keq dhe përfundimin e 
keq. Kështu është gjendja edhe e atyre, 
që strehohen te dikush tjetër, përveç 
Allahut. Këtu është elokuenca e ajetit:

“Shembulli i atyre, të cilët kanë 
marrë, përveç Allahut, zota, është si 
shembulli i merimangës, që ka marr 
shtëpi (strehë), e shtëpia më e dobët 
është shtëpia e merimangës, sikur ta 
dinin” – (Kur’ani, El-Ankebut: 41)

Fundi i ajetit ka ardhur “sikur ta 
dinin”, shenjë treguese, se ajo është 
dije, që nuk është njohur, veçse së 
fundmi. Gjithashtu, gjejmë në suren El-
Kehf: “Dhe, qëndruan në shpellën e tyre 
treqind vjet dhe shtuar nëntë” – (Kur’ani, 
El-Kehf: 25)

Tani e dimë, se treqind vite me 
kalendarin diellor janë të barabartë me 
treqind e nëntë vjet me kalendarin hënor, 
me ditë, minuta dhe sekonda.

Në suren Merjem, Allahu i Madhëruar 
flet për Merjemen, se si i erdhi momenti 
i lindjes dhe u mbështet tek trungu 
i hurmës, ndërkohë ajo dëshironte 
vdekjen. Asaj i thërriti një zë, që të 
tundë trungun e hurmës dhe të hajë 
prej hurmave të njoma që binin: “Dhe, i 
erdhi lindja tek një trung hurme. Tha: Ah, 
sikur të kisha vdekur më përpara kësaj e 

Oxytocin; ka edhe lëndë laksative, të cilat 
mjekësia i njeh, se këto laksativet bimore 
ndihmojnë në lehtësimin dhe sigurinë e 
procesit të lindjes me pastrimin e tyre 
të zorrë së trashë.

Urtësia shkencore në përshkrimin e 
hurmave të njoma dhe kohën e ngrënies 
së tyre në momentin e lindjes, në këtë ka 
një detaj shkencor të qartë.

Këto shembuj të të vërtetave 
shkencore, të të vërtetave metaforike dhe 
të të vërtetave fjalë për fjalë, janë ato, 
të cilat Allahu i Madhëruar na ka treguar 
duke e përshkruar Kur’ani, se ai: “Nuk i 
vjen e kota, në asnjë drejtim” (nuk ka 
mundësi të jetë apo të përmbajë gjëra të 
kota) – (Kur’ani, Fussilet: 42) dhe se ai: 
“Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç 
Allahut, patjetër do të kishin gjetur në 
të ndryshime të mëdha” – (Kur’ani, En-
Nisa: 82)

Ndryshime në ajete mes njëri-
tjetrit, me kuptimin e kontradiktave 
dhe ndryshime të të vërtetave të 
pakontestueshme, të cilat do t’i zbulojë 
shkenca.

E, të dy këto lloj ndryshimesh i 
gjejmë gjithmonë në librat e autorëve 
të ndryshëm dhe për këtë arsye autori 
mundohet të shtojë, të heqë apo të 

“Shembulli i atyre, 
të cilët kanë marrë, 

përveç Allahut, zota, është 
si shembulli i merimangës, 
që ka marr shtëpi (strehë), 
e shtëpia më e dobët është 
shtëpia e merimangës, sikur 
ta dinin” 

– (Kur’ani, El-Ankebut: 41)

Falu ashtu si është falur gjyshi 
e stërgjyshi! Pyetja që më 
është bërë shpesh: Hoxhë si 

të falem?! Ishte fjala për mënyrën e 
faljes së namazit. Jam përgjigjur: Falu 
si falet babai dhe gjyshi yt. Sepse 
gjysh e babëgjysh që janë falur sipas 
medhhebit hanefi janë falur sipas 
Sunetit të Pejgamberit (a.s). Ne jemi 
ehli suneti (ehlus suneh vel xhemah). 

Hoxhallarët tanë në këtë nënqiell 
për qindra vjet e kanë predikuar 
Islamin e pastër sunni. Atë kanë 
marrë dijet e tyre nga mësuesit e 
tyre hoxhallarë dhe kështu, hoxhë 
pas hoxhe, alim pas alimi, janë lidhur 
me Pejgamberin (a.s). Pra, kemi 
zinxhirin e bartjes dhe përcjelljes 
së shpjegimeve e interpretimeve, jo 
vetëm të Pejgamberit (a.s), por edhe 
të sahabëve, tabiinëve, tabi-tabiinëve 
dhe të gjithë ulemave nëpër shekuj, 
gjeneratë pas gjeneratë, deri në ditët 
tona. Kjo do të thotë se zinxhiri i 
transmetimit dhe përcjelljes së këtyre 
dijeve, që nga Pejgamberi (a.s) deri në 
ditët tona, është i pakëputur. 

Këto interpretime të të gjithë këtyre 
alimave i kemi brenda medhhebeve. 
Prandaj të jesh brenda medhhebit 
do të thotë të jesh brenda Sunetit të 
Resullullahit. Po, po, mund të mos i 
përmbahesh medhhebit! Por ama duhet 
të arrish në dije në nivelin e Imam 
Ebu Hanifes, Malikut e imamëve të 
tjerë. Prandaj edhe imamët e Hadithit 
sikurse Buhariu e Muslimi dhe të tjerë 
pasonin medhhebin. 

Përndryshe, të lexosh disa hadithe 
dhe të thuash se ja çfarë thotë hadithi 
dhe nuk përputhet medhhebi me 
hadithin është naivitet! Mirë është 
që edhe ata që kanë predikuar jo-
medhhebizmin kanë filluar të kthjellen. 
Elhamdulilah!

falu ashtu si është falur 
gjyshi e stërgjyshi!

dr. ajni sinani
Kryetar i Kuvendit 

të Bashkësisë islame të Kosovës
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Kryeqyteti, daka

Bangladeshi, ose zyrtarisht 
Republika Popullore e 
Bangladeshit, është një vend 

në Azinë Jugore, i vendosur në Gjirin e 
Bengalit. Ai është i rrethuar pothuajse 
tërësisht nga India fqinje - dhe ndan një 
kufi të vogël me Mianmarin në juglindje. 
Nepali, Butani dhe Kina gjenden shumë 
pranë Bangladeshit, por nuk kanë kufij 
me të. Territori detar i vendit, në Gjirin e 
Bengalit, është afërsisht i barabartë me 
madhësinë e sipërfaqes së tij tokësore. 
Bangladeshi është vendi i tetë më i 
populluar në botë, me një popullsi prej 
168.759.058 banorësh (dhjetor, 2022; 
sipas worldometers.info), dhe është 
vendi i dytë në botën islame për nga 
numri i myslimanëve. Bangladeshi ka 
një sipërfaqe prej 148.460 km2. 

