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Prof. Dr. Qazim Qazimi 

AKREDITOHET FAKULTETI STUDIMEVE 
ISLAME DHE INKORPOROHET N˙ KUAD˙R 

T˙ UNIVERSITETIT T˙ PRISHTIN˙S 

Viti akademik 2012/13 për të gjithë ne; studentë e pedagogë, por 
edhe për stafin teknik në Fakultetin e Studimeve Islame, është paksa 
më i veçantë dhe për shumëçka dallon nga vitet e mëparshme. E vër-
teta është se për herë të parë pas njëzet vjet pune, në këtë vit akade-
mik po nisim punën si një Fakultet i akredituar. 

Në fakt, Fakulteti i Studimeve Islame, më datë 06. 07. 2012 është 
akredituar për tri vjet, dhe kjo është puna dhe arritja më e madhe që 
është realizuar por, hiq më pak e vlefshme për kah pesha dhe rëndësia 
që ka, nuk mbetet as çështja e inkorporimit të Fakultetit të Studimeve 
Islame si njësi e veçantë në kuadër të Universitetit publik të Prishti-
nës. Realiteti është se më 28.09.2012. Këshilli Drejtues i Universitetit 
të Prishtinës ka marrë vendim për inkorporimin e Fakultetit të Studi-
meve Islame si njësi e barabartë akademike në kuadër të Universitetit 
publik të Prishtinës. 

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës punën e ka filluar në vi-
tin akademik 1992/93, si njësi universitare, jofitimprurëse, me plan-
program katërvjeçar dhe pavarësisht nga represioni i egër i okupatorit 
serb gjatë viteve 90, ai ka vazhduar veprimtarinë e vet pa ndërprerje, 
në kushte jashtëzakonisht të vështira materiale, hapësinore e kadro-
vike.  
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Në rrethanat e reja, pas çlirimit të Kosovës, sidomos pas vitit 
2010, Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës ka siguruar kushte ha-
pësinore dhe kadrovike sipas standardeve bashkëkohore, për veprim-
tari edukative-arsimore dhe kërkimore-shkencore, jo vetëm për të 
arritur rezultate të reja e cilësore, por edhe për të zbatuar programe 
funksionale edukative, arsimore dhe shkencore.  

Qëllimet e Fakultetit të Studimeve Islame 

Fakulteti i Studimeve Islame ka për qëllim sendërtimin e studime-
ve universitare bashkëkohore në përputhje me Deklaratën e Bolonjës, 
me specifikat që e dallojnë, duke e kurorëzuar atë me një diversitet në 
mësimdhënie, traditë dhe arritje të ndryshme bashkëkohore. Fakulteti 
ndihmon në përvetësimin e metodave bazë të kërkimit, përfshirë edhe 
aftësinë për të përcaktuar, vlerësuar dhe sintetizuar informacione e të 
dhëna. Zhvillon aftësitë e mendimit analitik, sintetik dhe kritik tek 
studentët. Fakulteti i Studimeve Islame rëndësi të veçantë u kushton 
vlerave universale ndërnjerëzore, sidomos atyre me premisa hyjnore, 
dhe kultivon marrëdhënie të shëndosha në mes mësimdhënësit e 
studentit.  

Fakulteti ka për qëllim që: 
- të sigurojë kushte për arsimimin e kuadrove shkencore-mësimore; 
- të zhvillojë kushtet për hartimin e literaturës shkencore mësimore 

për nevojat e mësimit; 
- të zhvillojë kushte për mësimdhënie dhe mësimnxënie cilësore; 
- t’u ofrojë shërbime profesionale e shkencore organeve dhe institu-

cioneve të Bashkësisë Islame dhe institucioneve të tjera; 
- të zhvillojë bashkëpunim me fakultetet simotra teologjike dhe me 

institucione e asociacione të tjera shkencore-arsimore në vend dhe 
jashtë. 
Për realizimin e këtij misioni Fakulteti i Studimeve Islame, ka të 

punësuar dhe të angazhuar një staf akademik të nevojshëm e të kua-
lifikuar në universitet vendore, rajonale dhe ndërkombëtare i përbërë 
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prej 13 doktor shkencash, 6-të magjistrash, 1 asistenti, 1 asis tente dhe 
1 lektori. 

Orientimi i studimeve 

Fakulteti i Studimeve Islame është i orientuar më shumë në stu-
dime islame dhe filologjike me qëllim të përgatitjes së kuadrit të ne-
vojshëm për nevoja të vendit dhe më gjerë. Studimet në Fakultetin e 
Studimeve Islame janë të rregullta dhe me korrespondencë. Ato zgja-
tin katër vjet, respektivisht, tetë semestra, si për studentët e rregullt 
ashtu edhe për ata me korrespondencë. Studentët i nënshtrohen studi-
mit sipas sistemit të ECTS kredive, për lëndët obliguese e zgjedhore, 
seminare dhe punimin e diplomës. Me këtë program, përveç që syno-
het aftësimi profesional i studentëve për punë në fushat e ndryshme që 
mbulohen nga studimet e këtij programi, bëhet edhe përgatitja e stu-
dentëve për vazhdimin e studimeve Master dhe PhD, si në fushën e 
islamistikës ashtu edhe në fusha të tjera të studimit. 

Grada Akademike 

Fakulteti i Studimeve Islame ofron mundësi shumë të mira dhe 
standard të lartë për edukim dhe arsimim cilësor të studentëve, falë 
stafit akademik dhe infrastrukturës moderne dhe shumë funksionale 
që posedon. Studentët që mbarojnë studimet bachelor në shkencat is-
lame, marrin gradën akademike Profesor i Shkencave Islame (Bache-
lor of Science). 

Fakulteti i Studimeve ofron: 
- Staf akademik të kualifikuar në vende të ndryshme; 
- Programe studimi sipas kartës së Bolonjës; 
- Praktika dhe trajnime profesionale.  
- Bibliotekë tradicionale dhe elektronike me literaturë të pasur; 
- Infrastrukturë moderne të standardit bashkëkohor; 
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- Hapësira e përgjithshme e Fakultetit të Studimeve Islame është 3. 
474. 08 metra katror 
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Prof. ass. dr. Zija Abdullahu 

VEÇORIT˙ E BESIMIT ISLAM 

Hyrje: 

Besimi islam posedon elementet esenciale, të cilat janë të artikulu-
ara në gjashtë kushtet e Imanit, e që janë përmendur në disa hadithe të 
Pejgamberit s.a.v.s.. Ato janë të radhitura duke filluar nga besimi në 
Allahun xh.sh., në melekët, librat e shpallur, pejgamberët, Ditën e Ki-
ametit, dhe mbarojnë me kaderin e kadanë, apo përcaktimin dhe ve-
ndimin e Allahut, ku e keqja dhe e mira janë prej Tij.  

Këto elemente janë stabile, gjegjësisht të pandryshuara. Në shikim 
sipërfaqësor duken sikur nuk përputhen e përshtaten plotësisht me re-
alitetin e jetës së njeriut, e cila është e ndryshueshme dhe dinamike në 
të gjitha poret e saj. Por, në realitet, kjo pandryshueshmëri e këtyre 
elementeve është në dobi të njeriut, sepse atë e bën të jetë sa më stabil 
dhe i rehatuar në jetën e tij, duke ia larguar shqetësimet dhe hutinë që 
mund të shfaqen herë pas here gjatë jetës së tij, siç ndodh me teoritë 
dhe filozofitë e ndryshme, të cilat ndryshojnë gati pandërprerë. Prand-
aj, posa njeriu mendon se arriti në një botëkuptim që duhet ta ndjekë, 
del tjetri, ose ndërrohet i tanishmi, për t’u zëvendësuar me një tjetër, 
dhe kështu me radhë, njeriut i krijojnë çorientim dhe pavendosmëri në 
jetën e tij. Ky rezultat i këtyre teorive është më se i natyrshëm, sepse 
rrjedh nga mospërsosmëria njerëzore, e cila cilësohet nga mangësi të 
ndryshme, prandaj këto teori, filozofi e ligje të ndryshme kanë nevojë 
të korrigjohen e të përmirësohen kohë pas kohe. Kurse stabiliteti i ku-
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shteve islame njeriun e bën të ndihet rehat, me përkatësi të thellë his-
torike, me besim të pandryshuar, me besimin që ka qenë, është dhe do 
të mbetet po i tillë, meqë këto elemente janë të shtrira në hapësirë ko-
hore dhe vendore. 

Përveç këtyre elementeve që janë të shtrira në hapësirë kohore e 
vendore, dhe janë të pandryshuara, ato po ashtu janë të cilësuara nga 
thellësia e ndikimit të tyre në shpirtin njerëzor - besimi islam posedon 
edhe disa veçori që këtë besim e dallojnë dukshëm nga parimet dhe 
nocionet e tjera të besimeve dhe filozofive të ndryshme. Këto veçori 
janë: besimi i argumentuar, i lirë, i mesëm, real, stabil dhe gjithëpër-
fshirës. Këto veçori ndikuan në formimin e personalitetit të dalluar, si 
të individit ashtu edhe të shoqërisë. Në këtë mënyrë Islami ia doli të 
krijonte një Ymet të dalluar, i cili karakterizohet për një qytetërim të 
veçantë gjatë tërë historisë, si në nivelin rajonal ashtu dhe në atë ndër-
kombëtar. Ky ndikim jo vetëm që është duke vazhduar deri në ditët 
tona, por vitaliteti i tij është në rritje e sipër, sepse është në përputh-
shmëri me natyrën njerëzore, si në aspektin shpirtëror ashtu dhe në atë 
fizik.  

Këto veçori të besimit islam e bëjnë njeriun vigjilent në të gjitha 
aspektet e jetës, sepse besimi e mëson atë të mos pranojë asnjë pikë-
pamje a parim përveç nëse argumentohet, dhe këtë e bën me veçorinë 
e besimit të argumentuar. Këto veçori e ushtrojnë njeriun gjithashtu 
që të jetë i lirë në vendimmarrjet e tij, për të gjitha çështjet që kanë të 
bëjnë me jetën e tij, pa iu nënshtruar presioneve të ndryshme, qofshin 
ato politike, ekonomike, shoqërore, apo dhe joshjeve të tjera që e lar-
gojnë njeriun nga e vërteta. Këtë veçori e përfiton besimtari nga ve-
çoria e lirisë së besimit. Me ndjekjen e veçorive të besimit, njeriu 
përfiton po ashtu një balancim në të gjitha aspektet e jetës. Ai nuk 
mund të jetë i njëanshëm, ose të jetë ekstrem në një anë duke lënë 
anën tjetër tërësisht, por atë e gjejmë gjithmonë mesatar si në besim, 
vendimmarrje, gjykime etj., sepse ai që më parë e mori këtë mësim 
nga veçoria e besimit të mesatares. Pa dyshim, një besim i tillë e bën 
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njeriun aktual, pa i lejuar që ta kaplojë imagjinata e ta largojë nga re-
aliteti në të cilin jeton, si në aspektin pozitiv si në atë negativ, përka-
tësisht duke mos e konsideruar njeriun tërësisht melek dhe as shejtan, 
por duke e vendosur në pozitën së cilës i takon dhe e meriton. Ky be-
sim real i ndihmon njeriut pa dyshim që të jetë i përqendruar dhe 
stabil në jetën e tij, pa lejuar që të bëhet viktimë e çdo teorie që mund 
ta çorientojë dhe çoroditë. Këtë e arrin me anë të veçorisë së besimit 
konstant, përkatësisht të pandryshuar. Përveç këtyre fakteve, besimi 
islam, me veçoritë e tij, njeriun e bën që, me pikëpamjet dhe botëkup-
timet e tij, t’i shikojë gjërat në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe jo të pje-
sërishme e të ndara, pra, njeriu përfiton edhe cilësinë e një vrojtuesi 
gjithëpërfshirës ndaj gjërave që gjykon. Një gjë e tillë arrihet me anë 
të besimit gjithëpërfshirës.  

Shtjellimi i të gjitha veçorive pa dyshim do një hapësirë të gjerë, 
prandaj këtu do të mjaftohemi vetëm me tri prej tyre, që janë besimi i 
argumentuar, mesatar dhe ai real.  

E para: Besim i argumentuar 

Argumenti është arsyetimi që përdoret për të vërtetuar ose për të 
kundërshtuar një mendim; provë që sillet për të mbrojtur ose për të 
hedhur poshtë diçka.1 Prandaj argumenti sillet për mendimin ose besi-
min e supozuar, në të cilën ftohet njeriu. Besimi islam, duke filluar 
nga esenca e tij, me tërë konstruktin që posedon, mbështetet në argu-
mente të qarta e të shëndosha, në të cilat nuk ka ndonjë paqartësi a 
mjegulli. Prandaj ai nuk pranon asnjë lloj dyshimi a diskutimi mbi 
vërtetësinë e tij. Bile çdo supozim a mendim që është pa ndonjë mbë-
shtetje të argumentit adekuat, konsiderohet tërësisht supozim i refu-
zuar.  

Ata që pranojnë ndonjë mendim a supozim nën ndikimin e ambi-
entit, ngase janë gjendur në një ambient të caktuar, apo i pranojnë ato 

                                                 
1 “Fjalor i gjuhës së sotme shqipe” Tiranë, 1980, f. 47. 
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supozime ose zakone të caktuara të trashëguara nga stërgjyshërit e ty-
re, pa i vështruar dhe provuar sa janë të mira a të këqija, dhe vazhdoj-
në në atë mënyrë siç i kanë gjetur, - janë të qortuar nga besimi islam, 
sepse një ndjekje e tillë e verbër njeriun e shpie në prapambetje dhe 
në ngurtësimin e intelektit të tij, i cili i është falë njeriut që ta zhvillojë 
jetën në përputhshmëri me nevojat bashkëkohore ku ai jeton. Allahu 
xh.sh. në Kuranin famëlartë thotë: 

# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹xø9 r& Ïμø‹n= tã !$tΡu™ !$ t/# u™ 3 

öθs9 uρ r& šχ% x. öΝèδäτ !$ t/# u™ Ÿω šχθè= É)÷è tƒ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGôγtƒ ∩⊇∠⊃∪    
“Kur atyre u thuhet: “Ndiqni atë që ka shpallur Allahu!” ata 
përgjigjen: “Jo! Ne do të ndjekim atë udhë në të cilën i kemi 
gjetur etërit tanë” - Vallë, edhe atëherë kur etërit e tyre nuk ku-
ptonin gjë e nuk ishin të udhëzuar?!”.2 
Besimi islam, në këtë kontekst Kur’ani famëlartë, nuk u mjaftua 

duke i cilësuar këta si njerëz që nuk kuptojnë dhe nuk udhëzohen, por, 
për më tepër, i kërcënoi me ndëshkim në zjarr në jetën e pastajme. 
Madje këtë e bëri duke treguar rrëfime për popujt e mëparshëm, të ci-
lët u tretën dhe shkaku i humbjes së tyre ishte ndjekja e të parëve të 
tyre në mënyrë të verbër, pa përdorur logjikën e shëndoshë për t’i 
rishikuar besimet që kishin, të cilat nuk përmbanin argumente. Allahu 
xh.sh. thotë:  

! §ΝèO ¨β Î) öΝßγyè Å_ötΒ ’ n<Z} ËΛ⎧Åspg ø: $# ∩∉∇∪ öΝåκ̈Ξ Î) (# öθxø9 r& óΟèδu™ !$ t/# u™ t⎦,Îk!!$ |Ê ∩∉®∪ ôΜßγsù 

#’ n? tã öΝÏδÌ≈ rO# u™ tβθããtöκç‰ ∩∠⊃∪ ô‰s)s9 uρ ¨≅ |Ê öΝßγ n= ö6s% ç sYò2 r& t⎦,Î!̈ρ F{$# ∩∠⊇∪ ô‰s) s9 uρ 

$ uΖ ù= y™ö‘ r& ΝÍκ Ïù z⎯ƒÍ‘ É‹Ψ•Β ∩∠⊄∪ öÝàΡ$$ sù y# ø‹Ÿ2 tβ% x. èπt7 É)≈ tã t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# ∩∠⊂∪    
“E pas kësaj, me siguri, kthimi i tyre do të jetë në Zjarrin flakë-
rues. Ata i gjetën etërit e tyre në humbje, dhe kështu u ngutën 

                                                 
2 2-Bekare: 170. 
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pas gjurmëve të tyre. Por, edhe para tyre humbën (rrugën) 
shumica e popujve të lashtë. Në të vërtetë, Ne u dërguam atyre 
paralajmërues. E tani vështro se si ishte fundi i atyre që u pa-
ralajmëruan”.3 
Me kalimin e kohës, duke i ndjekur traditat e trashëguara, pa i vë-

shtruar ose studiuar ato se sa janë të dobishme ose të dëmshme, po 
ashtu pa hulumtuar për argumentet e tyre sa janë të sakta e të vërteta 
që të vërtetojnë vlefshmërinë e tyre, - njerëzit devijuan dhe morën zo-
ta të tjerë përveç Allahut, dhe pastaj i quajtën me emra të ndryshëm, 
siç ndodhi në kohën kur u dërgua Nuhi a.s. tek populli i tij, një situatë 
për të cilën na tregon Allahu xh.sh.:  

(#θä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ ä3tGyγÏ9# u™ Ÿωuρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿωuρ % Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäó tƒ s−θãè tƒ uρ
# Zô£ nΣuρ ∩⊄⊂∪

“Dhe thanë: ‘Mos i lini kurrsesi zotat tuaj! Mos e lini kurrsesi 
as Veddin, as Suvain, as Jeguthin, as Jaukën, as Nesrin!”.4 
Po një gjendje e tillë zotëronte edhe kur u dërgua Pejgamberi 

s.a.v.s.. Allahu xh.sh. thotë:  

ãΛä⎢÷ƒ u™t sù r& |M≈ ¯=9 $# 3“̈“ ãè ø9 $# uρ ∩⊇®∪ nο 4θuΖ tΒ uρ sπsWÏ9$ ¨W9 $# #“t÷zW{$# ∩⊄⊃∪ ãΝä3s9 r& ãx.©%!$# ã&s!uρ
4©s\ΡW{$# ∩⊄⊇∪ y7ù= Ï? #]ŒÎ) ×πyϑó¡Ï% #“u” ÅÊ ∩⊄⊄∪ ÷β Î) }‘Ïδ HωÎ) Ö™!$ oÿôœ r& !$ yδθßϑçGø‹®ÿ xœ öΝçFΡr&

/ ä.äτ !$ t/# u™uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρr& ª!$# $pκÍ5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜù=ß™ 4 β Î) tβθãè Î7−F tƒ ωÎ) £⎯ ©à9 $# $ tΒ uρ “uθôγs?

ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9 uρ Νèδu™!% ỳ ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“y‰çλ ù; $# ∩⊄⊂∪
“A e keni parë Latin dhe Uzzanë? Po Menatin, të tretin, të fu-
ndit? Vallë, për ju janë djemtë, ndërsa për Atë vajzat?! Kjo nda-
rje është e padrejtë. Këta janë vetëm emra që ua keni ngjitur 
(idhujve) ju dhe etërit tuaj, kurse Allahu nuk ju ka dërguar për 

3 37-Saffat: 68-73. 
4 71-Nuh: 23. 
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ata asnjë provë. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe atë që ua ka 
qejfi, ndonëse prej Zotit të tyre u ka ardhur udhëzimi (për rru-
gën e drejtë)”.5 
Këto emërtime i bënin duke imituar traditën në mënyrë të verbër, 

apo duke ndjekur pasionin. Më pas ato i shndërruan në zakone të cilat 
i mbronin, edhe pse ishin të padobishme, madje edhe tepër të dëm-
shme.  

Kur’ani famëlartë këtë e rrëfen qartë me shprehjet e Hudit a.s., kur 
e ftonte popullin e tij që ta përdorte logjikën dhe t'i shqyrtonte emrat e 
atyre zotave të trashëguar, duke thënë:  

...( ©Í_tΡθä9 Ï‰≈ pg éB r& þ_Îû &™!$ yϑó™r& !$ yδθßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡ r& Νä.äτ !$ t/# u™uρ $̈Β tΑ ¨“ tΡ ª!$# $ pκÍ5 ⎯ ÏΒ
9⎯≈ sÜù= ß™ 4 (# ÿρãÏàtFΡ$$ sù ’ ÎoΤÎ) Νà6 yè tΒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ ÌÏàtGΨßϑø9 $# ∩∠⊇∪

“...A më kundërshtoni mua për emrat (e idhujve), të cilët ua ke-
ni vënë ju dhe etërit tuaj e për të cilët Allahu nuk ju ka sjellë 
kurrfarë argumenti? Pra, pritni, se edhe unë po pres me ju!”.6  
Besimi në të cilin kanë ftuar pejgamberët e Allahut, gjatë tërë hi-

storisë njerëzore, ka qenë pandërprerë besim i përkrahur me argume-
nte të prera. 

Argumentet e të dërguarve të Allahut ishin muxhizet (mrekullitë), 
me të cilat Allahu përforconte thirrjen e tyre, secilit i jepte muxhize 
sipas rrethanave dhe kohës aktuale. Muxhizet e Musait a.s., të cilat 
Kur’ani fisnik i quan argumente, ishin sipas kohës dhe rrethanave të 
tij. Allahu xh.sh. thotë:  

5 53-Nexhm: 19-23. 
6 7-Ea’raf: 71. 
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ô7è= ó™$# x8y‰tƒ ’ Îû y7Î6øŠ y_ ólãøƒ rB u™ !$ ŸÒ ø‹t/ ô⎯ ÏΒ Î ö xî &™ þθß™ öΝßϑôÊ$# uρ šø‹s9 Î) 

šyn$ uΖ y_ z⎯ ÏΒ É=÷δ§9 $# ( šÏΡ≡x‹sù Èβ$ uΖ≈ yδöç/ ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ 4’ n<Î) šχ öθtãöÏù 

ÿ⎯ Ïμ'ƒZ∼ tΒ uρ 4 öΝßγ̄ΡÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 $ YΒ öθs% š⎥⎫ É)Å¡≈ sù ∩⊂⊄∪    
“Fute dorën tënde në gji dhe ajo do të dalë e bardhë, e palëndu-
ar. Shtrëngoje krahun pas vetes që të çlirohesh prej frikës! Këto 
janë dy argumente prej Zotit tënd për Faraonin dhe parinë e tij; 
ata janë njëmend popull i shthurur!”.7 
Po ashtu, edhe muxhizet e Isait a.s. janë quajtur argumente ose 

prova. Allahu xh.sh. thotë: 

... $ oΨ÷s?# u™uρ ©|¤Š Ïã t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ÏM≈ uΖ Éit7 ø9 $# çμ≈ tΡô‰−ƒr& uρ Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9 $# 3... ∩⊄∈⊂∪ 
“...Ne i dhamë Isait, birit të Merjemes, prova (mrekulli) të qarta 
dhe e ndihmuam me Shpirtin e Shenjtë (Xhebrailin a.s.)...”.8 
Gjithashtu edhe pejgamberët që kishin ardhur para tyre:  

... !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟÎγÎn/ §‘ ... ∩⊇⊂∉∪ 
“...dhe atë që u është dhënë pejgamberëve nga Zoti i tyre,...”.9 
Derisa erdhi Pejgamberi s.a.v.s., që u përkrah me argumentin e 

përhershëm, i cili nuk përfundoi me ndërprerjen e etapës pejgamberi-
ke në jetën e tij, por vazhdoi dhe do të vazhdojë si argument nga Zoti 
për tërë njerëzimin, deri në Ditën e Kiametit, e që është Kur’ani famë-
lartë. 

Kjo metodë e thirrjes, metoda e argumentimit, është ndjekur nga 
të gjithë pejgamberët a.s.. Madje, vetë pejgamberët ishin argumente të 
besimit. Këtë e vërteton Kur’ani famëlartë, sepse Allahu xh.sh. nuk i 
ndëshkon njerëzit, në qoftë se tek ata nuk kishte dërguar pejgamberë. 
Allahu xh.sh. thotë:  
                                                 
7 Kasas: 32. 
8 Bekare: 253. 
9 Po aty: 136. 
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...3 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫Î/ Éj‹yè ãΒ 4©®Lym y]yè ö6 tΡ Zωθß™u‘ ∩⊇∈∪ 
“...Ne nuk dënojmë asnjë popull, para se të çojmë të dërgu-
ar!”.10  
Kur Allahu xh.sh. dërgoi Pejgamberin e fundit, i tërë njerëzimi u 

ftua që ta vështrojë dhe ta analizojë këtë argument të shkëlqyer dhe 
më pastaj të arrijë në përfundimin e besimit, në atë që solli ky pejga-
mber. Allahu xh.sh. thotë:  

$ pκš‰r'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰s% Νä.u™ !% ỳ Ö⎯≈ yδöç/ ⎯ ÏiΒ öΝä3 În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρr& uρ öΝä3 ö‹s9 Î) # Y‘θçΡ $ YΨÎ6•Β ∩⊇∠⊆∪   
“O njerëz! Me të vërtetë, juve ju ka ardhur një argument bindës 
(Muhamedi a.s.) nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një Dritë e 
dukshme (Kur’ani)”.11  
‘Me argument ka për qëllim shenjat e pejgamberisë, kurse drita e 

qartë është Kur’ani famëlartë’.12  
Edhe Pejgamberi s.a.v.s. ndiqte të njëjtën metodë të pejgamberëve 

të mëparshëm në thirrjen e tij, sepse Allahu xh.sh. e mësonte se çdo 
hipoteze duhet t’i bashkëngjitej paralelisht argumenti, për të dalë në 
shesh e vërteta. Allahu xh.sh. thotë: 

ÏΘr& (#ρ ä‹sƒ ªB$# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ Zπoλ Î;# u™ ( ö≅ è% (#θè?$ yδ ö/ ä3uΖ≈ yδöç/ ( #x‹≈ yδ ãø.ÏŒ ⎯ tΒ z©Éë ¨Β ãø.ÏŒ uρ 

⎯ tΒ ‘Î= ö7s% 3 ö≅ t/ óΟèδç sYø.r& Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ ¨, pt ø: $# ( Νßγsù tβθàÊÌ÷è •Β ∩⊄⊆∪  
“Vallë, a përvetësuan ata zota të tjerë pos Tij? Thuaj: “Sillni 
argumentin tuaj.” Ky është mesazhi për ata që janë me mua dhe 
i atyre që kanë qenë para meje, por shumica e tyre nuk e dinë të 
Vërtetën dhe shmangen nga ajo”.13 
Nga ky ajet kuptojmë se besimi islam kundërshtarët i ka ballafa-

quar gjithmonë me argumente të qarta e të ndritura, dhe kurrë nuk u 
                                                 
10 Isra: 15. 
11 Nisa: 174. 
12 Ibën Ashuri; "التحرير والتنوير"  (Përshkrimi dhe ndriçimi), v. 6, f. 62. 
13 El-Enbija: 24. 
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është imponuar njerëzve në çfarëdo mënyre qoftë. Në të kundërtën e 
imponimit, që është praktikuar dhe praktikohet sot e kësaj dite në më-
nyra të ndryshme, përmes mjeteve të informacionit, dhe sidomos në 
vendet me teknologji të përparuar, në të cilat, kur dëshirohet të arrihet 
një qëllim i caktuar, nxirret në pah vetëm ai qëllim, duke u fokusuar 
vetëm mbi të, dhe duke e paraqitur pandërprerë në skenë me anë të 
mjeteve të informacionit deri në atë masë, saqë ajo çështje jo vetëm 
pranohet nga masa e gjerë, por bëhet si diçka e domosdoshme, që nuk 
pranon asnjë lloj kontestimi a diskutimi, dhe aq më pak kërkimi të 
ndonjë lloj argumenti. Duke mënjanuar argumentin e duhur, arrihet 
imponimi i qëllimit në masën e gjerë të popullit.  

Këto mjete të informacionit, me këtë mënyrë, kufizojnë të drejtën 
e njerëzve për lirinë e mendimit, duke u imponuar atë idenë a opinio-
nin e caktuar. Dhe, për fat të keq, masa e gjerë nuk arrin ta hetojë këtë 
mënyrë imponimi.14 Imponimi, i çfarëdo lloji dhe mënyre qoftë, bie në 
kundërshtim të plotë me besimin islam, i cili ka kërkuar në mënyrë të 
prerë dhe vazhdimisht ofrimin e argumentit, provës dhe dëshmisë për 
çdo supozim a hipotezë, dhe sidomos nëse çështja ka të bëjë me thi-
rrjen në rrugën e Allahut. Allahu xh.sh. thotë:  

⎯ tΒ uρ äíô‰tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿω z⎯≈ yδöç/ … çμs9 ⎯ ÏμÎ/ $yϑ̄ΡÎ* sù … çμç/$ |¡Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ 

4 … çμ̄ΡÎ) Ÿω ßx Î= øãƒ tβρ ãÏ≈ s3 ø9 $# ∩⊇⊇∠∪   
“Ai që pos Allahut, adhuron zot tjetër, duke mos pasur kurrfarë 
argumenti për këtë, me siguri do të japë llogari vetëm te Zoti i 
tij. Me të vërtetë, nuk ka shpëtim për mohuesit”.15 
Besimi islam e udhëzoi Pejgamberin s.a.v.s., e më pastaj edhe be-

simtarët e tjerë, për mënyrën e përdorimit të argumenteve duke bërë 
krahasime logjike me kundërshtarët, me anë të ngritjes së pyetjeve që 

                                                 
14 Naom Chomsky, "اإلرهاب الدويل "  (Terrorizmi ndërkombëtar), përkth. në arab. Nebij Sabri, 

Kajro, bot. 1, 1990, f. 25-43. 
15 Mu’minun: 117. 
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e detyrojnë mendjen e shëndoshë të dorëzohet dhe t’i nënshtrohet së 
vërtetës. Allahu xh.sh. thotë:  

⎯ ¨Β r& (# äτ y‰ö7tƒ t, ù= sƒ ø: $# ¢ΟèO … çν ß‰‹Ïè ãƒ ⎯ tΒ uρ / ä3 è%ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 ×μ≈ s9 Ï™r& yì̈Β 

«!$# 4 ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδöç/ β Î) óΟçFΖ ä. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∉⊆∪    
“E Kush e fillon krijimin e pastaj e ripërsërit atë, dhe Kush ju 
furnizon nga qielli e toka?! Vallë, a ka, krahas Allahut, zot tje-
tër? Thuaj (o Muhamed): “Sillni argumentin tuaj, nëse ajo që 
thoni është e vërtetë!”.16  
Kjo mënyrë e ballafaqimit dhe polemizimit ndiqet me ateistët apo 

me mosbesimtarët. Kurse me ata që kanë ndonjë fe dhe pretendojnë se 
vetëm ata meritojnë të hyjnë në Xhenet dhe askush tjetër, në një situa-
të të tillë myslimanëve nuk u mbetet tjetër përveç ndjekjes së mënyrës 
argumentuese, sepse kjo mënyrë është më efikase dhe më bindëse për 
atë që kërkon të vërtetën. Allahu xh.sh. thotë:  

(#θä9$ s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# ωÎ) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t≈ |Á tΡ 3 šù= Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$ tΒ r& 3 

ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδöç/ β Î) óΟçGΖ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪    
“Ata thanë: “Askush nuk do të hyjë në Xhenet, përveç hebrenj-
ve ose të krishterëve”. Këto janë dëshirat e tyre boshe! Thuaj (o 
Muhamed): “Sillni argumentin tuaj, nëse ajo që thoni, është e 
vërtetë!”.17 
Besimi islam nuk ndalet vetëm në kërkimin e argumentit dhe pro-

vës nga çdokush që fton në ndonjë besim apo ide, por, ndërkohë, besi-
mtarin e paralajmëron që të mos ndjekë çfarëdo ideje apo besimi, nëse 
nuk e di përmbajtjen e brendshme të tij. Sepse është e mundur që ndo-
një njeri të jetë orator i shkëlqyer dhe t’i ndezë ndjenjat, me sajimet 
dhe trillimet e tij, ndonëse është larg logjikës, racionales dhe diturisë 

                                                 
16 Neml: 64. 
17 2-Bekare: 111. 
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reale. Me këtë mënyrë ai mund të tërheqë njerëz, të cilët nuk e shqy-
rtojnë dhe analizojnë çështjen e tij fare, për rrjedhojë, pason devijimi, 
humbja dhe shkatërrimi.  

Prandaj besimi islam ia tërheq vërejtjen njeriut që të mos bëhet pre 
e rrymave të ndryshme, pa i vështruar dhe analizuar mirë argumentet 
e tyre, e të mos i pranojë ato vetëm sepse edhe të tjerët i kanë pranuar. 
Allahu xh.sh. thotë:  

$ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ β Î) óΟä.u™!% ỳ 7, Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ̈t6tGsù β r& (#θç7ŠÅÁè? $ JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2

(#θßsÎ6óÁçGsù 4’ n? tã $ tΒ óΟçF ù= yè sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪
“O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell 
ndonjë lajm, sigurohuni mirë (nëse është i vërtetë), për të mos i 
bërë dëm ndokujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që 
keni bërë”.18 
Ndërsa Pejgamberi s.a.v.s., në një hadith të transmetuar nga Hu-

dhejfe r.a., thotë: 

َعن حذيـفة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تكونوا إمعة تـقولون " ُ ُ ُ ََ ًَ ََ ََِّ ُ َ ََ َّ ََّ ُ َْ ِ ْ َ ََُّ َِّ ُ َ ََ َ َ ْ َ ُ
َإن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنـفسكم إن أحسن  ََ َ َ َْ ْ َْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ ْ ُ َِّ ََ َ ُ َْ ِ ْ ََ ََ َّ َُّ

َالناس أن حتسنوا وإن أسا َ َْ َِْ ُ ِ ُْ ُ ُءوا فال تظلموا َّ ِْ َ ََ ُ" 
“Mos u bëni imitues të verbër e të thoni: Nëse njerëzit do të bëjnë 
mirë, edhe ne do të bëjmë mirë, e nëse ata do të bëjnë keq, edhe 
ne do të bëjmë ashtu. Po përqendrohuni në veten tuaj. Nëse nje-
rëzit bëjnë mirë, edhe ju vazhdoni të bëni mirë, e nëse njerëzit 
bëjnë keq, ju mos bëni zullum”.19  
Pra, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos i pranojë gjërat 

pa i shqyrtuar se sa të vërteta dhe reale janë, si dhe të mos bjerë pre e 
dyshimeve, sepse Allahu xh.sh. thotë:  

18 49-Huxhurat: 6. 
19 Termidhiu në Sunen, kitabu: el-Birr ves-sileh., babu: Ma xhae fil ihsan, nr. had. 1930. 
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$ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7Ï⊥ tGô_$# #Z ÏWx. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟøOÎ) (... ∩⊇⊄∪
“O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, se, 
vërtet, disa dyshime janë gjynah...”,20  

sepse dyshimet, paragjykimet dhe iluzionet e shpien njeriun vetëm në 
prapambeturi dhe ai, akoma pa u shkëputur nga njëri dyshim a para-
gjykim, bie në tjetrin. Kjo është dëshmuar gjatë historisë, sepse ne 
ndeshemi me sa e sa drejtime e ide që u konstruktuan dhe për të cilat, 
madje, shumë njerëz u flijuan e u mbytën, por nuk shkoi shumë kohë 
dhe u pa që ato mendime e ide ishin të gabuara, gjegjësisht s'ishin për-
veçse iluzione dhe konkluzione të gabuara. Dhe kështu ndokush, apo 
disa njerëz, mendonin se ndjekja e një ideje të caktuar do ta shpëtonte 
njerëzimin nga mjerimi, kur befas, pas një kohe të caktuar, realiteti e 
përgënjeshtronte dhe vërtetonte të kundërtën. Kjo ndodhte, ngase nje-
riu është i kufizuar në kohë dhe hapësirë, prandaj shumë çështje nuk 
përshtaten në vende dhe kohë të tjera, meqë njeriu nuk posedon kapa-
citetin e parashikimit se çfarë do të jetë më e përshtatshme për një ko-
hë dhe një vend tjetër.21 

Prandaj besimtarit nuk i mbetet përveçse të analizojë dhe sqarojë 
mirë çështjen për të cilën mendon se ajo duhet pranuar, në mënyrë që 
në Ditën e Gjykimit të mos pendohet, një pendim nga i cili nuk do të 
ketë dobi fare. Allahu xh.sh. thotë:  

Ÿωuρ ß# ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯ ÏμÎ/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ¡¡9 $# u |Çt7ø9 $# uρ yŠ# xσàø9 $# uρ ‘≅ ä. y7Í×̄≈ s9 'ρé&

tβ% x. çμ÷Ψtã Zωθä↔ó¡ tΒ ∩⊂∉∪
“Mos shko pas diçkaje për se nuk ke dijeni. Vërtet, dëgjimi, shi-
kimi dhe zemra, të gjitha këto do të merren në përgjegjësi”.22 

20 49-Huxhurat: 12. 
21 Si p.sh. “Shteti” te Platoni, "Qyteti shembullor" te Farabiu etj. 
22 Isra: 36. 
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Ibn Ashuri,23 duke komentuar këtë ajet, thotë: Kjo mënyrë e mësi-
mit është një edukatë e moralit të lartë, po ashtu është përmirësim i 
qartë i arsyes së ymetit, sepse e mëson masën se si t’i dallojë shkallët 
e nocioneve logjike, në mënyrë që të mos i përzihen ndërmjet diturisë 
(shkencës), hipotezës dhe iluzionit. Gjithashtu është një përmirësim 
shoqëror i lartë, meqë ymetin e largon nga rënia në grackën e rrëmu-
jës, si rrjedhojë e mbështetjes në iluzione dhe paragjykime.24 

E dyta: Besim i mesëm  

Besimi i mesëm është një nga veçoritë e besimit islam, sepse me-
satarja është nga vetitë dhe dallimet më të veçanta, me të cilën Allahu 
xh.sh. e ka cilësuar këtë popull, duke thënë: 

y7Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $VÜy™uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™!# y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3tƒuρ
ãΑθß™§9 $# öΝä3ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx© 3... ∩⊇⊆⊂∪

“Kështu, Ne ju kemi bërë një popull të mesëm (të drejtë), që të 
bëheni dëshmitarë ndaj njerëzve dhe që i Dërguari të jetë dësh-
mitar ndaj jush...”.25 
Në aspektin gjuhësor, mesi është pika apo vendi në qendrën e diç-

kaje, pjesa e diçkaje që ndodhet në largësi të barabartë ose gati të 
njëjtë nga të gjitha anët a skajet e saj. Po ashtu: pjesa qendrore brenda 
diçkaje, diçka që është e rrethuar nga gjëra të tjera përqark, ose që 
ndodhet në qendër të një rreshti, të një grupi, të sendeve të ndryshme 

23 Muhamed Tahir ibn Ashur, (1296/1879 - 1393\1973), ishte kryetar i myftinisë së doktrinës 
malikite dhe rektor i Universitetit të Zejtunës e degëve të tij në Tunizi. Veprat më të njohura 
janë:التحرير والتنوير  (Përshkrimi dhe ndriçimi), në tefsir, e cila është në disa vëllime. Ai në 
këtë vepër komenton tërë Kur’anin fisnik me një qasje bashkëkohore, ndërkohë thellohet 
edhe në çështje gjuhësore. Kurse veprat e tjera më kryesore janë: ة اإلسالمية مقاصد الشريع
(Qëllimet e legjislacionit islam), أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم (Parimet e sistemit social 
në Islam), اإلسالم  :dhe vepra të tjera. [Nga ,(Koha dhe gjurmët e saj në Islam) الوقت و أثره يف
ez-Zerkli,  األعالم (Personalitet), v. 6, f. 174]. 

