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Shumë herë është thënë e shumë njerëz
kanë folur për të. Të bësh mirë duke e
ofruar të vërtetën para të tjerëve. Por të

rrallë ishin ata që e vepruan, disa bile të bindur
gabimisht se e bëjnë të drejtën shpërndanë
mendimet e tyre përçarëse aq sa këto mendime u
bënë dominuese në qarqe të caktuara si e vërtetë
absolute. Në këtë botë konfliktesh, në këtë lëmsh të
së mirës dhe së keqes ku udhëzimi gjendet vetëm
me dëshirën e All-llahut për ta parë të mirën si të
mirë, ende ka njerëz që për hir të All-llahut shpërn-
dajnë atë që e ndjejnë në zemra të drejtë, atë që All-
llahu deshi të shpërndahet nëpërmjet ushtarëve të tij
që i zgjodhi e që asnjëherë s’kanë munguar, meqë
është ky një prej premtimeve të tija që perifrazuar
thotë: “Ne do ta mbrojmë kë fe”. Medresantët të
ushqyer me këtë parim hyjnor, të qenit robër mbro-
jtës të fesë së All-llahut, vazhdimisht punojnë që
fjala e All-llahut të jetë më e larta, që e vërteta
absolute të jetë e shprehur denjë dhe pa shtrem-
bërime.

Andaj, IKRE ju sjell tema të shqyrtuara nga
aspekte mjaft të pjekura për një shkollar të mesëm,
sjell tema që nxisin revolucione, tema të ankthit dhe
të mbushjes së kupës, tema të shfryrjes së mllefit
ndaj padrejtësisë, tema shkencore lidhur me
Islamin, kuriozitete fetare, aktualitete, aktivitete dhe
njohuri fetare dhe të përgjithshme. Në duart tuaja
keni diçka që rrallë mund të shihet në çdo shoqëri në
botë. Keni punën e një të riu të vyeshëm, një të riu
qëllimdrejtë dhe të sinqertë, keni dëshirën e një të
riu plot shpresë për një të ardhme më të mirë, për
një të nesërme më të ndritur, pa gjak, keni dëshirën
për paqe, në duart tuaja keni IKRE-n e mbushur me
jetë e shkruar për të gjallët!
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Shkurt/Şubat/февруари • 2012

Më 7.05.2013, në Kapan-Han, u
realizua manifestimi me rastin e për-
cjelljes së gjeneratës IV të Medresesë
Isa Beu-Paralelja e vajzave në Shkup,
në të cilin manifestim mori pjesë
drejtori i Medresesë Isa Beu, prof.
Ibrahim Idrizi, myftiu i Shkupit,
Ibrahim ef. Shabani, dekani i FSHI,
dr.Fahrudin Ebibi, profesorë dhe
profesoresha të kësaj paraleleje.

Fjalë përshëndetëse kishin dekani
i FSHI-së, dr. Fahrudin Ebibi dhe
myftiu i Shkupit, Ibrahim ef.
Shabani, të cilët shprehën mirënjo-
hje për suksesin e arritur të kësaj
paraleleje të vajzave dhe gjeneratës
që është në përcjellje dhe synon ecur-
inë e edukimit dhe ndjekjes së
niveleve më të larta arsimore dhe
shkencore në të ardhmen.

Në emër të Reis-ul-Ulema H.
Sulejman ef. Rexhepi, drejtori i
Medresesë Isa Beu, prof. Ibrahim
Idrizi, kishte fjalën e rastit në shenjë
të shënimit të përvjetorit dhe të gjen-
eratës së katërt, përkatësisht të kësaj
paraleleje të vajzave.

Mes tjerash ai tha: “Suksese në
këtë vit jubilar për të arriturat dhe
veprimtarinë tuaj madhështore si
gjeneratë IV e kësaj paraleleje. Ju nuk
keni mbaruar maturën e shkollës së
mesme, por keni në dorë diturinë e
ardhmërisë tuaj të ndritur. Femra e
cila del nga ky institucion arsimor, të
shërbejë si shembull për të gjitha
femrat që kanë profesione dhe
mosha të ndryshme. Shpresoj se ju
do të jeni ajo dritë që do të ndriçojë
me pastërtinë shpirtërore, morale

dhe edukative.”
Përcjellja e maturantëve u bë edhe

për gjeneratën VI të Paraleles së
vajzave në Tetovë, promovim ky që
u bë më 8.05.2013. Në këtë solem-
nitet mori pjesë drejtori i Medresesë
Isa Beu, i cili njëherit, në emër të
Reis-ul-Ulemasë, u shpreh: “Për ju
nuk ka mision më të lartësuar që të
jetësoni në përpikëri fjalën e Allahut
fuqiplot dhe të stolisni jetën me
praktikën e Muhamedit (a. s.).
Dëshiroj që ju të jeni një brez intelek-
tual që do t’i prini ndërtimit të jetës
islame si formë e vetme shoqërore,
kulturore, ekonomike dhe institu-
cionale, që di të vendos raporte
ardhmërie dhe institucionale”.

Ndërkaq, me 9.05.2013 në qytetin
e Gostivarit u promovua gjenerata II
e Paraleles së vajzave në këtë qytet.
Në këtë solemnitet mori pjesë Reis-
ul-Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef.
Rexhepi, Sekretari i përgjithshëm i
BFI-së, Afrim ef. Tahiri, myftiu i
Gostivarit, profesorë etj.

Në fjalën e tij të rastit ef. Rexhepi
mes tjerash tha: “Të gjithë ju që po
diplomoni do të jeni pa dyshim
shtylla dhe themeli mbi të cilën ngri-
het shoqëria njerëzore, arsimimi juaj
shpie njeriun kah udha e qytetërimit.
Pozita e saj është përmirësuar me
ardhjen e Islamit si mesazh hyjnor
për mbarë brezat e shoqërisë në çdo
anë të globit, andaj ky mesazh solli
një frymë të re, atë të barazisë midis
gjinive pa dallim.”

Vlen të theksojmë se këtë vit
Medreseja Isa Beu përcolli 151 matu-
rantë, numër i cili nuk ka figuruar në
të kaluarën në arkivin e kësaj shkolle
dhe të institucionit më të lartë fetar,
BFI.

MEDRESEJA ISA BEU
në përcjellje të maturantëve
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Më 25.06.2013 (E Martë) në
SHMI”Medreseja isa beu”
u shënua manifestimi me

rastin e ndarjes të diplomave për
maturantët e gjeneratës 2009/1013.

Kjo ditë madhështore ishte gëzim
pa masë për të gjithë, në rradhë të
parë për Medresenë, mësimd-
hënësit, petagogët, maturantët,
prindërit, familjarët të cilët mburen
me këtë të arritur.

Në këtë solmnitet ka marrë pjesë
kryetari I BFI – së, Reis ul – Ulema
H.Sulejman ef.Rexhepi, sekretari I
përgjithshëm I BFI – së, Afrim
ef.Tahiri, drejtori I përgjithshëm i
Medresesë Isa Beu, Prof. Ibrahim ef.
Idrizi, myfti të myftinive të BFI-së,

Dekani i FSHI-së, dr. Fahrudin
Ebibi, koordinatorët e Paraleleve të
Medresesë, profesorë, prind, famil-
jarë dhe nxënës.

Në fillim fjalën përshëndetëse e
mori drejtori i Medresesë Isa Beu,
Prof. Ibrahim Idrizi, i cili përshën-
deti të gjithë të pranishmit që ishin
prezent në këtë manifestim që bartë
vulën e diturisë, arsimimit dhe per-
spektives.Mes tjerash theksoi “
Krenaria e njeriut llogaritet me të
arriturat e tij në jetë. Kjo është një
ditë e veçantë dhe e madhe për BFI
–në dhe Drejtorin, është një e arrit-
ur e madhe dhe një sukses i madh.
Sot, kur po ndajmë këto diploma
për diturin e marrë dhe që vërteton

përgatitjen tuaj dhe pjekurinë tuaj,
njëkohësisht ndjejmë një krenari të
posaçme se ju nuk jeni të aftësuar të
ndërtoni gjëra, por ju jeni të përgati-
tur edhe për diçka më madhore, ju
jeni ata që do të drejtoni shpirtërat e
njerëzve me të cilën do t’ju lakmojnë
mbarë njerëzia.” Në fund falën-
deroi Kreun e BFI – së për përkrah-
jen si dhe kontributin e dhënë në
mbarëvajtjen dhe funksionimin e
kësaj vatre edukativo – arsimore
dhe më gjërë.

Pastaj fjalën e rastit e mori
Kryetari I BFi – së , Reis ul – Ulema
H.Sulejman ef.Rexhepi I cili theksoi
se “Të gjithë ata që diplomojnë
pranë këtij institucioni do të jenë

“Manifestimi me rastin
e ndarjes së diplomave”
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bartës të edukates Islame dhe të
mbjellin stimul tek popullata që ta
duan arsimimin, dijen. Vetëm të
dijshëm dhe vetëm me moral mund
të ecim përpara dhe ta trasojmë
rrugën tonë. Kur të bëhet shumica
e popullit tonë i edukuar nuk ka
forcë që na pengon, ska bariera, të
gjitha barierat shkatrohen. Kam
shpresë dhe dëshirë se nga këto 200
të diplomuar dhe që sot do t’iu
shpërndajmë do të jenë ushtarët e
mbrojtës të fesë dhe vatanit. Në shër-
bim të vlerave kombëtare dhe fetare,
në shërbim të këtyre dy vlerave dhe
se pa këto asnjë popull nuk ka peshë.
Një popull i pa fe dhe i pa komb
është popull artificial, mundohet të
bëhet i natyrshëm, për fat të keq bota
nuk e pranon. Porosia e tij e fundit
ishte,” Mos e harroni Bashkësin
Islame, mos e harroni Medresenë,
fenë tuaj dhe edukatën që e keni
marrë nga bankat e Medresesë.”

Në fund Reis ul - Ulema
h.Sulejman ef.Rexhepi, bëri ndarjen e
diplomave si dhe u shpallën nxënësit
më të dalluar të gjeneratës nëpër
paralelet e shtrira të Medresesë.Në
Qendër si nxënës më i dalluar i gjen-
eratës XVI ishte nxënësi Evzal Sinani,
në Tetovë nxënëse e gjeneratës së VI
ishte Hafize Odai, në Shtip gjenerata
e V nxënës më I dalluar ishte
Tunxher Demirov, në Shkup gjenera-
ta e IV ishte nxënësja Hafsa Asani
dhe në Gostivar nxënëse e gjeneratës
së II u dallua Herolinda Emini.

Tani veçmë është bërë traditë që
nxënësëve të gjeneratës si shpërblim
për suksesin e arritur gjatë katër
viteve, regjistrimin ne Fakultetin e
Shkencave Islame ta kenë falas nga
kreu I BFI – së.

Shoqata e nxënësve si dhe redak-
sia e revistës Ikre, të gjithë të diplo-
muarve iu dëshiron shëndet dhe
sukseset i përcjellshin gjithnjë në
ardhmëri.

Busejra idrizi III – B
Paralelja e vajzave – Shkup
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Islami ndalon zilinë pos në dije,
kjo meqë xhelozia për dije sjell
vetëm hair. Për këtë rast në

Paralelen e Vajzave në Tetovë u ven-
dos të mbahet një kuiz për matjen e
diturive të nxënëseve të kësaj para-
leleje prej të katër viteve. Ky kuiz
ishte kuizi i parë që organizohej në
nivel të shkollës por kjo s’do të thotë
se medresantet nuk kanë përvojë në
gara dhe kuize, gjë që e dëshmoi
vetë organizimi i shkëlqyeshëm i
manifestimit nga profesorët
përgjegjës po edhe vetë pjekuria
dhe maturia e nxënëseve gjatë rrjed-
hës së kuizit.

Kuizi u mbajt më 20.04.2013,
ditën e shtunë, në hapësirat e
Arabati Baba Teqesë. Kuizi
udhëhiqej nga dy nxënëse të viteve
të treta. Në këtë kuiz garonin të
gjitha klasat e shkollës dhe përbëhej
prej 8 grupeve. Prej secilës klasë nga
tre nxënëse. Pyetjet e kuizit ishin
paraprakisht të përgatitura nga pro-
fesorët e lëndëve nga plan-progra-
mi i shkollës, krahas kësaj pati edhe
pyetje të njohurive të përgjithshme.
Pyetjet ndaheshin në tre kategori:
kategoria e pyetjeve alternative, kat-
egoria “Pyetje-Përgjigje”dhe kate-
goria “Pyetje të përgjithshme”.

Vlerësimin e përgjigjeve e bëri
komisioni i përbërë nga: prof. Neim
Ferati, prof. Fatmir Kurtishi dhe
prof. Ibadete Imeri. Gjatë tubimit të
pikëve të fituara nga komisioni,
disa nxënëse të viteve të katërta
kënduan ilahije më të cilat freskuan
zemrat e nxënësve dhe profesorëve
prezent.

Vendin e parë në kuiz e mori

kl.III-A me 91 pikë, vendin e dytë
kl.III-B me 89 pikë dhe vendin e
tretë II-A me 87 pikë.

Në fund fituesve të vendit të
parë, të dytë dhe të tretë u ndanë

dhurata si shpërblim. Shpresojmë
që ky kuiz të jetë vetëm nisma e një
të tillit tradicional!

Sermadije Osmani IV-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

KUIZI
I DITURISË
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Me rastin e ditëlindjes së
Muhammedit a.s., figurës
model të çdo lëmi në jetë,

“Medreseja Isa Beu”, Paralelja e Vajzave
në Tetovë organizuan manifestimin
tradicional “Mirë se ardhe han’e uruar”.

Manifestimi u mbajt më datë
19.04.2013 në Pallatin e Kulturës në
Tetovë. Programi filloi me këndimin
e një pjese të Kur’anit, pastaj progra-
mi vazhdoi me recitimin e poezive,
këndimin e disa pjesëve nga mevlu-
di, më pas kori i kësaj paraleleje i

udhëhequr nga dr. Abas Jahja vazh-
doi me ilahi dhe kaside që si çdoherë
mahnitën publikun me paraqitjen e
mrekullueshme.

Në këtë mevlud me pjesëmarrjen
e tyre na nderoi Muftiu i Muftinisë së
Tetovës H.Alifekri ef. Esati, Muftiu i
Muftinisë së Gostivarit Hfz Shaqir ef.
Fetahu, Muftiu i Shkupit Ibrahim
Shabani, prof.dr. Ayhan Tekines -
prorektor i Universitetit Bedër me
bashkëpunëtorët, prof. Kujtim
Dervishi drejtor i medresesë “Haxhi

Sheh Shamia” Shkodër, përfaqësue-
sit e kolegjit “Yahya Kemal” në
Maqedoni, Mehmet Emin Çoban
kryeredaktor i gazetës “Zaman” me
bashkëpunëtorët, Konsulenti për fe i
ambasadës së Turqisë në Shkup z.
Seyfetin Ersoy etj..

Pas manifestimit u shtrua një kok-
tej për mysafirët me ushqime të për-
gatitura nga vetë nxënëset e kësaj
paraleleje.

Emsale Bilalli- IV-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

PROGRAM ME RASTIN
E DITËLINDJES SË

PEJGAMBERIT S.A.V.S

“MIRË SE ARDHE HAN’ E URUAR
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“Medreseja Isa Beu”- Paralelja e
Vajzave në Tetovë, në vazhdën e
aktiviteteve të lira për hir të ditëlind-
jes së Pejgamberit a.s. e cila tashmë
tradicionalisht festohet në muajin
prill, shpalli ekspozitën e saj, nga
ana e drejtorit të SHMI “Medreseja
Isa Beu” prof. Ibrahim Idrizi, zyrtar-
isht të hapur më datë 20.04. 2013 deri
më datë 22. 04. 2013 pranë monu-
mentit fetar historik të Tetovës,
Arabati Baba.

Fjalët e më të lartit, “Dhe thuaj
punoni e punën tuaj do ta sheh All-
llahu, Pejgamberi i Tij dhe besim-
tarët…”(Et-Teube 105), ishin motivi i
medresanteve që i shtyu ato të për-
piqen për gjashtë muaj, të jepnin
mundin e tyre maksimal me qëllim
që përmes kësaj ekspozite të paraqit-
nin medresenë si një shëmbëlltyrë,
një institucion që i jep mjaft rëndësi
artit. Ekspozita pati karakter garues
ku për secilën kategori për nxënëset

u ndanë nga tre shpërblime: vendi i
I, vendi i II dhe vendi i III. Këtë vit u
ekspozuan gjithsej 101 punime në
disa fusha por fushat garuese dhe
më të rëndësishmet ishin katër: filo-
grafi, lauha, mbishkrime në qelq dhe
ebru.

Hapjen e ekspozitës të këtij viti e
nderuan prezenca e Muftiut të
Muftinisë së Tetovës z. Alifekri ef.

Esati bashkë me anëtarë të tjerë të
Muftinisë, Drejtori i SHMI
“Medreseja Isa Beu” prof. Ibrahim
Idrizi, drejtori i medresesë së
Shkodrës “Haxhi Sheh Shamia”
prof. Kujtim Dervishi dhe profesorë
e nxënëse të paraleles së Shkupit dhe
paraleles së Gostivarit.

Që në ditën e parë të ekspozitës
vizitorët treguan mjaft interesim për
punimet përkatëse dhe një numër i
madh i punimeve u ble nga ana e
tyre, por edhe në ditët vijuese u
shitën pjesa tjetër e punimeve e me
këtë rast mundi i nxënëseve nuk
mbeti pa u shpërblyer.

Si nikoqire të mira dhe si mikp-
ritëse nxënëset për nder të mys-
afirëve shtruan një koktej të cilin e
përgatitën vetë nëpër shtëpitë e tyre.

Hafize Odai IV-A
Paraleleja e Vajzave - Tetovë

PUNA MOTIV PROGRESI PËR MEDRESANTET

Arti si pjesë e Islamit
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Merastineshënimit tëditëlindjes
së Muhamedit (a. s.) në
Tekirdag, në organizim të

Dijanetit të R. së Turqisë, nga 14-20 prill,
në javën e mirënjohur të ditëlindjes së

Muhamedit a.s., me moton “Pejgamberi
dhe dinjiteti njerëzor “, u paraqit edhe kori
i Bashkësisë Fetare Islame gjegjësisht kori i
nxënëseve të SHMI “Medreseja Isa Beu” –
Shkup dhe paraleleve të saja, i ftuar nga
Dijaneti dhe muftiu i Muftinisë së
Tekirdagut, Mahmut Gurlen.

Në këtë manifestim në emër të
Reis-Ulemasë mori pjesë drejtori i
SHMI “Medreseja Isa Beu”, prof.
Ibrahim Idrizi, i shoqëruar nga drej-
tori i Sektorit për Kulturë në BFI, dr.
Abas Jahja. Kori i BFI-së përbëhej nga
nxënëse të Medresesë Isa Beu, bashkë

me orkestrën e BFI-së. Paraqitja mad-
hështore e korit bëri bujë të madhe në
Tekirdag dhe gjithandej në mediat
dhe hapësirat e shtetit turk, të cilët
mbetën të impresionuar me spektak-
lin e prezantuar në manifestimin
tradicional kushtuar ditëlindjes së
Muhamedit a.s..

“Paraqitja e korit të Medresesë në
këtë manifestim tradicional në
Tekirdag të Turqisë ishte madhështor
dhe si i tillë do të mbetet gjatë kohë në
kujtimet tona. Vërtet, Muftinia e
Tekirdagut dhe Dijaneti i R.Turqisë
deklaruan se janë të nderuar me
prezencën e përfaqësuesit të Reis-
Ulemasë së BFI të Maqedonisë, H.
Sulejman ef. Rexhepi, prof. Ibrahim
Idrizi dhe paraqitjen e korit të këtij

institucioni fetar islam nga
Maqedonia. Besojmë dhe dëshira
jonë është që edhe në manifestimet e
radhës të performojmë së bashku,
me të vetmin qëllim që edhe më tej të
tregojmë pandashmërinë tonë vël-
lazërore që kemi dhe të shpalosim
vlerat kulturo-fetare. Neve nga ky
vend ju bëjmë thirrje publike që gjith-
një t’u përgjigjen ftesave tona dhe të
jenë pjesë e jona në të ardhmen në
manifestime të ndryshme”- u shpreh
muftiu Mahmut Gurlen.

“Shfrytëzoj rastin që në emër të
BFI-së dhe Reis-Ulemasë, H.
Sulejman ef. Rexhepi, të falënderoj
Dijanetin e Turqisë dhe myftiun e
Tekirdagut, Mahmut Gurlen për prit-
jen që na bëri, por gjithashtu edhe për

Paraqitje e korit të
Medresesë në Turqi
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Kur’ani si libër i fundit i
shpallur nga All-llahu xh.sh.
është mrekullia më e madhe

e Muhammedit a.s., mrekulli e shu-
manshme me karakteristika të
shumta që e dallojnë atë prej librave
të tjerë duke nxjerrë në pah superi-
oritetin hyjnor të tij. Kur’ani në fillet
e para të shpalljes është ruajtur

nëpërmjet mbamendjes dhe kjo tra-
ditë ka vazhduar shekull pas
shekulli deri në ditët tona.
Muhammedi a.s. gjatë jetës së tij
vazhdimisht nxiste në nxënien
mend të Kur’anit po edhe vetë All-
llahu xh.sh. në suren Kamer thotë:
“Ne e kemi lehtësuar Kur’anin për
mbamendje, po a ka kush e mëson!”

Edhe tre
hafiza të

rinj në
Medrese

bashkëpunimin që kemi e që
kanë shprehur dëshirë për të
pasur në të ardhmen. Shoqëria
dhe gjithë ata që ishin prezent
në këtë sallë të madhe kanë
qenë të impresionuar nga
paraqitja e korit të Medresesë, i
përbërë nga nxënëse të
Medresesë Isa Beu dhe orkestra
e BFI-së. SHMI “Medreseja Isa
Beu” është institucion me tra-
ditë në këtë drejtim dhe ka kul-
tivuar denjësisht muzikën
fetare, andaj kemi dhënë maksi-
mumin që të gjithë të pranish-
mit në këtë manifestim të
mbeten të kënaqur me paraqit-
jen tonë. Ishte kënaqësi të mar-
rim pjesë, por shpresojmë që
edhe herëve tjera të manifesto-
jmë bashkë me Dijanetin e
Turqisë dhe myftinitë e tij”- tha
mes tjerash prof. Ibrahim Idrizi
për shtypin ditor të Maqedon-
isë.Për median shtetërore turke,
TRT, drejtori i Sektorit për
Kulturë në BFI, dr. Abas Jahja, u
shpreh mirënjohje për ftesën
nga Dijaneti për të marrë pjesë
kori i BFI-së dhe për mikpritjen
nga Muftinia e Tekirdagut dhe
u shpreh falënderues për
interesin dhe respektin që tre-
goi publiku për performancën e
korit të BFI-së. “Ky ishte një
manifestim madhështor dhe
shpresojmë të shihemi edhe
herëve tjera, pasi që kultura
dhe feja na lidh me Turqinë dhe
popullin turk”, tha ai.

Vlen të potencojmë se
muftiu Mahmut Gurlen ndau
një dhuratë në shenjë nderi dhe
respekti për Reis-Ulemanë e
BFI-së, që iu përgjigj ftesës
duke dërguar në emër të tij për-
faqësues dhe për pjesëmarrjen e
korit të Medresesë. Korit pas
performimit iu dhanë ftesa për
manifestimet e ardhshme në
Çanakale, Edrene dhe
Stamboll.

Më të ndritshmit e ummetit tim, janë hafizët e
Kur’anit! (Hadith)
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Nga Uthmani r.a. transmetohet që
Muhammedi a.s. të ketë thënë: “Më
i miri prej jush është ai i cili e mëson
Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve”.

SHMI “Medreseja Isa Beu” që
prej themelimit të saj, duke ditur
vlerën e madhe të nxënies për-
mendësh të Kur’anit, krahas katër
sektorëve të tjerë ka themeluar edhe
sektorin e hifzit, sektor ky i cili do të
merret me nxënësit që jashtë plan-
programit mësimor, si aktivitet të
lirë mësojnë përmendësh Kur’anin.
Përgjegjës të këtij sektori si në
Qendër ashtu edhe në paralelet tjera
janë profesorët e Kiraetit. Këtë vit ky
sektor ka nxjerrë tre hafizë të rinj,
një hafiz në qendër dhe dy hafize në
Paralelen e Vajzave në Gostivar,
sukses ky që pritej dhe është një
vazhdimësi e një pune të gjatë që
nuk është risi për medresenë.

Hafizi i parë i kësaj medreseje,
Evzal Sinani, mbrojti me sukses të
shkëlqyeshëm Kur’anin para komi-
sionit më 28 shkurt, 1 dhe 4 mars.
Gjatë këtyre tre ditëve, komisioni në
përbërje të dr. Abas Jahja, përgjegjës
i Sektorit të kulturës pranë BI të
Maqedonisë, Prof. Sheval Azizi

hafiz dhe profesor i kiraetit dhe
Prof. Shafi Osmani, hafiz dhe profe-
sor i kiraetit njëkohësisht edhe
mualim i hafizit të ri, dëgjoi për tre
ditë nga 10 xhuzë. Provimi u mbajt
në mesxhidin e Medresesë në Shkup
dhe ishte i hapur për të gjithë
nxënësit dhe xhematlinj të intere-
suar. Në dëgjim prezantuan mjaft
mysafirë dhe kjo si risi la një për-
shtypje mjaft të mirë në masë dhe
ishte një paraqitje e mirë për
medresenë. Duaja e hifzit u mbajt
më 26.03.2013 në prezencë të Reis-
ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepi,
sekretarit të përgjithshëm të BI në
Maqedoni, Afrim ef. Tairi, drejtorit
të Medresesë prof. Ibrahim Idrizi
dhe profesorëve të Medresesë. Në
dua hafizi i ri lexoi disa pjesë të
xhuzit të fundit. Fjalë përshëndetëse
mbajti drejtori i Medresesë prof.
Ibrahim Idrizi, pastaj Reis-ulemaja
H.Sulejman ef. Rexhepi foli shkurt
për rëndësinë e hifzit dhe mënyrat e
transmetimit të Kur’anit ndër shekuj
dhe përshëndeti këtë aktivitet të
sektorit të hifzit. Në fund para se të
bëhej duaja hafizit iu nda diploma
dhe iu dhanë dhuratë disa libra të

zgjedhura.
Ndërsa, dy muaj më vonë, më

datë 28.05.2013 u mbajt promovimi i
dy hafizeve të reja të Kur’anit, nga
Paralelja e vajzave në Gostivar,
Herolinda Emini dhe Sumejje
Nuredini në prezencë te Reis-
Ulemasë së Bashkësisë Fetare
Islame, H.Sulejman ef. Rexhepi,
muftiut te Gostivarit, Shaqir
ef.Fetahu , drejtorit të Bankës
Islame, Diab Karar Ahmed Karar,
drejtorit të Medresesë prof. Ibrahim
Idrizi, sekretarit të përgjithshëm të
BFI-së, Afrim ef.Tahiri, profesorëve
të Medresesë së Gostivarit, hoxhal-
larëve dhe para një numri të madh
të xhematit gostivaras. Dy hafizet e
reja e dhanë me sukses të
shkëlqyeshëm provimin e hifzit
para komisionit të përbërë nga prof.
h. Arif Emini, prof. H. Sheval Azizi,
prof. H Shaqir Fetahu, prof. h. Shafi
Osmani dhe dr. Abas Jahja.

Në manifestim iu dha fjala Reis-
Ulemasë të BFI-së, Sulejman ef.
Rexhepi i cili para besimtarëve të
Gostivarit uroi hafizet e reja për
angazhimin e tyre të dhënë në mba-
mendjen e Kur’anit dhe theksoi:
“Më i miri prej jush është ai i cili e
mëson Kur’anin dhe ua mëson të
tjerëve” andaj pozita e atyre që e
mësojnë Kur’anin dhe atyre që ua
mësojnë atë të tjerëve është shumë e
lartë dhe shpërblimin e asaj vepre di
ta bëjë vetëm Krijuesi i Gjithësisë,
Allahu xh.sh.

Kryetari ua dorëzoi diplomat e
hifzit Herolinda Eminit dhe Sumejje
Nuredinit si dhe nga një Kur’an
dhuratë për suksesin e arritur.

Gjithashtu muftiu i Gostivarit
Shaqir ef. Fetahu theksoi se ndjehet
krenar që sot Gostivarit iu shtuan
edhe dy hafize të reja të cilave u
dhuroi nga një shumë të hollash prej
500 eurosh dhe iu uroi suksese në të
ardhmen.

Azreta Dauti IV-B
Paralelja e Vajzave – Gostivar
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SHMI “Medreseja Isa Beu” –
Shkup, për çdo vit krahas ekskur-
sionit të maturantëve në Turqi,
organizon ekskursione edhe për
nxënësit e viteve tjera. Këtë vit për
nxënësit e viteve I, II dhe III u orga-
nizua një ekskursion tre-ditor në
Strugë.

Nisja u bë të premten në mëngjes
më datë 24 maj. Me këtë rast
Drejtoria e SHMI “ Medreseja Isa
Beu” – Shkup organizoi të gjithë
profesorët prezent dhe disa nxënës
dhe i shpërndau nëpër muftinitë e
Strugës dhe të Ohrit ku profesorët
gjegjësisht nxënësit mbajtën
ligjëratën e xhumasë dhe ua falën
xhumanë xhematit. Ky aksion bëri
bujë të madhe në rrethinën e
Strugës dhe në ditët në vijim ishte

tema që diskutohej më shpesh
nëpër mexhlise. Si rezultat i kësaj,
Drejtori i SHMI “Medreseja Isa
Beu” prof. Ibrahim Idrizi u ftua në

një emision në radion lokale “Rapi”
në Strugë. Ditët në vijim nxënësit
qëndruan në Strugë dhe të dielën
vizituan Ohrin.

Më 3 maj të këtij viti, në lokalet e
SHMI “Medreseja Isa Beu” në Shkup
drejtori i Medresesë prof. Ibrahim
Idrizi priti delegacionin e Fakultetit
të ilahijatit gjegjësisht studimeve
islame “Uludag” në Turqi.
Delegacionin e udhëhiqte vetë
dekani i Fakultetit prof. dr. Yaşar
Aydınlı në shoqëri të disa profe-
sorëve tjerë universitarë. Në vizitën
që ia bëri Maqedonisë, delegacioni si
pikënisje e pati Medresenë që më pas
të vazhdojë nëpër disa muftini.

Në takimin në mes dy palëve prof.
Ibrahim Idrizi u rrëfeu mysafirëve
për historikun e Medresesë dhe të
arriturat e këtij institucioni arsimor
në ngritjen e vlerave edukative dhe
fetare te popullata muslimane jo
vetëm e Maqedonisë por edhe e

vendeve fqinje. Ndërsa nga ana tjetër
dekani i Fakultetit prof. dr. Yaşar
Aydınlı shprehu mirënjohjet e tija
për mikpritjen dhe edhe një herë
potencoi lidhjet e ngushta kulturore
dhe historike në mes të dy shteteve
dhe shprehu gatishmërinë e tij per-

sonale dhe institucionale që
medresantëve që duan të vazhdojnë
shkollimin në Bursa t’ua mundësojë
të gjitha lehtësitë administrative.
Delegacionit iu dhurua disa numra
të revistës “Ikre” dhe nga një historik
i Medresesë në gjuhën turke.

