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E D I T O R I A L I

Së pari, lexues të nderuar, më lejoni që t’ju uroj juve 
dhe gjithë besimtarëve myslimanë muajin e shenjtë të 

veprave të mira. “O ju që besuat, agjërimi ju është bërë 

ai që, nga vullneti, jep më tepër, ajo është aq më mirë për 
të. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju. 

e besimtarëve myslimanë. Muaj në të cilin myslimanët 

mbi ne dhe të na falë gjynahet dhe gabimet tona si dhe me 

dhe dinjitetin qenies njeri. Shumë familje myslimane 

solidariteti, paqja dhe mëshira janë në nivel më të lartë se 

njeriut shtohet, e mira prej dhjetë deri në shtatëqind herë. 

më shumë si shoqëri për të papunët,të varfrit, invalidët, të 

Mr. Rexhep Suma



Dr. Fahrush REXHEPI

Si duhet ta 
presim muajin e 
Ramazanit

Allahu i Lartmadhëruar në 

(më të përkushtuar)’’. (El Bekare: 

FETARE
DOSJA E AGJËRIMIT ...

P J E S A
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Kur’anor, Allahu xh.sh. na e tërheq 

Ramazanit, sepse nuk është qëllimi 

Ai që e pret Ramazanin me 

AGJËRIMI, VLERË E LARTË

Allahu xh.sh. në Kur’an thotë: “Unë 

dytë hixhri, për t’i pastruar shpirtrat 

Mekë’’.1

në të cilin është nata e Kadrit, që 

ndërsa netët e Ramazanit t’i kaloni 

2

përkryer dhe plot dritë, udhëzues i 

në hapësirën tokësore.

SI TA BEGATOJMË KËTË MUAJ

me të, si do të ishte kënaqësia dhe 

Ramazanin duke shprehur 

sipas kalendarit hënor. Allahu xh.sh. 
në Kur’an thotë: “Te Allahu numri 

D O S J A E A G J Ë R I M I T

“TE ALLAHU NUMRI
I MUAJVE ËSHTË 
DYMBËDHJETË (SIPAS 
HËNËS), ASHTU SI ËSHTË 
NË LIBRIN E ALLAHUT 
PREJ DITËS KUR KRIJOI
QIEJT DHE TOKËN. PREJ
TYRE KATËR JANË TË 
SHENJTË. KJO ËSHTË FE
E DREJTË. PRA, MOS E 
NGARKONI (ME MËKAT) 
VETEN TUAJ NË ATA 
(KATËR MUAJ)” ET TEVBE: 36
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lidhen me zinxhirë. Në të është 

kishte thënë që ta urdhëronte 

të hysh në Xhennet)’’.( Ahmedi,
Nesaiu dhe Hakimi).

Mund të themi se ky është vetëm 

LEXIMI I KUR’ANI T

teravisë, duke dhënë sadaka dhe 

lexuar Kur’an, sepse pikërisht 

Ramazanit e ka dekoruar Ymetin 
islam me dhuratën më të madhe, 

zemrat e thyera e të dëshpëruara të 

duke lexuar Kur’an dhe duke 

të mira, sepse kështu vepronte 

për mësimin dhe studimin e 
Kur’ani t dhe për praktikimin e 

transmeton Termidhiu). Ndërsa për 

dyshim aspak, është udhëzim për të 

Allahut dhe, duke pasur konsideratë 
të lartë për të, e kishin pranuar si 

idetë e tyre si dhe të plotësonte 
moralin e tyre.

e namazit të teravive me imam, si 

D O S J A E A G J Ë R I M I T

“AGJËRIMI DHE KUR’ANI  
JANË DY NDËRMJETËSUES 
TË ROBIT TEK ALLAHU DITËN 
E GJYKIMIT. 
AGJËRIMI DO TË THOTË: 
“O ZOT! UNË E NDALOVA 
NGA USHQIMI DHE 
DËSHIRAT E TIJ GJATË DITËS, 
MË LEJO TË NDËRMJETËSOJ 
PËR TË”. KUR’ANI  DO TË 
THOTË: “UNË E NDALOVA 
NGA GJUMI I NATËS. MË
LEJO TË NDËRMJETËSOJ 
PËR TË”. KËSHTU, 
NDËRMJETËSIMI I TYRE DO 
TË PRANOHET” MUHAMEDI A.S.



se namazi është shtyllë themelore e 
Islamit , pa të Islami as që mund të 

islame, Allahu xh.sh. në Kur’ani 

Nuk ka dyshim se namazi është 

namazit është aq e madhe, saqë ai 

në shtëpi e as në udhëtim, as kur 

Po ashtu namazi është këshilla e 

mospranimit tek Allahu xh.sh. Në

pezull mes qiellit e Tokës dhe nuk 

duke pasur parasysh rëndësinë dhe 

të Ramazanit si stinë e mëshirës 

në koncerte, pranë ekraneve 

dhe rininë tonë në punë dhe në 

kështu ditët dhe netët e Ramazanit

D O S J A E A G J Ë R I M I T

“AGJËRIMI I AGJËRUESIT
MBETET PEZULL MES 
QIELLIT E TOKËS DHE NUK
NGRIHET TEK ALLAHU 
I LARTMADHËRUAR
PËRVEÇSE ME DHËNIEN E 
ZEKATUL FITRIT”MUHAMEDI A.S.



për ta adhuruar Allahun dhe për 

1

Allahu nuk e la në humnerë, po i 

pas kohe, i ndihmoi në realizimin e 

aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk 

për kompensim, ushqim (ditor), i 

2

ËSHTË DEVOTSHMËRIA NDAJ 
ALLAHUT XH.SH.

të mëparshëm për pastrimin e 

shpirtit për ta arritur kënaqësinë 

dashamirë, të cilëve Allahu nuk u 

KARAKTERISTIKAT E MUAJIT TË 

3

tonë në tokë. 
2. Hapen dyert e Xhennetit dhe 

shumta dhe mëshirën e Allahut në 

i pendimit, dhe i mëshirës. 

ka thënë: “Tre personave nuk u 

6 Pra, shtrohet 

7

Besim MEHMETI

Ramazani, muaj i devotshmërisë dhe pastrimit shpirtëror

“UNË NUK I KRIJOVA XHINËT DHE NJERËZIT PËR TJETËR PËRVEÇ QË TË MË ADHUROJNË”

D O S J A E A G J Ë R I M I T



dhe i përkushtuar dhe ka qëllim 

thotë: “Domethënë duke qenë i 

Shpresim domethënë kërkimi 

Munaviu thotë: 

kurse shpresa është kusht për të 

11

12

nuk mund të kuptohen me shqisa, e 

13 Këtë vlerë e ka në këtë 

historinë e Islamit, që dot thotë se 

cila ndihmon trupin dhe nuk është 

cila ishte vendimtare për zhvillimin 

ditës, koha midis dy namazeve 

e tyre në mënyrë të duhur, për të 
arritur qëllimin e lartpërmendur të 
devotshmërisë. 

PËRMES AGJËRIMIT SPROVOHET 

këtë aspekt:

ka rolin kryesor. Allahu xh.sh. 

16

dhe të sinqertë, duke mos pasur për 

kota për ta vrarë kohën. 

Kur’ani t. 

veprat tona. 

dhe në kohë të duhur, mundësisht 
në xhami. 

vërehet se Ramazani së pari është 

të mëdha për myslimanët. 

“ALLAHU THOTË: 
ÇDO VEPËR ËSHTË E 
NJERIUT ME PËRJASHTIM
TË AGJËRIMIT; AI ËSHTË 
IMI DHE UNË SHPËRBLEJ
PËR TË” MUHAMEDI A.S.

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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rast dhe kohë e mirë e mundshme, 

pastër dhe nuk është nën trysninë 

?”