24 Ibën Ashuri; "التحرير والتنوير"  (Përshkrimi dhe ndriçimi), v. 15, f. 101.
25 2-Bekare: 143. 
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etj.26 Nga ky kuptim del edhe kuptimi i ajetit, ku Allahu xh.sh. i për-
shkruan disa njerëz duke thënë se adhurimi i tyre nuk është mesatar, 
gjegjësisht thelbësor, po është skajor apo i këndit të skajit:  

z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ß‰ç7÷è tƒ ©!$# 4’ n? tã 7∃öym ( ÷β Î* sù …çμt/$ |¹r& î ö yz ¨β r'yϑôÛ$# ⎯ ÏμÎ/ ( ÷β Î)uρ
çμ÷F t/$ |¹r& îπuΖ ÷F Ïù |=n= s)Ρ$# 4’ n? tã ⎯ ÏμÎγô_uρ u Å£ yz $ u‹÷Ρ‘‰9 $# nο tÅzFψ $# uρ 4 y7Ï9≡sŒ uθèδ

ãβ# u ô£ ã‚ø9 $# ß⎦⎫Î7ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪
“Ka nga njerëzit që E adhuron Allahun me kusht: Nëse i ecën 
mbarë, është i kënaqur, po nëse e godet fatkeqësia, ai kthehet 
në mohim e kështu e humb këtë botë dhe tjetrën. Pikërisht kjo 
është humbja e qartë”.27 
Pra, ky njeri adhurimin e bën në dyshim dhe skajshmëri të besimit 

të tij, e jo në mes, e as që është i përqendruar në të. 
Kjo "mesatare" nënkuptohet si në çështjet materiale, ashtu edhe 

në çështje abstrakte. Në ato materiale, vlera më e pastër qëndron në 
mesin dhe bërthamën e çdo sendi, dhe sa më shumë të largohet nga 
mesi apo bërthama, aq më shumë i largohet pastërtisë, duke iu afruar 
ballafaqimeve me elementet e jashtme, të cilat mund ta dëmtojnë atë 
send. Ndërkaq, në çështjet abstrakte kuptimore, bërthama e tyre qënd-
ron në atë që gjykon mendja e shëndoshë në mënyrë mesatare, sepse 
mendja në konstruktin e njeriut cilësohet si bërthama e tij. Kuptimi i 
mesatares qartësohet më së miri në shprehjen kuranore me fjalën 
 el-lubab”, e cila, duke e cilësuar mendjen, është përmendur - اللباب“
në shumë ajete,28 që do të thotë: “thelb, bërthamë, mesi i çdo sendi”, 
ndërsa në këto ajete synohet gjykimi i mesëm, gjegjësisht mendje e 
mesme, sepse ata në gjykimet e tyre janë të matur, as e teprojnë dhe as 

26 "Fjalor i gjuhës së sotme shqipe", f. 1117. 
27 22- Haxh: 11. 
28 Shih: 2-Bekare: 179, 197, 269; 3-Ali Imran: 7, 119; 5-Maide: 100; 12-Jusuf: 111, 13-Re’ad: 

19; 14-Ibrahim: 52; 38-Sad: 29, 43; 39-Zumer: 9, 18, 21; 40-Gafir: 54; 65-Talak: 10. 
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lënë mangësi. Këtë cilësi të mendjes së mesme e hasim në shumë ajete 
kuranore, si p.sh.:  

ë=≈ tGÏ. çμ≈ oΨø9 t“Ρr& y7ø‹s9 Î) Ô8t≈ t6ãΒ (# ÿρ ã−/ £‰u‹Ïj9 ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ t©.x‹tF uŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊄®∪  
“Ky (Kur’an) është një libër i bekuar, që Ne ta kemi zbritur ty 
(Muhamed), për të përsiatur (mbi vargjet e tij dhe për t’u këshi-
lluar) me të mendarët (që kanë mendime mesatare)”.29  
Po ashtu, ajeti tjetër kur tregohet për biografinë e pejgamberëve:  

ô‰s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝÎηÅÁ |Á s% ×ο u ö9 Ïã ’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{$# 3... ∩⊇⊇⊇∪ 
“Në rrëfimet e atyre (të dërguarve) ka këshilla për ata që janë 
me mendje mesatare (mendime mesatare)”.30  
Gjithashtu ajeti tjetër:  

χÎ) ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ É#≈n=ÏF÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒUψ ’Í<'ρT[{ É=≈t6ø9F{$# ∩⊇®⊃∪  
“Me të vërtetë, në krijimin e qiejve e të Tokës dhe në ndërrimin 
e natës e ditës, ka shenja për mendarët (që kanë mendime të 
mesme)”.31 
Njerëz me mendje të shëndoshë janë ata që kanë gjykim mesatar. 

Ata as e teprojnë, e as e lënë mangut, por gjërat i vendosin aty ku e 
kanë vendin e tyre dhe ku meritojnë. Prandaj çdo orvatje e të gjykuarit 
në mënyrë mesatare, njeriun e largon nga iluzionet dhe e mbron nga 
tejkalimi i kufijve, apo nga e meta e mangësisë dhe jo-kompletimit. 
Kjo “mesatare” në gjykim është pikërisht kuptimi i fjalës “drejtësi” në 
vështrimin terminologjik. Këtë e kuptojmë nga fjala e Allahut xh.sh., 
kur thotë:  

y7Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $VÜy™uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™ !# y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3tƒuρ 

ãΑθß™§9 $# öΝä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx© 3... ∩⊇⊆⊂∪    
                                                 
29 38-Sad: 29. 
30 12-Jusuf: 111. 
31 3-Ali Imran: 190. 
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“Kështu, Ne ju kemi bërë një popull të mesëm (të drejtë), që të 
bëheni dëshmitarë ndaj njerëzve dhe që i Dërguari të jetë dësh-
mitar ndaj jush...”.32  
Popull i mesëm, përkatësisht i drejtë në besim, sjellje, moral dhe 

në metodën e thirrjes. 
Me vetinë e “mesatares”, me të cilën Allahu xh.sh. e cilësoi këtë 

popull, e mbrojti atë nga skajshmëria e të tepruarit, dhe ndërkohë, nga 
skajshmëria e mangësisë. Gjithashtu, Allahu xh.sh. këtë popull me ve-
tinë e mesatares e mbrojti nga ndikimi i fantazisë në imagjinatën e 
mendjes, siç u ndikuan dhe e pësuan popujt e mëparshëm. Të tillë 
ishin ithtarët e Librit, hebrenjtë dhe të krishterët, që fatkeqësisht kalu-
an në pole skajshmërisht të kundërta në besimin e tyre ndaj pejgambe-
rëve.  

Të parët i trajtuan ata si njerëz me vetitë më të këqija, duke shpi-
fur dhe duke u mveshur cilësi të ndryshme, si mashtrues, grabitqarë, 
kriminelë, zinaqarë madje edhe kryerjen e incestit!33 Ata në shumicën 
e rasteve jo vetëm që i përgënjeshtronin, po edhe i vrisnin. Allahu 
xh.sh. na i tregon veprimet dhe sjelljet e tyre ndaj pejgamberëve, dhe 
thotë:  

... ôMt/ Î àÑuρ ÞΟÎγøŠ n= tæ ä'©!Éj‹9 $# èπuΖ x6ó¡yϑø9 $# uρ ρ â™ !$ t/ uρ 5=ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «!$# 3 y7Ï9≡sŒ 

óΟßγ̄Ρr'Î/ (#θçΡ% x. šχρ ãàõ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# šχθè= çGø)tƒuρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# 3 y7Ï9≡sŒ 

$ oÿÏ3 (#θ|Á tã (#θçΡ$ Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF ÷è tƒ ∩∉⊇∪    
“...Ata i kaploi poshtërimi e përulja dhe e merituan zemërimin e 
Allahut. Kjo ndodhi, sepse ata i mohonin argumentet e Allahut 

                                                 
32 2-Bekare: 143. 
33 Shih: Zanafilla: 9: 22-27; 19: 30-38; 25: 29-34; 27: 18-29; Eksodi: 1-6; II Samueli: 11: 1-27; 

12: 15-23; I Mbretërve: 2: 24-34; 11: 1-10; në Bibla: Dhjata e Vjetër dhe Dhjata e Re, Dio-
dati i Ri, përkthimi 1991-94, botoi: Albanian Bible Society, Tiranë, Maj 1999. Po ashtu shih: 
Dr. Zija Abdullahu, Studim krahasimtar i feve, f. 258-270. 
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dhe i vrisnin pejgamberët pa asnjë të drejtë. Kjo ndodhi, sepse 
ata kundërshtonin dhe kalonin çdo kufi”.34 Po ashtu thotë: 

... $ yϑ̄= ä3sù r& öΝä.u™!% ỳ 7Αθß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“uθöκsE ãΝä3Ý¡àΡr& ÷Λän÷ y9 õ3tF ó™$# $ Z)ƒÌ xsù ÷Λä⎢ö/ ¤‹ x.
$ Z)ƒÌsù uρ šχθè= çGø)s? ∩∇∠∪

“Sa herë që ndonjë i dërguar ju sillte atë që nuk ju pëlqente, ju 
kapardiseshit, prandaj disa i quajtët gënjeshtarë e disa i vra-
të”.35 
Ndërkaq, të tjerët, gjegjësisht të krishterët, kaluan në polin tjetër të 

skajshmërisë së ekstremizmit. Ata e madhëruan aq tepër pejgamberin 
e Zotit h. Isain a.s./Jezusin, saqë i veshën cilësi hyjnore, herë duke e 
quajtur “bir të Zotit” e herë si vetë “zoti”. Me këtë pohim ata I bënë 
rivalitet Zotit, sikurse i kishin bërë rivalitet të tjerët para tyre. Dallimi 
midis tyre ishte se rivali i të tjerëve ishte idhujtaria, duke besuar në 
një idhull të veçantë, ndërsa të krishterët sollën idhull njeriun!!  

Pra, rezultati i kufrit, gjegjësisht mosbesimit në Zot, ishte i njëjtë, 
vetëm forma ndryshonte. Prandaj Allahu xh.sh. thotë:  

ô‰s)s9 txŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ
ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çμ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8Î ô³ ç„ «!$$ Î/

ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çμ1uρù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪
“Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është Me-
sihu, i biri i Merjemes!”, sepse vetë Mesihu ka thënë: “O bijtë e 
Izraelit, adhuroni Allahun, që është Zoti im dhe Zoti juaj! Sigu-
risht, atij që adhuron tjetërkënd përveç Allahut, Allahu do t’ia 
ndalojë Xhenetin dhe strehim i tij do të jetë Zjarri. Për keqbë-
rësit nuk ka ndihmës”.36 

34 2-Bekare: 61. 
35 2-Bekare: 87. 
36 5-Maide: 72. 
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Madje ata nuk u mjaftuan vetëm me kaq, po imagjinata e tyre do 
të vazhdonte edhe më larg. Këta do të nxirrnin disa parafytyrime të 
tjera ndaj Zotit, nga të cilat Zoti është tërësisht larg. Këtë e bënë duke 
huazuar nga popuj tjerë para tyre që kishin fe të sajuara, si Hinduizmi, 
ose edhe prej egjiptianëve të lashtë, dhe popujve rreth detit Mesdhe, 
që besonin në trinitet, duke e futur këtë besim brenda besimit të krish-
terë, pikërisht si në besimet pagane. Pra, edhe me këtë pohim ata ve-
tëm sa vinin duke u larguar edhe më shumë nga besimi monoteist 
drejt atij politeist. Allahu xh.sh. thotë: 

ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >μ≈ s9 Î) HωÎ) ×μ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ 4... ∩∠⊂∪
“Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është njëri 
prej Trinisë!” Nuk ka veçse një Zot të Vetëm të vërtetë!...”.37

As hebrenjtë nuk mbetën prapa në këtë drejtim, kur pejgamberin e 
Zotit, Uzejrin a.s., e cilësuan si bir të Zotit, pikërisht siç thanë të kri-
shterët për Isain a.s.. Të dyja palët i mbështetën pandehmat e tyre në 
pohimet dhe thëniet e popujve të mëhershëm, prandaj, edhe pse ishin 
ithtarë të Librave të Shpallur, në çështje të besimit nuk u dalluan prej 
tyre. Allahu xh.sh. na tregon dhe thotë:  

ÏMs9$ s% uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏMs9$ s% uρ “t≈ |Á¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# «!$# ( šÏ9≡sŒ

Οßγä9 öθ s% óΟÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ( šχθä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟßγn= tG≈ s% ª!$# 4

4’ ¯Τr& šχθà6sù ÷σãƒ ∩⊂⊃∪
“Hebrenjtë thonë: “Uzejri është i biri i Allahut”, të krishterët 
thonë: “Mesihu është i biri i Allahut”. Këto janë fjalët e tyre, 
nga goja e tyre, i imitojnë fjalët e jobesimtarëve të mëparshëm. I 
vraftë Allahu! Si po shmangen (nga e vërteta)!”.38  

37 5-Maide: 73. 
38 9-Tevbe: 30. 
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Nga ky ajet nënkuptojmë se hebrenjtë dhe të krishterët, që të dy 
palët, kanë rënë në të njëjtin gabim të shëmtuar ku kishin rënë edhe 
popujt e tjerë para tyre. Në vend që të merrnin mësime nga gabimet e 
tyre dhe të mos i përsëritnin ato, ata bënë të kundërtën, vepruan pikë-
risht si ata. 

Ndërkaq besimi i mesëm islam njerëzit i mbron nga të gjitha këto 
iluzione, imagjinata ose përfytyrime të kota. Po ashtu i mbron nga rë-
nia në gabimet ku kishin rënë popujt e mëparshëm duke e cilësuar 
Zotin me cilësi të cilat janë në të vërtetë cilësi të krijesave të Tij. Gji-
thashtu me mesataren e tij, besimi islam pejgamberët i vendos në po-
zitën që meritojnë. Myslimanët, duke u mbështetur në besimin e tyre, 
pejgamberët i kanë vendosur në piedestalin më të lartë të respektit që 
meriton njeriu.  

Nderimi i pejgamberëve është një nga shenjat e imanit, me kusht 
që ky nderim të mos dalë nga kornizat e robërisë së tyre ndaj Allahut 
xh.sh., sepse në të gjitha rastet ata ishin robër të Zotit sikurse i tërë 
lloji i qenies njerëzore. Këtë mekanizëm të mesatares ndaj Pejgambe-
rit s.a.v.s., që të mos ngrihet mbi nivelin që meriton, Islami e ka për-
dorur qysh në fillim të kredos së tij, përkatësisht të Shehadetit, i cili 
është kusht fillestar për pranimin e Islamit. Në pjesën e dytë të Sheha-
detit deklarohet “dëshmoj se me të vërtetë Muhammedi është rob dhe 
i dërguar i Allahut”. Pra, besimtari një herë dëshmon robërinë e Pej-
gamberit s.a.v.s., e pastaj pejgamberinë e tij, një mënyrë që ndalon 
rreptësisht konsiderimin e Pejgamberit në ndonjë nivel hyjnor, siç 
ndodhi te të krishterët me h. Isain a.s./Jezusin. 

Besimi islam gjithashtu nuk i ul ata më poshtë sesa pozita që meri-
tojnë, siç vepruan hebrenjtë, duke i barazuar me kriminelët më të më-
dhenj, madje shpesh edhe më të ulët se ata, po ua mbron titullin dhe 
gradën që gëzojnë, sepse ata meritojnë respektin dhe nderin më të lar-
të nga tërë njerëzimi.  

Nga angazhimet e shumta që besimi islam kërkoi prej myslimanit, 
është që ai të formojë një mekanizëm i cili jo vetëm të ruajë “mesa-
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taren” që duhet ta ketë, po edhe ta kultivojë atë pandërprerë nëpërmjet 
namazeve detyruese, madje nëpërmjet çdo rekati duke recituar Fati-
han, e cila është e domosdoshme në çdo rekat. Në këtë mënyrë, besi-
mtari mbrohet nga rënia në të njëjtat gabime ku kanë rënë hebrenjtë 
dhe të krishterët. Allahu xh.sh. thotë:  

$ tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡u Å_Ç9 $# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u ÅÀ t⎦⎪ Ï%©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n= tã Î ö xî 

ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟÎγø‹n= tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9 !$ Ò9 $# ∩∠∪   
“Vetëm Ty Të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkoj-
më. Udhëzona në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre që u ke 
dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin 
Tënd, as në të atyre që janë të humbur”!39 
Të gjykuarit me ‘mesataren’ e kërkuar, pa dyshim që kërkon vigji-

lencë të lartë, duke rishikuar shkakun e gabimeve ku kishin rënë po-
pujt e mëparshëm. Njëri nga shkaqet kryesore ishte futja e mendjes në 
ato çështje për të cilat ajo nuk kishte aftësi, pra në çështje metafizike. 
Në ato çështje, nëse mendja nuk mbështetet në tekstin, përkatësisht 
Shpalljen hyjnore, pa dyshim që imagjinata e saj do të ndikohet nga 
iluzionet, dhe kështu do të trillojë gjëra të paqena, të cilat do ta çojnë 
në humbje.  

Në fushën metafizike mendja nuk mjafton të gjykojë e vetme, pra-
ndaj i duhet medoemos mbështetja e Shpalljes hyjnore, se përndryshe 
do të përfundojë pikërisht ashtu siç përfunduan popujt e tjerë në be-
simet e tyre. Ose, në rastin më të mirë, do të arrijë në përfundimet ku 
arritën filozofët e ndryshëm, të cilët, duke iu mbështetur mendjes, në 
çështje metafizike bënë gabime të mëdha, madje, sipas imam Gazali-
ut, ranë në kufër të qartë, në tri çështje: e para “se lashtësia e botës 
nuk ka fillim, duke pohuar se të gjitha substancat janë të lashta (pa fi-
llim); e dyta: se dituria e Zotit i ngërthen vetëm çështjet e përgjith-
shme, e jo edhe ato të pjesshmet, dhe e treta: mohimi i ringjalljes së 

                                                 
39 1-Fatiha: 6-7. 
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trupave dhe tubimi i tyre. Të besuarit në këtë mënyrë rreth këtyre tri 
çështjeve, nuk i përket kurrsesi Islamit dhe ai që i beson ato, i ka për-
gënjeshtruar pejgamberët e Allahut xh.sh.. Në të vërtetë, ky është ku-
fër (mosbesim) i hapur, të cilin nuk e ka pohuar asnjë nga sektet 
islame”.40  

Në shoqërinë islame pati edhe sekte të cilat nuk e anashkaluan 
tërësisht tekstin, por atë e konsideruan si të dorës së dytë, duke e vle-
rësuar mendjen si bazë, e tekstin si ndihmës të saj. Këtë metodë, ndo-
nëse me qëllim të mirë, e praktikuan, mu’tezilët të cilët u larguan nga 
veçoria e “mesatares” islame dhe, për pasojë, devijuan në shumë çë-
shtje. Devijimi më i rëndë i tyre ishte, pa dyshim, shpikja e parimeve 
islame ose sajimi i kushteve të tjera, përveç atyre që i ka theksuar Pej-
gamberi s.a.v.s., dhe në bazë të të cilave pastaj disa gjëra i shikonin si 
të domosdoshme për Zotin!!  

Madje, ata interpretuan disa tekste në mënyrë arbitrare vetëm e 
vetëm që t’i shpjegonin sipas qëllimit që e mendonin se ishte i drejtë, 
duke u mbështetur tek mendja, edhe pse ato interpretime ishin haptazi 
kundër tekstit.41 Ndërkohë, siç e cekëm edhe më lart, pati edhe të ati-
llë, si p.sh xhebrijtë, të cilët u mbështetën dhe vepruan vetëm sipas te-
kstit, duke anashkaluar tërësisht mendjen dhe duke i shqyrtuar tekstet 
vetëm në mënyrë sipërfaqësore.42 

Madje pati edhe të tjerë, të cilët e tepruan në mbështetjen e tyre 
vetëm tek teksti, duke I mveshur Allahut xh.sh. cilësi të krijesave të 
Tij, duke personifikuar dhe paraqitur Zotin të ngjashëm me njerëzit. 
Këtë orientim e patën mushebbehët/përgjasuesit dhe muxhessemët/pe-
rsonifikuesit.43 

Është më se e qartë se të dy konceptet kishin devijuar nga rruga e 
“mesme” islame. Allahu xh.sh. e porositi besimtarin që të ndjekë rru-

40 Ebu Hamid el-Gazali, "افت الفالسفة"  (Shembja e filozofëve), e verifikoi: Dr. Sulejma Du-
nja, Kajro, pa v., bot. i 4, f. 302-308. 

41 Shih: Shiko: esh-Shehristani, "امللل والنحل"  (Besimet dhe sektet),  v. 1. f. 43 - 84.
42 Po aty, f. 85- 91. 
43 Shih: Shiko: Bibla, Dhjata e Vjetër, Zanafilla, 2: 2; dhe 6: 5 -7; Ekzodi: 12: 13. 
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gën e mesme dhe, nëse i përmbahet këtij programi, ai nuk do të humb-
asë as në këtë botë dhe as në botën e amshuar. Këtë program besimtari 
e përsërit përmes namazit, siç e theksuam edhe më lart. Allahu xh.sh. 
thotë: 

¨β r& uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿωuρ (#θãè Î7−F s? Ÿ≅ ç6¡9 $# s− §xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã

⎯ Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹uρ ⎯ ÏμÎ/ öΝà6¯= yès9 tβθà)−Gs? ∩⊇∈⊂∪
“Kjo është rruga Ime e drejtë; prandaj ndiqeni e mos shkoni 
rrugëve të tjera që t’ju shmangin nga rruga e Tij. Kjo është ajo 
që ju porosit Ai për t’u ruajtur nga të këqijat”.44 
Esenca e drejtpeshimit të kësaj mesatareje qëndron në mbështetjen 

tek këto dy burime, që janë teksti, përkatësisht shpallja hyjnore dhe 
mendja, si në besim, sjellje, ashtu edhe në moral në tërësi, me të cilin 
krijohet një sistem i tërësishëm vlerash që e dallon qytetërimin islam 
nga qytetërimet e tjera. 

E treta: Besim real  

Në filozofi “realizmi” është “ekzistimi i gjësendeve, dukurive, 
proceseve, lidhjeve të jashtme objektive e materiale jashtë vetëdijes 
subjektive të njeriut (diturisë, dëshirave, ëndrrave, imagjinatës, ndje-
njave etj.), të cilat janë të pavarura nga ai.45 Ndërkaq, ne, në këtë ko-
ntekst, me “realizëm” kuptojmë ndërveprimin e idesë së shprehur në 
besimin islam dhe objektit të mishëruar tek njeriu, ashtu si është në 
realitetin e jashtëm me tërë temperamentin, instinktet dhe energjinë fi-
zike e psikike, dhe jo me formën imagjinare “çfarë duhet të jetë” nje-
riu.  

Ndërveprimi ndërmjet besimit dhe njeriut bazohet në realitetin ek-
zistues të njeriut, duke e zbritur idenë abstrakte në realitetin jetësor, i 
cili reflektohet në harmoni të plotë dhe në mënyrë identike me per-

44 6-En’am: 153. 
45 Dr. Ekrem Murtezai, “Fjalor i filozofisë”, Prishtinë, 1995, f. 631. 
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sonalitetin e tij, e jo duke u mjaftuar me mbetjen e këtij realizmi në 
botën e përfytyrimeve dhe ideve. Ky reflektim është në të gjitha te-
matikat e mësimeve të besimit islam. 

Besimi islam e konstrukton këtë “realizëm” duke u nisur nga aksi-
oma e burimit të vetëm të besimit dhe njeriut, që është Allahu xh.sh., 
meqë i Lartmadhëruari është më i dijshëm se vetë njeriu për vetveten, 
ëndjet, ndikimet dhe nxitjet e tij. Këtë kuptim e përmban ajeti, në të 
cilin Allahut thotë: 

ô‰s)s9 uρ $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â¨ Èθó™uθè? ⎯ÏμÎ/ …çμÝ¡øtΡ ( ß⎯ øtwΥ uρ Ü>tø% r& Ïμø‹s9 Î) ô⎯ ÏΒ
È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 $# ∩⊇∉∪

“Ne e kemi krijuar njeriun dhe Ne e dimë ç’i pëshpërit atij vet-
vetja e tij. Ne jemi më pranë tij se damari i qafës së vet”.46  
Dhe thotë: 

ãΝn= ÷è tƒ sπuΖ Í← !% s{ È⎦ã⎫ôãF{$# $ tΒ uρ ‘Ïøƒ éB â‘ρß‰Á9 $# ∩⊇®∪
“Ai (Allahu) e di shikimin e përvjedhur të syrit dhe atë që fshe-
hin zemrat”.47  
Nga kjo dituri gjithëpërfshirëse absolute ndaj njeriut dhe konstru-

ktit të tij buroi besimi islam, duke sjellë në parimet e tij elemente të 
bollshme, që i përshtaten dhe përkujdesen për konstruktin fizik e psi-
kik të njeriut, ashtu siç është në realitetin e tij natyror. 

Realizmi i besimit islam është konstant dhe i pandryshuar, duke 
marrë në konsideratë faktin se ai erdhi për çështjet e natyrshmërisë së 
njeriut, natyrshmëri e cila është e lidhur ngushtë me kërkesat instinkti-
ve dhe emocionale të njeriut, të cilat përbëjnë një aspekt të pandry-
shuar në konstruktin e tij në të gjitha epokat historike të njeriut dhe të 
cilat nuk ndryshojnë me ndryshimin e kohëve dhe vendeve. Në ko-
nstruktin e njeriut, në aspektin instinktiv, emocional dhe të dëshirave 

46 50-Kaf: 16. 
47 Gafir: 19. 

BULETINI 2 

32 

të tij, nuk mund të gjejmë dallime ndërmjet njeriut të shekullit të gja-
shtë, atëherë kur erdhi Shpallja hyjnore, dhe njeriut të shekullit të një-
zetenjëtë, pavarësisht nga koha dhe vendi ku gjendet ai. Allahu xh.sh. 
thotë:  

... |N tôÜÏù «!$# ©ÉL©9 $# tsÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ

Ú⎥⎪ Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn= ôètƒ ∩⊂⊃∪
“...Natyrshmëri e Allahut në të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndry-
shim të asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Kjo është feja e 
drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë”.48 
Realizmi i besimit islam sqarohet përmes mësimeve të tij, sepse 

elementet e tij janë të lehta dhe çdo njeriu ia mundësojnë t’i shqyrtojë 
të vërtetat e tij drejtpërdrejt, pa pasur nevojë t’i drejtohet ndonjë spe-
cializanti në këtë fushë. Besimi në ekzistencën e Zotit, në Njëshmë-
rinë e Tij, në melekët, librat e shpallur, pejgamberët, Ditën e Fundit, 
Kaderin e Kadanë, është besim të cilin çdo njeri mund ta konceptojë 
pa ndonjë vështirësi. Për një besim të tillë njeriut nuk i nevojitet të po-
sedojë ndonjë shkallë të lartë arsimimi, i mjaftojnë përpjekja dhe si-
nqeriteti, dhe çdokush do ta kuptojë se besimi është brenda mundësive 
të kapacitetit konceptues të çdo njeriu. Pra, ndaj mësimeve islame dhe 
parimeve të tij, janë të barabartë si njeriu i pashkolluar a me arsim të 
ulët, ashtu edhe ai me arsim të lartë. Secila nga këto kategori mund të 
gjejë atë që kërkon, dhe të marrë nga ai sipas nivelit që posedon. I 
shkolluari me arsim të lartë thellohet në tekstet akaidologjike, sipas 
nivelit arsimor që posedon, gjithashtu edhe i pashkolluari do ta gjejë 
atë që kërkon, sipas natyrshmërisë racionale të pastër që ka, sepse 
ndryshimi i nivelit të arsimit nuk është argument për ndryshimin e na-
tyrshmërisë së njeriut. 

Kjo kurrsesi nuk do të thotë që realizmi i besimit islam arrin deri 
në atë kufi të thjeshtësisë, saqë të barazojë njeriun e arsimuar me injo-

48 Er-Rrum: 30. 
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rantin, apo saqë nga thjeshtësia e tepruar të mos e dallojë injorantin 
nga i arsimuari, duke u orvatur të gjendet aty ku gjenden njerëzit. Për-
kundrazi, pikërisht këtu qëndron madhështia e realizmit të veçorisë së 
tij në mrekullinë e tekstit akaidologjik, i artikuluar në Kur’anin famë-
lartë dhe Sunetin e vërtetë të Pejgamberit s.a.v.s., i cili i drejtohet nje-
riut në atë masë sa të përfitojë çdo njeri sipas nivelit dhe interesimit të 
tij. Kështu që “sa më shumë që të jetë i thelluar njeriu në studimin e 
krijesave të Zotit, aq më shumë do të jetë i thelluar në kuptimin e Ma-
dhështisë së Tij”.49  

Ky realizëm i besimit e shtyn njeriun ta shqyrtojë çështjen e besi-
mit duke filluar nga rrethi dhe ambienti ku jeton, dhe, më pastaj, duke 
e shkallëzuar atë drejt çështjeve abstrakte. Këtë gjë e kuptojmë nga 
shumë ajete, të cilat, ndërkohë ia bëjnë me dije njeriut se të gjitha kri-
jesat janë krijuar për hir të tij dhe se ato janë në shërbimin e tij. Pra, 
ajetet fillojnë nga aktualiteti dhe realiteti i njeriut, duke e çuar atë 
drejt besimit metafizik, që është besimi në elementet esenciale islame. 
Allahu xh.sh. thotë:  

* ¨β Î) ©!$# ß,Ï9$ sù Éb=pt ø: $# 2” uθ̈Ζ9 $# uρ ( ßlÌøƒ ä† ¢‘pt ø: $# z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌøƒ èΧ uρ ÏMÍh‹yϑø9 $# z⎯ ÏΒ 

Çc‘y⇔ ø9 $# 4 ãΝä3 Ï9≡sŒ ª!$# ( 4’ ¯Τr'sù tβθä3sù ÷σè? ∩®∈∪ ß, Ï9$ sù Çy$ t6ô¹M} $# Ÿ≅ yè y_uρ Ÿ≅ øŠ ©9 $# $YΖ s3y™ 

}§ôϑ¤±9 $# uρ tyϑs)ø9 $# uρ $ ZΡ$ t7 ó¡ãm 4 y7Ï9≡sŒ ãƒÏ‰ø)s? Í“ƒÍ• yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9 $# ∩®∉∪ 
“Me të vërtetë, Allahu është Ai që farën dhe bërthamën e bën të 
mugullojë. Ai e nxjerr të gjallën prej së vdekurës dhe të vdeku-
rën prej së gjallës. Ky është Allahu. Atëherë, përse I largoheni 
Atij? Ai bën të feksë drita e agimit. Ai e ka bërë natën për pu-
shim, ndërsa Diellin dhe Hënën për të njehsuar kohën. Ky është 
përcaktimi i të Plotfuqishmit dhe të Gjithëdijshmit”.50 

                                                 
49 Fahrudin er-Rrazi, "التفسري الكبري"  (Komentimi i madh), v. 4, f. 180, po ashtu po aty: v. 13, f. 

80-99; dhe ez-Zemahsheri, "الكشاف"  (Zbulesa), Teheran, pa vit, v. 2, f. 37. 
50 6-En’am: 95-96. 
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Ajeti fillon nga aktualiteti i jashtëm i rrethit njerëzor, në mënyrë 
që ai të përsiasë për këtë rreth dhe për gjërat që gjenden në të, si dhe 
për mënyrën e funksionimit të tyre, e më pastaj të arrijë në përfundi-
min se pas këtij funksionimi qëndron gjithmonë fuqia e Allahut dhe 
përcaktimi i Tij. Prandaj ajeti është formuluar në formë të pyetjes: si 
mund të rrijë ende larg Allahut njeriu dhe, pas të gjitha këtyre argu-
menteve, të mos I besojë dhe të mos I nënshtrohet Atij!? Ky ajet, si 
dhe ajetet e tjera të këtij lloji, fillojnë nga rrethi i njeriut duke kërkuar 
prej tij vetëm të hedhë një vështrim të thukët, e pastaj shpejt të arrijë 
në përfundimin se me të vërtetë këtë gjithësi e udhëheq, e dominon 
dhe e rregullon Allahu i Lartmadhëruar. E pra, për këtë mënyrë vësh-
trimi nuk duhet ndonjë nivel i caktuar arsimimi, po kjo është në mu-
ndësinë e të gjithëve. Secili mund të kuptojë dhe të vështrojë sipas 
nivelit të thellimit të tij në arsim, shkencë a specializime në sfera tjera 
të ndryshme. Këtë realizëm, të këtij lloji, na e bën edhe më të qartë 
ajeti vijues, po dhe shumë ajete të tjera,51 ku Allahu xh.sh. thotë: 

óΟn= sù r& (#ÿρ ãÝàΖ tƒ ’ n<Î) Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ôΜßγs% öθsù y# ø‹x. $ yγ≈ oΨø‹t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒy— uρ $ tΒ uρ $ oλ m; ⎯ ÏΒ 8lρ ãèù 

∩∉∪ uÚö‘ F{$# uρ $yγ≈ tΡ÷Šy‰tΒ $uΖ øŠ s)ø9 r& uρ $ pκ Ïù z©Å›≡uρ u‘ $ uΖ ÷F u; /Ρr& uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. £l÷ρ y— 8kŠ Îγt/ 

∩∠∪ Zο u ÅÇö7s? 3“tø.ÏŒuρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ö6tã 5=Š ÏΨ•Β ∩∇∪   
“A nuk e shohin ata qiellin që qëndron sipër tyre, si e kemi ndë-
rtuar dhe zbukuruar, pa pasur kurrfarë plasaritjeje në të? Ndë-
rsa Tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndarë kodra 
përforcuese dhe kemi bërë që, nga ajo, të mbijnë gjithfarëlloj 
bimësh të bukura. Dëshmi të dukshme dhe përkujtesë për çdo 
rob që kthehet tek Zoti i vet”.52  

                                                 
51 Shih: 6-En’am: 95-103; 30-Rum: 17-27; 35-Fatir: 41; 16-Nehl: 49-64; 22-Haxh: 65-66; 21-

Enbija: 30-33. 
52 Kaf: 6-8. 
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Këtë realizëm e gjejmë edhe në çështjet e adhurimit, sidomos gjatë 
namazit. Kur I drejtohemi të Lartmadhëruarit, I drejtohemi sikur ta 
shohim e ta kemi pranë, duke I thënë në çdo rekat:  

x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡nΣ ∩∈∪
“Vetëm Ty Të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkoj-
më”.53  
Ndërkohë ky realizëm në adhurim është grada më e lartë e adhuri-

mit, të cilën Pejgamberi s.a.v.s. e quajti ihsan, në përgjigjen e Xhibri-
lit a.s. kur e pyeti:  

ُقال فأخربين عن اإلحسان قال أن تـعبد اهلل كأنك تـراه فإن مل تكن تـراه ..." َُ ََ َ َ َْ ُْ َْْ َّْ َِْ َ َ ََ ََّ ََ َ َ ُْ َ َ َِ َ ْ ِ َ ِْ ِ ْ
َفإنه يـراك ََ َُّ َِ..."  

“Më lajmëro për ihsanin (mirësinë më të lartë)? Iu përgjigj: Mi-
rësia/ihsani është ta adhurosh Allahun sikur ta shohësh Atë, ndo-
nëse ti nuk E sheh, por, në të vërtetë, Ai ty të sheh...”54  
Pra, adhurimi i vërtetë është ai që arrin gradën e realitetit sikur 

Allahu të shihet me sy. 
Gjithashtu, realizmi i besimit islam manifestohet përmes soditjes 

së rregullave historike, duke u thelluar në historinë e popujve të më-
hershëm, me anë të udhëtimeve nëpër vende të ndryshme, dhe sido-
mos nëpër ato vende në të cilat gjenden gjurmët e monumentet dhe 
gërmadhat e mbetura nga qytetërimi i tyre, siç janë piramidat në Egji-
pt, po dhe gërmadha e tjera të ngjashme nëpër vende të ndryshme, për 
të parë se çfarë ndodhi me popujt e atyre vendeve. Madje besimi is-
lam porosit që të ndërmerren udhëtime të tilla, me qëllim që njeriu të 
mos ushqehet me iluzione, por të jetë aktual dhe real në jetën e tij, për 
të parë se çfarë fundi patën ata njerëz të cilët kishin një qytetërim të 
madh. Pra, udhëtimet duhet t’i shërbejnë besimtarit për t’ia shtuar be-
simin dhe për ta bërë sa më real, dhe ai nuk duhet vetëm t’i shikojë 

53 Fatiha: 5-6. 
54 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Iman, babu: Bejanul iman vel islam, nr. had. 9. 
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ato gërmadha dhe të mahnitet nga zotësia e atyre që i ndërtuan, duke 
mos vrarë mendjen se çfarë qëndron pas zhdukjes së tyre të plotë, për-
veç gërmadhave të mbetura. Ai duhet të hulumtojë se pse ishte i tillë 
përfundimi i tyre? Si ishin vallë në të shkuarën dhe ku janë sot? Pra-
ndaj Allahu xh.sh. na thotë:  

ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ öΝä3Î= ö6s% ×⎦s⎞ß™ (#ρç Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt6É)≈ tã

t⎦⎫Î/ Éj‹s3ßϑø9 $# ∩⊇⊂∠∪
“Përpara jush kanë kaluar popuj ndaj të cilëve janë zbatuar li-
gjet, prandaj udhëtoni nëpër Tokë dhe shikoni si ishte përfundi-
mi i atyre që përgënjeshtruan”.55  
Në këtë ajet, përpos asaj që u përmend më lart, kemi edhe porosi-

në, gjegjësisht urdhrin, për studimin e ligjeve që dominojnë mbi sho-
qëritë e ndryshme, ligje të cilat Kur’ani famëlartë i quan “es-sunen - 
rregulla, ligje”. Të njëjtin term e përdor edhe për ligjet që dominojnë 
mbi gjithësinë, gjë që jep të kuptojmë se edhe në shoqëri dominojnë 
ligje të caktuara. Prandaj, përmes gjurmëve të tyre, duhet të zbulojmë 
ligjet e shoqërisë, për të formuar një shkencë të posaçme, për studimin 
e atyre traditave dhe zakoneve të tyre, që i çuan deri në atë shfarosje 
të tërësishme. Këto ligje janë zbatuar mbi popujt në të shkuarën dhe, 
nëse i studiojmë ato, do t’u shmangemi gabimeve të tyre dhe do ta ori-
entojmë shoqërinë në kahun e duhur, në përputhshmëri me këto ligje, 
në mënyrë që të sundojë e drejta dhe e vërteta. Pra, me anë të udhëti-
meve, realizmi i besimtarit vetëm sa vjen e shtohet duke zbuluar ligje 
të reja që zbatohen mbi shoqërinë njerëzore. 

Besimi islam, ndonëse e posedon këtë realizëm të qartë, me të ci-
lin e orienton njeriun dhe e bën aktual, megjithatë nuk e lë këtë reali-
zëm pa kritere dhe përkufizime, të cilat do ta drejtojnë edhe më shumë 
drejt synimit të duhur. Këtë e bëri duke e orientuar njeriun në çështjet 
nga të cilat do të ketë dobi në jetën praktike dhe duke e inkurajuar që 

55 3-Ali Imran: 137. 



