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EDITORIAL

Falënderimet i takojnë All-llahut, Fuqiplotit, Drejtuesit të kësaj gjithë-
sie, të Parit pa fillim dhe të Mbrëmit pa mbarim! Atë e falënderojmë
dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë strehim tek All-
llahu prej të keqes të vetvetes dhe veprave tona të shëmtuara!
Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut të Madhërishëm,
gjithashtu dëshmojmë se Muhammedis.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 qël-
lim që bota të mbushet me paqe dhe lumturi sociale, ose në të
kundërtën bota do të kthehet në një sofër ujqish, prej së cilës dëm-
tohen 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 kun-
drejt punëve dhe veprave jo normale të cilat viteve të fundit janë
shtuar së tepërmi për të cilat nëse nuk ndryshojnë e gjithëshoqëria do
të kemi përgjegjësi. Kjo revistë na ofron tema shkencore lidhur me
Islamin, tema që kanë të bëjnë me aktualitetin, kuriozitete të përgjith-
shme dhe fetare si dhe nxjerr në pah aktivitet e rëndësishme kulturo-
re të nxënësve të vatrës së madhe të arsimit- të medresesë ‘‘Isa Beu’’-
Shkup.

Ky është numri 39 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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Secili nga pesë kushtet e isla-
mit gjithësesi se ngërthen një
opus të gjërë rregullash dhe

diturishë që i shërbejnë njerëzimit
për çdo kohë, që ti tejkalojë proble-
met me të cilat ndeshet në jetë. Ky

fakt dëshmon se Kur’ani Fisnik nuk
është libër diturish njerëzore, sepse
po të kishte qenë i këtillë, dituritë e
Tij do të mbaronin ose do të vlenin
vetëm për një kohë dhe vetëm për
një popull.

Njëri nga këto kushte është edhe
Agjërimi, që është obligim për
besimtarët në muajin e Ramazanit,
si muaj i veçant i caktuar për kët lloj
ibadeti në bazë të hadithit: ,,Kur të
shihni hënën e re të muajit të

Ramazanit, filloni agjërimin dhe kur
të shihni hënën e re të muajit të
Shevalit, ndalojeni atë. Ndërsa, po të
jetë qielli i vrejtur (dhe nuk e shihni
dot hënën e re llogariteni hënën
(muajin) e Ramazanit 30 ditë. (tan-
smetimi i Ibni Umerit r.a. sipas
Sahihut të Buhariut) Pra i
Lartëmadhërishmi nga 12 muajit e
vitit, e ka caktuar një muaj në të cilin
besimtarët në bazë të dizpozitës
kuranore: ,,Natën e agjërimit u
është lejuar afrimi me gratë tuaja,
ato janë prehje për ju dhe ju jeni
prehje për ato. Allahu e di se ju e
keni mashtruar veten, andaj ua
pranoi pendimin tuaj dhe ua fali
gabimin. Tash e tutje bashkohuni
me to dhe kërkoni atë që ua ka cak-
tuar Allahu dhe hani e pini derisa

qartë të dallohet peri i bardhë nga
peri i zi në agim, e pastaj agjërimin
plotësone deri në mbrëmje (pjesë e
ajetit 187. Sure El-Bekare) privohen
vullnetarisht nga gratë, ushqimi dhe
pija , që d.m.th se ata privohen nga
gjërat elementare që e mbajnë në jetë,
për të respektuar urdhërin e Krijuesit
të tyre, dhe kjo përbën dimensionin
përmbajtësorë të agjërimit. Përderisa
dimesionin gjithëkohorë të agjërimit
na e përcjell, ajeti 183 i të njëjtës sure
ku i Madhërishmi na përkujton: O ju
që besuat, agjërimi u është bërë
obligim sikurse që ishte obligim
edhe i atyre që ishin para jush, kësh-
tu që të bëheni të devotshëm”.
Përmes rreshtave në vijim ne do të
bëjmë përpjekje të vendosim një kore-
lacion të shëndosh për ti thënë vetes
në rradhë të parë, e pastaj edhe të
tjerëve, sesa i rëndësishëm është edhe
për kohën tonë zbatimi i këtij ibadeti.

Koha e sodit, ajo e zhvillimit të
lartë shkencor, tekniko-teknologjik,
kibernetik, e thuaja si ta thuash, dhe
njëkohësisht e perversitetit dhe
zhveshjes së madhe prej vlerave
morale njerëzore, është një kohë e
cila ndjek një oportunizëm epshorë
që interesat e ngushta gati kafshore
i ka ngritur në piedestal të vlerave
gjoja se për ato u ndashka të jetojë
njeriu!? Kjo përballje e njerëzimit në
mbarë globin, po e shtynë njeriun në
një humner të vërtetë dhe të
pakthyeshme, ku theqafja është më
se e sigurtë. Të gjitha opinionet e
shëndosha njerëzore, pa marrë
parasysh a janë fetare apo jo, janë
duke konstatuar se njerëzimit këto
kushte që po i ofrohen, janë jo për ta
zhvilluar dhe kënaqur ate, por për
ta shfarosur nga faqja e dheut. Kush
duhet të përkujdeset dhe kush
duhet të ndërpres këtë kahje degje-
neruese e shkatërruese? Zhvillimi
tekniko-teknologjik, që udhëhiqet
në mas të madhe nga pabesimtarët,
në emër të konkurencës, e ka futur
njerëzimin në një depresion të padu-
rueshëm psiqik, ku ai nga informa-

tat e shumta ka aq pasiguri sa që
është i detyruar për çdo ditë ta pyes
veten se si do t’ia bëj nesër me
punën dhe atë që i ofrohet ? Ai as
nuk pasurohet dhe as nuk është i
sigurt nga që ka informata për tre-
gun e punës dhe të mirat materiale.
Ai vuan me të madhe për çdo ditë se
të njëjtat janë në dorë të dikujt që i
rri mbi krye si të ishte neudhubilah
Krijuesi(Çliruesi) i tij, e në të vërtet
është tirani dhe robruesi i tij. Njeriu
bashkëkohorë është i futur në këto
labirinthe dhe nuk po mundet të
apstenojë ndaj kësaj menyre jetese.
Nëse i thuhet atij se duhet të apste-
nosh, ai do të përgjigjet, se e kundër-
ta mund ta gjejë në një situatë edhe
më të palakmueshme. I mjeri ai që
nuk e njeh dhe pranon islamin si
zgjidhje të problemit të tij dhe të
lumtë na që Krijuesi na ka ndriçuar
me këtë zgjidhje. Të falenderoj me të
madhe o Allah që përmes Fjalës
Tënde gjej edhe zgjidhjen edhe
shpëtimin tim. Zot të qofshim falë.
Padyshim se poseduesit e tekno-
logjisë dhe informatës nuk luajnë
rolin e lehtësuesit të jetës së njerëz-
ve, ato kan marr lojën e djallit të
mallkuar dhe dëshirojnë të përfi-
tojnë nga frika dhe konkurenca
negative për të mirat e kësaj jete.
Kush mund të ndal këtë katrahurë
njerëzore? Agjërimi është mënyra,
metoda, dhe disciplina e vetme që
mund t’i përballet me sukses kësaj
humbëtire. Si? Nëse krijesa njeri
pranon se është i krijuar vetëm nga
Krijuesi i Vetëm dhe zbaton agjëri-
min, çka fiton? Ai me besimin në një
Zot të vetëm siç porosit Kur’ani
Lavdiplotë, heq qafe robrimin ndaj
atij që i shitet si zot vetëm pse pose-
don teknika dhe informata të cilat ia
prezenton dhe përcjell atij. Me këtë
direkt i themi atij, që ndoshta është
gjetur në kët situatë edhe pa e ditur,
që të heq dorë prej zotave të krijuar e
të rrejshëm në mendjen e tij, se mea-
zalla ato i vendosin për fatin e tij. Ai
duhet të kuptojë se të mirat material

Ramazani - Dëshmi
për tejkalimin e

problemeve me të cilat
ndeshet sot njerëzimi?
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dhe vetë ate e ka krijuar vetëm
Allahu dhe askush tjetër, dhe Vetëm
Ai ka të drejtë të zgjedh mënyrën e
jetesës së njerzëve. Pra, para se të
mbrrim të apstenimi i ushqimit
dëshirojmë të themi se njeriu duhet
të apstenoj varshmërinë nga të gjitha
ato gjwra që ai medon se ia kan në
dorë jetën . Ky fillim i abstenimit do
të jetë tejet dobiprurës.

Problemi tjetër kanosës është
zhveshja shpirtërore, morale dhe
lakuriqosja e një pjese të njerëzimit,
gjoja në emër të lirisë së shpirtit dhe
të kënaqësisë së pafund. Shitja e tru-
pit të femrës, perversiteti, orgjitë e
organizuara nga pasanikët, vetëm se
shtojnë armën më shfarosëse ndaj
njerëzimit. Ata të cilët i bëjnë këto
ndytësira, janë duke e shkatrruar
veten me vdekje banale nga morfiu-
met e ndryshme ekstazore dhe
duke mos lënë kurrfar pasardhsish
nga mesi i tyre. Bota heshturazi po
shkatrrohet nga vazaliteti i këtyre
hordhive që i këpusin domethënien
kryesore të jetuarit. Kush mund ta
ndaloj këtë të keqe të gjithëmbarsh-
me? Vetëm besimi në Një Krijues të
vetëm dhe duke mos e shkëputur
veten si të vetëknaqshëm dhe
vetëekzistues, që e mëson se jeta
ështe një pronë vetëvetiu e tij dhe se
ai mund të bëj me të çka të dojë!

Dy dukuritë e lartëpërmendura,
shkatrrësuese për njerëzimin, na
japing fakte sesa i Madhërishëm
është Allahu që shpalli për ibadet
kryesor agjërimin. Jovetëm pabësim-
tarët, por edhe bësimtarët e shumtw
janë të ekspozuar në gabime, lëshi-
me dhe lajthitje prej cytjeve të
lartëpërmendura. Edhe në mjedise
ku jetojnë muslimanët, dukuritë e
joshjes, nga mbisundimi i tjetrit (
fatkëqësisht i përdëftuar me lultrat
vëllavrasëse në Irak, Siri, Avganistan
etjer) dhe të atyre që lidhen me
epshet e ndryshme, tregojnë se sa
fatkeqësi ato u sjellin njerwzve dhe
shoqërive të tyre. Allahu i
Madhërishëm i cili e njeh krijesën e

tij, i njej dëshirat, synimet dhe epshet
e tij, e Dije se ai(njeriu) nuk do të jet
imun ndaj kënaqësisë dhe të mirave
materiale. Nga këto shkaqe Ai i tregoi
robit të vet në mënyr konkrete për
mes Kur’anit Madhështëor nga ajeti i
parë e deri te i fundit se Ai është
Krijuesi i tij edhe i të mirave materia-
le qw ai i gwzon. Mw tej me jetën e të
dërguarve të vetë(paqja dhe mëshira)
e sidomos me Muhamedin e dashur
(paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi
te) përdëftoi qartwsisht rrugwn e
shpëtimit dhe mirësisë sw njeriut në
kwt jetw dhe nw botwn tjetwr. Nga
kwto shkaqe ai(njeriu) duhet ta adhu-
rojë Atë dhe ti kryej obligimet bazë që
dalin po nga Fjal e Tij , Kur’ani
Fisnik.

Dispozitat në fillim të tekstit
bëjnë me dije se Krijuesi
Madhështor, duke ditur se robi do
të mund të vij në luhatje për të
mirat që i gëzon, i përcolli atij se
është një muaj i shenjt ku ai vullne-
tarisht duhet të privohet nga të
mirat biologjike, material dhe të
kënaqësis, duke përkujtuar se të
njëtat i falë vetëm Krijuesi
Madhështor dhe askush tjetër.
Ai(njeriu) me agjërimin vërteton
njerzishmërinë elementare të tij,
duke dëshmuar se agjwron, tërhiqet
nga çdo e mirë që për njëmbëdhjet
muaj ka qenë e lejuar. Me agjërimin
përdëfton se Ai është Krijuesti të tij,
se ai është vetëm krijes dhe rob i
ligjshmërive të Tij. Kur njeriu kup-
ton se të gjitha të mirat materiale
vijnw vetm nga Krijuesi dhe e falen-
deron duke agjëruar për këto të
mira, ai(njeriu) ngritet në shkallën
më të lartë të lirisë, pavarësisë dhe
kënaqësisë. Njeriu me agjërimin më
nuk është rob i vetëkënaqjes dhe
robrimit ndaj dikujt që nuk ka asgjë
më tepër se ai.

Për këto shkaqe obligimi i agjëri-
mit muajin e Ramazanit ka dy qëlli-
me tepër madhore: si për njerëzi-
min në përgjithësi, ashtu edhe për
muslimanët në veçanti. Për njerëzi-

min në përgjithësi, qëndron thirrja
sa humane aq njerëzore dhe shpre-
sëdhënëse, për të tejkaluar katakliz-
mat që vetë ai i’a ka përgatitur
vetes. Në anën tjetër, Kur’ani
Madhështor përkujton muslimanët
se gjatë muajit të Ramazanit edhe
pse ata i përmbushin obligimet ndaj
Krjuesit edhe për 11 muaj, tani ata
shndërrohen në robrim të veçantë
ndaj patjetërsueshmëris së Krijuesit
dhe të mirave që Ai i krijoi për ata.

Nga ajo që tham paraprakisht, del
se Agjërimi është bazamen-
ti(fundamenti) kryesorë që vendos
rregullshmërinë më të përsosur të
jetës për të mirën e njerëzimit në
përgjithësi dhe të bësimtarëve në
veçanti. Vetëm me zbatimin e
Agjërimit njerëzimi mund të përm-
bush më njerëzoren e tij. Kur do të
ndal një të mirë për hirë të Krijuesit i
Cili i’a ka falë gjitha ato të mira, do të
kujtohet edhe për tjetrin i cili nuk i
ka ose nuk i gëzon të mirat që i
gëzon ai. Ky mesazh gjithpërfshirës
tregon se Krijuesi me dispozitat e
Veta është Mëshirues(për gjithë
njerëzimin, por edhe Mëshirbërës
vetëm për ata që e besojnë dhe me
përkushtim i përmbushin obligimet
ndaj Tij.

Rëndësinë e Agjërimit në muajin
e Ramazanit e tregon më së miri Ebu
Hurejra r.a. për mes trnasmetimit të
hadithit: (Thot Allahu i Madhëruar):
Çdo vepër që bën biri i Ademit (çdo
njeri) është për vetë atë, përveç agjë-
rimit i cili është për Mua dhe Unë do
të jap shpërblimin për të. Ka dy
momente për agjëruesin në të cilin
ai gëzohet: kur ha iftar dhe kur të
takoj Zotin e vet. Këtë her ai kënaqet
për agjërimin që ka bërë.

Allahu na mëshiroft që sinqerisht
ti qasemi këtij ibadeti dhe ta arrijmë
kënaqësin e Tij, se vetëm kështu do
të arrijmë kënaqësin më të madhe të
mundshme për veten.

Drejtor gjeneral
I Medresesë Isa Beu
Prof. Ibrahim Idrizi

Si e kuptuat se ekziston një
shkollë e mesme “Medrese”?

Ishte ditë e ngrohtë maji, rezet e
diellit ndriçonin horizontin dhe
ngrohnin gjithçka në natyrë, por s’e
ngrohnin dot shpirtin tonë të njomë,

sepse ishim në ankth se ku do të
vazhdojmë pas përfundimit të
shkollës fillore. Si çdo nxënës tjetër
edhe ne ishim në dyshim se ku do e
vazhdojmë shkollimin …. Por, pasi
shumica e shoqeve tona vazhdonin

gjimnazin, edhe ne mendonim të
regjistroheshim atje, por babai ynë
insistonte që ne të regjistrohemi në
medrese si shkollë më e përshtatsh-
me për ne. Një mendim i tillë na
shtangu që të dyjave pasi iluzionet

TITULLLI I
INTERVISTES
MUNGON

INTERVISTË ME MATURANTET BINJAKE,
ARDIANA DHE ARIANA SEJFULI QË
RËFEJNË HISTORINË E REGJISTRIMIT NË
MEDRESE
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tona për të ardhmen po merrnin
fund. Në atë kohë ne mendonim
dhe na silleshin vërdallë shumë
pyetje, se si do të adaptoheshim në
një shkollë ku s’kemi asnjë shoqe
klase prej shkollës fillore ku kishim
mësuar bashkë, gjë që na vështirë-
sonte edhe më tepër dhimbjen e
ndarjes nga shoqëria e shkollës fillo-
re.

Si vendosët të regjistroheni në
medrese?

Nuk kalonte minutë e orë e të
mos mendonim se ku do të vazh-
dojmë më tej. Dëshira jonë ishte
gjimnazi, dëshira e prindërve –
medreseja. Një përplasje idesh e
dëshirash na torturonte kokën orë e
çast! Por, ishin prindërit ata, që në
atë kohë vendosën të na regjistrojnë
në medrese . Me vështirësi e pra-
nuam realitetin e hidhur, por me
hamendje se pas disa ditësh do të
transferohemi në një shkollë tjetër.

Përshtypjet e juaja nga dita e
pare?

Filluan ditët e para në shkollë të
mesme. Mëngjesi i 1 Shtatorit është
ditë gëzimi e hareje për të gjithë
nxënësit … ndërsa për ne ishte diç
më tepër se gëzimi, ishte kureshtje
se me çka do të ballafaqohemi gjatë
ditës. Në fillim s’dinim kah të
shkojmë e kujt t’i drejtohemi, por
shumë shpejt gjithçka mori një kahe
tjetër … me një koktej modest dhe
fjalim të ngrohtë na dëshiruan mirë-
seardhje në medrese . Pastaj , duke u
njoftuar me shoqet e vendeve të
ndryshme sikur u largua sadopak
dyshimi në shpirtin tonë… Ditët në
vijim edhe më tepër e larguam
dilemën tonë dhe filluam të besojmë
se vendimi i babait tonë ishte i drejtë
dhe se çdo fëmijë ka nevojë për të
dëgjuar këshilla e sugjerime prej më
të rriturve, e sidomos prej prindërve
sepse prindërit janë ata që ua dëshi-
rojnë më të mirën për fëmijët e tyre.

Çfarë ndikoi që ju të vazhdoni

në medrese?
E potencuam faktin se fillimi ynë

ishte me dilema dhe se mendonim
për një transferim në shkollë tjetër,
por ishte disiplina dhe rendi i shkol-
lës që dita ditës na pëlqente edhe
më tepër, pastaj përkujdesja dhe
angazhimi i profesoreshave dhe
profesorëve që çdo ditë na e bënin
të përafërt shkollën, të cilat me
këshillat e tyre na plotësonin
dëshirën e vullnetin për mësim e
përparim. Vetvetiu ne e ndjejmë
veten shumë të afërta dhe të lira me
shoqet, saqë vendi në të cilin para
katër viteve ne erdhëm duke qarë,
tani si maturante përsëri duke qarë
dalëngadalë edhe po largohemi.

Si mendoni çfarë përfituat nga
kjo shkollë?

Normal, si në çdo shkollë tjetër
edhe këtu, së pari përfituam njohuri
të përgjithshme, por ajo që është me
e rëndësishme, ne këtu e përfor-
cuam imanin, e përplotësuam
edukatën tonë, e mbi të gjitha
fituam shprehin e mësimit dhe kup-
tuam se “ njeriu vlerësohet ne bazë
të punës së tij “ dhe “gjërat vlerë-
sohen vetëm pasi shijohen“!

Dobitë nga medreseja?
Mendojmë se gjatë këtyre viteve

në medrese, ne u aftësuam t’i vlerë-
sojmë gjërat, jo nga pamja e jashtme,
por nga brendia e tyre, se sado e
vogël të jetë ndonjë gjë, megjithatë
është e vlefshme nëse në vete ka
origjinalitet! Kështu, edhe shkolla
jonë ku ne i kaluam katër vite, sado
e vogël që duket nga jashtë, në bren-
dinë e saj ne pasuruam dhe e ritëm
intelektin tonë si nxënëse te saj. Tash
si maturante ne jemi të lumtura dhe
të gatshme të vazhdojmë një jetë të
pavarur. Jemi krenare që mbi supet
tona e mbartim epitetin “MEDRE-
SANTE” dhe shpresojmë se atë që e
mësuam dje, e praktikojmë sot dhe
do ta shfrytëzojmë nesër.

Ardiana Sejfuli dhe Ariana
Sejfuli IV-b

Paralelja e vajzave
Gostivar

Sot më 05.09.2016 ( e hënë), me
vendimin e Kryetarit të BFI’së, në
hapësirat e paraleles së shtrirë të vaj-
zave në Tetovë u mbajt akademia
solemne për fillimin e vitit të ri
shkollor 2016-2017. Në këtë akademi
solemne të pranishëm ishin: Kryetari
i BFI-së Reisul Ulema Haxhi
Sulejman ef. Rexhepi, Drejtori i
përgjithshëm i Medresesë “Isa-Beu”
Ibrahim ef. Idrizi, Myftiu i Tetovës
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu i
Shkupit Rexhep ef. Jusufi, Myftiu i
Shtipit Isa ef. Ismaili, Myftiu i
Kërçovës Murat ef. Huseini, Myftiu i
Ohrit Samet ef. Ajdari, Kryetari i
Kuvendit të BFI-së Haki ef. Agushi,
Koordinatori i i Myftinisë së
Manastirit Amit ef. Rasimi,
Koordinatori i Myftinisë së Prilepit
Shefket ef. Imeri, koordinatorë të
paraleleve të shtrira të Medresesë
“Isa- Beu”, profesoreshat dhe profe-
sorët e Medresesë “ Isa Beu”.

Me këtë rast programi ishte më sa
vijon: 1) Myftiu i Tetovës Prof. Dr.
Qani ef. Nesimi- mbajti fjalim për-
shëndetëse 2) Drejtori i përgjithshëm
i Medresesë Ibrahim ef. Idrizi- mbaj-
ti fjalim përshëndetëse 3) Kurse
fjalën kryesore e mbajti - Reisul
Ulema Haxhi Sulejman ef. Rexhepi

Kryetari BFI-së në fjalët e tij për-
fundimtare tha: “Lusim Allahun
Fuqiplotë për ndriçimin e këtij
rrugëtimi të shenjtë, për një vit të
mbarë dhe me plotë suksese, si për
nxënësit poashtu edhe për
mësimdhënësit dhe mësimdhënë-

set.” Programi përfundoi me një
koktej që kishte përgatitur
Medreseja e vajzave paralelja e
shtrirë në Tetovë.

Agim Ajdari IV-B
Medreseja Isa Beu – Qendër

Hapje solemne e viti të ri shkollor
2016-2017 në Medresenë e vajzave

“Isa- Beu” paralelja e shtrirë të
vajzave në Tetovë
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SHMI “Medreseja Isa Beu”
Shkup,këtë vit të ri e festoi me pro-
gram festiv të organizuar nga
Shoqata e nxënësve enkas për këtë
rast.

Me datë 18.10.2016,Shoqata e
Nxënësve në kuadër të programit
festiv organizoi edhe kuizin tradi-
cional te diturisë “Hixhri 1438”.

Manifestimi u mbajt në lokalet e
shkollës. Si gjithmonë programi fil-
loi me leximin e një pjesë të Kur’anit
Famëlart,nga nxënësi Jasin
Abdullai,i cili me zërin e tij
melankolik na i preku zemrat tona.

Më pas vijoi prezantimi i manife-
stimit nga udhëheqesi i programit
Orhan Zendeli, i cili e falënderoi
Drejtorinë e Shkollës për ndihmën e
ofruar në organizimin e programit

në fjalë.
Më pas fjalën e morri drejtori i

Shkollës Prof. Ibrahim ef Idrizi i cili
në fjalimin e tij nuk harroi që të
punësuarve dhe medresantëve t’ju
urojë sukses në jetën e përgjithshme.

Në kuiz garuan 16 nxënës nga 2
prej sëcilës klasë. Gjithashtu progra-
min tonë na e zbukuroi këndimi i
disa ilahive nga nxënësit Jusuf
Arslani, Arjan Fazliu dhe Arben
Emini,ndërsa kryesinë e komisionit
e përbënin:Mr. Lutfi Nexhipi,Prof.
Hamza Hasani,Prof Islam Islami
dhe Prof. Gajur Beluli.

Kuizi përbehej nga dy kategori
pyetjesh, kategoria e parë ishte
Pyetje-Përgjigje dhe kategoria e dyte
ishte me opsione te pegjigjes
A,B,C,D.

Në fund,Juria i shpalli rezulta-
tet.Fitues i kuizit doli grupi D,vendi
i dytë grupi A,vendi i tretë grupi C
dhe vendi i katërt grupi B.

Si cdo herë shoqata e nxënësve
kishte paraparë edhe shpërblime
për grupet fituese ku per grupin
fitues kishte si shpërblim librin
Historia e pejgamberëve dhe nga një
dhuratë tjetër për secilin
nxënës,ndërsa vendit te dytë i takoi
vetëm nga nje libër Hadithet e
Sahihul Buhari,shpërblimet e
nxënësve ua ndau Drejtori i
Medresesë Isa Beu Ibrahim Idrizi,i
cili i përgëzoi garuesit dhe u dëshi-
roi sukses në jetë.

Seat Kurtishi IV-A
Medreseja Isa Beu – Qendër

KUIZI I DITURISË
‘’HIXHRI”



Në këtë eveniment , fjalën e rastit
e pati Drejtori i Medresesë Prof.
Ibrahim ef.Idrizi i cili të pranishmit i
përshëndeti në emër të Reisul
Ulemase të BFI-së Sulejman
ef.Rexhepi si edhe në emër të
Drejtorisë dhe Stafit të
mësimdhënësve të Medresesë duke
i uruar hafizes suksese në vazhdim,
me shpresë se do të radhitet në
mesin e pjesëtarëve më të ndershëm
të Ummetit Muhammed a.s

Gjihashtu theksoi se Medreseja
Isa Beu kohëve te fundit luan rolin
edhe të shkolles se hifzit e cila vetem
ne keto 9 vitet e fundit ka nxjerrë
mbi 25 hafiz dhe hafize te Kur’anit
Famelartë dhe njëkohesisht sipas te
gjitha te dhënave është nder
Medresetë e vetme ne Ballkan që më
së shumti kultivon hafiz të Kur’anit
Famelartë të të dy gjinive.

Komisioni ishte i përbërë nga
prof. hfz. Nehal Bajrami (Muhafize e
nxënses), Prof. hfz.Shafi Osmani
(Kryetar). Prof. hfz.Sheval Azizi (
anëtar). Kryetari i komisionit para-
qiti biografinë e hafizes, ku potencoi
se ka mbaruar hifzin në një afat

rekord prej pesë muajve.
Ma fjalimet e tyre u paraqitën

edhe Dr. Sulejman Baki në emër të
familjes përshëndeti mysafirët, po
ashtu të pranishmit i përshëndeti
Atasheu për çështje fetare pranë R.
Turqisë Murat Alkan.

Këtë manifestim edhe më të
këndshëm e bënë nxënësit e medre-
sesë që u paraqitën me ilahi, po
ashtu edhe ilahisti i njohur Burhan
Shaban.

Në fund Drejtori Prof. Ibrahim
Idrizi në emër Reisul Ulemase të
BFI-së Sulejman ef.Rexhepi ia dor-
zoi certifikatën e hifzit dhe drejtoria
e medresesë e shpërbleu me një
Kur’an. Në fund u përmbyll me një
dua nga Muftiu i Shkupit Prof.
Rexhep ef.Jusufi.

Orhan Zendeli IV-A
Medreseja Isa Beu – Qendër
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“Më të ndershmit e ummetit tim
janë ato që e ruajnë Kur’anin për-
mendësh! ”

Me datën 24.03.2017 në
Restorantin Festina në një atmosferë
gëzimi nxënëses së vitit të katërt

Tuba Ibish, maturante e paraleles së
vajzave në Shkup, iu dha çertifikata
e kryerjes së hifzit gjegjësisht u
kurorëzua me titullin hafize e
Kur’anit.

