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EDITORIAL

Sot në botë është paraqitur një rrezik tejet i madh, që ka marrë hapa
maramendëse, si në shoqërinë jo islame po ashtu edhe në shoqërinë
islame, dhe ky rrezik është shkatërrimi i një shoqërie humane. Së pari
ky rrezik u paraqit tek ata të cilët nuk njihnin Zotin, nuk kishin udhë-
zime se si duhet të punonin në jetë, dhe veten e tyre ja kishin dorëzuar
fatit dhe kohës, ku dalëngadalë ndodhi shkatërrimi i saj si shoqëri,
ndërsa nëse i shohim sot të bashkuar atëherë duhet ta dimë se të tillë i
mban vetëm frika nga pushtetmbajtësit, e jo nga arsyeja se uniteti i
shoqërisë njrëzore ështe nga dëshira e All-llahut Fuqiplotë.
Fatkeqësisht ky shkatërrim i shoqërisë ka depërtuar edhe te musli-

manët. Ne jemi dëshmitarë më shumë se kushdo tjetër se nëpër
familjet e muslimanëve janë bërë përçarje, dashuria vëllazërore ka
humbur, frika ndaj All-llahut mungon, femra e ka humbur pozitën në
të cilën e kishte ngritur Krijuesi i saj, jemi dëshmitarë për sfidat të cilat
i kalon rinia jonë e dashur, shohim se si Perëndimi ka arritur disi ne
mesin e shoqërisë tonë ta largojë atë petk i cili na ka ruajtur dinjitetin
tonë shekuj me rradhë, dhe se si Perëndimi na ka bërë që ta ndjekim
verbërisht atë.
Duke i parë këto probleme në shoqërinë islame, nxënësit e medre-

sesë “Isa Beu” – Shkup, menduan se si të gjenin një rrugë për t’i për-
balluar dhe tejkaluar këto probleme, panë se me botimin e një reviste
në të cilën do të kontribuonin të gjithë nxënësit në mënyrë vullnetare
në parandalimin e këtyre defekteve apo viruseve që e kanë kapluar
shoqërinë islame.
Revista “Ikre” është revistë e shoqatës së nxënësve, e cila në vete

ngërthen shkrime të ndryshme. Në të prezantohen aktivitetet e nxënë-
sve të kësaj shkolle, ndjek aktualitetin në të cilin gjendemi, sfidat me të
cilat ballafaqohet rinia islame, sjell njohuri te ndryshme fetare dhe të
lemive të tjera, mëton ngritjen e vlerave morale, përmirësimin e
ahlakut si në shoqëri po ashtu edhe në familje etj..
Ky numër, pra numri 35 i revistës “Ikre” këtë rradhë më së shumti

rëndësi i ka kushtuar punëve dhe aktiviteteve të cilat i ka organizuar
shoqata e nxënësve për të shënuar këtë vit jubilar. Mos të harrojmë të
potencojmë se ky vit ka qenë një vit tejet i rëndësishëm i vet medrese-
së si shkollë e mesme islame, poashtu ka qenë vit i rëndësishëm për
nxënësit e kësaj shkolle, vit i rëndësishëm për Bashkësinë Fetare
Islame të RM-së, si dhe për mbarë muslimanët në përgjithësi. Brenda
kësaj periudhe nga kjo shkollë kanë dalë një numër i madh nxënësish
të cilët japin kontribut të madh si në vend po ashtu edhe jashtë tij, japin
kontribut në mbrojtjen e vlerave fetare po ashtu edhe atyre kombëta-
re. Nxënësit e kësaj vatre arsimore kanë shprehur gatshmëri që t’i
ndihmojnë këtij populli nga drejtime të ndryshme, gjë të cilën e kanë
dëshmuar, duke u kyçur nëpër punët kyçe te popullit tonë, si udhëhe-
qës fetar pra udhëheqës shpirtëror, po ashtu edhe nëpër vende kyçe si
administrata dhe sektorë të ndryshme shtetërore, vetëm e vetëm që ne
të arrijmë një zhvillim më të mirë njerëzor.
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Shkolla e Mesme Islame
“Medreseja Isa Beu” është
shkollë e orientuar profe-

sionale dhe bën pjesë në rangun e
shkollave të mesme.
“Medreseja Isa Beu” vazhdon tra-

ditën e medresesë se dikurshme me
të njëjtin emër, e themeluar në
shekullin XV, me ardhjen e
Osmanlinjve në këto troje. Ajo mban
emrin e themeluesit të saj Isa Beut, i
cili ka qenë i biri i Is’hak Beut
Medreseja që nga themelimi e

deri më sot ka pushuar së punuari
disa herë, për shkak se objekti i

Medresesë është shkatërruar nga
luftërat dhe fatkeqësitë e tjera. Për
herë të parë ka pushuar më 1689, kur
gjenerali austriak, Pikolomini me
ushtrinë e tij, e dogji Shkupin.
Për një periudhë të gjatë kjo vatër

edukativo arsimore nuk punoi. Me
iniciativën e prijësve fetarë dhe inte-
lektualëve të atëhershëm, më 1932 u
rindërtua, po në tokën e Gazi Isa
Beut afër xhamisë së tij të bukur
është ngritur ndërtesa moderne e
medresesë e quajtur me po të njëjtin
emër, kështu që në vitin 1936 u
krijuan kushte për të filluar me punë

të rregullt, do të vazhdon të punon
deri më vitin 1941.
Medreseja e Isa beut gjatë kësaj

periudhe, përveç që bënte përga-
titjen e kuadrit në aspekt profesio-
nal, ajo në prioritet kishte edhe rraf-
shin kombëtar duke ju kundërvu
edhe planit serbo-sllav që përmes
kinse reformave agrare të privonte
myslimanët nga e drejta pronësore
dhe njëkohësisht ti detyronte ata të
shpërngulen për në Turqi. Në këtë
rrafsh, medreseja Isa beut mbrojti
idenë dhe parimin se muslimanët e
këtyre trojeve janë të fuqishëm në

fenë dhe kombin e tyre vetëm në
vendin e tyre. Këtë më së mirë e vër-
teton vetë fakti se 1941 nxënësit e
medresesë Isa Beu, në krye me peda-
gogun e tyre Bedri Hamidin, të
veshur me uniform kombëtare orga-
nizuan një protestë në Shkup, në
përkrahje të Shqipërisë së madhe.
Gjithashtu ishte sfidues i përbetuar i
Medresesë së Aleksandërit të madh
e cila prodhonte kuadro jo në dobi të
islamit dhe muslimanëve, por në
dëm të tyre, nga vetë fakti se në atë
Medrese nuk kishte asnjë
mësimdhënës musliman, qoftë edhe
në lëndët fetare.

MEDRESEJA
BASHKËKOHORE E “ISA
BEUT” (GJATË SISTEMIT

MONIST)
Pas përfundimit të Luftës së Dytë

botërore dhe, instalimit të sistemit
monist në trojet mbarëshqiptare ku
jetonin myslimanët në Ballkan, në
njërën anë dhe, në anën tjetër mos
funksionimi i asnjë medreseje në
këto troje, vështirësoi frymëmarrjen
e islamit dhe të myslimanëve në ven-
din tonë. Andaj, për tu liruar nga kjo
frymëmarrje e rënduar dhe për të
ruajtur kontinuitetin e vlerave isla-
me, Bashkësia Islame në fund të vite-
ve të shtatëdhjeta dhe fillim të viteve
tetëdhjeta me ndihmën e dashamirë-
sve të shumtë të mësim besimit
islam në këto troje, duke parë si
nevojë imanente dhe si rrugëdalje të
vetme, nisi iniciativën për rithemeli-
min e Medresesë Isa Beu. Themelimi
i medresesë Isa Beu ka ndodhur në
kushte dhe rrethana të vështira poli-
tike, shoqërore dhe ekonomike,
ngase në këtë periudhë dominonte
sistemi i egër totalitar komunist.
Mirëpo, pas vitit 1981 gjendja e
muslimanëve e veçanërisht shqip-
tarëve u vështirësua edhe më, ngase
sistemi brutal komunist filloi një
politikë barbare ndaj institucioneve
fetare nën pretekstin se po e ndiqnin

nacionalizmin, irredentizmin shqip-
tarë dhe fundamentalizmin islam
kudo që ata jetonin. Marrë parasysh
këto rrethana të vështira iniciativa
për themelimin e kësaj vatre eduka-
tivo arsimore hasi në peripeci të
shumta të natyrave të ndryshme,
por falë Allahut xh.sh., vullnetit dhe
këmbëngulësisë së besimtarëve isla-
me në këto troje, iniciativa u kurorë-
zua me sukses në vitin 1984, ku dhe
u hapën dyer e kësaj shkolle për gje-
neratën e parë.
Edhe pse në fillim qëllimi i hapjes

së kësaj vatre edukativo arsimore
ishte përgatitja kadrovike për
nevojat e BI në RM, me punën e saj
kjo medrese dëshmoi për rezultatet e
suksesshme, dhe shumë shpejt u
paraqit nevoja që kjo qendër e arsi-
mimit islam të jetë qendër e arsimi-
mit islam ballkanik. Kështu që
Medreseja Isa Beut, duke hapur
dyert për arsimim edhe për nxënës
nga vendet tjera Ballkanike si,
Shqipëria, Kosova, Bullgaria, Mali i
Zi, Sanxhaku, Presheva dhe nga dia-
spora, edhe praktikisht dëshmoi për
vlerat dhe kualitetin e saj.

MEDRESEJA ISA
BEUT NË SISTEMIN
POSTKOMUNIST.

Pa dyshim semedreseja Isa Beu ka
qenë dhe, edhe më tutje ngelë shkol-
la e traditës së shkëlqyeshme, kulti-
vuese e mirëfilltë vlerave fetare,
morale dhe shkencore, duke ndjekur
rrugën e metodologjinë shkencore
islame, ka arritur suksese të pa
mohueshme në vetëdijesimin dhe
afirmimin e muslimanëve në këto
treva.Ajo është bartëse dhe garancë e
mësimeve të shëndosha islame duke
mbrojtur bijt dhe bijat e saja nga
devijimet sektare dhe ngjyrave të
tjera që rëndë e dëmtojnë islamin dhe
muslimanët. Angazhimi i medresesë
në përgatitjen e kuadrove fetarë dhe
thirrësve të islamit është aq i madh sa
që sot mbi 80 për qind të xhamive në

vendin tonë dhe jashtë saj e kryejnë
detyrën e imamit, mësimdhënësit
fetarë apo janë të angazhuar në insti-
tucionet e B.F.I, po ashtu edhe në
institucionet shtetërore nga admini-
strata e deri në korin diplomatik janë
të kyqur ish nxënës të medresesë.
Prandaj investimin që ka bë populla-
ta në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
këtij institucioni është duke iu kthyer
në mënyrën më të mirë.

AKTIVITET E MEDRESESË

Gjatë këtyre tri decenieve medre-
seja me nxënësit vazhdimisht ka shë-
nuar aktivitete të nduarnduarta nga
sfera të ndryshme, duke filluar nga
ajo fetare, shkencore, letrare, sporti-
ve etj. Disa herë ishin jo vetëm pjesë-
marrës në garat të ndryshme si vend
ashtu edhe jashtë, por shumë herë
kishin arritur edhe suksese të shkël-
qyera, siç janë garat Kur’anore
Ballkanike në Shqipëri-, garat kur’a-
nore me karakter Evropian në
Zagreb dhe ato botërore në Dubai,
Meke etj. Gjithashtu ishin pjesë-
marrja në garat ndërkombëtare të
organizuara nga Akademia e gjuhës
Arabe në Turqi, që ishin organizuar
në tri disiplina, Oratori Poezi dhe
Ilahi, ku Medreseja Isa Beu mori
vendin e parë në lëmin e poezisë.
Në anën tjetër, aktivitetet e nxënë-

sve të Medresesë përveç prezencës
së tyre nëpër xhemate gjatë muajit të
Ramazanit, ata vazhdimisht gjende-
shin në mesin e tyre edhe përmes
rasteve tjera. Në këtë sferë, nxënësit
përmes korit të Medresesë shpe-
shherë ishin shfaqur edhe nëpër xhe-
mate por edhe nëpër mediumet
publike, e veçanërisht gjatë eveni-
menteve të llojllojshme të organi-
zuar nga Medreseja dhe BFI.
Gjithashtu në opinion mbahenmend
edhe organizime të mbrëmjeve letra-
re dhe dramaturgjisë siç është rasti i
dramës “Ezani i Bilalit”. Krahas
edhe shumë obligimeve tjera fetare,
shkencore e kombëtare, nxënësit

Historiku i shkurtë
mbi medresenë
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ishin aktiv edhe në sferën e huma-
nizmit, ngase tradicionalisht ishin
pjesëmarrës në ditën ndërkombëtare
të dhurimit të gjakut. Sa i përket
organizimeve interne në Medrese,
siç janë: Organizimi i kuizit të dituri-
së nga ana e shoqatës së nxënësve,
mbrëmje kur’nore, letrare, gazmore,
aktiviteteve sportive si në futboll,
tenis, etj, këto aktivitete janë të
shumta.

ZGJERIMI FIZIK
I MEDRESESË ISA BEU.

BFI duke qenë e vetëdijshme se
shoqëria islame do të ishte e mangët
në cilësi dhe organizim pa arsimimin
e femrës, vendosi që edhe kësaj sfere
ti qaset me shumë përkushtim. Pra të
vetëdijshëm se vetëm një femër e
edukuar në frymën Islame do të jetë

e gatshme t’u përgjigjet sfidave të
kohës, Bashkësia Fetare Islame filloi
që edhe praktikisht të shtrijë veprim-
tarinë e saj në këtë sferë, me hapjen e
paraleleve për vajza.
Edukimi i femrës muslimane zë

një vend të rëndësishëm në
Medresenë Isa Beu. Me kalimin e
kohës dhe me krijimin e kushteve
Bashkësia Fetare Islame e zgjeron
rrjetin e shkollimit të Medresesë me
hapjen e paraleleve të shtrira.
Kështu që me fillimin e vitit shkol-
lorë 2004/05 fillon me punën e saj
paralelja e shtrirë e vajzave në
Tetovë. Në vitin shkollorë 2006/07
fillon me punë paralelja e shtrirë e
vajzave në Shkup. Në vitin shkollor
2008/09 fillon me punë paralelja
shtrirë e vajzave në Gostivar. Vlen
të theksohet se pikërisht në
momentet kur pushteti mendonte

se po e pastron Maqedoninë lindo-
re nga gjurmët e islamit, pikërisht
në këtë kohë BFI arriti që në Shtip
të hapë degën e medresesë Isa Beu,
si qendër edukativo arsimore isla-
me, që filloi me punë në vitin
shkollor 2005/2006, e cila bëri që
islami të ringjallet edhe në këto
troje të Maqedonisë lindore.
Ky është një hap i madh për

Bashkësinë Fetare Islame në
Republikën e Maqedonisë sepse
krahas mashkullit, ajo me edukatë
islame dhe me mësim-besim fetarë
do ta edukojë edhe femrën si një
bashkudhëtare e rëndësishme e
njerëzimit në jetë. Duke marrë
parasysh rolin e saj në familje ku
apriori fillon të zbatohet edukata
për brezin e ri, këto paralele do të
japin një kontribut tejet të rëndësi-
shëm.

Me rastin e 30-vjetorit të
rifunksionimit të SHMI
“Medreseja Isa Beu”, “Hëna
e Re” zhvilloi një intervistë
ekskluzive me drejtorin e saj,
H. Ibrahim ef. Idrizi, me të
cilin biseduam rreth sfidave
me të cilat po përballet kjo
vatër e arsimit fetar, rreth
raporteve institucionale
shtet-BFI, rreth problemeve
të myslimanëve të vendit, si
dhe për dukuri e fenomene
me të cilat po ndeshemi si
myslimanë, por edhe si
qytetarë të këtij vendi

Z. Drejtor, plot 30 vjet funksio-
nim të pandërprerë të SHMI
Medreseja Isa Beu! Plot 30 vjet akti-
vitete vetëfinancuese arsimore! Kujt
mund t’ia dedikojmë këtë sukses?
Meritë e kujt është kjo vatër e arsi-
mit islam, çfarë mund të flasim në
përgjithësi?
Bismilahi-Rrhmani-Rrahim!

Medreseja ,,Isa Beu” është themeluar
nga vullneti i papërkulur i këtĳ
populli dhe ky fakt është
domethënës edhe për ecurinë e insti-
tucionit. Para 30 viteve, pra në vitin
1984, nismëtarët e iniciativës qenë të

mbështetur në dëshirën e flaktë të
tyre dhe të myslimanëve të këtĳ nën-
qielli për të pasur një medrese, ku do
të shkolloheshin dhe arsimoheshin
gjeneratat e ardhshme të myslimanë-
ve të vendit dhe më gjerë. Pikërisht
ky vullnet i këtyre myslimanëve të
devotshëm u bë faktor kyç i rinisjes
me punë të kësaj vatre arsimore feta-
re shumëshekullore.
Populli ynë çdoherë u ka prirë

vizioneve të mëdha që lënë shenja në
historinë e tĳ. Kështu edhe
Medreseja ishte një përsiatje e kah-
motshme popullore që duhej jetë-

suar. Në këtë kontekst do të themi se
populli çdoherë ka të drejtë. Kërkesat
e tĳ janë çdoherë legjitime, të reali-
zueshme dhe progresive. Është
domëthënës fakti se kush u prin dhe
kush duhet t’u prĳë këtyre kërkesa-
ve. Kjo është domethënëse edhe sot,
e do të jetë edhe në të ardhmen. Pse?
Sepse, nga ajo varet realizimi i qëlli-
mit. Në këtë bisedë bëjmë �alë për
kërkesa dhe vizione qëllimmira,
sepse ato dĳnë të jenë edhe jo të këtil-
la dhe që i shërbejnë vetëm një paki-
ce ose vetëm disave. Kështu, pasi kjo
kërkesë ishte e pastër dhe plotësisht
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në Kala, flet qartë se ajo i shkel prem-
timet e veta dhe se nuk dëshiron
funksionimin e saj në këto përmasa
dhe me këto institucione që ekzi-
stojnë. Nga posti i Drejtorit të
Medresesë Isa Beu, në këtë përvjetor
jubilar, u bëj apel krerëve të tillë që të
heqin dorë nga kjo platformë sata-
nike, sepse ajo vetëm mund t’ju
kushtojë një ditë, sepse çdo e drejtë e
parealizuar akumulon mllef dhe
padurim ndaj uzurpuesit dhe një
ditë populli, i gjetur pa zgjidhje,
mund të kërkojë ta zgjidhë çështjen
në mënyrën e vet, ndërsa dihet se ato
mënyra dhe forma janë të papëlqysh-
me në sistemet demokratike.
Të gjithë e dĳnë se BFI-ja edhe

Medreseja me punën e tyre e kanë
mbajtur nën kontroll popullatën nga
devĳimet ekstreme dhe radikale isla-
me. Por, ajo kurrën e kurrës nuk
është shpërblyer për misionin e saj
qytetërues dhe njerëzor. Shpresoj dhe
besoj se në të ardhmen do të ndodhë
një vetëdĳësim i klasës politike dhe
ne do të kemi një situatë të respektit
të ndërsjellë si komunitet islam dhe
se do të kemi përkrahjen e institucio-
neve të shtetit nga shumë anë.

Sa i kushton brenda një dite
Medresesë një nxënës? Cilat janë
shpenzimet ditore të kësaj vatre për
një medresant?
Medreseja Isa Beu, brenda një

dite, kalkulon harxhime në vlerë prej
2140 euro, edhe pse ato harxhime
janë realisht më të mëdha. Kjo për
arsye se ne shmangim ndoshta edhe
shumë harxhime të nevojshme për të
cilat ka nevojë funksionimi i mirëfil-
ltë i Medresesë. Por, duke marrë
parasysh gjendjen ekonomike në
vend, edhe të vetë nxënësve, mun-
dohemi që çdo harxhim ta bëjmë
vetëm aty ku duhet dhe ku e lyp
nevoja e patjetërsueshme. Harxhimet
ditore përbëjnë pjesën më prekëse të
buxhetit të saj. Ato fillojnë nga
mirëmbajtja ditore e objektit me gjë-
rat elementare si rryma, ushqimi, uji,

pastrimi, zhvillimi i vetë procesit
arsimor-edukativ, e deri te mirëmbaj-
ta dhe renovimi i objekteve në tërësi,
duke përfshirë pra, edhe degët e saj
të shtrira në tërë territorin e R.
Maqedonisë. Një pjesë e madhe e
harxhimeve i dedikohen edhe mere-
metimit dhe renovimit të tërësishëm
të objekteve. Objekti i Medresesë në
Qendër, i ndërtuar në vitin 1984,
gjithsesi se ka nevojë për një renovim
të tërësishëm. Këtë e kemi filluar në
bashkëpunim më BFI-në dhe viteve
të fundit jemi duke realizuar të arri-
tura të mëdha në drejtim të ndryshi-
mit të pamjes së Medresesë dhe

objekteve ndihmëse të saj. Falë dona-
torëve (ndonëse me donacione sim-
bolike), deri diku ia kemi arritur ta
përmirësojmë kualitetin dhe ta ngri-
sim standardin e këtĳ institucioni.
Procesi edukativo-arsimor është
ngushtë i lidhur me kushtet në të
cilat zbatohet. Ne më tepër se
pesëdhjetë për qind të projekteve
tona programore nuk mund t’i reali-
zojmë. Zhvillimi i hovshëm tekno-
logjik të detyron patjetër që ato të
arritura t’i implementosh në vetë
procesin edukativo-arsimor.
Kompjuterizimi dhe mjetet adekuate
didaktike janë nevojë e kohës.
Digjitalizimi gjatë prezentimit të
përmbajtjeve mësimore nga profe-
sorët është më se i nevojshëm. P.sh:
nëse do të kishimmundësi teknike të
matnim lëvizjen e zërit gjatë leximit
të Kuranit te çdo nxënës, dhe më
pastaj të arkivonim në dosje secilin
prej tyre përmes teknikës informati-
ve, në mënyrë të saktë do të shihnim
ecurinë e përparimit të tĳ. Po ashtu,
është shumë mirë që edhe çdo të
shprehur të nxënësve për një kohë ta
kemi në formë të incizuar dhe atë jo
vetëm për prezantimet e besimit, iba-
detit, që është shumë e rëndësishme,
por edhe të ligjërimit mbi mësimin e
marrë. Kështu, ata do të kenë rastin
të shohin se si vetë kultivohen në
ligjërues të mirë. Dhashtë Zoti këto
që përmenda, nëse do të kemi mjete

progresive, pa asnjë mëdyshje deshi
Zoti që të jetësohet në momentin e
duhur. Këtu duhet përmendur edhe
Kryetarin aktual të BFI-së,
H.Sulejman Rexhepin, i cili në atë
kohë ishte një ndër promotorët e
Këshillit inicues për themelimin e
këtĳ institucioni edukativ-arsimor, i
cili do të ketë një peshë historike në
ngritjen arsimore institucionale të
Islamit në këto troje. Kështu, nëse
mendoni dhe e bindni veten se
populli ka çdoherë të drejtë, do të
jeni në rrugën e realizimit të aspirata-
ve të tĳ, pa mëdyshje. Zaten, histo-
rikisht ka ndodhur vetëm ajo që
populli ka dashur. Nëse ka qenë
ndryshe, ato kërkesa, ato vizione,
janë shuar edhe pse dëmet
ndonjëherë kanë qenë të mëdha. Ky
institucion është i popullit dhe ai do
të qëndrojë deri sa të frymojë edhe
fryma e myslimanit të fundit në këto
troje. Kjo do të thotë se ajo punon për
ngritjen e kuadrit, që do t’u shërbejë
myslimanëve të vendit dhe më gjerë,
dhe ky është mesazhi që ndërlidhet
me jetëgjatësinë e saj. Emblema e

Medresesë Isa Beu është populli dhe
në brendi janë bĳtë e bĳat më të mirë
të tĳ.

Plotësisht keni të drejtë kur këtë
meritë ia adresoni ekskluzivisht
popullatës sonë myslimane! Po
kontributi i shtetit? Sa është ky
kontribut dhe cili do të duhej të
ishte realisht?
Në fillim jo që kemi menduar se

mund të na përmbajë shteti, por
kemi pasur edhe telashe të mëdha
për regjistrimin dhe marrjen e doku-
mentacionit gjegjës për funksioninin
e këtĳ institucioni arsimor. Keni
parasysh se është koha pas vitetve
80-të, kur “nacionalizmi dhe irre-
dentizmi” ishin etiketa të përditshme
për popullatën shqiptare. Më vonë
kemi një evoluim në qëndrimin e
shtetit për funksionimin e kësaj
çerdhjeje të arsimit të mesëm. Por,
logjika e veprimit të shteti mbeti e
njëjtë deri në ditët e sotme. Edhe
atëherë edhe sot, shteti nuk e ndih-
mon Medresenë Isa Beu, me pretek-
stin se veprimtaria fetare arsimore
është e drejtë e organizimit vullnetar

të qytetarëve, ose se shteti laik nuk e
financon organizimin e jetës fetare.
Por, kjo në praktikë nuk është ashtu!
Shteti në vazhdimësi ka gjetur meka-
nizma që ta ndihmojë Kishën
Ordodokse në veprimtarinë e saj,
edhe pse në aspektin formal edhe ajo
qëndron si bashkësitë tjera fetare në
R. Maqedonisë. Jemi dëshmitarë se
sa tokë i është falur e po i falet Kishës
Ortodokse (keni parasysh ndërtimin
e kishës së fundit në qendër të
Shkupit dhe moslejimin e ndërtimit
të Burmali-Xhamisë në vendin e saj,
edhe përkundër kërkesave, protesta-
ve të myslimanëve për këtë ndërtim).
Kjo flet haptazi për hilen që u bëhet
myslimanëve dhe BFI-së në RM. Jemi
dëshmitar se kreu i BFI-së, H.
Sulejman ef. Rexhepi, është në një
lu�ë të ashpër me të gjitha qeveritë
për shkak të uzurpimit të tokave të
BFI-së. Ky uzurpim një ditë mund të
vĳë në një shkallë ku popullata nuk
do të mund ta durojë një vjedhje, një
fyerje , një injorim të skajshëm që po
i bëhet pronës dhe subjektit të saj,
BFI-së. Nëse një e drejtë qytetare vlen
për një konfesion, ajo detyrimisht të
vlejë edhe për konfesionet e tjera,
pasi në të kundërtën kemi shkelje të
vetë Kushtetutës së RM-së. Këtu
kemi një padrejtësi ashiqare të pask-
rupullt dhe unë nuk e dĳ se kur do t’i
vĳë fundi.
Shteti, pra, nuk i ka ndihmuar

asnjëherë myslimanët në organizi-
met e tyre. Edhe nëse e ka thënë
diçka me �alë, të nesërmen i ka
bishtnuar asaj që e ka thënë një ditë
më parë. Mosdhënia e tokës për
ndërtimin e Rezidencës dhe
Qendrës Islame të Bashkësisë Islame8
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Medreseja “Isa Beu” është institucion i
popullit dhe ai do të qëndrojë deri sa të
frymojë edhe fryma e myslimanit të
fundit në këto troje.“

Medreseja Isa Beu, brenda një dite,
kalkulon harxhime në vlerë prej 2140
euro, edhe pse ato harxhime janë realisht
më të mëdha. Kjo për arsye se ne
shmangim ndoshta edhe shumë harxhime
të nevojshme për të cilat ka nevojë
funksionimi i mirëfilltë i Medresesë. Por,
duke marrë parasysh gjendjen ekonomike
në vend, edhe të vetë nxënësve,
mundohemi që çdo harxhim ta bëjmë
vetëm aty ku duhet dhe ku e lyp nevoja e
patjetërsueshme.

“



pamundësohet regjistrimi nëpër
fakultetet e ndryshme të universite-
teve tona shtetërore. Pse ky diskri-
minim institucional i shtetit?
Mesiguri se po. Kjo është një

padrejtësi që unë e kam alarmuar
edhe në mjetet e tjera të informimit
dhe në vetë Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës të R.Maqedonisë.
Nxënësve tanë u bëhet një e padrejtë
me pamundësimin e regjistrimit në
fakultetet shtetërore. Këtë problem
nuk mund ta zgjidhim ne si Medrese
“Isa Beu”. Kjo u mbetet politikanëve
tanë që na përfaqësojnë. Ligji nuk
është preciz në atë se shkollat private
nuk kanë të drejtë të regjistrohen në
fakultete publike. Këto rregulla i për-
pilon njësia për arsim të lartë dhe kjo
është vetëm për të pamundësuar
nxënësit e Medresesë që të garojnë
me dituritë e tyre në këto fakultete.
Mundësia duhet të jetë e të gjithëve.
Ministria le të përgatisë testime për
kualitet e jo vetëm t’i largojë apriori
nga mundësia e regjistrimit. Shumë
fakte flasin se nxënësit tanë janë më
të përgatitur se nxënësit e shumë
shkollave të tjera. Shumë prej tyre që
kanë kryer në universitete private,
gjatë ushtrimit të profesionit të tyre,
qo�ë edhe nëpër funksione publike,
janë shumë më të suksesshëm se ata
që kanë dalë nga institucionet shtetë-
rore. Kjo për arsyen e thjeshtë se, ne,
si Medrese, angazhohemi dhe garan-
tojmë për nxjerrjen e kuadrove të

suksesshme dhe të përgatitura për
çdo sfidë shoqërore. Thënë shkurt,
moslejimi i regjistrimit të medre-
santëve tanë nëpër fakultetet shtetë-
rore është një tendencë e qëllimtë me
prapavĳë shumë të errët politike…

A shihni këtu strategji politike
për t’i trembur të rinjtë tanë që të
ikin nga Medreseja për shkak të
perspektivës së tyre arsimore?!
Strategji për braktisje të arsimimit
islam!?
Arsyet janë më të thella se kjo që

thoni. Unë përgjigjen time për injori-
min e shtetit ndaj mbarë BFI-së e
dhashë më parë. Nuk do mend se ajo
e nënkupton edhe këtë segment, pra
zmbrapsjen e punës sëMedresesë Isa
Beu.Medreseja Isa Beu shihet si vatër
e rrezikshme me pa të drejtë. Ajo
kurrë nuk i ka shërbyer asnjë seg-
menti destabilizues. Ajo ka hapur
dyert për studentët e Universitetit të
Tetovës, kur nuk kishin kushte për
punë, është e vërtetë se ajo ka organi-
zuar, nën ombrellën e Bashkësisë
Islame, simpoziume mbarëkombëta-
re si ai ,,Shqiptarët e Maqedonisë”
dhe mja�manifestime e simpoziume
të tjera, por ajo asnjëherë nuk ka
punuar në dëm të këtĳ vendi. Ta
duash veten, nuk do të thotë se nuk
i do të tjerët. Përkundrazi, vetëm ai
që e do veten, mund t’i dojë edhe të
tjerët. Kjo mbrapshti duhet të elimi-
nohet. Kam bindje se ky problem me

të cilin ne ballafaqohemi si Bashkësi
Islame dhe si Medrese do të gjejë
edhe zgjidhjen e vet, sepse i Madhi
Zot është në anën tonë dhe të drejtës.

