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EDITORIAL

Falënderimet i takojnë All-llahut, Fuqiplotit, Drejtuesit të kësaj
gjithësie, të Parit pa fillim dhe të Mbrëmit pa mbarim! Atë e falënde-
rojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë strehim tek
All-llahu prej të keqes së vetvetes dhe veprave tona të shëmtuara!
Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut të Madhërishëm,
gjithashtu dëshmojmë se Muhammedi s.a.v.s. është rob i All-llahut dhe
pejgamber i Tij! Salatet, selamet qofshin mbi Muhammedin (s.a.v.s.) për
të cilin All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin Fisnik thotë: “…Ai nuk
flet nga hamendja, gjithë atë që e flet Ai është inspirim nga All-
llahu”; mbi Familjen e tij të pastër, shokët e tij fisnik dhe të gjithë ata të
cilët ndjekin apo do ta ndjekin rrugën e tij deri në amshim.

Revista‘’Ikre’’ është revistë e Shoqatës së nxënësve të Medresesë’’
Isa beu’’ që botohet dy herë në vit. Në këtë revistë prezantohen të gjitha
aktivitetet e Medresesë’’ Isa Beu‘’me degët e saj. Gjithashtu, trajtohen
tema nga fusha të ndryshme të jetës, kryesisht kontributet e nxënësve
të kësaj vatre arsimore

Qëllimi i revistës tonë ‘‘Ikre’’ është që ta njoftojë lexuesin me një
zhvillim të mirëfilltë larg ndikimeve emocionale për të shpalosur një
imazh dinjitoz dhe paqësor të Islamit, duke i treguar botës se njeriu në
jetë ka për qëllim që të zbukurojë jetën e tij, duke u bërë pengesë për të
këqijat dhe duke punuar si dhe këshilluar për të mirën nga e cila do të
ketë dobi vetë individi por edhe rrethi dhe të tjerët. Me qëllim që bota
të mbushet me paqe dhe lumturi sociale, ose në të kundërtën bota do të
kthehet në një sofër ujqish, prej së cilës dëmtohen të gjithë njerëzit.

Andaj, revista ‘‘Ikre’’ ju sjell tema të shqyrtuara nga aspekte mjaft të
pjekura nga një shkollar i mesëm, ku nxënësit shprehin qëndrimin e
tyre dhe ngrenë zërin kundrejt padrejtësive që ndodhin në botë dhe në
vend, sjell tema të rëndësishme ku tregohet qëndrim i rreptë kundrejt
punëve dhe veprave jo normale të cilat viteve të fundit janë shtuar së
tepërmi për të cilat nëse nuk ndryshojnë e gjithë shoqëria do të kemi
përgjegjësi. Kjo revistë na ofron tema shkencore lidhur me Islamin,
tema që kanë të bëjnë me aktualitetin, kuriozitete të përgjithshme dhe
fetare si dhe nxjerr në pah aktivitet e rëndësishme kulturore të nxënë-
sve të vatrës së madhe të arsimit- të medresesë ‘‘Isa Beu’’-Shkup.

Ky është numri 38 i revistës IKRE, në faqet e të cilës do të vëreni
dëshirën e një të riu ambicioz, do të vëreni punën e një të riu të vye-
shëm, qëllim drejt dhe të sinqertë i cili punon dhe shpreson për një të
ardhme më të mirë.
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Falënderimi dhe lavdërimi i takon
vetëm All-llahut xh.sh, krijuesit të
gjithësisë, sunduesit tëpakufishëm,
vetëm Atij i besojmë dhe vetëm prej tij
ndihmë dhe shpëtim kërkojmë,paqja
mëshira dhe begatitë e All-llahut qof-
shin mbi pejgamberin e fundit, njeriun
me ndikim nëhistorinë e njerëzimit,
shpëtuesin e njerëzimit- pejgamberin
tonë të dashur dhe të respektuar
Muhamedin a.s,mbi familjen e tij te
pastër mbi shokët e tij besnik dhe mbi
te gjithë ata qe e ndoqën e ndjekin dhe
vazhdojnë te ndjekin rrugën e tij .

Kur dielli lindi ditën e parë dhe
ndriçoi tokën, e ka ditur se një ditë më
s’do jetë burim jete për Tokën dhe gjal-
lesat në të. Sa herë që hëna mbaron
përshkimin e saj qan, por lotët e saj s’i
shohim dot, sepse një pjesë e saj
asnjëherë s’u pa nga ne, qan sepse çdo
përshkim më shumë ia pakon përshki-
met e mbetura që për të janë adhurim.
Qiejt, toka, dheu, gurët, uji, lumenjtë,
liqenet, detet, oqeanet, kodrat, malet,
drunjtë, kafshët, po edhe njerëzit, çdo
ditë qajnë në vete sepse fundi i pash-
mangshëm çdo ditë të kaluar bëhet
më i afërt. S’ka gjë të përhershme, tha
më i Larti, unë tha jam i vetëm, s’duroj
dot rival, mirëpo të nënshtruarit si ne,
edhe pse e ditëm se ka fund edhe pse
në heshtje, prapë refuzojmë ta pra-
nojmë si të vërtetë përfundimin, sepse
dhemb. Dhemb ta dish se duhet të
lësh gjithë atë që ke dhënë mundin
tënd ta bësh të gjallë brenda gjallërisë
tënde. S’është e lehtë të thuash shkova
e të mos qash, të mos të të dridhet zëri,
a mos të të zihet një nyje në fyt nga
dhimbja e ndarjes, s’është e lehtë të
shkulësh një copë mishi prej trupi e të
mos rënkosh, s’është aspak e lehtë të
përcjellësh një kapitull përjetimesh
momentet e të cilave të paharrueshme
i bëjnë ndodhitë që na ngrohën zemrat
në freskun e rinisë.

Vëllezër të dashur, sot është hera e
fundit që dal përpara jush, sot mbase

do të jetë hera e fundit që do shkeli në
këtë xhami i njëjtë me ju, medresant,
dhe rasti më detyron sot të flas për
ndarjen, edhe pse s’e dua, edhe pse s’e
duam asnjëri, edhe pse as vetë
Pejgamberi i Zotit se deshi e qau para
se të largohet, edhe ne sot kur fillojmë
zyrtarisht fundin s’mund të mos të
jemi të pikëlluar, sado që dikush do na
quante të dobët, dikush mbase do na
përqeshte, prapë ne e kemi patjetër
për të fundit herë t’ju themi at që
ndjemë në zemër e mbase kurrë s’e
thamë. Sot ne qajmë, e si të mos qajmë
kur këtij fragmenti të jetës sonë i mba-
rojnë faqet, kur foleja që na ngrohu në

vend të gjirit familjar sot na përzë nga
krahët e saj, kjo fole që na mësoi aq
shumë gjëra e na mbolli në zemër
dashurinë për njëri tjetrin dhe na
armatosi me fjalët më të forta, ato të
Krijuesit e na mësoi këshillat më të
ngrohta, ato të Pejgamberit. E si mund
të mos qajmë kur më s’na bashkon
mëngjesi as nuk na ndan mbrëmja,
kur më s’e kemi shokun e zemrës në
dhomën përballë, kur s’jemi më
medresantë...

Ishte një ditë e ngrohtë vjeshte,
natyra ende s’e lëshonte jorganin
jeshil, edhe pse kishte nisur t’i dalë
boja, ishte shtator, kur shkelëm për të

parën herë pragun e medresesë si
nxënës të saj, ca të qeshur, ca të vranët
e disa të tjerë me një shprehje në fytyrë
që s’ju nxirrje gjë prej gjëje, prapë të
gjithë ishim të mërzitur. Si sot më vijnë
ndër sy momentet e para kur hyra në
dhomën e ftohtë të internatit dhe
pashë shtratin tim që do më shoqëron-
te për katër vite të tëra, katër vite të
gjata që askund s’iu dukej fundi. Si në
kllapi ditët filluan të rrjedhin e shokët
të shtohen, mirëpo ende në zemër
brente dashuria e familjes që qëndron-
te larg diku. S’i harrojmë kurrë vël-
lezërit tanë të parë që i përcollëm, ishte
hera e parë që qamë për dikë që para 9
muajsh e njohëm, ishte hera e parë që
zinim vëllezër të rij. S’thonë kot se
koha rrjedh më shpejtë se uji, ashtu
rrodhën këto katër vite për ne. Katër
vite që aq shumë pritëm të përfundo-
nin e ja sot kur përfunduan s’na
besohet, por megjithatë një diçka na
bren në zemër se mbase është e vër-
tetë, se mbase me të vërtetë më
asnjëherë s’do jemi medresant e as
maturantë, se mbase asnjëherë më
zilja nuk do na thërrasë për mësim, se
mbase më asnjëherë s’do na zgjojë
edukatori të falim namaz, se mbase
asnjëherë më s’do dëgjojmë zërin qor-
tues të profesorëve që u kemi hyrë aq
shumë ndër hak, se mbase kurrë më
s’do qeshim gjithë klasa me shakatë e
njëri tjetrit, se mbase ndonjëherë do
shkelim klasën e nostalgjia e një të
shkuare të largët do na rrahë zemrat
kur në karriget tona do shohim nxënës
tjerë, kur do shohim se kujtimi jonë
është tretur në muret që s’flasin e që
kanë aq shumë të rrëfejnë, se mbase
asnjëherë më s’do të rreshtohemi në
mensën që asnjëri s’e donte por hante
se s’kishte ku hante tjetër, e pikëllohe-
mi, prandaj vëllezër, po duhet t’ju rrë-
fehem, unë në emër të këtyre matu-
rantëve që më zgjodhën nga vet gjiri i
tyre dhe më hipën këtu e ma dhanë
besimin, unë duhet i pari t’ju kërkoj
hallallëk atyre për të gjitha gabimet që
i kam bërë e që e di se janë të shumta,
të më falin për të gjithë ato lëshime që

i bëra me apo pa qëllim. E dini kur
Musai u nis për në Medjen duke ikur
nga Faraoni, u frikësua, jo prej asaj që
e priste, jo, por për të gjithë atë që e
linte e që mund t’i hakmerrej. Edhe ne
vëllezër jemi të frikësuar, jo prej asaj që
na pret, por prej asaj që lamë e s’e
shfrytëzuam, prej asaj kohe të lirë që
kaluam pa bërë gjë.

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

Kur e mendoj se mbaroi, kaq ishte,
s’më mbajnë këmbët dhe s’dua ta
besoj, jo, se ne prapë do kthehemi,
prapë do jemi maturantë, prapë ne do
luajmë në stadium, prapë ne do
mbajmë qetësi në korrepticione, prapë
ju vëllezërit tanë të vegjël do na ndër-
roni çarçafët, prapë do shkoni në
dyqan për ne, prapë me ju do të
luajmë, prapë do qeshim e do gëzohe-
mi, ne prapë do kthehemi, por jo...
gjithçka kaq e pat, kaq ishte jeta në

medrese, kaq ishin zënkat, muhabetet,
të qeshurat, britmat, gëzimet, hidhëri-
met, gjithçka përfundon këtu, në këtë
hutbe. E di se sado të flas gjithçka
është e kotë, s’më ka dhënë Zoti aq fja-
lor të mjaftueshëm sa për të përshk-
ruar atë që ndjej përbrenda, s’kam fuqi
ta nxjerr atë që më vlon brenda në
shpirt e ta ndaj me ju sepse sa e sa herë
mërziteshim, brengat bëheshin më të
vogla kur i ndanim me ju. Ndarja na
trokiti në derë, kjo ndarje që me vrap i
kaloi katër vitet që të na ndajë siç
ishim para se të takoheshim. E di se
shumëve si mua ju dhemb zemra, ju
dhemb shpirti për ndarjen nga kjo
medrese që na mori si fëmijë në gji, të
paaftë as për ta rregulluar krevatin, që
sot të na nxjerr në jetë burra, të aftë për
të përballuar çdo sfidë të jetës.
Vëllezër të mi medresantë, na falni për
lëshimet se edhe ne jemi njerëz e
gabojmë, prandaj na falni.

Maturantë, vëllezër të mi, s’kam
ç’ju them tjetër pos asaj se sot ne po
ndahemi, e erërat e jetës do na hedhin
në cepa të ndryshëm të botës por dua
vetëm një gjë t’ju lë amanet. Asnjëherë
mos e harroni, kudo të shkoni, edhe
në arrini qielline shkelnit në qoshen
më të largët të botës, edhe nëse lindja
e perëndimi ndonjëherë bashkohen e
toka me qielli puthiten, mos e harroni
kurrë këtë ditë, këtë orë dhe këtë vend,
mos i harroni shokët që për katër vite
ju shoqëruan e ju qëndruan përballë,
mos e harroni këtë medrese që na
bashkoi dhe mos e harroni kurrë
ndarjen e mos turpëroheni të qani sa
herë të kujtoheni sepse u deshëm dhe
loti që rrjedh për hir të dashurisë për
hir të Zotit nuk tregon dobësi, jo kurrë.

All-llahu ua realizoftë të gjitha
ëndrrat në jetë dhe ju faltë lumturi e
mbarësi kudo që të veni...jo, s’është e
lehtë të thuash shkova e të mos qash,
të mos të të dridhet zëri a mos të të
zihet një nyje në fyt nga dhimbja e
ndarjes. All-llahu na bashkoftë në
Xhennet!

Blendi Imeri IV-a
Qendër

HUDBEJA E LAMTUMIRËS
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Medreseja Isa Beu, respekti-
visht paralelet e saja te
shtrira filluan me organi-

zimin e aktiviteteve për te shënuar
Ditëlindjen e dritës së gjithësisë
Muhamedit s.a.v.s

Kështu qe, në kuadër të aktivite-
teve për shënimin e ditëlindjes së
Muhamedit a.s. të parapara nga
Bashkësia Fetare Islame, me date 13
Prill, në Çarshinë e Vjetër, nxënëset
e Medresesë “Isa Beu”, paralelja e
vajzave në Shkup, zhvilluan aktivi-
tetin e parë duke shpërndarë fletu-
shka me moton “Muhamedi a.s.
shëmbëlltyrë për njerëzimin” si dhe
nga një pako me llokume të sponzo-
ruara nga kompania “Bllagoja
Gjorev A.D” e cila posedon edhe
certifikatën Hallall nga BFI.

Ndërsa me 19 prill dhe 21 prill
gjithashtu në kuadër të aktiviteteve
për shënimin e ditëlindjes së
Muhamedit a.s. të parapara nga
Bashkësia Fetare Islame, në qendren
e Gostivarit,dhe në disa pjesë të
Tetovës nxënëset e Medresesë “Isa
Beu”, paralelja e vajzave në Gostivar

dhe Tetovë zhvilluan aktivitetin e
rradhës duke shpërndarë fletushka
me moton “Muhamedi a.s. shëmbël-
ltyrë për njerëzimin” si dhe nga një
pako me llokumë të sponzoruara nga
kompania “Bllagoja Gjorev A.D”

Sumeja Alija III-a
Paralelja e vajzave-Tetovë

Më datë 20 prill 2016, stafi
arsimor i Medresesë "Isa
Beu"- Paralelja e Vajzave

Shkup, së bashku me nxënëset e
vitit të katërt, vizituan Medresenë
"Alauddin"- të Prishtinës.

U mirëpritën me një pritje
madhështore nga drejtori i
Medresesë "Alauddin"-të Prishtinës,
Bahri Simnica dhe nga profesore-

shat e kësaj shkolle. Më vonë ata u
njoftuan me ambientet e shkollës ku
ishte kënaqësi të dëgjosh se si ata
me plot dashuri rrëfenin për shkol-
lën e tyre dhe, gjithashtu, u mah-
nitëm nga bukuritë e saj. Pastaj u
shtrua një drekë që ishte përgatitur
në konviktin e vajzave.

Pas kësaj, në amfiteatrin e shkol-
lës u shpërndanë disa dhurata

modeste për stafin dhe nxënëset e
Medresesë "Isa Beu". Ishte kënaqësi
e veçantë për të dy shkollat që patën
mundësinë që të takohen edhe
njëherë me nxënëset dhe profesore-
shat të cilat paraprakisht e patën
vizituar Medresenë "Isa Beu"- para-
lelen e vajzave-Shkup.

Në fund u ndamë me shpresë që
takimet tona të vazhdojnë edhe më
tej. Vizita e

stafit arsimor të Medresesë "Isa
Beu" dhe nxënëseve vazhdoi me
shëtitje në qytetin e bukur të
Prishtinës dhe pastaj morëm rrugën
për në qytetin e lashtë historik, qyte-
tin e bukur të Prizrenit.

Në Prizren nxënëset vizituan
vende te ndryshme dhe xhamitë, ku
edhe e falën namazin e Iqindisë.

Kaluam një ditë shumë të
mrekullueshme dhe në mbrëmje u
nisëm për në qytetin e Shkupit.

Sabrie Shabani III-a
Paralelja e vajzave-Shkup

Medreseja Isa Beu me
aktivitete Manifestuese

Vizitë mbresëlënëse
e Medresesë "Isa Beu"-

Paralelja e Vajzave Shkup
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Të xhumanë më datë
22.04.2016, me rastin e shëni-
mit të ditëlindjes së

Pejgamberit Muhamedit a.s
Medreseja Isa Beu – dega e vajzave
ne Tetovë , përgaditi ekspozitën tra-
dicionale kushtuar Muhamedit a.s ,
në të cilën ekspozitë u shpalosën
punimet e punuara të dorës nga
nxënset të cilat ndjekin mësimin në
këtë Paralele.

Të pranishëm në këtë manifestim
tradicional ishin : Drejtori gjeneral i
Medresesë Isa Beu prof. Ibrahim
ef.IDRIZI , Muftiu i muftinisë të BFI

– së në Tetovë prof.Dr. Qani
ef.NESIMI , Rektori i Universitetit
Ndërkombtar të Ballkanit Prof.Dr.
Ismail KOCAYUSUFOGLU,
Koordinatorët e paraleleve te shtrira
te Medresesë Isa Beu , Drejtori i
Sektorit për Kulturë dhe Shkencë,
Muaz ef. AGUSHI , Sekretari i
Medresesë Isa Beu mr. Lutfi ef.
NEXHIPI , stafi edukativo arsimor i
Medresesë Isa Beu dhe te paraleleve
te shtrira te saja si dhe shum prindë
,nxënes dhe nxënese si edhe shumë
dashamirë të kesaj vatre edukativo
arsimore …

Në fillim këtë manifestim e hapi
koordinatori i paraleles së shtirië të
vajzave në Tetovë prof. Bahri Aliu i
cili ne fillim të gjithëve te pranish-
meve u deshiroi mirseardhje ne kete
Ekspozite si dhe theksoi se paralelja
e vajzave ketu në Tetovë që nga
hapja e saj me rastin e ditëlindjes së
Muhamedit A.s deri më tani përga-
ditë ekspozita të punës së dorës nga
nxënset e kësaj paralele .

Më pastaj me rastin e kësaj ekspo-
zite fjalën përshëndetëse në emrin e
Kryetarit te BFI Reisul Ulema H.
Sulejman ef. REXHEPI si edhe të

Drejtorisë të Medresesë Isa
Beu mori Drejtori i pergjith-
shëm i Medresesë Isa Beu
prof. Ibrahim ef.IDRIZI i cili
ndër të tjera theksoi :

‘’Të nderuar të pranishëm
dhe shum te respektuara nxë-
nese , Puna ,përkatësisht akti-
viteti juaj sot eshte shkas per të
na tubuar në këtë ambient të
këndshëm me miq e dasha-
mirë, për të vlersuar punën
tuaj , kreativitetin tuaj në kulti-
vimin e punës së dorës , art ky
shumë I cmuar, por për fat të
keq sot i arkivuar .Ju sot , të
nderuara nxënese na e perkuj-
toni te kaluarën tone , na e
ktheni ne kujtesë punën e
nënave tona , motrave tona ,
përgjithsisht të femrës musli-
mane , sepse vërtetë edhe ajo

ka ditur ta çmoj artin , të
bukurën .Kjo ekspozitë e juaj
na dëshmon se perveç punës
dhe suksesit tuaj në mësime ju
I shfritzoni mire aktivitetet e
lira për të na sjell këtu para
nesh dhe para të gjithë dasha-
mirëve të artit dhe njëkohsisht
për të na freskuar memorien
tonë për këtë punë të çmuesh-
me artistike etj…’’

Në fund ju dëshiroi të gjithë
nxëneseve , stafit akademik
mësimor suksese të mëtutjesh-
me dhe se drita e besimit , dijes
, moraleve të mira ti percjellin
ata , familjet e tyre si dhe të
gjithe muslimanët në vendin
tone .

Përgaditi: Orhan Zendeli
(III A) Ruvejd Idrizi (II B)

Qendër

Ekspozita dhe Mevludi tradicional
nga Medreseja Isa Beu - dega Tetove



Islami është fe e paqes, lirisë, dashurisë.
Çdo gjë që gjendet në të është e bukur,
e sidomos kur flitet për artin Islam na

parafytyrohen artet më të bukura të të
gjithëbotës.ArtinëIslamjoqëështë zhvil-
luar tani në kohërat tona por ajo ka qenë
çdoherëezhvilluarsinëdinastinëemevite,
abaside dhe në Perandorinë Osmane.

Falënderojmë të Lartëmadhëruar-
in që i takojmë kësaj feje të pastër e
cila na urdhëron në mësim, studim,
hulumtim, angazhim, punë etj. Dhe
si musliman çdokush mundohet ta
ndjek këtë parim ose ta ketë për bazë,
dhe ne si nxënës në Medesenë Isa Beu
jemi në kërkim të diturisë, mirëpo
shkolla jonë na mundëson që ne të
mund t'i tregojmë edhe afinitetet tona
kreative, duke mos patur dallim në
Fenë tonë te pastër mashkulli prej
femrës, kështu që më datë 14.04.2016
me rastin e ditëlindjes së pej-
gamberit Muhammedit s.a.v.s
Medreseja Isa Beu Paralelja e
Vajzave-Shkup organizoi
ekspozitën tradicionale "Dora
e Artë ".

Në këtë manifestim tradi-
cional të pranishëm ishin:
Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame në Republikën e
Maqedonisë Reis- ul Ulema
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi;

Drejtori gjeneral i Medresesë Isa Beu,
prof. Ibrahim Idrizi; Dekani i Faku-
ltetit të Shkencave Islame, Fahrudin
ef. Ebibi; Sekretari i Përgjithshëm i
BFI-së Irsal ef. Jakupi; Muftiu i
Muftinisë së Shkupit prof.Jusuf ef.
Rexhepi, Drejtori i Sektorit edukati-
vo-arsimor pranë Rijasetit, prof. Jusuf
ef. Zimeri; Drejtori i Sektorit për
Kulturë dhe Shkencë, Muaz ef.
Agushi; Kryetari i OH Hilal Mustafa
ef. Dauti; mysafirë nga të gjitha myf-
tinitë e BFI-së, të shoqëruar nga stafi i
Medresesë, prindër dhe nxënëse që
mësojnë në këtë Medrese.

Në fillim këtë ceremoni e hapi
Koordinatorja e Medresesë, Paraleles
së Shtrirë të Vajzave në Shkup,
Mr.Nurtene Shehu Sakipi, e cila i për-
shëndeti dhe falënderoi të pranishmit
për pjesëmarrjen e tyre, duke shtuar

se: “Kjo gjeneratë ka ndjekur me suk-
ses gjurmët e gjeneratave të kaluara
dhe tek të njëjtat shpresojmë dhe
kemi bindje se do të jenë të suksessh-
me edhe gjatë të ardhmes në studi-
me”.

Më pas, fjalën e rastit e mbajti edhe
drejtori gjeneral i Medresesë Isa Beu
prof. Ibrahim ef. Idrizi dhe dekani i
FSHI-së Fahrudin ef. Ebibi, të cilët
bashkërisht shprehën kënaqësinë për
përgatitjen profesionale dhe rezulta-
tet e arritura të këtyre vajzave dhe
nxënësve të SHMI Medreseja Isa Beu
në përgjithësi, në rruajtjen e traditave
dhe Islamit burimor në përgjithësi.

Të pranishmit i përshëndeti edhe
numri një i Muftinisë së Shkupit –
Myftiu prof. Jusuf ef. Rexhepi, i cili
nxënëseve të SHMI Medreseja Isa
Beu u dëshiroi suksese të mëtejme,

duke ua bërë me dije se
qyteti i Shkupit ndjehet kre-
nar me kësi gjeneratash të
cilat do të dijnë ta rruajnë
dhe përçojnë amanetin dhe
Islamin edhe tek gjeneratat
e ardhshme.

Ndërsa, kryetari i BFI-së
Reis-ul Ulema Haxhi
Sulejman ef. Rexhepi, në fja-
limin e tij përshëndetës, tha
se një popull që ka gjenerata

të tilla, lirisht mund ta mban kokën lart
dhe të ndjehet krenar. Më pas theksoi se
“Rezultatet e arritura të kësaj paralele,
por edhe paraleleve të Tetovës dhe
Gostivarit, flasin vetë për vetë, andaj
nuk mund të mos e shpreh kënaqësinë
se investimi primar i Bashkësisë Fetare
Islame për edukimin e femrës muslima-
ne po jep rezultatet e pritura. Një komb
që ka nëna të edukuara dhe të shkollua-
ra, e pret një ardhmëri e ndritur”.

Programi gjithashtu u begatua edhe
me ilahi dhe poezi te interpretuara nga
kori i nxënëseve te Paraleles së Vajzave
Shkup.

Më pas të pranishmit kishin mundë-
sinë që për së afërmi të shikojnë të gjitha
punimet e eksponuar në këtë ekspozitë,
e cila është pjesë e aktiviteteve të organi-
zuara nga BFI për hir të ditëlindjes së
mësuesit të njerëzimit, pejgamberit
Muhamedit a.s., dhe njëkohësisht të fre-
skohen në koktejin e përgatitur enkas
për këtë ditë nga vetë vajzat e kësaj
paraleleje.

Melek Rushiti IV-b
Paralelja e Vajzave-Shkup

Ekspozita "Dora e Artë"-
Paralelja e Vajzave-Shkup
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Medreseja përveç aktiviteteve
që bën është përmendur gjith-
monëpërekskursionet që i reali-
zon. Medreseja, ështënjë nder
shkollat e paktat shkolla, përtë
mosthënë e vetmja e cila iorgani-
zon ato ne këtëmënyrë. Qe prej
themelimit te saj më 1984, medre-
seja për maturantetgjithnjë ka
organizuar shëtitjejashtë shtetit.
Viteve te fundit ekskursioni i
maturanteve organizohet ne
Turqi ku priten nga Bashkësia
Islame e Turqisë.Nxënësit gjate
kësaj vizite , vizitojnë qytete te
ndryshme dhe monumente histo-
rike te Perandorisë Osmane
.Maturantet e Medresesësonë
nisen ekskursionin tradicional ne
Turqi , nisja u be para objektit te
medresesë me një grup nxënësish
nen udhëheqjen e profesorëve
Mr.Lutfi ef Nexhipi dhe prof.
Remzi ef Rexhepi.Nxënësit gjatë-
qëndrimit ne Turqi I vizituan
qytetet e Stambollit dhe Bursës.

Destinacioni i pare te cilin e
vizituam ishte qyteti I bukur I
Bursës ne te cilin I vizituam gati
te gjitha xhamitë si dhe disa

vende historike.
Më pas siq thonë,ëmbëlsira

ngel për në fund Stambolli ishte
qershia mbi torte.

5 ditët e kaluara ne këtë qytet
ishin pa diskutim 5 ditëshi më i
bukur ndonjëherë për ne, nuk
munguan vizitat as edhe në këtë
vend, mbetem gojëhapur nga
bukuria e Sarajit Dollmabahces,si
dhe nga kënaqësia qe pamë
miniaturkun. Vizituam xhaminë
e Ejub Sulltanit , xhaminë e
Mimar Sinanit , xhamine e Fatih
Sulltan Mehmetit dhe xhaminë e
Sulltan Ahmedit etj.

Më pas shëtitja e organizuar
me anije 1 ore e gjysme na u duk
aq e shkurtër sikur 5 minuta,
çdoherë kur do të përmendet
Stambolli pranë nesh ajo do të
jetë gjëja e pare që do të na kuj-
tohet , mbresëlënës…E kështu
dalëngadalë po I vinte fundi këtij
ekskursioni 10 ditor që për ne
është shëtitja më e bukur që kemi
pasur ose që do të kemi
ndonjëherë.

Blerim Limani IV B
Qendër

Ekskursioni
ne Turqi



shëtitjen rreth detit në Eminönü,
hëngrëm darkë të shkëlqyer buzë
detit, për të vazhduar edhe më
shumë kënaqësitë shkuam edhe në
kafen Mimar Sinan, ku u relaksuam
dhe u befasuam nga peizazhet e
mrekullueshme.

Te nesërmen u vizitua në Sütlüce-
Miniatürk, në Merkez Efendi-
Panorama 1453, ku Brenda në këtë
muze i ndjemë vetët tona sikur të
kishim qenë ne prezentë në atë luftë,
ndjeheshim sikur ne po e çlironim
Stambollin, ishte aq e bukur dhe e
realtë saqë nuk donim që të dilnim

prej aty. Pastaj vazhduam vizitat
tona shkuam në xhaminë Sulltan
Ahmet, e cila me gjashtë minaret e
saj tashmë është kthyer në simbolin
e Stambollit dhe si rrjedhojë e fajan-
cave të kaltra dhe blu, që janë për-
dorur në zbukurimin e saj, njihet
ndryshe edhe si Xhamia Blu.
Përballë këtij simboli të Stambollit
është muzeu i famshëm Aja Sofia,
nuk e lame as këtë pa e vizituar.

Në ditën e fundit shkuam në
brigjet e Bosforit, ku sytë tanë sodi-
snin pasqyrimin e rrezeve të diellit
dhe grupit të ngjyrave në dritaret e

shtëpive në bregun përballë ngush-
ticës, papritur kuptuam se pse
shekuj më parë njerëzit kanë
zgjedhur këtë vend të jashtëzakon-
shëm dhe sikur e ndjemë se
"Stambolli është në qendër të botës".
Në të gjenden monumentet më të
bukura, siluetat e mbi 500 xhamive
që ngrihen nga kodrat e qytetit,
krijojnë një atmosferë marramendë-
se, njeriu e ndjen veten si në një
ëndërr në mes të kaluarës dhe të sot-
mes! Papritmas brohoritën zërat se
do të bënim një xhiro me anije
(Boğaz Turu), u shëtitëm 2 orë po aq
shpejtë kaloi ajo kohë sikur të ishte
një ëndërr. Dhe vizitën e fundit e
kishim në Dolmabahçe Saraji

Në ora 18:00 u bë nisja nga
Stambolli për në Shkup dhe arritëm
me 16.05.2016 në ora 08:00 në
Xhaminë e Mustafa Pashës.

Pa dyshim se kjo ishte koha më e
bukur që e kaluam me shoqërinë,
gjithmonë do të ngelet në kujtesat
tona si ekskursion më i bukur që
kemi patur ndonjëherë, falënde-
rojmë të gjithë ata që na mundësuan
e veçanërisht Dijanetin e Turqisë,
Allahu qoftë gjithmonë me ju.!

Melek Rushiti IV-b
Paralelja e Vajzave-Shkup 13

IK
R
E

AKTIVITETE

12

IK
R
E

AKTIVITETE

Tetor/октомври/ Ekim • 2016

"Shoqëria është një dhuratë që ti i
bën vetvetes"

Jeta është e bukur, mirëpo atë e
zbukuron edhe më shumë një sho-
qëri e vërtetë, një shoqëri reale...
Momentet që i përjeton me të
asnjëherë nuk harrohen! Ne patëm
fatin të jemi nxënëse të Medresesë
“Isa Beu”, falënderojmë Fuqiplotin
që na bëri pjesëtar të saj. Këtu, për-
veç se pasurohemi me dituri, na
mundëson që ne të relaksohemi e të
përjetojmë çaste të këndshme me
shoqërinë duke organizuar ekskur-
sione të ndryshme. Ndërkaq,
ekskursioni i maturantëve tanimë
është bërë tradicional ë Turqi, me
ç’rast maturantët qëndrojnë në
shumë qytete dhe njihen për së afër-
mi me shumë monumente kulturo-
ro-historike dhe fetare të
Perandorisë Osmane.

Më 08.05.2016 në ora 19:00,
medresantet e Paraleles së Vajzave-
Shkup prej u nisën për në Turqi , të
shoqëruar nga prof. Mevlude Thaçi,
prof. Naxhie Bakija dhe prof. Shabi
Sinani. Përjetonim një çast të pahar-
ruar, sepse të gjitha së bashku bënim
një udhëtim të paharruar, një udhë-
tim që gjatë kohë do të mbetet në

kujtesën tonë.
Së pari, ndalemi në Bursa, qytet

ky që të mahnit me kulturën dhe
historinë e bujshme, me monumen-
tet kulturo-historike. Por veçantia e
këtij qyteti janë loti dhe gëzimi
njëkohësisht, apo lot gëzimi vetëm
për një fjalë shqip! Sapo del në qytet,
në çarshinë Kapalı Koz'hane, një
monument i lashtë historik, ku
patjetër e ke të takosh ndonjë
bashkatdhetar tonin që jeton në këtë
qytet, i cili pa të njohur fare e ke
vështirë t’i ikësh nëse nuk e shijon
një kafe me të, një kafe turke, sa për
të nisur muhabetin, na ka marrë
malli po si jeni atje? Unë jam nga
filan fshati i këtij apo atij qyteti... Në
Bursa jetojnë shumë shqiptarë dhe
takon shumë bashkatdhetar që fla-
sin shqip. Katër ditë, sa qëndruam
në Bursa, ishin pak dhe pothuajse
fare nuk i morëm vesh, shkruan
shpejtë! Por, megjithatë vizituam
shumë objekte fetare, kulturo-histo-
rike dhe institucione të ndryshme, si
p.sh. xhaminë Emir Sultan, Ullu
xhaminë, Jeshil Xhaminë, Xhaminë
Sulltan Murat I, disa tyrbe,
Tophane, Fakultetin e Teologjisë në
Universitetin Uludag, kopshtin zoo-

logjik Soganli, kulturpark lunapark,
në Merinos Park vizituam " Tekstil
Müzesi " dhe " Teknoloji Müzesi ".
Vizituam edhe fshatin turistik
Cumalıkızık, fshat ky që të mahnit
me bukuritë e tij natyrore, me mik-
pritjen ngrohtë që e ofrojnë banorët
vendas për çdo turist, pastaj qën-
druam edhe në Çekirge, në fshatin
İnkaya ku vizituam drurin 500
vjeçar. Me këtë rast, nuk ke si të mos
i shijosh edhe ushqimet tradicionale
turke të përgatitur ashtu siç dinë
mjeshtrit e vërtetë të ushqimeve tra-
dicionale turke, nuk munguan edhe
drekat e shtruara për ne në Gönül
Dostları, Kayhan Döner Sofrası etj.
Për të gjitha këto, falënderojmë
shumë Komunën e Bursës që na
pritën mrekullueshëm dhe na e
mundësuan t'i vizitojmë të gjitha
këto vende mbresëlënëse.

Lamë Bursën pas, për t’u kthyer
prapë tjetër herë! Itinerari ynë na
shpie në Stamboll, qytet ky të cilin e
çliroi Mehmet Fatihu. Mezi prisnim
që t'i vizitojmë muzetë, sarajet, xha-
mitë, tregjet dhe bukuritë natyrore
që ofrojnë nuanca të pa fundme, dhe
kështu që filluam prej Kapali Çar-
shisë ku bëmë shopping, vazhduam

Ekskursioni në Turqi
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Nxënësit e SHMI Medreseja
Isa Beu dega në Shtip si
zakonisht ekskursionin e

maturantëve e organizojnë në disa
shtete të nënqiellit tonë Ballkanik.
Meqë nxënësit në vitet paraprake
kanë realizuarvizitë në Turqi
ekskursionin e maturës e realizojnë
duke vizituar disa qytete dhe insti-
tucioneve me rëndësi në rajon.
nxënësit ekskursionin e fillojnë me

vizitë në Prizren duke vizituar disa
xhami dhe qytetin e Prizrenit, më
pas vazhdojnë në Jeni Pazar ku vizi-
tojnëmedresenë dhe fakultetin e stu-
dimeve islame. Në vazhdim vizi-
tojnë Sarajevën, ku krahas medrese-
së dhe fakultetit të shkencave islame
vizitojnë edhe monumente tjera me
karakter historik në këtë qytet, më
pas vizitojnë qytetin e Mostarit dhe
teqenë e Bllagajt. si destinacion i

fundit i këtij ekskursioni është
Shkodra, ku vizitojnëmedresetë në
këtë qytet dhe kalanë e Rozafës.

Nxënësit gjatë vizitave në fjalë
krahas vizitave të lartë përmendura
realizoj edhe takime edhe me
moshatarët e tyre dhe me personali-
tete të njohura të vendeve në fjalë.