Për ta nderuar këtë gëzim institu-
cional dhe familjare, prezent ishin
Drejtori i përgjithshëm i Medresesë
Isa Beu Prof. Ibrahim ef.Idrizi ,
Atasheu për çështje fetare pranë R.
Turqisë Murat Alkan, Muftiu i
Muftinisë së Shkupit Prof. Rexhep
ef.Jusufi,Kordinatorja e degës së vaj-
zave Mr.Nurtene Shehu Sakipi,
Mësimdhënësit dhe Mesimdhenëset
e Medresesë, Ligjërues Nga
Fakulteti i Shkencave islame,
prindërit dhe familjarët e hafizes,
nxënës dhe shumë miq e dashamir
të kësaj vatre edukative arsimore.

Shtohet numri i Hafizëve
në Medresenë Isa Beu
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Si çdo vit ashtu edhe këtë vit
Medreseja “Isa Beu” bëri ndarje të
mishit të kurbanit për të gjithë ato
familje që janë në gjendje të veshtirë
ekonomike, jetimëve, personave me
nevoja të posaçme – hendikepuar
etj.

Për dallim nga vitet e kaluara,
këtë vit u nda shumë e më shumë
mish kurbani për arsye se këtë vit
kishim edhe një numër shumë të
madh të atyre që kurbanin ia dhu-
ruan nxënëseve të Medresesë Isa
Beu , rrespektivisht për mirëm-
bajtjen dhe avancimin e këtij institu-
cioni të vetëm edukativ arsimor të
BFI – së, që merret me ndërtimin e
vlerave edukimive arsimore tek
bijtë dhe bijat e popullit musliman
në vendin tonë.

Kështu sivjet shpërndau mish
kurbani për më tepër se një mijë e

pesëqind familje. Në këtë rast drej-
tori I Medresesë Isa Beu
Prof.Ibrahim Idrizi ne emer te
Kryetarit të Bashkësisë Fetare
Islame Reis ul – ulemasë H.
Sulejman ef.Rexhepi, si edhe në
emrin e drejtorisë së Medresesë dhe
gjithë të të punsuarve dhe nxënësë-
ve të saj, falemenderoi të gjithë

besimtarët nga vendi dhe diaspora
të cilët kurbanin e tyre ia dhuruan
kësaj vatre edukativo – arsimore, me
lutje drejtuar të Madhit All-llah që ti
shpërblenë me mirësitë dhe bereqe-
tet e kësaj bote dhe botës tjetër.

Ruvejd Idrizi III-B
Medreseja Isa Beu - Qendër

MBI NJË MIJË E PESËQIND
FAMILJEVE MEDRESEJA “ISA
BEU” U NDAU MISH KURBANI

Nën moton “Bamirësia forcon
vëllazërinë”, sot OH HILAL e
Bashkësisë Fetare Islame zhvilloi në
lagjen e Hasanbegut një aksion
humanitar gjithëpërfshirës, duke u
munduar që sado pak ta zbusë trish-
timin tek banorët e kësaj lagje dhe
rrethinës të cilët kohë më parë u për-
ballën me një katastrofë natyrore të
paparë me dekada në këtë nënqiell.
Hasnbegasit po përballen me nevoja
të ndryshme. Shqiptarët dhe,
përgjithësisht myslimanët e vendit
dhe anekand trevave etnike, kanë
zgjatur dorën e bamirësisë duke
shprehur një solidarizim vëllazëror

me banorët e këtyre vendbanimeve
të goditur nga katastrofa me përma-
sa tragjike që u shkaktua nga vërshi-
mat e fundit.

Dje, anekënd xhamive të BFI-së u
zhvillua një aksion i madh i tubimit
të mjeteve matriale dedikuar
banorëve të Hasanbegut dhe
rrethinës. Ky aksion u shtri edhe në
Shqipëri dhe Kosovë. Organizata
Huanitare HILAL përveç shpërn-
dajes së ndihmave humanitare është
angazhuar edhe në evidentimin e
nevojave të këtyre banorëve. Nevoje
emergjente është pastrimi i shtëpive
si dhe i oborreve nga balta e madhe

dhe nga gjësendet e bartura nga ujë-
rat e rrëmbyeshëm.

Shih për këtë, sot, nën amblemën
e OH HILAL u zhvillua një aksion i
fuqishëm humanitar ku u
angazhuan edhe mbi 100 nxënës të
Medresesë Ia Beu si dhe studentë të
Fakultetit të Shkencave Islame në
Shkup. Të prirur nga drejtori i
Medresesë, H. Ibrahim ef. Idrizi, ky
kontigjent bamirësish u shpërndanë
nëpër shumë shtëpi dhe, duke iu
bashkangjitur familjarëve, zhvillun
aksionin e pastrimit të shtëpive dhe
të oborreve.

Përveç kësaj, nxënësit e medrese-

OH HILAL, Medreseja Isa Beu
dhe FSHI realizuan aksion

gjithëpërfshirës ne
Hasanbeg te Shkupit
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së si dhe studentët e FSHI-së ndih-
muan edhe në shpërndarjen e ndih-
mave humanitare të arritura nga ter-
ritori i Myftinisë së Manastirit dhe
nën angazhimin personal të Myftiut
të Manastiri, Amit ef. Rasimi.

Drejtri i Mdresesë H. Ibrahim ef.
Idrizi, duke falënderuar HILAL-in
për organizimin e këtij aksioni ku u
përfshinë një numër kaq i madh i
medresntëv, shprehu dhembje dhe
trishtim nga fotografitë e tmerrshme
që të shfaqen ngado që do të kthe-
shë kokën në Hasanbeg. “Këu ka
ndodhur tmerri! Në fytyrat e
banorëve vërehet trishtimi, lodhja,
zhgënjimi por edhe një grusht
shprese se vëllezërit dhe motrat
myslimane nuk do t’i lënë nën
mëshirën e rastit. Apeloj te të gjithë
institucionet përkatëse të shtetit, por
edhe te të gjithë myslimaët e vendit
që ta intensifikojnë bamirsinë dhe,
është pjesë e besimit që secili prej
nesh të kalojmë nga një apo dy orë
pranë këtyre banorëve duke ju ndih-

muar në pastrimin dhe dezinfekti-
min e rrënjësishëm të vatrave të
tyre”, ëstë shprehur veç të tjerash
drejtoi i Medresesë Isa Beu, H.
Ibrahim ef. Idrizi.

Kurse, drejtori i OH HILAL,
Mustafa ef. Dauti, duke falënderuar
së pari Reisul Ulemanë, H. Sulejman
ef. Rxhepin për këmbëngulësinë e tij
për shumëfishim të aksioneve
bamirëse në terrenin e Hsanbegut
dhe rrethinës, duke falënderuar
edhe donatorët e vendit dhe më
gjërë, nënvizoi se pas këtij aksioni
gjithëpërfshirës, do të ketë edhe
shumë institucione të tjera të vendit
që do ta pasojnë këtë aksion të koor-
dinuar në mes të Hilalit, Medresesë
dhe FSHI-së dhe do të paraqiten
vullnetarisht për të kontribuar në
pastrimin e shtëpive dhe të oborreve
por edhe në shpërndarjen e ndihma-
ve humanitare. “Ne sot dëshmuam
se këta vëllezër dhe motra ton nuk
guxojnë të ndjehen të vetmuar. Do
të na kenë këtu deri në çastin kur do

të shihet se këtu nuk ka më nevojë
për ndihma. Për momentin, çdo
ndihmë, çdo donacion, çdo
angazhim i qytetarëve tanë është i
mirëseadhur dhe i domosdoshëm.
Allahu i Gjithëmëshirshëm i shpër-
bleftë të gjithë ata që po e
bashkandjejnë dhembjen me këta
banorë dhe që po e shtrijnë dorën e
ndihmës.

Aksionet e kësaj natyre janë ime-
diate, prandaj, apeloj që të kyçen
edhe firma të ndryshme ndërtimore,
me të gjitha veglat që i posedojnë,
prej një llopate të thjeshtë e deri te
eskavatorët e ndryshëm, që të
zbrakojnë në këtë lagje dhe të
kryejnë pasrimin e madh, sepse, kjo
katastrofë nuk mund as të përballet
dhe as të tejkalohet vetëm nga
banorët e këtyre vendbanimeve të
goditur nga ky tmerr natyror”, tha,
ndër të tjera, efendi Dauti

Ruvejd Idrizi III-B
Medreseja Isa Beu – Qendër

Ashtu si edhe çdo vit në të
kaluarën, Medreseja Isa Beu bëri
shpërndarjen e mishit të kurbanit, I
cili tejkalon nevojat e këtij institucio-
ni edukativo arsimor islam. Për
shkak se këtë vit, numri i dhuruar i
kurbaneve i theu gjitha rekordet e
mëparshme, edhe sasia që do tu
shpërndahet skamnorëve, jetimëve,
familjeve të dëshmorëve dhe të për-
vuajturve nga përmbytjet në lagjen e
Hasanbegut, është më e madhe se
çdo vit tjetër.

Në ditën e tretë të Bajramit, nga
oborri i Rijaseti të Bashkësisë Fetare
Islame u bë shpërndarja e 30 tonela-
tave mish kurbani për skamnorët
dhe në mënyra të organizuara u bë
shpërndarja për organizata të ndry-
shme të cilat paraprakisht kanë dorë-
zuar listat e anëtarëve të tyre, siç janë
shoqatat e invalidëve Shpresa, sho-
qata e veteranëve të luftës, përfaqë-
sues të të dëmtuarve nga lagja e
Hasanbegut, Gjithashtu në mënyrë të
organizuar u bë shpërndarja për
skamnorët dhe jetimët e muftinive të

Velesit dhe Kavadarit. Poashtu të
njejtën ditë dhe ditën në vijim u bë
shpërndarja në muftinitë e Ohrit,
Strugës, Dibrës, Gostivarit dhe
Tetovës. Të Premten, ditë e pesë pas
faljes të namazit të Kurban Bajramit,
u bë shpërndarja e 15 tonelatave
mish kurbani për muftinitë e
Kumanovës, Kocanit, Prilepit,
Manastirit, Kërçovës.

Të shtunën, nga ambientet e
Medresesë Isa Beu do të bëhet
shpërndarja e organizuar për të
gjitha këshillat e xhamive nga qyteti i

Shkupit dhe rrethinës, ku janë para-
pa të shpërndahen rreth 15 tonelata
mish kurbani.Edhe përkundër gjitha
tentimeve të ndryshme, për ta dëm-
tuar grumbullimin e kurbaneve e
njëherit dëmtuar Medresenë Isa Beu,
siç ishin shkrimet anonime të perso-
nave anonimë e dashakeqë, ofertave
jo reale me çmime të ulëta dhe aspak
përkatëse me çmimin real të kurba-
nit, këtë vit, më shumë se çdo vit
tjetër në historinë e BFI, besimtarët
muslimanë e përkrahën Medresenë
dhe dhuruan numër rekord
Kurbana. Për këtë arsye
Udhëheqësia e Bashkësisë Fetare
Islame, Udhëheqësia e Medresesë Isa
Beu dhe Udhëheqësia e Fakultetit të
Shkencave Islame, i falënderojnë
këta besimtarë dhe e lusin Allahun
Fuqiplotë që tua pranojë këta kurba-
ne, sepse sa të kemi besimtarë të
devotshëm, asnjë përpjekje nga
jashtë për përçarje nuk mund të jetë e
suksesshme, e aq më pak për ta dëm-
tuar ecurinë e islamit në vend.

Ardit Ibrahimi IV-B
Medreseja Isa Beu – Qendër

Medreseja Isa Beu
falënderon dhuruesit

e Kurbaneve
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Më 14.12.2016, dita (e mërkurë),
xhemati i Tetovës, gjegjësisht xhema-
ti i Xhamisë së Rinisë pati fatin që të
përjetojë gëzimin e manifestimit të
duasë së hifzit të hafizes së re, nxënë-
se e Medresesë- paralelja e shtrirë e
femrave në Tetovë Nexhmije Xhemil
Emurllai e cila hifzin e kreu pranë
muhafidhit të njohur të trojeve tona,
Molla Mahmut ef. Asllani. Hafizja e
re e lindur më 18.01.2001 në Tetovë, e
cila hifzin e ka filluar më 01.02.2014,
kurse e ka përfunduar më 05.12.2016,
provimin e hifzit e mbrojti para
komisionit profesional të Myftinisë
së Tetovës, i përbërë nga: 1. Hfz. Mr.
Ejup ef. Selmani-Kryeimami, kryetar
2. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami-anëtar.
3. Hfz. Ibrahim ef. Alija-anëtar Në
këtë manifestim, të cilin e moderoi
referenti i arsimit Idris ef. Idrizi, mori
pjesë: Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame Reisul Ulema H. Sulejman ef.
Rexhepi, Myftiu i myftinisë së
Tetovës Prof. dr. Qani ef. Nesimi,
Myftiu i Gostivarit Hfz Shaqir ef.

Fetahu, Myftiu i Kërçovës Murat ef.
Huseini, Drejtori i Medresesë “Isa
Beu” Shkup, Ibrahim ef. Idrizi, një
numër i profesorëve, si dhe një
numër bukur i madh i hoxhallarëve
të Tetovës me rrethinë,. Myftiu i
Tetovës, në fjalën e tij përshendeti të
pranishmit, gjithashtu Drejtori i
Medresesë përshëndeti xhematin,
duke potencuar se Medreseja e Isa
Beut viteve të fundit ka marr edhe
rolin e institutit të hifzit. Ndërsa fjali-
min e rastit e mbajti Kryetari i BFI-së
Reisul Ulemasë Haxhi Sulejman ef.
Rexhepi i cili potencoi mbi vlerën
dhe rolin e hafzit ku vendi jonë sot në

rajon është i pakonkurent me hafiza
dhe vendet tjera duhet të na kenë zili
për këtë punë. Ai poashtu hafizes së
re si dhe familjes së saj iu shprehu
urime për hifzin e bërë duke iu
dëshiruar shëndet, lumturi dhe suk-
sese në jetën në vazhdim. Ky manife-
stim përfundoi me duanë e bërë nga
Myftiu i Gostivarit dhe dhënien e
diplomës së hifzit hafizes së re nga
ana e Kryetarit të BFI-së Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi.
Kurse në namazin e drekës priu
Myftiu i Kërçovës Murat ef. Huseini.

Sara Aliti IV-A
Paralelja e vajzave Tetovë

Medresesë Isa Beu iu
shtua edhe një hafize

Medreseja “ ISA BEU ” në Shkup,
në bashkëpunim me Riasetin e BFI-
së dhe Myftininë e Shkupit, me nde-
rime fetare duke kënduar
trembëdhjetë Hatme të Kur’anit
Famëlartë nga nxënësit e
Medresesë, këndimit të Kelimei
teuhidit i përcjellur me ashere, kasi-
de dhe dua, ditën e Premte më
09.09.2016 me fillim në ora 12:30
min, para namazit të Xhumasë, në
xhaminë “Mustafa Pasha “ në
Shkup, përkujtoi merhumët të cilët
humbën jetën e tyre nga përmbytjet
e 06 Gushtit në lagjen Hasanbeg të
Shkupit.

Duke e lutur Allahun e
Mëshirshëm për shpirtin e tyre në
praninë e Drejtorit të Medresesë H.
Ibrahim ef. Idrizi i cili njëherit mbaj-

ti edhe fjalën e rastit , Myftiu i
Shkupit H. Rexhep ef. Jusufi, Myftiu
i Tetovës H. Qani ef. Misimi, kole-
giumi i profesorëve, nxënësit e
medresesë sëbashku me institucio-
net fetare në vend, u solidarizuam
duke e ndarë dhimbjen bashkë me
xhematin dhe familjarët të cilët i
humbën të dashurit e tyre.

Ky veprim tepër fisnik dhe qëllim
mirë u vlersua pozitivisht nga të
pranishmit në xhami sidhe opinioni
i gjërë.

Në shenjë respekti dhe falenderi-
mi për Ju nxënës të dashur, në
Medrese na ariti një letër falenderi-
mi nga vet familjarët dhe banorët e
Hasanbegut, Straçincës, Haraçinës
dhe më gjërë.

Drejtoria e Medresesë sëbashku

me bashpuntorët profesional dhe
kolegiumin e profesorëve është
tepër mirnjohëse për punën tuaj,
duke e llogaritur se plani mësimor
në realizimin e programit edukativo
arsimorë po reflekton një shembël-
ltyrë për të tjerët dhe dëshmon qart
se aty ku kultivohen vlerat morale,
pikërisht aty mund të hasim
ndërgjegjen e pastër dhe vetëdijen e
lartë.

Kjo iniciativë e Juaja, përpos që
ka nderuar emrin e Institucionit
tonë shkollorë, njëherit keni nderuar
edhe familjet e Juaja të cilët ndër
dekada e ndihmojn dhe e mbështe-
sin këtë Institucion të shenjtë,
Medresenë “Isa Beu” në Shkup.

Ruvejd Idrizi III-B
Medreseja Isa Beu – Qendër

Duaja e 13-të hatmeve të Kur’anit
dhe Letra faleminderuse e banorëve

te Hasanbegut dhe te Straçincës
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Si c’do vit ashtu edhe këtë vit ne
Medresenë Isa Beu u organizua tur-
niri tradicional Pranvera 2016 nga
shoqata e nxënësve “Ikre” si dhe
sektori për sport dhe rekreacion që
funksionon ne kuadër të Medresesë

Isa Beu .
Turniri filloi me datë 1/11/16 ku

pjesëmares ishin te gjitha klasat të
perfaqësuar 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 në aspektin fetar
poashtu edhe në atë edukativ.

Turniri tradicional
2016/2017 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 date 3/11/16.

Pas përfundimit të ndeshjes u bë
edhe ndarja e minjohjeve edhe trofe-
ve,ku e mbajti një fjalim edhe krye-
tari I shoqatës së nxënësve Orhan
Zendeli I cili e falenderoi drejtorin

për mbështetjen e dhënë si dhe e ftoi
Drejtorin qe ti’a ndan cmimin fitue-
sit të turnirit.

Vendi I parë I takoi klasës së IV-B
dhe si shperblim morën nje trofe që
ua ndau Prof.Ibrahim ef. Idrizi,
vendi I dytë i takoi klasës së III-a
edhe ajo si shpërblim mori një trofe
te cilën ua ndau prof.Sadrija
Hasanoviç kurse vendi i tretë i takoi
klasës së II –b te cilët edhe ata u

shpërblenë me një mirnjohje dhe një
medalje.

Ndërsa në fund kryetari I sho-
qatës I dhuroi një mirenjohje
Drejtorit të Medreses dhe nje dhu-
ratë dhe gjithashtu edhe Profesorit
të edukatës fizike ju nda një
mirënjohje, një dhuratë dhe një
medalje.

Ruvejd Idrizi III-B
Medreseja Isa Beu – Qendër



Si çdo vit edhe sivjet organizuam
një aksion për pastrimin dhe kujde-
sjen e ambientit të shkollës,por për
dallim nga vitet e tjera këtë vit orga-
nizuam pastrim edhe jashtë
rrethojës së medresesë,për ti dhënë
një pamje edhe më të bukur shkollës
dhe ambientit ku jetojmë.

Islami si fe gjithëpërfshirëse,
ambientit, si faktor shumë me
rëndësi për një jetë të shëndetshme,
i ka dhënë vend të merituar. Para së
gjithash, përkujdesjen për të e ka
cilësuar shenjë besimi. Pejgamberi
[alejhiselam] duke rrëfyer për
pemën e besimit thekson se:

“Imani (besimi) është gja-
shtëdhjetë e disa apo shtatëdhjetë e
disa degë: Më e vlefshme është fjala:
“La ilahe il-lall-llah” (nuk ka Zot
tjetër përveç All-llahut), kurse më e
ulëta është të larguarit nga rruga e
asaj që i mundon kalimtarët. Edhe
turpi është një degë e imanit.”

Pra, edhe përkujdesja për
ambientin, gjegjësisht pastrimi i
rrugëve,i vendeve të ndryshme
është pjesë e imanit.

Njeriu është pjesë e ambientit,
dhe domosdo, sikur që ka të drejta
në të, ka po kështu edhe përgjegjësi.
Kjo për shkak të natyrës së tij, të

cilën Allahu e veçoi nga krijesat tjera.
Thotë Allahu:
“(Përkujto Muhammed) Kur Zoti

yt u tha engjëjve: “Unë po krijoj (po
përcaktoj) në tokë një zëvendës!”
Ata thanë: “A do të vëshë në te atë
që bënë çrregullime dhe që derdh
gjaqet, e ne të madhërojmë Ty me
lavdërimin Tënd dhe plotësisht të
adhurojmë!” Ai tha: “Unë di atë që
ju nuk e dini!”. (El-Bekare, 30)

“Pastaj juve ju bëmë zëvendësues
pas tyre në Tokë për t’ju parë si do të
veproni”. (Junus, 14)

Orhan Zendeli IV-A
Medreseja Isa Beu - Qendër

Aksion pastrimi
nga Medresantët për një
ambient sa më të pastërt
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Me rastin e ditëlindjes së
Muhamedit s.a.v. nxënëset e
Medresesë “Isa Beu”, paralelja e vaj-
zave –Gostivar, në bashkëpunim me
Myftininë e Gostivarit, më
26.12.2016, pas faljes së namazit të
drekës, në Xhaminë e Sahatit, orga-
nizuan një manifestim solemn me
rastin e përkujtimit të Lindjes së
Muhamed a.s.

Manifestim ishte përgatitur me
një program solemn dhe të bujshëm
ku morën pjesë administratorja Mr.
Fatime Beshiri, profesoreshat,
nxënëset dhe mysafirët që i dhanë
programit një atmosferë të veçantë.

Programi filloi me leximin e ashe-
rit nga Kur’ani famëlartë, mevlud
dhe ilahije të kënduara nga korri i
Medresesë “Isa Beu”-paralelja e vaj-
zave në Gostivar.

Mysafirët u përshëndet dhe
patën rastin të dëgjojnë një ligjëratë
nga Mr. Fatime Beshiri, e cila e para-
qiti ardhjen e Muhamedit a.s. si
mëshirë dhe shembuj për mbar
njerëzinë, dhe si duhet ne sot ta
jetojmë jetën tonë në bazë të
Kur’anit famëlartë dhe sunnetit të
Pejgamberit a.s.

Në fund, mr. Hatixhe I. Iseni dhe
prof. Mizeqet Hebibi bënë duatë e
hatmeve që i kishin lexuar nxënëset
e Medresesë “Isa Beu”, paralelja e
vajzave –Gostivar për hir të lindjes
së Muhamedit a.s.

Albina Mehmeti IV-B
Paralelja e vajzave - Gostivar

Program festiv
me rastin e lindjes

së Muhamedit s.a.v.
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Nxënëset e Medresesë “Isa Beu”,
paralelja e vajzave –Shkup, në
bashkëpunim me Myftininë e
Shkupit. më 22.12.2016, pas faljes së
namazit të drekës, në Xhaminë e Isa
Beu-Shkup, organizuan një manife-
stim solemn me rastin e përkujtimit
të Lindjes së Muhamed a.s. Në këtë
manifestim të pranishëm ishin:
Koordinatorja e kësaj paraleleje, Mr.
Nurtene Shehi Sakipi, profesore-

shat, nxënëset dhe mysafiret të cilat
e begatuan këtë tubim. Më pas fjalën
përshëndetëse e mori koordinatorja,
e cila i uroi të pranishmit me rastin e
kësaj dite të veçantë. Ligjëratën
kryesore e ka mbajtur prof. Hfz.
Xhejlane Nexhipi, e cila u përqen-
drua në argumentet Kur’anore mbi
ardhjen e të dërguarit tonë, jetën,
këshillat dhe mesazhin hyjnor të
Muhamedit a.s. Të pranishmit patën

mundësi të ndjekin një program të
pasur me këndimin e ashereve nga
Kur’ani famëlartë, pjesëve nga
“Mevludi”, ilahive dhe poezive të
kënduara nga korri i Medresesë “Isa
Beu” paralelja e vajzave Shkup, të
cilat krijuan emocione në mes mysa-
firëve.

Amra Ramadani III-A
Paralelja e vajzave - Shkup

Manifestimi solemn me
rastin e Lindjes së

Muhamedit a.s

Më datën 6.02.2017, Reis Ul-
Ulema i BFI-së h. Sulejman Efendi
Rexhepi, i shoqëruar nga drejtori i
medresesë “Isa Beu”, prof. Ibrahim
Idrizi dhe bashkëpunëtorët e tij, i
bëri një vizitë komunës së Gostivarit
dhe objektit të ri të medresesë, i cili
është në përfundim e sipër. Me këtë
rast, Reis Ul-Ulema h. Sulejman
Efendi Rexhepi vizitoi edhe objektin
aktual të medresesë - paralelja e
shtrirë në Gostivar, me ç’rast u prit
përzemërsisht nga stafi edukativo-
arsimor dhe nxënëset e medresesë.

Myftiu i gostivarit, Shaqir Efendi
Fetahu i uroi mirëseardhje Rei-ul-
ulemasë h. Sulejman Efendi
Rexhepit dhe bashkëpunëtorëve të
tjerë dhe iu falënderuar për vizitën e
bërë në qytetin e Gostivarit. Me këtë
rast, fjalë përshëndetëse mbajti edhe
Reisi, i cili në fjalimin e tij u përqen-
drua kryesisht në medresenë e re që
është në ndërtim, duke na përgëzuar
për punën e bërë, përgëzoi edhe
myftiun tonë të nderuar, me shpresë
të madhe se vitin e ardhshëm mësi-
mi do të zhvillohet në objektin e ri.
Ky fjalim pati ndikim të madh tek ne
si nxënëse, duke e shtuar vullnetin
për punë, mësim dhe çdoherë të jemi
durimtare e të forta. U fol edhe për
çështje të tjera arsimore.

Pa marrë parasysh tentimeve që
iu bënë BFI-së, ajo çdoherë qëndroi e
fortë. Më e veçanta e gjithë kësaj
ishte përmbyllja e fjalimit, që na la
përshtypje më së shumti. E përmbyl-
li me një fjali të Pejgamberit a.s.:
“Çdo fëmijë lind i pastër, e pastaj
prindërit at e bëjnë krishterë, hebre,
zjarradhurues”. Në dorë kishte një

lule të bardhë dhe tha : “ E shikoni
këtë lule që është kaq e bardhë që
simbolizon islamin, moralin, butë-
sinë, edukatën, e pa asnjë pikë
dyshimi ju jeni si kjo lule e bardhë”.

Përsëri mori fjalën myftiu, i cli e
falënderoi Reisin për fjalët e bukura
që i tha dhe për vizitën që na bëri
dhe na nderoi.” Do të falënderoj
administratoren e nderuar prof.
Fatime Beshiri, mësimdhënësit dhe
nxënëset për organizimin e kësaj
pritjeje. Adiminisratorja Mr. Fatime

Beshiri, Reis ul ulemas Sulejman ef.
Rexhepit i dhuroi një pllakate me
kaligrafi arabe (Leuha), të përgatitur
nga nga nxënëset e Medresesë së
Gostivarit, në shenjë respekti dhe
mirënjohje për vizitën që ia bëri
Medresesë.

Reisin e nderuar e përcollëm me
një duartrokitje të fuqishme. Patëm
nderin që na vizitoi Reis Ul-Ulema
Sulejman efendi Rexhepi.

Donjeta Memeti III-B
Paralelja e vajzave - Gostivar

REIS-UL-ULEMA H. SULEJMAN
EFENDI REXHEPI VIZITOI
“MEDRESENË ISA BEU” –

PARALELEN E FEMRAVE NË GOSTIVAR
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Më 17.02.2017 në Medresenë Isa
Beu, paralelen në Gostivar e ka vizi-
tuar atasheu për çështje fetare në
Ambasadën e Republikës së Turqisë
në Shkup, z. Murat Allkan, i cili u
prit nga myftiu i qytetit të
Gostivarit, përkatësisht koordinato-
ri i paraleles së Medresesë “Isa Beu”
në Gostivar, hfz. Shaqir ef. Fetahu
bashkë me stafin arsimor dhe
nxënësit e Medresesë. Në këtë
takim, administratorja mr. Fatime
Beshiri, njoftoi atasheun për
gjendjen e shkollës, numrin e nxënë-
sve, plan-programin mësimor. Me
këtë rast, z. Murat Allkan mbajti një
fjalim para stafit dhe nxënësve dhe
ju ofroi bashkëpunim me ndonjërën
nga shkollat e mesme fetare në
Republikën e Turqisë, përkatësisht
vazhdimin e arsimit të lartë në
ndonjë Universitet të R. Turqisë.