Medresantët në Strugë

Vizita e delegacionit të Fakultetit
të ilahijatit “Uludag” nga Bursa
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Këtë fundvit SHMI
“Medreseja Isa Beu” me
paralelet e saja në mbarë

vendin përcolli numër rekord të
maturantëve në 5 paralelet e saja,
numër ky që dëshmon për vlerat
dhe prestigjin në rritje të këtij
institucioni të lavdishëm arsimor
fetar. Këtë vit “Medreseja Isa Beu”
përcolli 151 maturantë, 103 vajza
dhe 48 meshkuj që kanë ndjekur të
rregullt mësimin gjatë katër viteve
në Medrese dhe mbi 30 të tjerë që
kanë kryer mësimet me korre-
spondencë. Manifestimi i matu-
rave filloi me paralelen e vajzave
në Shkup më 7 maj për të përfund-
uar me 15 në Shtip.

Më 07.05.2013 në Kapan An u
organizua manifestimi me rastin e
përcjelljes së gjeneratës IV të SHMI
“Medreseja Isa Beu” - Paralelja e
Vajzave në Shkup, në të cilin mani-

festim mori pjesë drejtori i
Medresesë Isa Beu, Prof. Ibrahim
Idrizi, muftiu i Shkupit, Ibrahim ef.
Shabani, Dekani i FSHI-së,
dr.FahrudinEbibi,profesorë dhe
profesoresha të kësaj paraleleje dhe
paraleleve tjera. Fjalë përshëndetëse
kishin dekani i FSHI-së, dr.
FahrudinEbibi dhe muftiu i
Shkupit, Ibrahim ef. Shabani të cilët
shprehën mirënjohje për suksesin e
arritur të kësaj paraleleje të vajzave
dhe gjeneratës që është në përcjellje
dhe synon ecurinë e edukimit dhe
ndjekjes së niveleve më të larta arsi-
more dhe shkencore në të ardhmen.
Në emër të Reis ul Ulemasë, H.
Sulejman ef. Rexhepi, Drejtori i
Medresesë Isa Beu, Prof. Ibrahim
Idrizi kishte fjalën e rastitnë shën-
imin e përvjetorit dhe të gjeneratës
së katër të kësaj paraleleje të
vajzave.

Mes tjerash shprehu se: “Suksese
në këtë vit jubilar për të arriturat
dhe veprimtarisë suaj madhështore
si gjeneratë e IV e kësaj paraleleje.
Ju nuk keni mbaruar maturën e
shkollës së mesme, por keni në dorë
diturinë e ardhmërisë suaj të ndrit-
ur. Femra e cila del nga ky institu-
cion arsimor të shërbejë si shembull
për gjithë femrat që kanë profesione
dhe mosha të ndryshme, shpresoj se
ju do të jeni ajo dritë që do të
ndriçojë me pastërtinë shpirtërore,
morale dhe edukative.” Për suk-
sesin e arritur gjatë katër viteve në
Medrese dhe për rezultatet e
treguara në angazhimet e lira,
këshilli edukativ-arsimor zgjodhi
nxënësen HafsaHasani nxënëse te
gjeneratës.

Përcjellja e maturantëve u bë
edhe e gjeneratës së VI të Paraleles
së Vajzave në Tetovë, manifestimi i

Përcjellja e numri
rekord maturantësh
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së cilës u bë me 08.05.2013. Në këtë
solemnitet mori pjesë drejtori i
SHMI“Medreseja Isa Beu” i cili
njëherazi në emër të Reis-
ul’Ulemasë tha: “Për ju nuk ka
mision më të lartësuar se sa të jetë-
soni në përpikëri fjalën e Allahut
Fuqiplotë dhe të stolisni jetën me
praktikën e Muhamedia.s. Dëshiroj
që ju të jeni një brez intelektual
ideor që do t’i prini ndërtimit të

jetës islame si formë e vetme
shoqërore, kulturore, ekonomike
dhe institucionale e cila di të ven-
dosë raporte ardhmërie dhe institu-
cionale”. Këshilli i profesorëve në
mbledhjen e mbajtur për maturan-
tët, nxënëse të gjeneratës për suk-
sesin e arritur gjatë katër viteve në
medrese si dhe për angazhimin e
treguar, zgjodhi nxënësen
HafizeOdai.

Ndërsa me 09.05.2013 në
qytetin e Gostivarit u promovua
gjenerata e II e Paraleles së Vajzave.
Në këtë solemnitet morri pjesë Reis-
ul’Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef.
Rexhepi, sekretari i përgjithshëm i
BFI-së, Afrim ef. Tahiri, muftiu i
Gostivarit si dhe shumë profesorë.
Në fjalën e tij të rastit H.
Sulejmanef. Rexhepi mes tjerash
shtoi: “Të gjithë ju që po diplomoni
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do të jeni padyshim shtylla dhe
themeli mbi të cilën ngrihet
shoqëria njerëzore, arsimimi i juaj
shpie njeriun kah udha e qytetërim-
it. Pozita e saj është përmirësuar me
ardhjen e islamit si mesazh hyjnor
për mbarë brezat e shoqërisë në çdo
anë të globit, andaj ky mesazh solli
një frymë të re, atë të barazisë midis
gjinive pa dallim”. Nxënëse të gjen-
eratës këshilli i profesorëve të kësaj
paraleleje për suksesin e arritur
gjatë katër viteve në të gjitha sferat
zgjodhi nxënësen SumejjeNuredini.

Më 10 maj, në lokalet e
restorantit Fa&Fa në Kondovë, u
organizua manifestimi i përcjelljes
së gjeneratës së XXVI të maturan-
tëve të SHMI “Medreseja Isa Beu” –
Shkup. Në manifestim mori pjesë
drejtoria e Medresesë me në krye
drejtorin, prof. Ibrahim Idrizi,
sekretari prof. JusufZimeri, arkë-
tari, dhe pjesa dërrmuese e kolek-
tivit arsimor. Në program në fillim
moderatori ftoi drejtorin e
Medresesë ta përshëndesë manifes-
timin. Mes të tjerash ai theksoi:

“Medreseja për ju ka qenë foleja ku
mësuat parimin që më së shumti do
t’ju nevojitet në jetë, mësuat të dal-
loni të mirën prej të keqes dhe kjo
vatër që ju morri si qengja sot ju
nxjerr desh të gatshëm për
dyluftime në rrugë të All-llahut”.
Më pas vazhdoi: “Kam vetëm një
porosi për ju, kudo që të shkoni dhe
sado të arrini në jetë, mos i harroni
kurrë këta profesorë, këta kolegë
dhe këtë medrese, shtëpinë tuaj të
dytë, vendin ku kaluat pjesën më të
mirë të jetës.” Në vazhdim të pro-
gramit fjalën përshëndetëse e
morën kujdestarët e klasëve që në
fund moderatori t’i urojë maturan-
tët dhe t’u dëshirojë një mbrëmje të
gëzueshme. Këshilli i profesorëve
në mbledhjen e organizuar për
përmbylljen e vitit shkollor për
maturantët, nxënës të gjeneratës për
suksesin e treguar në programin
mësimor gjatë katër viteve dhe për
sukseset e arritura në aktivitetet
tjera jashtë programit zgjodhi
nxënësin EvzalSinani.

Mbrëmja e maturës së gjeneratës

së V-të të SHMI “Medreseja Isa
Beu” paralelja e djemve në Shtip u
organizua në restorantin Lekembi,
më 15 maj 2013, në prezencë të
nxënësve të medresesë, të zv. drej-
torit të medresesë prof. Zuher
Rexhepi, mysafirëve nga Turqia,
përfaqësues të Fondacionit Hudaji
dhe profesorëve të medresesë. Në
këtë ambient të ngrohtë fjalë për-
shëndetëse kishte zv. drejtori i
medresesë prof. Zuher Rexhepi, i
cili përcolli përshëndetjet e
Kryetarit të Bashkësisë Islame në
Maqedoni Reis’ul-ulema Sulejman
ef. Rexhepi dhe Drejtorit të
Medresesë prof. Ibrahim Idrizi dhe
në një falim të shkurtër u uroi
nxënësit për suksese të mëtut-
jeshme. Në fytyrat e gjithë nxënësve
vëreheshin emocione dhe ngjeshje
të ndjenjave të gëzimit dhe pikël-
limit. Në këtë kremte modeste ndër
të tjerat këshilli i profesorëve e
shpërbleu nxënësin e gjeneratës
TunxherDemirov, i cili gjatë katër
viteve ka treguar suksese të
gjithanshme si nxënës shembullor.
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Të jesh medresant ka shumë priv-
ilegje dhe kënaqësi e ndër
momentet e shumta të pahar-

rueshme që ofron Medreseja si shtëpi e
dytë është edhe shëtitja që simbolizon
kurorëzimin e një procesi katër vjeçar në
bankat e këtij institucioni shembullor
edukativ. Që prej themelimit të saj në
vitin 1984 Medreseja për maturantët
gjithnjë ka organizuar shëtitje jashtë
shtetit. Viteve të fundit ekskursioni i
maturantëve organizohet në Turqi ku
priten nga Bashkësia Islame e Turqisë
dhe vizitojnë qytete dhe monumente
historike të Perandorisë Osmane të cilat
nuk janë të pakta.

Më 12 maj, në lokalet e Medresesë
në fsh. Kondovë, u bë nisja e matu-
rantëve të Qendrës. 39 maturantët në
përcjellje të prof. Rexhep Osmani,
prof. Afrim Alija dhe prof.
Muharrem Loki u nisën për në Turqi.
Vendi i parë që vizitohej ishte qyteti
turistik veror Kushadasi. Në
Kushadasi nxënësit qëndruan 4 ditë
dhe u nisën për në Selxhuk, një qytet
i vogël me histori të madhe. Në
Selxhuk vizituan xhaminë e Isa Beut
të themeluar në vitin 1375, njëra ndër
xhamitë më të vjetra dhe ndër
kryeveprat arkitekturore të historisë
osmane. Pasdite shkuan në Izmir ku
panë simbolin identifikues të Izmirit,
Saat Kullën. Në mesnatë u nisën për
në Bursa. Gjatë dy ditëve të qëndrim-
it në Bursa vizituan Ullu Xhaminë,
Jeshil Xhaminë, Tyrben e sulltan
Osmanit, të sulltan Orhanit dhe vise
të tjera. Këtu na pritën solemnisht
përfaqësues të Komunës dhe

Dijanetit të cilët shtruan drekën dhe
darkën për ne. Të dielën në mbrëmje
u nisën për në Stambollin e madh.
Pas tre ditëve në Stamboll dhe vizitës
së shumë monumenteve të vjetra sa
vetë historia si Aja Sofia, xhamia e
Sulltan Ahmetit, Pallatit Topkapi etj,
autobusi morri rrugën për në
Maqedoni. Për gjeneratën e XXVI
ishte kjo një shëtitje e protokollizuar

në zemra.
Gjenerata e IV e maturanteve të

SHMI “Medreseja Isa Beu” Paralelja
e Vajzave – Shkup në përcjellje të
profesoreshave: Resmije Xhaferi,
Munever Lutfiu Murtezi, Ajser
Mahmut Selam dhe prof. Shabi
Sinani më 12 maj udhëtuan për në
Turqi, gjithsej 33 nxënëse.

Ekskursioni filloi ditën e diel. Pasi

Maturantët medresistë
të Maqedonisë vërshuan

Turqinë dhe Ballkanin
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arritëm në Kuvajë, Greqi aty qëndru-
am tërë ditën. Pas një dite të mrekul-
lueshme shëtitjet tona vazhduan dhe
në mbrëmje prej Kuvaje u nisëm për
në Edrene. Pasi arritëm shkuam në
konviktin e femrave të kursit të
Kur’anit “Merkez”. Në Edrene qën-
druam dy net dhe pasditen e ditës së
tretë u nisëm për ne Çanakale ku viz-
ituam shumë monumente fetare.
Destinacioni i radhës ishte Izmiri,
edhe në Izmir ndenjëm dy net dhe
vizituam shumë monumente fetare.
Pas Izmirit shkuam në Bursë. Pas dy
ditëve në Bursë, u nisëm për në
Stamboll. Pas 5 ditëve të mrekul-
lueshmë në Stamboll dhe vizitave të
shumta, përmes Bullgarisë u nisëm
për në shtëpi. Ekskursioni ishte i suk-
sesshëm dhe me kënaqësi dhe kuj-
time të mira arritëm në Shkup.

aMë 10 maj, gjenerata e VI-të e
maturanteve u nisën për në Turqi. Në
këtë vizitë dhjetëditore nxënëset viz-
ituan Edrenenë, Çanakalen,
Byjykçekmexhen, Bursën dhe
Stambollin. Në Edrene ndër të tjera
vizituan edhe xhaminë Selimize. Pas
dy ditësh në Edrene u nisën për në
Çanakale ku ndejnën një natë. Një
natë qëndruan edhe në
Byjykçekmexhe dhe u nisën për në
Bursa. Në Bursa vizituan shumë prej
monumenteve ndër të cilat: Ullu
Xhaminë, Emir Sulltanin, tyrben e
Osman Gazit, Orhan Gazit, Jeshil
Xhaminë, etj.. Pas tre ditëve në Bursë
u nisën për në Stamboll në përcjellje
të profesorëve që vazhdimisht qën-
druan në shërbim të nxënëseve: Prof.
Junus Sulejmani, Fatmir Kurtishi,
Bahri Aliu dhe profesoresha Meral
Jahja. Pas tre ditëve në Stamboll dhe
vizitave në Sulltan Ahmet, Aja Sofi,
Topkapi, xhaminë e Sulltan Ejubit etj,
u kthyen në vendlindje.

Medreseja na pranoi me dashur-
inë dhe ëmbëlsinë më të madhe që
mund të jetë në botë dhe na përcolli
me një ekskursion të mahnitshëm.
Ishte ky balsami më i mirë për plagët
e shpirtrave tanë të shkaktuara nga



lotët e ndarjes. Më 11.05.2013 filluam
udhëtimin tone për në Turqi. Në
shoqërimin tonë ishte prof. Fatime
Beshiri, prof. Baftie Emini Miftari
dhe prof. Refet Sadiku . Gjatë ekskur-
sionit tetëditor në patëm rastin të viz-
itojmë shumë vende me rëndësi të
stërmadhe fetare, historike dhe kul-
turore prej kohës së Perandorisë
Osmane. Ekskursioni përfshiu katër
qytete të Turqisë: Edrenenë, Izmirin,
Bursën dhe Stambollin. Duke filluar
nga Edreneja ku vizituam xhaminë
Selimize, pastaj udhëtuam për në
Izmir, ku pamë Saat Kullën dhe
shëtitëm çarshinë. Pas dy ditëve ne
Izmir morëm rrugën për në Bursa.
Gjatë rrugës shfrytëzuam rastin dhe
u ndalëm për të pushuar në
Pamukale. Të nesërmen pas mëngje-
sit vizituam Tyrben e Osman Gazit
dhe Ullu Xhaminë. Pas drekës, vazh-
duam vizitat në Jeshil Xhami, Emir
Sulltan, etj. Ditën e nesërme vizituam
Fakultetin e Ilahijatit ku na pritën në
mënyrë madhështore dekani i fakul-
tetit dr. Jashar Ajdënllë dhe profesorë
ligjërues ne fakultet, të cilët për ne
patën përgatitur një pritje solemne
ku na shprehën mirëseardhje dhe
shprehën gatishmëri që të na ofronin
kushte për vazhdim të studimeve
aty. Të premten, u nisëm për në
Stamboll. Në Stamboll ndër të tjera
organizuam një shëtitje kolektive në
Kapali Çarshi dhe vizituam xhamitë
Sulltan Ahmed dhe Aja Sofja. Prej
këtu u nisëm për në xhaminë Ejup
Sulltan. Pas kësaj u nisëm për në
vendlindje. Falënderojmë edhe
njëherë profesorët dhe këshillin
organizativ të këtij ekskursioni që pa
mëdyshje ishte gjëja më e ëmbël që
kemi shijuar deri më sot.

Nxënësit e SHMI “Medresja Isa
Beu” dega në Shtip, si zakonisht
edhe sivjet ekskursionin tradicional
të maturantëve e organizuan me
qëllim vizite të disa shteteve ballka-
nike. Ngaqë nxënësit e medresesë
në Shtip gjatë viteve të para dhe të
dyta vizitojnë Turqinë ata prefero-

jnë që në ekskursionin e maturës të
vizitojnë Ballkanin. Këtë vit ndo-
qën këtë relacion: Shtip-Prizren-
Jeni Pazar-Sarajevë-Mostar-
Dubrovnik-Ulqin-Tuz dhe Shkodër.
Gjatë ekskursionit nxënësit real-
izuan takime në institucionet arsi-
more, si medrese, fakultete për
studime islame, xhami, monu-
mente tjera historike, etj.. Vlen të
potencohet se nxënësit nga ky

ekskursion kthehen me mbresa
shumë të mëdha pozitive për
pasurinë kulturore, historike dhe
fetare që e posedon ky nënqiell dhe
me një vetëdije kolektive shumë më
të theksuar për ummetin islam të
po këtyre trojeve. Janë të pash-
lyeshme mbresat që ata i sjellin nga
Sarajeva, Mostari, teqeja e Ballagait,
nga aktivitetet e bujshme të medre-
seve në Shkodër e të tjera.
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Një ndër organizimet që
janë të parapara në plan-
programin e SHMI

“Medreseja Isa Beu”-paralelja e
vajzave në Gostivar është edhe
ekskursioni i paraparë si relaksim
për nxënëset e viteve të para, dyta
dhe të treta. Për këtë vit ishte plani-
fikuar të ndiqet linja Gostivar-
Sarajevë-Mostar-Neum-Dubrovink-
Ulqin-Gostivar.

Nxënëset gjatë këtij rrugëtimi u
shoqëruan nga prof. Refet Sadiku,
prof. Fatime Beshiri, prof. Mizeqet
Hebibi, prof.Ramije Asani, prof.
Hatixhe Iseni, prof. Lindita Abazi,
prof. Revije Zendeli, prof. Semire
Halimi dhe prof. Semihate Dauti.

Në Sarajevë nxënëset u
pritën nga stafi i Medresesë Husrev
Begova në Sarajevë ku vizituan
Begova xhaminë, Careva xhaminë si
dhe parkun nacional “Vrella
Bosna”.

Pas Sarajevës nxënëset vizituan
Mostarin, qytetin me pamje që të
rikujton plagët e vjetra të një qyteti
që sapo ka kaluar një luftë. Më pas
vizituan Neumin dhe Dubrovnikun.
Medresantet me veshjen e tyre në
përputhshmëri me rregullat islame
jo vetëm që mahnitën banorët e
vendeve që vizitonin por edhe për-
faqësuan Islamin dhe femrën musli-
mane në formën më dinjitoze,
krenare për atë që ishin, muslimane

të udhëzuara në dritën e Allahut.
Pas kësaj nxënëset qëndruan një

natë në Ulqin, pastaj vizituan
Shkodrën ku vizituan medresetë
dhe shkëmbyen përvoja me
medresistet që takuan. Pas drekës
në Shkodër, pas një vizite në Prizren
nxënëset u kthyen në Gostivar.

E kemi borxh t’i falënderojmë të
gjithë ata që u përkujdesën për orga-
nizimin e ekskursionit si dhe
veçanërisht të gjithë afaristët që
takuam në qytetet që vizituam të
cilët treguan zemërgjerësi të paparë
me mikpritjen dhe gostitë e tyre,
All-llahu i shpërbleftë.

Hafsa Alili III-B
Paralelja e Vajzave - Gostivar

Medresantet e
Gostivarit rreth e qark

Ballkanit musliman
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Prej muajve më madhështorë të mirësisë
është ky muaj fisnik, muaji i Ramazanit të
bekuar, të cilin All-llahu xh.sh e ka grad-

uar me zbritjen e Kur’anit në të, librin më mad-
hështor, fjalën e All-llahut xh.sh., të cilës nuk
mund t’i vishet e pavërteta, as nga para e as nga
prapa. Ai është kushtetutë e përjetshme për
udhëzimin e njerëzimit, ligj i qiellit për udhëzim
në tokë: “Muaji i Ramazanit që në të filloi të
shpallet Kur’ani, që është udhërrëfyes për
njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dal-
lues (i të vërtetës nga gënjeshtra)”.

All-llahu xh.sh. ia ka dhuruar këtij ummeti
këtë muaj për çdo vit. Ka njerëz të cilët e presin
atë me përzemërsi e me nderim, ndërsa ekzisto-
jnë edhe të atillë prej të cilëve del Ramazani
duke bartur me vete kujtimet dhe veset më të
këqija për ta. Qoftë i bekuar ai për të cilin
Ramazani do të ndërmjetësojë (do të bëjë she-
faat) dhe lum për atë që Kur’ani do të bëjë she-
faat. Pejgamberi a.s ka thënë: “Agjërimi dhe

Kur’ani do të kërkojnë mëshirë (shefat) për
besimtarët në Ditën e Gjykimit, do të thotë

agjërimi: O Zoti im e kam ndaluar nga
ushqimet dhe nga marrëdhëniet intime

gjatë ditës, prandaj pranoje ndërm-
jetësimin tim për të dhe do të thotë
Kur’ani: e kam penguar të flejë gjatë
natës, prandaj pranoje ndërmjetësimin

tim. Pejgamberi a.s. thotë: Do të
bëjnë mëshirë (shefaat) për të”.

Ramazani është muaj i
mirësive që Allahu xh.sh ia
mundësoi njeriut. Ai është
muaj i të devotshmëve dhe
treg i të mirëve. Kjo botë ka
tregtarë, gjithashtu edhe
bota tjetër (ahireti) ka treg-
tarë. Tregtarët e kësaj bote i
presin muajt që fitojnë,
gjithashtu edhe tregtarët e
ahiretit i presin muajt në të

cilët fitojnë, mirëpo fitimi i tyre nuk është i njëjtë.
Fitimi i tregtarëve të ahiretit është falje prej Zotit
të tyre dhe xhennete në të cilët rrjedhin lumenj.
Tregtarët e Ahiretit janë ashtu siç i ka përshkru-
ar Allahu xh.sh: “Ata janë njerëz që nuk i pen-
gon as tregtia e largët e as shitblerja në vend
për ta përmendur Allahun, për ta falur
namazin dhe për të dhënë zeqatin, ata i frikë-
sohen një dite kur do të tronditen zemrat dhe
shikimet”.

Ramazani vjen për çdo vit si shans për mus-
limanin, për të shtuar veprat e mira dhe për t’i
pakësuar shkaqet e të këqijave. Në të dyert e
mirësive dhe të Xhennetit janë të
hapura, ndërsa dyert e Xhehennemit
janë të mbyllura dhe djajtë janë të
prangosur, e kjo është shenjë që
mundësitë e mirësisë janë të shumë-
fishta, ndërsa mundësitë e të këqijave
janë të pakta dhe të kufizuara.

Agjërimi yt s’duhet të jetë vetëm
agjërim i barkut ndërsa gjuha jote të
mos agjërojë as sytë e as gjymtyrët
tua. Syri yt nuk agjëron duke
shikuar haram, gjuha jote nuk
agjëron nga gënjeshtra, përgojimi,
llomotitja, tallja e përqeshja apo
prej marrëzirave, veshi yt nuk
agjëron nga dëgjimi i muzikës dhe
dëgjimit të fjalëve fyese. “Kush
nuk i le fjalët e ndyta dhe për-
dorimin e tyre gjatë Ramazanit,
All-llahu s’ka nevojë që ai njeri ta
lejë ushqimin dhe pijen e tij”. Nuk
është rritur me edukatën islame,
pasi që nuk e ruan veten e tij nga
mëkatet. Pejgamberi a.s. ka thënë:
“Agjërimi është mburojë që e ruan
besimtarin nga çdo e keqe, mburo-
jë nga mëkatet dhe gabimet në
dynja dhe nga zjarri në ahiret.
Njëjtë sikur ndonjëri prej jush të

MERITAT E MUAJIT
TË RAMAZANIT
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ketë mburoje në luftë, nëse ndonjëri
prej jush agjëron mos të bëje ndonjë
punë të pahijshme e as të mos të bër-
tasë, e nëse dikush të shan ose të
ngacmon apo dëshiron të rrihet, le
të thotë: “Unë jam njeri që agjëroj.”

Agjëruesi duhet të jetë i qetë,
gjakftohtë e i sjellshëm. Duhet ta
ruajë gjuhën e tij, ashtu siç i ruan
veshët dhe sytë e tij dhe tërë organet
e trupit të tij. “Ndoshta ai që agjëron
nuk përfiton asgjë prej agjërimit të
tij vetëm urinë”. E ka lodhur veten
dhe trupin e tij, e është përpjekur
kot, barku i tij ka mbetur i uritur,
mirëpo nuk ia ka dhënë agjërimit
hakun e tij.

Përpiqu që të pastrohesh në këtë
muaj fisnik, sepse ai është muaji i
pastrimit. Dëshirojmë nga njeriu që
gjatë këtij muaji të jetojë me librin e
Allahut xh.sh dhe në mikpritje të tij,

sepse Ramazani është muaji i
Kur’anit. Njeriu duhet të lexojë sa
më shumë nga ky libër, sepse për
çdo shkronjë të tij ka shpërblim të
dhjetëfishtë. Duhet ta dëgjojë lex-
imin e Kur’anit, e sa i këndshëm që
është namazi i teravisë kur njeriu e
kalon me Kur’anin Famëlartë.
Dëshirojmë që Ramazani të jetë një
muaj për All-llahun xh.sh., prej të
cilit njeriu del me falje të mëkateve
dhe me mëshirën e mbrojtjes nga
zjarri i Xhehennemit. S’ka gjë të
keqe që njeriu ta shtojë pasurinë e tij
me fitim të lejuar (hallall),e as nuk
kursen që të shpenzojë atë në oblig-
ime, mirëpo më me rëndësi se çdo
gjë është pasuria, bilanci që do të
jetë në qarkullim në Ditën kur s’ka
monedhë tjetër në të, përveç
veprave të mira dhe të këqija.

O besimtarë, mundohuni që ta

shtoni bilancin tuaj tek Allahu xh.sh.
dhe të jetë aktiv. Bëhuni të vendosur
që këtë muaj ta bëni të sinqertë
vetëm për Allahun xh.sh., që ta bëni
muaj për agjërim, falje, bërjen e
veprave të mira, të bëheni bujar për
në rrugën e Allahut xh.sh.. Jepni dhe
shpërndani zeqatin e pasurisë suaj.
Kryeni obligimet tuaja, e nëse
dikush është borxhli le ta paguaj
borxhin e vet. A ka më mirë se sa kur
të vije nata nga kjo anë dhe të shko-
jë dita nga këtu, e të perëndojë diel-
li, në këtë kohë jemi përgatitur për
iftar, t’i ngremë duart kah Allahu
xh.sh. e të lutemi për vetveten,
familjet tona dhe për mbarë musli-
manët kudo që janë, për falje dhe
mëshirë, për të dobëtit e të keqtraj-
tuarit dhe luftëtarët.

Lejla Osmani I–A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Qershor/Haziran/Jуни • 2013



23

IK
R
E

AKTUALE

MINARET
THËRRASIN NË
SHPËTIM!

“Një djalosh me zë të këndshëm lartë-
son kah hapësira e qiellit prej minares së
bukur ezanin, që dëshmon për Njësinë e
Zotit. Udhëtari i cili është duke kaluar
atypari ndalet njëherë, shtanget dhe qën-
dron si të ishte i ngrirë kur dëgjon këtë zë
gati hyjnor. Duke u dridhur ky zë nëpër
rrezet e ajrit, udhëtari tretet në habi dhe
kujtimet e hidhura të këtij shekulli në atë
çast i largohen nga mendja.” (Hafiz Ali
Kraja)

Minarja si pjesa më e lartë e xhamisë
bart rolin e identifikuesit të këtij objekti
religjioz. Teksa e sheh atë e cila larton
kah qielli, duket sikur mburret me vet-
minë e saj, por menjëherë sapo ezani fil-
lon, ajo merr jetë, dhe thyen vetminë kur
tingulli i lidhet me simotrat e saj që mod-
ernizmi i ka penguar të duken, por që
nuk mundet kurrsesi t’i ndalojë ato të
thërrasin njerëzit në shpëtim. Zërat janë
të ndryshëm nga njëri-tjetri, por prapë
ato përbëjnë një bashkësi brenda tërësisë
harmonike të korit. Të paktën kështu e
dëgjojmë ne, kështu e ndiejmë dhe kup-
tojmë ne. Pas kësaj njerëzit grumbuj-
grumbuj nisen drejt xhamive për t’iu
përgjigjur kësaj thirrjeje, e atëherë vetmia
e minares kthehet në gumëzhitje, në lutje
e pendime. Pas këtij rituali njerëzit dalin
të paqëtuar shpirtërisht e minarja i pret
aty se, pa dyshim, ata do të kthehen sër-
ish, shumë shpejt.

Në çdo kohë i kulluar gurgullin zëri i
minareve në botën tonë. Në çdo buçitje të
tij ky zë ka rregulluar zemrën e shumë
besimtarëve, kurse shumë fole djallëzore
i ka shkatërruar. Në një çast meditimi
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përpara këtij zëri engjëllor ndihemi
sikur të na shkëputeshin këmbët
prej toke, ndërkaq, drejt një thel-
lësie të magjishme sikur të mos na
kishte mbetur lidhje me kohën dhe
vendin ku ndodhemi, sikur
hapësira t’i kishte humbur dimen-
sionet e saj. Ai zë na kujton mar-
rëveshjen që kemi bërë me Zotin,
fjalën që i kanë dhënë shpirtrat tanë
Atij. Zërin e përmallshëm të
muezinit disa herë e dëgjojmë si
thirrje për në parajsën që kemi
humbur dhe vrapojmë për të gjetur
humbjen tonë mijëravjeçare drejt
shpëtimit. Foshnjave, të sëmurëve,
të gjymtuarve, pleqve e të rinjve, ky
zë u ngjall miliona qeliza të vdeku-
ra nga helmi i materializmit; shpir-
tit i jep forcë, sepse ky zë është zëri
i palcës sonë; ky gjëmim është
gjëmimi i saj i cili e ka një vazhdim
dhe padyshim që e ka edhe një për-
fundim.

Ne, bijtë e shekullarizimit, ne të
burgosurit e materializmit dhe
egos, ne globalistët e suksesshëm,
ky zë na kujton se kemi dështuar,
kemi dështuar në premtimin e
dhënë, kemi dështuar shpirtërisht.
Kemi humbur ndër shekuj në labir-
intet e botës, rrjedha e lumenjve na
ka rrëmbyer, dallgët e detit na për-
plasin nga një breg në një tjetër e ne
humbasim fillin e ekzistencës e
qenësisë, harrojmë stacionin nga ku
jemi nisur dhe domosdo që nuk
dimë as destinacionin ku duam të
shkojmë. Ngarkimi i vetes me gjëra
më tepër sesa i përballon, vrulli i
“modernitetit” dhe zhvillmi, na ka
zënë veshët dhe nuk dëgjojmë këto
minare tek thërrasin : Ejani në shpë-
tim. Në këtë përhumbje që na ka
kapluar, ne kemi harruar që jemi
krijuar për të mësuar dhe për t’u
treguar të tjerëve ato që kemi
mësuar. Por këto melodi qiellore,
nisin të qetësojnë dallgët e jetëve
tona, këto melodi që nisin me sin-
jalet prej drite të agimit të parë dhe
vazhdojnë gjer në kohën e rënies

për të fjetur, u ofrojnë zemrave të
besimtarëve gotë pas gote eliksir
muzikor dhe, kështu intermexo
kënaqësie përjetohen një pas një,
gjatë tërë një dite.