Muhamed Destanov IV
Paralelja e djemve-Shtip

Drejtori, koordinatorja, profeso-
reshat dhe maturantet e Medresesë
Isa Beu- Shkup vizituan Fakultetin e
Shkencave Islame

Fakultetin e Shkencave Islame e
vizituan një delegacion nga
Medreseja Isa Beu në Shkup, para-
lelja e vajzave, të udhëhequr nga
drejtori, prof. Ibrahim ef. Idrizi,
koordinatorja Mr. Nurtene Shehi-
Sakipi, profesoreshat Ajsel M.
Selam, Arzije Muharemi dhe
Naxhije Bakia, së bashku me matu-
rantet.

Delegacioni në fjalë u pritë nga
dekani i fakultetit Doc. Dr. Faredin
Ebibi, referentët Lejla Zekir, Zekirja
Metushi dhe Nesip Demiri.

Të pranishmit u njoftuan me pro-
cesin arsimoro-shkencor të
Fakultetit. Gjatë bisedës u theksua

edhe akreditimi i programit studi-
mor të Fakultetit, si dhe për mundë-
sitë e regjistrimit në vitin e ri akade-
mik 2016/17.

Delegacioni vizioti objektin e
Fakultetit dhe pati mundësi të
drejtpërdrejt të takohen me stu-

dentët, parlamentin studentor, si
dhe me stafin akademik dhe admi-
nistrativ të FSHI-së.

Për në fund, të pranishmit bënë
një foto të përbashkët.

Melek Rushiti IV-b
Paralelja e Vajzave-Shkup

Drejtori, sekretari dhe maturantët
e Medresesë Isa Beu- Shkup vizi-
tuan FSHI-në

Një delegacion nga Medreseja Isa
Beu në Shkup, i udhëhequr nga
drejtori, prof. Ibrahim ef. Idrizi, sek-

retari prof. Lutfi ef. Nexhipi dhe një
numri të madh të maturantëve, vizi-
tuan Fakultetin e Shkencave Islame
në Shkup, ku u pritën nga dekani i
fakultetit Doc. Dr. Faredin Ebibi.

Të pranishmit u njoftuan me pro-

cesin arsimor-shkencor të Fakultetit.
Gjatë bisedës u theksua edhe akre-
ditimi i programit studimor të
Fakultetit, si dhe për mundësitë e
regjistrimit në vitin e ri akademik
2016/17.

Delegacioni vizitoi objektin e
Fakultetit dhe pati mundësi të
drejtpërdrejt të takohen me stu-
dentët, parlamentin studentor, si
dhe me stafin akademik dhe admi-
nistrativ të FSHI-së. Në fund, të pra-
nishmit bënë një foto të përbashkët
dhe u ndanë të kënaqur nga vizita.

Amir Sinani IV-b
Qendër

Vizitë FSHI-së nga maturantet
e paraleles së shkupit

Vizitë FSHI-së nga Maturantët
e Medresesë Isa Beu

Ekskursioni
i Maturantëve
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Turqia, si në aspektin kulturor po
ashtu edhe në atë rekreativ është
destinacion i yni më i dashur. Për
këtë arsye, është hera e nëntë që
shkolla jonë ekskursionet e veta i bën
nëpër shumë qytete të Turqisë duke
u njohur për së afërmi me kulturën
dhe traditën dhe historinë e popullit
turk. Kështu, shkolla jonë –
Medreseja na krijon mundësinë që
në mënyrë të organizuar t’i shohim
për së afërmi objektet e lashta fetare e
kulturore dhe në mënyrë të drejtpër-
drejt të njihemi me to.

Ekskursionet e tilla, tanimë një
kohë të gjatë pothuajse janë bërë tra-
ditë e maturantëve të shkollës sonë
që për së afërmi të njihemi me shumë
gjëra interesante, por edhe të
shijojmë këtë margaritar aziatik.

Në mesin e maturantëve isha edhe
unë, prandaj ndiej kënaqësi që më
jepet mundësia, që përmes revistës
Ikre të ndaj me lexuesit përvojën tonë
të këndshme në ekskursion.

Kishim një itinerar të planifikuar,
si zakonisht. Në fillim ndalemi në
qytetin më të afërt, Edrenenë, ku që
në fillim shihet mikpritja dhe bujaria
e njerëzve, të urojnë mirëseardhje
vetëm sa ju thua se je nga Tetova dhe
nxënëse e Medresesë. Edreneja është

një qytet i vogël, por me vlera të
mëdha historike, të mahnit arkitek-
tura e vjetër e qytetit, sidomos krye-
vepra e arkitektit të njohur Koxha
Sinan, Xhamia Selimije. Është një
pallat religjioz në të cilin sa herë hyn
të pushton ndjenja dhe fuqia e besi-
mit. Mbi të gjitha, të josh kontrasti
midis të resë dhe modernes. Gjithçka
mrekulli. Pastaj, sipas planit vazh-
dojmë rrugën për në Çanakala, qytet
ky me një histori të bujshme që,
çdokush do të kishte pasur dëshirë ta
vizitojë. Beteja e Çanakalasë zë vend
në panteonin e ngjarjeve me rëndësi,
ku edhe shqiptarët e këtyre anëve
dhanë kontributin me pjesëmarrjen e
tyre pe pushkë në dorë.

Vazhdojmë rrugën në një
qytet tjetër të njohur, që gjithkund
dëgjon shqip, dhe të bën të ndjehesh
si në vendlindje. Është ky qyteti i
Bursës, ku gjen shumë bashkatdhe-
tarë tanë të shpërngulur para shumë
vitesh, të cilët të përmalluar për
vendlindjen, të afërmit e tyre, s’të
lënë të ikësh pa shijuar kafenë turke
të përgatitur me delikates, tamam
ashtu siç ja kanë zanat. Ulu, ulu të
lutem pak, të ndërrojmë ndonjë fjalë
shqip se na ka marrë malli! E dëgjon
si refren dhe e ke patjetër të ulesh!

Gjithë kësaj, siç themi ne, i vë kapak
mikpritja e myftiut të Bursës, i cili, na
mundësoi për së afërmi të njihemi
me qytetin duke i vizituar muze,
xhami e tyrbe, si dhe objekte e vende
tjera me rëndësi kulturore. Tri ditë,
sa qëndruam, na u dukën pak! Por,
duhej vizituar edhe qytete tjera.
Kështu, lamë Bursën mbrapa dhe u
nisëm drejt Stambollit, kryeqytetit të
tri perandorive dhe është qytet i
vetëm që lidh dy kontinente Europën
dhe Azinë. Stambolli është qytet I
kontrasteve dhe vlerave tradicionale,
qytet që të bë mahnit, të bën për vete!
Sikur të fton ta vizitosh edhe herën
tjetër! Është një qytet i madh ku ke
çfarë të vizitosh! Qytet me një arki-
tekturë të lashtë dhe të punuar me
mjeshtri. Sa të zbresësh në Stamboll,
të krijohet një dilemë! Nga t’ia nis?
Por, pa merak, ke çfarë të shohësh!
Fillojmë me vizitën në Aya Sofia, si
simboli më i njohur i këtij qyteti të
bukur. Vizitojmë xhaminë e Sulltan
Ahmetit, Ejjub Sulltan etj. Pastaj
vazhdojmë vizitën në Kapali Çar-
shia, sarajin Top Kapi e shumë qen-
dra kulturore tjera.

Do të kisha dashur të vazhdoj
edhe më rrëfimin tim nga një ekskur-
sion që gjatë kohë do të mbetet në
kujtesën time, por po e mbyll me kaq
duke ju uruar që edhe gjeneratat tjera
të përjetojnë dhe të shijojnë një
ekskursion të tillë.

Bushra Shabani IV-b
Paralelja e vajzave-Tetovë

Falënderimi dhe lavdërimi i
takojnë vetëm All-llahut Fuqiplotë,
që na mundësoi që të jemi medresan-
te e të pajisemi me dije, e në vecantinë
dije që na meson si ta njohim All-
llahun Fuqiplotë .

Pas katër viteve miqësi patjetër që
kur ora e këtyre viteve do të jetë TUR-
QIA. Ishte dita e diellë ora 20:00 ku ne
u nisëm drejt qëllimit për të qenë
bashkë edhe njëherë me stafin
edukativo-arsimorë të medresesë
ISA BEU paralelja e vajzave në
Gostivarë gjenerata e pestë.
Në këtë eskurzion nëntë ditorë për
në Turqi, sëbashku me nxënëset ishin
dy kujdestare dhe prof. Refet Sadiku
dhe prof. Afrim Aliji, dhepady-
shimnë krye me administratoren tone
të nderuar prof. Fatime Beshiri.

Arritja ne Edirne të nesermen në
mëngjes në Hotel Saraj ku u vendo-
sëm për një natë. Ishte kënaqësi e
veçantë që të vizitohet një qytet
historik ku së bashku me nxënëset në
xhaminë ESKI e falëm namazin e
drekës, u vizitua xhamia SELIMIJE
dhe vizita e xhamive tjera.

Dreka për të gjithë ne ishte në
restorantin “Polis evleri”.

Pasi qe te shkonim në destinacio-

nin e ardhshëm ne kaluam në
Çanakale ku vizituam dëshmorët si
dhe dëshmorët e kombit tonë.

Qyteti i dytë i rëndësishëm që vizi-
tuam ishte Bursa në të cilin qen-
druam tre netë në hotelin GOLD
Magesty. Gjatë ditëve në qëndrimit
në Bursa vizituam xhami siç ishte
xhamija Ullu Xhamij dhe xhamive
tjera, po ashtu ne vizituam edhe disa
muze dhe fakultetin ILAHIJAT per
shkenca islame ku u pritëm nga
Dekani i Fakultetit me stafin e tij aka-
demik. Arritja ne Istambull ishte edhe
arritja në fund të një ekskurzioni që
nuk do të harrohej kurë. Atje arritëm
ne mbrëmje ku u vendosëm ne kon-

vikt, gjatë ditëve te qendrimit. Në
Stamboll vizituam xhaminë Aya
Sofya, xhamine Sulltan Ahmet, xha-
mine Emynyn dhe xhamine e Ejup
Ensariut, ku aty është edhe tyrbeja
Ejup Ensariut, vizitat e muzejeve të
ndryshme dhe parkun Minijatura.

Ne komunën Ejup pasha u pritëm
nga ana e kryetarit te të shoqatës së
Shqiptarëve të shpërngulur në Turqi.

Pasi që ky vend është i pasuruar
me bukuri natyrore së bashku patëm
një turne me anije ku ishte një ditë
me ndjenja të vecanta dhe të pahar-
ruara për të gjithë ne.

Dhe kështu me datë 16.05.2016
ishte nisja për në Gostivar thuaj se i
rrumbullaksuar me vizitat e parapa-
ra. Cdo udhëtim në veten gërthen
lodhje, mirëpo kënaqësitë e mbulojnë
lodhjen dhe e bëjnë të padukshme,
duke e ditur se ky rrugëtim do të
mbetet në kujtimet tona i pa haruar
gjatë gjithë jetës, dhe duke e ditur se
më nuk do të bashkohemi dhe të
organizojmë vizita në ndonjë vend
bashkërisht.

Ne falënderojmë përzemërsisht
profesorët dhe profesoreshat tona të
nderruara për kujdesin dhe mundin
që dhanë për ne dhe që ishin pjesë e
kësaj aventure të paharruar.

Besarta Imeri IV-a
Paralelja e vajzave-Gostivar

EKSKURSIONI
NË TURQI

Ekskurzioni në Turqi
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Si ç’do vit ashtu edhe këtë vit ne
Medresenë Isa Beu u organizua turni-
ri tradicional Pranvera 2016 nga sho-
qata e nxënësve “Ikre” si dhe sektori
për sport dhe rekreacion që funksio-
non ne kuadër të Medresesë Isa Beu .

Turniri filloi me datë 5/4/16 ku pje-
sëmarrës ishin te gjitha klasat të për-
faqësuar me nga një skuadër .

Hapjen e turnirit e bëri drejtori i
shkollës Prof.Ibrahim Idrizi i cili
mbajti një fjalim, ku në këtë rast ai
falënderoi nxënësit për aktivitetet e
tyre posaçërisht për aktivitetin në
fjalë, si dhe foli për vlerën e sportit në
përgjithësi si dhe aspektin fetar poa-
shtu edhe në atë edukativ.

Gjatë gjithë ndeshjeve të zhvillua-
ra ,drejtësinë e ndau Prof.Sadrija
Hasanoviç i cili njëherit është edhe
përgjegjës për sektorin e sportit.

Turniri zgjati tre ditë , finalja e këtij
turniri u mbajt me datë 7/4/16.Pas
përfundimit të ndeshjes u bë edhe

ndarja e mirënjohjeve edhe trofeve.
Vendi I parë I takoi klasës së III-a

dhe si shpërblim morën një trofe që
ua ndau Prof.Sadrija Hasanoviç, ,
vendi I dytë i takoi klasës së II-a edhe
ajo si shpërblim mori një trofe te cilën
ua ndau Sekretari I Medresesë Isa
Beu Mr.Lutfi Nexhipi kurse vendi i
tretë i takoi klasës së IV – b te cilët
edhe ata u shpërblyen me një
mirënjohje.

Portier më i mirë u shpall nxënësi

Shpresim Nuredini , kurse si lojtar
dhe golashënues më i mirë u shpall
Elmedin Zeqiri te cilët po ashtu
morën nga një mirënjohje.

Pas përfundimit të trofeve dhe
mirënjohjevediçka interesante ishte
se klasa fituese u përball me një
skuadër të formuar nga Profesorët e
Medresesë të cilët këta te fundit ishin
më të suksesshëm.

Ruvejd Idrizi II-b
Qendër

Me datën 24.05.2016
Medresenë Isa Beu e vizi-
tuan drejtori i Akif Iman

Anadolu Imam Hatip Lisesi Prof.
Mehmet Lale i shoqëruar nga disa
profesor dhe Ramazan Jëlmaz drej-
tori i ministrisë së arsimit rajonal të
qytetit Bashakshehir, mysafirët u
pritën nga drejtori i Medresesë Prof.
Ibrahim Idrizi, sekretari Prof. Lutfi
Nexhipi dhe Prof. Muharem Loki.

Në këtë takim u bisedua rreth
bashkëpunimit të dy medreseve në
sferën edukativo arsimore, kulturo-
re. Të dy drejtoritë u dakorduan që
të kemi një bashkëpunim të vazh-
dueshëm, i cili do të jetë në favor të
dy shkollave.

Në fund drejtori Prof. Mehmet
Lale i dhuroi një dhuratë Reis
Ulemasë Haxhi Sulejman efendi
Rexhepit për kontributin e dhënë në

sferën e arsimit. Këtë dhuratë dhe
mirënjoje që iu dedikua Reisul
Ulemasë e pranoj drejtori i
Medresesë.

Në fund u ndamë me shpresë që
bashkëpunimet e tilla të vazhdojnë
edhe në të ardhmen.

Ruvejd Idrizi II-b
Qendër

Turniri tradicional
PRANVERA 2016

Bashkëpunimi forcon lidhjen
për të qenë më të suksesshëm
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Traditat e medresanteve nuk
kane te ndalur,dhe për këtë
Islami në trojet tona po mbije-

ton me këta njerëz. Kontributi I
Medresantëve u ndërtua mbi urdhë-
resat fetare dhe kombëtare për
ruajtjen jo vetëm të identitetit të tyre
individual, por edhe te identitetit

fetar dhe kombëtar.
Me datë 22/04/2016 (e xhuma),u

bë promovimi i havizit më te ri nga
fshati Pallaticë hfz. Hisni Sinani
njëkohësisht edhe nxënës i
Medresesë Isa Beu Shkup, padyshim
që ky lajm na bënë të ndjehemi kre-
nar si medresantë dhe si pjesëtar të

këtij institucioni burimor te hafizëve
dhe teologëve. Hafizi lindi më
20/12/1997 në fshatin Sallarevë të
Tetovës,ndërsa moshën 4 vjeçare u
shpërngul ne f. Pallaticë. Mësimet e
para i mori në shkollën fillore në
fshatin Pallaticë

Dashuria ndaj ku’anit dhe shoqë-

rimi i tij me hafizat e Medresesë e sti-
muluan atë që t’ia fillojë nxënien e
Kur’anit përmendësh. Hisni Sinani
hifzin e filloi me 20/1/14 tek profeso-
ri i lëndës së kiraetit prof.hfz Shafi ef
Osmani, ku vazhdimisht ka qenë
idëgjuar. Përfundimi i hifzit u bë me
date 30/10/15 dhe pas disa muajsh
përsëritjesh që bëri, u formua komi-
sioni idëgjimit të hafizit nga Rijaseti i
Bashkësisë Fetare Islame në këtë
përbërje: prof .hfz Shafi ef Osmani,
prof.hfz Sheval ef Azizi dhe prof. hfz
Muharem ef Loki, ku dëgjimin e hif-
zit e filloi nga data 11/04/16 (e hënë).
Ditën e parë dëgjimi u bë në ambien-

tet e Medresesë, ndërsa dëgjimii
ditës se 2-të dhe 3-të u bë ne shtëpinë
e hafizit. Duaja e hifzit u caktua me
date 15/04/16.

.Për të nderuar këtë aktivitet, pre-
zent ishin Drejtori i Përgjithshëm i
Medresesë Isa Beu Prof. Ibrahim
Idrizi, muftiu i Myftinisë së Tetovës
prof. dr. Qani ef. Nesimi me stafin e
tij, profesorë, hoxhallarë,nxënës dhe
bashkëfshatarë.

Në këtë promovim të hifzit,
Drejtori ne emër të Reis ulemase
Haxhi Sulejman efendi Rexhepit ia
dorëzoi çertifikatën e diplomimit,
hafizit te ri Hisni Sinani duke i dëshi-

ruar që përveç mbamendjes të
Kur'anit Famëlartë, të ketë parasysh
edhe veprimin me të në jetë.

Se të mësosh Kur’anin është e
rëndë por ta rruajsh atë gjatë jetës
është më e rend. Hafizi provimin e
Hifzit e kaloi me note të shkëlqyesh-
me (5) para komisionit në përbërje
hfz. Shafi Osmani ( kryetar), hfz.
Sheval Aziz ( antar) dhe prof.
Muharem Loki( antar).Me këtë rast,
këtë program e përcollën edhe një
numër i konsiderueshëm i xhematit.

Orhan Zendeli III-a
Qendër

Medreseja Isa Beu nxori
edhe nje Hafiz te ri
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Me datë 17.05.2016 e martë,
SHMI Medreseja ISA
BEU-me sukses nxori

hafizen e re te Kur’anit Famëlartë,
hfz. Meral Kamberi, maturante në
këtë vatër arsimore.

Për të nderuar këtë aktivitet, pre-
zent ishin Reisul Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, Drejtori i Përgjithshëm i
Medresesë Isa Beu Prof. Ibrahim
Idrizi. Muftiu i BFI Shkup Prof.
Rexhep Jusufi , Muftiu i BFI
Gostivar Hfz. Shaqir Fetahu, Muftiu
i BFI Tetove Prof. Dr. Qani ef.
Nesimi, Muftiu i BFI Kërçovë haxhi

Husejn Murati, profesorë, hoxhal-
larë, nxënëse etj.

Fillimisht kryetari i komisionit të
hifzit, hafiz Shafi Osmani tregoi për
rrjedhën e dëgjimit të hafizes, duke
vlerësuar hafizen për mbamendje të
shkëlqyeshme.

Fjalë përshëndetëse kishte edhe
drejtori i Medresesë Isa Beu Shkup
prof. Ibrahim ef. Idrizi i cili potencoi
se Medreseja Isa Beu brenda këtyre
pesë viteve ka nxjerrë 18 hafiza dhe
hafize kjo është një meritë e madhe e
Medresesë Isa Beu. Këtë manifestim
e përshëndetën edhe myftinjtë që

ishin prezent, duke i uruar hafizes
suksese në studimet e mëtutjeshme
dhe në jetë.

Fjalën e rastit në këtë manifestim
e mori edhe Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame Reisul Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi i cili theksoi:
unë mburrem me të arriturat e
Medresesë Isa Beu e cila viteve të
fundit përveç se është një vatër e
arsimit të mesëm është bërë edhe një
Institut i Hifzit, i cili është duke na
befasuar me këto hafiza. E nderuara
hafize, Muhammedi a.s ka thënë: “
Njerëzit më të zgjedhur të ummetit

tim janë hafizat” ju prej sot jeni në
këtë kategori të cilën e ka cekur
Muhammedi a.s. Ju jeni vajza e dytë
e kësaj familje që keni kryer hifzin
dhe kjo është një bereqet për
familjen tuaj dhe prindërit tuaj në
veçanti”, theksoi kreu i BFI-së H.
Sulejman ef Rexhepi.

Vërtetimin, apo certifikatën e hif-
zit ia dha Kryetari i BFI-së h.
Sulejman ef Rexhepi, ndërsa duan e
hifzit e bëri Lloman ef. Kamberi.

Reis ulemaja Haxhi Sulejman
efendi Rexhepi ia dorëzoi certi-
fikatën e diplomimit, hafizes së re
Meral Kamberit duke i dëshiruar që
përveç mbamendjes të Kur’anit
Famëlartë, të ketë parasysh edhe
veprimin me të në jetë, dhe të vazh-
don studimet për kuptuar atë të
cilën e mban në mendjen e vet.

Se të mësosh Kur’anin është e
rëndë por ta ruash atë gjatë jetës
është më e rend. Hafizi provimin e
Hifzit e kaloi me note të shkëlqyesh-
me (5) para komisionit në përbërje
hfz. Shafi Osmani ( kryetar), hfz.
Sheval Aziz ( antar) dhe prof. Selvije
Dardhishta( anëtar).Me këtë rast,
këtë program e përcollën edhe një
numër i konsiderueshëm i xhematit.

Hatixhe Osmani IV-b
Paralelja e vajzave-Shkup

Medreseja Isa Beu
edhe me një Hafize
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Pa dyshim se Hafizet janë ush-
tarë të kur’anit famëlartë,
dritë e gjallë që e ndriçojnë

njerzimin.
Këtë vitë në Medresenë Isa Beu

paralelja në Gostivarë nëxori edhe
një Hafize të re e cila jo vetëm që e
shëndriti shkollën tone por mbarë
qytetin ngase në Gostivar kjo traditë
sikur është haruara që nga tradita e
këtij qyteti.

Është hafizja e tretë në medresenë
tone prej kur është hapur kjo shkol-
lë. Nxënësja hifzin e kreu te Prof.
Mizeqet Hebibi.

Komisioni për ndëgjimin e kësaj
hafizje ishte i përbërë nga Prof. Hfz.
Shafi Osmani (Kryetar Komisioni) i
punësuar në SHMI Medreses Isa
Beu Shkup Prof. Hfz. Sheval Azizi
(Antarë komisioni) i punësuar në

SHMI Medresenë Isa Beu Shkup
Prof. Lindita Abazi (Antarë komi-
sioni) e punësuarnë SHMI
Medresenë Isa Beu Gostivar.
Ndëgjimi i Hifzit zgjati katër ditë
dhe me rradhë kurse manifestimi u
bënë Xhamin e Saatit në Gostivar.

Programi filloi në praninë e xhe-
matit të xhamisë së Saatit në
Gostivar ku të pranishëm ishin:

Reis Ul ulema Haxhi Sulejman
ef.Rexhepi, Drejtori i përgjithshem i
Medresesë Isa Beu Prof. Ibrahim
ef.Idrizi , Mufti dhe Kordinator
Prof. Shaqir ef.Fetahu, Muftiu i
Shtipit Isa ef.Ismaili stafi arsimor i
Medresesë Isa Beu- Gostivar, shumë
të pranishëm si dhe prindërit e
nxënëseve.

Në këtë ceremoni Hifzi fjlën e
mori Kordinator dhe Mufti Prof.

Shaqir ef. Fetahu, i cili e vlersoi këtë
aktë si një ditë të rëndësishme për
mbarë teritorin e Gostivarit e sido-
mos për Medresenë Isa Beu në
Gostivar.

Fjalën rastit e mori kryetari i
Bashkësisë Islame Reis ul Ulema
Sulejman ef. Rexhepi, I cili e uroi
mbarë Medresesë dhe qytetin e
Gostivarit të një hafiz jetë re si dhe e
tregoi Rëndësin e Institucioneve
Arsimore në R. e Maqedonisë.

Duan e Hifzit e bëri Muftiu i
Shtipit Isa ef.Isamili, pas kësaj cere-
monie e mbajtur në Xhamin e Saatit
familjarët e Hafizes Zira Demiri
shtruan një drake për të gjithë misa-
firët.

Arta Jakupi III-a
Paralelja e vajzave-Gostivar

Mbrëmja e maturës së
nxënësve të ShMI
Medreseja Isa Beu dega në

Shtip u organizua më 12-05-2016 në
restorantin Preciz. në këtë manife-
stim për krah profesorëve dhe
nxënësve të medresesë në shtip

morën pjesë edhe zv. drejtori i SHMI
Medreseja Isa Beu Zuher Rexhepi,
dr. Ismet Osmani, në emër të deka-
nit të Fakultetit të Shkencave Islame
dhe prof. Neim Ferati në emër të
koordinatorit të medresesë në
Tetovë. Zëvendës drejtori në fjali-

min e tij pasi i përshëndeti pranish-
mit dhe u uroj suksese në të ardh-
men maturantëve, ndër të tjerat nën-
vizoj edhe përgjegjësinë që e kanë
medresantët nën këtë nën qiell.

Muhamed Destanov IV
Paralelja e djemve-Shtip

Zira Demiri Hafize e re
në Medresenë Isa Beu

në Gostivar

Mbrëmja e maturës së
nxënësve të ShMI Medreseja

Isa Beu dega në Shtip



26

IK
R
E

AKTUALEREPORTAZH

Tetor/октомври/ Ekim • 2016

27

IK
R
E

All-llahu xh.sh në Kur’nin
Famëlartë na bënë me dije se
pas çdo vështirësie vjen lehtë-

simi. Shkolla e Mesme Islame
“Medreseja Isa Beu”, përmbylli me suk-
ses edhe një vit shkollor. Kjo përmbyllje
u kurorëzua ne (18. 07. 2016) me
shpërndarjen e diplomave për matu-
rantët e kësaj vatre të diturisë. Këtë vit
mbi 200 nxënës u pajisën me diplomën e
shkollës së mesme. Në këtë ceremoni
prezantuan Reisul Ulema i BFI-së, H.
Sulejman ef. Rexhepi me bashkëpunë-
torët e vet, myftinj, profesorë dhe mysa-
firë të ndryshëm nga vendi dhe më
gjerë.

Me këtë rast, të pranishmëve iu
drejtua Drejtori i Shkollës së Mesme
Islame “Medreseja Isa Beu”, Prof.
Ibrahim ef. Idrizi, i cili duke folur
mbi rolin e kësaj vatre arsimore në
arsimimin e gjeneratave të ndryshme
dhe duke ofruar shifra e fakte, veç të
tjerash nënvizoi: “Përmes një pune të
palodhshme, duke tejkaluar çdo
sfidë dhe probleme të natyrave të
ndryshme, Medreseja jonë, që nga
themelimi i saj e deri më sot, ka
nxjerrë mbi 2500 nxënës të diplo-

muar, me të cilët me të drejtë mbur-
remi sot për karrierën e tyre që kanë
ndërtuar më vonë por që bazën e
kanë pikërisht në njohuritë e përfi-
tuara nga Shkolla jonë e mesme
Islame”.

Me fjalë rasti të pranishmëve iu
drejtua edhe Reisul Ulema i BFI në
RM, H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili
duke e shprehur kënaqësinë e
veçantë për të gjitha ato suksese
kolosale të arritura nga ana e kësaj
vatre arsimore, sidomos në përga-
titjen e kuadrit për nevojat e BFI-së
por edhe për nevojat e mbarë mysli-
manëve dhe shoqërisë së gjerë të
vendit, theksoi se “Ky sukses i
Medresesë sonë, por edhe i organeve

të tjera të BFI-së, lirisht mund t’i për-
shkruhet vetëm unitetit dhe bashkë-
punimit tonë të sinqertë. Kemi
punuar bashkërisht për Medresenë
dhe për Fakultetin e Shkencave
Islame te ne, kemi punuar që të
prodhojmë kuadro që do të jenë pan-
dan kuadrove që dalin nga të tjera
vatra të dijes dhe, me të drejtë mund
të konstatojmë se, uniteti ynë është
garanci se mund t’i tejkalojmë të
gjitha barrierat që na dalin përpara
drejt avancimit të jetës sonë fetare
islame. Ju uroj shëndet e suksese,
kurse “nxënësit e gjeneratës”, nga kjo
Medrese por edhe nga ato të disper-
suarat nëpër qytetet e tjera, i shpër-
blej me regjistrim falas në Fakultetin

e Shkencave Islame në Shkup. Le të
jetë kjo dhuratë edhe një stimul më
tepër për gjeneratat e tjera që vijnë”,
tha veç tjerash Kryetari i BFI-së, H.
Sulejman ef. Rexhepi.

Mos të harrojmë të potencojmë se
Medreseja Isa Beu këtë vit ka përcjel-
lë një numër rekord nxënësish ku
numri ka arritur në 200 nxënës dhe
nxënëse, të cilët në të ardhmen në
dashtë All-llahu do të jenë udhëhe-
qës, ndriçues fetar dhe kombëtar, të
cilët Fesë së All-llahut dhe vatanit të
tyre do ti ndihmojnë në mënyra dhe
dega të ndryshme.

Kjo vatër arsimore ndihmën ndaj

kombit të saj e ka vërtetuar gjatë te
gjitha etapave historike, mirëpo
shumë herë për shkak të sistemeve
laike dhe qëllim këqija është dashur
që të pauzojë shumë herë,mirëpo
përkundër kësaj ajo ende vazhdon të
jetojë dhe:

1)Medreseja e djemvenxori në ter-
ren gjeneratën e 29 të cilët do të jenë
të gatshëm që t’i shërbejnë ummetit
të Muhammedit a.s.

2)Dega e vajzave në Tetovë. Nga
kjo degë morën diploma gjenerata e
9 e vajzave të cilat do të luajnë një rol
të rëndësishëm në edukimin dhe
arsimimin e gjeneratave të ardhshme

ku medreseja përveç aspektit arsi-
mor që I ka përgatitur, njashtu I ka
përgatitur edhe në aspektin edukativ
se si të kontribuojnë edhe si nëna.

3)Dega e Shtipit u jep diplomën
kandilave të gjeneratës së 8.

4)Dega e Shkupit përgëzon me
diplomimin gjeneratës se 7, ndërsa
në paralelen e Gostivarit diplomoi
gjenerata e 5.

Lusim All-llahun e Madhëruar që
të diplomuarve, së pari t’u jep shën-
det dhe suksese të shumta në jetë dhe
All-llahu ua mundësoftë që të arrijnë
të shpërblehen me diplomat e këna-
qësisë së All-llahut në Ahiret.

U DIPLOMUAN MBI
200 MEDRESANTË NË

“MEDRESENË ISA BEU”



29

IK
R
E

28

REPORTAZHREPORTAZH

Tetor/октомври/ Ekim • 2016

Vitet ikin dhe shkojnë, nxënë-
set vinë dhe largohen por, në
faktë këtë janë largime të

ëmbëla dhe largime të bereqetësh-
me. Kësaj here përcollëm gjeneratën
e pestë me radhë tëu dhëhequr nga
Prof.Mizeqet Hebibi dhe Prof.
Lindita Abazi. Në Këtëditë u prega-
ditë një manifestim madhështorë ku
ishin të pranishëm Muftiu i
Muftinisë së Gostivarit njëherit edhe

Kordinator Prof.Shaqir
Fetahu,Drejtori Gjeneral i
“Medresesë Isa Beu" Prof. Ibrahim
ef. Idrizi, Muftiu i Kerçovës Murat
Husejni, Muftiu i Strugës Salim
Sulejmani, Kryetari i Komunës së
Gostivarit Z. Nevzat Bejta, Kryetari i
Komunës sëVrapçishtit z.Bajram
Kadrija, profesor stafi arsimor i
Medresesë Isa Beu në Gostivar,
prindër dhe mysafirë të tjerë.

Manifestimi filloi me leximin e
një asheri nga Kurani Famëlart i
lexuar nga nxënësja Azra Rushiti më
pas fjalën e mori Kordinatori Prof
Shaqir Fetahu ku përgëzoi maturan-
tet për shkollimin e tyre katër vjeçar
dhe uroi një vazhdim të mbarë drejt
sukseseve.

Fjalën e mori edhe drejtori i
Medresesë Prof Ibrahim ef. Idrizi i

Në përcjellje të gjeneratës së V-të
Paralelja e vajzave-Gostvarë

Medreseja ‘’Isa Beu’’
Paralelja e vajzave në
Tetovë edhe këtë vit për-

colli një gjeneratë të maturanteve,
gjënëraten e nëntë me radhë.

Manifestimi kushtuar përcjelljes
së maturantëve u mbajtë me
05.05.2016 në Restorantin Arra.

Numri i maturanteve ishte 45
nxënese , respektivisht 45 kandila
ndriçues që do tërezatojnë dritën e
të vertetës islame.

Në këtë ceremoni prezentuan
Muftiu i Muftinisë së Tetovës
Prof.Dr Qani Nesimi ,Sekretari I
Medresesë Isa Beu Mr.Lutfi Nexhipi
, Koordinatori i paraleses së vajzave
Tetovë Prof. Bahri Aliu sidhe profes-
sor dhe profesoresha .

Fjalën përshëndetëse në këtë
gëzim institucional e mori Muftiu i
Tetovës Prof.Dr QaniNesimi i cili
falemderoi te pranishmit , uroi

Maturanteve një të ardhme sa më
të mirë të cilët do kenë një rol të
rëndësishëm në ngritjen e vlerave
morale në shoqëri.

Fjalën e rastit në këtë eviniment
manifestiv e kishte Sekretari i
Medresë Isa Beu Mr.Lutfi Nexhipi i
cili në emër te drejtorit të Medresesë
tha :

Të respektuara Maturante ju sot
nuk keni mbaruar maturën e shkol-
lës së mesme por sot ju keni në dorë
dituritë më të rëndësishme për jetën
dhe ardhmërine tuaj .

Ndërtimi i jetës sipas të drejtësis
lame besoj se do të jetë preokopim i
pandërprerëqë do tju shoqërojnë të
gjitha fushat e jetës .

Femra e dale nga kyinstitucion
arsimore dukativ duhet të sherbet si
shembull për të gjitha femrat tjera
që kanë profesion edhe mosha të
ndryshme .Shpresoj se ju do të jeni
ajo drite e cila do të ndricoj me
pastërtine shpirtrore , morale , edu-
cative dhe fizike.

Shqipe Smaili IV-a
Paralelja e vajzave-Tetovë

Medreseja ‘’Isa Beu’’
Paralelja e vajzave në

Tetovë përcolli gjënëraten e
nëntë me radhë
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cili për uroj maturante duke u
dëshiruar rrugëtim të mëtejmë në
Botën e studimit dhe diturisë. Po
ashtu fjalë miradije për këtë gje-
neratë citoi edhe kryetari i
Komunës Z. Nevzat Bejta dhe Z.
Bajram Kadrija. Pastaj fjalën e
morën kujdestaret e klasave
Prof.Mizeqet Hebibi dhe Prof.
Lindita Abazi ku nxëneseve u
lanë porosi që të jetonin me
Medresenë pikërisht në këtë
vatërku keni marrë mësimin dhe
edukatën. Gjithashtu fjalen e
rastit e mori administratorja Prof
Fatime Beshiri e cila ju dëshiroi
suksese në të ardhmen duke u
thënë: Ju percjellim nga kjo
shkollë me nje porosi: dy gjera
prej neve mos i haroni Kur’anin
dhe sunnetin e Pejgamberit a.s.

Në këtë ditë u ndëgjuan edhe
fjalet e fundit të maturanteve të
cilat i kishin shprehur lëvdatat
dhe falënderimet ndaj kujde-
starëve të klaseve,stafit arsimor
dhe prindërve të tyre.

Nëfunë 37-të maturanteve
Drejtori Prof. Ibrhim Idrizi dhe
Kordinatori Prof. Shaqir Fetahu u
shpërndanë nga një mirnjohje për
angazhimin dhe suksesin që e
treguan katër vite me rradhë në
Medresen Isa Be unë Gostivar.

Mbrëmja e maturës u realizua
po të njejtën ditë në restorantin
"Vitamin Aga" me program të
pregaditur nga vetë nxënëset
maturante në të cilën nxënëset
kishin pregaditur edhe dhurata
të veçanta shkrim kaliografik të
punuara nga vet nxeneset.

Nuk munguan as surprizat e
nxëneseve ndaj profesorëve që
për një kohë të gjatë do të mbesin
në mendjet e të gjithëve. Çdo gjë
vjen dhe shkon ajo që mbetet jane
kujtimet më të bukura që ngelin
si thesar i rinisë.