Myftiu hfz.Shaqir ef. Fetahu, në
shenjë mirënjohjeje dhe respekti,
mysafirit të lartë i dhuroi një pllaka-
te me kaligrafi arabe (Leuha) të për-
gatitur nga nxënëset e Medresesë së
Gostivarit. Në këtë takim, ishte pra-

nishëm edhe sekretari i përgjith-
shëm i BFI-së në RM., h. Irsal ef.
Jakupi.

Hafsa Mustafi III-A
Paralelja e vajzave - Gostivar

Atasheu për çështje fetare në
ambasadën e Republikës së
Turqisë, z.Murat Allkan vizitoi

Medresenë Isa Beu –Paralelja
në Gostivar

Manastiri, qytet ky i cili ndodhet
në pjesën jugperëndimore të
Maqedonisë, me veprat e tij histo-
rike në çdo periudhë hedh dritë mbi
të kaluarën.

Ky qytet, për çdo shqiptarë para-
qet vend të rëndësishëm dhe na
përkujton shumë figura të shquara;
letrar, patriot dhe njerëz të cilët
dhanë mund, djersë dhe tërë jetën e
tyre për të lënë gjurmë të pashlyera.

Kësaj radhe në përkujtim të Ditës
së Alfabetit, vendosëm të vizitojmë
Manastirin, për t’u njohur nga afër
me historinë dhe figurat e shquara
që kontribuuan që kjo date madhë-
shtore të mbetet e paharruar.

Më datë 19.11..2016. ne gjende-
shim në Manastir. Në fillim vizi-
tuam Shtëpinë e Alfabetit. Për

historikun e Kongresit të Manastirit
fjalën e mori prof. Murvete
Abdullai për të na prezantuar në
detaje gjithçka që kishte brenda
kësaj shtëpie, na shoqëroi albanolo-
gia Mendushe R. Pasi u njoftuam
hollësisht me brendësinë e kësaj
shtëpie, në shenjë falënderimi p;r
mikpritjen foli edhe prof. Beqir
Memeti.

Më pas shëtitëm brenda qytetit
dhe vizituam xhaminë “Hajdar
Kadi”, e cila rihapet pas 104 viteve.

Në këtë xhami, në kuadër të
Medresesë “Isa Beu”- Paralelja e vaj-
zave ‘Tetovë’, u mbajt një manife-
stim simbolik.

Manifestimi filloi me lexim të
Kur’anit, pastaj fjalim përshëndetës
nga Prof. Imrane Shaqiri- në gjuhen

shqipe dhe nga Prof. Abide Emini-
Memeti ne gjuhën turke.

Në këtë manifestim nuk mun-
guan as seksioni I korit dhe grupit
letrarë.

Në fund të programit bashkë-
shortja e koordinatorit të Muftinisë
së Manastirit z. Amit ef. Rasimi pra-
noi një dhuratë, të punuar nga duart
e nxënëseve; e cila na falënderoi për
këtë dhuratë, duke na uruar suksese
në mësime.

Ky udhëtim, edhe pse ishte njëdi-
tor, ishte shume mbresëlënës.

Të mos kalojmë pa falënderuar të
gjithë ata që na mundësuan vizitën
e këtij qyteti.

Velida Aliu IV-a
Paralelja e vajzave - Tetovë

Medresantet
vizitojnë Manastirin
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Nata është akoma e ftohtë në këtë
kohë, e unë nuk kam as edhe një
batanije! Ndjehem i shurdhër nga
zhurma e armëve që më fut frikën
në palcë. E lotët më janë përzier me
gjak nga plagët që pa kujtuar më
pushtojnë trupin, e unë i gjori po
mundohem të fshij lotin nga sytë, e
sytë i përlyej me gjak sepse edhe
duart i kam të lënduara.

Nëna e gjorë mundohet të më
mbështes e të më ngushëlloj, por, së
fundi, këto gjëra nuk më ngopin
barkun dot. Babai, kohë më pare
është zhdukur, nëna më thotë se ka
shkuar të punojë, por unë nuk jam i
marrë të besoj! Ai me siguri ka
vdekur, meqë ka kohë që nuk është
lajmëruar! I lodhur nga kjo gjendje,
vendosa të dalë jashtë. Dola, por ç’të
shihja, një shok i klasës sime po

qante në skaj të rrugës! Iu afrova
dhe e pyeta se ç’dert kishte? Ai mes
lotëve u mundua të më tregonte se
nëna dhe motra e tij kishin mbetur
nën gërmadhat e shtëpisë së tyre.
Mblodha forcën që ta ngushëlloj,
por nuk ia dola! U ula dhe fillova të
qajë me të, vura ballin në kraharorin
e tij dhe me duar e shtrëngova. Në
moment nuk mendova dikë tjetër
për t’u mbështetur pos Allahut, dhe
thash me vete, nëse tërë kjo botë
është kundër nesh, Allahu është me
ne, prandaj gëzohu, nëse nuk kemi
dike në këtë botë do të kemi në
botën tjetër, pa frikë, pa ankth dhe
plot lumturi ne Xhenetin e premtuar
nga Allahu xh.sh.

Gjersa në anën tjetër të botës jeta
e njeriut është e sigurt, edhe nga
pluhuri po lulëzon siç lulëzojnë

lulet në natyrën e freskët të pran-
verës, dikush tjetër po lufton për
ekzistencë, dhe veç tjerash askujt
nuk i intereson.

Fjalët janë të tepërta për gjendjen
e muslimanëve, ngase dhimbja nuk
përshkruhet me fjalë. Ata vëllezër e
motra, pleq e fëmijë të pafajshëm, që
gjaku i tyre në sytë e zullumqarëve
nuk peshon dhe nuk vlen asgjë e
derdhet pa pike mëshire.

Nëse s’mundemi t’u ndihmojmë
vëllezërve tanë në ndonjë mënyrë,
së paku në të mos i harrojmë, të
bëjmë dua për ta, t’i kujtojmë, e të
mos i harrojmë, sepse dhimbjet e
tyre brenda nesh gjithmonë
jetojnë.

Sara Aliti IV-a
Paralelja e vajzave-Tetovë

Zëri i armëve
nuk pushon

Është shumë interesante të flasë-
sh për një person apo individ i cili
vetëm për vetveten mendon, ose
vetëm për vete punon. Kjo vërtet
është një gjë negative dhe një vepër
e shëmtuar për qenien njerëzore.

Ne të gjithë e dimë se periudhën
që e përjeton bota sot ,është
periudha më me sfida që si ka përje-
tuar më herët njerëzia. Ne çdo ditë
jemi shikues të gjërave të brishta që
ndodhin në botë, e sidomos në
lindjen e mesme, ne çdo ditë
shikojmë se si vriten fëmijët, pleqtë
dhe si dhunohen gratë.

Këtu kemi fajtorin kryesor, i cili
është një individ i pamëshirshëm që
punon dhe mendon vetëm për
vetën. Dhe e lusim Zotin që të mos
na sprovojë me kësi lloj njerëzish se
tek këta nuk ekziston as ndërgjegje e
as mëshirë.

Ne si njerëz që jemi duhet që të
bëjmë dua-lutje për muslimanët të
cilët gjenden në vështirësi, pasi që
kjo është e vetmja gjë që mundemi
ta bëjmë. Dhe duke mos e harruar
porosinë e Profetit a.s. i cili
thotë:”Askush prej jush nuk e ka
besimin e plotë derisa të dojë për
vëllain e tij atë që e do për vete”.
Kurse ne sot jemi humbur në një
thellësi të errët të natës saqë edhe
hënës i ka humbur shkëlqimi, apo
më mirë të themi se sytë tanë kanë
filluar të verbohen, sepse nuk
shohim gjë tjetër tek njerëzit përpos
urrejtjes dhe zilisë.

Le të jemi human, le të mos men-
dojmë vetëm për vetën tonë, le të
japim nga zemrat dashuri, nga fyty-

ra buzëqeshje dhe nga
prona pasuri. Sepse askush nuk
është bërë i varfër duke dhënë. Le të
jemi ne ata që do ta krijojmë një botë
të lirë, të lumtur dhe të pa lot.

Le të bëhemi si drunjtë që
lëshojnë fruta të ëmbla, le ta kthejmë
mirësinë tek vetja jonë dhe te njerë-
zit. Prandaj motra dhe vëllezër, ta
kthejmë atë gjënë të cilën e kemi
humbur, sepse ajo është brenda
nesh, dhe neve na mjafton ta
shikojmë me syrin e mëshirës dhe
ajo do të ringjallet. E kush mund të
jetë tjetër përpos ndërgjegjes? Ji
humanist që ta shikosh lumturinë e
kësaj bote, dhe duaje për të tjerët atë
që e do për vete. Le t’i japim botës
bukurinë e shpresës dhe hijeshinë e
humanizmit.

Turkjan Mustafa II-B Paralelja e
vajzave - Shkup

Njeriu që vetëm për vete
punon, është si një dru

që pemë s’lëshon



dosesh në varr e atëherë s'të bën
dobi pendimi.

I dashur vëlla! E dashur motër!
Vendos tani, para se të mbyllet dera,
për rrugën që do të ndjekësh e që do
të jetë rruga jote në këtë botë e në
botën tjetër. Oh! Ç'lumturi do të
ketë në atë botë! Zemra gëzohet e
lumturohet, kur kthehet te Zoti e
penduar, duke ndjekur varganin e
besimtarëve të mirë.

Vëlla musliman! Motër muslima-
ne! Në qoftë se ke vendosur të pen-
dohesh e të kthehesh tek Allahu,
dije se pendimi ka disa kushte që
duhen plotësuar patjetër. Kushtet
janë:

Të pendohesh dhe të të vijë keq
për mëkatet e bëra.

Të largohesh nga mëkati.
Të vendosësh të mos kthehesh

më tek mëkati e në qoftë se kthehe-
sh, përsërite pendimin tek Allahu,
por vendimi i dytë duhet të jetë i
çiltër.

Të pendohesh para frymës së
fundit (para vdekjes) dhe para
lindjes së diellit nga perëndimi
(para Kiametit).

Muala Ismaili IV-A
Paralelja e vajzave - Shkup

Allahu i Madhëruar thotë: "O
robtë e Mi’’, që e keni ngarkuar
veten tuaj me shumë mëkate, mos e
humbisni shpresën ndaj mëshirës së
Allahut, sepse vërtet, Allahu i fal të
gjitha mëkatet, Ai fal shumë, Ai
është Mëshirëplotë!" {Kurani-39:53}.

Allahu i shndërron të gjitha të
këqijat në të mira. Për këtë Ai thotë:
"Vetëm në qoftë se pendohen e bëjnë
vepra të mira, atëherë Allahu ua
shndërron të këqijat në të mira."
{Kurani-25:68-70}.

Ç' mirësi dhe fitim i madh! O Zot
i madh! Këtë mirësi e fitim mund ta
lërë pas dore vetëm një i paditur e
mospërfillës. Prandaj pendohu i
dashur vëlla dhe e dashur motër,
nëse dëshiron këtë fitim të madh.
Dëgjo çfarë ka thënë Profeti (Paqja
dhe mëshira e Allahut qofshin mbi
të) për të na nxitur në pendim:

"Allahu është më i Gëzuari për
pendimin e robit të vet..." E përcjel-
lin Buhariu dhe Muslimi.

Profeti (Paqja dhe mëshira e
Allahut qofshin mbi të) thotë, gjitha-
shtu:

"Allahu i Madhëruar thotë: "O
robi im! Sa kohë të më lutesh Mua e
të shpresosh tek Unë, Unë i fal të
gjitha mëkatet e tua. O robi im!

Sikur të arrinin mëkatet e tua deri në
kupë të qiellit e pastaj të më kërkoje
të falur, do të të falja" dhe Allahu i
Madhëruar thotë: "O robtë e mi! Ju
bëni mëkate natën dhe ditën dhe
Unë ua falë të gjitha mëkatet, pran-
daj më kërkoni falje Mua, që t'ju fal
ju." Dhe: "Padyshim, Allahu e shtrin
Dorën e Tij natën që të pendohet
mëkatari i ditës dhe e shtrin Dorën e
Tij ditën që të pendohet mëkatari i
natës, derisa dielli të lindë nga
perëndimi ( deri në Ditën e
Kiametit)."

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe
mëshira e Allahut qofshin mbi të) pa
një nënë e cila po kërkonte fëmijën e
saj në moçal; kur e gjeti, nëna e
shtrëngoi fëmijën në gji dhe i dha të
pijë. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe
mëshira e Allahut qofshin mbi të)
tha:

"A mund ta hedhë kjo nënë
fëmijën e saj në zjarr?" "Jo" thanë
shokët e Profetit (Paqja dhe mëshira
e Allahut qofshin mbi të!) Atëherë,
Profeti (Paqja dhe mëshira e Allahut
qofshin mbi të) ua ktheu:

"Allahu është më i Mëshirshëm
me robtë e Tij se sa kjo nënë me
fëmijën e saj." Allahu Ekber! Allahu
është më i Madhi! E, pra, a mund të

mos e kërkojmë pendesën pas kësaj
mirësie? Pas kësaj bujarie a mund të
vonohemi në pendesë?! O Zot! I
Lartësuar je Ti! Sa i Mëshirshëm je!
Sa i Butë e Bujar je!

Çfarë të ndalon ty të pendohesh e
të ndjekësh rrugën e drejtë? Mbase
thua familja, shoqëria , shokët! Kam
frikë mos pendohem e më pas i
kthehem përsëri mëkatit! Mëkatet e
mia janë të shumta; e, si mund të më
falen!

A mendon se ti do t'i thuash këto
te Zoti yt Ditën kur ta takosh atë? Jo
për Zotin! Familja, shoqëria, shokët
janë pengesa të imagjinuara, që i
shkatërron vetëm ai që i frikësohet
Allahut.

O besimtarë e besimtare! Jini kre-
nar për fenë tuaj! Jini çiltërisht të
vendosur për të mirën dhe ngulmo-
ni në të, duke iu mbështetur Allahut
të Madhëruar. Pastaj, kujtoni
mëshirën e Zotit tuaj dhe pafundë-
sinë e Faljes së Tij.

Vëlla! Motër! Sikur të të vijë ty në
këtë çast meleku i vdekjes, a je i
kënaqur ta takosh Zotin tënd pa u
penduar?

Vëlla! Motër! Mos i dredho vetes
dhe gjykimit të saj, sepse, në qoftë se
nuk i kërkon llogari sot, nesër ven-30
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Një lajm i mirë
për ty Jeta është një enigmë e shtuar në

mënyra të ndryshme, por me
zgjedhje te pakta. Ajo është një
udhëtim i mundshëm me plot befa-
si dhe çudira.

Ky udhëtim përcillet me
dashuri dhe lumturi, por disa
njerëz e përcjellin me urrejtje dhe
egoizëm . Me njerëz të tillë, kjo
botë shkon drejt shkatërrimit ku
jeta e njerëzve shuhet dita-ditës .
Skamja dhe mjerimi ka mbuluar
kurdo boten , kanë rënë mbi njerë-
zit si një hije e zeze e fatkeqësisë .
Njerëzit me pozitë nuk e shohin
këtë, por mendojnë se si të këna-
qen , bëjnë sikur populli të mos
ekzistoj . Sikur kjo te ishte vetëm
një ëndërr e keqe që atyre ju kalon
para syve.

Ah sikur te ishte vetëm një

ëndërr e keqe! Jeta është shumë e
bukur nëse ty e sheh me sy te
bukur, por e vështirë nëse ti e bën
të pamundur dhe dorëzohesh që
në sfidën e parë . Po të provosh t’i
flasësh një jetimi për bukurin e
jetës, ai nuk do t’ju dëgjoj, sepse
sipas tij ai e ka humbur kuptimin e
vet jetës me humbjen e njërit apo të
dy prindërve.

Urrejtja , mëkati , varfëria , do te
zhdukeshin dhe do te ngelnin
vetëm një ëndërr.

Prandaj, jeta është gërshetimi i
të mirës dhe të keqes, të drejtës apo
të gabuarës .

Por, megjithatë, është vetëm një
derë ku ne njerëzit jemi si mysafirë.

Arjeta Nuhiu ll-B
Paralelja e vajzave - Gostivar

JETA



All-llahu xh.sh. e krijoi gjithë këtë
gjithësi vetëm për krijesën njeri. Atë
e vendosi zëvendës në të. Por, para
së ta vë si zëvendës, iu tregoi mela-
qeve, duke iu thënë: “Unë do të
krijoj një halife (mëkëmbës) në
tokë.” (El-Bekare, 30).

Melaqet, me këtë rast, thanë: “A
do të vendosësh atje dikë, i cili do të
bëjë çrregullime e do të derdh gjatë
në këtë?!” (El-Bekare, 30).

Ademi a.s. dhe Hava u krijuan të
parët nga njerëzit, pastaj Allahu
xh.sh. prej tyre krijoi pasardhës, e që
më pas ata të shtohen në fise e popuj
të shumtë. Për të mos i lënë të
paudhëzuar, Allahu i Madhërishëm
ju dërgoi atyre vazhdimisht pejgam-
berë dhe lajmëtarë, të cilët patën për
detyrë drejtimin e njerëzve në rrugë
të mbarë, në rrugën e Allahut dhe
largimin e tyre prej gjesteve dhe
veprave të këqija.

All-llahu xh.sh., në këtë botë, na i
dhuroi të gjitha të mirat me bukuri
të shumta; na dha ajrin, pa të cilin
njeriu nuk mund të jetojë, na dhuroi
ushqimin, ujin, bukuritë e natyrës, e
shumë e shumë mirësi të tjera... Për
të gjitha këto, ishin pejgambërët e
Zotit ata të cilët na treguan se si më
së miri duhet shfrytëzuar.

Mirëpo, edhe pas gjithë këtyre,
njeriu është ai që e orienton jetën e
tij, si shembulli i një drejtuesi të
automjetit, i cili duhet t’ju përm-
bahet rregullave të caktuara dhe të
sillet mirë në komunikacion. Nga
ana tjetër, ka edhe shoferë që nuk i
respektojnë rregullat dhe ligjet e
komunikacionit, ata sigurisht që
bëjnë dëm dhe kanë një përfundim
jo të mirë.

Njëjtë është edhe me njeriun. Ai
mund të jetë i drejtë, i mëshirshëm,
besimtar i mirë, por mund të jetë
edhe e kundërta, i padrejtë, vrasës,
derdhës i gjakut në tokë, të bëj
shkatërrime dhe çrregullime, etj. Të
tillë janë njerëzit që i jepen pozitës,
famës, karrierës, pushtetit, të cilët
për të plotësuar pasionet dhe dëshi-
rat e tyre, janë të gjendje të shkatër-
rojnë njerëz të pafajshëm, familje të
mëdha, popuj të lavdishëm dhe
shtete të sigurta. Për gjëra të këtilla,
njeriu e krijoi edhe luftën.

Fjala “luftë” nuk është se
dëgjohet për herë të parë. Ajo është
zhvilluar, gati se, në çdo skaj të
botës. Ajo sot zhvillohet në Damask,
në kryeqytetin e Sirisë.

Damasku është një vatër e dije-
tarëve më të njohur muslimanë,

vendi i arsimimit, i diturisë dhe i
ardhmërisë. Është vendi me atë qiell
të kaltër, kur për herë të parë hapa
sytë, vendi ku së pari herë qesha
dhe qava, ku në krahët e nënës qën-
drova, ku për herë të parë fjalën
nënë dhe baba e shqiptova. Ai është
Damasku, vendlindja ime.

Damaskun e shkatërruan njerëz
të këqij, mizorë, injorantë, tiranë
dhe të pa fe. Atij vendi ia humbën të
ardhmen e një rinie, ardhmërinë e
një populli; ia shuan dritën e arsimi-
mit.

Tani pyes veten se pse, vallë, ata
që po zhvillojnë luftën nuk ndalen e
të mendojnë pak apo, sado pak, t’i
vras ndërgjegjja e tyre për gjithë
shkatërrimin që po e bëjnë, pse po i
shkaktojnë gjithë këto vuajtje?

Nuk kam përgjigje. Jam duke
heshtur si rezultat i pafuqisë sime.
Nuk e di, ndoshta lutja është ajo që
duhet të bëjmë ne, të dobëtit dhe të
pafuqishmit. Andaj, lus Allahun
xh.sh. që t’ju dalë në ndihmë musli-
manëve, gjegjësisht sirianëve, e të
ma mundësojë që edhe njëherë të
shkoj në vendlindjen time,
Damaskun tim.

Sumeja Alija III-A
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Po flas edhe pse nuk po dëgjohem.
Po i`a dedikoj këtë letër Botës së

nderuar,e cila po i mbyll sytë me vull-
netin e saj me qëllim qe të kaloj mbi
trazirat dhe pamjet trishtuese te
besimtarëve musliman gjatë pesë vite-
ve te fundit. Lufta kundër muslimanë-
ve asnjëherë nuk ka mbaruar por kanë
qenë muslimanët ato te cilët ne fund
kanë ngritur flamurin e lirisë.

Botë e nderuar ty po sheh gjithçka,
por të ka kapluar nje gjumë i thel-
lë,saqë tanimë nuk dëshiron të
zgjohesh. Vallë a i ke parë vuajtjet e
muslimanëve kohëve te fundit?Ato
po vriten, po dhunohen e masak-
rohen çdo ditë e më shumë, fëmijët
po ngelin pa prindër e prindërit pa
fëmijë, gratë pa të zot, pleqtë pa kuj-
destarë e vajzat tanimë filluan që ta
humbin edhe virgjërinë e tyre, të cilat
për te mbrojtur nderin kanë filluar
tanimë që të vetëvriten. Jeta e tyre
është shndërruar në ferr, për çdo
kënd del dielli,e ndërsa ato po mbe-
sin ne acarin e ftohtë të dimrit. Ata
kanë harruar pranverën sepse dimri
po zgjat me vite. Kjo mund të jetë për
ty një përditshmëri e zakonshme por
për njerëzit të cilët kanë edhe një pikë

ndërgjegje është më e tepërt se e
tepërta. Në qoftë se njeriu nuk e per-
cepton njeriun në këtë botë, ai më
nuk quhet njeri. Ahh Aleppo qytet i
djepit të diturisë ti po shkatërrohe-
sh,ti po vdes duke marr me vete
edhe gjakun e muslimanëve të pafaj-
shëm,të cilët vriten vetëm se veten e
quajnë muslimanë. Ah moj tokë e
mjerë ty je ajo që po barte barrën e
padrejtësisë që u bëhet muslimanë-
ve. Në çdo cep të botës, në çdo skaj të
saj njerëzit njoftohen për vuajtjet e
vëllezërve dhe motrave muslimane.

Valle a nuk po gjendet në zemrat e
juaja një grimcë mëshire që të paktën
të ngrit zërin edhe në qoftë se e ndje-
ni veten të pafuqishëm,“Në qoftë se
nuk mund të ndalosh diçka me
dorë,atëherë ndaloje me gjuhë,e nëse
nuk mundesh ta ndalosh me gjuhë
atëherë urreje me zemër edhe pse kjo
është imani i dobët.(Kjo pra është
fjala e kandilit i cili e ndriçoi njerë-
zinë:Muhamedi a.s).Andaj, u lutem të
përfundojmë këtë kaos në çdo mënyrë
që mundemi.Ndaluni dhe mendoni
pak kur ne gjendemi në shtëpitë tona
të ngrohta pranë folesë familjare diku-
sh nga skaji i lindjes shikon fëmijën e

tij të masakruar. Kur ne kërkojmë tek-
nologji të re,dikush nga skaji i lindjes
kërkon një kafshatë bukë. Fëmijët
nëpër botë po edukohen në shkollat
më të mira,ndërsa fëmijët sirian po u`a
mbyllin sytë kukullave të tyre me qël-
lim që mos shohin atë që tanimë të
gjithë e kemi parë. Kur babai I ynë dhe
I juaji punojnë duke menduar se sit ë
na befasojnë në mbrëmje,baballarët
sirian qajnë duke mbajtur në duar
kufomat e shpirtrave të tyre. E kur
nënat tona gatuajnë ushqimet më të
shijshme për ne,nënat nga skaji i
lindjes I shohin fëmijët e tyre duke
vdekur nga uria.

Jeta!!Jeta nuk është e padrejtë me
asnjë njeri,por ajo bëhet e rëndë nga
zullumqarët që një ditë do i lëshoj
edhe toka. Andaj, ju lutem më dëgjoni
këto janë fjalë të cilat burojnë nga
zemra dhe dhashtë Zoti që të godasin
në zemrën e gjithkujt. Por mos harro-
ni, një ditë Islami do e sundoj botën
sepse botë ty të krijoi një krijues ku
fuqia e ty sundon dhe do të sundoj
në pafundësi,edhe pse ty një ditë do
të vdesësh.

Elmaida Dervishi III-a
Paralelja e vajzave - Tetovë.

Damasku

Një letër
dedikuar botës

Çdo ditë e më shumë vuatje po shoh
Dhimbja po më vret,ndjehem e verbuar
Edhe pse sy kam me ato nuk shoh
Jeta me kaloi duke mos reaguar.
“Zoti yt nuk haron” (Kur`an 19:64)
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Një djalosh i verbër po qën-
dronte ulur në shkallët e një
ndërtese, me kapelën që e kish-
te vendosur tek këmbët. Ai e
mbante lartë një tabelë që tho-
shte: “Jam i verbër, më ndihmo-
ni ju lutem”. Në fakt, pak para
gjendeshin në kapelën e tij. Një
njeri erdhi aty pranë, nxori pak
para prej xhepit të tij dhe i
hodhi në kapelë, pastaj e mori
tabelën dhe e ktheu në anën e
kundërt për të shtuar disa fjalë.
Dhe, pak nga pak, kapela filloi
të mbushet. Ai e vendosi
tabelën përpara në mënyrë që
çdo njëri kur të kalonte aty
pranë do t’i shihte këto fjalë.
Shumë njerëz filluan të jepnin
para për djaloshin e verbër. Një
pasdite, njeriu që e kishte ndry-
shuar tabelën erdhi të shoh se
çfarë po ndodh. Djaloshi mundi

t’i njohë hapat e tij dhe e pyeti:
A ishit ju që ndryshuat tabelën
time në këtë mëngjes? Çfarë
shkrove? Njeriu tha: “Thjeshtë
shkrova të vërtetën. Unë e shk-
rova atë që ti e mendon, por në
një mënyrë tjetër. Ajo çfarë kish-
te shkruar ai ishte:” Sot është
një ditë e bukur dhe unë nuk
mund ta shoh atë”.

Shkrimi në tabelën e parë
thjeshtë thoshte se djaloshi
ishte i verbër. Kurse në të dytën
tregonte të qenit fatlum, se ata
(njerëzit) nuk ishin të verbër .”
E prej kësaj e kuptojmë se
Ai(Allahu) është Ai i cili ka
krijuar për ju të dëgjuarit, të
shikuarit dhe zemrën.

Fare pak është falënderimi
juaj. (Kur’an 23-70).

Sevnur Ali IV-A
Paralelja e vajzave - Shkup

Padyshim se çdo gjë që e krijoi
Allahu i Lartësuar, e krijoi me
një qëllim dhe që ajo të ketë

kuptim në jetën tonë. Dhe, pikërisht
nëse ne nuk i kuptojmë këto krijesa
të Zotit në kohën e duhur, vjen dita
kur do të ndihemi tepër të dëshpë-
ruar, pse kur e kemi patur mundë-
sinë nuk i kemi shfrytëzuar. Çdo
njëri nga ne dëshiron më të mirën
për veten e tij, dëshiron që të hap një
faqe të re në jetën e tij, faqe e cila do
të jetë më e mirë se e sotmja, e cila
do të na bëjë të jemi më të lumtur,
dhe më të ngritur në shoqëri.