Ne shqiptarët për gati pesëdhjetë
vjet u privuam nga ky zë. Ai ishte
molla e ndaluar për regjimin
famëkeq të atëhershëm, pasi do të
zgjonte ndërgjegjen “ e fjetur” dhe
pa dyshim që kjo do të përbënte
rrezik për ta. Në të vërtetë “terrori i
kuq” i bëri minaret të heshtin, por
jo zemrat e besimtarëve. Ata edhe
pse nën zë, sërish e thirrën
fuqishëm ezanin, pasi lidhja me Atë
që na ka dhënë frymë, Krijuesin,
është aq e madhe sa që s’ka forcë ta
ndalojë. Sot Ezani thirret lirisht,
minaret buçasin edhe pse më të
pakta në numër krahasuar me ato
që ishin përpara se komunizmi t’i
shkatërronte. Minaret thonë
“Allahu është më i madhi” dhe ne
ecim për në faltore sikur të shkonim
për në parajsën e pafund. Minaret
buçasin me Fjalën e Dëshmisë, edhe
ne themi: “Ja, ky është synimi” dhe
shkumëzojmë nga zemra. Ato e
thonë me zë të lartë atë Dritë të
Pasosur, dhe neve na rezon dritë në
sy e në zemra. Pas kësaj, minaret
rënkojnë: “Ecni drejt horizontit të
mëshirës së Zotit, drejt rrebeshit të
pendesës së engjëjve!” Dhe ngrihe-
mi peshë plot entuziazëm, ne edhe
një herë tjetër dhe ecim për t’u pas-
truar nga mëkatet. Dhe rrëqethemi
nga zërat që thërrasin “ejani në
shpëtim”, ndjejmë harenë dhe
lehtësimin e pa ndjerë, vrapojmë
për në namaz gjah me gëzim si
fëmijët… Ky zë është ura që lidh dy
botët tona, botën materiale me atë
shpirtërore, me besimin, që është
“gurra e cila ia bën të këndshme
jetën njeriut dhe i jep atij shpresa
për lumturi. Ai që është larg kësaj
gurre është fatmjerë dhe sikur t’i
zotërojë të gjitha mjetet materiale qe
i duhen në këtë jetë; ai është i mjerë
se i mungojnë ndjenjat larta morale,

të cilat do ta bënin të lumtur. Në
këtë jetë ai nuk ndien ndonjë gëzim
shpirtëror dhe kur gjatë shtegut të
jetës e trondit ndonjë kob, nuk i gjen
vetes tjetër ngushëllim ose rrugë
shpëtimi…

Duke u çliruar nga prangat e
hapësirës, kohës, materies,
fizikalitetit dhe interesit vetjak
është rruga e pozicionimit të vetes
në nivelin e zemrës dhe të shpirtit,
në këtë moment njeriu bëhet një
trup i vetëm zemër-shpirt-trup fizik
dhe me këtë unitet dhe forcë që
buron prej tij, kapërcen kufizimet e
materialitetit dhe të menduarit e të
vepruarit në mënyrë të rëndomtë,
pa një qëllim. Të kapërcesh kufirin e
kohës, do të thotë të jetosh në
nivelin shpirtëror dhe ata që e arri-
jnë këtë nuk janë kurrë të brengosur
nga e kaluara e dhimbshme ose të
shqetësuar për të ardhmen. Ata e
vështrojnë të nesërmen me
buzëqeshje. Dëshpërimi dhe
shqetësimi vjen nga të jetuarit e
jetës përciptazi dhe në mënyrë të
rëndomtë.

Ne jemi të gjithë udhëtarë në këtë
botë, të gjithë do të largohemi një
ditë dhe sot më shumë se kurrë ka
ardhur momenti të zgjohemi, të
hapim sytë e veshët, por, mbi të
gjitha, të hapim zemrën e t’i
përgjigjemi thirrjes së këtyre
minareve, jehona e të cilave
kapërcen çdo kufi. Sot më shumë se
kurrë duhet të tregohemi vigjilentë
e të kuptojmë të Vërtetën Absolute
ashtu siç është, pa të meta. Ky zë
vjen në një kohë kur vendosmëria
dhe vullneti nuk dinë nga të shko-
jnë nga tërmetet, stuhitë dhe përm-
bytjet, dhe shuhen, në një kohë kur
njerëzit ndihen të kapluar pas
punës, pozitës shoqërore, pasurisë,
prosperitetit dhe forcës që ka bur-
gosur zemrat tona.

...Dhe minaret vazhdojnë të thër-
rasin: Ejani në shpëtim!

Muhamed Salihi II-A
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Thuhet se heshtja flet
më shumë se fjala,
por është pikërisht

kjo koha ku fjala dhe forca janë
dy armët kryesore që thyejnë
akullin drejt suksesit. E ç’ndodh
me ne?!

U bënë shumë vite që kjo hesht-
ja jonë nuk sjell përgjigje. A thua
më i mjaftoi botës pasiviteti jonë,
torturat që na i bën? Po sikur ky të
ishte viti i fundit i këtyre përje-
timeve të dhimbshme, sikur të
vinte dita e të flinin të qetë,e të sig-
urt në vendin e tyre të gjithë musli-
manët e të mos ketë më armiq që
duan t’i dëbojnë nga trualli i tyre.

Shumë vite kaluan, por asgjë
nuk ndryshoi, kjo heshtja jonë nuk
na jep përgjigje. Nuk është drejtësi
kjo e sodit, e nuk ka të drejtë
askush të na ndalojë rehatin tonë në

këtë tokë, ngase ishte vetë caktimi i
All-llahut xh.sh. që ne të jemi
mëkëmbës të kësaj bote, të lirë. Ajo
për të cilën muslimanët kanë mall
dhe s’ia gjejnë dot zgjedhën këtij
lëmshi të madh, është bashkimi,
nostalgjia e kohëve të dominimit të
dikurshëm. Bashkimi sjell forcë e
në mungesë të saj mbizotëron do-
bësia e heshtja e vetmisë. Sikur mu-
slimanët të ishin bashkë e të mos
ndaheshin, askush nuk do mund të
luante sot me gjakun e bijve dhe
nënave të tyre, askush nuk do ta
derdhte atë kaq lehtë si të ishte ujë
e jo gjak i një krijese të Zotit.

Po sikur dikush që cilësohet si
guximtar të marrë guximin e të
thërrasë për ndihmë muslimanëve
që ndodhen në Palestinë dhe Siri, a
thua vallë do ketë guximtar si ky
trimi që do t’i përgjigjen thirrjes së

tij? E në pamundësi të kësaj,
s’bëjmë dot gjë tjetër pos një duaje,
lutje të Gjithëfuqishmit për ndih-
më. Me një zemër e qëllim të pastër
t’i çojmë duart lart drejt qiellit e t’i
lutemi Allahut të Madhëruar për
vëllezërit dhe motrat tona.

Të mos aq koprracë e të pashpirt
sa të na dhimbset edhe një lutje e
tillë për ta, të lutemi që të dalim
nga ky ferr që jetojnë, e të arrijnë ta
shkelin të lirë truallin e baballarëve
të vet.

Thuhet se e vërteta vonon
mirëpo nuk harron, atëherë për
këtë rast do kisha dashur të them
që dashtë Zoti një ditë e vërteta e
drejtësia të mbizotërojë por kjo ditë
të mos vonojë dhe aq shumë, se
gjaku në vend të ujit s’pihet!

Egzona Abdiu IV-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

MJAFT MË!
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Rinia është kalimtare. Si çdo
send që ka fillim ka edhe
mbarimin e vet. Të gjithë ne,

jemi në atë mendim që rinia nuk
kalon, mendojmë se gjithmonë do
mbetemi të rinj, por e kemi gabim,
sepse rinia kalon shumë më shpejt
se sa e mendojmë ne.

Ne në rini jetojmë mes asaj të
mirës dhe të keqes, kështu që duhet
të kemi shumë kujdes. Çdokush
dëshiron të jetojë gjatë, askush nuk
dëshiron të plaket, e punën e verës
mos e le për në dimër, thonë, kështu
që përgatitu për pleqëri sa ke kohë
kur je i ri.

O njeri! Shfrytëzo rininë dhe
shëndetin me vepra të mira para se
të vijë dita kur sytë e tu të mbesin
hapur dhe zemra jote e zbrazët. Mos
mendo se gjithmonë do të mbetesh
në këtë gjendje siç je tani në periud-
hën më të mirë. Mendo se nesër do
të arrish në shkallën e pjekurisë dhe
do t’i kuptosh gabimet e tua që i ke
bërë kur ke qenë i ri apo e re. Njeriu
në rini mund të fluturojë si zogjtë në

ajër, ai që nuk dinë të jetojë në rini -
nuk di të jetoj në pleqëri. Gabimet
që i ke bërë në rini do i kuptosh në
pleqëri. Në rini bëje jetën tënde
errësirë me punë, që në pleqëri të
bëhet jeta jote dritë. Të gabosh dhe
të korrigjosh do të thotë se ke
gabuar me të vërtet dhe e ke kup-
tuar. Në rini të duhet fuqia kurse në
pleqëri mençuria. Plaku, por mos u
ndryshk.

Kështu që të mos harrojmë, se
rinia kalon edhe pse ne nuk dëshiro-
jmë. Sado që të luajmë me akrepat e
orës, që ta kthejmë kohën pas, nuk
mundemi, kot e kemi. Po të mos
ishin vuajtjet nuk do ia dinim vlerën
lumturisë, kështu që dija vlerën
lumturisë, sepse sot është, nesër
mund të mos jetë.

Rinisë më shumë i pëlqen
bukuria se dobia, meqë rinia drejto-
het sipas ndjenjave dhe jo llogarive.
Vlen të përmendet edhe një thënie e
Tolstoit: “Shpesh dëgjojmë se rinia
thotë: nuk dua të jetoj sipas arsyes
së tjetrit, do të mendoj vet”. E pse të

mendohet për atë që është e njohur.
Merr ç’është e gatshme dhe shko më
tej. Këtu qëndron fuqia e njerëzimit.
Rinia është e lumtur, për të ekziston
ardhmëria, ditët e rinisë janë ditët e
shkëlqimit. Fjala rini në aspektin
tonë ka definicionin e vetë. Rini për
ne do të thotë brumi, do të thotë fil-
limi, do të thotë përgjegjësi, bazat e
shtëpisë.. Sot tek ne, të rinjtë janë të
lirë “krejtësisht” , madje të shajnë, të
ofendojnë dhe asnjëra nga këto nuk
i bën të dënuar ato. Sot, zogjtë
lëshohen në hapësirë ende pa i
hapur mirë krahët dhe kështu, mbi
gjysma e tyre takohen me vdekjen
para se të takohen me qiellin. Dëgjoj
shpesh nga të moshuarit në bisedat
midis tyre për problemet familjare
të përsërisin shprehjet “U rrit fëmija
u prish shtëpia”. Dhe në fund vlen
të përmendet një thënie e bukur nga
Migjeni: `Qeshu, rini qeshu, se bota
është e jotja.”

Bejtile Qaili I – B
Paralelja e Vajzave - Shkup

Rinia
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Interneti është një mjet komu-
nikimi, por ai me të vërtetë është
edhe shpatë me dy tehe.

Muslimani gjatë përdorimit të inter-
netit duhet ta shfrytëzojë internetin
në punë pozitive, në aspekte që i
shërbejnë fesë dhe jetës së tij, e jo që
e prishin fenë dhe jetën e tij.
Shfrytëzuesit e internetit duhet që t'i
mbrojnë sytë e tyre, që të mos e
shohin atë që është e ndaluar.
Shfaqjet e ndaluara janë armë e djal-
lit (shejtanit), e gjatë përdorimit të
internetit ai e gjen momentin që t'i
prish zemrat e muslimanëve.
Shikimi i të ndaluarës është burim i
ndotjes së zemrës, kjo është punë e

djallit me të cilën ai e zbukuron
mëkatin dhe vjen deri te largimi i
adhurimeve të All-llahut. Pra, mos
lejo që interneti ta shkatërrojë kohën
tënde, kjo ndodhë kur me orë të tëra
e kalon kohën nëpër faqe të
Internetit, me këtë e harxhon kohën
tënde të çmuar, kohën të cilën do ta
kishe kaluar me familjen, të afërmit
ose duke mësuar diçka për të fituar
për vete.

Mos e lejo veten që djalli të ta
mundësojë të hysh nëpër faqe të
internetit të cilat janë të ndaluar për
besimtarët, por vizitoi shpesh faqet
islame nëpërmjet të cilave do të
marrësh informacione të dobishme

të cilat në të ardhmen do ta zgjero-
jnë diturin tënde. Largohu nga faqet
të cilat e dëmtojnë fenë dhe moralin
tënd.

Je ti ai që vendos internetin nën
kontroll, atëherë pse ti e lejon që ai
ty të të mbajë nën mbikëqyrje. Ti
mund ta bësh atë shkaktar për
shtimin e adhurimit tënd ndaj All-
llahut, atëherë, djalli nuk do ta merr
kohën, nuk do të mund të të largojë
nga obligimet e tua, nga adhurimet
ndaj All-llahut Fuqiplotë, pra, shpë-
to nga ky kurth para se të humbësh
dhe para se të bëhet tepër vonë.

Sadbere Iljazi II–A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Si ta përdorim
internetin
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Të gjithë neve në këtë botë na
krijoi Krijuesi ynë All-llahu
xh.sh. Na dalloi si qenie më e

përsosur me dhuntitë më të mira, na
krijoi në formën më të mirë dhe ne
duhet të jemi falënderues ndaj Tij.
Falënderimet, lavdërimet i takojnë
vetëm Atij se Ai me të vërtetë është
më i drejti, mëshiruesi dhe më i urti.

Pasi që ne jemi, krijesa më e
bukur e këtij nënqielli, atëherë të
zbukurohemi edhe me sjellje të
mira, me moral të mirë, vepra dhe
edukatë të dalluar. All-llahu xh.sh.
në Kur’an thotë:

“Mos t’ju pengojë sjellja e keqe
e një populli që të silleni drejtë me
ta. Silluni drejtë me ta, ngase kjo
është më afër devotshmërisë”.

Dashuria e sinqertë dhe reci-
proke mes njerëzve është shenjë e
moralit të mirë, ndërsa e kundërta
kur në mes njerëzve shkakton urre-
jtje, zili dhe largim, dëbim nga njëri
tjetri dhe është moral i dobët.
Buzëqeshja me dashuri, pa
mendime të fëlliqura, bamirësia,
veprat e mira, durimi, çdo fjalë me
kuptim të mirë që del nga ne është
ngritje e moralit tonë , lartësim. All-
llahu i do ata që mendojnë mirë dhe
flasin drejtë. Ne të mos bëhemi nga
ata që të shpien në shkatërrime,
drejt një humnere se me të vërtetë
zjarri i Xhehenemit është shkatërrim
mbi të gjitha, Zoti na ruajttë nga
dënimet e zjarrit.

Morali i mirë është cilësi e

pejgamberëve, burrave të drejtë dhe
të mirë. Me të arrin grada të larta
dhe pozita të lakmuara. All-llahu ka
veçuar Pejgamberin e Tij me një ajet
ku ia ka përmbledhur të gjitha
cilësitë e mira dhe virtytet e larta,
duke thënë: “…dhe vërtetë ti
(Muhammed) je në një shkallë të
lartë karakteri”. Pejgamberi a.s. ka
porositur Ebu Hurejren r.a. me një
porosi të madhe, duke i thënë: “O
Ebu Hurejre, kapu për moralin e
mirë”. Ebu Hurejreja r.a. i tha:
C’është morali i mirë, o i Dërguar i
All-llahut? Ai tha: “Ta vizitosh atë
që nuk të viziton, t’ia falësh atij që
të bën zullum dhe t’i japish atij që
nuk të jep.”

Vëlla i nderuar, mendo rreth

MORALI
I MIRË
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shpërblimit të madh që e ka ky vir-
tyt dhe kjo veçori. Pejgamberi a.s.
thotë: Muslimani është urdhëruar të
thotë fjalë të lehta dhe të buta që të
regjistrohen në peshojën e veprave
të tij të mira. Bile edhe buzëqeshja
që nuk i kushton aspak një musli-
mani, shpërblehet për të, All-llahu
xh.sh. neve na shpërblen edhe për
grimcën më të vogël, që ne bëjmë
dhe veprojmë mirë. Ai me mëshirën
e Tij neve na mëshiron dhe na
largon nga xhehennemi nga zjarri i
trishtuar. Në kohën e pejgamberëve
udhëzimet kanë qenë me mënyra
për nxitje dhe vepra të mira, moral
të lartë, edukatë familjare, gjeste dhe
veti pozitive, dashuri dhe drejtësi
ndaj gruas, familjes, fëmijëve, fqin-
jëve dhe farefisit. Por ne duhet të
jemi të kujdesur, me sjellje ndaj
vetvetes dhe mos të jenë sjelljet tona
shkatërrim edhe për të tjerët, largim
nga veprat e këqija dhe nga gjërat që
të mposhtin e të shkatërrojnë.

Shenjat e moralit të mirë janë
përmbledhur në disa cilësi, andaj,
vëlla i dashur musliman, njihi ato
dhe kapu për këto. Në përgjithësi
këto shenja janë bazë që njeriu të
jetë shumë i turpshëm, njeriu që nuk
i dëmton të tjerët, të ketë shumë
mirësi, të flet drejtë, të flet pak, të
punojë shumë, të jetë pak kureshtar,
mirëbërës ndaj farefisit, i ndershëm,
durimtarë, falënderues, i kënaqur, i
butë, i shoqërueshëm, i mëshir-
shëm, jo ofendues e as mallkues,
njeri që nuk bart fjalë e as nuk merr
nëpër gojë, nuk nxiton, nuk është
ziliqar e as koprrac, por është
fytyrë-ndritur, kur do ndokënd, e
do për hir të All-llahut, kënaqet për
hir të All-llahut dhe hidhërohet për
hir të All-llahut.

Baza të moralit të keq janë
mendjemadhësia, nënçmimi dhe
kërkimi i gjërave të ulëta, kurse baza
e moralit të mirë është frika,respekti
dhe aspiratat e larta. Andaj, krenar-
ia, ecja kokëlartë, zilia, zullumi,
mendjemadhësia, ashpërsia,

vrazhdësia, mospranimi i këshillës,
ndalja e gjërave vetëm për vete,
kërkimi i postit, vrapimi pas
autoritetit dhe postit, lavdërimi për
një vepër që nuk e ka bërë, të gjitha
burojnë nga mendjemadhësia, qibri.
Kurse, gënjeshtra, sjellja e poshtër,
tradhtia, mashtrimi, lakmia, trishti-
mi, frika, dembelia, nënshtrimi
ndokujt tjetër përveç All-llahut,
zëvendësimi i të mirave me të këqija
janë nga nënçmimi dhe zemërn-
gushtësia.

Vëlla i nderuar musliman, është
rast i volitshëm të shpresosh shpër-
blimin nga përvetësimi i moralit të
mirë, ta detyrosh vetveten të cilëso-
het me këto virtyte dhe të luftosh
për këtë. Kujdes, mos e le veten të
edukohet në urrejtje, mllef, shprehje
të fëlliqura, padrejtësi, bartje të
fjalëve, përgojim, koprraci, të mos
vizitosh farefisin, etj.. Habitem nga
ai i cili pesë herë në ditë lanë fytyrën
e tij, duke iu përgjigjur me këtë
thirrësit të All-llahut, kurse

asnjëherë në vit nuk e pastron zem-
rën e tij nga njollat e dynjasë,
errësirën e zemrës dhe sjelljet e këqi-
ja që janë ngjitur për të!

Kujdesu që ta edukosh veten, ta
heshtësh hidhërimin dhe të gëzohen
njerëzit që janë përreth teje, qofshin
ata prindërit, gruaja, fëmijët, shokët,
miqtë me sjelljen e mirë me ta, fjalët
e mira që ua thua, buzëqeshu në
fytyrë kur t’i takosh, duke shpresuar
të fitosh shpërblim me këtë vepër.

Përmbaju këshillës së
Pejgamberit a.s. të përgjithshme, ku
thotë: “Ki frikë All-llahun kudo që
të jesh, pasoje të keqen me një të
mirë, e cila do ta shlyen këtë të
parën dhe sillu me njerëzit me
moral të mirë.” Na bëftë All-llahu
prej atyre për të cilët Pejgamberi a.s.
ka thënë: “Më i afërt me mua në
ditën e Kijametit do të jetë ai që ka
moral më të mire.”

All-llahu jonë, kërkojmë falje
dhe shëndet të vazhdueshëm. All-
llahu jonë, na e përmirëso moralin
tonë dhe na i zbukuro veprat tona.
All-llahu jonë, ashtu sikurse na e ke
zbukuruar krijimin tonë. Zoti jonë,
na fal neve, prindërit tanë dhe
mbarë muslimanët. Paqja dhe beki-
mi qofshin mbi Pejgamberin tonë
a.s., mbi familjen dhe mbarë shokët
e tij. O Zoti ynë mi prano lutjet e mia
të sinqerta , që i dëshiroj për mbarë
muslimanët. Mos na le duarthatë,
por na beko na shto dashurinë ndaj
fesë sonë, ndaj Teje, ndaj pejgam-
berëve, na shto dashurinë ndaj
familjes, farefisit, na jep të mira në
këtë botë dhe botën tjetër, shpër-
blimet që i dëshirojmë nga Ty le të
jenë një kopsht xheneti, të pimë ujë
nga uji i Keutherit dhe të jemi
banorë të Xhenetit . Mos na dëno me
zjarr, mos na bën nga ata që nuk të
besuan dhe të bënë shok, mos na
shkatërro se Ti me të vërtetë i do ata
që të duan dhe i dënon ata që për-
buzin mirësinë Tënde.

Melek Rushiti I - B
Paralelja e Vajzave - Shkup
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All-llahu Fuqiplotë e krijoi
njeriun si qenie më të për-
sosur dhe ia la në dispon-

im gjithçka në qiell e në tokë, e
bëri mëkëmbës të Tij në tokë duke
ia besuar amanetin të cilin qiejt
dhe toka refuzuan ta bartin duke e
ditur vlerën dhe përgjegjësinë e tij,
e këtë e mori përsipër njeriu dhe
me këtë vërtet solli vetes ca merita
për përkujdesjen dhe mëshirën e
All-llahut.

S’ka dyshim se All-llahu atë që e
do e sprovon. Zanafilla e sprovës
është e hershme po aq sa edhe vet
njeriu. Sprova është e njëjtë me
provimin të cilit i nënshtrohet stu-
denti, ai i cili është përgatitur fiton
rezultate të kënaqshme, ndërsa ai
që nuk është përgatitur përballet
me dështim.

Në një ajet kur’anor thuhet:
“Vërtet mendojnë njerëzit se do të
lihen të thonë “ne besuam” pa u

vënë në provë, Ne i kemi sprovuar
ata që kanë qenë para tyre, në
mënyrë që All-llahu të dallojë ata që
thonë të vërtetën nga ata që gënje-
jnë” (El-Ankebut 2,3). Njeriu sado
që të thotë me fjalët e tija “unë
besoj” pa mos e ndjerë atë në zemër
është e kotë, sepse All-llahu shikon
në zemrat tona.

Por njeriu duke u lakmuar pas
botës, duke mos i mjaftuar ajo e
duke kërkuar më shumë, i verbohen
sytë dhe i vdes zemra. Ai fillon të
largohet nga të besuarit dhe e har-
ron All-llahun pastaj edhe vetveten,
siç ka thënë All-llahu i
Lartëmadhëruar : “E mos u bëni si
ata që e harruan All-llahun, e All-
llahu bëri që ata ta harrojnë
vetveten! Të tillët janë ata të prishu-
rit”. (Hashër 19). Lakmia pas kësaj
bote është sikur ta pish ujin e detit,
etja nuk shuhet por shtohet edhe
më tepër. Të gjitha kënaqësitë e

kësaj bote janë të afatizuara sado të
mira të na duken, një ditë iu vjen
fundi e All-llahu e sprovon robin e
vet me qëllim që t’ia sheh shkallën e
besimit, njeriu sprovohet, ka thënë
Pejgamberi, në bazë të imanit të tij.
Njeriut i mbetet se a do të bëjë
durim apo do të dorëzohet. Ai që do
të bëjë durim ka shpërblim tek All-
llahu. All-llahu xh.sh ka thënë:
“Ndërsa besimtarëve të ruajtur
Xheneti u afrohet krejt afër. Kjo
është ajo që u premtohej për secilin
që pendohet dhe që e ruan besën e
dhënë. Për secilin që i është frikë-
suar Zotit pa e parë dhe ka qenë i
kthyer tek Ai me zemër të sinqertë.
(U thuhet) Hyni në të, të shpëtuar,
se kjo është dita e përjetshme. Ata
aty kanë çka të dëshirojnë, e te Ne
ka edhe më shumë.” (Kaf 31-35).

Zineta Shabani II-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

MËNYRAT E
BALLAFAQIMIT
ME SPROVAT
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Një ndër faktet është se
fëmija pos që mëson
atë që e përjeton ai dhe

rrethi i ngushtë i kushton
vëmendje pothuajse çdo bisede që
dëgjon. Fëmija është një pjesë e
familjes, është dritë e së ardhmes,
mirëpo, është një kandil që po s’i
nxore vaj ka shumë mundësi të
shndërrohet në perde errësire. Për
fëmijën si anëtar të familjes
ndikim të madh kanë edukata,
kultura dhe masat që prindërit i
ndërmarrin për një rast të veçantë
e veçanërisht praktika e prindërve
dhe të gjitha këto ndikojnë në
formimin e personalitetit të tij.
Është e kotë t’u flitet fëmijëve për
diçka e t’u themi se kjo është e
ndaluar apo se është në dëmin e
tij nëse ai sheh prindërit dhe anë-
tarët tjerë të familjes të veprojnë
atë për të cilën thirren se është e
ndaluar. Është e kotë t’i thuash
fëmijës tënd mos e pi alkoolin

nëse vet e pi në vend të ujit, është
kot t’i thuash mos shko në rrugë
të gabuar dhe në shoqëritë narko-
manësh nëse ti i vepron vetë këto
gjëra.

Fëmija ndikohet edhe nga ajo që
e jeton në familje, nëse ka rregull
dhe mirëkuptim në shtëpi do ta
ketë lehtë në të ardhmen të dallojë
të dobishmen nga e padobishmja,
sepse kur i sheh të gjithë pjesëtarët
e familjes se punojnë, sakrifikojnë,
respektojnë, s’mundet ai fëmijë të
mos i marrë të gjitha këto cilësi të
mira. Te fëmija ndikon gjithçka:
shoqëria, rrethi, i gjithë ambienti në
të cilën jeton por prapë ata që kanë
ndikim vendimtar në formimin e tij
dhe marrjen e edukatës së mirë-
filltë janë prindërit.

Prind, është një fjalë shumë e
madhe që nënkupton barë shumë
të rëndë, se me lindjen e fëmijës
lindin bashkë edhe mjaft gëzime
por në të njëjtën kohë edhe

shqetësime, përgjegjësi dhe oblig-
ime, probleme shoqërore, ekono-
mike, shkollore, pastaj zgjedhja e
personit të duhur me të cilin do të
duhet ta kalojë jetën etj.. Prindi kre-
nohet me fëmijën e tij kur ai arrin
suksese në shkollë apo lëvdohet
nga rrethi sepse një pjesë e suksesit
i takon edhe atij, mirëpo do t’i
shkatërrohet jeta nëse për fëmijën e
tij dëgjon fjalë të rënda, apo dikush
ankohet për veprimet e tija, shqet-
ësime këto që e brejnë nga brenda
shpirtit e një prindi. Pavarësisht
racës, kulturës, sistemit a kohës në
të cilën kanë jetuar s’ka prind që
për fëmijën e vet të mos dëshirojë
më të mirën ndërsa fëmijët veçanë-
risht në kohën tonë janë mjaft shp-
ërfillës ndaj këtij mundi të pri-
ndërve dhe harrojnë kush i solli në
këtë botë. Dashtë Zoti kur ta mar-
rin vesh të mos jetë shumë vonë.

Busejra Idrizi III-B
Paralelja e Vajzave – Shkup

“Fëmija mësohet
nga ajo që përjeton”
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Ne jetojmë, po si, me kë? Pyetje
të thjeshta sipërfaqësisht, por
në fakt enigmë e vërtetë. Të

pyesësh rreth këtyre, të përgjigjen me
bindje, të sigurt në atë që thonë, pa mos
ditur gjë, thjesht instiktivisht. Në fakt e
gjithë kjo është një mister, një e fshehur
që sa është pozitive aq edhe negative. Të
vjen si mik, të përqafon, të ledhaton, ti
kënaqesh, por në fakt ai e bën këtë që ta
gjejë vendin më të mirë, më të përshtat-
shëm për ta ngulur thikën, aty ku s’ta
pret dot mendja, në pikën tënde të
dobët, atë që ta dinë vetëm miqtë më të
mirë. Në anën tjetër dikush të duket
armik, person i
padëshiruar ndërsa në esencë del kre-

jtësisht ndryshe, për të ti je shumë i
dashur por ndoshta kokëfortësia apo
krenaria është jo që nuk e lejon ta
deklarojë atë edhe me gojë, prandaj
mendon se nuk të do.

E sheh..?! Më parë të pyeta rreth
kësaj çështjeje, kishe tjetër bindje,
tjetër mendim, po tani ç’do më
thuash, je ende i sigurt për atë që the?
E kupton tani që në mesin e atyre që
e ndjen veten më të sigurt, më të
dashurit tu, mund të jesh më i
padëshiruari, që me përkëdhelje
dinake të shfrytëzojnë që më pas të të
hedhin në një skaj, e s’mund t’i dal-
losh aspak. Ata shfrytëzojnë sin-
qeritetin tënd e më pas të dëbojnë pa
kurrfarë mëshire. Sa e sa njerëz

hipokritë ka kjo botë, të cilët shfrytë-
zojnë sinqeritetin e dikujt tjetër, për
të kryer punë me ndonjë të tretë,
edhe këtë e bëjnë duke qenë “miq”
me këta të parët.

Falënderoj Zotin që e ka lënë të
fshehtë mendimin, ndjenjën e karak-
terin e njeriut. Ndonjëherë mendoj,
po sikur Zoti t’i kishte dhënë aftësi
njeriut të lexojë mendimet e tjetrit,
ç’do bëhej!? Njerëzimi do të ishte në
një krizë të përhershme identiteti kur
ta kuptonte se çfarë mendojnë të
tjerët për ne! Kjo është një mirësi që
Zoti ua dha njerëzve, në mënyrë që
ata edhe pse mund të jetojnë në
mesin e armiqve duke i menduar si
miq, të mos dëshpërohen.

E si mund ta dimë se me kë qën-
drojmë, është me të vërtetë një mik
apo shtiret? Kam dëgjuar të thonë se
miku i vërtetë shihet në ditë të
vështira, unë në fakt nuk është se paj-
tohem shumë me këtë thënie, men-
doj se një mik i mirë shihet çdo ditë,
pasi vetë njeriu ka natyrë shoqërore,

e një mik i vërtetë është ai i cili çdo
ditë të dhuron ndjesinë e të bukurës,
dashurisë e lumturisë. E në fakt kjo
është ajo që e mban njeriun gjallë.
Njeriu është një krijesë e ndjeshme , e
cila pavarësisht të gjithave edhe nëse
99 në 100 gjëra janë negative, e vetëm
një pozitive, ai aty gjen ngrohtësinë
dhe forcën për të vazhduar më tej.
Edhe në qoftë se është i rrethuar me
njerëz të cilët të shfaqen si engjëj e në
fakt janë djaj, ka vetëm një person i
cili me sinqeritetin dhe miqësinë që i
ofron, i mjafton atij për të mos mend-
uar për prishjen e lumturisë së tij.