ZulejhaMemeti III-a
Paralelja e vajzave-Gostivar

Si vitet tjera edhe këtë vit
Medreseja Isa Beu Paralelja e
Vajzave Shkup organizoi eve-

nimente manifestues me rastin e
përcjelljes së maturanteve të saj.

Me datë 05.05.2016 përcolli gjene-
ratën e shtatë (7) me 48 maturantet e
saja. Ishte një manifestim i mrekul-
lueshëm me prezencën e shumë
dashamirëve të Medresesë duke i
përfshirë mësimdhënësit , përfaqë-
suesit e BFI-së, prindër dhe nxënës
etj.Të pranishmëve me fjalë për-
shëndetëse iu drejtua Koordinatorja
e Paraleles së Vajzave Shkup

Mr.Nurtene Shehi Sakipi . Pastaj fja-
limin morën edhe drejtoi gjeneral i
Medresesë Isa Beu prof. Ibrahim
Idrizi dhe muftiu i Shkupit prof.
Rexhep Jusufi.

Programi u zbukurua edhe më
shumë me këndimin e ilahive , të
kënduara nga kori i Medresesë dhe
me poezi të recituara nga maturan-
tet Jusra Kamberi dhe Melek Rushiti
dhe mbaroi me leximin e ajeteve
kur'anore.

Sabrije Shabani III-a
Paralelja e Vajzave-Shkup

Përcjellja e
gjeneratës

VII – Paralelja
e Vajzave Shkup
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Ata që besojnë dhe kryejnë
vepra të mira, falin namazin
dhe japin zeqatin, do të

kenë shpërblim te Zoti i tyre dhe
nuk do të kenë pse të frikësohen apo
pikëllohen. (El Bekare, 277)

Zeqati është një prej pesë shtylla-
ve kryesore të fesë Islame. Përmes
dhënies së Zeqatit jo vetëm që shpë-
lahet pasuria material e besimtarit
por, mbi të gjitha, në mënyrë prak-
tike shprehet me përulësinë më të
thellë falënderimi ndaj Allahut
Fuqiplotë i cili na i dhuron të mirat
materiale të kësaj bote.

Ujin Zoti na e falë për ta freskuar
shpirtin në etje por edhe për t’u larë
dhe për ta lehtësuar trupin përmes
këtij procesi. Ashtu edhe Zeqatin na
e mundësoi Zoti për ta shpëlarë
pasurinë tonë por edhe për ta lehtë-
suar shpirtin, sepse, kjo është vepër
bamirësie kurse “Allahu me të vër-
tetë i do bamirësit” (El Bekare, 195).
Sa herë që pastrohemi shtojmë shën-
detin, ndërsa sa herë që japim
Zeqatin shtojmë pasurinë. Zeqati
është mirësia më e madhe shoqëro-

re. Islamikisht dihet fare mirë kur
dhe ku jepet Zeqati si dhe kush obli-
gohet të japë zeqat.

Te ne, në Maqedoni, tash e tre
dekada rresht ky obligim fetar
kryhet për mirëmbajtjen e vatrës
sonë arsimore islame. Mëse tri deka-
da Medreseja jonë "Isa Beu" mbahet
ekskluzivisht nga fondi që krijohet
përmes Zeqatit, Sadakatul Fitrit dhe
kontributeve vullnetare të mysli-
manëve tanë. Po nënvizojmë këtu se
kontributi i shtetit është zero cent!

Mbi 800 vakte në ditë ju shtrohen
nxënësve, të cilët kanë edhe konvik-
tin e tyre, ngrohjen dhe rehatinë e
plotë. E gjithë kjo sigurohet nga
Zeqati i besimtarëve tanë.

Për këto tre dekada ekzistencë
Medreseja Isa Beu si dhe objektet e
tjera përcjellëse u janë nënshtruar
disa herë meremetimeve, është
shprehur maksimalisht kujdesi që
kjo vatër të jetë në hap me zhvillimet
teknologjike bashkëkohore. Këto
zhvillime janë arritur vetëm falë
Zeqatit, Sadakatul Fitrit dhe kontri-
buteve vullnetare të besimtarëve

tanë.
Nga kjo vatër shkollore fetare,

deri më sot kanë dalë mijëra hoxhal-
larë, që pastaj kanë vazhduar në
avancimin e mendimit të tyre teo-
logjik por edhe në profilizimin e
tyre në dhjetëra profesione shumë të
nevojshme për popullatën tonë.
Dhe, pa dhënien e Zeqatit,
Sadakatul Fitrit dhe pa menaxhimin
me në mënyrë ekonomike të atij
fondi islamik, vështirë se sot do të
mund të mburreshim me të gjitha
ato kuadro që dolën nga kjo vatër
arsimore e që janë të gatshëm të
japin kontributin e tyre profesional
në çdo sferë të shoqërisë sonë.

Medreseja Isa Beu me të gjitha
paralelet e saja në Maqedoni ka
qenë dhe do të mbetet përjetë shpre-
sa më e madhe e islamit në këtë nën-
qiell. Dhe kjo shpresë kurrë nuk do
të shuhet përderisa do të jetë
Institucioni i përjetshëm i Zeqatit
dhe Sadakatul Fitrit.

Pergaditi Shoqata e nxeneve te
‘SHMI MEDRESEJA ISA BEU’

Allahu xh.sh femrën e nxori
nga ajo periudhë ku ajo fare
nuk u vlerësonte dhe asaj ia

dha vlerat që i meritonte.
Islami e ngriti femrën në shkallën

më të lartë dhe e vlerësoi atë në çdo
cep të jetës së saj.

Femra kur është vajzë ia fal
Xhennetin prindërve të saj. Kur
martohet ia plotëson gjysmën e besi-
mit bashkëshortit të saj, ndërsa
Allahu aq shumë e lartësoi femrën
sa që edhe Xhennetin e Tij
Madhështorë e vuri nën këmbët e
saj, që do të thotë femra është po ajo
e cila ua fal Xhennetin fëmijëve të
saj.

Vlerën që Islami ia dha femrës,
sot mundohet të ja jep Perëndimi.
Bota na fali vetëm një ditë 8 marsin,
por Islami ia fali tërë jetën sa që
edhe një kaptinë të tërë zbriti me

emrin e saj Suretu en- Nisa. Edhe
vet Muhammedi a.s tha : " Më i miri
prej jush është ai që sillet më mirë
me bashkëshorten e tij." (Muslim)

Por çka i ndodhi femrës muslima-
ne në shekullin 21??

Sot, femra muslimane mund të
komunikojë lirshëm me njerëz të
huaj por edhe të takohet. Nëse
duam të kemi një partner sikur
Muhammedi a.s me cilësi të larta të
moralit dhe të besimit atëherë duhet
të bëhemi të ndershme dhe besnike
sikur Hz.Hadixheja. Duhesh të
bëhesh e durueshme dhe të presësh
sikur Zulejhaja që të meritosh një
person si Jusufi a.s.

Sot femra muslimane aq shumë
shkoi larg saqë edhe mbulesën e saj
e deformoi. Është për të ardhur keq
që motrat muslimane veshjen dhe
mbulesën e tyre nuk e mësojnë nga

surja Ahzab 33/59 dhe Nur 24/60 por
nga rrjetet e ndryshme sociale.

Sot nënat muslimane edukimin e
fëmijëve e lënë në të ashtuquajturën
'Nëna interent' dhe pastaj është për
të ardhur keq që presin që fëmijët e
tyre kur të rriten të ju bëhen ' per-
fekt'.

Nuk ndaloi me kaq por ajo u bë
admiruese e flakët e artistëve, fut-
bollistëve dhe këngëtarëve të ndry-
shëm. Misioni ynë ishte të bëhemi të
ndershme dhe besnike sikur Hz.
Hadixheja, të bëheshim admiruese e
diturisë së Ajshes r.a, por u dhamë
pas njerëzve të gabuar dhe morëm
rrugën e gabuar. Harruam kush
ishim dhe harruam se kush duheshe
të jemi.

Fetije Farizi II-a
Paralelja e Vajzave-Shkup

ZEQATI ËSHTË
SHPIRTI I VATRAVE TONA

ARSIMORE ISLAME

FEMRA NË
SHEKULLIN
21
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Onefsi im i mjerë! A është e
përhershme jeta jote?..A ke
ndonjë dokument te

pakundërshtueshëm qe te tregoje se
do te jetosh deri ne vitin tjetër, apo
madje deri nesër?

Ajo qe te ka bere te mërzitesh e te

lodhesh, është se ti imagjinon se do
te jetosh përherë.

Ti po bën naze dhe po ankohesh
sikur do te qëndroje me kënaqësinë
tende përjetësisht ne këtë dynja.

Ne qofte se ti do ta kishe kuptuar
se jeta jote është e shkurtër,dhe se ajo

po largohet,nuk ka dyshim se do te
shpenzoje një ore nga njëzetekatër
orët mbi një akt shërbimi te bukur,te
këndshëm,i cili është mjeti për lumtu-
rinë e vërtetë te jetës se përhershme.

Nehat Emrullai IV-B
Qendër

O NEFSI
IM I MJERË!

Në këtë univers çdo gjë është
krijuar në mënyrën më të përso-
sur, çdo gjë funksionon në mënyrë
të sistemuar. Pra, All-llahu çdo
gjëje ia ka caktuar vendin dhe
rolin në këtë botë. Njëjtë ashtu
edhe njeriu si pjesë e kësaj gjithë-
sie punon dhe vepron brenda
mundësive që ia ka dhënë
Fuqiploti. Por, edhe pse krijesa
njeri dallon nga gjitha të tjerat
edhe ai në disa raste është i dobët
dhe ka nevojë për ndihmën e tjerë-
ve e mos të diskutojmë për
ndihmën e Fuqiplotit pa të cilën
edhe një hap nuk mund ta bën.

Pejgamberi a.s. në një hadith
thotë: ,, All-llahu është në ndihmë
të robit të vet, derisa ai i ndihmon
vëllait të vet". Në këtë hadith
shohim se besimtarët duhet të

ndihmohen njëri me tjetrin, vëllai
duhet t'i ndihmon vëllait, motra
duhet t'i ndihmojë motrës, nëse
dëshirojmë që All-llahu të mos
heq dorë së ndihmuari neve, sepse
përndryshe nëse ne nuk ndih-
mojmë të tjerët edhe Ai nuk na
ndihmon neve. Një hadith i cili na
motivon që ta shtrijmë dorën e
ndihmës. E si mund të jetë kjo
ndihmë? Kuptohet e llojllojshme,
varësisht nga gjendja e vëllait, nga
nevoja e tij ashtu edhe ndihma
duhet të jetë. Por, mos të harrojmë
se nëse nuk ke mundësi më tepër
të ndihmosh së paku thuaje një
fjalë të mirë, një fjalë që buron nga
zemra e të depërton në zemër, se
edhe pse duket se nuk është asgjë
, nuk i dihet se ajo fjala jote mund
të jetë shkak që të qetëson vëllanë

apo motrën tënde, që ndoshta me
ditë të tëra ka qenë i /e mërzitur.

E tjetra ndihmë çfarë mund të
jetë ? A nuk mund të konsiderohet
ndihmë edhe buzëqeshja jote? Pa,
më thuaj nëse ti ia fal një buzëqe-
shje një jetimi apo një të varfëri, a
nuk do ta gëzonte kjo atë?
Sigurisht se po, do ta bënte të
ndjehet se edhe ai është pjesë e
kësaj bote, do ta shihte se nuk e
keni harruar dhe se atij po i kush-
toni rëndësi.

Rrugët e ndihmesës janë të
shumta, mjafton ti të jesh një njeri
zemërgjerë, me shpirt ndihmëtari,
me ndërgjegje të pastër dhe
çdoherë tek ti të mbizotërojë
ndjenja për të ndihmuar të tjerët.

Arlinda Ismani IV-B
Paralelja e vajzave-Tetovë

PËRPIQU TË
NDIHMOSH
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Me të vërtetë mosndreqja
dhe moskontrollimi i
gjuhës është një rrezik i

madh për të cilën kanë ardhur
shumë argumente nga Kurani dhe
Suneti i Pejgamberit salallahu alejhi
ue selem.

Çdonjëri duhet ta dijë se çdo fjalë
e tij përcillet dhe shkruhet. Allahu i
Lartësuar ka thënë: “Dhe se kur dy
engjëjt qëndrojnë pranë tij në të
djathtë dhe në të majtë. Që ai nuk
hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë
tij përcjellësi i gatshëm.” (Kaf, 17-18)

Çdo fjalë që thotë njeriu është nën
përcjelljen e melaikeve, pra të kemi
kujdes se çfarë flasim. Pejgamberi
salallahu alejhi ue selem ka thënë:
“Atij që e siguron atë që është në
mes dy mjekrave dhe atë që është në
mes dy këmbëve, unë do t’ia siguroj
xhenetin.”

Fjala: “Ai që e siguron atë që është
në mes dy mjekrave” ka për qëllim
gjuhën, e cila gjendet mes mustaqe-
ve dhe mjekrës, kurse fjala: “dhe atë

që është në mes dy këmbëve” ka për
qëllim organin gjenital. Ky hadith
tregon për vlerën e ruajtjes së
gjuhës. Atij që ka kujdes kur flet dhe
e ruan gjuhën e tij nga fjalët e kota,
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem
ia ka garantuar xhenetin.

Muadh ibn Xhebeli e pyeti
Pejgamberin salallahu alejhi ue
selem: “O i Dërguar i Allahut, tre-
gomë për disa vepra që më futin në
xhenet dhe më largojnë nga xhehe-
nemi.” Pejgamberi salallahu alejhi
ue selem i tha: “Ke pyetur për një
çështje shumë të madhe dhe me
rëndësi, mirëpo kjo është e lehtë për
ata të cilëve ua ka lehtësuar Allahu.
(Prej veprave që të fusin në xhenet
dhe të largojnë nga xhehenemi janë)
Të adhurosh vetëm Allahun e
Lartësuar dhe mos t’i bësh shok Atij,
të falësh namazin, të japësh zekatin,
të agjërosh muajin e ramazanit, të
shkosh në haxh, nëse ke mundësi.”
Pastaj tha: “A dëshiron të të tregoj
për dyert e së mirës? Agjërimi është

mburojë, lëmosha i asgjëson mëka-
tet ashtu siç e asgjëson uji zjarrin
dhe namazi i një njeriu natën.”
Pastaj lexoi: “I heqin trupat e tyre
prej dyshekëve, duke e lutur Zotin e
tyre nga frika dhe nga shpresa dhe
nga ajo që Ne ua kemi dhënë (pasu-
ria) atyre, ata japin. Pra, për ata që
kanë vepruar, nuk di askush për atë
kënaqësi (të zemrës e shpirtit) që u
është caktuar atyre si shpërblim.”
(Es-Sexhde, 16-17). Pastaj tha: “A
dëshiron të të tregoj për çështjen më
të madhe, shtyllën dhe çështjen më
të lartë të Islamit?” I thashë:
“Gjithsesi, o i Dërguar i Allahut.”
Tha: “Kreu i çështjes është Islami,
shtylla e tij është namazi, kurse
kulmi i tij është xhihadi.” Pastaj tha:
“A dëshiron të të tregoj mbi thelbin e
gjithë kësaj?” Thashë: “Gjithsesi, o i
Dërguar i Allahut.” E kapi gjuhën e
tij dhe tha: “Ndaloje (frenoje) këtë.”
I thashë: “O i Dërguar i Allahut, a
kemi për të dhënë përgjegjësi edhe
për atë që flasim?!” Tha: “Të pastë
nëna o Muadh! A thua diçka tjetër i
hedh njerëzit në zjarr përveç atyre
që kanë korrur gjuhët (thënieve) të
tyre të këqija

Shikoni pra se sa e rrezikshme
është gjuha, nëse njeriu nuk e kon-
trollon atë, saqë e bën njeriun të hyjë
në zjarr të xhehenemit, Allahu na
ruajttë! Allahu na mundësoftë që t’i
kemi gjuhët tona nën kontrollin tonë
dhe të na i bëjë gjuhët tona që ta
përkujtojnë Allahun e Lartësuar e jo
t’i bëjnë mëkat Atij!

Ardit Ibrahimi III-b
Qendër

"Bëju bamirësi njerëzve! Është bukur kur
njeriu u bën bamirësi të tjerëve. Në të
vërtetë, ndjen zemërgjerësi, përpari-

min moral, qetësi, ekuilibrim shpirtërorë... Nëse e
ndjejnë se është duke të shtrënguar ndonjë
dhembje ose brengë për diçka, bëji mirë ndokujt,
ke për ta ndjerë lehtësimin. Ndaju të varfërve,
ndihmoi atij që i është bërë e padrejta, shpëtoje
fatkeqin, ushqeje të uriturin, vizitoje të sëmurin,
ke për të ndjerë se si të përshkon lumturia. Ai i cili
u bënë mirë të tjerëve, është i ngjashëm me parfu-
min, ndërsa parfumin e ndjejnë ata që punojnë
me të, ata që e shesin dhe ata që e blejnë atë. Të
bësh bamirësi është e lehtë. Buzëqeshja në fytyrat
e nevojtarëve dhe fjala e bukur e drejtuar atyre e
kanë statusin e sadakasë së vazhdueshme. Në një
hadith qëndron së është sadaka t'i buzëqeshësh
muslimanit tjetër. Nga ana tjetër, të ngrysurit
është shpallje e "luftës", pasojat e së cilës janë të
kobshme. Të përkujtohemi se një izraelite lavire e
ka fituar Xhennetin, gjerësia e të cilit është e
madhe sa qiejt dhe Toka, sepse ia ka shuar etjen
qenit të etur. Kjo është ashtu, sepse Allahu është
Ai i cili shpërblen, është i mëshirshëm, falënde-
rues, i bukur, e do të bukurën, i pasur dhe i pava-
rur. o ju, të cilët kërcënoheni që keni për të qenë të
pa fat dhe që frikoheni se ka për t'ju mbisunduar
frika, nxitoni ti bëni bamirësi njerëzve, ndihmoni
nevojtarët dhe vihuni në shërbim të tyre dhe me
siguri keni për të ndier lumturinë e madhe: "Ai që
e jep pasurinë e vet pastrohet, E jo për ta shpër-
blyer ndokënd që i ka bërë mirë më parë. Por
vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të
lartit. Për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi!" (El-
Lejl: 18-21

Hasan Rexhepi IV
Paralelja e djemve-Shtip

RREZIKU I
GJUHËS

Mos u kthe mbi
të kaluarën!
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Koprrac është ai që e grum-
bullon pasurinë në kushte
fatkeqe e të mjerueshme.

Koprraci është dorështrënguar dhe
nëse e shikojmë, ai çon një jetë të
mjerueshme vetëm e vetëm për t’i
grumbulluar paratë.

“Infak” sipas ligjit Islam nënkup-
tojmë shpenzimet për gjërat e
domosdoshme të jetës si: ushqim,
veshmbathje, strehim për veten dhe
familjen e tij. Nëse harxhimi është
më i madh se maturia ajo është
ekstravagancë, e nëse harxhimi
është më i vogël se sa kërkohet,
atëherë kemi të bëjmë me koprraci.

Kështu koprracinë mund ta
përkufizojmë si:Personi i cili nuk
shpenzon sa është e nevojshme për
veten dhe për familjen e tij edhe pse
Allahu I Madhëruar e ka begatuar
me mjete financiare të mjaftueshme.

Nuk ka ndonjë standard absolut
të parashkruar prej Islamit sa u
përket harxhimeve personale dhe
familjare. Shpenzimet e tilla varen
nga kushtet e pasurisë së vet njeriut

dhe këtu do të dallohet njeriu nga
njeriu.

Njeriu që është dorështrënguar ai
nuk është edhe human, ai bëhet
koprrac edhe kur është në pyetje
ndihma për të varfrit dhe nevojtarët.

Allahu xh.sh. në një ajet Kur’anor
thotë:

“Ata të cilët bëjnë koprraci me atë që
nga të mirat e veta u dha Allahu të mos
mendojnë kurrsesi se ajo është në dobi të
tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e
mirë me çka bënë në koprraci, në Ditën
e Kiametit do të mbështillet me qafën e
tyre. Allahut i mbesin trashëgim qiejt e
toka. Allahu e din se çka veproni ju”.
(Ali Imran;180).

Kur’ani Famëlartë për çështjen e
dhënies dhe shpenzimeve ka urdhë-
ruar që muslimanët të jenë mesa-
tarë, nuk e lejon as dhënien e
tepruar sepse një sjellje e tillë na
shpien në varfëri, por nuk e lejon as
koprracinë sepse ajo njeriun e
shndërron në rob të pasurisë.

Allahu xh.sh.thotë:
“Dhe mos e bën dorën tënde të

lidhur për qafe(mos u bëj koprrac) e
as mos e shtrij në tërësi e të mbetesh
i qortuar duarthatë (nga shpenzimi i
tepërt)” (Isra,29)

Njëherë jetonte një burrë shumë i
pasur. Ai ishte më i pasuri i fshatit të
vet, por ai ishte edhe njeriu më
koprrac nga të gjithë. Rreth vetes
nuk kishte askënd,as shokë, e as
familje, të gjitha punët i bënte vetë
dhe ishte shumë krenar se nuk
shpenzonte aspak para.

Një ditë duke ecur i rrëshqiti
këmba dhe ra në pus dhe filloi të
bërtiste :”Ndihmë”, pas pak erdhi
me nxitim fqinji i tij dhe i tha :”Ma
jep dorën që të të tërheq lartë”.
Koprraci sapo dëgjoi fjalën ‘jep’ u
shtang në vend dhe nuk ia dha
dorën, kjo vonesë bëri që ai të vdes
në pus, ndoshta do të kishte shpë-
tuar sikur t’ia kishte dhënë dorën.

Pasurinë duhet ta kuptojmë si
dhuratë nga Allahu xh.sh. dhe ta
shpenzojmë ashtu si e kërkon Ai
sepse pasuria nuk të përcjell deri në
varr.

Nëse mendon pasurinë tua
lësh fëmijëve ndërsa vet shkon
tek Allahu i Madhëruar pa fur-
nizim të duhur, kjo është injo-
rancë e skajshme. Nëse fëmijën
e ke edukuar në frymën e
Islamit, atëherë atij i mjafton
Allahu xh.sh, ndërsa nëse
fëmija është në rrugë të gabuar,
atëherë e ke ndihmuar me pasu-
rinë e trashëguar në mëkate.

Ilaçi më i mirë është të obli-
gohesh pandërprerë me
ndarjen e pasurisë përderisa
ndarja e saj të na bëhet traditë.
Gjithnjë duhet ta kemi në
mendje hadithin e Muhamedit
a.s :”Bujaria është pemë e cila
rritet në Xhennet dhe në
Xhennet nuk do të hyjnë për-
veç bujarëve, ndërsa koprracia
është pemë e cila rritet në
xhehenem dhe në xhehenem
nuk do të hyjnë përveç kopr-
racëve”.

Sevime Idrizi IV-B
Paralelja e vajzave-Tetovë

KOPRACIA
Përveç pasurisë së të tjerëve, që

është e shenjtë dhe që ndalohet
të sulmohet haptazi apo

fshehurazi, ekziston shenjtëria edhe
në vet pasurinë e njeriut, të cilit i
ndalohet ta humb, të bëjë harxhim të
tepërt ose ta zhduk duke e derdhur
djathtas e majtas. Umeti ka të drejtë
në pasurinë e personave dhe është
pronar i çdo pasurie të tyre, dhe ka të
drejtë t’i pengojë atë që harxhojnë
tepër. Lidhur me të Kur’ani thotë:
”Mendjelehtëve të(papjekurve) mos u
jepni pasurinë tuaj që Allahu e bëri për ju
mëkëmbje, e ata ushqeni nga ajo, veshni
dhe u thoni fjalë të mira” (En-Nisa;5).
Me këtë Ajet Kuranor, All-llahu
xh.sh. i drejtohet popullit që,
“mendjelehtëve (të papjekurve) të
mos ua jepni pasurinë tuaj ...” edhe
pse pasuria është pronë e tyre, sepse,
në realitet pasuria e çdo personi është

pasuri e tërë popullit.
Islami është fe e drejtësisë dhe e

modestisë, ndërsa umeti Islam është
modest dhe myslimani është
moderativ në çdo gjë, dhe ky është
shkaku që Allahu xh.sh. ua ndalon
besimtarëve harxhimin e tepërt, por e
ndalon edhe të qenit dorështrënguar.
Allahu i Madhëruar thotë:“O bijtë e
Ademit, vishuni bukur për çdo namaz e
lutje, hani e pini e mos e teproni, pse Ai
(Allahu) nuk i do ata që e teprojnë”(El-
Araf, 31).

Teprimi, nënkupton harxhimin në
gjëra të shëmtuara dhe të
panevojshme, si p.sh. në alkool,
drogë, enë ari, enë argjendi etj., të
cilat All-llahu xh.sh. i ka ndaluar, pa
marrë parasysh se a harxhohet pak
apo shumë.

Teprimi nuk lejohet për gjërat e
panevojshme, sepse në rast nevoje

MBI
SHPENZIMIN
E PASURISË
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njeriu mund të mbetet pa asgjë.
Lidhur me ajetin “Të pyesin ty edhe se
çdo të japin. Thuaj :Tepricën”. Imam
Raziu thotë se Allahu i
Madhërishëm i mëson njerëzit si të
japin dhe i thotë Pejgamberit a.s :
“Dhe jepni çdo të afërmi të drejtën që i
takon edhe të varfërit edhe atij në
kurbet, por mos shpenzo tepër e
parrugë. (Mastrafxhinjtë) janë vëllezër
të djajve e djalli është përbuzës i madh i
Zotit të tij”(Isra, 26-27). Allahu i
Madhëruar përsëri thotë: “Dhe mos e
bën dorën tënde të lidhur për qafe(mos u
bëj koprrac) e as mos e shtrij në tërësi e
të mbetesh i qortuar duarthatë (nga
shpenzimi i tepërt)” (Isra, 29). Allahu i
Madhëruar gjithashtu thotë: “Edhe
ato që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e
as nuk janë dorështrënguar, por mbajnë
mesataren e janë të matur”(Furkan,
67).

Parimi i ligjit të hebrenjve është
ashpërsia ekstreme, i ligjit të
krishterëve shthurja ekstreme,
kurse i Muhamedit a.s është
mesatarja në çdo gjë, prandaj është
më i plotë se sistemet tjera! “Edhe ata
që kur shpenzojnë nuk e teprojnë as nuk
janë dorështrënguar, por mbajnë
mesataren e janë të matur”(El Furkan;
67).

Besimtari i sinqertë, qoftë edhe
biznesmen i suksesshëm, nuk

shpenzon kot. Sa për ilustrim, do të
përmendim sahabët Uthmani r.a
dhe Abdurahman bin Aufi r.a
ndonëse posedonin një pasuri të
madhe, megjithatë ishin të sinqertë
dhe nuk shpenzonin pas ndonjë
arsye. Madje, Uthman bin Affani r.a.
ishte edhe halife i dëshmuar.

Të udhëhequrit e mirë dhe në
mënyrë racionale me pasurinë, të
shmang nga shpenzimet e tepërta
dhe pa arsye. Për shpenzimet e
tepërta Allahu i Madhëruar thotë:
“...hani, pini e mos e teproni, pasi
Ai(Allahu) nuk i do ata që e
teprojnë”.(El-Araf, 31). Ndërsa, në
rastet kur nga dhënia nuk synohet
kënaqësia e Allahut xh.sh. Allahu i
Madhëruar thotë: ”Ata që nuk besuan
shpenzojnë pasurinë e tyre për të
penguar nga rruga e Allahut.ata do ta
shpenzojnë atë dhe ajo do të bëhet
dëshpërim i tyre, madje ata do të
mposhten.E ata që mohuan do të
përmblidhen vetëm në xhehenem”.(El-
Enfal, 36). Dhënia duhet të jetë e
seleksionuar në atë mënyrë që, secili
grup apo kategori të përfitojë sipas
pozitës dhe rëndësisë që ka. Nuk
mund të jesh i mirë për fqinjin nëse
nuk je i mirë për familjen tënde.

Në këtë mënyrë, Allahu xh.sh.
urdhëron për një jetë normale duke
e urryer e përbuzur koprracinë dhe

ndalon shpenzimet e tepërta. Duhet
ruajtur mesataren, pra, nuk bën të
jesh shumë bujar të kalosh në
rangun e atyre që e shpenzojnë
pasurinë pa kontroll, por nuk bën
as të jesh koprrac. Allahu i
Madhëruar, dhënien e tepërt e ka
krahasuar me veprimin e djallit.
Nëse djalli nuk mund të ndalojë
ndonjë vepër të mirë, bën të
kundërtën, mundohet të njollosë
veprën e mirë dhe të nxit të
shpenzosh në mënyrë normale.
Nëse djalli nuk ia arriti qëllimit që
njeriun ta bëjë koprrac, atëherë ai e
thërret në israf.

Me këtë, nuk synojmë largimin e
njeriut nga solidarizimi me të
varfrit, jetimët, skamnorët,
përkundrazi, synojmë që veprimet
humane të besimtarit të jenë të
koordinuara dhe rregulluara në
frymën Islame.

Islami është program që,
asnjëherë nuk e vë njeriun në pozitë
që t’ia rrezikojë ardhmërinë, por e
udhëzon të udhëheq mirë me
pasurinë dhe i mundëson të japë atë
që duhet dhënë, dhe atyre që e
meritojnë. Pra, i ndalon shpenzimet
e tepërta dhe pa nevojë.

Bushra Shabani
IV-b

Paralelja e vajzave-Tetovë

Mbi këtë botë përplot me
mërzi, dëshprim, të
keqe, humbje, dështim,

falimentim, depresion,
hamendje, gjykime, shpifje, xhe-
lozi e inat.

Qielli i hapur i shpresës, vullne-
tit e deshirës për realizimin e
ëndërrave të pashterrura në imagji-
natën tonë.

Çdokush duke vrapuar për të
kënaqur epshin dhe nefsin e tij, e
duke u ndeshur në bumerang me
urdhërat Hyjnore.E pse të ndodhë
kjo, duke e ditur se çdo gjë në këtë
botë është që kalon, e mbetet në të
shkuarën.

Duke e ditur se çdo çast, çdo
moment dhe çdo sekond shkojmë
më afër vdekjes, si është e mundur
të biemi ndesh me urdhërat
Hyjnore. Por, mbase nganjëherë
ikim nga Siratul-mustekim ’Rruga
e drejtë’’, e humbemi në rrugicat e
vesveseve, prapseprapë nuk e
humbim shpresën nga mëshira e të
Gjithëmëshirshmit.

Kurrë mos u dëshpro e të thuash

kam bërë aq shumë mëkate, jamë
fundosur në mëkatet e mia dhe nuk
mundem të pendohem!!

Allahu xh.sh është falës dhe e
don faljen, prandaj dije se Allahu
do t’i fal të gjitha, mjafton që ti të
pendohesh tek i Madhërishmi. Mos
vazhdo të përmbysësh vetveten
duke thënë, se unë jam nga banorët
e Xhehennemit.

Mëshira e Allahut xh.sh është e
hapur, është e gjërë dhe përfshin
gjithçka. Allahu xh.sh të don ty dhe
don të kthehesh tek Ai, e për këtë
në Kur’an thuhet:”Thuaj:O robërit e
Mij,të cilët e keni ngarkuar me
shumë gabime veten tuaj, mos e
humbni shpresën ndaj mëshirës së
Allahut, Allahu i fal të gjitha mëka-
tet, Ai është që fal shumë dhe është
mëshirues!”{Ez-Zumer,53}.

Sado që të jesh i pasur në këtë
bote dhe t’i shijosh mirësitë që
Allahu xh.sh t’i dhuroi, nuk do
mundesh të jesh i kënaqur, sepse
kjo botë është e krijuarpër të të
thyer zemrën.

Prandaj, nëse kërkoni të jeni “të

lumtur” ne dunja, jeni në vendin e
gabuar, sepse lumturia e vërtetë i
takon botës tjetër-ahiretit.

Ështe e pamundur të ndjesh
veten të pavlerë, kur je rob i
Allahut, Ai të zgjodhi ty nga
rradhët ë miliarda qenieve të tjera
njerëzore dhe të begatoi me isla-
min.

Mos u stresoni për gjërat të cilat
akoma nuk kanë ndodhur, apo për
ata të cilët kanë kaluar.

Allahu xh.sh do t’iu sprovon me
humbje të jetës, me humbje në
tregëti ose në fitim.Në Kur’an
thuhet:”Çdo shpirt do ta shijojë
vdekjen!Ne ju vëmë në provë me të
keqe dhe me të mirë dhe te Ne do të
ktheheni”{El-Enbija,35}.

Mos e humb shpresën në
mëshirën e Allahut, sepse sado që
te jetë madhësia e mëkatit tënd,
nuk mundet ta tejkalon mëshirën e
Tij. Nëse e ke Allahun, ti ke çdo gjë
që dëshiron, por nëse nuk e ke
Allahun, nuk ke ASGJË!!.

Velida Aliu III-a
Paralelja e vajzave-Tetovë

Shpresa,
çelësi i besimit
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Ç’kemi ore? Ende se ke kup-
tuar qëllimin se përse je
krijuar? Mjerë për ty, që

endesh nëpër Tokë i hutuar. A mos
vallë të mashtruan, e me fjalë të
ëmbla të arrestuan? Ç'e shohë këtë
tek ti o robi i Allahut, i kënaq epshet
e hidhëron Allahun... Si mund një
njeri që ka besim, të ndjekë shejta-
nin, e si mund një njeri që ndjekë
shejtanin të kënaq Allahun?

E sa e vështirë është kjo për ta
kuptuar, zemra të dridhet e sytë të
lotojnë, robërit e Zotit harruan qëlli-
min e ardhjes në këtë dynja , i ver-
buan sytë pas shejtanit të mallkuar
duke vrapuar. Sa adhurime i ana-
shkaluan, me arsyetime se kohën që
has më është kufizuar, çudi Atij që
të dha kohën i drejtohesh i paturpë-
ruar; sa harame i vepruan dhe Zotit
aspak s'ju frikuan; sa shpirtra i lën-
duan, sa zemra i thyen, sa kraharor i
ngushtuan, sa sy i bënë të qajnë që
prej lotëve të tyre lumenj janë for-
muar, ku mbeti vallë dashuria? Po,
po dashuria vëllazërore që tek ti
është zhdukur, të janë errësuar sytë

, synim i vetëm i yti është ligësia,
për ata që sakrifikuan gjithçka për ty
shpërblim i yti është vetëm armiqë-
sia, armiqësi djallëzore; sa njerëz i
vranë, se shpirti është shumë i
çmuar ata u shtirën se harruan, para
Atij që jep jetë të dalësh me mendje-
madhësinë se unë e mora, shumë e
trishtuar... ti që i the vetes musliman
vallë kë e merr shembull një besim-
tarë të devotshëm apo një sundim-
tar tiran? Kjo që e bën ti është e ngja-
shme me rastin e Ibrahimit a.s. dhe
sundimtarit tiran, injorant; sa njerëz
i malltretuan, sa njerëz i sulmuan, sa
njerëz i ofenduan, po ç'ma di veten
ore? sundues e të lartësuar, jo jo ti je
asgjë nga dheu i krijuar, Sunduesi i
gjithësisë të ka krijuar; sa padrejtësi
që bënë, sa heshtën duke i shikuar
ata padrejtësi, meritat t'i asgjësosh,
keqardhje mos të ndjesh, me ç'sy ore
më vonë vazhduan të shikojnë, me
ç'fytyrë ore përballë na buzëqe-
shën?; sa pas famës vrapuan, të bëj
emër në mesin e njerëzve e ligjet e
Zotit i shkelën, të ndaluarën e
lejuan, të lejuarën e ndaluan, veten

dhe familjet e tyre i shkatërruan
kurse në popull përçarje shkaktuan.

E veprimet tjera që i vepron ,
vallë ku mendon se po shkon? Ku
do të jetë stacioni i ndaljes dhe ku do
të jetë fundi? A mendon rreth amele-
ve të bëra? Si të duket vetja kujt i
ngjason? A janë njerëzore ? Dhe, ti
prapë se prapë ndjehesh krenar?
Vetveten e ke vënë në një pozitë më
të ulët se kafshët por për shkak të
mendjemadhësisë ndjehesh krenar?

O krijesë e Zotit mbaje fjalën e
amanetit që ia ke dhënë Atij të
Lartësuarit, mos e the atë, mbaje
premtimin. A shumë vështirë po të
duket? Epshi të ka kapluar.

Ndalo! Ndalo! Ndalo! Kujto
premtimin tënd, largo shejtanin dhe
harro atë se çfarë të kërkon epshi,
kënaqësitë mashtruese. Kënaqësinë
e vërtetë do ta ndjesh me zbatimin e
amanetit, qetësinë shpirtërore do ta
ndjesh vetëm në kthim tek Ai që
krijoi dashurinë, mëshirën dhe butë-
sinë.

