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FJALA 
e kryeredaktores

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut, Krijuesit tonë, ndërsa salavatet 
qofshin mbi të Dërguarin e Tij të fundit, Muhamedin a.s.. Pas shumë angazhimeve 
për të treguar porositë e Islamit dhe sukseset e studentëve tanë, arritëm ta 
botojmë numrin 14 të revistës së studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame.

Ky numër i ri i kësaj reviste, tregon zellin dhe talentin e studentëve përgjatë 
studimeve të tyre, respektivisht gjatë këtij viti shkollor. Një falënderim i veçantë 
shkon edhe për udhërrëfyesit tanë, dekanatin, profesorët dhe profesoreshat, të 
cilët asnjëherë nuk e kursyen kohën e tyre për të na ndihmuar, që bashkë me 
sukseset tona të reflektojmë të bashkuar.

Lusim Allahun e Madhëruar që studentët tanë, të kenë shëndet e suksese dhe uroj 
që Fakulteti i Studimeve Islame të mbetet gjithmonë vatër e diturisë dhe shtyllë e 
pakontestueshme e përhapjes së Islamit!
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PERSONALITETE

Resulullahu a.s., 
si bashkëshort, 
prind, adhurues 
dhe thirrës
I Dërguari a.s. nuk u martua me asnjë grua tjetër, derisa Hatixheja 
ishte gjallë. Resulullahu a.s. e kujtonte dhe e përmendte gjithmonë, 
duke e lavdëruar për të mirë. Pas vdekjes së saj, në shenjë kujtimi për 
të, kur priste ndonjë dele, mishin e saj ua shpërndante shoqeve të 
Hatixhes r.a..

Martesa konsiderohet si një 
prej gjërave të preferuara 
në Islam. Suksesi i 

kërkuar në jetën bashkëshortore 
varet pikërisht nga raportet 
ndërmjet dy bashkëshortëve. Kjo 
realizohet duke i ditur çdonjëri 
prej tyre të drejtat dhe obligimet, 
si dhe duke i kryer detyrimet e 
ndërsjella në formën më të mirë, 
në mënyrë që të mos ndërpritet 
ecuria e jetës së ndershme.

Bashkëshorti nuk duhet ta 
konsiderojë lidhjen me gruan e 
tij vetëm si një nevojë thjesht 
materiale, porse duhet ta 
kapërcejë këtë, për të arritur 
dëlirësinë e shpirtit dhe sjelljen e 
mirë.

Resulullahu a.s. ka qenë shem-
bulli më i mirë i një bashkëshorti 
të devotshëm e të sjellshëm me 
gratë e tij, njashtu siç ishte 
shëmbëlltyrë e mirë për të gjithë 
bashkëshortët.

Allahu xh.sh. ka thënë: “Dhe kaloni 
(jetoni) me to (gratë) jetë të 

ndershme (të mirë).” (En-Nisa, 19).

I Dërguari i Allahut ishte bash-
këshort besnik, kjo bëhet edhe 
më e qartë kur shohim 
besnikërinë e tij të madhe ndaj 
bashkëshortes së tij Hatixhes r.a.. 
I Dërguari a.s. nuk u martua me 
asnjë grua tjetër, derisa Hatixhe-
ja ishte gjallë. Resulullahu a.s. e 
kujtonte dhe e përmendte 
gjithmonë, duke e lavdëruar për 
të mirë. Pas vdekjes së saj, në 

shenjë kujtimi për të, kur priste 
ndonjë dele, mishin e saj ua 
shpërndante shoqeve të Hatix-
hes r.a..

Myslimani duhet ta respektojë 
bashkëshorten e tij dhe ta 
nderojë familjen e saj, si shenjë e 
kënaqësisë dhe dashurisë ndaj 
saj. Pikërisht kështu vepronte 
Muhamedi a.s. me familjen e 
gruas së tij, zonjës Xhuvejrije 
bintul Harith r.a..
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I Dërguari a.s. ka thënë: “Vërtet 
ndër amanetet më të rëndë-
sishme (që shkelet) tek Allahu 
xh.sh. në Ditën e Gjykimit konsi- 
derohet kur burri dhe gruaja 
bëjnë ndonjë bisedë intime 
ndërmjet tyre dhe pastaj që të dy 
e përhapin atë të fshehtë.”1 E një 
prej amaneteve më të mëdha 
është pikërisht mospërhapja e 
fshehtësive bashkëshortore.

Bashkëshorti ka për detyrë që 
t’ia mësojë bashkëshortes së tij 
çështjet fetare që ajo nuk i di, 
sepse këto mbase mund të 
bëhen shkak që asaj t’ia forcojë 
lidhjen me Allahun dhe nën-
shtrueshmërinë ndaj Tij. Kështu 
vepronte edhe Pejgamberi a.s. 
me gratë e tij. Bashkëshortja 
është një amanet – përgjegjësi 
dhe barrë në qafën e bash-
këshortit. Dije mirë se do të 
përgjigjesh për të para Allahut 
xh.sh. në Ditën e Gjykimit. Allahu 
xh.sh. ka thënë: “...dhe kur ato 

1  Transmeton Muslimi në Sahih, nr. 1437.
2  Buhariu në Sahih, nr. 676.

morën prej jush një besë të 
fortë.” (En-Nisa, 21).

Qejfi i bashkëshortes dhe plotësi-
mi i dëshirës së saj është një gjë 
që Islami nuk e ndalon. Edhe 
vetë i Dërguari i Allahut a.s. ua 
plotësonte dëshirat grave të tij 
dhe i bënte të gëzuara, e sidomos 
kur ndonjëra prej tyre ballafaqo-
hej me ndonjë gjë që e lëndonte 
dinjitetin e saj.

Bashkëshorti mysliman e ka për 
detyrë ta mbrojë shoqen e tij të 
jetës dhe ta mënjanojë ndonjë të 
keqe nga ajo, nëse veç ndokush 
përpiqet t’i bëjë keq. Pejgamberi 
a.s. i mbronte gratë e tij nga të 
këqijat. Vërtet prej argumenteve 
të mëshirës së Allahut është se Ai 
krijoi gruan për qetësim, dashuri 
e mëshirë pranë tyre. Sikur kjo 
mëshirë të mos ekzistonte, 
atëherë nuk do të kishte dashuri 
dhe as ndjenja emotive në këtë 
botë.

Pejgamberi a.s. si prind
S’ka dyshim se Resulullahu a.s. 
ishte shembulli më i mirë se si të 
sillemi me familjen dhe të 
afërmit tanë. Ai ishte një burrë 
bamirës, një baba i mëshirshëm, 
një bashkëshort i dashur dhe një 
vëlla fisnik. Këtë më së miri e 
dëshmojë gratë e tij, të cilat 
thonë se Pejgamberi a.s. sillej 
mirë me familjen e tij dhe i 
trajtonte me mirësjellje dhe 
dashuri vëllazërore të afërmit e 
tij. Kur është pyetur Aisheja r.a. 
se si sillej Pejgamberi a.s. në 
shtëpinë e tij, ajo ishte përgji- 
gjur: “Ai ka qenë gjithnjë në 
shërbim të familjes së tij. Por, kur 
hynte koha e namazit, ai dilte për 
namaz.”2

I Dërguari i Allahut a.s. ka qenë 
baba i dashur, i mëshirshëm, i 
donte vajzat e tij dhe kujdesej 
për to. Ai përpiqej që t’i bënte të 
lumtura ato, kuptohet gjithnjë 
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duke pasur kujdes që të mos 
ishte në kundërshtim as me 
Sheriatin e as me fenë. Pejgam-
beri a.s. ka qenë gjithmonë në 
shërbim të familjes së tij, i 
rregullonte rrobat, i përgatiste 
mbathjet e tij, kujdesej për 
bagëtinë etj..

Pejgamberi a.s. na ka dhënë 
shembujt më të lartë të mirësjell-
jes me familjen, bazën kryesore 
të së cilës pa dyshim e përbën 
dashuria ndaj gruas, respekti, 
kujdesi për ndjenjat e saj, të 
lumturuarit e saj duke i thënë 
fjalë të ëmbla dhe sa herë që ta 
shikosh atë, shikimi yt të jetë plot 
ngrohtësi e dashuri.

Aisheja r.a., e bija e Ebu Bekrit 
r.a. ka qenë bashkëshortja më e 
dashur e Pejgamberit a.s.. Ai 
konsultohej me familjen e tij për 
shumë çështje, ai kërkonte 
mendimin e familjarëve të tij. 
Përgjatë historisë së Pejgamberit 
a.s., ka pasur shumë raste kur ai 
ka kërkuar mendimin e bash-
këshorteve të tij lidhur me disa 
çështje. Një rast i tillë ka qenë 
edhe në ditën e Hudejbijes.

Pejgamberi a.s. si adhurues
Adhurimi është ndër bazat 
themelore në jetën e njeriut. 
Zaten, Allahu xh.sh. e krijoi njeriun 
vetëm që ta adhurojë Atë dhe t’i 
nënshtrohet Atij: “Unë nuk i krijova 
xhinët dhe njerëzit për tjetër pos 
që të më adhurojnë.” (Edh-Dhari-
jat, 56); “Ata nuk ishin të urdhëruar 
me tjetër pos që të adhuronin 
Allahun.” (El-Bejjine, 5).

Adhurimi përfshinë fjalë dhe 
vepra. Si fjalë (thënie), konsid-
erohen dy dëshmitë, leximi i 
Kuranit, dhikri (lutjet) etj., kurse 
vepra konsiderohen namazi, 
agjërimi, zekati, haxhi etj.. 

1  Muslimi në Sahih, nr. 2820.
2  Nesaiu në Sunen, nr. 3939.

Pejgamberi ynë a.s. ka qenë 
njeriu më i devotshëm në  
adhurimin e Allahut xh.sh., si dhe 
më i kujdesshmi në nënshtrimin 
ndaj Tij. E adhuronte Allahun 
ditën dhe natën.

I Dërguari i Allahut a.s. ngrihej 
natën për t’u lutur, derisa i 
ënjteshin këmbët, kurse Aisheja 
r.a. i thoshte: “O i Dërguari i 
Allahut! Si po vepron kështu, 
ndërkohë që ty të janë falur 
mëkatet e kaluara dhe të ardh- 
shme? Pejgamberi a.s. i qe 
përgjigjur: “Vallë, a të mos jem 
rob falënderues.”1

I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: 
“Qetësia ime e vetme shpirtërore 
është në namaz”,2 e që fjalë për 
fjalë do të thotë që: syrin tim nuk 
e ngop dhe nuk e qetëson asgjë 
përveç namazit. 

Omer ibën Hatabi r.a. çdoherë në 
mesnatë ngrihej dhe falte namaz, 
kurse pak para namazit të 
sabahut, i zgjonte gruan dhe 
fëmijët e tij dhe ua lexonte ajetin: 
“Urdhëro familjen tënde të falë 
namaz, praktikoje edhe ti vet...” 
(Ta Ha, 132).

Pejgamberi a.s. si thirrës
Pa dyshim që Pejgamberi a.s. ka 
qenë thirrësi më i mirë dhe më 
shembullor që ka ftuar ndonjë- 
herë njerëzimin për adhurimin e 
Allahut xh.sh.. Ai përballoi vuajtje 

të shumta nga populli i tij për-
gjatë përmbushjes së misionit  
të tij për udhëzimin e tyre.   
I Lartësuari në Kuranin fisnik 
konfirmoi qartë dërgesën e 
Pejgamberit a.s. dhe misionin e 
tij të shenjtë, si thirrës për 
adhurimin e Allahut xh.sh., kur 
thotë: “O ti Pejgamber, Ne ty të 
dërguam dëshmues, lajmëtar, 
përgëzues e qortues. Dhe, me 
urdhrin e Allahut, thirrës për në 
rrugën e Tij dhe pishtar 
ndriçues.” (El-Ahzab, 45-46).

Ndër shembujt më të mirë të 
elokuencës me fjalë është thirrja 
në rrugën e Allahut xh.sh. përse i 
Plotfuqishmi ka thënë: “E kush 
është në rrugën më të mirë se ai 
që thërret në rrugën e Allahut 
dhe thotë: “Unë jam prej mysli-
manëve.” (Fussilet, 33).

Nga metodat e thirrjes që na ka 
mësuar i Dërguari i Allahut a.s., 
është ajo që thirrësi fillimisht t’i 
drejtohet Allahut xh.sh. me dua 
(lutje), duke kërkuar nga Ai që ta 
udhëzojë atë njeri a grup, që do ta 
thërrasë në fenë e Allahut xh.sh..

I Dërguari i Allahut a.s., para se ta 
thërriste Omer Ibën Hatabin në 
Islam, i qe lutur Allahut xh.sh. që 
ta udhëzonte atë dhe t’ia hapte 
gjoksin për ta pranuar Islamin. 
Thirrësi në fenë e Allahut, vazh-
dimisht u flet njerëzve për të 
mirat e Allahut xh.sh. dhe begatitë 
e Tij të panumërta, derisa ata t’i 
përgjigjen thirrjes së tij. Kjo është 
një metodë madhështore që na e 
ka mësuar i Dërguari a.s., gjatë 
thirrjes së tij në besim. Allahu xh.
sh. ka thënë: “Po edhe nëse 
përpiqeni t’i numëroni dhuntitë 
(të mirat) e Allahut, nuk do të 
mund të arrini t’i përcaktoni 
ato...” (En-Nahl, 18).

Valentina Halimi
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Falënderimet i takojnë 
Allahut xh.sh. për çdo mirësi 
që na ka dhënë. Salavatet 

dhe selamet ia dërgojmë Muha-
medit a.s., i cili është shembulli i 
gjithë njerëzimit, shokëve dhe 
familjarëve të tij. 

Nuk është rastësi të shkruaj për 
një personalitet të tillë, i cili zë 
një vend të rëndësishëm në jetën 
e shqiptarëve, e sidomos për 
qytetin tim, Tetovën, e po ashtu 
edhe për mua në veçanti, ngaqë 
jam ajo vajza që kam kaluar 
nëpër duart e tij për të marrë 
dije, bashkë me shumë familjarë 
të mi, të cilën kanë qenë nxënës 
(talebe) të tij. Ajo që dua të 
përcjellë këtu është biografia e 
hoxhës, si dhe përkushtimin e tij 
të madh për shpërndarjen e 
dijes, e sidomos në mësimin e 
Kuranit.

Mulla Mahmud ef. Asllani lindi 
më 15 mars 1932, në fshatin 
Çiflik të Dervenit të Poshtëm, 
ndërsa ndërroi jetë më 21 
qershor 2021 në Tetovë. Mësimet 
e para i mori në mektebin e 
fshatit në vendlindje, te mulla 

Beqiri. Gjatë Luftës së Dytë 
Botërore, fshehurazi ka vijuar 
mësimet në fshatin Merovë, te 
mulla Tahiri, ku për çdo ditë, për 
tri vjet rresht, dimër e verë ka 
udhëtuar nga katër orë në ditë. 
Aty ka pasur rastin që të mësoi 
elementet e para të sarfit e të 
nahvit (të gramatikës dhe të 
sintaksës arabe). Pas kryerjes së 
shërbimit ushtarak, aty diku nga 
viti 1954, është caktuar imam në 
Novo Sellë të Dervenit të Posh-
tëm, kur shërbeu nëntë vjet. Në 
ndërkohë, në mënyrë intensive,  
i rreket punët dhe arriti ta marrë 
provimin për imam, sepse 
asokohe ky kualifikim ishte i 
domosdoshëm për ata që 
shërbenin si imam. Në këtë kohë, 
legalizohet edhe mësim-besimi. 
Përveç lëndëve fetare, provimi ka 
përfshirë edhe lëndët shkencore, 
ku me sukses i ka mbrojtur dhe 
ka marrë diplomën përkatëse. Sa 
u përket aktiviteteve të tij fetare, 
ato aspak nuk i kanë munguar. 
Këtë ai e bënte duke i mbledhur 
të rinjtë nëpër çajtore, nëpër 
shtëpi (sera), ziarete e herë-herë 

duke organizuar edhe ekskur-
sione. Ajo që vlen të përmendet, 
është se në vitin 1967, filloi 
punën si mualim në Xhaminë e 
Pashës (një ndër xhamitë më 
kryesore të Tetovës), në të cilën 
mësonte nxënësit çdo ditë, nga 
namazi i sabahut e deri në 
namazin e akshamit. Xhamia e 
Pashës, njihet po ashtu edhe si 
Xhamia e Larme, dhe e cila njihej 
si vend turistik dhe e njëjta çdo 
ditë edhe sot e kësaj dite ka 
vizitorë të ndryshëm. Vizitorët 
përveç vizitës së xhamisë, 
interesoheshin edhe për vizitë të 
hoxhës dhe nxënësve të mek-
tebit.

Realizimi i këtij programi hasi në 
vështirësi dhe pengesa, të cilave, 
mualimi në fjalë u ka bërë ballë 
me dinjitet, derisa ato u bënë 
realitet i përditshëm, që pastaj, 
askush më nuk kishte forcë t’i 
pengonte. Ai gjithashtu edhe 
gjatë muajit Ramazan ka pasur 
angazhime të veçanta. Mulla 
Mahmud ef. Asllani ushtroi 40 
vjet punë si mualim në Xhaminë 
e Pashës (Xhaminë e Larme). Me 

Mulla Mahmud 
ef. Asllani, jeta 
dhe veprimtaria e tij
Mulla Mahmud ef. Asllani lindi më 15 mars 1932, në fshatin Çiflik të Dervenit të 
Poshtëm, ndërsa ndërroi jetë më 21 qershor 2021 në Tetovë. Mësimet e para i mori 
në mektebin e fshatit në vendlindje, te mulla Beqiri. 
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punën e tij bëri që të jetë një 
ndër mualimët më të njohur të 
trevave shqiptare. Është shem-
bulli markant i një pishtari të 
dijes, dersin e të cilit e morën 
qindra e qindra fëmijë, jo vetëm 
nga qyteti, por edhe nga fshatrat 
e afërta dhe nga jashtë territorit 
të Maqedonisë së Veriut. Meritë e 
tij e veçantë është ajo që deri në 
vdekjen e tij, arriti të nxirrte mbi 
200 hafëzë. Këtë mision të 
shenjtë e ushtroi edhe gjatë 
viteve 60-ta, atëherë kur feja dhe 
mësim-besimi ishin të ndaluara 
nga pushteti ortodoks, sllavo-ko-
munist, por edhe pas viteve të 
80-ta, kur mësim-besimi me 
urdhër “nga lart” ushtrohej 
vetëm gjatë të shtunave dhe të 
dielave. Numri i hafëzëve që 
kanë dalë nga mualimi dhe nga 
muafizi i shquar, mulla Mahmudi 
është, ashtu siç e theksuam edhe 
më sipër mbi 200 hafëzë. Sipas të 
dhënave nga regjistri i hafëzëve 
të mulla Mahmudit, në vitin 
1975, për herë të parë e kryen 
hifzin tre hafëz, të cilët llogariten 
si përvoja e parë e hoxhës së 

nderuar. Vlen të përmendim se 
mosha e hafëzëve është e 
ndryshme. Hafëzi më i ri për nga 
mosha, i cili ka mbaruar hifzin, 
ka qenë vetëm 7 vjet, akoma pa 
hyrë në klasën e parë të shkollës 
fillore. Kuptohet që ka edhe 
nxënës të moshave të ndryshme, 
por më të shumtë janë ata të 
moshës 9, 10, 11, 12 e më tutje, 
të dy gjinive. Shumica e tyre, pas 
përfundimit të hifzit, regjistrohen 
në Medresenë “Isa Beu”, por ka 
edhe prej atyre që studimet i 
vazhdonin në Kosovë, Bosnjë, 
Turqi, Siri, Jordani, Egjipt, Arabi 
Saudite etj.. Një numër bukur i 
madh i tyre kanë diplomuar në 
universitete të ndryshme islame, 
në drejtime të ndryshme. Vlen të 
përmendim gjithashtu se një 
numër i madh i tyre aktualisht 
ushtrojnë detyra fetare në 
ndryshme në Tetovë, në fshatrat 
e Tetovës dhe jashtë territorit të 
Maqedonisë së Veriut, në Kosovë, 
Bosnjë, Turqi, si dhe në diasporë.

Më 11 ramazan (30 korrik 2012), 
Organizata Botërore për Mësimin 

e Kuranit përmendësh dhe për 
leximin e Kuranit, me seli në 
Xhide të Arabisë Saudite, e 
shpalli hoxhën nga Tetova, mulla 
Mahmud ef. Asllanin, si mualimin 
më të suksesshëm në botë. 
Shpërblimin ia ndau mbreti i 
Saudisë. Hoxha ishte njeri tejet 
modest dhe aspak nuk pëlqente 
të ekspozohej para gazetave apo 
mediumeve, thjesht ai e kishte 
zakon të shprehej: “Këtë që e bëj, 
e bëj vetëm për hir të Allahut. 
Ndaj, mjafton vetëm Allahu ta 
dijë.”