Me siguri që ju vjen keq juve, si
udhëheqës i Medresesë, por edhe si
profesor i nxënësve, tek vëreni se si,
herë pas here, del ndonjë nxënës që
devĳon nga sistemi arsimor i
Medresesë Isa Beu, që braktis filo-
zofinë arsimore dhe edukative të
këtĳ institucioni që konsiston në
përgatitjen e kuadrit të fortë teo-
logjik dhe me personalitet të pastër
kombëtar!
Ajo ka ndodhur dhe do të

ndodhë edhe në të ardhmen. Por, ato
janë raste të rralla dhe të papërfillsh-
me për mbarëvajten e punës së
Medresesë. Njëriu zaten është qenie
me prirje të ndryshme. Ndonjëri që
nuk mund të përballet me detyrat e
një lëmi, është mëmirë që të tërhiqet
dhe t’ia lëshojë vendin dikujt tjetër,
që ka prirje dhe afinitete për prani-
min dhe zhvillimin e arsimit fetar-
islam. Bile, është mirë për disa që
konstatojnë pamundësi te vetja të
dorëzohen dhe të mos e njollosin
detyrën që duhet ta marrin në jetë.
Profesioni i medresantit nuk ështe
thjesht profesion; ai së pari është një
mision, që i tejkalon mundësitë e
secilit për ta bartur. U mundova ta
elaboroj me herët! Nëse disiplina dhe
përkushtimi nuk bazohen në atë se je
në shërbim madhor të Krĳuesit dhe
krĳesave në formën më të shkëlqyer,
më së miri, vëlla, mos i hyr asaj
pune, se njollos edhe veten edhe
punën. Islami njeh vetëm rrugën
institucionale të veprimit, si të vet-
min sistem vlerash që e çon një
popull përpara. Rrugët tjera janë
rrugë të pasigurta dhe djallëzore dhe
ato mund t’u shërbejnë vetëm atyre
që nuk ia duan të mirën këtĳ
Ummeti. Besoj se këtë një ditë do ta
kuptojnë, por kam frikë se do të jetë
vonë, sepse koha po na shkel dhe
për këtë do të jepet llogari dhe

do t’i realizojmë në një të ardhme të
afërt. Unë kam dëshirë të madhe që
të arriturat në fushën e informatikës
t’i zbatojë i pari me një metodologji
adekuate në Medresenë tonë.
Arkivimi elektronik dhe baza e të
dhënave elektronike, janë nevojë e
kohës dhe ne nuk kemi si u shman-
gemi. Përkundrazi, Kurani i
shumëndritur këtë mirësi na e ka
dhënë neve me �alën e parë dhe,
është një fatkeqësi se si të tjerët me
armën që na është falur neve po për-
parojnë më shumë se ne, dhe ne jemi
të detyruar t’i zbatojmë praktikat e
tyre. Por nejse, kjo është një vetëkri-
tikë që të mbushemi me mend.

Disiplina dhe përkushtimi i sta-
fit të arsimtarëve përgjatë këtyre tri
dekadave kanë qenë dy pikat më të
forta të këtĳ institucion arsimor.
Keni nxjerrë nxënës të cilët sot e
përjetë do të na bëjnë krenarë. Në
fakt, ky sukses është vetëm një
vazhdimësi e traditës së kësaj vatre
shekullore. Edhe në të kaluarën kjo
Medrese ka nxjerrë kapacitete inte-
lektuale, fetare e kombëtare!
Me siguri, disiplina dhe përkush-

timi janë arma e vetme që mundë-
sojnë suksesin. Kjo është klauzolë e
përgjithshme për të gjithë që i rreken
një pune me rëndësi të veçantë. E
veçanta e fesë islame është pikërisht
disiplina dhe përkushtimi. Kjo nuk

vjen nëse nuk ke bindjen se ajo që e
bën është më e mira prej gjithë të
mirave që të përkasin. Ne që jemi të
inkuadruar në procesin arsimor
islam e dĳmë mirë se mbajmë një
ngarkesë të dyfisht. Ne e përgatisim
njeriun jo vetëm që të jetë i a�ë të
jetojë një jetë të begatë e me nder
sipas rregullave të fesë islame, por ne
e përgatisim atë edhe për jetën e
përjetshme, ku e presin të mirat e
këtĳ zbatimi tokësor. Kjo nuk mund
të imagjinohet dhe realizohet pa
përkushtim e disiplinë. Nëse nuk
kemi bindjen e plotë te Krĳuesi i
Gjithëfuqishëm, nëse nuk jemi të
plotë me mrekullinë e veprave të
Muhamedit (a. s.), ne praktikisht nuk
jemi myslimanë, e jo më zbatues të

disiplinës dhe përkushtimit adekuat.
Besoj se rezultati ynë i përshkruhet
një përkushtimi të kuadrit për këtë
gjë. Gjithashtu shpresoj që kjo stër-
vitje të jetë e nivelit edhe më të lartë
në të ardhmen. Nxënësit shohin te ne
së pari përkushtimin dhe disiplinën
islame. Nëse kjo i mungon arsimtarit,
ai nuk do të ketë sukses edhe nëse
mundohet përmes gojës t’ia thotë
nxënësit të gjitha dituritë e botës për
një çështje. Në mja� lëndë mësimore
e kemi patjetër t’i përsërisim vepri-
met e më të dashurit të njerëzimit
dhe të pasuesve të parë të tĳ. Hulefai
Rashidinët jo rastësisht janë mburrja
e Islamit. Sepse, ata panë dhe morën
disiplinën dhe përkushtimin prej
vetë Muhamedit (a. s.). Kjo analogji
duhet të ndodhë edhe mes neve dhe
nxënësve tanë. Kur jemi këtu, më
duhet patjetër të them se disa njerëz i
mundon një formalizëm dhe një imi-
tim që nuk duhet të jetë prezent në
mesin tonë. Ne nuk e kemi kryer
obligimin ndaj Krĳuesit tonë nëse
vetëm i themi gjërat dhe nuk i bëjmë
ose nuk jemi plotësisht të bindur se
vërtetësia e veprimit të tyre është e
patjetërsueshme, të themi, si ushqimi
pa të cilin nuk mund të jetojmë. Nëse
stafi arsimdashës kështu do ta shohë
pozitën e mësimdhënësit, atëherë do
të jemi të realizuar tërësisht. Një
numër i madh i arsimtarëve, jo të
gjithë, janë njerëz të devotshëm dhe e
kryejnë punën me nder dhe falë
atyre kemi arritur suksese me nxënë-
sit tanë. Kjo shihet nga rezultatet në
vetë shkollën tonë, por siç thatë edhe
ju, kjo shihet gjatë studimit në fakul-
tetet e ndryshme brenda dhe jashtë
vendit. Ne vërtet jemi krenarë për
kuadrin tonë i cili së pari na përfaqë-
son denjësisht në të gjitha xhamitë e
R.M.-së, pastaj atë e gjejmë si bartës
dhe ushtrues detyre në shumë funk-
sione e punë të rëndësishme jashtë
profesionit tonë.

A bashkëndjen dhembje me
nxënësit e Medresesë kur atyre iu 11
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Ne që jemi të inkuadruar në procesin
arsimor islam e dimë mirë se mbajmë
një ngarkesë të dyfishtë: përgatisim
njeriun jo vetëm që të jetë i aftë të
jetojë një jetë të begatë e me nder
sipas rregullave të fesë islame, por
ne e përgatisim atë edhe për jetën e
përjetshme, ku e presin të mirat e
këtij zbatimi tokësor.

“

Shumë fakte flasin se nxënësit tanë
janë më të përgatitur se nxënësit e
shumë shkollave të tjera. Shumë prej
tyre që kanë kryer në universitete
private, gjatë ushtrimit të profesionit
të tyre, qoftë edhe nëpër funskione
publike, janë shumë më të
suksesshëm se ata që kanë dalë nga
institucionet shtetërore.

“



përgjegjësi para Zotit dhe gjykimit të
historisë…

Në vendin tonë, por edhe më
gjerë në rajon, tashmë është futur
dhe gradualisht po “metastazon”
frakcionizmi fetar, si dhe misiona-
rizmi politik nën petkun e fesë!
Metodologjitë e këtyre aktiviteteve
destruktive janë nga më tundueset
dhe vështirë të përballueshme për
një të ri me karakter të luhatshëm.
A mendoni dhe ju se sot të rinjtë
tanë janë gjithnjë e më pranë infor-
macionit dhe se probabiliteti i
gabueshmërisë së tyre është
gjithnjë e më i vogël, gjasat për
manipulimin e të riut të sotëm janë,
fatmirësisht, më të vogla?

Frakcionizmi fetar është ai që e
prodhon misionin politik ose misio-
narizmin, siç e quani ju. Pse? Sipas
meje, ka qenë dhe do të mbetet ten-
denca që përmes fesë grupet politike
t’i realizojnë qëllimet e veta, që në
esencë nuk kanë asgjë të përbashkët
me fenë. Përçarja dhe ndarja është
prej shejtanit dhe aleatët e tĳ dhe për
këtë nuk bën të çuditemi. Po njeriu a
mund të jetë imun ndaj kësaj?
Mundet, nëse zbaton �alën e
Krĳuesit, e cila në versetin kuranor
vjen ,,DHE MOS U PËRÇANI MES
VETE”. Kur kjo nuk ndodh, atëherë
kemi grupacione politike që i thonë
vetes se jo Islami, po ne jemi ata që e
zgjidhim çështjet. Kushdo qofshin
nga këto grupacione, janë të drejtuar
në lu�ë kundër Islamit dhe jo për të
mirën e tĳ. Nuk prejudikoj se cili
është më i rrezikshëm: ai që vjen nga
ata që e quajnë veten vehabistë, nga
tabori iranian i shiizmit, nga Arabia,
Turqia, Egjipti apo nga ndonjë anë
tjetër. Pajtohemi se të gjithë këta
taborë, sado që e lëvdojnë veten, janë
në kundërshtim me përcaktimin
kuranor. E kush është në kundërsh-
timme përcaktimin kuranor, ai është
kundër Islamit, këtu nuk ka dilemë.
Bota perëndimore duke i parë këto
dobësi, vetëm se është rreshtuar në
shkatërrimin e Islamit dhe të mysli-
manëve, duke i fryrë zjarrit herë te
njëra e herë te tjetra. Si mendon një i

ri? Pse lihet të funksionojë lirshëm
një shtet gjoja me rregullim shoqëror
islam që zbaton sheriatin dhe nuk e
përfill sunnnetin e të Dërguarit të
Fundit, Muhamedit (a. s.). Dhe, ne
naivisht mund të krenohemi se ai
është shtet islam. Jo, ai nuk është
shtet islam, ai është i vendosur për ta
shkatërruar Islamin dhe neve si ymet
(popull) ose si rregullim shoqëror i
cili i kalon kufijtë nacional të një
populli dhe një vendi. Ai është
krĳuar si pandan i shtetit ose shoqë-
risë së vërtetë islame që duhet të
ekzistojë. Halifeti në Irak është, po
ashtu, pako e filozofisë së njëjtë.
Shkatërrimet dhe shfarosjet në të
gjitha vendet e Gjirit arab janë të një
kuzhine të njëjtë. Ju shihni në inter-
net gjërat më të ndyra - myslimani
vret myslimanin me ,,Allahu ekber”,
edhe ai që ka thikën në dorë edhe
viktima thonë të njëjtën gjë, e besim-
tarit nuk i ndez truri se kjo lojë është
kurdisur nga shejtani dhe aleatë të tĳ
për shfarosjen e tyre! Prandaj, i
Dërguari i të Madhit Zot me �alën e
vet ka thënë: “Edhe vrasësi edhe i
vrari janë të njëjtë“, pra, në zjarr.
Shihni, thashë edhe më parë,

Medreseja në koordinim më BFI-në
ka luajtur dhe luan një rol të rëndësi-
shëm përmosdëmtimin e Islamit dhe 13
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Përçarja është prej shejtanit. Po njeriu a
mund të jetë imun ndaj kësaj? Mundet, nëse
zbaton fjalën e Krijuesit, e cila në versetin
kuranor vjen ,,DHE MOS U PËRÇANI MES
VETE”. Kur kjo nuk ndodh, atëherë kemi
grupacione politike që i thonë vetes se jo
Islami, po ‘ne jemi ata që e zgjidhim
çështjen’. Kushdo qofshin nga këto
grupacione, janë të drejtuar në luftë kundër
Islamit dhe jo për të mirën e tij.

“

Ju shihni në shumë mjedise njerëz me
mjekra shumë të mëdha dhe me fustanella
arabe, ose mjaft femra të veshura me
veshje të zeza dhe sy të mbuluar! Veshja e
zezë është tipike krishtere dhe e
murgjëve, kurse dihet që Pejgamberi (a.
s.) e preferoi të bardhën, të pastrën. Pse
ky shëmtim formal? Pse qenka e
rëdësishme të dukemi njësoj, kur Krijuesi i
Urtë edhe në pamje edhe në gjthçka na ka
falur të ndryshëm?! Veshja islame ka
kritere, por jo uniforma.

“
popullatës nga deformimet e këtilla.
Në Maqedoni janë aktive grupe të
vogla që ndoshta edhe pa ditur i
bëjnë dëm Islamit dhe myslimanëve,
por nuk janë me peshë sa të zmbra-
psin programin e BFI-së dhe të insti-
tucioneve të saj në mbarë R. e
Maqedonisë. Formalizmi është pro-
dukt i Krishterimit dhe ky është një
problem tjetër që e pengon funksio-
nimin e Islamit të shëndosh.
Fatkeqësisht, kjo si frymë është pre-
zente në disa mjedise me efekte vetë-
mashtruese. Ju shihni në shumë mje-
dise njerëz me mjekra shumë të
mëdha dhe fustanella arabe, të cilëve
nuk u ha palla për shëmtimin e
rrethit. Ata e llogarisin veten të
zgjedhur e të shpëtuar nga rrethi i
tyre. Ose, mja� femra të veshura me
veshje të zeza dhe sy të mbuluar, që
shkaktohen nga rrethet e lartpër-
mendura! Veshja e zezë është tipike e
krishterë dhe e murgjëve, kur dihet
se Pejgamberi (a. s.) preferoi të
bardhën, të pastrën. Pse ky shëmtim
formal? Pse qenka e rëndësishme të
dukemi njësoj, kur Krĳuesi i Urtë
edhe në pamje edhe në gjthçka na ka
falur të ndryshëm?! Veshja islame ka
kritere, po jo uniforma.
Uniformizmin e kanë shpikur të
humburit, jehudët, dhe ata që tërho-
qën hidhërimin e Krĳuesit të
Madhërishëm, pra të krishterët. Nëse
vëreni se si në një vend të gjithë
njerëzit dëshirojnë të duken njësoj, ta
dini se ata e kundërshtojnë �alën e
Krĳuesit, edhe pse të thonë se ‘ne
zbatojmë sheriatin e Tĳ’. Ata
gënjejnë, ata vetëm shtiren se
besojnë, e në veten e tyre kanë vetëm
kryelartësi e xhelozi ndaj asaj që vër-
tet duhet të jetë. Zot na ruaj! Zoti e ka
krĳuar njeriun në formën më të
bukur dhe e ka pajisur me kartën e
identitetit të cilën nuk mund t’ia
mohojë askush, përveç shejtanit dhe
pasuesve të tĳ. Të ndërlidhem me
këtë të fundit: Unë mendoj se bota
joislame ka një frikë të madhe prej
Islamit të vërtetë, sepse qartazi ai po

shihet se ngadhënjen në mjediset e
tyre në formën më të shëndoshë të
tĳ. Islami pa dhunë dhe me vetëdë-
shirë, konform ajetit kuranor “Në fe
nu ka dhunë, ështe e ndarë e vërteta
nga e pavërteta”, po përqafohet prej
mĳëra e mĳëra të rinjve në vendet
perëndimore, proces ky që garanton
paprekshmërinë e përhapjes së fesë
islame nga vetë Krĳuesi Fuqiplotë.
A nuk po e kuptojmë se, ata na

nxisin me forcë t’i zgjidhim çështjet
pasi janë superiorë dhe na kontrol-
lojnë në çdo skutë?! Po mundohen të
na bëjnë pasues të formave të tyre të
sundimit, duke na e mjegulluar të
jetuarit me Islam të vërtetë, ashtu siç
e jetoi vetë zbatuesi më i përpiktë i
Islamit, vetë Muhamedi (s.a.v.s.).
Nuk di ç’të shtoj më tepër. Më falni se
u emocionova pak!

Na e tërhiqni një paralele mes
nxënësve të gjeneratës së parë të
kësaj Medreseje dhe të nxënësve të
sotëm...
Është shumë vështirë të bëhet një

paralele e tillë, pasi kemi karakteri-
stika të përziera që gjasojnë për të dy
gjeneratat. Kryesisht gjenerata e parë
ka pasur motivimin më të madh për
t’iu nënshtruar disiplinës dhe rregul-
lit në shkollë, kurse tani kemi një
relaksim, si të thuash, në thonjëza, në
këtë drejtim. Por, është fakt se gjene-
ratat e reja dalin më të pasura, ngase
kanë programe më të pasura mësi-
more. Kështu, mund të konstatojmë
se vetëm në nuanca gjenerata e parë
gravitonmë shumë kah përkushtimi,
ndërsa gjenerata e fundit kah dituritë
më të përgjithshme dhe trendet
informativo-teknologjike.

Problemet ekonomike po bëhen
gjithnjë e më të theksuara dhe më të
ngjeshura! Si do t’ia dalë Medreseja
me Paralelet e shtrira në disa qen-
dra të vendit, me një numër të kon-
siderueshëm nxënësish dhe, edhe
më tej me vetëfinancim?!
Ky është një preokupim i hapur,

pasi me të vërtetë numri i paraleleve
në këtë medrese po zgjerohet në disa
qytete. Çdo vit numri i nxënësve
shkon duke u shtuar dhe se në këtë
vit shkollor kemi pranuar një numër
rekord të nxënësve të rinj dhe numri
i përgjithshëm arrin shifrën 842
nxënës me mësim të rregullt të të dy
gjinive. Dhe, sa është lakmitare kjo e
dhënë, po aq është edhe brengë se si
mund të mbahen në të ardhmen.
Shkop magjik nuk ka! Sidoqo�ë, ne
besojmë në zgjidhje fatlume për të
dyja palët. Besoj se neve na duhet një
zgjidhje e cila ofron më shumë cilësi
nga nxënësi, edhe pse numri është
bazë edhe për të kërkuar cilësinë.
Kur nuk ke kë të zgjedhësh, atëherë
edhe një të dobëtit do t’i thuash se je
më i miri. Ne kemi besim se
Bashkësia Islame bashkë me popul-
latën tonë edhe në të ardhmen do të
na përkrahin me format e deritanish-
me materiale, për çka u jemi
mirënjohës mbarë popullit dhe
my�ynive tona, si edhe asociacione-
ve të tjera në vendin tonë, dasha-
mirësve të fesë dhe dĳes.

Për këtë ne të gjithë i detyrohe-
mi kontributit të popullates sonë
myslimane! Mesazhi i juaj si drejtor
i Medresesë Isa Beu për nxënësit, të
rinjtë, prindërit, përgjithësisht për
myslimanët e vendit...?
Falënderoj përzemërsisht mbarë

popullatën, nxënësit, profesorët,
prindërit, pedagogët, mirëmbajtësit,
administratën, donatorët, në veçanti
Kryetarin e BFI-së, Reis’ul-Ulemanë
H. Sulejman ef. Rexhepin dhe stafin
drejtues, si dhe të gjithë ata që dhanë
mundin e tyre dhe na mundësuan që
me këtë tridhjetëvjetor të ndihemi një
subjekt aq kolosal, i cili kryen
veprimtarinë e vet me ndërgjegje dhe
sinqeritet të plotë. Suksese dhe
vetëm suksese Medresesë “Isa Beu”.
Zoti na e ruajtë si syte e ballit!
Elhamdulilahi Rabil Alemin!

Faleminderit edhe juve që ndatë kohë
dhe patët durimin të më intervistoni.
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Nisur nga fakti që në
Medrese gjendet lumtu-
ria, harmonia, respekti,

vendi ku buron dituria, vendi ku
mësohet e vërteta Islame, kup-
tojmë se në mesin e njerëzve njihet
edhe si " Burim i teologëve shqip-
tarë " dhe ka një vlerë të madhe në
mesin e popullatës tonë.
Padyshim se çdo njeri gjatë jetës

së tij duhet të kalojë nëpër disa
etapa. Ai lind,rritet,pleqërohet dhe
në fund përfundon jetën e tij ashtu
siç ai ka përzgjedhur ta jetojë atë.
Gjatë ketij rrugëtimi, ai patjetër

duhet të pajiset me disa vyrtyte që
ia tregojnë atij rrugën e drejtë.
Prej vyrtyteve që i kanë përmen-

dur të urtit, padyshim është dituria
e cila e mënjanon injorancën dhe e

ngrit njeriun. Nga ana tjetër i vetmi
institucion prej të cilit njerëzit
thithin diturinë është Medreseja,
tempulli dhe kështjella e diturisë,
devotshmërisë dhe paqes.
Medreseja është çelësi me të

cilin hapen dyert e detit të kthjellët
nga i cili dalin margaritarët e
çmuar, kurse padyshim që marga-
ritari më i madh është dituria e
shëndoshë që i sjell dobi krijesës
njeri.
Jo rastësisht i Dërguari i All-

llahut Muhammedi s.a.w.s ka
thënë: " Kërkojeni diturinë prej dje-
pit deri në var " - simbolikisht
mund ta imagjinojmë veten tonë në
djepin ku fillojmë hapat e para të
kërkimit të diturisë dhe ndalimi
nga të kerkuarit e saj padyshim se

është kur të përfundojmë në varr.
Në këtë tempull të shenjtë të dijes,
në këtë vatër të diturisë, hyjmë në
fillim si një fletë e bardhë që me
vete posedojmë vetëm bazën
familjare, edukatën primare dhe
mu këtu në këtë ambient ne filluam
ta krijojmë personalitetin tonë.
Çdo fillim ka vështirësitë e veta,

padyshim se fillimi në Medrese
ishte i vështirë, fillimisht të njohu-
rit me ambientin i cili po na
rrethonte komplet ndryshe nga ajo
që ishin më parë, por jo të dëshpë-
ruar.
Vitet kaluan aq sa hap e mbyll

sytë, sikur një qiri i vogël i ndezur i
cili harxhohet shumë shpejtë e në
fund na ngel vetëm ajo që kemi
marrë me vete.

Detyra dhe qëllimi krye-
sor i jetës njerëzore
është që t’ kërkojë qël-

limin e saj. Përpjekja për të
arritur këtë, e njohur si
edukim është një proces përso-
sjeje përmes së cilës ne fitojmë
në dimensione shpirtërore,
intelektuale dhe fizike të
qenies sonë.
Prandaj, nuk duhet harruar

se mendjet njerëzore kanë kup-
tim kur ato janë të shumë mbu-
shura me shkenca të ndryshme,
por asnjëherë nuk duhet har-
ruar që nxënësit kanë nevojë për
njohuritë fetare ngase ato u
japin kuptim dijeve shkencore,
siç thotë një dijetar i
njohur’‘Drita e zemrës janë
shkencat fetare, islame, drita e
logjikës është arti dhe shkencat
e tjera, me bashkimin lind e
vërteta, kurse me ndarjen lind
dyshimi dhe urrejtja’’.
Shkenca gjithmonë i ka pasur

dyert e hapura në medrese, por
për dallim nga shkollat tjera,
medresetë u mësojnë nxënëseve
edhe qëllimet e dijes dhe mora-
lin, sepse shkenca pa moral në
vend që të shërbejë në të mirë të
njerëzimit ajo përdoret për qël-
lime të këqija, sikurse krijimi i
bombave atomike, armëve, mje-
teve të ndryshme që janë në
dëm të njerëzimit. Dhe për këtë
Islami e tejkalon çdo kulturë
tjetër të pa nevojshme.
‘’Vlerat fetare si të domosdo-

shme i kanë shtyrë që edhe në
kohët më të hershme të hapin
shkolla të njohura si medrese që

edhe populli të ketë një kulturë
dhe identitet të vet’’.
Prioriteti i medresesë për të

qenë vend kulturor i dijshëm
vazhdon edhe sot drejt kauzës
së saj të kamotshme.
Medresetë ishin ato vende që

kur vendit tonë i kanosej rre-
ziku i asimilimit e zhdukjes së
tërësishme u ngritën pikërisht
hoxhallarët të cilët u bënë fryma
e këtij vendi dhe jemi të bindur
se edhe sot kjo shkollë s’do ta
lërë popullin në gjendje jo të
mirë, me anë të nxënëseve të saj
duke i edukuar, arsimuar, duke
ua mësuar qëllimin e jetës dhe
misionin e tyre në këtë botë,
duke ua mbjellë dashurinë për
vatanin, këta nxënës mbeten
shpresa e vetme për të parë ditë
më të mira.
Dhe për këtë nuk është lehtë

për asnjë shkollë ta përgatitë
brezin i cili do të quhet ‘’
heronjtë e së ardhmes’’ por me
sa duket asnjë shkollë tjetër nuk
e ka marrë më seriozisht se sa
medresetë që ta përgatisin bre-
zin e ri, sepse para se gjithash
shoqërisë duhet që t’i mbjellim
vlera morale dhe për këtë duhet
gatishmëri dhe vetë sakrifikim
për këto breza. Prandaj rinia
është guximi i së kaluarës,
shpresa e së sotmes dhe e
ardhmja e së nesërmes, por nuk
u edukuan varroset e shkuara,
dëmtohet e tashmja dhe humbet
e ardhmja.

Sumeja Neziri IV-B
Paralelja e vajzave - Shkup

Tani neve dalë ngadalë po na
afrohet fundi , është e pabesueshme
por e vërtetë ! Sikur shumë gjenerata
para nesh dhe ne tani më do ta përje-
tojmë ndarjen pas 4 viteve, ndarjen që
prek thellë në zemrat e nxënësve,
ndarje nga foleja jonë e dashur e quaj-
tur "Medrese" , nga mësimdhënëset
tona të mrekullueshme, nga shoqëria
e pazëvendësuar.
Është shumë e vështirë të thuhen

fjalët e fundit të ndarjes, por ja që ajo
vjen pa na pyetur fare, por në nuk e
ndërprejmë të kërkuarit e diturisë
vetëm me kaq, por me shpresë që të
vazhdojmë duke mos u shmangur
nga rruga për dituri.

Ajla Jashari IV-A
Paralelja e vajzave - Shkup

Medreseja
në jetën tonë

Medreseja ime
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NGA ZEMRA
E NJË
MEDRESANTEJE

mbuluar pluhuri. A do t’i harrosh
fytyrat tona që për katër vite të
shikuan ty, a do t’i harrosh të
qeshurat tona që per çdo ditë na
shoqëronin në çdo hap që bënim, a
do t’i harrosh sakrificat dhe mun-
din që dhamë për ty?!
Edhe në momentet kur ndoshta

ne shfryhemi duke thënë kur do të
mbarojë kjo histori, zemra jonë
bëhet copë copë. Në shkollën që
tani jemi nikoqir, vitin e ardhshëm
do të vijmë si mysafir. Sa e dhimb-
shme tingëllon, s’do doja kurrë të
largohesha që këtu, ku kam kujti-
met më të ëmbla. Po për shëtitjet që
organizonim ç’të them?!

Ah…ato ekskursione, që as nuk
do t’i kisha paramenduar po të mos
vija në medrese. Fillimisht në
Shqipëri e Kosovë. Ishte hera e parë

që ne dolëm me shoqërinë jashtë
kufijve. Pjesa më e bukur ishte që ne
u afruam ende më shumë me njëra-
tjetrën, u bëmë si mishi me kockat,
nuk ndaheshim dot më. Po ç’të
them për atë në Bosnjë, që ishin
padyshim 5 ditëshi më i bukur që
kishim përjetuar ndonjëherë. Çdo
çast, çdo hap që bënim ishte plani-
fikuar në mënyrë të përsosur, çdo
frymëmarrje ishte emocion, çdo e
folur ishte një shkas për qeshje, çdo
vend ishte një fotografi.
Përfundimisht ishte përjetimi më i
bukur.

Po si t’ja bëjmë tani, ç’do të
ndodhë me gjithë këto kujtime, ç’do
të ndodhë pas nesh?! Me shpirt e
me zemër s’do ta dëshiroja kurrë një
ndarje nga ty medrese. Do të doja të
qëndroja çdoherë 17 vjeç, të mos

kaloja nëpër rrugët e tjera nëpër të
cilat jeta na dërgon, por, sigurisht
kjo dëshirë është përtej mundësive,
pasi Zoti ka bërë që çdo gjë të ketë
kohën e vetë, koha jonë këtu po
mbaron , por zemra jonë asnjëherë
s’do të ndryshojë. Ne jemi gjithnjë
këtu, bashkë me gjeneratat që do të
vijnë pas, zemrat tona do t’i
dëgjojnë përsëri ligjëratat e profe-
sorëve tanë, përsëri do të qajmë për
notat e dobëta qe do t’i marim, për-
sëri do të gëzohemi për ekskursio-
net e ardhshme, edhe pse jo me trup
por me zemër përsëri do të jemi në
klasën tonë, ne përsëri dhe përsë-
ri…. do të kujtojmë gjithmonë,
medrese.

Shqipe Smaili IV-A
Paralelja e vajzave - Tetovë

Njeriut shpesh herë i
ndodh që të vihet për-
ballë ndonjë udhëkryqi

të jetës, për ta lënë në dorën e tij
zgjedhjen që do ta bëjë, a do të jetë
e drejtë apo jo. Në një situatë të
ngjashme isha edhe unë para katër
vitesh, ku gjendesha përballë një
udhëkryqi aq sa i vështirë aq edhe i
rëndësishëm, pasi caktohej fati,
rruga dhe vazhdimësia e jetës sime.
Dhe, unë i falënderohem shumë po
shumë Zotit që më frymëzoi ta
vazhdoj këtë rrugë në të cilën gjen-
dem akoma sot. Jam shumë e lum-
tur që nga të gjitha stacionet tjera,
unë zgjodha këtë:Medresenë. Edhe
pse këtij rrugëtimi dalëngadalë po i
vjen fundi, e them me sinqeritetin
më të madh se ishte udhëtimi më i
mirë në jetën time. Thjesht,

Medreseja u bë si shtëpia ime e
dytë.
Më kujtohet sikur dje, 1 Shtatori

i vitit 2010.U nisa nga shtëpia gjithë
emocion për ta takuar vendin dhe
shoqërinë me të cilët do t’i kaloja
katër vitet e ardhshme. Sa herë që
kthehem pas në vite, qesh me veten
time, me paragjykimet e para për
ato që pashë atë ditë. Nuk njihja
askënd, ajo ditë ishte një ankth për
mua, në atë çast i gjithë ai emocion
u shndërrua në një brengë për
mua… O Zot ç’bëra, ku kam
ardhur, nuk njoh asnjë, si do t’I
kaloj kështu katër vite. Pyetje që
vetëm po zmadhonin ankthin tek
unë. Tani e kuptoj sa naive paskam
qenë, si s’e paskam kuptuar se ai
vend ishte vend i zgjedhur ku jo
çdokush mund të shkojë.Ajo shoqë-

ri ishte e zgjedhur. Nuk ishte rastë-
si që u takuam, edhe atë pikërisht
aty, në medrese.