Melek Rushiti IV-b
Paralelja e Vajzave-Shkup

Kudo që shkojmë e vijmë
shohim persona që digjen
duke vrapuar pas iluzioneve

të kësaj bote kalimtare duke grum-
bulluar pasuri, duke u përpjekur të
arrijnë në poste dhe duke kërkuar
famë e lavdërim. Megjithatë ata janë
të shqetësuar dhe të mërzitur nga
gjendja që i kaplon.

Përballë tyre gjendet grupi i cili
ka arritur të kuptojë se shpëtimi
është me shërimin e zemrës, pra e
kanë gjetur dallimin dhe e kanë
shijuar shijen e saj.

Paramendo se fatkeqi nuk e ka
ditur se është nga fatkëqijtë. Sa vra-
pues kishte që vraponin pas gjërave
të kalueshme, sa kishte nga ata që
ishin të palëvizshëm dhe mendonin
se po lëviznin! Shiko pra zemrën
tënde se nga cilat zemra është ajo
nga ndarja që i bëri Ibën Kajjimi,
Allahu e mëshiroftë.

ZEMRAT NDAHEN NË
TER LLOJE:

Zemra e parë: Zemra e zbrazët
nga imani dhe të gjitha të mirat. Kjo
zemër është e errët, e bën shejtanin e
mallkuar të pushojë nga hedhja e
dyshimeve (vesveseve) tek ajo. Këtë
lloj zemre shejtani i mallkuar e ka
shndërruar në shtëpi dhe vatan të
tij. Vepron në të ashtu siç dëshiron
ai sepse ka arritur qëllimin e tij mak-
simal në zotërimin e saj.

Zemra e dytë: Zemra e cila
ndriçon nga drita e besimit (imanit)
dhe e ka të ndriçuar dritën e saj, por
ndonjëherë errësohet nga epshet,
kënaqësitë dhe egot e saj. Pra shejta-

ni i mallkuar herë gjen vend herë jo
dhe lufta në të është e vazhdueshme.
Kjo lloj zemrash dallon. Disa zemra
në disa raste triumfojnë ndaj armikut
më tepër e disa e pësojnë më tepër
nga armiku i tyre dhe disa të tjera
herë triumfojnë e herë e pësojnë.

Zemra e tretë: Janë zemrat e mbu-
shura me besim (iman) dhe që drita
e besimit ka depërtuar në to duke
asgjësuar pengesat e epshit dhe ka
çrrënjosur të gjitha errësirat. Kjo
dritë që posedon në gjoksin e tij rre-
zaton dhe ky rrezatim djeg atë që
gjen para tij; pra nëse afrohen dyshi-
met (vesveset) afër saj, ajo i djeg ato.
Ajo është sikurse qielli i mbuluar me
yje, që nëse afrohet afër saj (qiellit)

shejtani i mallkuar, ai goditet me
shigjeta dhe e djeg atë. Qielli nuk
është më i shenjtë sesa besimtari dhe
se mbrojtja e besimtarit është më e
plotë sesa mbrojtja e qiellit nga
Allahu az-ze ve xhel. Qielli është fal-
torja e melaikeve, vendqëndrim i
shpalljes dhe në të ekziston drita e
përuljes. Kurse zemra e besimtarit
është vendqëndrim i njëshmërisë,
dashurisë, njohjes dhe besimit. Në të
gjendet drita e besimit dhe ajo meri-
ton më tepër që të ruhet nga kurthet
e armikut, të cilit, nëse i mundë-
sohet diçka nga ajo (zemra),
menjëherë ajo e merr atë.

Ruvejd Idrizi II-b
Qendër

Një
mesazh
për ty i

dashur!

Zemra jote cilës
zemër i përket?
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Nëpërmjet Kur’anit dhe
udhëzimeve të Muhamedit
s.a.v.s., feja jonë na ka

udhëzuar drejt sistemit të kohës dhe
vlerësimit të saj, në rrugën e ndërti-
mit në jetë dhe realizimit të
mëkëmbësisë së njerut, në tokë.

Allahu xh.sh. në Kur’anin famë-
lartë thotë:

”Pasha kohën!Nuk ka dyshim se
njeriu është në një humbje të sigurtë.Me
përjashtim të atyre që besuan, që bënë
vepra të mira që porositën njëri- tjetrin
t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshil-
luan njëri- tjetrin të jenë të durue-
shëm”(Suretu el-Asr).

Allahu xh.sh. betohet në kohën
që është gjëja më e çmueshme për
njeriun, nëse e shfrytëzon atë si
duhet.Është këshilluesi më i mirë
që të jep mësim se si i dobëti dhe i
ligu me angazhimin e tij në punë,
në dituri arriti të bëhet më i fortë
dhe më i lartë, ndërsa ai që ishte i
fortë dhe i lartë me përtacinë e tij u
bë më i dobët.Edhe të rinjtë, të cilët
e respektojnë jetën, duhet ta
shfrytëzojnë në mënyrë të vlefshme
kohën që kanë para vetes.Që nga
njohuritë e veta të para duhet të
mësojnë vlerën e shfrytëzimit të
kohës dhe dënimin e mos shfrytëzi-

mit të saj, sepse çdo fillim i her-
shëm jep fryt më të madh se ai i
vonshëm.

Muhamedi a.s ka thënë:”Allahu
le të mos më bekojë asnjë ditë në të
cilën nuk mësoj diçka të re”.

Në jetën tonë të kufizuar kemi
detyra, të cilat duhet t’i realizojmë
doemos, mjerë për ne nëse s’mund
të gjejmë kohën për vetë Krijuesin e
kohës?!

Njeriu i sinqertë nuk duhet të
jetë indiferent, ai e ka misionin e
vetë në tokë që nuk është thjeshtë
kryerja e këtyre detyrave në kohë
formalisht , por kryerja e tyre me
qëllim të efektit që mbajnë në vete
këto rituale që është gabim t’u themi
ritual, sepse rituali është thjesht një
lidhje me një fuqi mbinatyrore,
ndërkaq veprimet që urdhëron
Allahu xh.sh. respektin e kanë në
efektin e jashtëm që do të përmison-
te jetën e individit dhe shoqërisë,
Allahu nuk është nevojtar për adhu-
rim!

Hasan el Basriu thotë:”Çdo ditë
që vjen koha e i thotë njeriut:O njeri,
unë jam ditë e re dhe do të dëshmoj
për atë që punon sot, kur të lar-
gohem prej teje, nuk do të kthehem
më kurrë.”

Allahu nëpërmjet librit të Tij,
është betuar shumë herë për kohën,
në mënyrë që krijesat e Tij të kup-
tojnë se sa vlen përfitimi prej saj në
dobi të dijes, të jetës, shoqërisë, të
përtejmes etj.Allahu xh.sh
thotë:”Pasha natën, që me errësirën
mbulon gjithësinë!Pasha ditën, kur ajo
shfaqet!”(Lejl;1-2).

Në librin e tij “Funun” Ibn Akili
ka thënë:Gjëja më e mirë , me të
cilën kalohet koha, angazhohet nefsi
dhe afrohet me të te Allahu I
Madhëruar, është kërkimi i diturisë,
që të nxjerrë nga errësira e injo-
rancës në dritën e dijes…”.

Për këtë njeri të dijes tregohet se
kur iu afrua vdekja, gratë e shtëpisë
nisën të qanin, ndërsa ai tha :”Për
pesëdhjetë vite kam firmosur për
Allahun, tash më lini të gëzohem me
takimin e Tij.”Ndërkohë, trashëgi-
mia e tij e vetme ishin rrobat dhe
librat!.

Dhe siç kanë thënë arabët në
urtësitë e tyre:”Prej shenjave të
hidhërimit të Zotit është humbja e
kohës”.

Hafsa Asani
IV-b

Paralelja e vajzave-Tetovë

Shpërdorimi
i kohës

Shpërdorimi
i kohës

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP
GJENERATA E 29 - 2012/2016

MATURENET QENDER IVA
EMRI MBIEMRI VENDI

1. AGON MISIMI BOGOVINË
2. AJDEN JAHJA TETOV
3. AMMAR FETAI SHKUP
4. AMIR SINANI PALLATIË
5. ARDIT SADIKU MIRDITË
6. ARJAN AJRULLAI MILETINË
7. AZIZ MEMISHI SHUTO ORIZARE
8. BEHAR RAMADANI BOGOVINË
9. BESIR ABAZI SARAJ
10. BLENDI IMERI BOGOVINË
11. BLERON BRAO TATESH
12. ELEZ ALIU HASANBEG
13. GZIM SULEJMAN PALLQISHTË
14. HARBIN RUSHIT NEREZ
15. HISNI SINANI PALLATICË
16. HIXHRET BAJRAMI FORINË
17. JAKUP JAKUPI SHUTO ORIZARE
18. JUSUF AJDARI KAMNJAN
19. NASER BAJRAMI STUDENIÇAN
20. SEAD JASHARI HASANBEG
21. SELAJDIN RAMADANI KALLNIK
22. SEVDAL DZELOVSKI DEBRESHTE
23. TAXHUDIN SHABANI STUDENIÇAN
24. VENHAR ARIFI RADUSHË

MATURANTET IVB
EMRI MBIEMRI VENDI

1. ADEM ZAIM GOSTIVAR
2. ARIF ALIU ZHITOSHE
3. ARJETON MIFTARI STRUGË
4. BEJTULLA AJETI OGJANCË
5. BESMIR FETAHI BRODEC
6. BLERIM LIMANI SHUTO ORIZARE
7. BUJAR BAHTJARI SHKUP
8. DENIS RAMADANI RADUSH
9. EJUP ISENI GAZIBAB
10. ELHAM ARSLLANI STRUGË
11. EMIN ISMAILI NEREZ
12. ELMEDIN ZEQIRI JABOLLÇISHTË
13. ENSAR EMINI GOSTIVAR
14. FURKAN EMRULLA SHKUP
15. HARBIN REXHEPI OHËR
16. LAVDRIM SHABANI TETOVË
17. LLOKMAN ABDULLAI BATINCË
18. MURAT HUSEINI KËRÇOVË
19. NEHAD EMRULLAI TETOVË
20. SUAT SAITI BATINCË
21. VALMIR MURATI BRODEC
22. ABDULVAHID SINANI PALLATIC
23. IMRAN SEFERI REÇICË E MADHE
24. SULEJMAN ROÇI STRUGË

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP
PARALELJA E SHTRIRË E VAJZAVE – SHKUP

GJENERATA E 29 - 2012/2016

MATURANTET 4A
1. AJSHE OSMANI GAZIBABË
2. ALIME BAFTIJAR GAZIBABË
3. BEJZA SULEJMAN BUTEL
4. EMINE ISENI ÇAIR
5. ERSA KOVAÇI BUTEL
6. HAXHER BAJRAMI RADISHAN
7. HAFSA QAZIMI STUDENIÇAN
8. HADIXHE SELIMI BUTEL
9. IHDINA QAZIM ÇAIR
10. JUSRA KAMBER GAZIBABË
11. LEJLA OSMANI SARAJ
12. MELEK BISLIMI HARAÇINË
13. MIHANE IMER ÇAIR
14. MEDINA ZAHIRI KUMANOVË
15. NUSEJBE MAMUTI SARAJ
16. REJHANE MURATI SARAJ
17. RUMEJSA RAMADANI ÇAIR
18. SARA RAMADANI ÇAIR
19. SELMA REXHEPI ÇAIR
20. SUEDA ASLLANI ÇAIR
21. SUEDA ELMAZI GAZIBABË
22. SUELA JASHARI GAZIBABË
23. SUHADA JAKUPI SHUTO ORIZARE
24. VAHIDE DEMIRI STUDENIÇAN
25. XHENETE BAJRAMI SARAJ
26. XHUMANA OSMANI GAZIBABË
27. ZULEJHA ALIJA ÇAIR

MATURANTET 4B
1. AJSER SULIMANI STUDENIÇAN
2. AJSERE MUHAREMI SARAJ
3. BEDIHA SHABANI KUMANOVË
4. ELMEDINA IBRAHIMI HARAÇINË
5. EMSAL JUSUFI SHKUP
6. FATIME GJURECI SHKUP
7. HAFSA SULEJMAN SHKUP
8. HALIDE XHELADINI KUMANOVË
9. HAMDIJE LIMANI ÇAIR
10. HAVA MAKSUTI ÇAIR
11. ISNIJE MAKSUTI ÇAIR
12. JUSRA AMETI SHKUP
13. MEDINE JUSUFI SARAJ
14. MEJRA HOXHA TETOVË
15. MELEK RUSHITI SHKUP
16. MENAL HAMIDI SHKUP
17. MERALE JUSUFI SHKUP
18. MITEREM ASHIMI SHKUP
19. QIBRA GJURECI SHKUP
20. SEKINE ALIJI SHKUP
21. SEMIJA ASANI SHKUP

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU”
PARALELJA E SHTRIRË – TETOVË

GJENERATA E NËNTË VITI SHKOLLOR 2012-16

IV A
EMRI,EMRI I BABËS,MBIEMRI VENDLINDJA MUFTINIA

1. LINDITA QAMIL ABDILAMITI BOGOVINË TETOVË
2. AZRA XHEVAT ABDULI BOGOVINË TETOVË
3. HAJRIJE ARIF ABDURAHMANI DRENOVEC TETOVË
4. JETMIRE ABDULLAH ADILI TETOVË TETOVË
5. ELMIRA SAFET AZIZI LLËRCË TETOVË
6. HADISA MERSIM AZIZI LLËRCË TETOVË
7. DUDIJE DAUT DAUTI RECICA E VOGËL TETOVË
8. REJHANE HAFEZAT DAUTI BRODEC TETOVË
9. ZAMIRA MUSTAFA DEMIRI LLËRCË TETOVË
10. GJILFERE TAXHIDIN ELEZI DOBROSHT TETOVË
11. ELIZA GANI EMINI TETOVË TETOVË
12. ENISA SAFET IBISHI SINICAN TETOVË
13. EMINE MUHAMET ISMAILI TETOVË TETOVË
14. NERMINE MUHAMET ISMAILI TETOVË TETOVË
15. HANIFE EJUP MAZLLAMI BOGOVINË TETOVË
16. IBADET DAMI MARSELI SHEMSHOVË TETOVË
17. SONILA QENAN NUREDINI LLËRCË TETOVË
18. AJSHE SKENDER SHAHINI TETOVË TETOVË
19. XHENETA HASAN SHAQIRI LLËRCË TETOVË
20. BEHARE TEFIK SHABANI KAMJAN TETOVË
21. HILAL YMER XHAFERI TETOVË TETOVË
22. HAJRIJE MENSUR XHELADINI TETOVË TETOVË
23. SUMEJA JUSUF YILBEARI NERASHT TETOVË

IV B
1. SEMINA ABDI TETOVË TETOVË
2. AMRA ADBURAHMANI TETOVË TETOVË
3. AJTEN ADILI TETOVË TETOVË
4. SHURETE ALIJA REÇICA VOGËL TETOVË
5. HAFSA ASANI TETOVË TETOVË
6. LIRIDONA EMSHI BOGOVINË TETOVË
7. FATIME GANIJA TETOVË TETOVË
8. NESHRA HASANI ZHELIN TETOVË
9. SEVIME IDRIZI ÇELLOPEK TETOVË
10. FITORE ISMAILI BOGOVINË TETOVË
11. JUSRA KADRII STRUMNICË TETOVË
12. ARIJETA LUTFIU ÇIFLIK TETOVË
13. NEDRETA MEMEDI TETOVË TETOVË
14. ALEJNA MUARREMI TETOVW TETOVË
15. FERIDE MURATI KAMJAN TETOVË
16. MAIDA MURATI KAMJAN TETOVË
17. GJULSIME SELIMI BRODEC TETOVË
18. ENISE SKENDERI ÇELLOPEK TETOVË
19. BUSHRA SHABANI KAMJAN TETOVË
20. SUMEJA TAIRI KAMJAN TETOVË
21. SEMIJALE NEIMI SLLATINË TETOVË

NO. EMRI MBIEMRI FSHATI QYTETI
01. SENADA ASANI CEGRAN GOSTIVARE
02. ADILE BAJRAMI NEGOTINE GOSTIVARE
03. HAXHERE BAJRAMI FORINE GOSTIVARE
04. LIRIJE DAUTI SENAKOS GOSTIVARE
05. ZIRA DEMIRI DEBRESH GOSTIVARE
06. ELMEDINA EMINI KORITE GOSTIVARE
07. REXHIJE ETEMI DEBRESH GOSTIVARE
08. HABIBE ZENDELI FORINE GOSTIVARE
09. ATIJA FEJZOSKA PRILEP
10. BESARTA IMERI NEGOTINE GOSTIVARE
11. JETMIRE JAKUPI DEBRESH GOSTIVARE
12 ZEJNEP MURATI DIBER
13. MJAFTIME REXHEPI DEBRESH GOSTIVARE
14. SUADA SEJFULI CEGRAN GOSTIVARE
15. RUVEJDA SELIMI DEBRESH GOSTIVARE
16. MUHAMEDIJE ZENDELIFORINE GOSTIVARE
17. MUBINE ADEMI GRADEC GOSTIVARE
18. SELMA ADEMI GRADEC GOSTIVARE

19. BELKISA AMETI GRADEC GOSTIVARE
20. MIMOZA ASANI OHER
21. SAMRA HASANI VRAPCISHT GOSTIVARE
22. SUMEJA BAJRAMI GRADEC GOSTIVARE
23. VERDA BAJRAMI GRADEC GOSTIVARE
24. MIRJETA BILALLI KERCOVE
25. FUNDA EMINI GOSTIVARE
26. AJNUR FEJZULLAI VRAPCISHT GOSTIVARE
27. RUFIJE FETAI BALINDOLL GOSTIVARE
28. FERIZAT HAMITI NEGOTINE GOSTIVARE
29. SHPENZIJE HAMITI GRADEC GOSTIVARE
30. LEJLA NUREDINI FORINE GOSTIVARE
31. MEVLANE OSMANI TURCAN I VOGEL GOSTIVARE
32. ADISA REXHEPI GOSTIVAR
33 UMEIMA RUSHANI GRADEC GOSTIVARE
34. MERAL SALIJI VRAPCISHT GOSTIVARE
35. MERSADE XHELILI GOSTIVAR
36. VAFIRE XHEMAILI GOSTIVAR

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP
PARALELJA E SHTRIRË E VAJZAVE – GOSTIVAR

GJENERATA E V-të 2012/2016





49

IK
R
E

SFIDA RINORE

“Ditën e Gjykimit robi
nuk do të hedhë
asnjë hap, gjersa të

mos pyetet për katër gjëra: ku e
ka harxhuar jetën, si e ka jetuar
rininë, prej nga e ka fituar dhe
në se e ka shpenzuar pasurinë,
dhe diturinë ç’ka bërë me të”
(Bejhekiu dhe të tjerët nga
Muadh ibn Xhebeli r.a)

Periudha e rinisë është më e
rëndësishmja, por edhe më e rre-
zikshmja. Madje, ajo është etapë e
gjallërisë dhe prodhimit, periudhë

e vrullit, vendosmërisë dhe aktivi-
tetit. Ajo është periudha e fuqisë, e
cila buron në mes dy dobësive:
dobësisë së fëmijërisë dhe dobësisë
së pleqërisë.

Nga kjo mund të vërehet rëndë-
sia e kësaj etape dhe orientimit të
drejtë të popullit në të, prandaj kuj-
desi për të është detyrë jona, në
mënyrë që ajo të mos shkatërrohet
dhe të degjenerohet. Rinia është
vërtet pasuria më e çmueshme.
Njeriu është pasuria më e madhe,
ndërsa rinia është segmenti më i

rëndësishëm i kësaj pasurie njerëzo-
re. Prandaj, nëse dëshiron ta njohë-
sh ardhmërinë e një populli, atëherë
shiko gjendjen e rinisë së tij. Ç’bën
rinia e tij? Cilat janë qëllimet jetëso-
re të tyre? Si sillen, për se men-
dojnë, për se ëndërrojnë, ç’ndodh
në ndenjjet dhe tubimet e tyre?

ROLI I RINISË

A ka gjë më esenciale për mysli-
manin se të interesohet për rolin e
rinisë sonë dhe njohjen e rëndësisë

Gjendja
e Rinisë Tonë

SHMI “MedreSeja ISa Beu” – SHkup
paralelja e SHtrIrë e djeMve – SHtIp

Gjenerata e vIII-të 2012/2016

1.Озџан алиОв СелО-али КОч РадОвиш
2.агим аРифОв гРад-РадОвиш
3.Сеадин Билали СелО-ТРеБишТе ОпшТина мавРОвО-РОСТуше
4.зеќиР демиРОСКи ОпшТина-плаСница-КичевО
5.феРКи демиРОвСКи гРад-шТип
6.мухамед деСТанОв гРад-БеРОвО
7.Сеадин ЈаКупи СелО-СКудРиње ОпшТина мавРОвО-РОСТуше
8.хаСан ЈОнузи ОпшТина-чаиР СКОпЈе
9.аБдил муСлиОСКи СелО-цвеТОвО СКОпЈе
10.елмин Рамичевич СелО-лажани пРилеп
11.СиЈам СаидОСКи СелО-мОгОРче деБаР
12.БеКиР уСеинОв гРад-валандОвО
13.идРиз уСеинОв гРад-валандОвО
14.СемиР шемОСКи СелО-СКудРиње ОпшТина мавРОвО-РОСТуше
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së kësaj etape, për të cilën Allahu
do t’i pyesë njerëzit posaçërisht
Ditën e Gjykimit. Pejgamberi a.s.
thotë: “Ditën e Gjykimit robi nuk
do të hedhë asnjë hap, gjersa të
mos pyetet për katër gjëra: ku e ka
harxhuar jetën, si e ka jetuar
rininë, prej nga e ka fituar dhe në
se e ka shpenzuar pasurinë, dhe
diturinë ç’ka bërë me të”
(Bejhekiu dhe të tjerët nga Muadh
in Xhebeli r.a).

Atëherë çdo njeri le të përgatisë
përgjigje për këto pyetje. Ka të rinj
që rininë e kanë kaluar në bindje
ndaj Allahut xh.sh., sepse Allahu
ua ka mundësuar të jetojnë në
ambient të mirë, dhe nuk e kanë
njohur rrugën e devijimit, as kanë
bërë mëkate të mëdha, e as i kanë
anashkaluar farzet, në këtë mënyrë
janë rritur në bindje ndaj Allahut
xh.sh., dhe janë bërë nga shtatë per-
sonat, të cilët Allahu xh.sh. do t’i
vendosë nën hijen (mbrojtjen) e Tij,
kur hije tjetër përveç asaj të Tij nuk
do të ketë. Po kjo nuk do të thotë se
atij që në kohën e rinisë së vet është
zhytur në mëkate, ka rënë në zgrip
dhe kështu ka devijuar, i janë mbyl-
lur dyert, sepse dyert e pendimit
janë të hapura gjithnjë, ndërsa nga
njerëzit më të dashur të Allahut
xh.sh. është i riu që pendohet.
Periudha e rinisë është një aspekt i
rëndësishëm për të cilin duhet të
interesohemi të gjithë, kjo është
përgjegjësia jonë kolektive. Ajo
është përgjegjësia e vet të riut nëse
është në moshën e pjekurisë, i
mençur, sepse Allahu xh.sh. ka
thënë: “Secili njeri është peng i
veprës së vet”. (El Muddeththir,
38).

PËRGJEGJËSIA FAMIL-
JARE NDAJ TË RINJVE

Gjithashtu, ajo është përgjegjësi
familjare, do të thotë përgjegjësi e
babait dhe nënës. Përgjegjësia e
tyre shtrihet deri në moshën e

pjekurisë së fëmijëve të tyre dhe
pas pjekurisë së tyre. Është e domo-
sdoshme të mbikëqyren dhe të
orientohen fëmijët. Të mos ia lëmë
që preokupim kryesor i babait të
jetë sigurimi i jetesës për fëmijët e
vet.

Siç nuk duhet të jetë preokupim
sigurimi i veshmbathjes së bukur,
automobilit të shtrenjtë ose i mbu-
shjes së kuletës së tyre me para – sa
të duan. Nuk duhet të preokupohe-
mi me përmbushjen e të gjitha këty-
re të mirave, ngase disa prej
prindërve (baballarëve) nuk dinë
dhe as që brengosen për asgjë për
bijtë dhe bijat e tyre. Disa nuk i
pyesin bijtë e tyre ku shkojnë, ku i
shpenzojnë paratë, ku rrinë, cilët
janë shokët e tyre, falen apo jo, i
kanë kryer obligimet shkollore apo
jo, këtë apo atë ...? Detyrë e prindit
është të kujdeset për fëmijët e vet
dhe t’i kontrollojë ata, sepse është
kujdestar i tyre. Nuk mjafton vetëm
t’u sigurosh ushqim, e më pastaj të
mos interesohesh për asgjë për
kryerjen e obligimeve të Islamit. Të
mos ju kënaqin diplomat e bijve
tuaj me sukseset dhe punët e larta
shtetërore, e gjatë kësaj të shkojë
rrugës së Xhehennemit, e, sa vend i
tmerrshëm që është ai?! A dëshiron
që fëmija yt të digjet në zjarr? Jo,
atëherë ruaje prej tij: “Ruajeni veten
dhe familjen tuaj nga zjarri”. (Et-
Tahrim, 6).

Sigurimi i jetesës nuk duhet të
jetë synim i vetëm, sepse kjo mund
të jetë rrezik. Dhënia e parave
fëmijëve bëhet rreziku dhe dëmi
më i madh për ta, pasi ata mund t’i
keqpërdorin paratë.

SFIDAT E TË RINJVE

Është me rëndësi që zbrazëtia e
kohës së rinisë dhe shpirtit të tyre
të mbushet dhe të stoliset me vepra
të mira dhe aktivitete të ndryshme,
si: aktivitete sportive, kulturore,
relaksuese, fetare, të cilat do t’i

lidhnin për ideale të mëdha, për
shkak të të cilave dhe për të cilat do
të jetojnë. Pjesën më të madhe të
rinisë e hasim në kotësi. Rinisë i
mungon familja me të cilën do ta
përmbushte këtë boshllëk. Rinia
jonë ndien boshllëk në punë dhe në
ditët e pushimit.

Çështje kryesore e shumë asocia-
cioneve, organizatave joqeveritare
dhe institucioneve është rinia dhe
problemet e saj me alkoolin, narko-
tikët dhe veset e tjera, pa i llogari-
tur ata që konsumojnë duhanin dhe
belatë e tjera. Bëhet fjalë për stati-
stika dhe numra të mëdhenj të rini-
së, e në veçanti në fokus është rinia
e këtij vendi. Tek ne ka parregullsi
dhe delikuencë, e kush është
përgjegjës për dështimin e kësaj
rinie - brenga e vetme e së cilës
është dëgjimi i këngëve dhe imitimi
i aktorëve dhe muzikantëve të
huaj? Duke u stolisur me lloj-lloj
unazash e zinxhirësh ari, ata nuk
bëjnë dallim mes hallallit dhe hara-
mit, as nuk i dinë detyrat e tyre,
duke i shkaktuar dëm vetvetes,
familjes dhe popullit të vet. Ç’dobi
ka nga një rini e tillë? A mund të
ketë dobi prej saj ashtu siç ka qenë
i dobishëm Usama ibn Zejdi r.a., i
cili në moshën 18 vjeç i ka prirë
ushtrisë myslimane, në të cilën
gjendeshin disa shokë të
Pejgamberit a.s. që ishin të
moshuar? A mund

ta bëjë rinia jonë atë që ka bërë
Muhammed El-Fatihu, i cili çliroi
Konstantinopojën (Stambollin e
sotëm) dhe e rrëzoi shtetin romak-
bizantin në vitin 1453, dheishte në
moshën 23 vjeç. Ata ishin të rinj që
në vete mbartnin ambiciet e të
moshuarve. Prioritete të rinisë së
dikurshme ishin që të zgjoheshin
dhe të jetonin, të ndërtonin dhe të
flijoheshin për hir të Islamit, përde-
risa rinia jonë është në humbje!

Ruvejd Idirzi II-B
Qendër

Zinaja është një temë e gjërë, por
shkurtimisht do të përmendim
se zinaja është veprim i cili sipas

sheriatit islam konsiderohet atak mbi
nderin dhe moralin, jo vetëm tek indivi-
di por edhe te shoqëria.Praktikimi i
kësaj vepre të shëmtuar është si pasojë e
devalvimit të moralit njerëzor, i cili
rezulton me pasoja të mëdha si të indi-
vidi, familja dhe shoqëria.

Allahu xh.sh. në një ajet Kur’anor
thotë:

“Dhe mos iu afroni imoralite-
tit(zinasë), sepse vërtet ajo është vepër e
shëmtuar dhe është rrugë shumë e
keqe”.(Isra;32).

Nga ky ajet nënkuptojmë se
Allahu në mënyrë të prerë e ndalon
jo vetëm aktin përfundimtar të pro-
stitucionit, por ndalon edhe të gjitha
veprimet dhe metodat të cilat i para-
prinë dhe shpiejnë kah kjo anomali
shoqërore, andaj zinaja nga aspekti
fetar konsiderohet se është veprim i
ndaluar (haram) dhe rënditet në
mesin e mëkateve të mëdha për të
cilin do të ketë dënim të rëndë në
botën tjetër.Pejgamberi a.s në një
hadith thotë:”Nuk ka mëkat pas

shirkut që i bëhet Allahut më të
madh se sa hedhja e spermës së
mashkullit te femra që nuk i lejohet
atij”.

Në hadithin e transmetuar nga
Ebu Hurejrja se Pejgamberi a.s ka
thënë :”Ai i cili bën zina ose pinë
alkool, Allahu xh.sh. ja zhvesh atij
imanin(besimin) ashtu si njeriu kur e
zhvesh këmishën e tij nga koka”.

Pra, zinanë e konsiderojmë vepër
penale dhe patjetër t’i nënshtrohet
sanksionit të përcaktuar (Hadd), e
kjo nënkupton se ata që kryejnë këtë
veprim të pamoralshëm patjetër në
këtë botë të dënohen për veprën e
bërë. Siç llogaritet e shenjtë pasuria e
muslimanit ashtu llogaritet e shenjtë
edhe nderi i tij dhe shkelja e këtyre të
shenjtave është nga mëkatet e
mëdha.

DËNIMET E ZINASË

Pasi që prostitucioni si fenomen
është duke ndodhur shumë shpesh
padyshim se edhe shkaqet apo moti-
vet e tij janë bërë të shumta.Më pas
do japim një pasqyrë të shkurtër

rreth dëmeve dhe pasojave të këtij
fenomeni:

1).Prostitucioni njeriut ia bashkon
të gjitha veçoritë e së keqes, feja e
paktë, humbja e devotshmërisë,
humbja e burrërisë etj.

2).Humbja e turpit ndërsa si
zëvendësim njeriut ia vesh armin e
paturpësisë.

3).Errësim i zemrës dhe zhdukja e
dritës së saj/tij.

4).Prostitucioni ka dëme të rënda
shëndetësore madje disave u shkak-
ton sëmundje si SIDA.

PENDIMI NDAJ KËTIJ
MËKATI (ZINASË)

Pasi që pamë se sa mëkati i madh
është zinaja, pamë gjurmët dhe
pasojat e saj shkatërruese qofshin për
njeriun si individ apo shoqërinë
është mirë që të pendohet personi
nga ky mëkat dhe mjafton që të pen-
dohet tek Allahu dhe ta pastrojë
veten.

Shurete Alia
IV-b

Paralelja e vajzave-Tetovë

NDALIMI
NGA ZINAJA



53

SFIDA RINORE

52

SFIDA RINORE

Tetor/октомври/ Ekim • 2016

IK
R
E

IK
R
E

Nga karakteristika pozitive
të Islamit, e që kishte për
qëllim t'ua lehtësojë jetën

njerëzve, është fakt se çdo haram e
ka zëvendësuar me diçka të mirë
këtë e qartëson Ibni Kajjimi: Ua nda-
loi kërkimin e fatit nga shigjetat dhe
ua zëvendësoi duanë e Istihares. Ua
ndaloi kamatën por ua lejoi tregtinë.
Ua ndaloi bixhozin por zëvendësoi
me gara të dobishme në fe. Islami
lejon lojën e rekreimin mirëpo nda-
lon çdo gjë prej tyre që kombinohet
me bixhoz, gjegjësisht me gjëra ku
lojtari fiton ose humb. Pejgamberi
alejhi selam thotë: "Kush i thotë
shokut të vetë hajde të luajmë
bixhoz, duhet të japë Sadaka."
Muslimanit nuk i lejohet që

nëpërmjet bixhozit të dëfrehet, të
zbavitet dhe ta kalojë kohën e lirë.
Atij gjithashtu nuk i lejohet që
nëpërmjet bixhozit të fitojë. Urtësia
e madhe dhe qëllimet e madhëruara
qëndrojnë pas ndalimit Islam të
bixhozit:

1. Islami dëshiron që muslimani
të fitojë nëpërmjet ligjeve të Zotit,
kurse bixhozi është larg saj.

2. Në islam pasuria e muslimanit
është e shenjtë ajo mund të merret
vetëm në mënyrë të ligjshme.

3. Në raste të këtilla lind armiqësi
dhe urrejtje. Allahu xh.sh. shumë
mirë na këshillon në Kur'anin famë-
lartë duke e cilësuar kumarin si djal-
lëzor: "Shejtani nuk dëshiron tjetër,
përveç se nëpërmjet verës dhe

bixhozit të hedh armiqësi mes jush,
t’ju pengojë nga të përmendurit
Zotit dhe t'ju largojë nga namazi.
Pra, a po i jepni fund (alkoolit e
bixhozit)?" ( Maide: 91 )

4. Humbësin e nxit që të luaj ende
kështu që në këtë mënyrë harxhon
edhe më shumë.

5. Nëpërmjet bixhozit humbë
koha e mundi, njerëzit shndërrohen
në përtac, marrin prej jetës e nuk
japin, harxhojnë e nuk prodhojnë.
Bixhozi gjithmonë e largon lojtarin
nga obligimet e tij ndaj Zotit ndaj
vetës, ndaj familjes dhe ndaj popul-
lit. Ndodhë që adhuruesi i tavolinës
së gjelbër të shes fenë, nderin e vata-
nin. Sa të sinqerta e të madhëruara
janë fjalët e Kur'anit kur alkoolin

dhe bixhozin i cilëson identik, ngase
dëmet e tyre e kaplojnë individin,
familjen, vatanin dhe moralin.
Allahu xh.sh. thotë: O ju që besuat,
s'ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt
dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë
vepra të ndyta nga shejtani. Pra, lar-
gohuni prej tyre që të jeni të shpë-
tuar (Maide: 90). Gjithashtu, edhe
lotaria është një prej formave të
bixhozit, dhe për këtë shkak ndaj saj
nuk duhet të ketë plogështi e lejim
në emër të asociacioneve humanita-
re, dhe qëllimeve njerëzore. Ata që e
lejojnë lotarinë me këtë pretekst, u
ngjajnë atyre që tubojnë kontribute
vullnetarë për qëllime të tilla
nëpërmjet vallëzimit të ndaluar dhe
artit të ndaluar.

Humbja e kohës pasojë e lojërave

të fatit: Koha është një prej begative
më të çmueshme dhe më të mëdha
që Allahu xh. sh. ia fali njeriut.
Rëndësia e kohës shihet edhe në fak-
tin se Allahu xh. sh. është betuar në
kohën në Kur'anin famëlartë ku
thotë: Suretu 'Asr Me emrin e All-
llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Pasha kohën! 2. Nuk ka dyshim
njeriu është në një humbje të sigurt.
3. Me përjashtim të atyre që besuan,
që bënë vepra të mira, që porositën
njëri-tjetrin të përmbahen të vërtetës
dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë
të durueshëm.