Dr. Muharem OMERDIÇ

Ramazani muaji 
i ripërtëritjes së 
besimit, ymetit 
dhe xhematit

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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ME VULLNET TË FORTË ARRIHET 

të cilët tërësisht dëshironin të 

vetëm për Allahun e Madhërishëm, 

vendosi që tërë netët do të rrinte 

Për t’u arritur kënaqësia e Allahut, 

të mëdha, suksese dhe rezultate të 
kënaqshme. 

tërë Ymetin,

cilave zhvillohet. Nëse individët 

të shëndosha dhe cilësore. Atëherë ai 

ndryshimet pozitive që atyre tashmë 
u kanë ndodhur. Këto ndryshime u 

suksesshëm të kohës së sotme, se si 

e tyre, ashtu dhe individët, pranuan 

Pikërisht këto ishin kushtet nismëtare 

MUHAMEDI A.S. SHPALLJEN E 
JETËSONTE NË PRAKTIKË

hapave të parë të Ymetit, i cili nuk 

me përpikëri urdhrave të marrë 

dëshmonin vlerat e tyre dhe ishin 

mundur që të arriheshin rezultate të 

në Kur’an dhe iman. Myslimanët 
arritën ta mësonin dhe ta kuptonin 
Kur’ani n. Disa myslimanë, vetëm 

shumë vise anekënd Botës Islame 

ndërsa lexuesit më të mirë i 

Me Kur’ani n Fisnik shoqërohen 

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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në Medinë dhe në Xhaminë e Aksasë 
në Jerusalem. Pa marrë parasysh 

islam. 

në kthimin tonë tek Kur’ani  dhe 

myslimanë, po edhe për shumë 

myslimanët, t’i ktheheshin porosisë 

e Ramazanit. Kur’ani  përcakton 

TA PËRJETOJMË DHE T’I 

E keni pritur me padurim këtë 

Ditën e 17 të Ramazanit, kur 

të mushrikëve dhe ndihmësve të 

Ramazanit

ndërtuar në vetë shtratin me rërë, 

ardhshme me plot dëshirë, kurse 

në zemër. Disa herë është e vështirë 

dhe Allahu pyet:

(Nuh, 13).

tona...Allahu i Madhërishëm është 

po edhe të atyre që e kanë marrë 

keqpërdorur për interesat e tyre 

Përktheu: Ahmed R. Ramadani

D O S J A E A G J Ë R I M I T



dhe të praktikuarit të mësimeve 

Si duket kurrë nuk ka pasur 

myslimane rreth transmetimit të 

kuptimin teorik dhe praktik, sa 
sot, por si duket kurrë me më pak 

për përcaktimin dhe normat e 

xhahilë.

në kohën e sotme dhe si duhet të 

kohën, me të vetmin qëllim që atë ta 

ndihmesë e madhe për mësimin 

shekullarizuar dhe ateiste, e deri 
tek mendësia e individëve apo 

• Të përcaktohet identiteti i 

1. IDENTITETI I MËSIMDHËNIES
SË SOTME FETARE

personale vetëm për të, e me të 

interesante se vetë nocioni i 

më tepër është kristalizuar në 
traditën e lashtë myslimane, sesa 
në kohën tonë. Sot, ky identitet me 
interpretimet e ndryshme duke 

e harron rolin e interpretimit, e 
harron konkretizimin e interpretimit 

interpretimit të së kaluarës dhe 

me interpretimet multidisiplinare. 

këtë, krahas përcaktimit të identitetit 
e përcaktuam edhe detyrën e 

Dr.Ismail BARDHI

Ramazani – muaji i mësimit fetar

D O S J A E A G J Ë R I M I T



ka peshën e vet, që është shumë e 
vërtetë. Por, ne nuk i dimë qëllimet, 

është e shtruar me qëllime të mira. 

dhe vullnet, natyrisht edhe qëllim 

E MËSIMDHËNIES SË SOTME
FETARE

teocentrizmit, antropocentrizmit 

a) Teocentrizmi më së miri shihet 

Pa dyshim, ky qëllim teocentrik 

është keqpërdorur, sidomos në të 

duhet vlerësuar edhe impulsin 

në kuptimin dhe pranimin kur’anor 

ai pranohet si vetësendërtim i lirë 

cilit qëllimi më i lartë i veprimit 

Mirëpo, edhe këtu ekziston rreziku 

shpëtimi personal dhe shpëtimi 

Ky parim themelor është 

i vetëm, dhe atë mësues me tërë 

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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MËSIMDHËNIA FETARE SOT NË
TRANSMETIMIN E FESË

rriturit është vështirë, apo 

mënyrë kritike, teknikat dhe metodat 

rrethanave të kumtimit konkret 

Në rrethanat tona shpesh kemi 

polemika të tilla, kur shohim se 

nuk mund të vlerësohet dhe matet, 

detyra e përhershme e mësimdhënies 

SHOHIM SE FENË E 
KEMI BALLAFAQUAR
VETËM ME FORMËN E 
JASHTME TË SAJ DHE 
ME PRIMITIVIZËM. NUK
ËSHTË FE VETËM AJO 
QË PREZENTOHET ME 
MJEKËRR DHE ME TESHA, 
E MOS DHASHTË ZOTI 
TË MENDOJMË SE TË 
TILLË MUND TË BËHEN 
EDHE MËSIMDHËNËSIT 
FETARË. NUK NA TAKON 
NEVE T’U PËRGJIGJEMI 
NJERËZVE NË TË GJITHA 
PYETJET E JETËS, POR
T’U TREGOJMË SE KU DO 
TA GJEJNË KUPTIMIN E 
VËRTETË TË JETËS...

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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SI PËRFUNDIM

si myslimanë, me këtë kapacitet 

që kemi, a thua vallë mund 

akoma në masën më të madhe 

se në këto hapësirat tona në 

kundërshtimi apo qortimi si vlera 

vetëm është nxitur hipokrizia 

qarqet a(nti)teiste – duke na 

është se paraprakisht a na 

pëlqyeshëm (për hir tonin apo për 

shpirtërore e kulturore edhe në 
dimensionin e mësimdhënies 

D O S J A E A G J Ë R I M I T



koha.

AGJËRIMI FORCON SHPIRTIN

A është ai ky trup dhe ky skelet 

Po të ishte i këtillë, atëherë sa i ulët 

shpirtërore, të cilën Allahu e ka vënë 
tek ai, me të cilën ai mendon, ndien, 

dhe shkaku pse Allahu i urdhëroi 

të vet, e edhe shpirti ka kërkesa të 

e kupton sekretin e Allahut tek ai, 
dhe i mposht dëshirat e shpirtit dhe 

PËRSE E KA OBLIGUAR ALLAHU

mposhtë tendencat e epsheve të 

AGJËRONI, SHËROHENI

Dr. Jusuf EL-KARDAVI

Sekretet e agjërimit

“LUTJA E TRE LLOJ 
PERSONAVE NUK U 
KTHEHET MBRAPSHT: 
AGJËRUESIT KUR BËN 
IFTAR, UDHËHEQËSIT 
TË DREJTË, DHE LUTJA 
E ATIJ QË I ËSHTË BËRË
PADREJTËSI” MUHAMEDI A.S.

D O S J A E A G J Ë R I M I T



nuk i duhen.

atëherë lukthi do të sëmuret, e 
shërimi më i mirë është dieta. Në
të kaluarën, Hipokrati ka thënë: 

teprica të dëmshme që ka në të. Në

AGJËRIMI EDUKON VULLNETIN

vullneti, dhe mësohet durimi. 

detyrueshme e hap për myslimanët 
në Ramazan, dhe, në mënyrë 

që s’ka mundësi (për martesë), le të 

(zekat), kurse pastrimi i trupit është 

atëherë arrihet i tërë durimi. Mirëpo,

NJOHJE ME DHUNTITË

dhuntitë, atëherë pakësohen 

qartësohen.

dhe urinë.

PËRKUJTIM I PRIVIMIT TË TË 
VARFËRVE

sepse ai që është rritur në mesin e 
dhuntive, e nuk i di as urinë dhe as 

ushqehet me mish të shpezëve dhe 

e socializimit të vërtetë dhe të 

taksë të detyrueshme, që duhet ta 

“PËR ÇDO SEND KA
PASTRIM (ZEKAT), 
KURSE PASTRIMI I 
TRUPIT ËSHTË AGJËRIMI,
AGJËRIMI ËSHTË GJYSMA 
E DURIMIT” MUHAMEDI A.S.

D O S J A E A G J Ë R I M I T



është i mëshirshëm dhe i mëshiron 

ndonëse në dorë e kishte thesarin 
e shtetit. Është pyetur për këtë 

NËNSHTRIM I PLOTË PËR 
ALLAHUN

plotë dhe të përkryer për Allahun,

plotë për Allahun.

sëmurë ose është duke udhëtuar, 

ditë, nëse kanë mundësi, ose t’ia 

MYSLIMANËT DHE AGJËRIMI

Kisha pasur dëshirë të di se a i 
kanë kuptuar myslimanët sekretet 

Për sa u përket të parëve tanë, 

tyre ishte aktive, prodhuese dhe 

qetësi dhe seriozitet, ndërsa ne e 

AGJËRIMI I LUFTON KATËR 

ndërsa nata e tyre u kalon duke 

shkrimtarët dhe predikuesit.

dhe udhëzimin e myslimanëve.

