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Kosova një vit pas pavarësisë
Kosova kaloi ditët e vështira, mbylli kapitullin e të
hidhurave dhe vazhdoi rrugën në një kahje të duhur.
Tani u bë një vit e disa muaj, që ajo arriti në cakun e
synuar shekuj me radhë, deri te Pavrësia. Fatmirësisht shtetin e pavarur të Kosovës e përkrahën
shumë shtete e në mesin e tyre edhe Arabia Saudite,
ndërsa ne shpresojmë se njohja e shtetit më të ri në
Evropë nuk do të përfundojë vetëm me kaq, por do të
vazhdoj me njohje të tjera . Pasiqë arritëm më të
shtrenjtën, neve na mbetet të vazhdojmë me hapa të
shpejtë dhe t’i përvishemi punës që të ecim përpara
dhe t’i arrijmë vendet e përparuara. Përveç problemeve të ndryshme që duhet të zgjidhen, një rëndësi e
veçntë duhet t’u kushtohet të rinjëve në Kosovë, sepse
ata përballen me vështirsi të shumta disa prej tyre
kanë ndërprerë shkollimin për shkak të kushteve ekonomike, ndërsa disa të tjerë përfunduan shkollimin
por përveç mungesave të ndryshme, përballen edhe
me papunësi e cila rrezikon potencialin e tyre për të
dhënë kontribut në shoqëri. Si rezultat i papunsisë të
të rinjëve, sot në Kosovë shohim vendet publike
(kafenetë) të stërmbushura nga të rinjtë tanë,ndërsa
disa nga ata në rrugë që nuk duhet trasuar.Andaj duhet të bëhet zgjidhje për ata, duke kujtuar se përbëjnë
mbi 50% të shoqërisë në Kosovë, niveli lokal të duhet
mendoj për të rinjtë në mënyrë që të bëhet arsimimi i
tyre, të dëgjohet zëri i tyre, të krijohen vende të punës
duke mos harruar asnjëherë se ata janë e ardhmja
dhe burimi i shoqërisë.
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Kur’an

“Ne me madhështinë Tonë e shpallëm Kur’anin dhe Ne gjithsesi jemi
mbrojtës të tijë.” (El-Hixhr :9)
Fakete Rrahimi

Shikuar ne ecurinë e traditës se librave religjioz, modelin me të cilin
startojnë ato, pothuajse të gjitha e
kanë te përbashkët, model te cilin
Ahmed Deedad e ka emërtuar me
shprehjen “na ishte një herë…”

Kura’ni është fjalë e All-llahut
xh.sh. i cili iu shpall Muhammedit
a.s. gradualisht nëpërmjet engjullit
Xhibril, me leximin e të cilit bëjmë
ibadet.
Për ta bërë më të qartë madhështinë
Eshtë libër i paemitueshëm si për me të cilën fillon Kur’ani, fillimisht
nga aspekti përmbajtësor, ashtu po i sjellim disa shembuj se si filloedhe nga ana stilistike dhe gju- jnë librat tjerë religjioz.

“Mbas vdekjës së Moisiut, sherbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Jezusit…”(Bibla, Jozueu 1:1)
“Mbas vdekjës së Jozueut ndodhi
(ashtu që) bijtë e Izraelit konsultuan
Zotin…”(Bibla, Gjyqtaret 1:1)
“Në kohën ku qeverisnin gjyqtarët,
vendin e pllakosi zia..”(Bibla, Ruthi
1:1)

“Tani në vitin e parë te Kirit,
“Në fillim Zoti e krijojë qiellin dhe
mbretit te Persisë…”(Bibla, Ezdra
Shpesh ndodh që Kur’ani të kritiko- token…”(Bibla, Zanafilla 1:1)
1:1)
het nga armiqtë e tij për gjoja “Në fillim ishte Fjala dhe Fjala
Pra për njerëz kjo mënyrë filluese
pakuptueshmëri dhe paqartësi që ishte pranë Perëndisë dhe Fjala
është më së e kuptueshme, pasiqë na
posedon ai.Ndërsa për ne musli- ishte Perëndi…” (Bibla, Gjoni 1:1)
ngjason në një tregim, apo ndodhi
manët është fare lehtë ta kuptojmë
“Libri i gjenealogjisë së Jezu Krish- historike,e që normalisht kjo është
se përse ata e konsiderojnë Kur’anin
tit, birit të Davudit, birit të Abraha- mënyra në të cilën mendojnë, flasin
si të tillë.
dhe shkruajnë njerëzit.
mit…”(Bibla, Mateu 1:1)
hësore.
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Por ja që me Kur’anin nuk është
kështu, pasiqë ai nuk na ka ardhur
i menduar e i shkruar në mënyrën
njerëzore, por ka ardhur në një stil
shumë më të lartë dhe më të përsosur, ka ardhur në stilin e përkryer
Hyjnor, i cili starton në këte
mënyrë:
“Lexo me emrin e Zotit tënd i Cili
krijoi (çdo gjë)”
“Krijoi njeriun prej një gjaku të
ngjizur (në mitrën e nënës).”
“Lexo! Se Zoti yt është më bujari!”
“Ai që mësoi (njeriun) të shkruaj
me pendë.”
“Ia mësoi njeriut atë që nuk e
dinte.” (Kur’an, sure Alak :1-5)
E shohim qartë se që në ajetet e
para vie në dukje natyra jo e zakonshme e Kur’anit të madhërueshem dhe që nuk është e llojit të librave tjerë religjioz.Kjo për faktin
se Kur’ani nuk filloi me ndonjë
tregim të ndonjë ngjarje,apo ndodhie historike,por filloi me një
urdhër me të cilin iu drejtua MuZGJIMI ISLAM Nr. 7 / 2009

hamedit a.s. dhe përmes tij, iu dre- Kur’ani është unik jo vetëm sa i
jtua tërë njerezisë.
perket kuptimit, mendimit dhe mesazhit të tij, por edhe në lidhje me
Për më tepër ky urdhër nuk ka të
formën, intonacionin dhe diksionin
bëjë me ndonjë lloj të adhurimit si
e tij.Fjalët kur’anore mohojnë
namazi apo agjërimi, por është
ngjashmërinë e Shpalljes me poezurdhër që solli një revolucion iluinë e cila është prodhim i akminist në një shpellë të Arabisë
tivitetit të frymës njerëzore. Kondhe përmes një njeriu që nuk dinte
firmimi se Kur’ani nuk është fjalë
shkrim-lexim.Ky revolucion erdhi
e ndonjë poeti ,apo magjistari ,
në një kohë kur bota ishte përmbyndihmon që të folurit e Kur’anit te
sur ne injorancë dhe degradim te
kuptohet si diskurs i Shpalljes që
vlerave hyjnore dhe njerëzore dhe
kapërcen poezinë ,sepse të folurit e
kështu shoqëria arabe nga një shoZotit është i pakrahsueshëm.
qëri analfabete dhe ç’njerëzore, u
cilësua si një shoqëri që kultivoi Ndërsa për ata që nuk e besojnë si
vlera dhe humanizëm.Këto vlera shpallje qiellore dhe që mendojnë
më pastaj depërtuan përtej botës se ky libër është i shkruar nga dora
islame dhe sollën civilizim edhe në njerëzore, All-llahu xh.sh. hapur i
Evropën mesjetare,e cila ishte e sfidon ata:
errësuar nga padituria.
“Dhe nëse dyshoni në atë qka i
Urdhëri “Ikre” pati ndikim të kemi shpallur robit tone, bëjeni ju
jashtzakonshëm tek muslimanët një kaptinë të ngjashme si ai
dhe praktikuesit e këtij urdhëri (Kur’ani), madje thirrni edhe dëriprodhuan filozofinë antike, log- shmitarët tuaj, perveç All-llahut
jiken, matematiken, astronominë, n ë s e
f l i s n i
t ë
medicinen, si dhe shkencat e veta vërtetën.” (Bekare :23).
fetare: tefsirin, hadithin,fikhun,
usuli fikhun, kelamin, filozofinë
islame,etj.
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Shkëndije Gashi
Shkrimi është një ndër fushat e
veçanta me specifika dalluese në
gjuhët e botës. Për dallim nga
shumë gjuhë të tjera,shkrimi i
Mus’hafëve,përmban elemente
me disa fshehtësi të cilat japin
përmbajtje funksionale.Pra kemi
të bëjmë me disa fshehtësi në të
cilat është ndërtuar shkrimi i
Mas’hafëve të Othmanit r.a.
Shkrimi i Kur’anit kaloi nëpër
disa faza:
Në periudhën e zbritjes ishte nën
mbikqyrjen dhe kontrollin e Pejgamberit a.s.,këtë e vërteton rasti i shkruesit të zellshëm, Muaviut që Muhamedi a.s. i kishte
thënë: ”Ndaje sinin, mos e shtrembëro mimin, shënoje mirë fjalën Allah,jep shenjë zgjatjeje në
“Rrahman”,drejtshënoje fjalën
“Rrahim”.

”Kjo përmbledhje mbeti në këtë
formë derisa lindën probleme në
drejtëleximin e Kur’anit. Këtyre
problemeve u dha fund Othmani
r.a. Ai formoi një komision në
krye me Zejd ibën Thabitin i cili
ishte i përpiktë në çdo aspekt.
Thabiti vuri kushte të rrepta për
pranimin e ajeteve kur’anore,në
bazë të cilave u bë shkrimi i
Kur’anit. Pas shkrimit të tij, Othmani r.a urdhëroi që të gjithë
Mus’hafët e tjerë të digjeshin në
mënyrë që të mos shkaktoheshin
përçarje në mes muslimanëve.
Edhepse Kur’ani kaloi nëpër këto
faza,ai përapëseprapë mbeti i
paceueshëm(teëkifi)këtë e argumentojnë shembujt e shumtë që
janë në të,e që ndryshojnë nga
variantet e shkrimit të gjuhës
arabe dhe nga këto paraqitet një
formë e re e të përfituarit të kuptimit.

a) shtimi i elifit dhe i ja-së,
Elifi i tepërt edhe pse nuk lexohet, në çdo shpehje që është i
shënuar bartë kuptim të vaçant, e
një ndër shembujt e shumtë është
edhe ky :

³ Dhe mos thuaj kursesi për
ndonjë çështje unë do ta bëjë këtë
nesër…vetëm (nëse shton)në
dashtë Allahu.” (El-kehf,23)
Elifi i tepërt në fjalën (Lishej’in çështje) ka për qëllim çështjen e
paqenë,ajo që ekziston në mendimin tonë dhe është paraparë të
bëhet,e në mendje ka filluar të
llogaritet se ekziston me të vërtetë. Ky elif i tepërt ka për qëllim
mu atë mendim që është në mendjen tone,por jo edhe në realitet.
Në rast sikurse mendimi ynë që
ekziston në mendjen tonë por
nuk është realitet edhe elifi në
këtë fjalë është i shënuar por nuk
lexohet.

Kuptimet mund t’i nxjerrim nga
Prej shembujve me shtimin e
Ndërsa I.Maliku i cili ishte njoh- disa variante:
shkronjës ja-un është edhe ajeti :
ës i dalluar i traditës dhe kulturës
së asaj kohe, thotë: ”Kur’ani
³ Secili prej jush është i
është shënuar nga goja e Pejgçmendur” (Kalem,6)
amberit a.s. (ashtu siç e ka thëJa-un i tepërt tek fjala
në), pastaj shkrimi ishte i shpërn“biejjikum” tregon se çmenduria
darë tek katërdhjetë shkrues në
nuk u takon të dy palëve,por ajo
materiale të ndryshme(lëkura,
u takon pabesimtarëve e jo Mudrunjë, eshtra, etj.) e që u mblodh
hamedit a.s.
në kohën e Ebu Bekrit dhe u ruajt
tek gruaja e Muhamedit a.s. dhe
bija e Omerit r.a., Hafseja r.a.
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b) mungesa e elifit,vavit dhe jasë,

timin e asaj që thonë krishterët,
ata Zotin e ndanë në tre (Ati, biri,
shpirti i shejtë), ndërsa fjala
“thelathetin” ka për qëllim demantimin e fjalëve të tyre, se
Zoti është Një e kursesi tre.

Ndërsa shkrimi i ta-së së rrumbullakët në disa raste simbolizon
pashquarsi si p.sh:

Një ndër karakteristikat e
shkrimit të Kur’anit, është edhe
“Nëse një grua ka frikë” (Enmungesa e elifit,vavit dhe ja-së e
Nisa,128)
që në shembujt në vijim do ta
Në ajetin e lartpërmendur është
sqarojnë këtë:
d) mënyra e shkrimit të bashktipërmendur fjala “grua” por nuk
ngëllores
(ta-un)
Tek fjala (“Bismil-lah” - me emdihet se për cilën grua flitet.
rin e Allahut) nuk shkruhet elifi Karakteristikë mahnitëse në
Variantet e përmendura janë një
për të tërhequr vëmendjen e em- shkrimin e Kur’anit është edhe
pjesë e diskriptimit në Kur’an,
rit “Allah” që me të nuk emërto- shkrimi i ta-së së shtrirë dhe të
por ekzistojnë edhe shumë të
het askush përveç Zotit të vërte- rrumbullakët
tjera që argumentojnë se Ai është
të.
Fjala (“rahmetun” - mëshirë) libër i Zotit të Madhërueshëm.
Mungesa e vavit te fjala “jed’u” shkruhet me ta-un të rrumbul- Andaj Kur’ani është një burim i
në ajetin e mëposhtëm tregon se lakët, por në ajetin në vijim është pashterrëm për studiuesit që sado
njeriu kur është në situate të rë- shënuar ta-un e shtirë, që tregon pijnë prej tij nuk do të ngopen
ndë shpejton në lutje:
përforcim se mëshira do t’përf- asnjëherë por gjithëmonë do të
³ Ditën kur thirrësi (Israfili) kum- shijë bamirësit, dhe me të vërtet kërkojnë nga mrekullitë që gjinden në të.
ton një send të tmerrshëm.” (El- ajo është afër bëmirësve:
kamer, 2)

“S’ka dyshim se mëshira e AllaMosparaqitja e ja-së “terxhumu- hut është pranë atyre të
ni” në ajetin në vijim është bërë mirëve” (Araf,56)
për të dhënë shenjë se s’është
fjala për gjuajtje të vërtetë por
kacafytje me fjalë:
“Unë i jam mbështetur Zotit tim
dhe Zotit tuaj nga (kërcënimi) që
të më gurëzoni.” (Ed-duhan, 20)
c)ndarja e elifit dhe lidhja e
fjalive,
Mrekulli tjetër e mistereve të
shkrimit është edhe ndarja e elifit dhe lidhja e tyre,shembull për
këtë kemi ajetin:
“Gjithashtu bënë kufër ata që
thanë: Allahu është i treti i
treve” (El-Maide,73)
Elifi që e ndanë fjalën
(“thalithun” - tre) shprehë kup-
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Etikë

Violeta Dervishaj
Sinqeriteti është zemra e çdo adhurimi dhe çeles thirrës i të gjithë
Pejgamberëve .
Pastaj ai është kusht i pranimit të
veprave . Njëra nga veprat e zemrës e cila trazon sinqeritetin dhe
adhurimin e besimtarit e shëndrron
në pluhur është rijaja ose syefaqësia . Shumë muslimanë ia arrijnë
ta mposhtin shejtanin, falen, agjërojne, japin zekat, sadakë etj.
Por shejtani u afrohet atëhërë kur
nuk shpresojne fare dhe kështu
mbjellin në zemrat e tyre syefaqësi
e cila bëhet shkak qe t’ua shkatërroje tërë mundin e tyre gjatë adhurimeve. All-llahu i Lartësuar
thotë: “ E duke qenë se ata nuk
ishin të urdhëruar me tjetër , pos
që ta adhuronin All-llahun me një
adhurim të sinqert ndaj Tij , që të
largohen prej çdo besimi të kot, të
falin namazin , të japin zekatin , se
ajo është falje e drejtë ...”(Bejjine 5)
Pra, sipas këtijë ajeti All-llahu
xh.sh së pari urdhëron për sinqeritet e pastaj për kryerje të
këtyre ibadeteve të cilat janë cekur
në ajete dhe të tjerave .
Imam Ahmedi thotë në një transmetim nga Abdullah Ibën Amri se
P. a.s ka thënë :
“Kush iu fletë njerëzve për veprat
e tije ( d.m.th lavderohet ) Allllahu do t’u zvogëlojë dhe do ta
bëjë që ta urrejnë në sytë e
njerëzve” . Se sa është e rrezikshme dhe e dëmshme shtirja në
vepra fletë edhe ajo që P. a.s ka
8

thënë se ajo për të cilën frikësohet
më së shumti për Umetin e vet
është RIJAJA. P.a.s ka thënë: “Ajo
për të cilën frikësohem më së shumti për ju është shirku i vogël”. E
pyetën : “ O i Dërguari i All-llahut
çka është shirku i vogël? Ka thënë : “Rijaja - hipokrizia”. Të
gjithëve na është i njohur hadithi
për tre personat me te cilët Allllahu do ta ndezë zjarrin e xhehenemit , për Shehidin , Dijetarin
dhe Sadakadhënësin . Muxhahidi i
cili ka luftuar që njerëzit të thonë
sa është trim , Dijetarin i cili ka
mësuar që njerëzit të thonë i ditur
dhe që lexon shumë Kur’an dhe
Sadakadhënësin i cili e ka shpërndarë pasurinë në mënyrë që
njerëzit t’i thonë se ai është dordhënës .
Pastaj All-llahu do të urdhërojë që
të hidhen në xhehenem me kokë te
poshtë.
Njeriu fillon të bëjë diçka vetëm
për hir të All-llahut si falja e namazit, harxhimi në bamirësi ose
dhikri me zë të lexueshëm. Atëherë ai e kupton se njerëzit e shohin atë. Kjo e bënë atë të veprojë
më tepër . Ai falet pak më gjatë ,
harxhon pak më shumë dhe përmend All-llahun me elokuencë më
të madhe. Kur njeriu ta gjejë veten
në këtë gjendje ai duhet të luftojë
kundër dëshirës për hipokrizi .
Nëse qëllimi për të punuar me hipokrizi zë vend në zemrën e tij dhe
ai vazhdon të shtojë përpjekjet për
t’u lënë përshtypje njerëzve
atëherë punët e tij do të kenë
shumë pasoja negative për të . Fu-