Po ashtu edhe i dërguari i Allahut
Muhammedi alejhi selam në disa
hadithe ka treguar për rëndësinë e
kohës dhe të moshë së re të njeriut
në veçanti, sepse kjo moshë është
mosha e vitalitetit dhe fuqisë.
Pejgamberi alejhi selam thotë: "Dy
begati i neglizhojnë shumë njerëz:
shëndetin dhe kohën e lirë." Po
ashtu në një hadith tjetër transme-
tohet se ka thënë: "Nuk do të lëvizë
këmba e asnjë robi Ditën e Kiametit,
derisa të pyetet për katër çështje: Për
jetën se si e kaloi. Për rininë se si e
shfrytëzoi. Për pasurinë se nga e
fitoi dhe ku e harxhoi. Për diturinë
se si punoi me të." Pra koha ka vlerë
dhe rëndësi të madhe për njeriun,
sepse Allahu xh. sh. nuk ka krijuar
për kot, nuk na e dha moshën e rini-
së krejt vitalitet dhe aftësi e fuqi për
të bërë çudira që ta harxhojmë pa
mos pasur asnjë dobi, dhe pa mos
lënë asnjë gjurmë në jetën e njeriut
dhe në shoqëri. Nuk ka dyshim se
një nga problemet evidente të rinisë
islame në veçanti, është moskujdesi
ndaj kohës dhe shfrytëzimi i saj.
Disa të rinj, kohën e humbin duke
qëndruar pa gjumë deri në orët e
vona të mbrëmjes për shkak
mbrëmjeve gazmore, zbavitjeve,
lojërave të bixhozit, bisedave të
pahijshme etj. Një mendimtarë
bashkëkohorë islam prof. Mustafa
Tahhan ja se si e këshillon rininë:
"Brezi i ri Islam i cili tenton mbi vete

të marrë synimin e reformës dhe
ndryshimin rrënjësor të ummetit
islam në drejtim të së mirës, domo-
sdo duhet pasur kujdes ndaj çështjes
së kohës në veprimin dhe aktivitetin
e tij. A thua do të mund të arrij suk-
ses në rast se në mesin e tyre janë më
shumë prej tyre të cilët çështjen e
kohës e kanë lënë pas dore? Apo
prej atyre të cilët nuk e lejojnë
hapjen e kësaj teme?" I riu/e reja
myslimane, së pari duhet të ketë
parasysh se Allahu xh.sh. është
betuar në kohën, që do të thotë se
koha ka vlerë të madhe, për atë
duhet të ketë kujdes dhe të men-
dohet mirë që mos e kalojë kot dhe
mos e humb në gjëra të parëndësish-
me, siç janë lojërat e fatit. Bixhozi
është ndër veprat më të dëmshme
dhe shumë të rrezikshme të cilin
Islami rreptësisht e ndalon.

Bixhozi do të thotë çdo lojë në të
cilën pjesëmarrësit luajnë me pare
apo me ndonjë pasuri tjetër, në të
cilën patjetër dikush duhet të fitojë e
dikush të humbë. Bixhozi është
njëra nga zullumet më të mëdha dhe
padrejtësi më e madhe. Ngrënia e
pasurisë së huaj në këtë mënyrë
është një e vepër shumë e shëmtuar
e cila është e gjykuar për shkatër-
rim. Allahu xh. sh. thotë: "Dhe mos
e hani pasurinë e njëri- tjetrit në
mënyrë të palejuar, e as mos u para-
qitni me të (me ryshfet) te gjykatësit
për të grabitur në mënyrë të
padrejtë një pjesë të pasurisë së
njerëzve, kur ju e dini (se pa të drejtë
po e hani atë)." ( Bekare: 188 )
Nëpërmjet bixhozit ai që fiton i bën
zullum padrejtësi atij që humbë, e
hanë pasurin e tij në mënyrë të
padrejtë. Bixhozi sipas islamit është
një vepër shumë e urryer dhe
rreptësisht e ndaluar haram dhe
sipas mësimeve islame numërohet
ndër gjynahet më të mëdha, sepse të
gjithë pjesëmarrësit në lojë mun-
dohen të fitojnë në dëm të tjetrit.

Furkan Dernjani III-a
Qendër

LOJËRAT E FATIT
SFIDË E RINISË
SË SODIT
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JETA
Ti që po thua se nuk ke asgjë
Ti që thua nuk dua të jetoj më
Nga e merr atë të drejtë vallë
Duhet të jesh falenderues që je i gjallë.

Ashtu siç është hajr jetën shfrytëzoje
nuk ke koh për pikëllim jetën jetoje .
Nëse rrinë në një vend do mërzitesh pa dyshym
fillo meru me diçka që të ndjesh gëzim.

Mos e përbuzë dhuratën që ta dha Zoti
Buzëqesh e mos të mundë loti
jeta duhet të çmohet , kënaqu me të
Dhe mos thuaj : ahh më!

Besarta Zihrabi I-a
Paralelja e vajzave-Tetovë

Në çdo ditë, ditë e njëjtë .
Shumë kufoma trupa pa jetë,
Muslimanët për çdo ditë.
Armiku po i vret,

Deri kur të durojmë,
Armiku t’na sulmojë?
Çdo musliman që e vrasin,
Sikur Qaben t’na rrënojnë.

Zgjohuni o muslimanë!-
Se Islami po sulmohet
Nga kafirat e pashpirt,
Që mbi ne nuk kanë mëshirë.

Dhe durimi ka kufi,
Kur t’na mbështesin në mur.
Edhe ne jemi njerëz,
Edhe ne mundemi t’luftojmë.

Por më shumë duam paqë,
Por armiku nuk pranon.
Kërkojnë luftë o vëllazër
E assesi s’pranojnë paqë.

Agan Shabani
III A

Qendër

Letër plot peshë e
shkruar me gjak
Një copë e vogël letre

Sot më erdhi në dorë
Po të shkruan zemra
Ty moj nënë e gjorë
E di nuk ka laps
Po kam gjak plot
Po e përdor si ngjyrë
Sa të mos shkoj kot
Po si je moj loke?
A je mirë me halle?
A ka shqipe gjalle atje në ato male?
A ka ujë që rrjedh?
E fjalë që zë vend?
A ka kush na kujton?
Apo na harruan për jetë?
Ky gjak po tepron nënë
E letra po mbaron
Do e lëshoj nën mëshirë të erës
Ndoshta do fryj era e letra të fluturoj
Në duar tua nën të përfundoj
E sa për gjakun e tepërt
Mos baj dert oj nënë
Nuk po tepron
Sepse burgu është I gjërë
Çdo pëllëmbë murri nënë
E kemi larë në gjak
Por nuk mjafton
Përsëri ju duket pak
Le të mos flas nënë
Së zemra të coptohet
Lutu për ne
Se lutja yte pranohet
E në ato caste shpirti më forcohet
E dhimbja po letohet
Nënëëëëë… zëri le të më buças
Më degjo edhe një herë
E nëse kurrë sytë nuk ti shoh
Gjaku im është me ty
Me këtë letër më kujto.

Larita Rexhepi
III A

Paralelja e vajzave-Tetovë

JETA
Jeta...

jeta në dynja
dhurata e shtrenjte
qe Allahu na e dha

Ne jemi ata
qe Allahu ka caktuar
të jetojmë në këtë dynja
para një bote ndjenjash të nënshtruar

E tillë është dynjaja
ne te here qesh me gëzim
here gjendesh ne vështirësi
e qan me dëshpërim

I lumturi ne dynja
është ai qe Zotin e gëzon
se çelësi i lumturisë
ne bindje ndaj Tij qëndron

Se jeta e kësaj bote
është loje dhe mashtrim
te vërtit ne shume lugina
e harron se je ne udhëtim

Vargu i ndodhive
qe ndërthuret pambarim
do te mbushi ditët tona
e do te ngelet thjesht kujtim

Një pulitje sysh
e çdo kujtim zhduket
çasti tretet
e vetëm realiteti i jetës mbetet

Lavdëruar qofte Ai
qe na beri te ndiejmë e të përjetojmë
lumturinë e dashurisë
e dhimbjen e ndarjes nga te dashurit
e zemrës sonë

Kështu ne e kuptojmë
mirësinë e jetës sonë
por duhet te dimë si te jetojmë
pasi një dite tek Krijuesi do te shkojmë

Ne këtë dynja
veç një here do te jetojmë
por njëherë është mjaftueshëm
nëse siç duhet veprojmë!

Ardit Ibraimi III-b
Qendër

NË ÇDO DITË, DITË E NJËJT
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LEXO O NJERI
Lexo o njeri e mos rri kot!
Prej librave kënaqësi fiton.
Ki kujdes, lexo ngadal,
se uji i shpejtë turbull shkon.
Lexo me vullnet të plot!
Libri është thesar njëmend.
Lexo, por jo lexim t’kotë!
Çka t’lexojsh, mbaje në mend.
Lexo e i varfër mos rri!
Me dituri kush pasurohet ,
Ka shumë çmime e fitime,
Për të mirë çdokush i afrohet.
Lexo o njeri!
Në libra zemra freski gjen.
Mos lexo për sy e faqe,
Që të thojnë të tjeret se shumë vlen!
Lexo o njeri!
Pa lexim ditët mos t’ju kalojnë.
Lexo libra, ushqeje shpirtin,
Për të mirë ato këshillojnë.
Lexo me mendje që dhurat t’u dha.
Të tregon rrugën me nder.
Çka s’të duket se nuk është qartë,
Lexoje dy e me shumë herë
Lexo por lexo me mend!
Me kujdes e shpirt gjithëherë.
Nëse nuk kupton në ndojnë gjë
Ndale dhe pyet ndonjë të ditur dhe me vlerë.

Agim Ajdari III-b
Qendër

Muhammedi a.s
Jetim ti linde,
dhe i tillë u rrite
edukove njerëz
Megjithëse shkrim nuk dite.

Kur arrite të dyzetat,
dihet mirë se çfarë ndodhi
Allahu i Madhëruar
pejgamber ty të zgjodhi.

Të ofruan ty pushtet
por këtë e refuzove,
të premtuan pasuri
përsëri ti se pranove.

Më pas shumë u torturove,
nga vendlindja u largove
por edhe atje ku shkove,
Thirrjen në fe se harrove.

Në Medine u vendose,
një xhami atje ndërtove
thirre njerëzit në besim
dhe kurrë u dorëzove.

Bëre njerëzit që të njohin
Allahun e Madhëruar
i bëre ata që të kuptonin
qëllimin pse janë krijuar.

I tregove mbarë botës
se një i bardhë dhe një i zi
nuk kanë asnjë ndryshim
përveç se në devotashmëri!

Sabrije Shabani III-a
Paralelja e Vajzave-Shkup

O ti qe e deshiron Xhenetin..!
valle.. per te a po punon
ditet e jetes ne dunja
valle.. si po i shpenzon?

Kalojne ditet me shpejtesi
jeta jote po shkurtohet
çdo dite e njejta histori
pritet nje dite qe te pendohet..

Valle.. mendon ti o njeri
se ke kohe per tu penduar
kush te ka dhene garanci
qe je kaq i siguruar?

Ditet e jetes
shpejt kalojne
e koha ne dunja
mbaron

Ti Xhenetin e kerkon
valle per te a po punon?

Xheneti fitohet me veshtiresi
jo ne dunja duke u argetuar
se qejfi e rehatia behen ne shtepi
jo pergjate rruges i hutuar

Kjo dunja eshte kalimtare
nje dite prej saj ke per tu larguar
tek Allahu do te kthehesh
i gezuar ose i pikelluar

Ti e zgjedh sesi vepron
ne kete dunja qe shpejt kalon
ditet e jetes tende
e kohen sesi e shpenzon

Duhet pune dhe durim
e jo te kalosh kohen pa menduar
por sekondat e jetes t'i shpenzosh
Allahun duke adhuruar

Ti Xhenetin e deshiron
valle per te a po punon?

Valle.. ku eshte perpjekja jote
per te kerkuar dituri?
qe te permbushesh obligimet
qe ti ka dhene Krijuesi

Valle.. ku eshte namazi i nates?
qe eshte zakon i te devotshmeve
po agjerimi i dites?
dhikri i shumte pergjate gjith dites?

Ti thua se Xhenetin e deshiron
por me veprat e tua çfare tregon?

Pendohu per kohen e kaluar
ktheju Allahut te Lartesuar
veten tende permiresoje
e lidhjen me Allahun forcoje

Te eshte dhene Nje Jete
Nje Mundesi..
sesi e shpenzon
kete e zgjedh ti..

Nese ne Xhenet
do i lumtur te shkosh
mos harro se per te
duhet te punosh...!

Rijad Kalisi
III B, Qendër

O ti qe e deshiron Xhenetin..!
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"Vay Halimize"
Kur'ân-ı Kerim'ler tozlanıyorsa raflarda,
Seccadeler kalıyorsa dolaplarda,
Bir de çocuklar koşmuyorsa cami avlularında,
Vay hâlimize..

Oruç tutulmuyorsa ramazan aylarında,
Kalkılmıyorsa sabah namazlarında,
Bir de Müslümanlıktan utanılmıyorsa bu durumlarda
Vay hâlimize..

Amcalar oturuyorlarsa kahvelerde,
Babalar oyunuyorlarsa kumarhanelerde,
Bir de anneler dedikodu yapıyorlarsa bir araya geldiklerinde,
Vay hâlimize..

Kızlar makyajla çıkıyorlarsa caddelere,
Erkekler özeniyorlarsa diskoya gitmelere,
Bir de bunlar normal geliyorsa ailelere,
Vay hâlimize..

Gidiliyormuş gibi görünüp gidilmiyorsa
Hz. Muhammed(s.a.v)'in yolunda,
Emredilen değil özenilen yapılıyorsa islamda,
Birde desinler diye yaşanılıyorsa müslümanlıkta,
Vay hâlimize..

Nazlı Şaban III-A

VDEKJA
O njerëz një ditë vdekja do t'na vjen,
në këtë botë të rejshme kalimtar jemi.
Kjo botë ikën dhe shkon , kujdes për
gabimet që i bën.

Obligimet e Zotit nuk i zbatove,bile
bile edhe i injorove.
E këndej thua zemrën e kam të mirë edhe
pse s'falem e s'agjëroj.

Por vdekja që e kemi më afër se
damarin tonë të qafës, do të vij,do të vij
e kurr s'të haron.

Atëherë do të thuash, t'lutem Zot të kthehem prapa
dhe çdo porosi do ta zbatoj.
Por atëherë çdo gjë merr fund, dhe kthim prapa
në dynja nuk ka.

Fal namaz bën ibadet , filloni të kujtoni
për ahiret, se kjo dunja askujt s'ka me i mbet.
Para All-llahut do të dalim ,llogari do të japim.
Atje s'ka miqësi por vetëm drejtësi.

XHEZMIE ASLLANI
I-A

Paralelja e vajzave- Tetovë

Adhurimi është nënshtrim
dhe përulje me nderim e
respekt ndaj Allahut. Në

periudhën e injorancës njerëzit i
adhuronin idhujt që i kishin ndër-
tuar vetë. Adhurimi i këtyre qenieve
të pavlera e të pafuqishme, jo vetëm
që i mbante njerëzit larg nga mendi-
mi dhe ndjenja e gjykimit në Ditën e
Kijametit, por idhujtaria u hapte
rrugën padrejtësive të shumta në
mesin e shoqërisë. Mosbesimi në
botën e amshueshme buronte nga
mungesa e besimit në një Zot që
mund të krijonte një botë tjetër.

Mungesa e një besimi të tillë i bën
ata të jetonin një jetë të papërgjegj-
shme. Por, ardhja dhe përhapja e
Islamit ua ndaloi adhurimin e kotë.
Kështu, Islami, së pari hodhi theme-
let teorike, pra, besimin në Krijuesin
e vetëm, për të kaluar më vonë në
planin praktik. Kur’ani e ftoi njeriun
të mendonte thellë mbi krijimin,
sepse kështu do ta njihte shumë më
lehtë Krijuesin e vërtetë. Kur njeriu
arrin ta njohë Krijuesin mbi gjithë-
sinë dhe kur shikon se çdo gjë është
krijuar në mënyrë të përsosur, fillon
të ushqejë dashuri për Allahun
xh.sh.

Falënderimi që shprehim ndaj
Allahut Fuqiplotë për të gjitha mirë-
sitë e pafundme, është në natyr-
shmërinë e njeriut. Dashuria e pash-
prehur në praktikë ndaj All-llahut as
që mund të pretendohet si e vërtetë,
sepse falënderimi ndaj All-llahut
xh.sh. është shprehje e dashurisë në
praktikë, që në fenë islame njihet si
ibadet. Ibadeti nuk kufizohet në

kohë, është i vlefshëm deri në
vdekje.

“Dhe adhuroje Zotin tënd deri sa të
vijë vdekja”(El-hixhr;99)

Ky Ajet Kur’anor dëshmon se
ibadeti (adhurimi) ndaj All-llahut
xh.sh. duhet të vazhdojë deri në
vdekje, sepse mirësitë dhe begatitë e
Allahut xh.sh. ndaj njeriut vazh-
dojnë deri në vdekje. Nga kjo, bëhet
e qartë se qëllim kryesor i krijimit të
njeriut pas imanit është adhurimi
(ibadeti). Ibadeti, nënkupton zbati-
min e urdhrave të Allahut xh.sh.
dhe heqje dorë nga gjërat e ndalua-
ra. Ibadeti duhet bërë sipas direkti-
vave kur’anore, por mënyrën e reali-
zimit mund ta mësojmë vetëm prej
Pejgamberit a.s. Kryerja e adhurime-
ve sipas mënyrës së Pejgamberit a.s
është obligim për të gjithë besim-
tarët.

Bindja e plotë në rrugën dhe
veprën e Muhamedit a.s. lidhet ngu-

shtë me dashurinë ndaj Allahut
xh.xh. Kështu na urdhëron edhe
Kur’ani: ”Thuaju o (Muhammed):
”Nëse ju e doni Allahun, atëherë më
ndiqni mua, që Ai t’ju dojë dhe t’ju falë
gjynahet!Allahu është Falës I madh dhe
Mëshirëplotë”(Ali Imran, 31).

Nëpërmjet adhurimit, njeriu
arrin të kuptojë dobësinë dhe pafu-
qinë e tij në këtë botë dhe nevojën e
domosdoshme për Allahun. Sa herë
që bëjmë ibadet, kujtojmë Allahun
xh.sh., sepse me ibadet forcojmë
besimin në All-llahun Fuqiplotë, në
Pejgamberët, Melekët, në Ditën e
Gjykimit dhe në caktimin e Allahut
xh.sh.

Ky duhet të jetë njeriu që kërkon
Kur’ani, me besim, me adhurim
ndaj All-llahut dhe me moral të
fuqishëm.

Alejna Muaremi
IV-B

Paralelja e vajzave-Tetovë

ADHURIMI NDAJ
ALLAHUT xh.sh.
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Të flasësh për personalitetin e
Ebu Bekrit r.a nuk gjen dot fjalë
që ta përshkruash një persona-

litet të tillë.
Ashtu siç te çdo njeri që mbizotë-

rojnë dëshirat për t’i arritur qëllimet
synimet e tij, pra të fiton xhennetin,
kjo ndodhte edhe me Ebu Bekrin.
Asnjëherë nuk kënaqej me diçka që
ishte e pakët por çdo herë luftonte të
arrinte të shumtën. Ai nuk kërkonte
vetëm Xhennetin, por kërkonte
gradën më të lartë në xhennet, pra
Xhennetul Firdeusin.

Ebu Bekri ishte shoqërues i
Muhamedit a.s në çdo moment,
andaj një ditë Pejgamberi a.s u fliste
muslimanëve në lidhje më xhennetin
duke u thënë: ”Secili prej jush do të
thërritet Ditën e Kiametit nga njëra
prej dyerve të xhennetit. Kush është
falur shumë do të thërritet nga dera
e namazit dhe do të hyjë në xhennet
nga kjo derë. Kush ka agjëruar
shumë do të thërritet nga dera e
agjërimit. Kush ka luftuar shumë, do
të thërritet nga dera e xhihadit. Kush
ka dhënë pasuri shumë, do të ftohet
në xhennet nga dera e sadaka-
së…”Ebu Bekri duke i dëgjuar të
gjitha këto që i përmendi Pejgamberi
a.s tha :”O i Dërguari i Allahut!A
është e mundur, që dikush të ftohet
për të hyrë në xhennet, nga të gjitha

dyert?Pejgamberi a.s buzëqeshi dhe
i tha:”Po, o Ebu Bekër dhe unë shp-
resoj që ti të jesh nga këta njerëz.”

Edhe vetë faktet pohojnë se ai ka
qenë zemërbutë dhe tepër i dashur.
Të flasësh mbi dashurinë që ndiente
Ebu Bekri për Pejgamberin a.s është
e pamjaftueshme të shkruhet në rre-
shta. Mbi dashurinë e Ebu Bekrit për
Pejgamberin a.s flet edhe emigrimi
për në Medine dhe ditët e qëndrimit
në shpellën Theur.

Shpesh herë mendojmë rreth
njerëzve të dalluar dhe mundohemi
të vërejmë fshehtësitë pse vallë këta
persona janë të atillë, dhe çfarë pose-
dojnë ata?

Ose më shkurt thënë vallë, cili
është çelësi i personalitetit të Ebu
Bekrit ?Cili prej nesh, ka një çelës të
personalitetit.

Nëse arrin të marrësh këtë çelës ,
ke mundësi të analizosh personalite-
tin e secilit njeri. Çelësi i personalite-
tit është njëlloj si çelësi i shtëpisë.
Shtëpia është e mbrojtur me sistemet
e alarmit, në atë çast që ti siguron
çelësin e saj, arrin të shohësh edhe të
kontrollosh gjithçka brenda saj..

Le të përsërisim përsëri pyetjen:
Cili ishte çelësi që na mundëson ta
njohim personalitetin e Ebu Bekrit?
Përgjigjja është se cilësia kryesore
edhe çelësi për zbulimin e personali-

tetit të Ebu Bekrit, ishte dashuria e
pamasë që kishte për të drejtën.
Nëse e gjente të drejtën, ai pranonte
të sakrifikojë jetën dhe gjithçka për
të. Ditën që vdiq Pejgamberi a.s të
gjithë u tronditën dhe u lëkundën,
përveç Ebu Bekrit.Ai kishte viziton
të qartë për të ardhmen pasi beson-
te në të drejtën dhe të vërtetën. Ishte
e vërteta ajo që komandonte dhe
kontrollonte sjelljet e Ebu Bekrit.
Nëse Muhamedi a.s është simbol i së
vërtetës, Ebu Bekri është ai që vazh-
doi rrugën e tij.

Vetë historia tregon se njerëzit
gjatë jetës së tyre janë munduar të
kontribuojnë për Islam. Dikush për
dashurinë që kishte ndaj Islamit
dhuronte gjysmën e asaj që posedon
dikush dhuronte tërë atë që pose-
don, sepse te këta persona dëshira
për të ndihmuar nevojtarët ishte e
lindur. I tillë është rasti i Omerit r.a
dhe Ebu Bekrit r.a Omeri r.a dha gjy-
smën e pasurisë, kurse Ebu Bekri
dha tërë pasurinë që posedonte. Ky
gjest i këtyre dy personave të dalluar
në të njëjtën kohë për ne është një
shembull i qëlluar, të cilën duhet
pasur parasysh dhe të jetë mësim
për ne si musliman.

Halime Zurapi
IV-A

Paralelja e vajzave-Tetovë

Djalli e mashtron njeriun dhe e
orienton për të bërë mëkat,
sepse ai është armik i njeriut.

Edhe njerëzit me besim të fortë
gabojnë nga shkaku i joshjeve të shej-
tanit, të gjithë mund të gabojnë përveç
atyre që i mbron Allahu.

Çdo mëkat që bëhet le gjurmë në
zemër , si një pikë e zezë. Nëse robi
i largohet mëkatit që ka bërë i drej-
tohet Allahut dhe kërkon falje nga
Ai, zemra e tij e arrin përsëri pastër-
tinë e mëparshme. Por nëse nuk
vepron kështu dhe vazhdon të bën
mëkate, pikat e zeza në zemër i
shtohen.

Mëkatet e vogla- njerëzit në
përgjithësi nuk u japin rëndësi
mëkateve të vogla dhe nuk e
shikojnë si problematike kryerjen e
tyre. Ky konceptim bëhet shkak që
të shtohen mëkatet.

Shërbëtori i Pejgamberit a.s , Enes
bin Malik shpreh me keqardhje se
në vitet pasi ndërroi jetë i Dërguari
s.a.v.s njerëzit filluan të neglizhohe-

shin në këtë çështje dhe i shikonin si
të thjeshta e të pa rëndësishme
veprat që në kohën e të Dërguarit
tonë llogariteshin si mëkate të
mëdha.

Është e patjetërsueshme te lar-
gohemi prej mëkateve se i Dërguari
i Allahut s.a.v.s e këshilloi bashkë-
shorten e tij të dashur Hz. Aishen që
të largohej nga mëkatet që njerëzit i
nënçmonin dhe i kujtoi asaj se ka
engjëj të cilat i shikojnë dhe i regji-
strojnë mëkatet e vogla. Ai lajmëroi
se mëkatet që duken të vogla, e
gëzojnë shumë shejtanin e mallkuar.

Ja , për këtë arsye Allahu xh.sh i
urren mëkatet edhe dëshiron që t'ua
kthejmë shpinën atyre, dëshiron që
t'i kthehemi Atij duke u penduar me
gjithë zemër dhe duke ndjerë
keqardhje, Ai pret që t'i përgjërohe-
mi ashtu që të na falë, dhe thotë se
vetëm atëherë mund të na i falë
veprat tona të këqija, sepse vetëm
Allahu është Ai që i pranon pendi-
met e robërve, që ua fal të këqijat

dhe i cili e di çdo gjë që veprojmë.
Meqë e vërteta është kjo, atëherë

nuk duhet të vonohemi për t'u pen-
duar, ashtu që t'i kthehemi e t'i dorë-
zohemi Allahut para se të vijë
vdekja.

Por shumë njerëz vazhdojnë të
bëjnë vepra të këqija deri në çastin e
vdekjes, dhe kur vjen vdekja
kërkojnë të falen duke thënë "Tani
po pendohem",por Allahu xh.sh
kurrë nuk i pranon pendimet e atyre
që veprojnë kështu.

Pejgamberi ynë i nderuar edhe
pse ishte shembull ai pendohej duke
kërkuar falje nga Allahu nganjëherë
(shtatëdhjetë herë në ditë) dhe
nganjëherë (njëqind herë në ditë),
madje nganjëherë edhe në vendin
ku ishte ulur i përgjërohej Allahut
duke thënë njëqind herë: " O Zoti
im! Më fal mua dhe më prano pen-
dimin tim! Me të vërtetë Ti je
Mëshirues që i pranon pendimet"

Sevnure Aliu III-a
Paralelja e Vajzave-Shkup

Njëri nga të
përgëzuarit
me xhennet

Pendimi



63

IK
R
E

ETIKA ISLAME

62

IK
R
E

Tetor/октомври/ Ekim • 2016

ISLAM

Adhurimi në Islam keqkup-
tohet nga shumë njerëz,
duke përfshirë edhe disa

muslimanë.Zakonisht adhurimi
konsiderohet si kryerje rituale siç
janë: namazi, bamirësia,haxhi etj.Ky
kuptim I kufizuar I adhurimit para-
qet vetëm një pjesë të domethënies
së adhurimit në Islam.Për këtë arsye
përkufizimi tradicional I adhurimit
në Islam është përkufizim I gjerë që
përfshinë pothuajse çdo gjë në akti-
vitetin e individit.Ky definicion
përafërsisht definohet kësh-
tu:”Adhurimi është shprehje që
përfshinë çdo gjë që e kënaq
Allahun xh.sh nga fjalët dhe vepri-
met e jashtme dhe të brendshme të
njeriut”.Me fjalë të tjera adhurimi
është çdo gjë që thotë a bën individi
për Allahun xh.sh.Kjo natyrisht
përfshinë ritet, besimet, aktivitetet
shoqërore dhe kontributet personale
për mirëqenien e të tjerëve.

Koncepti I adhurimit në Islam
është concept I gjerë, që përfshinë
gjitha aktivitetet positive të indivi-
dit.Kjo natyrisht është në pajtim me

natyrën e gjithmbarshme të Islamit
si mënyrë e jetës.Islami duke qenë
mënyrë e jetës nga besimtari musli-
man kërkon që të rregullojë jetën e
tij sipas mësimeve të tij(Islamit) në
çdo pikëpamje.

Adhurimi në Islam e ushtron
individin në atë mënyrë që ai ta dojë
më shumë Krijuesin e vet dhe me
anë të kësaj të fitojë vullnet dhe
entuziazëm të paepur, për t’I fshirë
gjitha të këqijat dhe brengat nga
shoqëria njerëzore dhe ta bëjë emrin
e Allahut xh.sh. dominant në botë.

Çdo vepër e mirë si :fshirja e
lotëve të një personi në halle, lehtë-
simi I një brenge, mjekimi I një
plage, ushqimi I një të urituri, perk-
rahja e një të persekutuarit, inkuraji-
mi I një zemërthyeri, shlyerja e
borxhit të një të mbyturi në borxhe,
orientimi I një të humburi, arsimimi
I një të paarsimuari, pastrami I një
rruge, ndihma që I ofron një nevoj-
tari etj.Të gjitha konsiderohen adhu-
rime me të cilat afrohesh te Allahu
xh.sh., me kusht që nijeti të bëhet
për Allahun xh.sh.

Shumë akte të ngjashme me ato
që cekëm më lartë Islami I konside-
ron adhurime që bëhen për Allahun
xh.sh., pjesë e besimit dhe shkaktarë
të fitimit të kënaqësisë e sevapit nga
ana e Allahut xh.sh.

Nuk është vetëm namazi, agjëri-
mi dhe lutjet ato që të shënohen si
adhurim gjatë ditës dhe nëpërmjet
të cilave garanton sevapin. Brenda
një dite ti si besimtar musli-
man,mund ta mbushësh peshoren e
veprave të mira me shumë akte dhe
vepra të mira, të cilat kanë peshën
dhe vlerën e vet tek Allahu I
Lartësuar.Kjo edhe nëse ty të duken
vepra të vogla dhe të parëndësish-
me.Tani ti mund të shohësh qartësi-
sht adhurimin nga një perspektivë
krejtësisht të re.Sapo të fillosh të
njohësh konceptin e adhurimit ndaj
Allahut xh.sh., adhurimi do të të
bëhet një dëshirë e madhe që nuk do
të mund t’I rezistosh.

Bushra Shabani
IV-B

Paralelja e vajzave-Tetovë

“Masën mbusheni kur të
matni (me enë) dhe
peshoni më peshojë të

drejtë (precize).Kjo është më e dobishme dhe
ka përfundim më të mirë”.(Isra;35).

Çdo sjellje që muslimani ndër-
merr duhet të jetë e shoqëruar me
drejtësi në zemër, fjalë dhe vepër. Një
shoqëri e shëndoshë e ngritur në
bazë të drejstësisë dhe sinqeritetit
vërehet edhe në tregti edhe shit-
blerje. Blerësi gëzon të drejtën që të
marrë mallin e blerë të plotë dhe të
shëndoshë dhe nuk është e drejtë nga
ana e shitësit, nëse ai mallin e shitur
nuk ja jep të plotë blerësit ose i jep
më pak se duhet. Një veprim i tillë

shkakton hidhërimin e Allahut xh.sh.
ku në Kur’anin Famëlartë thuhet :

“Të mjerët ata që masin e
peshojnë.Ata që kur matin prej njerëz-
ve, për vete e plotësojnë.E kur u matin
të tjerëve ose u peshojnë, u lënë
mangu”.(Mutafiffin;1-3).

Tregtari duhet të tregohet i sin-
qertë në mallin që shet.Ai duhet të
thotë të vërtetën në lidhje me mallin
të mirat dhe të metat e tij. Tregtari
duhet të thotë të vërtetën edhe në
lidhje me çmimin e mallit, si në
rastin kur i njëjti mall në treg është
lirë, mirëpo ai e shet atë më shtrenjtë
duke shfrytëzuar rastin që blerësi
nuk di gjë në lidhje me çmimin.

Nëse çmimi i mallit ka qenë më i
shtrenjtë dhe tashmë ai është ulur,
atëherë tregtari duhet t’ia thotë këtë
gjë blerësit. Ka raste kur të huajt
hyjnë në dyqan për të blerë një mall,
tregtari e ngre çmimin duke shfrytë-
zuar rastin se ata janë të huaj. Edhe
në këtë rast, tregtari duhet të jetë i
sinqertë dhe duhet ta shesë mallin
më çmimin real.

Allahu I Lartësuar është Ai I Cili
ka vendosur për robërit e Tij rregul-
la dhe norma të caktuara. Nëse
njerëzit i respektojnë dhe i binden
këtyre rregullave fitojnë nga të
mirat materiale të kësaj bote dhe në
Ditën e Gjykimit ata do të fitojnë

Vetëdija e adhurimit
ndaj Allahut xh.sh

DREJTËSIA NË MATJE
GJATË SHITBLERJES
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1.E DREJTA E JETIMËVE

Feja Islame ka vlerësuar, njohur
dhe ruajtur të drejtën e të dobtëve ,
fukarave, të vejave, jetimëve.Sa mrë
do të ndikonte përkujdesi ynë për ta
e sidomos për jetimin, ai ka më
shumë nevojë për përkujdesje dhe
mbikqyrje dhe nëse dikush nuk e
edukon gjersa është fëmijë, ai do të
rritet me tipare të ulta morali.

Islami ka urdhëruar që jetimi të
respektohet e assesi të mos shqetë-
sohet.Allahu xh.sh. në Kur’an thotë:

“Pra mos e përul jetimin”(Ed-
duha;9).

Në Kur’an , paralel me urdhërin
për besim në Allahun dhe bamirë-
sinë për prindër, ka ardhur edhe
urdhëri për përkujdesjen e jeti-
mit.Allahu xh.sh. thotë:

“Adhurojeni Allahun e mos i shoqëro-
ni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj
prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve
, ndaj të varfërve, ndaj fqiut të afërt, ndaj
fqiut të largët, ndaj shokut pranë vetes,
ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robër-
ve.Allahu nuk e do atë që është kryelartë
dhe atë që lëvdohet” (En-Nisa;36).

Pejgamberi a.s ka përmendur
shumë hadithe rreth çështjes së jeti-
mit, ku urdhëron dhe këshillon për
bamirësi ndaj jetimit, poashtu garan-
ton shpërblime për këtë
gjë.Pejgamberi a.s ka thënë: ”Unë dhe
kujdestari (I mirë)i jetimit do të jemi së
bashku në xhenet kështu, duke bërë me
shenjë më gishtin tregues dhe atë të
mesëm dhe duke i ndarë pak.”
(Buhariu).

Në hadithe tjera përmenden gjëra
të mrekullueshme për atë që përkuj-
deset për jetimin dhe kërcënime për
atë që nuk përkujdeset për të.

Prej të parëve që do të hyj në
Xhenet do të jenë ata që përkujdesen
për jetimët. Thotë Pejgamberi a.s:
”Unë do të jem i pari që hap derën e
Xhenetit kur ja një grua nxiton: Çfarë
ke dhe kush je ti?- e pyes.

Thotë: Unë jam grua që kam ruaj-
tur disa fëmijë që më patën mbetur
jetimë.

Ibën Abasi rrëfen se Pejgamberi
a.s ka thënë :”Ai që përkujdeset për
një jetim prej mesit të muslimanëve
dhe e afron te ushqimi dhe pija e tij,
Allahu gjithsesi do të shpjerrë në

Xhenet, nëse nuk vepron ndonjë
mëkat, i cili nuk falet “.

I Dërguari i Allahut xh.sh. ka
thënë: ”Ai që përkujdeset për tre jetim,
është si ai që falet tërë natën, agjëron
ditën, agon dhe shkon duke e treguar
shpatën në rrugë të Allahut.Unë dhe ai
do të jemi vëllezër në Xhenet kështu,
duke bërë ne gishtin tregues dhe të
mesëm dhe duke i ndarë pak”.

Pejgamberi a,s ka cilësuar si mëkat
mospërkujdesjen për jetimët e ka
thënë:

“O Allah! Unë e cilësoj si të keqe
dhe mëkat shkeljen apo anashkali-
min e të drejtës së dy të dobtëve: jeti-
mit dhe gruas.

Transmetohet nga Pejgamberi a.s
se ka thënë: ”Largohuni nga shtatë
mëkatet e mëdha. Të pranishmit
thanë: Cilët janë ato? Ka thënë:
”Shirku, magjia, vrasja e njeriut me
pa të drejtë, ngrënia e kamatës, ngrë-
nia e pasurisë së jetimit, ikja nga vija
froni i luftës dhe shpifja për gratë e
ndershme”.

Jusra Kadrii
IV-B

Paralelja e vajzave-Tetovë

E drejta e të afërmve,
jetimëve, të ngratëve

dhe udhëtarëve
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Xhenetin, i cili iu është premtuar
atyre që respektojnë rregullat dhe
normat e vendosura nga Allahu
xh.sh.Vendosja e këtyre rregullave
dhe normave kanë si qëllim forci-
min e besimit, edukimin dhe përso-
sjen e moralit të muslimanit.Ashtu
sikurse Allahu ka vendosur rregulla
dhe norma në çështjet e adhurimit,
ashtu Ai ka vendosur regulla dhe
norma në aktet e shitblerjeve të
ndryshme.Muslimani e ka për
detyrë që t’i respektojë dhe tu bin-
det këtyre rregullave.

Secili prej shitësit dhe blerësit
duhet të jenë të sinqertë në nijetin e
tyre, sepse Pejgamberi a.s ka thënë
:”Me të vërtetë veprat janë sipas qël-
limit.”

Si shitësi ashtu edhe blerësi duhet
të kenë si qëllim që ajo ç’ka përfi-
tojnë nga shitblerja të jetë hallall e
fituar me djersë e jo me haram. Kur
e kanë pyetur Pejgamberin a.s se cili
është fitimi më I mirë, ai është
përgjigjur:”Ajo që njeriu fiton nga
djersa e vet dhe çdo shitblerje e
bekuar.”