Si ishte një ditë 
e zakonshme e mulla 
Mahmud ef. Asllanit?
Ai dilte nga shtëpia e tij qysh në 
kohën e namazit të sabahut dhe 
kthehej në shtëpi pas namazit të 
jacisë. Gjithë ditën qëndronte në 
xhami, përkatësisht në mekteb, 
pa asnjë ditë pushimi, përveç dy 
ditëve të Bajramit (Bajramit të 
Ramazanit dhe Bajramit të 
Kurbanit). Ai bënte një jetë të 
thjeshtë dhe modeste. Aspak nuk 
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ngurronte që gjithnjë të jetë në 
shërbim të Islamit, përkatësisht të 
mësimit të Kuranit fisnik, 
veçanërisht të hifzit. Përveç kësaj, 
ai për çdo vit kryente me nxënësit 
e tij nga një hatme. Hoxha në fjalë 
ishte i shkathët për të nxjerrë 
hafëz të Kuranit, ngase tërë jetën 
e tij i qe përkushtuar këtij qëllimi 
të lartë e sublim. Gjatë muajit 
Ramazan, hafëzët fillonin 
mësimin e ditës menjëherë pas 
syfyrit, ku që në orët e hershme, 
nuk nguronin të gjendeshin në 
xhami. Vaktet e ushqimit gjithnjë  
i bënte në mekteb. Ai ishte tamam 
një pedagog i vërtetë dhe psikolog 
i lindur.

Metoda se si kryhej hifzi  
dhe promovimi i hafëzëve
Nxënësi (talebeja, siç i quante 
hoxha), kur vendoste t’ia niste 
hifzin, e ndiqte këtë metodë: së 
pari e mësonte faqen e 20 të 
xhuzit të parë, pastaj çdo faqe të 
20 të çdo xhuzi, pastaj faqen 19 
(kuptohet duke e përsëritur edhe 
faqen e 20, pra atë që e ka nxënë 
përmendësh më herët), pastaj 18, 
17, 16, 15, e kështu me radhë, 
derisa arrinte me sukses ta 
përfundonte hifzin. Nxënësi, pasi 
e përfundonte hifzin, ai edhe dy 
herë të tjera, kuptohet për një 
periudhë kohore fare të shkurtër, 
e përsëriste tërë Kuranin për-

mendësh, me qëllim që të jetë sa 
më mirë i përgatitur. Pas kësaj, 
mulla Mahmudi, lajmëronte 
organet kompetente të Myftinisë 
dhe e caktonin datën për kandi-
datin që e ka përgatitur hifzin, ku 
kandidati edhe zyrtarisht mbron-
te titullin hafëz i Kuranit fisnik. 
Zakonisht, kandidatët e kryenin 
hifzin për një periudhë dy ose tri 
vjeçare, por kishte nga ta që edhe 
e përfundonin edhe për një kohë 
më të shkurtër. Myftinia e Tetovës 
caktonte datën dhe komisionin 
tre anëtarësh për mbajtjen e 
provimit të kandidatit të ri, 
provim i cili vazhdonte tri ditë më 
radhë, nga dy orë, ku kandidatit  
i parashtroheshin mbi një mijë 
pyetje dhe në fund, nga komisio-
ni tre anëtarësh bëhej vlerësimi 
dhe suksesi i kandidatit. Në bazë 
të suksesit të arritur, komisioni   
i jepte titullin “Hafëz i Kurani 
Kerimit” dhe hafizi në fjalë pajisej 

me një diplomë të lëshuar nga 
Rijaseti i Bashkësisë Fetare 
Islame të Maqedonisë së Veriut. 
Te hoxha në fjalë, ka nga ata që  
e kanë filluar hifzin, por që nuk 
kanë arritur ta përfundojnë të 
tërin, e numri i tyre arrin në 300 
nxënës.

Tetova ndjen    
mungesën tënde
Më 21 qershor 2021, iu dha 
lamtumira e fundit hoxhës sonë. 
Sot Tetova ka mërzi të madhe nga 
më i moshuari e deri te më i riu.  
Ky qytet e ka të vështirë ta përba- 
llojë mungesën tënde. Ai mekteb 
mbeti jetim me mos prezencën 
tënde. Ti ishe ai që i dhe vlerë atij 
vendi. Falë punës suaj, xhamitë 
zbukuroheshin me dua hifzi. Ti 
ishe ai që i dhe dritë këtij qyteti,   
ti ishte ai që ia mundësove shumë 
shtëpive të kenë mundësi ta 
lexojnë fjalën e Allahut xh.sh., na  
e mundësove ëndrrën tonë ta 
bënim realitet, ta ruajmë fjalën   
e Allahut në gjokset tona, puna 
juaj bëri që shumë shtëpi t’i kenë 
dritat ndezur në mesnatë me 
hafëzët, të cilët qëndronin me orë 
të tëra duke lexuar Kuran, sepse 
me të lindur dielli, do të 
gjendeshin para teje për ta thënë 
atë që e kishin mësuar.

Sa e vështirë ishte për hafëzët t’ia 
thoshin lamtumirën personit nga 
i cili e mësuan librin e Krijuesit, 
ilaçin e shpirtit, çdo ditë, nga 
mëngjesi e deri në mbrëmje. 
Edukove shumë gjenerata në 
frymën islame, këshillat e tua 
ruhen me shumë kujdes në 
mendjet tona. Hafëzët e falën-
derojnë Allahun që ishin talebet 
tua. Ishe shembull për urtësinë 
dhe vullnetin që kishe. Lusim 
Allahun që Xheneti të jetë vend-
takimi ynë!

Sumeja Alija
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Njëri nga krijimtarët post-
modernistë më të mirë të 
kohës, i cili në krijimet e tij 

shfaq gjëra shumë domethënëse 
dhe në shumicën e rasteve 
shumë reale. E këtij lloji është 
edhe vepra e tij “Çështja e 
Kosovës”, në të cilën autori, 
përmes katër eseve, sjell një 
analizë të fuqishme të politikave 
gjenocidiale të Sllobodan 
Millosheviqit, dhe në disa raste, 
sjell edhe mençurinë e këtij të 
fundit në politikë. Shkak i fry-
mëzimit të krijimit të këtyre 
eseve është shpërthimi i debatit 
për çështjen e ndërhyrjes së 
NATO-së në ish-Jugosllavi.

Vargas Llosa, në esenë e parë të 
këtij libri, tregon për Mark 
Tomsonin, historianin anglez, i 
cili ka shkruar një libër me titull 
“Farkëtimet e luftës”, të cilin e ka 
prezantuar në Beograd. Në atë 
libër, ai tregon për strategjinë e 
Millosheviqit, e cila ishte e 
thjeshtë dhe të cilën ai e kishte 

dokumentuar, e që konsistoi me 
zhveshjen e dy të tretës së 
uniformës së tij komuniste dhe 
në veshjen e asaj të nacionalitetit 
të vendosur, i cili proklamoi se 
kombi serb ishte i kërcënuar nga 
një gjenocid i ri, nga një koalicion 
i llojllojshëm i ushtarëve fashistë, 
fundamentalistëve islamik dhe 
katolikë, separatistëve të paki-
cave shqiptare dhe hungareze, 
fantazi kjo e cila ditë pas dite u 
dokumentua nga një fushatë e 
gjerë mediale, me gënjeshtra 
dhe fabrikime të planifikuara. 
Libri është përkthyer dhe publi-
kuar në Jugosllavi, falë gaze-
tarëve dhe intelektualëve që 
ishin në opozitë në regjimin e 
Millosheviqit, gazetarë të cilët 
duhen admiruar për përpjekjet e 
tyre për demokratizimin e vendit 
të tyre dhe për t’i dhënë fund 
luftës në Bosnjë. Më e keqja për 
Tomsonin, ishte kur ai përfundoi 
duke iu shërbyer planeve të 
ekspertit diktatorial, dhe i cili 
nuk arriti planin e tij për shër-

bimin e shtresës së shtypur, për 
të cilën e kishte nisur këtë 
mision. Këtë, ai nuk arriti ta 
realizonte për shkak të ndikimit 
mediatik, i cili i shërbente me zell 
Qeverisë. Ato kishin ndikim mjaft 
të madh në fshehjen e realitetit 
dhe në ndryshimin e konotacio- 
nit. Për shembull, televizioni 
shtetëror censuronte prezan-
timin e Tomsonit për librin 
“Farkëtimet e luftës” dhe në 
prezantimin për të, ruanin vetëm 
pyetjet letrare, në mënyrë që 
kushdo që e shihte programin, të 
mbetej me idenë se ai ka ardhur 
në Beograd për ta prezantuar 
boom-in latino-amerikan. Kjo 
ishte mënyra e Sllobodan Millo-
sheviqit, i cili me anë të këtyre 
manovrave nuk mund të mposh-
tej. Fuqia mediale e Millosheviqit 
nuk mbeti vetëm në Jugosllavi, 
por ajo shpërtheu edhe në BBS, e 
në mediumet franceze, të cilat 
jepnin komente inkurajuese të 
zëdhënësve të qeverisë perëndi-

Recension i veprës 
“Kosova” 
të Mario Vargas Llosa
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more mbi perspektivat e paqes 
në Bosnje, shpresa këto të cilat   
i zgjonte Millosheviqi, i cili ishte 
intervistuar nga i dërguari 
special i presidentit Bill Klinton, 
dhe i cili kishte lënë të kuptojë se 
në këmbim të sanksioneve të 
vendosura nga OKB-ja, Jugoslla-
via, ndoshta mund ta njohë 
qeverinë boshnjake, çka pady-
shim, se do ta zvarriste 
dorëzimin e udhëheqësit ser-
bo-boshnjak, Radovan Karagjiq. 
Menjëherë pas kësaj, radiostacio-
net bien dakord që ta paraqesin 
presidentin Millosheviq, si lojtar 
kyç për paqen në Bosnjë, dhe i 
cili me anë të kësaj arriti ta krijoi 
këtë përshtypje para OKB-së, se 
edhe pse nuk është demokrat, 
është burrë shteti dhe nga ai 
varet paqja. Sipas, Vargas Lloses, 
kur të jetë arritur fundi i sulmeve 
ushtarake në Bosnje, falë 
virtyteve të sundimtarit të 
Beogradit, do të ishte e mundur 
që Millosheviqi ta marrë çmimin 
Nobel për Paqe.

Ligjet ndërkombëtare parashih-
nin se një vend, i cili është pjesë 
integrale e atij kombi dhe prob-
lemet e atij vendi janë çështje të 
politikës së brendshme, dhe 
sipas këtij kriteri, në emër të 
sovranitetit, Millosheviqi, duhej 
t’i kishte duart e lira për ta 
spastruar Kosovën përmes 
vrasjes ose dëbimit të dy milionë 
kosovarëve. Mandej, lirimi i tre të 
burgosurve amerikanë dhe 
kthimi i tyre te familjet, pastaj   
i dërguari i posaçëm nga Rusia,  
i cili udhëtonte çdoherë Be-
ograd-Uashington dhe anasjell-
tas, të gjitha këto, Millosheviqin 
po e paraqisnin si një politikan 
demokrat. Para se të fillonte 
realizimin e planin të tij strategjik 
për spastrimin etnik të Kosovës, 
ai realizoi një spastrim politik të 
brendshëm, duke eliminuar çdo 
formë serioze të opozitës dhe 
kritikës. Konflikti i Kosovës nuk 

kishte filluar në vitet 1998-99, por 
dhjetë vjet më parë, kur Milloshe-
viqi, për ta arritur pushtetin 
absolut në Jugosllavi, shfuqizoi 
autonominë e Kosovës dhe nxiti 
fushatë nacionaliste në favor të 
Serbisë së Madhe, gjë që rezultoi 
me shkëputjen e Sllovenisë dhe 
Kroacisë, me masakrat dhe 
copëtimet pasuese në Bosnjë. 

Por, shumë më vonë u kuptua e 
kundërta e asaj se si paraqitej 
Millosheviqi, me anë të dëshmive 
të refugjatëve nëpër kampe, të 
shpërngulur nga vendet e tyre 
dhe nga gazetarët dhe ambasa-
dorët, e deri tek të dërguarit 
specialë në zonat e luftës, prej të 
cilëve u kuptua e vërteta e 
Millosheviqit, që në çfarëdo rasti, 
është e dukshme se objektivi i tij 
ka qenë spastrimi etnik, pra 
bërja e Kosovës një provincë një 
qind për qind serbe dhe ortodok-
se, pa asnjë gjurmë të mysli-
manëve dhe shqiptarëve. Të 
gjitha këto, sipas Vargas Lloses 
janë argumente që ndikuan në 
intervenimin e NATO-së në 
Jugosllavi, dhe pas të gjitha 
këtyre ngjarjeve, më në fund 
erdh edhe ndërhyrja e fuqive të 
mëdha në drejtim të mbrojtjes së 
popullatës civile, të pafajshme 
në Jugosllavi.

Pas këtyre ngjarjeve, në Perën-
dim shpërtheu një debat, pasi që 
NATO filloi sulmin e tij ushtarak 
mbi Jugosllavinë, me qëllim që 
të ndalej fushata e spastrimit 
etnik në Kosovë. Ky debat, siç 
tashmë dihet, mori shkas nga 
fakti se ndërhyrja e NATO-s u bë 
pa mandate nga OKB-ja, dhe kjo 
hapi rrugën e diskutimit ndërm-
jet panelistëve, që në mesin e 
tyre kishte pro dhe kundër. Në 
këtë diskutim të nxehtë, ku 
kundërshtarët ishin në numër më 
të madh se përkrahësit, mes tyre 
kishte edhe figura eminente të 
politikanëve, filozofëve, le-
trarëve, siç ishin G.G. Marques,   

i cili kundërshtoi këtë ndërhyrje. 
Pastaj ishte Manuel Vincent, i cili 
gjithashtu kundërshtoi, pastaj 
aty ishte edhe Carlos Fuentes 
etj.. Një pjesë të madhe të këtyre 
mendimeve mund t’i përmble-
dhim duke treguar se lati-
no-amerikanët, ndërhyrjen e 
NATO-së në Kosovë, prireshin ta 
mendonin si vazhdim të ndërhyr-
jeve të ShBA-ve në punët e 
shteteve të tjera, për qëllime dhe 
interesa të saj egoiste. Kishte të 
tjerë, që këtë operacion të 
NATO-së e cilësonin si një aven-
turë të ShBA-ve që mund ta 
shkaktonte Luftën e Tretë 
Botërore. Gjithashtu, ngjashëm 
me dy mendimet e para kishte 
edhe të atillë që i cilësonin këto 
ndërhyrje si veprim të njëanshëm 
dhe precedent të rrezikshëm dhe 
pas gjithë këtyre mendimeve, 
qëndrimi i tyre ishte që NATO 
duhej të ndëshkohej – qortohej.

Kur në fund të këtij diskutimi u 
ngrit edhe panelisti, fjalimi i të 
cilit tashmë konsiderohet si 
kryesori i atij diskutimi, Mario 
Vrgas Llosa, ai iu drejtua të 
pranishmëve me këto fjalë: 
“NATO-ja nuk duhet të qortohet 
për ndërhyrjen e saj në Jugoslla-
vi, por për ndërhyrjen e saj 
dhjetë vjet me vonesë dhe për 
gabimin e bërjes publike të lajmit 
për përjashtimin e të gjitha 
ndërhyrjeve ushtarake tokësore, 
gjë që i dha dritën jeshile regjimit 
të Beogradit, që ta jetësojë 
planin strategjik për spastrimin 
etnik të Kosovës.”

Vargas Llosa e vazhdoi për-
faqësimin e qëndrimeve pro kësaj 
ndërhyrje, duke thënë se këtë e 
kanë bërë sepse kanë qenë të 
bindur se objektivi i kësaj ndë-
rhyrje ishte ndalimi i shfarosjes së 
shqiptarëve të Kosovës nga 
regjimi gjenocidial i Millosheviqit.

Muhib Kozhani
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Njerëzit takohen, bisedojnë, 
por njëra prej takimeve 
dhe bisedave më të 

rëndësishme e të veçanta është 
bashkëbisedimi me veten tënde. 
Të urtit e të mençurit, njeriun e 
quajnë si thelb të gjithësisë, 
madje Kurani fisnik, e ka në thelb 
njeriun dhe veten e tij. Në këtë 
kontekst është thënë: “Ai njeri që 
nuk e ka lexuar veten e tij, ka 
mundësi të mbetet gjithë jetën e 
tij një analfabet.” Gjithë pejgam-
berët dhe njerëzit e mençur e 
kanë bërë këtë rrugëtim, gjegjë-
sisht bashkëbisedimin me veten 
e tyre. Ibrahimi a.s., hulumtimin 
e tij për Zotin e bëri kur bashkë- 
bisedoi duke i parë trupat 
qiellorë. Muhamedi a.s. e zgjodhi 
shpellën Hira, vend ku bash-
këbisedonte me veten e tij, 
meditonte dhe analizonte, aty ku 
i erdhi melaqja Xhibril a.s. me 
fjalën “Lexo” (kërko, studio, 
analizo, por fillo nga vetja). Duke 
u kthyer nga një betejë, Muhame-
di a.s. iu tha shokëve të tij: “Po 
kthehemi nga një luftë e vogël në 

një betejë të madhe, beteja me 
veten, me të vërtetë është e 
madhe dhe ai që e fiton këtë 
betejë ka fituar të gjitha betejat e 
tjera”, që do të thotë se nëse 
njeriu gjen harmoni brenda 
vetes, i dinë dhe i kupton gjërat, 
qartë dallon të mirën dhe të 
keqën, plotësohet me cilësi dhe 
me sifate të mira njerëzore. Ky 
person do t’i kalojë me sukses 
sfidat e ndryshme të jetës.

Çdo njeri është një univers në 
veten e tij, duhet ta lexojmë atë 
që është brenda, që pastaj të 
mund ta lexojmë atë që është 
jashtë. Është interesante të 
theksohet se njeriu shpesh nuk e 
ndjen veten e vet, edhe pse është 
afër, sepse na mungon biseda me 
veten. Ta lexosh, ta kuptosh 
veten kush je, çfarë do dhe kah 
po shkon. Njeriu çfarë mendon 
edhe është, pra më thuaj, çfarë 
mendon, unë të tregoj se kush je. 
Ne zgjedhim ushqimet, veshjet 
dhe gjërat e tjera, madje edhe 
njerëzit. Po kështu edhe 
mendimet duhen zgjedhur.

Ata që dëshirojnë t’u bëjnë konak 
në veten e tyre, duhet t’i kalojnë 
tri dyer: mendimet të jenë të 
vërteta (larg gënjeshtrave dhe 
mashtrimeve); të jenë të do-
bishme (jo gjëra të kota dhe 
mendime pesimiste); të jenë të 
duhura, të nevojshme për kohën 
dhe aktualitetin tënd.

Nëse dëshirojmë të përmirësohe-
mi, duhet t’i përmirësojmë 
mendime tona, që pastaj të 
përmirësohen veprat tona, duke 
ecur me standardin e lartcekur. 
Që të jemi të mirë në jetë, duhet 
një qasje e duhur për veten dhe 
për të tjerët. Shembull, shprehja 
“unë” të zëvendësohet me fjalën 
“ne” ose shprehja “unë di” në 
kontekstin e modestisë, të 
përdoret më shpesh “unë nuk di” 
ose “unë jam qendra e botës” të 
zëvendësohet me “ne jemi 
qendra e botës”. Kjo qasje të 
bënë më të mirë në shoqëri dhe 
në të gjitha fushat e jetës, në 
libra, në ekonomi, në art, poli-
tikë, menaxhim etj..

Përballë vetes
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Nuk ka luftë me natyrshmërinë 
njerëzore dhe ligjet e Zotit, në 
fakt, nëse fitojmë këtë betejë, ne 
kemi humbur. Njeri sikur ti, në 
numër, mbi tetë miliardë njerëz 
mban bota, por në krijimin e 
Zotit, secili prej tyre është unik 
në vetvete. Pra, si ti dhe unë, nuk 
kishte dhe as nuk do të ketë (në 
pamje, jetë, rrethana). A është 
kjo rastësi? Asnjë gjethe nuk bie 
dhe asnjë pikë shiu nuk bie në 
tokë pa lejen e Allahut xh.sh.. 
Njeriun, Zoti e krijoi në tri dimen-
sionet më të bukura, krijoi 
formën më të bukur – fizikun,   
e bëri me shpirt – gjallërinë (të 
pavdekshëm) dhe i mësoi emra, 
gjësende dhe koncepte të jetës 
– logjikën. Pra, jeta jonë ka 
kuptim, kur ne e kuptojmë këtë 
të vërtetë.