Daka është kryeqyteti dhe qyteti më i 
madh i Bangladeshit, i ndjekur nga qyteti 
Chittagong, i cili ka portin më të madh 
të vendit.

gjeografia
Bangladeshi ndahet në tre rajone. 

Pjesa më e madhe e vendit dominohet 
nga delta pjellore e lumit Ganges, delta 
më e madhe e një lumi në botë. Pjesa 
veriperëndimore dhe ajo qendrore 
e vendit formohen nga rrafshnaltat 
Madhupur dhe Barind. Verilindja dhe 
juglindja e vendit përshkohen nga vargjet 
kodrinore me gjelbërim të përhershëm. 
Delta Ganges formohet nga bashkimi 
i lumenjve Ganges, Brahmaputra dhe 
Meghna, dhe i degëve të tyre përkatëse. 
Lumi Gange bashkohet me Xhamuna-n 
(kanalin kryesor të lumit Brahmaputra), 
pastaj bashkohet me lumin Meghna, 
duke u derdhur më në fund në Gjirin 
e Bengalit. Bangladeshi quhet “Toka e 
Lumenjve”, pasi përshkohet nga mbi 57 
lumenj ndërkufitar.

Bangladeshi dominohet kryesisht nga 
toka e pasur pjellore dhe e sheshtë. Pjesa 
më e madhe e vendit është më poshtë se 
12m mbi nivelin e detit, dhe vlerësohet se 
rreth 10% e tokës së tij do të përmbytej 
nëse niveli i detit do të ngrihej me 
1m. 17% e vendit është e mbuluar nga 
pyjet, dhe 12% e tij është e mbuluar nga 
sistemet kodrinore. Ligatinat e vendit 
janë me rëndësi për shkencën mjedisore 
globale. Pika më e lartë në Bangladesh 
është Saka Haphong, që gjendet pranë 
kufirit me Mianmarin, dhe ka një lartësi 
prej 1.064 m mbi nivelin e detit.

Klima
Bangladeshi ka një klimë tropikale 

të tipit ‘munson’, me verë të nxehtë e 
me shi, dhe me dimër relativisht të 
thatë. Janari është muaji më i freskët 
i vitit, me temperatura mesatare rreth 
26 °C, kurse Prilli është muaji më i 
ngrohtë, me temperatura nga 33 në 36 
°C. Bangladeshi është një nga vendet me 
klimën më të lagësht në botë. Shumica 
e zonave të vendit marrin më shumë 
se 1525 mm shi në vit, kurse zonat 
pranë kodrave marrin rreth 5080 mm. 
Shumica e reshjeve bien gjatë sezonit 
të ‘munsoneve’ (qershor- shtator), kurse 
gjatë dimrit (nëntor- shkurt) ka më pak 
reshje. 

eKonomia
Sa i përket ekonomisë, Bangladeshi 

është ende një vend në zhvillim. Sipas 
një raporti të Bankës Botërore: “Dobësia 

e qeverisë dhe e institucioneve publike 
përbëjnë një nga pengesat më të mëdha 
në rrugën e zhvillimit në Bangladesh”.

Temjanit-i është një nga prodhimet 
më të rëndësishme në Bangladesh, i cili 
eksportohet në sasi të mëdha.

Bima e jutës (që përdoret kryesisht 
për prodhimin e litarit dhe të thasëve), 
ka qenë motori ekonomik i vendit për 
një periudhë të caktuar. Gjatë Luftës 
së Dytë Botërore dhe në fund të viteve 
dyzet, aksionet e kësaj bime në tregun 
global të eksporteve u rritën me 80%. 
Megjithatë, produktet e polipropilenit 
filluan të zëvendësojnë produktet e 
jutës në mbarë botën, dhe vlera e saj 
filloi të bjerë. Bangladeshi prodhon 
sasi të mëdha orizi, çaji dhe mustarde. 
Pavarësisht se dy të tretat e popullsisë 
së vendit janë fermerë, më shumë se tre 
të katërtat e të ardhurave nga eksporti 

se mijëra vjet më parë, njerëzit fisnorë 
u vendosën në një mbretëri të quajtur 
Vanga, në territorin që tani është 
Bangladeshi. Nga shekulli i 3-të p.e.s, 
budizmi lulëzoi në atë rajon ndërsa 
perandorët Maurjanë e zgjeruan ndikimin 
e tyre në Bengali. Nën mbretërit Gupta, 
të cilët mbretëruan nga fillimi i shekullit 
të 4-të, e deri në fund të shekullit të 6-të 
të e.s, hinduizmi rivendosi fuqinë e tij, 
por budizmi nuk u zhduk plotësisht.

Nga fundi i shekullit të 11-të, Senat, të 
cilët ishin hindu, kishin fituar kontrollin 
mbi një pjesë të madhe të Bengalit. 

Që në shekullin e 9-të, tregtarët 
arabë e kishin çuar Islamin në Bengal. 
Rreth vitit 1200, luftëtarët myslimanë 
nga veriperëndimi i përmbysën Senat. 
Sundimi mysliman arriti kulmin me 
dinastinë Mughale (shek. 16-18). 
Në këtë kohë Bengali u bë pjesë e 
Perandorisë Mughale, e cila u shtri 
deri në Afganistan, Indi dhe Pakistan. 
Arti, veçanërisht arkitektura islame, 
lulëzoi gjatë kësaj epoke. Në shekullin 
e 11-të hixhri (afërsisht shek. 17-të e.j), 
shumica e banorëve të Bengalit Lindor 
ishin konvertuar në Islam. Perandorët 
Mughalë caktuan sundimtarë myslimanë, 
të cilët quheshin Nuvab (përfaqësues), 
për të qeverisur provincat e perandorisë. 
Perandoria Mughale filloi të bjerë 
pjesërisht në fillim të shekullit të 18-të, 
sepse grupe të fuqishme hindu në Indinë 
qendrore dhe perëndimore u rebeluan 
kundër sundimtarëve myslimanë. Në të 
njëjtën kohë, Bengali dhe provincat e 
tjera u bënë gjithnjë e më të pavarura, 
pasi Nuvabët (përfaqësuesit) morën më 
shumë pushtet për veten e tyre.

Gjatë shekullit të 16-të, britanikët, 
holandezët, francezët dhe portugezët, 
luftuan për të fituar kontrollin mbi 

i Bangladeshit vijnë nga industria 
e veshjeve, industri e cila filloi të 
tërhiqte investitorët evropianë në vitet 
tetëdhjetë, për shkak të kostos së ulët 
të krahut të punës dhe kostove të ulëta 
të transferimit. 