dajl bin Ijadi ka folur fjalë të ashpra për ata që i braktisin punët e
mira për shkak të njerëzve . Ai tha:
“Braktisja e veprave për hir të tyre
është politeizëm .Sinqeriteti gjendet aty ku All-llahu iu mbron nga
të dyja”.
Shumica e dijetarëve thonë që nëse
një vepër e bënë që të shohin të
tjerët dhe lavdërojnë nga kjo vepër
nuk të pranohet asgjë dhe jo vetëm
kaq por ka bërë një nga gjynahet e
mëdha për të cilin meriton ndëshkimin e All-llahut .
Nëse një vepër që e vepron për
hirë të All-llahut dhe papritur
ndjen që dikush po të vështron dhe
ti në atë moment fillon të falesh
më mirë për t’i treguar që falesh
me përkushtim, ky lloj do të shpërblehet vetëm për atë që e kishte
për hirë të Zotit . Ne mund të
shërohemi dhe ta ruajm zemrën
nga Rijaja dhe ta arrijmë sinçeritetin vetëm me anën e këtyre
gjërave :
-Duaja ( lutja ) – dhe të strehuarit
te All-llahu i Lartësuar i cili është i
vetmi i cili ka mundësi të na
mbrojë nga çfarëdo cytjeje d.m.th.
lutja drejtuar Atij që zemrat tona të
na i mbrojë nga kjo sëmundje e
cila i shkatërron veprat ;
-Lufta – njeriu duhet të luftoj dhe
vazhdimisht të rishqyrtoj nijetin e
tij , që nëse vëren hipokrizi menjëherë të mënjanoj atë . Andaj ,
është e nevojshme lufta me
shpirtin (nefsin , egon) e tij i cili
është i prirur kah epshet ;
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Etikë
Andaj kur njeriu të mendoj dhe
krahasoj pasojat e hipokrizisë
dhe arritjes së famës në dynja me
humbjen e shpërblimit për vepra
të mira në botën tjetër , atëherë
është me lehtë ti kundërvihesh
kësaje sëmundje sikurse ai i cili e
di që mjalta është e ëmbël por
nuk e provon ngase është i vetë- Shoqërimi me njerëz të mirë e
dijshëm që në të është helmi.
të devotshëm ngase kjo do të
ndikoj te personi që ta dojë sin- - Që njeriu gjatë kryerjes së adhqeritetin dhe të përpiqet që të urimit p.sh.: namazit e shmang të
kryej vepra me sinqeritet dhe të shtirurit .
fitoj cilësi të atyre të cilët janë të Mirëpo si ta bëjë atë kur shejtani
sinqertë . Pastaj do ta mësoj për nuk e lë askë e të mos i pëshpërit
përpjekjet durimin dhe luftën e “zbukurojë , të tjerët të shikojnë ,
tyre kundër Rijasë .
ata do të shohin se je i devot-Dija – që besimtari dhe besimtarja të dijnë se sa është rreziku i
Rijasë, cilat janë pasojat e saj ,
si i afrohet shejtani njeriut , vlera
e sinqeritetit etj . Në mënyrë që
të pajisemi me dije përmes së
cilës njeriu i dallon kurthat e shejtanit ;

- Leximi – i jetëshkrimeve të
paraardhësve dhe dijetarëve tanë
të devotshëm ngase nuk ka asgjë
më të dobishme pos leximit të
Kur’anit dhe hadithit , pastaj të
ndihmës e udhëzimit të Allllahut sesa leximi i jetëshkrimeve
të tyre , fjalëve dhe luftës së
tyre .
- Dijetarët – te shërimi i rijasë
përmendi prerjen e sajë në rrënjë,
ndërsa rrënjët e hipokritëve dhe
iniacitorët e sajë janë tri gjëra: a )
afrimi i kënaqësisë në lavdërim ,
b) Përpjekja e largimit të dhembjes të të urrejturit te njerëzit,
c) Përpjekja për përmbushjen e
interesave personale te njerëzit
tjerë .
Këtë sëmundje njeriu do ta
shërojë me njohjen e dëmit të
sajë dhe të vërejturit që ajo e
pengon pastërtin e zemrës, pamundëson arritjen e suksesit,
lumturisë dhe pozitës së lartë te
All-llahu në botën tjetër .
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kohë që të kesh frikë rreth sinqeritetit të punëve tuaja dhe të
mundohesh ta përsosësh atë , dije
se je i sinqert . Nëse kalon muaji
pa u munduar rreth sinqeritetit ,
dije se kan filluar shenjat e hipokrizisë.Nga treguesit e sinqeritetit është që mos të presësh
nga njerëzit të të lavdërojnë për
atë që vepron pasi ti po e bënë
vetëm për hirë të Zotit .
Gjithashtu të mos ndikohesh kur
të tallen me ty për shkak të fesë .
Nëse një motër e heqë shamin
për shkak se të tjerët tallen me të,
dije se nuk ka qenë e sinqert kur
e ka vendosur atë . Nëse një i ri e
lë namazin për shkak se shokët e
tij talleshin me të dije se nuk e
kishte me sinqeritet . Kur e
lavdëronin një person të mirë ai
u pergjigjej :

shëm”, e ti vetes duhet thënë: “e
çka kam nga ajo që ata e dijnë
apo nuk e dijnë për adhurimin
tim , është me rëndësi që për adhurimin tim di vetëm All-llahu i
Lartësuar , e çfarë dobie kam “Thoni ç’të doni pasi nuk do të
nëse për të dijnë edhe njerëzit më bëjnë dobi fjalët tuaja nëse
tjerë” .
do të më hedhin në xhehenem” .
Aliu r.a. ka thënë: “Atë që shtiret Nga treguesit e sinqeritetit është
do ta njohësh me katër shenja : që të mos e pakësosh adhurimin
“Është dembel kur është vetëm, nëse një gjë të tillë e bëjnë edhe
është i vyeshëm kur është në të tjerët .
prani të njerëzve, i shton veprat Për tu mbrojtur nga hipokrizia
kur të lavdërohet, e kur e kritiko- Pejgamberi s.a.v.s na këshillon
jnë i zvogëlon ato.”
çdo ditë në mëngjesë dhe çdo
Abdullah ibën Omerin para se të
vdiste e panë duke qarë . Kur e
pyeten se përse qante pasi deri
atëhere kish vepruar punë të
mira, tha : “Qaj pasi All-llahu në
Kur’an thotë: “…All-llahu pranon vetëm prej të sinqertëve”.
Kurse vet Omeri gjithmonë thoshte: “Ah moj nënë më mirë të
mos më kishe lindur”. Për sa

natë të themi : “O Zot kërkoj të
më mbrosh që të mos bëj shirk
për diqka që e di, e më fal nëse
bëj shirk në diqka që nuk e
di”.Allahu na mboftë ky ves i
ligë.
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Etikë

Labinota Ahmeti
Morali i mirë është të tregosh
zemërgjerësi,të frenosh të këqijat
dhe lëndimet.
Të cilësuarit me morale të mira
janë të lavdëruar në mesin e njerëzve,jo vetëm në mesin e muslimanëve por edhe në mesin e jo
besimtarëve.Kjo për shkak se
morali i mirë që u dhurohet
njerëzve, është një mirësi ndaj
tyre. Transmeton Tirmidhiu me
nr.2005 me zinxhir të saktë,se
Abdullah bin Mubareku e ka
përkufizuar moralin e mirë duke
thënë: ''Ai që ka buzëqeshje në
fytyrë,të dhuron të mira dhe të
frenon nga të këqijat.'' Natyra
njerëzore është e prirur që ta doj
atë që i bën mirë madje mund të
arrijë t'i bindet atij për shkak të
moraleve të mira që posedon.Një
poet ka thënë:Bëju mirë njerëzve
që zemrat t'ua robërosh, shpeshherë të robëruar nga mirësitë do
t'i shikosh.Dy persona nuk mund
të kundërshtohen për gjurmët që
lë morali në robërimin e zemrave
të njerëzve,sepse dihet se egërsia
i largon ata.
All-llahë i Madhëruar ka thënë:Ti
ishe i butë ndaj tyre sepse Allllahu të dhuroi mëshirë,e sikur të
ishe i vrazhdë e zemërfortë,ata
do të largoheshin prej
teje,prandaj,ti fali dhe kërko
ndjesë për ta.
Gjithashtu,është i njohur fakti se
morali i mirë luan rol të rëndë-
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sishem në bashkimin e fjalës dhe
forcimin e radhëve.Argument për
këtë është hadithi të cilin e transmeton Numan bin Beshiri,se Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allllahut qofshin mbi te)ka
thënë:''Shembulli i besimtarëve
në marëdhëniet dhe mëshirën
mes njëri-tjetrit,është si shembull
i një trupi të vetëm:nëse ankohet
një pjesë e tij,të gjithë trupin do
ta kaploje sëmundja dhe pagjumësia.''Prej shembujve më
konkret që mund të përmendim,
është hadithi të cilin e transmeton
Muslimi(All-llahu e mëshirfotë)
nga Muauije bin Hakim,i cili ka
thënë: ''Në momentin kur po falesha me Pejgambein teshtiu njëri
nga sahabët,dhe unë i thashë:Allllahu të mëshiroftë!Atëherë
njerëzit filluan të më shikonin,
dhe u thashë:mos u pastë
nëna,çfarë keni?Pse po më

shikoni? Sahabët filluan të godisnin në gjunjët e tyre,duke më
bërë me shenjë që të
pushoja.Muauija shton:kur i
pashë të ma bënin me shenjë që
të pushoja,pushova. Kur mbaroi
namazin Pejgamberi a.s (e unë
nuk kam parë mësues më të mirë
as para dhe as pas tij),betohem në
All-llahun xh.sh se nuk më
goditi,nuk më shau dhe nuk më
foli me fjalë të rënda,por më
tha:''Në këtë namaz nuk është
mirë të fliten fjalë të njerëzve(të
jetës së përditshme).Vërtet,ky
namaz është për lavdërime ndaj
All-llahut xh.sh,madhërime ndaj
Tij dhe për lexim Kur'ani. Ajeti
më përmbledhës për bashkëjetesën mes njerëzve,ishte fjala
e All-llahut të Madhëruar që
thotë: ''Trego mëshirë,urdhëro
vepra të mira dhe shmangu nga të
paditurit!''
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Dituri

Arlinda Zenuni Kelmendi

O Ebu Abduullah ti e ke arritur qartë se ata bënin jetë të thjeshtë
këtë gradë ,je imam i musli- dhe ishin të butë dhe kërkonin
dije deri në vdekje.

Sa i përket diturisë këmi shumë manëve?Ai u përgjigj:
ajete Kuranore dhe hadithe që
flasin për këtë çështje.Ajeti i parë
që ka zbritur është:
“Lexo me emrin e Zotit tënd i cili
krijoj çdo gjë”
Urdhëri i parë që ka zbritur është
“Lexo”.Mirëpo vlen të theksohet
se në vazhdim të këtij ajeti ceket

Në këtë gjendje do të mbetem Dija është det pa brigje dhe pa
fund.

deri në varr.
Dijetari siç dihet ka rëndësi të

E

kanë

pyetur

Ibën

Mubarekun:

madhe tek Allahu xh.sh edhe tek “Se nëse Allahu do të tregonte se
njerëzit.Pejgamberi a.s ka thënë:
“Për të diturin lutet çdo gjë
madje edhe peshku në det”

do të vdesësh në këtë mbrëmje
çfarë do të bëje?Ai tha do te
kërkoja dituri.”

Me përulësi dhe durim fitohet
një çështje shumë me rëndësi se Ai i cili e mësynë rrugën për
dituria.
fjala “Lexo”është dhënë bashkë kërkimin e diturisë është në
me emrin e Allahut xh.sh në for- kënaqësinë e Allahut xh.sh dhe Pejgamberi a.s ka thënë:”Kush
men “Lexo me emrin ë Zotit njëkohësisht çdo gjë rreth tij mëson një dituri e cila duhet të
tënd”.
Prandaj çdo punë ta fillojmë me
emrin e Allahut xh.sh që nga kjo
punë të kemi dobi.
Ndërsa betimin e parë që Allahu

bëjnë lutje për të.Ndërsa melaqet mësohet për hirë të Allahut ,por e
e rrethojnë të kënaqur me veprën mëson për të përfituar diçka nga
të mirët e kësaj bote ,nuk do të

e tij të mirë.
Po të studiojmë jetën e dijetarëve
të mëdhenjë të islamit

shijojë erën e xhenetit.”

shohim

xh.sh e ka bërë në Kuran është në
lapsin dhe në rreshtat e tij.
“Nun, betohem në pendën dhe në
atë çka shkruajnë!”
Dituria e kundërta e saj është
padituria (injoranca).Këto janë
gjëra jo të barabarta siç nuk është
e barabartë drita me errësiren.
Salihu i biri i Imam Ahmedit rahimullah tregon: ”Një ditë një
njeri e pa babain tim me një
shishe ngjyre në njëren dorë dhe
penen në dorën tjetër e i tha:
ZGJIMI ISLAM Nr. 7 / 2009
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Dituri
i diturisë dhe kërkuesi i dunjasë dhe

Në këtë hadith hasim në dy lloje 4.Memorizimi

Metoda më e mirë për kërkuesin e që të dy këto nuk janë të bara-

njetesh:

1.Njeti për të përfituar kënaqësinë diturisë

është

ruajtja

e

di- bartë.Kërkuesi i diturisë vazhdi-

e Allahut xh.sh shpërblimi i të cilit turisë,memorizimi i asaj që e mishtë fiton kënaqësinë e Krijuemëson.Nëse është i dobët në memo- sit,ndërsa kërkuesi i dynjasë zhytet

është xheneti.

rizim diturinë e tijë le ta ruajë me vazhdimishtë në llumin e dunjasë.
2.Njeti për të përfituar diç nga të përdorimin e shkrimit.

Dija është rrugë e gradave të larta në

mirët e kësaj bote.

xhenet,ajo është shoqëruese në ud-

Sa i përket llojit të parë njetit kupto- -Përsëritja

hëtim,të kënaq kur je i mërzitur,

het se kush bën një vepër për hirë të Diturinë mund ta simbolizojmë më bashkëbisedues në vetmi, ndihmues
Allahut atëherë vepra e tillë është e devenë,ndërsa përsëritjen e saj me në vështirësi ,armë e fortë ndaj arpranuar tek Allahu xh.sh dhe se për litarin.prandaj pronari i saj duhet ta mikut.
të besimtari do të shpërblehet. lidhë diturinë e tij me litarë të fortë.

Ibën Abasi ka thënë:Dija është pas-

Sa i përket llojit të dytë të njetit kup-

uri e pejgamberëve ndërsa pasuria

tohet se kush bën një vepër jo për -Praktikimi

është trashigimi e faraonëve,dija të

hirë të Allahut xh.sh atëherë vepra e Ai që vepron sipas asaj që mëson ruan ty ndërsa ti e ruan pasurinë.
tillë është e pa pranuar tek Allahu shkakton që ajo dije të mbesë dhe të Allahu dijen ja jep atij që don,
ngulitet fuqishëm në mendjen e tij.

xh.sh.

ndërsa pasurinë ja jep atij që e don

Dijetari që diturinë e tij ta ruajë e

dhe atij që nuk e don,por më shumë

mos ti kalojë në harresë duhet të -Përhapja

i jep atij që nuk e don.

Nuk ka dyshim që ajo që ndikon në Allahu xh.sh në Kuranin famëlartë

marrë disa masa.

përforcimin e diturisë është përhapja thotë:
e asaj që e di dhe debati.

-Frika ndaj Allahut xh.sh
E para është që dijetari duhet

Dhe thuaj: "Zoti im, më shto dituri!"
Allahu është Ai që nuk e kthen

të

marrë masa në ruajtjen e diturisë që Disa thënje të dijetarëve.

lypësin duarbosh. Le të derdhim

e ka dhe vazhdimishtë ta ketë frikë Ebu Derda ka thënë:Vaj për atë që lotin e pastër nga frika dhe deAllahun xh.sh.

nuk mëson dhe vaj shtatë herë për votshmëria ndaj Tij e të qëndrojmë
atë që mëson dhe nuk e përdorë atë. të përulur përballë fuqisë së Tij,ta

-Mësimi

Abdullah Ibën Mesudi r.a ka shpëtojmë kohën nga kaosi, jetën

Mësimi është çështja e parë që e bën thënë:Dy janë të pangopur kërkuesi nga pakuptimësia,gjuhën nga vullkërkuesi i diturisë për ruajtjen e di-

gariteti,shpirtin nga mendimi i keq e

turisë.Nëse kërkuesi i diturisë e

kush e provon këtë ia del. Nëse

ndërpret mësimin dhe leximin

dëshiron të jesh i lumtur në këtë

atëherë dituria e tij dobësohet dhe

botë kërkoje diturinë dhe mundohu

harrohet.

të mbledhësh dituri mbi gjërat që ke
dobi.

