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Të nderuar lexues!
Para jush keni edhe një numër të ri të revistës së studentëve
të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë. Si zakonisht,
nëpërmjet kësaj reviste, studentët tanë shfaqin njohuritë e tyre
në lidhje me tema të rëndësishme fetare, edukative, kulturore, si
dhe tema të tjera të rëndësishme në lidhje me hulumtimet tona
shkencore, të cilat i kemi përfunduar në kuadër të studimeve.
Qëllimi i kësaj reviste është që gjithashtu t’iu mundësojmë
lexuesve që të përfitojnë dhe të kenë njohuri rreth aktiviteteve,
mësimeve dhe angazhimeve tona gjatë studimeve.
Lus Allahun Fuqiplotë që të na udhëzojë në rrugën e drejtë
dhe të na i falë mëkatet tona.
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INTERVISTË ME DEKANIN
E FAKULTETIT TË STUDIMEVE ISLAME
PROF. ASOC. DR. FAHRUSH REXHEPI

I nderuari dekan, fillimisht
a mund të na flisni pak për
jetën tuaj?
Dekani: Unë jam Fahrush
Rexhepi, kam lindur më
02.05.1960, në fshatin Slla
ti
në e Epërme, komuna e Viti
së. Shkollën fillore e kam
për
funduar në vendlindje,
ndërsa të mesmen në Medresenë
“Alauddin” në Prishtinë. Më
pas kam vazhduar studimet
4

universitare në Universitetin e
Islame, çfarë mendoni
Bagdadit, në departamentin e
se ka ndryshuar në këtë
historisë, për të vazhduar më pas
fakultet gjatë udhëheqjes
studimet e magjistraturës dhe të
suaj?
doktoratës në Universitetin e
Dekani: Fakulteti i Stu
di
Prishtinës, në departamentin e m
eve Islame, si i vetmi in
s
historisë. Jetoj në Prishtinë. Jam t
itucion i arsimit të lartë në
i martuar dhe kam katër fëmijë. Kosovë, i themeluar në vi
tin
1992, gjatë rritjes dhe zhvi
ll
I nderuari dekan, ju për dy
i
mit të tij, natyrisht se është
mandate jeni udhëheqës
ballafaquar me shumë sfida,
i Fakultetit të Studimeve
me shumë vështirësi të na
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tyrave akademike, shken
core, financiare, por edhe të
mungesës së kuadrit të mjaf
tu
eshëm profesional. Me ka
limin e kohës, veçmas në vitet
e fundit, Fakulteti i Studimeve
Islame ka filluar të avancohet,
të përmirësohet, ka pësuar
ndry
shime e reforma në të
gjitha aspektet, pra përfshirë
këtu edhe kalimin në objektin
e ri, i cili mund të themi se i
plotëson të gjitha kushtet tek
nike për zhvillimin e pro
ce
sit normal mësimor. Gjatë
ma
ndatit tim është bërë edhe
kalimi nga sistemi vjetor në
sistemin semestral të lëndëve,
pastaj është bërë reforma në
korikulë, në pasurimin e prog
rameve me lëndë të reja, e po
ashtu edhe reforma në me
to
dologjinë e mësimdhënies
dhe mësimnxënies, si dhe në
format dhe mënyrat e vle
rë
simit. Përmendim këtu pastaj
pajisjen me literaturë të shumtë
për studentë, me këtë rast the
k
sojmë botimin e shumë lib
rave universitar të lëndëve
përkatëse fetare, furnizimi
me literaturë të ndryshme për
bibliotekën e fakultetit, ako
modimi dhe përmirësimi i kush
teve për lexim dhe studime në
bibliotekë. Ajo është e hapur
gjatë gjithë ditës dhe kjo është
një mundësi që studentët ta
shfrytëzojnë edhe më shumë
atë. Po ashtu, fokusi ynë ka
qe
në edhe bashkëpunimi me
universitetet e huaja, organizimi
i trajnimeve për stafin akademik
nga ekspertë të jashtëm. Vlen
të përmendet se gjatë mandatit
tim, Fakulteti i Studimeve Is
la
me është riakredituar dy
herë në nivelin baçelor, si dhe
është akredituar për herë të pa
rë në nivelin master, për t’u ri
akredituar përsëri për këtë nivel.

Vitin që lamë pas, ju kaluat
me sukses procesin e
akreditimit, i cili nuk ishte
fare i lehtë, a mund ta ndani
fare pak përvojën tuaj gjatë
këtij procesi?
Dekani: Procesit të akredi
ti
mit i nënshtrohen të gjitha
institucionet e arsimit të lartë
në Kosovë. Ky proces nuk
ishte një sfidë e lehtë për Fa
kultetin e Studimeve Isl
a
me
për faktin se ekspertët ndërko
mbëtar të cilët kryesisht vij
në nga vendet perëndimore,
mund të themi se kanë njohuri
ndoshta jo të mjaftueshme për
teologjinë islame, megjithatë
mund të themi se standardet
dhe kriteret që i ka vendosur
Agjencia e Akreditimit në Ko
sovë janë mjaft të forta dhe
të rëndësishme, ndaj mund
të themi se nga këto kritere
dhe standarde, nga i gjithë ky
proces i akreditimit kemi arritur
që përfitojmë shumë përvoja e
shumë zhvillime në përgjithësi
si fakultet.

A mendoni që keni një staf
mësimdhënësish të kualifi
kuar mirë?
Dekani: Realisht jemi të
kënaqur me stafin dhe përga
titjen e tyre profesionale, për
fshirë edhe gradat shkencore
dhe thirrjet akademike. Pra,
Fakulteti i Studimeve Islame
ka 10 profesorë të rregullt dhe
20 të angazhuar, përfshirë këtu
edhe angazhimin e tyre në mas
ter. Shumica e profesorëve po
se
dojnë gradën akademike
doktor shkence, si dhe shumica
e profesorëve, veçmas për lë
ndët fetare, kanë të mbaruara
studimet jashtë vendit.

Sa ka interesim për regjis
trim të studentëve të rinj?
Dekani: Çdo vit, me hapjen e
konkursit për të pranuar studentë
të rinj, kemi një interesim të
madh të atyre që vijnë për të
konkurruar. Ne i pranojmë
studentët në bazë të kritereve
dhe rregullores për pranim të
studentëve, pas kalimit të testit
pranues. Njëkohësisht për pra
Sa mendoni se janë në ni
nimin e studentëve të rinj, për
vel kushtet për studim në
bazë merret edhe suksesi i tyre
Fakultetin e Studimeve
në shkollën e mesme. Vlen
Islame?
të theksohet se interesim për
Dekani: Mendoj që kushtet re
gjistrimin në Fakultetin e
janë në nivel, studentët tanë Studimeve Islame ka edhe nga
kanë mundësi të ndjekin ligjë Shqipëria, Maqedonia, Mali i
ratat në një ambient shumë të Zi, Lugina e Preshevës etj.
përshtatshëm, çdo klasë ka edhe
projektorin e saj, ku profesorët
Cilat programe studimore
shpjegojnë me anë të sllajdeve,
mund t’i ndjekin studentët
studentët kanë mundësi të kry
në Fakultetin e Studimeve
ejnë hulumtime në internet për
Islame?
temat që atyre u interesojnë,
Dekani: Për momentin, Fa
biblioteka është e hapur dhe kulteti i Studimeve Islame
kanë mundësi të qëndrojnë aty ka të akredituar dy programe
për të studiuar gjatë gjithë ditës, studimore, nivelin baçelor në
sa herë që ata kanë dëshirë.
teologji islame, si dhe nivelin
master në teologji islame në
kontekstin evropian.
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A mendoni të hapni
edhe drejtime të reja në
Fakultetin e Studimeve
Islame?
Dekani: Jemi në proces të
akreditimit të programit stu
dimor pedagogji e edukimit
islam, për të cilin kemi aplikuar
në Agjencinë e Akreditimit, ku
edhe kemi përgatitur raportin
e vetëvlerësimit, kemi hartuar
korikulën dhe shpresojmë që
në këtë vit, pas vlerësimit të
ekspertëve ndërkombëtarë do
ta arrijmë ta akreditojmë këtë
program.

ata janë pjesë e vendimmarrjes
në Këshillin Mësimor Shkencor,
kanë mundësinë e paraqitjes së
kërkesave dhe nevojave të tyre
pranë KMSh-së, mund të pa
raqesin vërejtjet, sugjerimet e
tyre. Thënë më qartë, mendoj
se në këtë kontekst, Fakulteti i
Studimeve Islame është mjaft
i hapur dhe transparent ndaj
shërbimit të studentëve. Për
avancimin dhe zhvillimin e re
formave në fakultetin tonë, ne
kemi themeluar edhe zyrën e
cilësisë. Studentët po ashtu kanë
edhe unionin e tyre studentor,
si dhe studentin tutor, i cili i
përfaqëson ata në mbledhjet e
stafit të profesorëve, nga ku ata
e kanë mundësinë që përmes
tij të shfaqin gjithçka që ata
kanë nevojë për përmirësimin e
studimeve të tyre.

esisht libra universitar për lëndët
dhe plan-programin e fakultetit,
por së fundmi kemi botuar edhe
dy libra tejet të rëndësishëm dhe
interesant, të cilët kanë pasur si
bazë projektet hulumtuese, e ato
janë “Epitafe në gjuhën osmane,
deshifrimi dhe përkthimi i
tyre, regjioni i Prishtinës” dhe
“Epitafe në gjuhën osmane,
deshifrimi dhe përkthimi i tyre,
regjioni i Mitrovicës. Tash së
fundmi jemi në përfundim edhe
të dy librave të tjerë të fushës së
fikhut.

Ju dëshirojmë punë të
Studentët dhe mendimet
suksesshme dhe arritje të
e tyre janë pjesë e rëndë
qëllimeve edhe gjatë këtij
sishme në ngritjen e ci
mandati. Faleminderit për
lë
sisë në fakultete, sa
kohën!
merret parasysh, apo sa
Dekani: Faleminderit edhe
vlerësohet mendimi i tyre
juve, studime të mbara!
në Fakultetin e Studimeve
Islame?
Cilat janë librat e fundit që
Dekani: Studentët janë pjesë
janë botuar nga Fakulteti i
e pandashme e gjithë procesit
Studimeve Islame?
mësimor, ata kanë qasje në të
Dekani: Fakulteti i Stu
di
gjitha zhvillimet dhe reformat meve Islame gjatë katër viteve
në fakultetin tonë. Në disa raste, të fundit ka botuar 11 tituj, kry
6
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KOMENTIMI I SUREVE
FELEK DHE NAS




    



    



     





     

Surja Felek
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit,
Mëshirëplotit!
Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit;
Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi;
Dhe prej errësirës së natës kur ngryset
plotësisht;
Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe
fryjnë nyja;
Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas
smirës vepron.1

D

  



     

y suret e fundit të Kuranit
Fisnik, surja Felek dhe
surja Nas, kanë zbritur
për të na mësuar se si duhet të
kërkojmë mbrojtjen e Allahut
xh.sh. prej shumë të këqijave,
ngase jeta e kësaj bote mund të na
sjellë shumë sprova. Këto dy sure
flasin për mbrojtjen e fuqishme,
për ata të cilët dëshirojnë mbë
shtetjen e Allahut xh.sh.3
Surja Felek ka zbritur pas sures
Fil, është surja e 113 në Kuran dhe
përmban gjithsej 5 ajete, ndërsa

    
  

    

     


   

Surja Nas
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit,
Mëshirëplotit!
Thuaj: I mbështetem Zotit të njerëzve;
Sunduesin e njerëzve;
Të adhuruarin e njerëzve;
Prej së keqes së cytësit që fshihet;
I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve;
Qoftë ai nga xhinët apo nga njerëzit.2

surja Nas ka zbritur pas sures
Felek dhe është surja e 114, pra e
fundit në Kuran dhe ka gjithsej 6
ajete.4
Transmeton Imam Ahmedi nga
Zer ibën Hubejshi se ka thënë:
“I thashë Ubej ibën Kabit: “Ibën
Mesudi nuk i shkruan në Musafin
e tij suret Felek dhe Nas. Ai më
tha: “Dëshmoj se i Dërguari i
Allahut a.s. më ka lajmëruar se
Xhibrili a.s. i ka thënë: “Thuaj:
I mbështetem Zotit të agimit”
dhe unë e thashë. Pastaj më tha:

“Thuaj: I mbështetem Zotit të
njerëzve” dhe unë e thashë edhe
këtë. Ne e shqiptojmë atë që e
ka shqiptuar i Dërguari i Allahut
a.s.”5

Emërtimi i sureve Felek
dhe Nas
Surja Felek, që në gjuhën shqipe
do të thotë “surja e agimit”, ngase
ajeti i parë i kësaj sureje përmban
këtë fjalë: “Thuaj: I mbështetem
Zotit të agimit”.6

Përkthimi i Kuranit, Sherif Ahmeti
Përkthimi i Kuranit, Sherif Ahmeti
3
“Komentimi tematik i Kuranit famëlartë” Muhamed el-Gazali, fq.707
4
“Dituria Islame” Viti XVIII Nr.150, fq.4 / “Komentimi i sures Felek” Sabri Bajgora - “Dituria Islame” Viti XVIII
Nr.151-152, fq.7 / “Komentimi i sures Nas” Sabri Bajgora
5
Kandili ndriçues në versionin e shkurtuar të Tefsirit të Ibën Kethirit, Vëll. VIII, fq.523, Botimi i dytë
6
“Dituria Islame” Viti XVIII Nr.150, fq.4 / “Komentimi i sures Felek” Sabri Bajgora.
1
2
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Ndërsa surja Nas, në gjuhën
shqipe do të thotë “surja e nje
rëzve”, ngase ajeti i parë i
kësaj sureje thotë: “Thuaj: I
mbështetem Zotit të njerëzve.”

Lidhja e tyre me suren
paraprake
Dijetarët e tefsirit janë mu
nduar çdoherë që të gjejnë urtësi
në Kuran, ngase nuk ka diçka të
rastësishme në të, përfshirë këtu
edhe renditjen e sureve dhe të
ajeteve, në të gjitha këto ka urtësi.
Sa i përket asaj, se si lidhen këto
sure me suren Ihlas, e që është surja
para tyre, me numër 112, dijetarët
janë munduar të gjejnë fshehtësitë
dhe urtësitë në këtë aspekt. Në
lidhje me këtë, Imami Fahrudin
er Razi, (Allahu e mëshiroftë),
në tefsirin e tij ka thënë: “Pasi që
Allahu i Lartësuar urdhëroi që të
lexohet surja Ihlas, për ta pastruar
dhe lartësuar Atë, nga ato që mund
t’ia mveshin Qenies dhe Cilësive
të Tij, e kjo që është pa dyshim një
nga bindjet më madhështore, robi
i tij tha: “O Zoti ynë, kjo detyrë
është shumë e rëndë dhe nuk
mundem i vetëm ta kryejë atë.”
Atëherë Zoti iu përgjigj: “Thuaj:
I mbështetem Zotit të agimit”.
Pra, kërko mbrojtjen e Allahut
dhe mbështetu në Të, derisa të të
ndihmojë në realizimin e ndonjë
detyre në mënyrë të plotë.”1

Temat që përmenden në
këto dy sure
Surja Felek fillon me kërkimin
e mbrojtjes nga dëmi i të gjitha
krijesave, e pastaj i specifikon
errësirën, ata që merren me magji
dhe në fund xhelozinë. Fillon
me errësirën e natës, ngase në të
ndodhin shumica e këtyre që u
përmenden pas saj. Pra, është sure

që me këndimin e saj, kërkohet
mbrojtja nga gjërat e dëmshme
nga jashtë. Ndërsa në suren Nas,
shihet një kërkim i mbrojtjes më
i fortë, ngase në tri ajetet e para
janë kërkohet ndihma e Zotit, nga
armiq të brendshëm që bëjnë cytje
dhe fshihen, nga ata që bëjnë vese
në kraharorët e njerëzve, qofshin
nga xhinët apo nga njerëzit.

Ku kanë zbritur këto dy
sure?
Sa i përket asaj se ku kanë zbri
tur këto dy sure ka mospajtime mes
dijetarëve. Si
pas Hasanit, Ataut,
Ikrimes, Xhabirit, e të tjerëve,
këto dy sure kanë zbritur në Meke.
Ndërsa, sipas një mendimi të Ibën
Abasit, Ebu Salihut, Katades dhe
një grupi të madh të dijetarëve,
këto dy sure kanë zbritur në
Medine, e kjo është më e saktë
ngase këto sure kanë zbritur pasi
që Pejgamberit a.s. i është bërë
magji nga ana e një hebreje, për të
cilën do të flasim më tutje.2

Emërtimi i përbashkët
“Muavidhetejni”
Surja Felek dhe Nas, edhe pse
janë sure të ndryshme, ato kanë
ngjashmëri, kanë zbritur bashkë,
për të njëjtin shkak, e po ashtu edhe
posedojnë një emër të përbashkët,
që në literaturën islame e gjejmë
me emrin “muavidhetejni”, e që
në gjuhën shqipe do të thotë “dy
suret për kërkim mbrojtje”.
Me këtë emër “muavidhetej
ni” i gjejmë edhe në hadithet e
Pej
gamberit a.s., ndër këto ha
di
the është edhe ai që tran
s
me
tohet nga Ukbe ibën Amiri, i
cili ka thënë: “Më ka urdhëruar
i Dërguari i Allahut a.s., që t’i
këndoj dy “muavidhetejnët” pas
çdo namazi.”3
Transmetohet nga Nesaiu, e ai
nga Xhabiri, i cili ka thënë: “Më
tha njëherë i Dërguari i Allahut:
“O Xhabir, thuaj (le
xo)!”E unë
e pyeta: “Çka duhet të them (le
xoj)?” Ai u përgjigj: “Thuaj (Kul
eudhu bi rabbil felek...) dhe (Kul
eudhu bi rabbin nas).” Unë i
lexova, e ai tha: “Lexoji ato, nga
se kurrë nuk do të lexosh diçka të
barabartë me to.”4

Tefsiri i Imam Rraziut, surja Felek (  هـ٦٠٦  فخر الدين الرازي- )مفاتيح الغيب.
Tefsiri i Al-Alusit, me emrin “Ruhul meaani”. (  هـ٠٧٢١  اآللوسي- )روح املعاين
3
Tirmidhiu (2903); Nesaiu (1336). Hadith “Sahih”.
4
Sejjid Kutb “Fi dhilalil Kuran” vëll. VI fq.4008.
1
2
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Shkaku i zbritjes
Në lidhje me shkaqet e zbrit
jes së këtyre dy sureve, dijetarët
ndahen në dy grupe:
Fahrudin er Raziu, në tefsirin e
tij, cek mendimet e disa dijetarëve
që thonë se këto dy sure janë me
kase, dhe si shkak për zbritjen e
tyre marrin një hadith në të cilin
ceket se Xhibrili a.s. e kishte pa
ra
lajmëruar Muhamedin a.s., se
një prej xhinëve është duke e për
cjellë për t’i përgatitur kurth, e si
mbrojtje, Allahu i zbriti në Meke
dy “muavidhetejnët”.1
Grupi tjetër i dijetarëve me
ndojnë se shkaku i zbritjes së kë
tyre dy sureve është magjia që
i është bërë Pejgamberit a.s., e
kjo ka ndodhur gjatë periu
dhës
medinase. Andaj këto sure kanë
zbritur për ta shëruar Pejgamberin
a.s. nga ajo magji.
Këtë më së miri e tregon Ai
sheja r.a. në hadithin që e trans
meton, e ku thuhet: “Me një rast,
një njeri nga fisi Beni Zurejk, i
qu
ajtur Lebid ibën Asam i bëri
magji Pejgamberit a.s., saqë edhe
Pejgamberit a.s. i dukej sikur i
kishte bërë diçka, por në realitet
ai nuk kishte bërë asgjë. Derisa
një ditë apo një natë ai ishte tek
unë, iu lut Zotit gjatë e gjatë dhe
pastaj mu drejtua mua, e më tha:
“Oj Ajshe, po e ndjej se Allahu
më dha përgjigje për atë që e
kam kërkuar. Më erdhën dy njerëz
(melaqe), njëri më është ulur te
koka, kurse tjetri te këmbët. Njëri
prej tyre tha: “Prej çfarë lëngon
ky njeri?” “I është bërë magji”,
tha tjetri. “E kush i ka bërë ma
gji?” - pyeti i pari. “Lebid ibën
Asam”, - iu përgjigj. “Në çka?”
- pyeti i pari. “Në krehër, në furkë
dhe në kupën e palmës mashku
llore” - iu përgjigj tjetri. “E ku

janë ato gjësende?” - pyeti i pari.
“Në pusin Dhervan” - iu përgjigj
tjetri.
Kështu Pejgamberi a.s. me disa
shokë të tij shkuan dhe i nxorën ato
gjësende prej aty. Pastaj i Dërguari
i Allahut i kishte thënë Aishes:
“Oj Aishe, pasha Allahun, uji i
atij pusi sikur kishte marrë ngjy
rën e kanës, kurse palmat e tij u
përngjanin kokave të shejtanëve.”
“A nuk i dogje ato o i Dërguari
i Allahut?” “Jo” - tha ai. Sa më
përket mua, Allahu më shëroi, por
kam frikë se mos ajo do të ndikojë
keq te njerëzit, prandaj urdhërova
që ai pus të mbulohej së bashku
me ato gjësende.”2
Në një transmetim tjetër, tra
nsmetohet se në pus kishte qenë
një pe i gjatë i lidhur në njëmbë
dhjetë nyje dhe me zbritjen e “mu
avedhetejnëve”, që përmb
ajnë
njëmbëdhjetë aje
te, pas leximit
të secilit ajet nga ana e Xhibrilit
a.s. është zgjidh nga një nyje e
sihrit, derisa janë zgjidh të gjitha
nyjat dhe derisa Pejgamberi a.s.
e ndjeu veten të lehtësuar, sikur
të ishte shkarkuar nga një barrë
e rëndë. Pas kësaj, Xhibrili a.s. ia
lexoi edhe këtë dua: “Me emrin e
Allahut, kërkoj mbrojtjen për ty
nga çdo gjë që mund të të bëjë
dëm, Allahu të shëroftë.”3
Me këtë konstatim nuk pajto
hen disa dijetarë bashkëkohorë.
Ata nuk e pranojnë se i është
bërë magji Pejgamberit a.s. dhe
e mohojnë hadithin e sjellë nga
Aisheja r.a., i cili është me rrugë
të saktë të trans metimit. Abduhu,
Rida, Sejid Kutbi e disa të tjerë
me
ndojnë se Pejgamberi a.s. ka
qenë i mbrojtur nga këto gjëra dhe
nga kurthet e tjera të njerëzve apo
xhinëve, ashtu siç i ka premtuar
Allahu, kur i tha: “Allahu të ga

ranton mbrojtjen prej njerëzve
(prej armiqve)”4
Madje, këta dijetarë që e nda
jnë këtë mendim thonë se, nëse
pretendojmë se Pejgamberit a.s.
i është bërë magji, atëherë ne e
pranojmë fjalën e jobesimtarëve të
cilët e kanë akuzuar Pejgamberin
a.s. se ai është njeri i magjepsur,
sikurse i përshkruan Allahu fjalët
e tyre: “Ju jeni vetëm duke e
ndjekur një njeri që e ka zënë
magjia.”5
Mirëpo, shumica e dijetarëve
mendojnë që Pejgamberit a.s.
i është bërë magji dhe kjo ka
qenë sprovë për të, meqenëse
ai është shëmbëlltyra e mysli
manëve, atëherë Allahu e ka
sprovuar që të merret shembull
edhe në këtë çështje. Këta dije
tarë argumentojnë se magjia që
i është bërë Pejgamberit a.s. nuk
ka pasur të bëjë asgjë me aspektin
e shpalljes dhe përcjelljes së saj,
ashtu siç kanë pretenduar jo
be
simtarët, se Pej
gamberit a.s. i
është bërë magji në këtë aspekt.
Pra magjia nuk ka ndikuar asgjë
në përcjelljen e shpalljes hyjnore,
ngase ndikimi i asaj magjie ka
ndodhur më shumë në aspektin
fizik. Ky ka gjasa të jetë mendimi
më i saktë, Allahu e di më së miri.