Një nga faktorët, që ka kontribuar 
ndjeshëm në rritjen e ekonomisë në 
Bangladesh, është përhapja e gjerë 
dhe gjithëpërfshirëse e idesë së 
mikrokredisë, e shpallur nga Muhammed 
Junus (fitues i Çmimit Nobel për Paqen, 
në vitin 2006), gjatë kohës që ai ishte 
në Bankën Gramén. 

Në fund të viteve nëntëdhjetë, numri 
i anëtarëve të Bankës Gramén ishte rreth 
2.3 milion njerëz, përveç rreth 2.5 milion 
anëtarëve të institucioneve të tjera të 
ngjashme. 

Një pjesë e madhe e valutës së huaj 
në vend, vjen nga dërgesat e emigrantëve 
që jetojnë në vende të tjera.

gjuha
Gjuha bengale (bengalishtja) është 

gjuha amtare e pothuajse të gjithë 
popullsisë së Bangladeshit. Megjithatë, 
grupet minoritare indigjene në vend kanë 
gjuhët dhe dialektet e tyre, disa prej të 
cilave janë gjuhët tibeto-burmane. 

Anglishtja flitet në qendrat urbane 
dhe mes grupeve të arsimuara të 
popullsisë.

feja
Shumica e popullsisë së Bangladeshit 

(rreth 90%) janë ndjekës të fesë islame, 
ku pjesa më e madhe e tyre janë sunitë. 
Islami u bë feja zyrtare në vend me një 
amendament kushtetues të vitit 1988.

Hindusët përbëjnë një pakicë të 
konsiderueshme në Bangladesh, kurse 
katolikët romakë dhe budistët përbëjnë 
vetëm një pjesë të vogël të popullsisë. 

histori
Sipas epikës së lashtë hindu, tregohet 

xhamia '60 kupolat',  bagerhat
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ahsan manzil, daka

tregtinë fitimprurëse që zhvillohej mes 
ishujve të Indisë Lindore dhe Evropës.

Nga shekulli i 17-të, në Bengal ishin 
krijuar kolonitë e para tregtare evropiane. 
Në fillim, evropianët hasën në rezistencë 
të fortë nga Nuvabët provincialë, 
të cilët kërkuan taksa në këmbim 
të koncesioneve tregtare. Por, pasi 
Perandoria Mughale filloi të dobësohej 
- në shekullin e 18-të -  evropianët e 
rritën ndikimin e tyre. Nuvabët mughalë, 
fisnikët dhe komandantët garuan mes 
tyre për pushtet. Evropianët mbajtën 
anën e fraksioneve të ndryshme në këto 
konflikte, duke ofruar ndihmën e tyre 
në këmbim të monopolit të privilegjeve 
tregtare dhe kompensimeve të tjera. 

Në vitin 1600, qeveria angleze i kishte 
dhënë Kompanisë së Indisë Lindore një 
koncesion për të zhvilluar tregtinë me 
Indinë dhe Lindjen e Largët, dhe nga 
mesi i shekullit të 18-të, kjo kompani 
ishte bërë autoriteti më i fuqishëm 
tregtar në Bengali. Zyrtarët e korruptuar 
të kompanisë bënë fitime të mëdha nga 
prodhimi i jutës në Bengalin Lindor, por 
bënë pak përpjekje për të përmirësuar 
shërbimet sociale për njerëzit. 

Në vitin 1905, Bengali u nda në 
dy pjesë: Bengali Perëndimor dhe 
Bengali Lindor. Shumë bengalë hindu 
e kundërshtuan ndarjen, gjë e cila çoi 
në luftëra të përgjakshme, kështu që 
në 1911, britanikët e anuluan ndarjen 
dhe Bengali u bë përsëri një provincë 
e vetme.

Lëvizjet për pavarësi kudo në Indinë 
Britanike filluan të forcoheshin në 
shekullin e 20-të. Lidhja Muslimane 
(një organizatë politike e formuar në 
vitin 1906) u bë përfaqësuesi i pakicës 
muslimane të Indisë. Në vitin 1940, 
udhëheqësit e kësaj lëvizjeje kërkuan 
krijimin e një Shteti Islam, të ndarë 
nga India, nën emrin Pakistan. Trazirat 
hindu-muslimane në vitet dyzet të 

shekullit të 20-të, i bindën udhëheqësit e 
qeverisë për nevojën e domosdoshme për 
ta ndarë Indinë. Në vitin 1947, Britania 
i dha pavarësinë Indisë, dhe themeloi 
gjithashtu edhe Shtetin e Pavarur të 
Pakistanit. Bengali Perëndimor u bë një 
provincë e Indisë, kurse Bengali Lindor 
u bë Pakistani Lindor.

Më 26 mars 1971, pakistanezët lindorë 
shpallën Pakistanin Lindor një vend të 
pavarur, nën emrin Bangladesh, dhe 
pas konfliktesh të gjata me Pakistanin 
Perëndimor, Pakistani Lindor u nda 
përfundimisht dhe fitoi mëvetësinë me 
16 Dhjetor të vitit 1971. Më pas, në Janar 
të vitit 1972, luftëtari trim, lideri i lirisë, 
Shejh Muxhibu-Rrahman, i njohur si tigri 
i Bengalit dhe babai i Bangladeshit, u bë 
kryeministër i vendit. 

si erdhi islami në bangladesh
Toka e Bangladeshit pati fatin e madh 

për të qenë vendlindja e dijetarëve, 
predikuesve dhe reformatorëve, që 
nga agimi i Islamit e deri në ditët tona. 
Myslimanët e sunduan të gjithë këtë 
rajon për gjashtëqind e pesëdhjetë vite 
me radhë, dhe Islami luajti një rol të 
rëndësishëm që sot aty të formohet një 
shtet mysliman i lirë, ku shoqëria, kultura, 
letërsia, traditat dhe departamentet 
qeveritare karakterizohen nga  veçoritë 
dhe tiparet e Islamit.

Vendndodhja strategjike natyrore 
e Bangladeshit, u dha mundësinë 
lajmëtarëve, reformatorëve dhe njerëzve 
të mendimit e të thirrjes islame për të 
luajtur një rol të mrekullueshëm dhe 
të spikatur në fushën e thirrjes dhe të 
përhapjes së Mesazhit Islam, shekull 
pas shekulli, nga njëri skaj i rajonit 
në tjetrin...  Këta njerëz të shquar 
bënë sakrifica të pashoqe në rrugën 
e përhapjes ë Mesazhit të përjetshëm 
të Islamit, dhe të lartësimit të fjalës 
supreme të Zotit.