3.Kuptimi
Nuk ka dobi nga mësimi i cili nuk
është

kuptuar siç duhet,mësimi i

tillë harrohet shpejt dhe është
vështirë të ruhet.
12

ZGJIMI ISLAM Nr. 7 / 2009

Gruaja në Islam
TË ARRITURAT E MUSLIMANEVE NË FUSHËN E DIJES
Qëndresa Hoti
Dyert e diturisë janë të hapura për
myslimanen dhe ajo mund të hyjë
në cilëndo që e zgjedh, nëse kjo
nuk bie në kundërshtim me
natyrën femërore, por i ndihmon ta
zhvillojë mendjen dhe ta zgjerojë
maturinë dhe zhvillimin emocional.Ne shohim se historia është
plot shembuj të dalluar të personaliteteve të grave të shquara ,të
cilat kërkuan dije dhe u bënë
shumë të afta.
E para në mesin e tyre ishte nëna e
besimtarëve Aishja r.a., e cila ishte
burimi primar i hadithit dhe diturisë për Sunetin dhe ishte juristja
(fakihe) e parë në Islam, në kohën
kur ende nuk i kishte mbushur të
nëntëmbëdhjetat. Imam Zuhri r.a.
ka thënë:
“Nëse do të merrej dituria e Aishes dhe do të krahasohej me diturinë e të gjitha grave tjera të Pejgamberit a.s. dhe me diturinë e
grave tjera, dituria e Aishes r.a. do
të ishte më e madhe.”
Sahabët më të mëdhenj i referoheshin asaj për ta dëgjuar fjalën e
fundit për çështjet themelore të
Islamit dhe për sqarimet e vërteta
të domethënieve të Kur`anit! Dituria dhe të kuptuarit e saj nuk
kufizohetj vetëm për çështjet e
fesë; ajo dallohej po ashtu në
poezi,letërsi, histori dhe mjekësi
dhe fusha tjera të dijes që ekzistonin atëherë. Djali i juristit
(fakihut) të myslimanëve Urva in
Zubejr r.a., i citon fjalët e babait të
tij ,i cili kishte thënë:
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“S`kam parë njeri më të ditur në Njëra prej këtyre grave, e cila arfikh, mjekësi ose poezi sesa Aishja riti shkallë të lartë të diturisë ishte
bija e Se`id ibn el- Musejjeb, dir.a...”
Aishja r.a. kishte mendje kuresh- jetari i kohës së tij, i cili refuzoi që
tare dhe gjithmonë i interesonte ta martonte bijën me kalifinAbdulmësimi. Sa herë që dëgjonte për Malik in Mervanin dhe insistoi që
diçka që nuk e dinte ajo pyeste ajo të martohej me njërin prej
derisa ta kuptonte. Afërsia e saj nxënësve të tij të devotshëm, Abme të Dërguarin a.s. nënkuptonte dullah ibn Veda`ah. Abdullahu
hyri te gruaja e tij,e cila ishte
se ajo ishte enë plotë dituri.
shumë e bukur dhe shumë e ditur
Përveç diturisë së saj të madhe,
për Kur`anin dhe Sunetin dhe për
Aishja r.a. ishte gjithashtu elotë drejtat dhe obligimet e martesës.
kuente në të folurit e saj. Kur fliste
Në mëngjes Abdullahu u ngrit dhe
ajo e tërhiqte vëmendjen e audipo përgatitej për të dalë. Gruaja e
encës së saj dhe i prekte ato
pyeti:”Ku po shkon?” Ai tha: ”Në
thellësisht. Kjo e bëri El-Ahnaf in
hallkën e babait tënd Se`id ibn
Kajs të thotë: “I kam dëgjuar fjaliMusejjebit , me qëllim që të
met e Ebu Bekrit, Omerit, Othmësonte.” Ajo tha: ”Ulu. Unë do
manit , dhe kalifeve që erdhën pas
të mësoj atë që e di Se`idi.” Për
tyre , mirëpo kurrë nuk kam dëgnjë muaj ,Abdullahu nuk morri
juar ndonjë ligjëratë më elokuente
pjesë në hallkën e Se`idit, pasi didhe më të bukur sesa ajo e Aituria që kjo vajzë e re kishte
shes“.
mësuar prej babait të saj ishte e
Musa in Talha ka thënë:”Kurrë
mjaftueshme.
nuk kam parë ndonjë person më
elokuent dhe më të qartë në fjalim
sesa Aishja r.a..”
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Një dijetare tjetër e shquar ishte
Fatimja, bija e autorit të librit
“Tuhfa el-Fukaha”, Ala ed-Din
es-Samarkandi. Ajo ishte juriste
dhe dijetare; ajo e kishte mësuar
fikun nga babai i saj dhe e kishte
memorizuar librin e tij el-Tuhfa.
Babai i saj e martoi me nxënësin
e tij Ala ed-Din el-Kasani , i cili
ishte shumë i dalluar në fushat e
usulit(çështjet kryesore të jurisprudencës islame). Ai shkroi një
koment të Tuhfa el-Fukaha të
titulluar Bada`i es-Sana`i dhe ia
tregoi shejhut të tij , i cili ishte i
kënaqur me të dhe e pranoi si
mehr për vajzën e tij , ndonëse ai
i kishte refuzuar ofertat e
martesës për vajzën e tij nga disa
mbretër mysliman të Bizantit.
Fukahatë e kohës së tij kanë
thënë:”Ai e komentoi el-Tuhfa
dhe u martua me bijën e autorit.
Para martesës Fatimja jepte fetva
bashkë me babanë e saj dhe
fetëvatë shkruheshin me shkrimin
e saj dhe me atë të babait. Pasi
ajo u martua me autorin e elBada`it , fetvatë paraqiteshin me
shkrimin e saj,atë të babait të saj
dhe të bashkëshortit. Kur bashkëshorti i saj bënte gabime, ajo i
përmirësonte ato.

gratë ku ai i përmendi më tepër se
shtatëqind gra, të cilat raportonin
nga i Dërguari a.s. ose nga transmetuesit e besueshëm në mesin e
sahabëve; nga këto gra transmetuan hadithe shumë dijetarë dhe
Imam Hafish ibn Esakir , njëri
prej transmetuesve më të besueshëm të hadithit, i cili ishte aq i
besueshëm saqë njihej hafiz i
Umetit,i numëroi mbi tetëdhjetë
gra në mesin e dijetarëve dhe
mësuesve të tij. Nëse e kemi
mendjen se ky dijetar kurrë nuk u
largua nga pjesa lindore e botës
islame dhe kurrë nuk vizitoi Egjiptin, Afrikën Veriore ose Andaluzinë- të cilat ishin plotë me gra
të ditura- ne do të kuptojmë se
numri i grave që kurrë nuk i
kishte takuar ishte më i madh
sesa ato që i kishte takuar dhe
prej të cilave kishte marrë dije.

Pozita e këtyre grave bëhet më e
rëndësishme nga fakti se ato ishin
të sinqerta dhe të besueshme ,asnjë pikë dyshimi nuk
kishte për to një pozitë që shumë
burra nuk mund ta arrijnë. Kjo u
përmend nga Imam el-Hafidh
edh-Dhehebiu në Mizan el-I`tidal
ku ai deklaron sa ai ka gjetur
katër mijë burra, transmetimet e
të cilëve ishin të dyshimta, pastaj
e vazhdon komentin e tij:” Kurrë
nuk kam hasur ndonjë grua që
është akuzuar për mosbesueshmëri ose hadithi i të cilës
është refuzuar.”

Muslimanja e kohës sonë ,duke e
shikuar trashëgimin e mrekullueshme të grave në historinë islame,
mbushet me dëshirën për dituri ,pasi këto gra të shquara u
bën të famshme dhe të njohura
përgjatë historisë për shkak të
Njëra prej shprehjeve që përdoret virtytit të diturisë së tyre.
prej dijetarëve në librat e hadithit Mendjet e tyre mund të zhvilloështë:” E devotshmja, dijetarja hen dhe karakteret e tyre mund të
dhe e besueshmja në zinxhirin e shtohen në urtësi,maturi dhe
transmetimit, filania,bija e filanes mprehtësi, përmes përfitimit të
më tregoi....”.
diturisë së dobishme dhe të saktë.

Aishja r.a. dhe gratë tjera të Dërguarit a.s., bija e Se`id ibn elM use j j e b i t , F atim e esSamarkandi dhe dijetarët tjera të
famshme nuk ishin diçka unike
ose të rralla në mesin e myslimanëve. Kishte gra të dijshme të
panumërta, të cilat studionin çdo
degë të dijes dhe u bënë të dalluara në shumë fusha. Ibn Sa`d ia
kushtoi një kapitull të et-Tabekat,
transmetimeve të haditheve nga
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U bë i vështirë udhëtimi i tyre
për shkak tonin.

Dr. Abdurrahman Rafet el-Basha

Nëna e Pejgamberit a.s. nga gjiri
Kjo zonjë e qetë, e matur dhe e
respektuar nga çdo musliman, e
dashur për çdo besimtar.
Prej gjinjve të saj të pastër thithi
qumësht vogëlushi i lumtur Muhamedi, i biri i Abdullahut,
salavatet dhe selamet
qofshin
mbi të.
Në kraharorin e saj përplot
dashuri fjeti…
Në prehrin e saj përplot dashuri u
rrit…

Kur arritëm në Mekë dhe filluam
të kërkojmë foshnjë për t’i ushqyer me qumësht, më ndodhi një
gjë, të cilën kurrë nuk e kisha
marrë me mend. Nuk kishte
mbetur asnjë grua, të cilës nuk i
kishte paraqitur vogëlushi Muhamed, i biri i Abdullahut, por
Halime Sadije thotë:
ato kishin refuzuar atë sepse
Dolëm prej shtëpive tona unë,
ishte jetim, duke thënë:
burri im dhe një djalë yni i vogël
për ta kërkuar një fëmijë të vogël Çfarë dobie do të kemi prej
për t’i dhënë qumësht. Me ne nënës së fëmijës, i cili nuk ka
ishte një numër i grave të fisit baba?!
benu Sad, të cilat kishin dalë për Çka mund të bëjë për ne gjyshi i
të njëjtin qëllim.
tij?!

Prej oratorisë së saj dhe oratorisë
së popullit të saj “beni Sa’dit” Ishte ky një vit me thatësi të Ende pa kaluar dy ditë prej arritmadhe.
jes sonë në Mekë, nuk kishte
mësoi…
mbetur asnjë grua pa marrë nga
Ishin
tharë
të
lashtat…
Dhe prej të githë pejgamberëve
një fëmijë… Unë isha e vetmja
ishte më i qartë në fjalë.
Kishin ngordhur shtazët dhe ne
që nuk kisha gjetur asnjë fëmijë.
Dhe më oratori në shqiptimin e nuk na kishte mbetur asgjë.
Në momentin e fundit kur ne po
fjalëve.
Me vete i morëm dy kafshë të përgatiteshim për udhëtim, i
Ajo ishte zonja e famshme dobëta, të plakura e që nuk jep- thashë burrit tim:
Halime Sadije, nëna nga gjiri e nin asnjë pikë qumësht. Në Mua më vjen keq të kthehem në
Pejgamberit tonë, Muhamedit, njërën prej tyre hipëm unë dhe shtëpitë tona dhe të më shohin
salavatet dhe selamet e Allahut djali im i vogël.
populli im pa e marrë asnjë
qofshin mbi të.
Ndërsa burri im hipi në devenë fëmijë me vete, ndërsa nuk ka
Kjo zonjë e ushqeu vogëlushin e tjetër, që ishte edhe më e moçme mbetur asnjë grua, ndër shoqet të
bekuar, i cili e mbuloi tërë botën dhe më e dobët. Betohem në Al- mia pa e marrë nga një fëmijë.
lahun se nuk kishim mundësi të
me mirësi dhe mëshirë.
bëjmë asnjë sy gjumë për shkak Betohem në Allahun se do të
E mbushi botën me mirësi dhe të vajit të madh që bënte shkoj tek ai jetimi dhe do ta marr
udhëzim…
vogëlushi ynë nga uria e madhe, atë.
E stolisi atë me moral të lartë… sepse në gjinjtë e mi nuk kishte Burri im më tha:
Nuk e ke keq. Shko e merre,
Lidhur me këtë Halimja rrëfen asnjë pikë qumësht.
njërën prej tregimeve më të bu- Po ashtu edhe në gjinjtë e devesë ndoshta Allahu do të na sjellë
kura me oratorinë e saj të lartë sonë nuk kishte asgjë që do të ndonjë të mirë me të. Shkova te
nëna e tij dhe e mora.
dhe me metodën e saj tërheqëse. mund t’ia shuante urinë.
Prandaj, ta dëgjojmë atë. Informacionet e saj për Pejgamberin
fisnik janë prej të dhënave më të
bukura.
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Karvani e kishte ngadalësuar
ecjen për shkak të dobësisë së
mushkës sonë dhe për këtë
shokët tanë u hidhëruan në ne.
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Betohem në Allahun se ajo që
më shtyri ta merrja ishte se unë
nuk gjeta ndonjë fëmijë tjetër
përveç tij.

Për këtë filluan shoqet e mia të
më thonë mua: Medet për ty, e
bija e Ebi Dhuejbit, mos u ngut
aq shumë. A nuk është kjo
Kur u ktheva me të në devenë mushka e jote me të cilën dolët
time, e vura në prehër tim dhe i më parë?!
dhashë gjirin, prej të cilit piu U thosha atyre: Po ashtu është.
derisa u ngop edhe pse më parë Betohem në Allahun se ajo është
vetë.
ishte i zbraztë.

Pasi që ai i kishte mbushur dy
vjet te ne ishte bërë fëmijë i fuqishëm dhe i plotë.

zgjedhur një fëmijë të bekuar?!

Ejani te vëllai im kurejshit, të
cilin e morën dy njerëz me rroba
të bardha dhe e shtrinë e ia hapën
barkun.

Atëherë, së bashku me të,
shkuam te nëna e tij, por ne na
mbante dëshira që ai të qëndronte edhe më tutje në mesin
tonë. Pasi e që pamë se nga qëndrimi i tij ne patëm shumë begati
Ato ma kthenin: Betohemi në dhe të mira prej tij.
Vogëlushi piu derisa u ngop…
Allahun se asaj i ka ndodhur Dhe, kur e takova nënën e tij e
Pastaj, piu edhe vëllai i tij derisa
diçka.
sigurova për shëndetin e tij, i
u ngop edhe ai dhe fjetën.
Pastaj arritëm në shtëpitë tona në thashë:
U shtriva unë dhe burri im pranë vendin beni Sad. Nuk mbaj në Sikur ta kishe lënë birin tënd te
tyre që të flemë, sepse kishte mend se mund të ketë pasur ne derisa të bëhet edhe më i fortë
kaluar një kohë e gjatë që nuk ndonjë vend më të thatë në sipër- dhe më i plotë, sepse unë kam
kishim fjetur shumë pak, për faqen e tokës se ai vend.
frikë për të nga sëmundjet e
shkak të fëmijës tonë të vogël.
Mirëpo, delet tona nisen të shko- Mekës.
Pastaj ia hodha një shikim de- jnë për çdo mëngjes të kullosnin Kështu vazhdova ta bindja atë
vesë sonë të moçme dhe në të dhe të ktheheshin në derisa ajo u bind dhe e ktheu me
shterpe…
mbrëmje…
ne.
Për habi vërejta se fishekët e I mjelim ato derisa t’i mbushim U kthyem me të të gëzuar dhe të
gjinjve të saj ishin mbushur plot te gjitha enët, pastaj pimë nga lumtur.
me tambël.
qumështi i tyre derisa të ngopemi Nuk kaluan vetëm disa muaj prej
Burri im u çua i habitur e ai nuk i të gjithë. Ndërsa askush tjetër, kthimit të vogëlushit me ne dhe
besonte syve të tij e moli dhe përveç nesh, nuk merrte asnjë atij i ndodhi një ndodhi, e cila na
pikë qumësht prej deleve të tyre. frikësoi dhe na dëshpëroi.
piu.
Pastaj e mjeli edhe për mua dhe Për këtë filluan fqinjët t’iu thonë Një mëngjes doli së bashku me
pimë derisa u ngopëm dhe fjetëm barinjve të tyre:
vëllanë e tij me disa dele që i rumë mirë se asnjëherë më parë.
Medet për ju! Kullotni delet anin pas shtëpive tona. Nuk
Kur u zgjuam, më tha burri im: tuaja atje ku po i kullosin barin- shkoi pak kohë dhe erdhi vëllai i
tij duke vrapuar dhe tha:
A po e di, oj Halime, se ti e ke jtë e bijës së Ebi Dhuejbit.
Kështu ata filluan t’i kullosin
delet e tyre atje ku kullotnin deIa ktheva:
let tona, por ato ktheheshin të
Po. Ashtu është dhe unë shpresoj uritura dhe nuk jepnin asnjë pikë
prej tij shumë të mira.
qumësht.
Pastaj e lamë Mekën dhe unë i Kështu vazhduan t’i presim behipa mushkës sonë të vjetër.
gatitë dhe të mirat e Allahut
Vogëlushin e mora me vete dhe derisa kaluan dy vjet të rritjes me
vërejta se mushka jonë ecte aq qumësht të vogëlushit.

Shpejtuam unë dhe burri im në
drejtim të vogëlushit dhe e
gjetëm se si atij i ishte ndërruar
ngjyra e fytyrës dhe po dridhej.