Vlera e këtyre dy sureve
Hadithet që flasin për vlerën e
këtyre dy sureve janë të shumta,
ato preferohen të lexohen shpesh
nga besimtarët si në kohët, mbas
namazit, gjatë dhikrit të mëngjesit
dhe të mbrëmjes, në dhikrin e
gjumit etj. Vlera e tyre është e ma
dhe, andaj edhe Pejgamberi a.s.
i ka lexuar shpesh ato. Ne do të
mjaftohemi me përmendjen e disa
prej haditheve:

Tefsiri i Imam Rraziut, (  هـ٦٠٦  فخر الدين الرازي- )مفاتيح الغيب. Vëll.XXXII fq.187
Transmetojnë Buhariu vëll. 9/192 dhe Muslimi vëll. 4/1719.
3
Dr. Vehbete ez-Zuhajli “Et-Tefsirul Munir” vëll. XXX, fq. 476.
4
Surja Maide, 67.
5
Surja Isra, 47.
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Transmetohet se Ukbe ibën
Amir el Xhuhenij ka thënë: “Më
ka thënë i Dërguari i Allahut: “A
nuk e di se si ajetet që më kanë
zbritur sonte (në këtë natë) kurrë
nuk kanë zbritur të tilla më parë,
(kul eudhu bi rabil felek) dhe (kul
eudhu bi rabin nas).1
Transmetohet nga Abdullah
ibën Hubejb el Ensariu se ka
thënë: “Na zuri një rigë e hollë
shiu dhe u errësua, ndërkohë që
ne pritnim të Dërguarin e Allahut
që të na falte namazin. Pasi që
i Dërguari a.s. doli të falej me
ne, më tha: “Thuaj!” “Çfarë
të them o i Dërguar i Allahut?”
- i thashë. E ai më tha sërish:
“Thuaj: Kul huvallahu ehad dhe
dy “muavedhetejnët” sa herë që të
ngrysesh (të biesh për të fjetur) dhe
sa herë që të gdhihesh (zgjohesh)
nga tri herë, e ato do të mjaftojnë
për çdo gjë.”2
Po ashtu, si shkak i vlerës së
tyre, transmetohet se Pejgamberi
a.s. i ka urdhëruar sahabët që t’i
lexojnë këto dy sure pas çdo na
mazi, ashtu siç transmetohet nga
Ukbe ibën Amiri të ketë thënë:
“Më ka urdhëruar i Dër
guari i
Allahut a.s., që t’i këndoj dy “mu
avedhetejnët” pas çdo namazi.”3

Komentimi i tyre
Dijetarët kanë dhënë komen
te të ndryshme rreth këtyre dy
sureve, ne do të mundohemi që
të përmendim një komentim të
shkurtër, të huazuar nga këto ko
mentime të dijetarëve që secila
ka karakteristikat dhe përparësitë
e saj, mirëpo ne do të mjaftohemi
vetëm me gjërat bazike që i kemi
gjetur në këto komentime dhe do
t’i përmendim këtu në mënyrë të
shkurtuar.

Komentimi i sures Felek
“Thuaj: I mbështetem Zotit të
agimit”
Ajeti fillon me stilin e sures pa
raprake (surja Ihlas), ku Allah
u i
Lartësuar i drejtohet Pej
ga
mberit
a.s. me fjalën “thuaj”, por tash
me një ton më të butë e më të
mëshirshëm sesa në suren Ihlas, që
ishte urdhër i prerë.4
Pejgamberi a.s. urdhërohet
të thotë se ai kërkon mbrojtjen,
mbështetjen dhe ndihmën e
Allahut, kjo sipas Imam Ra
zi
ut është kështu sepse: “Jobe
simtarët pasi e lutën të Dërguarin
e Allahut për përshkrimin e
Allahut dhe cilësive të Tij (siç
ka ndodhur në suren paraprake
- Ihlas), atëherë Pejgamberi a.s.
sikur të ketë thënë: “Si të shpëtoj
unë nga këta injorantë, të cilët
patën guxim të thonë gjëra që
nuk i takojnë madhërisë Tënde?”
Atëherë Allahu i Larësuar i dha
përgjigje dhe i tha: “Thuaj: I
mbështetem Zotit të agimit”, pra
kërko mbrojtjen Time, derisa të të
siguroj nga e keqja e tyre.”
“Prej dëmit të çdo krijese, që Ai
e krijoi”
Janë disa mendime se prej cilit
dëm kërkohet mbrojtja në këtë
ajet. Sipas disa dijetarëve, këtu
kërkohet mbrojtje nga magjia, gjë
me të cilën ishte sprovuar edhe
vetë Pejgamberi a.s., e sipas disa
të tjerëve kërkohet mbrojtja nga
zjarri i xhehenemit dhe çdo gjëje
të keqe që Allahu e ka krijuar në
të. Sipas disa të tjerëve, kërkohet
mbrojtje nga çdo gjë e dëmshme
dhe e keqe, si sëmundjet, magjia,
por edhe zjarri dhe dënimet në të
etj. Allahu e di më së miri!
“Dhe prej errësirës së natës kur
ngryset plotësisht”
Fjala “gasikin” që është për
kthyer “errësirë” ka nxitur polemi
ka në mesin e tefsirologëve rreth

kuptimit të drejtë të saj. Sipas
disa dijetarëve, fjala “gasikin” ka
kuptimin e natës kur e kaplon atë
errësira, ndërsa disa i kanë dhënë
kaheje tjetër komentimit të kësaj
fjale, duke e lidhur atë me shiki
met e njerëzve që ia kanë bërë
Pejgamberit a.s., me syrin ma
h
nitës apo xheloz. Mirëpo me
ndimi më i saktë përsëri mbetet
ai i pari, ngase “gasik” po ashtu
i thonë edhe të ftohtit dhe nata
është quajtur me këtë emër, ngase
është më ftohtë sesa ditën. Është
cekur nata, ngase në të ndodhin
shumë probleme, siç është edhe
dalja e egërsirave dhe kafshëve të
dëmshme për njeriun.
“Dhe prej dëmit të atyre që li
dhin dhe fryjnë nyja”
Këtu vihet në pah diskutimi që
ne e kemi përmendur më parë,
rreth magjisë së Pejgamberit a.s.,
meqenëse diskutimi është i gjatë
dhe pa ndonjë konsensus, ne nuk
do ta përmendim. Diskutimi tjetër
që është mes dijetarëve është edhe
çështja se si ndodhi kjo fryrje në
nyje, me apo pa pështymë? Imam
Zehmasheriu mendon se kjo ka
ndodhur me pështymje dhe sa herë
që lidh magjistari nyje, ai pështynë
në të. “En neffethat” përmendet në
gjininë femërore, e kjo është bërë
vetëm për shkak se për çështjen e
magjisë më së shumti kanë njohuri
gjinia femërore, e jo se nuk ka
burra që bëjnë magji, përkundrazi,
ka edhe burra që kanë njohuri
mbi magjinë, por në numër më të
vogël në krahasim me gratë. Disa
kanë thënë se ka ardhur në gjininë
femërore, ngase këto janë vajzat
e magjistarit që i kanë bërë magji
Pejgamberit a.s., pra ato kanë
fryrë në nyjat e lidhura.
“Edhe prej dëmit të smirëkeqit
kur sipas smirës vepron”
Siç shihet, këtu i kushtohet një
rëndësi të madhe edhe të keqes
së smirëkeqit apo xhelozit, ngase

Transmeton Imam Muslimi (814).
Imam Ahmedi në “Musned” (5/312); Nesaiu (5428). Hadithi është hasen.
3
Tirmidhiu (2903); Nesaiu (1336). Hadith Sahih.
4
“Dituria Islame” Viti XVIII Nr.150, fq.5 / “Komentimi i sures Felek” Sabri Bajgora.
1
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dëmi i tij është shumë i madh
dhe Allahu e ka përmendur edhe
këtë, sikurse i ka përmendur të
keqën e natës, atyre që fryjnë në
nyje, të ndara nga e përgjithësuara
“prej dëmit të çdo krijese, që Ai e
krijoi”, vetëm për të treguar dëmin
e madh që e shkaktojnë këto.
Xhelozia është cilësi e qortuar
në Kuran, por edhe në hadithet e
Pejgamberit a.s., andaj duhet lar
guar nga ajo, ngase ajo së pari i
shkakton dëm vetë pronarit të
saj, e pastaj edhe të tjerëve. Ndër
hadithet ku Pejgamberi a.s. e tër
heq vëmendjen nga ajo është edhe:
“Ruajuni nga zilia, sepse zilia i
gllabëron veprat e mira, ashtu siç i
djeg zjarri drutë.”1

Komentimi i sures Nas
“Thuaj: I mbështetem Zotit të
njerëzve”
“Sunduesin e njerëzve”
“Të adhuruarin e njerëzve”
Sa i përket komentimit të fjalës
“thuaj” dhe “kërkim mbrojtjes”,
komentimi i tyre është i njëjtë
me atë të sures Felek. Ndërsa
ajo, se përse Allahu i Lartësuar i
përmend njerëzit në të tri ajetet,
Imam Rraziu ka thënë se, Allahu
e përmend njeriun si krijesën më
të ndershme dhe më të lartën që
Ai e ka krijuar, andaj edhe kjo
llogaritet si lartësim i njeriut,
sepse Allahu i Lartësuar po e ci
lëson veten si Zot i njerëzve, Su
ndues i nje
rëzve, i adhuruar i
njerëzve dhe kjo pa dyshim është
nder për llojin njerëzor.
“Prej së keqes së cytësit që
fshihet”
Cytësi që fshihet është qëllimi
i shejtanit, i cili bën vesvese te
njeriu dhe sa herë që ai e përmend
Allahun, ai fshihet, ndërsa në
mo
mentin kur shkuj
deset nga
përmendja e Tij, ai shf
aqet me

vesvese. Ky është edhe qëllimi i
ajetit:
“I cili hedh dyshime në zemrat
e njerëzve”,
pra në mundësinë e parë, shej
tani i mallkuar hedh dyshime
në zemrat e njerëzve dhe pastaj
fshihet kur përmendet Allahu i
Lartësuar.
“Qoftë ai nga xhinët apo nga
njerëzit”
Pra, Allahu me këtë thotë se,
këto vesvese që i bëhen njerëzve
ndodh të shkaktohen nga xhinët,
por edhe nga njerëzit, ashtu siç na
mësoi se ka shejtanë nga xhinët por
edhe nga njerëzit: “Dhe kështu
(sikurse edhe ty) çdo pejgamberi
ia bëmë armiq disa nga njerëzit
dhe nga xhinët e djallëzuar, që
me fjalë të shkëlqyeshme në më
nyrë të fshehtë nxisin njëri-tjetrin
në mashtrime.”2
Pra si përfundim e shohim se
nga praktika e Muhamedit a.s.
kemi shumë thënie e lutje, me të
cilat mund të kërkojmë nga Allahu
i Lartësuar mbrojtjen nga dëmet
dhe të këqijat. Transmetohet nga
Buhariu dhe nga autorët e të gjithë

suneneve, se Aisheja r.a. ka thënë:
“Çdoherë që i Dërguari i Allahut
a.s. binte në gjumë, ai u frynte
shuplakave të duarve dhe lexonte:
(Kul huvallahu ehad), (Kul eudhu
bi rabil felek) dhe (Kul eudhu bi
rabin nas), pastaj me shuplaka e
prekte trupin e tij aq sa arrinte,
duke filluar prej kokës dhe fytyrës
së tij. Këtë veprim e përsëriste tri
herë radhazi.3
Porosi e këtyre sureve është se,
mënyra më e mirë për t’u mbrojtur
nga ndikimet e liga të shejtanit
është të përmendurit e Allahut
xh.sh. dhe të mbështeturit tek Ai,
ngase në momentet kur njeriu e
përmend Allahun, shejtani nuk
mund të ndikojë, ndërsa kur e
harron Atë, shejtani e ngacmon.
Allahu xh.sh. ka thënë: “Thu
aj: O Zoti im, kërkoj ndihmën
Tënde për të më mbrojtur nga
ngacmimet e shejtanit. O Zoti im,
kërkoj ndihmën Tënde edhe nga
prania e tyre tek unë.”4
Medina Hoti

Transmetojnë Muslimi dhe Ebu Davudi.
Surja Enam, 112.
3
Transmeton Buhariu 4/119.
4
Surja El-Mu’minun, 97-98.
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KALIGRAFIA ARABE-ISLAME
(Llojet e kaligrafisë)

F

jala arabe  حسن اخلطsikundër ajo greke “ka
ligrafi”, do të thotë art i të shkruarit bukur.1
Kaligrafia islame është arti i të shkruarit bukur
me shkronja arabe dhe konsiderohet si arti më i
kulluar sa i përket botës islame.2 Kaligrafia arabe
- islame padyshim se është arti më i përhapur,
më i popullarizuar, madje ai konsiderohet si një
eksperiencë fetare shumëdimensionale. Kaligra
fia islame është një art specifik islam, pa ndo
një paraprirje para islame. Profesor Husein Nasr
thotë: “Kaligrafia mund të shihet si parim nga i cili
kanë origjinën edhe integrohen edhe dy elemente
të tjera të moderimeve islame, ai gjeometrik dhe
ai arabesk.”3
Arti i shkrimit arab dhe zbukurimet arabe janë
art i veçantë për vendet arabe si dhe për disa vende
islame. Ai është pjesë me rëndësi e trashëgimisë
së gjallë të botës arabe, që është i lidhur ngushtë

me zhvillimin e tij kulturor, si dhe me gjuhën që
është e përhapur në atë pjesë të botës.4

Prejardhja e shkrimit arab
Shkrimin të cilin e përdorin arabët lidhet
me alfabetin e parë të fenikaseve, që njihet si
trungu i alfabetit arab, por edhe i atij latin, madje
konsiderohet edhe si nëna e të gjitha alfabeteve.
Rrëfehet nga Ibën Abasi r.a., se i pari njeri që e
ka përdorur shkrimin arab ka qenë Ismaili, i biri
i Ibrahimit a.s. Shkrimi prej të cilit drejtpërdrejtë
doli shkrimi arab është ai nebtij, i cili lidhet me
atë të aramit të hershëm, nga i cili rrodhi shkrimi
fenikas.5
Fakti që Allahu xh.sh. e ka mësuar njeriun
të shkruaj me laps, si simbol për mësim-nxënie
dhe mësimdhënie, ka bërë që në botën islame,
lapsit dhe shkrim-leximit t’i kushtohet rëndësi
e jashtëzakonshme për të arritur dituri. Allahu
në Kuran thotë: “I Cili me anë të penës ia mësoi
njeriut atë që nuk e dinte.”6
Kështu, shkrimi si një mjet i fortë i shprehjes
nuk mbetet vetëm në libra, por del edhe në veprat
monumentale, duke përplotësuar arkitekturën.
Ndër funksionet kryesore të shkrimit në fillim të
shpalljes ishte regjistrimi i ajeteve kuranore, e më
pastaj edhe i haditheve të Pejgamberit a.s., por
edhe i dijeve të ngjashme kuptimplote.7
Veziri Ibën Mukla konsiderohet si inxhinieri
i parë i shkronjave arabe, aktiviteti i madhërisë,
distancës dhe i rregullave themelore të tyre, gjë
që i bëri ato të jenë saktësisht të përsosura. Punën
e tij më pas e vazhdoi edhe Ibën Ebevabi, i cili i
plotësoi këto rregulla.8

Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 403.
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 399.
3
Morina, Qemajl, Kaligrafia arabe, Edukata Islame, nr. 72/2003, fq. 139..
4
Morina, Qemajl, “Kaligrafia arabe”, Edukata Islame, nr. 72/2003, fq. 132.
5
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 401.
6
Kuran, el-Alek, ajetet 4-5.
7
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 400
8
Morina, Qemajl, “Kaligrafia arabe”, Edukata Islame, nr. 72/2003, fq. 135.
1
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ARTI ISLAM
Llojet e shkrimit arab
Arti i të shkruarit bukur, pra kaligrafia arabe,
së pari u përdor për nder të fjalëve të librit të
ndershëm, Kuranit. Kështu, shkrimi i ajeteve të
Kuranit Fisnik, në formë kaligrafike u bë arti më
i lartë.1
Kaligrafia arabe ka një laramani formash, ku
secila përmban një art në vete. Shkrimi arab u
zhvillua dhe u përsos gjatë sundimit të abasitëve
në Bagdad, derisa arriti në mbi njëzet stile të
shkrimit.2
Llojet më kryesore të kaligrafisë arabe janë:
kufik, nas’h, rika, talik, nastalik, thuluth, divanij.

Shkrimi kufik
اخلط الكويف

Ky lloj shkrimi e zëvendësoi kufikun për shkri
min e Kuranit, ngase korrespondoi në periudhën
e pikësimit dhe vokalizimit të shkrimit arab, gjë
që e bëri edhe më të lehtë dhe më të kuptueshëm
këtë shkrim. Madje edhe sot, në botimet e mu
safëve, shkrimi nas’h përdoret më shumë se të
gjitha shkrimet tjera.

Shkrimi rika
خط الرقعة
Rika rrjedh prej emrit “rukah”, që do të thotë
copë rrobe. U quajt kështu sepse shpesh shkruhej
nëpër copëza të vogla letre apo lëkure për kërkesa
drejtuar udhëheqjes mbretërore. Bazat e këtij
shkrimi i ka vënë kaligrafisti i njohur turk Mumtaz
Begu, në kohën e Sulltan Abdulmexhidit.5

Ky shkrim u hartua pas themelimit të qytetit të
Kufës, në Irakun e sotëm, në dhjetëvjeçarin e dytë
të shekullit I, të vitit hixhrij. Gjatë tre shekujve,
VII-IX hixhrij, shkrimi kufik u përdor veçanërisht
Në shekujt e parë, shkrimi rika përdorej për të
për shkrimin e kopjeve të Kuranit, madje ai mund shkruar letra, tregime, poezi epike, korrespodenca
të njihet edhe si shkrimi më i hershëm kaligrafik, personale, e po ashtu edhe shkrime zyrtare dhe
i përdorur për shkrimin e Kuranit Fisnik.3
dokumente. Po ashtu, ky shkrim përdorej edhe
në përfundimin e ndonjë libri ose në të dhënat
e datës dhe vendit të botimit. Në ditët e sotme,
ky shkrim është më i parapëlqyeri për shkrim me
Ky lloj shkrimi u zhvillua diku deri në shekullin dorë.
IX (gregorian). Në këtë kohë, shkrimi u zhvillua
në mënyra dramatike dhe u formësua kaligrafia
Shkrimi talik
në formën shumë elegante. Ky lloj i kaligrafisë
خط التعليق
është përdorur edhe nga kaligrafët shqiptarë.
Shkrimi talik (i varur) mendohet të jetë zhvi
lluar nga persianët nga një shkrim i vogël i her
Shkrimi nas’hi
shëm arab, i quajtur “firamuz”. Taliku që njihet
خط النسخ
gjithashtu edhe si shkrimi “farisi”, është një
Nas’hun në gjuhën arabe do të thotë kopjim shkrim i thjeshtë kursiv, që me sa duket është në
ose transkriptim, dhe thuhet se këtë emër e mori përdorim qysh nga fillimi i shek. IX.6
për shkak të shkrimit dhe kopjimit të librave në
këtë lloj shkrimi.
Në shek. XI, shkrimi kufik doli nga përdorimi,
duke u zëvendësuar nga një lloj i ri i quajtur
nas’hij.4
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 403.
Morina, Qemajl, “Kaligrafia arabe”, Edukata Islame, nr. 72/2003, fq. 135.
3
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 409.
4
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 411.
5
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 412.
6
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 413.
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Ky shkrim përdorej për korrespodenca zyrtare
në gjykatat mbretërore, për shkrimin e letrave
dhe librave, për transkriptimin e veprave letrare,
poezive dhe mostrave kaligrafike.

Shkrimi divanij
خط الديوا ين

Ky lloj shkrimi osman u përhap jashtë mase kah
shekulli XVII, ku pëlqehej shumë nga kancelaritë
osmane dhe përdorej më shumë për qëllime de
Shkrimi nestalik
korative. Shkrimi është jashtëzakonisht i bukur
خط النستعليق
dhe si i tillë u zhvillua në shek. XVI, kurse arriti
Fjala “nestalik” është një kompozitë që rrjedh kulmin e tij në shek. XIX. Divani u zhvillua nga
nga fjalët nes’h dhe talik. Ky shkrim u zhvillua në shkrimet nestalik dhe rikah. Është një shkrim i
Iran dhe fillimisht përdorej për shkrimin e gjuhës vështirë për t’u lexuar.
perse. Është një shkrim tejet i bukur dhe elegant.1

Ky lloj shkrimi është përdorur për kopjimin e
antologjive poetike persiane, këngëve epike, në
Ky shkrim u zhvillua dhe u përdorë në Pera
miniaturat dhe në punimet letrare, por jo edhe për ndorinë Osmane për shkrimin e dokumenteve të
kopjimin e Kuranit Fisnik.
ndryshme zyrtare - mbretërore, si shpallje, dekrete,
dhënie të tokave dhe emërime, letërkëmbime etj.
Shkrimi divani përdorej për zbukurime edhe
Shkrimi thuluth
nga
kaligrafët shqiptarë.4
خط الثلت
Thuluth do të thotë një e treta, mendohet
se me një të tretën e penës që përdorej për një
shkrim tjetër të quajtur tumar bëhej shkrimi thu
luth. Ky shkrim u zhvillua në shekullin X dhe
u përmirësua tri herë në shekullin XV, në shek.
XVII nga osmanët dhe për herë të fundit në shek.
XIX.2

Shkrimi thuluth konsiderohet si shkrimi më i
fuqishëm dhe më i gjithanshëm. Madje disa nga
ekspertët thonë se nuk është kaligraf ai që nuk
di të shkruaj në stilin thuluth. Ky shkrim është i
shkëlqyer për shkrimin e teksteve të ndryshme.
Përdorej veçanërisht për tituj dhe gdhendje arki
tekturale.3

Kaligrafia islame në trojet shqiptare
Me ardhjen e Islamit në Gadishullin Ballkanik,
arti islam lulëzoi në çdo fushë të jetës, si në
ndërtime të bukura, në dekorime të ndërtesave
dhe monumenteve, në fjalën e shkruar po edhe
në aspektin e performuar. Pra, arti kaligrafik në
vendin tonë filloi me ndërtimet e shumta që u
bënë me ardhjen e osmanëve, duke filluar nga
fundi i shek. XIV.
Llojet e kalgrafisë arabe të përdorura në tro
jet tona janë ato të stilit: kufi, thuluth, talik, di
vani. Kaligrafia islame në trojet shqiptare është
manifestuar edhe në libra, dorëshkrime, musafë,
orendi shtëpiake, armë të ndryshme si: thika,
shpata, e madje edhe në djepat e fëmijëve. Me
sazhe kaligrafike në xhamitë tona zakonisht
janë vargjet kuranore, pjesë nga ndonjë poezi,
mesazhe, emra ose data.5
Meritë Huruglica

Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 414.
https://freeislamiccalligraphy.com
3
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 415.
4
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 416.
5
Prof. dr. Qazim Qazimi, “Histori e Qytetërimit Islam”, Prishtinë 2018, fq. 555-556.
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PERSONALITETI I OMERIT R.A.