Prof. ass. Dr. Zija ABDULLAHU, Veçoritë e besimit islam 

 37

të largohet nga çështjet për të cilat nuk posedon aftësi njohjeje. Në 
këtë mënyrë, besimi islam ishte shumë real, sepse kapacitetin e mend-
jes së njeriut e vendosi në nivelin e saj real, duke i paraqitur dobësitë 
që ka ajo. Allahu xh.sh. thotë:  

... t, Î= äz uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $Z‹Ïè |Ê ∩⊄∇∪  
“...e njeriu u krijua i dobët...”.56 

Prandaj Allahu xh.sh. i vendosi mendjes kufij të caktuar logjik, që 
të mos i tejkalojë aftësitë e saj. Në lidhje me këtë sociologu i famshëm 
islam Ibn Halduni shprehet: “Mos shpreso që t’i peshosh me mendje 
çështjet e Qenies së Zotit, të botës së përtejme, realitetin pejgamberik, 
të vërtetat e vetive hyjnore dhe çdo gjë tjetër metafizike. Kjo i ngjan 
një njeriu i cili mundohet t’i peshojë kodrat me peshoren e arit. Kjo 
nuk do të thotë që peshorja nuk është në rregull, por mendja ka një 
kufi që nuk mund ta tejkalojë. Pra, si do të mund ta ngërthejë ajo Qe-
nien e Allahut dhe vetitë e Tij, kur dihet se njeriu është një atom nga 
atomet e kësaj ekzistence të Tij?!”57  

Gjithashtu, Allahu i tregoi njeriut kufijtë e njohurisë së tij duke 
thënë:  

štΡθè= t↔ ó¡o„uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçFÏ?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9 $# ωÎ) 

WξŠ Î= s% ∩∇∈∪    
“Të pyesin për shpirtin. Thuaj: “Shpirti është çështje që I për-
ket vetëm Zotit tim, ndërsa juve nuk ju është dhënë veçse pak 
dijeni”.58  
Apo si mund ta njohë Qenien e Tij, ndërkohë që ai nuk mund t’i 

njohë gjurmët e Tij. Allahu xh.sh. thotë:  
 

                                                 
56 4-Nisa: 28. 
57 Abdurrahman ibën Haldun, "املقدمة"  (Parathënia), f. 509. 
58 Isra: 85. 
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... }§øŠ s9 ⎯ÏμÎ= ÷WÏϑ x. Ö™ ï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# çÅÁ t7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ 
“Asgjë nuk I shëmbëllen Atij. Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të 
gjitha”.59 
Pra, çdo orvatje për të kuptuar Qenien e të Lartëmadhëruarit, është 

vetëm mund i kotë dhe kohë e humbur. Ajeti i lartpërmendur njeriun e 
largon nga një orvatje e tillë, të cilën ai nuk mund ta kryejë, sepse, së 
pari: kapaciteti i mendjes së tij është i kufizuar dhe, së dyti: nuk do të 
mund të arrijë ndonjë rezultat që është i dobishëm për jetën e tij. Edhe 
Pejgamberi s.a.v.s. ua dha këtë porosi besimtarëve, kur tha:  

 "تفكروا يف خلق هللا وال تفكروا يف هللا عز وجل فتهلكوا" 
“Mendoni për krijesat e Zotit e mos mendoni për Qenien e Tij e 
të shkatërroheni”.60 
Besimi islam e nxit besimtarin që ta pranojë këtë aftësi të kufizu-

ar, duke e orientuar atë në lutje dhe nënshtrim ndaj Allahut xh.sh., që 
të mos e ngarkojë me atë që ai nuk mund ta bartë. Allahu xh.sh. thotë:  

... $ oΨ−/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑóss? !$ uΖ øŠ n= tã # \ô¹Î) $ yϑx. … çμtF ù= yϑym ’ n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ ÏΒ $uΖ Î= ö6s% 4 $uΖ −/ u‘ 

Ÿωuρ $ oΨù= Ïdϑysè? $ tΒ Ÿω sπs%$ sÛ $ oΨs9 ⎯ ÏμÎ/ ( ß# ôã$# uρ $ ¨Ψtã öÏøî$# uρ $ oΨs9 !$ uΖ ôϑymö‘ $# uρ 4 |MΡr& 

$ uΖ9s9 öθtΒ $ tΡöÝÁΡ$$ sù ’ n? tã ÏΘöθs)ø9 $# š⎥⎪ ÍÏ≈ x6ø9 $# ∩⊄∇∉∪    
 

“...Zoti ynë, mos na ngarko barrë të rëndë, ashtu si i ngarkove 
ata para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me diçka që nuk mund 
ta bartim! Na i shlyej gjynahet tona, na i fal ato dhe na mëshi-
ro! Ti je Zoti ynë! Prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk be-
sojnë!”.61 

                                                 
59 Shura: 11. 
60 es-Sujuti, "اجلامع الصغري"  (Përmbledhja e vogël), nr. i had. 3346. 
61 2-Bekare: 286. 
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Ky realizëm, në këtë mënyrë ia ndriçon mendjen njeriut dhe e bën 
atë të ndikohet më tepër nga ky besim. Pra, në këtë mënyrë ky reali-
zëm është më afër arsyes, më i qetë për zemrën dhe nën mundësinë e 
të gjithëve. Ky realizëm, me këto veçori, Botën Islame e bëri të lulë-
zonte me ide të ndryshme në shekujt e parë, duke u mbështetur në 
Kur’anin famëlartë, i cili e bëri gjithësinë mbështetje për bindjen raci-
onale. 

Pa dyshim që mbështetja e tepërt tek mendja, për çështjet që nuk i 
përkasin asaj, sjell dëme të mëdha, kështu që, kur disa e tepruan duke 
u mbështetur tek mendja në çështjet metafizike, ata dolën nga kallëpi i 
realizmit dhe morën dimensione filozofike abstrakte. Kështu e shohim 
qartazi se “nëse i klasifikojmë mendimet e mutekel-liminëve (teologë-
ve islamë), pavarësisht nga ndryshimi i shkollave të tyre, të cilat ishin 
formuar duke u frymëzuar nga idetë greke, ato shpalosin një të vërtetë 
të spikatur se: filozofia greke i hapi horizontet e vështrimit racional te 
mendimtarët myslimanë, mirëpo atyre ua mbuloi sytë ndaj kuptimit të 
Kur’anit, kështu që atyre iu deshën më tepër se dy shekuj para se t’u 
sqarohej me një qartësi jo të mjaftueshme, se shpirti kuranor është në 
kontradiktë me esencën e mësimeve të filozofisë së lashtë greke. Nga 
ky koncept i tyre rezultoi një lloj revolucioni ideor, gjurmët e plota të 
të cilit nuk u kuptuan deri në ditët tona”.62  

Realizmi që kërkohet, është ai, esenca e të cilit buron nga Kur’ani 
famëlartë, jo vetëm pse kjo është një kërkesë bashkëkohore, po sepse 
është një metodë shumë efikase dhe është afër natyrshmërisë së nje-
riut, siç na orienton ajeti vijues, ku Allahu xh.sh. thotë:  

62 Muhamed Ikbal, "جتديد الفكر الديين يف اإلسالم " (Ripërtërirja e mendimit fetar në Islam), e
përktheu në arab. Abbas Mahmud Akkad, Kajro, 1968, bot. 2, f. 8-9. 
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óΟÎγƒÎ ã∴y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$ sù Fψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡr& 4©®Lym t⎦̈⎫t7oK tƒ öΝßγs9 çμ̄Ρr& ‘, pt ø: $# 3 öΝs9 uρr&

É# õ3tƒ y7În/ tÎ/ …çμ̄Ρr& 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪
“Ne do t’u tregojmë atyre shenjat Tona në horizonte (të largëta 
tokësore dhe qiellore), si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësi-
sht e qartë se Ai është i Vërteti. Vallë, a nuk të mjafton ty që 
Zoti yt është Dëshmues i çdo gjëje?!”.63 
Duke ndjekur realizmin si veçori të besimit islam, besimtari ruan 

baraspeshën në të gjitha aspektet e jetës. Është më aktual dhe më i su-
ksesshëm në jetën e tij, sepse është larg së kaluarës stagnuese dhe së 
ardhmes imagjinare, por e jeton jetën aktuale dhe reale të vendit dhe 
kohës së tij. 

Përfundim 

Me këto veçori, besimi islam e bën besimtarin të vetëdijshëm për 
rolin, aftësinë dhe mënyrën e të jetuarit në këtë botë, dhe e përgatit 
për Botën e ardhshme në mënyrën më të duhur. Ndikimi i këtyre ve-
çorive është dëshmuar në të kaluarën si prova më efikase për nxjerrjen 
e Ymetit nga krizat që e kaplonin. Një gjë e tillë po dëshmohet dhe 
sot, sa herë që ky Ymet u kthehet këtyre veçorive, dhe do të dëshmoh-
et edhe në të ardhmen. Ky efikasitet do të vazhdojë pa dyshim deri në 
Ditën e Kiametit, me kusht që ato veçori të merren nga burimi i tyre i 
pastër dhe me sinqeritet të plotë. Kjo dëshmohet çdo ditë e më shumë 
nga individë a grupe që e pranojnë Islamin, të cilët e gjejnë veten e ty-
re në këto burime, me tërë natyrshmërinë që u përket, pa bërë dallim 
ndërmjet jetës shpirtërore dhe asaj materiale. Sepse në këtë besim, jeta 
materiale, përkatësisht jeta e përmbushjes së nevojave materiale, nëse 
është brenda kornizave të së lejuarës, konsiderohet mirësi dhe vepru-
esi i saj shpërblehet.  

63 Fussilet: 53. 
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Meqenëse Islami posedon këto veçori dhe këtë lidhshmëri të ngu-
shtë me natyrën e njeriut, mund të thuhet lirisht se këtu qëndron 
përgjigjja dhe fshehtësia e mospranimit nga ana e myslimanëve të no-
cioneve dhe parimeve të ideologjive të tjera në sistemin e jetës së tyre. 
Për të mos thënë se kjo nuk ka ndodhur fare në historinë e myslimanë-
ve, themi se kishte periudha të shkurtra kohore kur disa prej tyre ishin 
ndikuar nga të tjerët, por kjo kishte ndodhur në nivel individësh, të 
cilët në shumicën e rasteve ishin formuar në kultura të tjera, ose të 
shtyrë nga interesa vetjake të tjera të ndryshme. Ky mospranim nuk 
buron nga fanatizmi a ngurtësia e myslimanëve, po për arsye se besi-
mi islam nuk ka lënë hapësirë për të zënë vend ndonjë ideologji tjetër, 
e cila do të qe më e mirë për myslimanët sesa besimi i tyre. Sa më i 
kthjellët që ka qenë besimi tek ata, aq më larg imagjinatave dhe teori-
ve të tjera kanë qëndruar. Ky përpjesëtim ka vazhduar pandërprerë në 
këtë mënyrë në shoqërinë islame. Kjo nuk ka ndodhur për arsye të 
mosnjohjes së teorive të tjera nga ana e tyre, po përkundrazi, sepse ata 
i studionin të gjitha rrymat e ofruara përgjatë historisë të vendeve dhe 
hapësirave të ndryshme, dhe, megjithatë, vazhdonin t’i përmbaheshin 
fesë së tyre në të gjitha aspektet e jetës.  

Besimi islam, me elementet dhe veçoritë e tij, tek njeriu formon 
sjellje të veçanta, të cilat janë të një niveli të lartë moral dhe të cilat e 
ngrenë atë në shkallë të lartë morale, etike, dhe të cilat kërkohen shu-
më në çdo vend dhe kohë. 
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Sabri Bajgora 

TEFSIR˙T E SHIAVE 
ITHNA-ASHERIJE (XHAÊFERIJE) 

Përveç dijetarëve të Ehli Sunetit, me komentimin e Librit të 
Allahut u morën edhe shumë prej fraksioneve të ashtuquajtura islame, 
sidomos, shiat ithnaasherije-xha’ferije. Shumica prej këtyre “dijetarë-
ve” të shiave, në librat e tyre shprehën mllefin duke derdhur helm e 
vrer ndaj Ehli Sunetit, dhe duke vënë në shënjestër, njerëzit më të 
mëdhenj të këtij Ymeti pas Pejgamberit a.s. - Ebu Bekrin, Omerin dhe 
Othmanin r.a., dhe nënat e besimtarëve Aishen dhe Hafsen r.a.. 

Ajetet e Kur’anit, që sipas bindjeve të tyre të sëmura, përmbajnë 
edhe kuptimet e fshehta, dhe flasin për shenjtërinë dhe pagabueshmë-
rinë e imamëve të tyre, ata i komentuan kryesisht në këtë frymë urrej-
tjeje e armiqësie të hapët ndaj muslimanëve. Ata shprehën pa kurrfarë 
hezitimi mllefin ndaj sahabëve të ndershëm, duke u përpjekur të luha-
tnin bindjet e Ymetit, por fatmirësisht, që muslimanët ishin syçelë 
ndaj këtyre sulmeve dhe etiketimeve dhe me kohë i demaskuan këto 
shpifje e përfytyrime të shtrembëruara të tyre.  

Edhe ne në këtë punim, do të përpiqemi të sjellim disa nga këto 
mendime të tyre të sëmura, të cilat janë shprehur në tefsiret e tyre në-
për kohë e shekuj.  

Shiat ekstremë “El-Imamije ithnaasherije”, janë prej grupeve më 
ekstreme të shiave, të cilët mbijetuan deri në ditët e sotme, dhe sot 
përbëjnë një shumicë absolute në Iran, pastaj gjysmën e banorëve të 
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Irakut dhe të Bahrejnit, një pjesë të konsiderueshme në Liban dhe në 
disa shtete të tjera si në Indi dhe në disa nga shtetet muslimane të ish-
Bashkimit Sovjetik. Në Iran e quajnë veten si “Xha’ferinj”. Kanë me-
ndime të kundërta me Ehli Synetin në shumë çështje fetare, lejojnë 
disa gjëra që në Islam janë të ndaluara si “martesën e përkohshme-
nikahul mut’ah”, pastaj glorifikojnë së tepërmi Aliun r.a. dhe familjen 
e tij si dhe imamët e tyre për të cilët konsiderojnë se janë të pagabue-
shëm!!! 

Nëpër librat e tyre të vjetra mund të shohim fyerje të mëdha ndaj 
sahabëve të mëdhenj Ebu Bekrit r.a., Omerit r.a., si dhe ndaj dy vaj-
zave të tyre Aishes dhe Hafses r.a. 

Ata shërbehen me hadithe të papranueshme për dijetarët e Ehli Sy-
netit, dhe kanë koleksione të veçanta të Hadithit, pastaj tefsire të tyre 
si dhe libra të fikhut, nëpërmjet të cilave mund të vërejmë disa deviji-
me të hapëta karshi Islamit burimor. Këta e quajnë veten si “grupi i 
shpëtuar”, ndërkohë që “Ehli Suneti” për ta janë të devijuarit dhe të 
humburit. 

Quhen “El-Imamije ithnaasherije” për arsye se pranojnë 12 imamë 
sipas tyre të pagabueshëm, që rrjedhin nga loza e Aliut r.a., duke e 
përfshirë këtu edhe vetë Aliun r.a. 

Dymbëdhjetë imamët “e pagabueshëm dhe të mbrojtur” sipas 
ithnasherinjve janë: 
1. Ali bin Ebu Talib - (El-Murteda) - (u lind 10 vite para shpalljes,

kurse vdiq (u vra) në vitin 40 h.) 
2. Hasen bin Ali - (Ez-Zekijj) - (3-50 h.)
3. Husejn bin Ali - (Sejjidu Shuheda) - (4-61 h.)
4. Ali bin Husejn - (Zejnul Abidin) - (38-95 h.)
5. Muhammed bin Ali - (El-Bakir) - (57-114 h.)
6. Xha’fer bin Muhammed - (Es-Sadik) - (83-147 h)1

1 Deri te ky imam i shiave, të gjithë shiat janë unik, ndërsa pas tij “Ithnaasherinjtë” për imam 
e konsiderojnë djalin e tij të madh Musa bin Xha’fer - El-Kadhimin, kurse fraksioni tjetër 
shiit i “Ismailinjve” për imam e konsiderojnë djalin tjetër të Xha’ferit, Ismailin.
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7. Musa bin Xha’fer - (El-Kadhim) - (128-183 h.)
8. Ali bin Musa - (Err-Rrida) - (148-202/203 h.)
9. Muhammed bin Ali - (El-Xhevad) - (195-220 h.)
10. Ali bin Muhammed - (El-Hadi) - (212 ose 214 - 254 h.)
11. Hasen bin Ali - (El-Askeri) - (232-260 h.)
12. Muhammed bin Hasen - (El-Mehdi Muntedhir) - (u lind në vitin

256 h.).2

Parimet kryesore të ithnaasherinjve (xhaÊferije) 

Shiat ekstrem “El-Imamije ithnaasherije” fraksionin e tyre e se-
ndërtuan mbi këto katër fundamente bazë: 

1. El-Ismetu - Me anë të këtij parimi, ata mbrojnë idenë se imamët
e tyre janë të pagabueshëm dhe njëherësh janë të mbrojtur nga mëka-
tet dhe gabimet, qofshin ato të vogla apo të mëdha. 

2. El Mehdijjetu - Ky është një parim iluzor i ithnaasherinjve në-
përmjet të cilit besojnë në Imam Mehdiun e pritur, i cili do të shfaqet 
në fund të jetës në këtë botë, për ta mbushur me siguri dhe drejtësi 
pasi të jetë mbushur me pasiguri e mizori. Ndër të parët që e tha këtë 
mendim ishte Kejsani, një ish-shërbëtor i Aliut r.a., dhe me Mehdiun 
e pritur kishte aluduar në Muhammed bin Hanifen3.  

Ideja për “Mehdi muntedhirin” me kalimin e kohës, u bë parim 
bazë i të gjitha grupeve dhe fraksioneve të shiave. 

3. Er-Rrexh’atu - “Kthimi” - Ata besojnë bindshëm në kthimin e
“Mehdiut të pritur” si imami i dymbëdhjetë i tyre i cili do të shfaqet 
në “ahir zeman” dhe besojnë se pas shfaqjes së tij do të kthehet në 

2 Sipas ithnaasherinjve ky është imami i tyre i fundit dhe më i madhi, i cili rishtazi do të shfa-
qet në fund të jetës në këtë tokë. Sipas ithnaasherinjve, ky imam së pari u zhduk për ca kohë 
në vitin 260 h., pas së cilës prapë u shfaq, për t’u zhdukur përfundimisht në vitin 329 h. në 
qytetin Samarra’ë të Irakut. Ky sipas shiave ithnaasherije është i gjallë, ende jeton dhe do të 
kthehet në tokë pak para Kiametit!!! (Shih, Dr. Xhum’ah Ali Abdulkadir Zadu-r-Ragibin fi 
menahixh el mufessirin fq. 103, Kajro, 1986).

3 Muhammed Ibn Hanife, është djali i Aliut r.a. por jo prej Fatimes r.a. (Shih: Dr. Mustafa 
Shek’ah, Islam bila medhahib fq. 191, Kajro 1996.)
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botë edhe Muhamedi a.s. e së bashku me të edhe Aliu, Hasani, Husej-
ni dhe të gjithë imamët e tjerë të zgjedhur, për ta mbushur tokën me 
siguri e drejtësi, pasi të jetë mbushur me pasiguri, frikë dhe padrejtësi, 
ashtu siç besojnë se do të kthehen edhe “armiqtë” e tyre: Ebu Bekri, 
Omeri, Othmani dhe të tjerët, për ta marrë ndëshkimin e merituar, 
ngase këta të fundit pa të drejtë e rrëmbyen fronin e rezervuar vetëm 
për pasardhësit e “Ehli Bejtit”. Pasi që të jetë kryer hakmarrja ndaj ty-
re, ata përsëri do të vdesin dhe më pas do të ringjallen sikur edhe të 
gjitha krijesat e tjera për të dhënë llogari në Ditën e Gjykimit!!! 

4. Et-Tukjetu - Ky parim është një prej parimeve bazë të besimit të
ithnaasherinjve. Sipas konceptit akaidologjik të shiave, “et-tukjetu” 
nuk përbën një “leje-lirim apo lehtësim” por është pjesë përbërëse e 
besimit të tyre si f.v. namazi, madje shumë prej tyre e llogarisin më 
parësor se namazin! Njëri prej “dijetarëve” të tyre thotë: “Bindja jonë 
rreth “tukjes” konsiston në faktin se ajo është vaxhib, sikurse nama-
zi”4 

Ky parim, shiave u ka shërbyer për maskimin e bindjeve të tyre, 
meqë ata jetojnë në mesin e sunive. “Tukja” sipas tyre nënkupton që 
në rast rreziku mund ta shfaqin një mendim tjetër me gojë, të kundër-
tën e asaj që e mbajnë të fshehtë në zemër, madje edhe nëse është në 
kundërshtim me parimet e Sheriatit a të besimit. Në këtë rast shiat 
ithaansherije si shembull marrin rastin e Ammar bin Jasirit, i cili qe 
torturuar mizorisht nga idhujtarët derisa ishte detyruar që nën presion 
ta mohonte Allahun xh.sh., por në zemër kishte ruajtur besimin e 
thellë!!!  

Zaten, me anë të këtij parimi, imamët e shiave ithnaasherije kanë 
bërë keqpërdorimet më të mëdha duke dhënë një herë një mendim e 
pastaj duke e reviduar atë me një tjetër, sipas tekeve dhe nevojës ashtu 
siç i ka konvenuar për të mbajtur pasuesit e tyre nën kontroll. Nëse 
rastësisht dikush ka bërë vërejtje për këtë ndryshim mendimesh, ima-
mi ithnaasherinj ëshë përgjigjur se këtë ia lejon (parimi: et-tukjetu). 

4 Memduh el Harbi Mevsuatu firek esh-shia’h fq. 23. 
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Në veprën e tij, “Biharul Envar”, mendjeprishuri El Mexhlisiu 
thotë: “Ai që beson në Allahun dhe në Ditën e Gjykimit, kur të gje-
ndet në tokën e prishur (të sunive), të mos flasë përveçse me tukje”.5 

Ky njeri i prishur, i udhëzon ithtarët e tij edhe me këtë porosi: “Ai 
që falet pas munafikëve (d.t.th. pas imamëve të Ehli Synetit) me 
“tukje”, namazi i tij ka vlerën sikur të ishte falur pas 12 imamëve.”!! 

Shpifjet e ithnaasherinjve 

1. Ithnaasherinjtë besojnë se Kur’ani të cilin Allahu xh.sh. nëpërmjet 
Xhibrilit ia ka zbritur Muhammedit a.s. i kishte 17 mijë ajete dhe 
kanë bindje se atë Kur’an e ka tubuar dhe shkruar personalisht 
Aliu r.a. dhe se ai sipas tyre “gjendet në duar të sigurta” të 
pasardhësve të Ehli Bejtit!!! 

 Ithnaasherinjtë ndër të tjera thonë se “Kur’ani që sot gjendet në 
duart e muslimanëve është i ndryshuar, i shkurtuar dhe i falsifiku-
ar.” Ata pohojnë se kaptina “El Bejjinetu” i ka pasur të shkruar 
emrat e 70 burrave-prijësve kurejshitë me emrat e paraardhësve 
dhe pasardhësve të tyre. 

2. Thonë se kaptina “El Ahzab” ka qenë e gjatë sa kaptina “El 
En’am” dhe se prej saj janë fshirë ajetet që kanë të bëjnë rreth 
vlerës dhe fadiletit të “Ehli Bejtit”. 

3. Shpifin e thonë se dy kaptina, ajo: “El Vilaje” dhe “En-Nurejn” 
janë zhdukur qëllimisht nga Kur’ani, ngase sipas tyre ajo ka qenë 
një argument i pakontestueshëm për nënshtrim ndaj Aliut, e shu-
më e shumë gjepura e shpifje të tjera të cilat mendja e shëndoshë 
nuk i pranon dot!!! 

4. I fusin në kufër dy hulefai rrashidinët e parë që “padrejtësisht” ia 
rrëmbyen halifatin Aliut r.a. 

                                                 
5 El-Mexhlisijj Biharul Envar vëll. 75, fq. 415. 
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5. Lejojnë martesën e përkohshme “Nikahu-l-Mut’ah” në kundërsh-
tim me Sheriatin islam, e cila martesë nuk është diç tjetër përveçse 
prostitucion i hapët. 

6. Shiat ithnaasherije flasin fjalët më të turpshme për nënat e besimta-
rëve, sidomos për Aishen dhe Hafsen r.a., meqenëse këto ishin bi-
jat e dy halifëve të parë për të cilët mendojnë se ishin rrëmbyes të 
halifatit!!! 

7. Ithnaasherinjtë i madhërojnë imamët e tyre deri në atë shkallë saqë 
dijen e tyre e barazojnë me dijen e pejgamberëve!!! etj. 

Tefsiret e shiave ithnaasherije 

Ky fraksion ka lënë pas vetes shumë libra të tefsirit, në të cilat ha-
ptazi shfaqen bindjet e tyre rreth Aliut, nënshtrimit ndaj tij dhe ndaj 
imamëve, për shenjtërinë e imamëve, pagabueshmërinë e tyre etj.  

Prej tefsirëve të këtij fraksioni si më kryesorët do t’i veçonim: 
1. Tefsiri i Hasen el Askeriut6 (vdiq në vitin 245 h.), 
2. Tefsiri i Ali bin Ibrahim el Kumit (vdiq 307 h.) 
3. Tefsiri i Muhammed bin Mes’ud bin Muhamed bin Ajashit, (vdiq 

320 h.) 
4. “Et-Tibjan” nga Shejh Muhammed bin Hasen bin Ali et-Tusi 

(vdiq 460 h.), 
5. “Mexhmeul bejan li Ulumil Kur’an” nga Fadl bin Hasen et-Ta-

bersi (vdiq 538 h.) 
6. “Es-Safi” nga Muhammed bin Murteda i njohur si Mulla Muhsin el 

Kashi 
7. “El-Asfa” nga i njëjti autor, version i shkurtër i tefsirit të mëpar-

shëm, 
8. “El Burhan…” nga Hashim bin Sulejman bin Ismail el Husejni el 

Bahrani (vdiq 1107 h.), 

                                                 
6 Sipas tefsirologëve më eminentë islamë të Ehli Sunetit, ky tefsir i është mveshur Hasen el 

Askeriut, prandaj ai nuk konsiderohet si autor i tij. 
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9. “Mir’atul envar ve mishkatul esrar” nga El Mevla Abdul-latif el
Kazirani, 

10. “Tefsirul Kur’an” nga El Mevla es-Sejjid Abdullah bin Muham-
med Rida el Alevi (vdiq 1242 h.),

11. “Bejanu-s-Seadeh fi mekamatil Ibadeh” nga Sulltan bin Muham-
med bin Hajder el Horasani,

12. “Alau Rrahmani fi tefsiril Kur’ani” nga Muhammed Xhevad bin
Hasen en-Nexhefi, vdiq 1352 h.), etj.

TEFSIRI I HASEN EL ASKERIUT 

Ky Tefsir nuk është i tëri i përfunduar. Është i shtypur në një vë-
llim kurse një kopje e tij gjendet në bibliotekën kombëtare të Egjiptit.7 

Autori i këtij tefsiri është Imam Muhamed el Hasen bin Ali el 
Hadi bin Muhammed el Xhevad bin Ali Rrida bin Musa el Kadhim 
bin Xha’fer Sadik bin Muhamed el Bakir bin Ali Zejnulabidin bin 
Husejn bin Ali bin Ebi Talib. 

Ky konsiderohet si imami i njëmbëdhjetë i shiave “El imamije 
ithnaasherije” i njohur me emrin Hasen El Askerij dhe është babai i 
gjoja “Mehdiut të pritur”-“Mehdi Muntedhirit”!!!.8 

Dyshohet me plot të drejtë se ky tefsir i është mveshur Hasen El 
Askeriut dhe se çdo gjë që është shkruar në këtë tefsir është shpifje e 
haptë ndaj tij, meqë dihet mirëfilli se të gjithë pasardhësit e Aliut r.a. 
kanë qenë njerëz të devotshëm, dhe njerëzit qëllimisht i kanë keqpër-
dorur emrat dhe pozitat e tyre familjare. 

Në vazhdim po japim karakteristikat kryesore të këtij tefsiri nëpër 
fletët e të cilit njëherësh shfaqen edhe pikëpamjet e fraksionit të “ith-
naasherinjve”. 

7 “Et-Tefsir vel mufessirune”, vëll. II. Fq. 74.
8 Hasen Sejjid Mutevel-li “Mudhekkeretul firek”, fq. 21, Kajro 1995.
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Nënshtrimi ndaj vilajetit të Aliut 

Kur është fjala për nënshtrimin ndaj Aliut r.a., El-Askeriu gjatë 
komentimit të ajetit 8 të kaptinës El Bekare:  

ْليـوم اآلخر وما هم مبؤمنني هلل و َومن الناس من يـقول آمنا  ِ ِ ِ ُِِْ ْ ُ َ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ َ ِ َِِّ َّ َُّ ُ ْ ِْ  
“Ka disa njerëz që thonë: ”Ne i kemi besuar Allahut dhe jetës 
tjetër (Ahiretit), po në realitet ata nuk janë besimtarë”, 

rrëfen një ngjarje të shpifur dhe apokrife se kinse i Dërguari i Allahut 
një ditë është ngritur në xhami dhe ka thënë: “Askush prej jush nuk
mund të jetë besimtarë i vërtetë, përderisa të mos i besojë Allahut, Di-
tës së Gjykimit dhe derisa të mos më nënshtrohet mua dhe Aliut”!!!9 

Kur flet rreth “Vlerës dhe fadiletit të Ehli Bejtit” gjatë komentimit 
të ajetit 35 të kaptinës El-Bekare: 

آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منـها رغدا حيث شئـتما َوقـلنا  َ َُ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ ًْ َْ َ َ ِ َ َُ َ َّ ْ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ  
َوالتـقر هذه الشجرة فـتكو من الظالمني ِ ِ َّ ْ ِ َ ُ ََْ َ َ ََ َّ ِ ِ َ َ َ 

“E ne i thamë: “O Adem ti dhe bashkëshortja juaj banoni në 
Xhennet dhe hani lirisht nga frutat e tij kah të doni, po mos iu 
afroni asaj peme e të bëheni zullumqarë (të vetvetës suaj)”,  

thotë se “pema e ndaluar prej së cilës ngrëni Ademi a.s., ishte pema e 
diturisë së Muhamedit a.s. dhe e familjes së tij, duke përfshirë këtu të 
gjithë pasardhësit e Ehli Bejtit prej lozës së Aliut r.a. dhe Fatimes 
r.a.!!! 

Kur Ademi a.s. gaboi dhe ngrëni prej pemës së ndaluar, iu lut 
Zotit t’ia falë gabimin, por Zoti i tha: Përse në këtë pendim tëndin nuk 
kërkon ndërmjetësim me Muhamedin dhe Ehli Bejtin: Aliun, Fatimen, 
Hasanin dhe posaçërisht Husejnin?! 

9 Po aty, fq. 19.
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Atëherë Ademi a.s. iu lut Zotit xh.sh. që për hir të Muhamedit dhe 
Ehli Bejtit, sidomos për hir të Husejnit r.a., t’ia falë gabimin dhe t’ia 
pranojë pendimin, dhe, Allahu ia fali…”!!!10 

Ajeti vijues, ai 37 i kaptinës “El-Bekare”, pohon Askeriu, vetëm 
se e vërteton këtë mendim, ku Allahu xh.sh. thotë: 

ُفـتـلقى آدم من ربه كلمات فـتاب عليه إنه هو التـواب الرحيم ِ َِّ ُ ََّ َّ َ ُ ُ َ ََِّ ِ َِْ ََ ََ ٍَ َ ِ َ ِّ َُ ْ َّ 
“E Ademi prej Zotit të vet pranoi disa fjalë (lutje), prandaj Ai ia 
fali (gabimin). Ai është Mëshirues dhe pranues i pendimit” 
Ja se në ç’mënyrë të paskrupullt dhe deri në ç’masë, dijetarët e kë-

tij fraksioni janë përpjekur ta ngritin vlerën e Ehli-Bejtit me shpifje 
dhe hadithe të trilluara, të cilat edhe laiku në shkencën e Hadithit i he-
ton se janë të trilluara dhe apokrife. 

Edhe gjatë komentimit të ajetit 50 të kaptinës El-Bekare: 

َوإذ فـرقـنا بكم اْلبحر فأجنيـناكم وأغرقـنا آل فرعون وأنـتم تنظرون َُ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ُْ َْ ََ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ ْْ ُ ْ َََْْ ََ ُ ِ ْ ِ 
“Dhe kur për ju e ndamë detin, e ju shpëtuam, ndërsa ithtarët e 
faraonit i fundosëm, e ju i shihnit (me sytë tuaj)”,  

rrëfen gjëra të çuditshme dhe të trilluara duke thënë: 
“Kur Musai a.s. duke ikur me popullin e tij prej faraonit arriti pa-

ra detit, Allahu xh.sh. i tha: O Musa! Thuaju bijve të Israilit, ripërtri-
ne besimin në Mua, pranone me zemrat tuaja profetësinë e më të 
zgjedhurit prej robërve të Mi - Muhamedit a.s. dhe nënshtrojuni “Vi-
lajetit” të Aliut dhe familjes së tij të pastër-dymbëdhjetë imamëve, në-
se doni të shpëtoni nga faraoni. 

Vetëm pasi që Musai a.s. dhe ata që ishin me të i pranuan këto, 
Allahu i shpëtoi ata duke e urdhëruar Musain që t’i bjerë detit me 
shkop, me ç’rast u hapën dymbëdhjetë shtigje në det (koincidencë, ra-
stësi ose qëllim-12 shtigje u hapën për hir të 12 imamëve!!!), dhe ith-

                                                 
10 “Et Tefsir vel mufessirune” vëll.. II, fq. 82. 
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tarët e Musait dolën matanë detit, kurse faraoni u fundos në det para 
syve të tyre!!!11 

Këto ishin disa nga komentimet e Hasen El Askeriut, mirëpo siç 
cekëm më parë, Dr. Muhammed Husejn Dhehebiu me të drejt thekson 
se ky tefsir, fund e krye i është mveshur Hasen El Askeriut, ngase të 
dhënat historike dhe bibliografike të tij, tregojnë të kundërtën dhe se 
shiat “ithnaasherije” me qëllim ia mveshën këtë tefsir Askeriut, që 
nëpërmjet autoritetit të emrit të tij të përfitojnë sa më shumë ithtarë.12 

TEFSIRI I EL-KUMIT 

Autori i këtij tefsiri është Ebul Hasen Ali bin Ibrahim bin Hashim 
el Kumi. Jetoi në kohën e imam Hasen el Askeriut. Vdiq në vitin 307 
h. Është i besueshëm në mesin e shiave ithnaasherije, dhe është njëri 
prej transmetuesve më të pranuar nga ata. 

Në lidhje me tefsirin e tij, dijetarët e shiave kanë shprehur konsi-
deratat më të larta. F.v. Et-Taherani thotë: “Ky libër është një punë e 
shkëlqyer dhe një kujtim i amshueshëm nga transmetimet e përcjella 
nga dy imamët Ebu Xha’fer el Bakir dhe Ebu Abdullah es-Sadik” ndë-
rsa Es-Sejid Tajjib el Musevi el Xhezairi në parathënien e tefsirit të 
Kumit thotë: “Kjo është një vepër e rrallë e kohës, e cila përmban 
shumë transmetime të cilat vështirë se mund t’i gjesh në librat e tjerë, 
sepse ky libër pos tjerash është:  
- Tefsir bazë i shumë tefsireve të tjerë të mëvonshëm (të shiave) 
- Transmetimet në këtë tefsir janë kryesisht nga dy imamët e mëdhenj, 
- Autori i tij jetoi në kohën e Imam Askeriut 
- Babai i tij i cili ia përcolli këto transmetime ishte shok me imam 

Rridanë 

                                                 
11 Po aty fq. 79. 
12 Po aty fq. 92. 
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- Kumi dallohet nga të tjerët me urtësinë dhe dijen e madhe që e 
posedonte në shërbim të “deshifrimit” të kuptimeve të fshehta të 
shumë ajeteve kuranore që flasin për “vlerën” e Ehli Bejtit, etj”13 
S’ka dyshim se tefsiri i Kumit është tefsiri më ekstrem i tërë shia-

ve ithnaasherije, meqenëse në të, pothuaj në çdo ajet kuranor, ka ndër-
hyrje nga ana e tij, se gjoja ka zbritur për Aliun r.a. dhe për Ehli 
Bejtin, dhe se gjoja ata që e shkruanin Kur’anin, me qëllime të ca-
ktuara e kanë fshirë emrin e Aliut nga ajetet kuranore etj.. 

Fyerja e tij ndaj ashabëve 

Gjatë shfletimit të tefsirit të Kumit, do të shohim fyerje të rënda 
nga më të ndryshmet ndaj ashabëve të ndershëm të Resulullahut 
s.a.v.s.. Qëllimi i Kumit, ishte që nëpërmjet fyerjes së ashabëve të 
Pejgamberit a.s., ta fyente tërë Ymetin islam, këtë Ymet që mbi supet 
e veta barti përgjegjësinë e shpërndarjes së fjalës së Allahut në të ka-
tër anët e botës e për të cilët Allahu xh.sh. thotë: 

ْلمعروف وتـنـهون عن اْلمنكر  مرون  ِكنـتم خيـر أمة أخرجت للناس  َِ َُّ َ َْ َ َ َْ َ ْ َْ ِْ ُِ ُ َْ ِ ُ ََْ ِ َّ ْ ُ ٍُ ْ َ ْ ُ ُ
هلل َِّوتـؤمنون  ِ َ ُ ِ ْ ُ َ 

“Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerë-
zve, të urdhëroni për të mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe 
të besoni Allahun.”, - (Ali Imran, 110) 
Kumi ishte shumë i ashpër në lëndimin e personalitetit të ashabëve 

të mëdhenj, duke i përshkruar ata si munafikë, si rrëmbyes të halifatit, 
madje disa edhe duke i akuzuar për kufër-mosbesim. 

Si ilustrim të kësaj do të sjellim disa shembuj: 
P.sh. kur e komenton ajetin 7 të kaptinës “El-Maide”:  

                                                 
13 Dr. Ali Ahmed es-Salusi “Mea esh-Shia’ah ithnaasherijje fil Usuli vel furu’ë” pjesa II, fq. 

174, Kajro 1997. 
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َواذكروا نعمة اهلل عليكم وميثاقه الذي واثـقكم به إذ قـلتم مسعنا وأطعنا  َ َْ ْ َْ َََ َ َ َ َِ َِ ْ ْ ُْ ُْ ُ َْ ِ ِ ِِ َُّ َُ َُ َ ِ ْ َِّ َ ُ ْ
ِواتـقوا اهلل إن اهلل عليم بذات الصدور َُّ ُّ ِ َ ِ ٌ َِ َ ََّ َِّ ُ َّ َ 

“Përkujtoni dhuntinë e Allahut, që ju dha (fenë Islame) dhe zo-
timin e Tij, të cilin e pat marr prej jush kur thatë: “Dëgjuam e 
respektuam”. Keni frikë Allahun, pse Allahu i di shumë mirë të 
fshehtat në gjokse (në zemra).”, 
Kumi thotë: “Kur i Dërguari i Allahut e mori premtimin e ashabë-

ve për nënshtrim ndaj Aliut, ata thanë: “dëgjuam dhe u bindëm (u 
nënshtruam)”, por më pas ata e tradhtuan amanetin e dhënë para Re-
sulullahut dhe ia rrëmbyen Aliut të drejtën për të qenë halifët e parë 
pas Resulullahut s.a.v.s”., pastaj po me këtë ngjyrë komentimi e ko-
menton edhe ajetin 13 të po kësaj kaptine:  

ْفبما نـقضهم ميثاقـهم لعناهم وجعلنا قـلوبـهم قاسية حيرفون اْلكلم عن  َ ََ ِ َ َْ ُ َِّ َُ ً َ ِ َ ُ َْ ْ ْ ُْ َُ َُ ْ َ ََ َُ َّ َ َ ِ ِ ِ َ ِ
ًمواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وال تـزال تطلع على خائنة منـهم إال قليال  َِ َِ َِّ ْ ُ ْ ِ ٍِ ِ ِ َِ َِ َِ َ ُ َّ ًَّ َُ َ َ َِ ُ ُّ َّ َ َُ َ ِ َ

ْمنـهم فاعف عنـهم ُْ ُْ ْ َْ ُ َ َ واصفح إن اهلل حيب اْلمحسننيِ ِْ ِِ ُ َُّ ُ َََّ َّ ِ ْ ْ  
“Për shkak se ata e thyen zotimin e tyre, Ne i mallkuam ata, dhe 
zemrat e tyre i bëmë të forta (të shtangura). Ata i ndryshojnë fja-
lët (në Tevrat) nga domethënia e tyre dhe braktisën një pjesë me 
të cilën ishin urdhëruar. Ti vazhdimisht do të vëresh tradhtinë e 
një pjese të tyre, përpos një pakice nga ata. Pra falju dhe hiqu 
tyre. Allahu i do ata që bëjnë mirë.” - (El-Maide, 13), 

duke thënë se ata që thyen zotimin e dhënë për t’iu nënshtruar Aliut 
r.a. ne i kemi mallkuar dhe zemrat e tyre i kemi bërë të ngurta.14.  

Mendoj që nuk ka nevojë për ndonjë koment shtesë këtu, kur dihet 
se ajeti në fjalë bën fjalë për hebrenjtë, që assesi të pranonin Shpalljen 
hyjnore, e kurrsesi për ashabët e Muhammedit a.s. se gjoja këta e tra-
dhtuan amanetin e dhënë para Resulullahut s.a.v.s.. 