Burri im e çoi në këmbë dhe unë
shpejt sa që u printe të gjitha Vogëlushi tash ishte rritur…
e mora në kraharorin tim.
shtazëve të popullit tim dhe nuk
Gjatë atyre dy vjetëve ishte I thashë: Çka ke, o biri im?!
ishte në gjendje ta nxinte atë
zhvilluar aq shpejt sa që nuk i
asnjëra prej tyre.
përngjante asnjëri prej shokëve
të tij.
16
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Ai më tha: Më erdhën dy njerëz
me rroba të bardha, më shtrinë
dhe ma hapën barkun. Kërkuan
diçka aty. Nuk di çka ishte ai.
Pastaj më lanë dhe shkuan.
U kthyem me vogëlushin të
shqetësuar e të frikësuar.
Posa arritëm në shtëpinë tonë
m’u drejtua burri im, e sytë e tij
lotonin e pastaj më tha:
Unë kam frikë se këtij vogëlushi
të bekuar i ka ndodhur ndonjë
send, të cilën ne nuk kemi fuqi ta
A mos ke pasur frikë për të nga
mënjanojmë.
shejtani, oj Halime?
T’ia dorëzojmë familjes së tij,
I thashë: Po.
sepse ata kanë mundësi më të
Ajo ma ktheu: Assesi. Betohem
mëdha se ne.
në Allahun se shejtani nuk ka
E morëm vogëlushin dhe shkuam
mundësi të depërtojë tek ai. I biri
me të derisa arritëm në Mekë.
im do të jetë njeri me famë. A ta
Hym në shtëpinë e nënës së tij
tregoj lajmin e tij?
dhe kur ajo na pa e shikoi me
I thashë: Po, si jo.
habi fytyrën e fëmijës të saj,
Ajo tha: Kam parë në ëndërr,
pastaj më tha:
atëherë kur isha shtatzënë me të,
Çka të bëri ta sjellësh Muhamese prej tij doli një dritë, e cila i
din, oj Halime? …
ndriçoi pallatet e Basras në tokën
Kur ti dëshiroje që ai të jetë me
e Shamit (Sirisë).
ty?! Kishe dëshirë të flakt që ai të
Pastaj, kur e kam lindur atë, ai u
qëndronte me ty!
ul i vuri duart në tokë e duke e
Iu përgjigja: Vërejta se ishte forngritur kokën kah qielli …
cuar mjaft.
Pastaj tha: Lëre këtu dhe shko në
Dhe se unë obligimin tim ndaj tij
rrugën tënde.
e kisha kryer. Kisha frikë se mos
Allahu të shpërbleftë nga ana
po i ndodhte ndonjë e keqe dhe
jonë dhe nga ana e tij me të mira.
për këtë dëshirova të ta sillja.
U nisëm unë dhe burri im të piAjo më tha: Ma thuaj të vërtetën,
këlluar për shkak të ndarjes sonë
sepse unë e di se ti nuk dëshiron
nga vogëlushi. Nuk ishte edhe
të heqësh dorë prej këtij
vogëlushi ynë më pak i pikëlluar
vogëlushi për atë që the.
dhe i dëshpëruar për shkak të
Ajo vazhdoi në insistimin e saj
ndarjes sonë.
dhe nuk më mbeti rrugë tjetër
Jetoi Halimja deri në një moshë
veçse ta njoftoja për atë se çka i
të shtyrë.
kishte ndodhur. Ajo u qetësua
pak, e pastaj tha:
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Ajo e pa vogëlushin jetim, i cili
ishte ushqyer me qumështin e saj
se ishte bërë zotëri i arabëve, udhëzues dhe pejgamber i mbarë
njerëzimit.
Halimja e vizitoi Muhamedin a.s.
pasi që i kishte besuar misionit të
tij dhe kishte besuar Librit, i cili i
kishte zbritur atij.
Posa e pa Halimen, Pejgamberi
a.s. gati sa nuk fluturoi nga gëzimi dhe filloi të thoshte: “Nëna
ime. Nëna ime…”
Pejgamberi a.s. pastaj hoqi xhyben e vet dhe ia shtroi atë Halimes. Ai e nderoi ardhjen e saj me
një respekt që nuk ishte parë deri
atëherë. Ndërsa sytë e sahabëve
herë e shikonin Pejgamberin a.s.
e herë e shikonin Halimen me një
respekt të veçantë.
Salavatet dhe selamet qofshin
mbi Muhamedin a.s. bamirës dhe
besnik i cilësuar me moralin më
të lartë.
Kënaqësia e Allahut qoftë mbi
zonjën Halime Sadije gjidhënëse
e Pejgamberit, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të.
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Abdu Tevab Jusuf
Vërtet ne i shqiptojmë dy dëshmitë me lehtësi,mirëpo në lindjen
e Islamit herojtë musliman janë
ballafaquar me vështirësi dhe
ashpërsi kur i kanë shqiptuar ato.
Gati Ebu Dherr Gaffariu që ta
paguaj me jetë përhapjen e
Islamit dhe shqiptimin e dy dëshmive tek shtëpia e shejtë,nga një
grup Kurejshitësh.
Ky është tregimi i plotë me
idhujtarët:
U shpërndanë lajmet në tërë
siujdhesën arabe se një njeri
kishte dalë në Mekke i cili
thoshte se është pëjgamber.
Këto lajme arritën edhe në Gaffar
vend në të cilin jetonte ebu
Dherri me vëllaun e tij Enisin.
Ebu Dherri i tha vëllaut të

tij:”Ç’ka mendon
udhëtim në Mekke?”

për

një Atëherë ebu Dherri e morri një
çantë prej lëkurës dhe u nis për
Vërtet më gëzon mua shkuarja në Mekke,kur arriti aty u frikësua
aty,të bëjë tavaf rreth Qabes,ti që tëp yes për pejgamshoh shokët dhe ….u përgjigj berin,përderisa kaloi praën tij Ali
ibën ebi Talibi dhe e pyeti:jeni i
Enisi.
huaj? Po tha ebu Dherri. Atëherë
Jo jo unë dëshiroj që të ma kryeja me mua në shtëpinë time.
esh një shërbim.Ç’ka dëshiron
më saktësisht? Shko te ky njeri i Përgjatë rrugës e pyeti Aliu ebu
cili thotë se është pejgam- Dherrin:çështë puna jote? Ç’ka të
ber,bisedo me të dhe na sill neve ka shtyrë që të vish në këtë
ca të dhëna rreth tij.Shkoi Enisi qytet? Iu afrua ebu Dherri zotriut
në Mekke dhe me tu kthyer tek i tonë Aliut r.d.a dhe i pëshpëriti
vëllau e pyeti:” Çfarë lajme ke në vesh:
sjellë nga ai?” Pasha Allahun ”Na ka arritur (kemi dëgjuar) se
kam parë një njeri i cili urdhëron ka dalë një njeri i cili thotë se
për të mirë dhe ndalon nga e është pëjgamber. E kam dërguar
keqja iu përgjigj Enisi. Nuk më vëllaun tim që të flasë me të
mjafton kjo dëshiroj të di më mirëpo është kthyer me lajme te
pamjaftueshme,për këtë arsye
shum për këtë njeri.
Nuk kam tjetër të të them pos kam ardhur vetë dhe me dëshirë
të zjarrtë që ta takoj atë.Iu
kësaj iu përgjigj sërish Enisi.
përgjigj zotriu ynë Aliu
r.d.a:”Shihet që Allahu të ka udhëzuar tek unë që të dërgoj tek ai.
Unë jam në rrugë për tek ai
ndiqmë mua.
Ecte zotriu ynë Aliu r.d.a dhe pas
tij ebu Dherri duke e ndjekur dhe
shiquar me vëmendje që të mos i
humbte nga sytë.
Kur arritën tek pejgamberi a.s
hyri Aliu r.d.a dhe pas tij ebu
Dherri për tu takuar me pejgamberin a.s.
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gjithë zerin e tij bërtiti:” O populli Kurejshit unë dëshmoj se
ska Zot tjetër që meriton të adhurohet përpos Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguari
i Tij.”

Ky është një moment i përjetshëm në jetën e ebu Dherrit të
cilin na e ka përcjellur historia
dhe ka mbet gjurmë e pashlyeshme në fletët e saj.
Në këtë takim mes pejgamberit
a.s dhe ebu Dherrit filloi një
bisedë e mirë dhe e gjatë në të
cilën ebu Dherri pyeste për
Islamin. Pejgamberi a.s ia
sqaronte rregullat e fesë së re dhe
e ftoi për paqe,mirësi dhe
dashuri. Allahu xh.sh ia zgjeroi
zemrën me Islam duke thënë me
tërë qenien e tij:”Esh-hedu en la
ilahe il-la Allah ve esh-hedu
enne Muhammeden abduhu ve
resuluhu.”
Pas kësaj dëshmie e këshilloi pejgamberi a.s dhe i tha: ”O ebu
Dherr mbaje të fshehtë këtë
çështje dhe kthehu tek vendi
yt,kur të dëgjosh se jemi shfaqë
ne atëherë shpalle besimin tënd”
Deshi pejgamberi a.s që ta mbajë
Islamin e ebu Dherrit sekret dhe
që të kthehet në Gaffar,të qëndroj atje derisa të shfaqet Islami
dhe të triumfoj ndaj pabesimtarëve,atëherë ai mund të kthehej
në Mekke te i dërguari i Allahut
xh.sh,mirëpo ebu Dherri
tha:”Pasha Atë që të ka dërguar
ty me drejtësi do ta ngris zërin
tim tim me fjalën e njëshmërisë
dhe do të bërtas me të në mes të
pabesimtarëve Kurejshit.”
Shkoi ebu Dherri në shtëpinë e
shejtë ku ishin mbledhur Kurejshët,qëndroi në një vend të dukshëm dhe me tërë zërin e tij që
kishte bërtiti o populli Kurejshit.
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Reagimet ishin të njejta si ditë
më parë filluan ta rrahnin dhe
U kthyen të gjithë të pranishmit shqelmonin për vdekje kur sërish
për të kuptuar se kush dhe përse Abasi dhe e shpëtoi për herë të
po i thërriste. Ai iu drejtua me dytë nga dora e tyre.
me këto fjalë:”O populli Kurejshit unë dëshmoj se ska Zot Kjo pamje u përsërit edhe të
tjetër që meriton të adhurohet tretën ditë,porse Abasi këtë
përpos Allahut dhe se Muham- rradhë e mori dhe e dërgoi deri
medi është rob dhe i dërguari i ne dalje të Mekkes në drejtim të
Gaffarit që të kthehet tek populli
Tij.
i tij.
U habitën njerëzit,ngritën zërat e
tyre që ta pengonin dhe iu sulën Ai tashmë po kthehej një person
duke thënë: ”Çka është ky njeri tjetër ,po kthehej besimtarë në
që le fenë e baballarëve dhe gjy- Allahun dhe pejgamberin e Tij.
sherve të tij.” Gati sa se mbytën Ebu Dherri mundi ta mbante të
nga rrahjet e shumta ndërsa ai fshehtë Islamin e tij mirëpo e depërsëriste dy dëshmitë,gjersa klaroi dhe e publikoi ne mënyrë
rastësisht atypari kaloi Abasi që të dëgjojë për të e tëre bota,
xhaxhai i pejgamberit a.s,e pa se edhe nëse kjo do ti kushtonte me
ç’po ndodhte shpejtoi që ta merrë jetë.
dhe ta shpëtojë nga duart e tyre
Kjo është historia e shkëlqyer
duke thënë:”Çfarë po bëni? A
dhe e përjetshme këtij njeriu të
dëshironi ta mbytni një njeri një
madhë.
njeri nga Gaffari? A keni harruar
se ju kaloni nga toka dhe njerëzit
e tij për tregëti? Do të ua ndërpresin rrugën dhe do të hakmirPërktheu dhe përshtati nga
ren për të.” Abasi i thoshte këto
arabishtja
fjalë në mënyre që ta shpëtonte
Dibran Omaj
ebu Dherrin nga duart e tyre.
Ditën tjetër u habitën Kurejshitët
kur panë njeriun e njejtë i cili
erdhi tek shtëpia e shejtë,qëndroi
në të njejtin vend ku kishtë qëndruar një ditë më parë dhe me

Marrë nga revista për fëmijë
“Al-Firdavs”, mars 1980, shtojcë e
revistës “Monberu-l-Islam, Kajro
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Edukatë

ata që do humbin gjurmët do
humbin edhe rrugën e drejtë e
Ajsha (Allahu qoftë i kënaqur kështu do largohen nga mëshira e
prej saj!) rrëfen se Pejgamberi, Mëshiruesit.
alejhi selam, ka thënë: "Nuk
Gjatë jetës së kësaj bote njeriu
mund të ndodhë që paturpësia të
përballet me sfida të rënda , sfida
jetë pjesë e një gjëje e që të mos
të cilat për t'u kaluar duhet t'i bie poshtërojë (çnderojë) atë; gjithet shtigjeve të shpalljes Hyjnore
hashtu, nuk mund të ndodhë që
dhe nuk ka tjera shtigje pos tyre ,
turpi të jetë pjesë e një gjëje e që
ato shtigje janë të vështira për
të mos e zbukurojë atë edhe më
kalim dhe si rrjedhojë kanë pak
shumë!”. [Transmeton Tirkalimtarë.Përballja me këto sfida
midhiu]
duhet të bëhet aso forme që të
Është e kotë të kërkoni mësues arrihet kënaqësia e Krijuesit e jo
më të mirë se Pejgamberi a.s , hidhërimi dhe kjo kërkon maturi
është e kotë të kërkoni udhëzues në veprim, jo vetkënaqësi, qëllim
më të mirë se Kur'ani i Mad- të pastërt dhe durim të fortë.
hëruar dhe është e kotë të kërk"Paturpësia" si u tha edhe në pooni Ndihmues më të mirë se Krirosinë e Profetit a.s i rrëzon që të
juesi Gjithësisë.Qoftë i nderuar i
gjitha , i poshtëron të gjitha
dërguari i Zotit i cili mishëroi
veprat edhe nëse ato nisen kah
shpalljen Hyjnore e gjurmëve të
përfundimi i mirë dhe kalojnë
atij mishërimi ecin dhe do ecin
nëpër rrugë të mirë , në monjerëz deri në ditën e gjykimit,
mentin që paraqitet paturpësia
ata që do ecin pas atyre gjurmëve
atë rrugëtim e ndërpret me anë të
pa dyshim se janë në të drejtë , e

Argjend Xhelili
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një vetë sabotazhi spontan.Ka
shumë njerëz që mirren me
çështje humanitare , inicojnë ,
organizojnë shoqata humanitare
nën petkun e mirësisë , mirëpo
nuk kalon kohë dhe të sheh doza
paturpësie , interesi personal,
material e moral e që s'ka dyshim
se ky është edhe fundi i një
"vepreje humane".
Disa njerëz kan harruar se kjo
botë është e të gjithëve ,kanë harruar kufijtë e integritetit teritorial , moral e etik , kan harruar
kufijtë që Zoti i Gjithësisë vendosi për ne dhe e gjithë kjo nisi
ngase ata njerëz humbën turpin
së pari , pastaj arsyen e më pas u
humbën me të gjitha.Paturpësia
shkatërroka moralin , humbka
arësyen dhe thyka kufijtë! Profeti
a.s njeriut të paturpshëm i drejtohet me fjalët: "Nëse nuk ke turp,
bën çfarë të duash!"
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alkooli e droga , pasojat jo rrallë
jan më të këqija se të tyre e krejt
për qka njeriu ka nevoj në ato
qaste është një grimë modesti ,
zbutje tensionesh, kërkim
mbrojtjeje nga Më I Miri Mbrojtës kundrejt cytësve të dukshëm
e të padukshëm.
Pse njeriu gëlltit nga ushqimet e
ndaluara, pi nga pijet e ndaluara ,
flet nga fjalët e pathëna e nuk
mbështillet me petkun e modestisë?A nuk tha Profeti a.s se:
"Çdo fe ka nga një karakter, e
karakteri i Islamit është modestia!” .O ti që beson Allahun , po
me ç'karakter mbështillesh nëso
jo me karakterin e Islamit?Apo
mos të jan ngatërruar gjurmët e
Profetit me gjurmë ariu , e sa të
largëta jan ato ngjashmëri për atë
që sheh dhe mendon.
Kur dosjet të jenë hapur dhe
njeriu sheh atë çka punoi , nga
më të mirat pun që do gjejë është
karakteri i tij i mirë , e s'ka dyshim që Zoti e urren të pacipin.
Ditëve të sotshme është e turpshme të jesh i turpshëm ngase
turpshmëria konsiderohet si një
cilësi e të dobëtit , a një njeriu të
ngathët , sot të të vijë turp do të
thot të marrësh epitete të ulta
shoqërore , etike e morale dhe
kjo nuk më habit aspak ngase e
njëjta situat ka qenë në kohën e
injorancës deri sa nuk erdhi
mësuesi i njerëzimit dhe preu
degët e shkuli rrënjët e virtyteve
të ulta , ngriti të vlerën përmbi të
përbuzurën dhe na mësoi t'i dallojmë ato.
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Ibën Omeri (Allahu qoftë i
kënaqur prej tij!) tregon se Pejgamberi, alejhi selam, kaloi
pranë një njeriu nga Ensarët dhe
e pa se ai po ia tërheqte vërejtjen
një tjetri për shkak të modestisë,
ndërsa Pejgamberi, alejhi selam, i
kishte thënë: "Lëre të qetë,
pasiqë modestia është pjesë e
fesë!”. [Transmeton Buhariu dhe
Muslimi]
Është mjerim kur sheh njerëzit
tek zihen për punë të kota , fjala
e pjell fjalën , kokëfortësia dhe
"krenaria" dehin më keq se

Lusim Atë që lutjet e robërve të
Tij nuk i kthe prapa të na begatoj
me virtyte të mira , të na mbështjell me petkun e devotshmërisë
siq i mbështolli robët e Tij më të
dashur , të na ruaj nga punët e
kota , virtytet e këqija e të na
bashkoj të gjithëve aty ku dëshiron t'i shoh robërit e Tij më të
dashur...
Argjend Xhelili
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Refik Vitia
Ideja e kahmotshme për themelimin e Fakultetit të Studimeve
Islame ishe një ëndërrë në mendjet e ndritshme të Bashkësisë
Islame të Kosovës . Në mungesë
të një institucioni të lartë islam
edukativo-arsimor , në të cilin të
rinjët dhe të rejat tona mund të
zgjeronin horizontin e tyre të
njohurive për Islamin, u pa i
nevojshëm themelimi i këtij fakulteti. Ishte ky një hap që do t’i
stimulojë dhe t’i nxisë kuadrot e
reja për t’i vazhduar studimet
univerzitare dhe për të marrë tituj
Kryesia e BI me rastin e propozimit për hapjen e FSI-së
shkencorë, në mënyrë që mundin
dhe djersën e tyre ta derdhin në
trojet e veta .
Ejup Statiovci dhe prorektori sipas Ligjit të Univerzitetit të
Kryesia e Bashkësisë Islame të Dr.Eshref Ademaj me bash- Prishtinës .
Kosovës në mbledhjen e mbajtur këpunëtorë.
Hapja solemne e faklulteti u bë
më 26 nëntor 1992 kishte Me këtë rast të pranishmit u in- me 7 dhjetor 1992, fjalën e rastit
emëruar komisionin për hapat e formuan hollësisht për punën e e mbajti Dr. Rexhep ef. Boja,
parë që do të mirreshin për hap- Komisionit për themelimin e Fa- ndërsa ligjëratën e parë e mbajti
jen e fakultetit. Në kuadër të për- kultetit të Studimeve Islame të veterani i arsimit Islam në Kosgaditjeve për themelimin e Fa- Prishtinës.
ovë Haxhi Sherif ef. Ahmeti
kultetit të Studimeve Islame të Rektori i Univerzitetit të nga fusha e Akaidit, e mbajtur
Prishtinës Dr. Rexhep Boja, Prishtinës, Dr. Ejup Statovci, ditën e Ejte me 10 dhjetore të
kryetar i Komoisionit për the- përkrahu iniciativën për the- vitit 1992 . Bashkësia Islame e
melimin e fakultetit, së bashku melimin e Fakultetit të Studi- Kosovës zgjodhi Dr. Rexhep Bome Dr. Pajazit Nushin, Mr. Isma- meve Islame,dhe shprehi gadish- jën ushtrues të detyrës së dekanit
jli Ahmetin dhe Sabri Bajgorën, mernë për ofrimit e ndihmës të fakultetit, ndërsa prodekan u
antarë të këtij komisioni, vizituan profesionale nga Univerziteti i zgjodh Mr.Qemajl Morina.
Rektorin e Univerzitetit të Prishtinës. Fakulteti do të punoj
Prishtinës, ku I pritën rektori Dr.
22
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Në fillim në këtë fakultet ligjeratat i ndjekën vetëm
30 studentë, prej të cilëve dhjetë me korrespodencë, mirepo në një të ardhme të afërt ky numër
vetëm sa vjen e shtohet, pas katër viteve kur gjenerata e parë absolvon, në Fakultetin e Studimeve
Islame kishte 210 studentë prej të cilëve dhjetë vajza që prezentonin nga gjitha trojet shqiptare,
ndersa sot ka 102 të rregullt ndërsa 79 me korrespodencë. Të diplomuare deri më tani janë 150 .
Njëri prej studentëve të parë të diplomuar të keti
fakulteti ishte Sadik Mehmeti, ku tashmë është
njëri prej radheve të ligjërusve të këti fakulteti,
tashmë me titull magjistër.