O

mer ibën el Hatabi
ishte person i pajisur
me njohuri dhe fuqi,
i vendosur në atë që thoshte, i
rritur në varfëri dhe në situata të
rënda jetësore. Babai i tij ishte i
rreptë ndaj tij, për këtë tregonte
edhe vetë Omeri r.a., kur
një ditë si udhëheqës
i shtetit kaloi pranë
vendit
Daxhnan,
ve
nd i pyllëzuar
me drunjtë të
shpeshtë,
dhe
tha: “I kam
mbajtur devetë
e babait tim
në këtë lu
ginë, e kisha të
veshur një ma
n
tel - pelerinë
të leshtë me një
të hapur përpara.
Hatabi ishte i pa
mëshirshëm
ndaj
meje, më ngarkonte
me punë të rënda, lodhe
sha shumë, më rrihte kur
nuk punoja. Më arrinte nata,
por vetëm Allahu i Lartësuar
ishte mbi mua.” Dëshironte të
tregohej në mesin e të rinjve
mekas, që të dallohej me diçka
mbi ta. Omeri r.a. iu përkushtua
shkencës dhe leximit të urtësive
të shkruara, i mbante në mend
vargjet e asaj kohe. Ishte ndër të
paktët në numër që dinin shkrim
dhe lexim. Në tërë Mekën kanë
qenë vetëm shtatëmbëdhjetë
njerëz, që kanë ditur të shkru
ajnë dhe të lexojnë, në kohën
kur kishte filluar shpallja për
Muhamedin a.s.

Omeri që nga fë
mi
jë
ria e
kishte dashur kalërimin me kuaj,
qitjen në shenjë, shkathtësinë
me shpata dhe pjesëmarrjen në
dyluftime.

Me trupin e tij të fuqishëm i
mundte të gjithë garuesit trima
të asaj kohe. Ishte veçanërisht i
gjatë, mbi dy metra, konstrukt
të fortë dhe muskulaturë të
zhvi
lluar. Flokët i kishte të
ku
qërremta të ndritshme dhe
lëkurën e fytyrës e kishte të bar
dhë. Ishte mëngjarash (i majtë).
Kur ecte, ngutej, ashtu që të
jepte përshtypjen se është duke
vrapuar, ai i cili ecte me të, ngelte
prapa. Auf ibën Malik kishte
parë një grup njerëzish të tubuar
në një vend, në mesin e tyre

ZGJIMI ISLAM • Nr. 13 • Tetor 2020

edhe një njeri i cili tejkalonte
të gjithë. Kishte pyetur për të, e
ata i kishin thënë se është Omer
ibën Hatabi. Në pamje, gjatësi
dhe fuqi trupore i ngjante më
së tepërmi Halid ibën Velidit,
aq sa në shikim të parë ishte e
vështirë t’i dallosh. Varfëria
në
fëmijëri
kishte
ndikuar në atë, saqë
bëri që ai të ruante
më pas pasurinë
e tij. Varfëria e
kishte përcjellë
gjatë gjithë jetës
së tij, prandaj
kishte kursyer
për vete. Ndaj
të tjerëve ishte
bujar, e donte
maturinë
në
dhë
nie dhe nuk
shkapërderdhte
pa nevojë. Sipas
porosisë së Ebu Bekrit,
kur është zgjedhur Omeri
kalif, lutja e parë e tij ishte:
“O Zoti im, unë jam i vrazhdë
dhe i ashpër, më bëj të butë!
O Zoti im, unë jam i dobët,
më forco! O Zoti im, unë jam
koprrac – dorështrënguar, më
bëj bujar!”
Edhe përkundër euforisë
me të cilën ishte i dalluar dhe
përkundër ashpërsisë shkreti
nore, në raportet me njerëz, në
kohën e kalifatit të tij, Omer
ibën Hatabi ishte i ndjeshëm
ndaj tyre, i mëshirshëm ndaj
të pafuqishmëve, i butë ndaj të
varfërve, e fisnik ndaj nevoj
tarëve.
15
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Xhamia e Omerit r.a.

Omeri r.a. ka lindur trembë
dhjetë vjet pas vitit të elefantit,
që do të thotë se ishte më i ri
për trembëdhjetë vjet se Pej
gamberi a.s. Ishte kalifi i dytë
i drejtë, këshilltar i kalifit të
parë dhe myslimani i dyzetë.
Omeri r.a. ishte martuar shumë
herë në kohën e injorancës –
xhahiljetit dhe kishte shumë
fëmijë. Emrat e fëmijëve të tij
ishin: Abdullah, Abdurrahmani
i vjetër, Abdurrhamani i mesëm,
Aburrahmani i ri, Asimi, Hafsa
dhe Fatimja. Kur u bë kalif, u
martua me vajzën e Ali ibën ebi
Talibit dhe Fatimes, motrën e
imam Hasanit dhe Hyseinit dhe
mbesën e Pejgamberit a.s., të
cilën e quanin Umu Kulthum.
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Arritjet e Omerit r.a.
Omeri r.a. ka qëndruar në
pushtet për dhjetë vjet e gjashtë
muaj e katër ditë. Gjatë kësaj
periudhe ai ka përfunduar
projekte të mëdha. Edhe pse
periudha e kalifatit të tij ishte
e gjatë, projektet ishin shumë
të mëdha. Pas vdekjes së Ebu
Bekrit r.a., Omeri r.a. e mori
pushtetin. Në hytben që ua
mbajti banorëve, ndër të tjerash
tha: “Nëse nuk më urdhëroni
për të mirë, nuk më ndaloni nga
e keqja dhe nuk më këshilloni,
atëherë do të ankohem për ju te
Zoti i Plotfuqishëm në ditën e
gjykimit.
Të arriturat në politikën
ushtarake:
• Omeri r.a. e organizoi ushtrinë
e rregullt;

• Rekrutimin e bëri të detyru
eshëm;
• Vendosi njësi ushtarake në
vendkalimet kufitare;
• Kufizoi kohën e largimit nga
shtëpia për katër muaj;
• Organizoi forca rezervë, të
cilat numëronin deri në 30
mijë kalorës;
• Urdhëroi komandantët ushta
rak që t’i dërgojnë raporte të
veçanta për ushtarët;
• Organizoi shërbimin që traj
tonte lista e emrave dhe pagat
e ushtarëve;
• Pagën për ushtarët e bëri të
përhershme;
• Dërgoi mjekë, përkthyes,
gjyqtarë dhe edukatorë në
ushtri.
Ajshe Murati
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KUJTIME

A

                                 

DAMASKU IM!

llahu xh.sh. e krijoi
këtë gjithësi vetëm për
krijesën njeri. Atë e
vendosi mëkëmbës në të. Por,
para se ta vendoste si mëkëmbës,
Ai iu tregoi melaqeve, duke
ju thënë: “Unë do të krijoi një
kalif (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 gjak në këtë?” (El Bekare,
30).
Ademi a.s. dhe Hava u kri
juan të parët nga njerëzit, pastaj
Allahu xh.sh. krijoi prej tyre
pasardhës, e që më pas ata u
shtuan në popuj e fise të shumtë.
Për të mos i lënë të pa udhëzuar,

Allahu i Madhëruar u dërgoi
atyre vazhdimisht pejgamberë
dhe lajmëtarë, të cilët patën
detyrë drejtimin e njerëzve në
rrugën e mbarë, drejt Allahut,
dhe largimin e tyre prej gjesteve
dhe veprave të këqija.
Allahu xh.sh. në këtë botë na
dhuroi shumë të mira, bukuri
të shumta, na e dhuroi ajrin,
pa të cilin njeriu nuk mund të
jetojë, na dhuroi ushqimin, ujin,
bukuritë e natyrës, e shumë e
shumë të mira të tjera. Për të
gjitha këto, ishin pejgamberët,
ata të cilët na treguan se si duhen
shfrytëzuar më së miri këto.
Mirëpo, edhe pas gjithë këty
re, njeriu është ai që e orienton
jetën e tij, si shembulli i një
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drejtuesi të automjetit, i cili du
het t’u përmbahet rregullave
të caktuara dhe të sillet mirë
në komunikacion. Nga ana tje
tër, 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 më
shirshëm, besimtar i mirë, por
mund të jetë edhe e kundërta, i
padrejtë, vrasës, derdhës i gjakut
në tokë, të bëjë shkatërrime dhe
çrregullime etj. Të tillët janë
nje
rëzit që jepen pas pozitës,
famës, karrierës, pushtetit, e të
cilët për t’i plotësuar pasionet
dhe dëshirat e tyre janë në gje
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ndje të shkatërrojnë njerëz të
pafajshëm, familje të mëdha,
popuj të lavdishëm dhe shtete të
sigurta. Për gjëra të tilla njeriu e
krijoi edhe luftën.
Fjala luftë nuk është se dë
gjohet për herë të parë. Ajo
është zhvilluar gati se në çdo
skaj të botës. Ajo sot zhvillohet
edhe në Damask, në kryeqytetin
e Sirisë.
Damasku është një vatër e di
jetarëve më të njohur myslima
në, vend i arsimimit, i diturisë
dhe i ardhmërisë. Është vendi,
ku në atë qiell të kaltër, për herë
të parë hapa sytë, vendi ku së
pari herë qesha dhe qava, ku në
krahët e nënës sime qëndrova,
atje ku për herë të parë shqiptova
fjalën nënë dhe babë. Ai është
Damasku, vendlindja ime.
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Damaskun e shkatërruan nje
rëzit e këqij, mizorët, injorantët,
tiranët dhe të pafetë. Atij vendi
ia humbën të ardhmen e një
rinie, ardhmërinë e një populli,
ia shuan dritën e arsimimit. Tani
pyes veten se pse, pse vallë ata
po që po zhvillojnë luftën nuk
ndalen e të mendojnë pak, apo
sado pak t’i vras ndërgjegjja e
tyre për gjithë atë shkatërrim që
po e bëjnë, pse po i shkaktojnë
gjitha 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’u
dalë në ndihmë myslimanëve,
gjegjësisht sirianëve, e të ma
mu
ndësoj që edhe njëherë të

shkojë në vendlindjen time, në
Damaskun tim.
Për të është këndshëm të të zë
gjumi nën zhurmën e pikave të
shiut që kërcasin në dritaren e
dhomës sate, por mendo njëherë
për të pastrehët që kalojnë natën
nëpër rrugica të ndryshme, e që
për ta shiu është trishtim.
Kur të viziton robi i Allahut
pas një kohe të gjatë, ti gëzohesh
aq shumë se do të kalosh kohë
bashkë me të, por edhe ai që më
viziton shpesh le ta dijë se nëse
një ditë nuk gjendet pranë meje,
ndjej mall sikur nuk e kam parë
një kohë të gjatë...
Sumeja Alija
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QASJE

D

                                 

EH DYNJAJA!

ynjaja është e tillë, një
ditë mirë, e një ditë
i sëmurë e me spro
va. Mos lejo që shejtani t’i
ndryshoi mendimet dhe të ze
mëroi me caktimet e Allahut,
por ti bëhu i durueshëm dhe
rikujtoi shpërblimet, e bindjen
se Allahu është Ai që shëron
dhe mëshiron, Ai që ankesat i
dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve.
Shëndeti është nga gjërat e
para që robi do të japë llogari në
ahiret. I Dërguari i Allahut (paqja
dhe mëshira e Allahut qofshin
mbi të) ka thënë: “Gjëja e parë
nga begatitë që do të pyetet
robi në Ditën e Kiametit është
ajo për të cilën do t’i thuhet:
“A nuk të dhuruam shëndet në
trupin tënd dhe a nuk të ngopëm
me ujë të ftohtë?”
Nga sprovat më të vështira
është marrja e shëndetit apo
dëmtimi i saj. Pejgamberët e
Allahut u sprovuan me shumë
sëmundje. Ibën Mesudi (Allahu
qoftë i kënaqur me të) ka thënë:
“Hyra tek i Dërguari i Allahut
(paqja dhe mëshira e Allahut
qofshin mbi të), ndërkohë që
ai kishte temperaturë. I thashë:
“O i Dërguari i Allahut, me
të vërtetë ti ke temperaturë

shumë të lartë.” Ai mu përgjigj:
“Po është e vërtetë. Unë kam
temperaturë aq sa kanë dy
burra prej jush.”
Sëmundja është shkak për
faljen e gjynaheve dhe rritjen
e gradave. Çdo mysliman që
go
ditet me sëmundje apo me
ndonjë të ligë, Allahu do t’ia
fshijë gjynahet ashtu siç bien
gjethet e pemës. I sëmuri, në
sëmundjen e tij nuk mund të
veproi ashtu sikur kur është i
shëndoshë, andaj për këtë arsye
Allahu atij ia shënon ato vepra
nga vullnetarët, sikurse kur
ishte me shëndet të mirë. Gjatë
sëmundjes së tij, imani dhe
mbështetja në Allahun i forcohet
dhe i shtohet mendimi i mirë
për Zotin. Sëmundja në trup
për të është mëshirë dhe shërim
për sëmundjet e shpirtit nga
mendjemadhësia, vetëpëlqimi,
shkujdesja dhe mashtrimi.
O ju myslimanë, nuk ka shë
rues tjetër përveç Allahut, dhe
se nuk i largon askush belatë
përveç Atij, kurse rukja dhe
ai që e ushtron atë, mjeku dhe
ilaçi, janë vetëm sebepe që
Allahu nëpërmjet tyre e lehtëson
shërimin.

Nga ilaçi më i dobishëm
është mbështetja e mirë në
Allahun dhe të drejtuarit kah Ai,
si dhe mendimi i mirë për Të.
Të lexuarit Kuran dhe ajo që ka
ardhur në sunetin e Pejgamberit
a.s. janë nga shkaqet e largimit
të sëmundjeve. Po ashtu duaja e
cila del nga zemra e përulur dhe
e sinqertë me bindje të plotë bën
çudira, kurse lëmosha është nga
ilaçet më të mira.
Uji është ilaç për ethet. Ka
ardhur në një hadith të Pejgam
berit a.s., i cili ka thënë: “Ethet
janë nga nxehtësia e zjarrit të
xhehenemit, kështu që i lehtësoni
ato duke i ftohur me ujë.” Mjalti
është diç që nuk i afrohet asgjë
për nga krijimi i saj. Hixhameja
po ashtu është nga ilaçet më të
mira, Pejgamberi a.s. për këtë
thotë: “Ilaçi më i mirë është
lëshimi i gjakut (hixhamjea)”.
Fara e zezë është ilaç për të
gjitha sëmundjet. I Dërguari i
Allahut ka thënë: “Me të vërtetë
përdoreni farën e zezë, ajo
është shërim për çdo sëmundje,
përveç vdekjes.”
Ka nga sëmundjet që nuk
ka shërim për to, përveç se me
Kuran dhe me lutje profetike,
siç janë shkatërrimi i sihrit,
nxjerrja e xhindit, shkatërrimi i
gjurmëve nga syri apo mësyshi.
Ekziston një ujë i bereqetshëm
e që është zotëria i ujërave dhe
më i miri, buron nga toka e
bereqetshme në Meke dhe emri
i tij është zemzem. Ky ujë është
shërim dhe pije e bereqetshme.
Medina Latifi
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MUHAMEDI A.S. SHËMBËLLTYRË
PËR GJITHË NJERËZIMIN

Nj

ë zymtësi kishte
përfshirë njerëzit, të
devijuar, të parrugë
e të pamëshirshëm, duke besuar
në gurë e dru, duke u lutur në
drejtimin e gabuar. Luteshin
në gjëra që nuk u sillnin dobi,
qoftë edhe për një moment të
vetëm, shkaktonin trazira në
tokë, e i cilësonin gënjeshtrat si
të vërteta.
Kjo ishte gjendja e pashpresë
e një populli që kishte humbur
në labirintet e shirkut. Por,
tek ata u dërgua vula e fundit,
mëshira dhe drita për të gjithë
njerëzimin. Njeriu profet... emër
i rrallë, por në vete përmban
shkëlqimin e tërë universit,
nga ky emër mori hapat e parë
krijimi i gjithësisë dhe mbarë
njerëzimit.
I dërguari a.s. që e tregoi të
vërtetën madje edhe tek ata që
e përbuzën, që ftoi në drejtësi
të devijuarit, e që mëshiroi ata
që nuk e merituan mëshirën.
Ko
hën që lindi Resulullahu
a.s. nata u bë dritë, ishte kohë
shprese për të pashpresët. Ata

që ishin zbrazur nga jeta e të
shëmtuarve të bëra, tani kishin
zgjidhjen që Allahu ua kishte
dërguar në tokë. Pejgamberi
a.s. udhëzoi ata që nuk kishin
ku të strukeshin nga besimi i
tyre naiv... ai la gjurmë të pa
shlyeshme shekuj më pas,
ishte shembulli më i bukur i
më
shirës. Ata e gjakosën, e
go
ditën, i ngritën kurthe, de
shën ta vrasin, ai i fali, i ftoi në
rrugën e mëshirës, iu qëndroi
besnik të pabesëve. Virtyt i tij
ishte të mos dallohej në asnjë
aspekt nga sahabët. Thjeshtësia
e karakterizonte në çdo hap të
hedhur gjatë jetës së tij. Njerëzit
që kishte përreth i respektonte,
vizitonte të sëmurët, të pikë
lluarit i ngushëllonte, të vde
kurve ua falte namazin pasi që
thoshte se varret janë errësirë,
e me namaz, Allahu i ndri
çon. "Mëshirohen vetëm ata
rob që mëshirojnë", thoshte
Pejgamberi a.s. për të gjithë të
udhëzuarit në fenë tonë të pastër
islame. Ëmbëlsia e shakave të
tij ishte e papërshkrueshme.
Të moshuarve u thoshte se nuk

do të hyni në xhenet, pastaj ua
largonte mërzinë duke u thënë
se në xhenet të gjithë do të jenë
të rinj. Tashmë mes njerëzve
po ecte si shembulli më i bukur
për njerëzimin, shndritës i rru
gës sonë për në xhenetet e
prem
tuara. Xhibrili a.s. i tha
Pejgamberit a.s.: “Allahu ka ur
dhëruar qiellin, tokën dhe malet
të të binden ty”, e ai tha: “Shtyja
afatin popullit tim, ndoshta
Allahu do t’i kthejë në rrugën
e drejtë”. Rrëkeja e lotëve të
tij para vdekjes ishte shumë e
pastër, thënë më e pastër se loti.
I ndritur, i çiltër, e duam, do ta
duam, e do ta duam pa e parë
fare, asnjë sekondë nga jeta jonë.
I besojmë çdo fjale të dërguar e
të përcjellë nga i Dërguari ynë
fisnik e bujar. Sot shekuj prapa,
kemi shëmbëlltyrën më të
bukur të botëve, atë që Allahu
xh.sh. i tha se: “Ishte i dërguar
mëshirë për njerëzit”. Me
shpresë që do të ndjekim rrugën
e tij, e që sirati të na lehtësohet,
të bë
hemi bashkë në qetësinë
e xhenetit me të dashurin tonë
Pejgamberin a.s., që na pret të
jetë shefat për ne, ymetin e tij,
për të cilin kishte dhimbje deri
ditën që mbylli sytë... ymeti im,
ymeti im...
Mendoni o ju njerëz, e thoni
a nuk e meritonte vulën e pro
fetëve?!
Muhamedi a.s., mrekullia
prej së cilës mori fund mizoria
Enisa Bekteshi
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PËR TY O KËRKUES I DIJES!

Sh

peshherë orvatemi
me epitete të ndry
shme përgjatë jetës,
por a jemi ndal ndonjëherë
të mendojmë se ç’do të thotë
titulli nxënës. Fjalë e gërmëzuar
prej shkronjash, por që në vete
mbajtkësh një vlerë tejet të
madhe.
Është epiteti, të cilin Zoti
e përmendi të parën shprehje
drejtuar krijesave, urdhëroi
melaqet që kërkuesit e dijes t’i
mbulojnë me mëshirë e përplot
mirësi. Dha urdhër për çdo
gjallesë, gjersa edhe peshkut
në det i tha të bëj dua për këta
kërkues dijesh...
Pendën e tyre e barazoi me
gjakun e dëshmorëve, e për ta
caktoi lartësim gradash.

O kërkues i dijes!
E sheh se ç’vlerësim ke nga
Krijuesi yt?
Ndaj, ngrit pendën tënde dhe
mos ndalo!
Gjurmo e vazhdo drejt rru
gëtimit të dijes, se aty do ta
kuptosh ëmbëlsinë e jetës, e
kuptimin e saj!
Ndonëse do të përballesh me
baticat e zbarkimet e jetës...
Por, mos ndalo!
Bëhu urë që bakteret të të mos
kaplojnë mbi ty, por çdoherë të
jenë poshtë teje!
Bëhu si merimangë, të thi
thësh përtej dijes së shpërfaqur
ndër rreshta!
Bëhu si dallga, të kapësh çdo
veprim, e më pas klasifiko...
merr e zgjedh prej tyre!
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E mos harro të luash ndo
njëherë edhe rolin e bretkosës së
shurdhër, ndonëse do të dëgjosh
herë-herë nga më të ndryshmet
shprehje pesimizuese, ndaj,
bëhu i shurdhër dhe mos ndalo.
Shpejto hapat gjurmues, gjersa
të marrësh të lartin epitet,
brohoritjen e banorëve të qiejve
e të tokës, e mbi të gjitha uratën
e Zotit të Gjithmëshirshëm.
Ndaj, ki mendjen drejt sy
nimit tek arritja mu te maja e
kodrës, e zemrën kalite me bi
ndje e modesti, trupin dirigjo,
pasivitetin nga praktika evito,
ec e mos ndalo... mu atje lart
syno!
Termet “mundem”, “ia dal”,
mu te fleta e parë e sirtarit shë
no!
Rineta Nitaj
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“AJO” - QABEJA

J

o çdoherë gjërat e bukura
mund të shprehen me fjalë!
Ndonjëherë ndjehesh aq i tur
përuar përpara fletës së bardhë,
sa që nuk di ta mbushësh me
shkronja të zeza, e ndonjëherë
ndjehesh aq i shtangur, saqë
fjalët të mbeten në buzë, e gjuha
të varfërohet...!
Ndjehem e pafuqishme të fla
së për momentin kur u njoha me
“Atë” - QABENË!
Mbretëronte qetësi... një erë e
lehtë po e kaplonte natën... edhe
të nesërmen dielli sikur lindi
ndryshe, më bukur.
Pamja e saj madhështore, ani
pse e mbuluar me pëlhurë të
zezë, dukej sikur tërë shkëlqimin
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ia merrte dielli, jo për vete, por
për të na dhënë neve, jo të fortë
siç na jep dielli, por të butë siç
di vetëm ajo...
Mbresëlënëse, jo se i ngjante
atij, por ia kalonte!
Edhe natën e kishte lënë të
gjymtë, ia kishte marrë ndri
çimin e vetëm. Yjet, prapë për
ne..., marramendëse tërë kjo
për të na ushqyer shpirtërisht
dhe për të na treguar mikpritjen
më të mirë, që mund t’i bëhet
dikujt, ajo “Qabeja”.
Një sekret të vetëm kishte,
të cilin e ruante me kujdes nën
petkun e saj...
Kushdo që e takonte ia zbu
lonte atë.