                                                 
14 Tefsiri i Kumit, vëll. I, fq. 163. 
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Glorifikimi i Aliut dhe i Imamëve nga ana e tij 

Kur komenton ajetin 60 të kaptinës “Ez-Zumer”:

ِويـوم اْلقيامة تـرى الذين كذبوا على اهلل وجوههم مسودة أليس يف  َ ََْ ٌ َّ َ ْ ُ َُ ُ ُ َ َْ ُ ُ َِّ َ َ َ َ َ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َجهنم ْ َّ َ َ
َمثـوى للمتكربين ِ ِّ َ َ ُ ِْ ً ْ َ  

“E ata që bënë gënjeshtër ndaj Allahut, do t'i shohësh në ditën 
e kiametit, fytyrat e tyre të nxira. A nuk është në Xhehenem 
vendi i kryelartëve?” 

thotë: “Ai që pretendon imamllëkun pa qenë imam, në ditën e Kiame-
tit do të vjen para Allahut me fytyrë të nxirë (natyrisht këtu aludon 
përsëri Ebu Bekrin dhe Omerin r.a.).”15 

Kur e komenton ajetin 24 të japtinës “Kaf”: 

ٍأْلقيا يف جهنم كل كفار عنيد َِِ ٍ َّ َ َُّ َ َّ َ َ ِ َ َ
“Ju të dy (engjëjt) hidheni në Xhehenem secilin mohues krye-
neç.”, 

shpif dhe komenton sipas hamendjes së tij se “Ky ajet u është drejtuar 
Muhamedit a.s. dhe Aliut r.a., duke sqaruar se ky nder vlen vetëm për 
këta dy, e jo edhe për ndonjë njeri tjetër. Ai vazhdon gjatë komentimit 
të tij të paskrupullt dhe thotë se engjëlli roje i Xhenetit i quajtur “Rid-
van”, do t’ia dorëzojë çelësat e Xhenetit Muhamedit a.s. e ky ia dorë-
zon menjëherë Aliut r.a.. Njësoj vepron edhe me çelësat e Xhehenemit 
të cilët i merr nga meleku roje i Xhehennemit i quajtur “Malik” dhe 
ia dorëzon Aliut r.a.16. Pas kësaj Aliu r.a. ulet pranë Xhehenemit kur-
se Xhehenemi i thotë” O Ali shpërblem, sepse drita jote më ka fikur 
flakërimat e mia”. Atëherë Aliu r.a. i thotë Xhehenemit: “Këtë person 
mos e digj sepse ky ka qenë i nënshtruari im, kurse këtë digje sepse ka 

15 Tefsiri i Kumit, vëll II, fq. 251. 
16 Në të gjitha veprat dhe tefisret e shiave kur përmendet Aliu r.a. në vend të shkurtesës që ne e 

përdorim: “redijallahu anhu”-Zoti qoftë i kënaqur ndaj tij” e përdorin gjithmonë shprehjen: 
“alejhi-s-selam”-“shpëtimi qoftë mbi të”, që ekskluzivisht përdoret vetëm për të dërguarit e 
Allahut. Shprehjen “alejhi-s-selam” përveç për Aliun, e përdorin edhe për 11 imamët e tjerë 
të shenjtë të tyre. 
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qenë armiku im. Në këtë ditë Xhehenemi i nënshtrohet plotësisht Aliut 
r.a., madje më tepër se që i nënshtrohet dhe i bindet i biri babait në 
këtë botë!!!”17 

Kur e komenton ajetin 39 të kaptinës Err-Rrahman:  

ٌّفـيـومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان َ ُ ََ ََ ٌْ ِ ِ ٍِْ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ََ
“Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu as xhini.” 
Thotë: “Ditën kur do të dalim para Allahut, ai që e ka pasuar Ali-

un r.a. dhe i ka mallkuar armiqtë e tij, edhe nëse ka bërë mëkate në 
këtë botë dhe nuk është penduar në të gjallë të tij, atij gjatë jetës në 
Berzah, Aliu r.a. do t’i jetë ndërmjetës për mëkatet e tij, kështu që në 
Ditën e Gjykimit do të dalë i pastër pa mëkate, dhe madje as nuk do të 
pyetet fare për mëkatet e tij”!!! 

Përfundimi tragjik i atyre që ia rrëmbyen halifatin Aliut r.a. 

Kumi, duke përfaqësuar mendimin e sëmurë të të gjithë shiave ek-
stremë kur është fjala për rrëmbyesit e kalifatit, që sipas tyre i takonte 
vetëm Aliut r.a. dhe pasardhësve të tij, në shumë raste i shtrembëron 
kuptimet e ajeteve kuranore, duke i orientuar kuptimet e tyre në drej-
tim i cili i konvenonte vetëm atij, për të plasuar mendimet e tij të ma-
rra. Fjala vjen, kur e komenton ajetin 18 të kaptinës “El-Muxhadele”: 

َِيـوم يـبـعثـهم اهلل مجي َُّ ْ ُ ُ َ ََْ َعا فـيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أنـهم على َْ َ ْ ُْ ََّ َ َ َُ ََ ْ َْ ُ َ َُ َُ َ َِ َِ ُ ْ َ ً
َشيء أال إنـهم هم اْلكاذبون ُ ِ َ ْ ُْ ُ َِّ ََ ٍ ْ َ  

“Ditën kur Allahu i ringjall të gjithë, e ata i betohen Atij, siku-
rse u betoheshin juve, dhe mendojnë (me atë betim) të arrijnë 
diçka. Pra ta dini, se ata janë me të vërtetë rrenacakët.” 
Kumi thotë: “Kur të vija Dita e Gjykimit Allahu xh.sh. do t’i tubo-

jë të gjithë ata që ia rrëmbyen të drejtat familjes së Muhamedit a.s.-
(Ehli-bejtit), dhe ua paraqet para sysh veprat e tyre të shëmtuara, 

17 Shih tefsirin e Kumit vëll. II, fq. 224-226. 
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kurse këta aty për aty betohen se nuk kanë bërë diçka të tillë, ashtu siç 
i qenë betuar edhe Pejgamberit a.s. në ketë botë se nuk do ta rrëmbe-
nin “vilajetin” nga Beni hashimët. Por këta kishin tradhtuar amanetin 
e tyre dhe madje kishin vendosur ta vritnin edhe vetë Pejgamberin a.s. 
në Akabë!!!, por kur këto qëllime të tyre të ndyta ua kishte zbuluar 
Allahu, duke e lajmëruar të Dërguarin e Tij, atëherë ata qenë betuar 
se nuk kishin menduar një gjë të tillë, por fjalët e tyre ua kishte dema-
ntuar Allahu xh.sh. kur kishte zbritur ajetin 74 të kaptinës “Et-Tev-
be”: 

هلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة اْلكفر وكفروا بـعد إسالمهم ومهُّوا مبا  َِحيلفون  َ ُ َ َُ َ َْ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ِ ْ ُ َ ِ َِ َْ َِّ ِ َ ْ
ْمل يـنالوا وما نـقموا إال أن أغناهم اهلل ورسوله من فضله فإن يـتوبوا يكن  ْ ُُ َ ُ َ َ َُ ُْ ِْ َِ َِ ِ ْ ِ ُ َُ َْ ُ ََُّ ُ َ َْ َ َ َّ َ َ َْ

ََخيـرا هلم وإن يـتـ ْ َِ َُْ ً ْ ِولوا يـعذبـهم اهلل عذا أليما يف الدنـيا واآلخرة وما هلم يف َ ِْ َُْ َ َُ َ ًِ َ ِ ْ َ ْ ُّ َِ ً َ َ َُّ ُ ْ ِّ َ َّْ َ
ٍاألرض من ويل وال نصري ِ َ ََ ٍَِّ ْ ِ ِ ْ َ ْ

“Ata betohen në Allahun se kanë thënë (asgjë të keqe), e në të 
vërtetë, kanë thënë fjalë që nuk përkojnë me besimin, dhe pasi 
patën shprehur besimin ata e mohuan, dhe u përpoqën për atë 
(mbytjen e Pejgamberit) që nuk e arritën. Ata nuk urrejnë për 
tjetër pos pse Allahu nga mirësitë e Tij dhe i dërguari i begatoi 
ata. Nëse ata pendohen do të jetë më mirë për ta, e nëse refuzoj-
në, Allahu i dënon me një dënim të dhembshëm si në këtë botë 
ashtu edhe në botën tjetër. E në këtë rruzull të tokës nuk ka për 
ta as mbrojtës, e as ndihmës.” 
S’ka dyshim se ky komentim i Kumit është krejtësisht i pavërtetë, 

madje është një shpifje e hapët si ndaj Pejgamberit a.s. ashtu edhe 
ndaj ashabëve të Pejgamberit a.s. dhe si i tillë është i papranueshëm.18 

18 Ajeti 74 i kaptinës “Et-Tevbe”, të cilin e përfol Kumi, si argument për forcimin e mendimit 
të tij, ka zbritur për një çështje krejtësisht tjetër dhe ka zbritur në Medinë. Zbritja e këtij ajeti 
konsiston me përgatitjet që bëheshin për luftën e Tebukut në vitin 9 hixhrij, kur një ish-mu-
nafik me emrin Xhulase ibn Suvejd kishte folur fjalë të këqija për Muhammedin a.s. Pranë tij 
kishte qenë një djalosh i vogël Umejr bin Sa’di, i cili kishte dëgjuar këto fjalë të kufrit nga 
Xhulasi, dhe për to e kishte njoftuar Pejgamberin a.s. Pastaj kishin pasuar akuzat e ndërsjella 
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Qëndrimi i Kumit dhe i shiave të tjerë 
ndaj nënës së besimtarëve Aishes r.a. 

Armiqësia e madhe e shiave ndaj Ebu Bekrit ka bërë që secili pje-
sëtar i familjes së tij të konsiderohet armik dhe pabesimtar. Kësaj aku-
ze nuk i shpëtoi dot as nëna e besimtarëve Aishja r.a.., e cila akuzohet 
nga shiat se ishte kundër Aliut r.a. Madje kur flet rreth ajeteve të 
“shpifjes ndaj Aishes”: 

إلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خيـر لكم  ْإن الذين جاءوا  ٌ ْ ُْ ُ َُ َْ َ َ ُُ ْْ َ ًَّ َ ُ ُُ ََ َْ َ ْ ِ ٌ ِ ْ ِْ ِ َ ِ َّ َّ ِ
ٌلكل امرئ منـهم ما اكتسب من اإلمث والذي تـوىل كبـره منـهم له عذاب  ُ َُ َ ُُ ََ ْ ْْ ِْ ِ َِ ِْ َِّ َ ََ َّ َ ِْ ِْ ْ َ ْ َُ ٍ ِ ْ ِّ ِ

ٌعظيم ِ َ 
“S'ka dyshim se ata që trilluan shpifjen, janë një grup prej 
jush. Ju mos e merrni atë si ndonjë dëm për ju, përkundrazi, 
ajo do të jetë në dobinë tuaj. Secilit prej tyre do t'i takojë dënimi 
sipas pjesëmarrjes në mëkat, e atij prej tyre që e barti pjesën e 
madhe (të shpifjes) i takon dënim i madh.”  
Kumi, kuptimit të këtij ajeti i jep konotacion krejtësisht tjetër në 

kundërshtim me të gjithë muslimanët e tjerë kur thotë: “Shumica e 
muslimanëve (këtu aludon në grupin Ehli Sunne vel xhema’ah S.B.) 
mendojnë se ajetet rreth “shpifjes” kanë zbritur për Aishen dhe aku-
zat e shpifjet që iu bënë asaj gjatë kthimit nga lufta me fisin “Benu 
Mustalak”, por ky mendim është i gabuar, sepse këto ajete kanë zbri-
tur për gruan tjetër të Pejgamberit a.s. Marijen egjiptase, ndërsa 
shpifjen e ka trilluar një grua munafike (këtu aludon në Aishen r.a. se 
ajo e ka shpifur këtë kundër Marijes S.B.). Për ta vërtetuar këtë sajim 
të tij, Kumi përmend një transmetim nga Imami Ebu Xha’feri tek 
thotë: “Kur i vdiq Pejgamberit a.s. djali i vogël Ibrahimi që e kishte 

në mes Xhulases dhe Umejrit të vogël në stilin: “e ke thënë-nuk e kam thënë”, përderisa 
Allahu xh.sh. nuk e zbriti këtë ajet me anë të cilit përgënjeshtroi Xhulasen dhe vërtetoi fjalët 
e djaloshit të vogël Umejrit... Për detaje më të hollësishme të kësaj ngjarjeje shih librin 
Fragmente nga jeta e sahabëve pjesa e IV, fq. 7-15. Prishtinë 1996. 
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me Marijen, u mërzit dhe u pikëllua shumë, ndërsa në ato momente të 
vështira munafikja (Aishja r.a.) i tha “Përse po pikëllohesh aq shumë 
për këtë djalë? Ai nuk është biri yt por i Ibn Xhurejxhit, dhe pas kësaj 
Muhammedi a.s. e dërgoi Aliun r.a. dhe e vrau Ibn Xhurejxhin !!! 

A nuk është kjo një çmenduri e Kumit, kur me një koment të tillë 
akuzon Aishen për shpifje, kurse në anën tjetër Marijen për amoralitet 
dhe flirt bashkëshortor me një të huaj. Kjo vërtet është e tepërt dhe 
nuk do kurrfarë komenti!!! 

* * * 

Këto ishin disa nga komentimet tendencioze të Kumit, njërit prej 
mufessirëve më ekstremë të ithnaasherinjve, në të cilin tefsir villet 
helm e vrer ndaj Ebu Bekrit, Omerit dhe ashabëve të tjerë, si dhe ndaj 
Aishes dhe nënave të tjera të besimtarëve. Ky tefsir deri në ditët e so-
tme ka qenë vetëm në dorëshkrim, por fatkeqësisht kohëve të fundit 
është paraqitur nëpër internet dhe madje është botuar në Iran.  

TEFSIRI I AJASHIT 

Ky tefsir po ashtu është prej tefsireve më ekstreme të shiave “el 
imamije ithnaasherije-el-xha’ferije”, të shekullit III hixhrij. 

Autori i këtij tefsiri është Ebu-n-Nasr Muhamed bin Mes’ud bin 
Ajash es-Selemi es-Samerkandi i njohur si Ajashi, vdiq diku rreth vi-
teve 320 h. dhe konsiderohet si një ndër dijetarët më të mëdhenj e më 
të besueshëm të ithnaasherinjve. 

Gjatë parathënies së botimit të këtij tefsiri, dijetari i njohur shi’it 
Tabatabai për këtë tefsir dhe për autorin shkruan: “Allahu dërgoi në 
këtë botë njerëz të dijshëm e largpamës, zemrat e të cilëve ishin të 
ndriçuara nga kandilat e dritës së imamëve… Prej gjërave më të vlef-
shme që kemi trashëguar është edhe ky libër i tefsirit i shkruar nga 
Shejhu ynë Ajashi, Zoti e mëshiroftë, i cili është një libër shumë me 
vlerë. Betohem se ky është një prej librave më të mirë që është shkru-
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ar ndonjëherë në këtë lëmë, dhe më i sakti sa i përket besueshmërisë 
së transmetimeve që gjenden në të….”19 

Ajashi si dhe mufessirët e tjerë ekstremë të ithnaasherinjve, me 
ngulm i mbron parimet e devijuara të tyre si f. v. për falsifikimin dhe 
shtrembërimin e Kur’anit, pastaj për vilajetin ndaj Aliut, për shenjtë-
rinë e imamëve etj. 

Ne këtu në pika të shkurtra do të mundohemi të paraqesim disa 
nga qëndrimet dhe komentimet e tij ekstreme.  

Qëndrimi i tij se KurÊani është shtrembëruar dhe falsifikuar 

Sikur Kumi po ashtu edhe Ajashi mundohet që në mesin e musli-
manëve të fusë dyshime në shenjtërinë e Kur’anit duke pohuar patur-
pësisht se ky Libër ka pësuar ndryshime evidente. Janë të panumërta 
ajetet kuranore të cilat i merr ky si shembull, për të cilat thotë se janë 
shkurtuar, d.m.th, sipas tij me qëllim janë fshirë disa pjesë që kanë të 
bëjnë me Aliun r.a. ose me familjen e tij, ose për vilajetin ndaj tij. 

F.v. tek e komenton ajetin 90 të kaptinës El-Bekare  

ُبئسما اشتـروا به أنفسهم أن يكف ُْ َ ْْ َ َْ ُ َ َِِ َِ َ ْ َ ْروا مبا أنزل اهلل بـغيا أن يـنـزل اهلل من ْ ِ ُ َُّ ََّ َِّ َُ َْ َ ًَْ َ َِ ُ
َفضله على من يشاء من عباده فـباءوا بغضب على غضب وللكافرين  ِ ِ َِ َِْ ٍ ٍَ ََ َ ََ ََ ِ ُ َُ ََ َِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ِ

ٌعذاب مهني ِ ُ ٌ َ َ 
“E shëmtuar është ajo për çka ata e shitën vetveten. Atë që e 
shpalli Allahu të mos e besojnë nga zilia, për shkak se Allahu 
nga mirësia e Tij t'i shpallë atij që dëshiron nga robërit e vet. 
Andaj merituan zemërim mbi zemërim (gazep mbi gazep). Mos-
besimtarët kanë dënim që i poshtërson.” 
Në lidhje me pjesën e ajetit:  
(Bi’ësema-shterev bihi enfusehum en jekfuru bima enzelallahu 

(fi Alijjin) bag-jen), Ajashi sjell një transmetim nga Imam Bakiri tek 

                                                 
19 Po aty, pjesa II, fq. 199. 
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thotë Xhibrili a.s. i zbriti Muhammedit a.s. këtë ajet në këtë formë, 
d.m.th. me shtesën (fi Alijjin)-për Aliun”!!!20 

F.v. tek komenton ajetin 33 të kaptinës Fussilet: 

َومن أحسن قـوال ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا وقال إنين من اْلمسلمني ِ ِِ ْ ُ َ َ َْ ْ ِْ َِِِّ َِ َ ًَ َِ َ َ َ َ ََِّ َ َّ ً ْ ُ َ ْ َ
“E kush ka fjalën më të mirë prej atij që thërret te Allahu, ve-
pron (punë) të mira dhe thotë: “Unë jam prej muslimanëve?” 
Ajjashi shpif paturpësisht duke thënë se ajeti në origjinal ka zbri-

tur në këtë formë: (Ve men ahsenu kavlen mimen dea ilallahi ve 
amele salihan (vu huve sabijjun) ve kale inneni minel muslimin) du-
ke thënë se idhujtarët e Mekës e quanin Aliun “sabij”-“fëmijë”, kur 
gjoja i Dërguari i Allahut e kishte dërguar Aliun dhe Ammar bin Jasi-
rin që t’i thërrisnin në Islam parinë mekase, dhe ata ishin çuditur e ki-
shin thënë: “e ka dërguar këtë fëmijë, pse të mos e ketë dërguar një 
më të moshuar”, dhe e kishin refuzuar ftesën e tij. Ajashi vazhdon e 
thotë se numri i parisë kurejshite në ato momente ishte 17 dhe Allahu 
kishte zbritur edhe emrat e tyre. 

Ajete të ngjashme me këto, Ajashi sjell edhe në vazhdim, me se 
shihet dhe kuptohet në mënyrë indirekte se shiat vërtetë e kanë shtre-
mbëruar Kur’anin famëlartë. Ai në këtë rast e ka futur veten përjetë-
sisht në radhën e pabesimtarëve!21  

20 Tefsiri i Ajashit fq. 232; Shih Mea esh-Shia’ah ithnaasherijje fil Usuli vel furu’ë pjesa II, fq. 
201. 

21 Është interesant se një pjesë e konsiderueshme e dijetarëve më të matur e ithnaasherinjve, 
përkundër mospajtimeve më mëdha me dijetarët e Ehli-Synetit, kundërshtojnë mendimin e 
ekstremistëve nga radhët e tyre se Kur’ani që sot gjendet në mesin e muslimanëve mund të 
jetë i falsifikuar. (S.B)
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Fyerja e tij e rëndë ndaj ashabëve të Resulullahut s.a.v.s. 

Është e pabesueshme deri ku mund të shkojë verbëria e një njeriu 
të çakërdisur nga mendja kur hedh në kufër të gjithë ashabët e Muha-
mmedit a.s., sidomos ata të nëntët, të cilët i dërguari i Allahut i kishte 
përgëzuar me Xhenet, natyrisht duke përjashtuar Aliun r.a., të cilin e 
ngrit në gradën e shenjtorit. 

Përjashtim nga këta bëjnë vetëm tre ashabë Mikdadi, Eba Dherr el 
Gaffariu dhe Selman el Farisiu. 

E vetmja arsye pse Ajashi dhe mufessirët e tjerë nga ithnaasheri-
njtë e bëjnë një gjë të tillë është gjoja rrëmbimi i halifatit nga ana e 
Ebu Bekrit, pastaj Omerit dhe Othmanit, dhe mosngritja e zërit nga 
ashabët e tjerë për këtë padrejtësi.  

Ajashi natyrisht vetëm nga njerëzit që shiat i konsiderojnë besni-
kë, transmeton nga Xhabiri të ketë thënë: E pyeta Ebu Abdullahun 
(d.t.th. Xha’fer Sadikun) për fjalët e Allahut: 

َّومن النا ْ ِ ُس من يـتخذ من دون اهلل أندادا حيبونـهم كحب اهلل والذين آمنوا َ ً َُ َ ََ ِ َِّ َ ِ َِّ َِّّ ُ َ ْ ُ َ ُّ ُِ َ َ ِ ْ ِْ ُ َّ ِ
ًأشد حبا هلل ولو يـرى الذين ظلموا إذ يـرون اْلعذاب أن اْلقوة هلل مجيعا  ََِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َّ ُ َّ َ ََ َ َ ْ َ َ َُ َْ ِ ُ َََ َ ِ َّ َْ ًّ ُّ َ

ِوأن اهلل شديد اْلعذاب َ َ ُ ِ َ ََّ َّ ََ 
“E nga njerëzit ka sish që në vend të Allahut besojnë idhujt, që i 
duan (i madhërojnë) ata, sikur (që besimtarët e vërtetë e duan) 
Allahun, po dashuria e atyre që besuan Allahun është shumë 
më e fortë. E sikur që dinin ata që bënë mizori se kur do ta sho-
hin dënimin (në botën tjetër), do të binden se e tërë fuqia i takon 
vetëm Allahut (e jo idhujve) dhe se Allahu është ndëshkues i 
rreptë.”, (El-Bekare, 165). 

e ai më tha: “Këta janë përkrahësit, ndihmëtarët e filanit, filanit dhe 
filanit (duke aluduar në Ebu Bekrin, Omerin dhe Othmanin), të cilët 
njerëzit i konsideruan si imamë, duke lënë anash imamin të cilin 
Allahu e kishte zgjedhur për njerëzimin (fjala është për Aliun r.a.)., 
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dhe mu për këtë arsye Allahu xh.sh. ka zbritur vazhdimin e këtij ajeti 
dhe dy të tjerëve kur thotë:  

“E sikur të dinin ata që bënë mizori se kur do ta shohin dëni-
min (në botën tjetër), do të binden se e tërë fuqia i takon vetëm 
Allahut (e jo idhujve) dhe se Allahu është ndëshkues i rreptë.” 
Pastaj thotë Xha’feri: “O Xhabir, për Allahun këta janë paria 

(imamët) e mizorisë dhe e padrejtësisë dhe pasuesit e tyre”, ndërsa në 
një rivajet tjetër thuhet të ketë thënë: “Armiqtë e Aliut janë përjetë në 
zjarr të Xhehenemit, pa mbarim”22  

Transmeton Ajashi nga Xha’feri të ketë thënë: “Për Allahun edhe 
sikur njerëzit ta adhuronin Allahun Një, pa i bërë shok Atij, ta falin 
namazin, ta japin zekatin, ta kryejnë haxhin dhe ta agjërojnë Ramaza-
nin, nëse nuk na nënshtrohen neve, ata janë idhujtarë”.!!!23 

Sigurisht nga kjo vërehet se aludimi i tyre është në tre halifët e pa-
rë, të cilët jo që nuk iu nënshtruan Aliut, por madje edhe ia rrëmbyen 
halifatin dhe imamllëkun!!! 

Transmetohet nga Xhabiri e ky nga Ebu Xha’feri të ketë thënë: “E 
pyeta rreth ajeteve 20-23 të kaptinës “En-Nahl”: 

ُوالذين يدعون من د ُْ ِ َ ْ َ َ ِ َّ َون اهلل ال خيلقون شيـئا وهم خيلقونَ َُ َُ ُْ ُْ َْ ُ َ ً ْ َ َ َِّ ُأموات غيـر  .ِ َْ ٌ َ ْ َ
ن يـبـعثون َأحياء وما يشعرون أ َ َُ َ ُُْ َ َََّ َُ ْ َ ٍ َ آلخرة .ْ ِإهلكم إله واحد فالذين ال يـؤمنون  َ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ْ ُ َ َ ِ َّ َ ٌ َ ٌ َِ ِْ ُ َُ
ُقـلوبـهم منكرة وهم مستكربون ِ ْ َ ْ َُ ُ ُْ ُْ ٌ َ ِ ُ ُ ََّال جرم أن اهلل. ُ َّ َ َ َ َ َ يـعلم ما يسرون وما يـعلنون َ َُِ ْ ُْ َ ُ َ ََ ُّ ِ ُ َ

َإنه ال حيب اْلمستكربين ِ ِ ْ َ ُْ ُ ُّ ُِ َ َِّ 
“Ata (idhujt) që i adhurojnë (idhujtarët) pos A-llahut, ata nuk 
krijojnë asnjë send, po vetë ata janë të krijuar. Janë të vdekur e 
jo të gjallë, dhe ata nuk e dinë se kur do të ringjallen (adhurue-
sit e tyre). Zoti juaj (që meriton adhurim) është një Zot, E ata që 
nuk e besojnë botën tjetër, zemrat e tyre janë mohuese (të një-
sisë së Zotit) dhe ata janë kryelartë. Është e vërtetë se Allahu e 

                                                 
22 Tefsir el Ajashi, vëll. I, fq. 72 
23 Mea esh-Shia’ah ithnaasherijje fil Usuli vel furu’ë pjesa II, fq. 205 

BULETINI 2 

 64 

di atë që e fshehin dhe atë që e shfaqin haptazi dhe se Ai nuk i 
do arrogantët.” 

ndërsa ai më tha:  
“Ata që adhurojnë tjetër pos Allahut, i pari (Ebu Bekri), i dyti 

(Omeri) dhe i treti (Othmani), e kanë përgënjeshtruar (tradhtuar) Re-
sulullahin s.a.v.s. në fjalët e tij: “Nënshtronju Aliut dhe pasone atë”, 
duke u bërë armiq të Aliut meqë nuk iu nënshtruan atij. Aq më keq i 
ftuan njerëzit e tjerë që t’u nënshtroheshin atyre e jo imamit të vër-
tetë. Për këtë arsye Allahu zbriti ajetin e lartpërmendur.  

(vel ledhine jed’une min dunil-lahi…), - “Ata (idhujt) që i adhu-
rojnë (idhujtarët) pos Allahut…”  
ndërsa sa u përket fjalëve të Allahut:  

(Emvatun gajru ahjain…) -“ Janë të vdekur e jo të gjallë”, kjo do 
të thotë se ata të tre dhe pasuesit e tyre janë pabesimtarë e jo besimta-
rë;  
kurse sa i përket fjalëve të Allahut:  

(fel-ledhine la ju’minune bil ahireti kulubuhum munkiretun ve 
hum mustekbirune) - “E ata që nuk e besojnë botën tjetër, zemrat e ty-
re janë mohuese (të njësisë së Zotit) dhe ata janë kryelartë” - kjo do të 
thotë se ata të tre nuk besojnë fare në “rikthimin” - (rexha’ah) që 
është i vërtetë (këtu është fjala për ringjalljen dhe kthimin në këtë botë 
të Muhammedit a.s. Aliut, Hasani, Husejnit dhe të imamëve të tjerë që 
të hakmerren ndaj Ebu Bekrit, Omerit dhe të tjerëve për padrejtësitë e 
tyre ndaj Ehli Bejtit). Zemrat e tyre janë zemra pabesimtarësh, sepse 
janë xhelozë ndaj Aliut dhe nuk duan t’i nënshtrohen atij. Por për këtë 
qëndrim të tyre arrogant dhe për faktin që janë mendjemëdhenj dhe 
nuk e pranojnë këtë nënshtrim ndaj Aliut, Allahu i ka këcënuar:  

(La xhereme enne Allahe ja’lemu ma jusirrune ve ma ju’ëlinune 
innehu la juhibbul mustekbirine). - “Është e vërtetë se Allahu e di atë 
që e fshehin dhe atë që e shfaqin haptazi dhe se Ai nuk i do arroga-
ntët.”.  
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Ajashi në fund të këtij ajeti e shton edhe shtesën: (an vilajeti 
Alijj), që do të thotë se Allahu nuk i do arrogantët dhe rrëmbyesit e 
Vilajetit-nënshtrueshmërisë ndaj Aliut dhe se të tillët do t’i ndëshkojë 
përjetësisht në zjarrin eXhehennemit. 

„MIRÊATU-L-ENVAR VE MISHKATU-L-ESRAR‰ 
nga El Mevla Abdul-latif El-Kazirani 

Ky tefsir konsiderohet po ashtu prej librave bazë të fraksionit “El 
Imamije ithnaasherije”. Parathënia e tij në dorëshkrim gjendet në bi-
bliotekën kombëtare të Egjiptit, ndërsa si tërësi ky tefsir është i botuar 
në Teheran në vitin 1295 h.24 

Në këtë tefsir El-Kazirani nuk ngurron të shpreh pikëpamjet dhe 
bindjet e tij akaidologjike me anë të të cilave mbron dhe përkrah fra-
ksionin “Ithnaasherije”. 

Ndër të tjera në këtë parathënie cek se “Allahu xh.sh. tërë kupti-
min e fshehtë të ajeteve të Kur’anit e orientoi në misionin e Imamëve 
dhe në nënshtrimin ndaj tyre, kurse kuptimet sipërfaqësore i orientoi 
në monoteizëm, profetësi dhe shpallje”!!!25 

Duke u nisur nga ky parim, ai qysh në fillim i jep të drejtë vetvetes 
që ajetet kur’anore t’i shpjegojë-komentojë sipas parimit se, çdo ajet e 
ka kuptimin sipërfaqësor (dhahir) dhe atë të brendshëm e të fshehtë 
(batin), dhe se fshehtësitë e ajeteve, i vetmi që është kompetent t’i 
komentojë dhe t’i komunikojë është - IMAMI. 

Sa për t’i ilustruar këto bindje të tij të gabueshme, në vazhdim do 
të sjellim komentimin e disa ajeteve kur’anore të cilat i komenton në 
mënyrë banale dhe flagrante, gjithnjë duke ia përshtatur këto komenti-
me parimeve të fraksionit të cilit i takon. 

P.sh. kur e komenton ajetin 55 të kaptinës “El Maide”: 

24 Dr. Muhammed Husejn Dhehebi Et Tefsir vel mufessirune, vëll. III, fq. 250, Kajro 1989
25 Ibid, vëll. II, fq 44.
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َإمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويـؤتون الزكاة  َََّ َ َُ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ ََّ ِ ِ َِ ََّ َُّ ُ ُ ُ َ َُّْ ُ ُِّ ََِّ
َوهم راكعون ُ ِ َ ْ ُ َ  

“Mik (i afërt) juaji është vetëm Allahu, është i Dërguari i Tij 
dhe ata që besuan e që falin namazin dhe japin zeqatin duke 
bërë rukuë (duke qenë respektues)“. 
El-Kazirani për fjalët: “dhe japin zeqatin duke bërë rukuë” aludon 

qartë se fjala është për Aliun r.a. dhe për imamët e zgjedhur. 
Ajetin 69 të kaptinës “Ez Zumer”: 

َوأشرق َ ْ ا ََ ََِّت األرض بنور ر ِ ُِ ُ ْ َ ْ...
“Toka është ndriçuar me dritën e Zotit të vet...” 

e komenton dhe thotë se “zot” i tokës është imami në tokë!!! 
Pastaj kur e komenton ajetin 18 të kaptinës “Ibrahim”: 

م أعماهلم كرم َمثل الذين كفروا بر ََ َ َُ َْ ُُْ َ ْ َ ِِّ ِ ََّ َ ِ ُ ٍاد اشتدت به الريح يف يـوم عاصفَ ِ َ ٍْ َ ِ ُ ِّ ِِ ْ َّ َ ْ ٍ
“Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të ci-
lin me puhi e shkapërderdh era në ndonjë ditë të stuhishme...”, 

thotë se ai që nuk e pranon nënshtrimin (Vilajetin) ndaj Aliut dhe të 
imamëve pas tij, veprat e tyre do të treten e do të zhduken sikur që tre-
tet hiri nga era e fortë. 

Vlen të theksohet edhe komentimi i ajetit 1 të kaptinës “Merjem”:  

كهيعص
“Kaf, Ha, Ja, Ajn, Sadë!” 

për të cilat shkronja simbolike thotë: ”Këto shkronja janë prej fsheh-
tësive të Allahut, të cilat I Gjithëmëshirshmi Ia zbriti Zekerijasë a.s. 
kurse ia sqaroi Muhamedit a.s. Një ditë prej ditësh Zekerija a.s. e luti 
Allahun xh.sh. që T’ia mësojë një lutje për largimin e brengave dhe 
dëshpërimit. Allahu xh.sh. nëpërmjet Xhibrilit ia zbriti këtë dua të 
fshehtë dhe ia bëri me dije se lutja e tij duhet të bëhet duke e lutur 
Allahun, që për hir të këtyre pesë emrave: Muhamedit, Aliut, Fatimes, 
Hasanit dhe Husejnit t’ia largojë dëshpërimin. Kështu që sa herë Ze-
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kerijai a.s. ishte i dëshpëruar dhe i brengosur, kur i përmendte emrat 
e Muhamedit, Aliut, Fatimes dhe Hasanit i largohej çdo mërzi, ndërsa 
sa herë që e përmendte emrin e Husejnit, sytë i mbusheshin me lot dhe 
shqetësohej. 

Në lidhje me këtë, Zekerijai a.s. një ditë prej ditësh e pyeti Allahun 
xh.sh.: O Zoti im! A thua ç’është puna që kur i përmendi katër emrat e 
parë më largohet çdo brengë kurse kur përmendi emrin e pestë-të Hu-
sejnit, sytë më mbushen me lot? 

Atëherë Allahu xh.sh. ia zbuloi Zekerijait fshehtësinë e këtyre 
shkronjave dhe i tha: 

Kaf - do të thotë: “Kerbelaja” - vendi ku do të vritet Husejni. 
Ha - do të thotë: “Helak” - shkatërrimi i trupit të bekuar të Husej-

nit. 
Ja - do të thotë: “Jezidi” - mizori (vrasësi) i Husejnit të cilin 

Allahu e ka mallkuar. 
Ajn - do të thotë: “Atshu Husejn” - etja e Husejnit dhe 
Sad - do të thotë: “Sabru Husejn” - durimi i Husejnit.26 
Ky komentim banal i Kaziranit vërtet nuk do koment!!! 
Është interesant të theksohet edhe bindja e komentatorëve nga ra-

dhët e shiave “ithnaasherije” të cilët pa fije turpi nuk ngurrojnë të 
thonë se në çdo ajet ku Allahu e ka përdorur fjalën “NAHNU’ që do 
të thotë “Ne”, e ka fjalën edhe për ”dymbëdhjetë imamët e mbroj-
tur”!!! 

Dhe në fund, autori i këtij tefsiri, e rrumbullakon idenë e imami-
njve kur thotë se në çdo vend ku është përdorur fjala Allah, Rabb ose 
Ilah, kuptimi sipërfaqësor është për Zotin, kurse ai i brendshëm (ba-
tin) është për imamin!!! 

26 Po aty, fq. 69
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„MEXHMEUL BEJAN LI ULUMIL KURÊAN‰ 
nga Tabersi 

Pa dyshim, Tabersi është njëri prej dijetarëve dhe komentatorëve 
më të njohur të fraksionit “El Imamije ithnaasherije”. Emri i tij i plo-
të është Ebu Ali el Fadl bin Hasen Ibnul Fadl et-Tabersi. 

U lind dhe u rrit në një familje të njohur dijetarësh dhe kjo ndikoi 
tek ai që të bëhej një ndër dijetarët më të mëdhenj të kohës, mirëpo 
fatkeqësisht tërë diturinë dhe potencialin e tij intelektual e shkriu në 
përpjekjen për vërtetësimin e bindjeve dhe pikëpamjeve të gabuara të 
fraksionit të shiave “ithnaasherije”. 

Tabersi beson bindshëm në imametin e Aliut r.a. kështu që gjatë 
komentimit të tij shtrembërues të shumë ajeteve kuranore, besimin në 
imametin e tij, nënshtrimin ndaj tij dhe ndaj imamëve të tjerë me ra-
dhë, përpiqet ta nxjerrë si dispozitë kur’anore si f.v. kur e komenton 
ajetin 55 të kaptinës “El Maide”: 

َا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويـؤتون الزكاة ََِّإمن َََّ َ َُ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ ََ َّ ِ ِ َِ ََّ َُّ ُ ُ ُ َ َُّْ ُ ُِّ
َوهم راكعون ُ ِ َ ْ ُ َ 

“Mik (i afërt) juaji është vetëm Allahu, është i dërguari i Tij dhe 
ata që besuan e që falin namazin dhe japin zekatin duke bërë 
rukuë (duke qenë respektues)”. 
Për këtë ajet tregon një tregim të cilin e ngrit në transmetim deri te 

Ibni Abbasi dhe thotë: “Një ditë prej ditësh erdhi te i Dërguari i 
Allahut, Abdullah bin Selami me një grup shokësh të tij, të cilët i ki-
shin besuar misionit të Muhamedit a.s. dhe iu ankuan atij duke i thënë 
se populli i tyre (hebrenjtë) i kanë lëçitur dhe po i mundojnë...! 

Pejgamberi a.s. iu premtoi se ndihma e Allahut nuk do të mungojë 
dhe hyri në xhaminë e tij. I pa njerëzit tek faleshin të shpërndarë në 
xhami grupe-grupe, disa prej tyre qëndronin në këmbë e disa ishin në 
rukuë. Sakaq, sytë i shkuan te një lypës të cilin e pyeti: A të dha 
dikush prej tyre ndonjë lëmoshë ? 