Maketi i objektit të ri të F.S.I-së

Objekti në të cilin tashmë është e vendosur selia e
këtij fakulteti është i vjeter dhe i dëmtuar. Fillimisht në këtë objekt ishte Medreseja e mesme
‘’ALAUD-DIN’’, pas ndërtimit të Medreses së re,
atëher ky objekt mbetet i lirë dhe në vitin 1992 filloj puna serishte në këtë objekt, por tashmë jo si
shkollë e ulet por si një institucion më i lartë Islam
edukativo-arsimor në Kosovë. Edhe pse me kushte
të vështira megjithatë deri më tani suksesi nuk ka
munguar.

Objekti në të cilin tash ndjekim ligjëratat

Në Maj të këti viti, nga një donacion i Emirateve
të Bashkuara Arabe pritet të filloj ndërtimi i objektit të ri të fakultetit, që t’u mundesojë studentëve
kushte më të mira për studine. Kjo falë njerëzve
tanë të cilët donë t’u ofrojnë kushte më të mira
studentëve për hulumtime shkencore në fushën e
shkencave Islame.
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KONTRIBUTI I MYDERRIZ SHERIF EF. AHMETIT
NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAME TË PRISHTINËS
Mr.Sadik Mehmeti
Është një privilegj i veçantë të të
jepet mundësia të kujtosh, të
shprehësh dhe të vlerësosh
figurën e shquar e të pakrahasuar
të Myderriz Sherif Ahmetit, por
mbi të gjitha është edhe një
përgjegjësi e madhe, sepse, kur
të flasësh për të, nuk mund të
përdorësh fjalë të zakonshme;
përkundrazi duhet të qëmtosh
epitete të gjetura e të zgjedhura
mjaftë mirë nga fjalori i mendjes.
Të gjithë ata që e njohën Myderriz Sherif Ahmetin, do të mund
të qëndisin në jastëkun e kujtimeve mbresa të pashlyeshme
dhe të shpalosin virtytet e
Myderrizit, në aspektet sikur janë
ato të pedagogut, bashkëpunëtorit, mikut e të një familjari të shtrenjtë. Ndërsa unë pata
fatin e hairit që, si një ishstudent, Myderrizin ta kem pasur
pranë në një pozicion tjetër dhe
ta njihja në rolin më frytdhënës e
më sublim në aspektin e kontributit, siç ishte ai i pedagogut
në Fakultetin e Studimeve Islame
të Prishtinës. Prandaj, ndiej një
obligim moral që të shpreh
mirënjohjen dhe respektin tim të
thellë e të flas në emër të të
gjithë atyre që quheshin të
përkëdhelur nga fati – studentë të
gjeneratës së parë të Fakultetit të
24

Studimeve Islame të Prishtinës.
Natyrisht, tema është e gjerë dhe
komplekse, dhe si një nga ishstudentët e Myderrizit të shquar,
kam shumë për të thënë, por
këtu, pa pretenduar që t’I qasemi
asaj në mënyrë shteruese, do të
bëj përpjekje të përvijoj në vija
të përgjithshme disa nga konsideratat tona për Myderriz Sherif
Ahmetin si pedagog, për kohën
sa ishte ligjërues në FSI. Kërkoj
ndjesë dhe falje, sepse me gjuhën
time të vobektë, sidomos në krahasim me vlerën e punës së
Myderrizit, nuk është e mundur
të numëroj vlerat dhe kontributin
e tij si pedagog në Fakultetin e
Studimeve Islame të Prishtinës.
Njohja jonë e drejtpërdrejtë me
Myderriz Sherif Ahmetin ndodhi
para gjashtëmbëdhjetë vjetësh,
dhe kjo njohje koincidoi më një
ngjarje historike dhe shumë të
rëndësishme për arsimin e lartë
islam në Kosovë e më gjerë, - në
ditën kur nisi punën Fakulteti i
Studimeve Islame i Prishtinës.
Ishte dita e enjte, 10 dhjetor
1992. Myderriz Sherif Ahmetin
gjenerata jonë patëm nderin dhe
kënaqësinë ta kishim ligjërues të
lëndës së Akaidit për dy vjet radhazi në studime.

sye është më e veçantë, më domethënëse dhe më mbresëlënëse.
Është më e veçantë, sepse Myderrizin e nderuar ne e njohëm
në një kohë dhe në rrethana të
ndryshme nga të tjerët.

Në qoftë se ka njerëz, - ishkolegë të Myderrizit, - që e kanë
njohur atë për vite të tëra, mbase
është e mundur që ndonjëherë,
për një arsye a një tjetër, të mos
jenë pajtuar me të ose ai të mos
jetë pajtuar me ta; në qoftë se ka
ish-nxënës që Myderriz Sherif
Ahmetin e kanë pasur profesor
në medrese më gjatë se ç’e kishim ne në fakultet, është e mundur që Myderrizi, për shkak të
moshës së nxënësve, të ketë qenë
i rezervuar në shumë aspekte,
madje edhe gjatë ligjërimit dhe
Njohja jonë me Myderriz Sherif shpjegimit të lëndës dhe probleAhmetin, kujtojmë, për disa ar- meve të tjera.
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Kurse me ne, Myderrizi i
nderuar, ishte i hapur e pa rezerva, si në shpjegimin e lëndës,
ashtu dhe në komente për çështje
të ndryshme; ai nuk përtonte dhe
nuk ngurronte fare t’u përgjigjej
pyetjeve tona. Njohja jonë me
Myderriz Sherif Ahmetin ishte e
veçantë edhe për faktin se ai
atëherë ishte në një moshë të
madhe, në moshën kur përpiqej
me mish e me shpirt që të jepte
nga vetja gjithë dijen që kishte
fituar ndër vite; ai sikur dëshironte të shkarkohej nga ajo dije
dhe ta linte në këtë dynja,
sepse ishte i vetëdijshëm se dijen Allahu e ka krijuar për këtë
botë dhe se në botën tjetër nuk
vlen dija dhe as aftësia profesionale, veçse ajo që vlen është
mënyra se si është shfrytëzuar
dhe sa është shfrytëzuar ajo dije
në Dynja; ai dëshironte që ilmin
e tij të na e linte trashëgim neve
studentëve të Fakuktetit të Studimeve Islame, mbase edhe për
shkak se ai na konsideronte tamam të pjekur nga mosha dhe të
ngritur profesionalisht e intelektualisht.
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Prandaj i jemi mirënjohës si
gjeneratë, Dekanatit të FSI-së,
që, duke e angazhuar për të ligjëruar lëndën e Akaidit na kishte
dhënë rastin ta njihnim Myderriz
Sherif Ahmetin dhe të përfitonim
nga dija e tij, madje dhe duke e
nderuar që të mbante ligjëratën e
parë në FSI, sikundër që edhe
Sherif Ahmeti, nga ana e tij, e
kishte nderuar Fakultetin e Studimeve Islame duke pranuar atë
angazhim.
Më kujtohet si sot ligjërata e parë
që mbajti Myderriz Sherif Ahmeti, në temën: “Besimi në Allahun e shoqëroi njeriun prej ditës
së parë”. Në ligjëratë prezantuam
njëzet studentë.
Takimet tona me Myderriz
Sherif Ahmetin kishin efekte
mjaft impresionuese. Ai kishte
një pamje impozante, ishte
shumë i qetë dhe shquhej për një
buzëqeshje të lehtë dhe sytë
karakteristikë, madje edhe për
shikimin sa prindëror po aq edhe
enigmatik. Kishte ide, mendime.
Prapa mendimit të tij të jepte
mundësinë që të blije diçka më
shumë se ç’shprehej. Ishte shumë
autoritar. Asnjëherë nuk e kam

dëgjuar të ngrinte zërin, e, megjithëkëtë, kishte shumë pushtet.
Myderriz Sherif Ahmeti jo vetëm
që njihte mirë lëndën e Akaidit
dhe temën që merrte në shqyrtim, por, ndonëse i shtyrë në
moshë dhe me shëndet jo aq
premtues, punonte me aq zell për
shpjegimin e lëndës, saqë mund
të themi se angazhohej më tepër
se ne studentët. Falë dijes në fushën e psikologjisë, po edhe përgatitjes në fushë të pedagogjisë,
ai kuptonte shkallën e përvetësimit të lëndës dhe të problemeve
kyçe e delikate, të ndjeshme e
komplekse që ka sidomos lënda e
Akaidit, dhe, për të na shpjeguar
sa më mirë, përdorte një metodë
tjetër nga e para, dhe kjo bëhej
brenda një ore. Ai nuk ishte
vetëm një mësimdhënës teorik
dhe kaq, por çdo gjë e shpjegonte
me shembuj praktikë. Bënte një
punë shpjeguese dhe në mënyrë
frontale, duke na provokuar dhe
angazhuar edhe ne. Së pari
shpjegonte temën e ditës, më
pastaj na nxiste të merrnim
shënime, e më pastaj na shtynte
në debate, kurse në orën tjetër, që i binte të ishte e marta e javës
së ardhshme, - na e sillte temën
të shtypur në makinë, një punë
kjo të cilën e bënte vetë, e më
pastaj dikush nga studentët, që të
shumtën ndodhte të isha unë, e
lexonim materialin që na kishte
sjellë. Këtë Myderrizi e bënte për
dy arsye: e para, që ne edhe një
herë të njiheshim me materien e
ligjëratës së kaluar dhe, e dyta,
për të parë në mos rastësisht
ishte përvjedhur ndonjë lëshim,
qoftë teknik gjatë shtypjes me
makinë, qoftë konceptual...
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Portret
Si rezultat i gjithë kësaj, në fund
të vitit të gjitha temat e ligjëruara
në lëndën e Akaidit, i kishim të
shtypura në makinë. Kjo ishte një
rrethanë shumë lehtësuese për ne
studentët, një gjë që nuk e kishim
në lëndët e tjera. Një kopje të
kësaj përmbledhjeje ligjëratash
dorëshkrim, Myderrizi i nderuar,
me dorën e vet, ma pati dhuruar
mua. Dhe, ndonëse në bibliotekën time kam shumë libra, që
kam trashëguar nga paraardhësit
e mi dhe nga hoxhallarë të tjerë,
qoftë që më janë dhuruar me
autografe, e të cilët i kam të
shtrenjtë dhe për qejf,
dorëshkrimin autograf të ligjëratave të mbajtura nga Myderriz Sherif Ahmeti, për shumë arsye, e ruaj si një thesar të çmuar
dhe me vlerë. Mirëpo, në qoftë se
këtë dorëshkrim do ta mbaja
vetëm për vete, sigurisht që do t’i
hyja në hak Myderrizit tim, e
haku i mësuesit thuhet se është
shumë i rëndë; një gjë të tillë
Myderrizi nuk do të ma falte dot;
ai kurrë nuk do të pajtohej që një
dije të mbetej e fshehur dhe e
pashfrytëzuar, sepse ai gjatë tërë
jetës së tij kishte qenë një shërbëtor dhe shpërndarës i madh i
dijes dhe ilmit. Prandaj mendoj
dhe propozoj që sikur të botohej
ky dorëshkrim, do t’i bëhej një
shërbim i mirë islamologjisë
shqiptare dhe kësisoj do të
shlyenim, deri në njëfarë mase,
një pjesë të borxhit që kemi ndaj
Myderrizit tonë. Për këtë arsye,
dorëshkrimin që e kam dhuratë
nga Myderrizi i nderuar, e vë në
dispozicion të të interesuarve.

Akaidit në Fakultetin e Studimeve Islame të Prishtinës.
Dorëshkrimi ka gjithsej 130 faqe,
formati A/4. Aty janë trajtuar me
mjaft kompetencë e akribi shkencore, çështjet fondamentale në
fushën e Akaidit; aty shihet niveli
akademik dhe përgatitja profesionale e Myderriz Sherif Ahmetit. Dhe, edhe në qoftë se ky
dorëshkrim vuan nga ndonjë e
metë metodologjike, siç do të
mund ta hetonte dikush, botimi i
tij i merr vlerë ku e ku më të
madhe, sidomos kur të vështrohet
në kontekstin historik.
Në anën tjetër, është e natyrshme
që ndonjë njeri të mund të pajtohet ose të mos pajtohet gjithmonë
me mendimin e Myderriz Sherif
Ahmetit; mund të mos jemi pra
gjithmonë në një mendje me qëndrimin e tij për ndonjë çështje të
veçantë apo me vlerësimin për
akëcilin autor a vepër, por, nëse
jemi të drejtë dhe parimorë e nëse
kësaj vepre në dorëshkrim i
qasemi drejt e pa paragjykime,
nuk mund të mos ushqejmë respekt e mirënjohje për punën e
madhe të autorit dhe për fjalën e
tij të fuqishme e autoritative; nuk
mund të mos pranojmë faktin se
ai ishte një alim i thellë sidomos
në fushën e Akaidit.

E them pa e tepruar se Myderriz
Sherif Ahmeti nuk ishte pedagog
yni i Akaidit vetëm në Fakultetin
e Studimeve Islame, por ai mund
të quhet pedagogu ynë i Akaidit
edhe në medrese, pavarësisht se
ne nuk e kishim takuar atje, ne në medrese lëndën e Akaidit e
mësonim, siç i quanim ne, nga
Në këtë dorëshkrim janë përf- dispensat, të cilat i kishte përgatishirë ligjëratat e mbajtura në vitin tur Myderriz Sherif Ahmeti.
e parë dhe të dytë në lëndën e Edhe këto dispensa meritojnë dhe

26

duhet të botohen si tërësi. Përveç
kësaj, edhe mësimdhënësi i
lëndës së Akaidit gjatë mësimeve
në medrese ishte një nga ishnxënësit e haxhi Sherifit. Prandaj,
më lejoni të theksoj se të gjitha
aftësitë që kam fituar nga fusha e
Akaidit, të thuash, në një shkallë
sa mund t’i vlerësoj edhe të tjerët
në fushën përkatëse, i kam
dhuratë nga Myderriz Sherif Ahmeti. Për këtë, do t’i jem mirënjohës tërë jetën!
Jam i bindur se do të më mbështesin njerëzit kur, me përzemërsinë dhe dashurinë më të
thellë, them se Myderriz Sherif
Ahmeti ishte një shkollë më vete
në fushën e Akaidit, dhe
“fenomeni haxhi Sherifi” i tillë
duhet trajtuar, sepse ai vërtet
ishte një xhevahir i rrallë në medresenë “Alauddin”, një merxhan
në Fakultetin e Studimeve Islame
dhe një yll ndriçues i Islamit në
qiellin e Kosovës përgjithësisht;
ai ishte një diamant i pastër, që
nuk mund të copëtohet.
Mirëpo, në diskutime me Myderriz Sherif Ahmetin nuk flisnim
vetëm për probleme të Akaidit,
po edhe për probleme të tjera fetare. Nuk mund të harroj
diskutimin që kishim bërë për
çështjen e reformave në fenë
islame, ose më saktë, nëse njeh
ose jo feja islame institucionin e
reformave dhe në cilat çështje të
saj mund dhe duhet të bëhen reforma e në cilat jo; për paraqitjen
e disa individëve dhe dukurive
negative nën petkun islam etj..
Më bënte përshtypje mënyra dhe
gjuha me të cilën fliste ai, mjaft
shtruar, i qetë dhe shumë bindës
e argumentues.
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Portret
dhe të edukohesh nga një
profesor”, siç ishte
Myderriz Sherif Ahmeti.
Për këtë arsye ligjëratat e
Myderrizit të nderuar
ndiqeshin me shumë interesim jo vetëm nga studentët e FSI-së, por edhe
nga të interesuar të tjerë
jashtë fakultetit, që vinin
posaërisht për të mësuar
nga Myderriz Sherif Ahmeti, ose për t’i bërë
pyetje për çështje që u
interesonin atyre.