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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t’i mundë trillet e trupit dhe epshet 

KËSHILLË AGJËRUESVE

NDËRMJET AGJËRIMIT DHE 
XHIHADIT

të nxehta e mundon trupin dhe 

ka misionin e vet, dhe xhihad për 

ne, pasi ata i mirëpritnin ditët me 

paracaktuar Allahu për vetveten. 

“KUSH NUK I LË FJALËT 
E NDYRA DHE VEPRIME 
TË NGJASHME ME TO 
(POR VEPRON KËSHTU 
EDHE GJATË RAMAZANIT), 
ALLAHU S’KA NEVOJË QË AI 
(NJERI) TË LËRË USHQIMIN 
DHE PIJEN E TIJ” MUHAMEDI A.S.

netët e Ramazanit me namaz të 

lexim të Kur’ani t.

AGJËROJNË

cilëve ishin të shqyera dhe rridhte 

Nëse ky është ndëshkimi i 

dashamirësi tek ata, atëherë 

Përktheu Mr. Faruk Ukallo

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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Allahu i Madhërishëm në Kur’ani 
n Fisnik thotë:

caktuara, e kush është i sëmurë 

është aq më mirë për të . Mirëpo, 

AJETEVE KUR’ANORE

me të , se ka thënë: “Kur Muhamedi 

Ramazanit, duke ia shpallur 

për kompensim, ushqim (ditor),të 

që ndodhet në shtëpi, kurse e liroi 
personin e moshuar, i cili nuk mund 

natës dhe ditës së nesërme, derisa të 

shkuar në shtëpi dhe kishte kërkuar 

hani e pini derisa të dallohet qartë 

Arsim DAUTI

Agjërimi Islam

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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myslimane të rritur dhe mendërisht 

për ata që ishin para nesh. Në citatet 

ta paraqesin vështirësi të mëdha, 

udhëzon për vepra të mira.

DHE MUAJI I SHPALLJES SË 
KUR’ANI T

ku Allahu i Madhërishëm thotë: 

POR GJITHASHTU LIND PYETJA:
VALLË, A U SHPALL KUR’ANI
PËRNJËHERË GJATË MUAJIT TË 

Është e vërtetë se Kur’ani  nuk është 

ai (Ramazani) është edhe i vetmi 

a.s. të shpallura në natën e parë të 
Ramazanit, Tevrati (Tora) i shpallur 

e pestë, sipas hadithit që e transmeton 

Muhamedit a.s..

DISA HADITHE TË MUHAMEDIT
A.S. MBI AGJËRIMIN ISLAM

dhe Muslimi).

D O S J A E A G J Ë R I M I T



 “Dhe, pasha Atë në dorën e të cilit 

Muslimi). 

e dytë sipas hixhretit. Është paksa 

kundër armiqve të tyre. Deri në 
atë vit myslimanët nuk kishin të 

qëllim, kënaqësinë e Allahut dhe 

ORIENTALISTËT PËR 
AGJËRIMIN ISLAM

Shumë hulumtues evropianë, 

saqë hulumtuesi përmend idenë 

Marku thotë: “Është më se e vërtetë 

në të cilin lindi dhe u rrit Muhamedi 

hapësinore në mes tyre.

tyre...
“Ti (Muhammed) nuk ishe që 

Pra, këtu është e pamundshme të 

para Islamit. Përkundrazi, ai është 

Literatura e konsultuar: Amër Halid,
Përmirësimi i zemrave, Furkan – ISM,

D O S J A E A G J Ë R I M I T



i qëllimit dhe vendosmëria e 

përderisa dyshimi të zërë vend në 

VENDOSMËRIA NË AGJËRIM

Vendosmëria, në raport me 

pa pasur vendosmëri për të, dhe, 

dhe i pavendosur, e ka më të 

zellshmëri. Besimtari duhet ta 

punëve të detyrueshme. Nuk duhet 

vetvetes motiv për vendosmëri, 

që duhet kryer. Për këtë nuk 

me Allahun, me ndryshimin që 

tek ai ekziston vendosmëria, e nuk 

i Allahut të Lartësuar. Koncepti i 

dhe kënaqësisë së Allahut. Po ashtu 

e trupit, pa marrë parasysh se këto 

se e qartë në Kur’an. Allahu xh.sh., 

Madhëruar na ka thënë:“Jua kam 

1 Ky

me devotshmërinë. Në hadithin që 

2

Orhan BISLIMAJ

Vendosmëria në agjërim dhe heqja e dyshimeve

“KUSH E AGJËRON 
MUAJIN E RAMAZANIT ME 
IMAN DHE DUKE QENË I 
VETËLLOGARITSHËM PËR TË, 
I FALEN TË GJITHA MËKATET 
QË KA BËRË” MUHAMEDI A.S.

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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3

ai është Urdhër i Allahut dhe për të 

ka parasysh këto aspekte, dhe në 

është në nivelin më të lartë. Përpos 

të Lartësuar dhe është akt hipokrit 

Allahu, se Ai ka thënë:

ASPEKTET E DYSHIMIT NË 
AGJËRIM

i domosdoshëm për myslimanin 

e dëshirave dhe interpretimeve 

në këtë aspekt. Ndoshta për shkak 

dukshme që ndikon në amortizimin 

nuk është shkaku i vërtetë, sepse 

dhe kënaqësi të lartë, e kryen 

tri ditë, por atë e kanë shtuar 

që kanë kushte të mira, po për ata që 

konstatime të pavërteta rreth 

dilema dhe dyshime rreth realitetit 

aspekti i imitimit (taklidit) dhe 

ky aspekt, parimisht, mund të 

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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parashtrim parimor rreth dyshimeve 

të dy rastet, ekzistenca e lules nuk 

pa marrë parasysh se për cilin 

vërtetohet se dyshimi në esencën 

islam, parimisht ka rënë në mohim 

adekuate. Së pari, i qartësohet ndalesa 

ulëta të ndëshkimit, e deri tek akuza 

do të ketë dënim të rëndë, pasi 
Allahu i Lartësuar ka dëshmuar në 

që t’u nënshtrohet dëshirave dhe 

kupton. 

D O S J A E A G J Ë R I M I T



Rrallëherë në histori trupi ka 
pasur përparësi dhe ka dominuar 

dëshirat e pakontrolluara ta kenë 
pasur lirinë sikurse e kanë sot. Sa

planin material, aq më shumë ai 

duke iu nënshtruar pasioneve 

veprime të pamenduara mirë, ai 

Allahut.

me moral të mirë, pavarësisht 

pazëvendësueshëm në edukimin 

kudsi Allahu xh.sh. ka thënë: 

DUKURITË NEGATIVE 

shoqërinë tonë, për shkak se 

dhe i shtimit të veprave të mira. Në

të cilin Muhamedi a.s. u urdhërua 

Ajni SINANI

Agjërimi – një dhuratë e madhe hyjnore

“PËR ÇDO VEPËR
TË MIRË DO TË JEPET 
SHPËRBLIMI DHJETËFISH
E MË SHUMË, KURSE
AGJËRIMI ËSHTË IMI DHE 
UNË DO TË SHPËRBLEJ
PËR TË”HADITH KUDSI

D O S J A E A G J Ë R I M I T



devotshmërisë, nderit, moralit dhe 

duhet të ndihet me zemër dhe 

ASPEKTI SOCIAL

Vlera dhe rëndësia e Ramazanit 

e moral, por edhe atë social. 

altruizmin dhe dashurinë tek 

të mirën e shoqërisë. Pikërisht 

dhënia e zekatit, si dhe ndihma 

Muhamedi a.s. ka thënë: “Nuk 
është mysliman i vërtetë ai që e ka 

më të devotshëm, më dorëlirë dhe 

të virtytshme dhe të moralshme, 

dhe synimeve morale: “Allahu nuk 

(Buhariu). 

i virtyteve të larta. Ai është e 
kundërta e rrymave të kohës 

i Allahut. Me durimin e urisë 

metodë e përsosur për zhvillimin 
e virtyteve individuale dhe për 
kontrollin e vetvetes. Ai synon të 

sinqeritet, mëshirë, mirësi dhe 
humanizëm. 

“ALLAHU 
NUK E NDRYSHON
GJENDJEN E NJË 
POPULLI,
DERISA ATA TË 
NDRYSHOJNË Ç’KANË
NË VETVETE” ER RA’D: 11

“O BESIMTARË!
JU ËSHTË URDHËRUAR
AGJËRIMI, ASHTU SIÇ
U ISHTE URDHËRUAR
ATYRE PARA JUSH, QË TË 
MUND TË RUHENI NGA TË 
KËQIJAT” EL BEKARE: 183 
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i shëndoshë. 

ushqimit. 