- Po, iu përgjigj lypësi, më dhanë një unazë prej argjendi. 
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- E, kush ta dha atë unazë, e pyeti prapë Resulullahi ? 
- Ma dha ai që është duke u falur - tha lypësi duke bërë shenjë kah 

Aliu r.a. 
- Po në çfarë pozite ishte ai kur ta dha unazën - e pyeti prapë i 

Dërguari a.s ? 
- Ishte në rukuë -, ia ktheu lypësi. 
Në atë moment i Dërguari i Allahut me zë të lartë tha: Allahu 

ekber, dhe lexoi ajetet kur’anore: 

َإمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويـؤتون الزكاة  َ َََّ َ َُ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ ََّ ِ ِ َِ ََّ َُّ ُ ُ ُ َ َُّْ ُ ُِّ ََِّ
َوهم راكعون ومن يـتـول اهلل ورسوله والذين ِ َِّ َ َ َ َُ ََ ُ َْ َ ََّْ َّ َ َ َ َ ُ ْ آمنوا  فإن حزب اهلل هم ُ ُ َِّ َ ْ ِ َّ َِ ُ َ

َاْلغالبون ُِ َ 
“Mik (i afërt) juaji është vetëm Allahu,është i dërguari i Tij dhe 
ata që besuan e që falin namazin dhe japin zekatin duke bërë 
rukuë (duke qenë respektues), e kush e ka për mik Allahun,të 
dërguarin e Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana (pala-
krahu) e Allahut është ngadhënjyese”, (El-Maide, 55-56) 
Tabersi për fjalët: “ata që besuan e që falin namazin dhe japin 

zekatin duke bërë rukuë “ aludon qartë në Aliun, në imametin dhe 
nënshtrimin ndaj tij!!!27 

27 Tabersi - Mexhmeul bejan li ulumil Kur’an, pjesa 15, fq. 88 (pa vit dhe vend botimi-ruhet në 
Bibliotekën Kombëtare të Egjiptit. (Fusnotë e cituar nga vepra Et-Tefsir vel mufessirune të 
Dr. Muhammed Husejn edh-Dhehebiut vëll. II, fq. 99).
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„Ismetul Eimmeti‰ - të mbrojturit e imamëve 

Tabersi beson bindshëm edhe në të mbrojturit e imamëve dhe këtë 
mundohet ta shpjegojë me ajetin 33 të kaptinës “El Ahzab”: 

ًإمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهريا ِ ِْ َ ْ َُْ َّ ُ َُ ِ ْ َ َُ ْ َ َ ْ ِ ِّ ُ ْ َُ َ ِ ِْ َُّ ََِّ
“...Allahu ka për qëllim që nga ju, o familje e shtëpisë (së pejga-
mberit) të largojë ndyrësinë e mëkateve dhe t’ju pastrojë deri në 
skaj.” 
Tabersi në radhët e “Ehli Bejtit” përpiqet t’i radhisë vetëm Muha-

medin a.s., Aliun r.a., Fatimen, Hasanin dhe Husejnin, në mënyrë që 
nëpërmjet këtij qëllimi perfid të arrijë deri te “argumenti” se imamët 
janë të mbrojtur nga mëkatet, sikur që janë të mbrojtur pejgamberët. 
Tabersi në këtë mënyrë të paskrupullt, përpiqet dhe me ngulm insiston 
në “të mbrojturit e imamëve”-“Ismetul eimmeti”. 

Qëndrimi i Tabersit rreth martesës për kënaqësi të 
përkohshme seksuale -„Nikahul MutÊah‰ 

Shiat “Ithnaasherije” e pranojnë dhe e lejojnë martesën e përkoh-
shme me motive të shfryrjes së epsheve-“Nikahul mut’ah”. Po ashtu 
edhe Tabersi e mbron dhe e arsyeton këtë qëndrim të tyre, kur e ko-
menton ajetin 24 të kaptinës “En-Nisa’ë”: 

ْواْلمحصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم  ُ َُ َ َْْ َ َ َ ِ َ ِّ ْ ِ ُ ََ ْ ُ َّكتاب اهلل عليكم وأحل َ ِ َُ ْ ُ َْ َ َِّ َ َِ
موالكم حمصنني غيـر مسافحني فما  َلكم ما وراء ذلكم أن تـبـتـغوا  ََ َ ْ َ ِْ ِ َ ُ ََ َ ِ ِ ُْ ْ َْ ْ َ ُْ ُ ُِ َِ َْ َِ ُ َ َ َ َ
ْاستمتـعتم به منـهن فآتوهن أجورهن فريضة والجناح عليكم فيما تـراضيـتم  ْ َ ُْ ُ َ َْ َْ ََ َ َُ ِ ُِ َ َ ََ ُ ُ ًْ ِ َ ََّ َّ َُّ ُ ُْ ُ ْ ِ ِ ْ

َبه من بـ ْ ِ ًعد اْلفريضة إن اهلل كان عليما حكيماِِ ًِ ِ َِ َِ َ َ ََّ َّ ِ َ ِ َ ْ  
“(Nuk u lejohet të martoheni) Edhe me gra të martuara (që kanë 
burrat e nuk janë të lëshuara), përveç atyre që i keni futur nën 
pushtetin tuaj (robëreshat e luftës). (Ky është) Obligim mbi ju 
nga Allahu. U janë lejuar, pos këtyre (që u përmendën), të tjerat 



Sabri BAJGORA, Tefsiret e shiave ithna-asherije (xhaferije) 

71

që t’i merrni me pasurinë tuaj (me niqah) duke pasur për qëllim 
bashkëshortësi e jo prostitucion (kurvëri). E për atë që përjetuat 
ju nga ato (gratë me të cilat patët kurorë), jepnu shpërblimin e 
tyre të caktuar se është obligim. E nuk ka pengesë për ju, pas 
përcaktimit (të niqahut), në atë që ju pëlqeni mes vete. Allahu 
është i Gjithëdijshmi, i Urti.” 
Dihet mirë qëndrimi i Islamit ndaj kësaj çështjeje, prandaj ata që 

ende sot e kësaj dite e pranojnë dhe e arsyetojnë këtë martesë më së 
paku e meritojnë të quhen muslimanë! 

Tabersi në tefsirin e tij përdori shumë hadithe të trilluara-apokrife, 
posaçërisht kur është fjala në përkrahjen e parimeve të fraksionit të ci-
lit i takon. P.sh. kur e komenton ajetin 7 të kaptinës “Er Rra’d”: 

ٍإمنا أنت منذر ولكل قـوم هاد َ ٍ ْ َ ِّ ُ َِ ٌ ِ ُ َ َْ ََِّ
“Ti je vetëm qortues. Çdo popull pati udhëzues (pejgamber)” 

e transmeton hadithin apokrif-të trilluar nga shiat se kinse Pejgamberi 
a.s. kur i ka zbritur ky ajet ka thënë: “Unë jam qortuesi (mundhiri), 
kurse Aliu është Udhëzues (hadi) pas meje. O Ali! Me ty do të udhë-
zohen udhëzuesit”!!!28 

Pastaj hadithin tjetër të cilin e transmeton Ebi Emametu el Bahiliu, 
i cili thotë: Ka thënë Resulullahu s.a.v.s.: Allahu i ka krijuar njerëzit 
prej shumë pemëve (të ndryshme), kurse unë dhe Aliu u krijuam prej 
një peme (bime).Unë jam trupi i asaj peme, Aliu është degët e saj, Fa-
timja është lulja dhe nektari i saj, Hasani dhe Husejni janë frytet e saj 
kurse ithtarët (përkrahësit-shiat) tanë janë fletët e asaj peme. Ai që 
kapet në njërën prej degëve të saj ka shpëtuar e ai që nuk kapet, ka 
humbur përgjithmonë”!!! 

Pas kësaj, vazhdon Bahiliu e thotë se Pejgamberi a.s. kinse për ta 
vërtetuar këtë thënie, e lexoi ajetin kur’anor:29 

28 Dr. Muhammed Sejjid Xhibril - Med’hal ila menahixhil mufessirine, fq. 161, Kajro 1987
29 Ibid, fq. 162
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َقل ال أسألكم عليه أجرا إال اْلمو َ ّ ِ ً ْ َ َِ َْ َ ْ ُ َُ ْ ْ َدة يف اْلقرىبُ ْ ُ ِ َ َّ
“Thuaj: Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen 
time, vetëm se respektin e dashurisë për hir të farefisnisë (akra-
ballëkut)” - (Esh-Shura, 23) 
Në fund duhet të theksojmë edhe këtë se Tabersi, edhe pse pa re-

zervë e përkrah idenë shiite, ai prapëseprapë konsiderohet si ndër më 
të përmbajturit prej tyre, ngase edhe përkundër shfaqjes së dashurisë 
dhe simpatisë së haptë ndaj Aliut r.a. ai asnjëherë nuk i fyu e as nuk 
foli fjalë të rënda kundër sahabëve tjerë, siç vepruan pothuajse tërë 
komentatorët e shiave “ithnaasherije”.30 

„ES-SAFI FI TEFSIRIL KURÊAN‰ 
nga Mulla Muhsin El Kashi 

Autori i këtij tefsiri është Muhamed bin Shah Murteda bin Shah 
Mahmud i njohur me emrin Mulla Muhsin El Kashi. 

Pa dyshim është njëri ndër dijetarët më ekstrem e më fanatik prej 
radhëve të shiave “El imamije ithnaasherije”. Tefsiri i tij konsidero-
het si ndër më ekstremët në mbrojtjen dhe paraqitjen e pikëpamjeve të 
“Ithnaasherinjve”. Është i shkruar në dy vëllime. Komenti i tij është 
mjaft i shkurtër por edhe përkundër kësaj, ai në çdo ajet të cilin e ko-
menton, i paraqet mendimet dhe parimet e fraksionit të tij të cilin e 
mbron me aq ngulm. 

El-Kashi konsideron se të vetmit që janë kompetentë ta komentoj-
në Kur’anin janë “Ehli Bejti”, ngase për fshehtësitë e këtij Kur’ani, ja-
në të inspiruar nga Allahu xh.sh. e të cilat fshehtësi të tjerët nuk kanë 
aftësi t’i kuptojnë. Ai tefsirin e Ehli Bejtit e konsideron si të shenjtë 
kurse librat e tefsirit të “Ehli Sunne vel Xhema’ah” i quan të pavlerë 
dhe autorët e tyre i konsideron qafira-pabesimtarë!!! 

30 “Et-Tefsir vel mufessirune”, vëll. II, fq. 136.
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El-Kashi thotë se çdo ajet që në të ka lavdërim, ai është për Ehli 
Bejtin dhe ithtarët e tyre (shiat), kurse çdo ajet që përmban kërcënim, 
ai është për ata që e kundërshtojnë shenjtërinë e Ehli Bejtit. Këtë 
mendim të tij e mbështet në thënien të cilën e transmeton Ajashi prej 
Xha’fer Sadikut i cili kinse ka thënë: 

“Kur’ani ka zbritur në katër pjesë: një pjesë për Ne (Ehli Bejtin), 
një pjesë për armiqtë tanë, një pjesë shembuj dhe ngjarje dhe një pje-
së dispozita e obligime”.31 

El-Kashi beson bindshëm në atë se Kur’ani që sot lexohet prej 
muslimanëve, është i falsifikuar dhe i ndryshuar, dhe se për Kur’an të 
vërtetë e konsideron vetëm kopjen e Kur’anit të cilën e ka tubuar Aliu 
r.a. personalisht, i cili i ka 17 mijë ajete!!! 

Për ta përforcuar këtë tezë, mundohet të sjellë dëshmi dhe trans-
metime apokrife, duke e njollosur emrin e sahabiut të famshëm Eba 
Dherre El Gaffariut i cili kinse paska thënë se e kam dëgjuar Muham-
medin a.s. duke i thënë Aliut: “Tuboje këtë mus-haf të shkapërder-
dhur nëpër fletë dhe nëpër lëkura dhe lexojau njerëzve, ngase kam 
frikë se ky libër do ta përjetojë fatin e Tevratit dhe të Inxhilit!”32 

Pastaj Aliu r.a. e kishte tubuar mus’hafin dhe pas vdekjes së Mu-
hammedit a.s. ia kishte paraqitur atë Ebu Bekrit duke i thënë: “Ky 
është mus’hafi origjinal”!!! 

El-Kashi thotë se në versionin e mus-hafit të Aliut r.a. ishin të 
shkruar emrat e të gjithë munafikëve, pastaj emrat e Ehli-Bejtit si dhe 
marrëzirat-turpet e ensarëve e të muhaxhirëve!!! 

Sipas tij, Ebu Bekri dhe Omeri e refuzuan këtë mus’haf të ofruar 
nga Aliu r.a. dhe u përpoqën të bënin një atentat të fshehtë ndaj Aliut 
duke e angazhuar Halid ibn Velidin për likuidimin e tij, por ai nuk ia 
arriti qëllimit!!! Pasi që dështuan në këto përpjekje të tyre dhe nga 
frika se do të zbulohen tinëzitë dhe shpërdorimet e tyre, e thirrën Zejd 
bin Thabitin që t’ua përpilojë një mus’haf tjetër, në mënyrë që të mos 

                                                 
31 Abdul Mun’im Nimr, Ilmu et Tefsir, fq. 49, Kajro 1985 
32 Et Tefsir vel mufessirune, vëll. II, fq. 161 
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zbulohen prej masës. Sipas El-Kashit, Zejdi e kreu “detyrën” e tij 
besnikërisht dhe me konsekuencë duke e trilluar këtë mus’haf që sot 
muslimanët e mbarë botës e lexojnë!!!33 

Ja se deri në ç’masë ka arritur fanatizmi dhe ekstremiteti i El-Ka-
shit dhe i shiave “ithna asherije”, të cilët nuk zgjodhën mjete e as 
metoda vetëm e vetëm që ta zhvleftësojnë dhe përdhosin shenjtërinë e 
Kur’anit dhe për ta cenuar nderin, dinjitetin dhe autoritetin e Ebu Be-
krit, Omerit, Othmanit e sahabëve të tjerëve. Këtë e bëjnë të shtyrë 
nga pasionet e tyre të ulta të cilat ua kanë verbuar zemrat, sytë dhe 
mendjet. Allahu xh.sh. për të tillët në Kur’an thotë:  

م وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهلم عذاب  ٌختم اهلل على قـلو َ َ َ َ َْ ْ ْ َُْ َ َ َ ٌَ َ ِ ِِ َ َْ َ َ ُ َِ ِ َْ ِِ ُ َُّ َ َ َ
ٌعظيم ِ َ 

“Allahu ua mbylli atyre zemrat,veshët e tyre dhe në të pamurit e 
tyre ka një perde, e ata kanë një dënim të madh “ - (El-Bekare, 
7) 
Harrojnë të mjerët, se këtë Kur’an që bota islame sot e lexon, e ka 

marrë në mbrojtje i Lartmadhërishmi Allah dhe se për këtë Kur’an, 
Vetë Ai ka thënë: 

تيه اْلباطل من بـني يديه وال من خلفه تنزيل من  ْوإنه لكتاب عزيز ال  ْ ِْ ِ ٌِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َِ ْ ُ ِ َ َِْ ٌ َ َُ ٌ َ ََِّ
ٍحكيم محيد َِِ ٍ َ 

“...Ai (Kur’ani) është një libër ngadhënjyes (i pashoq). Atij nuk 
mund t’i mvishet e pavërteta nga asnjë anë; është i zbritur prej 
të Urtit, të Lavdishmit” - (Fussilet, 41-42). 
Po të ishin të vërteta fjalët e tyre, armiqtë e Islamit në këtë Kur’an 

do të gjenin qindra-mijëra kundërthënie dhe kundërshtime, por jo! 
Këtë nuk e arritën e nuk do ta arrijnë as shiat, e as pabesimtarët e tërë 
rruzullit tokësor, sepse Allahu xh.sh. ka garantuar se këtë “dritë” do 
ta ruajë nga çdo ndryshim a devijim kur thotë : 

                                                 
33 Po aty, fq. 159 
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َّإ َ حنن نـزْلنا الذكر وإ له حلافظونِ ُ ِ ََِ َُّ َ َّ َِ َ ْ ّ َ َ ُ َْ
“Ne e kemi zbritur këtë Kur’an dhe Ne jemi mbrojtës (ruajtës) 
të tij” - (Hixhr, 9) 
El-Kashi nuk pran së fyeri as’habët më të njohur si Ebu Bekrin, 

Omerin, Othmanin e të tjerët me radhë për shkak se pa të drejtë ia rrë-
mbyen pushtetin Aliut dhe djemve të tij! 

El-Kashi e pranon institucionin e “Nikahul Mut’ah” si ligjor, be-
son në kthimin e Mehdiut të pritur dhe pas tij, kthimin e Pejgamberit 
a.s. dhe të Aliut për ta luftuar Ebu Bekrin, Omerin dhe Othmanin me 
shokë, të cilët uzurpuan të drejtën e Ehli Bejtit në pushtet etj. 

Në aspektin akaidologjik ashtu si edhe komentatorët tjerë të shiave 
“ithnaasherije”, El Kashi i përkrah pa rezervë parimet e mu’teziles, 
kur është fjala te punët (veprat) e robërve, për të cilat thotë se njeriu i 
krijon ato, pastaj mohon e të pamurit të Allahut në botën tjetër etj... 

* * * 

Përfundim 

Këto ishin disa nga tefsiret e shiave ekstrem “El Imamije ithna-
asherije el-xha’ferije”, në të cilët pamë tek villet helm e vrer kundër 
çdo parimi të shëndoshë islam. Të tillët u përpoqën që Islamin ta 
shndërrojnë nga një fe realiste dhe vizionare, në një fe mistike, mito-
logjike dhe dogmatike, duke i shndërruar mendjet njerëzore në mend-
je të robëruara dhe duke mos iu lënë rast këtyre mendjeve të këndellen 
dhe të kuptojnë se ç’po ngjet me to dhe rreth tyre. 

Fatmirësisht, çdo përpjekje e tyre ka dështuar dhe do të dështojë, 
ngase shumë lehtë vërehet dallimi ndërmjet dritës së vërtetë të Islamit 
në të cilën na thërret Allahu xh.sh. dhe errësirës mistike e të kufrit, në 
të cilën thërrasin shiat e fraksionit “El Imamije ithnaasherije”! 

Fatkeqësisht, këto përpjekje të tyre, nuk kanë rënë nga intensiteti, 
as në këtë kohë. Propaganda e tmerrshme mediatike dhe kulturore e 
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Iranit, ka shtrirë këto shigjeta të helmatisura edhe në trojet tona, duke 
u kamufluar në lloj-lloj formash, qoftë nëpërmjet Konferencave shke-
ncore, qoftë nëpërmjet literaturës në gjuhën shqipe. Mirëpo, jam the-
llësisht i bindur, se me një syçelëti dhe kujdes të shtuar tonin, nuk do 
t’u lihet hapësirë e mjaftueshme manovrimi njerëzve me mendime të 
tilla, që shpien përfundimisht në humbëtirë e shkatërrim. 



77

Dr. Lulzim Esati 

R˙ND˙SIA E ZBUKURIMIT 
N˙ KURÊANI KERIM  

Hyrje 

S'ka dyshim se prej gjërave tejet të rëndësishme në jetë, është 
"zbukurimi" që ka përmendur Allahu xh.sh. në shumë ajete të Kuranit 
dhe e ka bërë të qartë se ka një rol dhe ndikim të dukshëm në jetë. Po-
sedon një lidhje solide me të gjitha sferat dhe fushat e kësaj jete si në 
aspektet e dukshme të saj, siç janë: veshmbathja, mjeti i transportit 
dhe vendstrehimi i tij, po ashtu edhe në aspektet e padukshme si: mo-
rali, sjellja dhe marrëdhëniet shoqërore. Pa dyshim që ky ka ndikim të 
theksuar edhe në karakteret e njerëzve.  

Duke filluar nga sa u tha më sipër, nuk është për t’u habitur kur e 
shohim se Kurani Kerimi flet për zbukurimin e bukurinë, dhe e nxit 
njeriun që t’i përvetësojë ato në një masë më të madhe, kështu që t’i 
kushtojë rendësi pamjes së tij, që të jetë sa më e përsosur. Mirëpo, me 
keqardhje themi se kujdesi i myslimanëve për bukurinë nuk është në 
atë masë që porositi Krijuesi i Lartmadhërishëm, por është kufizuar në 
një koncept shumë të ngushtë karshi domethënies së kësaj fjale "ez-
Zinetu"1, që e gjejmë në shumë ajete të Kurani Kerimit, sikur të mos 

1 Fjala "ez-Zinetu" rrjedh nga gjuha arabe, që në gjuhën shqipe d.m.th: zbukurim dhe stolisje. 
Ndërsa dijetarët islam në shumicën e rasteve u mjaftuan së biseduari rreth saj si mbulesë e 
"avretit" pjesës së ndaluar, e cila nuk lejohet të shfaqet, si te mashkulli ashtu edhe te femra, 
duke mos ia dhënë tërë konceptin e merituar të cilin e synon kjo fjalë në Kurani Kerim.  
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kishte ndonjë lidhje a ndikim në shumë pjesë të jetës, të cilat e sho-
qërojnë njeriun. Në disa raste shohim se si e kanë neglizhuar dhe ana-
shkaluar në një masë të madhe, duke u ndikuar nga tekstet që e 
nënvlerësojnë zbukurimin dhe inkurajojnë që të jemi mistikë ndaj saj, 
pa u thelluar në studimin e argumenteve që tregojnë rëndësinë dhe ro-
lin pozitiv e konstruktiv të kësaj dhuntie në jetën e njeriut, dhe dobitë 
e mëdha të saj. 

Nëpërmes një studimi të mirëfilltë që do t'u bëjmë teksteve të Kur-
anit, të cilat flasin për stolisje ose kanë lidhje të ngushtë me bukurinë, 
duke përfshirë në këtë studim tematik dhe analitik edhe tekstet e ha-
dithit dhe të praktikës së Resulullahit s.a.v.s., do të bindemi se Islami i 
ka kushtuar rëndësi të veçantë zbukurimit. Kurani Kerimi e ka disku-
tuar çështjen e zbukurimit në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke mos da-
lluar ndonjë anë nga të tjerat; ka folur rreth zbukurimit të njeriut, të 
kafshëve, bimëve, gjësendeve të ngurta, pa harruar bukurinë dhe sto-
linë e qiellit, duke përshkruar, para se të përshkruajë bukurinë sendeve 
trupore, bukurinë e botëkuptimeve shpirtërore. 

Përmes këtij studimi do ta shohim qartë se sa e madhe është butë-
sia e Allahut xh.sh. ndaj njeriut, kur e krijoi atë në formën më të bu-
kur, duke i vënë në dispozicion shumë gjëra, të cilat mund t’i përdorë 
për zbukurim, siç janë: gurë të çmueshëm, xhevahire, diamante dhe 
stoli të tjera të ndryshme. Jo vetëm kaq, por për të krijoi stoli që do ta 
shoqërojnë gjatë natës dhe ditës. Gjatë ditës kopshte të mrekulluesh-
me, ndërsa natën yje që ndriçojnë, dhe Hënën që shndrit. Me një fjalë, 
universin në tërësi Krijuesi i Lartmadhërishëm e ka bërë zbukurim e 
stoli, që dëshmon një interesim të madh nga ana Krijuesit Fuqiplotë 
për ta nxjerrë stolisjen e bukurinë në të gjitha krijesat e Tij.  

A thua vallë, e kuptojnë myslimanët sekretin e zbukurimit pse 
është përmendur në shumë ajete, të cilat flasin për fuqinë e Allahut 
xh.sh. në qiell, dhe gjithë ç’ka krijuar në të, në mënyrën më të saktë.  
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Çfarë urtësie qëndron në përmendjen e zbukurimit mbas çdo bise-
de që zhvillohet rreth krijimit dhe përsosmërisë në qiell dhe yje. Pas 
tërë kësaj, qëndron pa dyshim urtësia e shkëlqyer. 

Së fundi vihemi në dijeni se Allahu xh.sh. ka vendosur disa norma 
zbukurimi, për të na pastruar nga çdo e metë dhe gjë e pahijshme, 
ngase zbukurimi është një gjë e dashur dhe e parapëlqyer nga të gjithë 
njerëzit. Ata digjen flakë për ta arritur dhe për ta poseduar atë, që do 
të thotë se përdorimi i tij për qëllime të dëmshme e të pahijshme nga 
ana e djallit, është një gjë shumë lehtë, bile është prej mjeteve më të 
rrezikshme për ta gjuajtur njeriun dhe për ta shtyrë nga të dojë i mall-
kuari. Për këtë arsye është e domosdoshme që njeriu t'u përmbahet 
rregullave të Sheriatit, nëse do që kjo stolisje të jetë zbukurim i vërtet 
për të, si në këtë jetë ashtu dhe në jetën tjetër, dhe nëse do të shpëtojë 
nga pasojat e saj, dhe t’i korrë vetëm dobitë e të mirat e saj.  

Në mbyllje, të themi se ajetet që aludojnë që të bëhemi mistikë 
ndaj stolisjes, apo kërkojnë të jemi sa më larg saj, nuk kanë për qëllim 
lënien dhe heqjen dorë prej zbukurimit e stolisë në tërësi. As nuk sy-
nojnë të shpallin luftë kundër saj, e as që ka kërkuar Allahu xh.sh. nga 
njeriu që të marrë një qëndrim armiqësor ndaj saj. Por gjithçka syno-
het përmes atyre ajeteve të cilat përmbajnë qortime të forta për ata që 
jepen pas zbukurimit e stolisë, se: njeriu të mos humbë ekuilibrin, dhe 
baraspeshën dhe, gjatë flakërimit dhe dëshirës për ta arritur atë në çdo 
mënyrë -përmes hallallit a haramit-, e të anojë ndaj stolisjes me tërë 
qenien e tij, dhe, për shkak të saj, t’i neglizhojë obligimet e tjera.  

* * * 

Krijuesi i Madhërishëm secilës prej krijesave të Tij, i ka dhuruar 
sasinë e mjaftueshme të bukurisë dhe ka zbukuruar çdo krijesë në ma-
sën që i përshtatet rolit dhe pozitës së saj në këtë jetë. Ne e dimë se 
krijesa më e çmueshme tek Allahu xh.sh. është njeriu, të cilin e ka bë-
rë halife (mëkëmbës) në Tokë. Për këtë arsye njeriut i dha një masë të 
madhe të bukurisë e stolisë, dhe ky gëzoi kujdes të veçantë e gjithë-
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përfshirës nga Krijuesi i Plotfuqishëm ndërmjet tërë krijesave. Qysh 
në fillim të krijimit të tij, Allahu xh.sh. deshi që njeriun ta paraqesë në 
formën më të bukur dhe t’i japë pamje të ndritshme e tërheqëse nga 
gjithë krijesat tjera. Duke shfaqur haptazi këtë vullnet të Tij, tha: 

﴿ô‰s) s9 $uΖ ø)n= y{ z⎯≈ |¡ΣM} $# þ’Îû Ç⎯ |¡ômr& 5ΟƒÈθø)s? ∩⊆∪﴾
Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur.2 
Ibën Kethiri, rreth komentimit të këtij ajeti, thotë: "Kjo është ajo 

për se është betuar Allahu xh.sh. se i Lartmadhërishmi njeriun e ka 
krijuar në formën dhe pamjen më të bukur, me qëndrim vertikal, me 
gjymtyrë të barabart e të njëjtë, njëkohësisht edhe të bukurë".3  

Allahu xh.sh. në shumë ajete të Kurani Kerimit, vërteton interesi-
min e Tij për ta nxjerrë njeriun në ekzistencë në formën më të mirë e 
më të bukur. Prej atyre ajeteve: 

﴿ö/ ä.u‘ §θ |¹uρ z⎯ |¡ômr'sù ö/ ä.u‘ uθß¹﴾ 
Dhe Ai juve ju dha formën, e formën tuaj e bëri më të bukurën.4 
Ky ajet është përmendur në dy sure: et-Tegabun dhe el-Gafir. Sej-

jid Kutubi, në lidhje me këtë, thotë: "Njeriu është gjallesa më e përso-
sur në Tokë për sa i përket përbërjes së fizionomisë, po ashtu është më 
i ngrituri nga aspekti i përbërjes së ndjenjave dhe kapacitetit të tij 
shpirtëror,... mu për këtë arsye njeriut i është besuar sundimi (hilafeti) 
në Tokë."5 Po ashtu, ai, gjatë komentimit të ajetit "Dhe Ai juve ju dha 
formën, e formën tuaj e bëri më të bukurën", thotë se kjo është një in-
xhinieri në të cilën bashkohen përsosmëria me bukurinë, dhe bukuria 
ndryshon nga një formë tek një formë tjetër, mirëpo dizajnimi në vet-
vete është i bukur, dhe një prodhim i përkryer."6 

2 Tiin: 4. 
3 Ibën Kethir, Ebul fida, Ismail ibën Kethir, v 774 h, Tefsirul Kur'anil Adhim, botimi i parë, 

(sh.b: Darul Misrije, Kajro, 1988), vëll: 4, F: 529. 
4 Tegabun: 3. 
5 Sejjid kutub, Fi dhilalil Kur'an, botimi i shtatë, (sh.b: Dar Ihja et-Turath elArabij, Bejrut, 

1971), vëll: 28, f: 3585. 
6 Po aty, vëll: 28, f, 3585. 
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Allahu xh.sh. na e tërheq vërejtjen për këtë dhunti - se na ka kri-
juar në atë mënyrë që krijimi ynë të duket i bukur dhe i pashëm - që ta 
kujtojmë Atë, kur thotë: 

﴿$ pκš‰r'¯≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $ tΒ x8¡ xî y7În/ tÎ/ ÉΟƒÌ x6ø9 $# ∩∉∪ “Ï%©!$# y7s)n= yz y71§θ|¡sù y7s9 y‰yè sù

∩∠∪ þ’ Îû Äd“r& ;ο u‘θß¹ $̈Β u™!$ x© št7©.u‘﴾

O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd, Që është Bu-
jar e i Urtë? I Cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Të formësoi 
në formën që Ai dëshiroi!7 
Ç’të mashtroi ty, aq sa t’i lësh anash obligimet ndaj Tij, me gjithë 

bujarinë e nderin e paparë që të bëri, duke të mbuluar me dhunti e be-
gati. Nuk ta bëri njërën dorë më të gjatë se tjetrën, dhe as njërin sy më 
të madh se tjetrin, ose disa gjymtyrë të bardha e disa të zeza, po të bë-
ri krijesë që qëndron drejt gjatë ecjes, e jo si shtazët...8 

Në lidhje me bukurinë e njeriut dhe zbukurimin e pamjes së tij, ku 
fuqia e Allahut xh.sh. shkëlqen më së tepërmi, është: dhënia nga ana e 
të Lartmadhërishmit e një sasie të bukurisë shumë të madhe për Jusu-
fin a.s., një sasi - e bukurisë - e paparë ndonjëherë para tij dhe as pas 
tij! Lidhur me bukurinë e tij dhe gjendjen e grave që e kishin parë 
bukurinë e Jusufit a.s. na flet Kurani famëlartë:  

﴿$ ¬Ηs>sù ÿ…çμuΖ ÷ƒ r& u‘ …çμtΡ÷ y9 ø.r& z⎯ ÷è ©Üs% uρ £⎯ åκu‰Ï‰÷ƒr& z⎯ ù=è% uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ # x‹≈ yδ #· |³ o0 ÷β Î)

!# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7n= tΒ ÒΟƒÌ x.﴾
Kur e panë atë, ato u tronditën dhe i prenë duart e tyre e thanë: 
"Allahut I qofshim falë! Ky nuk është njeri, ky nuk është tjetër 
përveçse ndonjë melek i lartë!"9 

7 Infitar: 6-8.  
8 En- Nesefi, Abdullah bin Ahmed, v701 h, Tefsir en-Nesefi, botimi i parë, (sh.b:Darul Kutubul 

Ilmije, Bejrut, 1994)., v,ll: 3, f: 1934-1935. 
9 Jusuf: 31. 
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Fjalitë: "... e thanë: "Allahut I qofshim falë! Ky nuk është njeri..." 
ato thanë nga habia, në shenjë lartësimi të Allahut, i Cili kishte krijuar 
një person aq të bukur e të pashëm nga lloji i njerëzve, dhe kjo do të 
thotë se ato nuk dinin ndonjë shembull të tillë në mesin e njerëzve, 
dhe se ai nuk ishte diçka tjetër përveçse një melek i paraqitur në këtë 
formë të shpikur, që i mahniste shikimet, e i merrte mendtë!10 

Pa dyshim që njeriu duhet ta ruajë bukurinë që i ka dhuruar Kriju-
esi i Madhërishëm, dhe të kujdeset për të, sepse kjo është përgjegjësi 
që i ngarkohet atij. I Lartmadhërishmi thotë: 

﴿¢ΟèO £⎯ è= t↔ ó¡çF s9 >‹Í≥tΒ öθtƒ Ç⎯ tã ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $#﴾
Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e Dynjasë)11. 
Krijuesi nuk u ndal vetëm tek krijimi i njeriut në formë të bukur, 

por vullneti dhe dëshira e Tij ishin që bukuria e njeriut të vazhdojë më 
tutje dhe pamja e tij të mbetet e bukur më tej. Andaj i krijoi njeriut ku-
shtet dhe mundësitë që të kujdeset për bukurinë e tij, dhe pas kësaj atë 
e urdhëroi që të përfitojë prej tyre, në mënyrë që të vazhdojë në këtë 
jetë me bukurinë e tij dhe me pamje të mirë. Kjo është më se e qartë 
nga i Lartmadhërishmi, kur thotë: 

﴿û©Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ ô‰s% $uΖ ø9 t“Ρr& ö/ ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝä3Ï?≡u™öθy™ $ W±„Í‘ uρ﴾
O bijtë e Ademit, Ne krijuam për ju petk që ju mbulon pjesët 
intime (të turpit) dhe petk zbukurues.12 
Imam Rraziu thotë: Kur i Lartmadhërishmi na tregon se urdhëroi 

Ademin dhe Havën a.s. të zbrisnin në Tokë, dhe Tokën e bëri vendqë-
ndrim për ata të dy, e më pastaj na e bëri me dije se kishte zbritur në 
Tokë gjithçka për se njeriu kishte nevojë, siç është petku për mbuli-
min e pjesëve të turpit dhe petkun për zbukurim, se fjala (ًريشا ) - ri-
shen - ka të bëjë me petkun zbukurues. Kjo fjalë është huazuar nga 

10 Muhamed Rashid Rida, v 1945, Tefsirul Kura'nil Hakim, botimi i dytë, (sh.b.: Darul Meari-
fe, Bejrut), vëll: 12, f: 294. 

11 Tekathur: 8. 
12 El-A’raf : 26. 
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pupla e shpezëve, e cila luan rolin e mbulesës dhe zbukurimit tek ato, 
domethënë: Ne ju zbritëm juve dy petka: njërin për t’i mbuluar pjesët 
intime kurse tjetrin për t’u zbukuruar, sepse zbukurimi është gjë e 
lejuar dhe synim i vërtetë, sikur thotë i Lartmadhërishmi: 

﴿$ yδθç6Ÿ2 ÷ tIÏ9 ZπuΖƒÎ— uρ﴾  
për t'u hipur atyre dhe si stoli.13 Dhe thotë po ashtu: 

﴿öΝä3s9 uρ $yγŠ Ïù îΑ$ uΗsd﴾  
Në to (në kafshët) ju shihni hijeshi.14.15. 

Ibën Kethiri thotë: "Ishte një privilegj prej Allahut xh.sh. ndaj ro-
bërve të Tij, kur bëri për ta dy lloje petkash, petk për t’u mbuluar dhe 
petk për t’u zbukuruar. Petku i parë në ajet (اللباس) libas- është për të 
mbuluar avretin (pjesët intime), kurse i dyti (ش  riiash- është bërë (الر
për të zbukuruar pamjen e jashtme. Pra, e para është prej të domos-
doshmeve, ndërsa e dyta prej gjërave plotësuese, komoditeti"16. 

Nga komentimi i këtyre dy komentatorëve të ajetit të sipër përme-
ndur, duket qartë; se Allahu xh.sh. për bijtë e Ademit a.s., ka zbritur 
dy petka, njëri për të mbuluar avretin (turpin), kurse tjetri një petk i 
bukurisë dhe i stolisë, i cili njeriun e paraqet në formë të bukur dhe 
me pamje të mirë, dhe atë e zbukuron në sy të të tjerëve. Ky është, pa 
dyshim, një favorizim prej Allahut xh.sh. dhe një privilegj i madh, 
sepse zbriti nga qielli atë që është shkak dhe mjet për t’u zbukuruar e 
stolisur.  

Kjo nuk ka të bëjë vetëm me rrobat, po, bashkë me rrobat, për-
fshin gjithashtu edhe shtrojën (mobilierinë) e tij, shtëpinë dhe gjërat 
që e shoqërojnë atë, siç dëfton fjala (ًريشا ) në ajet. Këtë komentim ia 

                                                 
13 En-Nahl: 8. Ajetit është ky: "Edhe kuajt (i krijoi), edhe mushkat edhe gomarët, për t'ju hipur 

atyre dhe si stoli, e Ai krijon (për hipje) çka ju (tash) nuk dini". 
14 En-Nahl: 6. 
15 Err- Rrazi, Muhamed bin Omer, v 605 h, Mefatihul Gajb, botimi i tretë, (sh,b: Dar Ihja et-

Turath el-Arabij, Bejrut), vëll: 14, f: 51. 
16 Ibn Kethiri, burim i mëparshëm, vëll:2, f: 198. 
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kanë bërë edhe Ibën Sekiti17 dhe shumë komentatorë të tjerë, - që fjala 
(riish), përmban në vete dëshmi të mëdha se Allahu i Madhërishëm e 
ka ngritur flamurin e bukurisë në çdo send. Këtë e vërtetojnë gjitha-
shtu edhe ajetet në vijim: 

﴿sπtó ö7 Ï¹ «!$# ( ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ôm r& š∅ ÏΒ «!$# Zπtó ö7 Ï¹﴾  
“Ngjyrosje e All-llahut, e kush ngjyros më mirë se All-llahu"18 

 ﴿û©Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹è{ ö/ ä3tGt⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰Éfó¡tΒ (#θè= à2 uρ (#θç/ uõ°$# uρ Ÿωuρ (# þθèù Î ô£ è@ 

4 … çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫Ïù Î ô£ ßϑø9 $#﴾   
"O bijtë e Ademit, vishuni bukur për çdo namaz (lutje), hani 
dhe pini e mos e teproni, sepse Ai (All-llahu) nuk i do ata që e 
teprojnë (shkapërderdhin)"19. 
Thotë Elkija El-Herrasi: "Ajeti na jep të kuptojmë se është urdhër 

që të zbukurohemi për çdo xhami, për veprën e cila lidhet me xhami-
në, në shenjë madhërimi për xhaminë dhe veprat që bëhen në të, si 
p.sh: itikafi (izolimi), namazi dhe tavafi, e nuk nënkupton me “vishuni 
bukur” vetëm mbulimin e avretit në namaz, sepse pjesa që është obli-
gim të mbulohet në namaz (avreti) -prej kërthizës deri tek gjunjët- 
nuk quhet zbukurim"20. 

Imam Ibën Kethiri thotë: "Për shkak të këtij ajeti dhe të asaj që ka 
ardhur prej Synetit në lidhje me kuptimin e këtij ajeti, është e mirësea-
rdhur që gjatë faljes -namazit- dhe sidomos ditën e xhuma dhe ditën e 
bajramit, përdorimi i parfumit, sepse është prej stolisë, e po ashtu dhe 
pastrimi i dhëmbëve konsiderohet si plotësim i tërë kësaj, kurse ve-
shja më e pëlqyer është ajo me ngjyrë të bardhë".21  

                                                 
17 Err-Rrazi, burimi i mëparshëm, vëll: 14, f: 51. 
18 Bekare: 138. 
19 Earaf: 31. 
20 Elkija elHarrasi, Imadudin ibën muhamed, v 504 h, Ahkamul Kuran, botimi i parë,(sh.b; 

Darul kutub el- Ilmije, Bejrut 1993), vëll: 3, f:135.  
21 Ibën Kethiri, burimi i mëparshëm, vëll: 2, f: 201.  
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Biri i Omerit r.a. transmeton nga Resulullahi s.a.v.s. të ketë thënë: 
“Nëse ndonjëri prej jush i ka dy rroba, le të falet me to..."22 Et-Temi-
miju thotë: "Një rrobë mjafton, kurse dy palë është më mirë, e katër 
palë rroba janë edhe më mirë"23. 

Ajeti i lartpërmendur na bën të kuptojmë se secili mysliman duhet 
ta zbukurojë pamjen e tij kur t’i drejtohet Allahut xh.sh. gjatë adhuri-
mit, dhe sidomos gjatë namazit. Pa marrë parasysh se a është urdhri 
në formë obligimi a preferimi, ajo që kërkohet prej tij është që të zbu-
kurohet dhe t’i veshë petkat më të mira që ka, sepse Allahu xh.sh. ka 
kërkuar nga falësi që ta marrë bukurinë dhe stolinë e tij tek çdo xha-
mi. Kjo domethënë më shumë se mbulimi i avretit,24 siç na e bën me 
dije edhe komentatori i lartpërmendur el-Herrasi. Po ashtu kjo është 
porosi edhe e Resulullahit s.a.v.s., dhe e shokëve të tij. Ata e kanë ku-
ptuar se qëllimi i ajetit nuk është mbulimi i avretit, por zbukurimi dhe 
përdorimi i sa më shumë rrobave dhe sa më të mira në namaz. Sahabët 
r.a., ishin të përkushtuar që të visheshin sa më mirë e sa më bukur gja-
të faljes së namazit, megjithëse kishin mungesë të petkave, siç njofton 
fjala e Resulullahut s.a.v.s.: "A thua secili prej jush ka mundësi të gjej 
dy palë rroba!"25 - kur ishte pyetur për faljen e namazit me një rrobë. 
Pasi një njeri e pyeti Omerin r.a. rreth veshjes së këmishës dhe mbule-
sës së kokës e llojeve të tjera të veshjes në namaz, ai tha: "Nëse 
Allahu e zgjeron (mundësinë e pasurisë), atëherë zgjerojeni edhe ju 
(shpenzimin e saj)"26. A thua e kuptojnë myslimanët qëllimin dhe me-
sazhin që ngërthen në vete ky ajet, në ditët tona?! Disa myslimanë fa-
                                                 
22 Ebu Daudi, Sulejman bin elEsh'ath, v 275 h, Kitab Essunen, botimi i parë, (sh,b: Darul Me-

arife, Bejrut), vëll:1, f:446. (zinxhiri është autentik, prej personave të Buhariut dhe Muslimit, 
Shejh Shuebi). 