E në një hadith tjetër Pejgamberi
a.s thotë:”Askush nuk ka ngrënë
ushqim më të mirë se ajo që ka
punuar me dorën e tij.Me të vërtetë,
Pejgamberi i Allahut, Daudi ush-
qehej nga puna e dorës së tij”.

Tregohet se Islami në Indonezi
është përhapur nëpërmjet tregtarë-
ve muslimanë të cilët me moralin e
tyre bënë që Indonezia të kthehet në
vendin më të madh me popullsi
muslimane. Padyshim që këta treg-
tarë ishin të pajisur me moralet e
Islamit, cilësitë dhe vlerat e tyre
mbështeteshin tek fjalët e Allahut në
Kur’an dhe në hadithet e
Pejgamberit a.s.

Cilësia e parë e tyre ishte se kur
shisnin mallin thonin të vërtetën,
sepse e kishin dëgjuar fjalën e
Pejgamberit a.s:”Tregtari i sinqertë
dhe besnik është bashkë me
Pejgamberet, të sinqertë dhe dësh-
morët.”Poashtu kishin dëgjuar

fjalën e Pejgamberit a.s:”Në qoftë se
të dy palët kanë thënë të vërtetën
dhe kanë përshkruar të metat dhe
cilësitë e (mallit) atëherë ata do të
bekohen në shitblerjen e bërë mes
tyre “.

Ata e dinin se tregtari i cili e shet
një mall nuk duhet të betohet rrej-
shëm, sepse e kanë dëgjuar fjalën e
Pejgamberit a.s i cili thotë:”Në Ditën
e Gjykimit, Allahu nuk ka për t’iu
folur, nuk ka për t’i parë dhe as ka
për t’i pastruar tre (lloje) njerëz. Ata
do të kenë dënim të dhembshëm.
Ata janë : ai që i ka rrobat e gjata
(poshtë nyjës së këmbës), ai që
betohet rrejshëm kur e shet mallin
dhe ai që jep lëmoshë e krenohet
ndaj atij që ia ka dhënë atë”.

Ata e dinin se tregtari i cili e shet
mallin nuk duhet të mashtrojë. Ata
kishin dëgjuar se kur Pejgamberi a.s
kishte parë një tregtar që shiste ush-
qim të lagur që të ishte më i rëndë
në peshë, Pejgamberi a.s tha :”Ai i
cili mashtron nuk është prej nesh”.

Ata e dinin se monopolizimi i
mallit është i dëmshëm dhe nuk i l;
hapësirë tregtarëve të tjerë që të
fitojnë nga tregtia. Ata e kishin
dëgjuar fjalën e Pejgamberit a.s
:”Nuk e monopolizon mallin vetëm
se ai që është gabimtar (mëkatar)”.

Ata e kishin dëgjuar fjalën e
Allahut në Kur’an:”Mjerë për ata
që hanë në peshë (dhe matje)që kur
masin për veten, e marrin masën e
plotë, ndërsa, kur u masin të tjerëve
me litër ose me kandar, ua pakë-
sojnë. Ata nuk mendojnë se ata do të
ringjallen në një Ditë të madhe,
Ditën, kur të gjithë njerëzit do të
dalin para Zotit te botëve”.

Ata e dinin shumë mirë se Allahu
e ka lejuar tregtinë dhe e ka ndaluar
kamatën duke u bazuar në ajetin
Kur’anor: ”Ata që marrin fajde do të
ringjallen në( Ditën e Gjykimit) si ai
që djalli e ka çmendur me prekjen e
vet sepse ata thonë se tregtia është
njëlloj si kamata. Por, Allahu e ka
lejuar tregtinë kurse kamatën e ka

ndaluar. Ai të cilit i vjen këshilla nga
Zoti i tij dhe i shmanget kamatës, le
të mbajë atë që tashmë e ka fituar
dhe fati i tij është në duart e Allahut.
Ndërsa ata që i kthehen kamatës
sërish, do të jenë banorë të zjarrit, ku
do të qëndrojnë përgjithmonë.”

Ibn Is’haku tregon: Hatixhja,
vajza e Huvejlidit ka qenë tregtare e
njohur dhe e ndershme. Ajo i punë-
sonte tregtarët të cilët punonin me
pasurinë e saj dhe ishte e rregullt me
pagesat.

Kur Hatixhja dëgjoi për
Pejgamberin a.s se është i sinqertë, i
besueshëm dhe me sjellje fisnike,
dërgoi që ta thërrasin. Kur
Pejgamberi a.s erdhi tek ajo, ajo i
ofroi që të kujdeset për tregtinë e saj
në Sham, se për këtë do ta shpër-
blente më mirë se të tjerët që kanë
qenë përpara tij.

Gjithashtu me të, ajo dërgoi
shërbyesin e saj Mejserin.
Pejgamberi a.s e pranoi këtë ofertë
dhe menjëherë niset me Mejserin
dhe karvanin për në Sham.

Kur Pejgamberi a.s u kthye në
Mekë, Hatixhja befasohet shumë me
suksesin e arritur në tregti. Mejseri i
tregon për bujarinë dhe besnikërinë
e Resulullahut a.s dhe i thotë se kjo
ka qenë një ndër shkaqet e fitimit të
madh. Për çdo mall që Pejgamberi
a.s. tregohej i sinqertë duke e për-
shkruar mallin me detaje dhe po
ashtu edhe të metat e tij (nëse malli
kishte të meta). Duke parë sinqerite-
tin, besnikërinë dhe aftësinë e
Pejgamberit a.s për tregti, Hatixhja i
propozoi atij për martesë dhe ata u
martuan .

Pra, sipas Kur’anit besnikëria në
shitblerje dhe drejtësia në matje janë
vepra me të cilat besimtarët do të
shpërblehen dhe në të njëjtën kohë
janë cilësi që sjellin mirësi dhe besim
në shoqëri si për shitësin ashtu edhe
për blerësin.

Semina Abdi
IV-B

Paralelja e vajzave-Tetovë
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Ç’po ndodh me këtë botë që
na rrethon, nga çdo anë na
ofron modele të ndryshme.

Jemi njerëz të krijuar prej një pike të
ujit ose më mirë të themi prej një
asgjëje. Ne në këtë botë kemi ardhur
që të bëjmë përgatitje sa më shumë
për botën tjetër siç thuhet nga
populli, "çka do të mbjellim këtu, do
të korrim atje," kjo botë është si një
bahçe e gjelbër mahnitëse që mahnit
shumicën e njerëzve. Epshet e kësaj
bote janë ëndrra nga të cilat shtohet
gjumi i neglizhencës.

Nëse ndalemi dhe vështrojmë
rrugën e lumturisë së kësaj bote në
skaj të së cilës gjenden aventurat
sentimentale, menjëherë shijojmë
ëmbëlsinë e saj të rrejshme, mirëpo
kur na tërheq syrin reflektimi i
dritës që ndriçon hapësirën e paku-

fizuar e që është dashuria ndaj All-
llahut xh.sh., ndjejmë mangësinë e
asaj shpirtërores.

O njeri ! Mos lejo që zemra jote të
vdesë nga frika, gjërat e ngurta të të
mallëngjejnë dhe t’i dorëzohesh
plogështisë. Kjo dynja është një urë
në detin e shkatërrimit, prandaj
mësoje notin me kohe, sepse nuk ka
asnjë garanci për zbulimin e gjurmë-
ve e as se s’do të na godasë ndonjë
furtunë shkatërruese. Sa më shume
të kesh kujdes prej saj, aq më i sigurt
je dhe sa më tepër ta shikosh i
dëshpëruar më shumë lumturohe-
sh. Meqë e dimë qartë se njeriu është
krijesë e vetme mes qindra mijëra
gjallesave tjera që posedon fuqinë e
të menduarit, duhet të përpiqemi
duke kërkuar dituri , ashtu si bleta
që thith nektar nga një lule në tje-

trën. Dituria është ajo që na bën
dritë kur ne gjendemi në mes të
errësirës. All-llahu xh.sh. në Kur'an
thotë:"O Njeri ! All-llahu është që
krijoi tërë gjithësinë dhe ty si një
pjesë të saj, Ai që çdo gjë që gjendet
në natyrë ta ka nënshtruar dhe ta ka
vënë në shërbimin tënd."

Njeriu si krijesë e vogël në mes
trupave të mëdha , me jetë të
shkurtër dhe të kufizuar që vazhdi-
misht e ndjekin epshi dhe lakmia,
pranoi barrën më të rendë mbi supet
e tij, “amanetin”, por megjithatë All-
llahu na dërgoi shembuj konkret për
njerëzinë, pejgamberët a.s.. All-
llahu xh.sh., në Kuran thotë: "Ju
kishit shembullin më të lartë në të
dërguarin e All-llahut, për atë që
shpreson në shpërblimin e All-
llahut dhe në botën tjetër, dhe e për-

mend All-llahun shumë.”
Ekzistenca e njeriut nuk është e
kotë, duhet të zbatojmë detyrën dhe
misionin tonë, duke shijuar
jetëgjatësinë që është pasuria më e
çmuar për ne, mos të harrojmë edhe
pjesën e caktuar të kësaj bote për ta
fituar lumturinë e botës tjetër.

Njeriu është qenie dualiste që
posedon dy natyra, atë materiale
dhe shpirtërore. Ushqimi i asaj
shpirtërores është feja, faktor i
pamohueshëm për burimin e mirë-
sisë, paqes, dashurisë etj.

Shpirti është ai i cili e dërgon tru-
pin të bëjë vepra, qofshin ato të
mira apo të këqija ! Të arrijmë që
cilësitë tona të jenë butësia, drejtë-
sia, sinqeriteti, guximi etj., që na
shpijnë në rrugë të drejtë dhe na
shmangin nga rruga e devijuar.
Muhammedi a.s ka thënë: "Atë që
do te jetë i kujdesshëm, i ndjeshëm

dhe i butë All-llahu do ta rruaj nga
zjarri." Ata që do të na shoqërojnë
gjatë jetës në varr dhe në ahiret janë
veprat tona, andaj të mundohemi të
punojmë vepra që do të na bëhen
ndihmesë e që në botën tjetër të jenë
mbresëlënëse për të gjithë të prani-
shmit !

All-llahu të gjithëve na krijoi me
një qellim të caktuar e ai është të
jetojmë sikur nuk do të vdesim
kurrë, kjo botë në krahasim me
Xhennetin është Xhehenem, kjo
botë në krahasim me Xhehenemin
është Xhennet, po sikur të bëjmë
krahasimin e Xhennetit dhe
Xhehenemit! Vallë kush na del më i
bukur?! Kuptohet është Xhenneti ai
që ngjall flakë e dashuri në shpirtin
mëkatar të çdo robi ! Jemi robër të
All-llahut, duhet ta jetojmë këtë jetë
vetëm për hir të Tij. Allahu në
Kur'an thotë: "Thuaj namazi im,
kurbani im, jeta dhe vdekja ime, të
gjitha janë për All-llahun, Zotin e
botëve." Namazi është dritë që
plotëson hapësirën në mes tokës
dhe qiellit.

Duhet të punojmë, të shohim, të
dallojmë të mirën nga e keqj, pse të
mos bëhemi nga ata që thonë sikur
lotët të më shndërroheshin në gjak
unë nuk do ta lë fenë e All-llahut,
pse të mos bëhemi nga ata që e
flijojnë jetën për hir të All-llahu, pse
janë sëmurë këto zemra?!

All-llahu xh.sh në Kur'an ka
thënë: "Nëse robi im më afrohet një
pëllëmbë Unë i afrohem një kut,
nëse robi im më afrohet një kut Unë
i afrohem një pash, nëse ai më
afrohet duke ecur Unë i afrohem me
vrap." Sikur të mendojmë se secili
sekondë është i fundit për ne,
atëherë do të vepronim vepra të
bukura, po All-llahu në brendësinë
e jetës së njeriut i vuri sprovat që të
shohë se a mundë njeriu te pranojë
atë që vjen nga ana e Tij. Sprovimet
nuk u shtojnë gjë tjetër besimtareve,
vetëm se imanin dhe dorëzimin All-
llahut. Kur dëgjoj të rrahurat e

zemrës time, tingujt e zemrës më
pyesin për kë jetoj, për të tjerët a për
diç a dikë tjetër ! Pastaj fillon truri të
mendojë për kë realisht i kryej të
gjitha këto vepra dhe e jetoj këtë
jetë, mos vallë për vete?! E më vjen
sikur dikush më përgjigjet e më
thotë pjesa më e madhe është për ty,
këtu përfshihet Ahireti, kurse pjesa
tjetër në këtë botë është për prindë-
rit, për fenë, për kombin.

Kush nuk do të dëshironte që në
ditën e Kijametit të jemi të shpëtuar,
të mos turpërohemi para Allahut,
andaj duke filluar nga vetja, duke e
praktikuar vetë unë dhe ti t’ua
përcjellim si këshillë të tjerëve, të
mos e hedhin veten në zjarr me
duart e veta. Ta bëjmë të kundërtën,
të shpëtojmë veten duke punuar në
këtë botë që në botën tjetër të jemi
në rehati e në afërsi të të dashurit
tonë Muhammedit a.s., që të kemi
mundësinë të shohim dritën e
bukur të Allahut, askush nuk do
dëshironte të mos shihte Allahun
po Atë do mund ta shohin vetëm të
drejtit e të devotshmit, me një fjalë
ata që urdhrat e Tij i kanë çuar në
vend. Të themi, namazi është pjesë
e jetës time, kënga e zemrës time.

Në fund shpresoj të gjithë ta
dimë vlerën e kësaj feje, të këtij dini
dhe t’i mësojmë normat që na janë
dhënë, të jemi sa më të sinqerte e sa
më të drejtë në veprat tona, këtu të
mbjellim që në të përhershmen të
korrim. Njeriu ka katër jetë dhe
secila është më e gjatë se tjetra, e
para në bark të nënës e cila është e
shkurtër, e dyta në këtë botë, e treta
në varr dhe e katërta në botën e
amshueshme. Pra, fillohet prej nga
më e shkurta deri te e përhershmja,
e pra parashtroi një pyetje vetes, pse
të mos punoj unë për të përhersh-
men , çka më pengon mua? Puno
për këtë botë sikurse gjithmonë do
të jetosh, ndërsa puno për botën
tjetër sikurse nesër do të vdesësh”

Dashmir Sali III A
Qender

PUNO PËR
TË DY JETËT!
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Çdo prind, çdo baba punon për
të siguruar jetesën e familjes së
tij, për t’i ushqyer ata, për të ju

ndërtuar një çati mbi kokë, veç kësaj të
blej veshmbathje për fëmijët e tij, t’i
shkolloj dhe të paguaj çdo harxhim
dhe nevojë të tyre.

Shumica nga prindërit tanë mun-
dohen dhe dëshirojnë që fëmijës së
tyre të mos u mungojë asnjëra nga
këto, madje janë në gjendje që t’ua
plotësojnë edhe dëshirat e tyre më të
çuditshme.

Që jeta e tyre të jetë më e mirë
dhe pa vështirësi, ata punojnë për
t’ju lënë trashëgimi, si shtëpi, tokë,
pasuri e gjëra tjera, por shumica nga
ata harrojnë t’u japin trashëgiminë
më me vlerë, harrojnë t’ua japin
pasurinë më të madhe, atë që
asnjëherë nuk do t’i bënte të

varfër,harrojnë t’ua japin çelësin që
do ua hapte dyert e jetës, pasurinë e
cila do t’i ngritë ata si njerëz dhe do
t’i bëj të dashur për të gjithë, atë
pasuri që nuk mund ta fitojnë në
ndonjë vend e as ta blejnë ne treg,
trashëgimi që fëmija nuk mund ta
përfitojë ndryshe veçse nga prindë-
rit, e cila është Edukata.

Njeriu më i përsosur për sa i
përket imanit (besimit) është ai që
ka edukatën më të mirë. (Hadith
sherif, Suneni Tirmidhi)

Nena dhe babai duhet të kenë
kujdes që të përmbushin këtë detyrë
që e kanë ndaj fëmijës së tyre, pra ta
edukojnë atë që në moshë të vogël.

Muhamedi a.s ka thënë : ,, Babai
nuk mund t’i dhurojë fëmijës së tij
diçka më të mirë se edukatën e
mirë‘’

Nëse prindërit kujdesen që fëmija i
tyre të edukohet siç është më mirë ata
largojnë nga vetja një përgjegjësi të
madh, pasi risin një fëmijë të shëndo-
sh dhe të dobishëm për rrethin dhe
familjen dhe njëkohësisht zbatojnë
detyrën që Allahu xh.sh i ka obliguar.

Abdullahu, i biri i Umerit ka
thënë: ,,Edukoje mirë të birin tënd
sepse ti je përgjegjës para Allahut: se
si e ke edukuar dhe çka i ke mësuar.

Prindërit janë ata që duhet ti
edukojnë fëmijët në frymën islame,
tu mësojnë atyre se sjellja e mirë,
veprat fisnike, maturia në të folur,
punët e hairit janë të dobishme, ata
e zbukurojnë personalitetin dhe
jetën e njeriut dhe e ngrenë atë në
një shkallë të lartë.

Muhamed Nuredini II-b
Qendër

a)Rregullat të cilave duhet t’u
përmbahet muslimani para ngrënies

1. Të mundohet që ushqimin dhe
pijen e tij t’i fitojë me nder, e jo me
tradhti a mashtrime, siç thotë Allahu
i Lartësuar: “O ju që besuat, hani nga
të mirat që ju kemi dhënë.” (El-
Bekare, 172)

2. Të vendosë të hajë dhe të pijë që
të forcohet e të mund të punojë, ashtu
që të shpërblehet me atë që ka ngrënë
dhe ka pirë.

3. T’i lajë duart para se të ulet të
hajë, nëse i ka të papastra ose nuk
është i sigurtë në pastërtinë e tyre.

4. Të vërë ushqimin e tij në sofër
mbi tokë, jo mbi tavolinë, sepse kjo
është më afër devotshmërisë, siç
thotë Enesi r.a.: “Nuk ka ngrënë i
Dërguari i Allahut s.a.v.s. mbi huvan
(tavolinë) e as në sekërgje (pjatë
zbukuruese në të cilën vendoset ush-
qimi).” (Transmeton Buhariu)

5. Të ulet duke u gjunjëzuar (nëse
ha në tokë), në shpinën e këmbëve,
ose të mbështetet në këmbën e djathtë
e të ulet në të majtën, ashtu siç e kish-
te zakon Resulull-llahu a.s., duke
vepruar sipas fjalëve të tij: “Unë nuk
ha duke qenë i mbështetur, sepse unë
jam një njeri, ha dhe ulem si njeri.”
(Transmeton Buhariu)

6. Të jetë i kënaqur me atë që është
përgatitur prej ushqimit dhe të mos u
bëjë naze gjellëve e ushqimeve; nëse i
pëlqen, le të hajë, e nëse nuk i pëlqen,
le ta lërë, ashtu siç thuhet në hadithin

EDUKATA ËSHTË
TRASHËGIMIA MË E MIRË
QË MUND T’I JEP BABAI

FËMIJËS SË TIJ

RREGULLAT
E NGRËNIES

DHE TË PIRJES
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MJEKSI ISLAME
e Ebu Hurejres: “Nuk i ka bërë naze
hajes 14 Resulull-llahu s.a.v.s.
asnjëherë. Nëse i ka pëlqyer, ka
ngrënë prej saj, e nëse jo, e ka lënë.”
(Transmeton Buhariu)

7. Të hajë së bashku me ndonjë
tjetër, qoftë ai mysafir, farefis, fëmijë
ose shërbëtor, sipas hadithit:
“Tubohuni rreth sofrës suaj që të
bëhet bereqet për ju.” (Transmetojnë
Ebu Davudi dhe Tirmidhiu dhe
thonë se hadithi është sahih)

b) Rregullat gjatë ngrënies
1. Të fillojë me emër të Allahut,

sipas fjalëve të Resulull-llahut s.a.v.s.:
“Kur doni të hani, në fillim të ngrë-
nies thoni: “Bismil-lahi”. E nëse har-
roni ta përmendni emrin e Allahut të
Lartësuar në fillim të ngrënies, kur
t’ju kujtohet, thoni: “Bismil-lahi, në
fillim e deri në mbarim.”
(Transmetojnë Ebu Davudi dhe
Tirmidhiu dhe thonë se hadithi është
sahih, i vërtetë)

2. Të mbarojë me falënderim të
Allahut, duke thënë: “El hamdu-lil-
lah”, sipas hadithit: “Kush ha ndonjë
ushqim dhe thotë: “EL HAMDU-
LIL-LAH (Falënderimi i qoftë
Allahut) i Cili më ushqeu me këtë
dhe më furnizoi me të pa lodhjen
time dhe fuqinë time”, - i falen gabi-
met e bëra.” (Transmetojnë Buhariu
dhe Muslimi)

3. Të hajë me tre gishtat e dorës së
djathtë (nëse nuk ka lugë) e ta marrë
kafshatën sa më të vogël, le ta
përtypë sa më mirë e të hajë para
vetes e jo nga mesi i pjatës, sipas
hadithit të Pejgamberit a.s.: “O vogë-
lush, thuaj Bismilah, ha me të
djathtën dhe ha ç’gjendet para teje.”
(Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)
Dhe hadithi: “Bereqeti (begatia) zbret
në mes të pjatës me ushqim, prandaj
hani nga skajet, e mos filloni nga
mesi i saj.” (Transmetojnë Buhariu
dhe Muslimi)

4. T’i lëpijë gishtat e tij para se t’i
fshijë me shami a t’i lajë me ujë, sipas
hadithit të Pejgamberit a.s.: “Kur të

hani ushqim, të mos i fshini duart
derisa t’i lëpini a të jenë të lëpira.”
(Transmetojnë Ebu Davudi dhe
Tirmidhiu)

5. Nëse i bie në tokë ajo që është
duke ngrënë, le ta marrë dhe le ta lar-
gojë papastërtinë prej saj e pastaj le ta
15 hajë, duke u bazuar në hadithin:
“Nëse ju bie kafshata, merreni atë
dhe largojeni prej saj papastërtinë e
hajeni, e mos ia lini shejtanit.”
(Transmeton Muslimi)

6. Të mos fryjë në ushqimin e
nxehtë e të mos e hajë atë derisa të
ftohet. Po ashtu, ndalohet fryrja në
ujë gjatë pirjes. Të marrë frymë tri
herë gjatë pirjes (jashtë enës për
pirje), sipas hadithit që transmeton
Enesi r.a.: “Resulullllahu a.s. ka
marrë frymë tri herë gjatë pirjes.”
(Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)
Po ashtu, transme-tohet nga Ebu
Saidi se Pejgamberi s.a.v.s. e ka nda-
luar fryrjen në pije. (Transmeton
Tirmidhiu dhe thotë se hadithi është
sahih) Për të njëjtën çështje na flet
edhe hadithi të cilin e transmeton
Ibni Abasi radijAllahu-anhuma, se
Pejgamberi s.a.v.s. ka ndaluar të mer-
ret frymë në enë ose të fryhet në të.
(Transmeton Tirmidhiu)

7. T’i shmanget ngrënies së tepërt,
sipas hadithit: “Nuk mbush njeriu
enë më të dëmshme se barkun e tij.
Njeriut do t’i mjaftonin disa kafshata
për ta mbajtur trupin e tij, por nëse
nuk mund ta ndalë veten, atëherë (le
ta përpjesëtojë lukthin e tij): një të
tretën për ushqim, një të tretën për
pije dhe një të tretën për frymë-
marrje.” (Transmetojnë Ahmedi, ibni
Maxhe dhe Hakimi, hadithi është
hasen)

8. Të mos marrë ushqim ose pije
nëse në tubim gjendet dikush më i
vjetër a me nder më të madh, sepse
kjo është në kundërshtim me etikën
islame dhe një sjellje e tillë bën që nje-
riu të shfaqet si grykës, e kjo është një
cilësi e keqe dhe e palavdëruar.

9. Të mos shikojë shokët e tij gjatë
ngrënies dhe të mos i mbikëqyrë ata,

se ndoshta turpërohen prej tij. Por
duhet ta ulë shikimin rreth asaj që
hahet. Po ashtu, të mos i përcjellë ata,
se kjo i pengon ata.

10. Të mos bëjë gjëra prej të cilave
njerëzit neveriten dhe të mos i
shkundë duart në pjatën e tij, të mos
e afrojë kokën mbi pijet gjatë ngrë-
nies ose marrjes së ushqimit, sepse
mund t’i pikojë nga goja ndonjë send
e të bjerë në të. Njeriu nuk duhet të
flasë fjalë që kanë të bëjnë me fëlliqë-
sira dhe 16 plehra, se ndoshta dikush
prej shokëve të tij shqetësohet, e
shqetësimi i muslimanit është haram
(gjë e ndaluar).

11. Kur të hajë bukë me të varfrit,
le të jetë sa më bujar ndaj tyre dhe le
t’u japë përparësi. Kur të hajë me
shokët e tij, le të jetë i buzëqeshur
dhe le të bëjë mahi (shaka). E kur të
hajë bukë me njerëz të gradave të
larta (si dijetarët), le të jetë me sjellje
dhe nder ndaj tyre.

c) Rregullat pas ngrënies
1. Të mos e teprojë e të ngopet,

duke vepruar sipas urdhrave të
Pejgamberit a.s., që të mos arrijë në
pengesa shkatërruese, sepse barku u
nënshtrohet lehtë sprovimeve.

2. T’i patrojë gishtat (nëse ka
ngrënë pa lugë) me shami para se t’i
lajë, por nëse i lan duart është më
mirë se vetëm fshirja e tyre.

3. Ta mbledhë atë që ka rënë gjatë
ushqimit, sepse ajo është falënderim
për begatitë.

4. Ta pastrojë gojën dhe dhëmbët,
se me të e përmend Allahun (xh.sh.)
dhe komunikon me shokët e tij.

5. T’i falënderohet Allahut të
Lartësuar pas ngrënies dhe pijes, e
nëse ka pirë qumësht të thotë “Allahu
im, lësho begati në atë me çka na fur-
nizove dhe shtona prej saj!” Kur të
hajë në sofër të huaj, në fund të ngrë-
nies, le të thotë: “Hëngrën te ti agjë-
ruesit e ushqimin tënd e hëngrën të
pastërtit, e engjëjt ju pastruan.”

Orhan Zendeli III-A
Qender

Sipas një studimi të fundit te
mjekëve në botën arabe, faktë i cili
është konfirmuar nga disa qendra

se studimore, pritja e iftarit fillimisht me
disa hurma dhe ujë e pas kësaj ti para-
prijë falja e namazit të akshamit ngrë-
nies së iftarit, paska dobi në disa aspek-
te, edhe atë:

1 – Ushqimi që më së shpejti e
ripërtrinë trupin pas urise janë kar-
bohidratet që i përmban hurma, e
cila madje i ka me bollëk, ajo është
gjithashtu e ëmbël, ëmbëlsia e së cilës
e freskon gojën dhe e humbë
ndjenjën e urisë.

2 – Ujë i marë në një masë të vogël
e humbë etjen e ditës së gjatë dhe e
shtyp thatësinë e hurmës që hahet
përpara saj.

3 – Koha që kalon deri në uljen për
të ngrënë pas faljes së akshamit është
kohë e shkurtër e cila i mjafton siste-
mit nervor që ta “sensibilizoj” orga-
nizmin se uria dhe etja është thyer e
si pasojë trupi ndjen një uri të paktë
që rezulton në një ngrënie modeste

dhe jo të tepruar, pra trupi nuk
ndjehet i uritur e si pasojë besimtari
të haj shumë.

4 – Me ngrënien e hurmave dhe
ujit përpara faljes së akshamit nuk e
lën që organizmi të “bombardohet”
me ushqim nga uria e madhe e cila
pasi që teprohet dhe njeriu nuk ndjen
ngopje për një kohë të gjatë trupi dhe
stomaku mbingarkohet e si pasojë
ngopja ndjehet me vonesë, porse ajo
e rëndon me vonë personin i cili nuk
është aq i lehtë për të vazhduar me
agjendën e adhurimeve të Ramazanit
siç është falja e teravisë apo të rin i
pazgjuar më shumë se zakonisht pasi
që ngrënia e tepërt ndikon në
“lodhje” të sistemit digjestiv e si
pasojë ajo preferon nxitjen e gjumit
për ta “rehabilituar” veten si sistem.

5 – Ndërprerja më e mirë që mund
të bëhet urisë së ditës së agjëruar
është pikërisht me këto dy “artiku”
për shkak të përpërse organik që
përmbajnë edhe atë më sasi të “për-
sosur” sa i përket asaj që i nevojitet

organizmit në ato çaste.
6 – Në këtë lloj iftari pikërisht qën-

dronka edhe aftësia shëruese e agjë-
rimit për një sërë sëmundjes pasi që
ngrënia e iftarit pa këto përbërës dhe
mos pauzimi ndërmjet ngrënies së
hurmave dhe ujit dhe ushqimit evi-
ton aftësinë shëruese të agjërimit
madje siç e cekëm më lartë ajo shkak-
ton “mbingarkese” të organizmit nga
ngrënia e tepërt.

Tani ne ju pyesim juve:
A mos vallë Allahu na e tregoj se

kur hyn agjërimi dhe kur mbyllet ai
duke e hapur me iftar dhe ne tani
jemi të lirë në zgjedhje që ta hapim
ashtu siç duam…

JO pasha Allahun JO…
Porse Allahu përmes Muhamedit-

paqa dhe mëshira e Allahut qoftë
mbi të, na tregoj se si hapet iftari në
formën më të përkyer, pra urdhëroni
hapni sipas sunetit që të jemi
çdoherë para aritjeve shkencore që
po zbulohen mbi agjërimin.

Shoqata e Nxënësve

Dobitë e hapjes së iftarit me
hurma dhe ujë përpara fal-
jes së namazit të akshamit
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Shumica e muslimanëve
nuk agjërojnë për të pasur
ndonjë dobi shoqërore,

por sepse agjërimi për ta është para-
caktuar Kur’an nga ana e Allahut. Në
bazë të studimeve mjekësore, agjërimi
është i dobishëm për organizmin e
njeriut sepse ndihmon për shumë
gjera, si p.sh. uljen e peshës, rregullon
aparatin e tretjes dhe ulë yndyrën në
gjak etj. Por, agjërimi i ramazanit dal-
lon nga dietat që bëhen për rënie
peshe, sepse nuk nënkupton keqush-
qyerje ose konsumim të pamjaftue-
shëm kalorish. Agjërimi në Ramazan
bëhet në mënyrë të vullnetshme dhe
pa ndonjë imponim ose sugjerim të
mjekut për shërimin e ndonjë
sëmundjeje të supozuar.

Gjatë muajit të Ramazanit nuk
parapëlqehet ndonjë kriter i
zgjedhjes së ushqimit për iftar, që do
të lidhej edhe me ndonjë dietë për
rënie në peshë, sepse të gjitha ushqi-
met janë të lejuara, kuptohet në sasi
të matur.

Agjërimi i Ramazanit dallon nuk
ka asgjë të përbashkët me dietat që
bëhen për ndonjë qëllim të caktuar,
sepse Ramazani ka një program të

caktuara, thënë qartë ka dy vakte
ushqimi, syfyrin ose mëngjesin e
hershëm, pas çka fillon agjërimi,
domethënë abstenon nga ushqimi
deri në iftar. Moskonsumimi i lëngje-
ve, përkatësisht ujit nuk është i
dëmshëm, sepse trupi ka mekaniz-
mat e vet në konservimin e lëngjeve.

EFEKTET E AGJËRIMIT

Efektet e agjërimit janë të shumta,
p.sh. ramazani ka efekt fiziologjik,
sepse ndihmon në uljen e sheqerit në
gjak, uljen e yndyrave, uljen e tensio-
nit të gjakut etj. Në të vërtetë, agjëri-
mi i Ramazanit do të ishte një reko-
mandim ideal për trajtimin e butë te
obezitetit (mbipeshës), për të mode-
ruar diabetin jo insulinogjen (tip II)
dhe hipertensionin esencial. Më 1994
në Kazabalanka u mbajt kongresi i
parë ndërkombëtar mbi “Shëndetin
dhe Ramazanin”, ku u aprovuan 50
revista kërkimoro-shkencore nga e
gjithë bota, nga studiues muslimanë
dhe jo-muslimanë që kishin bërë stu-
dime të gjera mbi etikën mjekësore
të agjërimit, me ç’rast përmirësimi i
gjendjes shëndetësore është vërejtur

dukshëm. Agjërimi, në asnjë mënyrë
agjërimi nuk mund ta keqësojë shën-
detin e cilit do pacient. Nga ana
tjetër, pacientët që vuajnë nga
sëmundje të rënda, si diabeti apo
sëmundjet koronare të zemrës, gurët
në veshka, shtatzënia etj, janë të
liruar nga agjërimi.

Ndërkaq, agjërimi ka edhe efekt
psikologjik, sepse ata që agjërojnë
ndiejnë qetësi absolute në vetvete.
Efekti psikologjik mund të vërehet
edhe në stabilizimin e glukozës në
gjak gjatë agjërimit pas ngrënies së
ushqimit (hypoglykemia-përkeqë-
son apo shkakton ndryshime të sjel-
ljes). Sëmundjet të cilat mund të
përkeqësohen po qe se agjërojmë
janë: DM, SKV dhe hipertensioni
arterial, IRK, shtatzënia.

Agjërimi shkakton uri apo stres.
Si reagim ndaj kësaj, organizmi

çliron më shumë yndyrat kolestero-
lin, duke i lejuar organizmit që ta
përdorë atë si burim kryesor të
energjisë, në vend të glukozës. Me
këtë, zvogëlohet numri i qelizave
dhjamore në organizëm, gjë që ulë
rrezikun e shfaqjes së diabetit.

Shoqata e Nxënësve

Hurmat kane spekter te gjere te
vlerave shendetsore dhe nutricioniste,
per shkak te te cilave konsiderohet si
pema me e shendetshme ne bote.

Ato per organizimin jane burim I
shkelqyeshem I fibrave natyrore
dhe per pune te mire te zorreve.
Sheqeri natyror, I cili gjendet ne
hurma, eshte alternative e persosur
per sheqerin e zakonshem. Ajo
permban rreth 17 per qind sheqer
kur eshte e fresket dhe 62 per qind
kur thahet.

Gjithashtu permban vitamina A
dhe C, protein, yndyra, kripera
minerale, si hekur dhe sasi te konsi-
derueshme tannin etj.

Sipas perberjes se tyre hurmat

jane tablet te verteta multivitamine-
sh natyrore, qe mund ti perdorin
femijet dhe te rriturit.

Hurmat jane burim I shkelqyer I
hekurit per shkak te permbajtjes se
luteines dhe zeaksantines, hurma
quhet edhe “vitamine per sy”.

Njera nga semundjet qe kuron
fryti I hurmes eshte semundja e ane-

mise, dobesimit te pergjithshem te
organizimit pas kalimit te ndonje
semundje. Ne kete rast keshillohet
te perdoret mjekimi me hurma, ku
cdo dite konsumohen 6 deri ne 15
kokrra te pjekura rreth nje ore para
ose pas ushqimit per 15 dite deri ne
25 dite.

Shoqata e Nxënësve

AGJERIMI
DHE DIETAT

Shkencëtarët kanë vendosur
lidhjen midis duhanit që pihet në
prani të fëmijëve dhe sëmundjeve të
frymëmarrjes kur ata rriten. Një stu-
dim i paraqitur pranë Shoqatës
Amerikane të Kraharorit thotë se
fëmijët nuk i tejkalojnë dëmet e
shkaktuara nga tymi i duhanit,

ndërsa rriten. Autorët
vëzhguan rreth 400

persona nga fëmijëria deri në
moshën e hershme madhore, dhe
zbuluan se ekspozimi ndaj tymit të
duhanit në fëmijëri u shoqërua ndje-
shëm me simptoma të vazhduesh-
me vështirësie në frymëmarrje, duke
përfshirë:

- Bllokim hundësh
- Kollitje
- Ftohje kronike

Autorët thonë se këto simptoma
në moshë madhore mund t’i bëjnë
këta persona më të ndjeshëm ndaj
problemeve në mushkëri dhe në
sistemin e frymëmarrjes, ndërsa
moshohen. Autorët e studimit thonë
gjithashtu se rreziku më i madh i
fëmijëve ndaj një ekspozimi të tillë
vjen nga prindërit që pinë duhan.