SYNETET E AGJËRIMIT

1

pas perëndimit të diellit)

pas perëndimit të diellit. Eshtë e 

2

3

menstruacionit ose lehonisë para 

Allahut a.s. ka thënë: “Ai që nuk i 

dhënia e lëmoshës (sadakasë) për 

lexonin dhe studionin Kur’ani n. 

të Allahut a.s. e cila ka thënë: “I

derisa Allahu ia mori shpirtin. 6

Mr. Sabri JONUZI

Vlera dhe dispozitat e agjërimit

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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AGJËRIMIT 7

1. Udhëtimi
Allahu i Madhëruar dëshiroi 

i sëmurë ose është në udhëtim, le 

kanë theksuar se personit të 
sëmurë, i cili e ka shumë vështirë 

të përmendim, sa për ilustrim, 

Duhet të kemi parasysh se i 
sëmuri duhet t’i ketë në konsideratë 

Allahut a.s. ka thënë: “Vërtet Allahu 

nuk shpreson shërim. 

person të cilin e kanë molisur shumë 

Allahu i Mëshirshëm, në Kur’ani n 

6. Detyrimi

AGJËRIMIN 

AGJËRIMIN 11

seksuale, nëse kryhen për shkak të 

a.s. ka thënë: “Kush ha dhe pi duke 

Allahu e ka ushqyer atë dhe i ka 
12

hollë që nuk është spermë. 
1. Vënia e pikave në sy. 
2. Përdorimi i misvakut ose 

“DHE KUSH NGA JU 
ËSHTË I SËMURË OSE 
ËSHTË NË UDHËTIM, 
LE TË KOMPENSOJË
PO AQ DITË NË DITËT E 
MËVONSHME” BEKARE, 185

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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në trup. 

trupit. 

lëkurë, në muskul ose në venë, po 

AGJËRIMIT 13

me menstruacione, urdhëroheshin të 

dhe personi nuk detyrohet me 

SHPAGIMI 

a.s. i tha: “A ke mundësi të ushqesh 

i Allahut a.s. qeshi, saqë iu dukën 

e lartpërmendur për sa i përket 

kështu që varianti i parë nuk mund 
të realizohet, kurse për sa i përket 

merret në konsideratë dhe pranohet si 

Nëse nuk ka mundësi të 

alternativën e tretë, që është ushqimi 

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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Fenomeni që nëpër kohë, si në të 
kaluarën e edhe në të tashmen, e 
ka shqetësuar më së shumti dhe i 

shumti e kanë dëmtuar shoqërinë 

ashtu edhe në atë kolektiv, është 

të kaluar ishte i hidhëruar, tani i 
shqetësuar dhe për të ardhmen i 

rehatinë shpirtërore. Për shkaqet e 

hulumtime të shumta, dhe këtë 

të sinqertë, që është shkaktuar 

SA TË SHTOHEN BEGATITË 

MË SHUMË SHTOHEN EDHE 

nuk ka mundësi të kontrollohet 

të mira materiale më shumë se 

materiale, aq më shumë shtohen 

sa më shumë pasuri të kenë, apo 

dhe shoqëria prodhon pandërprerë 

të ketë qetësi, kënaqësi dhe rehati 

Allahu xh.sh. këtë e vërteton në 

ndodhur pikërisht natën e Kadrit,

Jusuf ZIMERI

Nata e Kadrit, shancë e paqes së përhershme dhe stabile

“NE E ZBRITËM ATË 
(KUR’ANIN) NË NATËN 
E KADRIT. E Ç’TË BËRI
TY TË DISH SE Ç’ËSHTË
NATA E KADRIT? NATA 
E KADRIT ËSHTË MË E 
RËNDËSISHME SE NJË 
MIJË MUAJ!ME LEJEN 
E ZOTIT TË TYRE NË 
(ATË NATË) TË ZBRESIN
ENGJËJT DHE SHPIRTI
(XHIBRILI) PËR SECILËN 
ÇËSHTJE. AJO (QË
PËRCAKTON ZOTI) ËSHTË 
PAQE DERI NË AGIM TË 
MËNGJESIT”EL- KADR

D O S J A E A G J Ë R I M I T



ndikimin e plotë të materies dhe 

vetëvlerësimit, që nënkupton 

KJO NATË ËSHTË NJË MOMENT 
KUR NJËHERË E PËRGJITHMONË
RRËNOHET FRONTI I 
PADREJTËSISË DHE INJORANCËS

Nata e Kadrit është nata në të cilën 

ne nuk do të dinim, po të mos na e 

e Kadrit është më e rëndësishme 

dhe shkencor, si dhe duke pasur 

atë natë, dhe rëndësinë e tyre për të 

sesa e thekson dhe vërteton edhe 

natë Allahu i Lartmadhërishëm

Këtë natë Allahu xh.sh. përcaktoi e Allahut xh.sh. që quhet Kur’an e 
që është shpallur pikërisht natën e 

të pastër në Allahun xh.sh. i cili 
prodhon pandërprerë shpresë në 

skepticizëm dhe pesimizëm, që 

dhe shoqërinë, sepse pesimizmi 

shpresën dhe mëshirën e Allahut

me premtimin e Allahut xh.sh.: E,

D O S J A E A G J Ë R I M I T



NATA E KADRIT GARANTON 

ka thënë: “Besimtari me imanin 
më të kompletuar, është ai që e ka 

se askush nuk do të kishte mundësi 

në Allahun xh.sh., me edukatë të 

qetësi, dashuri dhe harmoni, por 

cilët radhiten dispozita të shumta 

kushtetuese, shtetërore dhe atë 

të shpërndara nëpër kode të 

edhe në momentet aksidentale, pra 

se ky sistem është përcaktuar për 

tyre konsiderohet si detyrim islam. 

në paqe, dashuri dhe harmoni me 
vlerat e mëparshme. 

Allahu xh.sh. natën e Kadrit.

D O S J A E A G J Ë R I M I T
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Po ashtu ka të atillë të cilët e 

të cilëve vazhdon edhe pasi të kenë 

a.s., thotë: 

kuptimi i kënaqësisë më të madhe 

(mu’minët) e shohin të vërtetën 

zemrës së tyre.

materia më e përsosur. Ky është 

D O S J A E A G J Ë R I M I T

AbdulKadir GJEJLANI

Mbi agjërimin me fe dhe mbi agjërimin shpirtëror

“KA SHUMË TË ATILLË 
QË AGJËROJNË, POR PËR
PËRPJEKJET E TYRE,
POS URISË DHE ETJES, 
NUK KANË ASNJË DOBI 
TJETËR”MUHAMEDI A.S.
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HAXHI 2009
Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

Organizon

SHKUARJEN NË HAXH

Të interesuarit për Haxh mund të paraqiten nëpër këshillat vendorë.

Aranzhmani për këtë vit është:

Duke përfshirë edhe prerjen e kurbanit

Informata të tjera lidhur me haxhin 2009 mund të merrni çdo ditë në shërbimin përkatës të 
Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës në telefonat:

038 224 001
038 224 022
038 224 024

Ose në zyrat rajonale të këshillave vendorë të Bashkësisë Islame të Kosovës



“E NE TË DËRGUAM TY (MUHAMED)
VETËM SI MËSHIRË
PËR TË GJITHA KRIJESAT” 

“JU ERDHI MUAJI I RAMAZANIT, 
MUAJI I BEKUAR.
ALLAHU JUA KA OBLIGUAR
AGJËRIMIN E TIJ. 
NË TË HAPEN DYERT E XHENETIT, 
MBYLLEN DYERT E XHEHENEMIT
DHE LIDHEN SHEJTANËT. 
NË TË ËSHTË NJË NATË 
MË E VLEFSHME SE NJË MIJË MUAJ, 
KUSH PRIVOHET NGA E MIRA E SAJ, 
ËSHTË PRIVUAR
(PREJ SHUMË TË MIRAVE)”

MUHAMEDI  A.S.
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Efektet mahnitëse 
të agjërimit në 
organizëm

Prim. dr. med. sc. Ali F. ILJAZI
Ramazanit është periudha e lulëzimit 
të vlerave shpirtërore dhe humane. 

që të përshtatim natyrën dhe 

morale, shpirtërore dhe edukuese. 
Është pikërisht ky sistem i vlerave i 
kristalizuar në këtë ritual adhurimi, 

e sistemit të vlerave, edukimin 

SHKENCORE
MEDICINË, PSIKOLOGJI, FILOZOFI ...