Padyshim se eksperienca jetësore
është një leksion që të ndihmon të
dallosh miqtë e vërtetë. Ata spikasin
mes gjithë të tjerëve, sikur që yllin
polar mund ta dallosh mes gjithë
yjeve tjerë, ashtu edhe një mik i
vërtetë dallohet ne mes të gjithë
miqve të rremë.

Shqipe Smaili II-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

MIK
apo
ARMIK?!
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Kënaqësia dhe dashuria për
All-llahun është një ndër
gradat më të larta

shpirtërore të cilën mund ta arrijë
një musliman. Kënaqësia që pose-
don muslimani ndaj All-llahut e çon
atë dojë gjithçka që do All-llahu dhe
përmes kënaqësisë së All-llahut bes-
imtari mëson të largohet prej
gjërave të cilat All-llahu i urren. All-
llahu xh.sh. në Kur’an thotë: “All-
llahu është i kënaqur me ta dhe ata
janë të kënaqur ndaj tij. Ky është
shpëtim i madh” (El – Maide : 119)

Të jesh i kënaqur me All-llahun
do të thotë t’u dalësh ballë dhe t’i
pranosh me kënaqësi të gjitha gjërat
të cilat All-llahu i ka caktuar për ty
dhe në çfarëdo pozite shpirtërore të
jesh të vazhdosh të buzëqeshësh
dhe t’i kujtosh mirësitë e All-llahut
të Madhëruar. Edhe nëse vuan prej
ndonjë sëmundjeje apo ke varfëri e
skamje përsëri vazhdo të jesh i

kënaqur me All-llahun e Madhëruar
dhe gjithmonë bëhu Falënderues
për dhuntitë dhe mirësitë e Tij,
sepse na mjafton neve që All-llahu
na kujtoi dhe na bëri pjesëtarë të
kësaj feje të pastër, Islamit! Omeri
r.a. thotë: “Për Zotin nuk pyes se në
ç’gjendje jam, me të mira apo të
këqija, në mirëqenie apo në varfëri,
në gëzim apo hidhërim përderisa
unë jam musliman”.

E ne si muslimanë a i përmbahe-
mi kësaj? A i vlerësojmë të mirat të
cilat All-llahu na ka dhënë? A na
kujtohet hera e fundit kur jemi ulur
e kemi falënderuar All-llahun apo
ndoshta duke bërë ndonjë mëkat
kemi pyetur veten se si vallë unë
kundërshtoj urdhrat e All-llahut
duke patur dhe përdorur për atë
mëkat të gjitha mirësitë e Tij?!

I takon çdo besimtari të jetë i
kënaqur me All-llahun dhe të jetë
falënderues për gjitha dhuntitë dhe

të mirat të cilat All-llahu xh.sh. na i
dhuroi pasi që prej dhuntive dhe
mirësive të All-llahut ndaj besim-
tarëve është ajo se Ai për besimtarët
ka përgatitur Xhennetin si shpër-
blim. All-llahu xh.sh. në një hadith
kudsij thotë: “Kam përgatitur për
robërit e mi të mirë, gjëra që syri
nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar
dhe as në mendje nuk i kanë shkuar
kujt” Në lidhje me kënaqësinë me
All-llahun shembull duhet ta kemi
Pejgamberin e fundit Muhammedin
s.a.v.s. E sikur ç’do njeri të kishte
shembull Muhammedin a.s nuk do
të kishte mbi tokë ndonjë që nuk do
të ishte i kënaqur me All-llahun
xh.sh., pasi që kënaqësia me All-
llahun është arsyeja më e fortë që të
dhuron lumturi si në këtë botë po
ashtu edhe në botën tjetër.

Sara Memishi II-B
Paralelja e Vajzave - Tetovë

I kënaqur me
ALL-LLAHUN
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Bota është si një hark në të cilën
njeriu jeton apo ecë dhe në fund i
vjen dita që të del nga kjo botë, e

të hidhet në amshim. Por, gjatë
gjithë kësaj kohe bën punë të drejta dhe
të padrejta. Njeriu gjithnjë mendon si ta
kalojë këtë jetë dhe si të jetë i mirë për të
tjerët por shpesh herë duke punuar për
këtë mirësi e duke sakrifikuar nga
vetvetja për të tjerët ndodh që e gjithë kjo
t’i kthehet në mënyrë të padrejtë. Njeriu
gjithnjë duhet ta thotë të vërtetën edhe
kur zëri i dridhet mirëpo fatkeqësisht kjo
nuk ndodh, sepse jetojmë në botën e
interesit, gjithçka që njerëzit e sotëm e
bëjnë e bëjnë për interes të vetin. Citojmë
një thënie: “Mirëmëngjesi interes”.
Mendon njeriu i shkretë se
do të jetë përgjithmonë në këtë botë të

rreme, mendon se është e përhershme.
Isai a.s. thotë: “Kalojeni dunjanë si
udhëtarë e mos u bëni banorë të saj. Me
të vërtetë ne mendojmë se kjo botë është
e përhershme dhe veprojmë sikur të
mos kishte botë tjetër. O njeri, pse ende
rri në errësirë, mos do të vazhdosh
kështu deri në fund?

Mos harro, kjo botë nuk është e
përhershme. Mos harro përkohsh-
mërinë! Sa çudi është me njeriun që
e mashtron veten në këtë botë, ku
gjendet si mysafir vetëm për disa
ditë! I nderuari Mevlana na bënë
thirrje me këto fjalë: “O udhëtarë!
Shiko bukurinë tënde të fundit në
pasqyrë! Mendo shëmtimin e një
bukurie kur plaket dhe shkatërrimin
e një binaje kur vjetrohet dhe mos u
mashtro me atë që e sheh në
pasqyrë!”

Je krijesa më e bukur e

All-llahut. O njeri, pse bëhesh i
padrejtë ndaj vetes? A nuk e di se një
nga gjynahet më të mëdha, që Feja
Islame e kundërshton me forcë është
padrejtësia. Nuk duhet harruar se
All-llahu xh.sh. është Ai që u ka falur
njerëzve të drejtat që kanë, prandaj
Ai gjendet gjithmonë pranë të shty-
purve që u bëhet padrejtësi. Ata që
mendojnë se kanë shpëtuar në këtë
botë, nuk duhet të harrojnë kurrë se
në lidhje me padrejtësinë do të japin
llogari përpara All-llahut në botën
tjetër.

Pse të mos bëhemi të sinqertë dhe
të drejtë, a thua nuk e dimë hadithin
e Pejgamberit a.s ku thotë: “Vërtet
sinqeriteti të çon në bamirësi dhe
bamirësia të çon në xhennet. Kaq të
padëgjueshëm jemi, deri këtu kemi
arritur, as fjalët e Pejgamberit a.s. nuk
i dimë. Turp për ne! A thua
mbizotërimi i këtyre veseve të këqija
është shenjë se afrohet Dita e Fundit!

E kësaj jete po i thonë fund se
askush nuk sheh mirë përveç sherrit
gjithandej. Njeriu vepron kështu
sikur kjo është e vërteta, vetëm bën
padrejtësi, por jo. Kemi Kur’anin i cili
na shpjegon çdo gjë, a nuk e dini se
Kur’ani është shërim për shpirtrat e
lënduar, që u fal zemrave të lodhura
qetësi dhe një horizont të gjerë
meditimi. Është gjuha e tokës dhe e
qiellit. Është thesar begatie dhe paqe-

je për shpirtrat e ne ende u bëjmë
padrejtësi të tjerëve, a nuk shpjegoi
gjithçka Kur’ani, a nuk u tha All-
llahu xh.sh.: “Me të vërtetë të
padrejtët nuk do të shpëtojnë?!”

Sara Imeri III-A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Jetojmë në një
botë të padrejtë

Qershor/Haziran/Jуни • 2013
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Zemra e robit është
enë, e cila medoemos
duhet të mbushet me
dashuri, e nëse ti e mbush
atë me dashuri ndaj epshit
a thua me këtë e arrin
kënaqësinë e All-llahut?!
Është vetëm një rrugë dhe
një zgjidhje, përcakto drej-
timin tënd dhe zgjidh
njërën rrugë. Nëse dëshi-
ron dashurinë e All-llahut
dhe kënaqësinë e besimit,
nuk do të mundesh ta arrish derisa
nuk e pastron zemrën tënde nga
dashuria e asaj që Ai e urren. Nëse
varesh prej të tjerëve përpos Zotit,
si ka mundësi ta arrish kënaqësinë e
besimit dhe ëmbëlsinë e
adhurimeve!

Ata që fundosen në epshet e tyre
të ndaluara shndërrohen në robër të
tyre, ata i urdhërojnë, kurse këta i
respektojnë dhe e gjithë ajo që bëjnë
këta njerëz është të nënshtrohen.
Disa prej tyre që janë robëruar nga
epshi I tyre, jetojnë në vuajtje me

shpirtin e tyre dhe privim nga
kënaqësitë dhe harrojnë se ndersh-
mëria ka frytet e veta momentale
dhe të mëvonshme, fryte të cilat I
gjen njeriu si në këtë botë edhe në
botën e amshueshme.

Ata që vrapojnë pas epsheve të
ndaluara jetojnë në ngushtësi dhe
vuajtje të papërshkrueshme, kurse
ai që e mbron nderin e vet, jeton në
qetësi dhe rehati. Nuk është për t’u
habitur, All-llahu është Ai që e ka
krijuar njeriun dhe Ai më së miri e
njeh atë. Ai e ka krijuar që ta

adhurojë dhe ta respektojë
andaj kurrë nuk do të jetojë
jetë të këndshme nëse nuk
përqendrohet në respekt
ndaj Zotit të madhëruar.

Vetura e cila është e
ndërtuar të udhëtojë
bjeshkëve, treni i cili është
ndërtuar të udhëtojë bina-
rëve është shumë vështirë
të ecin nëse dalin prej
rrugës së vet. Po kështu
ndodh edhe me njeriun, ky

është krijuar që ta adhurojë Zotin
dhe ta respektojë Atë, nëse devijon
nga kjo rrugë, i çrregullohet jeta.
Ndjekja e epshit konsiderohet si
sëmundje, por secilën sëmundje që
e ka zbritur Allahu xh.sh. për të e ka
zbritur edhe shërimin. Andaj shëri-
mi I kësaj sëmundjeje është forca e
besimit. Kur ta kaplon besimi zem-
rën tënde e t’i mbushë ndjenjat, nuk
do të kesh guxim t’i nëpërkëmbësh
ndalesat e Zotit.

Sermadije Osmani IV-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

Si një furtunë të lëndon e të
shpon me një shigjetë tepër të mpre-
htë e të nxehtë . Ka raste kur pa prit
të gëzon e të bën të ndjehesh sikur je
personi me i lumtur në botë, por kjo
ndodh vetëm atëherë kur e vërteta
shfaqet në shesh, e fytyrat na bën të
na qeshin. Ndonjëherë nuk duam ta
kuptojmë të vërtetën, sikur jemi
bezdisur nga gënjeshtrat dhe nuk
dimë kujt t’i besojmë së pari a
ndonjëherë vrapojmë pas saj. Por ajo
vjen vetë, pa trokit fare në derë,
shpallet para syve tonë faqebardhë.

Andaj e vërteta sot dhemb, nesër
shëron, kështu që më mirë një dhim-
bje me fund

se sa një dhimbje pa fund, ose më
mirë, një ditë me lot në sy, sesa
përgjithmonë e lënduar, e të bëhet
shpirti i zi. Kjo është e vërteta, kur
syrin ta vret por zemrën ta shëron,
por edhe na gëzon e na shton
shpresën për të jetuar dhe jetën për
ta vazhduar!

Haxher Bajrami I – A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Ballafaqimi i epshit

E vërteta!
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Vëlla dhe ti oj motër! Kujto se
nuk je duke jetuar në jetën e
lumturisë, por se në një jetë

përplot me rreziqe e brenga. Mjafton
ta kuptosh realitetin e saj, kur kujton
se ajo është burg për besimtarët dhe
Xhennet për jobesimtarët. Pyete
veten se edhe sa të ka mbetur për të
jetuar edhe sa shpreson të jetosh?!
Njëzet vjet, dyzet apo më tepër?!..
Vallë, si mund të shpresosh kështu
kur sheh se befasitë ditë e natë po i
godasin njerëzit?! Meditoje këtë
thënie të Pejgamberit tonë, Muha-
medit, paqja dhe bekimi i All-llahut
qofshin mbi të, sikur ai të cilit i drej-
tohen këto fjalë je ti: “Jeto sa të duash,
do të vdesësh! Duaje kë të duash, do të
ndahesh prej tij! Puno çfarë të duash, atë
do ta gjesh! ”Tani, a e kuptove se sa e
madhe është fatkeqësia dhe se sa e
rëndë është çështja?!

Paramendo sikur meleku i vdek-
jes të ka ardhur në këtë moment për
të ta marrë shpirtin! A do të pajto-
heshe të vdisje në këtë gjendje?! A ke
menduar vallë për natën tënde të
parë në varr, kur do të qëndrosh

vetëm dhe kur dheu të bëhet shtrati
yt, kur bukuria jote të zhduket, kur
epshet tua të largohen dhe të
mbesin vetëm keqardhja dhe paso-
jat?! Mos dëshiron Xhennetin dhe
begatitë e tij, ndërkohë që vazhdon
të këmbëngulësh në mëkate?! Apo,
mos vallë, dëshiron lumturinë e
kësaj bote dhe të botës tjetër, pa u
larguar nga shejtani dhe partia e tij?!
Shumë njerëz janë mashtruar nga
butësia e All-llahut dhe mëshira e
Tij e gjerë, ndërkaq kanë harruar se
dënimi i All-llahut është i ashpër
dhe Ai është i Plotfuqishëm, njerëzit
me sjellje të keqe dhe të tillët nuk
kanë punuar për të fituar mëshirën
e Allahut, por kanë bërë vepra, me
të cilat fitohet hidhërimi dhe dënimi
i Tij i dhembshëm.

Paramendo sikur të kesh arritur
të gjitha kënaqësitë dhe epshet e
kësaj bote, kurse përfundimi yt të
jetë zjarri, a mendon se do të të kuj-
tohen begatitë e kaluara duke qenë
në zjarr?! Kujto ditën kur kundër
teje do të dëshmojnë dëshmitarët
dhe kur gjymtyrët tua dhe lëkura

jote do të të zbulojnë, a do të gjesh
vend për të ikur?! Dëshmitarët prej
teje, kurse dëshmia kundër teje!
Shihe pra, o njeri i gjorë, gjymtyrët
me të cilat dhe për të cilat po i bën
mëkate Allahut, në Ditën e Kiametit
do të dëshmojnë kundër teje!

Andaj, falënderoje Allahun që ta
ka zgjatur jetën dhe nuk ta ka marrë
shpirtin duke qenë në humbje, devi-
jim dhe pakujdesi! Pendohu, pra
menjëherë dhe largoje nga vetja jote
pluhurin e pakujdesisë. Dije se dera
e pendimit është e hapur, se Allahu
është bujar dhe se të mirat e kësaj
bote shkojnë e vijnë! Dije gjithashtu,
se i penduari nga mëkati është
sikurse ai që nuk ka bërë mëkat, se
Allahu veprat e këqija t’i shndërron
në të mira dhe se Ai gëzohet për
pendimin tënd!

Së fundi i përgëzoj të penduarit
se Allahu i Lartmadhërishëm i do
ata! Ai thotë: “Me të vërtetë, Allahu
i do ata që pendohen dhe ata që
pastrohen”.

Ajla Jashari II-A
Paralelja e Vajzave - Shkup

E do lumturinë?!
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1. AMIR MAMUTI SHKUP
2. AMIR UZEIRI PIROK, TETOVË
3. DAUT ALILI GOSTIVAR
4. ELFAT SALIU ÇEGRAN, GOSTIVAR
5. ENIS SELIMI GOSTIVAR
6. EVZAL SINANI ÇEGRAN, GOSTIVAR
7. FATMIR MUSTAFA KONDOVË, SHKUP
8. KUJTIM AZIZI SLLATINË, TETOVË
9. LUAN MURATI POHUM, STRUGË
10. MUHAMED MIVTARI  SHKUP
11. NEHAT ALIJI SLLATINË, TETOVË
12. QENDRIM ZENDELI SËRMNOVË, GOSTIVAR
13. RIJAD MUSTAFI NEPROSHTEN, TETOVË
14. SEMIR USEJNOV JABOLLÇISHTË, VELES
15. SEMIR AVDIQ SHKUP
16. BETIM ABDULI ÇEGRAN, GOSTIVAR
17. MEVLUDIN QAMILI SULLARE, SHKUP
18. AMAR JAKUPI TETOVË
19. AMIR LIMANI ZHELINË, TETOVË
20. ALMEDIN ARIFI OPAJË, KUMANOVË
21. AJHAN SULKOSKI KËRÇOVË
22. BASHKIM MEMETI TETOVË
23. BESAR MUSTAFI TETOVË
24. DASHMIR BEXHETI ORASHË, TETOVË
25. EMIR EMINI ODËR, TETOVË
26. EMIN SADIKU HARAÇINË, SHKUP
27. FAZLI NEXHIPI KUMANOVË
28. GAZMEND REXHEPI ÇAJLË, GOSTIVAR
29. IRFAN IMERI HARAÇINË, SHKUP
30. METIN ISMAILI ORIZARË, KUMANOVË
31. FATIH MICI SHKUP
32. MUHAMED VESELI ZHELINË, TETOVË
33. MUSLIM ALIU HASANBEG, SHKUP
34. OMAR AJRULI GRUPÇIN, TETOVË
35. OMER ARSLLANI BOJANË, SHKUP
36. REXHEP BEKTESHI KUMANOVË
37. SAFET ISMAILI JABOLLÇISHTË, VELES
38. XHAVIT RAMADANOSKIMANASTIR
39. EMRAH AZIRI SHKUP
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GGJJEENNEERRAATTAA  EE  IIVV

1. HAXHER AMZIJI      KUMANOVË
2. HIRJETA AMZIJI       KUMANOVË
3. SARA ARIFI             SHKUP
4. ELMEDINA ALIJA      SHKUP
5. AJSHE BAFTIJARI      SHKUP
6. KUBRA IMAILOVSKA  SHKUP
7. ADIFET ISENI           SHKUP
8. ZAIDE JAJA               STUDENIÇAN
9. MELEK KADRIU         HASANBEG
10. MERHEME RUSTEMI  SHKUP
11. NURTEN RUSTEMI     SHKUP
12. BELKISA SADIKI        STUDENIÇAN
13. ENISA SADIKI           STUDENIÇAN
14. ERVA SULEJMAN       SHKUP
15. BESA TAHIRI            SHKUP
16. NESRIN XHAFERI      STUDENIÇAN
17. ZULHIXHE ZIMERI    KUMANOVË
18. MERSAL ABDULLAHU  HASANBEG
19. SEMRA ALILI             SH.ORIZARE
20. ZARIFE ALIJA             SHKUP
21. MERVA AMETI            KUMANOVË
22. SHEJMA AMETI          SHKUP
23. JASEMIN BAJRAMI     SHKUP
24. KEFSER HALIMI        SHKUP
25. HAFSA HASANI         SHKUP
26. NULIFER ISMAILI      NEREZ
27. MERJEM MEMETI      SHKUP
28. SUMEJA MEMEDI      SHKUP
29. SEMRA MUHARREMI SHKUP
30. BUSHRA MURAT       SHKUP
31. SEMRAN OSMANI      SHKUP
32. EMINE RUSHITI        KUMANOVË
33. MERXHAN SHABANI  KUMANOVË
34. SERMIJE JUSUFI       GLLUMOVË
35. IZNUR SEFERI            SHKUP
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GGJJEENNEERRAATTAA  EE  VVII--TTËË  
1. EGZONA ABDIU TREBOSH, TETOVË
2. ARJETA ALIJA BOGOVINË, TETOVË
3. KANITA ALITI KAMJAN, TETOVË
4. EMIRA ALIJA LLËRCË, TETOVË
5. REZARTA ALILAJ TETOVË
6. EMSALE BILALLI GRADEC, GOSTIVAR
7. HAJRIJE EMINI TETOVË
8. EMIRA FETAI PËRLIBISHT, TETOVË
9. EMINE HUSEJNI ÇELLOPEK, TETOVË
10. FATIME ISMAILI TETOVË, TETOVË
11. ZINEPE IMERI LLËRCË, TETOVË
12. SARA MURATI REÇICË E VOGËL, TETOVË
13. HIKMETE MURATI TREBOSH, TETOVË
14. HAFIZE ODAI REÇICË E MADHE, TETOVË
15. SERMADIJE OSMANI TREBOSH, TETOVË
16. MERSIJE REXHEPI LLËRCË, TETOVË
17. ISMIJE SEFERI REÇICË E MADHE, TETOVË
18. FERIDE USEINI ZHELINË, TETOVË
19. BARIJE BEQIRI TETOVË, TETOVË
20. AJSHE ASANI TETOVË, TETOVË
21. HAMIDE BEQIROVA JABOLLÇISHT I EP., VELES
22. SEIDE BEQIROVA JABOLLÇISH I EP., VELES
23. MELEK ADEMI TETOVË
24. AMIRA ALI SELLARC E EP., TETOVË
25. AZRETA BEXHETI KOPANICË, TETOVË
26. SHERIFE IBISHI SINIÇAN, TETOVË
27. ELMEDINA ILJAZI REÇICË E VOGËL, TETOVË
28. HURIJE ILJAZI LLËRCË, TETOVË
29. BELKIZA JONUZI KOPANICË, TETOVË
30. IBADETE KADRII PALLATICË, TETOVË
31. ZEJNEB LIMANI ÇELLOPEK, TETOVË
32. ZULEJHA LIMANI ÇELLOPEK, TETOVË
33. NIJARE MEDI PALLÇISHT I POSH., TETOVË
34. AMINA MEMETI GRADEC, GOSTIVAR
35. BESMIRE MUSLI NERASHT, TETOVË
36. HATIXHE MURATI REÇICË E VOGËL, TETOVË
37. ATIXHE OSMANI TREBOSH, TETOVË
38. MERDINA RAMADANI ZHELINË, TETOVË
39. SUMEA REXHEPI LLËRCË, TETOVË
40. SEHADIJE MURTEZANI REÇICË E VOGËL, TETOVË
41. MUNIBE SALIJA REÇICË E VOGËL, TETOVË
42. BINASE SHAQIRI SHEMSHOVË, TETOVË
43. BUKURIJE XHELADINI LLËRCË, TETOVË
44. SIHANA XHEMAILI LLËRCË, TETOVË
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1. JULEDA ADEMI FORINË, GOSTIVAR
2. IBADETE ASANI BALINDOLL, GOSTIVAR
3. ARBRESHA EJUPI GOSTIVAR
4. NURTEN HALITI GOSTIVAR
5. ARDIJANA JONUZI DOBËRDOLL, GOSTIVAR
6. XHEVEZIJE KADRIJA GOSTIVAR
7. RIVAJETE REXHEPI GOSTIVAR
8.  EJMEN SELIMI GOSTIVAR
9.  ZULEA ZILFIJA GOSTIVAR
10. ELZANA ZIBERI ÇAJLË E VJETËR GOSTIVAR
11. HEROLINDA EMINI ZAJAZ, KËRÇOVË
12. SHEHIDE ARIFI KORITË, GOSTIVAR
13. LUSINDA DALIPI BALINDOLL, GOSTIVAR

14. AZRETA DAUTI F ORINË, GOSTIVAR
15. SHEMSIJE EMINI KORITË, GOSTIVAR 
16. NALAN GAFURI GOSTIVAR
17. NIZAFETE HARUNI GOSTIVAR
18. GJULTENE JASHARI SENAKOS, GOSTIVAR
19. RAZITA LIMANOVSKA CENTAR-ZHUPA, DIBËR
20. SUMEJE NUREDINI DEBRESH, GOSTIVAR
21. AZRA SELIMI ÇAJLË, GOSTIVAR
22. IBADETE SULAI GOSTIVAR.
23. EGZONA XHEMAILI GOSTIVAR

SSHHMMII  ““MMEEDDRREESSEEJJAA  IISSAA  BBEEUU””  ––  SSHHKKUUPP
PPAARRAALLEELLJJAA  EE  SSHHTTRRIIRRËË  EE  VVAAJJZZAAVVEE  ––  GGOOSSTTIIVVAARR

GGJJEENNEERRAATTAA  EE  IIII--TTËË
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SSHHMMII  ““MMEEDDRREESSEEJJAA  IISSAA  BBEEUU””  ––  SSHHKKUUPP
PPAARRAALLEELLJJAA  EE  SSHHTTRRIIRRËË  EE  DDJJEEMMVVEE  ––  SSHHTTIIPP

GGJJEENNEERRAATTAA  EE  VV--TTËË

1.  BARËSH HUSEIN TOPOLNICË, RADOVISH, M. SHTIP
2. SHERAFETTIN DESTANOV VELES
3. TUNXHER DEMIR BUÇIM, RADOVISH, M. SHTIP
4. SEDAT SALIOV VINICË, M. SHTIP
5. SEJNUR NAZIFOV DELLÇEVË, M. SHTIPI
6. ISMAIL DAILOSKI CVETVË, SHKUP
7. ILBERT BAJRAKTAOV DELLÇEVË, M. SHTIP
8. ENIS MIUSTAFOV VASILEVË, M. SHTIP
9. EMRAH HUSEIN GOPÇELI, DOJRAN, M. SHTIP
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Njeriu si një qenie
shumëdimensionale,
dëshiron të shikojë, të

dijë dhe të jetojë materien dhe
sensin, çdo gjë sado e vogël apo e
madhe të jetë ajo, për këtë arsye
njeriu duket si një gjithësi  e
zvogëluar, e gjithësia si një njeri  i
zmadhuar. Për të ndryshuar
rrethanat, së pari duhet ta
ndryshojmë vetveten, e këtë e arri-
jmë vetëm me përgjërim All-llahut
për ndihmë, me plot bindje të thel-
lë dhe dëshirë të flaktë,  për arrit-
jen e qëllimit që do na sillte një
ardhmëri sa më të mirë dhe të sig-
urt si dhe atë që e synojmë në çdo
frymëmarrje, shpëtimin në botën
tjetër.

Suksesi fillon me ëndërr , me ide,
me detyrimin e mendjes të mbajë
pranë atë që të tjerët sado e quajnë
të paarritshme, për ta arritur atë që
dëshiron që nga karriera deri tek
realizimi i ëndrrës, jetësimi i Islamit
tërësisht.

Koha e lirë është armiku më i
madh i integritetit, kurse miku më i
mirë i dështimit, e vlerat e suksesit
janë: vullneti, leximi, meditimi, 41
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DERISA TA 
NDRYSHOJMË

VETEN...
“Njeriu, në  radhë të parë duhet të njohë vetveten dhe ta lexojë atë si një libër. Njeriu
që s’mund ta lexojë veten, edhe nëse njeh të fshehtat më të imëta të natyrës, prapë se
prapë ai mbetet një injorant.”

Alexis Carrel
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puna. Edhe pse gjynahet dhe deg-
jenerimi  kanë arritur në një nivel
mjaft  të lartë, ajo që na lidhë sërish
me jetën është shpresa dhe optimiz-
mi. Ne jemi ummeti më i mirë që
solli Zoti ndonjëherë në këtë planet,
prandaj nuk duhet ta përlyejmë
qenien tonë me gjynahe, sepse gjy-
nahet janë si plagët e rënda, të cilat
mund të çojnë deri në vdekjen e
njeriut .Sa më shumë të vazhdojmë,
sikur e thellojmë akoma më tepër, e
kjo plagë që është thelluar e është
duke arritur eshtrat e trupit tonë,
neve si ummet na ka zhveshur nga
ajo që na karakterizon Zoti, populli
më i mirë ndër njerëz...!

Qëllimi dhe objektivi i shejtanit,
është që ta nënshtrojë sa më shumë
njeriun. Ai kërkon të na nënshtrojë
me frerin e epsheve dhe gjynaheve
dhe  nëse biem pre e grackave dhe
kurtheve të tij humbet dinjiteti
jonë. Imam Ibën Tejmije thotë :“ I
burgosur është ai që e ka burgosur
zemrën larg Zotit. Kurse skllav
është ai që është bërë skllav i
epsheve të tij”.

O njeri i mirë, që pandalë ec
rrugëve të jetës, ndal njëherë, pashë
Zotin, thuaj vetes boll! A nuk men-
don se koha kalon si një ujëvarë, uji
i së cilës rrjedh dhe nuk kthehet
prapë. Ekzistenca jote nuk është
për koti, duhet ta organizosh e ta
planifikosh jetën dhe kohën tënde,
të kesh synime, ideale dhe qëllime
te mëdha në mënyrë që progresi yt
të jetë i shpejtë e i garantuar. Për të
arritur te kjo, një herë duhet të liro-
hemi nga disa pranga që na robëro-
jnë si shembulli që do përmendim.

Një djalosh i ri, i pikëlluar,
shumë i dëshpëruar , rri në një
dhomë të ngushtë me mure të mbu-
luara nga merimangat. Një sexhade
qëndron afër tij e hedhur pa kujdes
në shtrat, në tavolinën e tij gjendet
Kur’ani i mbuluar me pluhur.
Jashtë dhomës koha është me diell
dhe plot shkëlqim. Dhe,  nëse fillon
ta pyesësh: “Pse nuk del nga

dhoma, këtu në dritë?”.
“Nuk kam mundësi që të dal

jashtë”, - do të përgjigjet ai.
Në prangat që lidhin dorën e tij

të majtë është shkruar fjala
“pasivitet”. Në prangat e dorës së
djathtë të tij shkruan “përtaci”. Në
prangat, që kanë mbërthyer qafën e
tij, shkruan “injorancë”. Në pran-
gat që lidhnin këmbët e tij, shkruan
“mosekzistimi i qëllimit në jetë”.

Hap pas hapi, ai fillon të mësojë
si ta forcojë vullnetin, si ta identi-
fikojë qëllimin e tij dhe si t’i zhvil-
lojë njohuritë e tija, fillon t’i prak-
tikojë këto gjëra derisa një ditë
provoi të ngrihej dhe me lehtësi ia
doli ta bënte këtë. Por, para se të
nisej ai kishte dy gjëra me vete: Në
dorën e djathtë mbante Kur’anin,
kurse në dorën e majtë mbante
çelësin e organizimit të jetës.

Të jetosh pa qëllime do të thotë
të jesh kandidat për të qenë fundër-
rinë e njerëzimit. Një popull që nuk
përpiqet për të përfituar dije, që
nuk bën hulumtime shkencore,
është e vështirë  të rimëkëmbet dhe
të zhvillohet. Duke u nisur nga
fakti se drita e diturisë nuk qën-
dron bashkë me errësirën e mëkat-
eve, të kontribuojmë maksimalisht
që të largohemi sa më shumë nga
gjërat që na sjellin dëm e jo dobi, të
konkurrojmë thellësisht në prizmin
e diturisë dhe gjithashtu të ngrijmë
fjalën e All-llahut(xh.sh.) që në
mënyrë të prerë na urdhëroi
“lexo”, ndërsa ne, ne e kemi shpër-
fillur këtë urdhër.

Ushqimi i mendjes është dituria
dhe meditimi, kurse i zemrës është
besimi dhe përkujtimi.
Muhammedi (s.v.s.) ka thënë: “
Kush i hynë rrugës për t’u
arsimuar, Zoti ia ka lehtësuar
rrugën  për të fituar Xhennetin”.
Islami një rëndësi të veçantë i ka
dhënë edhe punës, një njeri që
shkon të fitojë risk për familjen e tij,
llogaritet në xhihad derisa të kthe-
het në mbrëmje në shtëpi.