Sido që të ketë qenë, një gjë
është e sigurt: vepra e krijuar nga
Myderriz Sherif ef. Ahmeti është,
para së gjithash, rezultat i një
përkushtimi e mundi mbinjerëzor
dhe i një disipline pune e organizimi të admirueshëm të kohës.
“Po t’i bëjmë një analizë të kujdesshme problemit kohë, shkruante Seneka, - del se pjesa
më e madhe e jetës na ikën duke
vepruar gabimisht, një pjesë e
madhe e saj duke mos bërë asgjë,
dhe e gjithë jeta na shkon duke
bërë tjetër gjë nga ajo që duhej të
Sa shumë na qe prishur bënim”.
qejfi kur morëm vesh se Myderriz Sherif ef. Ahmeti me
Myderrizi i nderuar nuk veprën e tij ka sfiduar këtë
do të na ligjëronte në mendim të filozofit të madh; ai
vitin e tretë të studimeve nuk ka kaluar asnjë ditë të jetës
dhe, rrjedhimisht, edhe së tij pa bërë asgjë, ndërsa gjithë
do të ndahej përgjith- jetën ka bërë pikërisht atë që dumonë nga procesi mësi- hej të bënte; i është kushtuar
mor!
fesë, kulturës dhe çështjeve të
Kur sot, - pas gjashtëm- popullit të vet.
Gjatë përgjigjeve përdorte sentenca, fjalë të urta, aforizma, citate me përmbajtje morale e didaktike mjaft të goditura. Këto
sentenca i thoshte shqip dhe
arabisht. Pa dyshim, këto më krijonin përshtypjen e një njeriu me
horizont e me kulturë të gjerë.
Prandaj, Myderriz Sherif Ahmeti
ishte një mësues model, të cilët
rrallë mund t’i takosh. “Është e
lehtë të gjesh një profesor sa për
të realizuar programin mësimor,
por është shumë i vështirë dhe i
rrallë rasti të kesh fatin të mësosh
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bëdhjetë vjetësh “nga takimi im i
parë” me Myderrizin - ndalem
dhe vështroj veprën e tij, gjithnjë
më sillet vërdallë një pyetje e ligjshme dhe e logjikshme: A thua,
vallë, ku do ta ketë gjetur gjithë
atë energji dhe gjithë atë vullnet,
madje edhe në ditët e fundit të
jetës së tij?! - Sigurisht, vetëm
nga dashuria e madhe ndaj studentëve, ndaj dijes dhe ndaj fesë,
të cilëve ua kushtoi tërë jetën e
tij. – është përgjigjja ime e
vetme.

Për këtë arsye, Myderriz Sherif
Ahmeti në fushën e islamologjisë
shqiptare, në veçanti, dhe në letrat shqipe, në përgjithësi, bën
pjesë në radhët e bijve të paharrueshëm të popullit të tij, dhe ky
do të jetë një satisfaksion që i jep
krenari dhe që i thotë se jetën
pati për se ta jetonte.
Për të gjitha këto, s’kam si të
mos e admiroj në këtë drejtim.
Unë vërtet krenohem që e kisha një Myderriz të nderuar.
Prishtinë, 17.04.2008

27

Aktiviteti i unionit
Formimi i Unionit të Studenteve në Fakultetin e Studimeve Islame
Gazmend Hoti

Kryesia e Unionit të Fakultetit të ato fusha ku është e mundur të
S t u d i m e v e I s l a m e p ë r V i t i n punohet së bashku.
Akademik 2008/09
Dhe vlenë të theksohet së në këtë
takim u mor një vendim që US,FSI
1.Kryetar Betim Gruda
dhe PS,UP të organizojn një tribunë
2.Nënkryetar Dibran Omaj
me ligjeratë më 31.05.2009 në ditën
botërore kundër duhanit.
3.Sekretar Gazmend Hoti
4.Arkatare Shyhrete Nimani
5.Kryeredaktore Shkendije Gashi
6. Organizatorë i sportit Enis Hasani

Për disa vite më rradhë në Fakultetin Aktivitetet e Unionit Studentor të
e Studimeve Islame mungonin ak- FSI-së
tivitetet e studentëve, por me
Që në mbledhjen e parë u caktuan
ndihmën që në vitin akademik
2008/09 u ringjall Unioni Studentor prioritetet:
ne Fakultetin e Studimeve Islame -Krijimi i rregullores së unionit
me shpresë për punë dhe aktivitete
-Rifillimi i punës në revistën
në dobi të studentëve.
"Zgjimi Islam"
Fillimisht na mungonte rregullorja e
cila do ta përcaktonte mënyren e -Krijimi i kontakteve me organizata
formimit të Unionit dhe të redaksisë të tjera studentore
së revistës “Zgjimi Islam”.Por de- -Mbrojtja e të drejtave të studentëve
shti Allahu xh.sh i kaluam të gjitha dhe aktivitete të tjera studentore.
vështirësit dhe në bashkëpunim me Përveë këtyre aktiviteteve që u realitë gjithë studentët arritëm të for- zuan Unioni I FSI vizitoi edhe Parmojm unionin dhe redaksinë.
lamentinë Studentor në Universiteti
Më datën 09.03.2009 u mbajt e Prishtinës më datën: 07.04.2009
mbledhja e përfaqësuesve të viteve
Në këtë vizitë nga FSI ishin,kryetari
dhe u arrit marrëveshja për forBetim Gruda,sekretari Gazmend
mimin e Unionit dhe Redaksisë dhe
ndarjen e përgjegjësive ku u morën Hoti,arkatarja Shyhrete Nimani dhe
ikkyredaktorja Shkendije Gashi.
këto vendime:
Qëllimi i vizitës ishte njohja dhe
1.Kryetari te jetë nga viti IV
afrimi i bashkëpunimit me Parla2.Nënkryetari te jetë nga viti i III
mentin Studentor të UP.
3.Sekretari te jetë nga i viti i II
Pritja nga ana e Kryetarit të parla4.Kryeredaktori te jetë nga viti i IV mentit Studentor dhe ekipit të tij
ishte e ngrohtë dhe vëllazërore,ata
5.Arkatari te jetë nga viti i I
na ofruan bashkëpunim në të gjitha
6.si dhe Organizatori i sportit të jetë
nga viti i I

Më pas një delegacion i Parlamentit
të UP më datën 14.05.09 vizitoi Fakultetin e Studimeve islame
Ku kryetari Mërgim Lushtaku më
bashkpuntorët e tij na bënë një vizitë
e cila veç forcoi lidhjen e bashkpunimit mes Unioni Studentor të FSI-së
dhe Parlamentit Studentor tëUP- së.
Në këtë takim është biseduar për
bashkpunim në fusha të ndryshme
sidomos në sektorin sportive.U
diskutua mundësia të anëtarësohen
në organizatat sportive të UP.
Gjithashtu u diskutua për tribunën
që do të mbahet me temë kundër
duhanit u dhanë medime te ndryshme nga të dy palët,për formën dhe
menyren se si do të organizohet kjo
tribunë.U mor vendim që të formohet një grup punues nga pesë anëtarë
dy nga FSI-ja dhe tre nga UP-ja.
Nga FSI u zgjodhën Dibran Omaj
dhe Gazmend Hoti,që të jenë në
grupin punues për organizmin e
kësaj tribune.
Së shpejti pritet të miratohet rregullorja e Unionit.

Kjo marrëveshje duhet të jetë valide
deri në zgjedhjet e ardheshme të
cilat do të mbahen në fillimin e vitit
akademik 2009/10.
Mbledhja për emërimin nëper poste
u mbajtë më 11.03.2009.
Pas propozimeve nga ana e perfaqësusve të viteve u bë emërimi i
Kryesisë dhe Redaksisë së revistes
“Zgjimi Islam”.
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Intervistë

Intervistoi: Ibadete Kutleshi

Njih vetveten!
Kërko diturinë, sado larg që të
jetë!
Mos ngurro të mësosh, në çdo
moshë që të jesh dhe mos kalo
jetën në padituri.
Dije se dituria është më e madhe
dhe më e çmuar se çdo gjë.Është i
madh ai njeri, që di të çmojë diturinë!
Z.Islam: Fillimisht doja të ju pyes,
se sa kohë ka që funksionon biblioteka dhe është në shërbim të
studentëve?
E.Krasniqi: Kjo bibliotekë funksionon që nga hapja e Fakultetit të
Studimeve Islame nga viti 1992.
Në atë kohë literatura ishte me një
bagazh librash shumë më të vogël
se tani. Jetonim në kohë të vështira
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në sundimin e regjimit serb, ndaj
mundësia për të begatuar bibliotekën nga vende arabe dhe vende
të tjera ishte pothuajse e pamundur. Në atë kohë u shtyp Kur’ani
në gjuhën shqipe në Medinë, i cili
poashtu nuk lejohej të futej brenda
vendit, përveç një numri simbolik
sa mund të barteshin në duar. Pas
mbarimit të luftës së vitit 1999,
selia e Kryesisë së Bashkësisë
Islame të Kosovës,u dogj nga forcat serbe, prandaj ajo u detyrua
përkohësisht të kalonte në objektet
e Fakultetit të Studimeve Islame
duke qëndruar tri vite, konkretisht
deri në vitin 2003.Deri në këtë
kohë ( në vitin 2003), kemi pasur
shumë pak literaturë, duke pasur
parasysh hapsirën e kufizuar. Më
pas, me kalimin e Kryesisë së
Bashkësisë Islame të Kosovës në
objektin e ri ,natyrisht që bibliotekës iu dha hapësirë më e madhe
për ta begatuar me literaturë të
ndryshme. Prandaj, biblioteka
është në shërbim të studentëve
gjatë tërë javës, si vend qetësie për
lexim, sallën e së cilës mund ta
shfrytëzojnë rreth 40 lexues
(student), të cilët poashtu mund të
huazojnë libra nga lëmi të ndryshme.

edhe revista fetare, kulturore,
shkencore në gjuhë të ndryshme si
në: gjuhën turke, boshnjake,etj.
Z.Islam: Në cilët gjuhë është kryesisht literatura?
E.Krasniqi: Kryesisht posedojmë
literaturë në gjuhën shqipe dhe
arabe, por që librat në gjuhën
arabe përfshijnë numrin më të
madh.Pos këtyre dy gjuhëve librat
janë edhe në gjuhën boshnjake,
angleze, turke dhe osmane.
Z.Islam: A kanë vështirësi studentët në gjetjen e literatutës?
E.Krasniqi: Natyrisht, studentët
pjesërisht hasin në vështirësi.Një
nga ato vështirësi me të cilën ballafaqohen studentët është
mosnjohja e gjuhës arabe nga
pjesa dërrmuese e tyre, sepse në
këtë gjuhë literatura është e
mjaftueshme, ndërsa në gjuhën
shqipe ka mungesë të literaturës si
të shkruar poashtu edhe të përkthyer.
Z.Islam: Sa e shfrytëzojnë studentët bibliotekën?

E.Krasniqi: Mund të them se studentët e shfrytëzojnë bibliotekën,
ka prej tyre që janë të rregullt dhe
nuk i mungojnë asaj, por që
Z.Islam: Sa është numri i librave numri më i madh i tyre arrinë
që posedon kjo bibliotekë?
gjatë kohës së përgaditjeve të
E.Krasniqi: Numri i librave në punimeve seminarike,përgaditjes
bibliotekën tonë arrinë në më tepër së provimeve etj.
se 6450 sosh, poashtu gjenden
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Intervistë
Z.Islam: Përveç literaturës isla- etj.Vlenë të ceket i diplomuari i
me në cilat lëmi tjera është litera- parë më: 03.07.’97, studenti Satura?
dik Mehmeti, me temën “Thirrja
E.Krasniqi: Përveç literaturës is- islame - roli dhe mjetet e saj” në
lame, e cila është në lëmi të ndry- lëndën e daves me mentor
shme, ku mund të përmendi disa doc.dr.Rexhep Boja. Ka edhe
prej tyre si: Tefsir, hadith, akaid, shumë tema të tjera të vlefshme
fikh, sire, histori e religjioneve të diplomës, por këtë aspekt e ceetj. Kjo bibliotekë posedon edhe ka vetëm sa për kureshtjen tuaj.
literaturë shkencore të Institutit
Albanologjik të Akademisë së
Arteve të Kosovës, si dhe lëmive
të tjera shkencore si: Histori,
letërsi, psikologji, filozofi etj.
Z.Islam: A mendoni se kjo bib- Z.Islam: Çka i mungon bibliotekës?
liotekë ka literaturë të mjaftueE.Krasniqi: Në rend të parë bibshme?
liotekës i mungon hapësira për
E.Krasniqi: Asnjëherë nuk munjë sallë më të gjerë leximi, pond të thuash se kjo literaturë të ashtu i mungon edhe një numër
cilën biblioteka posedon momen- më i madh raftesh për vendosjen
talisht është e mjaftueshme, se- e librave etj.
pse falë Zotit njerëzit e ditur nuk
Z.Islam: Veço disa tituj
pushojnë së shkruari, dhe se çdo (diplomash) dhe të tjera?
ditë botohen tituj të rinj librash të
shkencave të ndryshme. Por, E.Krasniqi: Nga mbarimi i studimeve në Fakultetin e Studingaqë biblioteka e fakultetit tonë
meve Islame u kurorëzuan me
ka një hapsirë të kufizuar, e cila
diploma mbi 150 student deri më
pamundëson të ketë edhe shumë tani. Secili prej tyre me punim të
tituj të rinj, mund të them që ka veçantë nga tjetri.Nga dy kopje të
literaturë të vlefshme të dijetarve diplomave mbesin në bibliotekë,
të rëndësishëm e cila është e ne- ku prej tyre ka të karakterit të
vojshme dhe u përgjigjet stu- lartë fetar dhe shkencor. Kryesisht temat e diplomës janë në lëdentëve.
ndët si: Tefsir, akaid, dave, fikh,
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Z.Islam: Si mund dhe si duhet të
pasurohet biblioteka?
E.Krasniqi: Çdo libër i ri që do
t’i shtohet bibliotekës është një
pasuri e çmueshme dhe kontribut
në pasurimin e bibliotekës sonë.
Shumë dashamirë të dijes dhe ruajtës të vlerave të saj si: vakëflënsit e ndryshëm, shoqatat e ndryhme islame nga vende të ndryshme kanë dhënë kontributin e
tyre meritor në literaturë bashkëkohore.
Z.Isam: Krejtësisht në fund porosia juaj për studentët?
E.Krasniqi: Do t’i porosisë studentët, që të shfrytëzojnë sa më
shumë bibliotekën, e cila është në
shërbim të tyre, sepse të lexosh
do të thotë të komunikosh me
njerëz të ditur, prej të cilëve
mund të marrësh pasurinë e dijes.
Porosinë time për revistën tuaj
do të përmbylli me një fjalë të
urtë: “ Dituria është si një pasuri
e humbur ku ta gjesh atë merre.”
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Mrekulli
Shkëndije Gashi
Jeta në pole është shumë e vështirë, gjallesat që jetojnë atje
posedojnë sisteme të posaqme
trupore ndaj kushteve të vështira.
Njëri nga këto është ariu polar.
Ai me putrat e gjera, me pushë
dhe me shputat jorrëshqitëse të
këmbës mund të vrapoj shumë
shpejtë mbi akull,ndërsa në sytë
e ariut polar mvarësishtë nga
mjedisi ku jetonë, gjendet një
mrekulli e ndërtuar e krijimit, një
filtër të veçantë të kapakut të
syrit. Ky filtër luan rolin e syzave të diellit dhe e ruan ariun polar ndaj verbërimit të borës.
Nërsa problem i madh në këtë
mjedis të ftohtë është ngrohja e
gjallesës, i cila është zgjidhur me
një ndërtim në shumë detaje.
Shtresa yndyrore prej dhjetë centimetrave nën lëkurën e ariut polar mundëson lirimin e një nxehtësie të madhe, mirëpo ndërtimi i
vërtetë është i fshehur në krijimin e gëzofit. Gëzofi i ariut polar
përbëhet nga mbështjellja e qi-

meve të gjata dhe të shkurtëra.
Qimet e gjata në realitet janë të
tejdukshme, arijtë polar duken të
bardhë si rezultat i reflektimit të
qimeve. Fijet e gjata të qimeve
luajnë rolin e gypave të hollë optikë të cilët e pranojnë nxehtësinë
dhe nuk e lirojnë atë. Nxehtësinë
e pranuar nga jashtë tërësisht e

absorbon dhe pa asnjë humbje e
përçonë në lëkurën e zezë të
ariut .
Në saje të krijimit pa të meta
ariu polar shumë mirë izolohet
nga të ftohtit, Allahu xh.sh ariun
polar e krijoi të përshtatsëm për
klimën e vendit në të cilin ai
jeonë. Krijimi në trupin e tij paraqet një mrekulli të jashtëzakonshme, e për këtë Allahu xh.sh. na
bënë me dije në ajetin kur’anor:
Ju edhe në kafshët keni mësim
(përvojë)…(Nahl : 66)
Pra ariu është vetëm njjë prej
dëshmive të mrekullive të Allahut xh.sh.
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Shkencë

Domatja nuk e ka fituar menjëherë vendin e nderit
që zë në tryezën tonë. Domatet e para që sollën udhëtarët në Evropë u bënë një stoli e kopshteve: ato
mbilleshin në lehë të veçanta. Domatet viheshin
shpesh herë në saksi në dritaret e shtëpive, ndërmjet
bimëve të tjera të dhomës.
Mendohej se domatet nuk mund të përdoreshin si
ushqim, sepse gjoja ato përmbanin helm. Vetëm në
vitin 1811 u përhap lajmi se, në Itali, domatet haNga rrjedh emri i kësaj bime?
Francezët e quanin “Molla e dashurisë”-“Pom d’amur”, po megjithatë, hyri në përdorim fjala iataliane:
“Mollë e artë”-“Pomo d’oro”. Pëerveq kësaj, domatja ka ruajtur edhe emrin e saj të vjetër, që na ka
ardhur nga Peruja dhe nga Meksika, që janë atdheu i saj “Tomati”-“Domate”.