P J E S A



M E D I C I N Ë

aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk 

për kompensim, ushqim (ditor), i 

të plotësoni numrin, ta madhëroni 

AGJËRIMI ËSHTË SHËNDET

paqësore. Muhammedi  a.s. ka thënë: 

tepërta të depozituara në trup, e më 

Guelp, Dr. Frumusan, Dr. Noman, 
Dr. Pauchet. 

shkak të natriurezës.

kolesterolit me densitet të lartë 

serum i koncentrimit të kolesterolit 

është krahasuar me periudhën 

Ramazanit, serumi HDL kolesteroli 

krahasim me LDL kolesterolin që ka 

arsye të natriurezës. 

Ramazanit është përdorur si model 

Malik et al, El Ati et al, Nomani et al, 

parandalimin dhe shërimin e 
sulmeve në zemër. 

qelizore që vepron në marrëdhënien 
e kaliumit dhe kalciumit në nivelin 

e ateromeve (pllakëzat e yndyrës 

tru. 

eritropoezën dhe sintezën e 



M E D I C I N Ë

helmuese, shpenzimi i rezervave 

Ky është dhe shkaku i përmirësimit 

kolesteroli, acidi urik, dioksina dhe 

normalizues në sistemin autonom 
nervor. Ul shqetësimet në sistemin 

ankthit. 

dhe të zemrës:

më pak. 

dhe ripërtërihen. 

dhe ulet ritmi i punës së tyre. 

insulinës. 

(demencë e hershme e trurit), 

nervor. 
    

AGJËRIMI ËSHTË SEKRET I 
JETËGJATËSISË 

Këtyre personave u këshillohet që të 

Ramazanit. 

Këtyre personave u këshillohet 

dëshirave tunduese, shikimeve 

është pikërisht ridimensionimi i 

dhe karakterin tonë, me qëllim 

shpirtërore, që na ka dhuruar 

“AGJËRONI,
DO TË JENI TË 
SHËNDETSHËM”
MUHAMEDI A.S.



shoqërore, populli ynë për dekada të 

adaptohet në realitete vazhdimisht 
të rënda. 

E zënë në kurthën e 
individualizmit dhe aspiratave 

e popullatës së Kosovës është 

realizuar ato. 

të qëndrueshme etike e morale, 

e më konsumator dhe hedonist (i 

era në mënyrë të pamëshirshme 

mundohet ta mëshehë pa sukses. 

materiale, Allahu i Madhërishëm,

mundësi që të riorientohemi dhe 

paraqitet si shërues i padukshëm 

i Ramazanit është dhuratë e 

e pakrahasueshme , dhuratë, për 

dhe personalitetin e lodhur të 

Për pohimet e sipërpërmendura 

prodhimit të hormoneve të kores së 

yndyrore duke e pastruar trupin 

DOBITË PSIKOLOGJIKE DHE 

Të qartësuarit e marrëdhënieve 

Prof. Dr. Ferid AGANI

Muaji i bekuar i Ramazanit dhe mirëqenia 
biologjike, psikosociale dhe shpirtërore e njeriut

P S I K O L O G J I



personalitetit në kuptim të 

lidhen me të. 

DISA KËSHILLA PRAKTIKE

mënyra e të ushqyerit nuk duhet të 

e rëndomtë, duke synuar në parim, 

spinaqi, karotat, si dhe pemët me 

përmendura, psh., pemë, perime, 

dhe prodhim qumështi. Ushqimet 

peshë. 

DUHEN SHMANGUR

shumë yndyrë. 

sheqerna.

mundësisht, duhet të ndërpritet 
plotësisht.

REKOMANDOHEN

trupore me kohë. 

P S I K O L O G J I



kohët më të lashta është konsideruar 

metodë parandaluese terapeutike, 

Shtazët si qenie instinktive, 

derisa të shërohen plotësisht. Po 
ashtu, është interesante se terapeutët 

ushqim me zor, për të ripërtëritur 

kohët më të lashta është konsideruar 

preventive terapeutike, e kanë 

arritur nivelin e lartë shpirtëror, 

riedukuar shpirtin dhe trupin e tyre, 

a.s. si themelues dhe predikues 

paranduese dhe shëruese për trupin 

të trupit dhe të atyre që shtresohen 

shpenzimin e kolesterolit të tepërt, 

NËPËRMJET AGJËRIMIT 
PENGOHET PLAKJA DHE BËHET

e rremë të stresit, hormonet e 

toksina, treten dhe zhduken në 

shkencëtar ka konstatuar se në 

më pak hormonin e insulinës, 

ndikimi i insulinës që shkakton 

të cilat akumulohen në qeliza dhe 

dhe të trupit në tërësi. Me teorinë e 

Mr. Hamdi THAÇI

Filozofia e agjërimit



ai i kundërvihet instinktit më të 

sekondare, është nën kontrollin 
tonë.

TE LINDJA E DIELLIT TË 
BRENDSHËM

shpesh në kohë të lashta, me 

qëllimeve të lartcekura. 
Pra, nuk do të merremi këtu me 

ri për ne, për të cilin mund të themi 

Uria nuk është vetëm uri e 

realizohet lehtë. Metoda e këtillë e 

sepse, kur trupi rri ulur, uria ndihet 

dhe nuk e ushqen atë, atëherë 

edhe i atyre shtresave të thella, ato 

uritura. Uria, pra, thellohet, dhe 

më shumë është shprehi. Nëse për 

mesditë, atëherë taman në atë kohë 



rëndësishme. 

për individin. 

NGA CEKTËSIA E VET, NDËRSA 
AGJËRIMI NGA THELLËSIA

e më thellë në vete. Ushqimi e 

PRISHJA, VALLË A DO TË JEMI NE 

marinarët që merrnin me vete mish 

që marinarët mund të vazhdonin ta 
hanin mishin edhe për shumë kohë 

do të ishte prishur me kohë. 

vepron si kripa në mish. Procesi 

mëshirë. Kështu, kur ndikimi ynë të 

të cilin, në rast të kundërt, nuk do të 
donim ta hanim. 

Pa ne, 

ndryshim. 

NE KEMI HARRUAR DORËN 
MADHËSHTORE, E CILA 

NA 
SHUMËFISHOI, NA PASUROI DHE 
NA FORCOI

popull i tërë. Ne kemi qenë marrësit 

xh.sh. Ne kemi harruar Dorën 

mashtrimin e zemrave tona, se të 



Vedat SHABANI

Në prag të muajit 
të bekuar të 
Ramazanit!

por, ndoshta edhe disa orë para 

KULTURORE
SHOQËRI, RRËFIME, POEZI ...

P J E S A



Kur’anor përmes të cilit Allahu

SHENJTA

dhe me moscenimin e dispozitave, 

përmes të cilit Allahu xh.sh.  thotë: 

Haxh: 32.)

që i vepron. Ai ka mundësi që 

përqendrohet në realizimin e vetëm 

e kënaqësisë së Allahut xh.sh.. 

ndryshme dhe kështu nuk mund 

Allahun xh.sh. dhe ka mundësi 

të kënaqshme për Të.

”MUAJI I RAMAZANIT 
NË TË CILIN (FILLOI TË) 
SHPALLET KUR’ANI,
QË ËSHTË UDHËRRËFYES
PËR NJERËZIT DHE 
SQARUES I RRUGËS SË 
DREJTË DHE DALLUES 
(I SË VËRTETËS NGA 
GËNJESHTRA)” EL-BEKARE: 185



AKTIVITETI I KAFENEVE DHE 
RESTORANTEVE TË JETË I 

shumë i rrezikshëm, dhe ai mëkat 

personi i tillë, që tallet me dispozitat 

të mira dhe të urta, me të vetmin 
qëllim që hidhërimi i Allahut xh.sh. 

Aspekti i dytë për realizimin 

dhe restoranteve të ndryshme, që 

aktiviteteve të tyre. Nuk po themi 

i madhëron dispozitat e Allahut,

hidhërimin e Allahut xh.sh.. E nëse 

TË TROKASIM NË PORTËN E 
ALLAHUT XH.SH.