23 Elmevsuatul Fekhijetul Kuvejtijeh, botimi i katërt, (sh,b: Darus Safve, Kajro, 1993), vëll:11, 
f:269. 

24 Pjesa e domosdoshme që duhet mbuluar gjatë faljes, është prej kërthizës deri nën gjunjë, për 
meshkujt. 

25 Ez-Zubejdi, Muhtesar Sahihul Buhari, botimi i parë, (sh,b: Darul Kutubil Ilmije, Bejrut, 
1992), vëll:1, f:120. 

26 I njëjti burim, vëll: 2, f: 120. fjala e Omerit r.a., d.m.th.: Nëse Allahu s.v.t., të ka dhënë pa-
suri dhe mundësi për t’u veshur, duhet të vishesh sipas mundësisë. 
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len me rroba gjumi, sikur të ishte kjo një dukuri vetëm shtëpiake! Por 
kemi raste kur disa prej tyre falen edhe në xhami me rroba gjumi! Por 
ka edhe më keq: Disa i kemi parë të falnin namazin e xhumasë me aso 
rrobash!. A thua kanë ndonjë arsye, sa kohë që dihet se tash ka sasi të 
mjaftueshme dhe lloje të ndryshme rrobash, shyqyr prej Zotit. Apo 
ndoshta janë prej mistikëve!!? 

Dihet mirë se çdo ceremoni, manifestim, tubim ose detyrë etj., ka 
veshjen e vet dhe një ngjyrë që i përshtatet në varësi nga rasti dhe ve-
ndi. Po ashtu çdo profesion ka veshjen e tij të veçantë; ajo që vishet 
në dasma e gazmende, nuk është e përshtatshme të vishet në raste va-
rrimi e ngushëllimi. Po ashtu rrobat që janë të përshtatshme për sport, 
nuk janë të përshtatshme si veshje zyrtare, dhe anasjelltas. Kjo nuk 
është risi e kohës sonë, por kështu ka qenë edhe në të kaluarën, sepse 
veshja duhet t’i përshtatet vendit, kohës, pozitës dhe ceremonisë, si 
për nga modeli, ashtu edhe nga ngjyra. Sheriati nuk i ka ndaluar këto 
specifika që u përmendën në lidhje me veshjen dhe pamjen e saj, ve-
çse i ka pëlqyer dhe ka urdhëruar që të respektohet e tërë ajo që u tha 
më sipër, duke i inkurajuar besimtarët për një gjë të tillë.  

Ka qenë traditë e Resulullahit s.a.v.s., që të vishte rroba llojesh të 
ndryshme. Për xhuma vishej ndryshe nga ditët e tjera, ndërsa për baj-
ram vishte rroba enkas. 

Thotë Ibën Kajjim el-Xhevziu: "Vishte - aludon në Resulullahin 
s.a.v.s.- gjatë daljes në ato dy ditë, rrobat më të bukura të tij. Kishte 
një rrobë që e vishte për bajram dhe xhuma, nganjëherë vishte dy rro-
ba27 ngjyrë të gjelbër, nganjëherë të kuqe"28. Thotë më tutje: "Prefero-
het të vishen rrobat më të mira që është e mundur, në atë ditë - të 

                                                 
27 Huletun & burdetun: janë lloje i petkave arabe të asaj kohe, që janë konsideruar si rroba të 

çmueshme dhe me vlerë të madhe. Sepse masa dërmuese ka veshë (izarë dhe rida'a), siç vi-
shen haxhitë në haxh gjatë kohes së ihramit, ose vetëm izarë pjesa e poshtme të këtij takëmi. 

28 Ibën Kajjim, Muhamed Ibën Ebi Bekër, Zadel Miad fi Hedji Hajrel Ibad, korrektura: Abdul-
kader dhe Shuejb Arnauti, botimi i tretë, (sh.b: Muesseseturr Rrisale, Bejrut, 1981), vëll: 1, 
f:441.  
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xhumasë -, ngase Imam Ahmedi transmeton në Musnedin29 e tij, nga 
Ebu Ejubi r.a., dhe thotë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut 
s.a.v.s., duke thënë: Ai që pastrohet ditën e xhumasë dhe parfumohet, 
nëse ka, dhe vesh rrobat më të mira e vjen në xhami, do të jetë pa-
strim (nga mëkatet) për të në mes dy xhumave"30. 

Të veshurit sa më bukur, dhe kujdesi ndaj pamjes sonë, që të jetë 
sa më e bukur, nuk përkufizohet vetëm gjatë kohës së faljes, ose në 
xhami, por nga myslimanët kërkohet që t’i kushtojnë rëndësi pamjes 
së tyre në jetën e përditshme, që të duken sa më të bukur e më të pa-
shëm, kudo që të gjenden, sepse fjala e Lartmadhërishmit: 

﴿ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ§ym sπoΨƒÎ— «!$# û©ÉL©9 $# ylt÷zr& ⎯ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9﴾ 
Thuaj: "Kush i ndaloi bukuritë që All-llahu i krijoi për robërit e 

Vet?"31 është më tepër se kaq dhe më gjithëpërfshirëse dhe përfshin 
çdo gjë që zbukuron e ia shton bukurinë njeriut.  

Imam Rraziu thotë:"Ajeti përfshin të gjitha llojet e zbukurimit dhe 
stolisjes; aty hynë po ashtu edhe pastrimi i trupit në të gjitha mënyrat, 
hyn edhe ajo që na bart -mjetet e transportit-, hyjnë gjithashtu dhe 
llojet e stolive, sepse të gjitha përdoren për t’u zbukuruar. Dhe, sikur 
të mos ishte teksti që për burra ndalon arin, argjendin dhe mëndafshin, 
edhe këto po ashtu do të ishin përfshirë"32.  

Ajeti po ashtu demanton në mënyrë të rreptë pretendimet e atyre 
që nuk preferojnë të hanë ushqime të lezetshme dhe të veshin rroba të 
shtrenjta, sepse për lënien e asaj që është e mirë dhe e dobishme, nuk 
ka asketizëm. Për këtë arsye, ajeti ka ardhur në formë pyetjeje, që 
ngërthen në vete refuzimin dhe mospëlqimin nga ana e Allahut xh.sh. 

29 Musned quhet libri në të cilin Imam Ahmedi i ka koleksionue hadithet e Pejgamberit a.s. 
përbehet nga më shumë se 35000 hadithe.  

30 I njejti burim, vëll: 1, f: 381. Musnedi, vëll: 5, f: 420. hadithi është i kategorisë (hasen) i mi-
rë, sipas Abdulkadrit dhe Shuejbit. Kurse Ibën Huzejmi thotë: se hadithi është (sahih), aute-
ntik, (shih; Sahih Ibën Huzejme, nr.1775).  

31 Earaf: 32. 
32 Err- Rrazi, burimi i mëparshëm, vëll: 14, f: 62-63. 
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ndaj atyre që duan t’i ndalojnë ato për veten e tyre, ose t’ua ndalojnë 
të tjerëve.  

Sepse forma pyetëse me fjalën: (ْمن َ) -"kush"- përdoret në gjuhën 
arabe për të demonstruar kundërshtimin në formën më të lartë, që pa-
raqet një kundërshtim shumë të ashpër për ata që ndalojnë të mirat, 
bukurinë dhe stolinë që Allahu i ka lejuar dhe krijuar për robërit e 
Tij.33 

Gjithashtu ky mohim ka ardhur edhe nga Resulullahi s.a.v.s.. Tra-
nsmetohet nga Xhabiri r.a. të ket thënë: “Na erdhi njëherë Resulullahi 
në shtëpinë tonë për vizitë, e pa një burrë më flokë të çrregulluar, e 
tha: "A nuk ka mundur të gjejë ky ndonjë gjë për t’i qetësuar flokët e 
tij”?! Dhe pa një tjetër me rroba të ndyta, e tha: "A nuk ka mundur të 
gjejë ky diçka për t’i larë rrobat e tij”?!34. 

Transmetohet nga Ebi Ahvas, nga babai i tij, i cili thotë: "Erdha 
tek Pejgamberi s.a.v.s., me rroba të këqija, e ai më tha: A ke pasuri? I 
thashë: Po. Tha: Nga cili lloj? I thashë: Allahu më ka dhënë pasuri 
nga devetë, delet, kuajt, dhe robër. Më tha: Nëse të ka dhënë Allahu 
pasuri, atëherë le të duken në ty gjurmët e begatisë dhe bujarisë së 
Allahut"35.  

Transmeton Muslimi prej Katades r.a., i cili thotë: “I thamë Enes 
ibën Malikit36: Cilat rroba i donte Resulullahi s.a.v.s., më së shumti, 
ose e tërhiqnin më së tepërmi atë? Tha: (احلربة) - elhiberatu- të zbuku-

33 El-Kasimi, Xhemaludi bin Muhamed, v 1332 h, Mehasinu Te'viil, botimi i parë, (sh,b. 
Muessesetu Tarih el-Arabij, Bejrut, 1994), vëll: 3, f: 523. 

34 El-farisi, Ali ibn Belban, v 739 h, Elihsan fi Tekrib Ibn Hiban, korrektor: Shuejb Arnauti, 
botimi i parë, (sh.b: Muesseseturr Rrisale, Bejrut, 1991), vëll:12, f: 294. Thotë Shejh Shuebi: 
transmetimi është autentik sipas kritereve të Buhariut. Këtë e ka vërtetuar edhe Hakimi sipas 
kritereve të Buhariut dhe Muslimit, e ka vërtetuar po ashtu edhe Imam Dhehebiu në 
Mustedrek, vëll: 4, f: 186.  

35 Ebu Daud, kitabus Sunen, vëll: 4, f: 394. 
36 Kjo pyetje iu shtrua ashabit të nderuar Enes ibni Malikit r.a., sepse kishte jetuar në shtëpinë 

dhe në shërbimin e Resulullahut s.a.v.s, 10 vjet, njihte detaje nga jeta private e tij, s.a.v.s., që 
nuk i dinin ashabët e tjerë. 
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ruarat me vija".37 Imam Neveviu gjatë shpjegimit të këtij hadithi tho-
të: "(elhiberatun) janë rrobat prej liri të ngjyrosur, e të zbukuruara"38. 

Transmetohet nga Berai ibën Azibi, që thotë: “Resulullahu s.a.v.s. 
i kishte flokët të gjatë gjer tek pulpat e veshëve, dhe e kam parë me një 
rrobë të kuqe, nuk kisha parë ndonjëherë diçka më të bukur se ajo"39. 

Kjo është prej mëshirës së Islamit e gjerësisë së tolerancës së tij, 
dhe prej butësisë madhështore të tij me njerëzit, sepse u dëshiron dhe 
u rekomandon të veshin rrobat më të bukura e më të mira, pa përca-
ktuar ndonjë formë a ngjyrë të veçantë.     

Kjo është një nga urtësitë e tij të shumta, që e bëjnë atë të përshta-
tet me çdo kohë dhe me çdo traditë.  

Me këtë bëhet e ditur se Allahu xh.sh. ka respektuar shijet e njerë-
zve në Sheriatin e Tij, duke mos përcaktuar dispozita që ndeshen me 
karakterin e shëndoshë njerëzor në lidhje me veshjen, por i la të lirë të 
zgjedhin çfarë dëshirojnë nga modelet, ngjyrat, dhe gjerësia e petkave, 
me kusht që petku të mos jetë transparent e as përshkrues i pjesëve të 
trupit, dhe ta mbulojë avretin40 e tyre. 

Transmetohet nga Semrete nga Resulullahu s.a.v.s., të ketë thënë: 
"Vishuni me rroba të bardha, se ato janë më të pastra..."41. Arsyeja se 
pse Pejgamberi a.s. parapëlqente ngjyrën e bardhë, është pastërtia dhe 
jo vetë ngjyra, sepse transmetohet po ashtu se ai kishte çallmë të zezë 
dhe kishte rroba të zeza. Prej veçorive të Islamit është se i ka kushtuar 
rëndësi të madhe pastërtisë dhe shndritshmërisë, si në petka ashtu dhe 

37 Muslim, Muslim bin Haxhaxh, v 261 h, Sahih Muslim, botimi i parë, (sh,b: Darul Kutubil 
Ilmije, Bejrut, 1995), vëll: 14, f: 48. 

38 Burimi i njëjtë; vëll: 14, f: 48. 
39 Burimi i njëjtë, vëll.: 15, f: 74. 
40 Pjesa që është obligim nga sheriati që të mbulohet; 

a) tek burri është prej kërthizës e deri nën gjunj,
b) kurse gruaja/femra duhet ta mbulojë gjithë trupin përveç fytyrës, duarve dhe këmbëve.

41 En-Nesai, Ahmed bin Shuejb, v 303 h, Sunen Nesai, sherah: Xhelaludin Es-sujuti, botimi i 
dytë, (sh.b: Darul Beshair el-Islamije, Bejrut, 1986), vëll: 8, f: 205. thotë shejh Shuejbi: zin-
xhiri i hadithit është autentik sipas kritereve të Muslimit. Shiko: El- Ihsan fi tekrib Ibn Hiban, 
botimi i parë,(sh.b: Muesseseturr Rrisale, Bejrut, 1996), vëll: 12, f: 242. 
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në gjësende të tjera. Nga kjo prizëm rrjedh edhe përparësia e një ngjy-
re ndaj tjetrës, jo nga vetë ngjyra.  

Ne jemi shumë të vetëdijshëm për bukurinë e ngjyrës së zezë, e ci-
la në shumë raste ua kalon ngjyrave të tjera. Kemi modele me të cilat 
bukuria nuk mund të arrijë kulmin e saj përveçse përmes ngjyrës së 
zezë. Dhe shpesh ndodh që njeriut t'i pëlqejë ndonjë gjë për ta blerë, 
por vetëm me kusht që të jetë e zezë, se përndryshe nuk pajtohet për 
ndonjë nga ngjyrat e tjera.   

Gjithashtu, për sa i përket çmimit të rrobave a shpenzimeve të ve-
shjes e mbathjes, Sheriati nuk ka kufizuar ndonjë çmim të caktuar po 
këtë çështje e ka lënë të hapur sipas mundësive të njeriut dhe gjendjes 
së tij sociale, si dhe standardit të jetesës që gëzon ai.  

Transmetohet nga Enes ibën Maliki r.a. se mbreti i Jemenit i dhu-
roi Resulullahut s.a.v.s. një rrobë, të cilën e kishte blerë me tridhjetë e 
tri (33) deve, dhe ai e pranoi42.  

Po ashtu transmetohet nga Is'haki r.a. se Resulullahu s.a.v.s. kishte 
blerë një rrobë me 27 deve të reja, dhe ia kishte dhuruar mbretit të 
Jezenit43. 

Këtë që u tha, e përforcon edhe fjala e Ligjdhënësit në Kur’an: 

﴿$ ¨Β r& uρ Ïπyϑ÷è ÏΖ Î/ y7În/ u‘ ô Ï̂d‰y⇔ sù ∩⊇⊇∪﴾

Dhe shpalli dhuntitë e Zotit tënd!44 
Dhe, për të ruajtur bukurinë e njeriut dhe pamjen e tij të mirë, i 

Dërguari i Islamit s.a.v.s., dhe fukahatë e këtij Ymeti lejuan gjëra të 
tjera pos veshjes, siç janë: heqja e qimeve në fytyrë, prerja e gjymty-
rës së tepërt, po edhe nëse është nevoja, të shtohet ndonjë gjymtyrë 
nga jashtë, siç është zëvendësimi i ndonjë pjese të humbur në ndonjë 
aksident. 

42 Sunen Ebi Daud, vëll: 4, f: 393.  
43 Burimi i njëjtë, vëll: 4, f: 393. 
44 Duha: 11. 
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Transmetohet prej Arfexhete ibën Es'ad, nga gjyshi i tij: "Se i 
është goditur hunda në një betejë, e quajtur Jevmul Kilab, dhe më pa-
staj e kishte zëvendësuar me një hundë prej argjendi, po megjithatë 
kishte filluar të infektohej e të ndotej -pjesa në të cilën ishte vendosur 
ajo-, mirëpo Resulullahu s.a.v.s. e urdhëroi atë që të bënte një hundë 
prej ari"45.  

Edhe dijetarët e medh'hebeve lejonin që burri t'i hollonte vetullat 
nëse kishte pamje të shëmtuar nga trashësia e tepërt46. 

Ibën Abedini thotë: "Ndalimi i hollimit të vetullave, ndukjes së qi-
meve, është e ndaluar nëse bëhet për t’u zbukuruar për të huaj, mirëpo 
nëse në fytyrën e gruas ka qime, të cilat shkaktojnë që burri i saj t’i 
shmanget asaj, ndalimi i heqjes së tyre është jashtë logjikës, sepse 
zbukurimi për femrat është një gjë e kërkuar... dhe nuk ka gjë nëse i 
pret qimet e fytyrës, me kusht që të mos i ngjajë (muhanethit)47 - gji-
nisë asnjanëse-hermafroditit"48. 

Dijetarët e medh'hebit maliki thonë: "...ndërsa, për sa u përket gra-
ve/femrave, ato duhet të heqin çdo gjë që, me mënjanimin e saj i shto-
het bukuria, dhe duhet të lihen çdo gjë që në lënien e saj është 
bukuria"49. 

Xhabiri r.a. thotë: "Resulullahu s.a.v.s., e ka ndaluar goditjen në 
fytyrë, dhe (elvesëm) vënien e damkës (shenjave me anë të djegies) në 
të"50.   

Nga kjo kuptohet se ndalimi i goditjes në fytyrë, ose ndalimi i vë-
nies së shenjës me anë të djegies, bëhej vetëm për një arsye, që ishte; 
ruajtja e bukurisë së pamjes së tij, që të mos shkaktohet ndonjë defor-

                                                 
45 El- Ihsan fi tekrib Ibn Hiban, vëll: 12, f: 281. Thotë Shejh Shuebi: hadithi është autentik 

(sahih) sipas kritereve të Buhariut. 
46 Elmevsuatul Fekhijetul Kuvejtijeh, vëll:11, f:271. 
47 Personi i zhburrëruar-femërzuar; i cili nuk mund të konsiderohet as mashkull e as femër, 

për shkak se një pjesë e trupit të tij i ngjan mashkullit, kurse pjesa tjetër i ngjan femrës.  
48 Burimi i njëjtë, vëll: 11, f: 273. 
49 Burimi i njëjtë, vëll: 11, f: 274. 
50 Sahih Muslim, vëll: 3, f:1673.  
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mim në formën dhe pamjen e tij, në atë mënyrë që do ta dëmtonte atë 
dhe t’u shkaktonte dëme edhe atyre që e shohin dhe e shikojnë atë. 

Islami po ashtu ka ndaluar çdo veprim që shëmton fytyrën e kaf-
shëve. Transmetohet nga Xhabiri r.a.: "Pejgamberit s.a.v.s. i kishte 
kaluar pranë një gomari, të cilit i kishin bërë një damkë (shenjë me 
djegie) në fytyrë. Tha: Allahu e mallkoftë atë që e ka damkosur"51.  

Mirëpo, dihet mirë se vënia e ndonjë shenje tek kafshët, pos në fy-
tyrë, është e lejuar për ta njohur pronari i saj. E, kur dihet që gomarit 
nuk i intereson dhe atë nuk e dëmton në cilindo vend që t’i vihet she-
nja, atëherë nuk mbetet para nesh ndonjë urtësi për ndalimin, përveçse 
për të ndaluar pamje të shëmtuara në jetën e përditshme, qofshin ato 
pamje nga mesi i njerëzve apo i kafshëve52.  

Bukurisë e zbukurimit të pamjes, i bashkohet edhe zbukurimi i 
shtëpisë, kopshtit dhe vendit ku jeton njeriu, në atë mënyrë që të për-
shtatet pamja e tij me gjërat përreth, sikur janë mobiliet, shtëpia dhe 
mjeti që i shërben. 

Fukahatë i kanë lejuar për t’u përdorur po ashtu disa gjëra për zbu-
kurimin e shtëpisë, edhe pse ato ishin të ndaluara të përdoreshin për 
zbukurimin e meshkujve. Këtë e gjejmë në enciklopedinë e fikhut: 
"Lejohet zbukurimi dhe stolisja e shtëpisë me mëndafsh, enë të arit e 
të argjendit (për dekorim) tek Hanefitë. Gjithashtu edhe Malikitë kanë 
lejuar stolisjen e mureve, tavaneve dhe drunjve të shtëpisë dhe mbule-
sën e saj me ar dhe argjend"53.  

Ky është edhe mendimi i Shafive, por me disa modifikime. Këta e 
kushtëzojnë që enët që përdoren për ushqim, të jenë vetëm të ngjyro-
sura me ar dhe argjend, jo të punuara nga ari dhe argjendi. Këto ku-
shte vlejnë edhe për zbukurimin e mureve, tavanit, për Qabenë apo 
Musafin etj54.  

                                                 
51 I njëjti burim; vëll: 3, f:1673. 
52 Afane, Xhevad Musa, Err-rrajus savanb fiz Zineti vel Hixhab, botimi i parë, Aman, 1991, 

f:97.  
53 Elmevsuatul Fekhijetul Kuvejtijeh, vëll:11, f:274.  
54 I njejti burim; vëll: 11, f: 274-275. 



Dr. Lulzim ESATI, Rëndësia e zbukurimit në Kurani Kerim 

93

Nga kjo shihet qartë kontributi i madh i Imamëve të shkollave ju-
ridike islame, dhe kujdesi i tyre i pashoq për t'i ofruar njeriut një mje-
dis sa më të bukur ku jeton ai. Kjo shfaq shumë qartë kujdesin e tyre 
të madh për një pamje të bukur, si për njeriun ashtu dhe për gjërat që 
ndodhen në mjedisin e tij. Ata u munduan deri në atë masë, saqë leju-
an edhe përdorimin e disa gjërave që ishin të ndaluara për disa vepri-
me, vetëm e vetëm për t’i dhënë një shtytje të bukurës në përgjithësi, 
me tërë atë që posedonin. Kjo, sepse ata kishin shijen e Kur’anit në 
këtë çështje, dhe i shijonin gjërat me shpirtin e pastër e të liruar nga 
çdo ndikim, përveç ndikimit të Kur’anit famëlartë, e më pastaj shfaq-
nin mendimet e tyre. Ndoshta kjo është arsyeja pse mendimet e tyre u 
bënë të pavdekshme dhe u pranuan nga myslimanët sikur të ishin te-
kste të shenjta, kurse mendimet e të tjerëve nuk arrinin të mbijetonin 
as brezin në të cilin ishin shfaqur..! 

ÇÊ është e ndaluar nga zbukurimi në fjalë?  

Prej mirësisë së Islamit dhe butësisë së Sheriatit të tij, është kujde-
si i veçantë dhe interesimi i madh që bënë për ta pastruar këtë lloj 
zbukurimi "zbukurimin e pamjes së njeriut" nga çdo gjë që mund ta 
njollosë atë, dhe eliminimin e çdo elementi që synon ta keqpërdorë 
ose orientojë nga qëllime që nuk janë të lejuara, qëllime dhe synime 
për të cilat nuk është krijuar, në esencë, as bukuria e as zbukurimi. 
Dhe, për ta ruajtur nga njollosja këtë dhunti, Resulullahu s.a.v.s. na 
tregon se çfarë ndalohet nga kjo: 

Transmetohet nga Ibën Omeri r.a. se kishte parë një njeri tek zva-
rriste (izarin)- rrobën e tij të poshtme. I tha: "Prej nga je? Ai e njoftoi 
se ishte prej fisit Lejth. Djali i Omerit, pasi e njohu, tha: E kam dëgju-
ar Resulullahun s.a.v.s., me dy veshët e mi, duke thënë: Atë që zvarrit 
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(izarin)55  rrobën e tij përtokë me qëllim që të tregojë kryelartësi, 
Allahu nuk do ta shikojë Ditën e Kiametit"56. 

Në këtë hadith, si dhe në shumë hadithe të tjera, Resulullahu 
s.a.v.s. e bën të qartë se mendjemadhësia dhe kryelartësia janë haram 
- të ndaluara rreptësisht -, dhe sidomos nëse demonstrohen me anë të 
rrobave ose me anë zbukurimesh të tjera, cilat do qofshin ato.  

Kush e përdor këtë dhunti si mjet për t’u lartësuar mbi njerëzit e 
për t’u treguar mendjemadh ndaj vëllezërve të tij, në atë mënyrë që t’i 
bëjë ata të ndihen të nënçmuar a më poshtë se ai, ose se është më i mi-
rë se ata, si shpërblim për atë është që Allahu xh.sh, nuk do ta shikojë 
në Ditën e ringjalljes. Arsyeja pse është bë haram një sjellje e tillë, 
është, sepse ai e ka përdor atë pa vend, në mënyrë të gabuar. Në vend 
që të zbukurohet për njerëzit dhe në zemrat e tyre t’i zgjojë ndjenjat e 
lumturisë kur ta shikojnë atë, ai mundohet të nxisë ndjenjat e nënçmi-
mit, mosrespektimit dhe të varfërisë tek ata. Prandaj meriton shpërbli-
min e lartpërmendur. Kjo është bërë me dije edhe në Kur’an: 

﴿Ÿωuρ öÏiè |Áè? š‚£‰s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ ·mttΒ ( ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† ¨≅ ä.
5Α$ tF øƒèΧ 9‘θã‚sù﴾ 

Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde ndaj njerëzve, mos ec nëpër 
tokë kryelartë, se All-llahu nuk e do asnjë mendjemadh dhe që 
lavdërohet shumë.57 
Këto tekste të pastra, na e bëjnë të qartë se ai që do që "zbukurimi 

i pamjes" së tij, të jetë i pastër nga çdo e pahijshme, dhe të shpërble-
het për të, nuk kërkohet prej tij përveçse të heq dorë nga mendjema-
dhësia kryelartësia gjatë ecjes dhe gjatë bisedës me vëllezër e njerëz 
të tjerë. 

55 Pece rreth këllqeve.  
56 Sahih Muslim, vëll: 14, f: 54. 
57 Llukman: 18. 
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Resulullahu s.a.v.s. e ka bërë të qartë pa dyshim perin e bardhë 
nga i ziu, në këtë çështje, në hadithin që vijon:  

Transmeton Ibën Mes'udi r.a., nga Resulullahu s.a.v.s., të ketë thë-
në: “Nuk hyn në Xhenet ai që në zemrën e vet përmban mendjemadhë-
si qoftë edhe sa grimca e atomit. Një njeri tha: Njeriu dëshiron që 
rrobat e tij të jenë të bukura dhe këpucët e tij të jenë të bukura. Tha: 
Me të vërtetë Allahu është i bukur dhe e do bukurinë, mendjemadhësia 
është lartësimi ndaj së vërtetës, injorimi i së drejtës, dhe nënçmim i 
njerëzve58.  

Kjo është ajo se si duhet të sillemi gjatë përdorimit të zbukurimit 
dhe stolisë në jetën e përditshme. 

Ndërsa ajo që është e ndaluar -haram- për t’u zbukuruar e për t’u 
stolisur me të, janë ari dhe mëndafshi për meshkujt, nëse përdoren si 
veshje, sa kohë që për femra janë të lejuar.  

Gjithashtu është e ndaluar për të dy gjinitë - meshkuj e femra - të 
pinë e të hanë në enë të arit dhe argjendit. Këtë e bën të qartë Resu-
lullahu s.a.v.s. në hadithin e tij: "Na ka ndaluar Resulullahu s.a.v.s., të 
pimë në enë të arit dhe argjendit, e të hamë në to, dhe prej veshjes së 
mëndafshit dhe uljes mbi të".59 Po ashtu nga gjërat e ndaluara nga zbu-
kurimi bëjnë pjesë zbukurimet që formojnë ngjashmëri në mes dy gji-
nive - mashkullit e femrës -. Sepse Resulullahu s.a.v.s. thotë: "Allahu 
i mallkoftë gratë të cilat u përngjajnë burrave - në veshje -, dhe bu-
rrat, që u ngjajnë grave"60.  

Ibën Dakik el-Ijdi e ka saktësuar se cila ngjashmëri është haram (e 
ndaluar), dhe deri në ç’masë tolerohet t’i ngjajnë njëri-tjetrit. Thotë: 
"Ajo që është enkas për to, si për nga lloji i rrobave, po ashtu edhe 
nga forma, ose ajo që të shumtën përdoret për femra, dhe anasjell-
tas"61. 

                                                 
58 Sahih Muslim, vëll: 2, f: 77. 
59 Sunen Ebi Daud, vëll: 4, f: 421. 
60 Sunen Ebi Daud, vëll: 4, f: 421. Buhariu, kita bel-Libas, Muhtesar ez-Zubejdi, vëll: 7, f: 72. 
61 Elmevsuatul Fekhijetul Kuvejtijeh, vëll:11, f:268. 
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Pa dyshim që përngjasimi në mes dy gjinive është haram (e nda-
luar), por problemi qëndron në faktin si ta kuptojmë këtë ngjashmëri?  

A duhet ta kuptojmë siç e kuptojnë disa, të cilët nga ekstremizmi i 
tepruar, kanë arritur në masën sa duan të bëjnë një ndarje drastike në 
mes dy gjinive, dhe këtë paralelizëm ta praktikojnë në të gjitha llojet e 
veshjes.  

Apo duhet ta kuptojmë, siç e ka kuptuar Ibn Dakiku: Ngjashmëri 
konsiderohet ajo që është e veçantë për njërën palë dhe jo për tjetrën, 
apo që përdoret zakonisht vetëm për njërën gjini. Kjo varet nga tradita 
dhe mjedisi ku jetojnë, si mashkulli ashtu edhe femra. 

Nga kjo kuptojmë se kemi rroba që i përshtaten si mashkullit ashtu 
edhe femrës njësoj, kështu që nuk hyjnë në "ngjashmërinë" ose në 
rrethin e "mallkimit", që i përmend Pejgamberi s.a.v.s.. 

Përmbyllje 

Në fund të këtij studimi të ajeteve lidhur me zbukurimin e stolinë, 
së bashku me hadithet e mendimet e fukahave, që zënë hapësirë të ko-
nsiderueshme në këtë punim modest, mund të përfundojmë se kemi 
arritur të nxjerrim në pah rezultate të rëndësishme, siç janë:  
 S’ka dyshim që vizioni i Kur’anit famëlartë për “zbukurim” gëzon 

një karakter gjithëpërfshirës, si për njeriun ashtu edhe për unive-
rsin dhe jetën në tërësi, duke mos veçuar ndonjë fushë ndaj tjetrës, 
duke përfshirë, gjatë bisedës së tij për bukurin e stolin së bashku 
me njeriun, edhe kafshët, bimët dhe sendet e ngurta e të tjera. 

 Me këtë studim bëhet e qartë se feja islame është në përputhshmë-
ri të plotë me natyrën e njeriut, dhe ajo, si e tillë, i përshtatet çdo 
kohe e vendi, sado që njeriu të ngjitet në shkallët e emancipimit 
dhe progresit. Ashtu siç i ka kushtuar rëndësi shpirtit e anës së 
brendshme të njeriut, përmes hollësive që ka sjellë rreth ibadete-
ve, të drejtave, marrëdhënieve në mes njerëzve, në të njëjtën kohë 
nuk ka harruar as pamjen dhe bukurinë e tij, qoftë atë të jashtmen, 
qoftë të brendshmen. 
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 Islami nxiti njeriun, dhe sidomos besimtarin, që t’i kushtojë rë-
ndësi bukurisë dhe të zbukurojë pamjen e tij, mjetin e transportit,
vendbanimin dhe çdo gjë që kontribuon në ngritjen e bukurisë së
tij.

 Përmendja e gjërave të zbukurimit në Kur’an, sikur: inxhi, diama-
nte, xhevahire dhe stoli të ndryshme, janë një argument dhe dësh-
mi se Allahu xh.sh. i ka krijuar ato për t’u stolisur, dhe me to
synon që njeriu të jetojë sa më komod (rehatshëm) e i lumtur, me
kusht që, gjatë përdorimit të tyre, të mos largohet nga qëllimet e
përgjithshme të Sheriatit.

 Kur’ani famëlartë ka përcaktuar disa norma në lidhje me stolisjen,
që ajo të japë frytet e saj në çdo kohë, duke mos lënë mundësi që
të përdoret për qëllime të këqija, për të cilat nuk është ligjësuar.

 Myslimani duhet t’u përmbahet rregullave që ka caktuar Allahu
xh.sh. në Kur’an, dhe i ka shtjelluar Sunneti i Resullullahut,
s.a.v.s., nëse dëshiron që ky zbukurim të jetë me të vërtetë stoli e
bukuri për të, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër.

 Allahu i Plotfuqishëm na bën me dije se çdo gjë mbi Tokë e ka
bërë stoli e bukuri për Tokën, për të na sprovuar se kush nga ne do
të trajtohet me të sa më mirë, po nuk ka thënë kurrsesi se kush
prej jush do të heqë dorë nga ajo në tërësi, apo do të ikë prej saj!
Sepse kjo nuk përputhet me urtësinë e sprovës dhe provimit në
këtë botë.

 Në fund, themi se bukuria është qëllim hyjnor.
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Mr. Sci. Imer Hajdini 

IBNU ASAKIR - HISTORIA E DAMASKUT 

Ibnu Asakir ishte Imam i madh, dijetar i Shamit, madje jo vetëm 
kaq, por dijetar i rangut botëror, Ebul-Kasim, Ali ibn El-Hasen ibn 
Hibetullah ibn El-Husejn Ed-Dimeshkij Esh-Shafiij, autor i librit të 
famshëm "Historia e Damaskut", si dhe autor i një numri të madh të 
librash të tjerë, si: "Etraf Es-Sunen El-Erbeah", "Avali Malik", "Gara-
ib Malik", "Fadlu as'habil hadith", "Menakib sham", "Avali Eth-The-
vrij", "Men vafekat kunjetuhu kunjetu zevxhetihi", "Musned Ekli 
darija", "Tarih El-Mezeh" dhe vepra tjera të shumta. Kishte lindur në 
vitin 499 h.1 

Mësimet e para i kishte filluar në vitin 505 h. nën kujdesin e pri-
ndit të tij, tek dijetarët e asaj kohe, si: En-Nesib dhe Ebi Et-Tahir El-
Hanaij 2 , Sahihi Muslimin e ka mësuar nga dijetari Ebu Abdullah 
Muhamed ibn El-Fadl El-Feravi, ndërsa librin e Imam Malikut El-Mu-
vetaë e mësoi nga dijetari Hibetullah ibn Sehl Es-Sejidij3, pastaj vazh-
doi studimet e tij duke udhëtuar në disa vende, si në Bagdad, Kufe, 
Nisabur, Merv, Hurat dhe qytete të tjera, dhe kështu, për studime dhe 
hulumtime shkencore, kishte vizituar më tepër se 40 qytete, ndërsa 
numri i dijetarëve nga të cilët kishte marrë dije, sillej rreth 1300 e më 
tepër. Ishte prej dijetarëve të mëdhenj, i devotshëm dhe bamirës. Dije-

1 Tabekat El-Hufadh 1/475-477. 
2 El-Iber fi haberin menil-gaber 4/212. 
3 Dhejlu Et-Tekjid 2/188 
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tari i madh Et-Taxh El-Meudij thotë se kishte dëgjuar Eba El-Ala El-
Hemedhanij duke i thënë një personi i cili kishte kërkuar leje nga ai 
që të udhëtonte për studime, dhe, nëse do të gjente ndonjë dijetar më 
të mirë se ai, le të shkonte tek ai e, nëse jo, atëherë të shkonte tek Ibni 
Asakir, sepse ai ishte dijetari më i famshëm i asaj kohe.  

Dijetari i madh Abdul Kadir Er-Rehavij thotë: Nuk kam parë më 
të dijshëm se Ibni Asakir, ndërsa Ibnu En-Nexhari thotë: Ka qenë Ibni 
Asakiri Imam i Muhadithëve dhe tek ai ka përfunduar shkenca e 
hadithit. 

Ka ndërruar jetë më 11/ Rexhep / 671 h.4 

HISTORIA E DAMASKUT 

Libri më i famshëm i tij është "Historia e Damaskut" që ka 60 vë-
llime, e në botimet e fundit, i ka 80 sish. Në këtë vepër madhështore, 
autori flet për historinë e këtij qyteti të lashtë, duke përmendur në ho-
llësi jetën dhe veprën e të gjithë dijetarëve, shkencëtarëve, mbretërve, 
sulltanëve, pashallarëve, tregtarëve, njerëz me famë e kështu me ra-
dhë, të cilët kanë jetuar në këtë qytet që nga koha e historisë së lashtë 
e deri në ditët kur autori jetonte dhe vepronte. 

Ky libër nuk është vetëm një vepër historike, po, kur e studiojmë 
mirë këtë vepër të madhe, vërejmë se autori ka bërë edhe komentimin 
e një numri të madh të ajeteve të Kur'anit famëlartë, kështu që, përveç 
radhitjes së tij në rangun e historianëve, mund ta radhitim edhe në ra-
ngun e komentuesve të Kur'anit, ashtu siç i gjejmë një numër të madh 
komentuesish të Kur'anit, të cilët i referohen këtij autori të famshëm 
në librin e tij "Historia e Damaskut" duke u bazuar në transmetimet e 
tij në komentimin e ajeteve të ndryshme. Për shembull,ndër të tjerë, 
Imami i madh i komentimit të Kur'anit Ibn Kethiri, pastaj Imam Es-
Sujutiu e kështu me radhë. 

4 Tabekat El-Hufadh 1/475-477. 
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Ne do të ndalemi në disa ajete të komentuara nga Ibni Asakiri, të 
cilat do t’i shkëpusim nga libri "Historia e Damaskut". Ibnu Asakiri 
përshkruan së pari senedin apo zinxhirin e transmetuesve, i cili është 
shumë i gjatë, e fillon nga dijetarët e tij dhe përfundon deri tek Pejga-
mberi s.a.s. apo shokët e tij, ashabët e me radhë, që do të thotë se 
është një zinxhir mjaft i gjatë që shtrihet në rreth 5 shekuj, pastaj për-
mend thënien e tyre përkitazi me komentimin e atij ajeti apo të asaj 
fjale në ajet.  

Në këtë punim nuk do ta përmendim këtë zinxhir për shkak të 
gjatësisë së tij, mirëpo do të tregojmë vetëm kategorinë e tij, por do të 
fillojmë prej sahabiut, pastaj do ta përmendim komentimin e fjalës 
apo ajetit dhe do të bëjmë një studim duke bërë krahasim me komenti-
met dhe transmetimet e tjera të dijetarëve dhe, në fund, do të nxjerrim 
një përfundim se cili është mendimi më i saktë rreth asaj çështjeje. 

Transmetimi i parë 

Ka thënë Ibnu Asakiri:  

 الكتاب م سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ّعوذين: قال يزيد بن السائب عن
  .ًتفال

Transmetohet nga Es-Saib ibnu Jezid r.a. të ketë thënë: Resulu-
llahu s.a.s. ka kërkuar për mua mbrojtje duke e kënduar Elhamin 
dhe më fryu duke nxjerrë edhe pështymë5.  
Transmetimi i Hadithit:  
Këtë hadith e transmeton gjithashtu edhe Et-Taberaniu në Muë-

xhem El-Kebir6, dhe Muëxhem El-Evsat7. 