Një ditë Muhammedi (s.v.s) hyri
në xhami  dhe e gjeti Ebu Umamen
aty në një kohë që nuk ishte kohë
namazi. Kur e pa në xhami
Muhammedi (s.v.s) u mërzit se pse
duhej të qëndronte në xhami në një
kohë që ishte kohë pune dhe jo
kohë namazi! Muhammedi (s.v.s) e
pyeti me habi: “Çfarë të ka sjellë
këtu në këtë orë, o Ebu Umame?!”
Ai ia ktheu: “O i Dërguar i All-
llahut! Janë borxhet dhe hallet e
shumta.” Atëherë Muhammedi
(s.v.s) ia mësoi këtë lutje: “O Zot!
Unë të lutem të më mbrosh nga hal-
let dhe shqetësimet, nga paaftësia
dhe dembelizmi!”.

Ta lusim All-llahun gjithnjë të
mos bëhemi të dobët, të plogësht e
letargjikë por të bëhemi të denjë,
dinjitoz dhe seriozë në kryerjen e
urdhrave të All-llahut.

Një ndër shkaqet e ndryshimit
është edhe të poseduarit e moralit
të mirë. Morali përveç kuptimit të
së zakonshmes, dëlirësisë, mirës-
jelljes, karakterit shërben edhe si
një sistem rregullash që duhet
respektuar nga ana e individit për
dallimin e së keqes nga e mira.
Muhammedi (s.v.s.) ka thënë: “më i
miri nga ju në fe është ai i cili ka
moral më të vyeshëm.”

Nëse thellohemi më tepër në
konditat e ndryshimit shohim se
hynë edhe dashuria vëllazërore,
sinqeriteti, shpresa, durueshmëria
etj., por me shpresë se këto janë më
primare për një fillim sa më të
mbarë.

Pra, të mundohemi të mos qën-
drojmë të sfilitur në gjumë duke
shëmbëllyer me një ëndërr të largët
dhe të pakapshme, por të këmbën-
gulim të triumfojmë në jetën plot
trauma dhe vështirësi, me prior-
itetin që do të tregojmë ne për pres-
tigjin e të qenit rob i denjë i All-
llahut.

Eda Kurishi II-A
Paralelja e Vajzave - Shkup
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KATËR VITE NË
MEDRESE
Kam kaluar lumturinë
lumturinë e jetës,
Por këtu kam gjetur një thesar 
Të rrugës së jetës.

Këtu unë e gjeta veten,
E mësova të vërtetën,
Kur në Medrese u regjistrova
dhe kur  medresante u emërova.

Faleminderit  babai im,
dhe ty nënë të dua fort, 
Më udhëzuat në rrugë të drejtë
më orientuat në rrugën e diturisë.

Shpejt kaluan katër vite 
Si një ëndërr me të vërtetë
Nuk e di nga do të shkojmë
Valët e jetës ku do të na çojnë.

Edhe disa muaj na kanë mbetur
Për t’i thënë lamtumirë
Shkollës tonë të dashur 
Që e çmojmë si lirinë.

Por orët, ditët, javët e muajt
shumë shpejt kaluan,
Nuk kemi forcë aspak t’i ndalojmë
Emrin maturante më nuk do ta posedojmë.

Faleminderit juve të gjithë,
Profesoresha e profesorë,
Ishit dritë e syve tonë,
Shëndoshë qofshi përgjithmonë.

Mos mendoni se do t’ ju harrojmë
Gjithmonë do t’ju kujtojmë, 
Fjalët e mira që na keni thënë, 
Në zemrat tona do të jehojnë.

Kaluan vite por nuk mjaftuan
Zemrat ndarjen se lejojnë,
Vështirë e kam të të  lë ty moj fole
Të dua ty Medrese përgjithmonë.

Bekoje o Zot këtë rini,
Me shëndet e lumturi, 
Janë e vetmja ardhmëri,
Të edukuar e të shkolluar 
Ashtu siç ke urdhëruar!

Vahide Demiri – I-A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Fjala
Shumë lehtë thuhet, 
Shumë lehtë shkruhet,
Por rëndësia e saj,
As me botën nuk peshohet.

Sepse veç me një fjalë,
Mund të përvetësosh gjithçka,
Veç me një fjalë mund të 
Shkatërrosh shumëçka.

Fjala të pret, fjala të vret,
Fjala të shëron fjala të gëzon,
Por ç’ka paska qenë kjo e shkreta fjalë,
Që gjithnjë rob të saj qëndrojmë. 

Fjala mbetet në mendjen tonë
Ajo ngel si një shenjë e paharruar,
Ajo mbetet si një hije pas 
Që nuk vdes por jeton gjatë.                                 

Haxher Bajrami I-A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Deti, sinonim i jetës
Do marr valë nga deti
T’i përshkruaj vargjet e jetës
Valë që bartën njeriun nëpër brigje
Dëshmitare të së vërtetës.

Jeta shpesh është e pabesë
Ashtu si valët në det
Tradhtojnë detarin më të dashur
E fundosin përjetë.

Mu në çastin kur nuk e pret
E shpresa për të është një kandil i shuar
Valët reflekse të sfidave të jetës
E ngrenë atë, e bëjnë të lartësuar.

Duke shikuar nga lartë
Vendi ku gjendet është i tmerrshëm
Frika shndërrohet në përvojë
E bën atë të jetë i kujdesshëm.

Fatlinda Iseni III-A 
Paralelja e Vajzave – Tetovë
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Krenaria 
në Islam
S’më largon dot injorimi,
As përqeshja as mohimi,
S’më bën të dorëzohem asgjë në botë,
Nga kjo fe, s’munden të më largojnë dot!

Se përkul kush qëndrimin tim,
Që e kam mbjell në zemrën time,
As fytyra e shtrembëruar,
E as gjuha e ndyrë.

Nuk më ndryshon asgjë, jo, asgjë
Kurrë asnjëherë nuk pendohem,
Që e kam zgjedhur këtë fe,
Që Islami të jetësohet.

Ndoshta jam ndryshe nga ata,
Ndoshta në jetë prej tyre dalloj,
Por kam shembullin më të bukur,
Për asgjë s’e ndryshoj!

Jam krenar me shpirt të hapur,
Si qiriu në errësirë,
Sa fort zemrën ma gëzon,
Feja ime e dëlirë.

Më duket vetja i bekuar,
Nga All-llahu i uruar,
Të falem Ty o Zoti im,
Që më zgjodhe për udhëzim.

Si rreze shpirti më ndriçohet,
Imani aty fort është i vulosur,
Në këmbë krenar qëndroj si shkëmb,
Për Islamin tim të përsosur.

Denis Ramadani I-B

Mirë se 
erdhe Ramazan
Sot agoi mëngjesi  
Më i bukur se çdo herë, 
Erdhi Ramazani 
Trokiti në derë. 

Mbushen sot  xhamitë 
Me pleq dhe të rinj, 
Erdhi Ramazani 
Solli kënaqësi. 

Mirë se erdhe Ramazan 
Nga zemra e nga shpirti të uroj, 
Qe një vjet të kemi pritur 
All-llahun ta adhurojmë. 

Ti je si një det i gjerë 
Plot me ëndrra e nderime, 
Më të bukur se ky muaj s’kam parë 
Asnjëherë në jetën time.   

Vahide Demiri   I-A
Paralelja e Vajzave –Shkup 

O Krijues 
i  bukurisë!
Nuk  do të ma mbushte syrin,
Bile as trëndafili më i bukur në botë,
Që shndrit si rubin në errësirën e zymtë,
Kur e di se në fund vyshket, thahet dhe  tretet.
Por, mezi pres të takohem me Ty,
të  të shoh me këta dy sy kureshtarë,
O, më i bukur se gjithçka,
që gjithësisë i dhe bukurinë e vet
O, Krijues  i  bukurisë!

Busejra idrizi III – B
Paralelja e Vajzave - Shkup
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E vërteta 
që fshihet
E vërteta që fshihet, gur i çmuar, thellë te ne
Shpesh barrë e rëndë që vështirë mbahet
Sa herë që bëmë hap duke fshehur atë
Pa mëshirë na thërrmoi përbrenda.

Na ndoqi pas me vite ky ankth
Duke ruajtur pa bërë zë mjaft të tilla
Formuam thesar të tërë
Derisa nuk i lamë vetes rrugëzgjidhje.

Derisa do donim të mos ekzistonte
Derisa e urrejmë
Harrojmë se ne e krijuam
E ishim projektuesit e saj.

Po që se vazhdimisht
Do të ketë të tilla që ne fshehim
Do hasim në kornizë të gërryer përbrenda
Njeri me shpitin bosh!

Fatlinda Iseni III-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

Gjuha arabe
Kjo gjuhë arabe më mahnit 
Ma mbush zemrën më jep dritë ,
Është e bukur, është e mirë 
Është e pastër dhe e dëlirë. 

Është e gjerë dhe e pasur 
Shumë fisnike dhe e dashur, 
Është vërtet një oqean 
Nuk ia del dot anembanë.

Ato fjalë kur i shqiptoj 
Dhe fjalitë kur i ndërtoj ,
Zemrën, shpirtin m’i gëzojnë 
Mendja, truri kur i ndërtojnë.

Fjalët e saj me aq peshë 
Qofshin tekste apo vjershë ,
Është art në vete me plot hijeshi 
Që dhuron prehje e qetësi.

Në të  folur, e në të shkruar,
Kjo gjuhë fisnike dhe e pranuar, 
Është e lartë dhe madhështore 
Është vërtetë një gjuhë hyjnore. 

Veç All-llahun falënderojmë
Që na bëri ta mësojmë,
Kjo gjuhë që është një pasuri 
Dhunti e madhe e mirësi.                                        

Sara Ibrahimi II - B 
Paralelja e Vajzave  - Shkup 
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I  humbur në tokë
Era e pranverës ia ledhatoi fytyrën
Nga jugu nga vinte, ia ngrohi lëkurën,
Shiu i lëshoi pikat mbi qerpikë
E kur kokën ngriti të shikojë qiellin
Pika e shiut ra mu si lot nga syri i tij.

Lot pikëllimi s’guxon të emërohet
Lot gëzimi dhe kjo keqkuptohet
Ishte lot mashtrimi se s’ishte një lot
Derdhur mbi faqe një pikë shiu kot.

E ku qanë nga ndjenjat një qenie e ngurrët
Loti i syrit s’ia lag faqen kurrë
Ç’loti presim, kur veten s’njohu dot
E ç’din ai nga jeta kur jetoi kot.

Sytë në ballë ka, e mëndje në kokë
Por më kot… asgjë s’njohu në botë
Kurrë qiellit nuk ia hapi shpirtin
Kurrë vetes s’iu referua
Se lundroi për t’u fundosur!

Por kot të gjykosh
E fajësimi i tij të ndjek kudo
Sikur një mijë herë të jetonte, një mijë male të kalonte
E një mijë kundërshtime të dëgjonte
Veshin gjë nuk ia ngacmon.
Pastaj zemra e ngurrët nuk zbutet dot
Një fjalë e ëmbël s’ka ndikim në të,
Të ruash jetën e tij por jeta jote s’të ruan ty
Të lësh thesarin e të ngecësh aty.

Një hekur i fortë s’lakohet sot
Pos as që u lakua ndonjë mot
Në fund të detit shiko diellin, por ti hekur mos u bën
Bubullima shpesh të trishton
Por në veshët e tij ai zë s’ekziston.

Përplasjet e gjetheve s’i falin qetësi.
Fryti nën to s’e tërheq në lakmi.
Nga fjala s’mund ta bindësh,
Me dhunë aspak s’e lëndon.
Dhe ja shembulli i njeriut që humbi  veten në tokë…

Eliza Emini I-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

Mjellma
Si një zonjë hijerëndë
Asnjëherë e kërrusur
Mjellma mbi  ujë rrëshqet
Qetë-qetë.

Sa me zili e shikojnë
E i rrinë larg
Asnjëherë nuk e pyetën
Brengat e jetës pse nuk e mbytën!

Asnjëherë  nuk i afrohen
Nuk kanë  guxim
Ta pyesin për sfidat, jetën
T’u tregojë të vërtetën.

Kjo  pra  është  mjellma
Me mjeshtëri  mbulon gjithçka,
Nuk i lë të dinë për vitet
Nuk i lë të kuptojnë për dhimbjet.

Këmbët e rraskapitura
Ia fsheh uji
E nëse ne trup ka ndonjë  plagë
Ia mbulon pupla e bardhë.

E jetoi jetën e pakërrusur
Edhe kur barra Ia këpuste shpirtin
Ata që e duan , të mos dëshpërohen
E armiqtë të mos gëzohen.

Fatlinda  Iseni III-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë
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The World!
I see crowds of people 
impatient assuming for the world ,
For what?! For their lust,
I started questioning because I was never certain,
Do they really feel the same pain?

Why they are doing this to themselves?
How can they fight for a land?
A land that is not theirs.
Are they doing this fight for the sake of God or for

the sake of personal gain?!

I’m still thinking why? Why are they fighting for
this little world,

which is nothing!
Why aren’t they trying, to find something big on

this little world?!

I did, I tried and I found!
Round and around I went and I thought:
“Why Am I still thinking when I already got it”?
I found them, I found, they’re on my head.
You’ll think what is that??
I’ll tell you that is called: FRIENDSHIP.
Which peoples haven’t found yet!
They test me…
Why don’t you drink or dance, fight or do drugs like

us?!
How do you have fun? 
I smile and tell…
My fun is watching them 
do all that and wonder 
”Why they are still unhappy?”
At the end I’m telling you that 
THE WORLD without L is just a WORD!

Bushra Shabani I-B
Paralelja e Vajzave - Tetovë 

Value time
O people value the time
Do not idle even for 1 minute,
Work for the hereafter, because
We have this as an exam 
We try to successfully pass,
Because in this world is known 
That one day we will die
But hereafter is eternal 
So try to do good deeds,
To pray and fulfill all the conditions 
That Islam requires.
With a word to work for the hereafter
O Allah protect us from satan the cursed.

Melek Rushiti I-B
Paralelja e Vajzave- Shkup 

My  silent  soul
Oh my silent soul
Don’t cry yet,
Cause the tears that fall,
Aren’t the words you want to say
Even If I cry out louder,
Even If the land will split,
Even if the sky will change its color,
Even if the sea is empty,
We are still here
We have still ray of hope
In our golden soul,
Because, the sea of hope
Is just inside of us and it doesn’t empty
Only you have to believe in it,
Don’t surrender like the candle light 
Be patient,
Oh my silent soul!

KJFDK
Busejra Idrizi  III – B

Paralelja e Vajzave - Shkup
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“Njeriu  bujar është i  afërt me
njerëzit, i afërt me Zotin, i afërt me
Xhennetin dhe larg Zjarrit kurse
koprraci është larg njerëzve, larg
Zotit, larg Xhennetit dhe afër
Zjarrit”. Këtë na thotë Muhammedi
a.s. në hadithet e tij. Për të qenë
bujar duhet të japim sadaka, pasi
nëpërmjet sadakasë bëhet fshirja e
mëkateve, afrimi mes njerëzve, fito-
het shpërblimi i kësaj bote dhe botës
tjetër. Me anë të sadakasë arrihet
edhe mënjanimi i vetive të liga të

njeriut siç është mendjemadhësia e
cila më së shumti gjendet te të
pasurit, koprracia, dashuria ndaj
pasurisë së tyre nga zemërn-
gushtësia. Sahabët tregojnë se
Muhammedi a.s. ishte shumë bujar
dhe më bujar ishte gjatë muajit të
Ramazanit, ai jepte shumë lëmoshë
dhe i porosiste muslimanët duke ju
thënë: ,,Sadakaja e shuan zemërimin
e Allahut, ashtu siç shuan uji zjar-
rin”, “mos të kalojë ditë pa dhënë
qoftë edhe diçka të vogël”. Më pas

vazhdonte: “Pas jush, do të vijë një
kohë kafshuese” Po ç’qenka kjo
kohë kafshuese ?!”- e pyetën shokët.
Pejgamberi a.s. u tha: “I pasuri do e
shtrëngojë me dhimbje pasurinë e
tij, me qëllim që të mos e japë sada-
ka”.

Me anë të sadakasë nuk pakëso-
het pasuria, Allahu në Kur’an na
thotë se nuk pakësohet por do të
shtohet, do të shumëfishohet.

Imrana Sinani II-B
Paralelja e Vajzave - Tetovë

Të jesh njeri i mirë dhe t’u bësh të
tjerëve mirë ka një kuptim të gjerë. E
mirë është të ndihmosh dikë të dalë
nga halli që ka rënë, e mirë është t’i
pajtosh dy veta që nuk flasin mes
veti, e mirë është t’i japësh kurajë
dikujt që ka humbur shpresat etj..
All-llahu xh.sh. në Kur’an ka thënë:
“O ju që keni besuar, bëni ruku
dhe sexhde, adhurojeni Zotin dhe
bëni vepra të mira që të shpëtoni”
Po ti, o vëlla, a je i gatshëm për ta
ndihmuar dikë që ka nevojë? A
gëzohesh kur dikush të kërkon
ndihmë apo hidhërohesh? E nëse i
ndihmon dikujt, a e bën këtë se
thjesht është e mirë, apo e bën që
All-llahu xh.sh.  të jetë i kënaqur me
ty dhe të të shpërblejë?

O vëlla i ndershëm,është
kënaqësi t’u ndihmosh të tjerëve.
Ndihmo, sepse edhe ti mund të kesh

nevojë ndonjëherë për ndihmë nga
dikush. Pa më thuaj, si e kishe
ndjerë veten nëse të gjithë do të
kishin lënë anash e mos të të mos
ndihmonin në momentet kur ke
nevojë? Kështu që bëj mirë që të
gjesh mirë. Mos prit nga dikush të
të bëjë mirë, por, as ti mos e lësho
asnjë rast pa bërë mirë. Arma më e
fuqishme ndaj djallit të mallkuar
është mirësia vetëm për hir të All-
llahut xh.xh.. Mirësia nuk për-
shkruhet me fjalë, por ajo jetohet në
zemrat e miliarda njerëzve në
rruzullin tokësor. Nuk do të thotë
që dikujt t’i bësh mirë se i ke pasur
borxh, por mjafton që i ke bërë mirë
dhe që e ke bërë të buzëqeshë. Ka
njerëz të tillë që nëse iu bën mirë e
harrojnë shumë shpejt, por kjo nuk
është me rëndësi. Ti mos u mërzit
për këtë gjë, sepse me të vërtetë

ekziston dikush që nuk harron,
është i vetmi All-llahu xh.sh..
Mirëpo ka njerëz që në momentin
që ti ndihmon dikë ai nga ana tjetër
sigurisht që do të jetë i gatshëm të
të ndihmojë ty, kur ti do të kesh
nevojë. 

Njerëzit janë të ndryshëm,
mirëpo mirësia është ajo që atyre u
nevojitet në momentet e duhura.
Mirësia gjendet në këtë botë, por
edhe në botën tjetër kur do të japim
llogari para All-llahut xh.sh.. Për
mirësinë që e bëjmë ndaj njëri-tjetrit,
All-llahu xh.sh. do të na shpërblejë
shumëfish, kështu që t’u bëjmë sa
më shumë mirë të tjerëve që të
shpërblehemi me të mira, si në këtë
botë po ashtu edhe në botën tjetër.               

Bediha Shabani I – B
Paralelja e Vajzave - Shkup

Bamirësia

Bujaria
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Respektimi i prindërve është nga gjërat
më të rëndësishme dhe prej punëve
më të mëdha që të afron tek Allahu,

nga veprat më të larta, prej obligimeve më
primare ndërsa mosrespektimi i prindërve
është prej mëkateve të mëdha, krim i rëndë,
shkatërruesi më i trishtueshëm duke u bazuar
në argumente të shumta. Argumentet për
respektimin e prindërve i kemi të shumta
edhe atë tepër të qarta nga Kurani dhe suneti
siç do ti cekim në vijim:

1 - Allahu i Lartësuar të drejtën e
prindërve dhe mirësinë ndaj tyre e ka
cekur bashkë me adhurimin ndaj Tij,
njëjtë siç e ka bashkangjitur falënder-
imin ndaj Tij, me atë ndaj tyre. Pasi që
Allahu është Krijuesi i vetëm, ndërsa
prindërit i ka bërë shkak për ekzis-
tencën e fëmijës, kjo aludon për të
drejtën e pakontestueshme dhe
mirësinë e lartë që duhet ta ketë fëmi-
ja ndaj tyre si në fjalë ashtu edhe në
vepër. Kjo ngase prindërit e duan
fëmijën shumë, qoftë kur ai është i
vogël dhe i dobët, kjo e bën që fëmija
të ketë të drejtat e tij ndaj prindërve të
tij, e si pasojë kur të ndryshojnë
raportet ai obligohet ti respekton ata,
si dhe e ka të ndaluar rreptësisht ti
dëmton në çdo aspekt. Madje këtë
ndalohet ta bëj qoftë edhe duke i
shqetësuar, kundërshtuar për çështje
të dynjasë, apo mërzitur ata si: ta
ngrejë zërin gjatë mosmarrëveshjeve,
madje të ndjehet i bezdisur nga ata, të
tregoj pakënaqësi ndaj tyre ose edhe
të lëshoj zëra që tregojnë mërzi ndaj
tyre si "of" ose "oh" pra ofshama të
ndryshme. Pikërisht si pasojë e këtyre
rregullave tepër të detajuara që kanë

Detyrat 
ndaj prindërve
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ardhur në lidhje me respektimin e
prindërve Allahu ua ka tërheq
vëmendjen besimtarëve për këtë
çështje edhe më shumë kur atë e ka
renditur në një vijë apo renditje me
adhurimin ndaj Tij, pra si "dispozitë"
e cila aspak nuk duhet anashkaluar
porse duhet trajtuar seriozisht, pasi që
dështimi në këtë çështje sjell pasoja të
rënda për shoqërinë, madje edhe
është shkatërruese për atë person i cili
nuk i respekton prindërit e tij[1]. Në
shumë ajete Allahu pas adhurimit e tij
cek respektimin e prindërve, prej tyre
do të cekim: Allahu thotë: "Adhuroni
Allahun e mos i shoqëroni Atij asnjë
send, silluni mirë ndaj prindërve”[2].

Allahu thotë: “ Thuaj: “Ejani t’ju
lexojë atë që me të vërtetë ju ndaloi
Zoti juaj: Të mos i shoqëroni Atij asnjë
send, të silleni mirë me
prindërit”[3].Allahu thotë: “Zoti yt ka
dhënë urdhër të prerë që të mos
adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në
mënyrë bamirëse ndaj
prindërve”[4].Gjithashtu Allahu
thotë: “Të jesh mirënjohës ndaj Meje
dhe ndaj dy prindërve tu, pse vetëm
te Unë është kthimi juaj”[5].

2 - Respektimi ndaj prindërve
është xhihadi më i vlefshëm, si dhe
nga gradat më të larta të xhihadit në
rrugë të Allahut; Kjo bazuar në
hadithin e Abdullah ibn Omerit-
Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili
thotë: ,,Erdhi një njeri dhe kërkoi leje
nga i Dërguari i Allahut, paqja dhe
mëshira e Allahut qofshin mbi të, për
xhihad, e ai i tha: "A i ke prindërit gjal-
lë?" - Sahabiu tha: Po. - I Dërguari i
Allahut tha: "Kthehu te ata dhe bëre
xhihadin tek ato".

Në një version tjetër të Muslimit
qëndron: Një njeri erdhi tek i
Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira
e Allahut qofshin mbi të, dhe i tha: Të
besatohem për emigrim (hixhret) dhe
xhihad, e me këtë synoj bindje ndaj
Allahut. – I Dërguari i Allahut i tha:
"A e ke ndonjërin prej prindërve gjal-
lë?" - Sahabiu tha: Po që të dy. -Tha: "A
dëshiron vallë shpërblimin prej

Allahut?" - Tha: Po. - I tha: "Kthehu
tek prindërit e tu dhe sillu mirë me
ta"[6]. Ibn Haxheri, Allahu e mëshi-
roftë, thotë: Që do të thotë nëse i ke
prindërit gjallë mundohu sa më
shumë tu shërbesh e që nuk diskuto-
het ti respektosh ata, ngase kjo e
zëvendëson xhihadin[7]. Pasi qëllimi i
xhihadit tek prindërit është: Dhënia e
mundit, sa ke mundësi ti respektosh
ata, nisur nga kjo rëndësi e madhe
dijetarët kanë thënë se nuk lejohet të
dalësh në xhihad pa lejen e tyre, pra
me kusht që të jenë musliman ngase
respektimi i prindërve është farz ajn-
individual ndërsa xhihadi është farz
kifaje-kolektiv. Ndërsa nëse xhihadi
bëhet farz ajn-individual atëherë nuk
kërkohet leje prej prindërve për t'ju
bashkangjitur ushtrisë muslimane për
në luftë. Pasi që në këto rrethana xhi-
hadi është bërë farz për të gjithë ose
me thirrjen e imamit, ose kur sulmon
armiku vendin e muslimanëve ose
kur është i rreshtuar në rreshtat e
ushtrisë që përgatitet për luftë.[8]

3 - Respektimi i prindërve është
ndër veprat më të vlefshme; Kjo vepër
pa dyshim është ndër veprat më të
vlefshme si dhe vepër e cila të afron
më shumë afër xhenetit, prej punëve
më të dashura të Allahut pas namazit
e cili është shtyllë prej shtyllave të
fesë. Pasi që i Dërguari i Allahut,
paqja dhe mëshira e Allahut qofshin
mbi të, ka lajmëruar kështu dhe i ka
renditur me lidhëzën "thume-pastaj"
e cila shërben për renditje të veçantë
kronologjike[9].

Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë
i kënaqur prej tij, thotë: E kam pyetur
të Dërguarin e Allahut, paqja dhe
mëshira e Allahut qofshin mbi të, cila
vepër është më e vlefshme? - Ai më
tha: "Namazi në kohën e vet". – I
thashë: Po pastaj? - Më tha:
"Respektimi i prindërve". - I thashë:
Po pastaj. - Më tha: "Xhihadi në rrugë
të Allahut"[10]. Këto mi tregoi i
Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira
e Allahut qoftë mbi të, sikur ta pyetja
më shumë ai do ti shtonte

4 - Respektimi i prindërve e kënaq
Allahun e Lartësuar:

Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i
kënaqur prej tij, përcjell se i Dërguari
i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut
qofshin mbi të, ka thënë: "Kënaqësia e
Allahut është në kënaqësinë e
prindërve, hidhërimi i Allahut është
në hidhërimin e prindërve".[13]

5 - Respektimi i prindërve të fut në
xhenet:

Ebu Derda, Allahu qoftë i kënaqur
prej tij, thotë: E kam dëgjuar të
Dërguarin e Allahut, paqa dhe mëshi-
ra e Allahut qofshin mbi të, duke
thënë: "Prindi është dera e mesme e
xhenetit, ruaje atë derë ose
humbe"[14].Nga Muavije ibn
Xhahimete, Allahu qoftë i kënaqur
prej tij, përcillet se ka ardhur tek i
Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira
e Allahut qofshin mbi të, dhe i ka
thënë: O i Dërguari i Allahut, dëshiro-
ja të luftoj, mirëpo para kësaj kam ard-
hur të konsultohem me ty. - I
Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira
e Allahut qofshin mbi të: "A e ke
nënën?" - Tha: Po. - Më tha:
"Respektoje atë, ngase xheneti është
nën[15] këmbët e saja"[16].Teksti i
Andaj mundohu ti respektosh
prindërit sa ke mundësi, ngase ato i ke
shkas për tu futur në xhenet, janë ata
që të duan ty më shumë se çdokush
tjetër prandaj mos e harro kurrë
respektimin ndaj tyre Allahu na bëftë
prej fëmijëve që i respektojnë prindërit
e tyre dhe na bëftë neve prindër që na
respektojnë fëmijët Taberaniut është:
"A i ke prindërit gjallë" - I thashë: Po. -
Tha: “Respektoi ata, sepse xheneti
është nën këmbët e tyre"[17].

Andaj mundohu ti respektosh
prindërit sa ke mundësi, ngase ato i ke
shkas për tu futur në xhenet, janë ata
që të duan ty më shumë se çdokush
tjetër prandaj mos e harro kurrë
respektimin ndaj tyre Allahu na bëftë
prej fëmijëve që i respektojnë prindërit
e tyre dhe na bëftë neve prindër që na
respektojnë fëmijët

Amir Mamuti IV-a
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Me prindërit duhet të jemi
të dëgjueshëm nuk duhet
t'i kundërshtojmë ata

asnjëherë, duhet të jemi të mirë ndaj
tyre si në fjalë dhe në vepra. Ndaj
prindërve duhet të jemi tolerant dhe
të butë, nuk guxojmë që prindërit t'i
ofendojmë, duhet të jemi të
njerëzishëm, ta kthejmë fytyrën kah
ata derisa të flasin, nuk guxojmë t'i
ndërpresim në të folurit e tyre,
duhet ta ndajmë gëzimin me ta dhe
asnjëherë të mos u themi as " uf ".

Prindërit duhet t'i presim me
disponim të mirë, t’u dëshirojmë
mirëseardhje që t'ua shprehim
dashurinë tonë, para tyre duhet të
ulemi me respekt. Duhet që së pari

t'i japim nënave përparësi, këtë
mund ta vërtetojmë me hadithin të
cilin e transmeton Ebu Hurejra r.a: "
Erdhi një njeri tek Pejgamberi salal-
lahu alejhi ve selem, dhe e pyeti se:
Kush ka përparësi në dhënien e
respektit?- Pejgamberi salallahu
aleji ve selem i'u përgjigj: "Nëna"
njeriu e pyeti përsëri të njëjtën pyet-
je, Pejgamberi e përsëriti tri herë të
njëjtën përgjigje dhe pastaj i tha:
"Babai". Nga kjo mund të kuptojmë
se nëna ka tri herë më shumë të
drejtë se babai. T'i ndihmojmë
prindërit në punë, assesi nuk guxo-
jmë ta ngrijmë zërin lartë, nuk duhet
të fillojmë të hamë  ushqim para se
të fillojnë prindërit.

Duhet menjëherë t'u përgjigjemi
kur të na thirrin, pa marrë parasysh
a jemi të zënë apo jemi të lirë, duhet
menjëherë t'u përgjigjemi, duhet të
kërkojmë leje  prej tyre dhe t'i pra-
nojmë këshillat e prindërve, nuk
duhet as t'i kritikojmë, duhet që sa
më shpesh ta lusim All-llahun që
t'ua falë mëkatet dhe t'u dhurojë çdo
të mirë në këtë botë dhe në botën
tjetër. Mëshira e Zotit të botëve është
e pafund sepse do t'i shpërblejë me
shpërblime të mëdha, ata që ndaj
prindërve të tyre i plotësojnë
obligimet ndaj tyre.  