Dëshiron ta zbulosh edhe ti
atë?! Atëherë ngreh duart lart
dhe “dridh Arshin” me lutjen
tënde, e mos ëndërro, se thjesht
një film i shkurtër është, por
nxito, vrapo ta kapësh realitetin
se vetëm aty do ta gjesh.
E kur ta arrish, mos harro
të parfumohesh me miskun
më të çmuar, ujin zemzem, të
veshësh pëlhurën e bardhë, ih
ra
min, të ecësh në gjurmët
e margaritarëve, të cilët nuk
fshihen dot nga historia, mbi
të gjitha ta shikosh gurin e zi,
e të drejtohesh nga jo, Qabeja,
e t’i thuash “na thirr prapë o
Ibrahim”!
Fatime Nitaj
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NJË DARKË EMOCIONESH

K

ur çdo pjesë të kuj
ti
meve e ka mbuluar
plu
huri, ashtu papritur
shpirti kërkon pastrim. Në një
cep të dhomës, afër dritares, në
një natë vjeshte, teksa pikat e
shiut përplaseshin rrëmbyeshëm
në dritare, edhe kujtimet shfa
qeshin po njësoj në mendjen
time. Një darkë emocionesh do
thosha, e përbërë nga dhjetëra
të tilla. Njësoj si trëndafili që
vlerësohet në bazë të aromës e
jo të gjembave, ashtu edhe jetën
duhet ta vlerësojmë në bazë
të përjetimeve të mira, e jo të
tjerave.
Sonte, në këtë natë, në këtë
qetësi që po mbretëron në çdo
vend, dëgjoj thellë brenda ve
tes të qeshurat e të qajturat.
Dëgjoj zërat e miqve të mi, të
cilët kam një jetë pa i takuar,
ashtu siç na ka ndarë jeta në
një pikë të caktuar. Më s’jemi
parë asnjëherë, ndonëse kemi

bërë përpjekje. I dëgjoj edhe
fjalimet e gjata të personave
që më donin, e që unë realisht
nuk i mendoja si diçka të rë
ndësishme, e që vetëm tani që
më mundojnë ua di rëndësinë.
Kështu e ka jeta, të mungojnë
kur si ke, e kur të jenë pranë nuk
i vlerëson. Sonte në këtë natë të
gjatë, si duket agimi ka harruar
të vjen. Këto muajt e fundit
nuk ka pasur natë më të gjatë
se kjo, apo ndoshta vetëm mua
më duket e tillë... Së bashku me
mjegullën e natës, mjegull kam
edhe në disa kujtime. Mbase
kanë kaluar kohëra apo mbase
nuk kanë qenë mjaftueshëm
të rëndësishme për t’i pasur
te rendi i parë. Në këtë teatër
emocionesh që shfaqen para
meje, unë mbetem duke shikuar
përreth, sa në njërën anë e sa në
tjetrën. Dhe mendoj me vete,
vallë sa më paskan munguar

këto kohë dhe këta persona...
Sonte kur errësira mbuloi çdo
gjë, dritë filluan të më bëjnë
kujtimet. Sonte përsëri nuk isha
vetëm, isha me të gjithë ata që
më kishin dashur e që i kisha
dashur gjatë kohës. Sa bisedoja
me dikë, shihja dikë tjetër, një
darkë emocionesh me njerëzit
e zemrës. Në mesin e tjerave i
thashë: “Andaj po të lutem sot
hesht, hesht e le të kalojmë pa
fjalë, por të themi shumë. T’i
mbyllim sytë e ballit e t’i hapim
sytë e zemrës. Lëri kujtimet ta
kenë fjalimin kryesor sot në
këtë mbledhim emocionesh.
Lëre dashurinë të ulet në trye
zën ceremoniale dhe ashtu për
skaj saj le të jetë pikëllimi si
bashkëshorti ideal. Jo se nuk
shkon me dikë tjetër, por le të
jetë ai bashkëshorti. Spontanisht
le të jetë, ashtu krejt papritur.
E në fund fare, le ta bëjnë për
mbylljen përsëri kujtimet, se më
ato mirë se askush kurrë nuk do
të mund ta përshkruaj atë lloj
dashurie, madje as e ardhmja...”
Sonte përsëri pas këtij përjetimi,
agimi erdhi, një ditë e re zbardhi,
një jetë e re filloi. Sonte, nesër
dhe përgjithmonë, pavarësisht
kohërave, personat e zemrës do
të jenë në zemër, se aty edhe e
kanë vendin...
Aida Maloku
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SHIJE PERËNDIMI

çuditshme! Pse nje
rë
zit priren ta duan pe
rë
ndimin, kur dihet se
perëndimi është fundi, dhe të
rrallë janë ata që e duan lindjen
e diellit, megjithëse lindja sjellë
jetë?! Kjo sepse nuk ka rëndësi
fundi apo fillimi, atë që është e
bukur edhe shpirti e do. E çu
ditshme! Ta dojë mbarimin e jo
fillimin, epo si shumë situata të
tjera në jetë, me mbarimin e së
cilave shpirti lirohet, përjetohet
ekstazë shpirti, e s’ka si të jetë
më mirë, pikërisht për faktin se
mbaroi pra... Vdekja nuk ek
zis
ton mikja ime, njerëzit që
i do nuk vdesin kurrë, njerëzit
vde
sin vetëm atëherë kur ne
i harrojmë. Andaj, nëse do të
jesh i pavdekshëm, lë kujtime
përmes së cilave do të të kuj
tojnë tërë jetën, përmes së cila
ve ti do të jesh gjithmonë gjallë,
edhe atëherë kur trupi yt të
jetë bërë pluhur. Në mes gjithë
këtyre brengave që bartë shpirti
yt i lodhur, më premto se do
të buzëqeshësh. Vetëm në këtë
mënyrë merr dritë hëna e rrezon
dielli. Buzëqesh, se ashtu du
kesh më bukur, sa shumë të
shkon lumturia! Buzëqesh,
se kështu mbushem jetë edhe
unë, gjallërohet shpirti dhe jeta

JI OPTIMIST

më shtohet. E çuditshme! Kur
kemi qenë të vegjël kemi lagur
sytë me ujë për t’u dukur sikur
qajmë, ndërsa tani lagim përsëri
sytë, por për të mos u vërejtur
se kemi qarë. Kur kemi qenë të
vegjël qanim natën duke kërkuar
ditën, ndërsa tani qajmë natën
duke u munduar ta harrojmë
ditën, e duke shpresuar se dita
tjetër do të jetë më e mirë. Ajo
që dje shkoi, nuk do të kthehet
nesër, nuk ia vlen të mendosh,
sepse jeta jote është duke udhë
tuar në kahjen tjetër dhe jo nga e
kaluara. Jeto sikur s’do të ketë të
ardhme, e e kaluara sikur të mos
ekzistonte fare, shpirti yt të mos
njeh ekzistencë tjetër përveç së
tashmes. Ashtu si çdo perëndim
dielli i bukur e me plotë rreze,
edhe njeriu do të ketë një perë
ndim diku. Andaj, bëj punë të
mira që perëndimi yt të jetë si i
një dite vere, i këndshëm për t’u
parë e i mrekullueshëm për t’u
jetuar, një perëndim rrezatues
e me laramani ngjyrash, sepse
me ato ngjyra që ke jetuar, me
ato do të perëndosh. Jetoje jetën
me shumë ngjyra dhe kështu ai
do të jetë më i bukur se fillimi,
ndonëse është fundi...

N

dihma e Allahut sado që
të vonohet, ajo patjetër
se do të vjen. Vjen
një moment kur lutja jote gjen
përgjigje dhe gjithë atë pikëllim
që një ditë të ka ngulfatur, do ta
lirosh. Do ta përjetosh ndihmën
e Allahut me thellësinë e
zemrës, do të rrjedhin lotët kur
t’i kujtosh fjalët e Allahut “Zoti
yt nuk të ka lënë, as nuk të ka
përbuzur”. Pastaj në vijim ajeti
“Zoti yt do të të japë ty, e ti do
të kënaqesh.”

Pra, ajo që është e rëndësish
me, është fakti se njeriu pa
marrë parasysh gjendjen në
të cilën ndodhet, ai duhet ta
zotërojë çdoherë mendimin e
mirë për Allahun. Ai duhet të
këmbëngulë në lutjen drejtuar
Allahut, ngase kush bën lutje
përveç atij që ka mendim të
mirë për Allahun?! Çka do të
thotë të kesh mendim të mirë për
Allahun? Mendimi i mirë për
Allahun është të dimë që Allahu
ka fuqi mbi çdo gjë, pra nuk ka
asgjë në tokë e as në qiej që e
tejkalon fuqinë e Tij. Ky është
çelësi më i madh i adhurimit.
Aida Maloku
Do të pushtojë turpi nga Allahu
kur do të gjesh përgjigje e do
të thuash ashtu siç tha Zekrijai
a.s. “E me lutjen time ndaj Teje
o Zoti im, asnjëherë nuk kam
qenë i dëshpëruar.”
Liridona Islami
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Samir Jakupi

VARGU I PAMBARUAR
Nga të mençurit e ndershëm shumë gjëra mësuam,
Dija nuk vjen, te dija duhet shkuar.
Mjalti nuk është i ëmbël, po se shijuat.
Se koha është thesari më i çmuar.
Se sprova na mëson se si duhet jetuar.
Se miqtë nuk do i njihnim, po të mos ishim
lënduar.
Se jeta do të ishte e errët, nëse nuk do të kishim
harruar.
Bukurinë e mirësisë e shohim vetëm atëherë
kur jemi vonuar.
Se në këtë rrugë s’ke kohë të ndalesh, duhet
nxituar.
Do shpohesh nga shumë thera, e s’ke kohë për
t’i larguar.
Do të mburresh, por jo duke u lavdëruar.
Duhet të qash, por jo duke vajtuar.
Duhet të buzëqeshësh, por jo duke u zgërdhuar.
Sa i rëndësishëm ishe, do e shohim vetëm
atëherë kur je i kërkuar.
Se në mungesën tënde, vetëm fjalët kanë për të
prezantuar.
Se ndonjëherë humbja është e bukur, kur e di se
ç’ke për të fituar.
Sepse me fundin tonë kemi fillimin që nuk ka
për të mbaruar.
Se unë jam kalorësi që nën hijen e pemës mjaft
kam pushuar.
Tani më duhet të ik, larg kam për të shkuar.
E nga ortakët ende shumë kemi për të mësuar.
Më duhet t’i japë fund vargut edhe pse ende se
kam mbaruar!
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DASHURIA ËSHTË JETË
Të mahnitur pas bukurisë së ngjyrave, harruam
sytë që shohin,
sa gjërat na ikën, duke menduar se nuk do i harronim.
Vetëm në thellësinë e deteve, perlat e çmuara i
gjejmë,
e fjalët që thuhen nga zemra, vetëm ato i ndjejmë.
Është e kotë të qajmë për gjërat që nuk ishin në
dorën tonë,
qenka e bukur të kërkosh harresën, për atë që dot
se harron.
Nuk e di, ishte fat apo fatkeqësi që më herët nuk u
takuam,
edhe pse nuk u njohëm, përsëri u përmalluam.
Fajin mund t’ia lëmë kohës, edhe pse koha faj nuk
ka,
kur të jesh i uritur nuk mund ta shijosh atë që e
ha.
Jo më kot thonë, dashuria i bën të bukura ngjyrat,
edhe atëherë kur sytë nuk shohin, zemra i dallon
fytyrat.
Ndoshta ti ke mbërritur herët, apo unë jam vonuar,
jo se nuk desha të vijë, por u desh ura të tëra për të
kaluar,
për trëndafilat që i kam në dorë, nga shumë ferra
jam shpuar.
Mbase trëndafilat do të thahen, por jo edhe kujtimi për ty,
dielli do të ndriçoj më mirë, nëse ujitet nga ca pika
shiu.
Atëherë kur do të kesh mall, do më gjesh në
poezitë e mia,
s’mund t’i njohësh rrugët po s’u largove nga
shtëpia.
Mëso rrugën që tek shtëpia përsëri të kthehesh,
lexo vargjet, por mos qaj, sepse do të vërehesh.
Pas dimrit të acartë, pranvera është kërkuar,
do të vijë dita kur trupi dheut ka për t’iu dorëzuar.
Nga fjalët e mia merrni diçka për të mësuar,
dashuria është jetë, kujdes kujt ke për t’ia dhuruar.
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Arbenita Mazreku

VAJI I POETESHËS
Lehtë është t’ia ndalësh frymën poeteshës,

DO TË VIJË NANË!

s’do shumë mund, jo.

Kur rrudhat që të mbulojnë fytyrën, kanë për t’i
tregue vitet,

Mbytja dashuritë e jetës që i fshehë pas shiut e
diellit,

duart që dridhen, forcën me më përqafu kanë
me humb,

dhe natyrshëm vdes edhe ajo.

do të vijë nanë!

Në paç qejf t’ia njollosësh vargjet,

Bashkë kemi për t’i shëtit kohnat,

gdhendur bukur mbi letrën e bardhë,

kemi për t’i këndue ninullat e lashta,

thuaji që zemrat s’ndjejnë, as heshtja s’flet,

nën dritën e hanës, kam për të puthë ballin, oj
nanë!

vjeshta shkoi përgjithmonë dhe pranvera s’ka
për të ardhur.

Mallin do e derdh në zemrën tande të butë,
Por në qofsh shpirti i fjalëve që ajo shkruan,

lotin ka me ngujue, me mbyllë në shtatë dry,

zëri që jehon nga shpirti i saj,

veç me më ngroh e qeshuna jote, mos të shoh lot
në sytë tu.

bëhu dielli, me të buzëqesh,
bëhu det i lotëve të saj.
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Samir Gjoni

DEDIKIM ASAJ...
Isha i vogël dhe shumë nuk dija,
por që të kam pranë, atë e dija,

Fatime Nitaj

ajo ndjenjë e cila nuk mund të përshkruhet,

PËR ALLAHUN

ajo ndjenjë e cila kurrë nuk do të shuhet.

Ji gjithmonë i vetëdijshëm për Allahun!
Kërko falje, që të mëshirohesh.
Falëndero njerëzit, që të falënderohesh.
Ji i sinqertë, bëj që armikun e vetëm ta kesh
gënjeshtrën.

Fillova duke u rritur dhe disa gjëra t’i kuptoj,
të kuptoj se çdo sakrificë të saj mua ma kushtoi,
ditët shpejt kalojnë dhe s’kanë të ndalur,
i kujtoj me mall sa fajet që kisha, ti mi ke falur.

Numëro të mirat që i posedon, plotësoje zemrën.

Nga ti mësova shumë dhe ende mësoj,

Kënaqu me atë që ke, nesër mund të mos e kesh
edhe atë.

më mësove të eci ngadalë, por me hapa të sigurt,

jetën time si ta jetoj,

Ki mendim të mirë për Allahun!

mos të ngutem në këtë jetë që doemos të ngut.

Cakto takim me Kuranin, ai është modest, e
mirëpret këdo dhe kurdo.

Të them të drejtën më mësove edhe të qajë,

Ndiqi qëllimet e tua, mos lejo të të ikin.

se sa herë që isha i sëmurë, lotët të rrjedhin vajë,
të them të drejtën je udhë e jetës sime,
po shkruaj për një diamant ndriçues, për ty nëna
ime.
Fjalët janë të pakta të të përkufizojë,
të jam borxhli për tërë jetën, e shtrenjta zonjë,
lotët më mbyllën sytë dhe nuk po shoh të shkruaj,
nëse nuk të shërbej për tërë jetën, mbetsha për
çdokënd i huaj.

ZGJIMI ISLAM • Nr. 13 • Tetor 2020

27

KËNDI POETIK

Semra Shabani

PËRKUSHTIM
Sa e vogël është fjala madhështore,
sa e pavlerë është fjala sipërore,
sa i parëndësishëm është gjumi atë natë,

Liridona Lezi

O I DËRGUAR!
Çdo natë kur lutjet bëj,
kurrë nuk të harroj,
nga Zoti im kërkoj,

sa e bukur që del hëna, të pres mysafirët me mall.

që ty në ëndërr të takoj.

Më dridhet zemrat tek shoh qiellin që buqet,

Fati s’deshi që fizikisht

më dridhet shpirti tek shoh diellin që humbet,
më mahnit shkëlqimi i asaj nate,

ne të shihemi,
por të duam pafundësisht,

engjëjt e bekuar tek zbresin kate-kate.

dhe prapa gjurmëve të vihemi.

Më loton syri nga mallëngjimi,

O më i bukuri i njerëzisë,

Më loton zemra nga gëzimi,
Më shkëlqen imani nga besimi,

për ty që hëna në mes u ça,
ty që të dërgoi Krijuesi i gjithësisë,

Më rritet bota nga frymëzimi.

për ty dërgojmë salavate hiç pa nda.

Hapuni sytë e mi, se sonte s’ka lodhje,

Vendin e nderuar ta dhuroi,

qëndro e hapur mendja ime, se kjo natë nuk
është e çfarëdo ore,

mbi të gjithë pejgamberët të gradoi,
falënderohemi që je lut për gjithë umetin,

mysafir me 600 krahë nuk vjen çdo natë,

që Zoti të na dhuroi xhenetin.

vetëm një krah i tij gjithë tokën mbanë.
S.a.w.s.
Hapu zemër e ndieje madhështinë që po ndodh,
ndieje Allahun me shpirt që të të dojë,
lutu e lutu me lot të sinqertë në sy,
le të dëshmoj ai lot në ditë të kiametit për ty.
Le të dëshmoj zemra për dashurinë që mbanë,
le të dëshmoj shpirti për lumturinë që bartë,
le të dëshmoj trupi se ti zgjuar për Zotin qëndrove,
le të dëshmoj Nata e Kadrit, se ti kënaqësinë e
Zotit fitove.
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Aktivitetet e shënuara në Fakultetin e Studimeve Islame

STUDENTËT E FSI-së, VIGJILENT
DHE TË PËRKUSHTUAR
NË MËSIME E STUDIME

F

akulteti i Studimeve Islame shënon
çdo vit aktivitete nga më të ndryshmet.
Tashmë është bërë tradicionale fillim viti
i ri akademik, i cili shënohet me një ceremoni
solemne, duke uruar studentët e rinj për një
vit të mbarë dhe të suksesshëm akademik. Kjo
ceremoni është mbajtur me datë 03 tetor 2019.

Pazarit, prof. dr. Enver Gigiç, profesorë, studentë
e të ftuar të tjerë.

Në fjalën e tij drejtuar të pranishmëve, dekani i
Fakultetit të Studimeve Islame, prof. dr. Fahrush
Rexhepi, potencoi se qëllimi i ardhjes në fakultet
nuk është vetëm prania fizike, por synim kryesor
duhet të jetë mësimi, studimi, hulumtimi, si dhe
Në këtë ceremoni morën pjesë dekani i Fa përfitimi i njohurive.
kultetit të Studimeve Islame, prof. dr. Fahrush
Fjalë përshëndetëse para studentëve mbajtën
Rexhepi, Myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava,
edhe Myftiu Tërnava, Myftiu Dudiç, ish kryetari
Myftiu i Sanxhakut, prof. dr. Mevludin Dudiç, ishBruçaj, të cilët uruan dhe përgëzuan studentët për
kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z.
fillimin e vitit të ri akademik. Ata ndër të tjerash
Skender Bruçaj, dekani i Fakultetit të Studimeve
këshilluan studentët që të jenë sa më vigjilent dhe
Islame në Universitetin Internacional të Novi
sa më të përkushtuar në mësime dhe studime.
ZGJIMI ISLAM • Nr. 13 • Tetor 2020
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Aktiviteti tjetër i radhës
ishte pjesëmarrja e studentëve
në punëtorinë me temën “Ste
reotipet sfiduese gjinore me
synim drejt gëzimit të plotë të
të drejtave dhe lirive të nje
riut”, i cili u mbajt me datë
29 tetor 2019 në Mitrovicë.
Pje
sëmarrës në këtë punëtori
ishin studentët Enisa Bekteshi,
Samire Bilalli, Abdullah Bahtiri

30

dhe Enis Sinani. Organizues
i kësaj punëtori ishte OSCE,
mi
sioni në Kosovë. Pjesë e
kësaj punëtori ishin edhe stu
dentë të nacionaliteteve e
fe
ve të ndryshme brenda Ko
so
vës, të cilët shkëmbyen
bashkëpunimet, mendimet dhe
idetë që ata kanë për qëllimin e
vetëm, përmirësimin e gjendjes
së rinisë në vendin tonë.

L

igjëratat në Fakultetin e
Studimeve Islame janë tejet
atraktive, krahas shpjegimeve
të denja dhe dobiprurëse,
pro
fesorët u japin mundësi
studentëve që të organizojnë
gara brenda fakultetit, në mënyrë
që ata të kenë motiv edhe më të
madh dhe që të përfitojnë nga
njohuritë e njëritjetrit. Të tilla janë
edhe garat e lëndës
së gjuhës arabe,
të cilat u mbajtën
më datë 14 nëntor
2019, me ç’rast
studentët u ndanë në
grupe dhe gjatë orës
mësimore zhvilluan
garën ndërmjet tyre,
të cilën e udhëhoqi
profesori i gjuhës
arabe, Fadil Hasani.
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M

e datë 27 nëntor 2019, për nder të muajit të mevludit, Fakulteti i Studimeve Islame ka mbajtur
konferencën shkencore me temë: “Jeta e Pejgamberit a.s. prej lindjes e deri në shpalljen hyjnore”.
Në këtë konferencë u paraqitën 21 referues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Novi Pazari, të
cilët paraqitën jetën e Muhamedit a.s. nga lindja e deri te shpallja hyjnore. Në këtë konferencë, me
temën “Fetë dhe besimet arabe para Islamit” është paraqitur edhe kryetarja e Unionit të Studentëve,
Enisa Bekteshi. Në fund të konferencës, të gjithë referuesin janë pajisur me nga një certifikatë, në
shenjë mirënjohje për kontributin e tyre shkencor.

T

ashmë është bërë tradicionale pjesëmarrja e studentëve tanë në organizimet e përbashkëta
ndërfetare. Edhe këtë vit, me datë 14 nëntor 2019, me ftesë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, studentët Enisa Bekteshi, Saime Hashani, Abdullah Bahtiri dhe Islam Kastrati, morën
pjesë në takimin e përbashkët me studentë të feve dhe besimeve të ndryshme.

P

ërveç garave brenda fakultetit, studentët tanë morën pjesë edhe në gara jashtë vendit, ndër të cilat
vlen të përmendet pjesëmarrja e studentëve tanë në kampionatin e pestë ndërkombëtar të gjuhës
araba për universitete “Qatar Debate”, i cili u mbajt në Doha të Katarit, nga data 15 deri më 20 mars
2019. Në këtë garë morën pjesë 106 universitete nga 52 shtete të botës. Studentët përfaqësues nga
Fakulteti i Studimeve Islame ishin Blerim Murati, Bunjamin Emini, Rineta Nitaj dhe Fatime Nitaj, të
cilët udhëhiqeshin nga profesori i gjuhës arabe Fadil Hasani. Paraqitja e tyre ishte tejet mbresëlënëse
dhe më e mira nga rajoni. Ata shënuan fitore kundër Universitetit “Utah” të Amerikës dhe kundër
Fakultetit Ndërkombëtar të Paqes nga Afrika Jugore.
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P

ër nder të 27 vjetorit të themelimit të Fakultetit të Studimeve Islame, studentët e këtij fakulteti
organizuan aktivitetin humanitar “Nëse ke ftohtë merre këtë, nëse mendon se askush nuk kujdeset
për ty, ne kujdesemi”, i cili u mbajt në parkun e qytetit. Me këtë aktivitet, studentët tanë shprehën
ndjenjën e ndihmës dhe solidaritetit me të tjerët, ashtu siç na mëson dhe urdhëron vetë feja islame. Po
ashtu, atë ditë u bë edhe paraqitja e një videoje promovuese e realizuar nga studentët tanë, si dhe u bë
shpërndarja e diplomave nga ana e dekanatit për të diplomuarit e vitit 2019.

M

e datë 7 janar është formuar grupi i studentëve hulumtues, në kuadër të Fakultetit të Studimeve
Islame. Ky grup ka për qëllim studimin e temave me rëndësi të veçantë, tema këto që lidhen
me jetën e përditshme në përgjithësi, por edhe me të ardhmen e të rinjve në veçanti. Këto tema do
të jenë të fushave të ndryshme
fetare, shoqërore, hulumtuese e
shkencore. Mbikëqyrëse e këtij
grupi u caktua koordinatorja
Muzaqete Kosumi. Grupi tashmë
veçse ka filluar punën e tyre dhe
është në përfundim e sipër të
projektit të parë hulumtues me
temë: “Ndikimi i rrjeteve sociale
te të rinjtë”, që për synim ka
hulumtimin e efekteve pozitive
dhe negative që ka përdorimi i
rrjeteve sociale tek ata.
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ër nder të ditës botërore të shamisë, në
ambientet e Fakultetit të Studimeve
Islame, u mbajt tribuna “Mbulesa - iden
titeti, krenari dhe zgjedhja jonë”. Para
të pranishmeve, përvojat dhe sfidat rreth
jetës me mbulesë i paraqitën panelistet znj.
Besa Ismaili Ahmeti, deputete, njëherësh
profesoreshë në Fakultetin e Studimeve
Islame, znj. Gyltene Dërguti, psikologe
dhe znj. Azemine Kukaj Kajoshi, biologe.
Përveç pjesës së ligjëratave, para të
pranishmeve u paraqit edhe dokumentari
i shkurtër rreth punonjëseve të Bashkësisë
Islame të Kosovës, institucioneve të saj, Medresesë “Alaudin” dhe Fakultetit të Studimeve Islame, si
dhe u dha një program me ilahi e monologë nga nxënëset e Medresesë “Alaudin” të Prishtinës.