Për këtë arsye, lexues të nderuar, 

përmes adhurimeve dhe nënshtrimit 

pra për të qenë ata të udhëzuar 

ta vëreni ndihmën, udhëzimin dhe 

”E KUR ROBËT E MI
TË PYESIN TY PËR
MUA, UNË JAM AFËR,
I PËRGJIGJEM LUTJES 
KUR LUTËSI MË LUTET, 
PRA PËR TË QENË ATA 
TË UDHËZUAR DREJT, 
LE TË MË PËRGJIGJEN
ATA MUA DHE LE TË MË
BESOJNË MUA”EL-BEKARE: 186 

”PRA, IKNI E MBËSHTETUNI 
TEK ALL-LLAHU, UNË PREJ 
TIJ JAM NJË QORTUES I 
HAPËT” EDH-DHARIJJAT: 50



mundësi që individi (myslimani) të 

epshi e kënaqësia, lartësim shpirtëror 

ishte sikur i tërë viti të ishte Ramazan, 

atë që ia ka marrë dora e epshit. 

instinktet, dhe i dëshirës së lartë që 

mirë do të ishte sikur Ramazani t’i 

MËKATIT

mëkateve, sepse shkaqet e mëkateve 

të caktuara, e kush është i sëmurë 

vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk 

për kompensim, ushqim (ditor) i 

në ditët e mëvonshme. Allahu me 

më vonë) që të plotësoni numrin, ta 

Muhammedi a.s. ka thënë: “Kush 

1

Komentuesit e Kur’ani t thonë se 

(natën) dhe të mos martoheshin 

në mes të stinës së dimrit dhe verës, 

Mr. Rexhep SUMA

Ramazani lartësim shpirtëror për besimtarët

“KA SHUMË AGJËRUES, 
AGJËRIMI I TË CILËVE 
ËSHTË VETËM ETJE E URI, 
DHE SHUMË OFRUES 
FALJESH, FALJET E TË CILËVE 
JANË VETËM MUNDIM E 
PAGJUMËSI” ALI R.A.



shprehën se për këtë veprim do të 

2

sunduesi me të sunduarit, i pasuri 

Ky është morali kryesor që 
thellohet në shpirtin e myslimanit 

3

Nëse ndokush të provokon apo sillet 

kënaqësitë, pra, mundësoma që të 

Kur’ani thotë: O Allah, i kam ndaluar 

PSIKOLOGJIK

me edukatën islame.

6



FEJA ISLAME INSTRUMENT 
EDUKIMI MË I MIRË I SHPIRTIT

praktike e shpirtit dhe edukimit të

dhe Allahut. Pikërisht këtu qëndron 

e lënë top sekret të përhershëm të 

Davudi)

rinia e vendit konsiderohet si 
pasuria më e madhe dhe më e 

e së tashmes dhe së ardhmes. I

qëndrueshmërisë së shëndetshme 

shumë i rëndësishëm, për të mos 

riut mysliman. 

AGJËRIMI PËRMIRËSON
SHËNDETIN SHPIRTËROR DHE 
PSIKIK TË NJERIUT 

1. Ramazani relakson raportet në 

në Ramazan, është e vështirë që 

vetëm të vërtetën. 

ndryshme që shkaktohen në trupin e 

  

BESIMTARËVE

të Ramazanit është që të arrihet 

këto vlera nuk do të ishte ymet e nuk 

7

devotshëm, me zemër të thyer e me 

tërë viti kalendarik. 



mëshirës dhe mirësisë së Allahut

Ramazanit, me vetëdëshirë i kemi 

DASHURINË NDAJ ALLAHUT
XH.SH.

Allahu xh.sh. duke shpresuar se 

cilësi tonën të përhershme, dhe se 
ato do të dimë t’i ndërthurim në 

në Medine munevere dhe i shpalli 

, si ditë të ushqimit shpirtëror, të 

më të larta sipas parametrave të 

kthesë të vendosur në ndërtimin e 
kullës së Islamit, kthesë e cila do të 

social dhe shoqëror, i cili vepron në 

parë, duket individual, por shumë i 

edukohen për marrëdhënie të mira 

i personalitetit në vlerë shoqërore 
, ky është komponenti themelor, 
pa të cilin as që mund të mendohet 

ASNJËHERË JOTOLERANCA, 
FËRKIMET DHE LUFTËRAT, NUK 
I KANË SJELLË NJERIUT FAT DHE 
BEGATI

raport me të mirën dhe të keqen, 

që kaluan, e thellon qëndrimin 
e lartpërmendur në procesin e 

Rrustem SPAHIU

Rezonim në fund të Ramazanit

”O JU NJERËZ, VËRTET
NE JU KRIJUAM JU PREJ
NJË MASHKULLI E NJË 
FEMRE, JU BËMË POPUJ 
E FISE QË TË NJIHENI 
NDËRMJET JUSH, E S’KA
DYSHIM SE TEK ALLAHU 
MË I NDERSHMI NDËR JU 
ËSHTË AI QË MË TEPËR
ËSHTË I RUAJTUR (NGA TË 
KËQIJAT). ALLAHU ËSHTË 
SHUMË I DIJSHËM DHE 
HOLLËSISHT I NJOHUR PËR
ÇDO GJË” EL HUXHURATË: 13



Shoku T. kishte vdekur, kur kishte 

metra. Unë isha në klasat e ulëta të 

për të mirë. Po, po, ka qenë pikërisht 

ose qershor, kur nëpër televizione, 

ditët tona është shumë aktuale dhe 

të tmerrshme materiale, të cilat 

TEKBIRET E BAJRAMIT

si shkallë kalimtare në të cilën 

islame të edukimit dhe për mësimet 
islame. Ramazani me institucionin 

përcaktimin tonë të Ramazanit dhe 

hapin zemrat tona për më shumë 

të kënaqur me atë që është punuar 

TEKBIRET E BAJRAMIT DO 
T’I HAPIN ZEMRAT TONA 
PËR MË SHUMË DASHURI
PËR FQINJËT, NJERËZIT 
DHE PËR SOLIDARITETIN E 
PËRGJITHSHËM ME NJERËZIT.



mësonim te hoxha. Shkonim e 

edhe ashtu kishim shumë dëshirë të 

dhe shkuam në shkollë. Edhe pse 
ndihesha pak më krenar se shokët e 

kishte vendosur të kalonte klasë 

dite. Hyri tek ne, ndërsa mësuesi 

duke aktruar se aq shumë na donte, 

tokë dhe, ku ta dish sa isha skuqur. 

nesh shkonte te hoxha. Mësuesi ynë, 

e quanim ne në atë moshë, me 

dhe u skuqa edhe më shumë, ndërsa 

ishte ndërprerë, mësuesi ynë ishte 

Zekerija IBRAHIMI

Agjërimi im i parë dhe Deriku

dhe sikur nuk kishte zemër të më 
shikonte në sy. Kështu qëndruam 

dolëm në pushimin e madh. 

hyra në klasë. Arsimtari më hetoi. 
Kur e pa se sa isha mërzitur, më 

e paskësha temperaturë. Duke dalë, 

se ai e dinte për mua, porse as ai 

të ndizeshin kandilat. Unë edhe më 

më kaloi si me dorë. Isha shumë i 

R R Ë F I M E



Mehmed Akif Ersoj
1873-1936

myderris në medresenë Fatih, i cili pat ardhur në 

Kur’ani t. 

kohë u mor edhe me politikë, ishte edhe deputet, 

vepra të shkruara në prozë ose, shkurt, prozaike.

Përzejeni, më në fund, hajdutin që ju udhëzon!

Ramazan

*  *  *
2

Meqë na dhe neve një shpirt të ri,
O Zot, një frymë e re mbështetjeje të zbresë përsëri!
*  *  *

O popull i mëshiruar, do të jetosh në përjetësi!

Shpresa është e fortë sepse premtimi është i fortë!

Për zemrën e rënë në pesimizëm, shpresë dhe jetë është!

Gjithë qeniet i entuziazmon begatia e shpërndarë



Arta TAHIRI

Si të rrisim 
fëmijë të 
shëndetshëm?!

Është shumë e rëndësishme që, 

sidomos në vitin e parë të shkollës, 

FAMILIARE
EDUKIM, PSIKOLOGJI, ...