Të gjitha krijesat vuajnë (kanë 
dhimbje), vetëm njeriu i jep 
kuptim vuajtjes dhe të gjitha 
krijesat gëzojnë gjallëri, por 
vetëm njeriu i jep kuptim këtij 
gëzimi – gjallërie. Nën an-
gazhimin e përditshmërisë dhe 
qëllimeve të përkohshme, 
njerëzit e harrojnë ose nuk e 
kuptojnë qëllimin e lartë përse 
janë krijuar, misionin e tyre dhe 
kah po shkojnë. Njeriu shpesh 
nuk është i kënaqur me veten e 
tij (për shkak të gabimeve dhe 
mëkateve) dhe në këtë gjendje 
pakënaqësie, Allahu na fton, na e 
hap derën: “O ju që keni bërë 
gabime (e keni ngarkuar veten), 
mos i humbni shpresat...” 
(Ez-Zumer, 53).

Pra, thërret në pendim, mospen-
dimi është mohimi i një të mire 
që i bëhet vetvetes. Pendimi nuk 
do të thotë të mos bësh gabime, 
por mbase për çdo gabim të 
gjesh forcën t’i kthehesh Zotit. 
Pas rrëzimit të ngrihesh, njeriu 
nuk është i pagabueshëm, në 
vend të kritikës – ankesës, lutemi 
dhe veprojmë për përmirësim. 
Njëherë në derën e një xhamie, 
një dijetar shkroi: “Kushdo që të 
jesh ti, eja, sepse sofra e Zotit 
është më e madhe sesa e imja 
dhe e jotja.”

Njerëzit mund të bëhen më të 
mirë se që janë. Të shkojnë te 
Zoti me zemra të pastra, ky ishte 
edhe qëllimi i të dërguarve të 
Zotit, të besueshëm në Zot dhe 
bamirës në njerëz. Personi që bie 
në gjumë me gjendje të çliruar 
nga inati dhe urrejtja, dhe duke  
u lutur: “O Zot, fali të gjithë ata 
që më kanë bërë padrejtësi mua”, 
e meriton Xhenetin. Të jetosh me 
këtë zemër, do të jetosh duke 
bërë jetë të mirë.

Në logjikën njerëzore, kush të 
bënë mirë, mundohesh t’ia 
kthesh atë të mirë, dhe kush të 
bënë keq, mendja përgatitet t’i 
përgjigjet me të njëjtën monedhë 
(mënyrë). Ndërsa, Kurani na 
mëson një qasje tjetër, se e keqja 
largohet me të mirë, errësira nuk 
e largon errësirën, këtë mund ta 
bëjë drita, urrejtjen nuk e shuan 
urrejtja, këtë mund ta bëjë vetëm 
dashuria, padituria kalon me 
dije, pikëllimi me optimizëm,   
e sëmundja me ilaç etj..

Përballë vetes, rrethanave dhe 
çdo gjëje tjetër në jetë, duke 
pasur mendim të mirë për Zotin 
(se Zoti i Madhëruar do të sjellë 
vetëm të mira), me këtë koncept, 
duke qenë i angazhuar në vepra 
të mira, do të sfidosh me sukses 
çdo gjë në jetë. Përballë vetes, 
mos jeto duke i parë gabimet e të 
tjerëve, por jeto duke parë 
zgjidhjen dhe rrugëdaljen, 
gabimet i gjen çdokush, 
rrugëdaljen dhe zgjidhjen vetëm 
të urtit. Përballë vetes, mos u 
ndal në shqetësimet e vogla, një 
fjalë e dikujt etj., na mundojnë 
dhe bëhen pengesë për gjërat 
më të larta (dhe kur kalon një 
kohë, do ta shohësh se nuk ia 
vlen të merresh me të). Përballë 
vetes, mos jeto në garë me të 
tjerët, por përmirëso veten nga e 
djeshmja jote. Çdo njeri është i 
mirë për diçka, por askush nuk 
është i mirë për gjithçka. Në këtë 
jetë, nuk ka njerëz superior (të 
lartë) dhe të ulët), por ka njerëz 
që e kanë kuptuar vlerën e të 
qenit njeri, këtë nderim dhe 
madhështi që ia ka dhënë Zoti, 
dhe që ka njerëz që nuk e kanë 
kuptuar këtë. Pra, i lartë është ai 
që e ka kuptuar qëllimin e 
krijimit dhe mundësitë që ia ka 
dhënë Zoti, i përdorë si duhet 
dhe në vend të duhur. Vetëm 
njerëzit e sinqertë, të kup-
tueshëm, punëtorë dhe opti-
mistë në jetë, mund ta realizojnë 
këtë mision. Lusim Zotin që të na 
ndihmojë të jemi prej tyre!

Haxhere Shabani
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Oj mërzia ime, të erdhi koha edhe ty që të ma 
lirosh zemrën, të shoh, të dëgjoj e të përje-
toj gjithçka çka po ndodh. Me shumë lot po 

shkruaj, sa që tërë jastëkun e kanë mbuluar, por ty 
oj mërzi, po të godas fort, sepse ata që shumë më 
duan për hir të Atij që na krijoi, më këshilluan e më 
mësuan se çfarë të bëj. Je kaq e keqe, kaq e verbër, 
memece, e e gjorë. Oj e mjerë, qe sa kohë ke hyrë 
në zemrën time, qe sa ti e ke mbështjellë atë? Po të 

lutem, përgjigju! – Ah, mos vallë s’ke përgjigje. 
Mirëpo unë kam një lajm për ty, sot është bë e fortë 
ajo zemër që ti e ke kapluar. Myzhde, myzhde, edhe 
pse nuk është gëzim për ty, por kjo zemra ime ka 
vendosur që të gjitha ato çfarë janë brenda saj, t’ia 
lë vetëm Fuqiplotit, e jo të lë vend për ty mërzi. 
Shumë po pikëllohesh, mirëpo e tillë je dhe vetë 
emrin ashtu e ke.

Kjafete Baliu

Oj mërzia ime!

Ç’do të thotë t’i japësh 
ekzistencë, ekzistencës 
tënde?

Të gjithë ekzistojmë, mbijetojmë 
në një apo në formën tjetër. 

T’i japësh kuptim kësaj ekzis- 
tence, do të thotë të kesh një 
qëllim të fortë për t’u zgjuar në 
mëngjes dhe një ëndërr që nuk 
të lë të flesh natën. 

T’i japësh ekzistencë jetës tënde, 
do të thotë ta ngjyrosësh atë me 
tonet e dashurisë, miqësisë, 
ambicies dhe punës. 

Të dashurosh dhe të dashuro-
hesh, e bën jetën dhe ekzis- 
tencën më të gjallë dhe më të 
kuptimtë.

Të ëndërrosh, të arsimohesh, të 
luftosh fort për punën që e do, 

dhe në fund ta arrish atë, është 
dëshira më e madhe dhe më e 
lakmueshmja për çdokënd.

Të mbash përgjegjësi mbi supe, 
të kesh njerëz që mbështeten 
dhe që kanë besim të plotë në ty, 
pavarësisht rrethanave, të bën të 
ndihesh i rëndësishëm.

Ama, të jesh i aftë ta bësh zgjidh-
jen e duhur, atë më të mirën për 
veten dhe të tjerët, e bëjnë 
ekzistencën tënde të rëndë-
sishme.

Të kesh njerëz që ke ndihmuar 
dhe që të kanë ndihmuar në 
momentet më të errëta dhe më 
të vështira, të jep idenë se je 
fatlum.

Të besosh që je i veçantë,   
i ndryshëm nga të tjerët, i gat-
shëm dhe i hapur për çdo ndry-
shim.

Të kesh besim që do të bësh 
veprimin e duhur në momentin e 
duhur. Ky besim që mund të 
arrish çdo gjë me forcën e 
vullnetit, pasionit, ambicies, 
miqësisë, dashurisë etj., do të 
thotë t’i japësh ekzistencë 
ekzistencës tënde.

Vetëm atëherë jeta jote do të jetë 
plot ngjyra, e bukur për të jetuar 
nga cilido.

Lirije Ramliku
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Sa gëzim kemi kur ju shohim teksa hyni dyerve 
me atë buzëqeshje në fytyra dhe me lot që 
shprehin lumturinë tuaj, ani pse keni kaluar 

orë të tëra pritje të gjata rrugëve.

Sa përqafime të pritura këmbehen ndërmjet 
prindërve dhe fëmijëve, sa përqafime të sinqerta 
ndërmjet vëllait dhe motrës.

Po ju presim me mall, besoni!

Jam unë, ajo vajza që jetoj në lagjen që ju përket 
kurbetçinjve.

Shtëpia ime rrethohet nga shtëpitë tuaja.

Sa vështirë e kemi t’i shohim ato shtëpi, që qëndro-
jnë afër njëra-tjetrës, e nuk ka kush t’i hapë dritaret 
çdo mëngjes për t’i ajrosur dhomat.

Ne jemi ata që ju presim të vini!

Lagjes po i jepni gjallëri, fëmijët që vrapojnë sa 
andej, e sa këndej, duke shqiptuar një fjalë shqip, e 
një fjalë të gjuhës së huaj, dhe ajo zhurma që vjen 
nga oborret tuaja, na jep atë ndjesinë sikur është 
festë.

Aq sa e keni ju të vështirë largimin nga atdheu, aq 
të vështirë e kemi edhe ne kur ju përcjellim.

Jo vetëm sytë tuaj mbushen me lot që rrjedhin 
faqeve nga mërzia kur ju niseni.

Pushimi gati mbaroi, po ne ju presim përsëri! Mos 
harroni!

Sumeja Alija

Ah, sa i vështirë kurbeti!

QASJE

Faqe 16

ZGJIMI ISLAM | maj 2022



Që nga molekulat e ajrit, të cilat ndriçohen me anë të 
burimit (dritës), burim i cili pasqyrohet në objekte, e më 
pas vjen në sytë tanë. Edhe ato kanë art, por ato janë të 

përmasave shumë të vogla, gjë që syri ynë nuk i sheh dot, por 
bashkimi i tyre bëhet i dukshëm e transparent. Arkitektura në 
vetvete mbart objekte të prekshme, të dukshme, objekte të 
cilat kanë me mijëra kuptime, ashtu sikurse kanë me miliona 
molekula të llojeve të ndryshme. Mendimi i nxitjes drejt 
arkitekturës është qielli. Isha vetëm 7 vjeçe, kur po formoja retë 
me mendjen time. Duke u dhënë kuptim, pas tyre shihja qiellin 
(hapësirën e madhe blu), e mendoja një hapësirë aq të madhe 
dhe pa asnjë plasaritje, a thua vallë kush është arkitekti i tij. 
Natyrisht që Arkitekti im është edhe Arkitekti i qiellit.

Jam ndikuar aq shumë nga feja islame, një fe aq e gjerë, ku në 
të meditoja rreth Arkitektit të arkitekteve, e pastaj zbrisja me 
shkallë të vogla rreth arkitekturës së Tij dhe të krijesave të Tij. 
Nxitës i të menduarit rreth këtyre ka qenë edhe babai im. Prindi 
im, i cili shumicën e gjërave i lidhte me artin. Gjatë adoles-
hencës sime, kënaqësia për të qenë një arkitekte më rritej 
akoma më shumë, gjithashtu edhe frika për ta arritur atë, ndaj 
dhe puna ime rritej me hapa të ngadaltë e të studiuar mirë për 
çdo ditë.

Në kohën aktuale, ndiej një siguri të madhe në vetvete një 
siguri të madhe se do ia dalë me lejen e Krijuesit tim. E kjo 
siguri më përforcohet akoma më shumë, pasi në të njëjtën 
kohë po studioj artin islam. E vetëm në artin islam mësohet 
maja e të gjitha arteve.

Do të doja ta prekja shumë anën e kontributit tim në të ardh-
men, pasi objektivat i kam të larta. Por, do ta prek pjesën se: 
“Do të kontribuoj në artin e arkitekturës, e po ashtu do të 
kontribuoj në artin e krijesës së pafuqishme.”

Ambeta Brahimi

Ese

Çdo gjë që ne e shohim 
është art
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Çelja e luleve dhe pranvera ta kujtojnë pran-
verën e lindjes së njeriut. Lulet çelin dhe me 
kalimin e ditëve ato japin aromë të 

këndshme dhe bukuri për sytë e njerëzve. Vjeshta 
vjen dhe petalet fillojnë të bien, duke lënë pas një 
ndjesi të bukur. Po ashtu, edhe njeriu lind, rritet, 
zhvillon jetën dhe më pas vjen “vjeshta” për të, e 
largohet nga kjo botë kalimtare.

Po ta bëjmë një paralelizëm ndërmjet njeriut dhe 
luleve të cilat çelin në pranverë dhe mbarojnë në 
vjeshtë, duke na lënë një ndjesi të mrekullueshme, 
ne shohim se lulet erdhën dhe u larguan, por lanë 
gjurmë në kohën që ishin pranë nesh.

Po “pranverën” e lindjes dhe rritjes sonë, që fat-
keqësisht e kalojmë duke ia shpenzuar kohën që 
kemi në dispozicion, e më pas vjen “vjeshta” dhe 
largohemi nga kjo botë, a thua si do të jetë?! Çfarë 
do të lëmë pas? Si do të jetë jeta jonë? Si një lule që 
i dha kënaqësi njerëzve, apo si një ferrë që nuk i 
solli dobi askujt dhe askush nuk e donte, madje as 
nuk iu afrua pranë, nga frika se mos i shponte me 
gjembat e saj?

Jemi vetë ne ata që zgjedhim se si do të sillemi 
gjatë kësaj periudhe “pranverë-vjeshtë”, si lule apo 
si ferrë. A do të jemi të dobishëm dhe me vepra të 
begata si lulja që lë aromë dhe bukuri, apo si një 
ferrë që s’ka as aromë e as hijeshi.

Allahu i Madhëruar në Kuranin fisnik ka thënë: 
“Vërtet, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira,  
i Plotmëshirshmi do t’u dhurojë dashuri.” (Merjem, 
96). Në një ajet tjetër thotë: “Allahu i forcon bes-
imtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë dhe botën 
tjetër.” (Ibrahim, 27).

Besimi dhe veprat e mira që bënë njeriu në këtë 
jetë e ngrenë atë në piedestale të larta te Zoti dhe 
te njerëzit. Kjo vlen për këtë botë, por akoma më 
shumë mirësi do të ketë në botën tjetër, kur njeriu 
t’i shoh shpërblimet e pafund të Zotit ndaj tij. Nuk 
na mbetet gjë tjetër, vetëm ta mbushim zemrën me 
besim dhe të bëjmë vepra të dobishme, të kemi 
sjellje të virtytshme që të meritojmë dashurinë e 
Zotit dhe dashurinë e krijesave të qiellit dhe të 
njerëzve në tokë.

1  Buhariu në Sahih, nr. 3209.
2  Buhariu në Sahih, nr. 6502.

Të dhurojmë sa më shumë mirësi dhe dashuri, në 
mënyrë që të regjistrohemi në regjistrat e njerëzve 
të mirë dhe të dashur të Zotit, të melaqeve dhe të 
njerëzve. Nëse e meritojmë dashurinë e Zotit, 
rrjedhimisht e kemi fituar edhe dashurinë e me-
laqeve dhe të njerëzve.

Këtë na e ka paralajmëruar Pejgamberi ynë, 
Muhamedi a.s., në një hadith fisnik ku ka thënë: 
“Kur Zoti e do një person, e thërret Xhibrilin dhe  
i thotë: “O Xhibril, unë e dua filanin prandaj duaje 
edhe ti!” Dhe e do Xhibrili, i cili nga ana e tij thërret: 
“O banorë të qiellit, Zoti e do filanin, prandaj dojeni 
edhe ju!” Dhe e duan të gjithë banorët e qiellit. 
Pastaj dashuria për këtë njeri ngulitet te zemrat  
e banorëve të tokës.”1

Vini re, sa konkrete është dashuria e Zotit për 
njeriun. Shikoni se si Zoti e deklaroi këtë dashuri 
para krijesave më të fisme. Sigurisht se do të ishte 
e mjaftueshme që Zoti ta donte njeriun, por jo, Ai 
nuk mjaftohet me kaq, Ai ia deklaron këtë fakt 
Xhibrilit a.s. dhe melaqeve të tjera. Ngaqë tashmë 
Zoti e do atë person, e do edhe Xhibrili së bashku 
me melaqet e tjera, e për rrjedhojë fillojnë ta duan 
edhe banorët e tokës.

Pejgamberi a.s. në një hadith kudsij, tregon se 
Allahu i Lartësuar ka thënë: “Kush armiqësohet me 
evlijanë, mikun Tim, i kam shpallur luftë atij.”2 E të 
jesh evlija i Zotit, nuk do të thotë të jesh nga ata 
njerëz të cilëve u ndërtohen tyrbe, po të jesh evlija 
dhe njeri i dashur nga Zoti, do të thotë që çdo 
frymë të jetës tënde ta kalosh në bindje ndaj Zotit, 
po ashtu edhe për të tjerët do të jesh pishtar e 
udhëzues në natën e errët të harresës e gafletit, 
dhe kur do të shkosh nga kjo botë, aroma e vysh-
kur, do t’ua kujtojë atyre që vijnë pas pranverën e 
amshueshme. “Padyshim, miqtë e Allahut s’kanë 
pse të frikësohen e as të brengosen.” (Junus, 62). 

Lusim Allahun që të na fusë në mëshirën dhe 
dashurinë e Tij, se nëse e fitojmë dashurinë e Tij, 
çdo gjë tjetër do të jetë e lehtë dhe e thjeshtë, si në 
këtë, ashtu edhe në botën tjetër.

Liman Lala

Pranvera 
e amshueshme
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Të jetosh pa qëllim, do të thotë të jetosh pa 
formim.

Të jetosh sa për të kaluar një ditë, një tjetër  
e një tjetër, si një konsumues anti-vlerash të 
shërbyera si vlera, pa i verifikuar nëse vërtet janë 
ashtu siç konsiderohet, duke u marrë me gjera që 
s’meritojnë as edhe vëmendjen më të vogël të 
mëkëmbësit të tokës (njeriut).

Të jetosh mes erës së modernizimit të ngarkuar, 
duke harruar edhe veten, zemrën për lumturi duke 
e lënë të vuaj.

Të jetosh duke shkuar prapa ndokujt që ka famë 
apo autoritet, pavarësisht faktit se për pasim 
mund të mos jetë i denjë.

Të jetosh sipërfaqësisht, siç edhe thotë një fjalë  
e popullit “të jetosh sot për nesër”, me vitalitet të 
ulët, pa e thelluar mendjen në realitetin e jetës,  
pa e thelluar mendjen në realitetin e vdekjes   
e as të llogaritjes.

1  Ibën Maxhe në Sunen, nr. 4246.

Të jetosh... të jetosh... të jetosh..., në fund tek 
Allahu do të përfundosh.

Prandaj, fillo ndrysho, drejt së mirës shko, në Islam 
sa më tepër veten afro.

Fillo ta lusësh Allahun që në rrugën e Tij të drejtë 
të të udhëzojë, e ta mundësojë që ta jetosh jetën 
në mënyrën e duhur.

Allahu xh.sh. në Kuranin fisnik ka thënë:

“Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, 
derisa ata ta ndryshojnë vetveten.” (Rad, 11).

Muhamedi a.s. ka thënë: “Më së shumti që i fut 
njerëzit në Xhenet është devotshmëria (frika ndaj 
Allahut xh.sh.) dhe morali i mirë.”1

Ibën Kajjimi ka thënë: “Sado i mangët të jesh në 
adhurime, mos hiq dorë nga morali i mirë, ngase ai 
mund të jetë çelësi për Xhenet.”

Qëndresa Misinaj

Ndryshimi

QASJE
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Natë…

Qiellin kanë kapluar yjet që shndrisin si zjarr,

hëna shkëlqen me një shkëlqim të paparë,

e drita e saj është bërë udhërrëfyes për ata që 
kanë humbur rrugën.

Është bërë hartë për ata që sonte nuk kanë 
gjumë në sy, se lodhja nga brengat e jetës i 
kanë lënë zgjuar.

Ashtu si edhe mua, ndoshta edhe ty.

Të vetmit të gjallë jemi ne, unë dhe ti, 

që sonte sodisim hënën me qiellin zgjuar.

Të tjerët janë të vdekur në shtretërit e tyre, 
duke pritur që e nesërmja t’i zë gjallë.

Po kush e ka të siguruar që Allahu na e ka 
dhënë edhe një ditë për të jetuar?!

Apo për të parë edhe një herë lindjen dhe 
perëndimin e diellit. 

Më thoni: Kush?!

.