Ylberi është një nga fenomenet optike më të bukura dhe më të njohura të atmosferës. Mbi sfondin
e një reje shiu formohet një hark me shtatë ngjyra.
Zakonisht pjesa e tij e jashtme është e kuqe, pastaj
ngjyrat vijnë sipas kësaj rradhe: portokalli, e
verdhë, e gjelbër,e kaltër, blu, më në fund në anën
e brendshme të harkut-vjollcë. Ylberin mund ta
shohim vetëm në ato raste kur përpara vrojtuesit
ka një perde shiu edhe prapa tij ndodhet dielli.

bëhet në pjesët që e formojnë, dhe pikërisht me
ngjyrat e Ylberit.
Kjo ndodh sepse rrezet e dritës, duke hyrë në prizmin prej qelqi dhe duke dal prej tij, përthyhen dy
herë: rrezet e kuqe më pak, ndërsa rrezet violet,
më tepër. Kështu, duke kaluar një rreze drite të
bardhë nëpër një prizëm, ne do të kemi një brezë
drite me ngjyrat e ylberit, brezë që quhet specter.

Si formohet ylberi në natyrë?
Qendra e ylberit, që ne e shikojmë, është në një
pikë që ndodhet përkundrejt diellit, pra në dre- Rolin e miliarda prizmave të vegjël e lozin këtu
jtimin e shënuar nga drejtëza që kalon nëpër pikat e shiut. Kur rrezet e diellit bien mbi pjesën e
sipërme të pikave të shiut me një kënd prej 60
diskun diellor dhe syrin e vrojtuesit.
gradë, ato përthyhen dhe përsëri shpërbëhen.
Gjatë shumë shekujsh ylberi u dukej njerëzve si Kësisoj pikat e shiut veprojnë në këtë rast si
një fenomen misterioz. Shumë herë ai konsidero- prizma të vegjël. Studimet kanë treguar se ylberi
hej si një shenjë e lidhjes ndërmjet njeriut dhe hymë i bukur me ngjyrat më të qarta formohet kur
jnisë. Në të vërtet Ylberi është një fenomen optik
diametri i pikave të shiut është 0.5-1mm.
jashtëzakonisht i ndërlikuar, i cili u shpjegua
Sa më të vogla që të jenë pikat, aq më i zbehtë
plotësisht vetëm në shekullin XIX.
është ylberi.
Thelbi i këtij fenomeni është shpërndarja e dritës
së bardhë të diellit, të pasqyruar dhe të përthyer Tre orë ka zgjatur shfaqja e ylberit në një lokalitet
nga pikat e shiut me ngjyrat që e përbëjnë. Në saje të Ëellsit në Britanin e Madhe, në Gusht të vitit
të zbulimit të bërë në shekullin e XVII nga dijetari 1979, një kohë rekord kjo për llojin e saj.
anglez Njuton, dihet se ngjyra e bardhë, e kaluar
nëpër një prizëm ose në një gyp prej qelqi, shpërValter Nasufi
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Poezi
SHPRESOJ
Shpresoj shumë tek Allahu,
Tek më i miri Krijues,

Rruga e jonë

Që muslimanët t’i ndihmojnë,
Që ditë më të mira për ne të agojnë,

Na mbyt hipokrizinë me besim O Zot !

Shpresoj tek Fuqiploti,

Vdisna fjalët e kota , të mos i themi kot !

Tek Krijuesi i këtij kozmosi,

Mendjet edhe zemërat me dritë na i ndri !

Që nga të ligët do na mbrojë,

Ta luftojmë të keqen me të mirë përmbi

Që nga e mira do na udhëzojë.
Shpresoj tek Pendimpranuesi,

Nëpër botë të mirën ngado na e shpjerë !

Që gjynahet do na i fal,

Përmbi ne mëshirën e dërgo përherë !

Që fytyrën do na e zbardhë,

Na mëso të t'njohim e të adhurojmë

e musliman të na ringjall.

Edhe pse s'të shohim gjith'herë të kujtojmë

Shpresoj se lutjet do na i pranoj,
Shpresoj se mëshira e tij do na kaploj,

Përmbi dhe ne patëm njerëz te nderuar

Shpresoj se xhenneti do na takoj,

Na treguan rrugën Tënde të uruar

Tek Ti o Allah gjithnjë shpresoj.

Pejgamberët dërgove për ne si mëshirë

Shpresoj dhe vetëm shpresoj,

Zemërat na shërove me besim të mbirë

Për ditë më të mira për ne ,
Shpresoj se gjithsesi,

Lulëzoftë përmbi ky besim , bleroftë

Do të ngadhënjejë kjo fe.

Nëpër botë ngado , u shtriftë , u zgjeroftë

Shpresoj se musliman do vdesim,

Fjala Jote ligj dhe timon i jetës

Dhe të tillë do ringjallemi,

E ngujuar mirë brenda të vërtetës

Shpresoj se lehtë të gjithë muslimanët,
Llogari do të japim.

Na qorton gjith'herë dhe na përgëzon

Shpresoj se do ta kalojmë ,

Për kohën që s'ndalet po me vrap kalon

urën e siratit me lehtësi,

Ndiqeni gjithmonë këtë rrugë të vlerë

shpresoj se xheneti do na takoj,
dhe fytyrën e Allahut do ta shikojmë.
Shpresoj se Allahu na do,
Shpresoj se Allahu do na ndihmon,
Shpresoj se mëkatet do na i fal,

Se është shumë e drejtë edhe shumë e gjerë
Në të nuk lajthit veç kush është i mjerë
E kush do e ndjekë u gëzoftë përherë !
Argjend Xhelili

Shpresoj shumë te Allahu i Lartë.

VJOLETA DERVISHAJ
ZGJIMI ISLAM Nr. 7 / 2009
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Poezi
MUHAMMEDI A.S

Thuaj Allahu Ekber
Thellohem ne mendime,pyetje i bej vetes

E hënë ishte kur u linde,
Atë ditë ndodhën shumë mrekulli,
U shuan zjarre e u rrëzuan pirgje,
Lindi një civilizim i ri.

Universi si është krijuar,cili është ligji i jetës?
Ajo që lind gjithësesi do të vdes
Jeton veq Allahu që na mbush plot shpresë.

Me bujari jetën e kalove,
E fitove ofiqin EMIN,
Para idhujve kurrë s’u nënshtrove,

Asgjë në këtë botë nuk krijohet kot
LLomotit ai që thotë nuk ka Zot

S’pranoje te ishe da’lin.

A thua vallë nuk sheh nuk degjonë

Kur i mbushe të dyzetat,

Humnera ,vertetë zemren i’a kaplon

Engjëlli të gjeti N’HIRA,

U sillen argumentet por nuk i’u beson

Korre frutat e pejgamberisë,
Që Allahu ty ti dha.
Tri vite fshehtas thirrjen fillove,
Ftoje njerëzit n’Islam,
Nga Allahu u urdhërove,
Thirrja jote të dalë n’mejdan.
Asnjëherë nuk u turpërove,
Por gjithmonë ishe krenar,

Kush do të ishte ne gjendje diqka te tillë të krijon .
Bindu o njeri në atë qe tu shpall ty.
E cilen te mirë nga Zoti po e mohon ti?
Rrahman –Mëshirues është emri i Tij.
Fatbardhë BOROVCI viti i I- FSI

Edhe atëherë kur u detyrove,

Më thirri vala

Ta leje vendlindjen me mall.

Më thirri një valë me zë të lartë
Dhe u zhyt , u humb në det
Herë e pashë si fjalë artë
Herë si lypës , herë si mbret
Si su shfaqka veq një qast
Ta godasë me tërë furinë
Ta shpërbëj e ta humbas
E ta tres në të ndjesinë
Pse s'më flet mirë e ngadalë
Të dëgjoj urtësitë
Ta rrethoj epshin si mal
Të mos humbem në kotësitë
Po ti je veç shushuritje
Që po vdes e po harrohesh
Mu qas sysh pra në venitje
Të të humb , të mos më kujtohesh!

N’Medine u strehove,
Shoqëri Islame aty formove,
Muhaxher e Ensar i vllazërove,
Padrejtësinë dhe tiraninë nga ata e largove.
Me ajete u urdhërove,
Qaben ta vizitosh,
Por Kurejshët të penguan,
Vitin tjetër do ta çlirosh.
Gjithmonë pasues t’tu do të jemi,
Jemi krenar që të patëm,
N’xhennet shpresojmë të vemi,
Për të bëjmë lutje dhe natën.

Dibran OMAJ
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E shikon , kjo botë aq bukur funksionon.

Argjend XHELILI
ZGJIMI ISLAM Nr. 7 / 2009

Ese

Shkëndije Gashi
Koha kalon, ndërsa armiqtë e
Islamit nuk ndalen dot, ata
vazhdojnë rrugën e tyre shekuj
me radhë, dhe me çdo kusht
mundohen të ndezin urrejtje ndaj
muslimanëve. A thua përse
mbajn këtë qëndrim ndaj tyre?A
mos duan të shlyejnë Islamin nga
sipërfaqja e tokës? Përse vallë
nuk i kthehen historisë e të rishikojnë jetën e muslimanëve?
Përse njerëzit i mbyllin sytë? A
nuk u kujtohet që në kohën e
Pejgamberit a.s, vet Muhamedi
a.s ua liroi xhaminë të
krishterëve, në mënyrë që t’i
kryenin ritet e tyre fetare? A harruan faktin se të gjithë krishterët
e jehudit kanë qenë plotësisht të
lirë në Spanjën muslimane?
Përse ky realitet përmendet
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shumë rallë në librat e historisë
evropiane? Pse pas ripushtimit të
Spanjës nga krishterët,jehudit
zgjodhën të jetonin me muslimanët në Afrikën Veriore? A
dëshironin të jetonin me terrorist
apo iknin nga kryesit e terrorizmit?Përse shumica e skllevërve
krishterë të Ballkanit preferuan
më shumë sundimin turk sesa
bizantët e krishterë? A mos
skllevërit e krishterë dëshironin
të shtonin edhe më robërinë e
tyre apo të çliroheshin nga
robëria e perandorisë bizantine?
A thua personat antiislam nuk e
vërejnë ekzistimin e shtetit të
Malejzisë që është me shumicë
muslimane? A nuk janë shembull
i përmbajtjes së Islamit muslimanët e Malejzisë? Përse jomuslimanët e Malejzisë nuk i quajnë
muslimanët terrorist apo Islamin
fe që ftonë në dhunë?Ah,sikur
paraqitja e këtyre argumnuk
mjafton, përkundrazi ata vazhdojnë, e vazhdojnë të shfrytëzojnë
të gjitha fuqitë për paraqitjen e
Islamit si terrorizëm. Veprat
kriminale të një grupi të vogël i
etiketojnë jo sipas autorit të
veprës por sipas fesë së tyre.Ky
emërtim nuk ndodh tek të gjitha
religjionet por është veçori specifike vetëm për Islamin.Cila është
fshehtësia e kësaj? Përse fetë e
tjera nuk përfaqësojnë njerëzit e
tyre kriminel? Përse kur u bë

bombardimi i ndërtesës qeveritare në Oklahama,në fillim u
emërtua sulm i kryer nga terroristët musliman ,ndërsa kur u zbulua se nuk ishin muslimanët
autorë të atij akti kriminal,të
tjerët nuk e fituan epitetin terroristë?
Përse barbarizmi i serbëve në
Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë nuk etiketohet si trrorizëm i
krishterë? A thua përse nuk quhet terrorizëm ajo që bëhet ndaj
fëmijëve dhe popullatës në Palestinë?Përse çdo vepër kriminale
ndaj muslimanëve heshtet,ndërsa
krimin e kryer nga një grup i
vogël patjetër duhet ta përfaqësojnë Islamin?
Arsyeja është e thjeshtë, Islami
në planin e tyre patjetër duhet të
paraqitet i tillë.Por jo,asnjëherë
Islami nuk do të njolloset, ai
gjithmonë do të mbetet një thesar
që rrezet e tij do t’i pengojnë
shumë sytë e armiqve të tij.
Jo,nuk është Islami ashtu siç
mundohen ta paraqesin ata.Sikur
njerëzit do të vepronin sipas tij
bota do të ecte për së mbari,në
çdo aspekt,andaj mos e keqkuptoni,mos e paragjykoni,dhe mos
e fajsoni për personat që kanë
emër muslimani por nuk i përmbahen dot atij.
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Aktualitet

Shyhrete Nimani
Bota bashkëkohore, për një kohë
relativisht të gjatë është duke e tronditur një e ligë gjithëplanetar Droga.
Prodhimi,shitblerja dhe konsumimi
i barërave të ndryshme,pavarësishte
janë drogë dhe rrjedhimisht vdekjeprurëse për konsumuesin e tyre.
Sot bota bashkëkohore e cila gjithnjë e më tepër po rrezikohet nga:
pluhuri i djallit, duket të jetë e
paaftë për ta shëruar këtë plagë kaq
shkatërruese. Në këtë aspekt ndoshta rinia është shtresa më e rrezikuar e shoqërisë, sepse edhe ata janë
të dhënë pas saj fatkeqësisht. Me
jetën e shumë njerëzve sot luan
''pluhuri'' ose jeta e tyre është e varur nga jeta e ''gjilpërës''. Mjetet
dehëse të përfituara nga bari, pluhuri, lëngu dhe forma të tjera të
mundshme,sipas burimeve Islame
janë të ndaluara rreptësishte
(Haram) dhe rrjedhimisht konsiderohen mëkat i madh. Ështe e
ndaluar prodhimi dhe përdorimi i
tyre, kurse ndaj atyre që e kultivojnë
e tregtojnë ose e perdorin janë
përshkruar sanksionet e merituara.
Në Kur'an All-llahu xh.sh urdheron:
’’O ju që keni besuar, s'ka dyshim
se vera pijet alkoolike, dehëse, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës
(për fall)janë vepra të ndyta nga
shejtani,pra largohuni prej tyre që
të jeni të shpëtuar.Shejtani nuk
dëshiron tjetër,përveqse ndërmjet
verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi
në mes jush dhe t'ju pengojë ta përmendni Zotin dhe t'ju largojë nga
namazi.Pra a nuk do të hiqni dorë
prej tyre përfundimisht?''.Edhe pse
në ajetin e sipërpërmendur nuk
theksohet droga në mënyre të
prerë,kjo nënkuptohet vetvetiu,
sepse sikur vera,po ashtu edhe
droga, madje cilido lloj i saj qoftë,
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rezultojnë me të njëjtat pasoja,
madje droga pasojat I ka edhe më
fatale.Përdorimi i mjeteve narkotike
të cilat dehin mendjen dhe personin
e bëjnë të varur, Pejgamberi a.s e ka
krahasuar me të daljen nga Islami
në momentin e përdorimit ku thotë:’
’La jeshrebu sharibu hina jeshrebu
ve huve mu'minun''. ''Në momentin e
përdorimit të mjeteve dehëse njeriu
nuk është besimtarë''. Varësia nga
droga çdo ditë sjell shqetësim,
paaftëson dhe shkatërron shumë
jetë, rritë pasigurinë dhe mjerim
social, prodhon stresë, fatkeqësi,
kriza të thella psiqike dhe trubullon
mendjen e njeriut. Në kohën e Muhammedit a.s sahabiu i njohur
Omeri r.a ka deklaruar se është e
ndaluar ''gjithqka qka e trubullon
mendjen'', pra gjithqka që pengon
zgjedhjen e lirë dhe gjeturinë normale të njeriut.
Ligjet e të gjithë popujve të kulturuar dhe të rregulluar në botë, në
mënyrë rigoroze ndalojnë prodhimin, përhapjen dhe përdorimin e
drogës,pavarësisht nga lloji ose substanca që përmbanë.Dhe përderisa
drogat në ato ligje përbëjnë probleme shoqërore,morale e
posaqërisht shëndetësore ato në të
drejtën konsiderohen edhe problobleme fetare. Islami në mësimet e
tij të qarta dhe në mënyre rigoroze
ndalon përdorimin e të gjitha llojeve
të drogës dhe përdorimin e tyre e
njeh si mëkat të rëndë. Për këtë

çështje janë unanim të gjithë dijetarët.Një nga dijetarët bashkëkohorë është Dr:Jusuf El Kardavi ku
thotë: ''Atë ditë kur është paraqitur
kjo epidemi e praptë, ky ''Bar'' dijetarët musliman janë pajtuar në
mendimin se ajo është haram''. Nga
ky mendim nuk është ndarë asnjë
jurist islam dhe asnjë medhheb.
Megjithëse droga nuk është përmendur drejtëpërdrejtë në burimet themelore islame në Kur'an dhe hadith
ngase është paraqitur dukshem më
vonë ajo padyshim është e ndaluar
konform me dispozitate përgjithshme dhe frymën e atyre burimeve
të All-llahut xh.sh. Ata që shesin
drogën,në fakt përvetësojnë pasurinë e tjetrit në mënyrë të palejuar,kurse ata që e konsumojnë e
mbysin vetveten. Droga është ajo që
shkatërron shpirtin, errëson mendjen dhe asfikson ngrohtësinë e
ndjeshmërinë e zemrës.Është mjeti
me efikas i cili bën qdo gjë që ka
kuptim të bëhet e pakuptimshme,qdo gjë që ka qëllimin e vet të
mbetet pa të.
E vlefshmja zhvlerësohet e moralshmja amoralizohet,shoqëria
rrënohet, kolektivja shkatërrohet.
Tek ne kjo dukuri negative,nuk ka
ndonjë histori shum të gjatë,ajo
fatekeqësishte ka filluar të marr përmasa shqetësuese sidomos gjatë
gjysmës së dëte të shekullit''20''.Shkaqet dhe arësyet përse
kan ndodhur këto raste janë të
shumta,rinia është ajo shtresë që
vuan më së shumti nga kjo epidemi,arësyet përse ato merren me
këtë helm të tmerrshëm janë të
ndryshme por më kryesoret
janë:dëshprimi në jetë,marrëdhëniet
jo të mira familjare,për kënaqësi
vetjake,kurreshtja sa për ta provuar
këtë fenomen shkaqe tjera jetësore.
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Art dhe kulturë

vepër artistike me qëllime dhe
objektiva të pastërta. Këto qëlNë botë ekezistojnë edhe festi- lime drejtëpërsëdrejti lidhen me
vale të pornografisë, por në të publikun rekreimin dhe edukimin
njëjtat vende ekzistojnë edhe tyre.
shoqata për shërimin e të varurve Por si duket kineastët vendas kan
nga pornografia.
harruar këto gjëra dhe të vetëmin

Gentian Jetishi

Prej kur vëllëzërit Lumijer projektuan për herë të parë në ekran
filmin kinematografik, ky zhanër
arti filloi të zë vend të rëndësishëm në historinë e njerëzimit.