Mirëpo, fatkeqësisht ekziston një
koncept i gabuar në mesin e shoqë-
risë e në veçanti në mesin e rinisë.
Dhe e gjithë kjo për arsye se të riun
e sotëm e ka kapluar një pesimizëm
për faktin se ai\ajo këtë faqe e lidh
me diçka të panjohur, dhe
menjëherë në këtë moment ky per-
son ia konfirmon vetvetes se unë sot
nuk ekzistoj. Pra, me një fjalë sot le
të jetojnë të tjerët, kohën të cilën unë
e kam le ta shfrytëzojnë të tjerët,
kurse unë edhe pse jetoj, sot nuk do
të jetoj për hir të të tjerëve, gjë e cila
injorancë quhet – mëshirë, po sakri-
fikon për të tjerët, kurse në të vërtet

quhet mjerim dhe humbje. Pikërisht
,e kemi fjalën për dhuratën madhë-
shtore nga Zoti që na e dha pas isla-
mit e që është koha.

Shumë nga njerëzit sot e humbin
kohën e tyre, duke u arsyetuar se
brengat e tepërta dhe preokupimet e
kësaj bote, kanë bërë që ky person të
neglizhohen nga shfrytëzimi i
kohës. Mirëpo, ai i cili e kupton të
vërtetën e kohës, mundohet që edhe
në rastet e dëshpërimit më të madh,
pikërisht kur atë e ka kapluar errësi-
ra, mund që nga ajo errësirë të nxirr-
te apo të ndërtonte një lule, e cila me
aromën e saj do të ishte e dobishme
për të, por edhe për shoqërinë ku ai
jetonte. E këtë lule ne e quajmë
mësim! Padyshim, vetë koha është
tepër e lidhur me jetën e njeriut dhe
ajo shkon paralel me të, dhe është e
pandashme nga njeriu, dhe vetëm
me kaq nëse do të ndaleshim dhe të
mendomë për këtë, do ta kuptonim
se ajo vjen paralel me ne, pikërisht
për të na shërbyer ne dhe jo t’ua
falim të tjerëve për ta shfrytëzuar,
por vetëm se kjo jep një rëndësi
tepër të madhe, a nuk duhet ta kup-
tojmë edhe më shumë vlerën e saj,
sepse nëse shohim ajo edhe ka arri-

tur që të zërë shumë vend edhe në
librin e Krijuesi tonë (Allahut xh.sh).

Ne shpesh kur lexojmë diçka dhe
shohim se ajo edhe është futur në
“librin e gjeniut”, menjëherë na
fokusohet në mendjen tonë se kjo
qenka diçka tepër e rëndësishme
dhe interesante . Por, nëse do të ana-
lizonim vetëm pak, se çfarë vlere
mund të ketë diçka që futet në atë
libër dhe diçka që është përmendur
në këtë libër nga i Gjithëdijshmi,
absoluti, e që është Kur’ani. Këtë
epitet, dhe këtë nderë e arriti koha.
Sepse, ajo me vlerën e saj arriti që të
futet në librin e Allahut, dhe nëse
ndalemi dhe shikojmë me vëmendje
do të shohim se në shumë ajete
Kuranore, Allahu i Lartësuar e për-
mend kohën , por pyesim, vallë,
pse? Kur njëri nga ne mundohet që
të dëshmoje diçka, apo që ta fitoj
besimin e të tjerëve për diçka që pre-
tendon, gjëja e parë që ai do e bëje
me siguri do të jetë betimi.

Por, vallë, nëse shikojmë ai do të
betohet në diçka që për atë është më
e shtrenjtë apo më me vlerë, si Pasha
Zotin, Pasha Kur anin etj.. Por nëse e
shikojmë Kuranin; Krijuesi nuk
betohet as në fëmijët, as në pasuri,

por betohet në Kohën. A thua vallë ,pse,
sepse nëse do të ndaleshim vetëm pak të
mendojmë për këtë, të gjitha gjërat futen në
procesin kohë.

Për të ardhur fëmijët dhe për t’i rritur ata
duhet të kalojë kohë, për të arritur që të
bëheshin të pasur duhet të kalojë kohë. E
Zoti tërthorazi sikur do të na thotë neve:” O
ju njerëz, fëmijët, pasuria dhe çdo gjë tjetër
janë me vlerë, mirëpo humb vlera e tyre dhe
bëhen të parëndësishme nëse ju nuk e
shfrytëzoni dhe nuk e kuptoni vlerën e të
parës”. E nëse e kuptoni vlerën e kohës dhe
e shfrytëzoni atë, ju do t’i posedoni ato,
mirëpo kjo do të jetë me kënaqësinë e Zotit.

Do t’i keni fëmijët dhe duke ua treguar
atyre vlerën e kohës, ato në të ardhmen do
të jenë të dobishëm për vetën dhe për ju, ju
do ta keni pasurinë, mirëpo, atë e keni fituar
me mund dhe duke mos u kaluar as edhe
një moment nga jeta juaj, atëherë ajo pasuri
do të jetë hallall dhe do të jetë e dobishme
për ju dhe të tjerët. Padyshim se vetë jeta na
e mundëson që të kuptojmë vlerën e kohës,
sepse pa e shfrytëzuar atë nuk mund të
arrijmë asgjë në jetë. Ne muslimanet duhet ta
kuptojmë edhe më ndryshe, përveç se është
nevojë e jetës, ajo është edhe obligim hyjnor,
që na stimulon Kurani në këtë, për të na bërë
me dije, se me shfrytëzimin e saj do të jemi si
xhevahiret në mesin e gurëve të thjeshtë.
Dhe ne pikërisht e kemi fjalën për shfrytëzi-
min e kohës në vepra të mira, sepse vetëm
kjo mund të na çojë drejt suksesit. Prandaj,
ne duhet ta kuptojmë mirë këtë ashtu sikur-
se e kuptuan të parët tanë, të cilët nuk lejo-
nin asnjë moment nga jeta e tyre tu kalojë
kot, sepse dëshironin të jenë një pemë me
fruta shumë, ku nga ato fruta do të ushqehej
i gjithë njerëzimi. Një i urtë i cili jetonte kohë
më parë thoshte kështu: A ka dikush nga
njerëzit i cili e shet kohën, që ta blej me gjithë
pasurinë time, sepse po e shfrytëzoj të gjithë
kohën që e jetojmë. Nëse ne nuk e shfrytë-
zojmë kohën, atëherë do të na ndodhë pikë-
risht thënia e Imam Shafiut r.a:” Koha është
si shpata, nëse ju nuk e prisni atë, ajo do të ju
pres juve”. Pra, nëse ju nuk e shfrytëzoni atë
për dobi, atëherë do ta shfrytëzojnë të tjerët
për të ju shkatërruar juve.

Esma Hasani II-B
Paralelja e vajzave - Shkup

Koha është
e mprehtë
si shpata

E ke falënderuar
Allahun për

shikimin tënd?
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SHPRESA,
çelësi i besimit

Mbi këtë botë përplot me mërzi,
dëshpërim, të keqe, humbje, dësh-
tim, falimentim, depresion,
hamendje, gjykime, shpifje, xhelozi
e inat.

Qielli i hapur i shpresës, vullnetit
e dëshirës për realizimin e ëndrrave
të pashterura në imagjinatën tonë.

Çdokush duke vrapuar për të
kënaqur epshin dhe nefsin e tij, e
duke u ndeshur në bumerang me
urdhrat 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 sekondë shkojmë
më afër vdekjes, si është e mundur
të biem ndesh me urdhrat Hyjnore.
Por, mbase nganjëherë ikim nga
Siratul-mustekim ’Rruga e drejtë’’, e
humbemi në rrugicat e vesveseve,
prapëseprapë nuk e humbim shpre-
sën nga mëshira e të
Gjithëmëshirshmit.

Kurrë mos u dëshpëro e të thua-
sh kam bërë aq shumë mëkate, janë
fundosur në mëkatet e mia dhe nuk
mundem të pendohem!!

Allahu xh.sh është falës dhe e do
faljen, prandaj dije se Allahu do t’i
fal të gjitha, mjafton që ti të pen-
dohesh 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 gjerë dhe përfshin
gjithçka. Allahu xh.sh të don ty dhe
do të kthehesh tek Ai, e për këtë në
Kur’an thuhet:”Thuaj: O robërit e

Mi, 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
botë dhe t’i shijosh mirësitë që
Allahu xh.sh t’i dhuroi, nuk do
mundesh të jesh i kënaqur, sepse kjo
botë është e krijuar për të të thyer
zemrën.

Prandaj, nëse kërkoni të jeni “të
lumtur” ne dynja, 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 miliar-
da qenieve të tjera njerëzore dhe të
begatoi me islamin.

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 treg-
ti 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

Gjëja më e shtrenjtë për
fëmijën është nëna e tij.
Pa të, ai nuk mund të

sheh botën ilirë, pa të, ai është si
zogu me krahët e thyer.

Nëna për fëmijën nënkupton
vatrën e ngrohtë, të mbushur me
dashuri, ajo nënkupton mbësh-
tetjen më të fortë, sigurinë, ajo
është personi nga I cili merr forcat
kështu që pa iu trembur syri fillon
të bëjë përpjekjet e para për të ecur,
sepse nuk ka frikë nëse bie, ngase e
di se do të përfundojë në krahët e
saj, e ajo do ta kap përdore e do t’i
qëndrojë pranë, vrapon e loz pa
pushuar, si bëhet vonë nëse rre-
zohet, e i gërvishten gjunjët, ngase
e di se ajo do të vi e do ta pushtojë
me puthjet dhe përqafimet e saj
dhe dhimbja do t’i fluturojësi pa e
kuptuar.

Lidhjet e fëmijës me nënën e tij,
janë lidhje të ngushta e të pashpje-

gueshme, ngase nëna për të nënkup-
ton më shumë se gjithçka dhe asgjë
nuk mund të zë vendin e saj.

E si mund të mendohet nëse
dikush e lëndon dhe i bën keq asaj.
Kjo do të ishte goditja më e rëndë
për të. Po çfarë nëse kjo do të vinte
nga babai, gjysma tjetër e tij. Ky
është mëkati më i papranuar, që e
godet fortë dhe e lëndon tejmase
fëmijën.

Fëmija do të pranonte gjithçka,
do lejonte t’i merreshin lodrat më të
për zemër ta, do të duronte sjelljen e
vrazhdë, do të duronte madje dhe
shuplakat, por kurrë nuk do të pra-
nonte që njeriu më i shtrenjtë i tij, të
lëndohet, të qante dhe të dinte se e
gjithë kjo shkaktohej nga babai i tij.

Nëse do të ekzistonte diçka që e
rebelon fëmijën, e bën të padurue-
shëm, ia thyen shpresat dhe e
shkatërron fëmijërinë e tij, është
pikërisht kjo arsyeja.

Nëse fëmija nuk e sheh nënën e tij
të lumtur, për të nuk ka kuptim
lumturia, sepse nëna është arsyeja
pse ai qesh, ajo është kuptimi i ditë-
ve të tij, ai në krah të buzëqeshjes së
saj frymon i lirë, e në të kundërtën ai
ngulfatet dhe mbyllet në vete.

Asgjë nuk mund të kompensojë,
vetëm vlerën e emrit nënë, për
fëmijën asgjë nuk e plotëson boshl-
lëkun e mungesës së saj, ndërsa pra-
nia dhe ngrohtësia e saj nuk ndër-
rohet me asgjë në botë.

Ndaj, gjëja më e dashur për
fëmijën është që t’i respektohet nëna
e tij, e assesi të fyhet, lëndohet e keq-
trajtohet, ngase ajo është njeriu më i
shtrenjte, që e meriton respektin dhe
nderimin më të madh.

Allahu i Madhëruar I shpërbleftë
me Xhennet nënat tona, Amin !

Adisa Ameti IV A
Paralelja e vajzave - Tetovë

Gjëja më
e dashur
për fëmijën
është t’i
respektohet
nëna!



shtë, të ishte e mbushur me burra si
Ebu Ubejde Ibn Xherrah dhe t’i
shpërndaja në katër anët e botës, që
t’u sillnin njerëzve mirësinë!” Umer
Ibnul Hatabi (r.a) ishte nga ata
njerëz, që e dinte se suksesi vjen nga
besimtarët, vjen nga njerëzit e mirë.
E dinte se po të kishte qoftë dhe një
shtëpi me burra si Ebu Ubejde ibn
Xherrah, do ndryshonte gjendja e
kësaj bote. E dinte se burri i mirë
dhe njeriu i mirë e sjell pasurinë, e
sjell armën, bën dhe strukturat e i
heq të gjitha pengesat, që mund t’i
dalin përpara. Islami është fe e Zotit,
është fe e gjithë njerëzve, është fe e

ekuilibruar, është fe e natyrshme.
Tani, ç`kërkon Islami prej njeriut?
Ç`kërkon prej familjes? Çfarë
kërkon ky Islam prej botës? Ky
Islam kërkon gjënë më kryesore,
NJERIUN E MIRË. Objektivi krye-
sor i kësaj feje është, të edukojë një
njeri të mirë, qoftë dhe një, por ama
të jetë njeri i mirë. Nuk është fjalë e
lehtë të edukosh një njeri të mirë.
Mund të ndryshojë bota, mund të
lëvizin malet prej vendit të tyre,
mund të ndryshojë rrjedha e
lumenjve, mund të rregullohen
rrugët tona, mund të mos ketë ndër-
prerje dritash dhe uji, por pyetja
është nëse ndryshon njeriu. Ky
është problemi serioz, problemi më i
madh. Njeriu mund ta ndryshojë
veshjen e tij, shtëpinë e tij, mund t`i
përmirësojë dhe kushtet e tij, por
pyetja që të rri në zemër është “A ka
ndryshuar ky njeri?” Islami ka
ardhur për këtë njeri. Ta ndryshojë
njeriun, ta bëjë atë njeri të mirë.
Prandaj vëllezër, sikur të punonte
shteti e të jepte investimet më të
mëdha për të edukuar njeriun e
mirë, do ishte gjëja më e madhe që
mund të bënte ai shtet. Prandaj sho-
qëria duhet të përqendrohet tek nje-
riu i mirë. Nëse njeriu është i mirë,
atëherë ai ka për t’i bërë rrugët, ka
për t’i sjellë edhe dritat, ka për t’i
rregulluar të gjitha. Nuk e them unë,
e ka thënë historia diçka të tillë.
Sikur shkolla të punonte, për të
nxjerrë një nxënës të mirë, që në të
ardhmen ai t’i shërbejë shoqërisë,
kjo do ishte gjëja më e madhe, që
mund të bëjë ajo shkollë. Sikur prin-
di të mundohej të edukonte një
fëmijë të mirë, që nesër të bëhej njeri
i mirë, ky do ishte kontributi më i
madh, që ky prind do të bënte për të
gjithë njerëzit e tjerë. Sikur vetë nje-
riu të rrinte pak me veten e tij, të
bëhej njeri i mirë, kjo do ishte puna
më e madhe, investimi më i madh
që mund të bëjë për gjithë botën, për
gjithë shoqërinë. Profeti Muhamed
(a.s) ishte i zgjuar. Ai realisht nuk

ndërtoi kështjella as kala, nuk ven-
dosi gur mbi gur, por ai u mor me
njeriun, me edukimin e tij për 13
vite në Meke dhe 10 vite në Medine.
E gjithë puna e tij ishte njeriu i mirë
dhe këtu investoi gjithçka, sepse ai e
dinte, se njeriu i mirë i sjell të gjitha.
Pikërisht këtë bëri Islami. Islami
nuk fitoi me ushtri, as me pasuri e as
me kështjella, por fitoi me njerëzit e
mirë. Këta njerëz hynë në zemrat e
njerëzve të tjerë, se ishin të drejtë,
ishin të mëshirshëm. Ata nuk ishin
njerëz mashtrues, njerëz që pushto-
nin për qejfet e tyre dhe mbarë bota
e pa, se ata ishin ndryshe, ishin
njerëz të mirë dhe prandaj ua hapi
zemrat, ua hapi dhe shtëpitë. Për
këtë investoi profeti Muhamed (a.s).
Sot ne krenohemi me punën e atyre
që ishin para nesh. Shikoni xhamitë
e muslimanëve, është gjë e mirë, që
xhamitë të jenë të bukura. Por kush
është brenda këtyre xhamive?
Shikoni kështjellat e lashta të musli-
manëve. A ka burra brenda këtyre
kështjellave? Nuk është ky civilizi-
mi vëllezër. Civilizimi Islam pati
njeriun dhe për njeriun të gjithë
duhet të kontribuojmë. Kush është
njeriu i mirë? Të gjithë njerëzit duan
të jenë të mirë, madje thonë “Jemi
njerëz të mirë”. Zoti ka vendosur
disa rregulla, me të cilat mund të
matet njeriu, që me të vërtetë të
quhet njeri i mirë. Njeriu i mirë,
pikësëpari është njeriu që beson në
Zot, është njeriu që beson në veten e
tij. Ai ka besuar se nuk ka ardhur
kot në këtë jetë, se ka një Zot të
mëshirshëm, një Zot që e ka krijuar
në formën më të bukur. I ka dhënë
mendjen, i ka dhënë të gjitha aftë-
sitë: aftësinë për të folur, për t’u
shprehur, për të punuar, madje i ka
dhënë edhe aftësinë për të kundër-
shtuar Allahun (xh.sh). Ky është
Zoti i gjithësisë. Nëse njeriu pikësë-
pari nuk beson te ky Zot, ky njeri
realisht nuk ka vlerë.

Jusuf Beqiri III-A
Medreseja Isa Beu - Qendër 39
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Umer Ibnul Hatabi (r.a) teksa
po rrinte me disa prej
shokëve të tij në një shtëpi

të thjeshtë, i pyeti ata: ”Çfarë dëshi-
re keni, që t’ua plotësojë Zoti juve?”
Ata u menduan dhe i pari tha: “Do

kisha dëshirë, që kjo shtëpi të ishte e
mbushur me pasuri e ta shpërndaja
në të katër anët botës për njerëzit
nevojtarë”. Dikush tjetër tha: “Do
kisha dëshirë që kjo shtëpi të ishte e
mbushur me armë, që t’u vijmë në

ndihmë atyre, që u është bërë
padrejtësi. Foli i treti, foli i katërti e
ai vetë heshti. Pastaj shokët e
pyetën: “Po ti o prijësi i besimtarëve
çfarë dëshire ke? Ai tha: “Unë do
kisha dëshirë, që kjo shtëpi e thje-

FEJA DHE
NJERIU I MIRË
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Allahu Teala na ka dërguar në
këtë botë për të na sprovuar.
Për këtë arsye, gjithmonë na e

ka bërë të qartë, se kjo botë të cilën e ka
krijuar si botën e Ahiretit, nuk është e
përhershme, por Ahireti është bota e
vërtetë. Në Kur’anin Fisnik thuhet: “Jeta
e kësaj bote është vetëm lojë e argë-
tim (En’am ,32), ndërsa Allahu xh.sh
në një ajet tjetër thotë: atë“Kënaqësia
e kësaj bote në krahasim me të
botës tjetër, është shumë e vogël
(Teube, 38). Allahu i Lartësuar në
këto ajete fisnike na e tregon qartazi
fytyrën e vërtet të kësaj bote.

Që prej kohës së Ademit a.s e
deri më sot, kanë ardhur e kanë
shkuar me miliarda njerëz. Dikush i
besoi Allahut xh.sh dhe shpëtoi e
dikush tjetër ra në devijimin e kësaj
bote, e një ndër mëkatet që e shkatër-
rojnë njeriun është edhe magjia.

Sa herë që muslimanët lanë pas
dore Kur’anin dhe Sunetin, kanë
rënë pre e gjërave të ndaluara, fitne-
ve, ngatërresave, mashtrimeve etj.
Një prej këtyre dukurive që është
shfaqur shumë dhe vazhdon të jetë e
pranishme edhe sot në mesin e
muslimanëve është edhe çështja e
magjisë. Shpeshherë pyesim se ç’ë-
shtë magjia?

Padyshim, magjia është një ndër
dukuritë më të shëmtuara të shejta-

nit dhe bashkëpunëtorëve të tij.
Megjithatë, është diçka e vërtet qe
ekziston, por është mashtrim nga e
cila veprohet. Ajo ndikon në zemrën,
mendjen, trupin dhe veprimet e nje-
riut. Që magjia ekziston dhe është e
vërtet, këtë bënë të qartë ajetet kura-
nore dhe hadithet, ku Allahu xh.sh
thotë: “Dhe shkuan pas shpifjeve që
bënin djaj të kundër mbretërisë së
Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte
mohues, por djajtë ishin mohues. Ata
u mësonin njerëzve magjinë dhe dije-
ninë qe u ishte dërguar dy engjëjve në
Babiloni – Harutit e Marutit. Këta
engjëj nuk i mësonin ndokujt magji,
pa i thënë: “ Ne jemi dërguar për t’ju
vënë në provë, andaj ti mos u bëj
mohues (duke mësuar apo ushtruar
magjinë)!” Dhe njerëzit mësuan nga
këta dy se si t’I ndajnë bashkë-
shortët. Por magjistarët nuk mund
t’i bëjnë dëm askujt pa lejen e All-
llahut. E megjithatë, njerëzit
mësojnë ato gjëra, të cilat i dëmtojnë
e nuk bëjnë dobi. Në të vërtet, ata e
dinin se ai që e përvetëson këtë mje-
shtëri, nuk do të kishte kurrfarë
tmire në jetën tjetër. Eh, sa e keqe
është ajo për të cilën shitën shpirtrat
e vet! Ah, sikur ta dinin ata!”(
Bekare, 102).

Gjithashtu, Pejgamberi a.s. në një
hadith thotë: “Largohuni prej shtatë

punëve shkatërruese. E pyetën: cilat
janë ato o i Dërguari I All-llahut? Ai u
përgjigj: t’i bësh shok Zotit, magjia,
mbytja e njeriut pa të drejtë, ngrënia e
kamatës, ngrënia e mallit të jetimit, ikja
nga fushëbeteja, dhe shpifja ndaj besim-
tarëve të moralshme dhe të pastra”.

Magjia është një ndër sprovat e
shumta që kalon njeriu në këtë botë,
sprova e magjisë mund ti vijë
çdokujt, nëse këtë e ka caktuar
Allahu i Lartësuar. Pra, kjo do të
thotë se magjia përkundër përpjekjes
së magjistarit, nuk mund të veproj pa
lejen e Allahut të Lartësuar.

Allahuxh,sh në Kur’anthotë: “Por
pa lejen e All-llahut me atë askujt
nuk mund t’i bënin dëm” ( Bekare,
102).

Ata të cilët merren me magji janë
njerëz të prishur moralisht, të shëm-
tuar figurativisht, janë keqbërës të
mëdhenj, shpirtlig e gjynahqarë.

Muhamedi a.s na ka treguar si të
mbrohemi dhe të shërohemi nga
magjia, trajtimi me anë të Kur’anit
dhe duave është baza për shërimin e
magjisë. Prej këtyre përmendim lexi-
min e sures Fatiha, Ajetin Kursij,
suren Bekare, dy suret e fundit të
Kur’anit, si dhe ajetet tjera të shkëpu-
tura, varësisht nga lloji i magjisë.

Sara Aliti IV-A
Paralelja e vajzave - Tetovë

Rinia si fazë më e bukur e jetës.
Athua vallë pse është kjo fazë
më e dalluar më e bukur dhe

më e lumtur si fazë e jetës ?
Njeriu është i krijuar si një qenie e

dobët ,ai kalon në faza të ndryshme
të jetës , ai has shumë sprova shume
fatkeqsi në jetën e tij . Kur njeriu lind
mëson hapat e para të jetës së tij ai
dëshiron dhe mer lakmi në fazën e
ashtuquajtur Rinia. Pse njeriu zako-
nisht e mer lakmi këtë fazë?
Përgjigjeja e kësaj pyetje është se ai
në këtë fazë kalon gjërat më të buku-
ra të jetës së tij . O i ri, të drejtohem
ty me këto fjalë, të drejtohem si
miku yt i ri , jeto në këtë botë si i
huaj ose si udhëtarë por asesi mos u
bëj lakmues i kësaj jete. O i ri , koha
që të është dhënë shfrytëzoje ngase
ajo është gjëja e vetme që nuk
kthehet në këtë jetë, shfrytëzoje atë
në vepra dhe në punë të hajrit,
shfrytëzoje në mësim dhe asnjëherë
mos e keqpërdor atë kohë që të
është dhënë. Kemi raste ku shu-
mica e të rinjëve sot i shohim nëpër
kafene, shohim ata në zina, shohim
ata në bixhoz, ata sot i shohim që
janë të depresionuar dhe të dëshpë-
ruar nga jeta për shumë shkaqe
(dashuria. problemi familjarë,
vuajtje etj) si dhe shumë e shumë
shkaqe të tjera. Ti o i ri qe t'ka bega-
tuar Zoti madh, sunduesi i gjithësi-
së, që tka dhënë gjitha të mirat në
këtë botë, tka dhënë mendjen të
mendosh, sytë të shikosh , veshët të
dëgjosh, si dhe shumë dhunti të
pafundme që tka dhënë dhuruesi i
madh All-llahu xh.sh. Por ti mos i
keqpërdor këto të mira, bëhu i kuj-
desshëm, bëhu faleminderues, mos

iu afro punëve të ndyta të lartëpër-
mendura (zina, vuajtje,bixhoz etj,) ,
shiko rrugën e jetës vazhdoje atë në
formën më të mirë që të jetë sundue-
si gjithësisë i kënaqur me ty, të jetë
familja jote e kënaqur me ty, të jenë
njerëzit të kënaqur me ty, vazhdo
jetën behu i durueshëm ndaj sprova-
ve që të godasin. O i ri , që tka beku
i madhi Zot bëhu i lumtur, mëso,
lexo, trego të vërtetën, mos shpif,
largoji gjitha cilësitë negative që
egzistojnë. Nëse ne si të rinjë që jemi
sot në botë i veprojmë dhe u japim
hapësirë veprave të mira, duke i
anashkaluar veprat e liga( të këqija )
ato që na ka ndaluar All-llahu xh.sh,
nëse ne si të rinjë i bëjmë këto,
atëherë nëse do Zoti na shpërblen
dhe nuk e humb sakrificën tonë. O i
ri , o miku im i ngushtë, o kolegu im
i dashur, o ju motra dhe vëllezërit e
mir t'ju begatoj i madhi Zot,

asnjëherë mos shiko se çfarë thonë
të tjerët për ty si musli-
man/muslimane, mbaje gjithmonë
rrugën tënde dertin tënd, mos u
mundo të shikosh punët dhe veprat
e të tjerëve, mos paragjyko të tjerët,
bëhu gjithmonë vetvetja yte , tregoju
gjithmonë, çdoherë, në çdo vend, në
çdo kohë, ku do që të jesh tregoju
vetvetja. Nëse ne si të rinjë tregohe-
mi vetvetja, i mësojmë si në teori
ashtu edhe në praktikë gjërat e mira
dhe ndalohemi nga e keqja, atëherë
do ti tejkalojmë sfidat dhe pengesat
që na jep jeta gjatë rrugës tonë. Rinia
është fazë, apo pjesa më e bukur e
jetës, mirpo nëse ne si të rinjë dimë
ta shfrytëzojmë atë. O i ri! mëso të
duash ata që të dojnë, respekto ata
që të dojnë dhe asnjëherë mos i
lëndo ata që të dojnë.

Astrit Tërstena II-B
Medreseja Isa Beu – Qendër

Islami
ndalon
fallin

TË DREJTOHEM
TY O I RI!
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Motër e dashur!
S'ka dyshim se përfundimi ven-

dimtar është vdekja jote. Ngase
përherëshmëria në këtë jetë është e
paarritshme! Pra, paramendoje
veten tënde të hedhur (lëshuar) në
gropën e varrit. Pastaj të mbyllin në
dërrasat e tij! Të hedhin dhe mbi ty!
A e arrite natën tënde të parë në
gropën e llogarisë?! Po si do të jetë
përgjigja?! Tashmë janë larguar nga
ti familja, të dashurit, të afërmit
dhe shokët! Pasurinë dhe mallin
tënd i ke lënë pas! Nuk do të sjellë
dobi ty asgjë përveç asaj ç'ke përga-
titur nga veprat e tua.