Të qeshurat, të qarat, zbavitjet,
mundimet, gjithçka ishte e pazë-
vend ësuar. Herë kishim momente
gazmore, të bukura, por kishim
edhe ato “vështirësitë” e vogla të
cilat i tejkalonim më përkrahjen e
njëra-tjetrës.
Ç’do ditë e më shumë unë lidhe-

sha më shumë me këtë vend.
Momentet me shoqërinë thonë janë
të paharruara, por bëhen edhe më
shumë kur ato përjetohen në
medrese. S’mund ta besoj që kanë
ngelur aq pak muaj, aq pak ditë,
dhe prej atëherë ne s’do jemi më
pjesë e jotja, medrese. Në çdo cep
tëndin ne kemi nga një kujtim,qoftë
edhe në pjesët ku tani ndoshta e ka
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Kur'ani si libër i fundit i shpal-
lur nga All-llahu xh.sh. është
mrekullia më e madhe e

Muhammedit a.s., mrekulli e shu-
manshme me karakteristika të shum-
ta që e dallojnë atë prej librave të tjerë
duke nxjerrë në pah superioritetin
hyjnor të tij. Kur'ani në fillet e para të
shpalljes është ruajtur nëpërmjet hif-
zit-mbamendjes dhe kjo traditë ka
vazhduar shekull pas shekulli deri në
ditët tona.
Muhammedi a.s. gjatë jetës së tij

vazhdimisht nxiste në nxënien për-
mendsh 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!"
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".
Këtë vit paralelja e vajza- Shkup

nxori një hafize të re, sukses ky që
pritej dhe është një vazhdimësi e një
pune të gjatë që nuk është risi për
medresenë.
Hafizja e parë e kësaj medreseje,

Melek Kamberi, mbrojti me sukses
të shkëlqyeshëm këtë titull para
komisionit prej 21 deri më
25.09.2014. Mualime e hafizes së re
është prof. Munevere Murtezi-
Lutfiu, profesoreshë e lëndës së
kiraetit.
Gjatë këtyre ditëve komisioni në

përbërje prof. Shafi Osmani, hafiz
dhe profesor i kiraetit prof. Sheval

Azizi hafiz dhe profesor i kiraetit
dhe prof. Sadudin Sulejman.
Provimi u mbajtë në xhaminë e

Çairit dhe ishte i hapur për të gjithë
nxënësit dhe tërë xhematin e intere-
suar. Në dëgjim prezantuan mjaft
mysafirë, dhe kjo si risi la një për-
shtypje mbresëlënëse dhe ishte një
paraqitje e shkëlqyer për medresenë.
Gjatë duasë hafizja e re lexoi disa
pjesë të xhuzit të fundit. Fjalën për-
shëndetëse e mbajti koordinatorja e
paralelës së vajzave -Shkup prof.
Nurtene Shehi- Sakipi, e cila e përgë-
zoi hafizen e re për titullin e marrë
dhe ia dhuroi një Kur'an Fisnik.

Eda Kurtishi IV-A
Paralelja e vajzave - Shkup

Hafize Melek Kamberi
Endër apo zhgëndër. Me duket

sikur dje kam ardhur në këtë shkol-
lë të mesme Islame të cilën shumë e
kam dashur, e dua dhe do ta dua
gjithmonë. Sikur dje të kisha pasur
15 vjet dhe ja tash sikur në ndonjë
ëndër tëshkurtër menjëherë jam 19
vjeçarë- maturant. Papritmas më
kaplon trupin një valë e nxehtë dhe
nuk e di pse më ndodhë e gjithë kjo.
Disaherë ashtu bllokohem saqë

nuk di si ta shpjegoj. Pra, ç’mundet
të jetë një maturant, një gëzim ? Një
pikëllim ? Apo një tjetër e të dyjave
? Po të ishte në pyetje diçka tjetër
ndoshta do ta kisha më lehtë për ta
shpjeguar ,por tërë këtë duhet ta bëj
në prizmën e gjithë asaj që quhet
Maturant. Prizmë kjo e cila përbën
një ëndër të moshës time të re.
Gjithnjë i kujtoja këto ditë dhemun-
dohesha t’i di se si ato do të më
duken tash. Por, ato normalisht se
qenkan si gjithë të tjerat.
Ditë pune përplot me mësim,

porse kësaj t’i shtohet një plus i asaj
qëquhet pjekuri mentale dhe i një
ndjenjeje të pastër se ja unë në fund
e arrita një qëllim të jetës. Përveç
kësaj arrita të formoj edhe një rreth
të gjërë shokësh me të cilët ndava
çdo moment. Me ta isha çdo çast
sepse vetëm ashtu iu kundërvuna
asaj jete pak të mërzitur që kaherë

më sillte internati.
Edhe vendi ku flija , edhe bankën

ku qëndroj, klasën ku mësonim , me
një fjalë të gjitha i dashurova dhe
me ta jetova plotë 4 vite të jetës time.
E tash, kur jemi ne fund , mu kjo
periudhë mund të themi se do të na
shkruajë një pjese bukur të gjërë të
jetës tonë.
Nuk i harojmë as profesorët.

Atyre u jemi dhe do t’u jemi tepër
mirënjohës për mundin dhe fjalët që
na i thanë, sepse ata përmbushen
thesarin e diturisë tonë, të cilën të
nesërmen do ta vazhdojmë më tutje.
E falenderojmë edhe kujdestarin e
klasës i cili në çdo moment u kujdes
që ne të jemi në nivelin e realitetit
dhe të mirës. Falenderojmë edhe te
gjithë ata të cilët në një mënyrë kon-
tribuan në shkollimin tone të
mesëm dhe ndihmën që e japin për
shkollimin tonë të mëtutjeshëm.
Të gjithë që u cekën më lartë, një

ditë duhet harruar. Të përshëndete-
mi duhet filluar prej karriges ku
jemi ulur e deri tek krevati ku kemi
fjetur. Uhh, sa rënqethëse tingëllon e
gjithë kjo ..! E di se tërë këtë patjetër
duhet ta bëjmë por përsëri s’e
besojmë. Nuk besoj se në këtë karri-
ge do të ulet dikush tjetër, nuk besoj
se kujdestari ynë do të jetë më i
dikujt tjetër. Nuk besoj se emri im

nuk do të gjindet nëpër ditare, se
shtrati im do t’i takojë dikujt tjetër.
Por, përsëri jeta do vazhdojë. Do të
vijnë gjenerata të cilat do të na
shtyjnë neve në harresë dhe kur të
vijmë pas disa vitesh për vizitë do
të jemi krejtësisht të huaj edhe pse
tash jemi të formuar në një tërësi të
pandarë. Mezi se u adaptuam këtu
në këto banka dhe me këtë shoqëri
të papërshkruar, e nesër duhet të
adaptohemi diku tjetër, përsëri në
banka të reja dhe shoqëri të re.
A thua të shkojë në bangat e

shkollave të shteteve të largëta ku
asnjëri nuk më njeh. Të lë shoqërinë
e të shkojë atje ku do të më bënin
shoqëri vetëm shikimet e mia. Apo
të qëndrojë këtu e të vazhdojë të jem
më afër kësaj shkolle ?
Me të vërtetë një dhimbje të

madhe ndiej sa herë që mendojë
kështu, por më ngushëllon ajo kur
kujtoj se Zoti e ka bërë cdo gjë të jetë
në lëvizje e sipër, çdo gjë të shkojë
kah progresi e ne patjetër të lëmë
vend dhe shembull gjeneratave të
cilat vijojnë pas nesh.
Dhe pikëllimi më kalon përsëri

në gëzim dhe ashtu i tejkaloj këto
pengesa të realitetit jetësor, e realite-
ti është ky dhe assesi nuk mundet të
ndërrohet…

Zija Ismaili IV-A

PËRSHTYPJE
TË NJË MATURANTI…
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INTERVISTAME ISHMEDRESANT

Ju keni qenë medresant. Na
thoni diçka rreth jetës suaj
gjatë kohës kur keni qenë

nxënës në medrese? Dhe çka
mund të na thoni për rolin e
medresesë në përgatitjen e kua-
drit arsimor?

Sinqerisht mund t’ju them se ajo
ishte periudha më e mirë e jetës
sime. Ishte periudhë kur formuam
miqësi të përhershme të cilën vazh-
dojmë ta ruajmë edhe sot e kësaj
dite. Ishte periudhë kur formohej
personaliteti jonë plotë me atribute

fetare dhe kombëtare. Medreseja
luajti rol të veçantë në përgatitjen
tonë për t’u ballafaquar me sfidat e
jetës, përgatitje e cila na nevojitet në
çdo fazë të jetës sonë. Gjithashtu kjo
shkollë na mësoi se si t’i balancojmë
çështjet mes kësaj bote dhe botës së

amshueshme. Falë profesorëve dhe
edukatorëve të kësaj vatre edukati-
vo-arsimore mësuam bazat e fesë
sonë të pastër. Pra, medreseja luajti
dhe luan rol të veçantë në përga-
titjen e një kuadri të suksesshëm në
çdo sferë të jetës, nga akademia deri

në funksionet publike të aparaturës
shtetërore,të cilët shërbejnë brenda
dhe jashtë vendit, kuadër ky që
mund t’i rezistojë çdo sfide të
shekullit 21 qoftë në mënyrë profe-
sionale, po ashtu edhe aspektin
moral.

A ka dhënë medreseja kontribu-
tin e saj edhe jashtë vendit?

Padyshim se Medreseja e Isa Beut
është një shkollë profesionale që ka
dhënë dhe akoma jep kontribut të
jashtzakonshëm dhe të pakrahasue-
shëm si në vend, poashtu edhe
jashtë vendit. Shumë imamë
(udhëheqes fetarë) që kanë kryer
medresenë kryejnë aktivitete të
jashtzakonshmë në shumë shtete
perëndimore për ruajtjen e identite-
tit fetar dhe kombëtar të popullit
tonë që përbëjnë pakicë në ato sho-
qëri. Ata (imamët medresantë)
mund t’i konsiderojmë si urë lidhë-
se ndërmjet gjeneratave të reja dhe
atyre të me hershme. Gjithashtu nuk
duhet harruar se në medresenë tonë
gjithnjë ka pasur edhe nxënës nga
vise të ndryshme jashtë
Maqedonisë, sidomos nga rajoni, të
cilët tanimë janë personalitete të
njohura në vendet e tyre. Në këtë
kontekst duhet shtuar edhe një
trend të ri në mesin e ish-nxënësve
të medresesë. Pra, tanimë jemi dësh-
mitarë të paraqitjes së akademikëve
që kanë dalë nga kjo medrese, të
cilët japin kontribut të pakontestue-
shëm në fushën akademike
ndërkombëtare.

Medreseja, vazhduese e denjë e
traditës së shkollave mbi bazat e
fesë islame. Ku shihet perspektiva
e medresesë në të ardhmen?

Personalisht jam tepër optimist
për të ardhmen e këtij institucioni
vital. Në kohën e fundit vërej aktivi-
tete për reformimin e plan-progra-
mit gjë që është një sinjal shumë

pozitiv në kohën e dinamizmit glo-
bal. Gjithashtu, jemi dëshmitarë të
involvimit të kuadrove të reja si nga
gjinia mashkullore, gjithashtu edhe
nga ajo femërore që tregon qartë se
ky institucion investon me të madhe
në ripërtrirjen e kuadrit mësimor.
Duke pasur parasysh historinë e
kësaj vatre arsimore dhe kualitetin e
kuadrove, poashtu nga ana tjetër
edhe nevojën e “tregut global” -që
në kohën post-moderne është
shndërruar në një “fshat të vogël”-
për personalitete me kualitet të lartë
profesional dhe të diciplinuar men-
doj se perspektiva u takon medre-
santëve.

Për fund, cilat do të ishin këshil-
lat e juaja për medresantët/et, në
përgjithësi?

Para së gjithash duhet theksojmë
se suksesi i tyre i mundshëm qën-
dron në nijetin e pastër të tyre,
punën e tyre të palodhshme dhe
strategjinë e duhur. Edhepse për fat
të keq jetojmë në një shoqëri ku vle-
rat shpesh herë mund të anashka-
lohen, megjithatë kualiteti i një per-
soni gjithnjë është çels për sukses.
Duhet të mësojnë arabishtën nëse
dëshirojnë që të kenë qasje ndaj lite-
raturës bazore të shkencave elemen-
tare islame. Duhet përvetësuar mirë
gjuhët lokale të vendit ku jetojnë,
nëse duan që zëri i tyre të arrijë deri
te vendi i duhur, në mënyrën e
duhur. Mësimi i gjuhës angleze
është kusht i pakontestueshëm për
ata që mendojnë dhe kanë synim të
bëjnë aktivitete ndërkombëtare,
sidomos në fushën akademike. Mos
u frikësoni të keni ideale, ngase
posedimi i idealeve është gjysma e
realizimit të tyre. Libri duhet të jetë
shoku juaj më i ngushtë. Ndiqni
aktualitetin ngase nuk mund të
paramendohet një i ri musliman i
cili nuk e njeh aktualitetin e botës ku
jeton, e sidomos aktualitetin e
ummetit islam.

INTERVISTË ME
MUHAMED ALI

(Ish Medresantë)

Muhamed Ali rrjedh nga nje
familje hoxhallareësh.Gjyshi i tij
molla Megdi efendiu ishte imam
shumëvjeçar në fshatin Gërçec
të Sarajit dhe gjithë jetën ia
kushtoi misionit të imamllëkut
në Xhami.
Muhamed Ali është i biri i Hafëz
Taip efendiut i cili njëherit ishte
edhe referent në Bashkësinë
Fetare Islame të RM-së.
Muhamed Ali lindi më vitin
1982. Shkollën fillore e kreu në
Tefejjuz, Shkup, ndërsa ne vitin
1996 u regjistrua në
Medresenë “Isa Beu”- Shkup.
Diplomoi ne Universitetin e
Kuvajtit, Fakulteti i së Drejtës
Islame në vitin 2006.
Doktoraturën e bëri në
Universitetin Qirili dhe Metodi –
Shkup. Gjatë viteve 2010-2013
punoi si profesor ne FSHI të
Shkupit. Ka ligjëruar lëndën e
së drejtës islame. Nga viti 2014
punon si profesor universitar ne
International University të
Sarajevës, në të njëjtën kohë
edhe zëvendës rektor i këtij
Universiteti.



të pasdites, porse edhe jeta e pasdi-
tes me aktivitetet e lira që zhvillo-
nim me shokët. Me plot gojë them
se kjo shkollë është fole ku kam
gjetë ngrohtësi dhe kënaqësi, që më
të njëjtën nuk e kam përjetuar
asgjë-kundi.

Si i vlerësoni aktivitete kulturo-
re sportive dhe te tjera të nxënësve
të medreses?

Mendoj se aktivitet, qofshin ato
kultutore apo sportive dhe të tjera,
janë për tu përshën-detur. Vetëm
kështu mund të përcillet më fuqi-
shëm edhe mesazhi islam. Por kjo
nuk guxon të na kënaq neve, tash-
me ish medresantë, dhe juve që
jenë edhe më në këtë fole të dijes,
fesë e kulturës. Duhet të jenë edhe
më aktiv me pjesmarrje, si në
fushën e kultures poashtu edhe të
sportit. Njëherit në këtë mënyrë
reflektoni pozitivitetin burimorë të
islamit dhe vet med-resesë, me
rastin e kontakteve dhe diskutime
që zhvillohen në takimet në fjalë.

Roli i medresesë në përgatitjen
e kuadrit?

Roli i medresesë në përgatitjen e
kuadrit fetarë këtu tek ne dhe më
gjërë është i padisku-tueshëm. Aty
kultivohet shpirti fetarë i pastër si
dhe ruhet tradita e mirëfilltë
kombëtare, e kjo falë punës së
palodhshme të stafit të profesorëve
dhe edukatorëve. Dua të theksoj se,
medreseja popullatës islame i ka
ofruar ashtu kuadro të cilat jo
vetëm se i kontribuojnë ngri-tjes së
vetëdijes fetarë, porse edhe intelek-
tualë që kontribuojnë në mbrojtjen
dhe ruajtjen e identitetit kombë-
tarë.

A ka dhënë medreseja kontri-
butin e saj edhe jashtë vendit?

Medreseja ka luajtur rol vendim-
tarë në dhënien e kontributit edhe
jashtë vendit tone, në drejtim të
përgatitjes së kuadrove fetarë.
Kontribut tjetër që ajo ofron është
fakti se një numër qendrash islame
nëpër botë udhëhiqen pikërisht nga
ish medresantë, të cilët I prijnë,
udhëzojnë e organizojnë jetën feta-

re e kombëtare të bashkëatdhetarë-
ve të tyre.

Tani medreseja numëron edhe
disa paralele të shtrira në Shkup,
Tetovë, Gostivar për vajzat si dhe
paralelen e shtrirë në shtip të
djemve. Cili është qëllimi i gjithë
kësaj?

-Të edukosh e arsimosh një
mashkull, ke arsimuar e edukuar
një individ, e me të edukuarit e
mësuarit një vajzë ke mësuar e
edukuar një brez të tërë. Gjykoj se
vetëm pasi u poqen kushtet, kryeta-
ri i nderuar haxhi Sulejman ef.
Rexhepi, ashtu si për çdo punë të
khajrit edhe për këtë projekt
madhorë, miratoi dhe bekoi realizi-
min e hapjes së paraleleve të shtrira
në territorin e vendit. Me këtë punë
njëherit u rumbullaksua edhe syni-
mi që edukimi dhe arsmimi fetarë
të jetë më pranë popullates islame
ne vend.

Për fund cilat do të ishin këshil-
lat e juaja për medresantët/et, në
përgjithësi?

Medresantët gjithnjë gjatë
rrejdhave të historisë kanë qenë si
nismëtarë, udhëheqës e flijues të
projekteve të mëdha fetare e
kombëtare. Këtë e kanë arritur
vetëm pasi ata janë ndërtuar inte-
lektualisht e fetarisht. Medresantët
e Isa Beut, asnjëherit nuk duhet të
tradhtojnë jo vetëm emanetin e të
parëve të tyre por edhe kontributin
e dhënë, jo vetëm me djerës por
edhe me gjak, për të na siguruar atë
që ne sot të shijojmë nga mirësitë që
kemi. Nuk duhet për asnjë moment
ti lejojnë vetes tu kalojë një moment
a pa mos mësuar diçka, Redaksis se
juaj ju deshiroj suksese ne perspek-
tive, revistes IKRE nxenesve lexue-
sve jete te gjate shendet dhe sukse-
se te reja ne sferen fetare gjithnje ne
te ardhmen ju flm Allahu ju ruajt...

Ju keni qenë medresant na
thoni diçka rreth jetës suaj gjate
kohës kur keni qenë nxënës në
medrese?
BISMILlAHIRRAHMANIRRAH

IM . Me padurim pritja të jem pjesë

e asaj vatre të ngrohte arsimi e
edukimi fetarë dhe jo vetëm.
Momenti kur fillova vijim e mësi-
meve në medrese dhe gjer në ditën
e fundit të përfundimit tim, nuk do
të mund të gjej fjalë të përshkruaj

atë ndiesi të veçantë, që nga mendja
ska gjë që mund të ma shlyej dot.
Aty brymosa fuqishëm, si mendjen
poashtu edhe shpirtin tim.
Momente të paharuara ishin jo
vetëm orët e mësimit dhe studimit 23

IK
R
E

IK
R
E

INTERVISTAME ISHMEDRESANTINTERVISTAME ISHMEDRESANT

22
Shkurt/Şubat/февруари • 2015

INTERVISTË ME
SALIM SULEJMANI

(Ish Medresantë)

Ka lindur me 1983 ne
fshatin Shum te
Struges,ku e kryen edhe
shkollen fillore.Shkollimin
e mesem e kryen ne
Medresen Isa beu 2002-
2003.Fakultetin e Sheriatit
e kryen ne Univeritetin e
Xhereshit ne Mbreterine e
Hashimiteve ne Jordan
2008.Studimet
pasuniversitare i kryen ne
Universitetin e Jermukut
ne po kete vend ne Jordani
me 2011,ku magjistroi ne
Fushen e Usulu Dinit(Bazat
e fese). Me 2011 kethehet
ne vendlindje ku punesohet
si Imam dhe
Vaiz(ligjerues)ne Xhamin e
re Lulishte ne qytetin e
Struges. Aktualisht eshte
myfti i Myftinise se
Struges
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Me rastin e Vitit të Ri
Hixhri, Ditëlindjes së
Muhammedit s.a.v.s dhe

30 Vjetorit të Rifunksionimit të
Medresesë “ISA BEU”, Bashkësia
Fetare Islame shënoi Vitin e Ri
Hixhrij si dhe 30 vjetorin e Medresë
përmes një akademie solemne.
Ky manifestim u mbajt më datë

24.10.2014 (e premte), në sallën
Universale Shkup, me fillim në ora
19:00.Në këtë akademi solemne pre-
zent ishte Reis ul Ulema I BFI-së H.
Sulejman ef. Rexhepi, anëtarë të
Rijasetit, anëtarë të kuvendit të BFI-
së, ambasadorë dhe përfaqësues të
ambasadave, përfaqësues të partive
politike, përfaqësues të pushtetit
qendror dhe lokal, përfaqësues
institucionesh, nxënës student, sek-
tori civil, prezantues të mediave etj.
Manifestimi filloi me leximin e

një pjese të Kur’anit Famëlartë, më
pas vijoi këndimi i Ezanit nga një zë
I mrekullueshëm, pastaj vijoi pjesë-
tari kyç i këtij organizimi i cili ishte

korri dhe solistët, me këndimin e
ilahive, udhëhequr nga Dr. Abas
Jahja, që si çdoherë publiku mbeti i
mahnitur nga interpretimi i tyre. Në
ndërkohë, edhe i madhi Chun Lajchi
interpretoi në mënyrë të shkëlqyer
poezinë ‘O i mbuluar’.

Pjesë përbërëse e këtij programi
ishte edhe dokumentari kushtuar
Medresesë “ ISA BEU” – Shkup,
program i cili paraqiti punën e pa
lodhshme 30 vjeçare të këtij institu-
cioni, në shërbim te Fesë dhe kombit
tone, po ashtu u paraqit edhe një

numër i madh i kuadrove të cilët
kanë dalur nga ky institucion, të
cilët tani prej drejtimeve të ndrysh-
me janë në shërbim të Fesë dhe
kombit tonë.
Në këtë manifestim, mbajti fjali-

min e tij të bukur e me vend, Reis
Ul-Ulema Sulejman ef. Rexhepi, i
cili mes tjerash ua uroi të gjithë
besimtarëve musliman festën e
hixhretit duke iu dëshiruar shumë
fat, si dhe foli për ngjarjen më të
madhe të historisë njerëzore, ku
Muhamedi a.s u largua nga vend-

lindja për të gjetur një shoqëri dhe
një mes të ri për të kultivuar dhe
zhvilluar lirshëm islamin dhe vlerat
që posedon kjo fe, drejt hapava për
themelimin e një shteti të drejtë,
ligjor, të pa përsëritur më në histo-
rinë njerëzore.
Në fund të programit, nga ana e

kryetarit të BFI-së Sulejman ef.
Rexhepit i’u ndanë çmime të arta
për njerëzit të cilët padyshim kishin
arritur sukses në punën e tyre. Këto
dhurata ishin për drejtorin e medre-
sesë “Isa Beu” prof. Ibrahim Idrizin,

për autorin e enciklopedisë kombë-
tare Afrim Mustafa, si dhe për nje-
riun më me kontribut në vend dhe
jashtë vendit për nxjerrjen e
Hafizave të Kur’anit Famëlart, njëri i
cili edhe pse në moshë të shtyrë nuk
ndalon së punuari me talebe te reja
në mësimin e Kur’anit Famëlartë.
Ndarjen e këtyre shpërblimeve e
bëri vet kryetari I BFI-së, i cili
njëkohësisht i përuroi për suksesin e
arritur në punën që e bënin.

Zehra Aliu I-B
Paralelja e vajzave - Tetovë

AKADEMIA FESTUESE
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Viti iRi Hixhri
Ndryshe nga vitet tjera,

këtë vit nxënëset e
SH.M.I Medreseja "Isa

Beu"- Gostivar patën rastin që të
paraqiten edhe në skenën e
Negotinës me rastin e manifesti-
mit të Vitit të Ri Hixhri 1436.
Manifestim ky që la mbresa të pa

harrueshme në zemrat e të prani-
shmëve. Kjo gjë bëri që edhe më
tutje të vazhdonin me punën e tyre
të pa lodhshme.
Programi filloi me leximin e një

pjese nga Kur'ani Famëlartë nga

nxënësja Selma Hasani, leximi ky
që mbushi me frymë imani zemrat
e të pranishmëve.
Programi vazhdoi me këndimin

e ilahive të ndryshme nën udhëhe-
qjen e Mr. Eljesa Asani.Poashtu
programi përmbante poezi dhe
monologe nga nxënëset: Zulejha
Mehmedi, Senada Asani, Hafsa
Rushiti, Edona Xhaferi dhe
Mirnesa Demiri ku çdonjëra prej
tyre u paraqit në mënyrën më të
mirë të mundshme.
Programi festiv u përmbyll me

një dua nga nxënësja Mersade
Xhelili.
Faleminderim të veçantë meri-

tuan edhe stafi arsimor iMedreses
"Isa Beu" Gostivar si dhe admini-
stratorja Fatime Beshiri për kontri-
butin e saj.
Në këtë mënyrë nxënëset e

medreses "Isa Beu"- Gostivar tre-
guan se janë të gatshme çdo herë të
japin kontributine tyre në rrugën e
thirrjes për në Islam.

Elma Bilalli IV-B
Paralelja e vajzave - Gostivar

“Ikre” (Lexo), fjala eparë e zbri-tur nga ana eAll-llahut xh.sh.
është shtysa që shpie drejt

apasionimit të njerëzve ndaj leximit e
mësimit.Historia islame na ka mësuar
se si gjeneratat e kaluara ishin civilizuar,
ishin ngritur vetëm me dituri e mësim.
“Ai që s’ka fe as dije nuk dallohet prej
bagëtie përveç se me hije”-
ka thënë Rexhep Voka. Kështu, dega e
vajzave të Tetovës mori iniciativën për
hapjen e një biblioteke që do të shër-
bente përnxënëset ekësaj shkolle.Në të
do të përfshihein libra të fushave nga
më të ndryshmet që do të shërbejnë për
vetëdijësimin e nxënësve si dhe për for-
mimin intelektual të tyre.
Ky aktivitet ishte menduar edhe

më herët, por ekskluziviteti ngeli
pikërisht për këtë vit, me rastin e 30-
vjetorit te rindërtimit të Medresesë
Isa Beu në Shkup. Me këtë rast
biblioteka e paramenduar filloi të
furnizohet me libra të zgjedhura nga
profesorët e kësaj dege. Sigurisht,
nuk ngelën pa u përfshirë edhe vetë
nxënëset të cilat fillimisht pastruan
hapësirat e caktuara për bibliotekën,
më pas bënë regjistrimin e librave si
dhe radhitjen e tyre. Duhet përmen-
dur se në këtë bibliotekë do të ketë
mjaft hapësirë për këmbimin e libra-
ve si dhe vende të posaçme për të
lexuar, siç praktikohet nëpër biblio-
teka.

Çdo gjë e madhe fillon nga një
gjë e vogël. Shpresojmë se kjo lëvizje
do të shërbejë për avancimin e
njohurive si dhe për nxjerrjen e gje-
neratave që do të bënin përmirësime
në shoqërinë tonë.

Shqipe Smaili IV-A
Paralelja e vajzave - Tetovë

BIBLIOTEKA DERË E
VETËDIJËSIMIT TONË
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Për nder të 30 vjetorit të
punës së Medresesë Isa
Beu në shkup, drejtori I

këtij instuticioni Zotri Ibrahim
idrizi ka pritur në një takim të
vaçant autorin e enciklopedisë
kombëtare me dëshmoret e të tri
luftave të UÇK-së Z. Afrim
Mustafa. Me këtë rast drejtori I
medresesë Isa Beu ka theksuar
se kjo vepër madhore kombëtare
mbarshqiptare është pasuri e
madhe për çdo shqiptar. Po
ashtu drejtori ka apeluar që kjo
vepër me rëndësi të vaçant te
perkrahit dhe të ndihmuarit nga
të gjithë.
Ndërsa autori I enciklopedisë

kombëtare Bardhësit e Atdheut z.
Afrim Mustafa ka uruar institucio-
nin e dijes së gjithanshëm shqipta-
re islame me rastin e punës 30 vje-
care . Poashtu redaksia e enciklo-
pedis kombëtare e para dhe e
vetmja në botën shqiptare ka fale-
menderuar drejtorin z. Ibrahim
Idrizin dhe Medresen e tijë për
mikrpritje dhe bashkpunim vël-
lazërore. Redaksia e enciklopedisë
kombëtare e ka nderuar edhe me
një mirënjohje të veçantë drejtorin
e medresesë dhe institucionin që ai
e udheheqë për mikrpitjen,
bashkëpunimin dhe përkrahjen e

her pas hershme. Ne fund asisten-
ti I autorit z. Bashkim Xhokli ka
theksuar se Enciklopedia kombë-
tare me 2025 dëshmorët e të 3 luf-
trave të UÇK-së në Kosovë,
Kosovë lindore dhe Maqedoni
është në proces edhe përkthimi në
gjuhët e ndryshme të botës, në
mënyrë që e gjithë bota demokra-
tike të njoftohet me heroizmin dhe
flijimin e 2025 trimave atdhetar të
të tri UÇK-ve

VEPRA ME PESHE
MBAR KOMBETARE,
E DESHMOREVE TË TË

3 LUFTRAVE – “Bardhesit
e Atdheut”
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Organizata Humanitare ‘’Hilal’’, e cila
vepron në kuadër të BFI në RM, këto ditë
ka ndërmarrë një aksion tepër të veçantë.

Në prag të fillimit të vitit shkollor, kjo Organizatë
në bashkëpunim me Unionin e Imamëve shqiptar
të Zvicrës, si dhe me ‘’Islamic Relief Centre’’,
nëpër shkollat e vendbanimeve kryesisht rurale në
Myftininë e Shkupit, Gostivarit, të Tetovës si dhe
të Kumanovës, ka shpërndarë një sasi të konside-
rueshme të bankave shkollore, të karrikave si dhe
të dërrasave të zeza.
Po ashtu, ky aksion u shtri edhe në Medresenë “ Isa

Beu ” të Shkupit. Me këtë rast përfaqësuesi i BFI, z .
Agron Vojnika, është shprehur:
“Sot, sapo bëmë dorëzimin e 100 bankave, 200 kar-

rikeve edhe 8 dërrasave të zeza ne medresenë “ Isa
Beu ”.Këto janë si donacion i aksionit te ndërmarrë nga
OH Hilal që vepron në kuadër te BFI dhe si iniciativë
e Reisul Ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepi të cilët në
bashkëpunim OH Islamic Relief dhe Unionin e imamë-
ve shqiptarë të Zvicrës, ndërmorën këtë aksion, i cili
po zgjat tash e tre ditë. Ditën e pare bëmë shpërn-
darjen e pajisjeve te nevojshme për shkollat e malësisë
se Shkupit. Gjithashtu, të njëjtën ditë bëmë shpërn-
darjen e mjeteve edhe për shkollat e fshatrave të
Malësisë Gostivarit, pastaj në Malësi të Tetovës. Dhe ja,
më në fund, këtë donacion po e shtrijmë edhe ne
Medresenë tone. Shpresojmë se nxënësit që do të
mësojnë në këto banka dhe karrike do të vazhdojnë
traditën e kësaj shkolle të na nxjerrin gjithmonë faqe-
bardhë “, është shprehur përfaqësuesi i BFI-së ,
z.Vojnika. Sipas drejtorit të medresesë “Isa Beu”,
Ibrahim ef. Idrizi ky aksion humanitar erdhi në
momentin kur kjo Medrese kishte mungesë të mjeteve
themelore për zhvillim të mësimit, si pasojë e numrit
jashtëzakonisht të madh të nxënësve të regjistruar ne
vit të par e që këtë vit ka thyer rekordet e të gjitha vite-
ve të tjera.
“Ky donacion që sot iu bë Medrese Isa Beu me paji-

sjen e bankave, karrikeve, dërrasave të zeza është më
se e nevojshme, në kohë te duhur, për arsye se në këtë

vit shkollor 2014-2015 kemi një fluks shumë të madh të
të interesuarve që janë regjistruar ne Medresenë “Isa
Beu”. Pa dyshim që , kushtet hapsionore dhe materia-
le luajnë një rol të shumë të rëndësishëm për zhvilli-
min e procesit edukativo arsimor. Ndaj edhe një here i
falënderojë të gjithë ata që ndërmorën këtë aksion që
edhe Medresenë ta pajisin me këto mjete material për
të zhvilluar mësimin sa më mire dhe më rehatshëm “,
është shprehur drejtori i Medresesë efendi Idrizi
Nga organizata “hilal” thonë se , aksione të këtilla

humanitare janë ndërmarr edhe më herët dhe se këtyrë
traditë do të vazhdojnë edhe më tej, pikërisht për fak-
tin që shkollat shqiptare, sidomos ato nëpër zonat
rurale , kanë nevojë jetike për ndihmat e këtij lloji.