P J E S A



arsye institucionet shkollore e kanë 

niveli arsimor e kulturor i prindërve, 

kulturore të tyre.

elementare në veprimtaritë që e 

Forca e ndikimit të prindërve 

Rezultati i edukatës varet shumë 

e domosdoshme për edukimin e 

Dashuria e prindërve, presupozon 

mënyrë nuk është normale, kur 
prindërit, për kënaqësitë e tyre, i 

është autoriteti i prindërve. Autoriteti 

Respektimi i individualitetit të 

të domosdoshëm të autoritetit 

të nesërme më të mirë, kështu më 

para se të shkollosh shoqërinë, 

shkollën si përparimin e tyre dhe 

E D U K I M
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mirë dhe më i dashur tek Allahu sesa 

FRIKA NGA ERRËSIRA

1. Përdorni dritë nate, por provoni 

Është detyrë e prindërve që 

(Tirmidhiu)

P S I K O L O G J I

Vlora PODVORICA-SHALA

Si ta largojmë frikën nga fëmijët tanë

’’FËMIJA ËSHTË FRYT I 
ZEMRËS DHE NJË PREJ
LULEVE ME AROMË TË 
XHENNETIT’’MUHAMED A.S.
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Zgjedhjet
presidenciale në Iran

Mr. Qemajl MORINA

presidenti iranian, Mahmud Ahmedin Nexhat kundër 

dihet se të dy palët kanë koncepte të ndryshme në 

postin e Presidentit ishte kryetar i qytetit të Teheranit.
I takon rrymës radikale të pushtetarëve të Iranit, dhe 

IRANI NË LUFTË NË MES DY KONCEPTEVE BRENDA 
ESTABLISHMENTIT POLITIK TË TEHERANIT, NË 

e Presidentit të parë iranian, Beni Sadr, të cilin vetë 

A K T U A L E
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masës kishte detyruar Shahun Riza Pahlavi  ta lëshonte 

marrë pushtetin dhe për të qeverisur vendin. Edhe pse 

dekadave të Revolucionit Islamik të Iranit, mund të 

amerikane në Teheran.

BRENDA DY DEKADAVE TË PARA TË 
REVOLUCIONIT ISLAMIK, IRANIN E LËSHUAN  MË 
SHUMË SE TRE MILIONË IRANIANË, SHUMICA PREJ 
TYRE GJATË DEKADËS SË PARË

parë të caktuar për ta zëvendësuar Imam Homeinin dhe

Iranin e lëshuan  më shumë se tre milionë iranianë, 

në namazin  e xhumasë, në xhaminë e Universitetit 

A K T U A L E



A K T U A L E

rreshtuar në anën e opozitës. 

revolucionare. 

komandën e Mahmud Ahmedin Nexhat, ai nuk ka qenë i 

ushtarakë në vend, ka marrë qëndrim neutral, edhe pse 

Nexhat.

përkrahin opozitën. Në mesin e disa personaliteteve 

kryetari i qytetit të Teheranit, dhe Ali Larixhani, kryetar 
i parlamentit iranian, u përpoqën të kishin qëndrim 

AKADEMIKËVE

të armiqve të Iranit. 

e Ministrave, të cilin e udhëheq Mahmud Ahmedin

duke arritur edhe në institucione, të cilat në të kaluarën 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës.



Nëse shikoni kohën kur myslimanët ishin në kulmin e 

mirë, që do të thotë se lexonin vazhdimisht Kur’ani n dhe 

shkak të rënies që ka ndodhur në mesin e myslimanëve, ne 

I N T E R V I S T Ë

Intervistë me Ahmed ZEVAILIN – fitues i Çmimit Nobël

Shkenca në Botën Islame
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I N T E R V I S T Ë

ishim, do të takoheshim në xhami, ku 

shënimet tona të shkollës. Kështu që 

tërë qytetin.

unë shpesh e them se pasuria më e madhe hë për hë e 

të mundësisë dhe vlerësimit për të 
arriturat.

pasur nuk ka investuar në kapitalin 

Është e mundur të shihen rezultatet e eksperimentit që 
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menduarit kritik. Sot në shekullin 

këto. 

mendoni se është mënyra më e mirë për 

kinezët ‘kinezët e kuq’ e kështu me radhë. Sot, për shkak të 

    

mbani balancin në mes punës, familjes 

(për mua) se dashuria ime e parë 

si unë, dikush që është mysliman dhe është rritur me 

I N T E R V I S T Ë



A K T I V I T E T E

KRYEMINISTRI 
FALËNDERON BIK
PËR KULTIVIMIN 
E KULTURËS E 
TOLERANCËS FETARE

Naim Tërnava dhe Bash
kësinë Islame të Kosovës 

lueshëm në edukimin 

zhimet për prezantimin e 

pavarësisë së Kosovës. “Të

suar, dhe që kanë mundësi, 
ne do t’i përkrahim në 

hur Kryeministri Hashim 

Naim Tërnava dhe Bashkë
sia Islame e Kosovës duhen 

re të komunikimit, të toler

vuar në Kosovë, në ndërti
min e shtetit demokratik, 
shtetit të mundësive dhe të 
tolerancës, edhe në kupti
min ndëretnik edhe ndër

Bashkësisë Islame në këto 

Kryeministri i Kosovës, 

ruar Kryeministrin Hashim 

së Bashkësisë Islame të 

punën madhore dhe për 

lemeve, në shoqërinë kos
ovare. “Bashkësia Islame, 
sikur edhe deri tash, do të 

Kosovës. Presim që të kemi 
takime të vazhdueshme 
dhe konsulta në mes nesh, 

MYFTIU TËRNAVA PRITI 
GJENERALIN KEITH 
JONS

Tërnava, priti sot Koman

dantin amerikan edhe me 

e Bashkësisë Islame të 

ushtarake amerikane në 

vetëm për Kosovën, por për 

tin që kanë dhënë ShBA
për lirinë dhe ndërtimin e 
Kosovës si shtet i lirë e de

mokratik, populli ynë është 

Mr. Naim Tërnava. 

tin e Bashkësisë Islame të 
Kosovës për kultivimin e 
tolerancës dhe mirëkupti

MYFTIU TËRNAVA PRITI 
SHEJH MBACKE NGA 
SENEGALI

qershor në selinë e Krye

in, në emër të popullit të 

se populli i Kosovës është 

se pavarësisë së vendit tonë 
që në ditët e para të shpal

në Kosovë, dhe edhe në të 

vizitoi edhe Fakultetin e 
Studimeve Islame, ku u 

sionimin e institucioneve 
shtetërore, dhe u premtoi se 

RASTIN E PËRFUNDIMIT 
TË KURSIT FETAR
Këshilli i Bashkësisë Islame 

veror me moton “TA NJO

Tërnava,  duke i përshën
detur të pranishmit dhe 

rinë islame, sepse mësimi 
i diturisë është vepër të 

ne. Kërkimi i diturisë është 

hurive për Allahun xh.sh. 



A K T I V I T E T E

euro.

të dytë veror tradicional, i 

e xhamisë së Llukës zunë  
vendin e parë, kurse vendi i 

Dranocit zunë vendin e tretë. 

likës së Kosovës, z.Naim 

MYFTIU TËRNAVA, NË 

INSTITUTIT “LULISHTJA 

e ka të ardhmen të 

institutit parashkollor e 

këtë institut parashkollor, 

e Bashkësisë Islame në të 

që investon në edukimin e 

tha se Bashkësia Islame 

donacione për ndërtimin 

Prishtinë. 

RE
Në prani të shumë xhe

i xhamisë “ Moza Fehd 

tiu i Kosovës, Dr. Fahrush 

matit dhe të pranishmëve, u 

pulli, do të kenë mirësinë 
dhe sevapin tek Allahu 
xh.sh.. Ai, në vazhdim tha se 
xhamia është shkollë, kul
turë, civilizim , ku dominon 

shoqërore, ku kultivo
het ilmi, edukata, dhe i 

më shpallet) se vërtetë 

mos adhuroni në to askënd 

hështore. (

KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME

SKENDERAJ

SHPALL:

KONKURS

PËR PLOTËSIMIN E KËTYRE
VENDEVE TË PUNËS:

1. Imam, hatib, vaiz dhe mualim në 
xhaminë e fshatit Morinë.

2. Imam, hatib, vaiz dhe mualim në 
xhaminë e fshatit Plluzhinë.

3. Arkatar në KBI-në Skenderaj

KANDIDATËT DUHET T’I PLOTËSOJNË 
KËTO KUSHTE:

1. Të kenë të kryer Medresenë e 
Mesme “Alauddin” në Prishtinë si 
dhe Fakultetin e Studimeve Islame
në Prishtinë ose jashtë vendit.

2. T’i përmbahen Kushtetutës së 
Bashkësisë Islame të Kosovës 

3. Për pikën tre të vendit të 
punës, përparësi ka kandidati 
që ka njohuri mbi përdorimin e 
kompjuterit dhe ka dëshmi për 
kryerjen e kurseve kompjuterike.

Konkursi është i hapur shtatë ditë 
nga data e publikimit në revistën 
zyrtare “Dituria Islame”.