Transmetohet nga Enesi (All-
llahu qoftë i kënaqur me të) se i
Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:
"Të vdekurin e përcjellin tri gjëra:
Familja e tij, pasuria e tij dhe veprat

e tij. Dy kthehen kurse njëra mbetet
me të. Kthehet familja dhe pasuria
e tij, kurse me të mbetet vetëm
vepra e tij". (mutefekun alehji).
Çfarë do të bësh kur të vijnë ty dy
melekë, të cilët ulën me ty dhe të
qortojnë. Të pyesin ty: Kush është
Zoti yt? Cila është feja jote? Kush
është i Dërguari yt? Tani ndoshta
mund të përgjigjesh shumë lehtë,
por në atë gropë…në atë varr…në
atë errësirë… përgjigja jote do të
jetë sipas veprave tua.

Besimtari që posedon vepra të
mira thotë: Zoti im është All-llahu,
Feja ime është Islami dhe
Pejgamberi im është Muhammedi
s.a.v.s.. Ndërsa hipokriti do të
thotë: Ah… nuk e di, kam dëgjuar
njerëzit duke thënë diçka, dhe kam
thënë. Po përkujto o rob i All-llahut

se "Varri është një kopsht prej
kopshteve të Xhennetit ose një
humnerë prej humnerave të zjar-
rit". (Transmeton Tirmidhiu).

Dhe dije o rob i All-llahut se All-
llahu i Lartëmadhëruar të ka dhënë
kohë të mjaftueshme për pendim
dhe kthim tek Ai. "A nuk ju dhamë
jetë mjaft të gjatë, saqë kushdo që
donte të merrte këshillim, mund t'a
merrte atë dhe këshilluesi u
erdhi…" (Fatir37).

E kanë komentuar fjalën këshil-
lues në ajetin e lartpërmendur me
vjetërsi (pleqëri), dhe gjithashtu e
kanë komentuar se ai (këshilluesi)
është Muhammedi s.a.v.s.. Tashmë
është arsyetuar kush ka këshilluar,
dhe ka përkujtuar kush është
lajmëruar dhe nuk i është bërë
padrejtësi atij që është vonuar.

Motër e dashur:
Ti sot jeton në sipërfaqen e Tokës,

e ndërsa nesër do të banosh në
brendësinë e saj. Vallë, a e ke
zbukuruar vendbanimin tënd me
vepra të mira. A e ke shtruar dhe
mbjellë kopshtin tënd me kryerjen e
urdhrave të All-llahut që t’i ka
urdhëruar dhe largimin nga ajo që
të ka ndaluar? Po qe se ke qenë i
bindur se me të vërtetë brendësia e
Tokës së shpejti do të jetë vendbani-
mi yt, atëherë pra, kush të ka hutuar
që të behësh i pakujdesshëm ndaj
përgatitjes së varrit?! i dashur!

S'ka dyshim se përfundimi ven-
dimtar është vdekja jote. Ngase
përherëshmëria në këtë jetë është e
paarritshme! Pra, paramendoje
veten tënde të hedhur (lëshuar) në
gropën e varrit . Pastaj të mbyllin

në dërrasat e tij! Të hedhin dhe mbi
ty! A e arrite natën tënde të parë në
gropën e llogarisë?! Po si do të jetë
përgjigja?! Tashmë janë larguar nga
ti familja, të dashurit, të afërmit
dhe shokët! Pasurinë dhe mallin
tënd i ke lënë pas! Nuk do të sjellë
dobi ty asgjë përveç asaj ç'ke përga-
titur nga veprat e tua.

Transmetohet nga Enesi (All-
llahu qoftë i kënaqur me të) se i
Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:
"Të vdekurin e përcjellin tri gjëra:
Familja e tij, pasuria e tij dhe veprat
e tij. Dy kthehen kurse njëra mbetet
me të. Kthehet familja dhe pasuria
e tij, kurse me të mbetet vetëm
vepra e tij". (mutefekun alehji).
Çfarë do të bësh kur të vijnë ty dy
melekë, të cilët ulën me ty dhe të
qortojnë. Të pyesin ty: Kush është

Zoti yt? Cila është feja jote? Kush
është i Dërguari yt? Tani ndoshta
mund të përgjigjesh shumë lehtë,
por në atë gropë…në atë varr…në
atë errësirë… përgjigja jote do të
jetë sipas veprave të tua.

Besimtari që posedon vepra të
mira thotë: Zoti im është All-llahu,
Feja ime është Islami dhe
Pejgamberi im është Muhammedi
s.a.v.s.. Ndërsa hipokriti do të
thotë: Ah… nuk e di, kam dëgjuar
njerëzit duke thënë diçka, dhe kam
thënë. Po përkujto o rob i All-llahut
se "Varri është një kopsht prej
kopshteve të Xhennetit ose një
humnerë prej humnerave të zjar-
rit". (Transmeton Tirmidhiu).

Dhe dije o rob i All-llahut se All-
llahu i Lartëmadhëruar të ka dhënë
kohë të mjaftueshme për pendim
dhe kthim tek Ai. "A nuk ju dhamë
jetë mjaft të gjatë, saqë kush do që
donte të merrte këshillim, mund ta
merrte atë dhe këshilluesi u
erdhi…" (Fatir 37).

E kanë komentuar fjalën” këshil-
lues” në ajetin e lartpërmendur me
vjetërsi (pleqëri), dhe gjithashtu e
kanë komentuar se ai (këshilluesi)
është Muhammedi s.a.v.s.. Tashmë
është arsyetuar kush ka këshilluar,
dhe ka përkujtuar se kush është
lajmëruar dhe nuk i është bërë
padrejtësi atij që është vonuar.

Motër e dashur:
Ti sot jeton në sipërfaqen e

Tokës, e ndërsa nesër do të banosh
në brendësinë e saj. Vallë a e ke
zbukuruar vendbanimin tënd me
vepra të mira. A e ke shtruar dhe
mbjellë kopshtin tënd me kryerjen
e urdhrave të All-llahut që ti ka
urdhëruar dhe largimin nga ajo që
të ka ndaluar? Po qe se ke qenë i
bindur se me të vërtetë brendësia e
Tokës së shpejti do të jetë vendbani-
mi yt, atëherë pra, kush të ka
hutuar që të bëhesh i pakujdes-
shëm ndaj përgatitjes së varrit?

Fetije Sadiki IV-A
Paralelja e vajzave - Shkup

PARAFYTYROJE VETEN
TËNDE NË VARR



(vdekja)” (El-hixhr ). Engjëjt në
anën e djathtë dhe të majtë shk-
ruajnë gjithçka që bën ti, qoftë e
mirë apo e keqe, gjatë ditës apo
natës, gjatë punës apo pushimit.

Ata i shënojnë të gjitha, sepse
engjëjt nuk kanë pushim. Allahu
xh.sh i krijoi ata dhe i ngarkoi që t’i
kryejnë detyrat e tyre. Kjo të tregon
se nuk mund të ikësh nga Allahu
xh.sh.

Një ditë Atah ibn Rebiah duke
ecur kaloi pranë disa të rinjve të
cilët nuk flisnin asgjë dhe vetëm
qëndronin në këmbë. Ai u tha
atyre: Përse nuk e madhëroni
Allahun? A keni harruar se juve ju
bëjnë roje dy engjëj, të cilët i shk-

ruajnë të gjitha punët e tuaja?
Pastaj ua lexoi ajetin Kur’anor:

“E kur ndonjërit prej tyre i vjen
vdekja, ai thotë: ,,O Zoti im, më
kthe që të bëj vepra të mira e ta
kompensoj atë që e lëshova”!
Kurrsesi (kthim nuk ka) e kjo është
vetëm fjalë që e thotë ai, e ata kanë
para tyre një perde deri ditën kur
ringjallen”.

Koha që ke humbur nuk mund
ta zotërosh më. Koha nuk mund të
grumbullohet, nuk mund të merret
apo të jepet borxh, e as nuk mund
të blihet. Njeriu edhe në qoftë se e
jep të gjithë pasurinë e tij, ai nuk
mund ta shtyjë apo ta vonojë exhe-
lin (vdekjen) e tij. I Dërguari i

Allahut, Muhamedi a.s, për ta
lajmëruar umetin e tij ka thënë:
:Çdo njeri që vdes, pendohet”.

Dëshiroj që çdo e re të vërtetojë
se rrugën që e ka marrë është rrugë
e gabuar, drejtimin ta kthejë në
frymën islame me shoqëri të dobi-
shme, që ta dëshiron të mirën
tënde, të jep përkrahje, ta tregon
rrugën e gabuar, sepse ajo miqësi
ka dashuri për Allah, por edhe në
qoftë se ngel e vetmuar asaj i mjaf-
ton Allahu fuqiplotë, sepse ajo një
ditë do të vdesë, miqësia vdes, por
miqësia për Allah jeton.

Feride Nasufi III-B
Paralelja e vajzave - Shkup

Allahu i Madhëruar në suren
Asr duke u betuar “për kohën” na
tërheq vëmendjen drejt kuptimit
dhe përbërjes së jetës. Jeta përbëhet
prej ditëve dhe netëve, prej minu-
tave dhe sekondave, ajo përbëhet
vetëm nga frymëmarrjet, ose më
mirë të thuhet, koha është jeta.
Koha është më e çmuar se ari dhe
argjendi dhe më me nderë se fama
dhe rangu. Por , kush i vëzhgon
njerëzit sot dhe ndjek gjendjen e
tyre, sheh se si ata e kalojnë kohën
dhe jeta u ikën. Ai do të vërejë, se
shumica e njerëzve e shkapër-
derdhin kohën dhe se ata janë të
privuar nga nimeti, në mënyrë që
nga jeta dhe koha e tyre të përfi-
tojnë për ahiretin. Shohim se si e
harxhojnë ata kohën dhe jetën e
tyre për diçka që nuk u sjell dobi.

Një njeri i arsyeshëm habitet me
gëzimin, të cilin njerëzit e ndjejnë
për kohët e kaluara. Ata harrojnë
se çdo minutë dhe moment i kaluar

nga jeta e tyre,i sjell më afër varrit
dhe ahiretit, dhe i largon nga kjo
botë.

Kur njeriu e njeh çmimin dhe
rëndësinë e diçkaje, mundohet zel-
lshëm që të mos e humbas atë,
sepse kjo do t'i dhembte sikurse t’i
ikte. Prandaj është detyrë e çdo
muslimani që ta njohë rëndësinë e
kohës, sepse ne u krijuam që ta
adhurojmë Allahun xh.sh dhe ta
ruajmë kohën për një mesazh
madhështor.

Le të parashtrojmë pyetjen, se si
mund ta planifikojmë dhe përgati-
sim më mirë jetën tonë. Çfarë kemi
bërë ne me kohën tonë? Çfarë
kemi bërë me ditët dhe netët e
kaluara? A i kemi shfrytëzuar apo i
kemi humbur ato? Muhamedi a.s
ka thënë: “shfrytëzoji pesë gjëra
para se të vijnë pesë të tjera.
– Shfrytëzo rininë para pleqërisë.
– Jetën para vdekjes.
– Kohën e lirë para se të jesh i zënë.

– Shëndetin para se të sëmuresh.
- Pasurinë para varfërisë .
(Tirmidhiu)

Ebu Atahia thotë: “Unë derdha
lot për shkak të rinisë time, por
mërzia dhe qarja nuk më bëjnë
aspak dobi. Do të ishte mirë sikur
një ditë rinia ime të kthehej tek
unë, që t’i tregoj asaj se çfarë kanë
bërë flokët e mia të zbardhura me
mua. Ato ma ndryshuan ngjyrën
time, shpina ime u shtrembërua,
ato ma vodhën gjumin dhe më
bënë të qaj.”

Të gjithë nxënësit, studentët dhe
punëtorët marrin pushim dhe
gëzohen për këtë. Por, muslimani i
vërtetë nuk merr pushim, sepse ai
gëzohet atëherë kur këmbët e tij të
shkelin Xhennetin. Ne njerëzit ia
largojmë vetës pushimin, por
Allahu subhanehu ve teala, nuk na
lejon këtë. Allahu në Kur’anin
Fisnik thotë: “Dhe adhuroje Zotin
tënd deri sa ty të të vijë e vërteta
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Të nxitosh në
punë të mira



Ah moj rini!
Pse e shkatërron veten me gjëra qe s’të sjellin dobi?
Pse nuk e falënderon Zotin që të ka dhuruar plot begati?
Pse gjithmonë vepron atë që Zoti e ka ndaluar për ty?
Pse shkon nëpër vende ku këmba e ka të ndaluar të hyjë aty?
Pse e kalon kohën me një shoqëri që dëshiron humbje për ty?
Pse nuk e ndjek rrugën e Pejgamberit?Ajo është dritë për ty!
Pse nuk vepron sipas asaj që Zoti të urdhëroi ty?
Pse e ke harruar vdekjen e cila çdo sekondë mund të të vijë?
Pse nuk I respekton prindërit që bëjnë gjithçka për ty?
Mos vallë mendon se vendin e tyre mund ta zëvendësojë tjetër njeri?
A ende nuk e ke kuptuar se dashuria e tyre nuk ka kufi?
Pse nuk po pendohesh?
Mos vallë mendon se është herët për ty?
Pse nuk e fal namazin?Apo mendon se është diçka pa rëndësi!
Pse nuk po mbulohesh moj motër?Apo mendon se njerëzit nuk do të duan pastaj ty!
Mos mendo se njerëzit ta duan çdoherë të mirën ty!
Sepse ka prej atyre që dëshirojnë të të shohin ty në vështirësi!
Të kuptoj,nuk mund ti zbulosh ata që të duan dhe ata që të urrejnë ty!
Por më beso se, me kalimin e kohës çdokush do ta zbulojë veten e tij!
Prandaj ti bën vepra te mira,sepse ata të ofrojnë te Krijuesi yt!
Por,mesa duket jeta e kësaj bote ty të paska mbyt!
Ti mendon se kjo botë është pa kufi!
Por më beso se gabohesh shumë ti!
Sepse një ditë të gjithë do të japim llogari.
Atë ditë ku edhe vepra që është sa grimca e atomit do të ketë rëndësi
Atë ditë ..KUR TI..do të pendohesh n ë vazhdimësi,për veprat që i bëre në “botën”që
mendoje se është pakufi..

Fatbie Zendeli III-b
Paralelja e vajzave Gostivar

Elhamdulilah
O Zoti ynë na udhëzo,
Nga mëshira jote mos na provo,
Kemi mëkate të gjithë këtë e dimë,
Por mëshira jote gjithë këto i tejkalon.

Zoti jonë ti je Er-Rahman,
Mëshira jote arrin anembanë,
Kur gabimet na falen, zemrat na pastrohen,
O Zot duart tona drejt teje drejtohen.

Elhamdulilah nga brendësia e zemrës,
Vazhdojmë të drejtohemi te i njëjti emër,
Zot na begatove me gjithë këto mirësi,
Për gjithçka falënderimi të takon vetëm Ty.
Elhamdulilah.

Jusra Zuberi II-A
Paralelja e vajzave - Shkup

Islami
Islami është fe e drejtë
feja jonë fe e vërtetë.
Na mëson dhe na këshillon
që namazin mos ta harrojmë.

Na jep dije
na jep jetë.
Na shpie
në rrugë të drejtë.
Feja jonë na këshillon
se ne prindërit t’i respektojmë.
Gjithmonë sjellje të mirë të tregojmë
Sepse ata për ne ç’mos bëjnë.

Alije Veseli I-B
Paralelja e vajzave - Shkup
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Letër botës së rrejshme
Të lutem… mos më tërhiq urave të greminave
Kam frikë se mos rrëzohem
Të lutem mos më tërhiq pjerrësirave të maleve
Sepse çmendem nga frika se mos bie
Kur të filloj të qaj mos mi fshi lotët
Lëri të rrjedhin dhe të lajnë plagët e zemrës
Ndoshta largohet pezmi nga brendësia e tyre
Mos më gjyko, sepse gjykimi i ditës së fundit
Është më se i mjaftueshëm
E , kur të largohem mos vrapo pas meje
Sepse largimi nga ty nënkupton afrimin
Me Krijuesin tënd dhe timin
Kur të më lëndosh mos eja të mi kurosh plagët
Sepse ndoshta ato plagë ma mundësojnë shpëtimin
E nëse zëri im fillon të dridhet nga frika e ndarjes
Mos më qetëso , por më lër të kem frikë
Sepse ndarja nga ty do të thotë rikthim.

Sumeje Vërbani III-a
Paralelja e vajzave - Gostivar

Muhamedi a.s.
Jetim lindi dhe i tillë u rrit
edukoi njerëz megjithëse shkrim nuk dinte
kur arriti të dyzetat
dihet mirë se çfarë ndodhi
Allahu i Madhëruar
Pejgamber e zgjodhi
i ofruan pushtet
por e refuzoi
i premtuan pasuri
por përsëri e refuzoi
në Medine u vendos
një xhami atje ndërtoi
thirri njerëz në besim
dhe asnjëherë nuk tha u lodha
gjithmonë njerëzit i këshilloi
rrugën e drejt ua mësoi
i tregoi botës se një i bardh dhe një i zi
nuk kanë asnjë ndryshim
përveçse devotshmërisë
ndërtoi për tërë botën ndërtesën e besimit
kjo kështjellë që t’i ndërtove nuk prishet
as prej shiut as prej dimrit
do të jetë në këmbë deri ditën
e Gjykimit…

Anesa Bislimi I-C
Paralelja e vajzave - Shkup

Nëna
Zemra e nënës si drita e hënës,
si drita e diellit mu në kupë të qiellit.
Muhamedi a.s ka thënë:
nënë,nënë,nënë,
vetëm njëherë baba ka thënë.

Nëse nënën e hidhëron,
shumë zemrën ia lëndon.
Nëse ia thua një fjalë të mirë,
ashtu ajo ka dëshirë.

Nëna është ajo që të lindi,
që të rriti, dhe ledhatoi
nëna është ajo që të mësoi,
nëna është ajo që të edukoi .

Nëna është ajo që të do më shumë,
nëna është ajo që për ty mbeti pagjumë.
Nënë askush nuk mund të të bëhet,
në këtë jetë vetëm nëna të do pa interes.

Nënë moj nënë, ti je diell, ti je hënë,
nënë, nënë, nënë dhe vetëm nënë
ashtu profeti ynë, Muhamedi a.s ka
thënë.

Anesa Bislimi I-C
Paralelja e vajzave - Shkup
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Shamia
Kur e vure ti atë shami
ah sa shumë do të kesh dobi,
sa e lumtur do të jesh ti.
Sa shumë nëna do të uron
sa shumë Zoti do të ndihmon,
pejgamberi do të donë.
Atë shami ti kur e ve
sa shumë shejtanin e përzë,
sa shumë melaike me ty i ke.
Ata gjithmonë të ndihmojnë
në rrugë të mbarë ata të çojnë,
prej shejtanit ata të mbrojnë.
O Zot të lutemi na udhëzo rininë
ti moj motër të na gëzosh shaminë.
Ne të gjitha ta kemi lakminë,
Inshallah Zoti ta shtonë diturinë.

Azra Imeri I-C
Paralelja e vajzave - Shkup

Themele pa dashuri
Ku t’i gjej fjalët
Për të thyer heshtjen
Për t’ju rënë forte barrierave
E për t’i rrënuar themelet
Që u ngritën, pa dashuri.

Godina të mëdha, boshe
Të punuara me ar e argjend,
Hijeshia syrin të vret
Por, shpirtin s’ta ngrohë
Se ngrohtësi s’të jep.

Ngado që kthej kokën mjerim gjej
Mundohem të përmbahem po s’ia dal dot më tej
Zhgënjehem thellë por më duhet ta pranoj
Kërkoj për dashurinë po mes njerëzve s’mund ta
gjej dot.

Se në emër të drejtësisë, përçahemi
Për më të voglën gjë, fyhemi e shahemi.
Në emër të dashurisë s’mund të urrehemi
Por ja që frymojmë dhe kur të gjallë s’jemi.

Adisa Ameti IV- a
Parelelja e vajzave - Tetovë

Për babain tim
Babi sot po shkruaj për ty
Po shkruaj nga malli
që më djeg në shpirt !
E di që nuk të vjen mire
E di që ndryshe më mësove
E di që po të lëndoj
Por ndryshe nuk mund të veproj
Edhe pse kjo botë na ndan
Forcën tani nëna ma dhuron
Edhe pse me lot në sy
Ajo çdo her; më këshillon
Po shkojnë vitet një nga një
Emrin baba tre vite nuk e shqiptoj
Unë ende nuk e besojë
Se pa babin po jetoj!!
Nga njëherë o babi im
Kur bie në gjumë
Në ëndërr më vjen ti
E me thua me zë të ëmbël
BIJA IME TE DESHTA SHUMË

Zehra Bexheti I-a
Paralelja e vajzave - Gostivar

Pse është
kështu jeta
Sa intriga po bëjnë njerëzit
e asnjëherë si pranojnë

Po provove t’ua thuash
Menjëherë të kundërshtojnë

E njeriu s’pranon gabimet
se ai mendon se di…
Mos bëni kështu për hir të Zotit
Se më plasi zemra e më pikon loti!

Në çfarë terri po jetojmë
Pse as pak se kuptojmë?
Më vjen keq e zemra më qan
Por këto mëkate as loti si lanë!

Si lau uji e as loti
e kjo kohë na shkoi së koti
sa mëkate që I bëjmë
e pastaj në ta notojmë!!

Ngulfatemi , zhytemi
E s’frikësohemi
Se si fundit
I afrohemi!!!

Shpenzije Jonuzi III-a
Paralelja e vajzave - Gostivar
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Мојот спас
Аллах го спушти својот рахмет,
тргнав по правиот пат,
да учам Куран и да го следам Суннетот,
за да бидам успешен Муслиман јас.
Ибадетот е мојот лек,
го смекнува моето срце,
ме одвраќа од лошите навики,
а ме доближува до прекрасниот успех.
Шехадетот, намазот, постот и довата го
чистат мојот рух,
а стекнувањето на Аллаховото задоволство
ме прават горделив Муслиман.

Амер Факиќ I
Иса Бег Медреса - Штип

Sevgiliye
Ben Muhammed ummetiyim
Muhammede hasretliyim
Askindan yandi kalbim nerdesin
ya Muhammed

Yaniyorum ahmedin askindan
Youkmu bir care ey Yaradan
Ahmedin sefaatine ihtiyacim var
Nerede o kutluyar

Disarda ezan okundu
Gozlerim yasla doldu
Kalbim Mustafa’yi buldu
Ben hem mutlu hem huzurlu

Sumeje Azizi III-b
Paralelja e vajzave - Gostivar
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Kıymetimi bildiniz mi?
Anne?
Benim yorganım mordu, neden beyaz örttün üzerime?
Pamuk gibiydi yastığım, neden şimdi taş gibi?
Gece lambasını yakmayı unutmuşsun baba…
Oysa bilirdin karanlıktan korktuğumu!....
Yağmur mu yeğdı acaba, etraf toprak korkuyor.
Hafta sonu değil ki, neden önceden yıkadılar beni?
Neden ağlıyorsun sevdiğim?
Neden ağlıyorsun annem?
Neden ağlıyorsun babam?
Anne babam başımda neden ağlıyor?
Yaşarken bildiniz mi kıymetimi?

Senada Osmani III-B
Paralelja e vajzave - Shkup

Allahu xh.sh është Ai i cili e
krijoi njeriun dhe e dalloi atë
nga të gjithë krijesat e tjera

duke e pajisur me mendje.
Njeriu, edhe pse është më i ngri-

tur dhe më i zhvilluar me aftësi vetë-
dijesimi se Çdo gjallesë, ndonjëherë
bie në gjendje më të ulët se kafsha. Ka
momente kur ai mundohet të shfaq
optimizëm te të tjerët, por nga fizio-
nomia e tij fshihet maska, të cilën e ka
në brendinë e quajtur shpirt.

Ai është si gota e cila thyhet pas
Çdo përplasje, por të mos harrojmë,
pas përplasjes gota i dëmton edhe
sendet e tjera. Prandaj, duhet t`ju
themi kujdes hapave të cilat i hedhim
dhe veprave të cilat i bëjmë, sepse
Çdo hap i hedhur dhe çdo vepër e
bërë lë gjurmë. Në qoftë se dëshiron
të lësh gjurmë në këtë botë, atëherë
kujtohu mirë, sepse çdo gjë në këtë
botë ka drejtim të ndryshëm. Të mos
harrojmë, jeta është si një vektor,
mund të na shpjerë në kahe të
kundërt. Sot, mund të jesh i lumtur, i
pasur, por kush mund të ta garantojë
të nesërmen!?

Sa i lig është njeriu, i cili e sak-
rifikon shëndetin për t’u bërë i pasur
dhe më pas e harxhon pasurinë që të
shërohet.

E tërë kjo i ngjan një përralle me
mbretin, i cili . Një mbret thuajse për
çdo ditë organizonte ballo dhe festa
të ndryshme dhe i gostiste njerëzit, të
nesërmen ushqimet e mbetura i dër-
gonte në shtëpinë e ndonjë të varfëri.
Por, maska e tij nuk zgjati shumë! Një
ditë mbreti urdhëroi ndihmësit e tij
që mbeturinat t`i fusin me një shportë
dhe t’i dërgonin në shtëpinë e një
vogëlushi të varfër. Vogëlushi pa
shportën me plehra para derës dhe
nuk tha gjë, hodhi bërllokun dhe
mbushi shportën me lule. Të nesër-
men, mori shportën dhe shkoi në bal-
lon mbretërore, e takoi mbretin dhe
ia dhuroi shportën përplot me lule.

Mbreti, i befasuar nga sjellja e
vogëlushit, e pyeti: Çdo të thuash me
këtë vogëlush? Vogëlushi me krenari
iu përgjigj, doja t’u them se çdokush
jep atë çfarë ka në zemër!

Elmaida DERVISHI III-A
Paralelja e vajzave - Tetovë

Çdokush jep atë
çfarë ka në zemër
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Oju që keni besuar! Binduni
All-llahut dhe binduni të dër-
guarit...(Nisaë-59)

Flasim për njërën nga dashuritë
më të mëdhaja, një lidhshmëri
ndërmjet një trekëndëshi madhësh-
torë, (Dashuria ndaj Allahut, ndaj
pejgamberit dhe ndaj fesë Islame).
Jemi te dashuria ndaj pejgamberit,
lidhur ngusht me hadithin e
Muhamed Mustafas a.s që
thotë:"Nuk është besimtarë i vër-
tetë,ai për të cilin unë nuk jam më i
dashur se prindërit fëmijët dhe
mbarë njerëzimin". Çka nënkuptojnë
me këtë hadith? Kemi raste, shohim
njerëz që i japin kësaj bote më shumë
rëndësi se sunetit të Muhamedit
a.s. Ka njerëz që ndoshta janë
të dhënë shumë pas një
dashurie, dashuria e mallit, e
shokëve, po pse jo kemi
raste ku njeriu është i
dhënë shumë pas një
dashurie te ndonjë vajzë,
duke e haruar atë që na
është urdhëruar në
Kur`anin famëlartë dhe
në hadithet e Muhamedit
a.s. Dashuri ndaj pejgam-
berit a.s nënkupton
dashuria ndaj veprave të
tij, dashuria ndaj sunetit
të tij, ndaj fjalëve
haditheve që ai salallahu
alejhi weselem na ka e
lënë dhe na ka treguar
dhe na ka shpjeguar
qështjet e fes. Përveç
dashurisë së këtyre që i
përmendëm duhet që
ne ti respektojmë dhe ti

duam familjen e tij, fëmijët e tij, si
dhe shokët e tij që janë:Ebu
Bekri,Omer Ibn Hatabi,Othmani dhe
Aliu r.a. Nëse ne themi me fjalë se e
duam Allahun,Muhamedin a.s dhe
fenë Islame dhe atë nuk e dëshmojnë
me vepra, kjo nuk vlen fare ngase
nëse ne i themi vetes pasues të
Muhamedit a.s. themi se e duam atë
atëherë ne duhet që ta praktikojmë

atë , si dhe në vepra ta përfaqësojmë
Islamin, sunnetinm në mënyrë sa më
të mirë. Nëse ne ndaj njerëzve nuk
shfaqim moralin, nuk jemi të
mëshirshëm, të butë, të sjellshëm,
atëherë çfarë morali, çfarë sunneti,
çfarë dashurie tregojmë ne ndaj kan-
dilit ndriques, shfaqim ne para të
tjerëve. Nëse ne nuk jemi ata musli-
man që ti fojmë njerëzit në Islam me
moralin që ka pasur Muhamedi a.s.