Nuk ka dyshim se Islami lindi, u rrit 
dhe lulëzoi në Gadishullin Arabik, pastaj 
u përhap në të gjitha anët e botës përmes 
tregtarëve, predikuesve, luftëtarëve 
dhe reformatorëve. Arabët kishin aftësi 
dhe përvojë të plotë në tregti. Ata e 
kishin zakon të udhëtonin nëpër vende 
të largëta për tregti, dhe secili tregtar 
musliman ishte në vetvete një predikues, 
i cili kryente edhe misionin e Thirrjes 
Islame. Nëpërmjet tregtarëve si këta, 
Islami hyri në Bangladesh dhe u përhap 
së pari në bregun lindor dhe jugor të 
këtij vendi. 

Madje, thuhet se Islami hyri në 
Bangladesh në kohën e sahabëve - Allahu 
qoftë i kënaqur prej tyre -  dhe pastaj 
Thirrja Islame u përhap ngadalë atje, siç 
shkruante profesor Ebul-Kelem Azad në 
disa nga shkrimet e tij për Chittagongun: 
“Ky është vendi ku udhëtarët tanë 
(nënkupton sahabët) morën abdes, 
ndërsa ishin rrugës për në Kinë.”.

Dr. Hasen Zemen, thotë në librin 
e tij: “Një delegacion predikuesish 
muslimanë erdhën në këtë vend gjatë 
kohës së kalifatit të Omer ibnul-Hatabit 
- Allahu qoftë i kënaqur prej tij (13-14 
hixhri), dhe Me’muni e Muhejmini ishin 
dy udhëheqësit e tyre. Më vonë, në të 
njëjtin fshat erdhën një delegacion i 
përbërë nga katër anëtarë, me qëllimin 
për të komunikuar Islamin dhe për ta 
zgjeruar atje fushën e Thirrjes Islame. 
Ata ishin Hamid Ed-Din, Hosam Ed-Din, 
Abdullahu dhe Ebu Talib. Pesë grupe 
predikuesish erdhën me radhë në këtë 
vend, për të njëjtin qëllim, dhe ata nuk 
mbanin me vete as libër e as armë, e 
gjithashtu atyre nuk u interesonte asnjë 
mbështetje mbretërore (financiare) në 
fushën e predikimit dhe të komunikimit 
të Islamit”. 

Dr. In’am Al-Hak thotë: “Tregtarët 
arabë e çuan mesazhin e Islamit në 
zona të ndryshme të këtij vendi, si në 
Chittagong, Daka dhe të tjera qytete, 
në fillim të shekullit të 8-të e.j, shekuj 
përpara se Ikhtijar Ed-Din Muhammed 
ibn Bakhtiar El-Khalxhi të pushtonte 
Bengalin në vitin 1201. Qyteti Chittagong 
u bë një vendbanim për tregtarët arabë 
muslimanë, që nga shekulli i 8-të dhe 
i 9-të.

Kur populli dhe masa e gjerë e 
njerëzve filluan të përqafojnë  fenë e 
vërtetë Islame në Chittagong dhe në 
zonat fqinje, në mesin e shekullit të 10-të, 
si rezultat i ndikimit të tregtarëve arabë 
muslimanë dhe i ndikimit të predikimit 
të tyre, kjo fe filloi të përhapet në të 
gjithë vendin, deri në skajet e tij. Shumë 
predikues dhe reformatorë u larguan nga 

vendeve e tyre, nga Gadishulli Arabik 
dhe nga Azia Qendrore, dhe erdhën në 
këtë vend me qëllim të komunikimit të 
Islamit dhe përhapjes së Thirrjes Islame 
ndër njerëz, dhe u përhapën në rajone të 
ndryshme të Bengalit Lindor”.

Vlen të theksohet se qasja, që këta 
predikues ndiqnin në thirrjen e tyre, 
ishte se ata fillimisht mësonin gjuhën 
vendase që flitej në atë kohë, dhe e 
përdornin atë si mjet të rëndësishëm në 
përhapjen e Islamit. Qëllimi i tyre ishte 
fillimisht përgatitja e një brezi të pastër 
musliman, pastaj përhapja e Islamit në 
bashkëpunimin krah për krah me ta. Ata 
jetonin nëpër fshatra, pastaj udhëtonin 
kudo  për të kryer misionin e thirrjes 
islame. Shumë prej tyre krijonin kënde 
ose qendra në vende të ndryshme, për 
Thirrjen Islame, pastaj predikonin dhe 
përcillnin Islamin në to.

Por, Islami hyri në Bengal si nga 
uji ashtu edhe nga toka. Ndërkohë që 
tregtarët arabë muslimanë erdhën atje 
përmes rrugëve ujore, luftëtarët turq 
erdhën përmes rrugëve tokësore, duke 
mbartur me vete fenë, kulturën dhe 
konceptin e tyre të qeverisjes. Ndikimi 
i arabëve në disa pjesë të Bengalit, 
veçanërisht në rajonin bregdetar të 
Chittagongut mbahet mend përmes 
traditave. Por arabët ndoshta nuk 
ndikuan aq thellë në shoqëri, siç bënë 
luftëtarët turq. Turqit krijuan një 
mbretëri dhe një qeveri në Bengal, dhe 
ndikuan në ndryshimin e modelit socio-
fetar të Bengalit.

Mbretëria e themeluar nga Muhamed 
Bakhtijar Khalxhi, ishte vetëm një 
bërthamë, dhe muslimanëve iu deshën 
më shumë se dyqind vjet për të vënë 
nën kontrollin e tyre të gjithë Bengalin. 
Në vitin 1338, Bengali dëshmoi fillimin 
e një Sulltanati të pavarur, të drejtuar 
nga Fakhrudin Mubarak Shah. Nga kjo 
kohë e tutje, për dyqind vjet, Bengali 
mbeti i pavarur. Kjo ishte një periudhë 
e zhvillimit të përgjithshëm të vendit, si 
politikisht ashtu edhe nga ana kulturore. 
Por, zhvillimi më i rëndësishëm i kësaj 
periudhe ishte se vendi për herë të parë 
mori një emër, emrin Bangalah. 

Sulltanati i pavarur dëshmoi 
zgjerimin e fuqisë myslimane, e cila u 
përhap në çdo cep të vendit, deri në 
Kamarupa në veri, Tippara në lindje 
dhe në bregdet, në jug. Chittagong u 
pushtua nga Fakhrudin Mubarak Shah 
(1338-1349); Faridpuri u pushtua nga 
Xhelaludin Muhamed Shahu (1415-
1432) dhe u quajt Fat’habad. Zgjerimi 
i pushtetit mysliman në Bengali ishte 
tashmë i plotë dhe mbretëria muslimane, 

e themeluar nga Muhamed Bakhtijar 
Khalxhi, u shndërrua në Mbretërinë 
Myslimane të Bengalit.