E zgjuar mes të vdekurve, 

duke ndier edhe zhurmën më të vogël në këtë 
dhomë të pluhurosur.

E zgjuar mes të vdekurve, 

duke pritur të vdekurit që të zgjohen nga 
shtretërit e tyre që sonte janë varre.

E përhumbur në mendime, pres të vdekurit të 
ngrihen, 

t’i falin dy rekate në shenjë pendimi për 
mëkatet.

E zgjuar mes të vdekurve,

duke pritur që ata t’më rrëfejnë ëndrrat e tyre, 
që për t’i realizuar s’duhet fjetur.

E zgjuar mes të vdekurve,

e përlotur duke iu lutur Allahut që të na i falë 
mëkatet tona që zemrat na kanë mbuluar. 

Duke e lutur t’Madhërishmin që t’na japë edhe 
një shans për t’u penduar.

Prisni! E zgjuar jam unë?! 

Apo mos vallë edhe unë kam vdekur dhe te Zoti 
im s’jam kthyer e penduar?

Sumeja Demaj

POEZI

E zgjuar 
mes të vdekurve
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Me praninë tënde mirësi kudo reflektove,

me sakrificat tua, vuajtjet tona na i lehtësove, 

me butësinë tënde, ashpërsinë në zemrat tona mënjanove,

ishe Kuran i gjallë, që botën me mirësi e gjallërove, 

për t›i lënë një shëmbëlltyrë njerëzimit, gjatë tërë jetës tënde punove,

ji gjithmonë i vetëdijshëm për Allahun,

kërko falje! - që të mëshirohesh,

falëndero njerëzit! - që të falënderohesh,

ji i sinqerte! - bëj që armikun e vetëm ta kesh gënjeshtrën

numëro të mirat që i posedon! - plotësoje zemrën,

kënaqu me atë që ke! - nesër mund të mos e kesh edhe atë,

ki mendim të mirë për Allahun,

cakto takim me Kuranin! - ai është modest, e mirëpret këdo dhe kurdo,

ndiqi qëllimet e tua! - mos i lejo të të ikin.

Fatime Nitaj
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Këmbëlodhur drejt sexhades u tërhoqa “zvarrë”,

n’kijjam duart lidha, i shtrëngova fort,

e sytë mjerueshëm, pa lot seç m’ishin tharë,

m’qenka bë dhe zemra si një copë tokë.

Dashuri e flaktë për Ty n ‘shpirt seç m ‘gufoi,

e zemra ç’mu thye n ‘miliona copa,

se vullkanin e mallit për Ty se shuaka dot as uji,

veç ato dy rrëke lotësh që m ‘rrodhën faqeve t ‘ngrohta.

Shpirti rënkoi, e për sprova t’ jetës nisi u kujtua,

n’tablon e kujtimeve i renditi si xhevahir, margaritar, 

nj’ato sprova i ranë, e për Ty malli e dashnia iu shtua,

se razinë me Ty, s’ia paguaka paraja as ari.

E brengat e larta, sa malet t’i kem doja, 

që takimi me Ty n›sexhde t› më zgjaste më gjatë,

Shpirtin n’ vetmi me Ty ëmbëlsisht unë ta pushoja,

T’ pëshpërisja veç emrat Tu, n ‘atë t’bukur fundnatë.

Me ujin e mëshirës Tënde që përmbi m ‘hidhje rrëke,

Po m ‘pastroje t ‘voglën zemër, n’ krahrorin tim,

Se kujdesin Tënd përherë, fuqishëm zemra e ka ndje,

Ndaj n ‘shtëpinë Tënde t ‘shenjtë, ja Rabb me Ty dua takim.

Tahire Salihu

Me Ty dua takim...

POEZI
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Shpirtit t’brisht portat i hapa,

pa e dridh hiq nj’at qerpik.

Madhnisë Tënde kur iu fala, 

m’bëri t ‘harroj ashik e mik. 

Zemra lumtuni m’gumzhiu, 

kur Fjalët Tua dashunova.

N ‘shpirt urtnitë m’ranë si rrebesh shiu, 

n’suhufe t ‘pastra kur lexova.

Dhe gjymtyrët ç’mu freskuan, 

n ‘shërbim Tëndin seç u kthyen. 

Nga rrezatimi i fjalëve Tua, 

qahen zemrat, gurët thyhen.

Lulet më t ‘bukura t ‘Parajsës, 

thash t’i mbjellë unë n ‘zemrën time,

I rrekem punës n ‘Librin Tënd, 

zhys thellë shpirtin n ‘meditime.

Lidha shpirt për litar Tëndin, 

me dhëmballë t ‘zemrës fort e shtrëngova,

Nuk t ‘lëshoj më kurrë njëherë, 

se po t ‘lash përjetë mbarova.

Me t ‘bukurën shndritje, vezullim, 

seç m ‘ndriçove n ‘rrugë të jetës.

Dynjanë lash për kompensim, 

se zemra m ‘qau larg t ‘vërtetës.

N ‘vargje Tua unin fërkova, 

që ta shpëlaja ndryshkun tim.

Sa shpeshherë më digjej zemra, 

m ‘thanë ‘ky është vetëm pastrim’.

Rrezeve t ‘Tij u dola para, 

që të shndrijë ky nefsi im.

Dhimbje ndjeva, s’u tërhoqa, 

këndimi i Tij m ‘thanë ‘t ‘shton shkëlqim’.

N’atë kunorë seç m ‘lakmoi zemra ngritjen, 
dëlirjen t ‘përqafoj. 

Shtrëngoj fort nj’at mus’haf n ‘duar, 

dy tre vargje përditë t ‘shtoj.

Tahire Salihu

POEZI

Fjala Jote, 
dritë për mua
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Ti që shkruan,

flakë nga zemra shkrep.

Atë që fut në zemër,

me mund e shpreh. 

Poeti thotë fjalë të vërteta,

fjalë që zemra përjetoj.

Por ti që s’kupton,

dhe as s’mund të besosh. 

Duron trupi nga plaga, 

e zemra nga lëndimi.

E gjuha nga të folurit, 

por, jo dora nga shkrimi. 

O poet ti që troket,

troket bindshëm në shpirtra,

Që shumë përjetuan,

me shkrimet e tua ua zbut plagën   
dhe ua shton durimin.

Kjafete Baliu

Zgjate dorën baba o mbret,

njeri si ti s’takoj në këtë jetë.

Zgjate dorën e dashura nënë̈,

të kam diell e të kam hënë̈.

Zgjate dorën vëllai im,

je heroi i shpirtit tim.

Zgjate dorën e bukura motër,

u rritëm bashkë në një votër.

Zgjatni duar njerëz bujarë,

dikush nga ju kërkon të marrë.

Nevojtarë të gjithë̈ jemi,

kush më shumë, e kush më pak.

ndihmues për tjetrin të jemi,

s’na kushton kjo aspak.

Erlind Abazaj

Poet i dashur Zgjate dorën!

Drita e hanës,

në kupë të qiellit,

botës shkëlqim i jep,

në mes të natës,

ky rob i Zotit, 

duart po i ngre. 

Me lot në sy 

e bindje n ‘zemër, 

lutjen po e ban,

O Zot në ty mbështetem,

Tjetër zgjidhje skam.

Sumeja Alija

Drita e hanës

POEZI
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Sa rrugë të gjata, 

e sa rrugë të lehta,

sa njerëz gënjeshtarë,

kjo është e vërteta. 

Sa fjalë të pathëna,

sa fjalë t ‘nxituara,

sa fjalë me kthetra,

sa fjalë si bleta. 

Sa vrasës pa zemra,

sa të vrarë pa jeta,

sa folës orator,

sa mendje të lehta. 

Sa gjëra me vlerë,

sa ndjenja me vrer,

sa pika të shiut,

që bien në verë.

 Erlind Abazaj

Edhe pse kurrë nuk të kam parë,  
nuk e kam dëgjuar zërin tënd,  
nuk e kam shijuar asnjëherë praninë tënde, 
por më duket se kam kaluar një jetë të tërë me ty. 
Unë ndjek udhëzimet dhe porositë e tua edhe pse kurrë s’të kam parë, 
a thua cila na qenka dashuria më e madhe, 
ta duash dikë që e sheh çdo ditë, apo të duash atë që se ke parë kurrë?! 
Është i mjerë ai që nuk e do atë që është më i dashuri i Zotit. 
Nganjëherë duke menduar... 
Filloj t’i xhelozoj shokët e tu, mirëpo gëzohem kur më kujtohet se jam 
njëri prej vëllezërve të tu. 
Ah sa me padurim pres që të të takoj ty, o i dashuri i gjithë krijesave, 
prandaj e lus Zotin që të ma bëj një vend afër teje në Xhenet. 
E të vijë të rrijë afër teje, ta shuaj mallin që kam për ty, 
të qëndroj përballë teje si një fëmijë i vogël që kërkon t›ia përkëdhelin 
kokën plot dashuri. 
Të qëndroj duke qarë, gjersa shikoj fytyrën tënde plot dritë. 
O i dashuri i Perëndisë! 
Ka vuajtje që shuhen me pak lumturi, 
ka mall që shuhet me një takim, 
mirëpo dashuria e besimtarëve për ty se ka të njëjtin burim. 
Mall për ty ka trungu ku ke qëndruar, 
ka rruga në të cilën ti ke kaluar, 
ka lisi nën hijen e të cilit ti ke pushuar, 
ka uji i cili të ka lagur buzën e tharë,  
ka besimtari që ty kurrë s’të ka parë.  
Mirëpo, ne presim plot durim,  
dhe me plot përulësi i lutemi Allahut të Madhëruar, 
që të mos na lë praninë tënde pa e shijuar,  
i i dashuri i të gjithë njerëzisë, o vula e të gjithë pejgamberisë. 

Armend Kolica

Kjo është 
jeta

O pishtari ndriçues!
POEZI
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Për nder të Ditës Botërore të Gjuhës Arabe, më 18 dhjetor, studentët e FSI-së, 
në bashkëpunim me profesoreshën e gjuhës arabe, dr. Sumeja Jonuzi – Xani, 
realizuan një video me mesazhe dobiprurëse.

Ashtu si çdo vit, edhe këtë herë, Fakulteti i 
Studimeve Islame shënoi një ceremoni solemne 
për t’u uruar studentëve të rinj mirëseardhje, vit 
të mbarë dhe të suksesshëm.

AKTIVITETE
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Më 22 tetor 2021, në ambientet e 
FSI-së, në prezencë të dekanit, 
profesorëve dhe studentëve të 
fakultetit, u bë prezantimi i 
hulumtimit shkencor nga grupi 
hulumtues i studentëve të FSI-së.

Ky është një studim i bërë lidhur 
me temën “Ndikimi i rrjeteve 

sociale tek të rinjtë”, i cili synoi 
hulumtimin dhe identifikimin e 
efekteve negative që ushtrojnë 
rrjetet sociale tek të rinjtë, 
krahas efekteve pozitive.

Në këtë studim, u përfshinë afër 
1500 pjesëmarrës nga shtatë 
qytetet më të mëdha të Kosovës, 

dhe nga rezultati i studimit, 
rezultoi se rrjetet sociale kanë 
këto efekte negative, si në 
aspektin e mos leximit, ndikimit 
psikik dhe fizik, humbjes së 
kohës dhe mos kalimit të kohës 
me familje e me të afërm. 

Në kuadër të bashkëpunimit të Fakultetit të Studimeve 
Islame me Universitetin e Katarit – sektori për mësimin e 
gjuhës arabe për të huajt dhe me ndërmjetësimin e 
Ambasadës së Republikës së Kosovës në Katar, studenti i 
FSI-së, Usejd Ejupi, ka udhëtuar për në Katar më 
12.09.2021.

Studenti në fjalë do të qëndroj në Universitetin e Katarit 
për një vit akademik, ku do të ketë mundësinë e 
përvetësimit të gjuhës arabe. Studentit i mbulohen të 
gjitha shpenzimet nga ana e Universitetit të Katarit.

Përmes platformës Zoom, disa nga studentët e 
Fakultetit të Studimeve Islame morën pjesë në 
kursin veror “CNS Summer School” me temën 
“Islam in Contemporary world”. Kursi zgjati një 
javë me ligjërata të përditshme, në fund të të 
cilave kishte edhe diskutime të ndryshme. 
Pjesëmarrës në këtë kurs ishin studentët nga 
vende të ndryshme të Ballkanit, si nga Shqipëria, 
Maqedonia, Bosnja, por edhe nga vende të tjera si 
Turqia, Gjermania, Afrika etj..

AKTIVITETE
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Më 30 nëntor 2021, në objektin e Fakultetit të 
Studimeve Islame u mbajt një program festiv për 
nder të festës së 28 Nëntorit. Programi ishte i 
organizuar nga Unioni Studentor, ku përveç stu-
dentëve tanë, pjesëmarrës në këtë program ishin 
edhe mysafirë të tjerë nga Universiteti i Prishtinës 
dhe Medreseja “Alauddin”. Programi u hap me një 
falënderim nga kryetarja e Unionit, Anisa Hoti, e 
më pas vazhdoi me leximin e disa ajeteve të 
Kuranit famëlartë nga studenti ynë hfz. Ensar 

Fejzullahu. Pastaj fjala iu dha dekanit të Fakultetit 
të Studimeve Islame, prof. asoc. dr. Fahrush 
Rexhepit, për të mbajtur një ligjëratë të shkurtër 
lidhur me shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë. 
Programit nuk i munguan as pikat artistike, si: 
monolog, ilahi dhe recital të interpretuara nga 
studentët tanë. Në fund të pranishmëve u 
shpërndanë si dhuratë nga një libër të titulluar 
“Epitafet në gjuhën osmane”.

Sikur edhe herëve të tjera, edhe këtë vit akade-
mik, në Fakultetin e Studimeve Islame, studentët 
në bashkëpunim me profesoreshën e lëndës 
gjuhë angleze, znj. Besa Ismaili, organizuan 
Ditën e Gjuhës Angleze ( Open English Day), 
përkatësisht Ditën e Prezantimeve.

Ekipet e studentëve shpalosën projektet e tyre 
studimore tematike në gjuhën angleze. Kjo ishte 

një mundësi e artë për ta, që përveç zhvillimit të 
aftësive gjuhësore, të përmirësojnë edhe aftësitë 
e tyre të prezantimit dhe të ligjërimit publik, 
aftësi këto të domosdoshme për të diplomuarit 
në fakultetin tonë.

Aktivitetet e tilla jashtëkurrikulare janë të 
rëndësisë së veçantë dhe plotësojnë kurrikulën 
akademike të Fakultetit të Studimeve Islame.

AKTIVITETE
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Më 13.12.2021, disa nga studentët e FSI-së 
morën pjesë në një seminar online përmes 
platformës Zoom. Seminari është mbajtur në 
bashkëpunim me një universitet të Gjermanisë si 
dhe me universitetin e Prishtinës, dhe për temë 
kishte të drejtat njerëzore: “Every Child has a 
Right to Religion”. Temat kyçe kanë qenë: “Çdo 

fëmijë ka të drejtën e fesë”, si dhe “Edukimi fetar 
si perspektiva e të drejtave të njeriut nga Kosova 
dhe Gjermania”, në të cilat ligjëruan prof. Xhabir 
Hamiti si dhe prof. Katja Baur nga Gjermania.

Më pas, studentët tanë në bashkëpunim me 
studentët e Gjermanisë janë ndarë në grupe dhe 
kanë diskutuar për tema të ndryshme.

Përveç aktiviteteve të organizuara në fakultet, studentët tanë merren edhe me pasionet e 
tyre personale. Studenti Samir Nurshaba dallohet me punimet e tij në fushën e artit islam.

AKTIVITETE
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Vjen një kohë, kur mëngjes e mbrëmje e 
falënderon Allahun për dhuratën që ta ka 
dhënë. Lind, rritesh, edukohesh dhe jeton në 

një familje islame, e këto janë dhunti nga ana e 
Allahut xh.sh.. Gjithmonë je brenda atyre katër 
mureve, ku flitet për mirësi, lumturi, edukim, paqe 
dhe për shumë elemente të tjera që e plotësojnë 
jetën e njeriut.

Ndonjëherë, jeta na rastis që barrën dhe përgjeg-
jësinë e disa vendimeve që janë marrë me dëshirën 
dhe pajtimin tonë, të barten nga dikush tjetër, e 
këtë e lë si pasojë e moshës që kisha. Ky vendim 
është fillimi i rrugëtimit tim në nxënien përmendsh 
të Kuranit.

Ta vazhdoja traditën familjare të hifzit ishte ëndërr 
e madhe e prindërve të mi dhe e imja njashtu, e 
nga kjo unë do të bëhesha hafëzja e 12 e familjes.

Nga leximi i shembujve të të parëve tanë, duke u 
mbështetur fillimisht në Allahun xh.sh. dhe në 
angazhimin permanent, unë do të arrija në desti-
nacionin e dëshiruar. Tashmë unë iu bashkëngjita 
këtij karvani, dhe isha e sigurt se do të më dërgonte 
në rrugën e lumturisë së kësaj bote dhe në rrugën e 
shpëtimit në botën tjetër. Elhamdulilah! Jetoj me 
një qytet ku falë punës së palodhshme të të ndjerit, 
hoxhës sonë, mulla Mahmud efendiut (Allahu ia 
faltë Xhenetin), kishim fatin që xhamitë të zbukuro-
heshin me dua të shpeshta të hifzit, ku për ne si 
fillestarë ishte një vullnet për punë dhe një shpresë 
e madhe.

Çdo fillimi rrugëtimi është i vështirë. Ndonjëherë 
nisesh, por nuk je e sigurt se a do të arrish në 
vendin që e ke synuar, e shumë herë ke nevojë për 
personat që ke përreth vetes, të të thonë edhe 
fjalën më të shkurtër, por me plot peshë: “Ti 
mundesh!”, fjalë e cila të motivon për ta vazhduar 
rrugëtimin tënd.

Nga ana tjetër, të merresh me fjalën e Zotit është një 
punë që Zoti e do. Ta mësosh përmendsh Kuranin, 
do të thotë të jesh një njeri që të ka zgjedhur Zoti, 
pra, Ai të ka dalluar me të. Allahu xh.sh. ka thënë: 
“Ne Kuranin e bëmë të lehtë për nxënie, por a ka 
kush që merr mësim.” (El-Kamer, 17). Pa ndalu një 
minutë dhe mendo! A ka kush që ndalet për pak 

kohë nga gjërat më pak të rëndësishme, e të fokuso-
het te Kurani? A ka kush që për një kohë të lë pas 
disa angazhime të kësaj bote, e të drejtohet drejt 
Kuranit?

Teksa të tjerët merreshin me punë, ndoshta jo 
shumë me vlerë, unë mundohesha për ta mësuar 
fjalën e Allahut, në fillim një ajet, pastaj një faqe, 
pastaj një xhuz dhe kështu për dy vjet arrita në fund. 
E dini se sa punë kërkon, se sa kohë duhet t’i përkus-
htohesh, sa durim, e sa e sa... Ja, po ua them unë, si 
një hafëze. Më lini t’u tregoj se sa net më shoqëruan 
kur mbaja kokën për orë të tëra mbi Kuranin fisnik, e 
sa mëngjese të hershme, kur të tjerët ishin në 
gjumë, unë belbëzoja me zë fjalët e Krijuesit. Sa 
mëngjese të freskëta, por edhe të acarta më sho-
qëronin rrugës për në mekteb. Sa gëzim që ishte, 
por edhe lodhje, sa buzëqeshje e ndonjëherë edhe 
lot, e kush mund të më kuptojë më mirë se sa një 
hafëz, e pas kësaj, shijojmë fjalët e të Dërguarit: 
“Zotëruesit të Kuranit, do t’i thuhet: “Lexo dhe 
ngrihu lart! Lexoje ashtu siç e ke lexuar në dynja! 
Vendi yt do të jetë deri tek ajeti i fundit të cilin do ta 
lexosh!” [ Ebu Davud në Sunen, nr. had. 1464.]

Të them të vërtetën, është diçka që fjalët nuk e 
thonë, lapsi nuk e shkruan dot, mirëpo është zemra 
ajo që e përjeton. E pas gjithë asaj sfide të madhe, 
lodhjeje, duke mos lënë një ditë të vetme pa 
punuar, po ju drejtohem të tjerëve me një fjali të 
shkurtër “Është ëndërr e shumëkujt, por e realizon 
vetëm ai që e kërkon dhe punon për të derisa ta 
arrij.”

Me plotë dashuri po ua kushtoj këto vargje të gjithë 
hafëzëve:

Lum për ty o hafëz, që je bartës i Kuranit!

Lum për ju o hafëz, që tek Allahu jeni të veçantë!

Lum për ne që zemrat i kemi të mbushura me fjalën 
e Krijuesit! 

Lum për ju që keni ecur mbi krahët e melaqeve!