Dashuria ndaj
Muhamedit a.s.

gjatë thirrjes në Islam atëherë mos të
bëhemi shkas që ne me sjelljen dhe
moralin tonë të i largojmë njerëzit
nga feja. Ne dimë shumë mirë rastet
me Muhamedin a.s. kur atë e gurë-
zuan në Taif, si veproi Muhamedi
a.s. mos ndoshta ai u tregua i ashpër
ndaj tyre, mos ndoshta ai i fyejti, apo
mos ndoshta i mallkoi ata. Jo! ai
Muhamed Mustafaja a.s. profet i
madh i t'madhit Zot i priti ata me
butësi, bile bile edhe e luti All-
llahun që ti mëshirojë ata vetëm për
shkak se do të kishte nga ai popull
pasardhës që do ta donin Islamin
dhe do të ishin besimtarë. Kemi
raste të ndryshme, sikur rasti me
plakën në mes të shkretëtirës etj.
Butësia, morali sjellja e mirë ndaj
njerëzve, dashuria që ai tregonte me
njerëzit ne thirrjen e tij, bënte që
njerëzit ta pranonin Islamin si fe.
Muhamedi a.s. nuk u tregua i sjell-
shëm vetëm me njerëzit jasht, ai
ishte shumë i dashur i moralshëm
ndaj grave të tij, ishte po me këtë
sjellje ndaj familjes, ndaj fëmijëve si
dhe ndaj shokëve të tij etj. Tregohet
rasti kur dy nipat e tij Hasani dhe
Husejni shkuan përderisa ai ishte në
Xhami ata i hypën atij në shpinë:
atëher ai nuk u tregua i ashpër ndaj
tyre i priti derisa ata e mbaruan të
luajturit. Edhe në këtë rast shihet të
nderuar morali i Muhamedit a.s. Sot
ne në botë shohim se njerëzit qajnë
për shumë gjëra siç janë: dashuria
ndaj ndonjë sportisti, ndonjë këngë-
tari, apo thënë shkurt ndaj ndonjë
ylli botërorë, ndoshta edhe ndonjë
që qanë për dashurinë e ndonjë
vajze. Por ne e harojmë dashurinë, të
qarurit dhe kujtimin ndaj profetit
Muhamed a.s.

E si të mos ta duam, e si mos të
qajmë, për njeriun më të dashur për
atë profet Muhamed a.s, kur ai qajti
për ne, ne këtu që jemi sot.

Të dua o profet i All-llahut.

Astrit Tërstena II-B
Medreseja Isa Beu – Qendër

Arsyeja e paraqitjes së egoizmit tek njeriu është pikërisht paditu-
ria, sa më shumë dituri më pak egoizëm, sa më shumë padituri
edhe më shumë egoizëm. Armiku më i madh i njeriut në këtë

botë është vetë egoizmi i tij. Njeriu, me të gjitha instinktet e tij është i
prirë për egoizëm, vetëpëlqim, triumf ndaj të tjerëve, pikërisht kjo ishte
gjëja që i frikësoi engjëjt kur dëgjuan se Zoti do të sjellë krijesë të re në
botë dhe thanë: “ A do të krijosh dikë që do të sjellë çrregullime e do bëjë
vrasje në botë?”(El-Bekare 30). Vallë cili është shkaku për gjërat e liga që
ndodhin? Ai është egoizmi! E ajo që i jep fund kësaj natyre të ligë është
bashkimi i ndërgjegjes islame në kraharorin e njeriut.

Egoizmi është sëmundje e shpirtit që po e shkatërron shoqërinë tonë,
njeriu që punon vetëm për vete apo me qëllim që ai të jetë mbi të gjitha,
ai kurrsesi nuk do të mund të arrijë qëllimin e tij.

Kemi edhe prej atyre njerëzve që edhe nëse do të kenë dy lumenj,
vetëm për vete do e kërkoj të tretin. Ky shembull tregon egoizmin por në
të njëjtën kohë syrin e njeriut që kur se pëlqen gjendjen që e posedon.
Mos harroni ta largoni egoizmin, mundohuni që në shpirtin tuaj mos të
ekzistojë asnjë grimcë egoizëm pasi që është një gjë që e shkatërron
karakterin dhe jetën tuaj.

Zejnep Kamberi II-B
Paralelja e vajzave - Shkup

Egoizmi
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Çdo njeri, duke përfshirë
edhe binjakët që mezi dal-
lohen nga njëri-tjetri, ka

shenjat e tij të veçanta të gishtë-
rinjve. Me fjalë të tjera, identiteti i
secilit është i koduar në majat e
gishtërinjve të tij. Ky sistem i
koduar mund të krahasohet me
sistemin e kodit të vijave, i cili për-
doret në ditët tona për identifiki-
min e prodhimeve të ndryshme, si
prodhimet industriale apo ushqi-
more. “A mendon njeriu se nuk do
t’i mbledhim eshtrat e tij? Po, do

t’i mbledhim! Madje ne jemi të
zotë t’i krijojmë përsëri edhe majat
e gishtërinjve te tij!” (El-Kijame 3-
4). Theksimi i shenjave të gishtë-
rinjve ka një domethënie mjaft të
veçantë, sepse secili ka shenjën e
tij unike të gishtërinjve, e cila nuk
i ngjason askujt. Çdo person që
jeton apo ka jetuar në këtë botë ka
formën e tij unike të shenjave të
gishtërinjve. Për këtë arsye,
shenjat e gishtërinjve janë një
provë mjaft e rëndësishme e iden-
titetit, ndaj dhe sot përdoren pikë-

risht për këtë qëllim. Por më e
rëndësishmja është se kjo veçori e
shenjave të gishtërinjve u zbulua
nga fundi i shekullit të 19-të.
Përpara kësaj periudhe, njerëzit i
shihnin shenjat e gishtërinjve si
disa rrathë të zakonshëm, pa
ndonjë rëndësi apo kuptim speci-
fik. Është Kur’ani ai që na flet për
këtë karakteristik dalluese të
shenjave të gishtërinjve, e cila nuk
u kuptua veçse në ditët tona.

Mevlur Aliu III-A
Medreseja Isa Beu - Qendër

Muhamedi a.s është i
dashuri dhe njëkohësi-
sht dhe i dërguari i fun-

dit nga All-llahuxh.sh. Emri i të
cilit shumë here është bekuar me
emrin e Sunduesit të të gjithë botë-
rave, All-llahu xh.sh.

Të flasësh për të dërguarin e All-
lahut xh.sh është e vështirë sepse
nuk mund të gjesh fjalët e përkrye-
ra për të përshkruar atë.

Ai është personi i cili ua çeli sytë
të verbërve,veshët të shurdhërve
dhe hapi zemrat e mbyllura.

Edhe pse kishte lindur në një
shoqëri injorante ku i forti dhe i
pasuri shkelte të drejtën të dobëtit,
por megjithatë arriti të jetë një

shembull i pakrahasueshëm në
mbar botën. Me lindjen e tij u
kthyen shpresat për triumfin e të
vërtetës.

Muhamedis.a.kishte karakter të
lartë dhe gatishmërinë për të sakri-
fikuar për të tjerët. Ishte vet fjala
por dhe reflektues.

All-llahu xh.sh e zgjodhi prej
krijesave dhe e mbivlerësoi nga të
gjithë pejgamberet, ja hapi gjoksin e
ja pastroi nga çdo njollë dhe e ngri-
ti në pozitë të lartë.

Muhamedi a.s. është padyshim
njeriu më i rëndësishëm, ai është
drita udhëzuese drejt së vërtetës,
është personaliteti që la mbresa
më të mëdha në tërë historinë

njerëzore.
Prandaj ne duhet të ndjekim

shembullin e tij, muslimani është në
gradën më të lartë kur jeton sipas
sunetit të të dërguarit te Allahut
xh.sh.

Ndjekja e sunetit na drejton në
drejtimin e duhur, në shtegun që
kënaq All-llahun xh.sh si dhe qetë-
son zemrat dhe na mundëson që të
kalojmë sprovat e ndryshme të jetës
në mënyrën më të lehtë.

Të jetosh sipas sunetit do të thotë
të kapesh fuqishëm pas litarit të All-
llahut që nuk këputet kurrë.

Hazra Zeqiri I-a
Paralelja e vajzave - Tetovë

Identiteti në shenjat
e gishtërinjve

Muhamedi a.s
dhe ndjekja e sunetit
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Nisur nga fakti se Kur’ani
është fillimisht mrekulli e
përhershme e All-llahut

xh.sh. të cilën ia zbriti Muhamedit
a.s. predikuar mbarë njerëzimit pa
dallim kohën, shoqërinë dhe gjuhën
e tyre.

Kur’ani është libri i jetës me
norma dhe principe bindëse e prak-
tike, të punës, moralit dhe bashkësi-
së. Ai është burim gjallërues, shë-
rues dhe këshillues për ata që janë
gjallë. All-llahu xh.sh.
thotë:”Shumica e tyre meritojnë
dënimin Tonë, se ata nuk besojnë”.
(Jasin, 7)

Kur’ani është shpallja e fundit
prej shpalljeve të shumta që i janë
sjell njerëzimit dhe në vete
ngërthen: besimin në All-llahun
xh.sh, melekët, pejgamberët, librat,
ditën e gjykimit, ngjarje të ndrysh-
me për popujt dhe pejgamberët
tjerë, normat morale, ligje praktike,
vërejtje, këshilla, frikësime dhe
kërcënime, gjithashtu edhe dënime
për jobesimtarët dhe shpërblime për
besimtarët.

Përveç se Kur’ani është fjalë e All-
llahut xh.sh. është edhe mrekulli e
Muhamedit a.s. për vërtetimin e pej-

gamberisë së tij dhe është mrekulli e
vazhdueshme që do të ekzistojë deri
sa të ketë jetë në këtë botë, mrekulli
që dallon nga mrekullitë tjera të
mëparshme që ishin të përkohshme
.

Kur’ani u zbrit mu në kohën kur
veprat letrare kishin arritur kulmi-
nacionin e zhvillimit të tyre në sho-
qërinë arabe dhe Kur’ani si fjalë e
gjuhës mbinatyrore, një vepër e lartë
letrare që nuk ishte diçka e zakontë
e që e prezantonte Muhamedi a.s. i
sfidonte te gjitha veprat e tyre dhe
për këtë mushrikët paraqitën
urrejtjen e tyre ndaj Muhamedit a.s.
dhe asaj që prezantonte sa që e
etiketuan se është fjalë e një magji-
stari dhe janë fjalë me të meta dhe
mangësi, po edhe sot mediat në
botë, me propagandat e tyre të
shumta, përpiqen të prishin pamjen
e Islamit dhe ta paraqesin Kur’anin,
si një libër të vjetër. Mirëpo ne
shikojmë se, Kur’ani, është një dritë
e madhe e Zotit të Vetëm, ai tërheq
pas vetes mendjet dhe kjo është një
nga veçoritë e tij, ka karakter kon-
struktiv dhe rregullon vlerësimin e
gabuar të njerëzimit, të zhytur në
errësirën e mohimit dhe herezisë

mbi gjithësinë, jetën e njeriut dhe në
mënyrë shumë të qartë paraqet të
vërtetën e tij. Se Kur’ani është fjalë e
All-llahut xh.sh. në ajetin Kur’anor
All-llahu xh.sh. thotë: “E edhe ai
(Kur’ani) është shpallje (zbritje) e
Zotit të botëve. Atë e solli shpirti
besnik (Xhibrili). (E solli) Në zemrën
tënde, për të qenë ti prej atyre që
tërheqin vërejtjen (pejgamber). (Të
shpallem) Me gjuhë të kulluar
arabe”. (Esh-Shuara,192-195)

Pavarësisht, nëse dikush beson
apo jo se është një libër i shpallur,
duhet që ta çlirojë mendjen nga
animi pro ose kundër tij, ta çlirojë
nga të gjitha opinionet paraprake
dhe më pas t’i qaset atij me dëshirën
e vetme për ta kuptuar atë sa më
shumë të jetë e mundur. Shembull
nga ditët e sodit e kemi pedagogun
kanadez Gary Miller, i cili ka
ndjekur doktrinën krishtere dhe
kishte një dëshirë të madhe për
çështjet mendore. Ai mendonte se
Kur’ani, i cili ka zbritur 14 shekuj
më parë, kishte të bënte vetëm me
çështjet e së kaluarës. Me përhapjen
e shumtë të Islamit në perëndim,
mori vendimin që të studionte
Kur’anin, me qëllim që të gjente

gabimet dhe ta bënte të papranue-
shëm. Ai thotë: “Atë ditë fillova të
lexoja Kur’anin për të gjetur gabi-
met e tij, në mënyrë që të ngrija
pozicionin e të krishterëve përballë
muslimanëve, pasi mendoja se
Kur’ani, i cili ka zbritur 14 shekuj
më parë në shkretëtirë, do të ishte
plot gabime. Por, sa më shumë që
lexoja, vëreja të vërteta, të cilat më
habisnin. Pa e besuar, kuptova se në
këtë libër të shenjtë nuk ka gabime.
Përveç kësaj, kuptova se në Kur’an
janë shtruar çështje të shumta, mbi
të cilat nuk flitet në ndonjë libër
tjetër të shenjtë. Ky libër më bëri
kurioz dhe fillova që ta lexoja me
përpikëri. Kur arrita tek ajeti 82 i
sure “En-Nisa”, u habita shumë. Në
këtë ajet theksohet: “A nuk men-
dojnë ata për Kur’anin? Të ishte ai
prej dikujt tjetër e jo prej All-llahut,
me siguri në të do të gjenin shumë
kundërthënie”. (En-Nisa,82)

Sigurisht që kjo nuk është hera e
parë që një jo musliman flet për
madhështinë, aktualitetin dhe të
vërtetën e Kur’anit. Kur’ani i
madhërishëm është një oqean i
pafund që askush nuk mund të gjejë
dhe diskutojë kufijtë e tij. Shumë
dijetarë dhe mendimtarë kanë lun-
druar në këtë oqean të pafund por
nuk kanë mundur të gjejnë sekretin
e tij.

Është më se e qartë dhe e vërte-
tuar me fakte të fuqishme se ndiki-
mi që pati në shoqërinë arabe ishte
aq i madh saqë i bëri nga një popull
i pashpirt në një popull të suksese-
ve, këtë e ka theksuar Omeri r.a.:
“Ne para Islamit ishim popull i egër,
ndërsa me përqafimin e fesë u bëmë
popull më i ngritur”. Nuk është qël-
limi vetëm për atë popull dhe atë
kohë, por shpallja e Kur’anit ka
karakter universal që është shpallur
për të gjithë popujt dhe kohërat.
Sejjid Kutb, komentues dhe dijetarë
egjiptian thotë: “ Një ditë, së bashku
me 5 shokë, me një anije egjiptiane
po kalonim oqeanin në drejtim të

perëndimit. Udhëtarët ishin 120
burra dhe gra dhe askush nuk ishte
musliman. Ditën e Premte na iu kuj-
tua që të falim namazin e Xhumasë
në mes të oqeanit, duke qenë pre-
dikues të fesë dhe të mësimeve të
pastra të Islamit. U bëmë gati për
namaz dhe unë fillova të lexoj hyt-
bet e namazit të Xhumasë.
Udhëtarët jo musliman ishin
mbledhur rreth nesh dhe me kujdes
shikonin atë që bënim ne. Pas për-
fundimit të namazit, shumë prej
tyre erdhën dhe parashtruan shumë
pyetje në lidhje me Islamin, nama-
zin dhe çështje të tjera. Në mesin e
këtyre njerëzve, një grua e krishterë,
nga Jugosllavia ishte habitur shumë
nga namazi ynë e nga sytë i pikonin
lotët. Unë u habita nga ndjenja e
sajë. Ajo grua, në gjuhën angleze më
pyeti: “Ju në çfarë gjuhe flitnit?” I
shpjegova asaj se namazi është një
program Islam, që duhet patjetër të
kryhet në gjuhën arabe. Ajo tha:
“Megjithëse nuk e di gjuhën arabe,
por në mes të thënieve tuaja kishte
fjali me ritëm jashtëzakonisht
ndikues, saqë ndikuan te unë pa
dëshirën time. Tingujt e atyre fjalive
akoma janë në veshët e mi, thuaj se
janë dedikuar për shpirtin tim.” Unë
mendova pak dhe kuptova se fjalitë
që kishin entuziazmuar këtë grua të
krishterë janë ajetet që unë i lexova
gjatë hytbes dhe namazit. Kjo
çështje më habiti mua dhe më kujtoi
këtë të vërtetë, se mrekullia e ajeteve
të Kur’anit është e atillë, saqë ritmi i
tij entuziazmon, ndikon dhe sjell
ndryshime edhe tek personat që
nuk kanë njohuri për gjuhën e
Kur’anit. Ky ishte një realitet, të
cilën ne e pamë me sytë tanë.” Një
tjetër e veçantë interesante që ekzi-
ston në Kur’an është se vazhdimisht
merret me këshillat që i ofron lexue-
sit dhe dëgjuesit si rasti i Omerit r.a.
që e theksuam më lartë.

Asnjë mrekulli nuk është më e
lartë se Kur’ani dhe asnjë predikim
nuk është më me ndikim se Kur’ani.

Nga kjo konkludojmë dhe nxjer-
rim disa tipare dhe mirësi të
Kur’anit si vijon:

*Se njerëzit e Kur’anit (që
veprojnë sipas Kur’anit) janë njerë-
zit e Zotit

*Se shpërblimet e leximit të
Kur’anit janë më të mëdha se çdo
lloj pasurie e kësaj bote

*Se çdo shkronjë në të shpër-
blehet me dhjetë të mira

*Se Kur’ani i lë njeriut gjurmë,
qetësi , si dhe përmendje të mirë në
qiell dhe në tokë

*Se për çdo ajet që muslimani e
mëson përmendësh, Zoti e lartëson
nga një shkallë

*Se All-llahu nuk e dënon njeriun
i cili ka nxënë Kur’anin përmendësh
dhe vepron sipas tij

*Se do të jetë ndërmjetësues i
shokëve të cilët kanë vepruar sipas
tij në këtë botë

*Se All-llahu të shkathëtit e
Kur’anit i barazon me melekët

*Se All-llahu njerëzit e Kur’anit
dhe prindërit e tyre do ti nderojë me
llojet më të mëdha të nderimeve

*Se Pejgamberi a.s. njerëzit e
Kur’anit i lartësoi në gradën e dije-
tarëve

*Se Kur’ani është afruesi më i
madh që e afron njeriun me All-
llahun

*Se në shtëpinë në të cilën lexohet
Kur’ani ka mirësi, begati dhe All-
llahu i mbron banorët e sajë nga çdo
e keqe.

Andaj muslimani për të pasur një
jetë të lumtur dhe të begatshme
duke mos e tepruar me kënaqësitë e
kësaj bote dhe duke pasur synim
shpërblimin e All-llahut xh.sh. që
është Xheneti duhet që ta mësojë
dhe të veprojë sipas Kur’anit.
Muhamedi a.s. ka thënë:“Më i miri
prej jush është ai që e mëson
Kur’anin dhe ua mëson edhe të
tjerëve”.

Juleta Neziri IV-b
Paralelja e vajzave -Gostivar

KUR’ANI
LIBËR

I JETËS
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Leximi i Ajetit Kursi pas çdo
namazi Transmetohet nga
Ebu Hurejra (radijallahu

anhu) se i dërguari I Allahut (sal-lal-
lahu alejhi ve sel-lem) ka
thënë:”Kush e lexon ajetin Kursi pas
çdo namazi nuk e pengon këtë njeri
për tu futur në xhenet përveçse
vdekja”(Transmeton Nesaiu) 2.
Thënia e Shehadetit pas çdo abdesi
Transmetohet nga Omer Ibën
Hatabi (radijallahu anhu)se I dër-
guari I Allahut (sal-lallahu alejhi ve
sel-lem)ka thënë:”Çdo njëri prej
jush qe merr abdes dhe thotë “Esh-
hedu En La ilahe il-ilallah ve Enne
Muhammeden Abduhu ve
Resuluhu”(Dëshmoj se nuk ka të
adhuruar meritor tjetër pos Allahut
dhe se Muhamedi është rob dhe i
dërguari I Allahut)do ti hapen tetë
dyert e xhenetit e do të futet nga cila
derë dëshiron” 3. Të kërkuarit nga
Allahu xhenetin Transmetohet nga
Enesi (raadijallahu anhu) se I dër-
guari I Allahut (sal-lallahu alejhi ve
sel-lem) ka thënë:”Kush kërkon nga
Allahu (subhanehu ve teala)tri herë
xhenetin,xheneti do të thotë:”O Zot
fute këtë njeri në xhenet!”Ndërsa

kush kërkon tri herë mbrojtje prej
zjarrit të xhehenemit,xhehenemi do
të thotë:O Zoti im,largoje këtë njeri
nga zjarri!” 4. Kërkimi i diturisë
Transmetohet nga Ebu Hurejra
(radijallahu anhu)se i Dërguari i
Allahut (sal-lallahu alejhi ve sel-
lem) ka thënë:”Ai i cili merr rrugën
për të kërkuar dituri,Allahu do t’ia
lehtëson rrugën për në xhenet.” 5.
Mësimi përmendësh dhe të veprua-
rit me kuptimin e emrave të Allahut
Transmetohet nga Ebu Hurerja
(radijallahu anhu)se i Dërguari i
Allahut ka thënë:”Allahu
(Subhanehu ve teala)posedon
nëntëdhjetë enëntë emra.Ai i cili i
mëson përmendësh dhe vepron me
kuptimin e këtyre emrave do të hyjë
në xhenet.” 6. Falja e namazit të
natës Transmetohet nga Abdullah
Ibën Selami (radijallahu anhu)se i
Dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi
ve sel-lem) ka thënë:”Përhapeni
selamin,shpërndani ushqim,vizitoni
farefisin dhe faluni gjatë natës kur
njerëzit janë në gjumë do të futeni
në xhenet me siguri dhe paqe.” 7.
Ndërtimi i xhamive Transmetohet
nga Othmani (radijallahu anhu)se e

ka dëgjuar të dërguarin e Allahut
(sal-lallahu alejhi ve sel-lem) duke
thënë:”Kush e ndërton një xhami
për hir të Allahut,Allahu (subha-
nehu ve teala)do t’ia ndërtojë një
shtëpi në xhenet.” 8. Haxhi i pra-
nuar Transmetohet nga Ebu
Hurejha (radijallahu anhu)se I
Dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi
ve sel-lem) ka thënë:”Umreja deri në
umre i shlyen mëkatet,ndërsa nuk
ka shpërblim tjetër për haxhin e pra-
nuar vetëm se xheneti.” 9. Largimi i
një pengese nga rruga “
Transmetohet nga Ebu Hurejha
(radijallahu anhu)se I Dërguari i
Allahut (sal-lallahu alejhi ve sel-lem)
ka thënë:”E kam parë një njeri duke
u shëtitur në luginat e xhenetit,që
shkak për hyrjen e tij në xhenet ishte
një pemë që e kishte prerë ngase iu
pengonte myslimaneve.” 10. Falja e
namazit Transmetohet nga Ebu
Musa el-Eshari (radijallahu anhu)se
I Dërguari i Allahut((sal-lallahu
alejhi ve sel-lem) ka thënë:”Kush e
falë namazin e sabahut dhe ikindis
do të hyjë në xhenet.”

MMuussttaaffaa  SSeeffeerrii  II--AA
MMeeddrreesseejjaa  IIssaa  BBeeuu  --  QQeennddëërr

Etërë kjo botë në sytë e njeriut
ngjanë si një det i gjerë dhe i
pafund! Po t'i krahasosh

botën dhe detin nga jashtë duken
plotë bukuri, por thellë brenda tyre
që të dyja janë të njelmëta, po të jetë
në momente qetësie e lumturie që të
dyja të bëjnë të kënaqesh me pre-
zencën tënde në to, kurse në
momente dallgësh e stuhish do doje
që të mos ishe fare pjesë e tyre, të
tilla janë, sa të ngjashme... 

Po njeriu? Kjo qenie e krijuar në
mënyrë të përsosur vallë me çka
ngjason?! Do thosha që është sikur
guacat që brenda tyre fshehin perla
të çmueshme, pikërisht, njeriu është
një guacë kurse perla më e çmuesh-

me që fsheh brenda vetes është
morali i tij i lartë ! 

Edhe vetë shembulli më i përso-
sur për t'u ndjekur në këtë botë,
perla më e çmueshme e njerëzimit,
pejgamberi a.s i dha peshë këtij
virtyti të njeriut duke thënë: " Jam
dërguar për t'i përsosur vlerat e
moralit" e më pas e lidh ngushtë
edhe me plotësimin e besimit ku në
një hadith tjetër thotë: " Besim më të
plotë kanë ata që kanë moral më të
lartë" e mbi të gjitha u dha jetë gjithë
këtyre fjalëve ku ai është vet defini-
cioni i moralit më të lartë që ka
njohur njerëzimi! 

Njeriun e dijshëm dhe të sukses-
shëm e bëjnë të plotë vetëm edukata

dhe morali i mirë sepse përndryshe
është njëjtë si një trëndafil artificial, i
bukur në pamje por pa aromë! 

Morali dhe edukata e mire janë
kandil qe njeriun e bëjnë te ndriçoje
në mes të çdo errësirë, e bëjnë të jetë
një det i pa fund vlerash e te lundroje
gjithmonë ne drejtim te valëve qe
shpien sa më afër Krijuesit. Morali
për njeriun është si uji për lulet, po
nuk i ujite thahen, e po i bëre të
ndjejnë lagështinë e ujit ato lulëzojnë
prandaj le ta ujisim veten tone me
moral qe te lulëzojmë ne kopshtin e
kësaj bote me shprese qe ta gjejmë
veten tone ne kopshtet e Xhenetit ! 

Zulejha Memedi IV-a
Paralelja e vajzave - Gostivar

Disa vepra që të
shpijnë në Xhenet

Morali virtyt kryesor
i njeriut
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Njerëzit kanë veçoritë e
tyre dhe secili ndry-
shon nga tjetri për nga

pamja, fuqia fizike, idetë, zgjuar-
sia dhe profesionet. Ne nuk duhet
të marrim personalitetin e tjetrit
dhe t'i humbasim vlerat tona,
sepse vazhdimisht dëmtojmë
veten dhe i bëjmë padrejtësi asaj.

Shumë njerëz nga dëshira e
flaktë që të jenë si të tjerët harruan
zërat e tyre, lëvizjet, fjalët dhe for-
mat e tyre dhe duke ecur pas
mendjemadhësisë së këtij artificiali-
teti iu dorëzuan shkrirjes së vetve-
tes.

Po t'i hedhim një sy historisë
njerëzore qysh në kohën kur u
krijua Ademi a.s e deri më sot, nuk
shohim dy individ të jenë  të një

lloji, as në formën trupore, as në
fizionominë e tyre. Ne jemi krijesa
të posaçme dhe ndryshojmë nga të
tjerët. As nuk erdhi dikush para
nesh sikur ne, as pas nesh nuk do të
vijë kurrë.

Andaj, të mos imitojmë të tjerët
që t'i humbasim dhe ta injorojmë
ekzistencën tonë. 

Vallë, a dëshirojmë ne ta shk-
rijmë veten dhe ta zhdukim perso-
nalitetin?!

Nëse e bëjmë këtë kemi vrarë
veten. Mos ta fshijmë të qenit tonë
dhe ta zhdukim pavarësinë që
kemi.

Mos t'i përvetësojmë cilësitë e të
tjerëve kur nuk janë tonat.

Të jetojmë ashtu siç u krijuam,
mos ta ndryshojmë kualitetin. 

Në qoftë se duam ta përmirë-
sojmë veten atëherë ta ndjekim
shpalljen hyjnore Kur'anin Fisnik. 

Njerëzit na duan ashtu siç jemi
me këtë ngjyrë dhe shije. 