Shumë xhami u ndërtuan gjatë 
sundimit mysliman deri në shekullin 
e 18-të, ku disa qindra janë ende të 
ruajtura dhe mund të përdoren për 
namaz. Shumë mbishkrime arabe ose 
persiane ekzistojnë ende në muret e 
xhamive, që tregojnë se ato xhami janë 
ndërtuar me iniciativën e sundimtarëve 
ose të oficerëve të tyre. Mbishkrimet në 
përgjithësi fillojnë ose me një ajet të 
Kuranit të Shenjtë, ose me një hadith të 
Profetit –paqja dhe mëshira e Allahut 
qofshin mbi të -  ose me të dy këto 
bashkë, duke i premtuar ndërtuesit 
shpërblimet që e presin në botën tjetër 
për themelimin e institucioneve të tilla 
fetare. Kështu që, sundimtarët ndërtuan 
xhami, në përmbushje të plotë të një 
detyre fetare. 

Në mënyrë të ngjashme u ndërtuan 
medresetë, ose shkollat, për të ofruar 
lehtësira për të rinjtë muslimanë, për të 
marrë arsimin e duhur. Xhamitë shërbyen 
gjithashtu si mektebe (mejtepe), për 
t’u dhënë fëmijëve edukimin fillor fetar. 
Kishte shumë medrese ku merrej arsimimi 
fillor, siç kishte edhe institucione të 
arsimit të lartë, veçanërisht në qytete. 
Sundimtarët i ndërtuan medresetë me 
shpenzime shtetërore, por kishte edhe 
filantropë individualë, të cilët ndërtuan 
disa prej tyre.

Disa nga institucionet, të quajtura 
Dar-ul-Khairat (shtëpia e mirësive), 
ose Bina-ul-Khair (ndërtesa e së mirës), 
ishin institucione rezidenciale, ku 
mësuesve dhe studentëve u sigurohej 
strehë dhe akomodim. Edhe dijetarë të 
ndryshëm, gjithashtu, ndërtuan shkolla 
fetare - medrese, por edhe ato ishin 
nën patronazhin e shtetit. Institucionet 
e arsimit të lartë jepnin udhëzime për 
dituritë fetare dhe ato të Sheriatit. Në 
ato kohë, si në ditët e sotme, një person 
duhej t’i ndiqte studimet deri në një 
nivel të caktuar për t’u bërë dijetar, dhe 
lëndët që ai duhej të studionte ishin 
Kurani, Hadithi, Tasavufi, Mentiku, 
Kelami, Gjuha Arabe dhe ajo Persiane, 
dhe lëndë të tjera. 

Përgatiti:
msc. arta ujkaj, teologe

__________________________________
https://en.banglapedia.org
 https://en.wikipedia.org
https://chowdhurycenter.berkeley.edu
https://www.britannica.com
https://ar.wikipedia.org
https://www.marefa.org
https://dawa.center
https://worldometers.info  
https://www.discoverybangladesh.com

Islami me mësimet 
e tij të përpikta ruan 

të tashmen e familjes dhe 
të ardhmen e saj dhe largon 
fantazmën e frikshme 
të divorcit.

Megjithëse divorci ka 
filluar të përhapet shumë në 
shoqëritë islame, sepse liria 
e civilizimit perëndimor ka 
depërtuar tek ne dhe vituset 
e tij kanë filluar të trokasin 
me forcë dyert e mbyllura.

E, triumfi, i cili është arritur 
prej civilizimit pushtues, 
ka të bëjë me imunitetin 
e dobët dhe mendjelehtësinë 
e mbrojtësve!

Shejkh Muhamed El-Gazali
(1917 - 1996)

“

“
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gjuha arabe sipas eduard said , 
profesor në universitetin Kolombia

Të dashur të pranishëm,

Kur miku dhë vëllai im i shtrenjtë, 
Mr. Fehim Abazi, Kryetar dhe 
Imam i QShIKR, më ftoi të 

jem pjesë e kësaj mbrëmjeje jubilare, 
përveçse u gëzova, u sikletosa për atë që 
do të thoja përpara jush për disa arsye.

Nuk është e lehtë të flasësh në pak 
minuta dhe të vlerësosh një rrugëtim 
të gjatë prej dy dekadash, mbushur 
me gjurmë dhe kontribute, që vetëm 
të lexohen në një listë kronologjike, do 
të duhej më shumë se një natë për të 
mbërritur fundin e përkohshëm.

U mendova dhe, në qetësi solla para 
sysh vizitat e shumta, takimet e ngrohta, 
aktivitetet e larmishme dhe, mbi të gjitha 
cilësinë e komunikimit të antarëve të 
kësaj qendre vlerash islame, kombëtare 
e njerëzore, që është integruar më së 
miri në sistemin e vlerave të shoqërisë 
zvicerane, duke u dëshmuar me gisht 
për të mirën dhe humanizmin, frymën e 
tolerancës dhe mesatarizmin në trajtimin 
bukur të fesë në jetën e individit.

Shumësia e detajeve para syve të mi, 
më tërhoqën drejt leximeve të hershme, 
ku nuk gjeta shembull më të mirë për 
të përshkruar me pak fjalë këtë bekim 
të madh të muslimanëve shqiptarë në 
Lozanë, vetëm se falënderimin ndaj 
mirësive të Allahut, i Cili urdhëron në 
Kur’anin Famëlartë: “Çdo të mirë që e 
keni, ajo është prej Allahut…”.

Në këtë kontekst, të gjithë duhet të 
përulemi para këtij bekimi hyjnor, duke 
kuptuar në krye të herës se: “Falënderimi 
obligativ për të gjitha krijesat është 
falënderimi i zemrës, që është të dijë 
njeriu se burimi i mirësisë është nga 
Allahu dhe se, çdo mirësi që ndodh në 

qiell e në tokë, fillimi i saj është nga 
Allahu!”.

Sot, më shumë se asnjëherë, kemi 
nevojë për qendra kulturore islame të 
urtësisë, ku tekstet fetare lexohen me 
dashuri e mëshirë, me delikatesë dhe 
largpamësi, larg fanatizmit të verbër, 
ngutjes në lexime sipërfaqësore, a 
interpretimeve ekstreme, për të cilat 
paralajmëronte i dërguari i Allahut, Hz. 
Muhammedi (a.s), kur thoshte: “Humbur 
qofshin ata që ia ngushtojnë njerëzve 
fenë!” , duke e përsëritur këtë fjalë tri 
herë para shokëve dhe besimtarëve të tij!

 “Edukimi i vërtetë fetar, bindja e 
pastër besimore, janë ato që ndërtojnë 
në zemrën e të zotit besnikërinë dhe 
këshillën, të vërtetën dhe sinqeritetin, 
dlirësinë dhe integritetin në hak të 

atdheut dhe me krejt njerëzit! Besimi i 
vërtetë është ai që e distancon të zotin 
nga pabesia dhe tradhtia, nga e keqja 
dhe krimi, nga mashtrimi dhe dredhia, 
si dhe e ndihmon atë për të qëndruar 
larg ambicieve të ulëta dhe ndalesa!”.