Aksioni humanitar
i OH “Hilal”

Çdo vit që kalon në vete
ngërthen suksese, arritje,
zhvillime, dështime, rënie.

Këto vite ose do t’i kujtojmë si vite
suksesi ose do të na ngelë që vitet e
ardhshme të mundohemi që të për-
mirësojmë diçka. Ndërsa vitet e së
ardhmes nuk dihet se çka do të na
sjellin, ndërsa neve na mbetet që t’i
përvishemi punës, të shtojmë besi-
min në veten tonë si dhe të shpre-
sojmë në arritjen e sukseseve të
shumta. Ky vit, pra viti 2014 shënon
30 -vjetorin e themelimit të
Medresesë "Isa Beu" - Shkup. Vit
jubilar, vit përkujtimor i cili qartazi
tregon kontributin, suksesin si dhe
punën e pandashme të kësaj shkolle
profesionale.
Nga kjo vatër e arsimimit kanë

dalë kuadro të ndryshme dhe të suk-
sesshme të cilat kuadro kanë zënë
pozicione të rëndësishme në vend si

dhe jashtë vendit tonë, dhe me
punën e tyre që e bëjnë ata janë në
shërbim të Fesë dhe kombit tonë.
Andaj për nder të 30- vjetorit,

Medreseja Isa Beu me shoqatën e
nxënësve "Ikre" si dhe me anë të sek-
torëve të ndryshëm të cilët punojnë
në kuadër të kësaj vatre arsimore
kishin paraparë një sërë aktivitetesh
për të shënuar këtë vit jubilar.
Si aktivitet i parë qe organizimi i

një turniri në futboll të vogël.
Ekziston një arsye se pse e gjithë kjo
filloi me anë të sportit, pasi që sporti
është ai i cili do të na lehtësojë punën
në aktivitet tjera, si dhe sporti dhe
aktivitetet sportive janë ato të cilët i
japin gjallëri trupit dhe shpirtit. Ky
turnir u organizua nga shoqata e
nxënësve "Ikre" si dhe sektori i spor-
tit që punon në kuadër tëMedresesë.
Ky turnir filloi më datë

23.09.2014, si pjesëmarrës në këtë

turnir ishte Fakulteti i shkencave
islame - Shkup me një ekip përfaqë-
sues, poashtu edhe një ekip përfaqë-
sues kishte edhe paralelja e
Medresesë në Shtip, si dhe çdo klasë
e Medresesë merrte pjesë në këtë
turnir me nga një ekip përfaqësues.
Hapjen e turnirit e bëri drejtori i
shkollës prof. Ibrahim Idrizi i cili
mbajti edhe një fjalim, ku në këtë
rast ai falënderoi nxënësit për akti-
vitetet e tyre posaçërisht për aktivi-
tetin në fjalë, si dhe foli për vlerën e
sportin në përgjithësi si në aspektin
fetar po ashtu edhe në atë medici-
nal.
Gjatë gjithë ndeshjeve të zhvillua-

ra drejtësinë e ndau Prof. Sadrija
Hasanoviç i cili njëherit është edhe
përgjegjës për sektorin e sportit.
Ndeshja e fundit e këtij turniri u

mbajt më datë 09.10.2014, ku mysa-
fir ishin Kryetari i Bashkësisë Fetare

TURNIR NËFUTBOLL TË VOGËL I ORGANIZUAR PËR NDER TË VITIT JUBILAR,

30 VJETORIT TË
MEDRESESË “ISA BEU”
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Islame në Republikën e Maqedonisë
Reis ul-Ulema haxhi Sulejman ef.
Rexhepi, muftiu i Strugës si dhe ai i
Kërçovës, dekani i Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup, drejtori
i Medresesë Isa Beu prof.. Ibrahim
Idrizi, profesorë të Medresesë si dhe
mysafirë të ftuar.
Hapjen e turnirit e bëri drejtori i

medresesë prof. Ibrahim Idrizi.
Pas mbarimit të ndeshjes finale,

finalist u shpallë ekipi i klasës së III-
a, ekip të cilët posedojnë aftësi të
mëdha në sport, dhe të cilët brenda
3 viteve janë treguar mjaft të sukses-
shëm, ndërsa vendi i dytë i takoi
ekipit të klasës II-b, ndërsa vendi i
tretë ishte për klasën IV-b.
Pas përfundimit të ndeshjes u bë

edhe ndarja e dhuratave dhe nga një
mirënjohje për çdo fitues. Ekipi që
zuri vendin e parë si shpërblimmori
një trofe, si dhe një mirënjohje për
pjesëmarrjen e tyre në gara.
Dhuratën ua dorëzoi kryetari i BFI-
së, po ashtu edhe ekipi që zuri ven-
din e dytë si shpërblim mori një
trofe të cilin ua dhuroi drejtori i
Medresesë Isa Beu, ndërsa shpërbli-
mi i vendit të tretë ishte në të holla.
Këtë ndarje ua bëri prof. Sadrija
Hasanoviç. Më pastaj u bë shpërbli-
mi për portierin më të mirë si dhe

lojtarin më të mirë ku shpërblimin
ua dha dekani i Fakultetit të
Shkencave Islame. Portier më i mirë
u shpall nxënësi Hixhret Bajrami,
ndërsa si lojtar dhe golashënues më
i mirë u shpall nxënësi Rijad Kalisi.
Ndërsa për të gjithë ekipet pjesë-
marrëse në turnir, pati vetëm nga
një mirënjohje për pjesëmarrjen e
tyre në gara. Shoqata e nxënësve
“IKRE” si dhe Sektori i Sportit
kishin përgatitur nga një dhuratë
për Kryetarin e BFI-së Sulejman ef.
Rexhepin, për drejtorin e medresesë
prof.. Ibrahim Idrizin, si dhe për
referin e turnirit prof.Sadrija
Hasanoviç. Dhuratat ua dorëzoi

kryetari i shoqatës, Bajram Xhezairi.
Në fund të turnirit mbajti një fja-

lim Kryetari i BFI-së rreth historikut
të medresesë si dhe aktivitetet e
medresesë për gjatë tridhjetë viteve
të ekzistimit të saj, dhe kontributin e
nxënësve të kësaj shkolle që po e
japin në çdo institucion të BFI si në
vend ashtu edhe jashtë vendit. Kyçja
e medresantëve në institucionet
shtetërore nga administrata e deri te
përfaqësitë diplomatike. Në fund
fjalimin e tij e përmbylli me arritjen
e suksesit në zgjerimin fizik të
medresesë, e cila sot është e shtrirë
në disa qytete të Republikës së
Maqedonisë.

Ky vit është shumë i rëndësi-
shëm si për Bashkësinë
Islame, njashtu edhe për

medresenë si dhe për mbarë musli-
manët e këtij nën qielli.
Sivjet u mbushën 30 vite funksio-

nimi të kësaj vatre arsimore, ku kul-
tivohet ndjenja e pastër islame dhe
ku jetësohen porositë më sublime të
cilat burojnë nga dy burimet kryeso-
re të Islamit që janë Kur’ani dhe
sunneti i Pejgamberit s.a.v.s.
Që nga themelimi i saj, për çdo

vit shoqata e nxënësve të medresesë
ka organizuar aktivitete të larmish-

me, aktivitete të ndryshme si brenda
objektit të saj po ashtu edhe jashtë
tij. Ndërsa këtë vit të gjitha aktivite-
tet të cilat i ka ndërmarrë shoqata e
nxënësve kanë qenë për të shënuar
këtë vit jubilar të Medresesë “Isa
Beu”, një ndër ato aktivitete që u
zhvilluan ishte edhe mbajtja e një
kuizi të diturisë.
Kuizi u mbajtë më datë

24.10.2014, ku programi i kuizit u
zhvillua brenda objektit të medrese-
së. Pjesëmarrës në këtë organizim
ishte kryetari i BFI-së në Republikën
e Maqedonisë Reis Ulema Sulejman

ef. Rexhepi, anëtarë të tjerë të
Riasetit, drejtori i Medresesë Prof.
Ibrahim Idrizi , një numër i madh i
profesorëve të Medresesë Isa Beu,
nxënës dhe mysafirë të nderuar.
Hapja e programit u bë me këndi-

min e një asherje nga Kur’ani
Famëlartë nga nxënësi Besim
Azemi, ndërsa më vonë në skenë u
paraqit edhe kori i medresesë i
udhëhequr nga prof. Jasir Osmani.
Po ashtu rëndësi të veçantë në këtë
organizim kishte edhe këndimi i
poezive të cilat i kishin shkruar vetë
nxënësit e kësaj shkolle, vepër me të

KUIZI I DITURISË
“IKRE”
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cilën nxënësit tregonin aftësitë e
tyre në fjalën e bukur poetike.
Ndërsa pas këtyre vijoi gara në kui-
zin e diturisë. Ky kuiz perbëhej nga

4 grupe, çdo grup kishte nga një
nxënës të të gjitha viteve, poashtu
kuizi kishte edhe jurinë e cila
përbëhej prej 4 anëtarëve të cilët

ishin edhe profesor të shkollës,
prof. Elez Ismaili, prof. Hamza
Asani, prof. Jusuf Zimeri si dhe
prof. Islam Islami. Kuizi përbëhej
prej 5 kategorive, kategoria e parë
ishte Pyetje – Përgjigje, kategoria e
dytë ishte Ajete dhe Hadithe, kate-
goria e tretë ishte asociacione, kate-
goria e katër ishte anagrame dhe
kategoria e fundit ishte Foto e
Mbuluar.
Në fund, juria i shpalli rezultatet.

Fitues i kuizit doli grupi B, vendi i
dytë i takoi grupit A, vendi i tretë
ishte për grupin D, ndërsa vendi i
katër i takoi grupi C te cilët u tre-
guan disi më të pakujdesshëm të
cilëve ju dëshirojmë fat në të ardh-
men.
Si çdoherë shoqata e nxënësve

kishte paraparë edhe shpërblime
për grupet fituese ku pë vendin e
parë kishte si shpërblim nga një
Kur’an dhe libra për secilin nxënës,
ndërsa vendit të dytë i takoi vetëm
nga një libër, shpërblimet nxënesve
ua ndau kryetari i BFI-së Sulejman
ef. Rexhepi, i cili i përgëzoi garuesit
dhe u dëshiroi sukses në jetë

Feja islame natyrës i kushton
rëndësi të veçantë, ndërsa
njëri prej shkaqeve të këtij

përkushtimi gjendet në ndikimin e
pamohueshëm të ambientit jetësor
mbi trupin dhe shpirtin e njerëzve.
Në bazë të thënieve të Muhammedit
a.s., ku thotë “Toka për mua është
krijuar si xhami dhe vend pastrimi”.
Natyra dhe e gjithë toka anë e
mbanë është një xhami dhe vend për
adhurim. Njeriu me të kuptuar të
kësaj çështje që i gjithë rruzulli tokë-
sor është xhami dhe xhamia duhet
të jetë e pastër nga çfarëdo ndyrësi-
re, plotësisht do të jetë i kujdesshëm
që edhe veten ta mbajë të pastër dhe
mos ta ndot xhaminë. Prandaj
përkushtimi ndaj parimit të pastërti-
së, e nxit njeriun për ruajtjen e
natyrës dhe ambientit jetësor .
Mjedisi në një fare mënyre përfa-

qëson vetë njeriun. Ai përfaqëson
jetën e njeriut pasi që, që nga
momenti kur njeriu lindën e deri
kur të vdesë ai është në kontakt të
pa ndërprerë me mjedisin. Duhet
që të dimë se çdo begati që e kemi

All-llahu na ka dhuruar në çdo
mjedis, dhe kjo neve na mban në
jetë na bën më të gjallë, pra ne ekzi-
stojmë sepse edhe mjedisi ekziston.
Mu për këtë shkak, ne e kemi

obligim që të kujdesemi për mjedi-
sin tonë që na rrethon. Andaj për
këtë çështje edhe Medreseja “Isa
Beu” si institucion edukativo arsi-
mor, çdo vit në programin e saj një
prej organizimeve që i bën, është
edhe kujdesi ndaj ambientit.
Organizime te tilla për pastrim i
organizon sektori i Ekologjisë, i cili
punon në kuadër te Medresesë,

kryetar i këtij sektori është prof.
Lutfi Nexhipi.
Si çdo vit edhe sivjet organi-

zuam një aksion për pastrimin dhe
kujdesjen e ambientit të shkollës,
por për dallim nga vitet tjera këtë
vit organizuam pastrim edhe
jashtë rrethojës së medresesë, për
t’i dhënë një pamje edhe më të
bukur shkollës dhe ambientit ku
jetojmë. Për të gjithë këtë u përkuj-
des sektori i ekologjisë pranë
medrese në bashkëpunim me sho-
qatën e nxënësve pranë kësaj
shkolle.

MEDRESANTËT NË AKCION
PASTRIMI PËR NJË AMBIENT
SA MË TË PASTËR, PËR NJË

JETË MË TË LEHTË
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Duke ndjekur traditën e Profetit
s.a.v.s. nxënëset e Medresesë
“Isa Beu” paralelja e vajzave -

Gostivar, organizuan manifestim me
rastin e ditës së Kurban Bajramit.
Programi ishte i paraparë vetëm

për femra dhe u realizua në ditën e
tretë të Kurban Bajramit në Qendrën
për kulturë “Asnom”. Programi filloi
me lexim tëKur’anitFamëlart, më pas
vijoi me ilahi kushtuar kësaj dite të
bekuar nga solistet e korit si
AzraRushiti, Elif Arifi, Exhren
Mehmet, u shoqërua edhe me poezi

të ndryshme të recituara nga Zulejha
Memedi, Senada Asani, Samije
Xheladini, Nazli Saban dhe Hafsa
Rushiti që duke i dëgjuar na e
mundësonin të ndjejmënjë kënaqësi
të pa përshkruar e gjithashtu na e
shtonin mallin për haxhxh.
Programi u udhëhoq nga nxënësja
Elma Bilalli.
Përveç nxënëseve, falënderim të

madh merituan të gjithë ata që japin
kontribut në realizimin e proçesit
edukativo arsimor, si Reis ul ulema
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, drejtori

Ibrahim Idrizi, koordinatori Shaqir
Fetahu, adminisratorja Fatime
Beshiri dhe profesoreshat që dhanë
kontributin e tyre për realizimin e
këtij manifestimi duke përkrahur
nxënëset dhe duke i ndihmuar ato të
realizojnë një program kaqmadhësh-
tor.
Programi u mbyll me dua të për-

bashkët nga nxënësja Mersade
Xhelili, duke shpresusar që kjo tra-
ditë të vazhdojë vite me radhë.

Elif Arifi IV-A
Paralelja e vajzave - Gostivar

MANIFESTIMI ME RASTIN
E KURBAN BAJRAMIT

Transmetohet nga Enesi [radijall-llahu anhu], i cili thotë: “Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve
sel-lem] erdhi në Medine dhe gjeti njerëzit duke festuar dy ditë të caktuara. Ai pyeti: “Çfarë janë këto dy ditë”? Ata u
përgjigjën: “Në periudhën e injorancës, këto ditë ishin festa për ne”. Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] tha:

“All-llahu ua zëvendësoi me dy ditë më të mira, me Kurban Bajramin dhe Fitër Bajramit.”

Me datë 11.11.2014
Medresenë Isa Beu e
vizitoi Kryetari i

Fondacionit “Islamic Relief ”z.
Xhemaili me bashkpuntoret e tij,
kryetari i Unionit të Imamëve në
Zvicër Nehate f. Ismaili të shoqë-
ruar nga Sekretari i përgjithshëm i
Bfi-së Afrim ef. Tahiri. Me rastin e
kësaj vizite drejtori i Medresesë
prof. Ibrahim Idrizi mysafirët i
njoftoj rreth ecurive të punëve dhe
aktiviteteve të kësaj vatre edukati-
ve arsimore si edhe për rolin që ka
luajtur dhe po luan në kultivimin
dhe zvillimin e vlerave morale,
fetaro- shkencore tek gjeneratat e
reja. Gjithashtu drejtori i
Medresesë shfrytëzoi rastin që ti
falemenderoj mysafirët për
ndihmën e ofruar Medresesë në
dhurimin e 100 bankave, 200
karikeve dhe 8 drasave të zeza për
nevojat e shkollës, duke e lutur të
Madhin Zot që ti mëshiron dhe ti
shpërblen me mirësitë e Tij

Kryetari I Fondacionit
“Islamic Relief” – vizitë
Medresesë Isa Beu
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Gjatë muajit të Ramazanitnxënëset e SH.M.I. “ISA
BEU” – Gostivar dhanë

mundin e tyre duke vizituar xha-
mit që në to do të zhvillonin ligjë-
rata të ndryshme duke dhënë
keshtu kontribut në edukimin e
femrës muslimane. Edhe pse koha
ishte në temperatura të larta kjo
nuk mjaftoi që të ndal qëllimin e
medresanteve. Ata të ndara në 3
grupe vizituan xhamitë e qytetit
tëGostivarit dhe rrethinës së tij.
Përderisa ligjëratat mbaheshin
nga Profesoreshat e medreses ,
nxënëset i shoqëronin ligjëratat
me leximin e kur’anit famëlart,
ilahi dhe monologje . Vec kësaj

obligim i nxënëseve të viteve të
katërta ishte përgatitja dhe pre-
zantimi të një ligjërate, gjë që do të
ndihmonte në këtë mënyrë të
thyente murrin e frikës dhe të
shprehjes në publik të një teolo-
geje të së ardhshmes. Edhe pse
nuk ishte obligim i tyre nxënëset e
viteve të treta u dalluan me interesi-
min e tyre duke përgatitur dhe pre-
zantuar ligjërata. Ky mund i
palodhshëm i nxënëseve nuk mund
të shpërblehet me asgjë sepse dëshi-
ra e tyre për këtë mund lidhet ngu-
sht me dëshirën për shpërblimin e
Allahut xh.sh. në këtë dhe botën
tjetër dhe dihet mirë që cdo mund
apo kontribut që bëhet në rrugë të

Allahut, atë e shpërblen vetëm Ai
më mirësitë dhe begatitë e Tij të
pafundme, por këtë punë të vlefsh-
me dhe të suksesshme të nxënsëve
shprehu dëshirë ta shpërblej edhe
Muftinia e Gostivarit dhe profesore-
shat e medreses duke dashur që në
këtë mënyrë të nxis nxënëset të
punojnë dhe tëjapin kontribut në
rrugën e Islamit duke organizuara
një ekskursion një ditor në qytetin e
Prizrenit – Kosovë, për nxënëset që
morrën pjesë nëmënyrë të rregullt
nëpraktikën e Ramazanit. Kështu
duke dëshiruar dhe shpresuar që
mdresantet të jenë gjithmonë të gat-
shme për të dhënëkontribut në
përhapjen e fesë Islame.

ÇDO MUND MERITON
SHPËRBLIM

IHL Isa Bey Medresesinin İştip
şubesinin öğrencileri bünyesinde
faaliyet gösteren öğrenci kolları her
öğrenim yılı olduğu gibi bu sene de
farklı alanlarda çeşitli organiza-
syonlar tertip etmeye devam
ediyorlar. bu organizasyonlar çerçe-
vesinde 'Temizli ımandandır' hadi-
sinden ilham alarak okulun temiz-
liğinde yer aldılar. Ekoloji kolunun
çalışmalarıyla okulun bahçesinin
yanında Kadın Ana camiinin bahçe-
si de temizlendi. Spor kolu tarafın-
dan 'Sıhatli akıl sıhatli bedende'
parolası altında farklı alanlarda tur-
nova ve musabekalar tertip ettiler.
Merkez Isa Bey Medresesinin 30. yıl
munasebetiyle tertip edilen futbol
turnovasında katıldı-
lar.Okulumuzun öğrecilerine yöne-
lik ise masatenis turnovası tertip
ettiler.

Temizlik aktiviteleri ve
ping pobg turnuvasi
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INTERVISTAME ISHMEDRESANTE

Ju keni qenë medresant na thoni
diçka rreth jetës suaj gjate kohës
kur keni qenë nxënës në medrese?
Unë pata fatin që gjatë viteve

1987-91 të jem nxënëse e Medresesë
“İsa Beu” në Shkup. Hapja e
Medresesë daton që ga viti 1984,

domethënë që unë bëj pjesë në gje-
neratat e para të kësaj vatre të arsi-
mimit. Kuptohet në ato kohëra nuk
kishte mundësi që ne si gjini femë-
rore të mund t’i ndjekimmësimet në
mënyrë të rregullt. Andaj ishim të
detyruar që arsimimin tonë ta vazh-

dojmë në mënyrë të çrregullt.
Procesi zhvillohej në atë mënyrë

që na dorëzoheshin librat-skriptat e
përgatitura sipas planprogramit
mësimor të Medresesë dhe në kon-
sultime të vazhdueshme me profe-
sorët e nderuar të atëhershëm, a që
një numër i tyre edhe sot e kësaj dite
vazhdon të kryejë këtë detyrë të
vlefshëm me dinjitet, arrinim përga-
titjen e duhur për provimet e lëndë-
ve të parapara për vitet përkatëse.

Si i vlerësoni aktivitetet kulturo-
re sportive dhe te tjera të nxënësve
të medreses?

Duke u nisur nga fakti që institu-
cionet edukativo-arsimore krahas
përcjelljes së diturisë synojnë edhe
përgatitjen individuale të nxënësit
me qëllim të aftësimit për punë në
jetën e tyre të mëtutjeshëm dhe
ndërtim të personalitetit të shëndo-
shë është medoemos e duhur që
këta institucione të krijojnë hapësira
ku nxënësve u mundësohet që
krahas mësimeve të nxënura të kenë
mundësi t’i zbulojnë dhe kultivojnë
aftësitë e tyre të veçanta ku edhe
nxënësi e gjen veten por edhe kon-
tribon në zhvillimin kulturor të mje-
disit ku jeton.
Në këtë kontekst në kuadër të

Medresesë krahas planprogramit të
rregullt mësimorë është i paraparë
edhe programi i aktiviteteve të lira
ku nën udhëheqjen e profesorëve
veprojnë sesione të lëminjëve të
ndryshëm. Në këtë kuptim mund të
përmendim sesionin e kiraetit,
sesioni i korit, mevludit, sesioni
letrar, i artizanateve, etj.
Veprimtaria e këtyre sesioneve
ndikon në ngjalljen e interesimit të
nxënëseve dhe u mundësohet që
varësisht nga interesimi i tyre të
zbulojë aftësitë e tyre dhe të sigurojë
zhvillimin e tyre të mëtutjeshëm..

Cili eshte roli i medresesë në
përgatitjen e kuadrit te nxenesve
qe vine ne medrese?
Medreseja përbën shkallën e

mesëm të arsimimit në sistemin
edukativ fetarë dhe si e tillë synon
përgatitjen e gjeneratave të reja që
më pas do të vazhdojë arsimimin
sipëror me qëllim të profesionalizi-
mit në lëminë e organizimit të jetës
fetare në rreth e më gjërë. Nxënësi
që e ka kryer Medresenë merr
diplomë ku krahas kryerjes së nive-
lit të mesëm shkollor është edhe i
aftësuar të kryejë detyrë si mual-
lim/e dhe vaiz/e dhe në të njëjtën
kohë është i gatshëm të ndjekë stu-
dimet në shkallë më të lartë të arsi-
mimit.

Pikërisht kjo është ajo që e bën
Medresenë të veçantë. Nxënësi që
mbaron Medresenë edhe e kryen
shkollën e mesme por edhe e mëson
fenë e tij. İnkuadrimi i suksesshëm,
rezulltatet e arritura në arsimimin
sipëror si dhe veprimtaria e bujsh-
me e medresantëve të mëpërpar-
shëm është një motivues i rëndësi-
shëm për vazhdimin e punës në këtë
vatër arsimore.

A ka dhënë medreseja kontribu-
tin e saj edhe jashtë vendit?
Medreseja amë bashkë me para-

lelet e saja të shtrira vite të tëre në
gjirin e saj bën edukimin edhe të
nxënësve të ardhur nga viset tjera.
Kemi nxënës nga Shqipëria, Kosova,
Mali i Zi, Presheva, Sanxhaku dhe
nga diaspora gjithashtu.
Kjo është njëra mënyrë e kontri-

buimit. Mënyra tjetër e kontribuimit
të Medresesë është edhe se kuadrot
e përgatitura në këtë vatër arsimore
në të shumtën e rasteve pasi që të
arijnë nivelin e duhur të arsimimit
veprimtarinë e tyre të mëtutjeshëm
e vazhdojnë në qendra të ndryshme
jashtë vendit. Me punën dhe shërbi-
min që i ofrojnë atij rrethi në realitet
bëjnë afirmimin e shkollës prej nga
kanë ardhur në këto mjedise por
edhe sigurojnë vendosjen e lidhjeve
për bashkëpunim të mëtutjeshëm.

Tani medreseja numëron edhe
disa paralele të shtrira në Shkup,
Tetovë, Gostivar për vajzat si dhe
paralelen e shtrirë në shtip të djem-
ve. Cili është qëllimi i gjithë kësaj?
Ne jemi ithtarë të një feje që nuk

bën kurfar dallimi mes edukimit të
femrës dhe mashkullit. Allahu
xh.sh. në Kur’anin Famëlartë thotë:
“Besimtarët dhe besimtaret janë
dashamirë të njëri tjetrit, urdhërojnë
në vepra të mira dhe ndalojnë
veprat e këqija.” Që të dyja gjinitë
na paraqiten si bashkëveprues në
thirrje në të mirë dhe ndalesë nga e
keqja. E që të mund të dallojnë të

mirën prej së keqes duhet të jenë të
informuar, pra me një përgatitje të
denjë. Që të realizohet urdhëri hyj-
nor obligohet përfshirja e femrës në
sistemin edukativo-arsimor.
Zakonisht mjaftojmë me argu-

mentin Kur’anor por ja që edhe një
argument i thjeshtë racional na del
para e që është se “femra përbën
gjysmën e shoqërisë dhe lind, rrit,
edukon gjysmëntjetër të shoqërisë.”
Nëse ia shtojmë edhe ndikimin
dominues në organizimin e jetës
familjare, na detyron që me seriozi-
tet t’i qasemi çështjes së edukimit të
gjinisë femërore.
Unë si një ish medresante dhe

besimtare shfrytëzoj rastin që t’iu
falemenderohem gjithë atyre që me
angazhimet dhe investimet e tyre
ndihmojnë vazhdimësinë e procesit
mësimor dhe mirëmbajtjen e këtij
institucioni.

Për fund cilat do të ishin këshil-
lat e juaja për medresantët/et, në
përgjithësi?
Nëmesin e tyre ata kanë një moto

që thotë: “Privilegj është të jesh
medresant”. Edhe unë plotësisht
pajtohem me to. Gëzohem që e
vërejnë këtë. Detyra e juaj si nxënës
të cilët po arsimoheni në Medrese
është të jeni të ndërgjegjshëm për
privilegjin që keni. Dhe të shfrytëzo-
ni këtë privilegj e të bëni më të
mirën për të arritur në caqe të larta,
gjithmonë duke kërkuar ndihmën
dhe bekimin e Allahut xh.sh.
Nuk jeni rastësisht të privilegjuar.

Jeni të zgjedhurit e Fuqisë Absolute
që tu besohet detyra më e çmuar.
Andaj shumë shpejt vjen koha kur
do të përgjigjeni për këtë privilegji-
zim.
Ju jeni të dalur në një udhëtim ku

për bashkudhëtarë e keni fjalën e
Allahut xh.sh. dhe mësimet e
Muhammedit a.s. Dhashtë Zoti që
ata të jenë shoqëruesit e juaj deri në
ditën e takimit me Allahun xh.sh.
dhe pejgamberin e Tij.

INTERVISTA ME
PROF. MERAL JAHJAI
Profesoreshë në Medresenë “Isa Beu”

Paralelja e vajzave Tetovë

Prof. Meral Jahjai u lind në
vitin 1973 në Tetovë.
Shkollimin fillorë e kreu në
vendëlindje ndërsa
shkollimin e mesëm në SHMI
“Medreseja Isa Beu” në
Shkup. Shkollimin sipëror e
kreu në Universitetin
Marmara në Stamboll –
fakultetin e studimeve
Islame. Me hapjen e
Paraleles së shtrirë të
Medresesë angazhohet
mësimdhënëse për lëndën
gjuhë dhe letërsi turke dhe
lëndën e da’ves.
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Ju jeni kuadër e medresesë Isa
Beu, ç’do të thotë për ju ky epitet ?
Në medrese kam mësuar gjatë

viteve 1992-1997, për vajzat nuk
kishte shkollë te rregullt, pra kemi
mësuar me korospodencë.

Sa ju kanë ndihmuar profesorët
në atë kohë që ju u përkushtuat?
Profesorët na kanë ndihmuar në

lëndët më të vështira, pra profesorët
na kanë mbajtur ligjërata vullnetari-
sht dhe përgaditeshim për provime
vet psh. gjuhën arabe nuk mund ta
mësonim vet.

Çfarë perspektivash u janë
hapur me këtë si nxënëse e medre-
sesë?
Pasi kam mbaruar medresenë

jam regjistruar në Univerzitetin e
Shën Kirili dhe Metodij, atje kam
diplomuar, dhe tani gëzoj një punë
me aktivitet, aktivitete të ndryshme
dhe marëdhënie të ndryshme me
njerëz të ndryshëm. Per mua medre-
seja ka qenë udhë rëfyes e jetes time
shpirterore.

Tani për momentin punoni
përkthyese gjyqësore në gjyqin e
Tetovës, sa jeni e kënaqur me
punën që bëni?
Punoj qe 8 vite si përkthyese gjy-

qësore, e kam dashur prej në fillim
por është punë që kërkon shumë
vëmendje.
Për mua është privilegj që kam

mbaruar medresenë për shkak se

ndikon të kem kontakte më të ndry-
shme me njerëz të ndyshëm, me
njerëz të ngritur në çdo aspekt, pra
edukimi në medrese më ndihmon
në çdo aspekt të jetës shoqërore.

Cila është këshilla juaj për pro-
fesoreshat që ligjërojnë në medre-
senë Isa Beu dhe për nxënëset që
marrin dituri në tempull të këtillë?
Nxënëseve dhe profesoreshave ju

kisha uruar suksese në të ardhmen
dhe ky 30 vjetor të jetë një vend më i
përshtatshëm për edukimin e
femrës në vendin tonë. Këshilla ime
është që të vazhdojnë me arsim, të
arrijnë suksese më të larta dhe më të
ndryshme në sferën e edukimit.Një
femer e edukuar do të thoë në
ardhemeri e edukuar.

Ju keni qenë medresante na
thoni diçka rreth jetës suaj gjatë
kohës kur keni qenë nxënëse në
medrese?