Lum për hafëzët dhe prindërit e tyre që në Xhenet 
do t’u vendoset kurorë në kokë!

Lum për ne që ju rrethojmë!

Sumeja Alija 

Një histori suksesi

KUJTIME
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Jo çdoherë fjalët e bukura mund të shprehen 
me fjalë. Ndonjëherë ndjehesh aq i turpëruar 
përpara fletës së bardh, që nuk di ta 

mbushësh me shkronja të zeza, e ndonjëherë 
ndjehesh aq i shtangur, sa që fjalët të mbeten në 
buzë, e gjuha të varfërohet.

Ndjehem e pafuqishme të flas për momentin kur u 
njoha me “Atë” – Qabenë!

Mbretëronte qetësi... një erë e lehtë po e kaplonte 
natën... edhe të nesërmen dielli sikur lindi ndryshe, 
më bukur.

Pamja e saj madhështore, ani pse e mbuluar me 
pëlhurë të zezë, dukej sikur tërë shkëlqimin ia 
merrte diellit, jo për vete, por për të na e dhënë 
neve, jo ashtu të fortë siç na e jep dielli, por të butë, 
siç di vetëm ajo.

Mbresëlënëse, jo se i ngjante atij, por ia kalonte.

Edhe natën e kishte lënë të gjymtë, ia kishte marrë 
ndriçimin e vetëm, prapë për ne, marramendëse 

tërë kjo, për të na ushqyer shpirtërisht dhe për të 
na treguar mikpritjen më të mirë, që mund t’i bëhet 
dikujt..., ajo, Qabeja.

Një sekret të vetëm kishte, të cilin e ruante me 
kujdes nën petkun e saj. Kushdo që e takonte ia 
zbulonte atë.

Dëshiron ta zbulosh edhe ti atë?! Atëherë ngrit 
duart dhe “dridh Arshin” me lutjen tënde, e mos 
ëndërro, se thjesht është një film i shkurtër, por 
nxito, vrapo ta kapësh realitetin se vetëm aty do 
ta gjesh.

E kur ta arrish, mos harro të parfumohesh me 
miskun më të çmuar – ujin zemzem, ta veshësh 
pëlhurën e bardhë – ihramin, e të ecësh gjurmëve 
të margaritarëve, të cilët nuk fshihen dot nga 
historia, mbi të gjitha ta shikosh mirë gurin e zi, e 
të drejtohesh nga ajo – Qabeja, e të thuash: “Na 
thirr prapë o Ibrahim!”

Fatime Nitaj

“Ajo” – Qabeja

ESE
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Ekzistimi i Zotit pa dyshim se 
është një prej çështjeve më 
të rëndësishme, më me 

peshë dhe më se e qartë për çdo 
njeri. Këtë rrugë e tregon shken-
ca, vahji dhe historia.1

Cilat janë këto dy dete?
Fjala është për detin Mesdhe dhe 
oqeanin Atlantik. Uji i detit 
Mesdhe hyn në Atlantik nëpërm-
jet ngushticës së Gjibraltarit, por 
temperaturat, kripësia dhe 
dendësia e secilit prej tyre nuk 
ndryshojnë, për shkak të kufijve 
që mbajnë të ndarë njërin nga 
tjetri.

Hulumtimet shkencore  
në lidhje me këtë çështje
Shkencëtarët bashkëkohorë – 
studiuesit e oqeaneve, zbuluan 
se ujërat e këtyre deteve nuk 
përzihen ndërmjet vete dhe secili 
nga ta ruan veçoritë e veta.

Ata përmendin katër faktorë 
kryesorë që ndikojnë në këtë 
diferencim:

1. Përmbajtja kripore – Oqeani 
Atlantik ka një përmbajtje 
kripore shumë herë më të lartë 
sesa deti Mesdhe, veti e cila i 
bënë të dallojnë nga ngjyrat.

1. Të ekzistuarit e Allahut – Dr. Jusuf Kardavi, fq. 10. Botoi: Shoqata Bamirëse e Katarit, Prishtinë, 2002.
2. http://www.geologypage.com/2017/11/atlantic-pacific-ocean-not-mix.
3. https://observers.france24.com/en/20180925-debunked-oceans-atlantic-pacific-meet-video.
4. Bibla, Kurani dhe Shkenca, Dr. Maurice Bucaille, fq. 196.
5. Mrekullia shkencore në Kuran dhe Sunet, Abdylmexhid Zendani, fq. 60. Botoi: Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë, 1997.

2. Dendësia – meqë oqeani 
Atlantik ka përmbajtje shumë 
herë më të lartë kripore sesa deti 
Mesdhe, kjo bën që ai të ketë po 
ashtu edhe dendësi më të lartë.

3. Temperatura – kjo gjithashtu 
është e ndryshme në të dyja 
detet, deti Mesdhe është më i 
ngrohtë, ndërsa oqeani Atlantik 
është më i ftohë.

4. Tensioni sipërfaqësor – arsyeja 
se përse nuk përzihen është 
sepse tensioni sipërfaqësor i 
shkaktuar nga diferenca e 
dendësisë së ujërave i ndalon 
detet të përzihen, sikur ndërmjet 
tyre të ekzistonte me të vërtetë 
një pengesë.2

Ky hulumtim është realizuar në 
vitin 2007 nga Ken Bruland, një 
studiues i Oqeanografisë në 
Kaliforni, i cili studionte 
fenomenin në Gjirin e Alaskës. Ai 
tha se kjo ndodh kur lumenjtë 
akullnajorë, të cilët mbartin 
shumë sendimente, derdhen në 
oqeane. Sapo këta lumenj 
akullnajorë të derdhen në pjesën 
më të madhe të ujit, ata merren 
nga rrymat oqeanike, duke 
lëvizur nga lindja në perëndim 
dhe fillojnë të qarkullojnë atje.3

Argumentet fetare që  
dëshmojnë për mos 
përzierjen e tyre
Allahu xh.sh. ka thënë: “Ai i ka 
lëshuar dy dete që të takohen, 
por, midis tyre ka një pengesë që 
nuk mund ta kapërcejnë.” 
(Err-Rrahman, 19-20).

Që të kuptohet si duhet teksti 
kuranor, duhet ditur se fjala det, 
shpreh kuptimin e përgjithshëm 
të fjalës arabe bahr ( َبْحِر ), e cila 
do të thotë masë e madhe e ujit, 
dhe përdoret si për oqeanin, 
ashtu edhe për detet, e ndon-
jëherë edhe për lumenjtë.4

Allahu xh.sh. ka thënë: “Ai la të 
lirë të bashkohen dy detet, ky 
(njëri) i pijshëm e i shijshëm, e ky 
(tjetri) i njelmët e i ithët, e mes 
tyre bëri si të jetë ndonjë pendë, 
pritë, që të mos përzihen.” 
(El-Furkan, 53).

Ja si vijnë zbulimet, përparon 
dituria e njeriut dhe qartësohen 
argumentet e mrekullisë kuranore.5

Ky dhe të gjitha argumentet e 
tjera natyrore, dëshmojnë 
bindshëm për ekzistimin e 
Allahut xh.sh..

Anisa Hoti

SHKENCË

Dy dete që takohen, 
por nuk bashkohen
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Allahu xh.sh. ka thënë: “Ne do t’u bëjmë atyre 
të mundshme që të shohin argumentet Tona 
në horizonte dhe në veten e tyre derisa t’u 

bëhet e qartë se ai (Kurani) është i vërtetë. A nuk 
mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?” 
(Fusilet, 53).

Kurani është fjalë e Allahut xh.sh. që iu shpall 
Muhamedit a.s. nëpërmjet Xhibrilit a.s., në mënyrë 
graduale për 23 vjet, me të cilën edhe merr fund cikli 
i shpalljeve të librave hyjnor. Ai është zbritur udhë- 
zim e mëshirë për të gjitha botët dhe në vete ngër-
then një kushtetutë të plotë, një sistem jete për 
njerëzimin. Kurani fisnik është sqarues dhe zbulues 
për çdo gjë. Shumë nga shkencëtarët kanë parë dobi 
prej tij, e që në kohën bashkëkohore janë bërë 
zbulime të mëdha, të cilat zbulime kanë qenë të 
sqaruara nëpër ajetet kuranore, 14 shekuj më parë.

Kushdo që i qaset për ta studiuar me themel dhe 
me precizitet Kuranit, duke qenë i bindur dhe i 
liruar nga botëkuptimet e errëta, qenien e tij do ta 
gjejë mes thesarit të artë, me të cilën do ta kuptojë 
realitetin shpirtëror, kulturor dhe atë civilizues që  
e përmban vetë Kurani.

Gjatë këtij punimi, do ta shqyrtojmë Kuranin si 
muxhize që iu zbrit Muhamedit a.s., më konkretisht 
rreth disa çështjeve të Kuranit, për sa i përket 
tefsirit gjatë fushës shkencore. Janë disa fraza 
kuranore, të cilat kanë qenë të shpallura, d.m.th., 
në kohën e Muhamedit a.s., të cilat kanë të bëjnë 
me jetën e tokës, botës bimore, botës shtazore, 
krijimin e universit dhe shumë zbulime të radhës, 
të cilat zbulohen pas shumë shekujve.

Zanafilla e interpretimit shkencor
Për të arritur te disa zbulime shkencore, ne duhet 
ditur se prej kur ka lindur ideja për llojin shkencor 
të tefsirit. Pas vdekjes së Muhamedit a.s., Kuranin  
e kanë shpjeguar shokët e tij, hulefai rashidinët, 
kurse më vonë Abdullah ibën Mesudi, Ubej ibën 
Kadi, Zejd ibën Thabiti, Ebu Musa el-Eshariu, 
Zubejr ibën Avami dhe Abdullah ibën Abasi, që 
njëherazi ishte më i njohuri, e për të cilin ishte lutur 
Muhamedi a.s.: “O Zot, aftësoje me njohur fetare 

1. Ali F. Iljazi, “Kurani dhe shkenca bashkëkohore”,Gjakovë 2000, fq. 10.
2.  El-Muhtesib, Abdulmexhid,”Itixhahad et-tefsir”, fq. 247.]

dhe mësoja shpjegimin e Kuranit!”

Pas gjeneratës së tretë, shkenca e tefsirit u zhvillua 
në tri drejtime:

1.Shpjegimi tradicional, i cili bazohet në shpjegimin 
e Kuranit nga Muhamedi a.s. dhe shokët e tij;

2.Shpjegimi racional, i cili bazohet në intelekt;

3.Shpjegimi shkencor, i cili bazohet në të arriturat 
shkencore.1

Që kur lulëzoi qytetërimi islam në periudhën e 
dinastisë Abasite (nga viti 132-656h), u shfaqën 
shumë shkenca eksperimentale, ku disa 
shkencëtarë dhanë shumë përpjekje për t’i harmo-
nizuar zbulimet shkencore dhe atë që erdhi në 
Kuranin fisnik.2

Në periudhën klasike të zhvillimit të shkencës së 
tefsirit, kemi përfaqësuesit më autoritativë si Ebu 
Hamid el-Gazali, Xhelaludin es-Sujutiu etj.. Ndërsa, 
në kohën e re, përfaqësuesit më eminent janë: 
Tantaviu, Muhamed Abduhu, Mustafa Mahmudi, 
Mahmud el-Menufi, Maurice Bucaille etj..

Sinjalizimet 
shkencore në Kuran
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Arritja e zbulimeve shkencore   
nëpërmjet myslimanëve
Në Islam, qëndrimi ndaj shkencës ka qenë për- 
gjithësisht i ndryshëm. Asgjë nuk është më e qartë 
se sa thënia e njohur “Kërkojeni shkencën qoftë 
edhe në Kinë.”

Kurani, i cili vazhdimisht thërret për kultivimin   
e shkencës, përmban shqyrtime të shumta të 
fenomeneve të natyrës, me detale eksplikative   
që janë tërësisht në përputhje me të arriturat e 
shkencës bashkëkohore. Ekuivalentët e këtij lloji 
nuk ekzistojnë në shpalljen hebraiko-krishtere.

Është fakt se në disa epoka, detyrimi i arsimimit të 
të tjerëve është kuptuar keq, dhe se edhe në botën 
islame ashtu si çdo kund tjetër, ndonjëherë është 
bërë përpjekje që të ndalet progresi shkencor. Por, 
të sjellim ndërmend se në periudhën e rritjes së 
Islamit, ndërmjet shekujve VII dhe XII, është bërë 
një numër i madh hulumtimesh dhe zbulimesh në 
universitetet islamike, kurse në vendet e krishtera, 
ka qenë imponuar kufizimi në zhvillimin shkencor. 
Në bibliotekën e kalifit në Kordobë, ka pasur 
400.000 libra. Aty ka ligjëruar Ibën Rushdi (1126-
1198), një teolog, filozof dhe shkencëtar i mirënjo-
hur botëror, që sot njihet me emrin Averosi. Aty 
është transmetuar shkenca greke, indiane dhe 
persiane. Ja përse nga shumë vende të ndryshme 
të Evropës kanë shkuar të studiojnë në Kordobë, 
ashtu siç shkojnë sot disa për studime në ShBA. 
Shkenca, për herë të parë mori karakter ndërkom-
bëtar nën fakultetet islamike të mesjetës.

Në këtë epokë, njerëzit më shumë sesa sot, kanë 
qenë të përkushtuar me frymën fetare, por kjo nuk 
i ka penguar që në mjedisin islam të jenë njëkohë-
sisht edhe besimtarë edhe shkencëtarë. Shkenca 
ka qenë binjake e fesë, nuk ka qenë dashur të 
pushojë së qenët si e tillë. Në vendet e krishtera,  
në epokën mesjetare, ka mbisunduar stagnimi dhe 
konformizmi absolut. Hulumtimin shkencor nuk  
e ka frenuar shpallja hebraiko-krishtere, por atë  
e kanë bërë ata që janë shpallur si zyrtarë të saj.1

Argumentet shkencore të shpalljes së Kuranit
Sot në botë jetojnë rreth 900 milionë myslimanë,  
të cilët pa asnjë luhatje besojnë se Kurani fisnik 
është fjalë e Zotit dhe se ai është mrekulli e Zotit. 
Veç kësaj, këtë lloj pohimi e kanë edhe armiqtë, kur 
vjen fjala për natyrën mahnitëse të këtij libri hyjnor.

R. Bosvorth – Smith, i njohur me librin e tij “Muha-
medi dhe muhamedanizmi”, për Kuranin shprehet 

1.  Maurice Bucaille, “La Bible, Le Coran et la Science”, përkthim nga frengjishtja Azra Begiq-Sarajevë, përkthim nga boshnjakishtja Nazim Juniku, fq. 
134 dhe 135.]
2.  Ahmed Deedat “Al-QUR’AN THE ULTIMATE MIRACLE”, përktheu Galib Feza, Shkup 1986, fq.15-17.
3. Po aty, fq.18 dhe 19.

se është mrekulli e stilit të pastër, urtësi dhe 
realitet. Edhe një anglez tjetër, Marmaduke Pick-
thall, në parathënien e përkthimit të Kuranit, e 
përshkruan atë si simfoni e pakrahasueshme, 
tingujt e të cilit prekin njeriun aq sa e mallëngjejnë 
dhe magjepsin atë.

Një arab i shkretëtirës që nuk di shkrim dhe lexim, 
para 1400 vjetëve, nuk ka mundur të dijë për 
teorinë e eksplodimit të madh dhe rritjen e gjithë-
sisë apo jo?!2 Allahu xh.sh. ka thënë: “A nuk e 
shohin jobesimtarët se qiejt dhe Toka kanë qenë 
një tërësi, porse Ne i kemi ndarë pjesë-pjesë.” 
(El-Enbija, 30). “Ai është i cili ka krijuar natën dhe 
ditën, Diellin dhe Hënën. Të tëra notojnë nën kupën 
e qiellit.” (El-Enbija, 33).

Këto fjalë, në mënyrë të veçantë u drejtohen 
shkencëtarëve, gjeografëve, astronomëve, atyre  
të cilët, pasi që kanë zbuluar tërë këto gjëra të 
çuditshme dhe ia kanë dorëzuar njerëzimit, akoma 
ngelin të verbër dhe nuk shohin se kush është 
autori i tyre. Ajetet nga ky libër i Zotit kuptohen 
vetvetiu. Ata që e studiojnë Kuranin, e shohin 
pjesëmarrjen e pagabueshme të Zotit në secilin 
zbulim të ri. Ato kanë qenë faktet e mrekullitë nga 
Zoti i Gjithmëshirshëm, Mëshirëplotë, për ta hequr 
dyshimin e njeriut dhe për ta përforcuar fenë e Tij.3

Çka na ofroi shkenca?
Parimet bazë të jetesës njerëzore nuk ndryshojnë.  
Ato nuk zëvendësohen, por ato mbeten ashtu siç   
i krijoi Allahu. Shkenca nuk mund të ndërhyjë dhe të 
zëvendësojë gjë në këto. Atë që mund ta bëjë shken-
ca, është që të ngrejë standardin jetësor të njerëzimit, 
të ndikojë në lehtësimin dhe në zbutjen e jetesës. Ajo 
nuk na jep bazën jetike të njeriut. Duke qenë në dijen 
e Allahut, se njeriu terrorizon njeriun, ai këtë mundësi 
nuk ia dha njeriut, por e mbajti për Vete.

Njeriut i dha mundësi aq sa të mos jetë në gjendje të 
shkatërrojë atë, duke i përdorur proceset natyrore të 
jetesës. Ta shpjegojmë këtë pikë edhe më. Elementet 
kryesore të jetës janë planeti i Tokës dhe yjet.

Në sistemin kozmik, njeriu nuk mund të ndërhyjë. Me 
diturinë që ka njeriu nuk mund të ndërtojë një planet 
tjetër, një diell, një yll, një qiell etj. Këto janë krijimtari 
e Allahut. Shkenca, nëse arrin të zbulojë ajetet 
(krijesat) në të, do të konsideroheshin të arritura 
drastike. Por, shkenca nuk mund të krijojë asgjë ose 
të zëvendësojë në të. 

Ne tanimë jemi në kohën e shkencës, dhe kjo është 
një realitet shumë i rëndësishëm që askush nuk   
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e mohon. Tani, t’i shohim elementet bazë të jetës   
në tokë. Qielli, uji, ushqimi. Tri elementet kryesore  
të jetës së njeriut në tokë. Nga natyra e tij, njeriu nuk 
mund të jetojë pa ajër më tepër se pak minuta. Kjo 
është një nga ato gjërat që Allahu nuk ia dha njeriut  
të zotërojë dhe të ketë kompetenca në të. Dëshira  
e Allahut ishte që ajri të jetë në liri të plotë për 
njerëzimin. Askush nuk mundet t’ia ndalojë një grupi 
njerëzish këtë liri.

Ndarja e qiejve dhe e Tokës “A nuk e dinë ata, të cilët 
nuk besuan se qiejt e Toka ishin të ngjitura, e Ne i 
ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës   
së çdo sendi, a nuk besojnë?” (El-Enbija, 30).

Shprehja arabe “retk” në këtë ajet, do të thotë: të 
përziera me njëra-tjetrën, të bashkuara me një masë 
solide. Kjo fjalë përdoret në rastet kur u referohemi dy 
pjesëve të ndryshme, të cilat përbëjnë një tërësi. 
Fraza (feteka) “Ne i ndamë” është folje arabe dhe 
nënkupton diçka që vjen si rezultat i shkëputjes-ndar-
jes së një pjese të strukturës së ngjitur “retk”. Sipas 
ajetit të sipërpërmendur, qielli dhe Toka ishin subjekti 
i parë i gjendjes “retk”, më pas ata ndahen (feteka), 
duke u shkëputur nga njëri-tjetri. Kureshtja jonë rritet 
kur kujtojmë momentet e para të Bigbengut dhe e 
shohim se e gjithë materia e gjithësisë përfshihej në 
një pikë të vetme. Me fjalë të tjera, çdo gjë duke 
përfshirë qiejt dhe Tokën, e të cilat ende nuk ishin të 
krijuara, por ishin pjesë e kësaj pike në gjendjen 
“retk”. Pas një shpërthimi të fuqishëm, lënda e kësaj 
pike u nda (feteka) dhe më pas ndodhi procesi i 
krijimit të strukturës së tërë gjithësisë. Kur krahaso-
jmë ajetin kuranor me zbulimet shkencore, shohim se 
ato përputhen në mënyrë të përkryer me njëra-tjetrën 
dhe këto zbulime u bënë në shek. XX.

Profesor Tabbara, në lidhje me një arritje të tillë thotë: 
“Këtë mrekulli të Kuranit e mbështet edhe shkenca 

moderne, sipas së cilës, gjithësia ishte në gjendje të 
gaztë dhe pastaj u shkëput.” Ky koncept i ndarjes së 
një tërësie në shumë pjesë është saktësuar në pjesët 
e tjera të librit, kur përmenden botët e shumëfishta.

“Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirë- 
plotit! Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve.” 
(El-Fatiha, 1-2).

Shprehja “botëve”, përsëritet me dhjetëra herë në 
Kuran. Qiejt gjithashtu përmenden si të shumëfishtë, 
jo vetëm në numrin shumës, por edhe në njëjës.

Pjesa e dytë e ajetit të lartcekur: “... dhe ujin e bëmë 
bazë të jetës së çdo sendi.”

Do të ishte e thjeshtë për t’u marrë me mend se ujërat 
nëntokësorë rrjedhin nga depërtimi i të reshurave në 
tokë. Por, në kohët e lashta citohet si një përjashtim 
pikëpamja e njëfarë Vitruvit, i cili, në Romën e sheku- 
llit të parë, para epokës sonë, e ka mbrojtur këtë ide. 
Kështu, pas shumë shekujsh, të cilëve u takon edhe 
epoka e shpalljes së Kuranit, njerëzit kanë pasur 
pikëpamje të gabueshme rreth sistemit të ujërave. Në 
artikullin “Hidrologjia”, të botuar në Encyclopedia 
Unversalis, dy specialist për këto probleme, G. 
Castamy dhe B. Blavoux, kryejnë këtë hulumtim 
didaktik historik.

Në shekullin VII, para erës sonë, Talesi dhe Mileti, e 
kanë mbrojtur teorinë e shtyrjes së ujit të oqeanit në 
brendësi të kontinentit, rënien në tokë dhe depër-
timin e tij në tokë nën ndikimin e erës. Edhe Platoni,  
e ka mbrojtur këtë ide dhe ka menduar se kthimi i ujit 
në oqean bëhet nëpërmjet një humnere të madhe. 
Kjo teori do të ketë ithtarët e saj të flaktë deri në 
shekullin XVII, para Dekartit. Aristoteli ka supozuar  
se avulli i ujit nga toka kondensohet në honet e thella 
dhe të ftohta të bjeshkëve dhe formon liqene nën-
tokësore që i mbushin burimet. Pikëpamja e parë e 
pastër mbi qarkullimin e ujit do t’i bjerë ndërmend 
Bernard Palissys, i cili në vitin 1580, pohon se ujërat 
nëntokësore rrjedhin nga depërtimi i shiut në tokë. 
Një pjesë e Kuranit nuk ka asnjë jehonë të pikëpam-
jeve jo të sakta që u përmendën deri tash, e të cilat 
janë ditur në kohën e Muhamedit a.s.: “Ne, nga qielli 
lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëmë që të 
kultivohen kopshte e drithëra që korren. Dhe rritëm 
trungje të gjata hurmash me fruta të paluara njëra 
mbi tjetrin. Ushqim për njerëz dhe me të, Ne e 
ngjallëm tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe 
ringjallja.” (Kaf, 8-11). 

Pa ujë nuk ka jetë në natyrë. Nevoja e bimëve, 
kafshëve dhe e njerëzve për ujë lind që në çastet e 
para të jetës dhe vazhdon deri në vdekje. Mjeshtërinë 
e Krijuesit absolut e përjetojmë fuqishëm pasi që u 
studiua struktura molekulare e ujit, me ç’rast është 
vërtetuar se uji është bashkim me strukturë polare, 
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me njërin pol elektropozitiv dhe tjetrin elektronegativ. 
Mu në saje të kësaj vetie, tërheqja molekulare e ujit 
dhe formimi i agregateve të përbëra nga dy apo më 
shumë molekula uji – dehidratet (H2O) etj..

Roli i ujit në organizmin e njeriut është i shumëfishtë:

Është përbërë kryesor i organizmit, sepse përbën 60% 
të masës trupore të njeriut, varësisht nga vjetërsia;

Uji ka rol mekanik, sepse i bën indet e forta dhe 
elastike, kurse në disa raste mbron organet e 
brendshme nga tronditja;

Uji është mjedis në të cilin zhvillohen të gjitha 
proceset biokimike të organizmit, pasi që substan-
cat kimike reagojnë ndërmjet tyre vetëm në gjendje 
të tretur;

Uji luan rol të madh transportues, duke qarkulluar 
nëpër enët e gjakut deri në brendinë e qelizave, në 

bashkime të shumta organike dhe joorganike që 
janë të tretura në të.

Humbja e ujit nga lëkura dhe mushkëritë quhet 
perspirativo insensibilis, ngase njeriu nuk ka njohuri 
për humbjen e ujit në këtë mënyrë.

Ngushtimi i gjoksit me rritjen e lartësisë

Kurani fisnik na informon se për jetën e njeriut është 
i domosdoshëm oksigjeni, se ai pakësohet me 
ngjitjen e njeriut në vendet më të larta, e sa herë që 
ai ngjitet në ato vende, atij i vështirësohet frymë- 
marrja. Allahu xh.sh. në Kuranin fisnik ka thënë: “Atë 
që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ia zgjeron zemrën 
për (të pranuar) Islamin. Atë që dëshiron ta lërë të 
humbur, zemrën e tij ia bën shumë të ngushtë sikur 
të ngitej në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi 
ata që nuk besojnë.” (El-Enam, 125)

Nga objektet e kësaj mrekullie janë:

Ngritja e njeriut në qiell – ditën kur njerëzit e dëgju- 
an këtë ajet, ngritja në qiell është konsideruar si një 
formë e iluzionit dhe se Kurani e plason këtë në 
mënyrë metaforike dhe jo autentike. Ky ajet, i cili 
është konsideruar paralajmëtar, është vërtetuar në 
jetën e njerëzve të mëvonshëm. 

Vërtetësia metaforike – ngritja në hapësirë të lartë 
shkakton vështirësi në frymëmarrje dhe se ndjenja 
për ngufatje shtohet sa herë që ngrihet më lartë, 
derisa të arrijë ngushtësinë në pikën më të vështirë.

Shkaku i gulçimit ndodh për dy arsye:

Zvogëlohet përqindja e oksigjenit në lartësi – kjo 
është e barabartë me 21 % të ajrit mbi sipërfaqen e 
tokës, me mungesa të një lartësie përfundimtare të 
67 miljeve dhe tensionit të oksigjenit në alveolit 
mushkërive, në sipërfaqe të detit me 100mm, si dhe 
më shumë se 25mm në lartësi prej 8000 metra, kur 
një person humb oksigjen pas 2-3 minutave vdes.

Ulja e presionit atmosferik – paraqitet sa herë që 
ngjitemi lart nga sipërfaqja e tokës që çon në kalimin 
e ajrit me vështirësi nëpër mushkëri dhe inde.

Ajnur Ramadani

Organet Temp. normale Koha e nxehtë  Puna e rënd.

Lëkura   350  350  350

Mushkëritë  350  250  650

Urina   1400  1200  500

Djersa   100  1400  5000

Fecesi  200  200  200

Gjithsej   2400  3400  6700

Humbja ditore e ujit në ml. 

SHKENCË

Faqe 36

ZGJIMI ISLAM | maj 2022



Çështja se ç’është njeriu ka qenë dhe do të 
mbetet një çështje filozofike me shumë 
rëndësi. Shohim se shumë dijetarë u mundu-

an të japin definicione rreth asaj se çka është 
njeriu. Protagora ka thënë: “Njeriu është masa e 
çdo gjëje, e atyre që ekzistojnë se ekzistojnë, kurse 
e atyre që nuk ekzistojnë se nuk ekzistojnë.”

Ludvig Fojerbah ka thënë: “Njeriu është i vetmi 
objekt universal dhe më i lartë i filozofisë.”

Sipas Mark Shelerit: “Njeriu është qenia shoqërore, 
e cila ka një strukturë të posaçme themelore, nga e 
cila pasojnë të gjitha monopolet, punët dhe veprat 
specifike të njeriut.”

Arnold Geleni mendon se njeriu është “qenie e 
mangët”. Platoni e Aristoteli thonë për njeriun se 
“ai është kafshë që flet”. Ibni Sinai për njeriun thotë 
se: “ai është i përbërë nga dy substanca, nga trupi 
dhe shpirti, dhe se edhe substanca e shpirtit është 
e ndryshueshme dhe e kundërt nga substanca e 
trupit, veçanërisht pas vdekjes.” Sipas Farabiut 
“njeriu vjen në vargun e ekzistencës pas qenieve 
qiellore.” Pastaj kemi edhe këtë definicion se njeriu 
është qenia e gjallë më e lartë, që është e aftë të 
mendojë e të flasë, të bëjë vegla e t’i përdorë ato 
në procesin e punës shoqërore, pjesëtar i shoqërisë 
njerëzore. Ndërsa, Allahu xh.sh. njeriun e quan 
zëvendës të Tij në tokë. Allahu xh.sh. në Kuran ka 
thënë: “Kujto (Muhamed) kur Zoti yt u tha engjëjve: 
“Unë po krijoj (po përcaktoj) në tokë një zëvendës.” 
(El-Bekare, 30).

Fazat e krijimit të njeriut
Në disa kaptina të Kuranit, Allahu i Gjithëfuqishëm, 
ka treguar për krijimin e qenies njerëzore. Ai e ka 
përshkruar këtë krijim si të krijuar prej ujit, ndërsa 
në vendet (versetet) e tjera, Ai e ka përshkruar se 
krijimi i njeriut është bërë prej dheut, ose nga 
kombinimi i ujit dhe dheut, të quajtur argjilë (tinë), 
e cila është lënë në mjedis të hapur dhe është lënë 
të thahet si një shtambë (fehhar) për shkak të 
përzierjes me ajër dhe me nxehtësinë e diellit.

Rreth krijimit të njeriut prej ujit, Allahu xh.sh. ka 
thënë: “Dhe Ai nga uji (fara)krijoi njeriun dhe e bëri 
atë të ketë fis dhe të ketë miqësi. Zoti yt ka mundë-
si të jashtëzakonshme.” (El-Furkan, 54).

Pastaj, Allahu xh.sh. ka thënë: “Nga faktet (e fuqisë) 
e Tij është edhe ajo se Ai ju krijoi prej dheu, e 
mandej ju (u zhvilluat në) njerëz që veproni të 
shpërndarë.” (Err-Rrum, 20).

“Për Allahun, Ne krijuam njeriun prej një ajke 
(lëngu) e një balte. Pastaj atë (ajkë – baltë) e bëmë 
(e shndërruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurt. 
Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjake 
të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e 
shndërruam në eshtra dhe eshtrave ua veshëm 
mishin, e pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me 
shpirt). I lartë është Allahu, më i miri Krijues.” 
(El-Muminun, 12-14).

Nga ajetet të cilat i pamë më lartë, Allahu xh.sh. 
nga i tregoi fazat e krijimit të njeriut. Në fund, do të 
paraqesim edhe qëndrimin e dijetarit të famshëm, 
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Sujutiut rreth përbërjes së njeriut. Ai mendon se 
njeriu është i përbërë prej shtatë pjesëve:

• Pjesa e parë – janë elementet përbërëse;

• Pjesa e dytë – janë qejfet dhe temperamentet;

• Pjesa e tretë – janë lëngjet trupore;

• Pjesa e katërt – janë organet kryesore;

• Pjesa e pestë – janë dëshirat;

• Pjesa e gjashtë – janë aftësitë;

• Pjesa e shtatë – janë funksionet.

Përbërja fizike e njeriut
Nëse e analizojmë njeriun në elementet e tij 
parësore, do ta gjejmë atë të ngjashëm me një 
“minierë të vogël”, që përmban të gjitha elementet 
e zbuluara deri më tani, të shpërndara si më 
poshtë: oksigjeni dhe hidrogjeni, që përbëjnë ujin, i 
cili përbën 60-65% të trupit të njeriut, dhe njeriu 
nuk mund të jetoj më shumë se katër ditë pa ujë. 
Karboni, hidrogjeni dhe oksigjeni, përbëjnë bazën 
e përbërjeve organike të sheqernave, yndyrave, 
proteinave, vitaminave, hormoneve dhe enzimave.

Shtatë lëndë të thata: klori, fosfori, sulfuri, magne-
zi, kalciumi, kaliumi, që përbëjnë 60-80% të 
lëndëve të thata. Shtatë lëndë të tjera të thata me 
përqindje më të vogël janë: hekuri, bakri, jodi, 
magnezi, kobalti, zinku e molidiumi. Trupi i njeriut 
në moshën e re përmban rreth 80% ujë, ndërsa te 
të moshuarit, kjo përmbajtje zbret në 60%. Brenda 
në trup gjenden mesatarisht 3.5 kg. lëndë miner-
ale, 2 kg. kalcium me ngjyrë të bardhë, 1 kg. fosfor 
me ngjyrë kafe të errët, 115-131 gram kalcium me 
ngjyrë plumbi, 120 magnez me ngjyrë gri.

Blerim Ramabaja

Ilmul kelami, si shkenca më e specializuar 
teorike, brenda shkencës së akaidit në për- 
gjithësi, zë një vend të rëndësishëm në mesin  

e shkencave islame, madje edhe vendin prijës, 
sepse shkencat e tjera fetare bazohen në të. Pa 
dëshmuar dhe provuar ekzistencën e Zotit dhe 
tërë gjërat e besimit, si engjëjt, librat, të dërguarit 
e Zotit etj., nuk mund të flitet për shkencat e tjera, 
si tefsiri, hadithi, shkencat e Sheriatit etj..

Në kohën e Muhamedit a.s., ashtu siç nuk kishte 
një shkencë të akaidit të sistemuar, po ashtu nuk 
kishte ndonjë shkencë tjetër islame të sistemuar. 
Kjo ngase Kurani zbritej pjesë-pjesë. Zbritja e tij 
pati vazhduar gjersa vdiq Pejgamberi a.s.. Kurani, 
siç e shohim në formën e plotë e të sistemuar në 
duart tona, zbriti jo sipas tematikës së çështjeve, 
por sipas kërkesave të shfaqura (ول ز  dhe (أسباب ال�ز
sipas rrjedhës së jetës.

Lindja e shkencës së kelamit   
nga mutezilët dhe Elhi Suneti
Ashtu siç është e njohur, shkenca e kelamit është 
shfaqur për herë të parë në kohën kur edhe u 
shfaq fraksioni i mutezilës, me themeluesin e saj, 
Vasil bin Ata, që kishte braktisur mexhliset e 
mësuesit të tij, Hasan el-Basriut. Pas ndarjes, ai 
formoi grupin e tij dhe filloi të shpjegonte Ilmul 
kelamin në metodën e tij mutezile. Kjo ideologji u 
fuqizua sidomos në periudhën abasite të kalifit 
El-Memun, kur mutezilimi e mori statusin e 
besimit shtetëror. Dalja në skenë e Maturidiut dhe 
Eshariut, si dhe formimi i shkencës së kelamit 
sunit,  janë ngjarjet më me rëndësi në historinë 
islame. Kjo shkencë, me imam Eshariun dhe 
Maturidiun, e përulën fraksioni mutezile, dobësu-
an dukshëm rolin e saj dhe numrin e ndjekësve të 
asaj rruge. Maturidiu i mbrojti parimet themelore 
të sunizmit, duke u mbështetur në ajetet, hadithet 
dhe në argumentet racionale. Fillet e veta, shkolla 
maturidite i ka trashëguar nga mësimi akaidor i 
imam Ebu Hanifes dhe i nxënësve të tij. Shumica e 
studiuesve e quajnë maturidizmit vazhdim të 
hanefizmit. Kjo për shkak se Maturidiu ka shpje-
guar dhe zhvilluar më tej parimet në fushën e 
akaidit të vendosura nga imam Ebu Hanife.

Ligjshmëria 
e kelamit
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Kelami në mbrojtje të Islamit
Kelami sunit, i themeluar nga Eshariu dhe Maturi- 
diu, në historinë e mendimit islam, krahas 
filozofisë, dobësoi shkencën e kelamit të ehlu 
bidatit, madje disa shkolla i dërgoi edhe në asg-
jësim.

Ebu Hamid el-Gazaliu thotë që kur fillova studimin 
e shkencës së kelamit, mësova se qëllimi i kelamit 
është ta ruajë besimin e ithtarëve të sunetit dhe t’i 
mbrojë ata nga problemet e futësve të risive. 
1Gazaliu mendon se shkenca e kelamit trajton 
çështjet e vështira të perceptimit, si dhe mendon 
se ajo shkencë është e padobishme për popullin, 
duke konsideruar se kelami është adekuat vetëm 
për elitën intelektuale.2

Sfida e vërtetë ndaj besimit sot është fuqia mitike 
që ka shkenca për ta teologjizuar metodën e saj 
shkencore dhe për ta lënë të kuptohet se, meqë ajo 
nuk e ka zbuluar Zotin, Ai nuk duhet të ekzistojë.

Këtu, detyra e kritikës nuk mund të kthehet nga 
argumentet tradicionale të marra nga literatura e 
një epoke para shkencore. Përkundrazi, u takon 
myslimanëve të kultivuar shkencërisht sot që të 
qartësojnë natyrën e përkohshme të logjikës së 
shkencës dhe të tregojnë se si epistemologjia, 
vlerat dhe momenti historik e kulturor ta kushtëzo-
jnë vetë natyrën e pyetjeve që ajo mund të shtrojë 
apo t’u përgjigjet.

Shembull: Vlerësimet luhaten, por më pak se 3% e 
organizmave të gjalla në planetin tonë janë emër-
tuar apo identifikuar.

1. Ebu Hamid el-Gazali, “Shpëtim nga lajthitja”, fq. 17. 
2. Nexhat Ibrahimi, “VEPRA 3” fq. 103.
3. Ebu Hanife “El-Fikhul Ebsat” fq. 5.
4. Nexhat Ibrahimi “VEPRA 3” fq. 102.
5. Nurudin es-Sabuni “El-Kifaje fil-hidaje”  fq. 41.

Me një fjalë, sulmet e sotme të shkencës mbi fenë 
duhen përballur nga myslimanët, njësoj siç u 
përballën Eshariu dhe Maturidiu nga mutezilët, me 
një kritikë dialektike të premisave dhe përfundi-
meve të mbështetura tërësisht në termat e tyre.

Rëndësia e Ilmul kelamit     
dhe vlefshmëria e saj
Ebu Hanifeja, kur flet për akaidin thotë: “Dituria në 
besim (çdo gjë që lidhet me besimin – akaidin), 
është më e dobishme se dituria në dispozita 
(çështje të jurisprudencës islame).3 Gjithashtu edhe 
imam Maturidiu, imami kryesor i medhhebit 
akaidor, lidhur me këtë thotë: “Dituria mbi fenë 
është tevhidi, që ka më shumë rëndësi se sa 
dituritë juridike.”4

Muhamedi a.s. polemizoi shumë me politeistët, 
jehudët, krishterët, gjë kjo që është shumë e njohur 
dhe e shënuar në histori, e cila nuk mund të fshihet.5

Kurani na tregon se si Allahu xh.sh. ia ka mësuar 
Muhamedit a.s. format e debatit dhe polemikës me 
jobesimtarët për të nxjerrë të vërtetat (njohjen) e 
Zotit. Allahu xh.sh. e mësoi Muhamedin a.s. se si të 
polemizonte.

“... kush i ngjall eshtrat, duke qenë ata të kalbur? 
Thuaj: I ngjall Ai që i krijoi për herë të parë...” 
(Jasin, 78). “Thuaj: I ngjall Ai që i krijoi për herë të 
parë...” (Jasin, 79). “Vallë, a nuk është i pushtet-
shëm Ai që krijoi qiejt dhe Tokën, të krijoi qenie të 
ngjashme (të ringjallë pas vdekjes)? Po, me të 
vërtetë...” (Jasin, 81).
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Ebu Mukati e pyeti Ebu Hanifen, duke i thënë: 
“Kam takuar njerëz që thonë mos hyni në këto 
çështje, sepse sahabët nuk kanë hyrë në këto 
çështje dhe ne na mjafton ajo që u ka mjaftuar 
atyre (sahabëve).”

Ebu Hanifeja iu përgjigj këtyre dyshimeve, duke 
thënë: “Thuaju atyre, po, gjithsesi se na mjafton, 
sikur të ishim në vendin e tyre dhe nuk do të ndo- 
dhej në mesin tonë ajo që është gjendur në mesin 
e tyre. Sahabët e Muhamedit a.s. nuk janë marrë 
me këtë shkencë, e vërteta është se nuk janë 
thelluar (zhytur) thellë në këtë shkencë, jo se nuk 
janë marrë me këtë. Arsyeja se pse nuk janë zhytur 
thellë në hulumtimet e këtyre çështjeve është 
mungesa e nevojës. Sahabët janë thelluar në atë 
shkencë aq sa ka pasur nevojë, dhe janë marrë në 
formë të kufizuar me Ilmul kelam. Në kohën kur  
u paraqit nevoja për këto çështje dhe polemika  
në to, sahabët e bënë këtë. Siç është rasti i Ibën 
Omerit, Aliut, Ibën Abasit, Musa ibën Eshariut, ku 
këta polemizuan me havarixhët, kaderitë, shiat, 
atëherë kur ishte e nevojshme.”1

Të debatohet lidhur me çështjet rreth kësaj, për  
të nxjerrë të vërtetën, nuk ka asnjë ndalesë, 
përkundrazi një gjë e tillë është e kërkuar në  
ajetin kuranor, ku Zoti thotë: “... dhe polemizo   
me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është 
më e mira.” (En-Nahl, 125).