Kemi nevojë që fëmija i jonë, i riu 
i jonë, vajza dhe e reja, bashkëshortja 
dhe prindi më i moshuar, të gjejnë 
rehatinë e shpirtit në xhamitë tona, 
në qendrat tona kulturore, ku përzihen 
sëbashku vlerat dhe ndjenjat më të larta 
të besimit, mirëkuptimit, solidaritetit, 
bamirësisë, dijes së dobishme, nxitjes 
për shfrytëzimin e kohës, ruajtjes 
së tabanit familjar, atij kombëtar, 
njerëzor, si dhe ku edukohen individë 
të shëndoshë të shoqërisë, ku jetojmë 
dhe punojmë!

Po dëgjoja me kënaqësi e nostalgji 
një ligjëratë të mbajtur në nëntor të 
vitit 2016 në Damask, nga dijetari dhe 
edukatori i urtë, Shejkh Naim El-Arksusi, 
bashkëpunëtor i ngushtë i dijetarit të 
shquar shqiptar me famë botërore, 
Shejkh Shuajb Arnautit, rahmet pastë.

Ligjërata përqendrohej tek modeli 
i tolerancës së muslimanëve në 
histori. Në fund të saj, Hoxha i dashur 
i drejtohet me një mesazh të urtë 
sirianëve të shpërngulur në Evropë, 
gjatë këtyre viteve. Ndër të tjera, thotë: 
“A e shihni, o vëllezër, tolerancën e 
muslimanëve përgjatë historisë, gjë për 

20 vjet qendra shqiptare 
për integrim, Kulturë dhe religjion në lozanë

të cilën dëshmojnë edhe shkrimet e vetë 
perëndimorëve!

Sepse kjo është cilësi e muslimanit 
me muslimanin dhe me jomuslimanin! 
Ajetet kur’anore dhe hadithet profetike 
na e obligojnë këtë, na nxisin drejt saj. 
Dhe, ja muslimanët, që i zbatuan këto 
porosi përgjatë shekujve!

Prandaj, me këtë rast, i drejtohemi 
atyre që kanë emigruar drejt Evropës 
dhe u themi: Ju jeni ambasadorët e 
fesë suaj në vendet e Evropës! Ju jeni 
ambasadorë të vendeve tuaja, prandaj 
ruajeni moralin e Islamit!

Silluni me njerëzit atje me mirësinë 
e moralit islam! Tregojuni atyre 
mirësjelljen e Islamit; të vërtetën në 
fjalë, besën, përsosmërinë në vepra, 
nderin, sinqeritetin në punë!

Ruajuni që të dalë prej jush ndonjë 
fjalë a sjellje, që e dëmton imazhin 
rrezatues të Islamit! Ruajuni, mos të 
veproni ndonjë vepër, që i atribuon fesë 
suaj akuza e dyshime!

Bëhuni thirrës drejt kësaj feje, 
me moralin tuaj të lartë, me ruajtjen 
e amanetit, me pastërtinë tuaj, me 
dlirësinë tuaj, me largimin nga gjynahet 
dhe prapësitë, me distancimin nga të 
ushqyerit me pasuri harami!

Ruajuni, mos të paragjykohet kjo fé e 
madhnueshme nga veprat tuaja!

…
Kjo është e vërteta e Islamit tonë, 

që duhet ta praktikojmë në realitetet 
tona, në mënyrë që krejt njerëzit ta 
dijnë se çfarë është Islami: ‘Ne nuk të 
kemi dërguar ty, (o Muhammed), veçse 
mëshirë për mbarë botët’.” Ky është 
Islami ynë, sot e përherë, këta jemi ne!

Të dashurit e mi,
Tash, në këtë mbrëmje jubilare 

të Qendrës Shqiptare për Integrim, 
Kulturë dhe Religjion në Lozanë, 
teksa shoh gëzimin në fytyrat tuaja, 
si dhe dinamikën, aktivitetin dhe 
përkushtimin e imamit, këshillit, 
antarëve dhe veprimtarëve të kësaj 
qendre shumëdimensionale, me të cilën 
mburremi dhe që mbetet burim sigurie 
dhe garant i përhapjes së vlerave, 
njerëzillekut, harmonisë, dijes dhe 
përkushtimit në mesin e besimtarëve, 
por jo vetëm, nuk mbetet tjetër vetëm 
se të lutemi: O Zot, pranoje nga të gjithë 
dhe jepi mbarësi e bekim për të vazhduar 
kështu dhe më shumë se kaq!

Urime dhe mbarësi!
imam muhamed b. sytari

Myfti i Zonës Shkodër
Lozanë, më 17 dhjetor 2022

Kjo është e vërteta e islamit tonë, që duhet ta praktikojmë në realitetet 
tona, në mënyrë që krejt njerëzit ta dijnë se çfarë është islami: ‘Ne nuk 
të kemi dërguar ty, (o Muhammed), veçse mëshirë për mbarë botët’.” 
Ky është islami ynë, sot e përherë, këta jemi ne!

Gjuha arabe sipas mendimit 
tim është një nga gjuhët me 

strukturën më të jashtëzakonshme për 
mendjen e njerëzve. Gjuha e poezisë, e 
misticizmit, e teologjisë, gjuha e ligjit, 
është gjuha e një humori të përkryer, 
dhe e rrëfimtarisë; disa nga veprat 
më të famshme letrare si: "1001 net", 
"Udhëtimet" e Ibn Batutas, janë shkruar 
në arabisht, Gjithashtu një nga fetë më 
të mëdha në botë, që ka për libër të 
shenjtë Kur'anin, i cili është fjala e Zotit 
është i shkruar në arabisht. 

Për shembull, një poet i madh sirian, 
Nizar Kabani, është poeti më i famshëm 
i cili lexohet kudo, nga Maroku deri në 
Gjirin Arabik, gjuha është e të gjithë 
arabëve. Është gjuhë e përbashkët 
e cila është mrekullisht e gjallë, që 
vjen me literaturën e saj. Ekziston një 
kulturë politike, jo e disa shteteve të 
caktuara, por e arabizmit, e sensit të 
një kombi dhe njerëzve, që është tepër 
i rëndësishëm për çdo arab, pavarësisht 
këtyre përçarjeve që tani kanë goditur 
realitetin e sotëm dhe kjo është e 
panjohur në këtë shtet. Është përfolur 

që është gjuhë e vështirë, por në fakt 
nuk është!