Së pari falënderimet më të për-
zemërta i takojnë Allahut xh.sh. i cili
është autoriteti i vetëm, i cili dëshi-
ron vetëmmirësi për robërit e tij dhe

i cili është sundues i ditës së llogari-
së. Salavatet dhe selamet qofshin
për atë që plotësoi moralin e lartë,
Hazreti Muhammed Mustafanë

INTERVISTË ME
SELMA ALI RAUFI

përkthyese gjyqësore

INTERVISTË ME
HAFIZE NEHAL
IBRAHIMI

prof. në medresenë Isa Beu-Shkup
Selma Ali Raufi, e linur në Shkup
në vitin 1979 . Shkollimin fillor
e kreu në vendlindje, ndërsa
shkollimin e mesëm e kreu në
SHMI Medreseja ‘’Isa Beu’’ në
Shkup gjatë viteve 1992- 1997 .
Pas mbarimit të shkollimit të
mesëm, ajo vazhdoi studimet e
mëtutjeshme në Univerzitetin e
Shën Kirili dhe Metodij .
Selma Ali Raufi , tani punon si
përkthyese gjyqësore në gjyqin e
Tetovës qe 8 vite.

Prof. Hafize Nehal Ibrahimi e
lindur në Shkup në vitin 1981.
Shkollimin fillor e kreu në
vendlindje, gjersa mësonte në
fillore, filloi edhe hifzin në
moshën 10 vjeçare, në vitin 1991
dhe e mbaroi në vitin 1992.
Shkollimin e mesëm e kreu në
SHMI Medreseja ‘’Isa Beu’’ në
Shkup.
Pas mbarimit të shkollimit të
mesëm, ajo vazhdoi studimet e
mëtutjeshme në Univerzitetin e
Shkencave Islame në Shkup.
Hafize Nehal Ibrahimi, tani
punon si profesoresh në SHMI
Medreseja ‘’ Isa Beu ‘’ qe 6
vite , angazhohet për
mësimdhënien e lëndëve fetare,
Historinë Islame dhe Tefsirin.



s.a.v.s për familjen e tij dhe për
shokët e tij të nderuar. Poashtu qoftë
kënaqësia e të madhit Zot mbi të
gjithë ata besimtarë që kaluan para
nesh me iman të paluhatshëm duke
e themelu Medresenë Isa Beu dhe
duke u mundu për ekzistimin e saj
derisa të ketë qenie të gjalla mbi
tokë. Çdo periudhë e historisë së
njerëzimit ka pasur kushtet e veta
karakteristike, nën të cilat besim-
tarët/et gjithmonë janë përballur me
një sërë pengesash dhe vështirësish.
Por me gjithë vështirësitë, besim-
tarët i ka karakterizuar gjithmonë
këmbëngulja për të fituar dituri dhe
përpjekja për një jetë të ndershme
dhe fisnike. Të kthehemi pas në
vitet e 94-95 regjistrimi ynë ishte një
privilegj, nder, respekt dhe kënaqësi
e veçantë sepse medreseja shumë
dallonte prej të gjitha shkollave tjera
të mesme. Ato familje që kishin vaj-
zat e tyre të regjistruara në medrese
ishin dhurata më e madhe qëAllahu
xh.sh, ua kishte bërë, sepse ajo që do
të arsimohet në këtë vatër është nje-
riu i Islamit, e jo i ndonjë rruge
tjetër. Sikur të ishte sot më kujtohen
fjalët e nënave, gjysheve tona se ‘’ të
lumët ju ‘’ edhe për këtë botë puno-
ni edhe për ahiret.
Kjo vazhdon të jetë edhe sot e

kësaj dite vajzat tona dallohen në
edukatë, moral, sjellje etj

Medreseja vazhduese e denjë e
traditës së shkollave mbi bazat e

fesë Islame. Ku shihet perspektiva
e medresesë për të ardhmen?
Një perspektivë shumë e madhe

shpresëdhënëse shumë herë ju them
edhe nxënëseve tona që Islami do të
triumfoj, e ne si nëna duhet të për-
gaditim djem dhe vajza sikur në
shekujt e parë, kur muslimanët e
kanë sunduar botën. Ka edhe per-
spektivë tjetër se natyra e Islamit
është që muslimanët të jenë popull i
arsimuar, popull që përqindja e inte-
lektualëve të jetë e lartë, dhe të ulet
apo zhduket krejtësisht përqindja e
analfabetëve. Medreseja është vatra
e parë në jetën tonë, e cila e lartëson
vlerën e lapsit, e çmon vlerën e ditu-
risë, e lufton paditurinë sepse të
gjithë mësimdhënësit/set në medre-
se e dinë se të vërtetat e kësaj feje
burojnë prej Kur’anit fisnik dhe
Sunnetit të qartë.

Tani medreseja numëron edhe
disa paralele të shtrira në Shkup,
Tetovë dhe Gostivar për vajzat si
dhe paralelen e shtrirë në Shtip të
djemve. Cili është qëllimi i gjithë
kësaj?
Tani medreseja numëron paralele

përveç se në Shkup edhe në Tetovë,
Gostivar dhe Shtip, sigurisht që
është një qëllim i madh dhe i sin-
qertë pasi të gjithë ne e dijmë
hadithin e Muhamedit a.s.
Transmetohet nga Aishja r.a. se
Allahu është i kënaqur me atë që,
kur kryen një punë, e kryen në

formën më të mire të mundshme.
Nuk ka dyshim se puna që duhet

të kryhet, duhet të jetë punë e mirë.
Ato që e kryejnë punën e ngarkuar
në formën më të mirë, kanë sjellë në
vend përgjegjësinë që kanë para
Allahut dhe para shoqërisë.
Zhvillimi dhe përparimi i një popul-
li vjen duke bërë çdokush punën që
i takon. Allahu nuk e jep suksesin
sipas përkatësisë kombëtare por
sipas punës që bëjmë. E BFI ka bërë
punën me të madhe gjatë kësaj
dekade me formimin e këtyre para-
leleve sepse mosfunksionimi siç
duhet i institucioneve arsimore në
një shoqëri ndikon negativisht në
atë popull dhe tek individët e
veçantë. Suksesi u takon atyre që
japin mundin, bëjnë përpjekjet e
duhura për përparimin e musli-
manëve të këtij vendi.

Cila do të ishte këshilla e juaj
për medresantët/et ?
Dua të jem e shkurtër në këshillë.

Dituria dhe arsimimi janë shpirti
dhe thelbi i Islamit, ardhmëria jonë
si muslimanë nuk garantohet pa
këto dy gjëra për atë në fund ju
them fjalët e mësuesit më të madh të
njerëzimit Muhamedit s.a.v.s. që ka
thënë : ‘’Arsimtari dhe nxënësi janë
partner në mirësi e në njerëzit e tjerë
nuk ka dobi’’. Transmeton Ibn
Maxhe.
Ju faleminderit suksese në jetë

dhe në punë si redaksi.
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MEDRESEJA

Në medresen e bekuar,
Me shpirt të lulëzua,
Me fytyrë të lumtur,
Kam ardhë për të mësuar.

Jeta më qoft falë,
në këtë rrugë të bekuar,
nërrugëne drejt,
të Allahut të madhëruar.

Do të behem si qiriri,
Për këtë rrugë do të digjem flakë,
Për rrugën për të cilin,
Muhamedit i dërgoi selavat.

Nuk mund të ketë lumturi,
E as nuk egziston,
Përvec lumturisë
Që Medreseja afron.

Të falemenderoj o Zot
Që mua më udhëzove
Që në shpirtin tim
Dritën e rrugës Tënde e ndricove.

Elmedina Salija I-B
Paralelja e vajzave - Gostivar

MEDRESEJA IME

Kamkërkuarlumturinë
lumturinë e jetës
dhekamfituarshumësevape
tëmiraqë I bëravetes.

Këtuunëgjetaveten
I mësovarrugët e jetës
Shumënëjetëpërparova
Kurmedresante u emërova.

Këtusunënçmova
Diturinëmendjembolla
Nga e marafillova
Gjithmonëunëfitova

Katërvitenukmëmjaftojnë
Yemrandarjen s’e lejon
Nuk mund të të lë moj fole
TE DUA TY MEDRESE!

Sumeje Nuredini (ish medresante)
Poezia e marrur nga numri 31 i revistës “IKRE”
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Si çerdhe fëmijësh nxënësit i tubon
Shumë afër njeri me tjetrin kjo shkollë i afron
Shumë gjëra të vlefshme në të mësojmë
E ne ja dimë vlerën e shumë atë e çmojmë

Një herë për një herë është më e mira
Si për edukatë e si për orë të lira
Mësimi është mësim, biseda bisedë
Nuk i përyiejmë gjërat, gjithçka në vend të vetë

Kur u hap në fillim ishim shumë pakicë
E tani numri vetëm shkon duke u rrit
Do të arijë me mijëra
se kjo shkollë është më e mira

Është burim ku nxjerret dituri
Dituri të pastër si të jetosh si njeri
Të fillosh si në këtë botë ashtu në ahiret
T’I mësosh rregullat, rrugën për Xhennet

Ka edhe lëndë shkencore që ç’do njeri duhet t’i di
Islami shkencës i ka dhënë përparsi
Por nëse doni edhe shkencat burimore të islamit t’
mësoni
Urdhëroni në Medrese shumëçka do të kuptoni

Nuk pendohesh nëse në Medrese regjistrohesh
Përkundrazi shumë do të gëyohesh
Është një zgjedhjemë e mirë për ne
Në bankat shkollore të mësosh për fe

Shpresoj që në të ardhmen do të ketë shum më shumë
medresantë
Do të kryejnë shkollën, si edhe të bëhen diplomatë
Do të studijojnë islamin, do t’ua tregojmë edhe të
tjerëve
Vetëm me dituri të shpëtojmë këtë rini

Ajshe Zilbeari (ish Medresante)
Poezia e marrur nga numri 28 i revistës “IKRE”

Në flatrat e pëllumbit të bardhë,
Fluturon ëndrra ime e e largët
Por sa do larg që është ajo, ka për të ardhë
Dhe do të mi shërojë plagët

Ëndrra për të takuar suksesin në jetë,
Ëndrra për ta takuar lirinë lumturinë,
Ajo do të vij, sa do të larg që të jetë
Dhe unë do ta shijoj krenarinë.

Sukses është të mbjellësh farën, në lumin e jetës
Kur ajo mbinë, asaj i thuhet lumturi,
Kur ajo lulëzon, e i takon të vërtetës,
Kësaj më i thuhet krenari

Ti oj medreseja ime, je ajo farë e mbjellur në lum
Përfundimi yt është mbirja e saj mbi tokë
Frytet e mësimeve tua, janë krenari pa fund
E ëndrra është, të ndahem e kënaqur nga kjo botë

Sumeja Limani II-A
Paralelja e Vajzave-Shkup

Fjalët mungojnë
Dhe fjalët mungojnë,
atëherë kur po t’i themi, teprojnë!
Mungesa e tyre s’vërehet
se aty ku sytë panë,
pa folur në përgjigje ranë.
Aty kuptuan më shumë,
se cka mund të shpjegonin fjalët
dhe me një vështrim të vetëm
gjithcka që pamë, e ndjejtëm.
Po kush mund të tregojë me fjalë
atë që dot s’përshkruhet,
dritën që pashë nga besimi
është dritë qe nuk shuhet.
Atë e gjeta gjithëkund,
në cdo fytyrë njeriu,
nga bindja e të cilëve,
burontë dritë besimi.
E gjeta në cdo buzëqeshje,
në cdo vepër bujare,
e gjithandej ku mirësia
ua kalonte fjalëve.

Adisa Ameti II-A
Paralelja e vajzave - Tetovë

Fsheha gjurmët
e hidhërimit
Janë njerëzit ato
që buzëqeshjen na rrëmbyen,
apo fjalët e tyre
që zemrën na thyen.
Nga cdo fyerje
që na u drejtua,
dhe me ofendimet
që u poshtëruam,
dhe nëse i merituam,
të na thuhen nga njerëzit
e rëndë për t’u pranuar.
Ndaj dëgjova dhe heshta
thellë brenda vetes
hidhërimin fsheha.
Ca fjalë njëra pas tjetrës,
të pa kontrolluara u thanë
e në mua gjurmë lanë.
Dhe qetë më pas
minuta kaluan,
të falim sot,
e atë që pas lam,
të themi se me sy se pamë
me vesh tonë se dëgjuam,
e fare se përjetuam.
Lehtë ndoshta nuk do kalojë,
por me kohë do ndryshojë,
një mirësi gjithë turbullirat,
shpresoj t’i zëvendësoj.

Adisa Ameti II-A
Paralelja e vajzave – Gostivar

Po qaj,
pasi është zemra ajo që po digjet brenda,
ndaj lotët e mi janë të nxehtë.
Fjalët që s’po dalin jashtë,
mbeten brenda,
dhe pse gjuha flet nganjëherë
edhe atë që s’mendon mendja.
Lërmëni të qëndrojë me veten,
për t’më rrjedhur lotët,
pa praninë e njerëzve,
se nëse gazin e ndaj me shoqërinë,
le të ndaj pikëllimin me veten!

Nëse të tregova një brengë,
E bëra për t’ja lehtësuar barrën vetes
por sot kam vendosur të qëndrojë me vetëm.
Jam e qetë,
pasi arrita të qetwoj veten,
e nëse për dikë,
qetësia është shqetësuese
më tregoni atëherë,
në shqetësim, e qetë, a mund të ndjehesh?!

Adisa Ameti II-A
Paralelja e vajzave - Tetovë

MEDRESEJA

Medrese ti je krenaria ime

Qetësi në vete
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O Kandil Ndriçues
Përse dora prek atë që djeg megjithëse dhimbjen e saj ka shijuar?
Përse syri sheh vullkane megjithëse shkrinë përtej malesh?
Përse gjuha fletë fjalë megjithëse shpirti kurrë nuk i thuri?
Përse zemra perceptoj të panjohurat megjthëse kurrë s'i njohi?!
Eja, o Dritë Hyjnore dhe rrezato mbi këtë tokë shkëmbore!
Eja, sepse prezenca yte gjallëron vdekshmërinë e zemrave megjithëse ende rrahin!
Eja, sepse mungesa yte bëri që bishat të fuqizohen.
Sa këndshëm kundërmon trëndafili kur e dijmë se nga Ti e mori aromën!
Sa bukur ndriçon hëna kur e kuptojmë se perceptohet nga dielli e dielli ngroh nga mirësia yte që shekuj më
parë ngulmoi themelet në këtë dhe rrëshqitës!
Dëshiroj t'i vështroj kafshët për ta kuptuar se çfarë do të thotë njerëzia!
Dëshiroj të qëndroj e heshtur për ta kuptuar se si duhet të flasim!
Dëshiroj të jem fëmijë për ta kuptuar se çfarë do të thotë të rritesh megjithëse kurrë s'desha!
Dëshiroj të jetoj për ta kuptuar se si do te vdesim!
Ah, sikur t'i mirrja ngjyrët e të gjithë stinëve dhe t'i përshkruaja perlat e tua që kurrë s'u gjetën,
megjithëse nuk do ta arrij skajin!
Ndaj, jetojmë se do të vdesim e jo se kemi lindur!

Eda Kurtishi IV-A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Eci, dhe nuk e di nga shkoj!
Shikoj, dhe nuk di çfarë shoh!
Dëgjoj, e nuk di çfarë ndjej!
A thua, jam e mjerë!?
Lotët si valë deti më pikojnë,
E nuk mund t’i ndali tani dot!
Kujtoj të kaluarën,
Por, tash tepër vonë…!
Mendja rri e kujton
Mëkatët shumë i përkujton
E zhgënjyer, e përvuajtur,
Si të dalë nga kjo botë!?
A thua, a do ketë ilaç,
Për këto sëmundje që më kaplojnë?
A thua, për këto mëkate,
Ka pendim tek i Madhi Zot?!
Turpërohem se si eci në këtë Tokë.
Ngurroj dhe atë që ha nga kjo Botë.
Të gjitha këto mirësi nga Allahu
Vallë, po di unë t’i shfrytëzojë!?
Ja, dhe perëdoi dielli,

Shkoi dhe kjo ditë.
Po vjen dhe nata
Dhe vie një zë e thërret “Eja, koha për pendim“.
Duhet të përulem
Para teje, o i Madhi Allah!
Dhe të bie në sexhde
Të falënderoj që më la ende gjallë.
Kohë tani më shumë, pas pendimit tim
Kohë më shumë për përkujtim e falënderim.
Njëkohësisht dhe më shumë sexhde
Për ty, o Allahu im!
Kam frikë…! Prapë kam Frikë!!!
Si do të dalë para teje, o Allah!
Me këto gjynahe,
Ndaj teje që kam bërë!
Të lus, o Zot i botëve,
Prano pendimin tim!
Ti je Mëshirues e Falës nuk ka dyshim,
E unë jam robëresha e varfër, që ka nevojë për Ty!!!

Miterem Ashimi III-B
Paralelja e vajzave - Shkup

PSE VALLË
Vallë ç’është kështu me njerzit
që nuk kuptojnë?
Fjalët e Zotit
pse vallë I kundërshtojnë?
Pse Habiten, e bëhen sikur nuk dine?
Pse vallë mohojnë Perëndinë?
Pse vallë mohojnë librin hujnor?
Pse nuk shohin ku shkelin e ku shkojnë?
Pse s’e njohin veten, e ta zhdukin të keqen?
Pse s’mendojnë pak më thellë e të kthehen në rrugë
të drejtë?
Pse vallë nuk I hedhin një sy gjithësisë
e ta shikojnë fuqinë e Perëndisë?
Pse vallë nuk mendojnë për ato që gabuan,
dhe madje Zotit iu penduan?
Pse vallë s’mendojnëpër Pejgamberët gjatë histories
që Krijuesi I
botërave me mrekullira I kisht pajisur?
Për Musain a.s që shkopi iu dhurua e
Faraoni me të shumë u hidhërua?
Mblodhi magjistarët dhe shtrejtë I pagoi
por Musain a.s askush s’e kaloi.
Merjemen Zoti nga shpifjet e shpëtoi
Isait a.s qysh në djep, gjuhën I’a dhuroi.
Njerëzit të habitur e shikonin
I madh e I vogël e dëgjonin.
Muhamedit a.s Zoti I ndihmoi
në luftën e Bedrit armikun e fitoi.
Njëmijë melek në ndihmë I dërgoi
e me ta qafirët I frigoi.
Pse vallë gjithë këto argument nuk mjaftojnë?
Pse vallë Kur”anin nuk e shfletojnë?
Pse vallë njrëzve u duket çudi se Ai që na krioji do
të na marrë përsëri?
Pse vallë nuk e besojnë ahiretin,
pse vallë mohojn bukuritë e Xhennetit?
Pse vallë shtiren sikurse nuk dijnë,
se të gjithë ku e meritojn aty do të hyjne?
E atje s’ka miqësi, s’ka autoritet,
atë ditë Zoti është pushtet.
Ah sikur të ktheheshim edhe njëherë në tokë
do të thonë gabimtarët duke derdhur lotë.
Por… do të jetë vonë dhe sdo të ketë shpëtim
se secili sipas veprave do të ketë shpërblim.

Valon Xhila (ish nxënës I medresesë)
Poezia e marrur nga numri 9 I revistës “IKRE”

KY JAM UNË!
Ky jam unë, si çdo mysliman,
le të çmendet, m'I ligu shejtan!
Le të mbytet, në mllefin e tij,
le ta dijë, se jam njeri!...

S'jam terrorist, as ekstremist,
jam mysliman, mbushurIman!
Që dua familjen dhe Shqipërinë,
që mbjell Paqe mbi njerëzinë!

Ky jam unë, ditë edhe natë,
ky jam unë, si fllad mbi vesë.
Besoj Zotin, Krijues të Lartë,
besoj Profetin, m'e mira krijesë!

Besoj atë, Profetin Muhammed,
vulë e të gjithë pejgamberisë.
Nur në Dynja, Nur n'Ahiret,
që I zgjon zemrat drejt Mirësisë!

Behauddin Gashi

O MUHAMMED,
O MREKULLI
Kur loti,u zëvëndësua në shi
Kur jetën se donte asnjëri
Kur një grua urrente të lind fëmi
Kur vajza s'konsiderohej njeri.

Hëna me lumturi, natën ndriçonte
Dielli me gëzim, ditën e ngrohte
Erdhe ti, o mrekulli
I pasur I varfër bëre vllazëri.

Me fjalën tënde, dridhej dhe guri
Zemrat e njerzve, lulëzonin me dritë nuri.
Ku dhe bilbili këndoi për ty,
edhe jeta u lidh, më tepër me ty.

Islamin na e mësove
Qoftë edhe një ditë pa u lodhur
Luftove, fitove dhe nga kjo rrugë
Kur s'u largove.

Adlije Selimi I-A
Paralelja e vajzave - Gostivar

KAM FRIKË!
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Jeta është e ëmbël, dhe shumë edëshiruar nga gjithë ne. Ne jemi
krijesa më e përsosur që na ka

krijuar All-llahu xh. sh. Ai na krijoi në
formën më të bukur, na dalloi nga
krijesat e tjera, dhe na e dha trurin që
ta shfrytëzojmë, të logjikojmë me të.
Një njeri i shëndoshëmentalisht duhet
të ketë moral të mirë, ndershmëri,
devotshmëri etj. All-llahu xh.sh. ka
kërkuar prej nesh që të jemi të devot-
shëm, bile këtë porosi e hasim
edhe në Kur’an:
‘’O bijtë e Ademit, Ne krijuam për

ju petkun që ju mbulon vendturpë-
sinë dhe petkun zbukurues. Po
petku i devotshmërisë është më i
mirë.’’ (El A’raf:26) Përkufizimi i
devotshmërisë, është që të vendosë-
sh mes vetes dhe dënimit të All-

llahut, pengesë dhe mburojë.
Gjithashtu të jesh i devotshëm do të
thotë që të të gjejë Zoti aty ku të ka
urdhëruar, të ka urdhëruar të shko-
sh në xhami aty të të gjejë, të jesh
larg nga gjërat që t’i ka ndaluar Zoti,
të ka ndaluar të marrësh pasuri
haram, mos e merr, të ka ndaluar të
shkosh në vende haram- mos shko,
të ka ndaluar keqtrajtimin e gruas-
mos e bëj...
Nëse dëshiron të jesh i devotshëm

, thjesht vepro atë që të ka urdhëruar
dhe ndalohu nga ato që të ka nda-
luar. Nëse dëshiron të dish se je i
devotshëm apo jo, pyete veten tënde
çdo natë mbi gjërat që i vepron
ditën, është vështirë që ta zbatosh
çdo gjë që të ka urdhëruar All-llahu
dhe të ndalohesh nga çdo e ndaluar,

po rëndësi ka që shumica e tyre të
jetë sipas urdhërave të Zotit.
Muhammedi (sal-lall-llahu alejhi

ve sel-lem ) na ka folur për devot-
shmërinë, bile kur e kanë pyetur se
kush është njeriu më i mirë përgjigjja
e tij ishte: ‘’Ai që është më i devot-
shëm’’.
Tregon një nga shokët e

Pejgamberit (sal-lall-llahu alejhi ve
sel-lem ) që nga fundi i jetës së tij u
ul me ne ku na dha shumë këshilla të
vyera me të cilat na preku në zemër
dhe na lotuan sytë. Dikush nga ne e
pyeti: ‘’O i Dërguar i Allahut, sikur
këto janë këshilla të dikujt që do të
largohet (vdesë)? - ‘’Po’’- i tha
Pejgamberi (sal-lall-llahu alejhi ve
sel-lem) ‘’Me çfarë na këshillon, o
Pejgamber’’? - ‘’Ju këshilloj juve dhe

DEVOTSHMËRIA
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Gençliğin önemi

İnsan hayatının ergenlik ile orta yaş
arasındaki dönemine “gençlik ”,
hayatlarının bu döneminde bulunanlara da
“ genç ” denildiği herkesin malumudur.
Gençlik, Yüce Allah’ın kullarına
bahşettiği ömrün en önemli çağlarından
biridir. Çünkü gençlik, çalışkanlık, zindelik,
dinçlik, cesaret, metanet, heyecan, kuvvet
ve enerji kaynağıdır.Gençliğin değerinin bilinmesi,
gençlerin bu dönemde, hem kendileri ve
hem de aile, millet, vatan, din ve devletleri
için hayırlı ve faydalı şeyler yapmalarıyla
mümkün olur.. Bunun yolu da, iyi bir
eğitim almak, iyi bir iş sahibi olmak,
helalinden kazanmak, her alanda başarıyı
yakalayabilmek, kısaca dünya ve ahiret
saadetini kazanmak için çok çalışmak,
bütün görev ve sorumlulukları yerine
getirmek, milli ve manevi değerlere sıkı
sıkıya bağlı kalmak, her türlü kötü ve
zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve
Allah’a karşı olan kulluk görevlerini yerine
getirmektir. İşte o zaman gençliğin değeri
bilinmiş ve iyi bir şekilde değerlendirilmiş
oluruz.

Hz. Peygamber, gençlerin ilim alanında
yetişmesine büyük önem vermiştir. Eskilerden
benim ilgimi çeken bir laf vardır "ağaç yaşken
eğilir" diye,işte o yüzden bizde gençken önemli ilim
sahibi olmalıyız.

Fazli Aliov
Ihl Isa Beg Medresa-İştip

Hayattan Ne Mi
Öğrendim?

Herşeyden önce beni ilim koruyacağını.

Hata işledikten sonra töğbe etmeyi.

Zor durumda olduğumda Allahı hatırlamayı ve
dua etmeyi.

Ne olursa olsun sonuna kadar sabretmeyi.

Pişmanlık duymamak için önceden düşünmeyi.

Sonunda “eyvah” diyceksem,başında “eyvallah”
demeyi ögrendim.

İsyan etmeyi bırakıp, şükretmeyi.

Terbiye evde öğrenilmemişse, başka yerde öğren-
menin zor olduğunu.

Kader, şansın ve tesadüfün ürünü olmadığını.

İnsanın apaçık düşmanı “şeytan” olduğunu.

İnsanların melek yüzlü şeytan olduklarını.

İnsanların yaptığı sahte paralar kadar, paraların
yaptığı sahte insanların olduğunu öğrendim.

Sumeja Azizi I-B
Paralelja e vajzave - Gostivar
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ata që do të vijnë më pas, të jeni të
devotshëm ndaj Zotit’’.
Ne duhet që t’i përmbahemi fjalë-

ve, këshillave tëMuhamedit (sal-lall-
llahu alejhi ve sel-lem ) se ai nuk i ka
këshilluar vetëm ata që kanë qenë
prezent, por në fjalët e tij ka thënë
‘’edhe ata që do të vijnë më pas’’-
duhet të jemi të vetëdijshëm se çfarë
bëjmë, ta frenojmë veten nga gjërat e
ndaluara, mos t’i afrohemi haramit,
mu me këto punë arrihet devot-
shmëria.
T’ju tregoj një rrëfim të një djalo-

shi i cili e kishte bërë traditë dhe
dilte shëtiste nëpër fushë dhe
lëshohej deri te përroi. E vështronte
qiellin dhe mendonte se si është
krijuar ai, dhe se si All-llahu aq
bukur e ka ngritur. Ky djalosh i ri i
kujtonte ajetet kur’anore të sures Kaf
(6-7) ‘’A, nuk e kanë shikuar ata qiel-
lin që qëndron mbi ta, si e kemi
ndërtuar dhe zbukuruar, e i cili nuk
ka kurrfarë të mete (çrregullim)! - E
,Tokën e kemi shtruar dhe në të kemi
shpërndarë male të palëvishme dhe
kemi bërë që nga ajo të mbijnë gjith-
farë lloji bimësh të bukura’’...
E, kënaqi shikimi i përroit, uji i të

cilit rridhte në valët e buta duke
tërhequr shikimin vëzhgues, u ul në
bregun e përroit, rreth tij kishte
pemë të ndryshme që e mbushnin
ajrin me aromë të këndëshme.
Më vonë u lëshua te përroi që të

merr abdes, e pa një mollë të bukur
në ujë, djaloshi e mori mollën duke e
përvetësuar se është furnizim prej
Allahut, e rrotulloi mollën duke u
kënaqur me bukurinë dhe madhë-
sinë e saj. Bismil-lah! Allahu i dashur
na jep neve bereqet me atë çka na
furnizon neve.’’
E hëngër mollën, ishte shumë e

shijshme, ‘’Falemnderit Atij i cili na
ushqen, ua shuan etjen dhe i cili ka
dashur të jemi muslimanët”. Përveç
bukurisë që e ndjeu kur e hëngër
mollën në zemër ndjeu një farë
shtangie dhe filloi të mendojë për atë
që bëri.

Duke qenë i ulur në breg men-
donte për pronarin e mollës, por në
bregun e lumit nuk kishte asnjë njeri.
Eci sa eci gjersa më në fund arriti te
burimi, aty ishte një kopsht dhe një
njeri. Ky djalosh ishte shumë i kujde-
sur për pasurinë e huaj dhe e rruan-
te shpirtin e vet prej haramit dhe në
atë kopsht e pa një mollë e cila kish-
te fryte të bukura dhe të ngjajshme
me atë që kishte ngrënë, i tha njeriut
më ndihmo, më shpëto nga zjarri
dhe zemërimi i All-llahut. Njeriu u
habit. Pastaj djaloshi ia tregoi se
kishte ngrënë një mollë nga kopshti
dhe se kërkonte që t’ia bëjë hallall
dhe ta paguajë kundërvlerën e saj.
Njeriu i tha. Ky kopsht nuk është i
imi, jam shërbëtor por do të të jap
adresën e pronarit. Djaloshi shkoi
deri në qytet, i pyeti njerëzit dhe e
gjeti shtëpinë dhe trokiti në derë,
doli pronari, buzëqeshi e mori
mbrenda e gostisi atë mirë pa e pye-
tur se pse kishte ardhur .
Djaloshi qëndroi edhe pak pastaj i

tregoi shkakun se pse kishte ardhur
dhe se donte t’ia bëjë hallall e ta
paguante kundërvlerën, se donte që
ta ruajë imanin nga harami . Pronari
u habit dhe i tha:Jo, edhe po të më
jepni dirhema...as me mijëshe...për
mollën që ke ngrënë.
Djaloshi vazhdoi t’i lutet Nuk e

bëra këtë që t’ju dëmtojë, të lutem të
më falni.
Pronari u mendua pak dhe tha:

Vetëm me një kusht që të martohesh
me bijën time. djaloshi u gëzua kur e
ndëgjoi këtë kusht të tij, për shkak se
ai ishte ende i ri dhe përultësinë e tij
ndaj Zotit dëshiroi që ta përmbush
me këtë martesë, mirëpo pronari
nuk e la shumë gjatë në gjendje të
gëzueshme. I tha: do t’i tregoj cilësitë
e vajzës, vajza ime është e verbët,
memece dhe e çalë. Djaloshin e
preku shumë ky lajm, ishte në vësh-
tirësi të madhe dhe në sprovim.
Filloi të mendonte dhe me vete tha:
në qoftë se e pranoj këtë martesë do
të më falet molla, e në qoftë se e refu-

zoj këtë ofertë nuk do të më falet, e
kjo do të thotë që të përgjigjem në
Ditën e Gjykimit dhe solli vendimin
që ofertën nëse e pranon do të vuajë
në dunja do të jetë më e lehtë se ndë-
shkimi në Ditën e Gjykimit. I tha
pronarit se po e pranon. Iu tregoi
familjes, u fejuan, tani filluan përga-
titjet e kurorëzimit. Para se të
kurorëzoheshin, djaloshit ia treguan
vajzën. Ajo e përshëndeti, i buzëqe-
shi, u kurorëzuan por djaloshi ishte i
habitur. I lanë të rinjtë në dhomë
vetëm dhe djaloshi i thotë: Cfarë po
ndodh, kush je ti?
Unë jamgruaja jote, babai immë ka

rrëfyer shumë për ty, kam njohur
devotshmërinë tënde, ruajtjen tënde
prej haramit dhe dashurinë tënde ndaj
Zotit dhe Pejgamberit të Tij. Djaloshi u
habit përsëri i tha :Kush je ti? - Unë
jam bija e pronarit të kopshtit.
Djaloshi i tha: Babai yt më ka

gënjyer, më ka thënë se je memece ,
e verbët dhe pa duar e pa këmbë.
Vajza i tha: E vërtetë është kjo, unë
jam e verbët nuk shikoj në haram,
jam e shurdhër nuk ndëgjoj atë që
nuk e don All-llahu, nuk e flas atë
për të cilën All-llahu hidhërohet,
nuk shkoj atje ku Allahu e ka nda-
luar dhe me duar nuk bëj vepra që
All-llahu ka ndaluar. Deri tani kam
pasur shumë mësitër, por babai të
gjithë i ka refuzuar deri kur të ka
njohur ty dhe devotshmërinë tënde
për këtë. Babai im zgjodhi këtë
mënyrë që të flas për mua.
Për shkak të mirësisë dhe devot-

shmërisë së tij All-llahu e bëri gjithë
këtë rrugë rreth mollës dhe All-llahu
i dhuroi grua të bukur, të ndershme
dhe të devotshme.
Dëshiroj që çdokush nga ne para

se të kryej ndonjë vepër, të mendoj
se a është e mirë apo e keqe, t‘i men-
dojë gjërat që do të ndodhin pas, të
mendoj se All-llahu a do të jetë i
kënaqur me të, se me të vërtetë me
këtë arrihet devotshmëria.