Sadbere Ilazi  II- A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Dëgjueshmëria
ndaj prindërve
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Turpi është tipar që duhet ta pose-
dojë çdo njeri në rruzullin tokë-
sor. Virtyt, që njerëzit nuk ia dinë

vlerën dhe shkak i të gjitha gjërave të
pahijshme është humbja e turpit. Bile,
edhe sot ka njerëz të cilëve u vjen turp të
tregojnë se janë musliman duke mend-
uar se mund të nënçmohen para
shoqërisë, e sidomos rinisë së sotme.
Njerëzit të cilët janë muslimanë iu vjen
turp të tregojnë për përkatësinë e tyre
fetare, iu vjen turp të tregojnë se falin
namazin , se japin zekatin apo shumë
gjëra të tjera, e nuk iu vjen turp të
kundërshtojnë urdhrat e All-llahut
xh.sh. i cili e krijoi atë në formën e për-
sosur. Mirëpo, këtë sikur njeriu ta kup-
tonte nuk do t’i vinte turp të deklaronte
për personalitetin e tij dhe për këtë e
kemi shembullin më të mirë,
Pejgamberin a.s.. Ai ishte I turpshëm
andaj edhe shokët edhe pasardhësit e tij
i urdhëroi të jenë të turpshëm, sepse
turpi vjen prej besimit, mirëpo kurrë
nuk turpëruan të tregojnë se janë musli-
manë, por u turpëruan në atë që duhej
dhe i ka hije turpit. Andaj Pejgamberi a.s.
thotë: “Besimi dhe turpi janë të lidhur
ngushtë, nëse shtohet njëri shtohet edhe
tjetri, turpi është i gjithi i mirë, turpi nuk
sjell veçse të mira, turpi buron nga besi-
mi e besimi e ka vendin në Xhennet,
kurse fjalët e pahijshme janë të refuzuara
dhe e kanë vendin në zjarr. nëse All-

llahu dëshiron ta shkatërrojë dikë ia heq
atij ndjenjën e turpit. Kur i heq turpin, do
të fillojë t’i urrejë

njerëzit dhe ta urrejnë njerëzit. Nëse
urrehet i hiqet amaneti. Kur i hiqet
amaneti, do njihet mes njerëzve si trad-
htar dhe i pabesueshëm. Nëse i ndodh
kjo, do i hiqet ndjenja e mëshirës. Dhe
nëse i hiqet mëshira do të mbetet njeri i
mallkuar, larg mëshirës së Zotit”.

Në lidhje me turpin kemi edhe
rastin ku një ditë Pejgamberi a.s. e
dëgjoi dikë duke thënë vëllait të vet,
mos ji kaq i turpshëm , e kur e dëgjoi
këtë Pejgamberi a.s. i tha: “Lëre, se
turpi është prej besimit”.

Njerëzve sot nuk iu vjen turp të
lënë namazin, të ulin shikimin nga
harami, nuk iu vjen turp të vishen
haram e sidomos vajzave, iu vjen
turp ta mbulojnë trupin, ta vendojnë
hixhabin, këtë obligim të Allahut dhe
u duket vetja të nënçmuara nëse
mbulohen, që nënkupton se i japin
përparësi epshit, e epshi e shpie
njeriun në shkallë më të ulët se
shtaza. Njeriu çdoherë duhet ta llog-
arisë veten dhe ta shohë se në cilën
shkallë ka arritur, të llogarisë të mirat
e All-llahut dhe të llogarisë veprat e
tij, atëherë do të shohë se ai është gjy-
nahqar, do të turpërohet dhe do t’i
kërkojë falje All-llahut për gabimet e
bëra dhe do ta falënderojë për të

mirat.
All-llahu xh.sh thotë: “O ti njeri,

po ç’të mashtroi ty kundrejt Zotit
tënd që është bujar e i urtë? Ai, i cili
të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Të
formësoi në formën që Ai dëshiroi”.
(El-Infitar 6-8).

Njeriu sot vepron në kokë të vete
duke mos menduar se kjo botë është
kalimtare dhe as që mendon se një
ditë ka për të dhënë llogari për çdo
gjë dhe se vallë a nuk do të turpëro-
het para miliarda njerëzve për veprat
e bëra kur  do t’i lexohen bëmat apo
mëkatet të cilat ai pa turp i ka bërë në
këtë botë. Ndërsa për atë i cili ka
qenë besimtarë i vërtetë  dhe ka qenë
i turpshëm e nuk ka vepruar harame,
Pejgamberi a.s  thotë: “Do ta afrojë
Zoti njeriun besimtar dhe do t’i thotë:
“Afrohu o robi im dhe do t’i hedhë
një mbulesë sipër,  më pas do t’i
thotë; o robi im, a e kujton filan gjy-
nahun? Po atë tjetrin ?...derisa të kuj-
tojë se do të jetë edhe ai i humbur,
atëherë Zoti do t’i thotë, o robi im,
Unë t’i fsheha këto gjynahe në dynja
dhe Unë t’i fala sot”.

Turpi është kurora e moralit
Islam, andaj nëse s’ke turp vepro ç’të
duash.

Halime Zurapi II-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë 

TURPI
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Bujari do të thotë t’i japësh
prej asaj që ke dikujt që
s’ka, e kulmi i bujarisë është

zemërgjerësia. All-llahu xh.sh. në
një ajet kur’anor thotë: “Ata janë
të cilët për hir të tij u japin ushqim
të varfërve, jetimëve dhe robërve.
Ne ju ushqejmë vetëm për hir të
All-llahut dhe prej jush nuk pres-
im shpërblim e as falënderim.
(Insan, 8-10). Bujari nuk është
harxhimi i pasurisë vend e pa
vend, por ndihmë, sakrificë
robërve të All-llahut për të
shpërndarë mirësi, vlera dhe për
t’u shtuar dashuria e më e rëndë-
sishmja, ndihmë atyre që Zoti i
sprovon me varfëri. All-llahu
xh.sh., ka urdhëruar mesatarizëm
në dhenie e thotë: “E mos e ngjit
dorën tënde pas qafe e as mos e
shtri sa të mundesh, se ngelesh i
qortuar e duarthatë” (Isra, 29). 

Një nga emrat e All-llahut xh.sh.

është el-kerim – bujar i pafund, ai
që jep shumë. Më bujar ndër njerëz
ishte Pejgamberi a.s. e shembullin e
tij e ndoqën sahabët e tij të nder-
shëm. Shembull të kësaj kemi
ngjarjen që e tregon Hudhejfe el-
Adevi, ngjarje kjo mjaft
domethënëse po edhe prekëse në të
njëjtën kohë; Ishim në luftën e
Jermukut, lufta veç më kishte për-
funduar dhe muslimanët e plago-
sur kishin filluar ta jepnin shpirtin
mbi rërën e nxehtë. Në ato çaste e
mblodha veten me shumë
vështirësi dhe shpejtova për ta gje-
tur djalin e xhaxhait tim. Pasi eca
pak, në mes të plagosurve që jepnin
shpirt pash atë. Djali i xhaxhait
ishte katandisur shumë keq, i
shtrirë në një pellg gjaku dhe lëviz-
ja më e madhe që mund ta bënte e
të jepte ndonjë shenjë, ishte lëvizja
e syve. Me enën që e pata mbushur
me ujë iu afrova, e pyeta në donte

edhe pse shihej se buzët i ishin dje-
gur. Kur ia afrova enën u dëgjuar
rënkimi i një ushtari tjetër, atëherë
ky më bëri me shenjë t’i jepja atij
para se ishte më në nevojë. Vrapova
kah ai dhe pashë se ishte Hisham
ibën Asi, e pyeta në donte edhe ai
më bëri me shenjë se po, kur ia afro-
va enën u dëgjua rënkimi i një tjetri
dhe Hishami njëjtë më dha shenjë
të vazhdoja për tek tjetri. Derisa
arrita tek ushtari, ai kishte ndërruar
jetë. Shpejtova për te Hishami, edhe
Hishami ia kishte dorëzuar shpirtin
All-llahut, atëherë mu kujtua djali i
xhaxhait dhe shpejtova për kah ai.
Edhe ai kishte rënë dëshmorë.  Ky
shembull mjafton për të treguar
zemërgjerësinë e sahabëve, lusim
All-llahun xh.sh. të na bëjë prej
bujarëve edhe në mos paçim aq
shumë, sepse ka disa njerëz që nuk
kanë asgjë tjetër pos parasë!

Omer Arsllani IV-B

Zemërgjerësia
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Një njeri dembel shkon te
një sulltan i pasur të cilin
e ka pasur farefis dhe i

thotë se është në gjendje të keqe dhe
i kërkon që t’i ndihmojë. Sulltani i
dhuron një libër njeriut dembel dhe
njeriu i dëshpëruar pasi ndahet nga
sulltani vazhdimisht përsëriste ndër
vete këto fjalë: Çfarë njeriu koprrac,
unë i kërkova të më ndihmojë me
para, kurse ai më jep një libër. Çfarë
t’i bëj unë këtij libri?

Pasi që arrin në shtëpi, e hapi
faqen e parë të librit dhe çfarë të

shohë! Një flori. E hap faqen tjetër
përsëri e gjen edhe një flori tjetër.
Sulltani në çdo faqe të librit i kishte
vënë nga një flori. Njeriun e kaploi
një lumturi e papërshkrueshme. 

Pas një kohe të gjatë njeriu dem-
bel shkoi përsëri te Sulltani dhe i
tha: “Zotëri, librin që ma dhatë ishte
aq i bukur sa e lexova të tërin dhe e
pashë se ishte shumë i dobishëm për
mua. Nëse ka mundësi, a do të ma
jepni edhe pjesën e dytë të librit?
Sulltani pa e humbur seriozitetin e
vet ia ktheu përgjigjen:“Librin që e

lexove nuk ka pjesë të dytë”.
Pasuria më e madhe e njeriut, të

cilës nuk ia dimë vlerën është jeta
dhe koha. Dhe vetë fakti që njeriu
nuk ia di vlerën kohës e bën atë ta
shpenzojë në gjëra të kota. Njëzet e
katër orët e ditës janë të vlefshme sa
njëzet e katër flori. Nëse ekziston një
pasuri për të cilën nuk ka
zëvendësim, pa dyshim se ajo është
koha.

Melek Ramizi  II-B
Paralelja e Vajzave - Shkup

Libri me nga një
flori në çdo faqe
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All-llahu i Lartësuar në
Kur’an thotë: ,,Lexo me
emrin e Zotit tënd i cili kri-

joi ,e krijoi njeriun prej gjakut të
ngjizur, lexo se Zoti yt është më
Bujari, i cili i mësoi penën, i mësoi
njeriut atë që nuk e dinte”. (El-
Kalem, 1-5.) ,,All-llahu vërtetoi se
nuk ka Zot tjetër përveç Tij, e dësh-
muan edhe melekët e dijetarët
(shkencëtarët) dhe se Ai është zbat-
ues i drejtësisë.’’(Ali Imran,18).

Fjala e parë që iu shpall
Muhammedit a.s. është fjala “lexo”
një fjalë e shkurtër por me vlerë
mjaft të madhe, fjalë në të cilën fshi-
het një thesar i madh, duke e ditur
se me të lexuar, me të mësuar dhe
me të kuptuar njeriu fiton titullin
dijetar të cilin Allahu e lartësoi aq
tepër saqë i bashkëngjiti ata dhe
melekët në dëshmimin e Njësisë së
Tij dhe në një ajet thotë: “All-llahu i
lartëson ata që besuan prej jush dhe
i lartëson në shkallë të lartë ata që u
është dhënë dije” (El-

Muxhadele;11). Ibn Abasi duke e
komentuar këtë ajet ka thënë:
Dijetarët janë më të lartë se besim-
tarët 700 gradë dhe ndërmjet dy gra-
dave distanca është prej 500 vitesh.
Kjo nuk është për t’u habitur, sepse
si mundet njeriu me mendjen e tij të
dobët dhe me njohuritë e ngushta ta
kuptojë lartësinë e të Madhërishmit,
ta kuptojë realitetin e jetës, ta kupto-
jë Islamin mbi baza të shëndosha si
dritë që zhduk çdo gjë të errët?! Për
këtë Pejgamberi a.s. në një hadith
thotë ,,Kërkimi i dijes është detyrë
për çdo musliman dhe muslimane”.
Në këtë hadith shohim se kërkimi i
diturisë është obligim parësor dhe
detyrë e obligueshme e çdo personi
pa bërë dallim mashkull apo femër.

Po ashtu Pejgamberi a.s. thotë
:,,Kush ndjek një rrugë në të cilën
kërkon dije, Allahu atij ia lehtëson
rrugën për në Xhennet”, pastaj: ,,ai
që vdes duke kërkuar dije për të
ringjallur fenë me të është vetëm një
gradë poshtë pejgamberëve në

Xhennet”. Hadith të cilin posa ta
lexosh nuk ke nevojë më të hulum-
tosh për vlerën e diturisë sepse  me
të lexuar këtë trupin ta përshkojnë
ndjenja të çuditshme, vullnet i
paparë dhe energji e papër-
shkrueshme për të hulumtuar, për
të mësuar dhe kërkuar dituri. Në një
ajet thuhet:,,Thuaj: A janë të
barabartë të diturit me të paditurit?
”Dhe nuk është e rastësishme që
Allahu i ka vlerësuar aq shumë dije-
tarët, pasi dijetarët janë trashëgim-
tarë të profetëve, transmetohet se
Pejgamberi paqja dhe bekimi i
Allahut qofshin mbi të ka
thënë:,,Nëse janë të mirë, dy kate-
gori prej ummetit tim do të jenë të
mirë të gjithë njerëzit, këto janë pri-
jësit dhe dijetarët”. Dhe si për-
fundim vlen të përmendet hadith i
Pejgamberit a.s.: ,,Kërkojeni diturinë
prej djepi deri në varr’’. 

Arlinda Ismani II-B
Paralelja e Vajzave - Tetovë

Rëndësia e shkencës
dhe vlera e saj
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Fjalët e vërteta shpeshherë
shkaktojnë stuhi, tërmete e
vullkane, kurse fjalët e rreme

përkëdhelin e llastojnë. Sado e
vështirë të jetë e vërteta, ne duhet ta
shprehim atë haptazi, sepse bota
ndryshon me ritme të shpejta. Kohë
e gjërave të paparashikueshme,
ngjarje të mëdha ndodhin brenda
periudhave të shkurtra kohore.
Prandaj, në këtë kohë të pakohës,
duhet ta zëmë vrapin për ta treguar
vlerën që kemi e padyshim që fitor-
ja e garës do t'i takojë atij që mbërrin
i pari. Nga ne kërkohet nxitim e jo
zvarritje, kërkohet zgjuarsi e jo
kotje.

Si ta kuptojmë se çfarë duhet dhe
çfarë nuk duhet bërë për të jetuar si
duhet? Si, dhe a mund ta njohim
botën pa e njohur së pari vetveten
dhe misionin e ardhjes sonë në këtë
botë? E për ta kuptuar këtë, është e
nevojshme të kuptojmë ajetin
kur'anor ku All-llahu xh.sh.thotë:
“Unë nuk i krijova xhinët dhe
njerëzit për tjetër, përveçse të më
adhurojnë”. Ky pra, është kuptimi i
të ekzistuarit të njeriut në këtë botë.
Kjo është rruga e ngritjes së vetëdi-
jes dhe kuptimi i faktit se kjo jetë e
ka qëllimin e saj.

Mirëpo, njeriu në këtë botë
dëgjon gjithkënd dhe çdo gjë, por jo
edhe veten e tij. E ne, para së
gjithash kemi nevojë të dëgjojmë
vetveten. Veten s'mund ta dëgjojmë
përderisa jemi të rrethuar me biseda
të kota, thashetheme, muzikë, etj.
Veten do ta dëgjojmë në momentin
kur të largohemi nga të gjitha këto e
të qëndrojmë në vetmi të plotë, e t'i
themi vetes “deri kur kështu”? Por ,
ne siç duket frikësohemi nga

parashikimi se do të ballafaqohemi
me vetveten.

Frikësohemi, prandaj edhe ikim.
Frikësohemi, se po të ndalemi e të
shohim veten, do të kuptojmë që
jemi zhytur në errësirën e pafundë-
sisë. Përderisa nuk dimë ç'duam, ne
nuk do të dimë as ç'duhet të bëjmë.
Prandaj, disa minuta analizë për
vetveten, nuk janë assesi kohë e
harxhuar, është e tmerrshme të
vdesësh nga etja në mes të detit!
Prandaj, mos ta humbim veten, mos
të mashtrohemi me gjërat e kësaj
bote, të cilat pa dyshim kalojnë më
shpejtë sesa t'i hapim e mbyllim
sytë. Mos të harrojmë se kjo botë
nuk ka kurrfarë vlerë, sepse edhe
All-llahu xh.sh. në një hadith kudsij

thotë: “Kjo botë po ta kishte vlerën
edhe sa krahu i mushkonjës, Unë
nuk do t'i furnizoja jobesimtarët,
por meqë nuk ka asnjë vlerë le të
ngopen”.

Prandaj, a ia vlen sipas jush t’i
lëmë kënaqësitë e së përhershmes
për të përkohshmen? Padyshim që
jo. Prandaj, të mundohemi ta rregul-
lojmë jetën tonë në atë mënyrë, që e
përhershmja të jetë përplot lumturi
e begati. E që ta kemi të përhersh-
men lumturi, ka vetëm një qëllim të
të jetuarit, e ai është nënshtrimi dhe
adhurimi ndaj All-llahut të
Lartësuar.

Të gjithë lindëm nga terri i mitrës
për t’u futur në terrin e varrit. E dini
përse? Sepse jeta është stacion kali-
mi, ku të gjithë jemi në një udhëtim
kalimtar. Ah, sa mirë do të kishte
qenë sikur të mos kishim lindur
fare! Por, meqë lindëm, sa mirë do të
ishte sikur të mos vdisnim, por
meqë do të vdesim, sa mirë do të
ishte të mos ringjalleshim e meqë do
të ringjallemi sa mirë do të ishte që
të strehoheshim nën petkun dhe
Mëshirën e All-llahut xh.sh.. Andaj
të kthehemi kah rruga e vërtetë e
cila i ngjan diamantit; nuk shndrit
vetëm në një anë por në të gjitha
anët. Mos të harrojmë kurrë se
Islami është sistem i jetës, ligj i zem-
rës, prehje e shpirtit dhe dritë e
syve. Sa të kemi besim, po aq do të
kemi edhe vullnet, energji, shpresë
për të nesërmen, e cila do të agojë
me hapin tonë drejt të ardhmes për
një harmoni të ndritshme, me
shpresë se një ditë gjithë së bashku
do të jemi në Mëshirën e Krijuesit.

Hikmete Murati IV-A 
Paralelja e Vajzave - Tetovë   

Zgjohuni!



57

IK
R
E

OPINION

Nata mbuloi ditën  e solli me vete
argumentet e pazëvendësueshme,
por unë si një e verbër kurrë s’arrita ti
shoh ato e gjithmonë isha nën
kërkimin e diçkaje të humbur që ishte
strukur diku ku as vetë se dija. Hapa
sytë e filloi dita ime por nga lodhja e
tepërt nga jeta s’i mbajta dot gjatë
hapur, e sa i mbylla, ombrella e errët
mbuloi qiellin e  kaltër dhe filloi nata,
përsëri.... Më shqetësonte diçka dhe
s’gjeja vend për t’u qetësuar, sikur
gjithçka po më ngushtonte shpirtin e
s’arrija të ndalem askund. Atë natë
melodia e lehtë e erës më thirri që të
shëtisnim së bashku dhe me të kujtu-
ar se hapësira është aq e madhe e s’do
më bënte të ndjehesha  e strukur  në
vetmi, pranova menjëherë ofertën. 

Natën kishte vite që e shihja por
asnjëherë s’e kisha përjetuar shpirtër-
isht flladin e saj, yjet më ngjanë si xhe-
vahire në qiellin e hirtë të natës dhe
grumbulli i tyre më ngjasoi me
shkëlqimin  e detit në ditët verore. Pse
asnjëherë si kisha vërejtur këto
mrekulli ?!  Aq më shumë mrekullinë
që posedonte mikja ime, era, e cila të
kënaqte me flladin e saj bile edhe
gjatë ditës, por unë përsëri kurrë se
pash ngjyrën, gjuhën dhe bukurinë e
fshehtë që ajo kishte. Mu atë çast kup-
tova se çdo gjë e jashtëzakonshme e
ka fshehtësinë edhe më të çmueshme.
Ishin ato hapat e para që filluan të
mbjellin ngrohtësi në zemrën time e
ëmbëlsia e natyrës më kthjelloi
mendimet  e më qetësoi shpirtin e
trazuar. Në vete kisha një dëshirë
shumë të madhe, ajo ishte që rruga të
mos kishte mbarim sepse ishte vendi

i vetëm ku gjeja përkrahje shpirtërore.
Errësira sjell edhe befasi, ashtu siç
befasisht pash edhe hasa në ca njerëz
fytyrat e të cilëve s’i pash dhe aq mirë
dhe bisedat e të cilëve u mundova
shumë të mos më hynin në vesh po ja
që s’rezistova dot, përsëri një fjalë
tingëlloi fuqishëm në veshët  e mi e
më rrëqethi trupin, ajo fjalë ishte jeta e
jetës sime  edhe pse kisha harruar ta
përmendi qe moti, ishte fjala All-llah
dhe falënderimet që i dedikoheshin
Atij. Në atë moment kuptova se çfarë
më kishte munguar mua, me vite
kisha harruar Zotin e botëve e jo
veten, më lëndoi egoizmi që kisha
treguar me vite. Gjeta gjënë më të
çmuar që me mungesën e adhurimit
të All-llahut e kisha humbur, kisha
humbur rrugën e jetës dhe ecja
udhëve si një e mjerë. Në  fund gjeta
shijen e jetës sime, freskuesin e trupit
tim,  ndriçimin  e syve të mi që më
mungoi një kohë e kjo natë e veçantë
më ngjau si ditë. 

Sikur që moskujdesi ndaj lules e
vyshk atë, identik më ngjau dhe besi-
mi im, padyshim që  e kisha në zemër
por i vyshkur nga mungesa e përsërit-
jes së adhurimeve që e ngrenë atë në
një shkallë të lartë . 

U  ngjalla për herë të dytë, e rrugët
e njëjta do t’i kaloj e gjallë e jo e
vdekur, ajo natë më gjallëroi në zemër
dhe më bëri të kuptoj se jam gjallë
edhe një herë mbi këtë tokë të stër-
madhe. Sikur e gjithë gjithësia po
përkujdesej për rehatinë time, e
vazhdimisht zbukuronin natën.
Qëndrimi jashtë më largonte dëshirën
e kthimit prapa, kënaqësinë dhe më

tepër më bënte t’i ndiej hapat që më
largonin nga përjetimet e dikurshme
e më ngjanin në diçka të neveritshme.
Mbase isha personi i vetëm që kurrë
nuk do dëshiroja t’i kthej vitet e
dikurshme ngase vetëm kujtimi më
ngjallte dhimbje. 

Me sy të përlotur ngrita kokën lart
në qiell e me fjalët që buronin nga
zemra kërkova falje për plogështinë
që kisha treguar, e gjithë mirësitë që
mi dhe i përbuza. Isha njeriu më i
dobët që mban kjo tokë dhe më i
pavlerë, por papritmas ndjeva sikur
gurët, gjethet, qiejt e shumë krijesa
tjera mbanin anën time! Më thoshin të
mos mërzitem, ngase në fund gjeta
rrugën që s’do ta lëshoja kurrë. Më
bën të kujtoj sa persona të ligë ka në
këtë botë, sa e sa mosmirënjohës dhe
vetëm falë kësaj nate e rrethuar edhe
pse e rrethuar me pyetje e me fajësime
pafund, arrita të qetësohem. Mëshira
që Ti tregove ndaj meje më lëndoi
edhe më shumë për atë që unë isha,
por njëkohësisht mëshira Jote sot më
është dashur më shumë se kurrë më
parë .  U  ktheva në derën e dikur-
shme por e bindur si asnjëherë më
parë, kërkova leje e më pranove
përsëri në rahmetin Tënd , u strehova
në vendin më të sigurt, e të falëndero-
hem vetëm  Ty  o Zot që më
ripërtërive besimin që ishte fshehur
në një vrimë, më bëre përsëri që në
buzët  e mia të pëshpëritet  emri yt , të
ngrihem me të dhe të fle me të, çdo
rresht tjetër  do ishte i tepërt, andaj
edhe një herë, më fal o Zot!

Hajrije Emini IV-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

KTHJELLTËSI 
E HESHTUR



58

IK
R
E

OPINION

Qershor/Haziran/Jуни • 2013

Rrezet e lehta të asaj mes-
dite ngrohën shpirtrat e
shumë bujqve. Atë ditë

përveç të tjerëve edhe bujku më i
pasionuar pas punës së tij, kishte
shkuar në arrë i frymëzuar nga diel-
li mjaft i kthjellët. U ul që të pusho-
jë, fshiu djersët që për të ishin djer-
sët e krenarisë dhe me pasion të
madh shikon shportën e mbushur
me pemë e perime që i ka mbledhur
atë ditë. Të rralla ishin frytet që nuk
gjendeshin në arrën e tij. Jo vetëm
trupi , por edhe shpirti i çlodhej kur
shihte rezultatin e punës së tij.
Ndërkohë vështroi një prej të rinjve
të lagjes që po vinte kah ai. Si të
gjithë të tjerët, mendoi do kishte
ardhur për ta vizituar kultivuesin
më të përfolur sa i përket
mjeshtërisë dhe profesionalizmit. U
ul pranë bujkut duke e përshënde-
tur dhe uruar për punën e tij. 

- Duket se jeni lodhur.
-Ashtu më duket, nga kënaqësia

nuk e paskam ndjerë.
-Me të vërtetë është kënaqësi t’i

shohësh këto fryte të pjekura kaq
bukur. Me siguri ky është vendi më
I bukur i qytezës, njeriu pushon në
mes kësaj llojllojshmërie. Vërtet, a
thua ka diçka që shitet në treg, të
tjerët e mbjellin e ju nuk e keni?!

-Për herë të parë po i përgjigjem
një pyetjeje të këtillë. Është e vërtetë!
Unë nuk mbjell karota e as që e kam
provuar ndonjëherë. Habitem si nuk
e vërejti askush.

-Dhe kjo mbase nuk duhet të jetë
e rastësishme apo jo?

-Këtë vend e dua shumë dhe e
vizitoj shpesh, të gjitha të mbjellat

rriten në sytë e mi, e bashkë me to
rritet edhe shpirti im. Nuk mundem
të duroj derisa karota rritet nën dhe
e unë nuk e shoh, mendoj sikur nuk
është e imja e sikur nuk dhashë
mund. Do t’u shkoja përreth e nuk
do ta dija cila është e shëndoshë e
cila jo.

Djaloshi mori frymë thellë dhe e
shikoi me buzëqeshje, vendosi t’i
flasë për jetën e tij. Këto fjalët e fun-
dit edhe pse të një teme tjetër më
kujtuan diç nga jeta ime. Ashtu siç je
i lidhur për kopshtin tënd unë jam i
lidhur me miqtë e mi. Rrethanat më
detyruan që një ditë të kaloj me
dikë, me të cilin ishim dy person-
alitete të kundërta. Sa e vështirë
ishte mbushja e qetësisë, gjithsesi
deri në fund kjo ndryshoi, kaluam
bukur. Prej asaj dite përveç se ne
shiheshim, filluam të qëndrojmë
bashkë e të bisedojmë. Shpesh men-
doja cili është fakti që na lidh derisa
nuk ndajmë të njëjtat mendime. Që
ta zbuloj këtë nuk më ndihmoi
përditshmëria as e zakonshmja, por
sfidat e shumta, gjendjet e
padëshiruara, vështirësitë. Pas një
kohe të gjatë të mbushur me përje-
time nga më të ndryshmet, duke
pasur afër atë mik arrita ta zbuloj
karakterin e tij të pastër e të fortë. Sa
u pendova që dikur e kisha akuzuar
me pa të drejtë sikur edhe të tjerët që
po vazhdojnë edhe sot. Arsyeja e
gjithë akuzave ishte mungesa e
guximit, nuk u përpoqën ta zbërthe-
jnë karakterin e tij, sepse më e lehtë
u erdhi akuza. Gjithsesi më fal se u
zgjata por doja të them që më kre-
nari ndjej pas gjetjes së shpirtit të

pastër e të fshehur brenda fizikes se
sa për shoqërimin me karaktere të
theksuara. Besoj se edhe çështja e
karotave nuk është më ndryshe.

Plaku këtë çast nuk merrte dot
guximin të flasë, një kohë e ndjeu
tregimin dhe heshti derisa iu kthye: 

-Përvoja jote jetësore nuk mund
të krahasohet me atë timen, por...
gjithë kjo eksperiencë nuk më mësoi
të fshehtën e karotave, ndërsa ti ke
arritur të definosh një karakter të
komplikuar. Ah sa formale e
paskam menduar jetën. 

Prej vitit të ardhshëm fryti krye-
sor në kopshtin e bujkut ishte karo-
ta e sa herë që mblidhte karota kuj-
tonte djaloshin dhe tregimin e tij.

Fatlinda Iseni III-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

KULTIVUESI 
I KAROTAVE
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Trëndafili duroi shoqërinë me
gjembin, prandaj mori aromë
të këndshme. Bëhu melhem

mirësie dhe jo gjemb që lëndon!
Nëse dëshiron të mos shohësh keq
prej askujt, mos u bëj fjalëkeq, mos
mëso dhe mos mendo për keq! Bëhu
punëmirë në çfarëdo gjendje të jesh.
Ti, o vëlla dhe moj motër sa je i
durueshëm  dhe i qëndrueshëm për-
para provokimeve? Përse ju shqetë-
sojnë fatkeqësitë dhe mbetët me
dhimbjen e tyre. Sa madhështorë
është ai shpirt që i zgjerohet kra-
harori i tij në butësi, ua fal gabimet
personale dhe ua pranon arsyetimet
e njerëzve për lëshimet e tyre. Duro!
Shumë njerëzve kur u thuhet kjo
fjalë, u duket se anon më shumë në
teori se në praktikë. Mirëpo, duhet
ditur se asgjë në univers nuk vjen
papritur dhe menjëherë, por, gradu-
alisht dhe me durim.

E keni parë diellin se si lind dhe
si perëndon? –Po embrionin se si
zhv illohet, rritet, formohet dalënga -
d alë në barkun e nënës? Zoti i krijoi
qi ejt dhe Tokën për një periudhë pr -
ej 6 ditësh, megjithëse kishte mu n -
dësi që t’i krijojë për një çast të ve t -
ëm etj.. E ku është halli jonë, ne si fo -
rmë e baltës së ngjizur të mos u bëj -
më ballë sfidave shpirt për v ë l u e se?
Mos harroni se edhe mënyra e kr -
ijimit tuaj përmban pluhur durimi.

Ja një shembull nga Hakim
Tirmidhiu (All-llahu e mëshiroftë), i
cili ishte prej besimtarëve të devot-
shëm. Hakim Tirmidhiu takohej
vazhdimisht me Hizrin, por kishte
ca kohë që nuk po e shihte më. Një
ditë kishte veshur rroba të pastra

dhe të reja dhe shkonte në xhami.
Por, ishte i detyruar të kalonte para
shtëpisë së një gruaje që ishte
zemëruar me të për shkak të një
çështjeje. Gruaja kishte larë rrobat e
pista të fëmijës dhe legenin e
mbushur me ujë të pistë e kishte
lënë në një anë. Kur ajo e pa Hakim
Tirmidhiun që po kalonte përpara
shtëpisë, për shkak të zemërimit që
kishte ndaj tij, ia hodhi legenin me
ujë të pistë atij, duke e lagur të tërin.
Hakimi, jo vetëm që nuk u zemërua
dhe nuk tha gjë për këtë veprim të
paedukuar dhe të ulët të gruas,
gjithashtu edhe kokën nuk e ngriti,
ai e fali atë dhe e vazhdoi rrugën.
Më vonë Hizri erdhi dhe i tha: Ti po
më sheh (përsëri) për shkak se
durove ndaj asaj të keqeje që t’u bë
dhe nuk the asnjë fjalë . I lumtë atij
që pati durim ndaj injorancës. Vërtet
për njeriun që fryhet deti i zemërim-
it, është vështirë ta përmbajë veten.
Prandaj dhe Profeti ynë (s.a.s) për
besimtarët që tregohen të përmbaj-
tur në çastet e zemërimit, thotë: “Tri -
mi i vërtetë nuk është ai që e mund
kundërshtarin, por ai që e përmban
veten në çastet e zemërimit.”