Një nga sulmet më të shpeshta që 
i bëhen kësaj gjuhe është se është 
gjuha e dhunës, se është një gjuhë e 
ashpër dhe gjuhë jo kompakte. Në 
fakt është një gjuhë mjaft elastike (e 
manovrueshme), me të cilën mund të 
bësh shumë gjëra. Shumë nga veprat 
klasike të grekëve, vepra shkencore, 
logjike, librat e Aristotelit mbërritën 
në Perëndim përmes përkthimit arab. 
Kështu u bënë të njohura. Kjo do të 

thotë që gjuha është ajo që na bashkon. 
Është gjuha e një feje, gjuhë e cila flitet 
në përditshmëri, gjuhë intimiteti, gjuhë 
e një shoqërie, mundësitë e saj janë të 
pafund.

Shumë nga poezitë romantike erdhën 
nga poetët arabë me stilin e tyre. Një 
nga krijimet më të mrekullueshme 
të shekullit 20 është vepra e Naxhib 
Mahfuzit, i cili fitoi çmimin Nobel në 
vitin 1988.

Përktheu nga anglishtja:
indira Krymi

Gjuha arabe sipas mendimit tim është një nga gjuhët me strukturën 
më të jashtëzakonshme për mendjen e njerëzve. Gjuha e poezisë, e 
misticizmit, e teologjisë, gjuha e ligjit, është gjuha e një humori të 
përkryer, dhe e rrëfimtarisë...
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Ky ëShTë iSLaMi

Imam Muhamed B. Sytari flet për integritetin e gruas në Islam:
“vajza në islam mëson dhe lartësohet me dije, 

jo në bunKerët e injorancës!”

aKTiViTeTe

taKim dhe veprimtari argëtuese 
me nxënësit e mejtepit dhe qendrës Kulturore në barbullush

Ditën e mërkurë, më 7 dhjetor 
2022, në qendrën kulturore, 
pranë xhamisë Barbullush, 

drejtuesi i arsimit në Myftininë Shkodër, 
teologu Arben Halluni, zhvilloi një takim 
më nxënësit e kurseve fetare të kësaj 
qendre kulturore. 

Në këtë takim ishte i pranishëm 
edhe imami dhe mësuesi i përkushtuar 
i mejtepit H. Elvis Molla.

Fillimisht, teologu Halluni mbajti një 
bisedë të shkurtër me vlera edukative 
dhe me këshilla mjaft të vlefshme për 
këtë brez të ri, i cili përherë kërkon një 
vëmendje të vazhdueshme nga të gjithë 
aktorët edukues.

Në vijim të takimit, ai u njoh me 
përgatitjen e tyre arsimore e kulturore 

si dhe nevojat e tyre për organizim më 
tepër të veprimtarive argëtuese. 

Më pas, takimi vijoi me zhvillimin e 

bisedave brenda grupeve, gostitje me 
asortimente të ndryshme qerasjeje, 
faljen e namazit të drekës, etj.

Pas lajmit që mori para disa 
ditësh qeveria e Afganistanit, 
duke i privuar gratë nga e 

drejta e shkollimit në universitete, ka 
reaguar Imam Muhamed B.Sytari, i cili 
ka mohuar se një vendim i tillë lidhet me 
atë që reprezenton Islami, transmeton 
Fol Drejt.

Duke sjellë emra e shkurtimisht 
ngjarje që lidhen me Pejgamberin 
Muhammed (a.s), Sytari në ligjëratën 
e tij synon të shfaqë para audiencës 
integritetin që ka gruaja në Islam, 
trajtimin e barabartë me gjininë 
mashkullore dhe konkretisht lirinë e 
plotë për t’u shkolluar.

“Kjo nuk ka të bëjë as me Islam, as 
me Kur'an, as me traditat e Pejgamberit 
tonë (a.s). Nuk është një vendim islam 
dhe nuk është një vendim që e miraton 
feja islame”, shprehet Sytari duke 
kundërshtuar vendimin e qeverisë 
afgane.

Siç thotë Sytari, Islami që në krye të 
herës ka ardhë për ta fisnikëruar njeriun, 
qoftë mashkull apo femër, e në veçanti ka 
ardhë për ta fisnikëruar vajzën, motrën, 
nanën, në mënyrë specifike.

Duke iu referuar Pejgamberit 
Muhammed (a.s) dhe respektit e 
dashurisë me të cilat e trajtonte të 
bijën e tij, Fatimen; bashkëshorten e tij, 
duke shëtitur me të, duke e ndihmuar 
në kryerjen e punëve të shtëpisë, Imam 
Sytari mëton të nxjerrë një shembull prej 
të cilit reflektohet trajtimi i gruas sipas 
parimeve të Islamit.

“Në prag të vitit 2023, në një vend 
me kulturë islame, të privohen vajzat 
nga universitetet, ky është një paradoks 
shumë i madh, të cilin nuk e pranon 
Kur'ani, nuk e pranon tradita islame, 
nuk e miraton tradita e Pejgamberit 
(a.s), e refuzojmë dhe e kundërshtojmë 
me të madhe dhe kushdo që përpiqet t’ia 
veshë Islamit këtë, ia kthejmë mbrapsht 

me të madhe, ngjashëm si në rastin e 
terrorizmit”, shprehet Sytari.

“Islami nuk e privon as djalin e as 
vajzën për t’u lartësuar në gradat e nalta 
të dijes, përndryshe nuk do të gjenim me 
dhjetëra e me qindra emra sahabiesh të 
nderuara prej të cilave mësuam fenë e 
Allahut nëpërmjet transmetimit të tyre 
të fjalës së Pejgamberit (a.s)”, shton ai 
tutje.

E për ta argumentuar vlerësimin që 
Islami ia bën gruas, Sytari përmend 
shembullin ku rektorja e universitetit 
të parë “në faqen e dheut është femër”, 
njofton Sytari.

“Universiteti i parë në faqen e dheut 
është drejtuar nga një grua e nderuar 
myslimane. “allahu i lartëson ata të cilët 
kanë besuar në mesin tuaj dhe ata të cilëve 
i është dhënë dija në gradat më të larta”, ky 
lartësim është në mënyrë absolute për 
këdo: burrë, grua, vajzë, djalë.”

Sytari argumentet e tij i forcon 
tutje edhe përmes një hadithi të 
Pejgamberit a.s., në të cilin thuhet se 
“kërkimi i diturisë është obligim për çdo 
musliman”, pa kurrfarë dallimi në gjini, 
bën tutje me dije Myftiu i Shkodrës.

Në përforcimin e argumenteve te tij, 
imami sjell një numër të madh emrash të 
grave, të cilat nga pozicione të ndryshme 
të mësuesisë, ndikuan në edukimin e 
arsimimin e emrave të mëdhenj në fenë 
islame.