Melek Rushiti III-B
Paralelja e Vajzave - Shkup

Thotë Muhammedi a.s “Nuk ka
gjë më të ndershme tek Allahu sesa
duaja”. (Tirmidhiu)
Duaja është lidhja e njeriut me

Zotin e tij. Ajo është litari më I fortë
që nëse duam të jemi më pran
Allahut nuk guxojmë ta këpusim
atë.
Duaja nuk është vetëm një fjalë

në gojë apo një thënie që thuhet apo
një punë që bëhet pasi që nuk I
ngjason namazit, as agjërimit por I
plotëson ato. Duaja është lidhja në
mes robit dhe Allahut xh.sh. është
përgjërim i robit krijuesit të tij.
Problemet e jëts praktike

shpeshherë na diktojnë nevojën që
të kërkojmë dic nga njerëzit ,qoftë

ndihmë materiale, hua apo edhe
përkrahje shpirtërore. Në të
shumtën e këtyre rasteve gjejmë
njerëzit nga të cilët kërkojmë dic të
jenë të mrrolur apo të ankohen se
“as për vete nuk kanë” apo t’a
kushtëzojnë ndihmën me diç që nuk
ke mundësi t’a bësh, psh: mbytja e
dikujt, të vjedhësh për të, ….apo

DUAJA DHE
VLERAT E SAJ



Nëperspektivën islame, njeriu
është njëherësh mëkëmbësi
(halif) i All-llahut mbi tokë

dhe shërbëtori i Tij (‘abd). Këto të dyja
përbëjnë natyrën themelore të njeriut.

Si shërbëtor i All-llahut, njeriu
duhet t’i nënshtrohet Vullnetit tëAll-
llahut, të marrë prej Tij drejtim për
jetën e vet dhe urdhërat se si ta zba-
tojë atë Vullnet në rendin e krijuar. Si
mëkëmbës i Tij, ai duhet të jetë aktiv,
pikërisht pse është përfaqësues i All-
llahut në këtë botë. Ai është ura mes
qiellit e tokës, instrumenti në
përmjet të cilit realizohet dhe krista-
lizohet Vullneti i All-llahut në këtë

botë. [Sejjid Husein Nasr].
Njeriu është i frymëzuar nga

Allahu, siç e përmend dhe Kur’ani:
“Unë fryva në të nga Shpirti Im.”
(El-Hixhr, 29).
Kjo gjë e bën njeriun mbizotërues

në tokë, e bën njeriun mëkëmbës i
Zotit, kursesi shërbëtor, njeriu u
krijua edhe nga toka edhe nga balta
(Fatir, 11), që d.m.th. Shpirti e bën
atë të lidhur ndaj transcendentës,
kurse toka ndaj materies. Nëse e
teprojmë animin ndaj materies nuk
do të kemi kurrfarë dallimi mes kaf-
shës dhe anasjelltas, nëse e teprojmë
animin ndaj transcendentes nuk do
të kemi kurrfarë dallimi me melekët.

E ky është humbja e karakterit të nje-
riut, sepse krijimi i tij nuk është
vetëm për të anuar ndaj materialit e
as vetëm ndaj transcendentes, por
ekuilibrimi i tyre e bën njeriun njeri!
Ekzistojnë dy fjalë për njeriun në

Kur'an: Besher dhe Insan. Për shem-
bull, ndonjëherë Kur'ani thotë: 'Unë
jam besher (njeri) siju.' (El-Kehf; 110)
dhe ndonjëherë thotë: 'Insani (njeriu)
u krijua i ngutshëm.' (El-Isra; 11)
Sipas kësaj, kur përmendet fjala
besher, Kur'ani flet për krijesën me
dy këmbë... kurse Insani është ajo
qenie jo e zakonshme dhe enigma-
tike që ka një definicion special. [Ali
Sheriati] 55
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nëse të ndihmon materialisht të
kërkon kamatë etj. Vërtet kjo është
një skec i hidhur i një realiteti të
skenave të përditshme të jetës sonë
por a thua, a ndodhë kështu edhe
me Allahun s.ë.t?
Besimtari kur t’a lute Allahun,

ndien se Ai është afër, dëgjon lutjet
dhe rënkimet e tij. Madje vet Allahu
s.ë.t e urdhëroi Muhammedin që t’i
nxitë besimtarët në dua duke iu
treguar se Allahu është afër, dëgjon
dhe iu përgjigjet lutjeve të lutësve.
Thotë Allahu s.ë.t “E kur robët e Mi
të pyesin ty për Mua, Unë jam afër,
i përgjigjem lutjes kur lutësi më
lutet, pra për të qenë ata drejt të
udhëzuar, le të më përgjigjen ata
Mua dhe le të më besojnë Mua.”
(Bekare 186).
Thashë më parë se nëse kërkon

diç nga ndonjë njeri do t’a shohësh
të mrrolur apo në disa raste edhe të
ofendon, te thotë “unë nuk çaj
kokën për ty, përse edhe ti nuk
punon?…”, ndërsa Allahu s.ë.t
turpërohet prej teje. Po, turpërohet
prej teje që ti t’a lusësh e Ai të të mos
përgjigjet. Thotë Muhammedi a.s
“Vërtet Allahu është i Gjallë, i
Ndershëm(Fisnik),turpërohet që
nëse njeriu i ngrit duart kah Ai t’ia
ktheje bosh (pa iu përgjigjur duasë
së tij)”. (Tirmidhiu).
Ndonjëherë ndodh që njeriut i

ndodhin fatkeqësi ose përjeton
ndonjë mërzi të madhe por, kjo nuk
do të thotë që Allahu i
lartmadhëruar të ka harruar apo të
dënon, kjo është një lajm që tregon
se Allahu pret lutjen tënde, ashtu siç
thotë edhe Hz. Mevlana:

“Të ngelësh pa zgjidhje është shenja
më e bukur

Të tregon se ka ardhur koha e Duas,
Nëse të rrjedhin lot nga sytë, nëse

me mërzi është fytyra yte e bukur,
E ka marr malli Zotin për ty,

dëshiron të ta dëgjoj zërin, do të
thotë...”
Duaja në realitet është

përgjërimi I robit ndaj Allahut, ku

Allahu e dëgjon, krenohet dhe
melekëve u thote: “Shikoni pra ky
është robi im për të cilin me thoshit të
mos e krijoj.”
Duaja është mjet që e bën

Allahun të të dojë ty. Duaja e
shpeshtë bën që ti nëse i lutesh
Allahut të përgjigjet, nëse kërkon
mbrojtje nga Ai të mbron… Që të të
bëhet e qartë rëndësia dhe vlera e
duasë dëgjo këtë hadith dhe
përshkrimin që Allahu ia bën robit
kur ai e lut Allahun. Thotë
Pejgamberi a.s” Allahu s.ë.t ka
thënë: Kush armiqësohet me një
dost Timin do t’i shpalli lufte dhe
nuk ka dic më të dashur me te cilën
afrohet tek Unë robi sesa ajo që ia
kam obliguar. Njeriu vazhdon të
afrohet tek Unë ( Allahu s.ë.t) me
nafile derisa t’a dua, e kur t’a dua
jam dëgjimi i tij me të cilin dëgjon,
shiqimi i tij me të cilin shiqon,
dora e tij me të cilën godet, këmba
e tij me të cilën ec, nëse më kërkon
(dic) do t’ia jap, nese kërkon
mbrojtje nga Unë do t’a mbrojë”.
(Buhariu).
Ndonjëherë njeriu ankohet se

nuk i pranohet duaja, lutet kohë të
gjatë por prap nuk shef përgjigje.
Allahu na ruajt! Ka njerëz që fillojnë
të mendojnë keq për Allahun se
kinse Ai nuk po i dojka këta ose diç
tjetër… Këto mendime dhe të
ngjashmet janë të përbuzura në fenë
tonë dhe njeriut të tillë i mbetet që
dobësinë e mospranimit të duasë t’a
hulumtojë në vetveten e tij sepse
Allahut s.ë.t nuk i takon urrejtja
ndaj robërve të Tij përveq ndaj atyre
që e mohojnë Allahun s.ë.t dhe ndaj
vetvetes së tyre janë të padrejtë.
Përkundrazi njeriu në ato momente
duhet të jetë I vendosur se Allahu
do ti a pranoj lutjen, duhet ti mposht
zërat që ja formon nga mbrenda
shejjtani, duhet të vazhdoj të lutet,
sepse Allahu e di atë që ne nuk e
dimë, përderisa Ai është Krijuesi
jonë e di më të mirën për ne, ashtu
sikur nëna që dëshiron më të mirën

për fëmijët e saj, që edhe pse fëmija
kërkon ndonjë gjë ajo nuk ija jep
sepse e dëmton ose sepse ka bërë
ndonjë problem, por përsëri nuk e
largon dashurin ndaj tij. Thotë
Muhammedi a.s” Kërkoni nga
Allahu sepse Allahu ka dëshirë që
të kërkohet prej Tij dhe se ibadeti
më i cmuar është pritja e përgjegjes
(ose përmbushjes së duasë)”.
Allahu na ka mundësuar një

dhuratë kaq të bukur duke na
mundësuar që gjithmonë të jemi në
lidhje me Allahun dhe ta ndjejmë se
është pranë nesh. Le ta shfrytëzojmë
këtë dhuratë duke ritur dhikrin dhe
duat le të jemi ne ato që do të
kthehemi tek Allahu në këtë kohë
kur çdo musliman harron se çfar
është duke vepruar.
Thotë Allahu i Lartmadhëruar në
Kur’an: Më kujtoni, Mua (me
lutje), Unë t’ju kujtoj (me
shpërblim). Më falemderoni e mos
më mohoni. (Bekara/152)
Një nga gjërat më të

rëndësishme të duasë është që të
jeshë i vendosur në atë që kërkon, e
jo unë do të lutem por Allahu nëse
don e pranon nëse jo, jo. Kjo është
një nga gjërat që Allahu kërkon që
në asnjë mënyrë të mos ndodh,
duke qenë të vetëdijshëm se i
Derguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë
kërkoni nga Allahu aq sa të doni se
asgjë nuk është e vështirë për
Allahun, të Cilit I mjafton vetëm
fjala Bëhu dhe ajo Bëhet..Pra këto le
të jenë fjalët që neve do na kthejnë
tek Allahu me dua dhe dhikër duke
e kuptuar duan ashtu si e ka vlerën
dhe duke u kujdesur gjatë saj, duke
u larguar nga gjërat që na e
pengojnë pranimin e saj, Duke e
përfunduar me ajetin Kur’anor lus
Allahu që të jetë gjithnjë me ju..

“Vetëm, e vetëm me përmendje
të Allahut zemrat gjejnë prehje”
(Rad/28)

Elif Arifi VI-A
Paralelja e vajzave - Gostivar

INSANI
NË ISLAM

All-llah emrin ta përmendim daima,
Me nis punën me to gjithkush borxh e ka.

“Ne u ofruam amanetin (obligimet) qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën ta
marrin përsipër atë, u frikësuan prej tij, ndërsa njeriu atë e mori mbi vete…”.

[El-Ahzab, 72.]
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Të thellohemi më shumë:
“Insani” në 3 pika kryesore dallohet
nga “besheri”:

1) Insani është një krijesë që ka
vetëdije, në të vërtetë është krijesa e
vetme që ka arritur vetë-vetëdije;
2) Insani e ka lirinë e zgjedhjes, ai

në të vërtetë ka aftësi të revoltohet
kundër natyrës dhe rendit që sun-
don me atë, e kjo është gjëja më
madhështore për Insanin;
3) Insani është e vetmja gjallesë që

mundet të zbulojë, prej një gjëje të
vogël deri në atë të madhe. Kurse
“besher” është ajo qenie që i përm-
ban karakteristikat biologjike e
psikologjike, të cilat i kanë të gjithë
njerëzit, pa bërë asnjë dallim; të
bardhë, të zinj, kinez, evropian, arab,
religjioz apo jo religjioz. Zgjedhja ka
mbetur tek ne, a do të bëhemi
“insan” apo do të bëhemi “besher”!
Vula e pejgamberëve,

Muhammedi s.a.v.s. në Hutben e
Lamtumirës e ka thënë fjalën e fun-
dit për njeriun që askush më nuk do
të mund ta shtjellojë më bukur e më
shkurt: “Njeriu është vepër madhë-
shtore e All-llahut dhe mjerë ai që e
nënçmon nderin dhe dinjitetin e
veprës së All-llahut.” Këtu na tre-
gohet që njeriu edhe pse anon nga
përbotshmëria, është vepra më

madhështore e All-llahut, sepse
amanetin që as qiejt, as tokat as
malet nuk mundnin ta pranonin, që
u frikësuan shumë, njeriu e pranoi
atë amanet.
Për këtë arsye, Islami është feja që

e mban njeriun në të dy dimensio-
net, edhe botën materiale edhe atë
transcendentale, e bën baraspeshën
e tyre. Hebraizmi është teprimi ndaj
materializmit, duke e shpërfill
shpirtëroren, kurse krishterizmi
është teprimi ndaj asketizmit, këta
nuk kanë kurrfarë lidhshmërie me
materializmin. Por, Islami është
baraspesha mes asketizmit dhe
materializmit.
Në fenë islame njeriu nuk është i

mposhtur nga Zoti, pasi është i
përkushtuari, i besuari dhe
mëkëmbësi i Tij në tokë. Zoti e mësoi
njeriun, dhe të gjithë engjëjt u
përulën para tij. Kështu, një qenie e
tillë dy dimensionale ka nevojë për
një fe, që mund ta mbrojë atë nga
animi (i tepërt) kah asketizmi ose
kah përbotshmëria, e ta mbajë vazh-
dimisht në ekuilibër. Vetëm një fe dy
dimensionale është në gjendje të japë
realitetin e përgjegjësisë së madhe të
njeriut. [Ali Sheriati]
Duke llogaritur në këtë lidhje të

fortë të njeriut me botën materiale,

pjesë përbërëse e së cilës është edhe
ai vetë, Islami as që mundohet ta
ndajë nga ajo, nuk është qëllimi i tij
kryesor, njeriun ta dematerializojë
dhe atë ta bëjë melek. Ai duhet të
mbetet brenda kufijve të natyrës së
vet. Islami me të gjitha dispozitat e
veta tenton që të vë dhe të mbajë
baraspeshën ndërmjet komponentës
shpirtërore dhe asaj materiale,
ndërmjet materies dhe shpirtit në
vetë njeriun. [HuseinGjozo]
Po ashtu, Islami e bën njeriun të

lidhur me shoqërinë, sepse shoqëria
është ajo arsyeja kryesore që njeriun
e përparon në çdo aspekt. Një prej
arsyeve kryesore për dërgimin e pej-
gamberëve është bashkimi i shoqëri-
së për të përparuar.
Kur’ani thotë: Në kohët e hersh-

me, njerëzit jetonin thjeshtë, ndaj
ishin liruar nga dallimet. Më vonë,
duke shpjerë drejt kundërshtimeve
dallimet u bënë të dukshme.
Perëndia i caktoi pejgamberët dhe
ua dërgoi librat e shenjtë me qëllim
që t’i heqin dallimet dhe t’i sjellin
njerëzit prapë në një shoqëri të
bashkuar, e cila do të sigurohej nga
ligjet e pejgamberëve [Tabataba’i].
Duke zhvilluar njerëzit ndjenjën e
personalitetit, Islami gjithashtu
kërkon që ata të ndihen anëtarë të
bashkësisë së cilës i takojnë. Kjo
shihet në të gjitha normat e tij, fetare
e jetësore. Falja e namazit, përgjithë-
sisht, është kolektive. Haxhillëku
është shembull konkret, meqë
fetarët e mbarë botës takohen në një
vend. Aspekti kolektiv i agjërimit
qëndron në faktin se ai mbahet në të
njëjtën kohë, për të gjithë musli-
manët e botës. Nevoja për një halif,
obligimi për tatim-zekat, dedikuar
nevojave të përbashkëta etj…., e tërë
kjo të çon në një qëllim të përba-
shkët. Kuptohet se në këtë kolektiv
solidar ekziston një fuqi të cilën po
ata njerëz individualisht nuk e kanë.
[Muhamed Hamidullah]

Ejmen Ismaili I-A

Shumë përshtypje e sugje-
stione derdhen çdo çast
nga bota e jashtme në

shpirtin tonë. Nuk është e lehtë të
mbash veten të kthjellët e të patun-
dur në mes të kësaj përplasjeje të
ethshme të elementeve mospajtues e
violent. Shumë herë këto përshtypje
mund edhe të na gënjejnë, nuk mjaf-
ton vetëm një vështrim vizuel mbi të
bukurën, nuk mjafton vetëm një
shikim instiktiv mbi të e të konklu-
dosh , se po është e bukur.
Gabohesh shumë!
Për të nxjerrë një konstatim të

tillë të duhet pak kohë dhe shqyrtim
i veprimeve të dikujt për të mundur
të thuash se kështu është. Them
kështu pasi jo gjithmonë apo
asnjëherë bukuria yte apo pamja yte
fizike të bën të mirë, të dashur e
simpatik tek të tjerët, andaj nëse e
posedon këtë mendim nëse të rro-
tullohet në kokën tënde do të ishte
mirë ta largosh sa më parë se mban

në kokë një mendim të kotë.
Largoje! Pasi që ka diçka që është
më me peshë se kjo, më e vlefshme,
më me prioritet, ajo është nder-
shmëria, fjalë e vetme që në vete
ngërthen apo tërhek shumë kupti-
me, domethënie dhe një përm-
bledhje e të bukurës, të mirës, të
dashurës …e gjithçkaje.
Ndershmëria është ajo që të

zbukuron, është ajo që të dallon nga
gjithë të shëmtuarat dhe të bën të
dukesh mu si ai ylli i mëngjesit në
kupën e qiellit që të kënaq shpirtin
duke e shikuar bukurinë tij.
Pra,ndershmëria është mbi të gjitha
është ajo që të dekoron cdo veprim,
çdo fjalë tënden, e të bën të jesh
shembull për të mir. Jo rastësisht e
ceki këtë ,pse vallë a nuk iu ka rënë
rasti të shihni ndonjë njeri të bukur
në pamje që nuk mund t'ia kalojë
askush në bukuri, habitesh nga ajo
bukuri e nuk dëshiron t'ia largosh
sytë, por në moment bën një veprim

të pandershëm apo thotë një fjalë të
pandershme me të cilën tek ti fshin
përnjëherë gjithë ato mbresa, mendi-
me të mira që kishe për të dhe në të
njëjtën kohë tek ti e humb atë buku-
ri që kishte para pak çastesh e të
shndërrohet në njeriun më të shëm-
tuar. E gjithë kjo vjen si rezultat i
pandershmërisë së tij. Apo mund ta
elaborojmë edhe të kundërtën, ndo-
shta dikush nuk të duket i pashëm,
por bën një ndershmëri me të cilën të
ngulitet në zemër e të duket si njeriu
më i bukur!
E si konkluzë e gjithë kësaj:Ashtu

sikur qielli që nuk do të ishte i
bukur pa shkëlqimin e yjeve, ashtu
sikur rrjedhja e lumit që nuk do të
ishte atraktive pa gurgullimën e tij,
ashtu edhe bukuria yte nuk do të
vlente pa ndershmërinë. Prandaj
bëhu i ndershëm, se ndershmëria të
zbukuron!

Arlinda Ismani IV-B
Paralelja e vajzave – Tetovë

Ndershmëria është
zekat i bukurisë



MUHAMMEDI A.S është një
personalitet i pashoq në
histori, i cili ka ndryshuar

rrjedhën e njerëzimit dhe shoqërisë
njerëzore i ka sjellë rregulla të reja për të
arritur në lumturinë e përjetshme. Ai
është gërshetim i virtyteve të ndritshme
dhe pasqyrë e shëmbëlltyrës së lartë...
Për të me epitete më të larta kanë

folur personalitete botërore, filozofë,
shkenctarë dhe historianë. Të gjithë
këta, në fund, disa në heshtje e disa
haptazi e pranojnë faktin se asnjë
nuk është i barabartë me pejgambe-
rin tonë Muhammedin a.s. për kon-
tributin dhe gjurmët që ai i la gjatë
jetës së tij. Nëse madhështia e njerëz-
ve matet me madhështinë e veprave
të tyre, atëherë Muhammedi a.s.
është nga më të madhërishmit që ka
njohur historia.
Muhammedi a.s. ishte prijës i

drejtë. Shumë historianë, poetë dhe
njerëz të letrave evropianë dhe jo
evropianë shkruan për të saqë njëri
ndër taMichael H. Hart i krishterë në
librin e tij 100 personalitete më të
njohura në histori rendit
Muhammedin a.s. [570-632] në ven-
din e pare, në listën e personaliteteve
më me ndikim në botë, ndoshta te
disa lexues do të shkaktojë befasi,
ndërkaq te të tjerët dyshim, por ai
është njeriu i vetëm në histori, i cili
arriti sukses të jashtëzakonshëm si në
aspektin fetar, ashtu edhe në atë poli-
tik-diplomatik. Edhe pse me një
prejardhje të thjeshtë, Muhammedi
a.s. predikoi dhe përhapi njërin ndër
fetë më të mëdha në botë dhe u bë
udhëheqës jashtëzakonisht i
shkathët. Sot, katërmbëdhjetë shekuj
pas vdekjes së tij, ndikimi i tij akoma
është i fuqishëm dhe veprues.

Muhammedi a.s. arriti që me
ndihmën e All-llahut, një popull
beduin-endacak ta ngrente në piede-
stalinmë ta lartë të popujve të qytetë-
ruar. Prej njerëzve që pasion të vetëm
kishin alkoolin dhe krenarinë fisnore
të xhahiletit, ata i bëri prijatar të
njerëzimit në dituri e shkencë, duke i
dhënë botës mendjet më të ndritura
të dijes. Falë mesazhit të parë nga
All-llahu drejtuar njerëzimit "Ikre'ë-
Lexo!", i cili u kuptua drejt nga
muslimanët, nga ky rrezatim përfitoi
i tërë njerëzimi. Zbulimet e musli-
manëve ishin nxitje edhe për të tjerët
që të vazhdonin edhe më tutje në
avancimin teknologjik. Që të gjitha
këto të mira për njerëzimin erdhën
me dërgimin e Muhammedit a.s. si
mëshirë e dhuruar nga All-llahu.
Nëpërmjet mësimeve të tij, Ymeti
islam shikoi guximshëm përpara,

drejt ardhmërisë duke tejkaluar të
tjerët që deri atëherë ishin shumë më
përpara në qytetërim.
Ai i çliroi njerëzit nga robëria e

idhujtarisë duke i bërë të dinjitet-
shëm dhe duke i nderuar me të qenit
vetëm rob të All-llahut, krijuesit të
tërë ekzistencës materiale dhe të asaj
që nuk arrijmë ta perceptojmë me
shqisat tona. Njëherë Pejgamberi a.s.
hyri te një fëmijë jehudiu I cili ishte
në momentet e vdekjes dhe i bëri
thirrje që ta pranojë Islamin. Këtu
shtrohet një pyetje: çka i intereson
Pejgamberit a.s. për atë fëmijë- ta
pranojë fenë apo mos e pranojë?
Por Pejgamberi a.s ishte njeri që

më tepër dëshironte që t’i udhëzonte
njerëzit në fenë islame. Fëmija e pra-
noi fenë dhe vdiq , kurse Pejgamberi
doli prej shtëpisë shumë i gëzuar dhe
duke thënë: Falënderimi i takon All-
llahut i cili e shpëtoi prej zjarrit të

Xhehennemit duke u bërë unë
shkaktar.Shikoni vëllezër sa u gëzua
Pejgamberi a.s. pse e shpëtoi prej
zjarrit. patjetër në jetën tonë të jetë
shembull i dërguari i All-llahut
xh.sh.
Misioni i Muhammedit a.s. krijoi

një realitet objektiv në sferat e ndry-
shme të jetës si në aspektin fetarë,
historik, kulturorë pastaj në atë indi-
vidual dhe shoqërorë. Pjesë e një rea-
liteti të tillë të integruar në kornizën
islame jemi edhe ne populli shqip-
tarë i cili u mishërua me Islamin dhe
atë që lidhet me te.
Përshkriminmë ideal të personali-

tetet të Muhammedit a.s. e gjejmë në
Kur'an ku Allahu xh.sh tregon mbi
vlerat e tij të mirëfillta dhe konfir-
mon vetitë më të larta të mundshme
me të cilat mund të përshkruhet një
qenie njerëzore. Personaliteti i tij
shumëdimensional merr mbështetje
nga ajete që kapin sfera të ndryshme
të jetës dhe përmbledhin qëllimin
madhor drejt bindjes se është i denjë
për të ecur shtigjeve të tij.
Në jetën dhe personalitetin e tij

dominonte qëndrimi ndaj jetës dhe
botës në përgjithësi. Ai para se gjitha-
sh ishte njeri. Nuk i kaloi kufijtë
njerëzor dhe kurrë nuk pranoi të dalë
prej tyre , përveç në çaste të veçanta,
gjatë pranimit të shpalljes .
Personaliteti i tij paraqet baraspe-

shë tëmateries dhe shpirtërores, aftë-
sisë dhe diturisë , dëshirës e mundë-
sisë së elementeve njerëzore dhe
atyre anomale. Autoriteti dhe sukse-
set e tij qëndrojnë pikërisht ne faktin
se gjatë jetës së tij diti ta gjejë vendin
e vet, t'i harmonizojë dëshirat dhe
përpjekjet e tij me rregullin dhe ligjet
qe mbizotërojnë ne botë,dhe fjalën e
Zotit ta aplikojë sa më mirë në jetë, i
dhënë dhe i drejtuar me tërë shpirtin
dhe qenien e tij kah e vërteta absolu-
te .
Në këtë ekuilibër, dhe në këtë har-

moni qëndrojnë karakteristikat the-
melore të personalitetit të
Muhamedit a.s. veprimtarisë dhe

rrugës së tij. Ajo njëkohësisht është
edhe vetia kryesore e mësimit Islam .
A nuk thotë edhe All-llahu xh.sh.

që i dërguari ynë duhet të jetë shem-
bull dhe ideal për ne:
"Ju në të dërguarin e All-llahut

kishit shëmbëlltyrën më të mirë" (El-
Ahzab, 21)
Të kthyerit dhe të qasurit persona-

litetit te tij nuk do te thotë kthim kah
e kaluara e as shikim mbrapa,
përkundrazi të kthyerit tek persona-
liteti i Muhammedit a.s. do të thotë
gjetje e inspirimit të gjallë, i cili
kryekëput ka qenë modeli më i lartë
i shpjegimit dhe aplikimit të fjalës së
All-llahut xh.sh.- Kur'anit famëlartë,
i cili si fjalë hyjnore është inspirim i
vërtetë, i gjallë, i hapur dhe aktual
për çdo situatë dhe vend. I këtillë ka
qenë në të kaluarën, i tillë është sot,
dhe i tillë do të jetë edhe në të ardh-
men.
Qofsh i bekuar në të dy botët o

Pejgamber i mëshirës dhe shpëtimtar
i mbarë njerëzisë. Ti ishe dhe do të
mbetesh ideal i sjelljeve tona të mira,
i moralit dhe i devotshmërisë. Ishe
dhe do të mbetesh burim frymëzimi
i sakrificës dhe vendosmërisë në
rrugën e Zotit si një pishtar i vërtetë
ndriçues i këtij Ymmeti, drita e të cilit
kurrë nuk fiket as venitet. Sot si
mbarë bota islame, ashtu edhe ne i
bashkangjitemi me gjuhët, zemrat
dhe tërë qenien tonë përshëndetjeve
dhe salavateve të All-llahut dhe të
melaikeve fisnike drejtuar teje:
"Me të vërtetë, All-llahu dhe

melaiket e Tij me madhërim e mëshi-
rojnë dhe e përshëndesin të
Dërguarin. O ju që keni besuar, lutu-
ni për të duke rënë salavat dhe për-
shëndetne atë me selam". (El-Ahzab,
56).
Lusim Allahu xh.sh mëkatet te na

falë, me Muhammedin a.s. ne xhene-
tul Firdeus te na ringjall imanin,
zemrat tona te na forcon, salavatet
ndaj Pejgamberit a.s te na shton.

Bukurim Xhaferi IV-B 59

IK
R
E

ISLAM DHE MORAL

58

IK
R
E

Shkurt/Şubat/февруари • 2015

ISLAM DHE MORAL

MUHAMMEDI
ALEJHISSELAM -
NJERIU QË NDRYSHOI
HISTORINË E NJERËZIMIT



60

IK
R
E

ISLAM DHE MORAL

Shkurt/Şubat/февруари • 2015

ISLAM DHE MORAL

Ai respekton prindërit e tij
me një respekt të madh, si
dhe familjen dhe rrethin.

Muslimani ka për detyrë të mun-
dohet t’i bëjë njerëzit e lumtur dhe
të jenë të kënaqur nga ai .Ai nuk
dëmton njerëzit as me gojë po as me
dorën e tij, bën shaka me masë dhe
pranon këshillën si dhe këshillon
për punë të dobishme. Ai ia do vël-
laut atë çka e do për vete, dhe i tole-
ron ata kur e kanë gabim tek ndonjë

çështje. Po ashtu muslimani ideal
nuk është ziliqar, ai nuk ka zili
askënd dhe ua do të gjithve më të
mirën i përmend njerëzit në dua për
të mirë... I Dërguari i All-llahut, sal-
lall-llahu alejhi ue selem, ka treguar
shumë për zilinë ku në një hadith
thotë: "Besimi dhe zilia nuk shkojnë
bashkë në zemrën e robit."
Transmeton Ibën Hibbani .Dallohet
muslimani i mire dhe ai jo i mirë, të
gjitha janë të qartë po në qoftë se ne

kuptojmë fjalët e të Dërguarit të All-
llahut dhe atë çka folën dijetarët
Islam. Ne si nxënës të Medresesë
duhet të bëhemi shembuj për të
gjithë shkollat e tjera sepse ne jemi
nisur në një rrugë të drejtë në dije
dhe në hulumtimin e së vërtetës
duke ndihmuar veten tonë për t’ia
lehtësuar rrugën për në Xhennet
dhe ndihmuar Islamin.

Murat Ameti I-A

Gjuha e gjesteve e
Pejgamberit a.s.