Shoqata e Nxënësve

Efektet e duhanit te fëmijët
që rriten në prani të tij

Hurmat
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Kjo është bimë e zakonshme e
zezë e familjes së grunajave,
kërcelli i së cilës rritet nga 40

deri 60 cm. Kjo bimë ka gjethe të
ndara mirë dhe lule të kaltra. Nga
ato dalin fara të zeza të vogla kënd-
drejta, të cilat njihen gjithashtu si
farë e bekuar ose farë e zezë. Kjo
bimë është përdorur para më shumë
se dy mijë vjetëve. Ebu Hurejre,
radijallahu anhu, ka treguar se i
Dërguari i Allahut, alejhi salatu we
selam., ka thënë: “Përdorni rregulli-
sht këtë farë të zezë, sepse ajo përm-
ban në vete ilaç për çdo sëmundje,
përveç vdekjes.” (Buhariu dhe
muslimi). Egjiptasit e vjetër e kanë
njohur dhe e kanë përdorur farën e
zezë, të cilën, në papiruset e tyre, e
kanë përshkruar si farë botanike
mjekësore. Romakët e kanë njohur
gjithashtu këtë farë dhe e kanë quaj-
tur farë koriandere greke dhe e kanë
përdorur si plotësues dietetik. Nga
kjo bimë nxirret vaj i posaçëm i cili
përdoret për përgatitjen e prepara-
teve mjekësore. Ai përdoret edhe
kundër bronkitit dhe kollës, ndih-
mon në rritjen e tonusit të trupit,
vepron si tonik digjestiv, ndal gogë-
simën, pakëson thartirën e lukthit,
stimulon tajiten e urinës, zbërthen
gazrat, nxjerr parazitët jashtë zorrë-
ve, mënjanon leukodermën, përdo-
ret te disa alergji të lëkurës, fashit
mukusin e nxehtë që rikthehet në
çdo katër ditë, zbërthen obstruksio-
net, stimulon ciklin menstrual, rrit
tajitjen e qumështit nga gjoksi i
nënës dhe mund të shkaktojë
rrjedhjen intensive të qurrave.

Hedhja e disa pikave të vajit të
kësaj bime në kafe qetëson sistemin

nervor dhe ndihmon të sëmurët me
kollë të keqe, kollë të thatë, astmë
dhe me probleme të frymëmarrjes.
Pirja e vajit të papërzier ose të paz-
butur të farës së zezë mund të
shkaktojë acarim dhe të shumtën e
rasteve e ngacmon traktin tretës.

Në Kanunin e tij (Enciklopedi
mjekësore), Ibn Sina pohon se fara e
zezë vepron si mjet për nxjerrjen e
këlbazës, stimulon energjinë trupo-
re dhe ndihmon rehabilitimin pas
lodhjes dhe plogështisë.

Vënia e pudrës së prodhuar nga
fara e zezë në një napë dhe
përthithja e saj ndihmon zakonisht
në zvogëlimin e pasojave të rrufës së
zakonshme. Shokët e të Dërguarit të
Allahut, salAllahu alejhi we selam, e
kanë pasur zakon që të vinin 21
kokrra të farës së zezë në një
pëlhurë (napë) liri. Gjatë natës e fut-
nin në ujë dhe në mëngjes hidhnin
nga një pikë të kësaj tretësire në
secilën vrimë të hundës. Kjo ndih-
mon në lirimin e mbylljeve në
hundë dhe kundër dhembjeve të
ftohta të kokës. Fara e zezë mund
të jetë e dobishme në disa
sëmundje të nxehta dhe të thata,
siç është konjuktivitisi (inflama-
cioni i cipës së syrit), me ç’rast
kombinimi i sasisë së kufizuar të
farës së zezë me ilaçet e tjera mund
të ndihmojë depërtimin e tyre të
shpejtë. Lëngu i farës së zezë ndih-
mon në shërimin e çrregullimeve
anormale të menstruacioneve
(amenorea) dhe vështirësive men-
struale (dysmenorea), i mbyt
skrajat e zeza dhe mund të ndih-
mojë abortin njësoj sikurse që për-
doret gjatë etheve rekurente, para-

lizës dhe hemorroideve. Lëngu i
zier i farës së zezë mund të zhvil-
lojë kontraksionet (tkurrjet) e
mitrës pas lindjes.

Fara e zezë ndihmon gjithashtu
zvogëlimin e djersitjes dhe mënja-
non njollat në lëkurë. Pirja e lëngut
të farës së zezë të bluar dhe të
ëmbëlsuar me mjaltë, mund të
ndihmojë në tretjen e gurëve në
tëmbël (tëmth) dhe në veshkë.

Kremi i farës së zezë stimulon
gjithashtu rritjen e mjekrës dhe
mund të pengojë zbardhjen e
flokëve. Si fashë në kokë, fara e
zezë mund të lehtësojë dhembjen e
kokës. Shpëlarja e gojës me lëngun
e farës së zezë të përzier me uthull
ndihmon forcimin e dhëmbëve
dhe të mishit të dhëmbëve, si dhe
lehtëson dhembjen e kokës. Futja e

Dijetari Dr. Salih el Megamesi,
Allahu e ruajt, thotë: “Merrni
nga unë këto dy këshilla, të

cilat nuk dua t’i ruaj vetëm se për vete;
vetja ime nuk do të jetoj përgjithmonë!!

– Këshilla e parë:
Mos lejo të kalon dita jote pa

mos e thënë këtë lutje:“All-llahume
in-ni eudhu bike minel hem-mi ve
huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli
vel xhubni, ve dale’id dejni ve gale-
betir-rixhal”.(O Allahu im, kërkoj
mbrojtjen Tënde nga brengat dhe
dëshpërimi, nga paaftësia dhe
dembelia, nga koprracia dhe frika,
nga zhytja në borxhe dhe mundi-
met prej njerëzve).

Kjo lutje me lejen e Allahut,
Fisnikut, Bujarit, të Cilit syri nuk i
flenë, e largon çdo gjë që nuk mun-
det t’i përballon shpirti!!

– Këshilla e dytë:
Kur ndjehesh i mposhtur dhe i

mundur..
Kur ndjen se i ke bërë gabim

Allahut, dhe në atë momente, s’ke
në dorën tënde asnjë mundësi
diçka të veprosh..

Kur ndjehesh i pamundur tërësi-
sht, në çdo gjendje dhe në çdo rast..

E tëra ajo që duhet të veprosh
janë dy:

1. Pikëllimin tënd dhe mpo-
shtjen tënde, preokupoi me istigfar
(kërkim falje), i bindur plotësisht se
do të vjen lirimi nga kjo gjendje.
Një nga lutjet e kërkim
faljes:“Estagfirull-llahe el-Adhim
el-ledhi la ilahe il-la Huve. El
Hajjul Kajjumu ve etubu
ilejhi”.(Kërkoj faljen e Allahut të
Madhërishëm, nuk ka të adhuruar
tjetër përveç Tij, që është i Gjallë
përgjithmonë dhe Mbikëqyrës, i
Përhershëm dhe vetëm tek Ai pen-
dohemi).

2. Jep lëmoshë, qoftë ajo një rial
(saudit), me bindje të plotë se
Allahu me të do ta largon pikëlli-
min tënd dhe brengat e tua!!

Në fund të ditës, mos shpreso
diç tjetër, përveç se kënaqësisë dhe
me të vërtetë do të kënaqesh: “e,
sigurisht që Zoti yt do të të japë ty,
sa të jesh i kënaqur”. Duha 5.

Shoqata e Nxënësve

Fara e zezë
(el-habbetu es-sevda)

ILAÇI I
BRENGAVE DHE

I PIKËLLIMIT!

tretësirës së farës së zezë të bluar
në ujë zvogëlon vajin intensiv të
foshnjave të porsalindura. Pjekja e
farave të zeza, e pastaj bluarja e
tyre dhe zbutja në çfarëdo vaji
bimor, dhe hedhja e tre-katër pika-
ve të kësaj tretësire në secilën
vrimë të hundës liron sistemin e
përgjithshëm të ftohjes dhe mbyl-
ljet e hundës që shoqërohen nga
teshtitje intensive. Vërtet, dobitë
mjekësore që i përmban fara e zezë
janë të shumta dhe për t’u njohur
duhet të studiohen veprat e mjekëve
të njohur. Nuk duhet të merret më
shumë se dy gramë në ditë që pihen
me ujë. Por, disa mjekë pohojnë se
ngrënia intensive e farës së zezë
mund të shkaktojë vdekjen.

Shoqata e Nxënësve
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Misvaku ka qenë i njohur para
Islamit, por Islami shtoi disa
gjëra për përdorimin e tij.

Profeti (salallahu alejhi ue selam) ka reko-
manduar përdorim të përditshëm të
misvakut, veçanërisht pas zgjimit, kur
marrim abdes, kur lexojmë Kuran, para se
të flemë dhe kur goja mban erë të keqe.

Hadithet që flasin për këtë :
Aishja ka treguar se Profeti (salal-

lahu alejhi ue selam) ka thënë:
“Dhjetë gjëra janë të natyrshme (për
këdo që t’i bëjë): Rregullimi i musta-
qeve, rritja e mjekrës, përdorimi i
misvakut, thithja e ujit me hundë,
prerja e thonjve, larja e duarve,
shkulja e qimeve të sqetullave,
rruajtja e qimeve në vendet e turpsh-
me dhe ruajtja e ujit.” (Muslimi)

Ai (salallahu alejhi ueselam) ka
thënë: “ Po të mos i krijonte vështirë-
si njerëzve të mi, do t’i urdhëroja ata
të përdorin misvakun në çdo abdes
dhe namaz.”

Misvaku është një mjet natyral për
larjen e dhëmbëve. Ai merret nga
rrënjët degët e pemëve të veçanta në
shkretëtirë. Ndryshon nga një
krahinë në tjetrën por në Arabi dhe
Azi merret nga një pemë e quajtur
arak. Ky është lloji më i njohur dhe
që e ka përdorur Profeti (salallahu
alejhi ue selam).

Shkencërisht njihet me emrin
Salvadora Persika. Misvaku mund të
merret edhe nga pemë të tjera. Në

Afrikë, për shembull pihet, nga
pema e portokallit dhe bliri, ndërsa
në Amerikë merret nga pema sena.

Meqë pema arak është shumë e
njohur dhe meqë e ka përdorur
Profeti (salallahu alejhi ue selam)
është studiuar gjerësisht nga shken-
ca. Këtu do të përmbledhim zbulime
të ndryshme. Është një pemë që rritet
në vende të nxehta ekuatoriale,
veçanërisht në luginat e shkretëtirës.
Është e përhapur në jug të Arabisë
Saudite, Jemen, Sudan, Egjipt, etj.

Salvador Persika është një pemë e
drejtë, me blerim të përhershëm dhe
e vogël me gjatësi maksimale deri në
tre metra. Gjethet janë të vogla, të
rrumbullakëta, të shëndetshme dhe
të lëngshme, me aromë të fortë pishe
ose mustardi.

Efektet shëndetësore të misvakut
Fizikisht, misvaku është një furçë

natyrale. Përbëhet nga një numër i
madh fijesh të holla, të cilat luajnë
rolin e një furçe të zakonshme, vetëm
se fijet e saj janë natyrale dhe jo pla-
stike.

Pasta natyrale e misvakut
përbëhet nga një numër i madh sub-
stancash, të cilat luajnë një rol të
rëndësishëm në pastrimin e dhëmbë-
ve. Shumë studiues kanë arritur në
përfundimin se misvaku përmban
mbi dhjetë lloje përbërësish
kimikantë natyralë, të cilët konside-
rohen si esencialë për një higjienë të

mirë të gojës dhe të dhëmbëve. Disa
nga këto komponentë janë zhvendo-
së papastërtish dhe zbardhues
dhëmbësh, disa i mbrojnë dhëmbët
nga kariesi, disa të tjerë janë bakte-
riologjik dhe antiseptik, të tjerat
ndihmojnë për shërim dhe në për-
mirësimin e indeve, disa ndihmojnë
rimineralizimin e zmaltit të dhëmbë-
ve dhe disa japin shije dhe aromë.

CITOTOKSICITETI

Rezultatet e citotoksiciteve nuk
treguan ndonjë efekt negativ nga
përdorimi i misvakut të sapo prerë.
Megjithatë, e njëjta pemë që përdoret
24 orë pasi është prerë përmban
komponentë të dëmshëm. Duke u
bazuar në këto zbulime, kërkuesit
rekomandojnë prerjen e pjesës së
përdorur për një ditë dhe përgatitjen
e një pjese të pastër.

Krahasim shkencor midis
misvakut dhe furçës së dhëmbëve

Një eksperiment shkencor me
fëmijët e shkollës në Etiopi duke
krahasuar misvakun me furçën e
dhëmbëve zbuloi që misvaku të ishte
po aq i efektshëm në zhvendosjen e
mbetjeve në gojë. Gjithashtu, në zbu-
lim u gjetën udhëzime të rëndësish-
me edhe pse fëmijët nuk ishin të
familjarizuar me teknikat e
misvakut.

Shoqata e Nxënësve

Allahu i Madheruar thote ne
Kuranin e shenjte: “Kryeje
namazin prej kthimit te Diellit

(nga gjysma e qiellit) deri ne erresiren e
nates dhe kendo Kuran ne agim,me te
veretete,falja e mengjesit eshte e desh-
muar (nga engjejt).”(El-Isra 78)

Feja Islame e inkurojanon musli-
manin qe te fleje heret ne mbremje
dhe te zgjohet heret ne
mengjes.Muhamedi alejhi selam ka
thene:

“Ymeti (popullit) tim iu eshte
dhene bereqeti ne mengjes”.

Gjithashtu ka thene:
“Dy rekatet e namazit te

sabahut,jane me te mira se dynjaja
dhe cka ne te”.

Pejgamberi alejhi selam ka thene:
“Mos u mblidhni pas namazit te

jacise pervecse nese mblidheni per te
mesuar dijen”.

Ndersa dobite shendetesore qe
perfiton njeriu me zgjimin ne
mengjes jane:

Gazi i ozonit O3 eshte ne per-
qindje me te larte ne kohen e agimit
te mengjesit dhe me pas pakesohet
derisa te lind dielli.Ky gaz ka nje
ndikim teper te fuqishem ne sistemin
nervor,duke aktivizuar punen men-
dore dhe fizike dhe duke i dhene nje
kthjelltesi dhe freski qe nuk e ka gjate
gjithe dites dhe as gjate nates.

Kur njeriu merr fryme ne agimin e
mengjesit gjen nje kenaqesi dhe gjal-
leri qe nuk e gjen ne asnje pjese te
dites dhe te nates.

Rrezet e Diellit gjate lindjes se tij
jane afer ngjyres se kuqe dhe se kjo
ngjyre ndikon pozitivisht tek ner-
vat,duke te larguar pergjumjen dhe

nxitur levizjen,ndersa rrezet ultra
vjollce e cila eshte ne sasi teper te
dendura gjate lindjes se Diellit e nxit
lekuren qe te prodhoje vitamine D.

Zgjimi ne mengjes te largon gju-
min e gjate.Eshte zbuluar se ai njeri i
cili fle me ore te gjata ne gjume ,rre-
zikon te preket nga semundjen e
zemres,ngaqe gjumi nuk eshte per-
vecse qetesues dhe nese zgjate me
shume se duhet i shkaterron yndyr-
nat ne gjake.Kjo eshte edhe nje prej
dobive nga ku perfitojne besimtaret
te cilet zgjohen heret ne mengjes.

Eshte e vertetuar shkencerisht se
perqeindja me e larte e kortizonit ne
gjak eshte ne kohen e mengjesit,e cila
eshte nje lende magjike dike shtuar

gjallerine e trupit me energine e
nevojshme.

Pra nje musliman i cili eshte prak-
tikant i Kuranit eshte njeri teper i
vecante,i cili zgjohet heret ne
mengjes duke pritur diten e re aktiv
dhe duke e kryer punet e perditshme
qysh ne oret e para te mengjesit,ku
mendja dhe trupi jane ne nivelin me
te larte,duke shtuar me shume edhe
prodhimin.Nese te gjithe ne do te
praktikojme zgjimin heret ne
mengjes,do te kemi nje shoqeri
muslimane teper te vecante dhe gjeja
qe do e dallonte me teper eshte se
jeten do ta fillonte ne agim.

Shoqata e Nxënësve

MISVAKU

Sekretet e mjekesis ne
Kur`an, zgjimi me mengjes

dhe flladi i agimit
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Allahu i Lartësuar në një ajet kuranor ka thënë:
“…Hani dhe pini, por mos e teproni…” (A’raf, 31).
Komentatori i njohur i Kur’anit, Kurtubiu i ka bërë

një koment të shkëlqyer këtij ajeti, dhe pasi që përmend se
ngrënia e tepërt është e papëlqyeshme fetarisht, ai prek edhe
dobitë e të ngrënit pak, ku ndër të tjerash thotë: “Në të ngrë-
nit e paktë ka shumë përfitime. Kjo bën që trupi i njeriut të
jetë më i shëndetshëm, kujtesa më e mirë, të kuptuarit më i
qartë, nevoja për gjumë më e paktë…”

Më pas, ai përmend dëmet e të ngrënit tepër:
“Në të ngrënit e tepërt ka tejmbushje të stomakut e prishje

të ushqimit të patretur. Kjo shkakton sëmundje të ndryshme,
kështu që personi në fjalë kërkon më shumë kurim sesa ai që
ha pak.”

Disa mjekë thonë: “Kurimi më i mirë qëndron te vlerësimi
i përshtatshëm i ushqimit që konsumohet.”

Pejgamberi ynë, Muhammedi a.s., e ka shpjeguar këtë në
mënyrë të plotë, që është e njëjtë me fjalën e mjekëve, kur ai
thotë: “Biri i Ademit nuk mund të mbush enë më të keqe sesa
stomakun e tij. Është e mjaftueshme për birin e Ademit të hajë
disa kafshata sa për ta mbajtur shpinën drejtë. Dhe nëse është
e nevojshme për më shumë, atëherë të lërë një të tretën e sto-
makut për ushqim, një të tretën për ujë dhe një të tretën për
ajër.”

Shoqata e Nxënësve

Fe të ndryshme, profetë të të
gjitha religjioneve, e veqanëri-
shtë Islami si feja më e përha-

pur në botë, Hipokrati, Aristoteli,
Galen Paracelsus, Plato, Sokrati dhe
shumë filozofë të mëdhenj, shkencë-
tarë dhe mjekë, për shekuj me
radhë kanë përdorur agjërimin si
metodë të pastrimit, shërimit dhe
rigjallërimit të trupit, fizikisht dhe
shpirtërisht.

Përveç tjerash agjërimi nuk duhet
të mendohet se i takon vetëm atyre
që janë besimtarë. Agjërimi mund të
bëhet kurdoherë edhe pse mund të
mos jesh besimtar, edhe pse te ata që
besojnë dobitë janë më të shumta.

E sot mund të mësoni për shumë
të mira të tjera që agjërimi ju sjell në
shëndetin tuaj.
1. Agjërimi përdoret me sukses ne

shërimin e shume sëmundjeve.
2. Agjërimi është i adaptueshëm ne

dite shumë të ngarkuara me akti-
vitete. I jep trupit pushim fizio-
logjik.

3. Agjërimi është më i lehtë se cilado
dietë dhe mënyra më e shpejtë e
humbjes së peshës.

5. Agjërimi ulë dhe normalizon
kolesterolin, homocisteinen dhe
shtypjen e gjakut.

6. Agjërimi është një përjetim qetë-
sues shpesh duke qetësuar ten-
sionin dhe insomninë (pagjumë-
sinë)

7. Agjërimi përmirëson veset e die-

tave dhe ngre kënaqësinë e ngrë-
nies.

8. Agjërimi është rigjallërues dhe
zvogëlon procesin e plakjes.

9. Agjërimi është stimultant për
rigjallërimin e rritjes se niveleve
te hormoneve.

10. Agjërimi jep energji.
11. Agjërimi është ‘mjekimi’ natyror

sipas besimeve fetare.
12. Agjërimi mund te eliminoj apo

modifikoj pirjen e duhanit dhe
fiksimin ndaj alkoolit.

13. Agjërimi është rregullator sepse
edukon trupin që të konsumoj
ushqim vetëm sa i duhet.

14. Agjërimi nxjerr nga trupi toksina
duke i dhënë atij një “dush inter-
nal” dhe pastrim.

15. Agjërimi nuk privon trupin nga
materia esenciale ushqyese.

16. Agjërimi mund të përdoret për të
zbuluar burimin e alergjive nga
ushqimet.

17. Agjërimi me sukses përdoret në
mjekimin e skizofrenisë dhe
sëmundjeve të tjera mendore.

18. Agjërimi nën mbikëqyrje të
duhur mund të tolerohet deri në
4 javë.

19. Agjërimi nuk akumulon apetitin;
dëshira për të ngrënë zhduket
pas 1 deri 2 ditëve.

20. Agjërimi ka qenë praktike e
zakonshme qysh nga zanafilla e
ekzistencës së njeriut.

21. Agjërimi është rit në të gjitha

religjionet. Kurani dhe Bibla që
të dyja kanë plot referenca në të.
Sipas mjekeve, nuk është e thënë

që të agjëroni vetëm sipas mënyrës
tradicionale. Agjëro për arsye fetare,
por edhe shëndetësore. Nuk është
asnjëherë vonë. Së paku një dite në
javë zgjidhe dhe agjëro. Uji dhe
lëngu që zgjedh të pish ndihmojnë
trupin që të nxjerrin jashtë toksinat
që janë mbledhur në trup. Kështu
trupi ka më pak toksina dhe përfun-
dimisht ju jeni me i shëndetshëm.
Shkencëtare dhe mjeke të ndryshëm
kanë vënë theksin se agjërimi është i
dobishëm për shëndetin e te gjithë-
ve dhe nuk duhet konsideruar
vetëm si diçka që bëhet nga religjio-
zet. Normalishtë në Islam, agjërimi
ndahet në atë obligativ që bëhet një
herë në vit gjatë muajit të caktuar
pra në Ramazan dhe në atë vullne-
tar që mund të bëhet çdo të hënë
dhe të ejte të çdo jave, çdo muaj
datat sipas kalendarit hënor 13, 14
dhe 15, gjithashtu mund të bëhet
edhe më shumë se kaq duke mos e
tejkaluar formatin një ditë agjërim
një ditë pa agjërim. Agjërimi në
Islam ka dhe dozën e fuqishme
shpirtërore se shtohen shpërblimet
dhe fshihen mëkatet gjë që jep edhe
efekt të fuqishëm shpirtëror pos atij
trupor që njashtu fuqizohet nga kjo
dozë e besimit.

Shoqata e Nxënësve

TËRË MJEKËSIA NË
GJYSMËN E NJË AJETI

KURANOR !?

Vlerat shëndetësore
të Agjërimit
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Kurriozitete Islame
• Gruaja mund të agjëroi vullnetarisht (nafile) vetëm me

lejen e bashkëshortit
• Xhamia e parë me një minare ka qenë Xhamia Emevive

në Damask.
• Velid iben Mugire është i pari i cili i ka zbathur këpucët

në Haremi sherif në Mekke.
• Falja e namazit të Teravisë më xhemat ka filluar në

kohën e halifit Omer iben Hattabit r.a.
• Namazi i parë në të cilin muslimanët janë kthyer në drej-

tim të Mekës, është namazi i ikindisë.
• Në kohë e halifit Omer iben Abdul Aziz, njerëzit nuk

kishin kujt t’ia jepnin zekatin (njerëzit ishin të pasur).
• Kushdo që ia kthen shpinën Islamit, do të ringjallet i

verbër.
• Omer iben Hattab r.a. si kalif, gjatë natës i ka vizituar

njerëzit nëpër shtëpia për t’i parë se si jetojnë.
• Israja dhe Mi’raxhi kanë ndodhur dy vite para Hixhretit.
• E pa pëlqyeshme është të thuash ndihem keq, por duhet

thënë nuk ndihem mirë.
• Hapja e gojës është nga shejtani, përderisa teshtitja është

nga Allahu xh.sh.
• Mbulimi i femrës është urdhëruar vitin e pestë sipas

Hixhretit.
• Disa nga mu’xhizet e Muhammedit a.s.: Kur’ani, qarja

Hënës, përshëndetja me selam nga ana e gurit, rrjedhja
e ujit nga gishtërinjtë e tij ...

• Shkalla më e lartë e imanit është të thuash– La ilahe illal-
lah.

• Shkalla e më ulët e imanit është largimi i një pengese nga
rruga.

Harbin Osmani II-b
Qendër

Kuriozitete
1. Koka Kola do kishte ngjyrë jeshile nqs nuk do t’i

hidhnin ngjyrë brenda.
2. Pronari i Adidas dhe pronari i Puma janë vël-

lezër por janë zënë.
3. Kinezët festojnë ditëlindjen e tyre një herë në 10

vjet.
4. Delfini fle me një sy të hapur
5. Thonjtë e duarve rriten 4 herë më shumë se ato

të këmbëve.
6. Syri i strucit është më i madh se truri i saj.
7. Është e pa mundur që të teshtish me sy të hapur.
8. Vetëm një pikë vaj makine është në gjendje të

nxjerrë jashtë përdorimit 25 litra ujë të pijshëm.
9. Krokodilët hanë gurë që të fundosen më thellë në

ujë.
10. Këpucët e larta u zbuluan në Lindjen e Mesme

dhe përdoreshin për të mbrojtur këmbët nga
rëra që digjte

11. Heroina në 1898 ishte ilaç për kollen.
12. Kutia e zezë në aeroplan ka ngjyrë portokalli.
13. Një copë letër nuk mund të paloset më shumë

se 7 herë.
14. Gjarpërinjtë anakonda nuk ndalojnë të rriten

deri sa të vdesin.
15. Katër rrathët e stemës Audi e kanë prejardhjen

nga bashkimi i 4 kompanive i 16. Horch i Audit
i Wanderer dhe i DKW.

16. Kastravecët përmbajnë 97% ujë.
17. WC do të thotë Water Closet ( mbyll çezmën).
18. Kuajt mund të rrinë në këmbë pa u ulur deri në

një muaj
19. Çokollata mund të mbysë qentë pasi dëmton

zemrën dhe sistemin nervor të qenit. 20. Gjysmë
kilogram çokollatë mund të mbysë një qen të
vogël

21. Macet mund të nxjerrin deri në 100 zëra të
ndryshëm ndërsa qentë deri në 10.

22. Në Skoci lindin më shumë flokëkuq se sa në
krejt pjesën tjetër të botës

23. Mbi 350 milionë njerëz vuajnë nga Çrregullimi
i Varësisë ndaj Facebook-ut

24. Nëse një peshk të kuq e mbani në errësirë, ai do
bëhet i bardhë

25. Qumështi i hipopotamit është ngjyrë rozë
26. Në Singapor është e jashtëligjshme të shesësh

apo mbash çamçakëz
Jusra Ameti IV-b

Paralelja e Vajzave-Shkup

A e di si ta
shtosh
pasurinë?

1-Kërko falje-thuaj Estagfirullah
Allahu thotë: “Kërkoni falje prej Zotit

tuaj, Ai është falës dhe do dërgojë shi për
ju në bollëk”

2-Bëhu i devotshëm
Allahu thotë: Dhe kushdo që ka frikë

Allahun, Ai do ja zgjidhë çështjet e tij
dhe e furnizon nga nuk e pret”

3-Mbështetja në Zotin
Profeti, sal-lallahu alejhi ue selem,

thotë: Nëse ju i mbështeteni Zotit ashtu
si duhet, AI do ju furnizojë sikur e furni-
zon zogun i ciili në mëngjes shkon i uri-
tur kurse në mbrëmje kthehet i ngopur”

4-Mundohu të shkosh në haxh dhe
umre

Profeti, sal-lallahu alejhi ue selem,
thotë: “Mundohuni të pasoni haxhin me
umre herë pas here sepse ato i largojnë
na ju varfërinë dhe mëkatet”

5-Lidhja familjare
I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi

ue selem, ka thënë: Kush do që ti shtohet
pasuria dhe të mos i shlyhen gjurmët e tij
le të mos i këputë lidhjet familjare”

6- Shpenzimi në rrugën e All-llahut
Zoti thotë: “Çkado që shpenzoni në

rrugë të Allahut Ai do tua zëvendësojë
atë”

7- Falënderimi i Zotit sa më shumë

Jasin Abdullahu II-b
Qendër

A E DI SE?
1- I pari që u lut të vdiste ishte Jusufi, alejhi selam
2- Puna e parë që ngritet apo e lë umeti ynë është lënia e
faljes së namazit.

3- Namazi i parë farz që ka falur Pejgamberi, salallahu
alejhi ue selem, ishte dreka.

4- I pari të cilit do i hapet toka në Ditën e Gjykimit për të
dalë prej saj është Muhamedi, salallahu alejhi ue selem.

5- I pari që troket në derë të Xhenetit ështe Muhamedi,
salallahu alejhi ue selem.

6- I pari ndërmjetësues është Muhamedi, salallahu alejhi ue selem.
7- Umeti i parë që do të hyjë në Xhenet është i Muhamedit, salallahu alejhi ue selem.
8- I pari që thirri ezanin në qiell ishte Xhebraili, alejhi selam.
9- I pari që ndau sahatin në dymbëdhjetë orë ishte Nuhi, alejhi selam, në anije që t’i
dinte kohët e namazit.

10- I pari që hipi mbi kalë ishte Ismaili, alejhi selam.
11- I pari që e quajti xhumanë me këtë emër “Xhuma” ishte Kab ibën Luej.
12- I pari që tha lutjen “Subhane rabijel ala” ishte Israfili, alejhi selam.
13- Ajeti i parë që zbriti nga Kurani ishte fjala e Zotit: ” Ikre bismi raikel-ledhi halek”
14- I pari që shkroi me laps ishte Idrisi, alejhi selam.
15- Ajeti i fundit që zbriti nga Kurani ishte fjala: “Veteku jeumen turxheune fihi ilallah…”
(S. Bekare: 281)

16- Verseti i parë që zbriti në Tevrat ishte fjala e Zotit: “Bismilahi Rrahmani Rrahim”
17- I pari që luftoi në rrugë të Zotit ishte Idrisi, alejhi selam.
18- Ajeti më i madh në Kuran është ajeti Kursij.
19- Gruaja e Pejgamberit, salallahu alejhi ue selem, që vdiq e para pas Pejgamberit ishte
Zejneb bint Xhahshi, radijallahu anha.

20- Gruan e Pejgamnerit dhe vajzën e Omer ibën Hatabit Hafsën e quanin me emrin: “Ajo
që agjëron dhe falet shumë”

21- Sureja e cila quhet Dhëndrri-nusja e Kuranit është sureja Rrahman.
22- Udhëheqësi i parë musliman i Egjiptit ishte Amër ibën Asi.
23- Ndërtuesi i parë i Mesxhidi Aksasë ishte Ibrahimi, alejhi selam.
24- Xhamia e Kudsit është okupuar 24 herë.

OOrrhhaann  ZZeennddeellii  IIIIII--AA  QQeennddeerr
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Günah, dinde suç sayılan,
Allah'ın emirlerine aykırı
olan iş ve söz demektir.

Allah'ın emrine aykırı olan her iş
ve söz günah olmakla baraber,
Kur'an-ı Kerim'de ve
Peygamberimizin hadislerinde
günahlar,büyük ve küçük olmak
üzere iki kısma ayrılmaktadır:
Büyük günah, "kebire", çoğulu "
kebair" ; küçük günah "sağire"
çoğulu "seğair. Kur'an-ı Kerim'de
nisa süresinin 31'inci ayet-ı kerim-
de şöyle buyumuştur: "Eğer
yasakladığınız büyük günahlar-
dan sakınırsanız, küçük günah-
larınızı örteriz ve sizi şerefli bir
yere sokarız". Bazı alimlere göre
Allah'ın, adam öldürmek, ve zina
etmek gibi ceza tayın ettiği ve

işleyene cehennemde azap ede-
ceğini bildirdiği her günah, büyük
günahtır. ( Teftazani,Sehru'l-mak-
said , II , 175-176) Allah Teala,
Kur'an-ı Kerimde "isra" süresinin
32'nci ayetinde şöyle buyurmuş-
tur:

"Zinaya yaklaşmayın, zira o, bir
hayasızlıktır ve kötü bir yoldur"-
buyuruyor ve araların da nikah
bağı bulunmayan kadın ve erkeğin
cinsel ilişkide bulunmamalarını
yasaklıyor. Diğer bazı alimler ise
büyük günahları
Peygamberimizden bu konuda
rivayet edilen hadislere dayanarak
sayılmışlar, bunların dışında kalan
günahların ise küçük günah
olduğunu söylemişlerdir. Abdullah
Ibn Abbas (ra.), tevbe edilince

büyük günah kalmayacağını, günah
ta ısrar etmekle de küçük günahın
büyük günaha dönüşeceğini söyle-
miştir. (Ibn Kesir Tefsiri, I ,486).
Buna göre küçük günah devamlı
olarak yapacak olursa küçük
olmaktan çıkar ve büyük günah
olur. Bunun için mümin, büyük
olsun,küçük olsun, günahı kime
karşı yaptığını düşünerek bütün
günahlardan sakınmalıdır. Büyük
de olsa günah işleyen kimse
günahkar olur dinden çıkmış
olmas. Büyük günahlardan bazıları
şunlardır: Allah'a şirk koşmak;
adam öldürmek; zina; kumar; yetim
malı yemek v.b. 

ЕЈVAS ALIOV  I 
İsa Bey  Medresesi Istip.

Hz. Peygamberimizden (S.A.V.)
şöyle rivayet edilmiştir:

— Ümmetimden bir kimse,
bana bir salavat getirse, Cenabı Hak
bir melek halk edip, o salavatı
benim kabrime getirerek: «Ya
Rasûlallah! Fülan şehirde, fülan
mahallede bir kimse sana bu sala-
vatı getirdi.» der. Ben de, var o kim-
seye 10 kere salavat getir, yarın
mahşer gününde hesabsız ve azab-

siz olarak cennete dahil olsa gerek-
tir derim. O melek daha sonra
semaya yükselerek, Hak Celle ve
Âlâ Hazretlerine o kimsenin bir
kere salavat getirdiğini arz eder.
Cenabı Hak da:

— «Var o kuluma 10 kerre sala-
vat getir.» buyurur. Eğer 10 kerre
salavat getirdiğini haber verirse,
Allah o kulunu cehennem azabın-
dan halâs ederek cennet ile müjde-

ler. Ve o salavat-ı şerifenin harfleri
sayısınca bir melek yaratır ki, 360
başı ve o kadar yüzü, ağzı ve dili
olduğu halde, kıyamete kadar
tesbih ve takdis okuyarak sevabını
o kimseye bağışlarlar, buyurdu.
(Sallallahu Aleyhi ve Âlit-
tayyibîn’et-Tâhirîne, Ecmaîn) 

IDRIZ USEINOV   III   
İsa Bey Medresesi Istip.

GÜNAHLAR

Во една прилика атеистите му
се обратиле на Ебу Ханифе:
„Објасни нешто за битието на
твојот Господар? Дали тоа е тврдо
од железо, или течно како вода,
или гасовито како чад и пареа?“
Им одговори: Дали сте седеле до
болен човек пред да испушти
душа? Рекоа: Сме седеле! Праша:
Дали ви прозборел откако му
излегла душата? Рекоа: Не!
Праша: Дали пред да умре збору-
ваше и се мрдаше? Рекоа: Да!
Праша: Што е она што го измени?
Рекоа: Излегувањето на неговата
душа! Праша: Дали излезе негова-
та душа? Рекоа: Да. Праша:
Опишајте ми ја оваа душа, дали
таа е тврда како железо или течна
како вода, или гасовита како чад

или пареа? Рекоа: „Не знаеме
ништо за неа!“ Рече: „Ако душата
која е создадена не можете да ја
опишете каква е, тогаш како поса-

кувате од мене да ви го опишам
битието на Мојот Господар?“ 
СУАД  ДЕРВИШОСКИ     II   год.

Иса  Бег Медреса -Штип.

Дошол некој англичанец со
неговата сопруга до некој научник
од Јемен. Сопругата на
Англичанецот му рекла на али-
мот: - „Ќе те прашам едно праша-
ње, ако ми одговориш ќе поверу-
вам во Аллах?!“ Алимот и дозво-
лил, велејќи и: - „Прашај!“
„Колкава е Аллаховата должина и

широчина?“ Алимот и одгово-
рил: - ,,Пред да ти одговарам на
ова прашање и јас би те прашал
едно прашање, дали ти ќе ми
одговориш?” Жената потврдно
одговила - ,, Да, прашај!“ - ,,Дали
го сакаш својот сопруг? “ Жената
одговорила: - „Секако дека го
сакам.“ Алимот на тоа ќе му рече:

- „Колку километри достигнува
твојата љубов спрема него?“
Жената збунувачки запрашала: -
„Дали може љубовта да се измери
со километри?“ Тогаш Алимот и
одговорил: - „Ако љубовта што
претставува една божја појава
неможе да се измери со човечките
мерила, тогаш како сакате
Создателот да го измерите и под-
ложите на човечките мерила?“
(Нему ништо не му сличи, а Тој сè
слуша и знае) Само што го слуш-
нала одговорот, изговорила шеха-
дет заедно со нејзиниот сопруг и
го примиле Исламот. Аллах е
најголем за да се стави под мерила
Ниту пак можат да го достигнат
нашите сетила 

НАЗИФ САЛОСКИ   II   год
Иса  Бег Медреса -Штип.