Ja, pra ky është një virtyt që
duhet ta zotërojë çdo shpirt besim-
tari, i cili kërkon detin e mëshirës
dhe faljes hyjnore të All-llahut
xh.sh. Ky moral i lartë dhe i bukur
nuk mund të jetë tjetër përveç se
simbol i Jusufëve, megjithëse të
gjithë vëllezërit e tij që e hodhën në
pus dhe dëshiruan që ai të vdiste,
por Jusufi (a.s) i fali ata dhe duke u
sjellë mirë dhe njerëzishëm ndaj
atyre,  ai u dha një mësim shumë të

vlefshëm dhe si përfundim ata të
turpëruar i thanë Jusufit (a.s) :
“Betohemi për All-llahun, vërtetë që
All-llahu të ka ngritur Ty mbi
ne...”(Jusuf /91)

Fudajl  Ibën Ijazi thotë: “T’i për gj -
i gjesh mirësisë me mirësi është shp -
ërblim. T’i përgjigjesh të keqes me të
keqe është dënim. T’i përgjigjesh të
keqes me të mirë, është mirësi dhe
bujari. T’i përgjigjesh të mirës me të
keqe, është poshtërsi dhe mos mi rë nj -
o hje.” Me një fjalë zemërimi i cili bu -
ron nga egoja dhe që duke ia turbu -
lluar mendjen, e shtyn njeriun në ga -
bime dhe gjynahe, zemërim që duhet
të frenohet. Mirëpo, të qëndr o sh
indiferent ndaj padrejtësisë ose sul-
meve që i bëhen fesë, besimit të mo -
ralit, nuk quhet frenim i zem ë r i m it,
përkundrazi një veprim i tillë qu het
shkujdesje dhe pavetëdije e thellë.

Sa është i rëndësishëm frenimi i
zemërimit për të arritur kënaqësinë
e All-llahut, aq është e rëndësishme
edhe të zemërohesh  për hir të All-
llahut, kur është nevoja. Kjo, sepse
përsosmëria e besimit kërkon
dashuri për atë që e meriton dhe
urrejtje për atë që ka hak”.

Në raste të tilla edhe ne duhet të
kemi shpirtin e Jusufit (a.s) me
shpresë që All-llahu të na mundëso-
jë gjurmimin drejt hapave të tij.  Ja
Rabbi! Na i zbukuro zemrat me
cilësitë që i do dhe je i kënaqur prej
tyre! Drejtoji ndjenjat tona në rrugën
e kënaqësisë Tënde dhe na e bëj që
shkollën e devotshmërisë ta përfun-
dojmë me gradat më të larta.                              

Bushra Halimi II - A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Të kesh shpirt
Jusufi!
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KURIOZITETE

• Fjala “dunja” është cekur 115
herë, sikurse që edhe
fjala “ahiret”
(bota e
amshueshme) është
cekur 115 herë. 

• Fjala “melaikeh” (engjëj)
është cekur 88 herë, fjala “she-
jatin” (djaj) është cekur 88 herë. 

• Fjala “nas” (njerëz) është cekur 50
herë, po aq edhe fjala “enbija”
(pejgamberë). 

• Fjala “salah”(reformim, për-
mirësim) është cekur 50 herë
edhe fjala “fesad” (trazirë, çrreg-
ullim) është cekur 50 herë. 

• Fjala “iblis” është cekur 11 herë,
po ashtu edhe fjala “el istiadhe”
(kërkim i mbrojtjes së All-llahut
xh.sh nga djalli) është cekur 11
herë. 

• Fjala “muslimun” (muslimanë)
është cekur 41 herë, si që fjala
“xhihad” (mund në rrugë të All-
llahut xh.sh) është cekur 41 herë. 

• Fjala “zekat” (lëmoshë e detyru-
ar) është cekur 88 herë, fjala
“berekeh” (bereqet) është cekur
88 herë. 

• Fjala “Muhammed” është cekur 4
herë po edhe fjala “sheriat” (ligj)
është cekur 4 herë. 

• Fjala “imre’eh” (grua) është cekur
24 herë, fjala “rexhul” (burrë)
është cekur 24 herë. 

• Fjala “el hajah” (jetë) është cekur
145 herë, po ashtu edhe fjala “el
meut” (vdekje) është cekur 145
herë.

• Fjala “es salihat” (vepra të mira,)
është cekur 127 herë njëjtë si fjala
“es sejjiat” (vepra të këqija), 127

herë. 
• Fjala “el jusr”(lehtësim) është

cekur 36 herë, derisa fjala “el usr”
(vështirësi) është cekur 12 herë. 

• Fjala “el ebrar”(njerëz të mirë)
është cekur 6 herë, ndërsa fjala
“el fuxhxhar”(njerëz të këqij)
është cekur 3 herë.

• Fjala “el xhehru”(bërja e diçkaje
sheshazi) është cekur 16 herë,
sikurse që fjala “el alanijeh”(bërja
e diçkaje qartazi) është përdorur
16 herë. 

• Fjala “el mehabeh” (dashuri)
është përmendur 83 herë njëjtë
edhe fjala “et ta’ah”(respekt)
është përdorur 83 herë.

• Fjala “el huda” (udhëzim) është
përdorur 79 herë edhe fjala “err
rrahmeh” (mëshirë) është për-

dorur 79 herë. 
• Fjala “es selam” (paqe) është

cekur 50 herë, fjala “et tajjibat” (të
mira) është cekur 50 herë.

• Fjala “esh shiddeh” (vështirësi)
është cekur 102 herë, fjala “es
sabru”(durim) është cekur 102
herë. 

• Fjala “el musibe” (fatkeqësi)
është përmendur 75 herë, fjala
“esh shukr” (falënderim për
begati) është përdorur 75 herë. 

• Fjala “el xheza” (shpërblim) është
përdorur 117 herë derisa fjala “el
magfireh”(falje) është cekur 234
herë. 

• Namazi është cekur 5 herë në
Kur’an, po edhe obligimet ditore
të adhurimit janë 5. 

• Muajt janë përmendur 12 herë në
Kur’an, e viti ka 12 muaj. 

• Dita është përmendur 365 herë në
Kur’an, viti ka 365 ditë.

Sermadije Osmani IV-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

STATISTIKA MAHNITËSE TË
KUR’ANIT
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HUTBE

Falënderimi i takon All-llahut, Zotit
të të gjitha botëve, të
Gjithëfuqishmit, të Përhershmit,

Sunduesit të ditës së fundit, Atij që cak-
toi fundin si mirësi për njeriun e shkretë
dhe këtë dhe për të e bëri të huaj. Salat
nga bregoret e fundit të kalbit i çojmë më
të madhit, më të ndritshmit, më të
dashurit të Zotit, Muhammedit a.s.,
predikuesit të risales së madhe, porosisë
së fundit për njeriun fatlum e fatkeq në
të njëjtën kohë, komandantit më të
madh që njohu historia, burrështetasit
më të drejtë që ndërtoi platforma që
çliruan më shumë se gjysmën e botës,
atij që s’iu dhemb jeta as shpirti të lufto-
jë për një të ardhme më të mirë, atij që

çdo minutë e sekondë mbillte në zemrat
e shokëve mirësi dhe virtyte, atij shokët e
të cilit lutnin Zotin t’ua mbillte në zemër
përkujtimin e Tij në çdo gjendje dhe të
vdekjes në çdo çast. Atij që na mësoi se
kjo botë është vetëm se një rrugëtim i
shkurtë drejt përhershmërisë.

Kur dielli lindi ditën e parë dhe
ndriçoi tokën e diti se një ditë më s’do
jetë burim jete për Tokën dhe gjalle-

sat në të. Sa herë që hëna mbaron
përshkimin e saj qan, por lotët e saj
s’i shohim dot sepse një pjesë e saj
asnjëherë s’u pa nga ne, qan sepse
çdo përshkim më shumë ia pakon
përshkimet e mbetura që për të janë
adhurim. Qiejt, toka, dheu, gurët, uji,
lumenjtë, liqenet, detet, oqeanet,
kodrat, malet, drunjtë, kafshët, po
edhe njerëzit, çdo ditë, qajnë në vete
sepse fundi i pashmangshëm çdo
ditë të kaluar bëhet më i afërt. S’ka
gjë të përhershme, tha më i Larti,
Unë -tha,- jam i vetëm, s’duroj dot
rival, mirëpo të nënshtruarit si ne,
edhe pse e ditëm se ka fund edhe pse
në heshtje, prapë refuzojmë ta prano-

jmë si të vërtetë përfundimin, sepse
dhemb. Dhemb ta dish se duhet të
lësh gjithë atë që ke dhënë mundin
tënd ta bësh të gjallë brenda gjallërisë
tënde. S’është e lehtë të thuash shko-
va e të mos qash, të mos të të dridhet
zëri a mos të të lidhet një nyje në fyt
nga dhimbja e ndarjes, s’është e lehtë
të shkulësh një copë mishi prej trupi
e të mos rënkosh, s’është aspak e

lehtë të përcjellësh një kapitull përje-
timesh momentet e të cilave të pahar-
rueshme i bëjnë ndodhitë që na ngro-
hën zemrat në freskun e rinisë.

Vëllezër të dashur, sot është hera e
fundit që dal përpara jush, sot mbase
do të jetë hera e fundit që do shkeli
në këtë xhami i njëjtë me ju,
medresant, dhe rasti më  detyron sot
të flas për ndarjen, edhe pse s’e dua,
edhe pse s’e duam asnjëri, edhe pse
as vetë Pejgamberi i Zotit s’e deshi e
qau para se të largohet, edhe ne sot
kur fillojmë zyrtarisht fundin
s’mund të mos të jemi të pikëlluar,
sado që dikush do na quante të
dobët, dikush mbase do na
përqeshte, prapë ne e kemi patjetër
për të fundit herë t’ju themi atë që
ndjemë në zemër e mbase kurrë s’e
thamë. Sot ne qajmë, e si të mos
qajmë kur këtij fragmenti të jetës
sonë i mbarojnë faqet, kur foleja që
na ngrohu në vend të gjirit familjar
sot na përzë nga krahët e saj, kjo fole
që na mësoi aq shumë gjëra e na
mbolli në zemër dashurinë për njëri
tjetrin dhe na armatosi me fjalët më
të forta, ato të Krijuesit, e na mësoi
këshillat më të ngrohta, ato të
Pejgamberit. E si mund të mos qajmë
kur më s’na bashkon mëngjesi as nuk
na ndan mbrëmja, kur më s’e kemi
shokun e zemrës në dhomën përbal-
lë, kur s’jemi më medresantë...

Ishte një ditë e ngrohtë vjeshte,
natyra ende s’e lëshonte jorganin
jeshil, edhe pse kishte nisur t’i dalë
boja, ishte shtator, kur shkelëm për të
parën herë pragun e medresesë si
nxënës të saj, ca të qeshur, ca të
vranët e disa të tjerë me një shprehje
në fytyrë që s’ju nxirrje gjë prej gjëje,
prapë të gjithë ishim të mërzitur. Si
sot më vijnë ndër sy momentet e para

Fundi i fillimit
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kur hyra në dhomën e ftohtë të inter-
natit dhe pashë shtratin tim që do më
shoqëronte për katër vite të tëra,
katër vite të gjata që askund s’iu
dukej fundi. Si në kllapi ditët filluan
të rrjedhin e shokët të shtohen,
mirëpo ende në zemër brente
dashuria e familjes që qëndronte larg
diku. S’i harrojmë kurrë vëllezërit
tanë të parë që i përcollëm, ishte hera
e parë që qamë për dikë që para
nëntë muajsh e njohëm, ishte hera e
parë që zinim vëllezër të rij. S’thonë
kot se koha rrjedh më shpejtë se uji,
ashtu rrodhën këto katër vite për ne.
Katër vite që aq shumë pritëm të për-
fundonin e ja sot kur përfunduan
s’na besohet, por megjithatë një
diçka na bren në zemër se mbase
është e vërtetë, se mbase me të
vërtetë më asnjëherë s’do jemi
medresantë e as maturantë, se mbase
asnjëherë më zilja nuk do na thërrasë
për mësim, se mbase më asnjëherë
s’do na zgjojë edukatori të falim
namaz, se mbase asnjëherë më s’do
dëgjojmë zërin qortues të profe-
sorëve që u kemi hyrë aq shumë ndër
hak, se mbase kurrë më s’do qeshim
gjithë klasa me shakatë e njëri tjetrit,
se mbase ndonjëherë do shkelim
klasën e nostalgjia e një të shkuare të
largët do na rrahë zemrat kur në kar-
riget tona do shohim nxënës tjerë,
kur do shohim se kujtimi jonë është
tretur në muret që s’flasin e që kanë
aq shumë të rrëfejnë, se mbase
asnjëherë më s’do të rreshtohemi në
mensën që asnjëri s’e donte por hante
se s’kishte ku hante tjetër, e pikëllo-
hemi, prandaj vëllezër, po, duhet t’ju
rrëfehem, unë në emër të këtyre mat-
urantëve që më zgjodhën nga vet
gjiri i tyre dhe më hipën këtu e ma
dhanë besimin, unë duhet i pari t’ju
kërkoj hallallëk atyre për të gjitha
gabimet që i kam bërë e që e di se
janë të shumta, të më falin për të
gjithë ato lëshime që i bëra me apo pa
qëllim. E dini kur Musai u nis për në
Medjen duke ikur nga Faraoni, u
frikësua, jo prej asaj që e priste, jo,

por për të gjithë atë që e linte e që
mund t’i hakmerrej. Edhe ne vëllezër
jemi të frikësuar, jo prej asaj që na
pret, por prej asaj që lamë e s’e shfry-
tëzuam, prej asaj kohe të lirë që kalu-
am pa bërë gjë.

Profesorë të nderuar, ju që për
shumicën mbase ky fjalim i imi ju
duket qesharak, ju që na rritët,
prindërit tanë të dytë, duam edhe
juve t’ju rrëfehemi e t’ju qajmë hallet
e t’ju themi ato që mbase kurrë
s’patëm guximin t’ua themi. Shumë
herë mezi prisnim të bjerë zilja dhe ju
e dini këtë sepse vetë keni qenë
nxënës, por ajo që dua t’ua them e që
nuk e dini është se kurrë nuk ju rrë-
fyem si u ndjemë ne, secili si një botë
në vete, secili si një fëmijë që rritet e
nga një botëkuptim tjetër sheh botën
dhe jetën. Na falni sa herë ndaj jush
treguam kryelartësi, na falni sa herë
që ndjemë se u rritëm dhe s’kemi
nevojë për këshillat tuaja, na falni sa
herë që varëm buzët kur s’na
pëlqyen vendimet që ju i morët për të
mirën tonë. Ndoshta 4 vjet ishin pak
që ne ta kuptojmë dhe ta njohim
karakterin tuaj, ndoshta edhe ju për
kaq kohë nuk arritët ta kuptoni e ta
njihni karakterin tonë, mbase ende
s’i kuptojmë ndjenjat e njërës e tjetrës
palë, por të jeni të sigurt se sa herë që
të hasim vështirësi në jetën tonë të
mëtutjeshme do t’ju kthehemi fjalëve
tuaja për këshillë, andaj All-llahu ju
shpërbleftë për mundin tuaj! Është
shumë pak për ju një “faleminderit”

Kur e mendoj se mbaroi, kaq
ishte, s’më mbajnë këmbët dhe s’dua
ta besoj, jo, se ne prapë do kthehemi,
prapë do jemi maturantë, prapë ne
do luajmë në stadion, prapë ne do
mbajmë qetësi në korrepticione,
prapë ju vëllezërit tanë të vegjël do
na ndërroni çarçafët, prapë do
shkoni në dyqan për ne, prapë me ju
do të luajmë, prapë do qeshim e do
gëzohemi, ne prapë do kthehemi,
por jo... gjithçka kaq e pat, kaq ishte
jeta në medrese, kaq ishin zënkat,
muhabetet, të qeshurat, britmat,

gëzimet, hidhërimet, gjithçka për-
fundon këtu, në këtë hutbe.

E di se sado të flas gjithçka është e
kotë, s’më ka dhënë Zoti aq fjalor të
mjaftueshëm sa për të përshkruar atë
që ndjej përbrenda, s’kam fuqi ta
nxjerr atë që më vlon brenda në
shpirt e ta ndaj me ju sepse sa e sa
herë mërziteshim, brengat bëheshin
më të vogla kur i ndanim. Ndarja na
trokiti në derë, kjo ndarje që me vrap
i kaloi katër vite që t’na ndajë siç
ishim para se të takoheshim. E di se
shumëve si mua ju dhemb zemra, ju
dhemb shpirti për ndarjen nga kjo
medrese që na mori si fëmijë në gji, të
paaftë as për ta rregulluar krevatin,
që sot të na nxjerr në jetë burra, të
aftë për të përballuar çdo sfidë të
jetës. Vëllezër të mi medresantë, na
falni për lëshimet se edhe ne jemi
njerëz e gabojmë, prandaj na falni.

Maturantë, vëllezër të mi, s’kam
ç’ju them tjetër pos asaj se sot ne po
ndahemi, e erërat e jetës do na hed-
hin në cepa të ndryshëm të botës por
dua vetëm një gjë t’ju lë amanet.
Asnjëherë mos e harroni, kudo të
shkoni, edhe në arrini qiellin e shkel-
ni në qoshen më të largët të botës,
edhe nëse lindja e perëndimi ndon-
jëherë bashkohen e toka me qielli
puthiten, mos e harroni kurrë këtë
ditë, këtë orë dhe këtë vend, mos i
harroni shokët që për katër vite ju
shoqëruan e ju qëndruan përballë,
mos e harroni këtë medrese që na
bashkoi dhe mos e harroni kurrë
ndarjen e mos turpëroheni të qani sa
herë të kujtoheni sepse u deshëm
dhe loti që rrjedh për hir të dashurisë
për hir të Zotit nuk tregon dobësi, jo
kurrë.  All-llahu ua realizoftë të
gjitha ëndrrat në jetë dhe ju faltë
lumturi e mbarësi kudo që të
veni...jo, s’është e lehtë të thuash
shkova e të mos qash, të mos të të
dridhet zëri a mos të të lidhet një nyje
në fyt nga dhimbja e ndarjes. All-
llahu na bashkoftë në Xhennet!

10.05.2013
Evzal Sinani IV-A
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Adam ve hayattaki tek
arkadaşı olan köpeği bir
kazada birlikte ölmüşlerdi.

Gökyüzüne çıktıktan sonra bem-
beyaz bulutların arasında dolaş-
maya başladılar. Adam çok
susamıştı. Biraz su bulabilmek
ümidiyle yürümeye devam
ederken, birden kendilerini
muhteşem bir manzaranın karşısın-
da buldular. Rengarenk çiçeklerle
süslü Bir bahçe, altından yapılmış bir
bahçe kapısı ve onları karşılayan
beyazlar içinde bir kadın. Adam
köpeğiyle birlikte kadına yaklaştı ve
sordu: Affedersiniz. Burası neresi?
Kadın ona gülümsedi: "Burası
Cennet, efendim." Adam bunun
üzerine sevinçle "Harika...!!!" dedi.
"Peki bana biraz su verebilirmsiniz?
Gerçekten çok susadım". Kadın
cevap verdi: "Tabi efendim, içeri
girin. İçeride dilediğiniz kadar su
bulabilirsiniz..... "Böylece adam
köpeğine döndü, "Hadi oğlum içeri
giriyoruz" diyerek kapıya yürüdü,

ama kadın onu birden durdurdu:
"Üzgünüm efendim, köpeğiniz sizin-
le gelemez, hayvanları içeri almıy-
oruz. "Bunun üzerine adam bir an
durdu, düşündü ve geri dönüp
köpeğiyle birlikte geldikleri yolun
tam ters yönünde yürümeye koyul-
dular. Bir süre geçtikten sonra kendi-
lerini bu kez tozlu çamurlu bir yolda
buldular ve yolun sonunda karşıları-
na çiftlik girişini andıran bir kapıyla
yırtık pırtık elbiseli bir dede çıktı...
Adam sordu: Affedersiniz, bana
biraz su verebilirmsiniz? Dede İçeri
gel dedi. Kapıdan girdikten sonra
sağ tarafta bir çeşme var. Adam
sordu: "Peki arkadaşım da benimle
gelip oradan içebilir mi?" Dede
"Tabii..."dedi", çeşmenin yanında
köpeğinin de su içebileceği bir kase
bulacaksın. "Bunun üzerine adam
kapıdan girdi. Biraz yürüdükten
sonra sağ tarafta çeşmeyi buldu.
Adam çeşmeden köpek de oracıktaki
kaseden doya doya içerek susuzluk-
larını giderdiler derken adam geri

giderek girişte bekleyen Dedeye
sordu: "Su için çok teşekkür ederim...
Peki burası neresi..?" Dede "Burası
cennet" dedi. Bunu duyan adam
bağırdı "Ama nasıl olur..? az önce
burası gibi kırık dökük olmayan
muhteşem bir yere gittik ve orasının
da Cennet olduğunu söyledil-
er..."Dede "bu rengarenk çiçeklerle
süslü altın kaplı yer mi?" dedi...ama
orası Cehennem.."Adam iyice bağır-
mıştı: "Peki ama orası sizin adınızı
kullanarak insanları kandırıyor diye
hiç kızmıyor musunuz..? "Dede
gülümsedi: "Kızmıyoruz, çünkü
onlar kendi çıkarı için en iyi
arkadaşlarını yarı yolda bırakanları
Cennet'ten uzak tutuyorlar.

Dostluk ipini hem güçlendirerek
hem de ondan güç alarak yaşamayı
becerebiliyorsak, Dostunu terk
etmeyen adamın erdemini içimizde
hissedebiliyorsak, Ne mutlu bize.

İdriz Useinov I 
Emrah Useinov IV 

İştip Şubesi 

Cennet 
ve Cehennem
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Bir nahiv alim gemiye binmişti.
Sefer esnasında ilmine mağrur bir
şekilde gemici ile sohbete koyuldu.
Gemiciye zaman zaman muhtelif
sualler sordu. Ondan ‘bilmem’ cev-
abına alınca da ilmiyle gururla-
narak:

“ –Yazık! Cehaletin sebebiyle
ömrünün yarısının ziyan etmişsin .“
dedi.

Temiz kalpli gemicinin, bu küçük
düşürücü davranışa gönlü kırıldı
ise de olgunluk gösterip cevap ver-
medi derken şiddetli bır fırtına çıktı
ve gemiyi müthiş bir girdabın içine
sürükledi. Herkesi büyük bir telaşın

kapladığı o hengamede gemici,
nahivciye dönüp:

“  Ey üstad yüzme bilirmisin?”
diye sordu.

Nahivci, solmuş, sararmış bir
vaziyette kekeleyerek:

“ hayır, bilmem!..“ dedi.
Bunun üzerine gemici mahzun

bir eda ile şu mukabelede bulundu:
“Nahiv bilmediğim için benim

yarı ömrüm mahvolmuştu. Şimdi
ise yüzme bilmediğin için senin
bütün ömrün mahvoldu. Zira
gemimizin bu girdaptan kurtulma
imkanı yoktur. Ey nahivci! Bu
deryada nahivden ziyade yüzme

ilminin daha faydalı ve zaruri
olduğunu bilmiyormuydun?..“

Bu fani vücut gemisi ölüm gird-
abından çırpınırken, yaşanmayan,
irfana dönüşmeyen ve sırf nefsin
rahatına hitab eden bilgiler fayda
vermeyecektir.

Günah girdaplarında boğulmak-
tan kurtulmanın yegane çaresi,
helali, haramı bilmek ve bunları tat-
bik etmektir. İşte ancak böyle bir
ilim, bizleri iki cihan saadetine
ulaştıracaktır.

Buseyra İdrizi  III-B
Semra Asani III-B

Üsküp - Kız Şubesi

- “Karşınızdakinin Kalbine muhabbet ekin ki size
vereceği şey muhabbet olsun”.

- “Sana ne verirlseler versinler sen yanlız Muhabbet
ver”.

- “Hayatınız Muhabbet alınıp muhabbet satılan bir
muhabbet pazarı olsun”.

4.Hanneniz muhabbethane olsun. Sizi görenlerin
akıllarına Hz. Ayşe ve Peygamberin (s.a)  ‘’Seni ilk
günkü gibi kör düğüm gibi Seviyorum’’hadisi akıları-
na gelsin.

Tüncer Demirov
İştip Şubesi 

ÖZLÜ SÖZLER

HAYAT 
KURTARAN

İLİM
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Hz. Ömer arkadaslariyla sohbet
ederken, huzura üç genç girerler.
Derler ki 'Ey halife, bu aramızdaki
arkadaş bizim babamızı öldürdü.
Ne gerekiyorsa lütfen yerine
getirin.' Bu söz üzerine Hz. Ömer
suçlanan gence dönerek: 

Söyledikleri doğru mu diye
sorar. Suçlanan genç der ki evet
doğru. Bu söz üzerine Hz. Ömer
anlat bakalım nasıl oldu diye sorar.
Bunun üzerine genç anlatmaya
başlar, der ki "Ben bulunduğum
kasabada hali vakti yerinde olan bir
insanım. Ailemle beraber gezmeye
çıktık, kader bizi arkadaşların
bulunduğu yere getirdi.
Afedersiniz hayvanlarımın arasın-
da bir güzel atım var ki dönen bir
defa daha bakiyor, hayvana ne yap-
tıysam bu arkadasların bahçesin-
den meyva koparmasına engel ola-
madım, arkadaşların babası içer-
den hısımla çıktı atıma bir taş attı,
atım oracıkta öldü. 

Nefsime bu durum ağır geldi,
ben de bir taş attım, babası öldü.
Kaçmak istedim fakat arkadaşlar
beni yakaladı, durum bundan
ibaret" dedi. 

Bu söz üzerine Hz Ömer
"Söyleyecek bir şey yok, bu suçun
cezası idam. Madem suçunu da
kabul ettin" dedi. Bu sözden sonra
delikanli söz alarak "Efendim bir
özrüm var" diyerek konuşmaya
başladı "Ben memleketinde zengin

bir insanım, babam rahmetli ölme-
den bana epey bir altın bıraktı.
Gelirken kardeşim küçük olduğu
için saklamak zorunda kaldım.
Şimdi siz bu cezayı infaz ederseniz
yetimin hakkini zayi ettiğiniz için
Allah (cc) indinde sorumlu olur-
sunuz, bana üç gün izin verirseniz
ben emaneti kardeşime teslim eder
gelirim, bu üç gün içinde yerime
birini bulurum" der. 

Hz. Ömer dayanamaz der ki "Bu
topluluğa yabancı birisi senin yer-
ine kim kalır ki?!" Sözün burasında
genç adam ortama bir göz atar, der
ki "Bu zat benim yerime kalır." O
zat Hz. Peygamber Efendimizin
(sav) en iyi arkadaşlarından daha
yaşarken 

cennetle müjdelenen Amr Ibni
As'dan başkası değildir. Hz. Ömer
Amr'a dönerek "Ey Amr, delikan-
lıyı duydun" der. O yüce sahabi
"Evet, ben kefilim" der ve genç
adam serbest birakilir. 

Üçüncü günün sonunda vakit
dolmak üzere ama gençten bir
haber yoktur. Medine'nin ileri
gelenleri Hz. Ömer'e çıkarak
genç'in gelmeyeceği, dolayısıyla
Amr Ibni As'a verilecek idam yer-
ine maktülün diyetini vermeyi tek-
lif ederler, fakat gençler razı olmaz
ve babamızın kanı yerde kalsın
istemiyoruz derler. Hz. Ömer
kendinden beklenen cevabi verir
der ki: 

"Bu kefil babam olsa farketmez
cezayı infaz ederim." Hz Amr Ibni
As ise tam bir teslimiyet içerisinde
der ki "Biz de sözümün arkasın-
dayız." Bu arada kalabalıkta bir
dalgalanma olur ve insanların
arasından genç görünür. Hz. Ömer
gence dönerek der ki evladım
gelmeme gibi önemli bir nedenin
vardı neden geldin?" Genç vakurla
başını kaldırır ve (günümüz insani
için pek de önemli olmayan) AHDE
VEFASIZLIK ETTİ demeyesiniz
diye geldim der. 

Hz. Ömer başını bu defa çevirir
ve Amr İbni As'a der ki "Ey Amr,
sen bu delikanlıyı tanımıyorsun
nasıl oldu onun yerine kefil oldun".
Amr İbni As Allah kendisinden
ebediyyen razi olsun vakurla
kanımızı donduracak bir cevap
verir, "Bu kadar insanın içerisinden
beni seçti. İNSANLIK ÖLDÜ
dedirtmemek için kabul ettim" der. 

Sıra gençlere gelir, derler ki "Biz
bu davadan vazgeçiyoruz." Bu
sözün üzerine Hz Ömer "Ne oldu,
biraz evvel babamızın kanı yerde
kalmasın diyordunuz ne oldu da
vazgeçiyorsunuz?"der. 

GENÇLERİN CEVABI DA
DEHŞETLİDİR: 

MERHAMETSİZ İNSAN
KALMADI DEMEYESİNİZ DİYE ... 

Emrah Useinov IV 
İştip Şubesi 

MERHAMETSİZ 
İNSAN KALMADI

DEMEYESİNİZ DİYE... 
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Bir gün Mevlana’ya, felsefeyle
meşgul olan bir grup insan geldi.
İmanî konularda soruları vardı.
Mevlana, bu felsefecileri Şems’e
gönderdi.

Felsefeciler Şems’e geldiklerinde,
o, talebelerine, bir kerpiç üzerine
nasıl teyemmüm edileceğini gös-
teriyordu.

Gelenlerden biri, en çok takıldık-
ları üç soruyu peşpeşe sıralayıverdi:

1- Allah var dersiniz ama
görünmez, gösteremezsiniz; gös-
terin de inanalım

2- Şeytan’ın ateşten
yaratıldığını söylersiniz, sonra da
Cehennem’de ateşle ceza verilecek,
dersiniz. Ateşten yaratılmış olan
Şeytan’a, ateş acı verebilir mi?

3- Ahrette herkes hakkını ala-
cak, yaptıklarının karşılığını göre-
cek, diyorsunuz. Rahat bırakın şu
insanları, istediklerini yapsınlar…

4- Sorular biter bitmez Şems,
elindeki kerpici, soruları soran felse-
fecinin kafasına vurdu.

Felsefeci, hemen kadıya gitti ve
Şems’ten şikayetçi oldu. “Ben soru

sordum, o bana kerpiçle vurdu!”
dedi.

Şems-i Tebrizi de kendini savun-
du: “O bana soru sordu, ben de cev-
abını verdim.”

Kadı bu işi açıklamasını isteyince
de şu açıklamayı yaptı: “Efendim,
bu adam, “Bana Allah-û Tealâ’yı
göster.” dedi. Ben de elimdeki ker-
pici başına vurarak sorusunu açık-
ladım. Şimdi başının ağrıdığını
söylüyor. Bana başının ağrısını
gösterebilir mi?” Adam şaşırdı ve,

“Ağrı gösterilir mi? Ancak
hissedilir!” dedi. Şems de taşı
gediğine koydu: “İşte, nasıl var olan
ağrı gösterilemezse, Allah da vardır
ama göze gösterilemez demek isted-
im!” Şems savunmasına şöyle
devam etti: “Bu adamın ikinci
sorusu, ateşten yaratılmış olan Şey-
tan’ın ateşle nasıl cezalandırılacağı
idi. Ben bunu açıklamak için de
başına topraktan yapılmış bir ker-
piçle vurdum. Başı acıdı, ağrıdı.
Oysaki kerpicin de kendisi gibi asıl
maddesi topraktır. Nasıl toprak
toprağa acı veriyorsa, ateş de
ateşten yaratılmış Şeytan’a acı vere-
cektir. Üçüncü sorusu da “Bırakın
insanları, isteyen istediğini yapsın;
niçin ahrette yapılanların karşılığı
verilecek, diye korkutuyorsunuz?”
şeklindeydi. Ben de ona, canımın
istediğini yaptım. Ama bundan
hoşlanmadı ve beni size şikayet
etti.”