Në historikun e gjuhëve
ndikim më të madh që ka
njohur njerëzimi ka qenë

arti i gjuhës së gjesteve.Një art i vër-
tet është e pamundur të interpre-
tohet vetëm përmes fjalëve, ajo që e
plotëson dhe e bën më madhështore
është gjuha e gjesteve. Në misionin e
Pejgamberit a.s. hasim një art i cili
është i shprehur në gjuhën më të
bukur që ka njohur njerëzimi.
Pejgamberi ishte vetë fjala kur ishte
nevoja të flitet, ai ishte vetë heshtja
kur ishte nevoja të heshtet. Ai ishte
më i kuptueshëmi të gjitha gjuhëve,
gjestet e tij ishin gjuha më e kuptue-
shme e të gjitha kohrave. Dhe ajo që
e nxori një popull nga errësira në
dritë ishte mirësia jo në fjalët por në
gjestet e tij. Nga sjellja e tij praktike
dhe komunikimi me njerëzit, ne
mund të nxjerrim një mësim të
rëndësishëm e kjo është: audienca e
një mësuesi me aftësi të ralla komu-
nikuese duhet t'i vë në funksion të
gjitha shqisat, për të nxjerrë kupti-
me të sakta dhe mësime të rëndësi-
shme.

Muhammedi a.s. e dinte se pjesa
më e madhe e traditës së tij do të
transmentohej gojarisht, ai kujdesej
që të fliste qartë dhe çdo çështje e
përsëriste gati se 3 herë që të jetë më
e qartë për të pranishmit. Ai e ngri-
ste zërin dhe përdorte gjeste për t'ua
lehtësuar njerëzve memorizmin e
fjalëve të tij. Ai e mbante gjithmonë
trupin drejtë,duke shprehur besim
dhe forcë. Ecte shpejt duke
shprehur vendosmëri. Ai u kushton-
te njerëzve vëmendje të plotë duke e
thyer të gjithë trupin në drejtimin e
tyre. Në takime, ai nuk rezervonte
ndonjë vend të veçantë për vete, por
ulej kudo duke shprehur barazinë
me të tjerët. Sjellja e Muhammedit
a.s ishte e njëjtë me të gjitha klasat
shoqërore dhe grupeve të njerëzve.
Kurdo që ai kalonte pranë ndonjë
fëmije e përshëndeste atë,ia
përkëdhelte kokën si një shenjë e
dashurisë dhe mëshirës.
Muhammedi a.s. kujdes të veçantë
nuk u kushtonte vetëm besimtarëve,
por kujdesej që sjellja e tij perfekte të
jetë shembull është te çifutët. Çifutët

ishin mësuar të provokojnë
Muhammedin a.s. gjithashtu edhe
ta ofendojë.
Njëherë një çifut e përshëndeti

atë dhe i tha "Es'amu alejkum"-
"Vdekja për ty"!Por Pejgamberi u
përgjigj: We alejkum pa u nervozuar
fare për fjalën që i tha çifuti
Muhammedit a.s. Pranë Pejgamberit
a.s në atë moment ishte edhe Aishja
r.a ajo u nervozua dhe nuk ishte e
qetë. Pejgamberi e qetëson atë duke
i treguar se sjellja duhet përfshirë
edhe çifutët e jo vetëm muslimanët.
Pasi që Muhammedi a.s i dëgjonte
me vëmendje njerëzit qe bisedonin
për rreth tij shembull kemi rastin
kur shokët e Muhammedit recitonin
poezitë si ka qenë periudha kohore
paraislamike. Pejgamberi i dëgjonte
me vëmendje dhe u buzëqeshte. Një
buzëqeshje e tij ndizte mijëra kandi-
la përbrenda shpirtërave të coptuar
të tyre. Gjuha e gjesteve të tija ishte
dhe do të mbetet një univers prehje-
sh ku çdo njeri gjeti veten para tij...

Halime Zurapi IV-A
Paralelja e vajzave – Tetovë

MUSLIMANI
DHE TË TJERËT



Jeta e padobishme është më ekeqe se vdekja e hershme.Nëse
jeta jonë është e padobishme

atëherë ne duhet të dalim nga jeta e
vjetër dhe të fillojmë jetën e re të
përmbushur me dashuri, qetësi dhe
sukses të brendshëm. Nëse vendo-
sim ta bëjmë këtë, duhet të përcak-
tojmë qëllimin e vyeshëm dhe duri-
min. Pikënisja prej ku buron suksesi
është vetë individi. Nuk duhet të
lejojmë askënd që të na ndërhyjë në
jetën tonë dhe të na i merr planet e
thurura për të. Ekzistojnë njerëz që
nuk dëshirojnë të na shohin mirë
dhe ato janë çdokund rreth nesh, të
cilët përpiqen që planet tona t'i ush-
qejnë me kushtëzime si p.sh.: T’i

nuk mundesh, është herët, ka kohë,
s'është për ty!'- dhe kështu që tërë
jetën na tregojnë mbi atë që nuk
mundemi dhe asnjëherë nuk flasin
mbi gjërat që janë të mundura. Në
jetë asgjë nuk është e pamundur,
përveç nëse nuk pajtohemi me të.
Mundi njeriun e shpie në përparim.
Ne nuk duhet të lejojmë që ndokush
të na shpie drejt humbjes apo të na
ndryshojë kahjen e jetës sonë.
Jeta është si një letër e bardhë në

të cilën vizaton atë që dëshiron,
duke mos hequr kurrë dorë, dhe
duke mos tentuar të lëshosh lapsin e
jetës tënde në duartë e tjetrit. I vetmi
përgjegjës për jetën tënde është vetja
yte. Nuk ka rëndësi se çfarë flasin të

tjerët, me rëndësi është ajo që men-
don ti për zhvillimin e jetesës.
Njeriu është i lumtur aq sa dëshi-

ron të jetë. Ai vetë pikturon nëse
dëshiron pikëllimin apo lumturinë,
sikur që ç’do pasojë e ka shkakun
edhe çdo punë e ka çmimin e saj. Ne
në gjendje të mirëfillt nuk duhet të
harrojmë thënjen "Mos heq dorë!".
Jeta është proces e jo gjendje, pa

marrë parasysh se çka dëshirojmë të
bëjmë, ndoshta në fund diçka do të
fitojmë. Në mos asgjë tjetër, atëherë
përvoja shërben për ardhmëri.

Sumeja Neziri IV-B
Paralelja e Vajzave – Shkup
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Në vijim po e paraqesim një
bisedë të bukur e cila u zhvillua
ndërmjet një plaku të devotshëm
dhe lotit të tij, nga e cila mund të
kuptojmë se ç’ndikim kanë mëkatet
dhe dashuria e kësaj bote në zemrat
tona.
“Një ditë derisa qaja për mëkatet

e shumta dhe të mirat e pakta që i
kam bërë nga syri më doli një pikë
loti dhe më tha: “Ç’është me ty o
rob i Allahut?”
I thashë: “Kush je ti?”
Më tha: “Unë jam një pikë loti.”
I thashë: “Ç’të nxori nga syri?”
Më tha: “Nxehtësia e zemrës

sate.”
I thashë i habitur: “Nxehtësia e

zemrës sime?! Po kush ndezi zjarr
në zemrën time?!”
Më tha: “Mëkatet.”
I thashë: “A po ndikuakan mëka-

tet në nxehjen e zemrës?”
Më tha: “Po, gjithsesi. A nuk e ke

dëgjuar thënien e të Dërguarit të
Allahut, Muhammedit, paqja dhe
bekimi i Allahut qofshin mbi të:
“OAllahu im! Ma pastro zemrën
me ujë, borë dhe akull!”?[1] Sa
herë që robi bën gjynah, në
zemër ndizet një zjarr, të cilin
nuk mund ta fikë asgjë për-
veç ujit të ftohtë dhe borës.
I thashë: “Të vërtetën e

the! Unë, vërtet ndiej pikël-
lim dhe ngushtim të zemrës, e
cila, mendoj që vjen nga
ndezja e zemrës për shkak të
gjynaheve të shumta.”

Më tha: “Po, mëkati lë gjurmë të
këqija tek personi që e vepron atë.
Andaj, kthehu tek Allahu, o rob i
Allahut!”
I thashë: “Dua të të pyes diçka.”
Më tha: “Urdhëro!”
I thashë: “Unë ndiej vrazhdësi në

zemrën time, andaj si arrite të dalë-
sh nga ajo?”
Më tha: “Kjo është nga natyr-

shmëria, o rob i Allahut. Zemrat e
njerëzve në këtë kohë janë ngurtë-
suar, kështu që rrallë mund ta gjesh
ndonjë

zemër të pastër, e cila vazhdimisht
është e lidhur me Allahun e
Lartëmadhërishëm.”
I thashë: “Cili është shkaku, o

loti im?”
Më tha: “Dashuria e kësaj bote

dhe lidhja me të... Të gjithë njerëzit
vrapojnë pas saj, përveç atij që e ka
ruajtur Allahu. Kjo botë është sikur-
se gjarpri, i cili na befason me
njomësinë e tij dhe na vret me hel-
min e tij. Kurse, njerëzit argëtohen
me njomësinë e tij dhe nuk e
shikojnë helmin e tij vdekjeprurës.
I thashë: “Ç’dëshiron të thuash

me helm?”
Më tha: “Helmi janë gjynahet.

Gjynahet janë helmi i zemrave, të
cilin duhet ta largojmë patjetër,
përndryshe do të vdesë zemra.”
I thashë: “Po si t’i pastrojmë zem-

rat tona nga ky helm?”
Më tha: Për ata që, kur bëjnë

vepra të turpshme ose i bëjnë dëm
vetes, e kujtojnë Allahun, i kërkojnë
falje për gjynahet e tyre - e kush i fal
gjynahet përveç Allahut? - dhe nuk
ngulmojnë me vetëdije në gabimet
që kanë bërë, pra, për këta do të
ketë si shpërblim falje madhësh-
tore (të gjynaheve) nga ana e
Zotit të tyre dhe kopshte, nëpër
të cilët rrjedhin lumenj dhe ku
do të qëndrojnë përherë. Sa
shpërblim i bukur është ky
për ata që punojnë (vepra të
bukura)! (Kur’an 3:135-136)

Xhemal Ramani II-A
(Temë e huazuar)

PLAKU
DHE LOTI I TIJË

Ekzistenca e njeriut -
qëllimet e jetës



Miqësia është marrëdhënie
reciproke ndërmjet
njerëzve, që mund të

ndërtohet në shumë forma. Miqësia
si qëllim e ka që t’i bëjë njerëzit të
jenë të sigurtë dhe të mos ndihen
vetëm në probleme dhe vështirësi,
miqtë nuk janë ato që t’i zgjedhin
problemet apo vështirësitë, por janë
ato të cilët të ndihmojnë që t’i tejka-
losh.
Mik do të thotë dikush që të

kupton atë që ke kaluar, beson në të
ardhmen tënde, të këshillon dhe të
pranon ty ashtu siç je, pa marrë
parasysh kombin apo racën. Miku
është ai i cili ta do të mirën, ai i cili
lutet për ty që çdoherë të ecësh në
rrugën e drejtë edhe pse ajo rrugë
është shumë pak e shkelur, ai i cili
çdo gjë që e do për vete, e do edhe
për ty dhe ai i cili gëzohet për atë
që je.
Me një fjalë, miku është një perso-

nazh i jetës tënde, për shkak se çdo
gjë e ka jetuar bashkë me ty, e jo ai i
cili e ka komentuar.

Po të mos ekzistonte miqësia
njerëzit do të ishin shumë të izoluar
dhe të vetëm, për shkak se nuk do të
kishin me cilin ta ndanin të mirën
apo të keqen, sekretet apo idetë,
këtë nuk e argumentojnë vetëm dije-
tarët dhe njerëzit e rëndomtë, por
edhe koha për shkak se në çdo vend
të botës, tash dhe në kohërat më të
vjetra, njeriu nuk ka mundur të
jetojë vetë, i pa shoqëruar, për arsye
se miqësia është kusht për bashkëje-
tesë. Nëse miqësia nuk do të ekzi-
stonte, njerëzit nuk do të mund të
dinin se çka është sinqeriteti, mirë-
sia, ndihma dhe kurrë nuk do të
përballeshin me intrigat, tradhëtinë
dhe zilinë, gjëra të cilat shkaktojnë
konflikte midis njerëzve apo ndry-
she e thënë miqëve, por nga ana
tjetër miqësia nuk mund të quhet
miqësi derisa nuk jeni përballuar me
ndonjë konflikt, për shkak se pas një
konflikti, lidhja miqësore bëhet më e
fortë.
Të qortosh mikun është sikurse të

shkrish një mineral: Ai i vërteti do e

kuptojë se ti ia do të mirën dhe do të
“rafinohet”, ndërsa ai i luhaturi do
të “avullohet” dhe do të zhduket.
Mos dëshiro kurrë që të jesh mik i
ndonjë të krenuari, mendjemadh e
të pasur, për shkak se prej tij do të
mësosh vetëm çmimin e gjërave, e jo
vlerën e tyre. Dhe as mos dëshiro që
të jesh mik i një njeriu që nuk kujde-
set për ty, mik i atij që nuk të këshil-
lon për të mirë dhe nuk të tërheq
vërejtjen kur gabon, sepse prej tij do
të fitosh veç zhgënjim dhe turp. Me
një fjalë njeriu me miqtë e tij mund
të krijojë një mbretëri, por gjithashtu
me miqtë e gabuar mund të përfun-
dojë në rënojë, si rënojë morale
ashtu edhe ekonomike.
Si përfundim, vlen të përmendet

edhe njëri nga HADITHET e pej-
gamberit- Muhammedit s.a.v.s., ku
thotë: ,,NJERI I MIRË ËSHTË AI I
NJERI I CILI ÇDO GJË TË MIRË QË
E DO PËR VETE, E DO EDHE PËR
VËLLAUN E TIJ”.

Elmaida Dervishi I-A
Paralelja e Vajzave – Tetovë 65
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Është çudi me femrat, mbulohen
nga frika e të ftohtit,e nuk
mbulohen nga frika e All-

llahut të lartësuar. Sikur t'ka dallu ty
Allahu me udhëzim , dallohu edhe t’i
nga gratë e tjera me angazhimet e tua
në jetën e kësaj bote.
“Nuk kam parë që dikush të ketë

mirësi më të madhe se femra: e fut
në Xhennet babain e saj sa është
fëmijë, e plotëson gjysmën e fesë së
burrit të saj sa është në rini, ndërsa
nën këmbët e saj qëndron Xhenneti
sa është nënë në pleqëri”.
Motër e dashur:
Ti e cila e kundërshtonAll-llahun!

Kthehu tek All-llahu dhe frikësohu
zjarrit të Xhehennemit. Pasha All-
llahun pos të cilit nuk ka Zot tjetër
nuk do të bëjnë dobi të qeshurat,
nuk do të bëjnë dobi këngët dhe tele-
novelat dhe as gjërat e kota, nuk do
të bëjnë dobi gazetat dhe revistat,
nuk do të bëjë dobi familja dhe
fëmijët, nuk do të bëjnë dobi vëllezë-
rit dhe shoqet, nuk do të bëjë dobi
pasuria, nuk do të bëjë dobi asgjë
tjetër, përveçse veprat e mira.
Motër e dashur:
Pasha All-llahun nuk i kam shk-

ruar këto fjalë për ty vetëm se nga
frika për këtë fytyrë të bardhë të mos
nxihet në Ditën e Kijametit, për këtë
fytyrë të ndritur të mos errësohet,
për këtë trup të mos digjet në zjarrin
e Xhehennemit.
Një grua muslimane me mbulesë

është përplot nder, e nuk është e
pandershme. Është fisnike jo e nënç-
muar, e lirë jo e nënshtruar, e pava-
rur jo skllave, e mbrojtur jo e ekspo-
zuar ndaj çdo shikimi, i kushtohet
vëmendje, nuk është e përqeshur,
është e sigurt në vetvete, është e
dëgjueshme, është margaritar i ruaj-
tur.
Motër e dashur muslimane! Eja

me ne drejt dyerve të Xhennetit, zba-
toi urdhërat ndaj All-llahut, vendose
mbulesën dhe nxito për në Xhennet,
duke bërë vepra të mira!
Mbulesa është besim, devotshmë-

ri dhe frikë-respekt ndaj All-llahut.
Me mbulesë All-llahu zbukuron

pamjen tënde të brendshme dhe të
jashtme. Jashtë, mbulesa reflekton
pafajësinë, pastërtinë, të qenit e tur-
pshme, të qenit e kënaqur dhe e
dëgjueshme ndaj Zotit tënd. Po
ashtu, edhe brenda ndërton të

njëjtën gjë.
All-llahu definon feminitetin tënd

nëpërmjet mbulesës. Ti je një grua që
respekton të qenit tënd si grua. All-
llahu don që të tjerët të kenë respekt
ndaj teje dhe që ti ta pranosh vetve-
ten.
Mbulesa është pastërti për zemrat

e besimtarëve dhe të besimtareve
për shkak se nëse syri nuk shikon,
zemra nuk ka mundësi ta dëshirojë
atë, por nëse syri e shikon një send,
atëherë zemra e kërkon atë send ose
e refuzon atë, mirëpo zemra është
më e pastër nëse syri nuk shikon dhe
në këtë rast nuk ka mundësi zemra
të s’provohet.
Femra është e butë, e dhimbshme,

e ndijshme dhe nuk mund të durojë
kur burri bërtet dhe tregon muskujt
e tij. Asaj i nevojitet kujdesi i burrit
tërë kohën. Ajo ka nevojë për orien-
tim të sigurt, këshillë të mirë, ka
nevojë të flitet me urtësi dhe butësi
dhe në mënyrën më të
mirë.Pendohu sinqerisht tek All-
llahu xh.sh. sepse ai i do të
Penduarit…

Bushra Memedi I-B
Paralelja e Vajzave – Shkup

MIQËSIA
ËSHTË
KUSHT
PËR
BASHKJETESË

VAJZA
NË ISLAM
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Nga dita në ditë na e ulin
kokën armiqtë tanë.
Dëshirojnë të jemi shërbe-

torë besnik dhe të manipulojnë me
ne siç të duan ata. Na quajnë minia-
turë nacionale, njerëz që nuk duhet
të posedojnë dinjitetin e tyre, të
drejtën e shkollimit e tjerë. A thua
jemi njerëz pa prindër dhe pa shtë-
pi, të gjendur rastësisht nëpër këto
troje, apo jemi emigrantë të ardhur
nga shtetet tjera, që na i kanë
mohuar të drejtat që Zoti na i ka
dhënë.
Dëshira e tyre është të bredhim

rrugëve të botës apo të qyteteve
tona, në kohën kur ne duhet të
mësojmë. Dhe më vonë të na quajnë
të pa dijshëm dhe të na vrasin si tju
kujtohet, edhe kur mundohemi për
të siguruar egzistencën e jetës dhe
familjes tonë, apo thënë ndryshe
duke shitur artikuj të ndryshëm
nëpër pazare. A mendon të vazh-

dojmë kështu kokëulur sikur dhent
që i derigjon dikush tjetër apo të
ngrejmë zërin e vërtetë, të drejtësisë
që edhe ne, sikurse fëmijët e popuj-
ve tjerë , të gëzojmë te drejtën e
edukimit dhe arsimimit dhe të para-
qitemi para botës se jemi të denjë
për një jetë normale. Nëse dëshi-
rojmë të jetojmë si të tjerët si të gjithë
njerëzit e lirë, duhet që mësimi të
jetë motoja e jetës tonë të vlefshme.

Pse po ndodhë kjo që nuk
duhet të ndodhë, na etiketojnë me
etiketa që nuk i meritojmë. A mos
jemi bërë laikë që i përjetojmë këto
vështirësi. Ne jemi popull që kërkon
lirinë, lumturinë dhe mirëqenien
tonë dhe jemi të gatshëm t’I ofrojmë
ndihmë çdokujt, të sigurojmë bara-
zinë, ashtu që askush të mos jetë i
ofenduar, por secili të gjejë strehim
në këtë pjesë të universit.
Më kujtohet kur deri para disa

vitesh në SHBA mbisundonte raciz-

mi, kur raca e bardhë e mbisundon-
te racën e zezë, duke i trajtuar si
popull të ardhur nga Afrika dhe të
shitur si rrobër, andaj nuk duhet të
kenë kujdes në të drejtën njerëzore
mendonin padronët e tyre. Mirëpo
në trojet tona nuk egziston kjo por
diçka e njgjajshme me të, e që është
nacizmi.
Çdo popull çmon përkatësinë e

vetë dhe dëshiron t’u mbetet besnik
idealeve të lirisë, e edhe ne duam të
mbetemi të tillë sepse edhe ne kemi
shpirtin dhe krenarinë tone.
Por, për fat të keqë, na urrejnë për

arsye se nuk pajtohen idealet tona.
Por çfarë ideologjia kanë ata kur
dëshirojnë tjetrin ta rrobërojnë, ta
përdorin si mjet talljeje, t’ia shfrytë-
zojnë mirësinë duke i’a hum,bur
lumturinë. Por më tepër dëshirojnë
të na i zhdukin ndjenjat tona fetare e
kombëtare, ardhmërinë tonë, dhe
kur ta arijnë këtë a thua do të kenë
qetësi shpirtërore, apo do të vazh-
dojnë deri në atë shkallë sa të ma
kthejnë dhe të na bëjnë si ata ose
nryshe të na asimilojnë.?
Por ne si ndjekës te Muhamedit

a.s, kemi për qëllim, që t’i përbal-
lojmë çdo armiku derisa të dalë në
shesh e vërteta.
Ndërkohë, duhet që këto të jenë

motiv që do ta nxisin shpirtin tonë
për mësim, i cili do të na shpie në
rrugën e drejtë dhe në mbretërin
hyjnore.

Arben Kokale ( ish Medresant)
Tema e marrur nga numri 7 i

revistës “Ikre”

Bota filloi të formoj për-
shtypjen se Islami nuk I
përgjigjeshka frymës shken-

core në zbulime, prandaj e konsi-
deronte edhe FE të prapambetur,
Fe që e e pengonte përparimin.
Kjo ndikoi që njerëzit nuk e njih-
nin mire fenë e vërtetë Islamin,
distancoheshin nga Islami duke
thënë se Islami është në dis’har-
moni me rregullat shkencore.
Ndërkaq po t’I hedhim një

shikim parimeve themelore të
Islamit dhe histories së tijë, do të
konstatojmë se Islami ka qenë një
faktorë me rrëndësi për themelimin
e shumë shkencave të reja deri
atëherë të panjohura dhe se ka luaj-
tur rrol vendimtar për themelimin
dhe përparimin e shkencave të reja
që do të zbuloheshin nën kuadrin e
fesë Islame.
Islami për asnjë moment nuk e

ka kundërshtuar shkencën, as meto-
dat e saj eksperimentale dhe kurrë
nuk e ka penguar përparimin njer-
zor. Ai as që ka mund ta bëjë këtë,
sepse mendimet e tij, në të vërtetë
janë në përputhje me logjikën dhe
të menduarit e shëndoshë.
Njeriu sipas parimeve Islame,

nuk është krijuar vetëm të dëfrehet
e të kënaqet, por me fuqinë e vet
shkencore t’i përgatisë vetes jetë
pune dhe prodhim, ta nënshtrojë
koymosin dhe t’i mundësojë vetes
fat dhe lumturi në tokë. Nëpërmjet
tij në mënyrë magjepse do t’I tre-
gohet njerëzimit mëshira e All-
llahut xh.sh. për këtë Ai thotë “

MËSIMI
MOTOJA JONË

ISLAMI
DHE DITURIA
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Thuja a janë të barabart ato që dinë
me ato që nuk dinë “. Nga kjo
nënkuptohet se kurrsesi nuk mund
të krahasohet ai që nuk është i paji-
sur me dituri me personin e ditur.
Fjala “ILM-DITURI” këtu konkreti-
sht ka të bëjë me diturinë e përgjith-
shme dhe nuk është përkufizuar
vetëm në atë fetare. Se fjala është për
shkencën e përgjithshme, mund të
na shërbejë si shembull edhe ky
hadith i pejgamberit a.s: “ Kërko
diturinë qoft edhe në Kinë”. Edhe
pse Kina, atëherë ishte një vend
shum i largët edhe nuk kishte musli-
manë. Pejgamberi a.s i tha qartazi
këto fjalë që të kuptohej se dituria
është e përgjithshme dhe jo vetëm
islame.
Kur’ani ka qëndrim shtytës për

studimin e tokës dhe të hapësirës.
Gjithçka që në Kur’an ka ardhur si
nxitje për studime, në të vërtetë
është kërkesë që mendja të zhvil-
lohet dhe të formohet, sepse njeriu
duke e zhvilluar të menduarit e vet,

njihet me të vërtetat shkencore,
njihet më mirë me Krijuesin dhe
lirohet nga paragjykimet dhe ilu-
zionet. Islami pra është fe e të men-
duarit, fe e diturisë fe e shkencës.
Kur është fjala për shkencën,
Kur’ani famëlartë ka shkuar aq
larg, saqë ka konstatuar se lënia pas
dore e shkencës tërheq në vete
përgjegjësinë për të ardhmen e
botës, I citon fjalët e atyre që të
menduarit të vetë nuk e kanë për-
dorur për ta njohur të vërtetën, e
thotë: “ Dhe thonë: Sikur të kishim
dëgjuar dhe sikur të kishim pasur
mend...”.
Këto ishin disa nga ajetet e

Kur’anit që flitnin për diturinë. Me
të vërtetë, duke i’u përmbajtur këty-
re mendimeve themelore të cilat I
themeloi Islami e të cilat I shprehu
Muhammedi a.s., besimtarët e parë
e zhvilluan mendimin shkencorë,
zgjeruan rrethet shkencore, dënuan
emitimin e verbër. Puna e tillë dha
fryte të mëdha si dhe për një kohë të

shkurtër i bëri besimtarët më të për-
paruar edhe në lëmitë më progresi-
ve shkencore në botë. Mirëpo, më
vonë, me kalimin e kohës disa prej
tyre mjerisht i lanë pas dore kon-
cepcionet origjinale të islamit dhe
vunë shtresa të trasha pluhuri mbi
kuptimin e tyre, e kjo ishte e mjaf-
tueshme që besimtarët të bien nën
ndikimin e faktorëve të tjerë që
aspak nuk përkojnë me islamin.
Megjithatë, në kohën e fundit mbi-
sundon mendimi se bota Islame
duhet që të zgjohet sa më parë dhe
ta ngrejë zërin për t’i luftuar armi-
qtë e saj të verbër, të cilët i ndajm-
bathin lloj-lloj epitetesh, duke thënë
se feja islame është ajo që e pengon
progresin njerëzor, gjë që smban
aspak dhe është në kundërshtim të
plotë me ajetet Kur’anore dhe
Hadithet e Muhamedit a.s që flasin
për diturinë në përgjithsi.

Shefik Shehu (ish Medresant)
Tema e marrur nga numri 8

i revistës “Ikre”

Sa i përket kësaj teme është
mjaft e qëlluar sepse kemi
ardhur në një nivel jashtzako-

nisht të çuditshëm , dhe vet fjala
rini, ardhmëri, paqë, dashuri, gëzim
dhe dituri do ta zhdukin errësirën
mirëpo si tia bëjmë me fjalën
humbje, shkatërim, largim,
moskuptim errësira do të na kaplojë
së shpejti pa e vërejtur hapin e jetës.
Mendimi im për Rininë e sodit është
mendim mjaft prekës dhe i pa arye-
shëm sepse ditë e më shumë vetëm
nga ajo një pluhur që ka rënë në sytë
e të rinjëve tanë nuk janë në gjendje
që ta dallojnë të mirën nga e keqja
apo vetëm se ju pëlqen që në veten e

tyre të kenë problem: shoqërore,
ekonomike, familjare me të vërtetë
nuk janëtë shëndoshë por vetëm të
mallkuar e të dënuar dhe çdo e
keqje do tiu vi së shpejti. PSE?- Pse të
mos vazhdojmë me dituri se gjith-
monë do të jemi në liri, vazhdoni,
shpejtoni në paqe, dashuri, gëzim të
sigurtë se do të fitoni. E vetmja
shpresë e jetës për të arritur diçkamë
të vlefshme është që të jemi të gat-
shëm për çdo gjë që na vjen qoftë e
mire apo e keqje të jemi të krenar me
caktimin e All-llahut xh.sh.
Si vepër më e dalluar për çdo

person qoftë negative apo pozitiv, jo
më shumë port ë duket morali, sjel-

lje me kë të takohet e sidomos në
shkollë sepse ne gjithkush po
shkojmë në atë rrugë që ta flasim
realitetin, ta tregojmë respektin dhe
moralin e jetës normale.
Populli le të ngritet sa më shpejtë

dh eta pastrojnë këtë pluhur që nuk
e praktikojnë të lejuarën fare,
pothuajseaspak. Shumë lehtë të
arrijmë diçka nëse netët i shën-
drojmë ne ditë in shaa All-llah jemi
prej atyre të cilëve do të na reali-
zohen ëndërat për një jetë sa më të
shëndoshë, e të sigurt.
Qefajete Sherifi (ish Medresante)

Tema e marrur nga numri 25
i revistës “Ikre”

Rinia e Shëndoshë
Perspektivë e Sigurt

e Një Populli
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BOTA
Bota! Ah bota! Një hapësirë e

gjërë në të cilën ka shumë vende të
bukura, të rregulluara por ka edhe
prej tyre të shkatërruara, ka aq
shumë të pasur por në anën tjetër
mjerisht të varfër.
Është një botë ku njerëzit i ka

mbuluar urrejtja, e kanë humbur
dashurinë dhe mbi të gjitha disa
edhe nderin.
A nuk po shohim se po mbytemi

në errësirë dhe harrojmë Islamin
plot dritë.Kjo botë e mbushur plot
me errësirë, urrjetje dhe tradhëti të
krijuara nga njerëzit, ku ai i cili mun-
dohet sadopak ta ndriçojë këtë errë-
sirë konsiderohet i prapambetur dhe
me fjalën e rinisë sonë i çmendur.
Gjithë ne muslimanët që mundohe-
mi ta ndriçojmë këtë errësirë dhe ta
ndezim një kandil të Islamit, i cili
është plot dritë për besimtarët, ne
emërtohemi me emërtime të ndrysh-
me dhe ne largohemi nga njerëzit që
të mos na ofendojnë.
O njeri, ti po harron se Islami

është plotë me sprova, se All-llahu i
sprovon ato që i do dhe më e rëndë-
sishmja është se harrojmë se edhe
Pejgamberi kishte pengesa, sprova
dhe nofka të ndryshme, por ai nuk u
largua e as u dorëzua nga Islami, e

kush jemi ne të dorëzohemi!
Rinia jonë dita ditës po i largohen

të qenit musliman, këtë nuk e
mohojnë me fjalë por me vepra, pasi
bota sy e veshë i ka tek veprat e
muslimanëve, tek Islami i musli-
manëve, prandaj veprat kanë rëndë-
si e jo fjalët. Ne muslimanët nuk
veprojmë sipas rregullave të Islamit,
i bëjmë keq vetes sonë pa vetëdije
dhe themi se neve nuk na duan të
tjerët, por harrojmë se ne nuk e
duam veten. Atëherë si vallë të na
duan të tjerët. Muslimanët tanë që i
kanë thënë vetes musliman dhe kanë
thënë fjalën e dëshmisë po luftojnë
për shaminë.Po si ?! Duke thënë për
të se është një gjë e prapambeturisë.
Rinia jonë duke bërë gjëra të pahijsh-
me harrojnë hallallin dhe po i
afrohen haramit.E vërtetë është se
rinia jonëmë së shumti po i përkush-
tohet haramit se sa rrugës së All-
llahut xh.sh.
Kjo errësirë që ka pushtuar botën,

dalëngadalë, po i pushton edhe
muslimanët. Muslimanët po mash-
trohen pas epsheve, harameve,
pasurisë dhe harrojnë All-llahun
xh.sh. Muslimanët në këtë kohë
,,Kohën e teknologjisë” siç e quajnë
të tjerët, më së shumti vizitojnë kafe-

nenë se sa xhaminë, fëmijëve më së
shumti ua mësojnë teknologjinë se
sa faljen e namazit, bërjen e dhikrit,
leximin e Kur’anit e shumë ibadete
tjera. Sot ka shumë prindë musliman
që fëmijëve në vend të Kur’anit në
dorë, ua japin telefonin, pra fëmijët
vetë i shtynë drejt haramit.
O njeri musliman! Muslimanët e

parë dhanë jetën për Islamin që ai të
mos ofendohet, që të mund të përha-
pet sa më shumë, tani pyet veten se
çka bëjmë ne për Islamin.Një
përgjigje e thjeshtë: Asgjë! Ne jemi
ata muslimanë ku themi vetëm me
fjalë ,,pendohemi” dhe pas disa
minutash i kthehemi haramit, jemi
ata të cilët praktikojmë më shumë
zhveshjen sesa veshjen.
T’i kthehemi botës të shikojmë. Në

këtë botë ka fe të ndryshme, doke dhe
adete të ndryshme, disa prej tyre janë
të padobishme, por njerëzit i takojnë
atij kulupi dhe i binden. A ne? Ne
kemi Islamin i cili është në dobi të
njeriut, e ne nuk e zbatojmë. Ne jemi
ata që harrojnë All-llahun në gëzim
dhe i drejtohen Atij vetëm në gëzim.
Po ti o njeri mos harro, se ai që të sjell
hidhërimin të sjell dhe gëzimin.