S

tudenti
ynë
Mendim
Sllamniku përfaqësoi Fa
kultetin e Studimeve Islame
në Garat Ndërkombëtare të
leximit të Kuranit, të mbajtura
në Kuvajt.

N

ga data 9 deri më 14 mars, në Mbretërinë
Hashimite të Jordanit, u organizua
edicioni i 14 i garave për hifz të Kuranit.
Në këto gara, Bashkësia Islame e Kosovës
u përfaqësua nga studentja e Fakultetit të
Studimeve Islame Vildane Zeqiri, e cila u
shpërblye me mirënjohje, të cilën ia dhuroi
kryetari i Vakëfit, Abdunasir abu Basar.

A

ktivitetet e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, nuk përfu
ndojnë vetëm brenda mureve të këtij fakulteti. Ata zhvillojnë pasione
dhe hobe të ndryshme, veçanërisht në fushën e artit islam. Studentet Rineta
Nitaj dhe Fatime Nitaj, njihen me punimet e tyre mbresëlënëse në fushën e
artit islam, që njihet ndryshe edhe si kaligrafi.
Po ashtu edhe studentja Majlinda Shabani njihet me punimin e mandelave,
një lloj tjetër i artit islam, i cili zbukuron shpirtin me ngjyrime e tij.
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Gj

atë muajit mars, vendin tonë, por edhe botën mbarë e kaploi pandemia Covid 19, e cila
ndryshoi rrjedhën e jetës në çdo pore të saj. Si në shumë vende të botës edhe te ne pothuajse
gjithçka u mbyll dhe ndaloi aktivitetin e saj. Ngjashëm ndodhi edhe me Fakultetin e Studimeve
Islame, i cili pezulloi mbajtjen normale të ligjëratave. Por kjo nuk bëri që studentët tanë të rrinë dhe
që të ndalin punën e aktivitetin e tyre. Ata organizuan aktivitetin #Rrinshpi, të cilët përçuan mesazhe
sensibilizuese rreth virusit Covid 19.
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e ndërprerjen e ligjëratave në fakultetin
tonë, studentët tanë e zhvilluan mësimin
përmes platformës Zoom. Përveç ligjëratave të
rregullta, ata nëpërmes kësaj platforme mbajtën
trajnimin me temën “Ndërtimi i mendimit kritik,
mekanizmat mbrojtës ndaj shpifjes, fyerjes dhe
lajmeve të rreme”. Në këtë trajnim morën pjesë
15 studentë nga fakulteti ynë dhe u organizua në
kuadër të bashkëpunimit të Kryesisë së Bash
kësisë Islame të Kosovës dhe ATRC me qëllim
të avancimit të studentëve ndaj mendimit kritik.
Gjatë muajit gusht, u mbajt kursi veror “Summer
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Course CNS”, i cili zgjati një javë. Fakulteti
ynë u prezantua me katër studentë. Ligjëratat
në këtë kurs veror ishin të përditshme dhe pas
çdo ligjërate kishte edhe diskutime të ndryshme.
Pjesëmarrës në këtë kurs ishin studentët nga
vendet e ndryshme të Ballkanit, si nga Shqipëria,
Maqedonia, Bosnja, por edhe vende të tjera si
Turqia, Gjermania, Afrika etj. Në fund të kursit
është mbajtur një kuiz, ku fituese ishte edhe
studentja jonë Enisa Bekteshi..
Përgatiti:Redaksia
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ENGLISH
PHRASAL VERB
Ask somebody out – ta ftosh
dikë në një datë
Ask around – të pyesësh shumë
njerëzit për të njëjtën çështje
Add up to something – i bara
bartë
Back something up – e kundërt
Back somebody up – me
mbështet
Blow up – shpërthej
Blow something up - shtoni
ajër
Break down - ndalet funksioni
Break something down – ndaj
në pjesë të vogla
Break in – ndërhyj
Break up – filloj të qesh
Bring somebody down - me
mërzit
Call around - me thirr në vende
të ndryshme/njerëzit
Call somebody back - me thirr
prapë
Call something off - me anulua
Call on somebody - me pyet
për përgjigje ose mendim
Calm down - me u relaksu pasi
që ke qenë nervoz
Check in - arrin dhe regjistrohesh në hotel ose në aeroport
Check out- e lë hotelin
Check out something/somebody - shiko atje
Cheer somebody up- bëje të
lumtur
Chip in- ndihmoje
Clean something up - pastroje,
rregulloje
Do something over - bëje përsëri
Do something up- mbylle
Dress up - vesh rroba të bukura
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Fall apart - me u thye në pjesë
Figure something out - me
kuptuar, me gjet përgjigjen
Find out - me zbuluar
Get along/on - sikur njëri-tjetri
Get away – të shkosh në pu
shime
Get something back- me marrë
diçka që e ke pas më herët
Get round to something- me
gjet kohë me bë diçka
Get together- me u taku
Go after somebody - me ndjek
dikë
Hand something down - me ia
huazuar dikujt diçka për me
përdor
Hand something over - jap
Hang in - me qëndruar pozitiv
Hang on - me prit për një kohë
të shkurtër
Hang out - me shpenzuar kohën
për relaksim
Hang up - me përfunduar telefonatën
Hold on - me prit për pak kohë
Keep on doing something - me
vazhduar me bë
Keep something from somebody - mos me i tregu
Log in - me hy
Log out - me dal
Look for somebody something
- me provuar me gjet
Look something up - me kër
kuar edhe me gjet informacione për referenca

Make up - me fal njëri-tjetrin
Make somebody up - me e
grimuar dikë
Pass away - vdekje
Pass something out - me i
dhuruar të njëjtën gjë shumë
njerëzve
Pick something out -me zgjedh
Put something on - me vendos
aksesore dhe rroba në trup.
Send something back - me
kthyer
Sleep over - me qëndruar diku
gjatë natës
Stick to something - me vazhduar me bë diçka
Take off - me filluar me fluturua
Take something off - me largu
diçka
Take somebody out - me pagua
dikë me shkuar diku me ty
Think back - me kujtuar
Try something out - me provuar
Use something up - me përfundua furnizimin
Wake up - zgjohu prej gjumit
Warm up - me përgatit trupin
për ushtrime
Work out - ushtrime
Work something out - me bë
llogaritje
Abdullah Bahtiri
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ERRORS WITH PLURAL
Wife - Wives not wifes
Wolf - wolves not wolfs
Cactus - cacti not cactuses
Focus - foci not focuses
Phenomenon - phenomena not phenomenons
Criterion - criteria not criterions
Sheep - sheep not sheeps
Series - series not serials
Species - species not specials
Deer - deer not deers
Child - children not childs
Goose - geese not gooses
Man - men not mans
Woman - women not womans
Tooth - teeth not tooths
Foot - feet not foots
Mouse - mice not mouses
Person- people not persons
Analysis - analyses not analysises
Ellipsis - ellipses not ellipsises
Leaf - leaves not leafs
Abdullah Bahtiri
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PSYCHOLOGY FACTS
• Children will follow your example more than
your advice
• Apologizing does not alëays mean you are
wrong it just mean you value your relationship
more than your ego
• Babies smile an average of 200 times a day.
The average woman smile 62 times a day and
the average man only 8
• Comedians and funny people are actually
more depressed than others.
• Sometimes you will never know the value of a
moment until it becomes a memory.
• A 20 seconds hug can release oxytocin hormone which helps you to feel good and can
increase your trust in the person you are hugging.
• The average high school kid today has the
same level of anxiety as the average psychiatric patient in the early 1950’s
• People are more likely to cry at night because
lack of sleep makes emotions hard to control
• Closing your eyes helps you remember things
• Crying is how your body speaks when your
mouth can’t explain the pain you feel
• Psychology says, when your mood randomly
goes from happy to sad;it’s often an indication
that you’re missing someone
• The average amount of time a woman can
keep a secret is 47 hours and 15 minutes
• Holding a loves one’s hand relieves pain and
stress
• Intelligent people are more likely to avoid
conflict ëhich explains why some people notice everything but choose to say nothing
• The most common lie is “I’m fine”
• Babies can’t recognize themselves in a mirror
until they are at least 18 months old
• Don’t let a bad day make you feel like you
have a bad life.
• We all deserve someone who at the end of the
day says:”I missed you so much today”
• Writing down negative thoughts and tossing
them in a trash can is a psychological trick that
can improve your mood.
• Real loss only occurs when you love something that you love more than yourself.
• Opening your mouth can actually help you
focus better ëhich is why women open their
mouth while applying mascara.
• Lazy people accomplish more.Their laziness
actually enables them to find the easiest quickest ways to get things done.
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LIVE YOUR LUXURY LIFE

W

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ear the most beautiful clothes , with
the most famous marks. Use the most
expensive parfumes, or wear the most
beautfiul accessories that you can find, Yes you
can wear the neë best mode sneakers. Also you
can have the most expensive car that came from
production, to your house. Eat food from the best
chefs, the most delicious foods, and don’t even
bother yourself to go to hotels that are rated under
Some people are actually afraid of being too 5 star hotels. Travel the whole world, and visit all
happy because they think something tragic is states.
going to happen soon.
People who speak two languages may unconBUT IN THE END OF THE DAY
sciously shift their personalities when they
switch from one language to another.
When when you get in your bed and look at
Your brain does more creative work when your pillow,you will lay down and you will sleep
you’re tired
like any other human in this world. Even that you
Optimistic beliefs about the future can protect had the whole luxury life all day long, you will
people from physical and mental illness.
love to have your beloved ones around you, you
Volunteers are significantly more satisfied
will not feel your luxury life, you’ll have feeling
with their lives than non-volunteers.
People who view TV crime shows consistent- about humans. The dark night will show you your
ly overestimate the frequency of crime in the needs, your colorful feelings. You’ll understand
that luxury life does not wipe your tears. The
real world
Seeing others positively reveals our positive only thing that wipe your tears is the happines.
traits, seeing others negatively reveals our You cannot run away from diseases,you cannot
negative traits.
run away when your time is coming. This world
Around 80% of human talk in groups, is com- will make bodies together, and the other world
plaining.
will make the spirits together.
Depression is the result of over thinking. The
So, rich or poor, the end of the day will make
mind creates problems that didn’t even exist.
you equal. The happiest ones are those who sleep
Your mind “rewrites” monotonous speech of well and are honest and pure spirits, because life
boring people to make it sound more interestwill classify the people whose ending will be
ing.
Your decisions are more rational when thought happy.
Enisa Bekteshi
in another language.
Human behavioral studies suggest that a person who loses their cell phone experiences a
panic similar to a near death experience.
A hug longer than twenty seconds will rel
Chocolate discharges the same chemical into
your body that is produced when you start falling in love.
People tend to be happier when they are kept
busy, as this prevents them from thinking
about the negative things in life.
Food tastes better when someone else makes
it.
Punoi: Abdullah Bahtiri
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BEING STUDENT FAR
FROM PRISHTINE

S

unday for a student is not a a relax, cozy
and a day of not doing anything. It’s a day
of preparing your back-up, clothes and
books for the entire week.
Who does love mondays? Nobody. It’s better
to ask, who doesn’t hate mondays? Especially the
mornings, when you have to take the bus without
sun rising. Leaving home and your fam it aches
a little because you think you’re going far from
that warm, happiness and comfortable, but not.
You’re, just, going in Prishtine.
Some students hate Prishtine and some others
love it. They do miss birth place and their city
and cannot fit in Prishtine or they think Prishtine
doesn’t fit with them, with their slow life style
because in Prishtine you’re always in hurry.
Some do love Prishtine because they finally
fitting somëhere, change their style of life , they
value time, they learn to use the benefits that
study and living in Prishtine can give.
For all student study time is hardest time but
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after graduating they do work, get jobs, marry the
love of their life and have children but always
they miss time in Prishtine and they talk with
nostalgy for that time, for friends that felt like
family, for dormitary and places they lived that
felt like home, for university and the proffesors
that felt like parents or close members of family.
So value the time before it ends and use it
because it goes fast like river. And for the final
my advice is to lovr every part of your life , the
easiest and the hardest because from every part
you take lessons from it.
Samire Bilalli
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ARABIC
األطفال والقراءة

القراءة هي ُمطالَعة الكلمات املكتوبة هبدف فَهم
.األفكار واملعلومات اليت حتملها الكلمات املكتوبة
 َوِمن. ُه َو املتعة والرتويح عن النفس،آخُر
َ وللقراءة هدف
، فالقراءة وسيلة من وسائل التعلم األساسية،انحية أخرى
ِ
نحن نعيش
َ َوإحدى املهارات املهمة يف َحيَاتنا اليـَْوميّة؛ ف
.وعة
َ ُيف عصر الكلمة املطب
 َويـَتـََعلّ ُم الطفل.جيب تَعليم األطفال القراءة يف وقت ُمبَكر
ُ
،ُ َومنت شخصيـّتُه، إذا كان انضجاً ذهنيا،القراءة بسهولة
.ُ َوَكثـَُرت هواايتُه،ًطوَرت لغته الشفهية
َ َ َوت،َوزادت جتاربه
،األطفال َعلَى تـََعلّم القراءة
ساعد
َ
ُ ُإ ّن الشروط السابقة ت
، َوبـَْعض األطفال ال يـَتـََعلَّ ُمو َن القراءة.املدر َسة
سن
قبل
ّ
َ
َ
. لِ َعدم تـَُوفّر العوامل السابقة،جدا
رة
َخ
أ
ت
م
ة
رت
ف
يف
ً ّ َُ َ َ ّإال
 عن،حب القراءة
يُساعد اآلابء و
ُ
ّ األمهات أطفا َلُْم َعلَى
 وقراءة القصص،طريق م ّدهم ابل ُكتُب املصورة اجلميلة
 َوِم َن األفضل أَ ْن يَبدأ. واألانشيد املناسبَة َلُْم،ال ُـمسلّية
 َح َّت يُقبل،املبكرة
َ الوالدان هذا النّشاط ُمْنذ الطفولة
.األطفال على القراءة
 اليت، لفهم النّصوص،وحيتاج الطفل إىل كلمات كثرية
 قصص اخليال: وممّا يُساعد على تنمية الكلمات.يقرؤها
 َوُكتب،املصوَرة
 َوَمعاجم األطفال،السري
ّ
ّ  و،واحليوان
، كما أ ّن االستماع إىل الكالم.العلوم والرحالت والتاريخ
ِّ ُ وت،نمي قاموس الطفل
طور
ّ ُومشاهدة برامج التلفاز ت
. وهذا جيعل القراءة سهلة ومفهومة.ُلغتَه
Fëmijët dhe leximi
Të lexuarit është leximi i fjalëve të shkruara me
qëllim të kuptuarit të ideve dhe informacioneve
të cilat i bartin fjalët e shkruara.
Të lexuarit ka edhe qëllime të tjera, si kënaqësi
dhe rahati për veten. Prej dobive tjera të të lexuarit
është se ai është mjet prej mjeteve të mësimit
bazë, dhe një nga aftësitë e rëndësishme në jetën
tonë të përditshme, ngase ne jetojmë në kohën e
fjalëve të printuara.
Fëmijët duhet të mësohen të lexojnë herët.
Fëmija mëson të lexoj me lehtësi, nëse është
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pjekur mendërisht, është plotësuar personaliteti i
tij, është shtuar përvoja, është zhvilluar oratoria
dhe iu kanë shtuar dëshirat e tij.
Kushtet e mëparshme i ndihmojnë fëmijët
të mësojnë leximin para se të hyjnë në shkollë.
Ndërsa disa fëmijë e mësojnë leximin me vonesë
për shkak të mos plotësimit të kushteve të
mëparshme.
Baballarët dhe nënat i ndihmojnë fëmijët e
tyre duke ia shtuar dashurinë për leximin përmes
librave komik, leximit të tregimeve zbavitëse,
këngë të përshtatshme për ta, dhe më e mira është
që prindërit të fillojnë këtë aktivitet me ta qysh në
vegjëli të hershme, derisa fëmijët ta duan leximin.
Fëmija ka nevojë të dijë fjalë të shumta ashtu që
të kuptoj tekstet të cilat i lexon. Nga gjërat të cilat
i ndihmojnë në zhvillimin e fjalëve janë: tregime
imagjinare dhe të kafshëve, biografi (sire),
fjalorë me fotografi për fëmijë, libra shkencorë,
udhëtimet dhe historitë.
Gjithashtu dëgjimi i fjalëve, shikimi i shfaqjeve
televizive e zhvillon fjalorin e fëmijëve dhe e
pasuron gjuhën. E gjithë kjo e bën leximin të
lehtë dhe të kuptueshëm.
Shkëputur nga libri:

٣ العربية بني يديك

Përktheu dhe përshtati: Meritë Huruglica
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TURKISH

Her iki yer arasında hiç fark yok” demiş. Bu
durum karşısında ilk yolcu şaşırmış. “Dede, bana
farklı, bu arkadaşa farklı konuştun” demiş. Adam
“Evladım, dünya bizim yansımamızdan ibarettir.
BANA BAK KENDINI GÖR
Biz nasılsak herkesi, her şeyi de öyle görürüz.
ir gül için dünyanın geri kalanı da güldür. Senin görüşün negatifse ben ne yapabilirim.
Bir elma için her şey elmadan ibarettir. Bir Nasılsan dünyayı öyle algılarsın” demiş.
çalı için ise dünyanın kalanı da çalıdır. Sen
Unutmayalım ki dünya bir aynadır. İnsanlar
ne isen diğerleri de odur. Sende olmayan bir şeyi bir aynadır. Eğer siz karamsar, kötümser,
başkalarında göremezsin. Sen sadece sendeki depresif iseniz çevrenizdeki kedileri, köpekleri,
malzemeleri başkasında gördüğün zaman ağaçları da öyle algılarsınız. Dertliyseniz,
tanırsın. Sen mutlu değilsen dışarı da mutluluğu üzüntülüyseniz; bulutlar ağlar, kuşlar ağlar,
göremezsin. Güzelliği, huzuru, mutluluğu ağaçlar ağlar. Ama mutluysanız; güneş güler,
bulmak için tüm dünyayı dolaşabilirsin. Eğer kuşlar şarkı söyler, ağaçlar tebessüm eder.
bütün bu aradığın şeyler içinde değilse onları İçinizin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız
bulman imkansızdır. Ne ararsan ara ama içinde dışınızdaki dünyayı nasıl algıladığınıza bakın.
ara. Küp kendi içindeki sıvıyı sızdırır dışarı. Bal
varsa bal sızar. Sirke varsa sirke. Pislik varsa
pislik. Senin küpünde pislik varsa dışarıda bal
Përkthimi
araman beyhude.
Bir yolcu sakin ve sessiz bir kasabaya uğramış.
Më shiko mua ta shohësh veten
Yorgun ve aç yolcu, kasabanın girişinde, yolun
Për një trëndafil, pjesa tjetër e botës është një
kenarında oturan yaşlı bir adama: “Bu kasabada
trëndafil. Për një mollë, gjithçka është mollë.
yaşayan insanlar iyi mi, hoş mu?” diye sormuş.
Çka të jesh ti dhe të tjerët do jenë ashtu. Diçka
Yaşlı Adam hafifçe başını kaldırmış ve bu soruya
soru ile karşılık vermiş. “Arkadaş, senin geldiğin që nuk ekziston te ti nuk mund ta shohësh te të
yerdeki insanlar nasıldı?” demiş. “Onlar mı?” tjerët. Njeriu i kupton gjërat qe i posedon vetëm
demiş yolcu. “Çok acımasız, gaddar, kötü ve kur t’i sheh te të tjerët. Nëse njeriu nuk është i
adaletsiz idiler. Beni bu kötü hale düşürenler lumtur nuk mund ta shoh as lumturinë atje jashtë.
onlar. Peki bunu neden sordunuz?” Adam yolcuya Bukurinë, qetësinë, lumturinë mund të udhëtosh
sessiz ve sakin bir şekilde derinden bakmış. nëpër botë për t’i gjetur, por nëse te gjitha këto që
“Sana kötü bir haberim var. Buradaki insanlarda i kërkon nuk i ke brenda vetes, atëherë është e pa
çok kötü. Aynen senin geldiğin yerdeki gibiler” mundur t’i gjesh. Çka do që të kërkosh kërko, por
demiş. Yolcu biraz dinlenmek için adamın kërko brenda vetes.
Një udhëtar erdhi në një qytet, ashtu i lodhur
yanına oturuvermiş. Tam bu sırada başka bir
dhe
i uritur në skaj të rrugës takoi një njeri të urtë
yolcu yanlarına yaklaşmış. Uzun yoldan geldiği
belliymiş. Yolcu bitkin, aç ve susuzmuş. Bu dhe e pyeti: “Njerëzit që jetojnë në këtë qytet
yeni gelen yolcu da Adama aynı soruyu sormuş. çfarë janë, a janë të mirë dhe të sjellshëm?” Njeriu
“Burada yaşayan insanlar nasıldır” demiş. Adam i vjetër ngritin kokën pak dhe iu përgjigj kësaj
“Dostum, sen ilk önce bana geldiğin yerdeki pyetje me një pyetje: “Shoku, si ishin njerëzit e
insanların nasıl olduğunu söyleyebilir misin?” atij vendi nga erdhe ti?” “Ata” u përgjigj udhëtari,
demiş. Yeni gelen yabancı biraz duraksamış. shumë të pamëshirshëm, mizor, të këqij dhe të
Güzel hayallere dalmış. Yabancının yüzünü padrejtë. Ata më sollën mua në këtë gjendje. “Po
mutluluk kaplamış. “Efendim, benim geldiğim pse me pyetët për këtë?” Njeriu plak me një zë
yerdeki insanlar çok nazik, kibar, hoş ve të qetë tha: “Kam një lajm të keq për ty, edhe
iyi insanlardı. O insanlar benim en büyük këtu njerëzit janë shumë të këqij, ashtu si prej
değerimdi. Keşke onlardan ayrılmak zorunda vendit nga vjen ti.” Udhëtari u ulë pranë njeriut
kalmasaydım” demiş. Bunun üzerine adam plak për të pushuar. Në këtë moment u afrua një
gülümseyerek “Dostum, bu kasabanın halkı da udhëtar tjetër, ishte e qartë se erdhi nga një rrugë
çok nazik, kibar ve iyi insanlardır. Burada hiç e gjatë. Ishte i rraskapitur, i etur dhe i uritur. Ky
zorluk çekmezsin. Sana geldiğin yeri aratmazlar. udhëtar i ri e parashtroi të njëjtën pyetje: “Çfarë
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janë njerëzit që jetojnë këtu?” Njeriu plak i tha:
“Djalosh më thuaj ti së pari çfarë ishin njerëzit e
vendit tënd?” Udhëtari i huaj pushoi pak, dhe për
pak çastesh u zhyt në mendime, fytyra e tij sikur
u mbulua me lumturi. Pastaj tha: “Njerëzit prej
vendit nga kam ardhur unë janë shumë të butë, të
sjellshëm dhe shumë të mirë. Ata për mua ishin
shumë te vlefshëm, sikur mos të detyrohesha të
ndahem nga ata”. Njeriu plak duke buzëqeshur
tha: “Edhe njerëzit e këtij qyteti janë shumë të
butë, të sjellshëm dhe të mirë aspak nuk do të
kesh vështirësi do të të bëjnë të përjetosh vendin
nga ke ardhur, mes këtyre dy vendeve nuk ka
asnjë dallim.” Kjo situatë e befasoi udhëtarin e
parë dhe tha: “Gjysh, mua më fole ndryshe, këtij
shoku ndryshe i fole.”
Biri im bota është reflektimi ynë, ne i shohim
të gjithë dhe gjithçka si ne. Çfarë mund të bëj
nëse mendimi yt është negativ. Ashtu si je ashtu e
percepton botën.
Të mos harrojmë se bota është një pasqyrë.
Njerëzit janë një pasqyrë. Nëse ti je i mërzitur,
retë qajnë, zogjtë qajnë, pemë qajnë. Por nëse ti
je i lumtur, dielli qesh, zogjtë këndojnë, pemët
buzëqeshin. Nëse dikush dëshiron të njoh veten
se çfarë është, duhet të shikoj se si e percepton
botën e jashtme.