АНГЛИЧАНЕЦ И НЕГОВАТА
ЖЕНА ГО ПРИМААТ ИСЛАМОТ

ДО ОНОЈ КОЈ ПРАШУВА ЗА АЛЛАХ? 

ÜMMETIMDEN BIR KIMSE, 
BANA BIR SALAVAT GETIRSE
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На почеток да му искажеме
благодарност која му
припаѓа само на

Возвишениот Господар Аллах
џ.ш. кој ни овозможи да го доче-
каме овој голем и величествен ден,
1.Ден на величање и славење на
Аллах џ.ш., ден на хуманост и
солидарност спрема сиромашни-
те и социјално загрозените фами-
лии, 2.Курбан бајрам истовреме-
но представува: крај на доставува-
њето на Кур,анската објава
Кур,ани керим, така што на 9 Зул
хиџџе на денот на Арефе по
Икиндискиот намас на пејгамбе-
рот Мухаммед а.с. му беше
објавен последниот Кур,ански ајет
од суре Маиде. Денес ви го усовр-
шиф вашиот дин, ви го употпол-
ниф моето добро и задоволен ќе
бидам да Исламот ви биде ваша
вера. 3.Овој голем мубарек и зна-
чајен ден е наречен Голем бајрам,
или, Ден на награда, празник за
радост и задоволство за слава, за
радост и одмор на сите муслима-
ни широм светот.” Овој ден е еден
од десетте денови (ноќи) за кои се
заколнал Семоќниот Аллах џ.ш.
во својата света книга Кур„ан и
вели: Феџр, 1:2 'Се колнам во зора-

та и во десетте ноќи.” Се колне во
тие ноќи поради нивната величи-
на, и вредност во голема награда и
севаб за доброчинителите во тие
денови. Курбан-бајрам е директ-
но сврзан за два тесно поврзани
обреди а тоа се: Хаџот и колењето
на Курбан. Што се однесува до
Хаџџот ние за тоа расправавме во
неговото време, додека денес ќе
оставиме простор за курбанот.
Самиот поим 'Курбан” потекнува
од арапскиот збор: каребе., јакре-
бу, текрибен, курбанун, што
значи приближување. Со колење-
то на курбан во име на Аллах џ.ш.
муслиманот му се приближува на
својот Господар Аллах џ.ш.
Курбанот датира уште од самиот
почеток на човештвото од време-
то на синовите на Адем а.с.
(Хабил и Кабил), меѓутоа правото
значење го добива во времето на
Аллаховиот Пејгамбер Ибрахим
а.с. кој ја искажал својата готов-
ност и одлучност да и најсаканото
нешто го жртвува на Аллаховиот
пат. Овде неопходно е да го спо-
менеме настанот на Ибрахима а.с.
со неговиот син Исмаил а.с.. Во
историските книги се споменува
дека Ибрахим а.с. слушнал во сон

глас со порака: Аллах ти наредува
да го заколеш своето дете!
Утредента кога Ибрахим а.с.стана
беше во двоумење: Дали беше тоа
од Аллах или од шејтан?! Затоа
тој ден се нарече Јеуму-тервије
(сомнителен ден) Потоа пак
истиот сон му се повторил, што
беше доволно да се увери дека
сонот е од Возвишениот Аллах
џ.ш. и поради тоа тој ден се наре-
че Јеуму-Арефе (препознатлив
ден) Потоа, пак по трети пат го
видел истиот сон како го коле син
му и се нарекол Јеуму-нехр (ден
на Курбан). Ибрахим а.с. се при-
премил да го жртвува својот син,
но претходно сакал да го слушне
неговото мислење, па го прашал:

Ибрахим рече: “О синко, сону-
вав, навистина, дека те колам, па
види и размисли! Рече: “О бабо,
направи го она што ти се нареду-
ва. Ќе видиш, иншаллах, дека ќе се
стрпам.”.”(Ес-Саффат, 102).

Се пренесува дека кога
Ибрахим а.с. сакал да го заколе
син му, Исмаил му рекол: Татко,
врзи ме за да не се мрдам и така
ќе ми се намали наградата!
Собери ја својата облека за да не
се искрвави со мојата крв, зашто

ако тоа мајка ми го види многу ќе
се натажи! Наостри го ножот, и
побрзо заколи ме. Кога ќе се вра-
тиш дома кај мајка ми чини и
селам од мене. Тогаш, Ибрахим
а.с. воодушевено прозборел:
(Прекрасен помагач си синко во
извршување на Аллаховата наред-
ба) Ибрахим а.с. почнал да го
коле својот син со: Бисмиллахи
Аллаху екбер. Но, ножот по
Аллахова наредба не го сечел вра-
тот на Исмаил а.с. додека пак
камен сечел. И после острењето
на ножот, тој повторно несечел.
Тогаш, мелеките упатиле молба
до Аллах џ.ш.: О боже наш, сми-
луј му се на овој старец! И замени
го ова послушно дете со друг кур-
бан. Ваквата искреност, послуш-
ност, одлучност и пожртвованост
Возвишениот Аллах џ.ш. ја награ-
дува на следниов начин: 'Ние
повикавме: О Ибрахим! Да, го
исполни својот сон. Ете, така Ние,
навистина ги наградуваме добро-
чинителите! Ова навистина е вис-
тинско искушение. И ние го заме-
нивме со еден голем брав.” (Ес-
Саффат, 104:107). Потоа Аллах
џ.ш. му наредил на Џебраил а.с.
да донесе брав од џеннет, и
Ибрахим а.с. го заклал бравот
наместо својот син. Но зошто
Аллах џ.ш. го ставил на испит
Ибрахима а.с.? Еден исламски
алим по име Ес-Сави одговара
вака: 'Мудроста на овој настан
лежи во тоа што, Возвишениот
Аллах џ.ш. го зел на Ибрахима
а.с. за свој миленик (Халилур-
Рахман) Но откако го замолил на
Аллах џ.ш да му даде син при
што Аллах и му дал. Почнал да
премногу го сака својот син.
Затоа, Аллах џ.ш. му наредил да
го заколе својот сакан син за да се
искристализира љубовта кон
Аллах џ.ш. И така Ибрахим а.с. ја
извршил Аллаховата наредба и й
дал предност на љубовта кон
Аллах џ.ш. пред својот син.”

Значи случајот на Ибрахим а.с. со
својот син треба да претставува за
секој муслиман, пример за спрем-
ност и решителност во извршува-
ње на Аллаховите императиви,
Вистинскиот муслиман овој ден го
поминува како рекол: 'Прво што
ќе направиме во овој ден е да кла-
њаме, потоа ќе се вратиме и ќе
заколеме курбан. Кој ќе постапи
вака го погодил нашиот пат.”
(Бухари, Муслим). Исто така
Аиша р.а. пренесува од
Аллаховиот Пејгамбер а.с. дека
рекол: 'Најдобро што може да
направи човекот и најмногу што
сака Аллах е да пролее курбанска
крв. Навистина, курбанот на
Судниот ден ќе дојде со своите
рогови, волна и попук.
Курбанската крв ќе стигне кај
Аллах пред да падне на земја, па
затоа убаво постапувајте со курба-
ните.(Тирмизи Ибн Маџе)
Колењето на курбан според
исламските прописи спаѓа во
ваџиб (обврска) за секој муслиман
кој поседува одредена количина
од имот 'Нисаб”, а тоа изнесува 92
грама злато во противвред-
ност.Мухаммед а.с. рекол: 'Кој
има можност да заколе курбан, и
не заколе, нека не присуствува во
нашата џамија.” (Хаким, Ахмед)
Ако ги спознаеме мудростите од
Курбанот, тогаш уште повеќе ќе ја
извршуваме оваа обврска. Еве
неколку мудрости на курбанот: а)
Извршување на Аллаховата
наредба односно следење на пра-
ксата на Аллаховиот Пејгамбер
а.с.; б) Оживување на праксата на
пејгамберот Ибрахим а.с. и потсе-
тување на неговата спремност да
го жртвува најсаканото нешто, а
тоа беше неговиот син Исмаил а.с.
в) Социјално згрижување на сиро-
машните во нашите средини, на
некој начин и тие да можат
бајрамските денови да ги прове-
дат во среќа и расположение; и г)
Искажување на благодарност кон

Аллах џ.ш. за неговите бројни
благодети со кои не почестил.
При колење на курбанот пожелно
е да му се врзат нозете на курба-
нот, да се легне на лева страна и
сврте кон кибле, да се наостри
ножот и убаво да се постапува со
него. Ебу Давуд пренесува дека
Аллаховиот Пејгамбер а.с. пред
колење на курбанот клањал два
рекати нафиле намаз. И курбанот
кој се заколе пред Бајрам намаз не
е исправен, и тој се смета како
обична садака. Мухаммед а.с.
околу ова рекол: 'Кој заколе кур-
бан пред намаз, го заклал само за
себе, а кој заколе после намаз и
бајрамската хутба, го потполнил
својот обред и неговата постапка е
согласна со традицијата на мусли-
маните.” (Бухари,Муслим)
Доколку некој муслиман не успее
да го заколе курбанот првиот ден
од Бајрам, тогаш може да го зако-
ле во следните два дена од бајрам-
ските денови. Аллаховиот
Пејгамбер а.с. рекол: 'Сите денови
од Бајрам се дозволени за колење
на курбан.” (Ахмед) Мустехаб
(пожелно) е курбанското месо да
се подели на три дела: 1-Дел за
домашни потреби; 2-Дел за сада-
ка на сиромашни; 3-Дел да се
подели на пријатели и комшии;
Аллаховиот Пејгамбер а.с. рекол:
'Јадете сами, нахранете ги другите
и оставете го она што ќе изоста-
не.” (Бухари) Дозволено е целото
курбанско месо да се подели на
сиромаси или да се даде во
издржување на исламските
институции на овие простори,
исто така е дозволено и целиот да
се задржи за себе ако станува збор
за сиромашна фамилија. Но не е
дозволено ништо од него да се
продава. Нека е биде честит овој
голем исламски празник и нека
му донесе хајр и берекет на ислам-
скиот уммет.Амин!!!

СИЈАМ САДИКОСКИ IV год
Иса  Бег Медреса -Штип.

Курбан 
бајрам
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Прашање: “На кој начин
треба да се однесуваме
кон муслиманите кои не

постат рамазан? Кој начин е
најпримерен да ги повикаме на
пост?“ Одговор: Наша строга
обврска е да ги повикаме мусли-
маните кои не постат во рамазан
и да ги убедиме на пост, а исто
така и да ги предупредиме на
опасноста од оставањето на
постот. Сето тоа можеме да го
направиме на следниот начин: 1.
Најпрво ќе ги запознаеме со фак-
тот дека месецот рамазан е строг
фарз, дека постот има важно
место во исламот и дека е еден од
столбовите на кои што е изграден
исламот. 2. Ќе ги потсетиме на
голема награда која му припаѓа
на постачот, како што
Пратеникот, саллаллаху алејхи ве
селлем вели: “Кој ќе го испости
Рамазан со вистински иман, наде-
вајќи се на награда, ќе му бидат
простени сите гревови кои до
тогаш ги направил.“(Бухари,
бр.38, Муслим, бр.760) Исто така е
забележано дека Пратеникот, сал-
лаллаху алејхи ве селлем,
рекол:“Аллах, џ.ш., вели: ’Постот
е мој и Јас за него наградувам. Тој
(постачот) ја остава својата страст
и храна поради Мене. Постот е

штит. Постачот има две радости:
една при ифтарењето, а другата
кога ќе се сретне со Господарот.
Здивот од устата на постачот на
Аллах му е помил од мирисот на
мискот.“ (Бухари, бр.7492,
Муслим, бр.1151) 3. Исто така ќе
им укажеме на жестоката казна
која ги очекува оние кои не го
постат Рамазанот и ќе им појасни-
ме дека оставањето на постот во
рамазан е еден од големите грево-
ви. Ибн Хузејме и Ибн Хиббан го
бележат хадисот од Ебу Умаме,
р.а., во кој стои: “Го слушнав
Пратеникот, саллаллаху алејхи ве
селлем, дека рече: ’Додека спиев,
ми дојдоа двајца луѓе и не земаа за
подлактиците и ме однесоа до
еден недостапен рид, а потоа
рекоа: ’Качи се.’ ’Не сум во
состојба тоа да го направам’,
реков. Ми рекоа: ’Ние ќе ти олес-
ниме.’ Се качив на ридот, а потоа
слушнав гласни звуци. Реков:
’Какви се овие звуци?’ Рекоа: ’Тоа
се крици на жителите на Огнот.’
Потоа тргнавме и стигнавме до
луѓе кои беа обесени за своите
тетиви, а при тоа устата им беше
широко отворена, а од неа течеше
крв. Прашав: ’Кои се овие?’ Ми
рекоа: ’Овие се оние кои го преки-
нуваат својот пост пред да наста-

пи времето.’ Албани вели дека
овој хадис е сахих, и во неговиот
коментар рекол: “Ова е казна за
оној кој постел, а потоа намерно
го прекинал постот пред да наста-
пи време за ифтар. Каква ли е
тогаш состојбата за оној кој
воопшто не пости!?“ 4. Ќе им
појасниме дека постот воопшто
не е тежок. Напротив, носи среќа,
радост, задоволство и смиреност
во нашите души. Срце што пости
е во постојан рааттлук и тоа
чуствува сласт во правењето на
ибадети, во учењето на Куранот и
клањањето на ноќен намаз. 5. Тие
кои не постат ќе ги повикаме да
слушнат одредени предавања или
да прочитаат текстови напишани
за постот и неговата важност. 6.
Не смееме себеси да си дозволиме
повикувањето на оние кои не
постат да не засити и да ни здоса-
ди. Напротив, мораме константно
да повикуваме со примерен и
благ говор, убав совет и искрена
дова за нив Аллах да ги упати и да
им прости. Го молам Аллах џ.ш и
нас и вас да ни подари успех и да
не зацврсти на Вистинскиот Пат! 

СЕМИР ШЕМОСКИ     IV  год.
Иса  Бег Медреса -Штип.

Аллахови чувари на
Светиот храм, вие сте све-
доци за големата неправ-

да што се спуштила на земјата во
која живееме како и на земјите
што нè опкружуваат. Сведоци сте
за економските, културните и
политичките неприлики кои не се
ништо помалку кобни за мусли-
маните, а и самите се дел од таа
неправда. Многу крв е пролеана,
се одземени имоти и права се
прегазени, така што само оние
кои се надеваат во Аллаховото
ветување наоѓаат сила да се спро-
тивстават и на сето ова му кажат:
Не.

Тие се свесни дека овој свет
поминува и дека е вечно само она
што е кај Аллах, како што Тој,
Возвишениот вели: „Тој друг свет
ќе им го дадеме на тие што не
сакаат на Земјата да се вообразени
и да прават неред, а тие што се
плашат од Аллах, ги чека среќен
крај.“ (Ел Касас, 83) Тие се оние
кои се плашат од Аллах и го
извршуваат она што Тој го очеку-

ва од нив. 
Меѓутоа, нив ги има релативно

малку во споредба со другите кои
се далеку од овој опис и кои се
многу често учесници во вака
лошата состојба меѓу муслимани-
те. Кога ваквите ги имало во
многу голем број, во првите гене-
рации на овој уммет, тогаш тие
претставувале сила и го воспоста-
виле редот на Земјата. Многумина
се прашуваат зошто е тоа така и
кои се тие нивни особини за кои
тие се квалификувани во најдо-
брите Аллахови робови.

Во одговорот на ова прашање
ќе го споменеме следново:

Како прво, тие ја следеле
Книгата и верозаконот кој им е
објавен и не додавале ништо од
себе, туку биле водени од светли-
ната која им дошла од нивниот
Создател. 

Второ, тие не ја преземале вла-
ста и управата без воспитание,
туку преку долгите години воспи-
тание во иман од Пратеникот, а.с.
Покрај тоа, власта не им била

давана на тие кои ја барале или
посакувале, туку им била давана
на тие кои биле најдостојни и
најодговорни за неа. Покрај тоа
тие ги почитувале преземените
аманети и на луѓето им суделе
според правдата, токму како што
Возвишениот вели: „Аллах ви
наредува доверливите работи да
им ги давате на тие што се
достојни за нив, а кога на луѓето
им судите - праведно да судите.“
(Ен Ниса, 58) 

Трето: Нивната цел не била
создавање Арапска империја,
туку изведување на луѓето од тем-
нина во светлина и упатување во
послушност и робување само на
Аллах.

Ова се некои од обележјата на
овој среќен период во исламската
историја и нашиот успех може да
дојде само на истиот начин како
што успеале тие. 
МУХАМЕД  ДЕСТАНОВ     IV год.

Иса  Бег Медреса -Штип.

КАКО ДА СЕ 
УБЕДАТ НА ПОСТ

МУСЛМАНИТЕ
КОИ 

НЕ ПОСТАТ
РАМАЗАН? 

УБАВ КРАЈ ИМ
ПРИПАЃА НА
ВЕРНИЦИТЕ
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Не така одамна некој шејх
го запрашал некој човек
како се збогатил. Тој оче-

кувал дека ќе рече како работел
напорно и дека се збогатил со
тешка работа и слично. Но, на
негово големо изненадување,
одговорот бил: „Со зикр“. Кога
шејхот го запрашал како е
можно тоа, човекот му одгово-
рил објаснувајќи како бил сиро-
мав, во безизлезна ситуација и
во долгови. Тогаш еден ден кла-
њал во месџидот и слушнал како
имамот зборува за доблестите
од зикр и истигфар. Го споменал
хадисот: „Оној кој постојано
бара простување, Аллах од
секоја тежина ќе му најде излез.
Ќе ја реши секоја негова грижа и
ќе му даде опскрба од каде и не
се надева! Тој исто така ги навел
и ајетите од сурата Нух каде
Аллах вели дека Нух, а.с.
рекол:„Барајте прошка од
Господарот свој, бидејќи Тој,
навистина, многу простува; Тој
дожд обилен ќе ви праќа и ќе ви
помогне со имоти и со синови, и
ќе ви даде градини, и реки ќе ви
даде.“ (Нух, 10-12)

Тој се заколнал во Аллах дека
тоа било прв пат што слушнал за
тоа – за доблестите од зикр и
истигфар. Шејхот го прашал што
се случило после тоа. Тој му рекол
дека постојано си спомнувал за
Аллах, додека одел, додека возел,

додека влегувал дома, кога бил
дома. „Толку многу, што мојата
сопруга и децата беа преплаше-
ни, прашуваа што ми се случило,
можеби сум опседнат или нешто
слично“. Тој рекол дека се при-
држувал до истигфарот и зикрот
деноноќно, никогаш не престану-
вал. Човекот се колне дека негови-
те работи набрзо почнале да се
поправаат. Рекол дека во една
прилика на неговата врата затро-
пал некој човек кого не го позна-
вал. Го запрашал дали е тој и тој, а
тој му одговорил дека е. Тогаш му
предал плик.

Човеков го запрашал од кого е
но „курирот“ му рекол дека оној
кој тоа го праќа сака да остане
анонимен. Човекот го зел ковер-
тот и сфатил дека во него е некак-
ва хартија. Меѓутоа, кога го отво-
рил ковертот видел 30.000 фунти.
Ги вратил своите долгови и тогаш
влегол во бизнис со кој бил успе-
шен. Човекот рекол дека после
тоа парите му доаѓале од сите
страни. Шејхот го прашал како е
сега со истигфарот. Тој му одгово-
ри дека се уште прави зикр и
истигфар.

Браќа и сестри, ние и понатаму
гледаме некои од побожните и
научниците чии усни не преста-
нуваат да се помрднуваат, тие се
уште се зафатени со спомнување
на Аллах. Пред неколку месеци
бев повикан на еден собир за да се

сретнам со еден од имамите на
харемот, а во негово друштво беа
научници и наставници. За некол-
ку часа колку што бев присутен
ниту еднаш не видов неговите
усни да запреа, беше во постојан
зикр освен за кратко време кога се
претстави пред собраните.
СубханАллах! Ова е ист случај со
нашите научници, кога е тишина
на нивните предавања и кога не
зборуваат, нивните усни се
помрднуваат, зафатени се со
спомнување на Аллах.

Секако нашите намери дoдeka
правиме зикр и истигфар не би
требале да бидат да стекнеме
богатство, нашите намери треба
да бидат да го величаме и славиме
Аллах и од наша љубов кон
Аллах, но и натаму можеме да
бидеме сигурни, иншаАллах, дека
една од последиците ќе биде тоа
Аллах да не помогне и опскрби.

Наместо да ги пееме познатите
мелодии кои ги слушаме од ТВ
рекламите и слично, зошто свесно
не би се преокупирале со спомну-
вање на Аллах. Ништо не не
кошта, а за возврат на овој начин
можеме се да добиеме.

Аллах да не направи од оние
кои често и без престан Го спом-
нуваат. Аминн !!! 

НУРЕДИН ШЕРИФОВСКИ 
III год.

Иса  Бег Медреса -Штип.

Чoвекoт Арaпин Бедуин 
кoј Јa oстaвa Свoјaтa

Мaјкa вo ПУСТИНА 

Животот на Арапите
бедуини е исполнет со
постојано трагање по

свежи ливади и извори на вода.
Во едно такво племе живеел човек
кој имал стара мајка, а која немала
деца освен него. Со оглед на тоа
дека била многу стара мајката
често го губела памтењето, па не
сакала никако да се одвојува од
синот. Но, таквото нејзино однесу-
вање го вознемирувало синот и му
го намалувало угледот кај луѓето –
такво било неговото краткоумно
гледање.

Еден ден кога племето сакало
да се пресели на друго место овој
човек и рекол на сопругата: „Утре
кога ќе тргнеме остави ја мајка ми
овде и остави со неа нешто храна
и вода, па или ќе наиде некој и ќе
ја земе со себе или ќе умре па да
се ослободиме од неа.“ Сопругата
одговорила: „Добро, ќе направам
како што рече.“ Утредента племе-
то тргнало на пат. Сопругата на
овој човек направила како што и
кажал маж и – ја оставила негова-
та мајка со нешто храна и вода, но
направила и нешто многу чудно,
со мајката го оставила и нивниот

син. Синот имал помалку од една
година, а таткото многу го сакал,
кога се одмарал барал од жена му
да му го донесе да се милува и да
си игра со него. Околу пладне
бедуините застанале да се одмо-
рат и да јадат и ја нахраниле сто-
ката па ја пуштиле да се одмори
со оглед на тоа дека патувале од
изгрејсонце. Сите седнале со свои-
те семејства па оној човек побарал
од сопругата да му го донесе
синот малку да се забави со него.
Но таа му рекла: „Го оставив со
твојата мајка, не го сакаме.“
Човекот повикал:„Штоооо?!“
Сопругата одговорила: „Бидејќи
и тој тебе после ќе те остави во
пустина како што ти ја остави
својата мајка.“ Овие зборови го
погодиле како стрели, но не и
одговорил ништо бидејќи сфатил
дека згрешил кон својата мајка.
Се качил на својот коњ па поитал
по мајката и синот пред да ги
најдат лавови, бидејќи лавовите и
дивите ѕверови доаѓаат на места-
та од кои бедуините си замину-
ваат барајќи храна или остаток од
пцовисана стока. Кога дошол на
тоа место ја здогледал својата

мајка опколена со волци кои се
обидувале да го зграпчат детето,
додека таа го криела внучето така
да само лицето му се гледало за
да може да диши а истовремено
ги гаѓала волците со камења
викајќи: „Бегајте, ова е дете на
мојот син.“ Кога човекот видел
што се случува со неговата мајка
убил неколку волци а останатите
побегнале, потоа ја бакна мајка си
во чело неколку пати, па заплакал
каејќи се поради она што го
направил. После оваа случка
постојано и правел добро на мајка
си, никогаш не одвојувајќи се од
неа. А кога се селеле од едно на
друго место прво што ставал на
камилата била неговата мајка, а
тој на коњ јавал позади неа. Исто
така, повеќе ја почитувал сопруга-
та поради нејзината разумна
постапка која го научила на лек-
цијата која никогаш не ја забора-
вил.

Господару, помогни ни секо-
гаш да им правиме добро на свои-
те родители! 

АБДИЛ МУСЛИОСКИ IV     год.
Иса  Бег Медреса -Штип.

ЧOВЕКOТ КOЈ СТА-
НАЛ БOГАТ СO

ЗИКИР И ИСТИГФАР 
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Дали ти се случило некогаш да
појдеш во Турција? Ако
иншаAллах ти се пружи прилика
во животот посети го Истанбул,
посебно населбата "Фатих". Таму
прашај за една џамија што се вика
"Sanki Yedim" и кога ќе ја најдеш
застани пред неа и почни да ја
набљудуваш. Јас ќе ти раскажам
како се изгради таа џамија.
Прене-сува еден голем алим
(исламски научник) „Орхан
Мухаммед Али“ во неговата книга
„Чудата на Османската историја“
за најчудното име на џамијата
што постои во светот која се вика
"Sanki Yedim" или на наш превод:
„Како да сум јадел“. Зад ова чудно
име се крие уште почудна случка
која нашиот ценет алим ни ја пре-
несува вака: „Во населбата Фатих
живееше еден човек кој беше
познат по својата побожност и кој
се викаше Хајрудин Коџи Ефенди
и секогаш кога овој човек ќе оти-
деше во чаршија и кога неговата
душа ќе посакаше да купи некое
овошје, месо или некои слатки
секогаш во себе си викаше "Sanki
Yedim" или „како да сум јадел“ и
после парите со кои планирал да
ги купи тие работи ги ставал во
посебно сандаче. Поминале
неколку недели, па месеци, па
години, а тој цело време се воз-
држувал од секаква сласт, а пари-
те наме-нети за тоа ги ставал
настрана сè додека еден ден видел
дека има собрано доволно пари за
да изгради џамија и со Аллахова
дозвола ја изградил. Кога луѓето
од неговото место дознале на кој
начин овој сиромав човек успеал
да изгради џамија се почудиле и
и ставиле име "Sanki Yedim".

Драги брате и сестро! Немој да се
плашиш дека оваа случка ти ја
спомнувам со цел ти цело време
да се возд-ржуваш од секакви сла-
сти и да изградиш џамија како
што овој побожен човек изградил,
туку да те опоменам дека страста
може да гради вредни работи, па
немој да бидеш од оние кои ја
користат страста да уништуваат,
рушат и расипуваат. Аллах не
создал во ниеден човек никакво

зло. Страста не е зло, а најголем
доказ е случката која ја спомнав-
ме. Ние сме тие кои ја правиме
страста да биде зло со што ја насо-
чуваме во работи кои Аллах, џ.ш.,
не ги сака. На крај: Аллах нека те
упати и зацврсти на Неговиот
пат. И не заборавај: „Твојата
страст гради! Па немој да ја пра-
виш да уништува!“ 

ФЕРКИ ДЕМИРОВСКИ IV год
Иса  Бег Медреса -Штип.

Blizanci u maternici razgovaraju:
– Veruješ li u život posle rođenja? –
Naravno, sigurno postoji nešto
nakon rođenja. Možda smo ovde
baš zato da se pripremimo na život
posle rođenja. – To je glupost.
Nema života posle rođenja. Kako bi
taj život uopšte izgledao? – Ne
znam tačno, ali uveren sam da će
biti više svetla i da ćemo moći
hodati i jesti svojim ustima. – To je
potpuna glupost. Znaš da je nemo-
guće trčati, i jesti svojim ustima, pa
zato imamo pupčanu vrpcu.

Kažem ti posle rođenja nema živo-
ta. – Pupčana vrpca je prekratka.
Uveren sam da postoji nešto posle
rođenja. Nešto sasvim drugačije
nego ovo što živimo sada. – Ali
niko se nije vratio od tamo. Život se
posle rođenja završava. Osim toga
život nije ništa drugo nego
postojanje u uskoj i mračnoj okoli-
ni. – Pa ne znam baš tačno kako
izgleda život posle rođenja, ali
ćemo u svakom slučaju sresti našu
mamu. Ona će zatim brinuti za nas.
– Mama?!? Ti veruješ u mamu, pa

gde bi po tvome ta mama bila? –
Svuda oko nas, naravno.
Zahvaljujući njoj smo živi, bez nje
ne bismo uopšte postojali. – Ne
verujem! Mamu nisam nikada
video, zato je jasno da ne postoji. –
Da , moguće, ali ponekad, kada
smo potpuno mirni, možemo je čuti
kako peva i miluje naš svet. Znaš,
uveren sam da život posle rođenja
zapravo tek započinje … 

СЕАДИН ЈАКУПИ   IV год.
Isa Beg Medresa- Stip

ЏАМИЈАТА „SANKI
YEDIM” ВО ИСТАНБУЛ BLIZANCI
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Women and girls have been vic-
tims of ruthless power struggles for
centuries in all societies and cultu-
res around the world. This hege-
mony over women has been exerci-
sed in the form of Sati, Hitobashira,
Karo-Kari and the killing of witches,
which are only a few to mention.
Sadly, but truly, many societies
including some Muslim societies
continue to exercise this patriarchy
in different forms such as the denial
to education, unequal salaries com-
pared to men in workplaces, forced
marriages and prostitution, among
many others.

Prophet Muhammad, peace be
upon him (pbuh), came at a time

when the Arab society, like so many
patriarchal  societies at that time,
was rife with abhorrent practices
against girls. He preached Islam,
liberating women and girls in every
walk of life, education being a prime
aspect. This article examines the
facts about the importance of female
education in Islam. It does so throu-
gh referencing verses of the Quran,
Islam’s holy book, and hadith,
authentic traditions of the Prophet
Muhammad (pbuh), along with
offering a short glimpse of his wive-
s’ level of education.

Let us start with the first Quranic
revelation:

Read in the name of your Lord

who created, created man from a
clinging form. Read! Your Lord is
the Most Generous, who taught by
means of the pen; taught man what
he did not know. (96:1-5)

These verses address humankind
to seek knowledge and delve in cri-
tical thinking. The emphasis laid in
the acquisition of knowledge, in the
above verses, surpasses any state-
ment or action denying girls’ the
right to education. Had these verses
only been for men, it would be
inconceivable to imagine the extent
of progression that the society made
in a mere twenty-three years — the
entire duration of the revelation of
the Quran.

In another verse in the Quran,
God says:

(This is) a Book (the Quran)
which We have sent down to you,
full of blessings that they may pon-
der over its Verses, and that men of
understanding may remember.
(38:29)

It is important to mention that the
word “men” in the above verse
refers to humankind as it does so in
several other places in the Quran
when God addresses humanity.
These and other verses inform the
readers that engaging in critical
thinking is a moral obligation on
both men and women. The Quran
repetitively reminds people to pon-

der, think, analyze, thus using their
mind power to contemplate and
understand, whilst making no
distinction between men and
women.

Let us now examine some
hadiths, authentic sayings of the
Prophet Muhammad (pbuh).

“Seeking knowledge is manda-
tory for every Muslim.”

“He who has a slave-girl and tea-
ches her good manners and impro-
ves her education and then manu-
mits and marries her, will get a dou-
ble reward; and any slave who
observes God’s right and his
master’s right will get a double
reward.”   (emphasis added)

“If anyone travels on a road in
search of knowledge, Allah will
cause him to travel on one of the
roads of Paradise. The angels will
lower their wings in their great plea-
sure with one who seeks knowled-
ge, the inhabitants of the heavens
and the Earth and the fish in the
deep waters will ask forgiveness for
the learned man. The superiority of
the learned man over the devout is
like that of the moon, on the night
when it is full, over the rest of the
stars. The learned are the heirs of
the Prophets, and the Prophets leave
neither dinar nor dirham, leaving
only knowledge, and he who takes
it takes an abundant portion.” 

Three important themes around
education are emerging in the above
traditions. From the first Hadith we
infer that education is not a right but
a responsibility on every Muslim,
male or female. In the second
Hadith, emphasis is laid on the qua-
lity of education imparted to the girl
slave and the latter part deals with
the encouragement to free slaves
(Islam denounced and later aboli-
shed slavery). The third Hadith
speaks volumes about the superio-
rity of the person who seeks know-
ledge over the one who does not.
The reference here to superiority is

to the person who seeks knowledge,
man or woman.

We shall now examine informa-
tion about the intellectual abilities of
two wives of Prophet Muhammad
(pbuh): Khadijah and Aishah.

Khadijah Binte Khuwaylid, the
first wife of Prophet Muhammad
(pbuh), was a wealthy tradeswo-
man, the richest woman in Mecca at
the time, who exported goods as far
away as Syria. To manage her large
business, she employed several
males and to do so then in Arabia,
necessitated that you have a high
level of understanding and wisdom.

Aishah Binte Abu Bakr, the youn-
gest wife of  Prophet Muhammad
(pbuh), was very talented and pos-
sessed an incredible memory. As a
Muslim scholar, she is credited with
narrating more than two thousand
Hadiths and was noted for teaching
eminent scholars. She had a great
love for learning and became
known for her intelligence and
sharp sense of judgment. Her life
also substantiates that a woman can
be a scholar, exert influence over
men and women and provide them
with inspiration and leadership. The
example of Aishah in promoting
education, particularly education of
women in the laws and teachings of
Islam, is a hallmark in female educa-
tion in Islam. Because of the
strength of her personality, she was
a leader in every field of knowledge,
in society and in politics.

Conclusively, the take away mes-
sage in the article is that Islam pro-
motes education, particularly girls’
education. Had it not been so, the
world would not have witnessed the
transformation of a society plunged
in  anarchy and hegemony into one
enlightened with critical thinkers
and scholars, all in the span of
twenty-three years.

Orhan Zendeli  III-A
Qendër

The
Importance
of Girls'
Education
in Islam



94

IK
R
E

ROMCE

Tetor/октомври/ Ekim • 2016

-Jek taro shukaripa so o Allah
dz.s dengja e chaven tane o Dat hem
i Daj. O Allah dz.s ko vilo e
Dadeskoro thaj e Dajakoro dingja
jek mangjipe so nasti o shero e
manusheakiro te hajlol savo tano
odova mangjipa. O manus sar
manus uvek mangjela te ovel upro
okola javera ama o Dat thaj i Daj ola
tane chale kjed lengoro chavo ili chaj
tane upreder lendar. Asavko tano o
shukaripe so o Allah dz.s dengja
amen. O Allah dz.s e cahven kergja
amaneti baso po Dat thaj Daj dzi
ked ola na kuvena ko baripa kote
shaj te areken jekto korkoti pes. 

A posle e Dade thaj e Dija kergja
Amaneti pe chavengje. O Allah dz.s
ko Kur'ani vakerela:. "(O
Muhammed) tiro Devel(Allah dz.s)
naredingja:obozavinen samo E

Allahe thaj leske samo klaninentu-
men hem tumare Dadeske thaj
Dajake keren buti sukar. Ako dziv-
dingjen lengoro phuripe hem ako
ola tame tute ma vaker lengje ni
"uf"ma odbin len hem ker lencar
gudlikane hem shukar lafi O Mire
Devla delen len taro tiro rahmeti sar
ola so Smilungjepe mangje koga
vospitingjema ko miro chavoripa"
Valani te dzana deka amaro bahtali-
pa ko akava hem ko okova sveto
tani phanli odoleja te shuna amare
Dade hem Daja. A najveke tere
Dajaja O Pejgamberi s.a.v s koj jek
hadisi vakergja: O Dzenneti e manu-
sheskaro tano teleder e Dajakere
pre. Ki jek prilika jek asabi r.a ana-
veja Abdullah ibn Mesud pucla e
pejgambere s.a.v.s kova shukar delo
ko Allah tano Naj shukar, Baso

odova o Pejgamberi s.a.v.s vakergja :
1.Namzi kova si klaninelape ko

piro vakti
2.Shuniba tire Dade hem Daja 
3.Hem maribe ko Anav e

Allaheskoro
PREMA amaro Dat hem Daj

amen sijem duzna: 
1.te suna o lafija amare Dateskoro

hem Dajakoro 
2.Angleder lende te usta ko pre 
3.Ma te vazda amaro Toni(Glaso)

lengje hem ma te kera lecar ko
barikane lafi 

4.ako tane mule dova te kera
lengje hem te molina e Allahe te
kerel  Afi lengjere Gjunahija Hem
panda but javer bukja. 

Suhamet Usein III-b
Qendër

So valani te keren o
chave prema dzi pi

Daj hem Dat 
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Falënderim
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. NeLibertakom-Tetovë
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 tëReka Granit-Gostivar
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 , eUKA Komerc
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 jepAdrijus-Shkup
kontribut në medrese gjegjësisht furnizon atë me mish pule.

Gjithashtu e falenderojm edhe gjigantin e uropian kompaninë , posaçërisht pronarët e sajë të cilët nukRenova
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 neAdem Alioskin
lyerjen e objektit të shkollës, si dhe Imamin e Manastirit i cili dhuroi 400 kuadrat steropoll,Amit Rasimovski
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:

DheThuaj: “Punoni, All-llahu do ta shohë

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

(Et-Tevbe,105)