Mospajtimi është ekzistent prej
kohësh, por nga çfarë justifikohen këta artistë është sulmi direkt
mbi publikun, duke u arsyetuar
se në pyetje është menatiliteti
ynë dhe jo pornografia si vepër .
Fjala ''mentalitet'' e ka kuptimin
mendësi që po ti thuhej kaq troç
mesiguri që do të humbasëshin
edhe pjesën e fundit të respektit
të publikut.

qëllim që kanë është xhirimi i
disa kuadrove, pavarësishtë skenarit dhe skenave të filmit ose
origjinalitetit të filmit. Sa më jo
shqiptarë të jetë filmi, ekziston Por shikur me thellësishtë nuk
mundësia që të pranohet si një është vetëm mendësia e masës së
Është i padiskuteshëm fakti që
''film me vlerë''.
gjerë që nuk e pranon këto keqky zhanër i artit i quajturi ''arti i
shtatë '' pamvarsishtë zhvillime- Në faktë besoj që me këtë fjali të interpretime dhe devijime të artit
ve që përjetoi deri të forma e so- shënuar më lartë më konkretishtë po është mendësia e mjekësisë,
tit, ndikimi i tij tek publiku është me këtë bindje të kinse-artistëve psikologjisë, moralit dhe e histonuk pajtohen kineastët e mirfilltë risë sonë dhe mbi të gjitha e
mëse i shprehur.
natyrshmërisë sonë.
dhe publiku në përgjithësi.
Fund i fundit filmi nuk është vetëm material celuluidi por është
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Disa nga artistët thonë që është
shumë normale puthja para ekranit e patnerve jashtë martesor,
madje se për botën e civilizuar
edhe skenat me eksplicite janë
normale.

flliqtë atëherë koncepti për art
kthehet në origjin.

Kolegë artistë skenat eksplicite
quhen pornografi e ''pornografia
nuk është art''. Ju mund ta quani
si shprehje e lirë e ndjenjave si
një shoqëri e hapur por psikoloksuale të shtrembëruara. Tendgjia jep mendime të ndryshme
enca me të shpeshta të devijimit
nga ju .
seksual nga ndikimi i pornograf''Vrojtimet neorologjike ndaj isë janë përdhunimi, homoseksupërgjigjëve ose reagimeve të tru- alizmi, pedofilia, seski anal, seksi
rit ndaj skenave dhe tingujve por- me përdorimin e mjeteve mekanografik vërtetojnë se truri pëson nike nga me të ndryshme seksi në
ndryshime biologjike shumë grup etj. ''(Argumenti, 2005)
domëthënëse, të cilat nuk e lejojn
Kur e kupton këtë fillon të mennjeriun që të kuptojë drejt diçka
dosh se çfarë vlere ka arti. Por
para se të pranojë.
kur e kuptn që arti është i pastërt,
Ndikimi i pornografisë, sipas natyral dhe shumë normal dhe e
studimeve të shumta mjekësore ndan nga pornografia që është
sjellë zhvillimin e tendencave se- kërdi, çmenduri dhe bisnes i

Në botë ekezistojnë edhe festivale të pornografisë, por në të
njejtat vende ekzistojnë edhe
shoqata për shërimin e të varurve
nga pornografia. Tani çfarë në
faktë po i sjell arti shoqërisë,
raste kronike , sëmundje më
shumë në këtë kohë të sëmurë.
JO, sepse pronografia nuk është
art, është flliqësi, sëmundje
pastaj edhe e ndaluar me ligjë.
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Tanimë filmi nuk shikohet si armik, por si një mik i mirë i
prezentimit të vlerave njerëzore
autoktone tek popujt tjerë.

Arti nuk është jetim dhe nuk ka
mbet në dorë të ''dudave ''. Arti
nuk duron ''X'' mbi të as ndyrësi,
manipulim dhe çmenduri sepse
në të kundërtën nuk është më
artë.
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Sport

Enis Hasani
cos. Atë ndeshje Real Madridi e
fitoi me rezultat 11-1.

Më 22 tetor 1899 Joan Gamper
paraqiti një njoftim në gazetën
Los Deportes duke shprehur
dëshirën e tij për të formuar një
klub. Përgjigjje pozitive Gamper
mori në mbledhjen e mbajtur në
Gimnasio Sole më 29 nëntor ku
morën pjesë edhe lojtar si Ëalter
Wild, Enric Ducal, Pere Cabot
etj. ku themeluan klubin me emrin Football Club Barcelona.
Shumë shpejtë FC Barcelona arriti të bëhej një nga klubet udhëheqëse si në Kataloni ashtu
edhe në Spanjë, duke garuar edhe
në Campeonato de Cataluna dhe
në Copa del Rey.
Në vitin 1902 klubi fitoi trofeun
e parë pasi që fituan Copa Macaya dhe gjithashtu zhvilluan
ndeshjen në finalen e Copa del
Rey ku humbën 2-1 nga klubi
Vizcaya.
Në vitin 1908 Joan Gamper u bë
presidenti i klubit për herë të
parë, pasi që klubi nuk kishte arritur të fitonte asgjë që nga viti
1905 kur kishin fituar Campeonato de Cataluna, ku si pasojë
kishin probleme financiare. Gamper mori në kryesi edhe top golashenuesin e të gjitha kohërave
të klubit, Paulino Alcantara,
kurse Jack Greenwell e caktoi si
menagjer. Këto ndryshime drejtuan në një sukses gjendjen e
klubit. Gjatë kohës së udhëheqjes
nga Gamper FC Barcelona fitoi
njëmbëdhjet herë Campeonato de
Cataluna, gjashtë herë Copa del
Rey, dhe katër herë Coupe de
Pyrenees.
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Në vitin 1961 u bënë klubi i parë
që mundën Real Madridin në
kupën evropiane duke përmbyllur dominancën e tyre ne garim.
Vitet e 60-ta ishin më pak të suksesëshme përkundër ekipeve
Real Madrid dhe Atletico Madrid
të cilat kishin monoplizuar La
Ligan.
Pas luftës civile në Spanjë, gjuha
kataloneze dhe flamuri u mohuan
dhe klubeve iu ndalua përdorimi
i emrave tjerë veç spanjollisht.
Kështu klubi ndryshoi emrin në
Club de Futbool Barcelona dhe u
detyruan të largojnë flamurin
katalan nga stema e klubit. Në
vitin 1943, në Les Corts, në
ndeshjen e parë gjysëm finale të
Copa del Generalisimo kundër
ekipit Real Madrid, Barça arritën
fitore me rezultat 3-0. Para
ndeshjes së dytë lojtarët e Barcelonës u vizituan nga drejtori i
diktatorit Franco i cili i përkujtoi
lojtarët se ata po luanin në sajë të
zemërgjerësis së regjimit të Fran-

Barça riktheu krenarinë pas
mundjes së Real Madridit me
rezultat 1-0 në vitin 1968 në finale të Copa del Generalisimo në
Bernabeu. Në sezonin e 1973 /
74 Barça angazhoi futbollistin e
njohur Johan Cruyff i cili
mblodhi dashamirët e Barcelonës
rreth vete pasi deklaroi se kishte
zgjedhur këtë ekip pasi nuk
mund të luante në Real Madrid
me që kishte lidhje me diktatorin
Franco. Ai ndihmoi që ekipi të
fitonte La Ligan për herë të parë
që nga viti 1960.Gjithashtu në
vitin e parë të angazhimit në klub
u zgjodh futbollisti evropian i
vitit. Klubi riktheu emrin zyrtarë
në Football Club Barcelona në
vitin 1974.
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Sport
dhe citohet të ketë thënë: "Katalonia është shtet dhe FC Barcelona armata e tyre". Ai gjithashtu
angazhoi Ronaldon nga PSV
Eind'hoveni dhe arriti të fitojë
Copa del Rey, UEFA kupën e
fituesve të kupave dhe Supercopa de Espana.

Në qershor të vitit 1982 Diego
Maradona u transferua në ekip
nga Boca Juniors për një shumë
rekorde gjer në atë kohë. Në sezonin vijues nën udhëheqje të
trajnerit Cesar Luis Merotti, Barcelona dhe Maradona në finalen
e pa harrushme fituan Copa del
Rey, duke e mundur Real
Madridin. Sidoqoftë Maradona
qëndroi vetëm shkurt te Barça
dhe kaloi në Napoli.

Sikur Maradona, ashtu edhe
Ronaldo qëndroi vetëm për kohë
të shkurtër në ekip pastaj kaloi
në Inter. Përkundër kësaj, në ekip
u angazhuan futbollistë tjerë të
njohur si: Luis Figo, Giovanni
Silva De Oliveira, Luis Enrique
Martinez, Rivaldo etj. dhe ekipi
fitoi Copa del Rey dhe La Ligan
më 1998. Në vitin 1999 klubi
fitoi përsëri La Ligan dhe Rivaldo u bë lojtari i katërt i Barçës
i cili fitoi çmimin Futbollisti Evropian i vitit.

Në vitin 1988, Johan Cruyff u
kthye si trajner dhe kompletoi të
ashtuquajturin Dream Team Ekipi i ëndrrave, në të cilin ekip
bënin pjes lojtarët si: Josep Guardiola, Georghe Hagi, Ronald
Koeman, Michael Laudrup,
Romario etj.

Në tri vitet vijuese klubi po biente, kurse trajnerët vinin e
shkonin duke përfshir edhe angazhimin e shkurtë të trajnerit
Louis Van Gaal. Presidenti Gaspart nuk arriti të krijojë besim në
fushë kështu që në vitin 2003 ai
dhe Van Gaal u larguan.

Me 11 trofe te fituar Cruyff u bë
trajneri më i suksesshum i klubit.
Ai gjithashtu u bë trajneri me më
shumë kohë te kaluar në ekip.
Sidoqoftë në dy sezonet e tija të
fundit ai nuk arriti të fitoj asnjë
trofe. Pas kësaj, në sezonin
1996/97 Cruyff u zëvendësua
nga Bobby Robson i cili udhëhoqi klubin për një sezon të vetëm
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binim me lojtarët vendas Puyol,
Iniesta, Xavi, Valdes etj.
Në sezonin e vitit 2005/06 ekipi
arriti të fitojë La Ligan, Supercopa de Espana si dhe Ligën e
Kmpionëve ku në finale mundi
ekipin anglez Arsenal.
Përkundër fillimit të sezonit si
favorit prapë se prapë ekipi përfundoi sezonin 2006/07 pa trofe.
Kishte edhe mosmarrëveshje
mbrenda ekipit pasi Eto'o publikisht kritikoi trajnerin Frank
Rijkaard dhe bashkëlojtarin
Ronaldinho.
Në sezonin 2007/08 Barcelona
përsëri kishte sezon jo të mirë,
nuk arriti të plasohet as në top dy
në Primera Division. Ndërsa në
Ligën e Kampionëve arritën gjer
në gjysëm finale ku u mundën
nga Manchester United.

Pas humbjes 4-1 nga Real Madridi, Laporta shpalli se trajneri i
Barça B, Josep Guardiola do të
zëvendësojë Frank Rijkaardin.
Trajneri i ri solli ndryshime në
ekip kështu që nga ekipi u larguan Thuram, Zambrotta, Deco,
Santos dhe Ronaldinho kurse në
Pas periudhës zhgënjyese nën ekip u angazhuan Alves, Pique,
udhëheqje të Gaspartit, kombini- Hleb etj.
mi i presidentit të ri Joan Laporta
dhe trajnerit të ri, ish futbollistit Tani në klubin e Barcelonës luaholandez dhe futbollistit të A.C. jnë edhe disa lojtar muslimanë si:
Milanit Frank Rijkaard, forma e Abidal, Toure, Keita dhe Henry.
klubit u kthye prap. Në klub u Shpresojmë që në të ardhmen ky
angazhuan emra të njohur të fut- klub do të pasurohet edhe me më
bollit si: Ronaldinho, Messi, shumë lojtarë muslimanë.
Eto'o, Deco, Marquez në komZGJIMI ISLAM Nr. 7 / 2009

Fjalë të urta
Gazmend Hoti

-Shpesh merremi kaq shumë me pyetjet ,sa nuk kemi kohë të jetojmë për përgjegjjet.
-Gjithësecili mban në gojë punën e të pasurve,vetëm njeriu zemërmirë mendon gjithmon gjendjen e të varfërve.
-Kush lexon shumë, medoemos bëhet i mençur,kush punon shumë,medoemos bëhet i pasur,kush kujdeset për
higjenen,medoemos bëhet i lumtur.Ai që i plotëson të gjitha këto kushte,le të thotë se ka bërë me të vërtetë jetë
në botë.
-Për të kryer punë nuk duhet vetëm të dish,por kryesisht të duash.
-Do të mos ndihet fjala që do të thuash?Mos e thuaj.Do që të mos shihet puna që do të bësh?Mos e bërë.
-Dëshiron të flasësh?Më parë mëso të heshtësh.
-Për të vdekur duhet folur sa më mirë.
-Në mos do fjala të dalë as mikut s’duhet treguar.
-Ndero ëmë e atin tënd,që të kesh jetë të gjatë,dhe kur bien të sëmir vetëm të mos i lësh kurrë.
-Gjithë bota është një skenë,dhe të gjithë burrat dhe gratë,thjesht aktorë që shkojnë e vijnë,dhe një njeri luan
disa role në jetën e tij.
-Të gjithë e duan drejtësinë por të pakët janë ata që i duan njerëzit e drejtë.
-Mundohu të bëhesh sa më i drejtë,meqë drejtësia është themel i të gjitha virtyteve,edhe pse nganjëherë vjen
vonë,por gjithsesi vjen.
-Tri raste kanë tri virtyte shumë të pëlqyeshme:të ndihmosh nevojtarët kur janë në gjrndje të vështirë,të thuash të
vërtetën edhe në zemërim, të flasësh kur je i zoti të ndëshkosh ose të hakmerresh.
-Mos i poshtëroni njerëzit e mëdhenj për një a dy faje të tyre,sepse dijamanti sado i prerë shtrembëër të jetë,
është më i vlefshëm se një gur i zakonshëm,i prerë në formën më të përsosur.
-S’ka gjë më të tmerrshme sesa të mbetesh i vetmuar në mesin e njerëzve.
-Po të blihej përvoja, gabimi s’do të ekzistonte.
-Aty ku mbretëron drejtësia, armët janë të panevojshme.
-Krenaria shpërblehet me mëngjes të pasur, me drekë të varfër ndërsa me darkë të mjerë.
-Minutat e pashfrytëzuar në rini, të bëhen shekuj në pleqëri.
-Dashuria e vërtetë në një shoqëri mund të ekzistoj vetëm në mesin e njerëzve ku çmohen virtytet.
-Njeriu i dijshëm e ka pasurinë në veten e tij.
-Githmonë thuaje të vërtetën, mundohu të mos bësh gabime dhe çdo punë kryeje me mend.
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Kuriozitete
Valter Nasufi & Makfire Bislimi

-Katunde quhen disa fshatra në Dalmaci.Gati në të
gjithë qytetet e Dalmacisë nga një rrugë mban emrin
"Rruga Ilire".

- Akrepin e sekondës në sahat e ka shpikur mjeku anglez Xhon Flouor (1649-1734), që bënte të studjonte -Gjaku në organizmin e njeriut udhëton shumë
shpejt:prej zemrës e deri te gishtrinjtë e këmbës arrin
ritmin e zemrës së njeriut.
për 16 sekonda, deri në tru 8 sekonda, deri në mushkëri
- Më 1750 u ktheu në Portsmouth, UK nga Kina,
6 sekonda.
tregëtari anglez Honvej.
-Në Turqi gjendet një skulpturë, veprës e natyrës, që
Ky solli me vete shumë sende të çuditshme nga vendi i
paraqitet një grua duke qarë. Lotët e saj rrjedhin me
largët dhe në mes tyre një çadër, që nuk ishte pare ende
shekuj, por nga burimet e fshehta të ujit që ndodhen
në Evropë.
nën shkëmb.
- Negativi i pare i fotografisë u shpik në vitin 1816. Ky
-Foshnjet ëndërrojnë përpara se të lindin.
negative ishte prej xhami sepse ai jepte më shumë de-Në qoftë se bërtisni gjithmonë për tetë vjet, shtatë
taje fotografisë. 
muaj dhe gjashtë ditë, do të krijoni aq energji sa që
1MsKHNWDUS\OODYXOORQoGRGLWsYHUHWRQsXMs
mundë të ngrohni një filgjan kafe.
 *MHQGUDW H GMHUVsV WH  ORSsW MDQs YHQGRVXU Qs -Tirana u themelua në vitin 1614 nga Sulejman Pasha,
KXQGsQHVDM
me origjinë nga fshati Mullet. Fillimisht ai ndërtoi një
'sERUDHSLVsWVKNULQPsVKSHMWQsVDMsWsQJMXUsVVs xhami, një furrë dhe një hamam.Dy shekuj më vonë
drejtimin e qytetit e mori familja Toptani dhe Kruja.
VDMsWsHUUsWGXNHWKLWKHUPsVKXPsQ[HWsVL
-Kompjuterat modern janë ndërtuar duke u bazuar në
 1s JMWKë botën njihen mbi 500 lloje të ndryshme sistemin nervor, por edhe kompjuteri modern nuk i
bimësh mishngrënëse.
ofrohet as një zvarritësi.
- Në kohën e khalifit Memum(813-833).Shkenca -Është e pamundur të teshtish pa i mbyllur sytë.
vlerësohej aq shumë sa khalifipër çdo libër të përkthyer
-Numrat dy dhe tre në gjuhën shqipe kanë aq shkronja
jepte aq parasa ç’ishte edhe pesha e librit.
sa e kanë edhe vlerën.
- Nektari më i ëmbël gjendet në lulet e mollës, në 100
-Lindjet vjetore në Indi, e kalojnë popullsinë e Australgr hektar ka 75gr sheqer.
isë.
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