Sara Aliti II-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

Dhëmbi është një gjë
shumë e rëndësishme
në jetën e njeriut, jo

vetëm që ndikon në pamjen estetike
të njeriut, por edhe luan një rol të
rëndësishëm në shëndetin e njeriut.
Për rëndësinë e dhëmbit Islami na
ka treguar shumë më herët se
shkenca. Islami si fe e pastërtisë u
kushtoi rëndësi të veçantë edhe
pastrimit të dhëmbëve, siç është
pastrimi me misvak, i cili jo vetëm
që pastron dhembët por edhe gojës i
jep një erë të këndëshme.

Muhammedi a.s thotë: ,,Sikur të
mos rëndoheshin shumë ummeti
im, do t’i urdhëroja që t’i pastronin
dhëmbët me misvak për çdo
namaz”.

Pasi popullata jonë ka
shumë pak njohuri për dhëmbin, ne
e pamë të arsyeshme që të zhvil-
lojmë një bisedë me një stomatolog.
• Në fillim, ju si stomatolog, na

tregoni rolin që ka dhëmbi te njeriu?
- Dhëmbët kanë veprimin e tyre

kryesorë për përtypjen dhe përpuni-
min e ushqimeve. Çrregullimet,

dëmtimet dhe sëmundjet e dhëmbë-
ve pengojnë përpunimin dhe tretjen
e mirë e të plotë të ushqimeve dhe
kështu bëhen shkak për dëmtime të
aparatit tretës dhe të të gjithë orga-
nizmit. Gjithashtu çrregullimet e
dhëmbëve mund të pengojnë të
folurit qartë dhe fytyrës mund t’i
japin një pamje jo të hijshme.
• A luan rol shëndeti oral në

shëndetin e përgjithshëm?
- Padyshim shëndeti oral ndikon

drejtpërdrejt në shëndetin e
përgjithshëm dhe jorastësisht thuhet

Bisedë me
stomatologun
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që shëndeti oral është pasqyrë reale e
shëndetit të përgjithshëm. Dhëmbët e pri-
shur janë njëkohësisht edhe vatrat nga të
cilat burojnë infeksione të ndryshme në
organizëm, siç janë infeksionet dhe dëmti-
met e zemrës, veshkave, eshtrave , nyjeve
etj.
• Mund të na thoni disa këshilla si të

kujdesemi për shëndetin oral?
- Kujdesi te shëndeti oral te fëmijët dhe

të rriturit gjithashtu, përvec ushqimit të
shëndetshëm rol kyç luan higjiena orale,
gjegjësisht larja e dhëmbëve e cila duhet të
jetë dy herë në ditë, edhe pse ne si mjek
sugjerojmë që larja apo pastrami i
dhëmbëve të bëhet pas çdo ushqimi.
Sidomos është me rëndësi larja e dhëmbë-
ve para fjetjes, ngase edhe prishja ndodh
më shpejt gjatë natës për shkak të disa fak-
torëve. Një faktor i rëndësishëm për
mbajtjen e shëndetin oral është padyshim
vizita tek dentisti që duhet të jetë së paku
4-6 muaj, me qëllim të parandalimit të pri-
shjes së dhëmbëve ose zbulimin e hershëm
të anomalive tjera.
• Çfarë mund të na rekomandoni për

furçat e dhëmbëve?
- Nga përvoja si stomatolog kam hasur

raste të tilla ku për shkak të zgjedhjes së
gabuar të pastës dhe furçave pacienti i ka
dëmtuar dhëmbët, si rezultat i mungesës
së informacioneve. Zakonisht ne prefe-
rojmë furçat që kanë një fortësi mesatare,
dhe atë të ndërrohen pas një përdorimi 3-
4 muajsh.
• Çka mund të na thoni si një mesazh

për lexuesit tanë?
- Mesazhi im si stomatolog do të ishte

që njerëzit të kujdesen për dhëmbët dhe të
vizitojnë dentistin dhe veçanërisht të lar-
gojnë të ashtëquajturën ,,frika nga denti-
sti” ku te disa njerëz është paraqitur si
pasojë e ndonjë përjetimi të keq te dentisti
por ndodh ndonjëherë që personi ka
krijuar fobi vetëm me të dëgjuar d.m.th.
nuk ka përjetuar asgjë të keqe. Pra
pacientët tanë të kujdesen për dhëmbët se
ata me të vërtetë zënë një vend të rëndësi-
shme në shëndetin e njeriut.

Sara Aliti II-A
Paralelja e Vajzave – Tetovë

Fakte
• 54% e njerëze vuajn nga Nomophobia friga nga
të mospasurit telefon.

• Nyctophobia është friga nga errësira.
• Misophonia është kur një person është i mërzitur
apo i inatosur nga zëri i frymëmarjes, ngrënja
apo ecja e dikujt.

• Ikoni i facebook ''Notifications'' tregon pjesët e
ndryshme te globit mëvarësisht nga lokacioni
juaj.

• 64 bilion mesazhe përpunohen në Whats Aap
çdo ditë.

• Aplikacioni bluetooth e ka marrë emrin nga
mbreti i dytë i Danimarkës. Mbreti Harald
Bluetooth.

• Samsung ka më shumë të punësuar se Apple,
Google dhe Microsoft së bashku.

• Yjet e detit nuk kanë tru.
• Meksika ka 68 gjuhë zyrtare.
• Në disa shtete e diela ështe dita e parë e javës e
ne disa tjerë e hëna.

• Mbreti Luigji i XIV është larë 1 herë në vit.
• Nësë pasi që zgjohemi nga gjumi ndjehemi të
lodhur duhet pirë një gotë ujë pasi trupi është
dehidruar.

• Të qarit relakson ekstra hormone të stresit, për
këtë arsye ndjehemi më mirë pasi që qajmë.

• Pronari i parë i Marlboro vdiq nga kanceri në
mushkëri.

• Njeriu gjatë natës mund të ketë prej 4 deri në 7
ëndrra.

• Në kasinot e Las Vegasit nuk ka orë muri.
• Nëse kalon 4 ditë pa gjumë fillojnë të shfaqen
halucinacione.

• Ngrënia e hudhrës dhe qepës ndihmojnë ne
rritjen e flokëve.

• Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë gjuhë
zyrtare.

• Nëse në SHBA arrestohet një haker ai nuk
dënohet por kthehet në mbrojte të dosjeve të
shtetit.

• Izraeli është aq i vogël sa që mund të vrapohet
prej lindje në perëndim për 2 orë dhe prej fillimi
në fund për 9 ditë.

Fatime Aliti IV-B
Gjilferis Zeqiri IV-B

Peygameberimiz yirmi bes
yaşına kadar evlenmemiş
hep ibadetlerle meşgul

olmuştur,peygamber efendimiz
yirmi beş yaşında iken kırk
yaşında olan Hatice annemizle
evlenir.Onlar beraber yirmi beş
sene evli kalırlar.Hazreti Hatice
annemiz yaşlandıgında
Peygamber efendimize der ki
“Eyy Muhamed ben artik yaşlan-
dım başka bir hanımla evlen
der,Peygamberimiz de cevap
verirr“ Boyle demee yaa
Haticemm üzülürum“.
Peygamberimizin diğer eşleri de
vardi ama onlardan sonuncuzu
ve dul olmayan tek eşi Ayşe vali-
demizz dir.Ayşe validemisin
annesi Ümmü Ruman babasi Ebu
Bekir‘dir kendileri hiç putlara
tapmamış şirke bulaşmamış bir
ayle dir bu aylede‘de yetiştikleri
de terr temiz iman nuruyla ve
gelecekte Peygamberimizin eşi
olacak Ayşe validemiz de yaşar-
dir.H.z Ebu Bekir
Peygamberimizin en yakin arka-
dasıydı.Ayşe validemiz
Peygamberimizle evlen meden
önce de başka biriyle nişanli
oldugu dile getirilir,tam o
zamanlarda h.z Ebu Bekir Islami
kabul ederve Ayşe validemizin
nisanlı oldugu Cübeyr bin
Mut‘in Islami kabul etme-
mis‘tiler ve nişan bozulmuştu.
Ayşe validemiz
Peygamberimizle dokuz ay evli
kalmış‘tir. Peygamberimizin
vefatt esnasinda yirmi yedi
yaşindaydi.

Peygamberimizin evliligi vahyi-
nin on yil sonra‘dir.
Peygamberimizin Eşi H.z Ayşe
Peygamberimize cok zamanlarda
yardımda bulunmuştur o zaman-
larda,Islamin kadinlara ve ayle
hayatiyla ilgili oyle prensipleri var-
dir ki Peygamberimiz bunlari acık
acık anlatamıyordu,bazi kadınlar
bazı konularda utandıklarından
ötürü bazı şeyleri soramiyordu-
lar.Peygamberimiz h.a Ayşe valide-
mizi cok güzel bir şekilde yetiştitip
onu her konu hakında bildirmiş ve
h.z Ayşe kadinlara fetfah veren ve
bu görevi cok başarılı bir şekilde
yapmış‘tir. Peygamberimiz ve Ayse
validemiz Şeval ayında evlenir-
ler.Ayşe validemiz hem eşi hem
ögrencisi olarak Onun sadet hane-
sine girmiş oluyor.Kendisi
Peygamberimizden Islami,ilmi,cok

güzel bir şekilde almış‘tır parlak
zekasıyla o yüzden Ayşe validemiz
de muçtehide denilir.I‘mam i Zuhri
der ki bütün kadınların ilmleri top-
lansa,Efendimizin de diğer hanim-
larin da ilmleri de toplansa h.a
Ayşe validemizin ilmi onlardan
daha fazla olur.Kendisi cokca hadis
rivayet etmiş‘tir,ve cok ogrenci
yetiştir‘mis tir.Ayrica h.z Ayşe vali-
demiz bir gün Peygamberimize
kendisini nekadar sevdiğini sorar“
Beni nekadar seviyorsun Yaa
ResulAllah der.. “Peygamberimiz
de kördgüm gibi der..,aradan
zaman gecer,ve validemiz tekar
sorar Kördügüm ne alemdee diyee
h.z Peygamberimiz de ilk gün ki
gibi Yaa Ayşem diye cevap verir.

Hilal Xhaferi III-A
Paralelja e vajzave - Tetovë

H.z. Ayşe
Validemizin Hayatı
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13 dhjetori, ishte ditë e trishtuar dhe e mërzitshme,
ditë kur në atë mëngjes morëm lajmin nga familjarët e
saj, për humbjen e të dashurës tonë, nxënëses Bejtile
Qaili. Akoma nuk donim të besonim se kjo gjë po na
ndodh neve, sepse çdo ditë me padurim prisnim për-
mirësimin e gjendjes së saj dhe shpresonim se një ditë
shumë shpejt ajo do të jetë në mesin tonë. Mirëpo, nuk
ndodh çdoherë ajo që ne shpresojmë se patjetër duhet
që të ndodhë. Çdo ditë e kërkoja në mesin e shoqeve të
saj duke menduar se edhe ajo një ditë do të jetë pranë
nesh, edhe ajo do të buzëqesh, me buzëqeshjen e saj të
ëmbël. Çdoherë ishte e buzëqeshur dhe të magjepste me
sjelljen dhe urtësinë e saj. Gjithmonë ishte e rregullt në
mësime, nuk donte që asnjë ditë të mungojë, por ja që e
filluam vitin shkollor dhe nuk besuam se pas shkuarjes
për shërim do të na kthehej në arkivol. Kjo është vdekja,
shkaku i saj nuk është një aksident apo një sëmundje

apo çfarëdo tjetër. Padyshim se Allahu është Ai i Cili i
krijoi këto shkaqe. Me përfundimin e kohës që na është
dhuruar, jeta jonë përfundon për këto arsye te qarta.
Ndërkaq, asnjë nga burimet materiale që janë të desti-
nuara për t’ia shpëtuar dikujt jetën duke shpresuar se
ato mund të ndihmojnë, nuk do të mund ta vazhdonte
as edhe një frymëmarrje të vetme. Për këtë Allahu
Fuqiplotë në ajetin në në vazhdim na tregon se :
‘’Askush nuk vdes pa vullnetin dhe lejen e Allahut. Ai
është shënim i afatit të caktuar…’’ (sure E n-nebe’ë).
Çdokush do të udhëtojë në këtë rrugë pa kthim, dikush
më herët e tjerët më vonë. Vdekja, padyshim se do të
ndodhë në jetën e të gjithëve. Këtë e vërteton edhe
Kur’ani Famëlartë ku në një ajet theksohet se : ‘’Çdo
njeri do ta shijojë vdekjen! (sure Enbija:35) ‘’. Ja që,
deshti Zoti që më të dashurën tonë Bejtilen, që ta ketë
më pranë Tij. Ajo nuk është zhdukur në të vërtetë, por e
ka filluar jetën e përjetshme, d.m.th jeton në përjetësi.
Ishte njëra prej atyre të zgjedhurave nga ana eAllahut të
Lartësuar, e cila përveç se ishte viti i III në Medrese, ajo
e filloi edhe mësimin përmendësh të Kur’anit
Famëlartë, duke qenë gjithmonë e pregatitur për t’u
takuar me Allahun e Lartësuar dhe duke qenë gjith-
monë një besimtare e vërtetë. Për këtë Allahu i
Lartësuar në Kur’an thotë : ’’Ata që besojnë dhe bëjnë
vepra të mira, Ne do t’i vendosim në pallatet e
Xhennetit, ku rrjedhin lumenj; aty do të qëndrojnë
përgjithmonë. Sa i bukur shpërblimi i atyre që
punojnë mirë.’’(Ankebut,58).
Prandaj e lusim Allahun e Lartësuar që ta shpërblejë

me këro shpërblime të mëdha, për mundin dhe punën
që e bëri gjatë jetës së saj. Gjithashtu edhe më të dashur-
ve të saj t’ua shtojë durimin. Andaj, ajo gjithmonë do të
jetë në zemrat tona, asnjëherë nuk do ta harrojmë, pre-
zenca e saj gjithmonë do të na mungojë, por shpresojmë
se një ditë së bashku do të jemi në Xhennetin e garan-
tuar për besimtarët e sinqertë. Allahu e mëshiroftë !

‘’Nga Kujdestarja e klasës-për më të dashurën tone
për të paharrueshmen, Bejtile Qaili’’

Dita e 13 Dhjetorit, për ne ditë e zezë,
shoqja më e mirë e klasës, ndërroi jetë,
lajmin e zi kur e morëm, nuk dojshmi me e besu,
por është caktimi i Zotit, duhet me e pranu.

Rrugës duke ardhur, me t’percjell ty për amshim,
lotët e tona nuk kishin pushim,
kur ty të mbështjellën me qefin,
fytyra jote jepte shkëlqim.

Gradën e shehidit InshaAllah e ke fitu,
shpresojmë shehidët e Zotit ti kesh taku,
pa ty klasa jonë nuk e dim qysh ka me vazhdu,
mungesën tënde qysh kem me përballu.

Banka jote, e zbrazët tashmë ka mbet,
ditët që i kem kalu me ty, tash na vijn në mend,
momentet me gzim tu i kujtu,
bashkë me ne ditët kur i ke kalu,.

Momentet me nota kur je çu,
stres i madh tek ti ka mbizotru,
se te grafi jot n’ditar
nuk dojshe 4she me egzistu.

Qëllimit çdoherë ja ke arrit,
profesoreshat si nxënësja me fytyrë ENGJULLI ty t’kan dit,
Ti u largove nga kjo jetë,
familjen dhe shoqet e tua i le vet,

Por ashtu Zoti deshti,
me t’mar ty pranë veti,
me t’përgëzu me emrin shehide,
e me i fitu t’mirat e ahiretit.
Ty asnjëherë ne nuk do të harrojmë,
eh InshaAllah takimin e ardhshëm
në XHENNET do ta bëjmë.

Miterem Ashimi III-B
Paralelja e vajzave - Shkup

Një lamtumirë e fundit
për në amshim

Jeta e njeriut i ngjan një udhëtimi me anije në një det
të hapur,që në një moment mund të kënaqësh shpirtin
duke shijuar atë bukuri natyrore,atë peisazh piktoresk
të krijuar nga i Madhi Zot, lëvizjen e qetë të ujit të kri-
staltë, lozjen e hareshme të peshqve nën te e të
tjera,por,në moment ndodh që të kaplon edhe
stuhia,fundosesh nga dallgët e fuqishme. Pra,e tillë
është edhe jeta me lloj-lloj baticash e zbatica-
sh,ndonjëherë e butë ,e lumtur,e dashur,ama
ndonjëherë edhe vullgare. Por,një gjë është e ditur se ai
që ka bërë zgjidhjen e duhur,që është mbështetur për
çdo gjë në Krijuesin e gjithçkaje nuk e pengon që t'i për-
ballon këto peripeci të jetës me një qëndrim dobi-
prurës,duke shpresuar në shpërblimin e All-llahut
Fuqiplotë.
Njeriu, kjo krijesë e nderuar, që me ardhjen e tij në

këtë botë një gjë e ka pasur të njohur se ashtu si ka
ardhur në sipërfaqen e tokës,ashtu do të vij një ditë edhe
të largohet nga kjo,e se kur është ai limit i ndalimit të
udhëtimit të tij askush nuk e di përveç Atij që e ka
krijuar atë.

Ndonjëherë vdekja mund të na befasoj,ashtu siç
ndodhi rasti me motrën tonë Bejtilen, vdekja e së cilës
shkaktoi dhimbje të madhe në zemrat tona,pasi që
humbëm një motër të përkushtuar për din e dije, ambi-
cioze e të dobishme për mbarë shoqërinë. Edhe pse ne
mërzitemi,të dashurit,familjarët e ndjejn mungesën e
saj,por ama kur kujtojmë personalitetin, virtytet e saj
ndjehemi krenare që kishim një motër të tillë,motër e
cila që në vegjëlinë e saj kishte menduar për All-
llah,kishte pasur frikën e Fuqiplotit,ishte munduar t'i
kryen obligimet e saj si besimtare,thjesht ishte munduar
të jetë një robëreshë e dashur e Krijuesit, duke menduar
arritjen e kënaqësisë së Tij njëkohësisht edhe fitimin e
Xhennetit, gjithë këtë e dëshmojnë veprat e saj të sinqer-
ta. Prandaj edhe ne si motra të Bejtiles, nxënëse të
medresesë ,,Isa Beu" Paralelja e vajzave Tetovë e ndjemë
si obligim që të bëjmë një hatme të Kur'anit,duke shpre-
suar që All-llahu të na i bëjë kabull dhe Bejtiles t'ia
mundëson Xhennetin firdeus.

Arlinda Ismani IV-B
Paralelja e vajzave - Tetovë

Kushtuar motrës Bejtil

Kushtuar shehides
së klasës tonë
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Më datë 19.12. 2014, në lokalet e
shkollës SHMI Medreseja ‘’Isa Beu’’
paralelja e vajzave në Shkup, u orga-
nizua duaja e hatmeve dhe jasinave
të merhumes, nxënëses Bejtile Qaili.
Në këtë ceremoni morën pjesë,

koordinatorja e shkollës Mr. Nurten
Shehu-Sakipi, të gjitha profesore-
shat dhe nxënëset shkollës, të cilat
ia dhanë fjalën e fundit shoqes së
tyre.

Fjalën përshëndetëse e mori koor-
dinatorja Mr. Nurten Shehu-Sakipi,
e cila shprehi ngushëllimin e
humbjes së një nxënëse të shkëlqye-
shme në shkollën tonë.
Në vazhdim të këtij tubimi u

lexua një asher nga nxënësja Meral
Kamberi. Gjithashtu më pas nxënsja
e klasës III-b, Melek Rushiti, kush-
tuar shoqes së saj e recitpi një poezi
rrënqethëse me të cilën ia dha fjalën

e fundit kësaj shoqeje.
Në fund të këtij programi, duanë

e bëri koordinatorja Mr. Nurten
Shehu-Sakipi, duke e lutur Allahun
e Lartmadhëruar që shpirti i saj të
gjej qetësinë në Xhenetet e premtua-
ra nga Ai, dhe njëkohësisht e luti
Allahun që të gjithëve të na shtojë
durimin…

Melek Rushiti III-B
Paralelja e vajzave - Shkup

Një errësirë e pafund
pothuajse kishte kapluar
gjithçka, një qiell i vrazhdë

që të dukej se është duke të përbrirë
përbrenda në pafundësi, e në të
dukeshin ca yje që po vezullonin
pak ashtu si të trishtuar , ishte kjo
pamje rrënqethëse e një nate në të
cilën një jetim i vogël e i vetmuar
ishte zhytur në mendime i mllefosur
e me pezëm rreth gjendjes së
ngurtësisë shpirtërore të njerëzimit,
por në të njëjtën kohë me natyrën e
tij të butë, me shpirtin e pastër të një
jetimi ndjente edhe keqardhje për to
e më tepër për fundin e tyre se ku do
të përfundojnë, kjo botë është
shumë e shkurtër unë do ta kaloj,
ndoshta i mërzitur çdo herë në këtë
botë, por e di se e kam një Shoqërues
në të Cilin mbështetem dhe tek i Cili
shpresoj për lumturinë e botës
tjetër!Por, ju, ju o njerëz,o vëllezërit
e mi musliman, a mendoni se ku do
të shkoni një ditë, si do të jetë fundi
juaj dhe ku do të jetë?
Si duket këtë shqetësim të zemrës

së kristaltë të jetimit e kishte ndjerë

e gjithë natyra që bashkë me të po
ndante dhimbjen ,si rezultat i së
cilës e kishte marrë edhe atë pamje
trishtuese!Por,fatkeqësisht zemra e
muslimanit nuk e ndjente, ishte izo-
luar nga kjo anë, ndjente shqetësime
tjera të kota!
E jetimi i gjorë, pa dorën ngushël-

luese të nënës së tij,pa aromën e saj
të trëndafiltë,pa zërin e babait të tij
si zë bilbili pranveror,me sy të përlo-
tur e me dhimbje shpirtëro-
re,vazhdonte të mendonte e të citon-
te:A nuk ka mbetur asnjë njeri,a nuk
ka mbetur asnjë musliman që të më
shtrij dorën e ndihmës,a nuk ka
mbetur asnjë dorë muslimani që të
m’i përkëdhelë flokët e mia,a nuk ka
mbetur asnjë gojë muslimani që të
më thotë një fjalë të ëmbël nga
zemra që sado pak të më largojë
mallin e prindërve e të më ngushël-
lojë?Ku keni mbetur o njerëz?Ku
jeni o muslimanë? E di se të gjithë
jeni gjallë ,por iu ka mashtruar jeta e
rrejshme e kësaj bote, ua ka mbyllur
sytë,veshët,zemrat e nuk po dëgjo-
ni,nuk po shihni,nuk po ndjeni

dhimbjen e një jetimi.Si? Si,o musli-
manë e harruat jetimin kaq shpejtë?
Si mund të kaloni pranë tij pa e për-
fillur atë aspak? Çfarë ndodhi me
shpirtrat tuaj,shpirtra muslimanësh
vallë a nuk keni ju? Cfarë u ndodhi
zemrave tuaja? A e harruat se edhe i
Dërguari juaj ishte jetim, kaq shpejtë
i harruat porositë e tij?Pa, kujtonja
një herë hadithin e të Dashurit tonë
a.s. ku thotë:''Kush përkëdhel një
jetim dhe atë përkëdhelje e bën
vetëm për All-llah,për çdo qime të
flokut që i përkëdhel dora e tij i
regjistrohen të mira, e kush ja bën
një të mirë jetimit apo jetimes që e
ka në shtëpi,unë dhe ai do të jemi në
xhennet kështu (sinjalizoi me gish-
ta) bashkërisht''.
Oh,sa mëkat! Kjo botë grabitqare

ua ka grabitur zemrat tuaja. Mosni
,ju lutem!Mos vazhdoni kësh-
tu,hapeni zemrën tuaj drejt mirësi-
ve, drejt rrugës së vërtetë, kapuni
për litarin e All-llahut se vetëm
ashtu do të jeni të shpëtuar!

Arlinda Ismani IV-B
Paralelja e vajzave - Tetovë

FJALËT
E JETIMIT

Dua hatmeje me rastin
e humbjes së madhe të
nxënses Bejtile Qaili
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Aq shume eshte prish
morali shoqeror sa qe

te jesh I moralshem, te
quajne te prapambetur.Jakup Asipi

Është e kotë tëpërpiqesh ta shpëtosh
botën nëse ende nuk eke shpëtuar veten.Paulo Coelho

Njeriun e matur eshteveshtire per tahidherua, por pasihidherohet veshtire sepajtohet.Muhammed s.a.v.s.

Menyra e vetme me u

knaq ne dunja eshte te

jetosh
me Ahiret.

Enis R
ama

Asgje ne kete bote nukeshte ashtu sikurduket; Uji qe sot te jepjete, neser mund te tembyt.
Hz. Mevlana

Mos llogarit shumë në

intelegjencën tënde por

llogarit në përpjekjet
e tua

sepse për aq sa përpjekësh

për aq do të arrish.

Enis Ram
a

Njeriu meson prej dy
menyrave, njera eshte
permes leximit, tjetra

permes shoqerimit menjerez te mire.Will Rogers

Nese rrugen merr ne

gjysem nuk guxon te

ngecesh, kur s’te

punojne kembet me

zemer duhet te ecesh.

Fatmir Muja

Është shumë e lehtë të

mposhtësh dikë,

por është shumë e

vështirë të fitosh dikë.

Dr Abdul Kalam

Ata qe dine te flasin,

flasin shkurt.

F.Dost
ojevsk

i

Njeriu ka zbuluar

shumë fshehtë
si duke

ngelur vetë fshehtë
sia

më e madhe.

Fatmir
Muja

Cfar thua kur e thua

dhe kujt ja thua

mendoje mire.

Hz. Eb
u Bekr

r.a.

Cfar thua kur e thua

dhe kujt ja thua

mendoje mire.

Hz. Eb
u Bekr

r.a.

Nese flet me zemer,

njerezit
qe e kane

akoma nje zemer do te

kuptojne.

Ismail
Kadar

e

Injoranca është
origjina e gjithë të

këqijave...
Sokrati

Njeriu meson prej dy
menyrave, njera eshtepermes leximit, tjetra
permes shoqerimit me

njerez te mire.
Will Rogers

Kur ndjej që nëna ime
po fle e qetë, atëherë
mbyll sytë dhe them

me vete: jam i lumtur!
Mark Twain

Ata qe personalitetin
ne post e marrin pas
postit pa personalitet

mbesin.
Omer ibn Hattabi r.a.

Punoi: Elif Arifi
Hafsa Rushiti VI-a paralelja Gostivar
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Mesazh Falënderimi
Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si një kokërr prej të cilës mbijnë
shtatë kallinj, ndërsa nëse cilin kalli ka nga një qind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin)

atij që dëshiron, All-llahu është Bujar i Madh, i di qëllimet.  {Bekare: 261}

Drejtoria e SHMI “Medreseja Isa Beu”-Shkup, e shfrytëzon rastin që në emër të Bashkësisë Fetare Islame në
Republikën e Maqedonisë dhe në emrin e të gjithë nxënësve që ndjekin mësimet në të gjitha paralelet e saja t'i
falënderojë të gjithë ata myslimanë që japin kontributet e tyre material në Medrese me qëllim të mundësimit të
kushteve dhe përmirësimit të të njëjtëve me qëllim mbarë vajtjen sa më të mirë të procesit edukativ-arsimor. Gjatë
pushimit të gjysmëvjetorit me iniciativë të Drejtorisë, u bë ndryshimi i dritareve të vjetra në lokalet e shkollës, me
çka tani nxënësit gëzojnë një ambient tejet modern me të gjitha kushtet, marrë parasysh edhe investimet që viteve
të fundit janë kryer në objektet e shkollës dhe të internatit.

Ndryshimin e dritareve e mori përsipër kompania me pronar z. Ibrahim Ismaili. Ne
shfrytëzojmë rastin që nëpërmjet kësaj kumtese zyrtare t'i falënderojmë ata për këtë kontribut kaq të madh dhe të
lutemi që All-llahu xh.sh. t'i japë kësaj kompanie shpërblimet e merituara në këtë dhe në botën tjetër.
Falënderojmë gjithashtu edhe kompaninë , për vullnetin e mire dhe kontributin që do të
japë për finalizimin e këtij projekti gjegjësisht të rregullimit të parvazeve të dritareve me mermer.

Pa dyshim që nuk duhet harruar edhe gjiganti në prodhimin e mishit në Maqedoni kompania , e
cila tashmë më shumë se një dekade furnizon medresenë me mish me çka i përmbush falas të gjitha nevojat në
këtë rrafsh. Njëkohësisht falënderojmë edhe kompaninë e cila tre muajt e fundit gjithashtu jep
kontribut në medrese gjegjësisht furnizon atë me mish pule.

Një ashtu e falenderojm edhe gjigantin e uropian kompaninë , posaçërisht pronarët e sajë të cilët nuk
nguruan që ta ndihmojnë Medresenë “Isa Beu” .

Falenderojmë edhe Muftinit e vendit, Muftininë e Tetovës, të Gostivarit, Kërçovës, Strugës si dhe muftinit të
tjera, të cilat sipas mundësive që i posedojnë janë shprehur të gatshëm që çdoherë ti dalin në ndihmë keti trualli, që
falë ndihmave të shumta ka qëndurar i forte me vite e shekuj.

Njëkohësisht për të ndihmuar medresenë përveç firmave nuk munguan edhe individë për ta ndihmuar atë.
Falenderojmë përzemërsisht nga Manastiri, i cili dhuroi 150 kuadrat steropoll që ndihmoi ne
lyerjen e objektit të shkollës, si dhe Imamin e Manastirit i cili dhuroi 400 kuadrat steropoll,
njashtu shërbeu për lyerjen e objektit.

Në fund përgëzojmë të gjithë ata që japin kontribut në rrugën e All-llahut xh.sh. me vet fjalët e Tij:

Libertakom-Tetovë

Reka Granit-Gostivar

UKA Komerc

Adrijus-Shkup

Renova

Adem Alioskin
Amit Rasimovski

DheThuaj: “Punoni, All-llahu do ta shohë

punën tuaj, dhe i dërguari i Tij, e besimtarët..”

(Et-Tevbe,105)