Muhamedi a.s ka thënë: " Të mos
bëhet askush imitues i tjetrit "

Njerëzit në natyrshmërinë e tyre
i përngjajnë botës së drunjve: i
ëmbël, i thatë, i gjatë dhe i shkurtër.
Nëse ne i përngjajmë hurmës mos të
shndërrohemi në ftua nga se buku-
ria dhe shija është ti të jesh i tillë.

Ta kuptojmë, pra, llojllojshmërinë
e ngjyrave dhe gjuhëve tona, talen-
teve dhe aftësive tona. Është një prej
argumenteve të krijuesit, ndaj mos
t'i mohojmë argumentet e Tij. 

Drenusha Mulaki IV-b
Paralelja e vajzave - Shkup

MOS IMITO!

Të gjithë e njohim këtë fjalë por
p a k

jemi të tillë, pak jemi që e
vëmë në praktikë këtë virtyt..

Sinqeriteti është  rreze drite që
rrethon besimtarin e sinqertë dhe
rrezaton edhe tek ata që janë pranë
tij. Sinqeritet do të thotë që siç je në
dukje duhet të jesh edhe përbrenda,
ajo që ke përbrenda mos të përgënje-
shtroj atë që duket nga jashtë. Kurse
gënjeshtra është errësirë që mbulon
rrezet e dritës të depërtojnë, bën që
burimet e udhëzimit të shteren , nje-
riu është konfuz dhe humbet besi-
min në mesin e njerëzve.

Të jesh i sinqertë është një cilësi që
pak nga njerëzit e sotëm e kanë..Të
jesh i tillë duhet që gjithnjë të jesh i
drejtë, pa hile dhe vetëm për hir të
Allahut (xh.sh.).

Po, sa për qind e saj mbizotëron
në zemrat tona, sa gram prej saj
ndodhet në zemrat tona..?

Çfarë na pengon neve që të jemi të

tillë, çfarë i mungon motrave tona
dhe vëllezërve tanë besimtarë për të
qenë të tillë…!

Çfarë?! 
Po citoj edhe një ajet Kur’anor:
“(O i Dërguari Im) Ne të shpallëm

ty për hir të së vërtetës. Për këtë
arsye adhuro Allahun duke qenë i
sinqertë në adhurimin ndaj Tij!” (ez-
Zumer, 2)

Nga ky ajet Kur’anor  vërejmë
rëndësinë që Allahu (xh.sh.) i ka
dhënë sinqeritetit. Ai i bëri thirrje
Profetit (s.a.v.s) që të jetë i sinqertë
në ibadetet e tija..

Sa prej nesh jemi të sinqertë në
faljen e namazit, në dhënien e zeka-
tit, dhe në kryerjen e Haxhit..?

Sa..?
Duke qenë i sinqertë shpëton

veten nga ngacmimet e shejtanit të
mallkuar, i cili është armiku më i
madh dhe bën çmos për të devijuar
njerëzit..

Ibn Mesudi (r.a.) tregon se Profeti

(a.s.) ka thënë: “Me te vërtetë sinqe-
riteti të shpie tek mirësia e mirësia të
shpie në Xhennet. Vërtet, njeriu
vazhdon të jetë i sinqertë derisa shk-
ruhet tek Allahu i sinqertë. Kurse me
të vërtete gënjeshtra të shpie drejt
shthurjes e shthurja te shpie ne zjarr.
Vërtet njeriu vazhdon te gënjejë
derisa shkruhet te Allahu gënjeshtar.

Në të njëjtën kohë njeriu duhet të
largohet nga virtytet e këqija që e
shpien njeriun në degradim dhe
shkatërrim. Në këtë hadith Profeti
(a.s.) na fton që të jemi të sinqertë në
fjalë dhe vepra derisa të fitojmë
kënaqësinë e Allahut të Lartësuar
dhe të fitojmë  besimin e njerëzve. Po
ashtu Profeti a.s. na fton që të lar-
gohemi sa më shumë nga gënjeshtra
qoftë me fjalë qoftë me vepra sepse
ajo mbjell dyshim dhe Allahu i
Lartësuar zemërohet me atë njeri që
gënjen. 

Sebahije Rufati III-b
Paralelja e vajzave - Gostivar
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Akeni provuar ndonjëherë
turbullimin e ndjenjave?

A keni ndjerë ndonjëherë nevojë
që t’i zbrazeni dikujt, t’i rrëfeheni
dhe të shkarkoni nga vetja  gjithë
hidhësirat që keni përbrenda?

A keni përjetuar çaste ku ju ka
munguar përreth mbështetja,
ndonjëherë në jetë a keni pasur vër-
tetë nevojë që t’ju ikin hallet të pash-
mangshme, kur shumë vështir ju
dukej zgjedhja.

Në jetë a jeni ndjerë ndonjëherë
keq ju ?

A keni përjetuar vuajtjen, por për
të tjerët a keni vuajtur?

A keni shijuar edhe ju vuajtjet e
nënës, babait tuaj, motrës, vëllait
tuaj, mikeshës, kushërirës tuaj, po
qoftë dhe një njeriu që në rrugë e
keni takuar.

A keni pare dhimbjen në sytë e
tjerëve, a keni mundur të dalloni tek

ta gjurmët e dhimbjes që ndjejnë kur
ata mundohen t’i fshehin.

A jeni ngushëlluar nga njerëzit
dhe të nesërmen keni qenë ju që
keni shkuar pranë tyre për t’i ngu-
shëlluar?

A ju kanë lënduar dhe juve lotët
në faqe, në fytyrën e një njeriu që i
mungon buzëqeshja?

Pa më thoni, cili njeri i gjallë nuk
është lënduar?Cila zemër vuajtjen
se ka shijuar?A kanë botë dikush që
dhimbje s’ka përjetuar.

A ka ndonjë që nga kthetrat e
sprovave s’është kapluar.

Po të gjithë ne kemi qarë dhe
qeshur, mall  për njëri-tjetrin kemi
ndjerë por edhe bashkë kemi
ndenjur. Hidhësirën e hidhërimin
kemi shijuar ballë përballë proble-
meve e halleve kemi qëndruar.

Por të stolisesh me durim kjo
është veti morale e të pashoqëve.

Durimi jonë le të jetë vetëm

bindje të thellë ndaj Allahut.
Na është premtuar lehtësimi pas

vështirësive, na është premtuar kjo
nga I Gjithëmëshirshmi. Duro se e
gjerë të bëhet rruga, e lehtë do të vijë
zgjedhja. Dije se Allahu se ngarkon
asnjë njeri përtej mundësive të tij.

Shih se si një nga njerëzit e
mëdhenj ishte teatër në të cilin vra-
ponin fatkeqësitë dhe mejdanet në
të cilat bënin gara telashet, dhe
çdoherë kur dilte nga ndonjë telash,
e vizitonte tjetra, e ai ishte i mbajtur
me durim dhe me besim në Allahun,
ai i thuri vargje vetës:

“ Më mohon mua koha ime e nuk
e di që unë jam krenar, gjersa tela-
shet e kohës i konsideroj të lehta.

Nguli koha të më tregoj se sa e
dhunshme është.

E unë ngulmova t’i tregojë asaj se
si është durimi!”

Adisa Ameti  IV-a
Paralelja e vajzave - Tetovë 65
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SPROVË
DHE
DURIM

Müslümanlık için o kadar
derin ve o kadar iyi anlam
taşımaktadır ki, bunu

yaşadığımız için bizler çok şan-
slıyız. İslam alemi için “ Ezan”
gerçekten çok büyük bir anlam
taşıdığı gibi en güzel dini ibadeti
simgeler.

Ezan okunmaya başladığı zaman
anlarız ki yeni bir namaz vakti geldi
ve bunu içinde hemen namaza
yöneliriz. Ezan bizim için ilahi bir
duygudur ve bunun içinde ezana
müthiş bir saygı duymamız gerekir.
Ezan sesini duyar duymaz
yaptığımız ne iş olursa olsun hemen
bırakarak ezanı dinlemeli ve fazla
konuşmaktan kaçınmalıyız. “
Kıyamet günü boyunları en uzun
olanlar müezzinlerdir.” Bu hadiste
belirtildiği gibi ezan okuyan ve
namaz ibadetini yerine getirmeyi
sağlayan müezzinler Allah katında
çok önemli bir yere sahiptirler. Ezan
sesi Müslümanların aynı anda bu

ses için sessizleşmesini ve ayrıca bu
Ezan sesinden sonra İslam aleminin
tek amacı olan namaza yönelmesini
sağlamada gerçekten çok büyük
etkendir. Ezan sesi ile birlikte çalan
müzikler de susmalıdır çünkü
Allah’ın emrettiği gibi ezana saygı
çok önemlidir. Camilerden yankıla-
nan ezan sesleriyle beraber, insanlar
Allah’ı anmalı ve her konuda dua
etmeleri gerekir. Ezan sesi bize hayrı
ve iyiliği haber eder. İnsanlar telaşlı
olduklar zaman unutkan olurlar
ama ezan sesini duydukları vakit
namaz akıllarına gelir ve böylece de
Allah’a daha yakın olurlar.
Müslümanlık için ezan sesi çok
önemlidir çünkü, İslam için ezan
şarttır ve bu bakımdan her namaz
vakti ezan okunur. Namaz vakitleri-
ne göre ezan okuma ses tonu da
değişiklik gösterir. İmamlar, namaz
vakitlerine göre ezan hızını da ayar-
lar. Öğlen ve ikindin ezan sesi nor-
mal yani aynı uzunlukta okunur.

Akşam vakti ise daha hızlı okunur.
En hızlı okunan ezan akşam vaktin-
dedir. Yatsı vakti yavaş ve oturaklı
okunur. Sabah namazı vaktinin ise
ses tonu daha bir farklıdır ve imam-
lar sabah ezanını tam anlamıyla
harika okurlar. Namazlarımı kılma-
dan önce dinlediğimiz ezanlar
gerçekten bizlerin kalplerini daha
merhametli ve daha huzurlu yapar.
Çünkü Allah hatırlanır ve bu
hayatın boş olduğu, öbür hayat yani
ahiret hayatı için çalışmamız, ibadet
etmemizin gerektiği hatırlanır.

Ezan, bu amaçlarla çok
anlamlıdır ve İslam dininin gerekçe-
sidir. Yabancılar bile ülkemizde
gezerken duydukları ezan seslerin-
den etkilenmektedirler. Bu nedenle
ezan sesi Müslümanlar için çok
anlamlıdır ve bunun içinde saygı
göstermek şarttır…

Eyvas Aliov -II-
Isa bey Medresesi Istip

Ezan sesi
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Hamd olsun, kadının
ayağının altına cenneti,
başının üstüne ayeti koyan

Rabbimize. Salat ve selam olsun,
vedâ hutbesinde bile Allah'ın ema-
neti kadınları anlatan  Peygamber
efendimize (s.a.v). Yıllar boyunca
bir köle, hatta bir eşyadan farksız
olarak yaşamaya mahkum edilen
kadın, gerçek benliğine ancak kai-
nata rahmet olarak gönderilen
Hz.Muhammed Mustafa'nın (s.a.v)
Allah tarafından getirdiği insanlara
tebliğ buyurmuş olduğu İslam dini-
ni kavuşturmuş ve kadına gerçek
değerini vermiştir.

İslam dini kadının pazar-
da satılan bir eşya olmadığın, her
şeyden önce bir insan olduğunu ve
en önemlisi bir ailenin kurulmasın-
da emsalsiz bir yerinin bulunduğu-
nu beyan etmiştir. 

Cenab-ı Hak da bir ayet-i kerime-
de :

"... ve hanımlarınızla güzel bir
şekilde geçinin..." (Nisa/19)  buyur-
muşlardır. 

En önemlisi de İslam dini cahi-
liyet devrindeki batıl inançları
kaldırmış, kız çocuklarının ölmesine

karşı çıkmıştır. Nitekim Peygamber
efendimiz'de (s.a.v) istina olarak:

"İki kız evladına güzel muamele
eden, mutlaka cennete girer." (İbni
Mace) buyurmuşlardır.     Hak ve
hukuk konusunda ise İslam dini,
kadına saygıyı en güzel bir şekilde
göstermiştir. Ama günümüzde
kadın hakların Batı'dan, modern
hayattan alınan örneklerle tamamen
aslından uzaklaştırılmıştır. Sözde
eşitlik denilen modern hayatın
uyduruğu bu kelime kadın ve
erkeği karşı karşıya getirmiştir.
Hatta takvimden bir tarih seçip, o
tarihte güya kadın haklarını kutlar-
lar. Ama İslam'ın kadını, onun değe-
rini hak ve hukukunu yanlızca
Cenab-ı Hak'kın verebileceğini bil-
melidir. 

Peygamber efendimiz (s.a.v)
kadının değerini anlatarak bir
hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: 

"Şüphe yok ki Allahu Tealâ,
kadınlara karşı iyilikte bulunmanızı
emir ve tavsiye eder. Çünkü onları
bazıları analarınız, kızlarınız ve tey-
zelerinizdir."

Hadis-i şeriften de anlaşıldığı
üzere İslam dini kadının değerini en
güzel bir şekilde vermiştir.

Bunun bir başka örneği de
tesettür'dür. Tesettür emri Allah'ın
kadına değer verdiğini gösterir.
Çünkü değerli şeyler muhafaza edi-
lir. Mesela denizin altında milyon-
larca taş vardır ama inci deniz
kabuğunun içinde muhafaza edilir.
Çünkü o diğerlerinden daha değer-
lidir. İslamin kadını da, her insanın
eline dokunamayacağı ve saçını
göremeyeceği kadar değerlidir. 

İslam'ın anne olmuş kadını da
öyledir. Batı ülkelerinde yetişmiş bir
gencin ve İslam terbiyesiyle yetiş-
miş bir gencin annesine verdiği
değeri ve kıymeti kıyasladığımızda
İslam'ın kadına verdiği önemi anla-
makta güçlük çekmeyiz.

Velhâsıl kelam, İslam'ın kadını
büyümüş bir de anne olmuşsa onun
İslam'da ki değeri bir başka olur. Ki
Peygamber efendimiz'de (s.a.v):

"Cennet annelerin ayakları altın-
dadır." buyurarak bunu çok güzel
bir şekilde ifade etmiştir.

Nazlı Şaban VI-A
Paralelja e vajzave - Gostivar

Sen, Allah’ın kulusun. Yarattığı
her şeye hükmeden, hükmün-
de adil olan. Aziz ve Kahhar

olan bir Rabbin var. Rabbin seni,
O’nun kulluğunu hakkıyla yerine
getiresin diye yarattı; seçip mü’min
yaptı. O’nun lütfü ile iman nimetini
yaşadın. Büyüksün, büyüklük için
varsın. Muhteşem cennet için
yaşıyorsun, o cennete ulaşmak için
yol arıyorsun.

Sen sadece sensin; şahsiyetin ve
imanında senden başka hiçbir şeyle
ölçülemezsin. Sen, cennete koşan bir
yiğitsin. Önün cennet, hedefin muh-
teşemdir. Teller, barikatlar atlaya-
caksın. Nefesin tıkanacak, soluğun
azalacak, benzin solacak,gözünün
feri azalacak, nabzın düşecek ama
sen yıkılmayacaksın.

Nerede durduğuna bak lütfen!
Kimerle kimleri birleştiriyorsun,

sen kimsin, kimin adına varsın,
nereden geldin de nereye gidiyor-
sun; bunları düşün,  beynin ısının-
caya kadar, ebediyete kadar uykun
kaçsa da bunları düşün.

Elbette esir değilsin; gülmek,

neşelenmek, yürümek, oynamak,
eğlenmek asla sana yasak değildir.
Bunları sana Rabbin helal ettikten
sonra kim senden alabilir o hakkını?
Dağlara tırmansan, çöller aşsan,
okyanuslarda en derinlere kadar
yüzsen sen yine sensin.

Oyna, sıçra, eğil, kalk ama
çökme!

Mümin şahsiyetini bir bütün ola-
rak gör. Namaz vaktinde namazla
diril. Ramazan gününde oruç sana
can versin. Ka’be ile karşılaşınca
yeniden yaratılmış gibi ol. Yediğini
diri kalmak için ye. Şaffaf ol, samimi
ol.

Sabret, sabrı silah gibi bil.
Kendini yalnız zannetme. Melekleri
unutma; onlarla beraber yaşamanın
gerektirdiği gibi yaşamaya çalış.
Camide olduğun gibi ol.

Örneklerin seçimişler olsun;
Halid olsun, Selman olsun, Enes
olsun, Üsame olsun..

Teknoloji senin olsun. Paralar,
pullar senin olsun. Arkadaşların,
dostların olsun. Seyahatler et, yarış-
lara katıl. Oyuncu ol, hakem ol.

Galip gel, mağlup ol, berabere bitir
ama yığılıp kalma. Uyu, dinlen, ye,
iç ve teneffüs et. Şu alemde senin
için yaratılmamış hiçbir şey yoktur.

Kim bu alemi ve alemdekileri
yarattı ise, seni de yaratan O’dur ve
her şeyi sana mubah kılmıştır.
Neden çekineceksin ki; sahibi de O,
izin veren de O. Yeter ki kimliğni
unutma, kendini kaybetme..

Alışveriş de yapabilirsin. Sana
helal olarak geleni helal olarak har-
caman hakkındır. Sen helalsin, senin
yaptığın da helaldir o zaman. 

Gençliğinin gereği olarak spor da
yapacaksın şüphesiz. Hatta yap-
malısın da; beynin güçlü olsun diye
bedenini güçlendir. Meydana çık,
sahalara in. Hazırlıklı ol, sebat et;
hep kazanan ol, dayanan sen ol.
Görüntün heybetli olsun.

Seni asıl mevkiinden uzak tut-
mak isteyen şeytanın hilelerine karşı
hazırlıklı ol. Oyun oyna ama oyuna
girme. Futbolu sen oyna oynayacak-
san, futbol seninle  oynamasın !..

Velida Aliu  IV-a
Paralelja e vajzave - Tetovë

Hür yaşamak,
senin hakkın!

İslamda
kadın
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Kur’anı kerime göre Hazreti
Adem ile Hazreti Havva biri diğe-
rinden değil de her ikisi aynı özden,
aynı topraktan yaratılmıştır. Biri
diğeri için değil her ikisin, de yer
yüzünü imar etsinler diye var edil-
miştir. İkisi birlikte şeytana
kanmıştır. İkisi birden aldanmış,
birden pişman olup töğbe etmişler-
dir.

Kadın ve erkek, iman , iba-
det ve ahlaktı birbirinin vesilidir.
Birbirinin dostudur. İnsanlık değeri
ve onuru açısından birbirne eşit ve
eş değerdir. 

Ahlakı Kur’an olan Resul-i
Ekremin kadınla ilgili söz ve uygu-
lamalarına bakıldığında, insan ola-
rak kadını erkekten farklı gör-
meyen, düşünce ve görüşlerini
anlamlı ve değerli bulan, sosyal,
dini ve ilim platformlarında daima
ona yer veren ve söz hakkı tanıyan
bir yaklaşım sergilediği, görülür. Hz
peygamber ailesinden olsun ya da
olmasın, tüm kadınlara karşı böyle
bir tutum sergilemiş onları dinle-
miştir. Kadınların sosyal hayata
katılmalarının engellenmemesini,
cami ve cemaat atmosferinden mah-

rum bırakılmamalarını, onların
sözlü yada fiili olarak incitilmemesi-
ni kısacası kadınlara Allah’ın ver-
diği değeri verilmesini istemiştir.

Evet cahiliye döneminde,
kadınlar değersizdi, kız çocukları
toprağa diri diri gömülüyordu.
Fakat hak dinin gelmesiyle beraber
bu olaylar kaldırıldı. Kadınlara
değer verildi. Kadın, hayatın akışı
içinde, mescitte, ilimde, sanat-
ta,ticarette bulundu.

Kadın ile ilgili sorunlar
kadın hakkında oluşan yanlış
düşünce sadece Doğu toplumunda
sorun olmayıp aynı zamanda bütün
bir insanlığın sorunudur.
Kadın/erkek arası oluşan biyolojik
farkılılıklardan dolayı kadın değer-
siz ve güçsüz görürlmektedir.
Oyaski bir çok şeyler kadınlar
tarafından yapıldığını görmekteyiz.
Kuranda bir çok yerde kadının geç-
tiğini görmekteyiz. Hak dinin kuru-
cusu, kadının yaratıcısı, kadına
değer vermiş ve kadına değer veril-
mesini istemiş. Zaten her kadın
kendi değerini kendi yaratır.Hangi
insan oğlu, iffetli ve namuslu bir
kadına değer vermez ki?

Sümeyye Aziz III-A
Paralelja e vajzave - Gostivar

Ahlak, insanın ruhunda yerleşen meleke ve alişkan-
liklardir. Bu meleke ve alişkanlıklar kendi isteğimizle
fiil ve davranişlarmızı meydana getirir.

Organlarmızın hareketleri ruhumuza bağlıdır.
Ruhumuza güzel huylar, iyi alışkanlıklat yerleşirse
organlarmızın fiil ve davranişları iyi olur.Buna „Güzel
Ahlah”denir.Ruhumuza kötü huy ve fena alışkanlıklar
yerleşirse organlarmızın fiil ve davranişlari da „kötü
ahlak" denir.

Dinimizde Ahlak'ın çok değerli bir yeri vardır.
Peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor:

„İslam güzel ahlaktır”.İslam güzel ahlak olduğuna
göre Müslimanın da guzel Ahlak sahibi olması
gerekir.Esasen,Müslimanın değeri Ahlakının güzelliği

ile ölcülür. Başka bir hadiste de Peygamberimiz şöyle
buyuruyor: Sizin bana en sevimliniz ve kıyamet günün-
de bana en yakınınız, Ahlakı en güzeli
olanınızdır,Buyurmuştur

Abdullah Bayramov  - II-  
Isa bey Medresesi Istip

Badr Hari (Badr Hārī) (d. 8 Aralık
1984, Amsterdam, Hollanda), Fas
asıllı Hollandalı K-1 Kick Boks
Dünya şampiyonu. Henüz 7 yaşında
(1991) Kick boks yapmaya başlayan
Hari'nin dövüş stili Muay
Thai'dır.Japonya'da yapılan 2008 K-1
Dünya Şampiyonası'nda finaldeki
rakibi Hollandalı Remy Bonjasky'ye
karşı sportmenlik dışı harekette
bulunduğu için iyi götürdüğü maçta
ring hakemi tarafından kırmızı kart
görerek şampiyonluğu Bonjasky'e
kaptırmıştır. Boyu 1.97 m dir.

Fas asıllı Hollandalı boksör Süper
Ağır Sıklet kategorisinde dövüşmek-
tedir. K-1 dünyasına, Stefan Leko’yu

ikinci roundda o meşhur döner
topukla tekme ile nakavt ederek 2005
Grand Prix’inde önemli bir giriş
yapmıştır. 28 Nisan 2007’ deki Grand
Prix finalinde ise Yusuke Fujimeto’yu
ilk raundun 56. saniyesinde yüksek
tekme vuruşu ile nakavt ederek ilk
kez bu organizasyonda kemeri beline
takmayı başarmıştır. 1,97 boyunda ve
101 kg ağırlığındaki usta
dövüşçünün stili Muay Thai şeklin-
dedir.

Çalışmalarına henüz 7 yaşında
eski dünya şampiyonu olan Mousid
Akamrane’in birtakım öğütleri altın-
da başlamıştır. Gençlik döneminde
antrenör olarak kendisine,
Mohammed Ait Hassou’yu seçmiştir

ve çalışmalarını da Sitan Jimnastik
Salonu’nda gerçekleştirmiştir. Ancak
bu salonun, Amsterdam’dan
Rotterdam’ a taşınması ile kendisi de
bir başka antrenman salonu olan
Chakuriki’de çalışmalarını sürdür-
meye devam etmiştir. Bu salonda ise
antrenmanlarında kendisine eşlik
eden kişi Thom Harinck’tir.
Harinck’in denetimi altında yetenek-
lerini bir hayli geliştirmiştir ve bu
çalışmalar sonucunda antrenörü,
öğrencisi Hari’yi, hem Peter Aerts
hem de Branko Cikatic’ten daha yete-
nekli bulduğunu da söylemeden
geçememiştir.

Thom Harnick ile olan birlikte-
liğinde yalnızca bir mağlubiyet
almıştır. 2003 yılında antrenör
değişikliğine giden Hari, Melvin
Manhoef ile çalışmaya başlamıştır. Ve
bu olay K-1’ in en önemli dövüşçüle-
rinden biri olarak gösterilen Alexey
Ignashov ile karşılaşmasından az bir

Kadın

Ahlak
Badr Hari
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zaman önce gerçekleşmiştir.
Ignashov’a karşı 3 raund içerisinde
nakavt edilmesine rağmen maç içeri-
sindeki performansı ile dövüş dünya-
sından önemli sayılabilecek bir saygı
elde etmiştir. Errol Paris, Antoni
Hardonck, Aziz Katthou ve Gary
Turner gibi isimlere karşı önemli gali-
biyetler elde etmiştir.2005 yılının
Şubat ayında Chakuriki’deki çalışma-
larına son veren Hari, menajer Simon
Rutz ile kontrat yaparak, artık o da
It’s Showtime ekibinin bir dövüşçüsü
olmuştur. Amsterdam’daki ünlü
Mejiro Antrenman Salonunda çalış-
malarına bir müddet devam ettikten
sonra eski antrenörü Thom
Harinck’in yanına geri dönmüştür.
Buradaki birlikteliği de birkaç hafta
kadar sürmüştür ve Mike Pessenier’
in kendi adını taşıyan salonunda
çalışmalarına devam etmiştir ve şu an
da bu antrenörle yola devam etmek-
tedir. Mike Pessenier’in, Joeri "The
Shark" Mes, Bjorn "The Rock" Bregy
ve Melvin Menhoef gibi boksörlere
antrenman vermektedir.

Badr Hari ringe ayıplanacak şekil-
de yavaş gelişi ve koca ağızlı olmasıy-
la tanınır. Ancak sonradan bu
alışkanlığını hızlı gelişleri ile son-
landırmıştır. Stefan Leko ile yapacağı
maç da uzun süre gündemi meşgul
etmişti. Rakibine karşı gençliğinin
verdiği dinamizmden faydalanmak
isterken, Stefan Leko ise dövüş sana-
tları kuralları altında yapılan Pride
Organizasyondaki karşılaşmalarını
bir bir kaybettikten sonra, Hari
maçını K-1 için bir geri dönüş şansı
olarak görmekte ve kazanacağından
emin olduğuna dair açıklamalarda
bulunmuştur. Maç öncesinde her
zamanki gibi Hari rakibini tahrik
edecek davranışlarına devam etmek-
ten geri kalmadı. Ve bu maç başlaya-
na kadar da sürdü. Maç ise Hari’nin
beklentisinin aksine, Stefan Leko’nun
gönlüne göre geçti. İki boksörün de
saldırgan başlangıcının ardından,
Leko dönerek vurduğu tekme ile
Hari’yi yere düşürmeyi başarmıştı ve

karşılaşmayı da bu vuruşu ile
kazandı. Bu karşılaşmanın ardından,
Hari rövanş için çok beklemedi.
Menajeri Simon Rutz, K-1 yöneticile-
ri ile bir anlaşma yaparak, boksörü
Hari’nin, Stefan Leko ile bir rövanş
yapmasını sağladı. 2005 yılındaki
Grand Prix de kaybettiği maça rağ-
men kendine güveni tam olan Hari
tecrübeli rakibinin çenesine dönerek
tekme vurmuştur. Bu karşılaşma sert
geçmiştir. Her iki sporcunun da
yüzünde ve çeşitli yerlerinde kanama
olmuştur. Hari rakibini oldukça şid-
detli bir vuruş sonrası nakavt ettikten
sonra centilmenlik göstererek onu
düştüğü yerden köşesine kadar git-
mesine yardım etmiştir. Birçok boks
otoritesine göre bu nakavt belki de o
senenin en korkunç nakavtı olarak
adlandırıldı.[kaynak belirtilmeli]
2006 yılında Hollanda’da yapılması
planlanan K-1 organizasyonu yerine
kendisini son dakikada Yeni
Zelanda’daki K-1 organizasyonunda
buldu. İlk turdaki rakibi ise Peter
"The Chief" Graham idi. Maç

öncesi basın toplantısında kötü
imajını bir kez daha gösteren Hari
rakibine sözlü hakaret etmesinin
ardından ortam gerildi ve iki boksör
bu esnada birbirlerine girdi.