FJALË TË URTA NË GJUHËN TURKE
Her gönülde bir aslan yatar.
Në çdo zemër ekziston një luan.
Sabrın sonu selamet
Në fund të durimit është shpëtimi.
Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu
söyleyeyim.
Më thuaj kush është shoku yt, të të them se kush
je.
Nerede hareket orada bereket.
Ku ka lëvizje ka bereqet.
Çıkmayan candan umit kesilmez.
Sa të ketë jetë ka shpresë.
Gülü seven dikenine katlanır.
Kush do trëndafilat do durojë gjembat.
Bülbül şarkısından, usta yaptığı işinden
tanınır.
Bylbyli njihet në këngë, njeriu në punë.
Aslan ortada yokken maymun bile kral olur.
Kur mungon luani, edhe majmuni bëhet mbret.
Havaya bakarak yürüyen çukura düşer.
Ai që ecën kryet përpjetë bie në gropë.
İçinde kötülük yoksa, dışarıdan sana gelmezbulaşmaz.
Po nuk e pate të ligën brenda, s’të vjen nga jashtë.
Cebinde olanı hop diye alabilirler ama aklında
olanı alamazlar.
Ç’ke në xhep të marrin hop, ç’ke në tru s’ta
marrin dot.
Tehlike kalmadığında herkes kahraman olur.
Të gjithë dalin trima pasi kalon rreziku.
Büyük ağaca yaslanan, her zaman gölge bulur.
Ai që i mbështetet pemës së madhe, gjen hije
gjithmonë.
Acele eden hep geç kalır.
Ai që ngutet, çdoherë vonohet.
Yorulmayı bilmeyen rahatlamayı da bilmez.
Kush nuk di ç’është lodhja, ai nuk di ç’është
çlodhja.
Nezrina Xhaferi
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KËNDI I GJUHËVE TË HUAJA
BILGI YARIŞMASI
1. Tevbe süres’inin 113 ayetinde aşağıdaki
fiilerden hangisi Peygambre ve müminlere
yakışmayan bir özellik olarak zikredilmiştir?
a. Namazı geciktirmeleri, kazaya bırakmaları
b. Cemaat içinde kulağa fısıldamamarı
c. Yakınları olsa bile Allaha ortak koşanlar
için af dilemeleri
d. Mecliste yer açın dendiğinde yer
açnamaları
2. Öldükten sonra ahirete kadar olan ve dünya
ile ahiret arasında olan aleme ne denir?
a. Dünya
b. Berzah
c. Arasat
d. A’raf
3. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine
hayvanların dilinden anlama kabiliyeti
verilmiştir?
a.Süleyman a.s
b.Davud a.s
c.Musa a.s
d.Harun a.s
4. Ayetlerin Kuran ve Sureler içerisinde yer alma
sırası nasıl düzenlenmiştir?
a.Surelerin uzunluğuna göre
b.Surelerin kısalığına göre
c.Sahabelerin isteğiyle
d. Tevkifilik
5. Abdestin farzlarının bahsedildiği Maide
süresi’nin 6 ayetine göre Allah bizim
ne zaman abdest almamızı gerektiğini
emrediyor?
a. Kuran okuyacağımız zaman
b. Namaz kılmaya kalktığımızdas
c. Tavaf yapacağımız zaman
d. Camiye girdiğimizde

7. Oruç yasaklanın başlamasına aşağıdaki
ifadelerden hangisi kullanılır
a.Ifta
b.Imsak
c.Ibrad
d.Isfar
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın var
olduğunu belirten sıfatıdır?
a.Vahdaniyet
b.Vücud
c.Kidem
d.Beka
9. Cehennemin aşağılan aşağısı manasına gelen
adı aşağıdakilerden hangisidir?
a.Esfeli Safilin
b. Nar
c. Siccin
d. Semum
10. Ankebut suresi’nin 65 ayetine göre, tehlike
içinde yüzen gemide yolculuk yapanlar
tehlikeden kurtulmak için yalnız Allah’a
sığınırlar Tehlike geçince bunların bir
tavrından ne gibi değişiklikler olur?
a. Yalnız Allah’a dua ederler
b. Hayatlarını gözden geçirirler
c. Namazlarını terk ederler
d. Allah’a şirk koşmaya başlarlar
Nezrina Xhaferi

6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin
sıfatlarından biri değildir?
a.Sıdık
b.Emanet
c.Elçi
d.Fetanet
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SINJALIZIMET SHKENCORE
NË KURAN
Kurani dhe shkenca
Është më se e vërtetë se Kurani nuk është një
libër shkencor, ashtu siç janë librat e lëmive të
ndryshme shkencore në botë. Në Kuran nuk
gjejmë formula matematikore, fizike, kimike,
rregulla të mjekësisë, apo edhe të dhëna të
shtjelluara të ndonjë disipline tjetër shkencore.
Mirëpo, megjithatë nuk mund të mohohet fakti
i prezencës së shumë sinjalizimeve shkencore në
brendësinë e tij të thellë. Sinjalizimet kuranore
zakonisht vijnë në formën përmbledhëse, të pa
shtjelluara, pa analiza dhe detaje.
Sipas studiuesve të cilët kanë hulumtuar këto
sinjalizime në Kuran dhe klasifikimit që ata kanë
bërë në këtë lëmi, ka rezultuar se shumë ajete të
Kuranit janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë
apo të tërthortë me disa nga fushat shkencore.
Nga 6236 ajete sa ka gjithsej Kurani, 1200 prej
tyre janë sinjalizime shkencore, ose thënë më
ndryshe rreth 20% të tërësisë kuranore.
Pas studimit dhe analizës, këto ajete janë
klasifikuar si vijon:
416 ajete kanë të bëjnë me shkencat natyrore;
138 ajete në fushën e fizikës;
105 ajete në fushën e gjithësisë dhe kozmosit;
130 ajete në fushën e biologjisë;
98 ajete në fushën e gjeografisë;
89 ajete në fushën e agrikulturës;
79 ajete në fushën e matematikës dhe llogaritjes;
69 ajete rreth shtresave tokësore;
35 ajete me njohuritë rreth deteve dhe lumenjve;
28 ajete për mjetet e bartjes – transportit;
27 ajete të cilat flasin për origjinën e njeriut
dhe të krijesave të tjera;
12 ajete në fushën e inxhinierisë;
12 ajete në fushën e kimisë;
8 ajete për gjuhën e shtazëve.
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Nga kjo ndarje e ajeteve kuranore, në bazë të
tematikave të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë
me njohuritë, dituritë dhe shkencat, nënkuptojmë
rëndësinë dhe vlerën që i ka dhënë Allahu
nëpërmjet Kuranit për hulumtimin dhe zbulimin
e fshehtësive dhe sekreteve të pakufishme që
kanë në kozmosin e gjerë.
Edhe pse evidenca e këtyre citateve kuranore
është e padiskutueshme, megjithatë kohë pas
kohe ka pasur zëra të studiuesve të Kuranit, të cilët
nuk e shihnin të arsyeshme shpjegimin e Kuranit
në bazë të zbulimeve shkencore, ngase sipas
tyre, shkenca është disiplinë e cila i nënshtrohet
evoluimit - zhvillimit, por edhe stagnimit, si
dhe si e tillë nuk është e qëndrueshme, kurse
ajetet kuranore janë fakte të përhershme, të pa
ndryshueshme, jo të kufizuara me ndonjë të
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arritur shkencore të një kohe apo të një periudhe
të caktuar. Mirëpo, sipas mendimit të shumicës së
studiuesve të Kuranit dhe islamit në përgjithësi,
lidhshmëria e ajeteve sinjalizuese shkencore me
të arriturat shkencore të kohës është e lejuar, sepse
qasjet e studiuesve të Kuranit të një periudhe të
caktuar kohore ndryshojnë nga qasjet e njerëzve
të një periudhe të mëhershme apo të mëvonshme.
Është e pamundur që studiuesit e Kuranit në
ditët e sotme të kenë qasje të ngjashme me studi
uesit e gjeneratës së parë të sahabëve apo të tabi
inëve, apo edhe të tabitabiinëve, ose edhe të një
gjenerate të mëvonshme, fjala vjen, të para hiç
më shumë se 100 vjetëve.
Pikëpamjet e studiuesve të Kuranit ndryshojnë
nga gjenerata në gjeneratë, dhe kjo është më se
normale kur dihet fakti se bota njerëzore nga dita
në ditë pëson ndryshime dhe kësisoj njeriu edhe e
hetuar fare i nënshtrohet ndryshimeve të jetës së
kësaj bote. Teksti kuranor mbetet ai që është dhe
i tillë do të mbetet derisa të ketë jetë të njerëzve
në këtë botë. Paaftësia e të kuptuarit të saktë dhe
qëllimit final të Kuranit të një periudhe të caktuar
kohore, nuk do të thotë se teksti dhe domethënia
e tij janë të pa destinuar ose të pavlefshëm. Kur
ani në aspektin internal dhe eksternal të tij është
i freskët, i hapur ndaj të gjithë atyre të cilët dë
shirojnë të nxjerrin mësime dhe këshilla për
orientimin e drejtë dhe të shëndoshë në çdo kohë.
Megjithatë, Kurani nuk është libër i ndonjë fushe
të caktuar shkencore apo enciklopedi e njohurive
shkencore, por krahas udhëzimit dhe orientimit
shpirtëror është edhe libër i cili nxitë dhe i hap
njeriut horizontet e njohurive, duke përmendur
në shumë vende ajetet të cilat thërrasin njeriun
të meditojë për vetveten, natyrën dhe kozmosin
e gjerë.

Shkenca në epokën e artë islame
Shkenca në epokën islame i referohet zhvillimit
të shkencës nën civilizimin islam, mes shekujve
VII dhe XV, vite këto të cilat njihen edhe si vitet
e arta islame. Civilizimi islam në vetvete përfshiu
shkencëtarët më produktivë të kohës, të cilët jo të
gjithë ishin arabë, por nga ta kishte edhe jo arabë
dhe jo myslimanë, por që të gjithë vepronin nën
ombrellën e civilizimit islam në territoret islame.
Një numër i madh i shkencëtarëve modernë, siç
janë Bertrand Russell, Robert Briffault, Will
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Durant, Fielding H. Garrison, Alexander von
Humboldt, Muhamed Iqbal, Abdus Selam dhe
Hossein Nasr, konsiderojnë se shkenca moder
ne ka lulëzuar nga shkencëtarët myslimanë,
të cilët ishin pionierë të metodave shkencore,
duke paraqitur kështu qasjen moderne empirike,
eksperimentale dhe kuantitative të hetimeve
shkencore. Disa skolastikë, si Donald Routledge
Hill, Ahmad Y. Hassan, Abdus Salam dhe George
Saliba, i referohen arritjeve si “Revolucioni
shkencor islam”.

Metoda shkencore
Shkencëtarët myslimanë i kanë vënë theks më
të madh eksperimentimit sesa popujt e civi
li
zimeve më të hershëm (shembull filozofët grek
më shumë i kanë vënë theks racionalitetit sesa
eksperimentimit), kjo ishte për shkak të për
qendrimit më të madh në vrojtimin empirik
të gjetur në Kuran dhe Sunet, dhe për shkak
të themelimit rigoroz të metodave historike në
shkencën e hadithit. Ata paraqitën për herë të parë
kuantifikimin, vrojtimin preciz, eksperimentin
e kontrolluar dhe përshkrimin e kujdesshëm.
Qas
ja e re e tyre ndaj hetimit shkencor çoi
drejt zhvillimit të metodës shkencore në botën
islame. Në praktikë, vrojtimi eksperimental dhe
eksperimentet kuantitative në librin e Optikës
(1021) të Ibën al Haytham shihen si fillimi i me
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todës moderne shkencore. Zhvillues të tjerë të
metodës shkencore llogariten edhe Geber, Ibën
Sina dhe Abu Rayhan al Biruni. Zhvillimi më
i rëndësishëm i metodës shkencore, përdorimi i
eksperimentimin dhe kuantifikimit për të bërë
dallimin mes teorisë garuese shkencore, u bë
kryesisht me orientimin empirik që u paraqitë
nga shkencëtarët myslimanë.

Kimia
Geber (Jabir ibën Hayyan), një kimist i she
kullit XIX, konsiderohet si babai i kimisë, për
shkak të shtjellimit të metodës së parë shkencore
eksperimentale në kimi, gjithashtu edhe të alem
bikut, retortit, distilimit të pastër, lëngëzimit, kri
stalizimin, purifikimit, oksidimit, avullimit dhe
filtrimit.
Al Kindi ishte i pari i cili refuzoi studimin e
alkimisë tradicionale dhe të teorisë së transfor
mimit të metaleve, i përcjellë pastaj nga Ebu
Rayhan al Biruni, Ibën Sina dhe Ibën Halduni.
Ibën Sina zbuloi distilimin e avullt dhe prodhoi
vajin e parë thelbësor që çoi në zhvillimin e
armaterapisë. Razi ishte i pari që distiloi vajgurin,
zbuloi atë dhe llambat me vajgur, brumin e
sapunit dhe formulën për sapunë dhe antiseptikë.
Në librin e tij “Dyshime rreth Galenit”, Razi
është i pari që përmes përdorimit të metodës
shkencore dëshmoi se teoria e elementeve klasike
të Aristotelit dhe teoria e humorizmit të Galenit
ishin të gabuara. Në shekullin XIII, Nasir al Tusi
filloi një version të hershëm të ligjit të ruajtjes së
masës, duke vënë në pah se trupi i lëndës është në
gjendje të ndryshoi, por nuk është në gjendje të
zhduket. Alexandër von Humboldt i konsideron
kimistët myslimanë si themelues të kimisë.
George Sarton në librin e tij “Introduction to
the History of Science” shkroi: “Ne gjejmë në
shkrimet e Geberit pikëpamje të shquara mbi
metodën e hulumtimit shkencor kimik, teorinë
mbi formimin gjeologjik të metaleve (gjashtë
metalet ndryshojnë thellësisht për shkak të pro
porcioneve të ndryshme të sulfurit dhe të merkurit
në to), përgatitjen e substancave të ndryshme,
arsenit dhe antimonit nga sulfidet e tyre.”

46

Optika
Ibën al Haytham zbuloi kamerën “obscura”
dhe kamerën me vrimë për eksperimentet e tij
mbi dritën dhe optikën. Në fushën e optikës,
Ibën Sahl, një matematikan dhe fizikan i lidhur
me oborrin e Bagdadit, shkroi mbi traktatin
“Mbi pasqyrat dhe thjerrëzat që djegin”, në vitin
984, në të cilin ai paraqiti të kuptuarit e tij, se
si pasqyrat dhe thjerrëzat e lakuara përkulin dhe
fokusojnë dritën. Ibën Sahl tani konsiderohet si
zbuluesi i parë i ligjit të përthyerjes, i njohur si
ligji i Snellit, sipas fizikanit holandez Willebrord
Snellius (1580-1626). Ai përdori ligjin e tij për të
punuar format e thjerrëzave që fokusojnë dritën
pa formim gjeometrik, të njohura si thjerrëza
asferike.

Ibën al Haytham (965-1039), babai i optikës
dhe pionieri i metodës shkencore në librin e tij
“Libri i optikës”, zhvilloi një teori të gjerë të dritës
dhe optikës që sqaronte të pamurit, përdorimin
e gjeometrisë dhe anatomisë, i cili thoshte se
çdo pikë në një hapësirë ose objekt të ilustruar
rrezaton rreze drite në çdo drejtim, por vetëm
një rreze nga çdo pikë bie në drejtim të syrit dhe
ajo mund të shihet. Rrezet tjera bien në kënde të
ndryshme dhe nuk shihen. Ai përdori shembullin
nga kamera “obscura” dhe kamera me vrimë,
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që prodhojnë fotografi inverte për të përmbajtur
argumentin e tij. Ai e kuptoi se drita udhëtonte
me një shpejtësi të madhe por të kufizuar dhe se
përthyerja shkaktohej nga shpejtësia e ndryshme
në substanca të ndryshme. Kjo teori është e ku
ndërt nga ajo e Platonit mbi të pamurit e objek
teve, i cili thotë se objektet shihen nga rrezet që
emetohen nga syri. Alhacen pohoi se rrezet e
dritës janë rrjedhë e pjesës së minutës që kanë
udhëtuar me shpejtësinë e fundme. Ai përmirësoi
përshkrimet e atëhershme të përthyerjes së dritës
dhe zbuloi ligjet e përthyerjes.

si hija, eklipsi dhe ylberi. Një sqarim u mundua
ta jepte edhe për shikimin me dylbi dhe iluzionin
e hënës. Përmes këtyre studimeve të zgjeruara në
optikë, ai konsiderohet si babai i optikës moderne.
Ibën al Haytham pohoi se ne i shohim objektet
për shkak të rrezeve të dritës së diellit, të cilat
ai besonte se janë rrjedha të pjesëve të vogla,
të cilat udhëtojnë në vija të drejta, reflektohen
nga objektet në drejtim të syve tanë. Ai kuptoi
se drita duhet të udhëtojë në një shpejtësi të
madhe, por të kufizuar (jo pa mbarim) dhe se
përthyerja shkaktohet nga shpejtësia e ndryshme
në substanca të ndryshme. Rreth Al Haythamit,
Robert S. Elliot shkroi: “Alhazen ishte njëri nga
studentët më të aftë të optikës në të gjitha kohët,
ai botoi shtatë volume traktatesh mbi këtë temë, e
që të cilat kishin famë të madhe në mesjetë, si dhe
patën ndikim të madh në mendimin perëndimor,
e dukshëm vërehet ndikimi edhe mbi fizikanët
Roger Bacon dhe Jahnes Kepler.”

Ai gjithashtu studioi pasqyrat sferike dhe pa
rabolike dhe kuptoi se si përthyerja nga thjerrëza
lejon fotografitë të fokusohen dhe të zmadhohen.
Ai kuptoi matematikisht se përse pasqyrat sferike
prodhojnë shmangie. Libri i tij “Libri i optikës”
është radhitur ndër më me ndikim në historinë
e fizikës, sa i përket inicimit të revolucionit
shkencor në optikë dhe perceptimit pamor. Ai
ka realizuar gjithashtu eksperimentet e para mbi
shpërndarjen e dritës në ngjyrat e saj përbërëse.
Matematika
Puna e tij më e madhe “Kitab al Manazir” u për
El Kuarizmi konsiderohet babai i algjebrës dhe
kthye në gjuhën latine në mesjetë, e po ashtu u
përkthye edhe libri i tij, i cili ka të bëjë me ngjyrat algoritmeve. John J. O’Connor dhe Edmund F.
e perëndimit të diellit. Një kohë të gjatë, ai u mor Robertson, në librin e tyre “MacTutor History of
edhe me teoritë e fenomeneve të ndryshme fizike, Mathematics archive” shkruajnë: “Hulumtimet e
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tanishme pikturojnë pikturë të re të borxhit që ne
i kemi matematikës islame. Papritmas, shumë ide
për të cilat më herët mendohej se janë koncepte
të reja brilante nga matematikanët evropianë të
shekullit XVI, XVII dhe XVIII, tani dalin të jenë
ide të matematikanëve myslimanë/arabë, gati
katër shekuj më të hershme.”
El Kuarizmi, nga emri i të cilit rrjedh algoritmi,
dukshëm kontribuoi në algjebër, e cila u emërua
sipas librit të tij “Kitab al Jabr”, që konsiderohet si
libri i parë i algjebrës elementare. Ai paraqiti atë
që tanimë njihen si numrat arab, e që prejardhjen
origjinale e kanë nga India, por që myslimanët
matematikanë bënë disa pastrime në sistemin
numerik, siç është paraqitja e pikës decimale.
El Kindi ishte pionier në kriptanalizë dhe krip
tologji. Ai paraqiti sqarimet e para të njohura
të kriptanalizës dhe analizës së frekuencës në
veprën e tij “Dorëshkrimi mbi deshifrimin e
porosive kriptografike”. Dëshmia e parë e njohur
nga induksioni matematikor është paraqitur në
librin e shkruar nga El Karaxhi, rreth vitit 1000,
i cili e përdori atë për të dëshmuar teoremën e
binomit, trekëndëshin e Paskalit dhe shumën e
kubeve të numrave.
Historiani i matematikës F. Woepcke, e çmon
matematikanin Al Karxhi, si “i pari që paraqiti
teorinë e analizës matematike algjebrike”. Ibën
el Haytham ishte matematikani i parë që de
rivoi formulën për shumën e katër fuqive dhe
përdorimin e metodës së induksionit. Ai zhvilloi
metodë për determinizmin e formulës së për
gjithshme për shumën e çdo fuqie, që ishte bazike
për zhvillimin e analizës matematike të integralit.
Poeti dhe matematikani persian i shekullit XI,
Omar Khayam, ishte i pari i cili gjet zgjedhje të
përgjithshme gjeometrike për ekuacionet kubike
dhe çoi në themelet e zhvillimin të gjeometrisë
analitike, gjeometrisë algjebrike dhe gjeometrisë
joeuklidiane.
Sheref el Din el Tusi gjeti zgjedhjet algjebrike
dhe numerike të ekuacioneve kubike dhe ishte
i pari që zbuloi derivatin e polinomeve kubike,
një rezultat mjaft i rëndësishëm në analizën ma
tematike diferenciale.
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Ndër arritjet tjera të matematikanëve myslimanë
janë edhe zbulimi i trigonometrisë sferike, zbu
limi i të gjitha funksioneve trigonometrike,
përveç sinusit dhe kosinusit, zhvillimi i gjeome
tri
së analitike nga Ibën el Hajtam, mohimi i
parë i gjeometrisë së Euklidit dhe postulati
i paraleleve nga Nasir el Din el Tusi, tentimi i
parë në gjeometrinë joeuklidiane nga Sadr el
Din, zhvillimi i algjebrës simbolike nga Ebu al
Hasan ibën Ali al Kalasadi, si dhe përparime të
tjera të shumta në algjebër, aritmetikë, analizë
matematike, kriptografi, gjeometri, teori e
numrave dhe trigonometri.