5 Ibnu Asakir, Historia e Damaskut, 20/113. Senedi i këtij hadithi është i dobët për shkak se në 
zinxhir të transmetuesve ndodhet Uthman ibn Kaid, për të cilin Ibn Haxheri thotë është i 
dobët. Shih: Takribu-t-Tehdhib: 2/13.  

6 Muëxhem El-Kebir, 7/159, nr: 6692. 
7 Muëxhem El-Evsat 7/6761. 
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Rreth këtij Hadithi 

Në studimin e këtij hadithi, do të ndalemi në disa çështje:  
Së Pari 
Lejimi i kërkimit të mbrojtjes për të tjerët duke lexuar Kur'an.- 

Këtë e argumentojmë duke u bazuar në këtë hadith si dhe në disa ha-
dithe që do t’i cekim në vazhdim: 

Transmetohet nga Ebu Seidi që ka thënë: Një grup nga shokët e 
Pejgamberit s.a.s. udhëtuan së bashku derisa ndaluan në një nga lagjet 
arabe dhe kërkuan strehim, por ata i refuzuan. Ndërkohë njëri nga të 
parët e atij vendi u helmua nga një akrep dhe të gjithë u përpoqën ta 
mjekonin, por kot, sepse nuk u shërua dot. Dikush nga ata tha: Sikur 
të shkonit tek ata persona që nuk i pranuam për mysafirë, ndoshta 
ndonjëri mund ta mjekojë. Pasi që erdhën, u thanë: O njerëz, zotëria 
ynë është helmuar, ne jemi përpjekur me të gjitha mundësitë tona për 
ta mjekuar, por nuk patëm sukses, a ka mundësi ta mjekojë dikush nga 
ju? Njëri prej tyre tha: Po, unë di ta mjekoj, por, për Allahun! - ne kër-
kuam strehim tek ju e nuk na strehuat, prandaj nuk do ta mjekoj për-
veçse të paguani për këtë? Dhe kështu bënë një marrëveshje që ta 
paguanin disa dele, e pastaj ashabi filloj ta mjekonte duke e lexuar 
"Elhamdulilahi Rabil-alemin", i fryu dhe, duke liruar pështymë me 
majë të gjuhës, veproi kështu derisa u shërua dhe filloi të lëvizte sikur 
të mos kishte asgjë. Tha: Ata iu përmbajtën marrëveshjes dhe paguan. 
Njëri nga ashabët tha: Ta ndajmë këtë fitim! Mirëpo, ai që e mori 
përsipër mjekimin, tha: Jo, derisa të kthehemi te Resulullahu s.a.s. dhe 
t’i tregojmë ngjarjen e të shohim se ç’do të na urdhërojë. Kur erdhën 
tek Resulullahu s.a.s., ia treguan ngjarjen. Ai tha: Si e dite se ajo është 
shëruese, e pastaj tha: Keni vepruar mirë dhe më jepni edhe mua nga 
fitimi juaj.8 

Transmetohet nga Ibni Abasi r.a. se disa nga shokët e Pejgamberit 
s.a.s. në një vend me ujë ku ndodhej një i helmuar apo i sëmurë, njëri 

8 Transmeton Buhariu 5/2166, nr. 5404, dhe Muslimi 4/1727, nr. 2201. 
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ishte paraqitur para sahabëve dhe tha: A mund të mjekojë ndokush 
nga ju një të sëmurë, i cili gjendet këtu afër burimit? Njëri nga ashabët 
shkoi dhe e mjekoi me kaptinën "El-Fatiha", dhe ai u shërua. Sahabiu 
kërkoi për këtë mjekim një dele si shpërblim. Kur u kthye te shokët e 
tij, ata nuk e pëlqyen veprimin e tij dhe i thanë: A ke marrë shpërblim 
sepse lexove librin e Allahut? Dhe kështu arritën në Medinë e thanë: 
O i Dërguari i Allahut, ka marrë shpërblim për librin e Allahut. Resu-
lullahu s.a.s. tha: E drejta më e madhe e marrjes së shpërblimit është 
nga libri i Allahut.9  

Nga këto transmetime kuptojmë se Resulullahu s.a.s. ka lejuar të 
merret shpërblimi me leximin e Kur'anit për të sëmurët. Në këto trans-
metime vërejmë se ashabët e kanë përdorur për mjekim kaptinën "El-
Fatiha", sepse Resulullahu s.a.s. për këtë kaptinë thotë: "Fatihatul-Ki-
tabi është shëruese e çdo sëmundjeje".10 

Transmetohet nga Alakatu ibn Sahar r.a. se ai kishte ardhur tek i 
Dërguari i Allahut, dhe derisa po kthehej, kishte kaluar nga një vend 
ku ishte një i sëmurë mendor, të cilin e mbanin të lidhur. Kur e panë, i 
thanë: Kemi dëgjuar se shoku juaj ka ardhur me të mira, a ka diçka 
për mjekimin e këtij personi? Tha: E kam mjekuar me kaptinën "El-
Fatiha" tri ditë, çdo ditë nga dy herë, dhe u shërua, kështu që si shpër-
blim më ofruan 100 dele, të cilat i mora dhe me to erdha tek i Dër-
guari i Allahut s.a.s. dhe i rrëfeva për ngjarjen. Ai më tha: Merri se ka 
disa që ushqehen duke i mjekuar të tjerët me gjëra të kota, kurse ti i ke 
mjekuar me të vërtetën.11 

 
Së dyti 
Kaptina "El-Fatiha" është quajtur me disa emërtime:  
1-Fatihatul-Kitab, 2- Fatihatul-Kur'an, 3- Umul-Kitab, 4- El-Kur'-

an El-Adhim, 5- Es-Sebul-Methanij, 6- El-Vafije, 7- El-Kenz, 8- El-
                                                 
9 Transmeton Buhariu 5/2166, nr. 5405. 
10 Transmeton Ed-Darimij në Synen 2/538, nr: 3370, dhe El-Bejhekij në Shuab El-Iman 2/450, 

nr: 2370.  
11 Transmeton Ebu Davudi, 4/13, nr: 3896, dhe Ahmedi në Musned 5/210, nr: 21884. 
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Kafije, 9- El-Esas, 10- En-Nur, 11- El-Hamd, 12- Esh-Shukr, 13- Su-
retul-Hamd El-Ula, 14- Suretul-Hamd El-Kusra, 15- Err-Rrukjeh, 16- 
Esh-Shifa, 17- Esh-Shafijeh, 18- Suretu Es-Salah, 19- Ed-Dua, 20- 
Es-Sual, 21- Tealimul-Mes’eleh, 22- El-Munaxha, 23- Et-Tefvid.12     

 
Së treti 
Thënia e transmetuesit: ًتفال , ka kuptimin ‘fryrje e shoqëruar me 

pështymë’. Këtu mund t’i numërojmë katër kategori të këtij gjesti.     
1- Pështymje, 2- Fryrje e shoqëruar me pak pështymë në majë të 
gjuhës, 3- Fryrje, 4- Hukatje.13  

Transmetimi i dytë 

Ka thënë Ibnu Asakir:  

 أحدكم أخذ إذا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال أوس بن دادش عن
  . هب إذا معه يهب ملكا به يوكل هللا فإن وسورة الكتاب م فليقرأ مضجعه

Transmetohet nga Shedad ibn Evs, i cili ka thënë: Ka thënë i Dër-
guari i Allahut s.a.s.: Nëse ndonjëri nga ju përgatitet për të fje-
tur, le të lexojë Umul-Kitab (Elhamin) dhe një kaptinë, sepse 
Allahu obligon një melek që do të zgjohet me të, kur të zgjohet 
ai.14 
 
Studimi i hadithit 
Nga hadithi i Shedad ibn Evsit mund të kemi disa dobi: 
Nga këto dobi është që besimtari duhet të jetë i kujdesshëm që 

mbyllja e veprave të tij të manifestohet me përmendjen e Allahut të 
Madhëruar, sepse njeriu, kur të bjerë në gjumë, nuk e di se a do të 
zgjohet në mëngjes apo jo. Siç transmetohet në hadith, Abdullah ibn 
                                                 
12 Esujutij, El-Itkan Fi Ulum El-Kur'an, 1/149-151. 
13 Lisan El-Arab: 11/150, dhe shif: Muhtar Es-Sahah: 1/32.  
14 Tarih Dimeshk: 22/413. Senedi i këtij hadithi është i dobët për shkak të mos emërimit të një 

personi i cili transmeton nga Mutref ibn Abdullah ibn Esh-Shuhajr.  
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Umeri r.a. ka thënë: Më mori Resulullahi s.a.s. për kraharori dhe më 
tha: Qëndro në këtë botë sikur të jesh i huaj ose kalimtar i rastit. Ndër-
kaq Ibnu Umeri thoshte: Nëse e arrin mbrëmjen, mos e prit mëngje-
sin, e nëse del në mëngjes, mos e prit mbrëmjen, shfrytëzo shëndetin 
para se të sëmuresh, dhe shfrytëzo jetën para se të vdesësh.15

Në hadithin tjetër transmetohet nga Muadh ibn Xhebel që ka thënë 
se, derisa ishte i sëmurë, kam dëgjuar nga i Dërguari i Allahut s.a.s. 
një gjë që e kam mbajtur sekret nga ju deri tani. Ai ka thënë: Atij fjala 
e fundit e të cilit është: La ilahe il-Allah, i obligohet Xheneti.16 Për kë-
të arsye është e domosdoshme që besimtari t’i përmbyllë veprat e tij 
ditore me përmendjen e Allahut të Lartësuar, se, nëse E takon 
Allahun, do ta takojë me zemër të pastër.17 

Nga këto dobi është shmangia nga lojërat e djallit të mallkuar.18 
Transmetohet nga Xhabiri r.a. se i Dërguari i Allahut s.a.s. ka thënë: 
Kur njeriu shkon në shtratin e tij, nxitojnë t’i afrohen një melek dhe 
një shejtan. Meleku i thotë: Mbylle ditën me të mira. Djalli i thotë: 
Mbylle me të liga. Nëse përmend Allahun dhe fle, meleku do të qënd-
rojë në ruajtje të tij. Kur të ngrihet, meleku i thotë: Fillo mbarë, ndërsa 
djalli i thotë: Fillo mbrapsht. Nëse thotë: Falënderimi I takon Allahut 
Që ma ktheu jetën dhe nuk ma mori në gjumë. (Falënderimi I takon 
Allahut, i Cili i mban qiejt dhe Tokën të mos zhduken, s'ka askush pos 
Tij që mund t'i mbajë, Ai është që nuk ngutet, që fal.)19, Falënderimi I 
takon Allahut, i Cili e mban qiellin të mos bjerë në Tokë vetëm me 
lejen e Tij. Nëse bie nga shtrati i tij dhe vdes, do të hyjë në Xhenet.20 

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a., që thotë: “Më autorizoi Pejga-
mberi s.a.s. për grumbullimin e zekatit të Ramazanit (sadakai- fitrit) 

15 Transmeton Buhariu: 5/2358, nr: 6053, dhe Er-Ruvjaniju në Mesned: 2/412, nr: 1417. 
16 Transmeton Ahmedi 5/233, nr: 22087. 
17 Ibn Haxher El-Askalani, Fethul-Barij: 11/110. 
18 Imam En-Nevevij, Esh-Sherh ala Sahih Muslim: 17-32. 
19 Fatir:41.  
20 Transmeton Ebu Jeala në Musned: 3/326, nr: 1791, dhe Hakimi në Mustedrek: 1/733, nr: 

2011.  
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dhe më erdhi një udhëtar që filloi të merrte ushqim. E kapa dhe i tha-
shë: “Gjithsesi do të të dërgoj tek i Dërguari i Allahut”! Ai tha: “Unë 
jam i nevojshëm, unë kam familje dhe nevojë shumë të madhe”. Unë 
e lejova të shkonte. Kur agoi, i Dërguari i Allahut tha: “O Ebu Hu-
rejre, ç’bëri dje robi me ty”? Unë i thashë: “O i Dërguari i Allahut, u 
ankua që është i nevojshëm ai dhe familja, m’u dhimbs dhe prandaj e 
lashë të hynte. Pejgamberi s.a.s. tha: “Sa i përket atij, ai të ka gënjyer 
dhe do të vijë prapë”. Pasi e dija se do të vinte prapë, sipas fjalëve të 
Pejgamberit s.a.s., unë e pritja. Erdhi dhe filloi të merrte ushqim. Unë 
i thashë: “Të dërgoj tek Pejgamberi s.a.s”.. Ai prapë tha: “Më lësho, 
unë jam i nevojshëm, kam shumë fëmijë dhe nuk do të vij tjetër herë”. 
M’u dhimbs dhe e lëshova të shkonte. Të nesërmen, i Dërguari i 
Allahut më tha: “O Ebu Hurejra, ç’bëri me ty robi”? Unë i thashë: 
“Ankohej se kishte nevojë shumë të madhe dhe ka shumë fëmijë. M’u 
dhimbs dhe e lejova të shkonte”. Pejgamberi s.a.v.s. më tha:“Ai të ka 
gënjyer dhe do të kthehet përsëri”. E prita për të tretën herë kur erdhi 
për të marrë ushqim. E kapa dhe i thashë: “Gjithsesi do të të dërgoj 
tek Pejgamberi s.a.s.. Kjo është hera e tretë që ti thua se nuk do të 
kthehesh dhe prapë vjen”. Ai më tha: “Liromë, sepse unë do t’i mësoj 
disa fjalë, të cilat do të të sjellin dobi tek All-llahu”. I thashë: “Cilat 
janë ato?” Ai më tha: “Kur të shkosh të flesh në shtratin tënd, lexoje 
ajeti Kursinë deri në fund të ajetit: “Allahu la ilahe il-la huvel hajjul 
kajjumu”, Allahu atë natë do të të ruajë dhe shejtani nuk do të të afro-
het deri në agim. Për këtë arsye e lejova të shkonte. Të nesërmen pas 
agimit, Pejgamberi s.a.s. më tha: “Ç’bëri robi me ty dje”? Unë i tha-
shë: “O i Dërguari i Allahut, ai më premtoi se do të më mësonte disa 
fjalë, me të cilat Allahu do të më sjellë dobi, prandaj e lejova të shko-
nte”. Pejgamberi s.a.s. më tha: “Cilat janë ato fjalë”? Unë i thashë se 
ai më tha: ‘Kur të shkosh të flesh, lexoje ajeti Kursinë prej fillimit deri 
në fund të ajetit: “Allahu la ilahe il-la huvel hajjul kajjumu”, dhe më 
ka thënë se Allahu do të më ruajë atë natë, e shejtani nuk do të mund 
të më afrohet derisa të zgjohem. Pejgamberi s.a.s. tha: “Të ka thënë të 
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vërtetën, edhe pse ai është gënjeshtar i madh. A e di se me kë ke bi-
seduar tri ditë, o Ebu Hurejre”? Pasi i thashë jo, Pejgamberi s.a.s. më 
tha: “Ai ishte shejtani!”21 

Në vazhdim të hadithit Resulullahu s.a.s. thotë: "Dhe një sure".  
I Dërguari i Allahut s.a.s. i porosiste shokët e tij që, para gjumit, 

së bashku me leximin e El-Fatihas, ta lexonin edhe një kaptinë tjetër 
nga Kur'ani. Transmetohet nga Enesi r.a. të ketë thënë: Ka thënë Re-
sulullahu s.a.s.: Nëse shtrihesh në shtrat për të fjetur dhe lexon "Fa-
tihatul Kitab" dhe "Kul huvallahu ehad", do të sigurohesh nga çdo gjë, 
përveç vdekjes.22 

Gjithashtu Resulullahu s.a.s., para fjetjes, lexonte "Kul huvallahu 
ehad", "Kul eudhu bi rabil felek" dhe "Kul eudhu bi rabi nas", siç tra-
nsmetohet nga nëna e besimtarëve, Aishja r.a., se Resulullahu s.a.s., 
kur shkonte në shtratin e tij, çdo natë i bashkonte duart e tij dhe u 
frynte e lexonte "Kul huvellahu ehad", "Kul eudhu bi rabil felek" dhe 
"Kul eudhu bi rabi nas", pastaj e përshkonte trupin e tij aq sa arrinte, 
fillonte nga koka, pastaj fytyrën, pastaj vazhdonte pjesën e përparme 
të trupit të tij, dhe kështu vepronte tri herë.23 

Në hadithin e Nevfel El-Eshxheij r.a. thotë se Resulullahi s.a.s. i 
thotë atij: Lexo "Kul ja ejuhel kafirun" pastaj fli, sepse ajo është pa-
strim nga idhujtaria24.  

Gjithashtu transmetohet se Resulullahu s.a.s.,para fjetjes, lexonte 
nga kaptinat "El-Musebbihat"25. Thotë El-Arebad ibn Sarije r.a. se i 
Dërguari i Allahut s.a.s., para se të flinte, lexonte nga kaptinat "El-

                                                 
21 Transmeton Buhariu: 2/812, nr: 2187; dhe Ibnu El-Huzejme në Sahih: 4/91, nr:2424. 
22 Shif Keshf El-Hafa: 2/107. Dhe shih: Et-Tergib ve Terhib: 1/235. 
23 Transmetojnë: Buhariu: 4/1916, nr: 4729, dhe Et-Tirmidhiu 5/473, nr: 3402, dhe Ebu Davu-

di: 4/313, nr: 5056. 
24 Transmetojnë: Et-Tirmidhij 5/474, nr. 3403, dhe Ebu Davudi dhe teksti është marrë prej aty, 

4/131, nr.5055, dhe Ibn Ebi Shejbeh në Musanef: 5/323, nr. 26528, dhe En-Nesaij në Synen 
El-Kubra 6/200, nr. 10637, dhe Ibni Hibani në Sahih 3/63, nr. 789. 

25 "El-Musebihat" janë kaptinat të cilat fillojnë me fjalën: سبحان أو سبح أو يسبح أو سبح ِّ َ َ këto 
janë: El-Isra, El-Hadid, El-Hashr, Es-Saf, El-Xhumua, Et-Tegabun, El-Eala. Shif.: Elmubare-
kfurij, Tuhfetul Ahvedhij: 8/192. 
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Musebihat" dhe thoshte: "Në këto kaptina është një ajet më i mirë se 
një mijë ajete".26 

Duke u bazuar në të gjitha këto transmetime, vërejmë se Resulu-
llahu s.a.s., para se të flinte, përveç kaptinës "El-Fatiha", lexonte edhe 
disa kaptina të tjera, të cilat i përmendëm më lart në transmetime, që 
ishin kaptinat "Kul Huvellahu ehad", "Kul eudhu bi rabil felek", "Kul 
eudhu bi rabin as", pastaj kaptina "El-Kafirun", pastaj kaptinat e 
quajtura “El-Musebihat” që janë: “El-Isra”, “El-Hadid”, “El-Hashr”, 
“Es-Saf”, “El-Xhumua”, “Et-Tegabun”, “El-Aëla”, dhe transmetuam 
edhe hadithin e Ebu Hurejres r.a., që porosiste për leximin e ajetit El-
Kursij "Allahu la ilahe ila huvel hajul kajum..”.  

Transmetimi i tretë:  

 القرآن اقرأوا: يقول هللا رسول مسعت: قال عنه هللا رضي الباهلي أمامة أيب عن
 الزهراوين اقرأوا ألصحابه،: بعضهم وقال لصاحبه، ًشفيعا القيامة يوم يت فإنه
ما عمران آل وسورة البقرة سورة ما تيان فإ ما أو غمامتان كأ  غيايتان كأ
ما أو : بعضهم وقال صاحبهما، عن حياجان صواف طري من فرقان كأ

ما،  تستطيعها وال حسرة وتركها بركة أخذها فإن البقرة سورة اقرأوا أصحا
  . السحرة هم البطلة أن فبلغين: سالم بن معاوية قال توبة أبو زاد البطلة،

Transmetohet nga Ebu Umametul Bahilij r.a. që ka thënë: E kam 
dëgjuar Resulullahun s.a.s. duke thënë: "Lexoni Kur'anin, se ai 
vjen Ditën e Kiametiti ndërmjetësues për atë që e lexon". Disa 
transmetues thonë: "për ata që e lexojnë", "lexoni dy lulet - kapti-
nat El-Bekaretu dhe Ali-Imran, se ato do të vijnë Ditën e Kiametit 
si të ishin dy re të dendura ose si dy mjegulla a si dy tufa zogjsh 
të radhitura në rreshta ndërmjetësojnë për atë që i lexon ato". 

                                                 
26 Transmetojnë Et-Tirmidhij 5/475, nr: 3406, dhe Ebu Davudi 4/313, nr: 5057, dhe En-Nesaij 

në Synen El-Kubra 5/16, nr: 26, dhe Et-Taberanij në Muëxhem El-Kebir 18/249, nr. 625, dhe 
Ebu Bekr Esh-Shejbanij në El-Ahad vel-Methanij 3/43, nr.1335. 
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Disa transmetues thanë: "për ata", "lexoni kaptinën El-Bekareh, 
se leximi i saj është begati, ndërsa lënia e saj është humbje, se 
këtë nuk e mundin të kotët". Ebu Tevbe shton: Ka thënë Muavije 
ibn Selam: Të kotët janë magjistarët"27. 

Transmetimi i hadithit: 
Hadithin e Ebu Umametul-Bahilij r.a. e transmetojnë edhe: 
Muslimi28, Ahmedi29, Ibn Hibani30, Et-Taberanij31, El-Hakim32, El-

Bejhekij33, Abdu Err-Rrezak34 dhe Err-Rrevjaniju35. 
 
Rreth këtij Hadithi:  
Në këtë hadith do të ndalemi në disa çështje:  
E para: Thënia e Resulullahut s.a.s.: Lexoni dy lulet. Rreth emë-

rtimit të këtyre dy kaptinave lule, dijetarët kanë shfaqur tri mendime: 
Mendimi i parë: Janë quajtur kështu për shkak se, për atë që i 

lexon këto dy kaptina, do të jenë lulëzim, për kuptimet që dalin nga 
këto dy kaptina. 

Mendimi i dytë: Janë quajtur me këtë emër, sepse lexuesit e këtyre 
dy kaptinave do të kenë një dritë të plotë ditën e kiametit. 

Mendimi i tretë: Sepse në këto dy kaptina gjendet Emri më i madh 
i Allahut36. 

E Dyta: Thënia e Resulullahut s.a.v.s.: " Si të ishin dy re të de-
ndura"; Dijetarët thonë: Këtu është për qëllim fakti që shpërblimi i le-

                                                 
27 Tarih Dimeshk: 19/ 426, dhe 55/71. Hadithi ësthë i vërtetë. 
28 Sahihu Muslim: 1/553, nr.4. 
29 Musned Ahmed: 5/249, nr: 22200. 
30 Sahih Ibn Hiban: 1/322, nr: 116. 
31 El-Muëxhem El-Kebir: 8/118, nr: 7544. 
32 El-Mustedrek: 1/752, nr: 2071. 
33 Shuab El-Iman, 2/341, nr:19; Sunen El-Kubra, 2/395, nr:3862; dhe Sunen Es-Sugra, 

1/547, nr:998. 
34 Musanef Abdu Err-Rrezak, 3/365, nr:5991. 
35 Musned Err-Rrevjanij, 2/305, nr.1254. 
36 Tefsir Et-Taberij, 4/3.  
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ximit të këtyre dy kaptinave është sikur të ishin dy re të dendura37 dhe 
ky të jetë nën hijen e tyre38, siç transmeton Ukbetu ibnu Amir se 
Resulullahu s.a.s. ka thënë: "Çdo person është nën hijen e lëmoshës së 
tij derisa të gjykohet ndër njerëz"39. 

E treta: shprehja "Apo" nuk është për të shfaqur dyshim, siç me-
ndonin disa, mirëpo, kjo paraqet llojllojshmëri dhe përcaktim40të gje-
ndjes së lexuesve. Shembulli i fundit u takon atyre që i lexojnë këto 
dy kaptina dhe nuk i kuptojnë (pra, të ndodhen Ditën e Kiametit nën 
hijen e tufave të zogjve, të cilët lëvizin, vijnë e shkojnë). Shembulli i 
dytë u takon atyre që i lexojnë dhe kuptojnë komentimin e këtyre dy 
kaptinave (pra, do të jenë nën hijen e mjegullës Ditën e Kiametit) dhe 
shembulli i tretë u takon atyre që i lexojnë, i kuptojnë dhe veprojnë në 
bazë të mësimeve të tyre, gjë që ndikon në ngjalljen e zemrave dhe 
arritjen e shkallëve të larta të bindjes41. 

 
 

                                                 
37 Sherh En-Nevevij ala Sahih Muslim. 6/90. 
38 Tefsir Et-Taberij 4/3. 
39 Transmeton Ibn Hibani në Sahih 8/104, nr:3310; Transmeton Hakimi në Mustedrek 1/576, 

nr: 1517. 
40 Shif. Tefsir El-Bejdavi 2/90, dhe shih. Ebu El-Ala El-Mubarekfuri, Tuhfetul-Ehvedhije, 

8/155. 
41 El-Menavi, Fejdul Kadir, 2/64. 



111

Dr. Sulejman Osmani 

NDALIMI I G˙NJESHTR˙S 
DHE VERIFIKIMI I INFORMAT˙S 

Dy parimet bazë në rrugën 
e transmetimit të Hadithit 

Objektivat e një Ymeti të ri 

Me dërgimin e Muhamedit a.s. si Pejgamber, lindi një Ymet i ri, i 
cili botës i solli shumë ndryshime në të gjitha rrjedhat e jetës. Rapor-
tet e njeriut me Krijuesin e tij u ngritën mbi bazën e asaj që do Allahu, 
duke ndërtuar një jetë me besim të shëndoshë, të ngritur mbi parimet e 
monoteizmit islam.  

Nëpërmes mësimeve të Kur’anit, që zbritnin në intervale kohore të 
ndryshme, Muhamedi a.s. u kumtonte njerëzve mësimet e Allahut, 
dhe e tëra ruhej me kujdesin më të madh duke i kushtuar rëndësi të 
veçantë mësimit në teori dhe zbatimit në praktikë. E tërë çështja kër-
konte një qasje tjetër nga ajo si ishin mësuar njerëzit më përpara. 

Ishte e natyrshme që duhej të ndryshonte besimi në Allahun, nga i 
cili kishin devijuar dhe ai ishte deformuar në atë masë, saqë adhurimi 
që duhej ta bënin vetëm për Zotin, u bëhej krijesave a objekteve të 
ndryshme. Në shumë aspekte, krijesa njeri ishte përbuzur dhe shkelej 
e drejta e tij.  

Islami ngriti një sistem të ri vlerash dhe raportesh së pari me 
Allahun e pastaj me njeriun dhe krijesat tjera në përgjithësi. Çështjet 
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përcaktoheshin në mënyrë shumë të saktë e të qartë, duke ndarë atë që 
është e lejuar, nga ajo që është e ndaluar. Islami e ndaloi çdo të keqe 
duke na urdhëruar në forma të ndryshme që të largohemi prej tyre, 
dhe në anën tjetër i bëri të qarta të gjitha hallallet, duke nxitur dhe jo-
shur besimtarin që t’i shfrytëzojë dhe të përfitojë prej tyre. 

Jetës i viheshin korniza të shëndosha, ngase rrugëtimi do të ishte 
shumë i gjatë dhe nuk do të pushojë derisa të ketë jetë në faqen e dhe-
ut. Besimtarëve u bëhej e qartë se duhej të ndërtonin një jetë krejt tje-
tër, e cila përputhet me dashjen e Allahut dhe u tërhiqte vërejtjen nga 
veprimet e atyre që nuk besonin Shpalljen islame. 

SINQERITETI ABSOLUT 
DHE VERIFIKIMI I INFORMAT˙S 

Sistemi i urdhëresave dhe ndalesave në Islam vuri baza të forta, 
mbi të cilat u ngrit trungu i fesë që dha fruta të shëndosha. Nga një 
idealizëm i tillë u ndërtua shoqëria e re dhe, mbi vlera të tilla, hodhën 
shtatin e vet edhe shkencat e ndryshme islame, pjesë e të cilave është 
edhe shkenca mbi terminologjinë e hadithit. Në favor të saj shkojnë 
sidomos dy shtyllat bazë, mbi të cilat mbështetet kjo shkencë: 
1. Sinqeriteti në fjalë e vepra dhe
2. Vigjilenca e duhur me rastin e marrjes së informatës dhe nevoja e

verifikimit të saj.
Ajetet e Kur’anit jo vetëm që përbëjnë brumin, po ato edhe sqa-

rojnë gjerësisht këtë tematikë duke e shtjelluar në trajta të ndryshme. 
Gënjeshtra, si veprim i kundërt i sinqeritetit, paraqet një sëmundje 
morale shumë të shëmtuar, e cila i hap mundësi shtrirjes së rrënjëve të 
kriminalitetit në mbarë shoqërinë, e po ashtu edhe mosverifikimi i 
informatës së marrë - i asaj që e dëgjojmë - mund të ketë pasoja shu-
më të rënda dhe të shkaktojë kriza në aspektin personal e shoqëror.  

Dy fenomenet e tilla kanë një peshë shumë më të ndjeshme veça-
nërisht kur kemi të bëjmë me nevojën e aplikimit të standardeve të 
tilla në rastin e transmetimit të trashëgimisë së Pejgamberit a.s.. Për 
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këtë arsye, në pika të shkurtra, do të paraqesim një pasqyrë të argume-
nteve që ndalojnë gënjeshtrën dhe bëjnë thirrje për vigjilencë të the-
ksuar me rastin e marrjes së informatës, e të dyja së bashku përbëjnë 
bazamentin mbi të cilin është ngritur saktësia e rrugës së transmetimit, 
gjegjësisht e pranimit a refuzimit të haditheve. 

1. Parimi i ndalimit të gënjeshtrës  

Në kuadër të asaj që sanksionohet, me ajete kuranore dhe me ha-
dithe të Pejgamberit a.s. dhe tërë Ymeti islam është unik në dënimin e 
saj, është edhe gjykimi dhe dënimi shumë i rreptë i gënjeshtrës dhe 
gënjeshtarit. Një vështrim, qoftë edhe sipërfaqësor i argumenteve fe-
tare, të bën të përfundosh se gënjeshtra paraqet emërimin e përbashkët 
për shumë të këqija, të cilat për bazë kanë këtë të keqe të shëmtuar, e 
cila ndikon në platformën e besimit dhe e deformon atë, ndërsa ana 
objektive reflekton nivelin e moralit të autorit të veprimit. 

Të shumta janë argumentet fetare nga Kur’ani dhe Syneti, të cilat 
dënojnë shumë qartazi gënjeshtrën, duke sqaruar se dënimi në Botën 
tjetër do të jetë edhe më i madh. Gënjeshtra, për nga pesha e mëkatit, 
radhitet në rangun e parë të mëkateve të mëdha, kurse ai që bën një 
veprim të tillë, gjykohet me veprim pabesimi. 

Këto janë disa nga pasojat e gënjeshtrës në raport me individin 
dhe shoqërinë, ku njeriu mund të ballafaqohet me tendenca të tilla në 
mënyrë të vazhdueshme, mirëpo në segmentin që ne po trajtojmë këtë 
veprim shumë të shëmtuar, situata qëndron edhe më keq.  

Këtu kemi të bëjmë me gënjeshtrën dhe gënjimin në emër të fesë 
dhe në dëm të saj. Gënjeshtra që dikush bën në dëm të Islamit, në 
emër të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, Muhamedit a.s., e tëra bëhet 
duke shpifur për interesa të caktuara. Kjo është një kategori edhe më e 
rëndë dhe shumë më e dënueshme, në krahasim me të parën. Shprehja 
e qartë e dënimit për gënjeshtrën, ka kornizuar besimin, devotshmë-
rinë, besueshmërinë shkencore, korrektësinë në bartjen e informatave 
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e të tjera, veprime këto që lidhen ngushtë me thelbin e imanit të be-
simtarit.  

I tërë ky ndërtim, kornizim shpirtëror, ka prodhuar gjenerata që 
morën lëvdata të shumta në Kur’an dhe Synet. Sepse përndryshe nuk 
do të ishte i mundshëm një përparim aq i dukshëm për një periudhë aq 
të shkurtër, saqë mësimet e tilla vazhdojnë e do të vazhdojnë të pro-
dhojnë efekte pozitive deri në Ditën e Gjykimit.  

Një bazament i tillë ishte garanci e mjaftueshme për besueshmë-
rinë e asaj që bëri Ymeti islam në rrugën e transmetimit të Islamit në 
të gjitha anët e botës. 

Sanksionimi i së keqes është garancia më e madhe për ruajtjen, 
besueshmërinë dhe saktësinë e gjithë asaj që, përmes vargut njerëzor, 
është bartur deri tek ne.  

Kjo ishte bazë e mjaftueshme për një imunitet të qëndrueshëm të 
transmetuesve të trashëgimisë së Muhamedit a.s., të cilët ishin shumë 
të vetëdijshëm për barrën që po merrnin mbi supet e tyre dhe përgje-
gjësinë para Allahut. Kjo për ta ishte një çështje shumë e ndjeshme. 
Është me interes të themi se edhe në kohën e Pejgamberit a.s. nga be-
simtarët kishte individë që bënin mëkate dhe ishin penduar, por duku-
ria e gënjeshtrës nuk ekzistonte dhe nuk ishte e njohur në shoqërinë e 
tyre. Urtësia islame e kishte shkrirë atë tërësisht dhe më nuk i kishte 
mbetur vend askund në atë shoqëri. Ata i kishin kuptuar më së miri 
porositë e ajeteve kuranore. 

Një porosi të tillë e kemi në ajetet: 

ت اهلل وأولئك هم اْلكاذبون﴿ َإمنا يـفرتي اْلكذب الذين ال يـؤمنون  َُ ْ ُ َِ َ َُ ُ َ ِ َُ ِّ ِ َ ِ َُّ ِ ْ َ َ ِ َِّ َ َِ ْ َ ِ﴾  
“Vërtet, gënjeshtra trillojnë vetëm ata që nuk u besojnë shpa-
lljeve të Allahut; pikërisht ata janë gënjeshtarët e vërtetë”.1  
 
 

                                                 
1 En-Nahl 105 
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ِويـوم اْلقيامة﴿ َِ ََ َ ْ َ تـرى الذين كذبوا على اهلل وجوههم مسودة أليس يف جهنم َ ََّ ََّ َُ ُ ُِ َ ََْ ٌ َ ْ ُُّ ُ َِّ َ َ ْ َ َ َ ِ َّ َ
َمثـوى للمتكربين ِ ِّ َ َ ُ ِّْ ً ْ َ ﴾  

“Nё ditёn e Kiametit do t’i shihni ata që kanë trilluar gënjesh-
tra për Allahun, me fytyra tё nxira. Vallë, a nuk ёshtё Xhehene-
mi vend pёr ata qё janё mendjemëdhenj”?!2

Ne po theksojmë gënjeshtrën si dukuri negative, e mundshme në 
fushën e transmetimit, ndërsa Allahu xh.sh. ka ndaluar gjithë të këqi-
jat, ato objektive dhe subjektive. 

َقل إمنا حرم ريب اْلفواحش ما ظهر ﴿ ََ َ ََ ِ َ َ ََ َِّ َ َّ َِّ ْ َِّمنـها وما بطن واإلمث واْلبـغي بغري احلق ُ َ َْ ِْ َ ِ َ ْ َ َ َ ََْ ِ َ َ َ ْ ِ
هلل ما مل يـنـزل به سلطا وأن تـقولوا على اهلل ما ال تـعلمون َوأن تشركوا  ُ َ ََ َ َْ َ َ َُ َْ ُ َِ ِّ َّ َْ ُْ ُ َُ ْ ًَ ْ ُ ِِ ِ ِّ َْ ِ 

﴾  
“Thuaj:”Me të vërtetë, Zoti im ka ndaluar vetëm punët e pahij-
shme, qofshin të hapura ose të fshehta, dhe gjynahet, dhunimin 
pa të drejtë, t'i shoqërohet Allahut (në adhurim) diçka, për se 
nuk ju ka dhënë kurrfarë të drejte, dhe të thoni për Allahun atë 
që nuk e dini”.3 
Ajetet e Kur’anit janë shumë të qarta në ndalimin dhe dënimin e të 

këqijave në përgjithësi, dhe ndalimin e gënjeshtrës në veçanti. Nuk ka 
dyshim se ky ishte imperativ, të cilit i përmbaheshin ashabët me për-
pikëri. Këtë e themi duke ditur faktin se ata praktikonin Islamin edhe 
në elementet më të imëta të tij e jo më në ndalimin e gënjeshtrës. 

Pejgamberi a.s. jetonte në mesin e tyre dhe ua sqaronte Islamin në 
vazhdimësi. Ai komentonte domethënien e ajeteve të Kur’anit dhe 
sqaronte atë që kishte nevojë, derisa ashabet t’i kishin të qarta të gji-
tha çështjet. Shpjegimet e tij preknin çështje praktike dhe teorike dhe 
Muhamedi a.s. u fliste shumë haptazi duke ua tërhequr vërejtjen për të 
gjitha të këqijat. Në fjalët, deklarimet e tij, gënjeshtra në përgjithësi 

2 Ez-Zumer 60 
3 El-A’raf 33 
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dënohet shumë rreptë, po në mënyrë të veçantë theksohet dënimi ndaj 
atij që gënjen diçka për Pejgamberin a.s. duke shtuar apo sajuar në 
emër të tij atë që ai nuk e ka thënë.  

َِعن المغرية  ِ ُ ْ ِ َّ قال مسعت النىب - رضى هللا عنه - َ َِّ ُ ْ َِ َ ُ يـقول -  ملسو هيلع هللا ىلص - َ ُ ًإن كذ «َ ِ َ َّ ِ
َّعلى ليس ككذب على أحد ، من كذب على ََّ َ ََ َ ََ َ َ َْ َ ٍَ َِ ٍ َ َ َ متـعمدا فـليـتـبـوأ مقعده من َْ ِ ُ َ ًَ َْ َ َ َ َُّْ َ ََْ ِّ

ِالنار  َّ«  
Transmeton Mugireja se e ka dëgjuar Pejgamberin a.s. duke thënë: 

”Gënjeshtra ndaj meje nuk është si gënjeshtra ndaj ndonjërit prej jush 
(në mes jush). Kush gënjen për mua me qëllim, le të përgatisë ulësen 
e tij nga zjarri”.4 

Në këtë kuptim vjen edhe hadithi tjetër: 

َِّوعن المغرية بن شعبة و مسرة بن جندب قاال قال رسول اهلل  ُ َُ َ َ ََ ٍَ َ ْ ُ َِ ِ ِْ َُْ َ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ْمن « ملسو هيلع هللا ىلص -َ َ
َحدث عىن حبديث يـرى أنه كذب فـهو أحد الكاذبني  ِِ َ ْ ُ َ ََ ََ ُ َ ٌ ِ َِ ُ ََّ َُ ٍ ِ َِّ َ َّ«. 

Transmetojnë Mugire bin Shu’be dhe Semurete bin Xhundeb, se i 
dërguari i Allahut ka thënë: ”Kush transmeton nga unë hadithin (ndo-
një hadith) i cili vërehet se është gënjeshtër, ai (transmetuesi) është 
njëri nga dy gënjeshtarët”.5 

Muhamedi a.s. ka tërhequr vërejtjen për mundësinë e shpifjes ndaj 
tij duke i përshkruar fjalë të pathëna ose cilësuar veprime të pabëra. E 
ka bërë të qartë se gënjeshtra ndaj tij nuk është e rëndomtë, ngase tërë 
ajo që na vjen nga ai, ka të bëjë me komunikimin e vahjit. Këtu qënd-
ron arsyeja e disa dijetarëve të cilët gënjeshtrën ndaj Pejgamberit a.s. 
e gjykojnë me pabesim, kurse, edhe nëse pendohet në një periudhë të 
mëvonshme, nuk pranohet dëshmia e tij dhe as transmetimi i hadithit. 
Sipas tyre, duhet të refuzohen të gjitha transmetimet e tij dhe të mos 

4 Sahihu i Buhariut nr. I hadithit 1291 
5 Sahihu i Muslimit nr.1 
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merret për bazë asgjë nga ajo që ka thënë në të kaluarën ose do të tho-
të në të ardhshmen në lidhje me transmetimet nga Pejgamberi a.s..6  

Nga sa u tha deri këtu, patëm për qëllim të sillnim argumente mbi 
ndalesën e rreptë që ka shqiptuar Islami ndaj gënjeshtrës dhe gënje-
shtarit, sanksionimin në këtë botë dhe dënimin në ulëse zjarri në Bo-
tën tjetër. Nuk ka mëdyshje se edhe besimtari i rëndomtë e di barrën e 
rëndë të gënjeshtrës, e ç’të themi për gjeneratën shembullore që jetuan 
me Pejgamberin a.s. dhe ato që pasuan shembullin e tyre? Sa larg gë-
njeshtrës që ishin ata!  