Graham’ın cevabı ise ertesi gün
daha da şiddetli oldu. Yapılan dövüş-
te Hari’yi oldukça gösterişli bir
performansının ardından nakavtla
devirmeyi başardı ve rakibinin tur-
nuvaya erken veda etmesine sebep
oldu. 2006 yılında ise dünya üzerinde
tüm kick boksseverlere yönelik yapı-
lan anket sonucu özel davetle K-1
Grand Prix’ine katılmıştır. Ruslan
Karaev ile olan maçının henüz ilk
raundunda tartışmalı bir karar sonu-
cu hakemin maçı durdurmasıyla
yenik sayılan Hari kontrolunu kaybe-
derek sağa sola saldırmaya başladı ve
rakibine karşılık birtakım aşağılayıcı
hakaretlerde bulundu ve sonunda
soyunma odasına güçlükle gönderi-
lebildi. Aynı sene içerisinde
Tokyo’daki turnuvada sıralamayı çok

fazla etkilemeyen karşılaşmada Paul
Slowinski’yi yenmeyi başardı. Bu
maçın ardından ise Ruslan
Karaev’den rövanşı unutulmayacak
bir maç sonrası aldı. Karaev’in kendi-
sini yere düşürmesinden henüz 8
saniye sonra bu kez o rakibini yere
düşürerek maçı kazanmasını bildi ve
bu galibiyet onu K-1’de dünya şam-
piyonluğu karşılaşmasına taşıdı ve
finalde Yusuke Fujimeto’yu yenerek
unvanın sahibi oldu. Bu karşılaş-
manın ardından da 5 Ağustos 2007’de
Hong Kong’daki turnuvada Peter
Graham’ı final raundunun sonunda
sayı ile yenerek rakibinden de
rövanşı almış oldu. 29 Eylül 2007’ de
K-1 Dünya Gran Prix’i elemelerinde,
bu organizasyonun Las Vegas
ayağındaki şampiyonu Doug Viney’i
ikinci raundda nakavtla yenerek ilk
kez Dünya Grand Prix’inde yer
almaya hak kazandı. 8 Aralık 2007’de
Yokohoma’daki finallerde bir diğer
önemli kick boksçu Remy Bonjasky’e
kaybederek galibiyet serisine nokta
koymak durumunda kaldı. 2008
sezonunda ise Yeni Zelandalı Ray
Sefo ile çıktığı maçta adeta bir fırtına
gibiydi. Rakibini Yokohama GP'sinde
bozguna uğratan Faslı Müslüman
dövüşçü, Sefo'ya attığı yumruklar ve
diz darbeleri ile nasıl büyük bir isim
olduğunu bir kez daha ispatladı.

Aynı zamanda kendisine ait ‘Step
in the Ring adlı’ bir müzik parçası da
bulunmakta. K-1 2008 finalinde önce
Peter Aerts'ı TKO ve ardından Errol
Zimmernman'ı KO etti ve finale çıktı.
Finalde Remy ile karşılaştı. Bir kez
yeri gördü hakem kendisine saydı ve
sonrasında finalde rakibini yerde tek-
meleyerek diskalifiye oldu. Ceza aldı.
Bundan sonra eleme maçı yapıp
finallere kalacak. Ayrıca maçtan ala-
cağı ücreti de kaybetmiştir. Veda
maçını "It's Showtime Lyon 2011"de
Gregory Tony'ye Karşı Yapmıştır. İlk
round'un 2:43 saniyesinde KO ile
kazandı

Mehmet Ocov  -IV- 
Isa bey Medresesi Istip

Во име на Аллах,
Милостивиот, Сомилосен.
Есселамун Алејкум ве рах-

метуллахи ве беракатеху. 
Јас се надевам дека сме

сите задоволни од Аллахови
Благодети, но дали Аллах е задо-
волен од нас? Траба да се запра-
шаме ИншаАлах ќе го постигне-
ме тој степен кај Севишниот
Аллах. Еј ти, кој си подарен со ум,
размисли за сето она кое што те
заобиколува. Размисли и концен-
трирај се во убавините низ
земјата, прородата, сонцето кое
се раѓа од Исток и заоѓа во спро-
тивната страна - Запад.
Месечината која што свети во
темната ноќ, ѕвездите наредени
на небо, дрвјата насадени низ

земјата, различите цвеќиња, пти-
ците кои летаат, разновидните
животни, инсекти, растенија и др. 

Мотивирај се од сите
овие Аллахови Благодети кои
што треба да влеваат спокојство,
радост, задоволство и се позитив-
но во нашите срца, Еј сите ние
кои мислиме да живееме од денес
за утре, кои немаме време да
медитираме, и не знаеме што да
правиме. Да чекориме по
Аллаховата земја, со задоволство
и среќа. Насмевни се и не забора-
вај Аллах постојано те гледа,
слуша, знае се за тебе, го знае
твојот нијет, го познава твоето
срце. 

Слушни го внатрешниот звук,
заблагодари се на Аллах

Елхамдулилахи Раббил Алемин -
Благодарноста му припаѓа на
Аллах, Господарот на Световите.
Не грижи се за многу работи за
кои мислиме дека се важни,
всушност не се ни малку. Овој
свет е минлив, прави работи
добри дела.  Не ни помислувај за
лоши и злобни дела. 

Ние често не сакаме да се
потрудиме да размислуваме за
благодети но треба, мораме, тоа
ќе ни помогне за сите ситуации
во нашиот живот. 

Аллах нека не чува од лошите
мисли. Ве Селам Алејкум 

Есма Османоска III-Б
Иса Бег Медересa - Скопје 

женска паралелка

Алаховите Благодети
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Приказна која ќе ве возхити

Во една прилика познатиот
побожник и научник Хатим ел
Есамм седел со своите пријатели
кои се подготвувале за заминува-
ње на хаџџ. Неговите пријатели
зборувале за заминувањето на
хаџџ и се спремале за да заминат,
а Хатим бил сиромав, имал многу
деца, а од тие деца скоро сите
биле ќерки. Додека неговите
пријатели зборувале за хаџџ, тој
почувствувал голема желба и тој
да оди на хаџџ. Кога стигнал дома
и се обратил на сопругата и на
ќерките: “Моите пријатели одат
на хаџџ и ја сакам да одам.“
Тогаш сопругата и ќерките заедно
на глас викале: “Татко како ќе
одиш ти на хаџџ? Ние немаме
што да јадеме а немаш средства за
да одиш на хаџџ.“

Меѓутоа само едната ќерка
девојче кое се разликуваше од
сите негови ќерки стана и рече:

што ви е вам? Зошто татко го
спречувате да оди на хаџџ? На тоа
тие рекле:“Па кој ќе се грижи за
нас? На оваа ќерка им одговори-
ла: “Татко не е оној кој носи нафа-
ка и опскрба, Аллах е тој кој дава
опскрба а таткото е оној кој ни ја
носи кога Аллах ја дава. Кога
Аллах не дава нема дa ја донесе.

Така ова мало девојче ги увери
сите останати да му дозволат на
својот таtко да оди на хаџџ. Тој се
израдувал и го спремил она
малку што го имал и со караванот
тргнал за на аџилак. Првата ноќ
кога заминал од дома, во куќата
немало ништо. Таткото заминал
од дома а мајката немала со што
да ги нахрани своите деца па
тогаш почнале да и викаат на
сестрата која го поддржала татко-
вото заминуванје. Нејзините
сестри и мајка рекле: “Зошто така
му рече, ти беше себеп да го пуш-
тиме татко  да оди на хаџџ, а сега
немаме што да јадеме.“  Девојчето

цела ноќ не заспало, кланјало и ги
кренало рацете кон Аллах и
рекла: Господару не ме засрамувај
оваа ноќ, после ова што се случи,
Ти си Оној кој дава опскрба. И
така без прекин, цела ноќ го моле-
ла на Аллах за опскрба.

Изутрина на вратата затропал
некој а оваа ќерка запраша: Кој е?
А дојдениот одговорил: Халифа
на муслиманите. Халифа во таа
доба? Кога ја отворија вратата, го
познала, навистина, пред вратата
стоел халифата. Таа почнала да
плаче и рекла: “Цела ноќ поми-
навме барајки од господарот на
луѓето, за да Аллах прати свој роб
да бара од нас.“ А халифата барал
вода. Хатимовата куќа се наоѓала
на осамено место, далеку во
пустина и скоро никој никогаш не
дошол до таа куќа, а халифата со
својата придружба поминувале
од тука и му снемало вода.
Субханаллах, тоа се случило само
со Аллахова одредба. Кога му сне-

мало вода ја здогледал таа куќа не
знаејќи дека му припаѓа на Хатим
ел-Есамм, халифата слушнал за
Хатим ел-Есамм но не знаел дека
тоа е неговата куќа. Кога дошол
затропал на вратата побарал
вода, тој го одврзал своtо ќесе и со
раката зграбил грст златници и ги
фрлил во куќата и тогаш им
рекол на своите везири: Кој мене
ме сака, цени и почитува, нека
направи како што јас направив. За
една ноќ или за еден момент,
Аллах од најсиромавиот човек
направил најбогат во тоа место.

Кога тоа го видела него-
вата ќерка почнала повторно да
плаче, халифата ја прашал: Зашто
плачеш сега? Сега сте најбогати! А
девојчето одговрило: Еген
Аллахов роб не погледна со
поглед на  милост, па направи
вака да се збогатиме, а што мис-
лите што си било со нас ако гос-
подарот на робовите не погледа-

ше со рахмет. Тоа го раплакало и
халифата.   

Од друга страна, Хатим го опи-
шува своето патување: Луѓето
јаваа на камилите, а ја одев
пешки. Кога навечер сакавме да се
одмориме луѓето се покпиваа а јас
немав ниту покривач. Луѓето
имаа што да постелат за да спијат
а јас немав, јадеа а јас не јадев.
Тргнав на хаџџ без ништо. Таа ноќ
водачот на караванот го касна
шкорпија или отровна змија, не
се спомнува по оваа случка и од
последица на делуванјето на отро-
вот, тој лежеше на смртна посте-
ла. Што и да има од лекови му
даваа а и оние кои се занимаваа со
лечење, пробаа се но ништо не
помагаше. И кога вoдачот на
караваноt беше на испуштање на
последниот здив, еден човек се
сети и рече: “ Па меѓу нас е еден
добар човек алимот Хатим ел-
Есамм зашто да не го повикаме да

проучи рукја да го замоли Аллах
да го оздрави нашиот водач на
караванот, нема ништо да не
кошта.“ Го побараа и го најдоa на
ледината без ништо. Го доведоа
кај водичот на караванот и тој про-
учи рукја и го замоли Аллах да го
излечи. Во тој момент водачот на
караванот оздраве, се поддигна
како да не му било ништо. Што
мислите, Субханаллах човек лежи
на умирање  а ти на крајот биду-
ваш себеп тој да оздрави, што ќе
ти направат? Водачот на карава-
нот кој беше многу богат му рече
на Хатим: Половина од мојот имоt
e moj, а половина е твој.

За една ноќ Аллах, Субханеху
ве теала направи Хатим ел-Есамм
да стане најбогат , а и неговото
семејство. Аллах ги заштити и ги
напррави најбогати.

РАБИЈЕ ДАИЛОВСКА III-Б
Иса Бег Медересa - Гостивар
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АЛЛАХ  ДАВА
НАФАКА, 
А НЕ ТАТКОТО

Исламот е мојот закон, прави-
лен пат, награда, веродостојност,
посветеност, побожност, со еден
збор речено мој ДИН. Исламот е
вера што ме учи во што да веру-
вам, како да верувам, како да
извршувам ибадет, како да стек-
нувам благороден морал, да вос-
поставувам контакт во општество-
то, односно сето она што го прави
човекот спокоен на овој свет. Кога
некој ќе запраша што е тоа што го
прави човекот спокоен, секогаш
ми се јавува одговор дека спо-
којство е верување во Аллах џ.ш. ,
Господарот на световите, следење
на Суннетот на Пејгамберот
С.А.В.С. и почитувањето на сове-
тите добиени од луѓе со голем
исламски авторитет. Исто така
Исламот мене ми го укажува

доброто, како и на мене така и за
другите луѓе, а самиот Ислам пак
ми наредува да се оддалечам од
лошото поради самиот себеси
како и за другите луѓе од опште-
ството. Јас моето спокојство го
пронајдов во практиката на

Шериатот, односно Куранот и
Хадисот, како и изреките на
нашите алими, од кои што научив
како да го задоволам мојот
Створител Аллах џ.

Амер Факиќ -I-
Иса Бег Медреса Штип

Исламот е спокојство
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Изразот Вера - воарапс-
киотјазикзначиед - дин,
изразспоредетимолошко-

тосначењеназборотозначувапат,
правец, традиција, веродстојност-
во, пресудаитн.
Зборот ед-дин во Ку – ранот го
наоѓаме во многу места со различ-
ни значења, кадевомнотуКу-ран-
скиајетиницепојавувасоразлич-
низначенња:

Обожовање, искренапочит-
којапотекнуваод длабоко убедува-
ње и целосно поклонување кон
створителот

Возвишениот Аллах во Ку-
ранот вели:

Кој има подобра вера од
оној кој искрено се покорил на
Аллах како допрочинител.6,

Ед-дин ни се појавува во Ку-
ранот ако верување и закон врз
основа на кои  луѓето треба да се
однесуваат во нивното секој дне-
вие. Восвишениот Аллах вели:

Тој ви одреди на вас вера

која вера му беше одредена и
на Нух.7

Ед-дин како награда и пре-
сметка што ќе ги доживее човекот
во идниот свет. Восвишениот
Аллах вели: Владетел на судноит
ден, 8

Ед-дин патот и правецот спо-
ред кои треба да се ориентираат
луѓето. Восвишениот Аллах вели:
вие ја имате вашата вера но Јас ја
имам Мојата вера.9

Имајќи го предвиц етимолош-
кото сначење на зборот ед-дин
како и нејзиното сначенње во Ку-
ранот можеме да дојдеме во заклу-
чок и дефиниција за верата:

Верата е запознавање на един-
ственото натприродно битие кое
надваладува над све во извонредна
форма надгледувајки го човекот и
неговото дејстување.

Истовремено верата е закон и
јасен животен пат што го опред-
елува најуцовршениот начин на
мислење и делување за да се пос-

тигне потполно покорување е иск-
рено обврзување на човекот со
неговиот створител.10

Значи, верата е усовршен сис-
тем и закон објавен од возвишени-
от Аллах преку кои на точен начин
се одределуваат односите на чове-
кот спрема возвишениот Аллах,
кон себеси и светот кој го опкружу-
ва, учејќи го него да најде одговор
на прашањата преку кои прашан-
ња се достигнува среќата и радоста
во овој и другиот свет. На пр. Кој е
човекот? Од каде дојде, која е целта
на неговото створење како да живее
и што после животот? Од горенаве-
деното се подразбира дека верата
не е само верување на човекот со
возвишениот Аллах, туку и начин
на живеење е точно пратикување и
однесување врз база на диспози-
циите и обврските предвидени од
верата од секој аспект.

Себахат Локи II-А
Иса Бег Медересa - Скопје 

женска паралелка

ВЕРАТА - ЗНАЧЕНЈЕТО И
НЕЈЗИНАТА ДЕФИНИЦИЈА

Дали понекогаш почувствуваш
тага? Дали си несреќна што поми-
нуваш низ искушенија? Дали си
тажна што Аллах џ.ш. не ти дал
повеќе богатство? Дали со тоа мис-
лиш дека ќе беше по добра вер-
ничка? Дали си загрижен за твоите
браќа и сестри низ се што помину-
ваат во светот? Дали си тажна? 

Не грижи се и не тагувај, ако
луѓето не ти помагаат!

Не грижи се и не тагувај, ако
луѓето на цедило и сами те оста-
ваа!

Не грижи се и не тагувај, туку
биди со твојот Пријател кој нико-
гаш не те остава и препорачува:
„Не грижи се Аллах е со нас„. 

Нека Кур'анот биде твој нај
искрен пријател, а пракса
Мухаммед салалаху алејхи ве
селем. Ако го постигнеш тоа ќе
бидеш среќна. Ако луѓето те оста-
ваат, а Аллах биде со тебе ти ќе
бидеш среќна и радосна. 

Секој искрен верник има илјада
и една причина да биде среќен и
од себе да ги оттргне тагата, жало-
ста и болката. 

Еве неколку причини да бидеш
среќен:

*   Не тагувај поради сиромаш-
тијата, па сети се нa оние кои се
гушат во долгови. 

*  Не тагувај ако нешто те боли,
па сети се на оние кои со години
неподвижни лежат на кревет. 

* Не тагувај бидејќи ти веруваш
во Аллах џ.ш., Неговите
Пратеници, мелеки, Судниот Ден,
додека другите не веруваат во
Аллах, Пратениците за лажни ги
сметаат, и не го признаваат
Кур'анот, Судниот Ден и кадерот. 

* Не тагувај ако некогаш напра-
виш грев, туку покај се и побарај
прошка, обиди се да се поправиш
бидејќи вратите на Аллаховата
Милост се отворени и Тој многу
простува и покајание прима. 

• Не тагувај бидејќи твојот
Господар вели : „Зарем не ги
направивме твоите гради простра-
нети?„ , ова порака е за сите оние
кои во своите гради ја носат висти-
ната ја гледаат Светлината и ги
следат пораките. 

• Не тагувај бидејќи од
болеста  може да се оздрави, греш-
ките можат да се опростат, отсут-
ните можат да се вратат, заробени-
те можат да се ослободат, долгови-

те можат да се вратат и сиромаш-
ните можат да се збогатат.  

• Не тагувај бидејќи Аллах те
чува, мелеките за тебе опрост
бараат, верниците во своите дови
за тебе се молат, Пратеникот сал-
лалаху алејхи ве селам за тебе се
заузима на Судниот Ден, Кур'анот
ти дава убаво ветување. Па како се
уште да бидеш тажен?

• Не тагувај бидејќи твојот гос-
подар опростува 

Вели : О Робови мои, вие, кои
занемаривте душите ваши, не
губете надеж во милоста
Аллахова, Аллах, навистина ги
опростува сите гревови. Он секако
е Простувач и Семилосен (Ез-
зумер;53).

„Оној кој сработи зло или коj
себеси си наштети, потоа побара
прошка од Аллах - ќе го најде
Аллах Простувач и Сомилосен
(Ен-Ниса 110)„

„Јас сум навистина Простувач за
онои кој ќе се покае, кој верува и
кој работи добро и кој потоа ќе се
упати„ (Та-Ха ;52)

Сенада Османовска III-Б 
Иса Бег Медересa - Скопје 

женска паралелка

Застани и
размисли ...
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One morning an old man wake up very early and got
ready to go to the mosque for the morning pray.It was a
rainy day and very dark, the man was old and weak and
he didn’t  see well, so he fell down.

His clothes got dirty so he  went back home to chan-
ge them. After he changed his clothes he went again to
the mosque but he fell again.

So he turned back, he changed his clothes for the
second time, and went out of his house. This time there
was a man holding a lamp far the old man to show hime
the way. As they arrived at the mosque, the old man
invited the man hwo was holding the lamp for him to
enter in the mosque and pray with him.

He didn’t want to follow the old man, then he said:
‘’ I am Satan, the first time you fell down and you went
back at home to change the clothes all your sins were
forgiven, the second time you fell down and went back
all your family’s sins were forgiven, so the third time if
you had fallen down all the people’s sins of your city
would be forgiven.That is why i held the lamp for you,
so you wouldn’t fall. 

The moral of this story is ‘’Never give up doing good
deeds and always do your best’’.

Besar Etemi III-A
Medreseja Isa Beu - Qendër

Terrorism has surfaced as the
biggest menace of the current
times, especially in the past few
decades. Unfortunately and
unjustly, Islam and Muslims are
considered by most of the world’s
population to be the root causes of
this upsurge of terrorism all across
the world.

There is no doubt that this is far
from accurate. However, a signifi-
cant majority of the world’s popula-
tion still blames Islam and
Muslims. This is mostly because of
the “bad press” deliberately being
created against the Muslims by the

big guns of world media.
The best way to authenticate or

reject this claim for a common per-
son is to see what the actual teach-
ings of Islam are. Is it really a reli-
gion that promotes violence and
terrorism, or is the reality totally
opposite to this misconception?
One convenient way of observing
and analyzing all this is to learn
what the Holy Qur’an, the religious
Scripture of Muslims, has to say
about this.

Horizontal rule
Meanings of “Islam:”

Let’s start our conversation with
the fact that the word “Islam” is
derived from “salaam”, a word
meaning peace. It also relates a per-
son who submits himself to the will
of The Most High in order to seek
eternal peace and tranquility. The
crux of this observation is that the
very origins of Islam are inclined
towards peace and harmony.

Horizontal rule

Islam prohibits violence and
promotes peace and justice:

As mentioned earlier, the Quran

THE MORNING PRAYER

THE DEER AND HIS
REFLECTION

Once upon a time there was a deer who was
drinking water in a lake. While he was drinking he saw
himself mirrored in the water. He proudly admired his
gracefull antlers but he was very ashamed of his thin
legs.

‘’How can it be’’ he said, ‘’that my legs are so ugly
when I have so lovely antlers.

Suddenly the deer noticed something in the distance
, it was a lion approaching . The deer jumped and ran
through the forest. The lion began to follow  the deer
.The deer ran as fast as his legs allowed him to. But, his
antlers were caught in the branches of the trees that
slowed the deer down. As a result the lion overtook the
deer.

As the deer fell  down he thought to himself, ‘’ How
ashawed I am of myself for despising my legs that have
saved me now, but my branches which I loved to much
the slowed me down and as a result the lion caught
me’’.

The message of this story is that we should always
say ALHAMDULIL-LAH for all things we have.

Besar Etemi III-A
Medreseja Isa Beu - Qendër

ISLAM
Relegion of Peace
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- the holy words of none other than
Allah Almighty - can best bear wit-
ness to Islam’s inclination toward
peace, justice and harmony among
human beings while negating and
discouraging violence, terrorism
and injustice.

This becomes very evident if
one promises to read the Qur’an
and applies it on personal basis.
Doing so in modern times is much
more convenient as people can read
the Qur’an online. Listed below are
a few verses that support the claim
that Islam is a true religion of peace
and tranquility.

“O ye who believe! Stand out
firmly for justice, as witnesses to
Allah, even as against yourselves,
or your parents, or your kin, and
whether it be (rich) or poor, for
Allah can best protect both. The
lusts (of your hearts), lest ye
swerve, and if ye distort (justice) or
decline to do justice, verily Allah is
well-acquainted with all that you

do. “ (Surah 4, verse 135).
“God advocates justice, charity,

and concerning the relatives. And
He forbids evil, vice, and trans-
gression. He enlightens you, that
you may take heed.” (Surah 16,
verse 90).

“And if ye will punish them,
punish them no worse than they
punished you: but if ye show
patience, that is indeed the best
for those who are patient.” (Surah
16: Verse 126).

These are just a few references
from the Holy Qur’an. You can find
many more that promote nothing
but peace and justice.

Horizontal rule

Historical evidence favoring the
peace-loving attitude of Muslims:

The peace-loving attitude and
behavior of Muslims is not a myth.
It is an absolute historical truth that
is very evident from their deeds

when they were in command of dif-
ferent areas of the world where
multiple religions were practiced:

Muslims ruled Spain for about
eight centuries. No significant evi-
dence is found that suggests
Muslims used force or unnecessary
means to oppress non-Muslims liv-
ing there.

India is another place that was
ruled by Muslims for a period of
over 1,000 years. Currently, about
80% of the population is comprised
of non-Muslims. If Muslims had
used force to convert people from
other religions, the stats would
have been quite different.

Arabia had been under Muslim
influence for 1,400 years. Yet there
are about 14 million Coptic
Christians found in that region. If
Islam used the sword for its propa-
gation, the situation would have
been very different.

Horizontal rule
Islam believes in nothing but

the sword of intellect:

As mentioned earlier, the best
way to find the truth about the
teachings of Islam with regard to
its propagation can be easily seen
from the content of the Qur’an. All
you need to do is search the Qur’an
online and see countless verses ver-
ifying this claim. The only sword
Islam believes in, as far as propaga-
tion of religion is concerned, is of
logic and intellect:

“Let there be no compulsion in
religion: Truth stands out from
error” [Al-Qur’an 2: 256].

“Invite (all) to the way of your
Lord with wisdom and beautiful
preaching, and argue with them in
ways that are best and most gra-
cious.” [Al-Qur’an 16: 125]

Ruvejd Idrizi III-B
Medreseja Isa Beu – Qendër 
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3. Ar
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4. A
mbulancat

5. Ar
më

6. Ak
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7. Ar
t

8. Ak
t

9. Ba
za

10. Dashuria
11. Diktatura
12. Demokraci
13. Dialog
14. Dhuna
15. Elita
16. Evropa
17. Epoka
18. Forcë
19. Fëmija
20. Grup
21. Injorancë
22. Jetë
23. Kushtetuta
24. Krenaria
25. Kultura
26. Kupetenca
27. Krim
28. Kuvend
29. Kryqi I Kuq
30. Liri
31. Ligj
32. Lufta
33. Mëshira
34. Mirëkuptim
35. Mbretëresha
36. Maqedonia
37. Mandat
38. Miq
39. Muze
40. Opozita
41. Pozita
42. Puna
43. Paqe
44. Policia
45. Padrejtësi
46. Populli
47. Persona
48. Parut
49. Publik

K M L U F T A V O K A T R E P U B L I K
O A S M B R E T R E S H N J E R I N R
P Q H O P O Z I T A Q E V E R I J A J E
E E T O L E R A N C A K U L T U R A O N
T D E M Ë S H I R A T R A D I T A T R A
E O T E R O R I S T D A S H U R I J A R
N N I R V I G J I L E N C A R S I M N I
C I L K J P O L I C I J A T E T O V C J
A A I R E D I K T A T U R A P A Q E Ë A
F K R I T J E S H O Q Ë R I J A D M N K
O S I M Ë D H U N A P O P U L L I A D U
R I P A D R E J T Ë S I Q I M R A N A V
C O U M I R K U P T I M G R U P L D R E
Ë N N K U S H T E T U T A M I Q O A J N
T K A E L I T L I G J Q E N J E G T E D
R O B F E M I J A P E R S O N A B A Z A
D E M O K R A C I Z Ë M U Z E V R O P R
A M B U L A N C A T K R Y Q I I K U Q T

1. Avokat                                                                                               
2. Arsim                                                                                            
3. Armiq                          
4. Ambulancat               
5. Armë                             
6. Aksion                         
7. Art 
8. Akt
9. Baza
10. Dashuria
11. Diktatura
12. Demokraci
13. Dialog
14. Dhuna
15. Elita
16. Evropa
17. Epoka
18. Forcë
19. Fëmija
20. Grup
21. Injorancë

22. Jetë
23. Kushtetuta
24. Krenaria
25. Kultura
26. Kupetenca
27. Krim
28. Kuvend
29. Kryqi I Kuq
30. Liri
31. Ligj
32. Lufta
33. Mëshira
34. Mirëkuptim
35. Mbretëresha
36. Maqedonia
37. Mandat
38. Miq
39. Muze
40. Opozita
41. Pozita
42. Puna 

43. Paqe
44. Policia
45. Padrejtësi
46. Populli
47. Persona
48. Parut
49. Publik
50. Qeveria
51. Rritje 
52. Republika
53. Rob
54. Shteti
55. Shoqëria
56. Terrorist
57. Toleranca
58. Tetovë
59. Traditat
60. Tatar
61. vigjilenca
62. Njeri

Sumeja Alija
Paralelja e vajzave - Tetovë

Horizintalish, Vertikalish , Pjertas               
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REVISTË E SHOQATËS SË NXËNËSVE TË SHKOLLËS SË MESME ISLAME “MEDRESEJA ISA BEU” - SHKUP
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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)