EDHE NJË DOKTOR 
SHKENCE NË 
BASHKËSINË ISLAME

Më 2 korrik kandidati 
Fahrush Rexhepi në prani 

nava, zyrtarëve të lartë të 

disertacionin në Fakultetin 

Selim Daci, në vlerësimin e 

në tërësi, disertanti qëmton 

pullit shqiptar në aspektin 

cilës kemi qenë ne, dhe se 

në literaturën relevante të 

dhe ky disertacion plotëson 

në shqiptare. 
Në kapitullin e parë, kan

politike të Shqipërisë dhe 

civilizues dhe më human se 

për pushtimin e Shqipërisë 

cional të Komunitetit Mysli
man Shqiptar me qendër 

shtypit shqiptar islam si dhe 

tare patriotike, me kohë e 
kishin denoncuar tradhtinë 

komuniste. Mulla Mus

aradhës partizane të Shalës, 

kundër partizanëve në tokat 
shqiptare etnike, ndërsa par

tarëve u tha: “Të ktheheni në 

Në mesin e intelektualëve 

tarë islamë në periudhën e 

të pushtetit komunist në 

Dalliun, Ahmet Muezinin, 

kryesore: 

dhe kultivimi i tolerancës 

tarëve. 2. Në zhvillimin e 

të medreseve, të cilat, në 

shpeshherë u shndërruan 
në vatra të vërteta të arsimit 

okupuesi, në kundërshtimin 

Shqipërinë Etnike. 

Fahrush Rexhepi u lind 

e Epërme të Vitisë. Shkol

Prishtinës, kurse studimet 

Historisë Islame. Shkallën e 

në Departmentin e Historisë 
në Universitetin e Prishti

i Shkencave të Historisë 

shkencore dhe historike. Në

dhe shkencore “Dituria Is

në Fakultetin e Studimeve 
Islame të Prishtinës dhe 
është koordinator i para
leles së ndarë të Medresesë 

MAGJISTROI EKREM 
EF. SIMNICA 

Universitetin e Hapur 

populli i Kosovës“. Komis

A K T I V I T E T E
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Komisioni i lartpërmendur 

sisht temën dhe e vlerësoi 

pozitivisht reputacionit të 
Kosovës tek lexuesit. Në

sisht, komisioni këtë punim 

Simnica, e vlerësoi me notën 
maksimale, shkëlqyeshëm. 

si edukator në medresen 

(

MAGJISTRI BEKIM 
JASHARI

Universitar të Studimeve 

me temë “Dispozita rreth 

shkollën e mesme, Medrese

vazhdoi në Universitetin e 
Jordanisë, në Fakultetin e 

aktiv dhe është marrë me 

përmendim: Anëtar i Këshil
lit të Bashkësisë Islame në 

Kuvendin e Bashkësisë 
Islame të Kosovës në peri

nizimin e Departamentit të 
Shtetit Amerikan: “Komu

DRE ISLAME NË 
WYCOMBE

myslimane të qytetit. Në

është adekuat për të kri

t’u kompletuar myslima

të tyre si myslimanë, për 

për t’u dënë këshilla mys
limanëve. 

ËSHTË PUBLIKUAR 
PËRKTHIMI I KUR’ANI T 

Instituti Kulturor për 
përkthimin e Kur’ani t 

sitetin amerikan Pecan. In

të sakta dhe më të përso
sura përkthimet e Kur’ani 

JETIMËT AFGANË 
MËSOJNË PËRMENDSH 
KUR’ANI N

hur me Shoqatën Botërore të 
Rinisë Myslimane, ka nde

provincën Kunar, që kanë 
mësuar përmendsh tërë 

Botërore e Rinisë Myslimane 

ARTISTËT MYSLIMANË 
BOJKOTOJNË FESTIVA
LIN KULTURORË NË 
GJERMANI

numër i artistëve myslima

të ketë thënë se shkrimtarët 
dhe artistët myslimanë 

I N F O O
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artistët myslimanë, për të 
mirën e Botës Islame, nuk 

thënë ai. 

MYSLIMANËT 

PROTESTOJNË NDAJ 
PRETENDIMEVE 
MASHTRUESE 
TË MEDIEVE 
PERËNDIMORE

limanë kanë shprehur 

Protestuesit myslimanë 

se mediet perëndimore 

në vendet perëndimore. 

kuar ashpër censurimin e 

ka thënë: Sikur të kishte 

atëherë qarqet politike dhe 
mediatike të Perëndimit 

me thikë mu në mesin e 

KONFERENCA MBI ME
NAXHIMIN E PASURISË
ISLAME GLOBALE NË 

Ekspertë dhe këshilltarë 

me menaxhimin e pasur

pasurisë, shtimi i pasurisë, 

pasuria e pastrimit, 

pasurisë.

I KËSHILLIT 
KOORDINUES TË 
MYSLIMANËVE TË 
EUROPËS

të specializuar “mysli
manë ‘statusi në vendet 

këshilli për koordinimin 
e myslimanëve evropian.  

president i Asociacionit të 
Danimarkës ,tha: “Mysli
manët në vende të mëdha 
të Evropës kanë kushte 
më të mira se myslimanët 

qytetërimin e tyre dhe të 

met islame“. 

SEMINARI MBI
KUR’ANI N DHE TË 
DREJTAT E NJERIUT 
DO TË MBAHET NË 
MAROKO

komentuesve të Kur’ani t, 
studiuesve dhe mësuesve 

metodat e Kur’ani t në 

ka për qëllim sqarimin e 

dhe krahasimin me 

LIBRA ISLAMË 

NË PANAIRIN 
NDËRKOMBËTAR TË 
LIBRIT NË JAPONI

shkencave dhe kulturave 
islame, si dhe dorëshkrime 

rik në vendin e takimit të 

në Tokio, dhe aty mer

rëndësishëm në prezanti
min e vërtetë të mësimeve 

STUDIMEVE ISLAME NË 

në vitin e ardhshëm. Sipas 
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tikën, kulturën, dhe antrop

 “NJOHURRITË E 
PEJGAMBERIT TË 

SUEDI
Në sheshin qendror 
të qytetit Uppsala, në 

Islam Online, ky takim 

dhe Kulturës e Suedisë, 

tin e Islamit a.s.. Diskurset 
në kualitetet dhe vlerat 

Islamit a.s. në suedisht, 

KOPJE TË KUR’ANI T NË 
TAILANDISHT
Parlamenti islamik në 

Jaum thekson se Kur’ani  
është përkthyer dhe është 

GRAFISË ISLAMIKE NË 

isë islamike u përurua në 

Muzeun Metropolitan aty. 

dhe dorëshkrime të rralla 
të stilit Nastaliq, të sheku

tura në këtë ekspozitë.  

KOMPLOT I RI KUNDËR 
SHKOLLAVE ISLAME TË 
SIDNEJT

pronësi të tokës mysli

kundërshtim me të dre

TV SHTETËROR TURK 
TRANSMETON DIREKT 

HERË TË PARË
TV shtetëror turk TRT
është transmetuesi i parë 

Aksa në Kuds në Botën e 

mundësinë të ndiqnin për 

etul Miraxhit. TRT do të 

PËR DIALOG NË MES 

civilizimeve. Në këtë 
qendër do të anëtarësohen 

myslimanë, të krishterë 

në seminarin e Austrisë 

qendre të këtillë, e cila do 
të ndihmonte në elimini

të ndryshme. Mësohet se 

e paqes dhe qetësisë në 

civilizimeve dhe shumë 

Ministrinë e Kulturës 
dhe Turizmit të Turqisë. 
Shoqata e Kulturës dhe e 

villimin e ekspozitës, në të 

punime artistike islamike 

Arteve islamike të Turqisë. 

e Islamit, historia e trans

këtë ekspozitë.  



A E DINI SE...

• Jupiteri është aq i madh sa që mund të 

Toka. 

nuk ndryshken 
• Në Detin e Vdekur për shkak të përqin

prishet.

zorrë. 

27 xhamia. 
• Në Romë ndodhet xhamia më e madhe në 
Evropë. 
• Për herë të parë koncepti i sinusit dhe i 



DITURIA ISLAME 
KA NEVOJË PËR JU DHE 
JU KENI NEVOJË PËR
DITURINË ISLAME

REKLAMONI NË 
DITURINË

ISLAME
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”TË GJITHA VEPRAT 
E BIRIT TË ADEMIT (NJERIUT)

JANË PËR TË, 
PËRVEÇ AGJËRIMIT, 

AI ËSHTË IMI
DHE UNË SHPËRBLEJ

PËR TË”
HADITH KUDSIJ