Me hadithin e me shembujt, Sytari 
synon të prezantojë karakterin e 
fesë islame si një fé e cila “nuk e 
bunkerizon vajzën tonë, përkushtimi 
dhe devotshmëria është kudo, më 
shumë se brenda mureve të xhamisë 
është jashtë mureve të xhamisë, jashtë 
mureve të shtëpisë…devotshmëria është 
në komunikim me njerëzit”, thotë Sytari.

“Vajza jonë është e fisnikëruar, e 
respektuar, ia hapim dyert e zemrës, 
dyert e mendjes drejt bankave për të 
mësuar, për t’u edukuar, për të kryer 
masterin, doktoraturën, për të jetuar 
me dinjitet, duke ruajtur integritetin 
e saj, krenarinë e saj islame, vlerat e 
saj dhe duke u dëshmuar si njeri që 
përhap të mirën”, përfundon Sytari, 
duke përmendur krejt në fund Dr. Egesta 
Lopçin, si njërën ndër shkencëtaret më 
të famshme të fushës së saj në botë, e 
brumosur me kulturën islame.

(www. foldrejt.com)

 Kushdo 

që rrit 

tre vajza, 

i edukon mirë ata, 

i marton dhe sillet 

mirë ndaj tyre, 

atij njeriu 

i takon xheneti!

pejgamberi (a.s) ka thënë:

“

“

(Transmetuar nga imam Sujuti 
në xhamius-Sagir)
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aKTiViTeTe aKTiViTeTe

u zhvillua Konferenca e 11-të vjetore e imamëve, 
teologëve dhe thirrësve islamë të shKodrës: 

“morali, virtytet dhe dinjiteti njerëzor në islam”

– Lavdrim Hamja, imam – xhamia e “Dy 
Vajzave”

4. “Njeriu, mëkëmbës i Zotit në tokë” 
– Samel Haxhia, imam – xhamia Dudas

5. “Tefsir i ajetit: “Me të vërtetë, ti 
je në një gradë të lartë të moralit!” – 
(Kalem: 4) – Ervil Kuçi, imam – xhamia 
Dërgut

6. “Objektivat islame, garanci e 
ruajtjes së dinjitetit njerëzor” – Ruzhdi 
Plangaj, imam – xhamia Kiras

7. “Resulullahu (a.s), mbrojtës i 
dinjitetit njerëzor” – Idmir Plaku, imam 
– xhamia “Ebu Bekër”

8. “Tefsir i hadithit: “Jam dërguar për 
të plotësuar moralin e mirë!” – Naim 
Drijaj, imam – xhamia Parrucë

9. “Shembulli i të dërguarve të 
Allahut në dëshmimin e moralit dhe 
virtyteve në komunikim” – Ardit Hoxha, 
imam – xhamia Shirokë

10. “Roli i kurseve fetare në edukimin 
e brezit të ri me moralin islam” – Arben 
Halluni, teolog

11. “Gruaja dhe morali nëpërmjet 
ajeteve dhe haditheve” – Adem Pizga, 

Ditën e shtunë paradite, më 
31 dhjetor 2022, Myftinia 
Shkodër organizoi në xhaminë 

e Parrucës konferencën 11-të vjetore 
të imamëve, teologëve dhe thirrësve 
islamë të Shkodrës, me temë: “Morali, 
virtytet dhe dinjiteti njerëzor në islam”.

Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed 
Sytari në mesazhin dhe temën e tij: “Të 
dërguarit e Allahut, shembuj të gjallë të 
moralit, rrezatim për njerëzinë”, u ndal 
te fenomenet negative që kanë mbuluar 
kudo shoqërinë shqiptare. “…Bazat e 
moralit dhe virtytit janë lëkundur jo 
pak në shoqëri, nga shthurja, hutimi, 
injoranca, primitivizmi, prapambetja, 
degjenerimi dhe rrëshqitja në epshet 
shtazarake, shtirjes, viktimizimit, 
shitjes së dinjitetit, politikave të 
shitura, agjendave të mbrapshta dhe të 
shëmtuara për zhveshjen nga morali dhe 

feja, me të cilët përballet sot individi 
dhe shoqëria shqiptare…!”.

Myftiu Sytari në vijim të mesazhit 
të tij, hodhi poshtë disa pretendime 
të politikës së dështuar mjerane 
duke thënë se nuk ka Islam arab apo 
shqiptar. “Muslimani nuk është njeri 
i izoluar, siç disa politika mjerane të 
kohës sonë përpiqen ta pasqyrojnë 
dhe ta dëshmojnë e ta tregojnë me 
gisht. Nuk ka nevojë për frymëzimet 
diktuese në raportet që ka me fenë e 
tij, aq më tepër kur këto frymëzime 
vijnë përtej pragut të jashtëm të derës 
së shtëpisë. Kanë për tendencë ta 
marrin për dore drejt bidateve të reja 
të afetarizmit të maskuar me matricën 
e fesë dhe ndërfetarizmit. Nuk ka Islam 
të vjetër dhe Islam të ri, sikurse nuk 
ka Islam shqiptar dhe Islam arab, siç 
dëgjojmë shpesh në foltoret e dështuara 

të politikës mjerane shqiptare, por 
jo vetëm. Këto janë propaganda të 
investuara për të krijuar përherë 
hendeqe në raportet tona me njeri-
tjetrin!”

Në këtë konferencë referuan, përveç 
Myftiut, edhe 13 imamë dhe teologë të 
Shkodrës duke përcjellë vlera, studime, 
mesazhe dhe këshilla të dobishme për 
moralin dhe virtytin njerëzor.

Temat që u referuan ishin si vijon:
1. “Të dërguarit e Allahut, shembuj 

të gjallë të moralit, rrezatim për 
njerëzinë” – Imam Muhamed B. Sytari, 
Myfti i Zonës Shkodër

2. “Islami, si garanci për një shoqëri 
të moralshme” – Durim Kasemi, imam 
– xhamia Parrucë

3. “Shumësia e ajeteve që nxisin 
ruajtjen e moralit dhe mesazhet e tyre” 

imam – xhamia Perash
12. “Morali, si shkak i fitimit të 

pëlqimit të Allahut” – Anis Agovi, imam 
– xhamia Guci e Re

13. “Mbrojtja e dinjitetit njerëzor në 
rregullat juridike të shkollës hanefite” – 
Ensar Ismajlaj, imam – xhamia Dërgut

14. “Edukimi i fëmijës me cilësitë e 
besimit” – Besim Barbullushi, imam – 
xhamia Rus

Në fund të konferencës të 
pranishmëve iu shpërnda libri i 
konferencës së vitit të kaluar, kalendarë 
të namazeve ditore, gazeta “Udha 
Islame”, etj.

Të gjithë temat e mbajtura në 
konferencës së 11-të do të botohen në 
libër, siç janë botuar deri tani edhe 
librat e konferencave të mëparshme.
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