Besim do të thotë të madh diçka për të vërtetë, jo 
thjesht duke besuar atë që besojnë paraardhësit 
apo grupi ku jetojmë, aq sa nëse ata do të na linin 
diçka tjetër, kjo do të duhej besuar. Allahu i dënon 
veçanërisht ata që mohojnë mesazhin e Islamit 
për këtë arsye. Është e pamundur që të kërkohet 
nga ne që vetëm të besojmë diçka pa mos e ditur 
se çfarë besojmë (e pa argumentuar), sepse kjo 
nuk është tipar i Islamit, por e feve të tjera, sa që 
ne krenohemi që çdo besim – bindje që e kemi, 
jemi në gjendje ta argumentojmë edhe logjikisht.

Ebu Hamid el-Gazaliu ka thënë: “Ashku siç mund 
të dallohet një poezi e rregullt nga një e parregullt 
me anë të metrikës, dhe ashtu siç mund të 
shquhet gabimi në shprehje me anë të kritereve 
sintaksore, po ashtu edhe argumenti i shpërbërë 
mund të diferencohet nga argumenti i shëndoshë 
vetëm me anë të teorisë logjike.”2

Arlind Gajtani

1. Kemelu ed-Din Ahmed el-Bejadij “Isharatul meram min ibaratil 
imam” fq, 32, 33. Ebu Hanife “El-Alim vel-Mutealim” fq. 9-10.
2. Bekir Topalloglu “HYRJE NË KELAM” fq. 28.

Çdo gjë që i Madhi Allah xh.sh. e ka bërë 
obligim, detyrim, të pëlqyeshme apo traditë 
profetike për ne, është në të mirën tonë dhe 

për këtë bindemi gjithnjë e më shumë, duke parë 
të arriturat shkencore në fushën e mjekësisë dhe 
në fushat e tjera shkencore që vetëm e vërtetojnë 
këtë dita-ditës edhe më shumë.

Mjekra në Islam është synet (traditë profetike) i 
Pejgamberit a.s., kurse rruajtja e saj është e urryer 
apo edhe e ndaluar. Pejgamberi a.s. në një hadith 
sherif ka thënë: “Shkurtoni mustaqet dhe mbani 
mjekrat.”[ Muslimi në Sahih, nr. 259.]

Në studimet më të reja shkencore-mjekësore, ka 
dalë që mjekra është e shëndetshme dhe se ajo 
është më rezistuese ndaj baktereve se sa mjekra e 
rruar. Studimi që është bërë për ndikimin e bakter-
eve në fytyrë apo mënyra e shumimit dhe zhvillim-
it të tyre, varësisht nga ambienti ku ato zhvillohen, 
i publikuar nga revista “Journal of Hospital 
Infection”, ka konfirmuar se rruajtja e vazh-
dueshme e mjekrës shkakton një lloj plage të 
padukshme, e cila është kultivuese për bakteret e 
dëmshme për lëkurën.

Publikimi shkencor tregon që eksperimenti është 
bërë me dy grupe vullnetarësh burra, një grup me 
mjekër dhe një grup të rruar, e kjo ka rezultuar që 
burrat me mjekër kanë higjienë më të lartë të 
fytyrës dhe kanë numër më të vogël të baktereve 
të dëmshme në fytyrë. Të dhënat imazherike nga 
mikroskopi elektronik tregojnë se rruajtja e 
vazhdueshme e fytyrës me mjete të mprehta 
shkakton dëmtimin e një pjese të lëkurës së 
fytyrës, duke e ekspozuar fytyrën para një sërë 
virusesh dhe bakteresh të dëmshme, të cilat janë 
në përmasa shqetësuese dhe me mundësi të 
madhe shumimi, që mund të shkaktojnë infek-
sione akute apo edhe kronike. Duke u bazuar në 
këto të dhëna shkencore, ekspertët preferojnë 
mosrruajtjen e fytyrës apo të paktën rrallimin e saj 
nëse ka mundësi. Është vërtetuar në këtë studim 
se, qimja e mjekrës me kalimin e kohës shndërro-
het në një lloj të ngjashëm me antibiotikun, i cili e 
pengon zhvillimin dhe shumimin e baktereve dhe 
viruseve. Studimi konstaton që tek individët që 
punojnë në spitale, laboratorë shkencorë, vende 
ku zakonisht shumohen bakteret dhe viruset, 
vuajnë nga akumulimi i baktereve të këtilla të 

Mjekra dhe shamia 
në aspektin mjekësor
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dëmshme. Por, kjo nuk ndodh apo ndodh në sasi 
më të vogël te personat që mbajnë mjekër, duke i 
krahasuar me ata që nuk mbajnë mjekër, është 
vënë re se përqindja e pranisë së këtyre baktereve 
është trefish më e vogël.

Pra, mbajtja e mjekrës ka rëndësi të madhe për ta 
ruajtur fytyrën nga bakteret. Një avantazh tjetër i 
mjekrës te meshkujt është zbuluar në një studim 
tjetër që tregon se mjekra te meshkujt jep pamje 
më tërheqëse, ndërsa e bën individin më të nderu-
ar te njerëzit e tjerë. Studimi nga “National Geo-
graphic”, rezulton se mjekra i bën njerëzit edhe më 
të besueshëm në shoqëri, kurse ne nga historia 
islame e dimë se dikur kishte mendime se mjekra 
ndikon në pranimin e dëshmisë, pra në besuesh- 
mëri, pra kjo korrespondon me studimin e lartce-
kur. 

Shamia (mbulesa) në Islam është farz (obligim i 
prerë) për të gjitha femrat myslimane mbi moshën 
e pubertetit (pjekurisë), pra mbulimi i avretit të 
tyre, që përfshinë tërë trupin përveç fytyrës dhe 
duarve, për këtë janë unik në mendim dijetarët 
islamë dhe kemi argumente të shumta, si nga fjala 
e të Madhit Allah xh.sh., pra nga Kurani, ashtu edhe 
nga hadithet sherif të vulës së Pejgamberit a.s., 
Muhamedit a.s.. Në rastin tonë, po e përmendim 
fjalën e Krijuesit Fuqiplotë, ku thotë: “Thuaju edhe 
besimtarëve të ndalin shikimet e tyre, t’i ruajnë 
pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë 
stolitë e tyre, përveç atyre që janë të dukshme, le 
të vënë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe të mos 
ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të 
tyre, baballarëve ose baballarëve të burrave të 
tyre, djemve ose djemve të burrave të tyre, 
vëllezërve ose djemve të vëllezërve të tyre apo 
djemve të motrave të tyre, ose grave të tyre (që u 
përmendën) dhe robëreshave, të cilat i kanë në 
pronësinë e tyre ose shërbëtorëve nga meshkujt të 
cilët nuk ndiejnë për femrat ose fëmijët që nuk e 
kanë arritur pjekurinë. Le të mos kërcasin me 
këmbët e tyre për ta zbuluar fshehtësinë nga stolitë 
e tyre. Pendohuni të gjithë tek Allahu, o besimtarë, 
në mënyrë që të gjeni shpëtim.” (Nur, 31).

Janë bërë shumë studime në shumë fusha shken-
core për vlerën dhe ndikimin e shamisë (mbulesës) 
tek individi dhe te shoqëria njerëzore, dhe studi-
met e tilla kanë rezultuar me performancë të 
shkëlqyer si për rritjen e vetëbesimit, ashtu edhe 
për mungesën e stresit te vajzat me mbulesë. Këtë 
e konstaton edhe studimi i publikuar në revistën 
angleze për shkencën e psikologjisë në Universite-
tin “Westminster”. Këso lloj studimi ka edhe në 
fushën e sociologjisë, që rezulton se femrat me 
mbulesë janë më pak të predispozuara për ngac-
mime nga meshkujt e paedukatë etj.

Por, ne në këtë shkrim apo përmbledhje të shkurtër 
dhe modeste, do të mundohemi t’i vëmë theks të 
veçantë fushës së mjekësisë. Në studimet e shumta 
që janë bërë në Perëndim mbi përhapjen e kancerit 
të lëkurës, kanë rezultuar për përhapje më të 
madhe te femrat që i ekspozohen më shumë 
rrezatimit të diellit. Kjo ka qenë shkaku që mjekët e 
vendit atje, i kanë këshilluar femrat që të mos 
zbulojnë pjesë të trupit të tyre, për ta ruajtur 
kështu lëkurën nga kanceri. Në një studim që është 
kryer në vitin 2015, është vërtetuar se femrat e 
moshës së rritur janë më shumë të rrezikuara për 
kancer nga ekspozimi ndaj diellit se sa fëmijët. Në 
njëfarë mënyrë, rezultati i këtij studimi na fton që 
femrat duhet të kenë kujdes që ta mbulojnë trupin 
e tyre që nga hyrja në moshën madhore dhe të mos 
zbulojnë nga trupi i tyre, përveç atyre pjesëve që 
ua ka lejuar i Madhi Zot që t’i zbulojnë. Ky studim 
zbulon një mrekulli shkencore të Islamit.

Duke e falënderuar pafund Zotin Fuqiplotë, duhet 
të cekim se ne duhet ta adhurojmë Allahun, vetëm 
se Ai për këtë na ka krijuar dhe ka kërkuar nga ne 
që t’i vëmë në jetë ato që Ai na urdhëron direkt apo 
përmes Pejgamberit a.s., si dhe të largohemi nga të 
ndaluarat. Jo për arsyen që po vërtetohet çdo ditë 
e më shumë se të lartcekurat janë në të mirën tonë 
fizike dhe psikike, por sepse këto po i kërkon i 
Vetmi në sundim, pra Krijuesi xh.sh.. Këto dhe 
shumë mrekulli të tjera shkencore islame që çdo 
ditë e më shumë po na mahnitin, duhet të na 
shtojnë dhe forcojnë edhe më besimin tonë.

Lis Kusari

SHKENCË

Faqe 41

ZGJIMI ISLAM | maj 2022



Studimi i gjuhës shqipe dhe mësimdhënia e 
gjatë e kësaj gjuhe, dhe dëshira e kahershme 
për ta mësuar gjuhën e Kuranit, më shtyu që 

të merrem me krahasimin e sistemit gramatikor. 
Siç dihet, metoda krahasimtare është e njohur në 
gjuhësi dhe si e tillë ka dhënë rezultate. Unë e 
pëlqej këtë metodë, ani pse jam i vetëdijshëm se 
kemi të bëjmë me një gjuhë shumë të vjetër me 
miliona fjalësh dhe me një gjuhë të vonë me 
dhjetëra mija fjalësh.

Këtu kryesisht do të krahasoj dallimet, por edhe 
ngjashmëritë, sepse gjuhët në përgjithësi kanë 
ngjashmëri në pjesët gramatikore. E para, arabisht-
ja është e grupit semit, ndërsa gjuha shqipe është e 
grupit indoevropian. Prandaj, edhe largësia gjeo-
grafike ndërmjet shtrirjes së tyre është tepër e 
madhe. Megjithatë, vërehet një lidhje historike 
ndërmjet këtyre dy gjuhëve. Kjo kryesisht është e 
karakterit fetar, duke e ditur se shqiptarët shumë 
herë kanë përqafuar Islamin dhe kështu kanë rënë 
në kontakt me gjuhën arabe. Siç dihet, kjo krye-
sisht ka ndodhur në kohën e Perandorisë Osmane, 
por edhe më herët. Është e njohur se shqipja një 
kohë të gjatë është shkruar me ABECENË arabe, që 
nga shekulli XVII, deri pas vitit 1912 apo 1927, më 
pastaj ka bërë zyrtare ABECENË latine, që ka edhe 
sot, por me pak ndryshime.

Arabishtja shkruhet nga e djathta, ndërsa shqipja 
nga e majta, në gjuhën shqipe kemi shkronja të 
mëdha e të vogla, ndërsa në gjuhën arabe vetëm 
një formë shkronjash. Të dyja gjuhët kanë tinguj 
zanorë dhe bashkëtingëllorë, por me dallime. Në 
gjuhën arabe janë tri zanore të shkurta, që quhen 
hareke, dhe shkruhem me shenjën vizë e pjerrët 
mbi ose nën bashkëtingëllore për e dhe për i, si dhe 
një presje për zanoren u. Pra, ato nuk janë shkronja 
të veçanta sikur bashkëtingëlloret. Ndërsa, gjuha 
shqipe ka shtatë zanore dhe janë shkronja të fjalës 
sikur bashkëtingëlloret, pa të cilat nuk mund të 
formohet fjala, p.sh. l-i-b-r-i, ndërsa në gjuhën 
arabe shkruhen vetëm bashkëtingëlloret كتب ktb.

Gjuha arabe i ka edhe tri gjysmëzanore të gjata .ا. و 
 të cilat shkruhen sikurse bashkëtingëlloret. Edhe  ي
y-ja e shqipes konsiderohet si gjysmëzanore. Në 
gjuhën arabe nuk ka zanore u, y, o. Zanoret i dhe u 
shqiptohet pothuajse njësoj në të dyja gjuhët, 
ndërsa zanorja e, në gjuhën arabe shqiptohet 
ndërmjet e-së dhe a-së së shqipes, që në gegërishte 
quhet e hundore, ose herë si e, e herë si a.

Në gjuhën shqipe, të njëjtat zanore mund të jenë të 
shkurta (të patheksuara) dhe të gjata (të theksu-
ara), pa u dalluar me ndonjë shenjë të veçantë, por 
që mund të shkaktojnë ndërrimin e kuptimit. P.sh. 
fjala dhe, me e të shkurtër është lidhëz, ndërsa fjala 
dhe me e të gjatë është emër dheu. Këso lloj 
dallimesh në gjuhën arabe për shkak të gjatësisë 
ka shumë.

P.sh. ولدي. والدي
E para pa elif, pa zgjatim, d.m.th. djali im, ndërsa 
me elif, me zgjatim d.m.th. baba im.

Bashkëtingëlloret

Më herët sqaruam se zanoret e arabishtes nuk janë 
shkronja të veçanta, por vetëm u ndihmojnë 
bashkëtingëlloreve në shqiptim. Prandaj ABECEJA 
(tabela) arabe është vetëm me bashkëtingëllore:

ا ء ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض

 --- -- sh s z r dh d -- -- xh th t b --
ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي

 J h - n m l k - f - - - -

Siç po shihet, nga 28 bashkëtingëlloret e gjuhës 
arabe, 17 prej tyre u përgjigjen edhe bashkëtingë- 
lloreve të gjuhës shqipe, ndërsa 11 prej tyre nuk 
kanë bashkëtingëllore të përshtatshme në shqipe, 
por kanë njëfarë përafërsie. Ndërsa, bashkëtingël-
loret shqipe, c, ç, gj, nj, p, q, v, x, zh, nuk kanë 
korrespondues me gjuhën arabe. Dallim tjetër 
është se shqipja disa bashkëtingëllore i ka formuar 
me bashkimin e dy bashkëtingëlloreve të tjera.  
P.sh. t+h=th, s+h=sh, z+h=zh etj.. Ndërsa, bash-
këtingëlloret e arabishtes kanë vetëm nga një 
shenjë. Siç e dimë, shqiptimi i bashkëtingëlloreve 
është jo i lehtë, sepse marrin pjesë shumë organe, 
duke filluara ne gjuha, fyti, qiellza etj., dhe është 
me rëndësi vend nyjëtimi i tyre, i cili shoqërohet 
me fërkim, grithje, kumbim, gjatë daljes së ajrit 
nëpër hapësirën e gojës dhe hasje në pengesa në 
dhëmbë, alveolë, buzë etj.. Prandaj, varësisht nga 
këto pengesa, gjatë shqiptimit kemi tinguj të lehtë 

Krahasime ndërmjet 
arabishtes dhe shqipes
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dhe të rëndë në shqiptim. 11 bash-
këtingëlloret e gjuhës arabe që nuk  
i kishte shqipja paraqesin vështirësi 
në shqiptim, e sidomos disa prej 
tyre që quhen të rënda, siç janë: ع غ 
.ق ض ص ط ظ

kjo arrihet duke e njohur vend 
artikulimin e saktë të secilit tingull 
dhe duke bërë ushtrime praktike të 
shqiptimit dhe të dëgjimit. Në 
gjuhën shqipe janë vetëm dy 
bashkëtingëllore që quhen të forta 
(të rënda) ç dhe xh. Në të shumtën  
e rasteve shqiptohen drejt, por 
korrespondueset e tyre q dhe gj,  
që quhen të buta, në të shumtën  
e rasteve nuk shqiptohen drejt. 
Prandaj i gjen fjalët qepë (qepa) dhe 
çepi (maja), që shqiptohen njësoj, jo 
drejt, e pastaj edhe shkruhen jo 
drejt. Barrën kryesore e kanë 
mësuesit e gjuhës që t’ua mësojnë 
nxënësve saktë vend shqiptimin  
e tingujve të këtillë, duke ua paraqi-
tur grafikisht ato. Tinguj karakteris-
tik janë hemzeja (ء) në gjuhën arabe 
dhe ë-ja në gjuhën shqipe. Që të 
dyja i ngjasojnë njëra-tjetrës në 
shqiptim. Ë-ja shqipe ngjason edhe 
me atë që quhen kalkale në gjuhën 
arabe, kur bashkëtingëllorja ndalet 
në sukun. P.sh. قد

Kur folëm për zanoret, thamë se  
në gjuhën shqipe, zanoret e gjata 
quhen të theksuara. Por, në gjuhën 
arabe, tingujt që kanë zgjatime 
quhen gjysmëzanore ا و ي dhe vinë 
të shoqëruara me bashkëtingëlloret. 
Zgjatimet e këtilla shkojnë deri në 
gjashtë tone muzikore dhe e zbuku-
rojnë sidomos këndimin e Kuranit. 
Nga ngjashmëritë janë edhe tingujt 
hundor. Në gjuhën arabe, hundoret 
janë ن dhe م ndërsa në gjuhën 
shqipe, m, n dhe nj. Në gjuhën 
arabe, bashkëtingëlloret shpesh 
dyfishohen, kjo dallohet me një 
shenjë që quhet teshtid, e cila 
tregon se duhet shqiptuar dy herë të 
njëjtën. P.sh.انن، الرر.Në gjuhën 
shqipe kemi dyfishimin e r+r=rr, 
rreth. Vërehet edhe dyfishimi i n-së 
në të shqiptuar, por nuk shkruhet, 
p.sh. oj nnënë, ose d-ja, oj ddadë.

Musa Zhdrella

Prishtina is the capital city of Kosovo. The largest city by 
area and population of Kosovo, Prishtina is predominantly 
populated by Albanians of which it forms the second-larg-

est Albanian-inhabited capital after Tirana, Albania.
Prishtina is the capital and the economic, financial, political 
and trade center of Kosovo, due to its location in the center of 
the country. It is the seat of power of the Government of Koso-
vo, the residences for work of the President and Prime Minister 
of Kosovo, and the Parliament of Kosovo. Prishtina is also the 
most important transportation junction of Kosovo for air, rail, 
and roads. Prishtina International Airport is the largest airport 
of the country and among the largest in the region. 
Its greatest draw – is the possibility of sitting down and taking 
in all its beauty at various beautiful and cool spots spread 
around every corner of the city. Strolling along the NënaTereza 
Boulevard you will get a sense of the pace of life of its inhabit-
ants.
Coffee is a huge pride source in Prishtina, which is accompanied 
by the thriving café culture worthy of exploration. If you ask any 
local the answer is that Prishtina has the best macchiato in the 
world – which is quite the case! 
Jump out to take some culture in over to the Old Prishtina for a 
glimpse at the historical side of the city. There rests the old 
Clock Tower, the recently renovated Kosovo Museum, and the 
Ethnographic Museum portrays the life in Kosovo between the 
15th and 20th century during the Ottoman-era. Around this 
area, you also get to see the city’s oldest mosques and shop in 
its Ottoman-era bazaar.
Keep an eye out while on the way to Prishtina from the airport 
to catch the first glimpses of its kitsch Americana. You will have 
the contentment to see the Lady Liberty atop the Hotel Victory, 
driving further inwards the city there will be the 3m-tall bronze 
statue of Bill Clinton to greet, just in the corner of the Bill 
Clinton Boulevard. Check out the iconic National Library and its 
very rare and interesting design as well as the ‘Newborn’ 
monument sitting hugely outside the communist Palace of 
Youth and Sports. 
This is Prishtina! And as Leon Battista Alberti said: “The city is 
like a great house, and the house in its turn a small city.”