Felsefeciler, bu açıklamalar
karşısında ne söyleyeceklerini
bilemediler ve çok mahcup oldular

Emrah Useinov IV 
İştip Şubesi 

MEVLANA
HIKAYELERI: ŞEMS 
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ŞEYTANIN HİLELERİ,
ŞEYTANIN ZARARLARI,
ŞEYTAN NASIL ALDATIR

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd
olsun... Salat ve selam, efendimiz
Emin Peygamber Muhammed'e...
Sonra, onun ak aline... ve ashabının
tümüne olsun.

İbn-i Abbas (r.a.) Hz.'inden naklen
Mu-az b. Cebel rivayet ediyor

- Bir gün Resülullah (s.a.v.) ile
beraberdik. Ensardan birinin evinde
toplanmıştık... Tam bir cemaat olmuş-
tuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada,
dışarıdan bir ses geldi;

- Ev sahibi... İçerdekiler.. Eve
girmem için bana izin verir misiniz?
Benim sizden bir dileğim var.
Görülecek bir işim var.

Bunun üzerine, herkes Resûlullah
(s.a.v.) Efendimizin yüzüne bakmaya
başladı. Orada ve her zaman büyük
oydu... izin ondan çıkacaktı.
Resülullah (s.a.v.) Efendimiz, duruma
vakıf oldu ve:

- "Bu seslenen kimdir, bilir-
misiniz?.." Buyurdu... Biz hep birden
şöyle dedik:

- En iyi bilen Allah ve Resulüdür.
Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.)
Efendimiz:

- "O, laîn İblistir. -Şeytandır-.
Allah'ın laneti onun üzerine olsun..."

Buyurunca; hemen Hz. Ömer:
- Ya Resülullah, bana izin veriniz

onu öldüreyim.
Dedi... Resülullah (s.a.v.)
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Efendimiz bu izni vermedi; şöyle
buyurdu:

- "Dur ya Ömer, bilmiyor musun
ki; ona belli bir vakte kadar mühlet
verilmiştir.. Öldürmeyi bırak."

Sonra şöyle buyurdu:
- "Kapıyı ona açın gelsin... O,

buraya gelmek için emir almıştır.
Diyeceklerini anlamaya çalışınız.
Size anlatacaklarını iyi din-
leyiniz..."

* * *

Bundan sonrasını ondan
dinleyelim; yani Ravi'den. Şöyle
anlattı:

- Kapıyı ona açtılar, içeri girdi ve
bize göründü. Bir de baktık ki, şekli
şu: Bir ihtiyar. Şaşı. Aynı zamanda
köse. Çenesinde altı veya yedi
kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi.
Gözleri yukarı doğru açılmış.
Kafası, büyük bir fil kafası gibi.
Dudakları da, bir manda dudağına
benziyordu.

Sonra, selam verdi, onun bu
selamına Resulullah (s.a.v.)
Efendimiz şu mukabelede bulun-
du:

- "Selam Allah'ındır ya laîn..."
Sonra ona şöyle buyurdu:
- "Bir iş için geldiğini duydum;

nedir o iş?"
Şeytan şöyle anlattı:
- Benim buraya gelişim, kendi

arzumla olmadı. Mecburen geldim.
Resulullah (s.a.v.) Efendimiz

sordu:
- "Nedir o mecburiyet?" Şeytan

anlattı:
- İzzet sahibi Rabbın katından

bana bir melek geldi. Ve dedi ki:
- Allah-ü Teala sana emir veriy-

or: Muhammed'e gideceksin. Ama
düşük ve zelil bir halde. Tevazu ile.
Ona gideceksin ve ademoğullarını
nasıl kandırdığını anlatacaksın.
Onları nasıl al¬dattığını söyleye-
ceksin bir bir ona. Sonra o; sana ne
sorarsa doğrusunu di¬yeceksin.

Sonra... Allah-ü Teala buyurdu

ki:
- Söylediklerine bir yalan

katarsan, doğruyu söylemezsen...
seni kül ederim; rüzgar savurur..
Düşmanların önünde, seni rüsvay
ederim.

İşte... böyle; ya Muhammed, o
emir üzerine sana geldim.

Arzu ettiğini bana sor. Şayet
bana sorduklarına doğru cevap
vermezsem; düş¬manlarım benim-
le eğlenecek. Şu muhak¬kak ki,
düşmanlarımın eğlencesi olmaktan
daha zor bir şey yoktur.

* * *

Bundan sonra, Resüiullah (s.a.v.)
Efen¬dimiz şöyle sordu:

- "Madem ki, sözlerinde doğru
olacak¬sın. O halde bana anlat:
Halk arasında en çok sevmediğin
kimdir?"

Şeytan şu cevabı verdi:
- Sensin, ya Muhammed...

Allah'ın ya¬rattıkları arasında
senden daha çok sevme¬diğim
kimse yoktur. Sonra, senin gibi kim
olabilir ki? Resulullah (s.a.v.)
Efendimiz sordu:

- "Benden sonra, en çok kimlere
buğuzlusun ve sevmezsin?.." Şey-
tan anlattı:

- Müttaki bir gence ki... varlığını
Allah yoluna vermiştir.

Bundan sonra, sual cevap aşağı-
daki şe¬kilde devam etti.
Resülullah (s.a.v.) Efendimiz sordu;
şeytan anlattı:

- "Sonra kimi sevmezsin?"
- Kendisini sabırlı bildiğim,

şüpheli iş¬lerden sakınan alimi...
-"Sonra?.."
- Temizlik işinde... yıkadığı yer-

leri üç defa yıkamaya devam eden
kimseyi.

-"Sonra?.."
- Sabırlı olan bir fakiri ki; ihtiy-

acını hiç kimseye anlatmaz...
Halinden şikayet et¬mez.

- "Peki, bu fakirin sabırlı
olduğunu ne¬reden bilirsin?.."

Ya Muhammed, ihtiyacını kendi
gibi birine açmaz. Her kim ihtiy-
acını kendi gibi birine üç gün üst
üste anlatırsa, Allah onu

sabredenlerden yazmaz. Sabırlı
kimselerin işi buna benzemez.
Hasılı, onun sabrını; halinden,
tavrından ve şikayet etmeyişinden
anlarım.

- "Sonra kim?.."
- Şükreden zengin.
- "Peki, ama o zenginin şükreden

oldu¬ğunu nasıl anlarsın?.."
- Onu görürsem ki, aldığını helal

yol¬dan alıyor ve mahalline harcıy-
or. Bilirim ki:

O şükreden bir zengindir.
* * *
Resülullah (s.a.v.) Efendimiz bu

defa mevzuu değiştirdi ve ona
başka bir sual sor¬du:

- "Peki, ümmetim namaza
kalkınca, se¬nin halin nice olur?.."

- Ya Muhammed, beni bir sıtma
tutar. Titrerim.

- "Neden böyle olursun; ya
laîn?.."

- Çünkü bir kul, Allah için secde
edince bir derece yükselir.

- "Peki, ya oruç tuttukları zaman
nasıl olursun?.."

- O zaman da bağlanırım. Taa,
onlar iftar edinceye kadar.

- "Peki, ya hac yaptıkları zaman
nasıl olursun?.."

- O zaman da, çıldırırım.
- "Peki, ya Kuran okudukları

zaman nasıl olursun?.."
- O zaman da, eririm. Tıpkı

ateşte eri¬yen bir kurşun gibi erir-
im.

- "Peki, ya sadaka verdikleri
zaman ha¬lin nasıldır?.."

- Ha, işte... o zaman halim pek
yaman olur. Sanki sadaka veren, bir
testere alır eline ve beni ikiye böler.

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz
sebebini sordu:

- "Neden öyle testere ile ikiye
biçilirsin, ya Eba mürre?"

Bunun üzerine İblis:
- Onu da anlatayım...
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başladı:
- Çünkü sadakada dört güzellik

vardır. Şöyle ki:
1- Allah-ü Teala, sadaka verenin

malına ihsan eyler.
2- O sadaka, veren kimseyi

halkına sev¬dirir.
3- Allah-ü Teala, onun verdiği

sadakayı, cehennemle arasında bir
perde yapar.

4- Allah-ü Teala, belayı, sıkıntıyı
ve ah¬ları ondan defeder.

* * *
Bundan sonra, Resülullah (s.a.v.)

Efen¬dimiz ashabı hakkında ona
bazı sorular sor¬du:

- "Ebubekir için ne dersin?.."
İblis buna şu cevabı verdi:

- O bana, cahiliyet devrinde bile
itaat etmedi... İslam’a girdikten
sonra nasıl bana itaat eder?

- "Peki, Ömer b. Hattab için ne
der¬sin?.."

İblis buna da şu cevabı verdi:
- Allah'a yemin ederim ki, her

gördü¬ğüm yerde ondan kaçtım.
- "Peki Osman b. Affan için ne

dersin?.."
- Ondan utanırım... hem de çok...

Na¬sıl ki, Rahman'ın melekleri de
ondan uta¬nırlar. ..

- "Peki, Ali b. Ebutalib için ne
dersin..."İblis onun için de şöyle
dedi:

- Ah, onun elinden bir kurtul-
sam... O, kendi başına kalsa; ben de
kendi başıma kalsam... O, beni
bıraksa... ben de onu bıraksam...
Ben onu bırakırım; ama o beni
bırakmaz.

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz,
yukarıdaki soruları sorduktan ve
şeytanın verdiği ce¬vaplar da kıs-
men bittikten sonra, şöyle buyur-
du:

- "Ümmetime saadet ihsan eden;
seni de taa, belli bir vakte kadar
şaki kılan Al¬lah'a hamd olsun."

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz o
cümlesini duyan laîn İblis şöyle
dedi:

- Heyhat, heyhat... Ümmetin
saadeti nerede? Ben, o belli vakte
kadar diri kaldık¬ça, sen ümmetin
için nasıl ferah duyarsın?..

Ben, onların kan mecralarına
girerim. Etlerine karışırım. Ama
onlar, benim bu halimi göremez ve
bilemezler, beni yaratan ve baas
gününe kadar bana mühlet veren
Allah'a yemin ederim ki:

Onların tümünü azdırırım.
Cahillerini ve alimlerini... Ümmi-
lerini ve okumuşlarını... Facirlerini
ve abidlerini... Hasılı, bunların
hiçbiri elimden kurtulamaz.

Fakat... Allah'ın halis kullarını...
Evet, bunları azdıramam.

Bunun üzerine Resülullah (s.a.v.)
Efen¬dimiz sordu:

- "Sana göre ihlas sahibi olan
muhlis kullar kimlerdir?.."

Bu suale İblis şu cevabı verdi:
- Bilmez misin? ya Muhammed,

bir kimse ki, dirhemini ve dinarını
sever... O Allah için bir ihlasa sahip
değildir.

Bir kimseyi görürsem ki;
dirhemini ve dinarını sevmez;
övülmekten, medh edilmekten
hoşlanmaz... bilirim ki o: İhlas
sahi¬bidir... Hemen onu bırakır
kaçarım.

Bir kul, malı ve övülmeyi sevdiği
süre, kalbi de dünya arzularına
bağlı kaldığı müd¬det, o size vas-
fım yaptığım kimseler arasında
bana en çok itaat edendir.

Bilmez misin ki; mal sevgisi,
büyük gü¬nahların en büyüğüdür.

Bilmez misin ki; ya Muhammed,
baş ol¬ma sevgisi yine büyük
günahların en büyük¬leri arasın-
dadır.

İblis, anlatmaya devam etti:
- Ya Muhammed, bilmez misin?..

Be¬nim yetmiş bin tane çocuğum
var. Bunların her birini bir başka
yere tayin etmişimdir. Sonra... o her
çocuğumla birlikte yine yetmiş bin
tane şeytan vardır.

Onların bir kısmını ulemaya
gönderdim.

Bir kısmını gençlere yolladım.
Bir kısmını da, meşayiha saldım.
Bir kısmını da, ihtiyar kadınlara

musal¬lat ettim.
Gençlere gelince; aramızda

hiçbir anlaş¬mazlık yoldur. Onlarla
gayet iyi geçiniriz.

Çocuklara gelince... onlarla da,
bizim¬kiler istedikleri gibi birlikte
oynarlar.

Bizimkilerin bir kısmını da,
abidlerin ba¬şına dert ettim. Bir
kısmını da zahidlerin.

Onlar, bunların yanına girer;
halden ha¬le sokarlar. Bir tepeden
öbürüne... hep dolaştırıp dururlar.
Öyle bir hal alırlar ki; baş¬larlar,
sebeplerden herhangi birine sövm-
eye...

İşte... böylece, onlardan ihlası
alırım... Onlar, bu haller ile, yaptık-
ları ibadeti, ihlassız yaparlar
gayrı... Ama, bu hallerinin farkında
olamazlar.

İblis, bundan sonra, aldattığı bir
rahibin hikayesini anlatmaya geçti.
Ve şöyle dedi;

- Bilmez misin, ya Muhammed,
Rahip Barsisa; tam yetmiş yıl ihlas
ile Allah'a iba¬det etti.

Bu ibadetleri sonunda, ona öyle
bir hal ihsan edilmişti ki: Her dua
ettiği hasta, duası bereketi ile
şifayap oluyordu.

Onun peşine takıldım; hiç bırak-
ma¬dım... Zina etti. Katil oldu.
Sonunda da küf¬re girdi.

Bu o kimsedir ki; Allah-ü Teala
aziz kitabında, ona şöyle anlatır:

- "... Şeytanın hali gibidir ki; o
insana:

-Kafir ol...
Dedi. Vaktaki o kafir oldu; bu

defa ona şöyle dedi:
- Ben, senden uzağım... Ben

alemlerin
Rabbi olan Allah'tan korkarım."

(59/16).
İdriz Useinov I 

Emrah Useinov IV 
İştip Şubesi 
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Куранот користи неколку тер-
мини за „љубов“  со различни
облици на значење. Ако овие збо-
рови: „рафах, рахмет, вудда, хуб,
итн., се преведат како „љубов“
тогаш во Куранот често се појаву-
ва или во просек на секои 15 ајети
(стихови). Дури и зборот „хуб“
кој најчесто од сите се преведува
како љубов и се јавува доста често.
Тогаш е неоправдано да се говори
дека Исламот ја знае само голе-
мината Божја, а не и Неговата
љубов.

Различните зборови кои се
користат за да го објаснат
Куранското значење на љубов
генерално може да се поделат на
два дела: тие кои што се универ-
зална манифестација на боже-
ствената љубов и тие кои што се
однесуваат на специјалната
љубов сочувана за оние кои што
се праведници.

Божјата љубов кон нејзината
универзална манифестација во
Куранот се наоѓаат под терминот
„рафах“ и „рахмет“. Рафах може
да се преведе како сочувство,
сомилост или сожалување, доде-
ка рахмет обично се означува
како благодат, љубов, благослов
или милост.

За Божјиот рахмет Куранот
кажува дека ги опфаќа сите
нешта:

– „а милоста Моја опфаќа сè;
ќе ја дадам на тие кои од гревови-
те ќе се чуваат и зекат ќе даваат, и
на тие кои во доказите Наши ќе
веруваат,(Куран;7, 156)

„Господару наш, Ти со мило-
ста и со знаењето опфаќаш сè;

затоа прости им на тие што Ти се
покајаа и кои го следат Твојот пат
и сочувај ги од страдањето во
Огнот!(Куран; 40/7)

Овие стихови откриваат дека
додека божествената  казна е чин
на Божјата волја насочена кон
некоја  цел, љубовта  или рахме-
тот  е, како што се вели, неговата
природа, Неговиот нормален
став кон луѓето и други суште-
ства. Така се вели во 6 поглавје,
стих 12,  дека Бог “Тој Себеси си
пропишал да биде милостив.”.
Би можело да се вклучи во тоа
кон “сите нешта” кои се под пре-
гратка на Божјиот рахмет  дури и
оние луѓе кои се казнети, така
што дури и божествена казна
може да се каже дека е продолже-
ние на некој начин од рахметот.
Преку казни и маки сфаќаме дека
ние сме ги преминале природни-
те граници на нашето постоење.

За луѓето, Божјиот рахмет и
рафах се манифестираат, на при-
мер, во Неговото  обилно просту-
вање и во создавањето на среди-
ната во која луѓето живеат,
животната средина, која можат
да ја користат со голема придо-
бивка за нив (22:65; 30:50 и слич-
но). Тие особини исто така се
манифестираат  во откривенијата
(објавите) испратени од Бог преку
Неговиот гласник (2:154; 11:17;
11:53), Преку овие  Божествени
насоки, доаѓаме до тоа да го
запознаеме Бог, Доаѓањето на
пратеникот Мухамед (мир над
него), е особена манифестација на
Божјиот  рахмет  и рафах (57:9;
6:155). Тој дошол  како „рахметун-

лил-алемин“ (милост за сите све-
тови - благодат на сите луѓе)  и
објавата која тој ја донесе е рахмет
за сите оние кои веруваат.(10:57;
17:82 сл.)

Конкретни манифестации на
рахмет и рафах доведува до две
често повторувани имиња или
атрибути на Бог: Рахман и Рахим.
Двете имиња се интензивни
форми добиени од рахма, озна-
чувајќи го “Најмилостивиот или
Сочувствителниот”, но се чини
дека постои разлика во некои
облици на значењето. Рахим ја
нагласува божествената љубов
како таа реагира на делата на
човекот кога тие ќе се  случат или
неговите потреби откако тие се
појавиле, на пример, трпението
од Бога и прошката која му се
дава на човекот откако тој сторил
големи гревови или подобро
кажано Неговиот (божјиот) одго-
вор на молитвата на еден човек
кој страда. Името Рахман, од
друга страна, истакнува љубов и
благодат што извира од Бог, неза-
висно од она што човек го прави,
како што е Божјата љубов и бла-
годат што се манифестира во
Неговото создавање на човекот
или испраќање на пратеник на
човештвото или во Неговото упа-
тување  на некои од луѓето  на
вистинскиот пат, и  во било кој од
овие Божји дела каде  човечките
суштества не играат  никаква
улога.

Асип Асанов IV 
Проширена Паралелка - Штип

Божјата љубов 
во Исламот 
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Изразот  Вера- во арапскиот
јазик е ед - дин, израз според ети-
молошкото значење на зборот
означува пат, правец, традиција,
веродстоинство, пресуда итн.
Зборот ед-дин во Куранот го
наоѓаме во многу места  со раз-
лични значења, каде во многу
Курански ајети ни се појавува со
различни значења: 

- обожавање, искрена
почит која потекнува од длабоко
убедување и целосно поклонува-
ње кон Створителот, возвише-
ниот Аллах во Куранот вели: „Кој
има  подобра вера  од оној кој
искрено се покорил на Аллах
како доброчинител„,

- Ед-дин ни се појаваува во
Куранот како верување и закон
врз основа  на што луѓето треба да
се однесуваат во нивното секојдне-
вие. Восвишениот Аллах во овој
контекст кажува: „Тој ви одреди
на вас вера која вера му беше
одредена и на Нух„,

- Ед-дин како награда и
пресметка што ќе ги доживее
човекот во идниот свет.
Восвишеноит Аллах вели:
„Владетел на судноит ден„, 

- Ед-дин патот и правецот
според кои треба да се ориенти-
раат луѓето. Восвишениот Аллах
вели: „вие ја  имате вашата  вера
но јас ја имам мојата вера„.

Имајќи го предвид етимолош-
кото значење на зборот ед-дин
како и неговото значење во
Куранот можеме да дојдеме  во
заклучок и дефиниција за верата:

- Верата е запознавање на
единственото натприродно битие
кое надвладува над се во извон-
редна форма надгледувајќи го
човекот и неговото дејствување.

- Истовремено верата е
закон и јасен животен пат што го
определува најусовршениот
начин на мислеље и делување за
да се постигне потполно покору-
вање и искрено обврзување  на

човекот со неговиот створител.

Значи, верата е усовршен
систем и закон објавен од возви-
шеноит Аллах преку кој на точен
начин се определуваат односите
на човекот спрема возвишениот
Аллах, кон себеси и светот, кој го
опкружува, учејќи го него да најде
одговор на прашањата преку кои
прашања се достигнува среќата и
радоста во овој и другиот свет, на
пример кој е човекот, од каде
дојде, која е целта на неговото
створење, како да живее и што
после животот, итн.. Од горенаве-
деното се подразбира дека верата
не е само верување и обврзување
на човекот со возвишениоит
Аллах, туку и начин на живеење,
точно практикување и однесување
врз база на диспозициите и
обврските предвидени од верата
од секој аспект. 

Бусејра Идризи   III – Б
Женска Паралелка - Скопје

ВЕРАТА – ЗНАЧЕЊЕТО И
НЕЈЗИНАТА ДЕФИНИЦИЈА
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• Клучот на намазот е чистотата. 
• Клучот на хаџџот е ихрамот. 
• Клучот на доброчинството е искреноста.
• Клучот на Џеннетот е тевхидот.
• Клучот на знаењето е убавото прашање.
• Клучот на победата е работата и стрпението.
• Клучот на зголемувањето на благодетите е заблагодарноста. 
• Клучот на заштитата е љубовта и зикрот.
• Клучот на успехот е богобојазноста. 
• Клучот на упорноста е надежта и стравта. 
• Клучот на одговорот е довата.
• Клучот на енергијата на срцето е размислувањето за Кур'анот и понизното повикување на Аллах пред

зори.
• Клучот на снабдувачката е завземањето на придруженоста на истигфарот и богобојазноста. 
• Клучот на гордоста е покорноста кон Аллах. 
• Клучот на секое зло е љубовта спрема дуњалукот и долга надеж.

Рефет Асан  III
Проширена Паралелка - Штип

Кога на нас ќе ни дојде смртта?
Оваа вечер или утре – можно, а
можно и по недела дена или
месец, а можно да биде после
неколку месеци или години, но
смртта е вистина и никој од неа не
може да побегне. Аллах џелле
ше’нух во Кур’анот вели: “Секоја
личност ќе ја вкуси смртта.“ (Ел-
Енбија, 35)

Дали сум јас спремен за вечна-
та куќа? Дали е мојот Ислам,
мојата вера целосна? Што е тоа
што мене ми недостигнува? Во
што сум слаб? Ова го знае само
Аллах џелле ше’нух, а своите дела
ќе ги најдам во отворената
книга...Јас не знам дали книгата ќе
ја примам од левата или од десна-
та страна, оној ден кога ќе ми се
рече: “Читај ја Книгата твоја,
доста ти е денес тоа што ќе пола-

гаш своја сметка.“ (Ел-Исра, 14). 
Ако книгата моја биде предаде-

на од лева страна, тешко мене,
тогаш ќе бидам ставен в синџири,
окови и распламнет оган. Нека
Аллах џелле ше’нух ме собере со
вас и спаси од тоа.

А ако книгата моја биде преда-
дена од десна страна, мојот пре-
стој ќе биде Џеннет и ќе имам
состанок со нашиот Господар во
друштво на веровесниците,
искрените верници и шехидите,
во убави мирисни одгоии на
Џеннетот.

Па зошто да не се трудам и да
не се подготвам за Денот на пре-
сметката и наградата? А тоа што
знаеме, наше место ќе биде или со
жителите на Џеннетот или
Џехеннемот. Дали нас ни се наре-
дува посебен напор и труд?

Секако! Возвишениот Аллах вели:
“И со тоа што вас ви е потребно за
на пат, снабдете се. А најдобра
снабдувачка е богобојазноста.“
(Ел-Бекаре, 197).

Јас тврдам дека смртта нема да
го изостави никого и дека таа ќе
дојде во одредено време кое не
можеме ниту да го забрзаме ниту
да го успориме. Возвишениот
Аллах вели: “Ние одредуваме ден
кога кој од вас ќе умре и никој нас
не може да не спречи.“ (Ел-Вакја,
60). Стравувам од моментот кога
ќе ми дојде покорниот слуга, оној
кој ги раздвојува луѓето од живо-
тот, стравувам од своите гревови и
слабости. 

Сејнур Назифов IV 
Проширена Паралелка - Штип  

Клучевите на успехот 
според Ибну’л’Кајјим

Кога ќе умрам
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Го оставил своето куче да го
чува неговото новороденче,
додека тој заминал на лов во
шумата. Кога се вратил го видел
како кучето лае пред куќата а
целото било облеано со крв.
Веднаш помислил дека кучето го
изело на бебето. Му ја вперил
пушката кон него и го застрелал
и побрзал да влезе внатре во
куќата да види што преостанало
од бебето. Кога влегол видел волк

задавен и растргнат, целиот
преплавен со крв, додека
неговото бебе недопрено здраво
и живо. Замислете го ова чувство
на каење кое ќе го следи цел
живот!

Колку само души се
убиени, колку само бракови се
растурени, колку само
пријателства се раскинати –
поради што? Поради брзи
заклучоци, непроверување на

вистинитоста на информацијата,
лошите претпоставки,
неосновани сомненија.

Па мои браќа, немојте да
гледате само со очите, туку
гледајте и со разумот, и првин
запознајте ја вистината па после
брзајте со судење, оти во спро-
тивно ќе се каете.

Асип Асанов IV
Проширена Паралелка -

Штип

После итниот повик да изврши
операција на болен, хирургот ја
смени облеката и се подготви за
операција. Пред влезот на опера-
ционата сала го здогледа таткото
на болниот како шета наваму-
натаму низ ходникот. Виде дека е
лут и штом таткото го виде него
почна да му вика, да се дере и пре-
корува зошто доцни. “Зарем не
разбираш дека животот на мојот
син е во опасност? Зарем немаш
чувство на одговорност? Докторот
се насмевна и рече: „Се извинувам
но не бев во болницата, штом
добив повик веднаш дојдов,
смири се и дозволи ми да си ја
завршам својата работа и потпри
се на Аллах.“

-“Сакаш да се смирам? Колку
си бесчувствителен... ако животот
на твојот син беше во прашање
дали ти ќе се смиреше? Што ќе

правиш ако умре твојот син“
- Докторот се насмевна и рече:

„Ќе речам онака како што рекол
Аллах субханеху ве теала: „Ние
сме Аллахови и Нему ќе mу се
вратиме“. (Ел-Бекаре, 156).
Понатаму докторот продолжи:
“Брате мој докторот не може да го
продолжи животот ниту да го
скрати, Аллах е тој кој дава живот
и смрт, а наше е да се потрудие,
твојот син е во тешка состојба, а
ако нешто му се случи, кажи го
она што јас го проучив од ајетот.
Плаши се од Аллах, и оди во мес-
џид клањај и упати дова до Аллах
да ти го спаси синот.

Таткото одговори: „Лесно
ти е тебе, не си ти во прашање“

Докторот влезе во салата и
почна да оперира. После неколку
часа докторот излегол и му рекол
на човекот: „Му благодарам на

Аллах, операцијата успешно
помина, се извинувам, но јас
брзам, сестрата нека ти ги каже
другите детали.“

Таткото се обидуваше да
го праша докторот неколку пра-
шања, но тој брзаше и не одгова-
раше. После неколку минути
излезе сестрата па ја праша каков
е овој охол доктор што не сака да
одговара. Сестрата почна да
плаче и рече: „Синот на докторот
вчера умре, а тој за него го подго-
твуваше закопот, но ние го пови-
кавме па тој веднаш дојде, затоа
што немавме друг хирург освен
него и сега брзаше да стигне на
закопот на својот син. Тој ја забо-
рави неговата тага за да го спаси
твојот син. 

Сејнур Назифов IV
Проширена Паралелка - Штип 

Не брзај со заклучок!

Не суди им 
брзо на луѓето
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Навистина Аллах и мелеките
донесуваат салават на
Пејгамберот, о вие кои верувате и
вие донесете салават на него и
изразувајте му чест. (Ел Азхаб, 56).
Од Хусејн, радијаллаху анху, се
пренесува дека Пратеникот, сал-
лаллаху алејхи ве селлем, рекол:
Скржав е оној пред кој ме спомну-
ва а тој да не донесе салват на
мене.(Несаи). 

Се пренесува од Ебу Хурејре
,радијАллаху анху, дека
Аллаховиот Пратеник, саллалла-
ху алејхи ве селлем рекол: “Кој ќе
донесе на мене еден салават,
Аллах на него ќе донесе десет.
(Муслим). Од Енес ибн Малик,
радијаллаху анху, се пренесува
дека Аллаховиот Пратеник, сал-
лаллаху алејхи ве селлем рекол:
“Кој на мене ќе донесе еден сала-
ват, Аллах на него ќе донесе десет
салавати, ќе му избрише десет
лоши дела и ќе го водздигне (ќе го
покрене) за десет степени.
(Ахмед, Несаи).

Селамот во основа значи села-
мет (сигурност). Поздравување со
селам (селамун алејкум) „Мир и
спас нека биде со вас„ на некој
начин значи успокојување, нема
да ти нанесам зло или штета
бидејќи ти си во сигрност и
заштита. Нема дилема дека ова
значење е мошне важно и има
големо значење во зближување на
срцата. Селамот е поздрав од
Возвишениот Аллах, и пракса на
Аллаховиот Пратеник с.а.в.с.. Ибн
Омер р.а. рекол: "Кога ќе поздра-
виш, крени го гласот!" (Бухари)

Селамот (начинот на поздраву-
вање) не бил познат во преди-
сламскиот период, туку тоа е обе-
лежје на исламската вера. Кој е
најблизок до Семожниот Аллах?

Пратеникот а.с. рекол:
"Најзаслужен (најблизок) кај
Аллах е оној кој прв почнува со
поздрав меѓу луѓето." (Ебу Давуд,
Тирмизи, Ахмед). Па потруди се
да бидеш најблизок до Аллах, и
Тој ќе биде најблизок до тебе со
Неговата милост и награда!

За вредноста на селамот и
поздравувањето се наведува хади-
сот на Ебу Хурејре р.а дека
Аллаховиот Пратеник с.а.в.с.
рекол: „Нема да влезете во Џеннет
се додека не верувате, и нема да
верувате се додека не се сакате
меѓусебно, дали сакате да ве упа-
там на нешто, ако го правите ќе се
сакате меѓусебно: Ширете селам
меѓусебно!„ (Муслим). Бидејќи
селамот внесува љубов, а љубовта
е знак на верувањето - иманот, а
иманот е клуч на Џеннетот.

Ова се големи вредности кои
алудираат на душевните впечато-
ци, и на трагите во награда и
севаб. Нема сомнение дека кога
човекот ќе се насмевне и потоа се
поздрави, со тоа презентира и

манифестира љубов и почит, и
оттргнува грубост и суровост,
како што со тоа преминува на
понатамошен чекор во зближува-
ње, а тоа е ракување, а по ракува-
њето следи пригрлување т.е.
гушење, а потоа следи пријатен
разговор, па почестување и меѓу-
себно уважување. Оваа пракса
мошне експлицитно ја познавале
асхабите (првите генерации на
исламот). Се пренесува дека Омер
р.а. (Аллах нека е задоволен со
него) рекол: „Три нешта ја прочи-
стуваат (зголемуваат) твојата
љубов кон твојот брат: да го
поздравиш кога ќе го сретнеш, да
му остапиш место во седенка за да
седне и да го повикуваш со најса-
кани имиња кај него„. 

Како што констатиравме,
поздравувањето е слично како
насмевнувањето, не побарува од
нас голем труд и напор, ниту
пари, ниту замор, па ширете го
селамот.

Сејнур Назифов IV
Проширена Паралелка - Штип 

Салават и Селам
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