Mekanika
Në fushën mekanike të fizikës, Jafar Muhamed
ibën Musa ibën Shakiri ishte pionier i astrofizikës
dhe mekanikës qiellore. Ai tha se trupat qiellorë
dhe sferat qiellore ishin temë e ligjit të njëjtë
fizikë, sikurse edhe toka, përkundër antikëve
që besonin se sferat qiellore përmbajnë rregulla
të veta të ligjeve fizike të ndryshme nga ligjet e
tokës. Në librin e tij “Lëvizja yjore dhe forca e
tërheqjes”, zbuloi se ekziston forcë e tërheqjes
në mes trupave qiellorë, zbulim të cilin Robert
Briffault e sheh si parathënës i ligjit universal të
gravitetit të Njutonit.
Thabit ibën Qura refuzoi nocionet peripatetike
dhe aristoteliane të “vendit neutral” për çdo
element. Në vend të tyre, ai propozoi teorinë e
lëvizjes, në të cilën edhe lëvizjet tatëpjetë dhe
lëvizjet përpjetë janë të shkaktuara nga pesha, dhe
se rregulli i universit është rezultat i dy tërheqjeve
garuese. Njëra nga këto është mes elementeve
sublunare dhe qiellore dhe tjetra është në mes të
gjitha pjesëve të çdo elementi ndarës.
Al Kindi përshkroi një koncept të hershëm të
relativitetit para drejtues të teorisë së më vonshme
të relativitetit, të paraqitur nga Albert Ajnshtajn
në shekullin XX. Sikur Ajnshtajni edhe El Kindi
pohohi se bota fizike dhe fenomenet fizike janë
relative, se koha, hapësira, lëvizja dhe trupat fi
zikë janë të gjithë relativë ndaj njëri-tjetrit, të
pavarur dhe jo absolutë. Ata janë relativë ndaj
objekteve të tyre dhe nga vëzhguesit.
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Ibën al Haytham diskutoi teorinë e tërheqjes
në mes masave dhe siç duket ishte në dijeni për
madhësinë e shpejtimit gjatë gravitacionit, si dhe
zbuloi se trupat qiellorë i përgjigjeshin ligjeve
të fizikës. Ibën al Haytham zbuloi gjithashtu
ligjin e inercionit, i njohur si “Ligji i parë i
lëvizjes i Njutonit”, në deklarimin se trupi lëvizë
përgjithmonë, përveç nëse ndonjë forcë e jashtme
e ndërpret lëvizjen e tij ose ia ndërron drejtimin e
lëvizjes. Ai gjithashtu zbuloi konceptin e impulsit,
pjesë e “Ligjit të dytë të lëvizjes i Njutonit”, të
cilin nuk e kuantifikoi matematikisht.
Abdus Salam, fituesi i “Çmimit Nobel” për
Ibën al Haytham shkroi: “Ibën al Haytham ishte
njëri nga fizikanët më të mëdhenj i të gjitha
kohërave. Ai bëri kontribute eksperimentale të
rendit të lartë në optikë. Ai shpalli se, rrezja e
dritës, duke kaluar përmes masës merr rrugën e
cila është më e lehta dhe më e shpejta. Në këtë
shpallje, ai parashihte “Ligjin e kohës së fundit i
Fermatit”. Ai e parapa ligjin e inercionit, që më
vonë emërohet “Ligji i parë i lëvizjes i Njutonit”.
Ibën Sina zbuloi konceptin e impulsit, kur
u referua te shtytësi i të qenët proporcional me
peshën e shpejtësisë së kohës, paraprijës i kon
ceptit të impulsit në “Ligjin e dytë të lëvizjes i
Njutonit”. Kështu që, ai konsiderohet babai i
konceptit bazik të impulsit në fizikë. Teoria e tij
e lëvizjes gjithashtu konsistonte me konceptin e
inercionit në “Ligjin e parë të lëvizjes i Njutonit”.
Ebu Rayhan al Biruni ishte i parë që kuptoi se
nxitimi është i lidhur me lëvizjen jo uniforme,
gjithashtu edhe kjo pjesë e “Ligjit të dytë të lë
vizjes i Njutonit”. Al Biruni dhe më vonë Al
Khazini ishin të parët që aplikuan metodën shken
core eksperimentale në mekanikë, posaçërisht në
fushën e statikës dhe dinamikës, pjesërisht për
përcaktimin e peshave speciale, siç janë ato të
bazuara në teorinë e baraspeshës dhe përcaktimin
të peshës. Fizikanët myslimanë njësuan statikën
dhe dinamikën në shkencën e mekanikës dhe
kombinuan fushat e hidrostatikës me dinamikën
për t’i dhënë jetë hidrodinamikës. Ata aplikuan
teoritë matematike të raportit dhe teknikave infi
nitesimale dhe paraqitën teknikat e algjebrës dhe
kalkulimin në fushën e statikës. Po ashtu, ata
ishin të parët që përgjithësuan teorinë e qendrës
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së gravitetit dhe të parët që aplikuan atë në trupat
tredimensional.

Studiuesit shqiptarë në shpjegimin e
sinjalizimeve shkencore në Kuran
Dijetarët myslimanë shqiptarë, të cilët jetuan
dhe vepruan në gjysmën e parë të shekullit XX,
krahas punimeve të shumta, nuk lanë pa shpjeguar
edhe shumë ajete, të cilat flasin për rëndësinë e
diturisë dhe kërkimeve shkencore. Studiuesi i
njohur shqiptar, Sherif Putra, përmes revistës
“Zani i Naltë”, fillimisht kishte përmbledhur
ajetet të cilat thërrasin në kërkimin e diturisë
dhe vlerën e saj. Ndër ajetet e shumta, ai kishte
zgjedhur ajetet 1-5, të kaptinës 96, pastaj ajetin 9,
të kaptinës 39, ajetin 114, të kaptinës 20, si dhe
ajetin 31, të kaptinës 2. Përveç ajeteve, autori ka
sjellë edhe disa hadithe të pejgamberit a.s., të
cilat flasin për rëndësinë e diturisë, si: “Kërkimi i
diturisë është i detyrueshëm për çdo mysliman”,
“Ai që e lë shtëpinë për të kërkuar dituri, ecë në
rrugën e Zotit”.
Përveç këtyre ajeteve dhe haditheve të selek
sionuara nga dijetari Putra, në revistat tjera islame
në Shqipëri, gjejmë edhe shtjellime të tjera të
ajeteve me sinjalizime shkencore. Një punim
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mjaft me rëndësi shkencore e hasim në revistën
“Kultura islame”, nga po i njëjti autor, i cili sjellë
një shpjegim dhe komentim mjaft interesat rreth
ajeteve 12-14, të kaptinës El Muminune.

ٍ النْسا َن ِم ْن ُس َللٍَة ِم ْن ِط
ِ
ُ) ُثَّ َج َع ْلنَاه21( ني
َِ ْ َولََق ْد َخلَ ْقنَا
ٍ نُطْ َفةً ِف قـَرا ٍر َمك
) ُثَّ َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا31( ني
َ
ضغَةَ ِعظَ ًاما فَ َك َس ْو َن الْعِظَ َام َلْ ًما
ْ ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا الْ ُم
ْ الْ َعلَ َقةَ ُم
ِِ ْ الل أَحسن
)41( ني
َ الَالق
ُ َ ْ َُّ ُثَّ أَنْ َشأْ َنهُ َخ ْل ًقا آَ َخَر فـَتـَبَ َارَك

Pas përkthimit të plotë të ajetit në gjuhën shqi
pe, Putra flet për rëndësinë e ajetit, i cili njëherësh
është edhe burim unik, përmes së cilit bëhet e
ditur gjeneza e parë njerëzore. Sipas ajetit në
fjalë, njeriu fillimisht u krijua nga elementet e
baltës, pastaj nga lëngu i cili më vonë u shndërrua
nga gjak, nga gjaku në mish, nga mishi në eshtra
dhe më vonë eshtrat u veshën me tul dhe kështu
njeriu mori formën të cilën e ka sot. Putra për
fizionominë e bukur të njeriut dhe formën e tij
të përsosur, ndër të tjerash thotë: “Allahu i Ma
dhërishëm është më i afti trajtues në sajime artis
tike, jo vetëm s’mund t’ia kaloj kush, por as nuk
mund të barazohet ndonjë me madhërinë e Tij.
Çdo vepër artistike e njeriut, kushdo qoftë, është
vetëm një imitim i pafuqishëm i artit hyjnor.”
Kur lexojmë analizën e këtij ajeti mjaft dome
thënës, vërejmë se Putra krahas argumenteve
burimore përdor edhe forcën e argumentit dhe
logjikës. Ashtu si pjesa dërmuese e komentuesve
shqiptarë të Kuranit, edhe ky dijetar islam nuk
bazohet shumë në literaturën tradicionale islame
gjatë shpjegimit të ajeteve kuranore. Putra përmes
fjalëve të tij shpjeguese jep të kuptosh se ishte
njohës i mirë dhe zotërues i lëndës së Kuranit.
Në kontekst të këtij ajeti, përveç përkthimit dhe
komentimit, ai futet në shpjegime interesante rreth
përbërjes fizike të njeriut. Përmes shpjegimit të
tij mjaft domethënës dhe filozofik, ai fton njerëzit
që të meditojnë rreth mjeshtërisë absolute të Zotit
në formësimin e njeriut, ngase një formësim të
tillë, një organizëm të brendshëm tejet kompleks
dhe një pamje të jashtme unike, në krahasim të
gjallesat tjera, nuk do të mund ta mjeshtëronte
dhe ta projektonte një fuqi tjetër përveç fuqisë
absolute të Allahut – Zoti i gjithësisë.
Putra në lidhje me këtë tërheq vërejtjen: “Le të
shohim se pari skeletin e përbërë prej një numri
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të madh eshtrash që i mbajnë muskujt me të cilët
janë vesh. Eshtrat janë lidh midis tyre me anë të
një sistemi të veçantë, të quajtur artikulacion. Në
qendrat e artikulacioneve janë lidh drejt nervat,
pa u ngatërruar aspak ndërmjet tyre. E cili është
ai njeri me mend në krye që të mos bindet e të
mos habitet përpara kësaj mjeshtërie të hollë, me
të cilën është kryer artikulimi i eshtrave.” Sipas
Putres, lëkura e njeriut është pjesa e cila mbulon
brendësinë e njeriut, jep ngjyrën, hijen e bukur dhe
tërheqëse të njeriut. Fizionomia e njeriut nuk do
të mund të paramendohej pa lëkurë. Përveç këtyre
funksioneve, Putra thotë se: “Lëkura ka edhe një
cilësi tjetër të mrekullueshme, është transparente,
fytyrës i jep dukjen e ëmbël e delikate të brendësisë
shpirtërore, herë këndellet si prush, herë zbehet si
limoni, e herë kthehet në gjendjen normale duke
marrë ngjyrën e grurit ose të trëndafilit.” Putra në
këtë punim mjaft interesant vazhdon të përmend
të gjitha pjesët e trupit të njeriut duke pyetur në
mënyrë të habitjes, se kush ishte ai që bëri një
radhitje të tillë kaq precize. Kush është ai i cili i
caktoi sytë në dy anët e fytyrës, në mënyrë që të
mund të vështrojmë pa mundim përpara, djathtas
e majtas, e duke garantuar trupin nga çdo rrezik
që mund të paraqitet.
“Sytë janë një lloj pasqyrash, përmes të cilëve
fotografiken të gjitha gjërat lëndore të botës, për
t’ia transmetuar mendjes së njeriut.”
Në këtë mënyrë, Putra vazhdon të shpjegojë
çdo organ të trupit të njeriut, duke folur edhe për
dimensionet funksionale të tyre. Gjuha, veshi,
hunda, buzët, dora etj., dhe në fund përfundon:
“Njeriu para kësaj panorame madhështore dhe
të mrekullueshme nuk mund të bëjë ndryshime,
veçse të përkulet e të gjunjëzohet me plotë devo
cion, e ta lavdërojë mençurinë, urtësinë, diturinë
dhe pushtetin e Krijuesit të Amshueshëm, duke i
thënë:

ِِ ْ الل أَحسن
ني
َ الَالق
ُ َ ْ َُّ فـَتـَبَ َارَك

“Sa i lartë është Allahu i Madhërishëm, që është
më i bukuri Krijues”.

Esra Murati
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A I KE DITUR KËTO MREKULLI?

Nj

ë fëmijë që nuk fliste dot, erdhi pranë
Pejgamberi a.s. tregon se para se t’i shpallej
Muhamedit a.s. Ai iu drejtua fëmijës duke shpallja, kur ecte rrugëve të Mekës, gurët dhe
i thënë: “Kush jam unë?” Fëmija iu përgjigj: “Ti pemët e përshëndesnin atë.
je i dërguari i Allahut”, dhe kështu filloi të fliste.
Prijësi i besimtarëve, Omeri r.a. tregon se një
beduin erdhi te Pejgamberi a.s. me një zvarranik
në dorë dhe i tha: “Në qoftë se ky zvarranik do të
dëshmojë për ty, atëherë edhe unë do të besojë.
Pejgamberi a.s. ia kërkoi këtë zvarranikut dhe ai
dëshmoi pejgamberinë e tij në mënyrë shumë të
qartë.

Aidh ibën Amr mori njëherë një plagë në fytyrë
gjatë betejës së Hunejnit. Pejgamberi a.s. ia fshiu
gjakun në fytyrë më dorën e tij. Pjesa e fytyrës që
e kishte prekur pejgamberi a.s. fitoi një shkëlqim
vezullues.

Një herë Pejgamberi a.s. vendoi dorën e tij
mbi kokën e Umejr ibën Sadit dhe i bëri dua. Me
bereqetin e kësaj duaje dhe vendosjen e dorës së
tij të nderuar mbi kokën e tij, ai person kur vdiq
Transmetojnë Buhariu dhe Kadi Ijad nga
në moshën tetëdhjetë vjeçare nuk kishte asnjë
Abdullah ibën Mesudi r.a., i cili ka shërbyer në
thinjë në kokë.
shtëpinë e pejgamberit a.s. se ai ka thënë: “Po
hanim bukë së bashku me pejgamberin a.s. në
shtëpinë e tij, ne e dëgjonim ushqimin të bënte
Imam Ahmed ibën Hanbeli transmeton në
tesbih (lavdëronte dhe madhëronte Allahun).
librin e tij nga Ebu Said el Hudriu se: “Një natë të
errët e të stuhishme, pejgamberi a.s. i dha Katade
ibën Numanit një shkop duke i thënë: “Ky shkop
do të ndriçojë përreth teje (për një metër). Kur të
arrish në shtëpinë tënde do të vëresh një hije të
zezë, ajo hije është vetë shejtani. Prandaj flake
atë jashtë shtëpisë tënde e dëboje atë.” Katade
mori shkopin dhe u nis për në shtëpi. Shkopi
lëshonte dritë sikurse dora ndriçuese e Musait a.s.
Ai pastaj erdhi te shtëpia, ku e pa figurën me hije
dhe e dëboi.”

Transmetohet në librat e saktë të hadithit nga
Enesi dhe Ebu Dherri të kenë thënë: “Ishim me
pejgamberin a.s. dhe ai mori një grusht gurësh të
vegjël në dorë dhe ata menjëherë nisën të bëjnë
tesbih. Pastaj ata i vendosi në dorën e Ebu Bekrit
dhe sërish vazhdonin të bënin tesbih. Në rrëfimin
e Ebu Dherrit, ai tregon se më pas gurët janë
vendosur në dorën e Omerit dhe ata bënin tesbih
akoma, ndërsa kur i vendosi në tokë ata heshtën.
Pastaj i vendosi në dorën e Othmanit dhe filluan
përsëri të bënin tesbih, më pas i vendosi në duart
Gjatë luftës së Bedrit, Ukash ibën Muhasit iu
tona dhe gurët heshtën.
thye shpata. Pejgamberi a.s. i jep atij një kërrabë
të trashë në vend të shpatës duke i thënë: “Lufto
me këtë”. Papritmas, me lejen e Zotit, kërraba
u kthye në një shpatë të bardhë e të gjatë dhe
Ukashe luftoi me të. Ai e përdori këtë shpatë deri
në betejën e Jemames, ku edhe ra dëshmor. Kjo
ngjarje është e sigurt sepse ai gjatë gjithë jetës e
mbajti me krenari atë shpatë të mirënjohur e cila
u quajt “El Aun” (ndihma).
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PSE PERIUDHA E SHKURORËZIMIT
JA SA GJUMË U NEVOJITET
TË GRAVE ËSHTË TRE MUAJ,
NË VARËSI TË MOSHËS QË KENI
NDËRSA E GRUAS QË I VDES BURRI
Çdokush e di se gjumi luan një rol të madh
ËSHTË KATËR MUAJ E DHJETË DITË? për shëndetin tonë të përgjithshëm. Është i

Sh

kencëtari dhe embriologu Rober
Guilhem në Institutin “Albert
Ajnshtajn” pranoi islamin sapo arriti
të vërtetën shkencore për caktimin e periudhës së
divorcit të gruas për tre muaj. Shkenca moderne
i befasoi të gjithë me një surprizë shkencore të
quajtur “gjurmët e lëngut të ujit të një njeriu”.
Lëngu i ujit të mashkullit ka 62 proteina, të
cilat ndryshojnë nga një njeri tek tjetrit, sikurse
gjurmët e gishtit, që janë një kod i veçantë për
secilin njeri. Është vërtetuar shkencërisht se
periudha e parë menstruale pas divorcit heq 32
deri 35% të gjurmës së burrit, periudha e dytë heq
67 deri 72 % të gjurmës së burrit dhe periudha
e tretë largon 99.9% të gjurmës së burrit. Kurse
gruaja së cilës i vdes burri ka një kohë më të
gjatë të pritjes, pasi pikëllimi tregon gjurmët e
mashkullit në një formë më të fortë dhe procesi
i heqjes ngadalësohet për shkak të trishtimit,
kështu që i nevojitet periudhë më e gjatë, gjë që
është caktuar edhe nga ana e Allahut.

rëndësishëm për trupin dhe mendjen, si dhe për
çdo proces vital në trup. Të kesh pushim të duhur
brenda natës, do të thotë se ne mund t’i kryejmë
detyrat tona me përgjegjësi dhe të ndihemi ener
gjik gjatë ditës. Por, a e dini se sa orë duhet të flini
në varësi të moshës që keni?
Mungesa e gjumit është një problem i madh
dhe mund të shkaktojë sëmundje dhe probleme të
shumta. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme
të merrni pushimin e duhur brenda natës. Nëse
nuk e arrini atë, ju duhet të ndryshoni zakonet e
gjumit ose të provoni disa mjete të natyrshme që
mund t’ju ndihmojnë.

DISA NGA ARSYET PSE DUHET
T’I KUSHTONI VËMENDJE
GJUMIT JANË:
Dhimbjet e shpinës

Dhimbja e shpinës është një gjendje e bez
disshme dhe e dhimbshme, nëpërmjet së cilës
PËRFITIMET E TRUPIT
është e pamundur të lëvizni ose të qëndroni.
NGA RREZET E DIELLIT
Duke fjetur shumë mund t’ju bëjë më të prirë për
ta qetësuar dhimbjen, andaj sigurohuni që jeni
Për kockat
duke marrë pushimin e duhur brenda natës. Ju
Të gjithë e dimë se sa e rëndësishme është vi gjithashtu mund të provoni të bëni pak stërvitje
tamina D. Është e qartë se për të përfituar më me intensitet të ulët për shpinën tuaj, në vend që
mirë nga rrezet e diellit, lëkura duhet të jetë të shtriheni në shtrat gjatë gjithë ditës.
e ekspozuar në diell. Ndër efektet më të rë
ndësishme që ofron helioterapia në lëkurë sigu
risht që ajo e transformimit të vitaminës D, në
formë aktive (D3) është kryesorja. Përveç luftimit
të osteoporozës, një nga çrregullimet kryesore
që lidhen me menopauzën femërore, aktivizimi
i vitaminës D në komponentin e tij aktiv është
thelbësor për trajtimin e rakitave të shkaktuara
nga mungesa e kësaj vitamine. Kur është koha e
mirë dhe me diell (temperatura jo shumë të larta)
është mirë të dilni dhe të ecni për disa minuta,
apo të bëni ndonjë aktivitet tjetër në rrezet e
diellit, pasi kjo do t’ua mundësonte që ta fitoni
vitaminën D.
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Obeziteti
Qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë shpesh
mund të dëmtojë metabolizmin tuaj dhe ta bëjë
atë të ruajë energji në vend që ta shpenzojë atë.
Sipas një studimi të kohëve të fundit, njerëzit që
flenë 10 ose më shumë orë brenda natës, kanë
më shumë gjasa që të trashen gjatë 6 vjetëve të
ardhshme.

Sëmundjet e zemrës
Fjetja shumë shpesh mund ta dëmtojë zemrën
tuaj. Një studim i kryer shqyrtoi zakonet e gjumit
te më shumë se 72000 gra që flinin më shumë
se 11 orë brenda natës. Rezultatet treguan se ato
janë më në rrezik për zhvillimin e sëmundjes së
arteries koronare sesa gratë që flinin 8 orë brenda
natës.

Depresioni
15% e të gjithë pacientëve që vuajnë nga
depresioni flenë gjatë gjithë kohës dhe nuk
duan t’i braktisin shtretërit e tyre në asnjë
moment. Depresioni shprehet me mbingopje ose
pagjumësi, e cila mund të ketë efekt negativ në
shëndetin tuaj mendor.

KËSHILLA PËR MPOSHTJEN
E MBINGARKESËS
Orari i fjetjes

Marrja e një orari të rreptë të gjumit do t’ju
ndihmojë të shkoni në shtrat dhe të zgjoheni
Dhimbje koke
në kohë. Sigurohuni që të shkëpusni të gjitha
Mbingarkesa gjithashtu mund të shkaktojë pajisjet elektronike një orë përpara se të shkoni
dhimbje koke. Kjo do të dëmtojë neuro
trans në shtrat dhe të merrni mësime yoga, në mënyrë
metuesit tuaj, si serotonin dhe me siguri do të që të mund të relaksoheni dhe të flini mirë.
shkaktojë dhimbje koke gjatë ditës.

Diabeti

Ushtrime

Ushtrimi i rregullt pas daljes nga shtrati do të
Kalimi i ditëve në gjumë mund të dëmtojë af pastrojë mendjen tuaj dhe do të rrisë nivelin tuaj
tësinë e trupit tuaj për të procesuar glukozën, gjë të energjisë.
që do të çojë në diabetin e tipit 2 me kalimin e
kohës. Një studim tregoi se njerëzit që flenë më
Dushi
pak se koha e rekomanduar kanë më shumë gjasa
të zhvillojnë intolerancën e glukozës dhe diabetin
Sa herë që të ndiheni i përgjumur, një dush i
për dallim me ata që flenë normalisht.
ftohtë do t’ju qetësojë menjëherë.

Uji
Pini një gotë me ujë të vakët pasi të ngriheni
në mëngjes për ta mbajtur trupin tuaj të hidratuar.

Qëndro i motivuar
Gjeni një aktivitet që ju pëlqen për të qëndruar i
motivuar dhe ta thyeni rutinën tuaj të përditshme.
Hatixhe Lipovica
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SHËNDETI MENDOR

Sh

ëndeti mendor i re
fe
ro
het mirëqenies së
përgjithshme psikologjike. Ai përfshinë
mënyrën se si ndihemi, cilësinë e marrëdhënieve
tona dhe aftësinë tonë për të menaxhuar ndjenjat.
Shëndeti mendor nuk është vetëm mungesa e
problemeve. Të qenët mendërisht mirë është shumë
më tepër se të qenët i lirë nga depresioni, ankthi apo
problemet e tjera psikologjike. Ju keni shëndet të
mirë mendor dhe emocional kur keni karakteristika
pozitive.
Njerëzit të cilët janë mendërisht mirë dhe emo
cionalisht të shëndetshëm kanë këto karakteristika
pozitive:
• Ndjenjën e kënaqësisë;
• Një oreks për të jetuar, për të qeshur e për t’u
argëtuar;
• Aftësi për kontrollimin e stresit dhe tejkalimin e
fatkeqësive;
• Fleksibilitet për të mësuar gjëra të reja dhe për t’u
përshtatur;
• Aftësi për të nderuar dhe për të ruajtur një
marrëdhënie të kënaqshme;
• Vetëbesim dhe respekt të lartë.
Pra, duhen një mori karakteristikash pozitive për
të dëshmuar që një person posedon shëndet të mirë
mendor dhe gjendje të mirë emocionale.
Është me rëndësi të dimë se, çrregullimet me
ndore prekin qindra miliona njerëz në çdo pjesë të
botës dhe ndikojnë në jetën e të afërmve. Një në
nëntë veta preken nga ndonjë çrregullim mendor në
një moment të jetës. Depresioni është kontribuuesi
kryesor i paaftësisë në mbarë botën. Skizofrenia
dhe çrregullimi bipolar janë ndër çrregullimet më
të rënda që shkaktojnë paaftësi. “Ndonëse prekin
një numër marramendës njerë
zish, çrregullimet
mendore mbahen fshehur, lihen pas dore ose para
gjykohen.” (OBSH)

Sipas OBSH-së, shumë njerëz me sëmundje me
ndore ngurrojnë të kërkojnë trajtim mjekësor për
shkak të stigmës ose damkës si të sëmurë mendor.
Disa çrregullimet mendore janë: çrregullimi
bi
po
lar, çrregullimi i panikut, çrregullimi i per
sonalitetit të shumëfishtë, skizofrenia, fobitë e
ndryshme, si dhe shumë çrregullime të tjera të cilat
e shkatërrojnë gjendjen shpirtërore të njeriut.
Si t’i përballosh çrregullimet mendore?
• Ndiq trajtimin që të kanë rekomanduar specialis
tët e kualifikuar të shëndetit mendor;
• Mbaj një program ditor të ekuilibruar dhe të
qëndrueshëm;
• Merru me aktivitete fizike;
• Fli mjaftueshëm;
• Lërë kohë çdo ditë që të çlodhesh;
• Ha shëndetshëm;
• Ndalo pijet alkoolike dhe ilaçet që nuk përfshihen
në recetën tënde;
• Mos u veço, kalo kohë me njerëz që i beson dhe
ta duan të mirën;
• Kushtoji vëmendje nevojës për të mësuar për
Zotin.
Theksojmë se, nuk ka sëmundje që nuk ka ilaç,
vetëm se duhet ta kërkojmë atë. Pasi që kështu
na mësonte i dërguari ynë, Muhamedi a.s., i cili
thoshte: “Nuk ka sëmundje për të cilën Zoti nuk ka
lëshuar ilaç, vetëm se duhet ta kërkoni atë.”