Anisa Hoti

Prishtina
GJUHË TË HUAJA
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Duke pasur parasysh se familja është shtylla 
kryesore e çdo shoqërie, është shumë e 
nevojshme që në mesin tonë të diskutohet 

dhe të sqarohet si temë. 

Raporti i Pejgamberit a.s. me familjen e tij
Pejgamberi a.s. gjithmonë është shquar për butësi, 
zemërgjerësi e sjellje të mirë. Këtë padyshim e ka 
praktikuar edhe me familjen e tij. Pejgamberi a.s. 
ka thënë: “Më i miri prej jush, është ai që është më i 
miri me familjen e tij. E unë jam më i miri sepse jam 
më i miri për familjen time.”1

Shumë burra urrejnë punët e shtëpisë, madje disa 
besojë se kjo ua zvogëlon vlerën dhe pozitën e tyre. 
I Dërguari i Allahut a.s. merrte pjesë në punët e 
shtëpisë bashkë me familjen e tij. Ai i qepte vetë 
rrobat e veta dhe i rregullonte vetë këpucët e tij. 
Kur u pyet Aisheja r.a., se çfarë bënte i Dërguari i 
Allahut a.s. në shtëpi, ajo tha: “Ai i shërbente 
familjes së tij dhe kur vinte koha e namazit dilte për 
t’u falur.”2

I Dërguari ynë i dashur ishte personifikimi i mirë-
sisë ndaj gjithë njerëzimit, por dashuria dhe 
dhembshuria e tij ndaj fëmijëve të vet nuk njihte 
kufij. Ai na mësoi se fëmijët, qofshin djem apo 
vajza, janë dhuratë nga Allahu i Madhëruar dhe se 
nuk duhen trajtuar ata në atë mënyrë, ku preferen-
cat të jenë te njëri fëmijë më shumë se sa te tjetri.

Çfarë duhet të kemi parasysh    
në lidhje me familjet tona?
Në familjet tona duhet mbajtur tubime ku diskuto-
hen çështjet familjare. Allahu në Kuran ka thënë: 
“... dhe ata që konsultohen mes vete për punë të 
përbashkëta...”3

Nëse të gjithë anëtarët e një familjeje tubohen për 
të diskutuar çështjet familjare, është shenjë se kjo 
familje është e ndërlidhur dhe se anëtarët e saj 
mirëkuptohen ndërmjet vete. Në familje duhet të 

1. Ibën Maxhe në Sunen, nr. 1977.
2. Buhariu në Sahih, nr. 676.
3. Esh-Shura, 38.
4. Ahmedi në Musned, nr. 24427.
5. Merjem, 55.

përhapet butësia ndërmjet anëtarëve të saj. 
Pejgamberi a.s. ka thënë: “Nëse Allahu ia do të 
mirën një shtëpie, e shtie në të butësinë.”4

Gjithashtu, ne e kemi për obligim që familjeve tona 
t’ua mësojmë gjërat esenciale fetare, si namazi, 
leximi i Kuranit etj.. Është moral dhe etikë e të 
gjithë pejgamberëve përkujdesja ndaj familjeve të 
tyre. Për Ismailin a.s., Kurani na tregon: “Ai e 
urdhëronte familjen për namaz...”5

Allahu na bëftë të dobishëm për vetët dhe për 
familjet tona!

Anisa Hoti

Më i miri prej jush

POROSI FETARE
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Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm 
Allahut xh.sh.. Vetëm Atë e adhurojmë dhe 
vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mbrojtje 

kërkojmë. Nuk ka dyshim se përmendja e Allahut 
dhe lutja drejtuar Atij, janë gjëja më e vlefshme, 
më e mirë me të cilën njeriu kalon kohën, me të 
cilën e shpenzon frymëmarrjen dhe me të cilën i 
afrohet Zotit të tij. Ibën Kajimi ka thënë: “Kur 
Allahu ia jep njeriut këtë çelës, ka dashur t’ia hap 
dhe t’ia japë të gjitha mirësitë.” Kur njeriu i 
kushton kujdes të madh përmendjes së Allahut, 
lutjes dhe vazhdimisht kthehet e kërkon strehë 
tek Ai, atëherë ai do të gjej qetësi e prehje me 
përmendjen e Tij. Allahu xh.sh. në Kuran ka thënë: 
“...zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu 
qetësohen...” (Er-Rad, 28).

Dobitë e dhikrit
Dhikri e dëbon shejtanin, ai bëhet që njeriu të 
shpëtojë nga shejtani. Shejtani është gjithmonë 
në luftë me të, deri në frymëmarrjen e fundit, e 
nuk ka mundësi ta mbroj veten e tij ndryshe, 
përveç se me dhikër. Ibën Abasi ka thënë: “She-
jtani qëndron ulur mbi zemrat e birit të Ademit 
(nuk ndahet prej saj), nëse ai tregohet i shkujdes-
ur në përmendjen e Allahut, ai i bën cytje atij, e 
nëse e përmend largohet nga ai.”

Pra, kur njeriu e përmend Allahun në çdo kohë, 
gjendje a vend, shejtani nuk ka mundësi ta gjejë 
ndonjë rrugë e të depërtojë tek ai, duke i bërë 
intriga e cytje. Dhikri është qetësi, prehje për 
zemrën. Ata që arrijnë të kenë zemra të qeta, janë 
ata të cilët e përmendin Allahun në çdo gjendje. 
Allahu xh.sh. ka thënë: “...Për ata që e përmendin 
Allahun, duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose 
shtrirë...” (Ali Imran, 191).

Vetëm një kategori e njerëzve arrijnë qetësinë e 
zemrës, e ata janë besimtarët që e përmendin 
Allahun shumë. Mekhul ibën Abdulahi ka thënë: 
“Përmendja e Allahut është shërim për zemrën, 
kurse përmendja e njerëzve është sëmundje 
shpirtërore.”

Dhikri është shkak i fshirjes së mëkateve dhe 
shpëtimit prej dënimit të Allahut. Muhamedi a.s. 
ka thënë: “Nuk ka bërë ndonjë vepër njeriu që do 
ta shpëtojë më shumë prej dënimit të Allahut se 
sa dhikri.”[ Ibën Haxher el-Askalani, El- Metalibi’l 
Alije, nr. 3454.]

Dhikri është shkak për ruajtjen e gjuhës. Njeriu 
patjetër duhet të flasë, e nëse ai nuk flet mirë do të 
flas keq. Gjuha e atij të cilit i është tharë nga 
përmendja e Allahut, nuk do të flasë fjalë të këqija 
(përgojim, bartje të fjalëve, gënjeshtra, fyerje, 
përqeshje etj.). Kur gjuha angazhohet me për-
mendjen e Allahut, atëherë këto mangësi e mëkate 
do të largohen njëra pas tjetrës. Nuk ka mundësi të 
ruhet gjuha me diçka më të mirë se sa me kujdesin 
ndaj përmendjes së Allahut në vazhdimësi. Për-
mendja e Allahut xh.sh. e kënaq Allahun xh.sh.. A e 
di se çfarë do të thotë ta kënaqësh Allahun xh.sh.?

Është madhështi e madhe të jetë Allahu i kënaqur 
me neve. Kur Allahu i Madhëruar të sprovon ty, 
gjëja e parë që ju do të thoni është përmendja e 
Allahut. Po ashtu, edhe Davudi a.s., të cilit edhe 
pse i ishte falur pasuri e madhe dhe mbretërim, ai 
nuk anoi nga kjo botë. Ai jetonte në një paqe të 
veçantë dhe atmosferë afërsie me Zotin e tij, aq sa 
kur ai fillonte të bënte dhikër, edhe malet, gurët 
dhe kafshët e egra zhyteshin së bashku me të në 
pasionin e dhikrit.

Ndërsa, djalit të Davudit a.s., Sulejmanit a.s. i qe 
dhuruar një mbretërim madhështor, që nuk i ishte 
dhënë asnjë njeriu tjetër. Sipas një transmetimi, 
Sulejmani a.s. po marshonte nën hijen e zogjve me 
ushtrinë e tij të përbërë prej njerëzve, xhinëve, 
kafshëve të egra dhe të buta në të djathtën dhe të 
majtën e tij. Gjatë marshimit, njëri prej bijve të 
Izraelit iu afrua dhe i tha: “O biri i Davudit! Sa 
mbretërim madhështor të ka falur Allahu.”

Kur Sulejmani e dëgjoi këtë, ai ia ktheu: “Një 
tesbih (fjala Subhanallah), e vetme në librin e 
punëve të një robi besimtar, është më e vlefshme 
se ajo që i është dhënë birit të Davudit, sepse ajo 
që i është dhënë atij, është e përkohshme, ndërsa 
mbretërimi që sjell tesbihu është i pafundmë.” 
(Ruhul Beja, VII, 150).

Allahu na i ruajt zemrat tona nga indiferenca dhe 
ngurtësia, na e mundësoftë të gjithëve të jetojmë 
në atmosferën e dashurisë së Tij dhe na bëftë pjesë 
të njerëzve të devotshëm, të cilët e ringjallin 
zemrën e tyre me dhikër! Allahu na e bëftë të 
mundur që të mos kalojë as edhe një çast pa e 
përmendur Atë! Allahu i mbushtë ditët dhe netët 
tona me frymëzimin shpirtëror të dhikrit!

Lirije Ramliku

Përmendja 
e Allahut (dhikri)
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Adhurimi e ndriçon errësirën;
Ja largon etjen të eturit, në të gjen prehje dhe 
qetësi i brengosuri; 
Është ̈udhërrëfyes në udhëtim, siguri në këtë ̈botë 
dhe në botën tjetër.
Adhurimi e rregullon njeriun, ia pastron zemrën e 
shpirtin, ia ruan mendjen dhe trupin.
Nëpërmjet adhurimit, mbrohen shqisat dhe 
gjymtyrët nga gjynahet dhe fajet.
Me anë të adhurimit sigurohet fitorja, suksesi, 
drejtësia dhe udhëzimi. 
Nëpërmjet adhurimit, fitohet kënaqësia e të 
Gjithëmëshirshmit dhe dëbohet shejtani.
Adhurimi e shpëton njeriun nga sprovat, e pajis me 
durim dhe qëndrueshmëri për përballimin e 
fatkeqësive. 
Nëpërmjet adhurimit, zemrat udhëtojnë ̈drejt 
Njohësit të të fshehtave dhe shpirtrat mbushen me 
çfarë̈ kënaqet Sunduesi, i Shenjti.
Me anë të adhurimit, njeriu ndihmohet në çështjet 
e kësaj bote dhe të botës së përtejme.
Adhurimi e pastron shpirtin dhe e lartëson moralin.
Me të, njeriu i rregullon të metat, e lufton egon dhe 
shpëton nga zilia, lakmia, smira dhe urrejtja.
Me anë të adhurimit, shpirtrat ngrihen në lartësitë ̈e 
mirësisë e të virtytit, ngrihen në piedestalin e 
lavdisë ̈dhe qëndrueshmërisë.̈
Adhurimi është ̈prehje e qetësi, është ̈mundësi e fiti-
mit të shpërblimeve të mëdha.
Adhurimi i zbut dhe i gjallëron zemrat, ato ndiko-
hen shumë shpejt prej tij. 
Me anë të adhurimit, forcohet besimi, zhvillohen 
virtytet e larta morale dhe përjetohen ndjenjat e 
kënaqësisë dhe lumturisë.
Adhurimi është ̈gara e shpirtrave lotues.
Nëpërmjet tij, fitojmë ̈mirësitë ̈dhe mbrohemi nga 
fatkeqësitë.
Adhurimi i ndriçon fytyrat, i forcon zemrat dhe e 
frymëzon njeriun drejt së vërtetës.
Me anë të adhurimit, njeriu e ndjen mbikëqyrjen e 
Allahut dhe e përjeton përulësinë ndaj Tij, adhurue-
si i frikësohet Allahut dhe përgatitet për udhëtimin 
drejt përjetësisë.̈

Lirije Ramliku

Frytet e adhurimit
1. Ndryshimi nuk vjen nga pranimi i gjërave 

ashtu siç janë. 

 Çdokush pret prej tjetrit.

 E kush do e marrë hapin i pari?

 Kemi nevojë të mendojmë me logjikë të 
shëndoshë, të reflektojmë, të ndryshojmë.

 Kemi rënë në gjumë, jo si gjumi i ariut që 
zgjatë një stinë, por gjumi jonë arrin atë katër 
stinësh.

2. Në mesin e librave, të cilët më bëjnë për vete.

 Çdoherë kur marr t’i shfletoj kuptoj dy gjëra:

 E para: dituria nuk ka fund; dhe

 E dyta: sa më shumë që të lexosh, aq më 
shumë gjëra të reja do të mësosh.

3. Drita e hanës, në kupë të qiellit, botës i jep 
shkëlqim.

 Në mes të natës, ky rob i Zotit, duart po i ngre, 

 Me lot në sy, e bindje në zemër, lutjen po e 
banë,

 O Zot në Ty mbështetem,

 Tjetër zgjidhje s’kam.

4. Mos pyet kënd për dertet e tij se nuk të 
shprehet dot, edhe nëse ti mendon se me një 
fjalë të vogël mund t’i ndihmosh, është më se 
e kot, nuk dëshiron ndihmën tënde o ti i huaj...

 E ndihmën e kujt dëshiron pa më trego?

 Ja ku e ke Atë që mund t’i shprehesh për çdo 
gjë, pa ngurrim, pa mërzi, pa frik, me plot 
dëshirë, vullnet, shpresë, se tek Ai është 
ndihma, dyert i ke të hapura, më beso me 
plotë bindje.

 Nuk gjen njeri pa brenga, pa një problem të 
vogël që e mban përbrenda, ngaqë jemi 
njerëz, gjithmonë kemi nevojë për dikë që t’i 
shprehemi. 

 Mos nguro!

 Ngrij duart dhe drejtoju Atij! Allahut. 

 Me plot shpresë se zgjidhja ka për të të ardhur.

5. Duhet ditur që fillimi i çdo rrugëtimi është i 
vështirë, ndonjëherë na duket aq i gjatë, sa që 
fundin e imagjinojmë të pa arritshëm, por, 
pasi e përfundojmë atëherë harrojmë çdo 
pengesë që kemi kaluar, sepse tashmë e 
arritëm atë që kishim për qëllim.

Sumeja Alija

THËNIE
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• Nëse një peshk të kuq e mban në errësirë, ai do 
të bëhet i bardhë.

• Sytë janë më të fuqishëm se sa mund ta men-
doni. Forma e tokës është ajo që ia pamundë-
son syve tanë të shfrytëzojnë potencialin e tyre 
të plotë. Nëse toka do të ishte e sheshtë, do të 
mund ta dallonim flakën e një qiriu edhe në 
largësi prej 48 kilometrash.

• Lotët në syrin e njeriut është zbuluar se kanë 
efekt t’i ruajnë sytë nga bakteret dhe infeksio-
net e ndryshme.

• Një algë ishte gjallesa më e vjetër në botën e 
njohur dhe kishte rreth 507 vjet, mirëpo 
shkencëtarët e mbytën atë aksidentalisht.

• Breshka e detit mbron eliminimin e kripës së 
detit me gjëndrat e saj lotuese. 

• Nga të gjitha shqisat, nuhatja është e lidhur më 
së shumti me kujtesën.

• Floku është një ndër materialet më të forta në 
botë. Një fije floku e vetme mund të mbajë mbi 
100 gram në peshë. Kjo do të thotë se flokët e 
kombinuar në kokën tuaj, në teori, mund të 
mbajnë peshën e dy elefantëve, ose 12 ton. 
Krahasuar me materialet e tjera, flokët e njeriut 
janë aq të fortë sa kevlari (materiali që për-
doret për të bërë xhaketa anti plumb).

• I vetmi majmun që është dënuar nga një 
gjykatë e vërtetë është shimpanzeja Coco në 
Florida, në vitin 1984. Ky majmun jetonte me 
një të papunë artist, i cili jepte spektakle të 
vogla. Shuma e vjedhur arrinte vlerat 200 000 
USD. Ai u dënua me burgim të përjetshëm.

• Biblioteka më e madhe në botë gjendet në 
kryeqytetin amerikan Uashington. Kjo bibli-
otekë u ndërtua në 24 prill 1800. Në të gjenden 
107 milionë shkrime të të gjitha arteve.

• Shteti që konsumon më së shumti bukë në 
botë është Turqia. Llogaritjet tregojnë se 
mesatarja e çdo personi në përdorimin e bukës 
arrin në 199,6 kg.

• Sistemi i enëve të gjakut në trupin tënd – arter-
iet, venat dhe kapilaret – ka një gjatësi më 
tepër se 60.000 milje. Një gjatësi e tillë është 
më tepër se të rrotullohesh dy herë rreth Tokës.

• Shumica e njerëzve kur tentojnë që të lokalizo-
jnë zemrën e tyre, vendosin dorën në anën e 
majtë të gjoksit. Në fakt, zemra juaj është e 
lokalizuar në mes të gjoksit tuaj, mes mush-
kërive tuaja. Në anën e majtë të gjoksit ju 
ndjeni vetëm tkurrjet e majës së zemrës, e cila 
ndodhet në pjesën e poshtme të saj, e drejtuar 
majtas.

• Zemra e të rriturit pompon në trup rreth 2.4 
litra gjak çdo minutë, pra rreth 16700 litra gjak 
në ditë.
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Gel Allah’a
Bitmiş tükenmiş umutlarınla,
Yıkık dökük hayallerinle gel.
Günahlarınla olan pişmanlığınla,
Içinde kalan son umudunla gel.

Gel Allah’a
Gamı, kederi,
Bitmeyen üzüntüleri bırak da gel.
İçini kavuran dertlerini,
Heba olmuş emeklerini unut da gel.

Gel Allah’a 
Şeytan ile nefsini terkederek,
Dünyalık beklentilerinden vazgeçerek gel,
Rızkı verene şükrederek
Rabbinin Rızasına kavuşmayı umarak gel.

Gel Allah’a 
Son nefese varmadan, Azrail’i görmeden,
Daha canı üstündeyken gel,
Adın nanköre çıkmadan,
Rahmetin kapıları kapanmadan gel.

Gel Allah’a 
Rüyaları geride bakarak,
Günah bataklığını kurutarak gel,
Şeytanın esaretinden özgürlüğe koşarak,
Kelepçelerinden kurtularak gel.

Gel Allah’a 
Mezarına toprak atılmadan,
Evyahlar, ahlar, vahlar içinde kalmadan gel,
Cehenneme mahkum olmadan,
Mahkeme’i Kübra kurulmadan gel,

Gel Allah’a 
Mevlam diyerek Rabbim diyerek,
Günahlarına tövbe istiğfar ederek gel,
Isyanından, kibrinden kurtularak,
Rabbinin Rahmentini umarak gel.

Eja tek Allahu,
me shpresat e humbura e të dërrmuara,
me ëndrrat e shkatërruara eja,
me pendimin për mëkatet e bëra,
me shpresën e fundit që të ka mbetur brenda eja.

Eja tek Allahu,
lakminë, mjerimin,
mërzitjet që nuk mbarojnë, lëri dhe eja,
hallet që të përvëlojnë përbrenda, 
përpjekjet e tua të tretura, harroi dhe eja.

Eja tek Allahu,
djallin dhe egon duke i braktisur,
nga pritjet e kësaj bote duke hequr dorë eja,
duke falënderuar Atë që të furnizon,
duke shpresuar razinë e Zotit tënd eja.

Eja tek Allahu,
frymën e fundit pa e dhënë, Azrailin pa e parë, 
eja, deri sa ende e ke shpirtin në trup,
emri mosmirënjohës pa të dalë,
dyert e mëshirës pa t}u mbyllur, eja.

Eja tek Allahu,
ëndrrat pas duke i lënë,
moçalin tënd të mëkateve duke e tharë eja,
nga robëria e djallit, drejt lirisë duke vrapuar,
nga prangat e tij duke shpëtuar eja.

Eja tek Allahu,
në varrin tënd, dhe pa u hedhur,
psherëtitë pa të kapluar eja,
pa u gjykuar me Xhehenem,
gjykimi i madh pa u mbajtur eja.

Eja tek Allahu,
Zoti im duke thënë,
për mëkatet e tua falje duke kërkuar,
nga rebelimi, mendjemadhësia duke shpëtuar,
mëshirën e Zotit tënd duke shpresuar... eja.

Përktheu dhe përshtati:

Armend Kolica
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