Edhe prej sëmundjes ka dobi
Jo të gjithë që sëmuren janë duke përjetuar dëni
min e mëkateve të tyre, siç pretendojnë disa. Për
kundrazi, ata që sëmuren sprovohen nga Krijuesi
dhe kjo është shenjë e dashurisë nga Zoti ndaj disa
njerëzve, por në të njëjtën kohë është edhe mësim
(këshillë).
Ata që nuk kanë lindur të sëmurë, por që sëmu
ren më pas, ia dinë vlerën më mirë shëndetit. Të
sëmurët mental nuk i merr në llogari Zoti, andaj
nuk na takon ne që t’i gjykojmë dhe t’i paragjy
kojmë ata. Në çfarëdo rrethane ne duhet të jemi
tolerant ndaj tyre, t’i ndihmojmë ata nëse kemi
mundësi. Edhe ne jemi njerëz sikurse ata, një ditë
prej ditësh edhe ne mund të sprovohemi sikurse
ata dhe të mos jemi të vetëdijshëm për realitetin
që na rrethon. Andaj duhet të kemi kujdes në këtë
aspekt. T’i duam ata, t’iu dhurojmë shpresë atyre
dhe t’u themi fjalë të mira, sepse çdo i sëmurë para
terapive të ndryshme ka nevojë për fjalë të mira,
shpresëdhënëse, motivuese, shpirtërore etj.

Sabit Salihu
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LUTJE

“O Zoti im! Çfarëdo dhuntie që të më dhurosh,
unë jam nevojtar!”
“O Zoti ynë! Na ndihmo të të falënderojmë e të
të adhurojmë ashtu siç e meriton Ti!”
“O Zoti ynë! Na bëj nga banorët e xhenetit dhe
na ruaj nga zjarri i xhehenemit!”
“O Zot! Na forco në fe, na udhëzo dhe bëj
të mundur që nëpërmjet nesh të udhëzohen të
tjerët!”
“O Zoti ynë! Ne kërkojmë prej Teje udhëzim,
devotshmëri, nder dhe pasuri!”
“O Zot! Na jep jetë në bindje ndaj Teje,
përmirëso punët tona dhe na fal ne!”
“O Zot! O drejtuesi dhe udhëzuesi i zemrave,
bëji zemrat tona të bindura ndaj Teje. O ndryshuesi
i zemrave, forcoi zemrat tona në fenë tënde!”
“O Zot! Na bëj të gëzojmë dëgjimin, shikimin
dhe forcën tonë derisa të jemi gjallë dhe bëje këtë
të trashëgueshme prej nesh edhe te pasardhësit
tanë!”
“O Zot! Asgjë nuk mund të jetë e lehtë, përveç
asaj që Ti e bën të lehtë! Nëse do Ti, e lehtëson
pikëllimin!”
“O Zot! Mos na dëno për atë që thonë për ne,
na i fal ato gjynahe që ata nuk i dinë dhe na bëj
më të mirë se sa ata mendojnë!”
“O Zoti ynë! Na bëj dobi me dijen që kemi
dhe na e mundëso mësimin e asaj dije që na bën
dobi!”
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Hadithe

“Vërtet në një shtëpi që në të lexohet Kurani,
shkëlqen te banorët e qiellit ashtu sikurse shkël
qejnë yjet për banorët e tokës.”
“Shembulli i atij që në gjoksin e tij nuk ka asgjë
nga Kurani është sikurse shembulli i një shtëpie
të vjetër e të braktisur.”
“Nëse nuk ke turp, bëj ç’të duash.”
“Kushdo që dëshiron zgjerimin e rrëskut të tij
apo që pjesa më e mirë e jetës së tij të zgjatet, le
t’i mbajë lidhjet farefisnore.”
“Kush beson Allahun dhe Ditën e Fundit,
nuk duhet ta dëmtojë fqinjin e tij. Kush beson
Allahun dhe Ditën e Fundit, le të flasë mirë ose
le të heshtë.”
“Njeri i fuqishëm nuk është ai që i hedh njerëzit
poshtë në mundje. Njeri i fuqishëm është ai që e
kontrollon veten e tij, kur ai është i zemëruar.”
“Asnjëri prej jush nuk do të besojë, derisa ta
dojë për vëllain e tij atë që e do për vete.”
“Njeriu e ndjek fenë e shokut të tij të ngushtë,
kështu që secili prej jush duhet të jetë shumë i
kujdesshëm se kë e merr për shok të ngushtë.”
“Lehtësoni e mos vështirësoni, gëzoni e mos
bëni që të largohen (nga Islami).”
“Kur i krijoi Allahu krijesat e tij, Ai shkroi në
Librin e Tij të vendosur tek Ai mbi Arsh, duke
ia bërë detyrim vetes: “Vërtet që mëshira ime e
mund zemërimin tim!”
“Ekziston një derë në xhenet që quhet Rejjan,
nga e cila do të hynë vetëm agjëruesit dhe askush
tjetër. Do të thirren: “Ku janë agjëruesit?” Ata do
të ngrihen dhe askush tjetër nuk do të hyjë nga ajo
derë përveç tyre. Kur ata të kenë hyrë të gjithë,
ajo do të mbyllet dhe askush nuk do të hyjë më
andej.”
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AJETE KURANORE
“O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandër
gjegjshëm u sjellë ndonjë lajm, ju shqyrtojeni
mirë (nëse është i vërtetë), ashtu që të mos i bëni
dëm ndokujt pa e ditur të vërtetën, e pastaj të
pendoheni për atë që e keni bërë.” (Huxhura, 6)
“Zoti juaj ka thënë: “Më lutni Mua, se do t’ju
përgjigjem!” (Gafir, 60)
“Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi.”
(Sharh, 5)
“O ju që keni besuar! Binduni Allahut dhe të
Dërguarit të Tij dhe mos i çoni dëm veprat tuaja”
(Muhamed, 33)
“O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le
ta shikojë se çka ka përgatitur për të nesërmen.
Kini frikë Allahu, sepse Ai e di çdo gjë që ju e
bëni.” (Hashr, 18)
“O besimtarë, përse e thoni atë që nuk e bëni?
Tek Allahu është shumë e urryer ta thoni atë që
nuk e bëni.” (Saff, 2-3)
“Nuk keni për të arritur përkushtimin e vërtetë,
derisa të ndani (lëmoshë) nga ajo (pasuri) që e
doni. Çfarëdo që të ndani, Allahu e di mirë atë.”
(Ali Imran, 92)
“Qoftë i Lartësuar Ai, në dorën e të Cilit është
pushteti suprem dhe që është i Fuqishëm të bëjë
çdo gjë.” (Mulk, 1)
“Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë,
nuk duam shpërblim e as falënderim.” (Insan, 9)

THËNIE E KËSHILLA
Njëri nga të devotshmit e urtë ka thënë: “A
nuk është i sëmurë ai që kur i ndërpritet ushqimi,
pija dhe ilaçi do të vdes?” “Po”, i thanë. Ai shtoi:
“Kështu është edhe zemra, nëse i ndërpritet dija
dhe urtësia tre ditë, do të vdes.”
“Biri im, një gjë ta kesh parasysh, gjithmonë i
drejti zhytet, mirëpo nuk mbytet.”
“Afër drurit të thatë, digjet edhe i njomi, afër
njeriut të keq, prishet edhe i miri.”
“Ndoshta prindërit nuk arritën të të japin gjithçka
që doje, por sigurisht se të dhanë gjithçka që
kishin.”
“Heshtja është mënyra më e mirë për t’i treguar
dikujt se ka gabuar me ty.”

“Gruan që të solli në jetë nuk ke drejtë të mos
e respektosh. Ajo nuk të braktisi ty në fëmijëri,
andaj mos e braktis as ti në pleqëri.”
“Kur në zemrën e besimtarit lind dielli i sunetit, i
largon prej saj mjegullat e bidatit.”
“Viktimat e gjuhës janë më të shumta se ato të
shpatës.” - Sami Frashëri
“Shpirtmadhësi është të falësh gabimet e vëlle
zërve myslimanë.” - Fudejl ibën Ijad
“Mendimi i keq ndaj të tjerëve të çon në spiunim
të ndaluar ndaj tyre. Mbulimi i të metave është
shenjë dhe tregues i njerëzve besimtarë.” - Ibën
Kudame
“Atë ditë njeriu do të ikë nga vëllai” (Abese, 34).
Është thënë: “Përveç bartësit të Kuranit i cili
shkon te prindërit që t’ua vë kurorën e nderit.”
Kurani na mëson:
Si të ecim: “Mos ec nëpër tokë me mendjemadhësi”
(Isra, 37)
Si të flasim: “Dhe fol me zë të ulët” (Llukman,
19)
Si të shikojmë: “Dhe kurrsesi mos i zgjatë sytë”
(Ta Ha, 131)
Si të dëgjojmë: “Mos spiunoni” (Huxhurat, 12)
Si të hamë dhe si të vishemi: “Mos e teproni”
(Araf, 31)
Si t’u flasim njerëzve: “Dhe thoni njerëzve fjalë
të mira” (Bekare, 83)
Si t’i bëjmë tubimet tona: “Dhe mos e përgojoni
njëri-tjetrin” (Huxhurat, 12)
Katër gjëra mund të përjashtojnë
rehatinë shpirtërore:
Të jetuarit në të kaluarën;
Shqetësimi për të ardhmen;
Krahasimi i vetës me të tjerët;
Negativiteti dhe pesimizmi.
Nxënia e diturisë
Ma trego, do të harrojë!
Ma mëso, do ta mbajë në mend!
Më angazho me të, do ta përvetësojë! - Benjamin
Franklin
“Stresi, ankthi, mërzitja, shfaqen atëherë kur
jetojmë për t’iu pëlqyer të tjerëve.” – Paulo
Coelho
“Mos pyet se ç’do të bëj atdheu për ty, pyet
me gëzim se ç’mund të bësh ti për të.” – John
Kenedy
Mentare Bunjaku
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FJALË TË URTA
• Kali i huaj të lë në baltë;
• Çdo hap drejt kulturës, është hap drejt lirisë;
• I dehuri gjithnjë betohet se nuk është i pirë;
• Fjala është si bleta, që ka edhe mjaltin edhe thumbin;
• Qengji i butë i thithë dy nana;
• Ai që di të bëj lajka, di edhe të shpifë;
• Mos u mundo të nxjerrësh dhjamë nga pleshti;
• Çka ka shtëpia tregon fëmija, çka ka shpirti tregon
rakia;
• Nuk ngopet ariu me miza;
• Kur s’ke kokë, ke këmbë;
• Kush lyp shumë, e humb edhe atë që ka;
• Mate shtatë herë, e pri një herë;
• Ai që është shok me të gjithë, nuk është shok me
asnjë;
• Mendja e madhe, e keqja e vetes;
• Më thuaj se çfarë shokë ke, të të them se cili je;
• Ai që pranon këshilla, është më i madh se ai që jep,
sepse, sa lehtë që është të japësh këshilla, aq rëndë
është t’i pranosh;
• Fjalën, sa e ke në gojë, e ke robin tënd, kur të del nga
goja, bëhesh rob i saj;
• Heshtja është e hidhur, por frytin e ka të ëmbël;
• Një njeri që ka shumë fjalë, edhe një i shurdhër e
mund atë;
• Nuk është turp kur nuk di, por është turp kur nuk
dëshiron ta mësosh;
• Nuk duhet t’i frikësohesh krismës, por plumbit;
• Dielli është jorgani i të varfrit;
• I pasur bëhesh me dituri, jo me flori;
• I madh bëhesh me mendje, jo me moshë;
• Jeta është një libër, kopertinat e së cilës janë lindja
dhe vdekja;
• Ari në zjarr provohet, miku në rrezik dallohet;
• Kanun me babën nuk ka;
• Ai që di më së shumti, flet më së paku;
• Gurë-gurë bëhet kalaja;
• Dita e mirë shihet në mëngjes;
• Liria as nuk falet, as nuk blihet, por fitohet;
• Njeriu vlen sa di, e di sa mban mend;
• Mendja e shëndoshë në trup të shëndoshë;
• Peshku në deti, tigani në zjarr;
• Nga ferra del trëndafili, ashtu si dhe nga trëndafili
del ferra;
• Mik është ai njeri që ka armiq të njëjtë si ju;
• Mos ua thuaj miqve të tu, atë që armiqtë e tu nuk
duhet ta dinë;
• Dëgjo shtatë a tetë herë dhe përsëri bëj si di vetë;
• Dardha bie nën dardhë.
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KURIOZITETE
• Femra që ka lindur më së shumti fëmijë është një
ukrainase. Ajo ka lindur 69 fëmijë, nga të cilët
vetëm dy i kishin vdekur gjatë lindjes.
• Fëmija më i rëndë në botë është lindur në vitin 1954
nga italiania Carmelina Fdele. Djali i saj peshonte
10.2 kg.
• Betoveni para se të kompozonte fuste kokën në
ujë. Ajnshtajni deri në moshën 9 vjeçare nuk fliste
normalisht.
• I vetmi majmun që është dënuar nga një gjykatë e
vërtetë është shimpanzeja Coco në Florida, në vitin
1984. Ky majmun jetonte me një artist të pa punë,
i cili jepte spektakle të vogla. Shuma që kishin vje
dhur arrinte vlerat 200 000 USD. Ai u dënua me
burgim të përjetshëm.
• Libri që mban rekordin më të madh të shitjes është ai
i Hillary Clintonit, me titullin “Histori e përjetuar”.
Në ditën e parë të hedhjes në treg, në qershor të vitit
2003, janë shitur 200 000 ekzemplarë të tij.
• Mbiemri më i shpeshtë në botë, në rangun internaci
onal është mbiemri Chang. Rreth 75 milionë njerëz
në Kinë e kanë këtë mbiemër. Vendin e dytë e ka
mbiemri Smith në Angli. Rreth 800 000 veta e kanë
këtë mbiemër.
• Kazinoja më e madhe në botë gjendet në MGM - HO
TEL, në metropolin e Las Vegasit. Në një sipërfaqe
afërsisht 16 000 m, gjenden pothuajse 3500 automate
të lojërave të ndryshme dhe 165 tavolina loje.
• Biblioteka më e madhe në botë gjendet në Uashin
gton. Kjo bibliotekë u ndërtua më 24 prill 1800. Në
të gjenden 107 milionë shkrime të të gjitha arteve.
• I vetmi elefant në botë që flet është pjesëtar i një
cirku rus. Ky elefant mund të thotë deri në 20 fjali.
Elefanti ka jetuar që në vogëli mes njerëzve dhe ka
arritur të artikulojë tinguj njerëzish.
• Burri më i shkurtër në botë është Gul Mohamed nga
India. Pas matjeve të bëra me 19 qershor 1990 në
spitalin “Rahm Manohar” të Nju Delhit, u arrite se
ai është vetëm 57 cm dhe mban deri më sot rekordin.
• Gruaja më e vogël në botë deri më sot është konsi
deruar Pauline Musters, e lindur më 26 nëntor 1876
në Holandë. Pas lindjes së saj, ajo ishte vetëm 30
cm. Në moshën 9 vjeçare ajo ishte 55 cm, ndërsa në
moshën 19 vjeçare ajo arriti vetëm në 61 cm.
• Shteti që konsumon më së shumti bukë është Turqia.
Llogaritjet tregojnë se mesatarja e çdo personi në
përdorimin e bukës arrin në 199.6 kg.
• Pijanecët më të shumtë në botë janë në Irlandë. Çdo
personi i takon të pijë mesatarisht 12.3 litër pije
alkoolike, verë, birrë etj.
• Duhanxhinjtë më të shumtë në botë ndodhen në
Kinë. Sipas llogaritjeve të fundit, në Kinë janë shi
tur 1.69 bilionë cigare (më shumë se në çdo vend
tjetër). Në gjithë botën janë shitur 5.5 bilionë cigare.
• Operacioni më i gjatë në botë ka zgjatur 96 orë. Ka
nisur më 4 dhe ka përfunduar më datën 8 shkurt të
vitit 1951, në një spital të Çikagos. Pacientja Ge
trude Lewandowski mbas operimit kishte reduktuar
peshën e saj, nga 280 kg në 140 kg.
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RUBRKIKA E ARTË
• Rekordin për gjatësi për gratë e mban Zeng Jinlian
nga Kina. Ajo tashmë ka vdekur, por rekordi nuk
është thyer akoma. Ajo ishte 2 metër e 48 cm.
• Rekordin për gratë me peshën më të rëndë e mban
amerikania Rosalie Bradford. Në janarin e vitit
1987 ajo arriti në kulmin e peshës së saj, me 544 kg.
• Doktori më i ri në botë është Balamurali Ambati,
i lindur në Amerikë më 29 qershor 1977. Ai u dip
lomua në Maunt Sinai School of Medicine në Nju
Jork, më 19 maj 1995, në moshën 17 vjeçare.
• Binjakët më të rëndë në botë janë vëllezërit Billy
Leoni (lindur më 1946 dhe ka vdekur më 1979) dhe
Benny Leoni (lindur më 1946 dhe ka vdekur më
2001). Ata në moshën 6 vjeçare peshonin 337 kg
dhe 328 kg.
• Mamaja më e vjetër në botë, e cila lindi më 18
qershor 1994 një djalë, ishte Rossana Corte, që në
atë kohë ishte 63 vjeçare.
• Sipas studimeve më të fundit, një mashkull harxhon
mesatarisht 3350 orë gjatë gjithë jetës së tij duke u
ruajtur e duke u qethur.
• Kur thyhet një xham, disa copëza shpërndahen me
shpejtësi 3000 milje në orë. Ndërkohë që shpejtësia
e të tjerave është shumë herë më e vogël.
• Ajsbergu më i madh i matur deri më sot ka qenë me
gjatësi 200 milje dhe gjerësi 60 milje. Ai ka pasur
një sipërfaqe më të madhe se Belgjika.
• Dallga më e madhe e regjistruar deri më sot ka qenë
në vitin 1971 në ishullin Ishigaki, në Japoni, me
lartësi 85 m.
• Në një natë të kthjellët, sipas astrologëve amerikanë,
çdo njeri mund të shohë jo më pak se rreth 2000 yje
me sy të lirë.
• Vetëm mushkonjat femra pickojnë, ndërkohë që
mushkonjat meshkuj duan të sorollaten në zona të
ndotura, si këneta etj.
• Në 1 kg limon, ka më tepër sheqer se në 1 kg lule
shtrydhe. Sipas dietologëve, është më mirë që limo
ni të konsumohet i shtrydhur në ujë.
• Shteti me më tepër rrugë të asfaltuara në të gjithë
botën mendohet të jetë Franca. Madje kjo është
shënuar edhe në rekordet Guines.
• Një shqiponjë mund ta shohë prenë e saj në 3000
metra largësi, ndërkohë që kuajt mund të qëndrojnë
deri në 1 muaj në këmbë.
• Është vërtetuar se asnjë person nuk mund të teshtijë
pa i mbyllur sytë. Shkencëtarët kanë bërë edhe
eksperimente për këtë dhe kanë arritur në përfundim
se një gjë e tillë, pra të teshtinë njeriu me sy hapur
është e pamundur.
• Nga barku i një vajze 20 vjeçare, nga Devoni jugor
në Angli, u nxor “topi” me qimet e flokëve që ajo
i kishte gëlltitur. Ai ishte i rëndë 2.5kg. operimi u
realizua në mars 1985.
• Kompjuterët modern janë ndërtuar duke u bazuar
në sistemin nervor, por edhe kompjuteri më modern
nuk i afrohet as nivelit të një zvarritësi.
• Një njeri i rritur merr frymë afërsisht 25 000 herë
në ditë. Kurse rreth 27% e ushqimit në vendet e
zhvilluara përfundon në koshat e plehrave.
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• Është vërtetuar se mundësia për të rënë rrufeja është
1 në 600 000. Kur ndodh të gjithë njerëzit nuk duhet
të kenë gjëra të hekurta në duar.
• Mjalti mund të qëndrojë pa u prishur 3000 vjet dhe
për këtë arsye dylli i mjaltit përdoret për procesin e
mumiezimit.
• Video-lojërat i bëjnë fëmijët e trashë dhe agresivë,
ndërkohë që përdorimi i tepërt i kompjuterit pa orar
u dëmton atyre qetësinë nervore.
• Rekordin e martesave e ka thyer një 85 vjeçar, i cili
është martuar plot 130 herë. Ngjarja e pazakontë ka
ndodhur në Kenia, ku Ancentus Akuku ka deklaruar
se i është dashur shumë mund dhe diktaturë për të
pas familje të lumtur.
• Një amerikan kaloi një javë në burg për arsye se tre
fëmijët e tij të vegjël ishin djegur nga dielli gjatë
pushimeve në plazh.
• Ndërtimi i shtëpisë së bardhë në Amerikë filloi në
vitin 1792. Në vitin 1800 presidenti dhe zonja John
Adams ishin familja e parë që jetuan aty.
• Është zbuluar se lotët kanë efekt që të zhdukin
bakteret dhe të mbrojnë sytë nga infeksionet.
• Në gjuhën e njeriut gjendet 100 lloje damarësh për
të shijuar. Në sy gjenden 130 milionë qeliza shikimi.
• Krokodili është e vetmja kafshë që vazhdon e zgjatet
deri në ditën e fundit të ekzistencës, centimetrat e
saj ndryshojnë nga muaji në muaj.
• Titaniku është anija që konsiderohet si anija e parë
gjigante në botë. Kapaciteti i saj ka qenë 46 000 ton,
me gjatësi 268 m dhe lartësi 53 m. Në të mund të
udhëtonin 1343 udhëtarë.
• Kënga më e gjatë në botën e muzikës mbahet himni
sovjetik, i përbërë nga 65 strofa. Në maj të vitit
1987, një moderator kanadez mendoi ta shtonte
himnin, i cili brenda pak javësh arriti rekordin 689
strofa.
• Nga një operacion në tëmth që iu bë një pacienti në
Londër, kirurgët hoqën afro 230 530 gurë të vegjël
nga tëmthi i tij me madhësi 1.5 deri 15 milimetra.
• Truri më i vjetër në botë është gjetur nga arkeologët
në Torfmoor në Florida. Është gjetur truri i një 45
vjeçareje, e cila kishte jetuar afërsisht 8000 vjet më
parë.
• Poezia më e gjatë në botë u përfundua pas 30 vjetësh
punë nga shkrimtari Jose Rumanzo nga Ekuadori.
“Perusia” përbëhej nga 7 volume, me 5000 faqe,
dhe 230 000 rreshta.
• Syri i një struci është më i madh se truri i tij, ndërko
hë që në trurin e maceve ka më shumë se 32 muskuj.
• Është vërtetuar se një ari i rritur mund të vrapojë po
aq shpejt sa një kalë. Kurse breshka mund të ecë me
10 km në orë.
•
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