2. Parimi i verifikimit të informatës 

Besimtari është i vetëdijshëm se Allahu e di çdo gjë që bën ai, qo-
ftë ajo vepër e hapur apo e fshehur. Ai di gjithsesi edhe atë që njeriu e 
fsheh në shpirtin e tij, apo i sillet në mendje. Para këtij realiteti duhet 
të qëndrojë me përgjegjësi dhe të përpiqet që vazhdimisht të ketë me-
ndim pozitiv dhe të anojë nga e mira. Në pragun tjetër, qëndron de-
klarimi dhe të shprehurit haptazi të asaj që e ka në brendësinë e tij, për 
se përgjegjësia është edhe më e madhe, ngase pasojat e asaj që e thotë 
ose e bart si thënie që e ka dëgjuar, mund të ndikojnë negativisht dhe 
të lëndojnë shpirtin e tjetrit e t’i shkaktojë dëm, qoftë moral a materi-
al. Allahu thotë: ”Dy engjëj i rrinë atij nga e djathta dhe e majta, dhe, 
për çdo fjalë që thotë ai, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm 
(për ta shënuar atë)”.7  

Aq sa duhet të jetë i kujdesshëm për atë që thotë në jetën e për-
ditshme, në të njëjtën mënyrë duhet të veprojë edhe në qoftë se merr 
ndonjë informatë, ngase Muhamedi a.s. thotë: 

 

                                                 
6 Mendimi më i drejtë është se, nëse pendohet sinqerisht, duke përmbushur kushtet e tevbes, 

pranohet dëshmia e tij e po ashtu edhe transmetimi, përveç në raste kur ai këtë lloj gënjeshtre 
e vlerëson si veprim të lejuar. Natyrisht që çështja e transmetimit ka të bëjë me periudhën ko-
hore kur ajo ishte aktuale.  

7 Kaf 17-18 
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لمرء كذ أن حيدث بكل ما مسع «  َكفى  ًَِ َ ِّ ُ ِ َ ِ ِّ َُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ«  
“Njeriut i mjafton për gënjeshtër nëse flet çdo gjë që dëgjon”.8 
Hadithi ka për qëllim përmbajtjen dhe kujdesin ndaj asaj që dëgjo-

jmë nga të tjerët, të mos e komunikojmë dhe ta bëjmë publike pa i ku-
shtuar vëmendje, pa vërtetuar saktësinë e lajmit apo informatës. Edhe 
nëse ndonjëri prej nesh nuk është gënjeshtar, i mjafton të merret me 
atë që dëgjon nga të tjerët, të bartë fjalë e thashetheme të huaja e kë-
shtu të zhytet në mëkatin e gënjeshtrës. Ai që merret me atë që dëgjon 
prej të tjerëve, pa e verifikuar, me kaq ka bërë masën e mjaftueshme 
të gabimit. Në këtë aspekt duhet të jemi shumë të përmbajtur.  

Kjo kërkohet nga masa e gjerë, e po ç’të themi kur u referohet di-
jetarëve, të cilët gjatë tërë jetës janë angazhuar në shërbim të trashëgi-
misë së Muhamedit a.s. dhe veprimin në bazë të argumenteve të tilla, 
që u theksuan më herët, e kishin ideal mbi të cilin kanë zbatuar tërë 
projektin e vet në shërbim të hadithit, e, mbi të gjitha, këtë angazhim e 
konsideronin pjesë të besimit. 

Pastaj, të gjithë ata që angazhoheshin rreth hadithit dhe shkencave 
të tij, përbënin një strukturë njerëzore shumë superiore. Njerëz të de-
votshëm, të përpiktë, të sinqertë, korrektë e të besueshëm. Dijetarë që 
për nga shikimi objektiv, paraqitnin kodra diturie, kur flisnin të bënin 
të bindeshe se gjendeshe në bregdetin e dijes dhe pikërisht aty është 
burimi. Mbi të gjitha, i tërë Ymeti islam deri në Ditën e Gjykimit 
është dëshmitar për vlerat e tyre. 

Duhet të kemi një vigjilencë të shtuar sidomos kur kemi arsye për 
dyshim apo kur na transmetohet diçka nga një njeri që nuk është i 
besueshëm. Në lidhje me këtë, ajeti i Kur’anit është shumë i qartë: 

 
 
 
 

                                                 
8 Sahihu i Muslimit nr. 7 
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ٍ  أيـها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنـبأ فـتـبـيـنوا أن تصيبوا قـوما جبهالة ﴿ ِ َِ َ ََ ِ ًِ َ َْ َ ُ َ َُ َ َُ َ َُّ ََ ٍَ ِ ٌَّ ْ ُ ِ َ ُّ َ
دمني َفـتصبحوا على ما فـعلتم  ِ ِ َ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ َ ُ ِ ْ﴾  

“O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell 
ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i 
bërë dëm dikujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni 
bërë”.9 
Domethënia e ajetit është e përgjithshme, po bërthama i referohet 

vërtetimit të informatës së marrë, veçanërisht nga ai që është i pander-
shëm, dhe ky është qëndrim parimor dhe objektiv. Përndryshe, info-
rmatat që kanë për burim njeriun e devotshëm dhe të sinqertë, nuk ka 
nevojë t’i marrim me masë hamendjeje, ngase parim i besimtarit është 
drejtësia dhe korrektësia, prandaj këto cilësi nuk mund t’i mohohen 
përderisa të mos vërtetohet e kundërta. 

Mbi baza të tilla ndërtohej Ymeti i ri, i cili përgatitej për periudha 
të ardhshme, kur do ta jepnin provimin në shumë mejdane, qofshin 
ato në fushën e besimit, të dijes, shkencës, edukatës, kulturës ose të 
qytetërimit.  

Mbi këto baza u ngrit edhe shkenca e hadithit, e cila në periudha 
të mëvonshme bëri vlerësimin dhe klasifikimin e gjithë asaj që është 
transmetuar nga Muhamedi a.s., duke e ruajtur kështu origjinalitetin e 
trashëgimisë së tij. 

TRANSMETIMI I HADITHEVE 
N˙ GJENERAT˙N E ASHAB˙VE 

Kërkimi pas senedit dhe verifikimi i transmetimit 

Muhamedi a.s. jetonte në mesin e ashabëve dhe i udhëzonte ata 
duke u prirë në çdo situatë. Ai ishte mësuesi i tyre, udhëheqësi, koma-
ndanti suprem, e mbi të gjitha, i dërguari i Allahut, të cilit Xhibrili ia 
                                                 
9 El-Huxhurat 6 
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sillte Shpalljen. Për çdo gjë ashabet i drejtoheshin atij, edhe nëse kish-
in të bënin me ndonjë çështje të jetës së përditshme. Me butësinë dhe 
urtësinë më të madhe, ai ofronte mësimet e veta, me këshilla dhe bi-
ndje mbushte zbrazëtirat në zemrat e njerëzve, ndërsa ata ndaheshin 
prej tij edhe më të dashur me mësimet që ofronte Islami. Në udhëzi-
met e tij gjenin përgjigjen e vërtetë, ndërsa ata, të bindur, atë që u tho-
shte, ua transmetonin të tjerëve. 

Kështu, nuk i dilte fjalë nga goja e të mos mësohej nga ata që pre-
zantonin e pastaj të transmetohej tek të tjerët. Aty ata e gjenin rrugën 
e jetës dhe përshkrimin e Ahiretit. Të kujdesshëm që të mos e pyesnin 
për çfarëdo gjërash, dëshironin të vinte dikush nga beduinët e mençur 
dhe ta pyeste e ata të dëgjonin, e tëra me qëllimin që të mësonin sa më 
shumë. Shpesh vinte Xhibrili dhe, në praninë e ashabëve, i sillte Shpa-
lljen Muhamedit a.s., nganjëherë edhe bisedonte me të, kurse të pra-
nishmit dëgjonin. Kështu, ata përcillnin drejtpërdrejt misionin e mele-
kut, i cili kishte ardhur t’ua mësonte fenë e tyre.10   

Nëse dyshonin për ndonjë çështje ose nuk e kishin të qartë do-
methënien e saj, vinin të sqaroheshin te Pejgamberi a.s. dhe gjithherë 
qëllimi ishte të arrinin të mësonin të vërtetën. Edhe kur kontaktonin 
në mes tyre, në asnjë rast nuk druanin se ndonjëri prej tyre do të mund 
t’i gënjente a të shpifte diçka.  

Sinqeriteti dhe besueshmëria ishin shumë të qëndrueshme edhe 
pas kalimit të Pejgamberit a.s. në Ahiret. Ata tani transmetonin hadi-
thet me korrektësinë dhe përpikërinë më të lartë të mundshme. E tëra 
kishte të bënte me interpretimin e mësimeve islame të bazuara në Ku-
r’an dhe Synet, prandaj edhe marrjen e informatës apo mësimin e një 
çështjeje, do ta trajtonin si pjesë të fesë. 

Kishte raste kur, për të përforcuar bindjen, kërkonin ndonjë dë-
shmi shtesë, dhe kjo nuk do të thoshte kurrsesi se dyshonin, por bëhej 

                                                 
10 Ky komunikim është detajuar në tërësi në Hadithin e Xhibrilit, të cilin e transmeton imam 

Muslimi në Sahihun e tij (nr.1). 



Dr. Sulejman OSMANI, Ndalimi i gënjeshtrës dhe verifikimi i informatës 

121

fjalë për konfirmimin e argumentit, mbi bazën e të cilit nxirrej dispo-
zita e caktuar.  

Kështu veproi Ebu Bekri kur fillimisht kishte mohuar të drejtën e 
gjyshes për trashëgimi, derisa u njoh me gjykimin e Pejgamberit a.s. 

َعن قبيصة بن ذؤيب، قال َ ٍَ ْ َُ َ َ ِ ْ َجاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثـها : َ َ َُ ِ ُ َّ َّْ َ ِ ِّ ِ ٍ ْ َ َِ َ ِ ُ َ َْ ِ َ
ٍيف كتاب اهلل، فـقال هلا أبو بكر ْ َ َُ ََ ََّ َ َ ِ ِ َِ ِما لك يف كتاب اهلل شيء، وما علمت لك : ِ َِ َُ ْ َ ََِ َ ٌ ْ َ َِّ ِ َِ ِ

َِّيف سنة رسول اهلل  ِ ُ َُ َِّ َ شيـئا، فاملسو هيلع هللا ىلصِ ً ْ َرجعي حىت أسأل الناس، فسأل الناس، فـقال َ َ ََ َ ََ ََّ ََّ ََ ْ َ َّ َ ِ ِ ْ
َالمغرية بن شعبة َْ ُ َُ ِ ُ َِّحضرت رسول اهلل : ْ َ ُ َ ُْ َ َأعطاها السدس "ملسو هيلع هللا ىلصَ ُ ُّ َ َ ْ ٍ، فـقال أبو بكر"َ ْ َ َُ َ َ َ :

َهل معك غيـرك؟، فـقام حممد بن مسلمة األنصاري، فـقال مثل ما قال  ََ َ ََ َ ََ ْ ِ َ َُّ ِْ َ َ ََ َ َ َْ ُ َّ َُ َ ُ َْ َ ْ َ
ٍالمغرية، فأنـفذه هلا أبو بكر، ْ َ َُ ََ ُ َ َ ََْ َُ ِ ُ ْ  

Tregon Kabisa bin Dhuejb se një gjyshe erdhi tek Ebu Bekr Es 
Sidiku dhe kërkonte të drejtën e saj për trashëgim, duke u bazuar 
në Librin e Allahut. Ebu Bekri i tha se (në lidhje me këtë), për ty, 
në Librin e Allahut nuk ka asgjë (hise të përcaktuar), e po ashtu 
edhe në Synetin e Pejgamberit, prandaj kthehu (dhe prit) derisa 
t’i pyes njerëzit. Ebu Bekri pyeti (ashabët) në lidhje me këtë, e 
Mugire bin Shu’bete tha se kishte qenë i pranishëm kur i dërguari 
i Allahut ia kishte dhënë një të gjashtën. Ebu Bekri i tha: ”A ke 
ndonjë tjetër që dëshmon së bashku me ty? Me këtë rast u ngrit 
Muhamed bin Mesleme El Ensari dhe tha po atë që tha Mugireja, 
prandaj Ebu Bekri (asaj gjyshes)ia dha atë (një të gjashtën pjesë 
të trashëgimisë).11    
Një veprim të tillë e gjejmë edhe tek Umeri r.a., kur kishte kërkuar 

dëshminë shtesë nga Ebu Musa El Esh’ariu. 

ُعن أىب سعيد اخلدرى قال كنت ىف جملس من جمالس األنصار إذ جاء أبو  ْ َ َْ ََ َ ْ ِ ِ َِ َْ ِ ٍِ ِ ٍََ َ ِْ ِْ ِ ُ ُ َ َ ِّ ْ ُْ ِ َ
ٌموسى كأنه مذعور  ُ ْ َ ََُُّ َ ُفـقال استأذنت على عمر ثال ، فـلم يـؤذن ىل فـرجعت َ ُْ َ َ ََ َ َِ ْ َ ً َْ َُ ْ َ ََ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َ

11 Transmeton Ebu Davudi nr. 2896 (Hadithi është i kategorisë Sahijhun ligajrihi) 
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ُفـقال ما منـعك قـلت استأذنت ثال ، فـلم يـؤذن ىل فـرجعت ، وقال رسول  َ َُ َُ َْ َ َ ُ ََ ُ ُ ُْ َ َ ََ ِ ْ َ ً َْ ََ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ
ُإذا استأذن أحدكم ثال فـلم يـؤذن له ،  « - ملسو هيلع هللا ىلص -َِّاهلل  َ َْ َ ً َ َْ َُ ْ ََْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ْفـليـرجع ِ ِ ْ َفـقال . »ََْ َ َ

ٍواهلل لتقيمن عليه ببـينة  َِِّ َِ ََْ َّ َ ََُِ ِّأمنكم أحد مسعه من النىب . َِّ َِّ َ ِ ِ ُِ َ َ ٌ َ َ َْ ُ ُ فـقال أىب بن -  ملسو هيلع هللا ىلص -ْ ْ َُُّ َ َ َ
ُكعب واهلل ال يـقوم معك إال أصغر القوم ، فكنت أصغر القوم ، فـقمت معه  َ َ َُ ْ َُ ُُ َ َ َُ َِ ِْ ْْ َْ َُ َْ ْ َْ َْ ُ َّ ِ َ َ َ ََِّ َ ٍ

ْفأخ َّبـرت عمر أن النىب ََ َِّ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ قال ذلك- ملسو هيلع هللا ىلص - َ َِ َ َ.  
َوزاد يف رواية فـقال عمر ألىب موسى ُ َِ ُ َ ُ َ َ مك ولكن خشيت أن : َ ْأما إىن مل أ َ َ َُ ِ َِ ْ ََ َ ْ ََِّ َْ ِِّ

َّيـتـقول الناس على رسول اهللِ  ِ ُ ََ ََ ُ َّ َ َّ َ    ملسو هيلع هللا ىلصَ
Ebu Seid El Hudri thotë se isha duke ndenjur në një nga kuvendet 
(ndenjjet) e ensarëve kur erdhi Ebu Musa dhe i shqetësuar, tha: 
”Kërkova leje nga Umeri tri herë për të hyrë, e ai nuk më dha le-
je prandaj u ktheva unë. Umeri më tha: ”Ç’të ndaloj të hysh? E 
unë i thashë: ”Kërkova leje tri herë dhe nuk m’u lejua të hyj, 
prandaj u ktheva”. (Veprova kështu), sepse i Dërguari i Allahut 
xh.sh. ka thënë: ”Kur ndokush nga ju kërkon leje tri herë dhe nuk 
i lejohet (hyrja), le të kthehet”. Umeri tha:” Pasha Allahun, gji-
thsesi do të sjellësh argument për këtë (që thua). A është dikush 
nga ju që ta ketë dëgjuar këtë nga i Dërguari i Allahut”? Ubejju 
ibnu Ka’bi tha: ” Pasha Allahun! Me ty nuk do të vij (për të dë-
shmuar) askush tjetër përveçse më i riu nga të pranishmit, e unë 
isha më i riu. Shkova së bashku me të dhe e informova Umerin se 
këtë e ka thënë i Dërguari i Allahut”.12 
Në një version tjetër transmetimi, qëndron: ”Umeri i tha Ebu Mu-

sës: ”… Assesi nuk pata për qëllim të të akuzoj, por u frikësova se 
njerëzit do të përfolin të Dërguarin e Allahut”.13  

Në asnjë mënyrë nuk duhet ta kuptojmë se Ebu Bekri ose Umeri 
kishin dyshuar në sinqeritetin e ashabëve, por gjithsesi kishin për qëll-

12 Sahihu i Bahariut nr. 6245 
13 Suneni i Ebu Davudit nr. 5186 (Hadithi ёshtё sahijh) 
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im legjitimimin e praktikës së vërtetimit me rastin e bartjes së hadith-
eve. Kjo atëherë më kishte nisur të bëhej nevojë e kohës dhe kërkesë 
legjitime. 

Në këto argumente kemi bazën parimore mbi verifikimin, vlerësi-
min, dhe saktësimin e informatave, para se ato t’ua transmetojmë të 
tjerëve. Mbi këto parime dijetarët islamë kanë qëndruar të kujdesshëm 
para çdo transmetimi, dhe veçanërisht nëse do të kenë dyshuar në ko-
rrektësinë e atij që transmeton. 

Ishin disa rrethana që imponuan nevojën e verifikimit të asaj që 
transmetohej.  
1. Shteti Islam kishte zgjeruar kufijtë dhe në Islam hynin njerëz të 

etnive e kulturave të ndryshme, ata ishin të rinj në Islam dhe ende 
nuk ishin brumosur me mësimet e tij. Në situata të tilla ishte shu-
më e natyrshme të kërkohej vërtetimi i asaj që thotë dikush në li-
dhje me mësimet islame, dhe sidomos kur bëhej fjalë për thëniet e 
Muhamedit a.s., të cilat përbëjnë dispozitat bazë. 

2. Ndodhitë e ndryshme të kohës imponuan një vendosmëri edhe më 
të madhe në këtë drejtim. Vrasja e halifes Osman pati pasoja nega-
tive dhe ndikoi në shumë rrjedha të mëvonshme. Disa u munduan 
që qëndrimin e tyre për ose kundër ta arsyetonin me argumente fe-
tare, duke mos u kujdesur për saktësinë dhe as burimin e tyre.  

3. Kishte edhe të atillë që, për interesa të ngushta, individuale, klano-
re, etnike, apo për të imponuar bindjen e vet dhe për të argumentu-
ar qëndrimin e caktuar, - keqpërdornin besimin e njerëzve duke 
pretenduar se po transmetonin nga Pejgamberi a.s.. 
Në situata të tilla strukturat e hadithit dhe ata që merreshin me tra-

shëgiminë e Pejgamberit a.s., vendosën një mburojë për të bërë të 
sigurt burimin e dytë të Islamit. Instaluan mekanizmin e quajtur “Se-
ned”, në bazë të të cilit vërtetohet saktësia e asaj që thotë, dhe mbësh-
tetet pranimi i hadithit ose refuzimi i tij. Emrat e njerëzve nga të cilët 
transmetonin, tani ishin nevojë e pashmangshme dhe nga ky rregull 
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nuk bënte përjashtim askush, pa marrë parasysh pozitën, nderin, au-
toritetin apo vlerat e tjera në shoqëri.  

Kjo bëhej edhe më e qartë në deklarimin e Ibn Sirinit, të cilin e 
transmeton imam Muslimi në parathënien e Sahihut të tij: ”Në fillim 
nuk pyesnin për vargun e transmetuesve (senedin), por, kur ndodhën 
“fitnet”, problemet e ndryshme (në shoqëri), thanë: Na i përmendni 
njerëzit nga të cilët po transmetoni! Dhe kështu shikohej personaliteti 
i tyre: Nëse ishte nga ehli-suneti, merrej hadithi i tij, e nëse ishte nga 
bidatçinjtë, hadithi i tij refuzohej”. 

Më pas ky parim, kërkimi i senedit, filloi të lëshonte rrënjë dhe 
vazhdoi të zhvillohej derisa u mblodh materia e mjaftueshme dhe në 
shesh doli shkenca mbi vlerësimin, verifikimin, studimin, analizën 
dhe kritikën e gjithë asaj që është transmetuar. Pa mëdyshje, kjo shke-
ncë paraqet nivelin më të lartë të kritikës, pa kursyer askënd. Është 
laboratori i trungut të hadithit: senedit dhe metnit. Është një skaner me 
rreze të thella veprimi, i cili detajizon çdo element në gjithë atë që 
është transmetuar.  

Në faza të mëvonshme kjo shkencë u profilizua në lëmenj të veça-
ntë studimi dhe u zgjerua në masë aq të madhe, saqë çdo njëri prej 
tyre mund të studiohet si lëmë më vete. 

Me gjithë interesimin e hershëm për vargun e transmetuesve, 
kjo materie shkencore filloi të pavarësohej në periudha të mëvo-
nshme, gjithsesi pas tubimit të haditheve dhe regjistrimit të tyre. 
Nevoja për vlerësimin e asaj që është tubuar, ka bërë të nxirren kri-
teret shkencore mbi bazën e të cilave njihet gjendja e senedit (var-
gut të transmetuesve) dhe e metnit (tekstit të hadithit), që si rezultat 
sjell pranimin ose refuzimin e haditheve. 
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Dr. Sci. Musa Vila 

TERMINOLOGJIA, TEMATIKA 
DHE SYNIMI I SHKENC˙S S˙ HADITHIT

Dijetarët e hadithit (hadithologët) për shkencën e hadithit kanë 
përdorur më tepër se një emërtim. Ata këtë shkencë e kanë quajtur 
“Shkencat e Hadithit - ِعلوم احلديث ِ َْ ُ ُُ  ”, “Terminologjia e Hadithit - 
ِمصطلح احلديث ِ َ ُْ ُ ََ ْ ”, “Bazat e Hadithit - ِأصول احلديث ِ َْ ُ ُ ُ”.1 Këto emërtime 
kanë domethënie dhe kuptim të njëjtë dhe njëkohësisht janë sinonime 
të njëra-tjetrës. Bazuar në këtë, mund ta përkufizojmë kështu: 

ِمصطلح احلديث  ِ َ ُْ ُ ََ ا أحوال السند و المنت : ْ صول و قـواعد يـعرف  ِهو علم  ْ َ َ َْ ِ ٍََّ ُ َ َ َْ َ َِ ُ َْ ُُ ِ َِ ٍ ُ ُِ ٌ ْ
َِّّمن حيث القبول و الرد  َ ِ ُ ََْ ُ ْ ْ ِ.  

Terminologjia e Hadithit është një shkencë me baza dhe rregulla, 
përmes të cilave studiohet gjendja e vargut zinxhiror të transme-
tuesve dhe e tekstit për nga pranimi dhe refuzimi.2 
Tematika e kësaj shkence është studimi i vargut zinxhiror të tran-

smetuesve ُالسند َ َّ  dhe i tekstit ُاْلمنت ْ َ  për nga pranimi dhe refuzimi; vargu 
i lidhjes së transmetuesve dhe anëtarët e tij studiohen veç e veç; shi-
kohet vargu për nga lidhshmëria apo këputja, për nga ngritja apo ulja 
etj.. Po ashtu shikohet teksti i hadithit për nga autenticiteti apo do-
bësia dhe çështje të tjera që i shoqërojnë këto. 

Kjo shkencë ngërthen edhe dy nocione terminologjike: 

1 El Kifaje fi ilmi rrivaje lil hatib el Bagdadij, fq. 7. 
2 Tedrib er-rravij lis-Sujutij, vëll,1, fq.40; Fet-hul Mugith lis-Sehavij, fq.4. 
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ًَعلم احلديث دراية َ ِ ِ ِ َْ ُ ِْ  - shkenca e hadithit për transmetimin dhe  
ًَعلم احلديث رواية َِ ِ ِ َْ ُ ِْ  - shkenca e hadithit për konfirmimin e transmetimit. 

ِعلم الرواية َِ َِّ ُ لكتاب: ْ َو هو العلم على حفظ احلديث ىف صدور احلفاظ أو  َِ ِ ِْ ِْ ْ ُ ََ ِ َِّ ْ ِْ ُ ُ ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ َُّة مث َ ِ
ِتـبليغه بوسيلة من وسائل التـبليغ الشفوية أو الكتابية  ِ ِ ِ ِ ٍ َِِّ َِ ْ ِ َِ َّ َ َّ ِ ِ ِْ ُ َّْ ِ َ َْ َ َ ُ َ.

Shkenca e hadithit për transmetimin - ًَعلم احلديث دراية َ ِ ِ ِ َْ ُ ِْ  Është shke-
ncë që studion memorizimin e hadithit në gjokset e transmetuesve 
ose shkrimin e hadithit e pastaj komunikimin e tij nëpërmjet 
mjeteve komunikuese gojore ose të shkrimit. 
Kjo e fundit ka rëndësi jetike për shkencën e hadithit, ngase në 

vetvete përmban gjendjen e transmetuesit - ِحال الراوى َّ ُ َ  për nga pranimi 
dhe refuzimi, duke njohur akuzën, vlerësimin, mbajtjen mend, përcje-
lljen dhe gjithçka që lidhet me të. 

Po ashtu përmban edhe gjendjen e transmetimit - ِّحال المروي ِ ْ َ ْ ُ َ  për 
nga pranimi dhe refuzimi, që ka të bëjë me lidhjen e vargut zinxhiror, 
këputjen e tij dhe njohjen e defekteve të haditheve. 
قل احلديث ِفالراوي  ِ ِِْ ُ َ ُّ ِ َّ َ - Transmetuesi është bartës i hadithit, ndërsa 

ِّالمروي ما أضيف إىل النيب  َِّ َ ِ َ ِ ُ َ ُّ ِ ْ َ )ص(ْ  - transmetimi është teksti që buron nga 
Pejgamberi a.s., nga ashabët ose nga tabiinët. 

Dijetari i njohur EL HAFIDH IBN HAXHER, në kontekst të 
përkufizimit ًَعلم احلديث دراية َ ِ ِ ِ َْ ُ ِْ  - shkenca e hadithit për konfirmimin e 
transmetimit, thotë se përkufizimi më i saktë i kësaj shkence është: 
ِّمعرفة القواعد و المعرفة حبال الراوى و المروي ِ ِْ َ َ َ َْ ْ َّْ ِ َ ِ ِ َِ َِ ِْ ِْ َ َ ُ َ - Njohja e rregullave dhe të 
dhënave që i përkasin gjendjes së transmetuesit dhe vetë transmeti-
mit.3 

E vërteta është se kjo shkencë ًَعلم احلديث دراية َ ِ ِ ِ َْ ُ ِْ  ka një kuptim edhe 
më të gjerë sesa njohja e rregullave përkatëse, të cilat ndërlidhen me 
gjendjen e transmetuesit dhe vetë transmetimin, për nga pranimi dhe 
refuzimi, ngase kjo shkencë përmban edhe nxjerrjen e dispozitave të 
hadithit dhe kategorizimin e transmetimeve. 

3 Tedribu rravij, Es-Sujutij, vëll.1, fq. 40. 
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Synimi i kësaj shkence është të dallojë hadithet e vërteta nga të 
dobëtat; të veçojë hadithet që ngrihen te Profeti a.s. - ٌمرفوع ُ ْ َ  nga ha-
dithet që përfundojnë tek ashabët - ٌموقوف ُ ْ َ  ; të nxjerrë në shesh hadi-
thet e pranuara nga të papranuarat. Bazuar në këto hadithe bëhet edhe 
nxjerrja e dispozitave të ndryshme në lëmenj dhe fusha të ndryshme 
jetësore. 

Përmes kësaj shkence arrijmë të ndjekim në formën më të duhur 
udhëzimin profetik. Pra, është një shkencë me ndikim në fenë islame.  

Kjo shkencë e veçon Ymetin tonë nga ymetet dhe fetë e tjera. Ajo 
konsiderohet ndër arritjet që i kanë ofruar botës myslimanët në aspe-
ktin civilizues njerëzor dhe bashkëkohor. 

Në këtë shkencë të lë përshtypje saktësia e termave dhe nocio-
neve. 

Është prej të parave që ka vendosur bazamentin - norma e rregu-
lla, ndërsa shkencat e tjera këtë e kanë bërë shumë më vonë. 

TERMAT  َاحلديث و اخلبـر و األ َ َُ ََ ْ ُ ِ ُثـرَْ َ
Te dijetarët e hadithit (hadithologët) këta tre terma përdoren edhe 

si sinonime të njëri-tjetrit. 

ÇFAR˙ N˙NKUPTON TERMI „HADITH‰? 

Termi “El-Hadith”- ُاحلديث ِ َْ , në aspektin leksikor do të thotë ُاجلديد ِ َْ
- diçka e re, e kundërta e së vjetrës ُنقيض القدمي ِ َِ َْ ُ  . Themi: 
َأخذىن ما قدم و ما حدث ُ َُ َ ََ َ َ ِ َ َ َ - “Më kanë rraskapitur mua, si e vjetra ashtu 

edhe e reja”.  
Gjithashtu ُاحلديث ِ َْ  ka kuptimin e lajmit - ُاخلبـر ََ ْ , si për lajme të shku-

rtra, ashtu edhe për lajme të gjata. Kuptimi këtu është të shprehurit 
ُالمراد من اخلرب هو اللفظ َّْ َ ُ ََِْ َ ِ ُ َ ُ ْ  , e jo siç menduan disa - se kuptimi është për 
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lajmin që përmban edhe vërtetësi edhe gënjeshtër.4 Mendimi i fundit 
është i paqëndrueshëm, sepse në fjalën e Pejgamberit a.s. nuk mund të 
futet gënjeshtra. 

Pra, kuptimi i termit Hadith në aspektin leksikor ngërthen të 
shprehurit - ُاللفظ َّْ . Ky kuptim do të na përcjellë vazhdimisht në litera-
turën e hadithit.  

Termi  ُاحلديث ِ َْ   në aspektin terminologjik ًإصطالحا ِ ْ ِ  : ِهو ما أض ُ َ َ ِّيف إىل النيب  ُ َِّ َ ِ ّمن قـول أو فعل أو تـقرير أو وصف خلقي أو خلقي)  ص(َ ٍّ ٍِ ِ ِْ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ٍ ْ َْ ٍ ِ ْ َ ٍ ٍ ْ َ ْ
Çdo gjë që buron (bashkëngjitet, lidhet) nga Pejgamberi a.s., qof-

të fjalë, vepër, pëlqim, cilësi morale-njerëzore dhe cilësi trupore per-
sonale.5 

Nga ky përkufizim mund të themi se hadithologët Traditën e Pej-
gamberit a.s. e kanë ndarë në katër lloje: 

Lloji i parë: HADITHE GOJORE (TEORIKE) - ُّقـويل ِْ َ  , të cilat 
përfshijnë çdo gjë që ka folur Pejgamberi a.s. në kohë dhe vende të 
ndryshme. P.sh.: ُالدين ُ النصيحة ِّ َ ِ َّ...   - “Feja është këshillë...”.6; 
َدع ما يريبك إىل ما ال يريبك َُ َ ُ َِ َِ ََ ِ ْ َ   - “Lëre atë tek e cila dyshon, e merre atë tek 
e cila nuk dyshon (ke bindje)”.7 ; 
ِمن حسن إسالم المرء تـركه ما ال يـعنيه ِ ِْ َ َْ ُُ َُْ ِ ْ َ ْْ ِ ْ ِ ِ  - “Nga Islami i mirë i njeriut është 
braktisja e gjërave që nuk i interesojnë”.8 

Lloji i dytë: HADITHE VEPRUESE (PRAKTIKE) - ٌّفعلي ِ ْ ِ  , të ci-
lat përfshijnë të gjitha veprimet e Pejgamberit a.s. në adhurime dhe 
gjëra të tjera. P.sh.: 

4 Risaletani fi Mustalahil hadithe li Sherif Xhurxhani wel Kafixhij, fq.110. Korrigjoi Dr. Alij 
Zevijn. “Darur-Rrushdi”, Rijad. 

5 Tedriburr-Rravij lis-Sujutij, vëll.1, fq.43 
6 Sahihu Muslim, “El Iman”, vëll.1, nr.55, fq.74.  
7 Sunen et-Termidhij, “Kitab sifetul kijame”, vëll.4, nr. 2637, fq. 77. 
8 Sunen et-Termidhij, vëll.4, fq. 558, nr.2317; Sahihu Muslim, vëll.3, fq.1219; El-Muveta, Ma-

lik Ibni Enes, vëll.2, fq.903, nr.1604. 
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َْأن عمر رضي هللا عنه قـبل احل َ ََّ ُ َْ ُُ َ ِ َ َ َ َّ َجر األسود و قال َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌإىن أعلم أنك حجر ال : َ َ َ َ ََّ َُ َْ ِِّ
ِتضر و ال تـنـفع و لو ال أىن رأيت رسول هللا  َ ُ َُ َُ َْ َِّ َْ َ ََ َْ َيـقبلك ما قـبـلتك) ص(َُُّ َُْ ََّ َ َُُِّ  

“Vërtet Omeri r.a. kishte puthur gurin e zi (të Qabesë) dhe tha: 
“E di se vërtet ti je vetëm një gur, nuk bën dëm e as dobi. Dhe 
sikur të mos e kisha parë të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. duke të të 
puthur, nuk kisha për të të puthur”.9 
Thënia e Omerit r.a.  َِلو ال أىن رأيت رسول هللا ُ َ َُ َْ َِّ َيـقبلك) ص(َْ َُُِّ  - “dhe sikur 

të mos e kisha parë të Dërguarin e Allahut duke të të puthur”, tregon 
për një veprim të Pejgamberit a.s., të cilin ai e kishte parë. Ky veprim 
ishte puthja e gurit të zi. 

Ibni Abasi tregon se “Pejgamberi a.s. ٍقضى بشاهد و ميني َِ َ ٍ ِ َ ِ َ َ - ka gjyku-
ar ndërmjet njerëzve me një dëshmitar dhe betim”.10 Ky hadith dësh-
mon për një praktikë të Pejgamberit a.s. në gjyqësi, i cili, në mungesë 
të provave të tjera, kishte kërkuar të dëshmonte dhe të betohej personi 
që kishte ngritur kallëzimin penal.  

Prej haditheve praktike konsiderohen edhe ato që janë transmetuar 
tek ne përmes ashabëve, siç është: abdesti, mënyra dhe forma e faljes 
së pesë kohëve të namazit dhe kryerja e haxhit me të gjitha dispozitat 
e plota që përmban. 

 
Lloji i tretë: HADITHET E MIRATIMIT - ٌّتـقريري ِ ْ َ . - Këto për-

fshijnë të gjitha pëlqimet/miratimet e Pejgamberit a.s.. Formë e këtyre 
miratimeve ishte kur ai, s.a.v.s., dëgjonte ndonjë fjalë ose vërente 
ndonjë veprim të ashabit në praninë e tij, ose i komunikohej diçka nga 
fjalët ose veprimet e ashabëve dhe ai, s.a.v.s., nuk e urrente, nuk e re-
fuzonte, por e kalonte në heshtje, çka tregonte pëlqimin, ose e ko-
mentonte atë veprim me fjalë që tregonin miratim dhe përkrahje. 

                                                 
9 Sahihul Buharij, “El-haxh, bab - ma dhukire fil haxheril esved”, vëll.2, fq.579, nr.1520. 
10 Musned Ahmed Ibn Hanbel, vëll.1, fq.248, nr.2224. Hadithi është autentik në bazë të kritere-

ve të Muslimit. 
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Në mesin e shembujve gojorë, të cilët i kishte pëlqyer Pejgamberi 
a.s. nga njëri prej ashabëve, është edhe transmetimi i Enesit r.a., i cili 
thotë: 

ِعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه كان مع رسول هللا  ِ ُ َ َْ ََ ََ َ ُ ََُّ ََْ َُ َ ِ ٍ ِ ِ ْ ٍ ِجالسا ىف ) ص(َ ً ِ َ
َالمسجد و رجل يصلى مث دعا قال َُ َ َ َّ ِ ِ َِّ ُ ٌ ُ َ َ ْ َ َّاللهم أسألك أن لك احلمد ال إلـه إال : ْ َِّ َِ َ َ ُُ ْ َْ َ ََّ َ ََ ْ َّ ُ
َْأنت المنان بديع السماوات و األر ْ َ َ َ َِ َّ ُ َِ ُ َّ ْ َ ٌض  ذا اجلالل و اإلكرام  حي  قـيوم َْ ُّ َْ َ َ ٌَّ َ َِ َ ِْ َ ِ ْ َ ِ 

“Isha me të Dërguarin e Allahut ulur në xhami. Një njeri falej 
dhe pastaj lutej duke thënë:  
“O Zoti im, Ty Të lutem, Ty Të takon falënderimi, nuk ka të adhu-
ruar tjetër përveç Teje. Ti je dhënës, Ti je shpikës i qiejve dhe i 
botës. O Pronar (me meritë) i lartmadhërisë dhe respektit. O Ti 
që je i gjallë dhe ekziston vetvetiu”.  
Në atë rast, Pejgamberi s.a.v.s. tha: 

مسه العظيم الذى إذا دعي به أجاب و إذا َلقد دعا هللا  َِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َِ َّ ِ َ ْ ْ ِ َ َ ْ َ سئل به أعطىََ ْ َ ِ ِِ َ ُ 
“Vërtet E ka lutur Allahun e Madhërishëm, i Cili, kur dikush I lu-
tet (me këtë lutje), i përgjigjet. E, kur i kërkon (me këtë lutje), i 
jep”.11 
Lutja që Pejgamberi a.s. dëgjoi nga ai njeri, konsiderohet prej ha-

ditheve miratuese. Atë lutje Pejgamberi a.s. e përcolli me komentin që 
tregon se ishte një lutje e mirë dhe e pëlqyer. 

Nga shembujt praktikë (veprues), të cilët Pejgamberi a.s. i pëlqeu 
nga disa ashabë, është edhe hadithi që transmeton Abdullah Ibn Ome-
ri r.a., i cili thotë:  

“Në luftën e Beni Kurejdhas, Pejgamberi a.s. urdhëroi dhe tha:  
 
 

ََال يصلني أحد العصر إال ىف بىن قـريظة َْ َُ َِ ُِ َِّ ْ َ َْ ٌ َ َ َّ ِّ 

                                                 
11 Sunen Ebi Davud, “Kitabus-Salat, Babud - Dua”, vëll.470, nr.1495. 
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“Askush të mos e falë ikindinë kurrsesi, përveçse te Beni Kurej-
dha”.12 
Disa ashabë, nga angazhimi i tyre (ixhtihadi), këtë ndalesë e ki-

shin kuptuar ndalesë të vërtetë. Ata vonuan faljen e ikindisë deri pas 
perëndimit të diellit (derisa arritën te Beni Kurejdha). Ndërkaq, disa 
ashabë të tjerë, me angazhimin e tyre, e kishin kuptuar se qëllimi i 
ndalesës ishte nxitja për të shpejtuar. Ata namazin e ikindisë e falën 
brenda kohës. Kur u informua Pejgamberi a.s. për këtë ndodhi, vepri-
met e të dy grupeve nuk i qortoi, as nuk i urreu, por i pëlqeu”.  

Gjithashtu, në mesin e shembujve të veprimeve të ashabëve, të ci-
lat Pejgamberi a.s. i pëlqeu dhe i miratoi, është edhe rasti i dy perso-
nave udhëtarë, të cilët nuk gjenin ujë për abdest. Kur hyri koha e 
namazit, që të dy morën tejemum me dhe të pastër dhe falën namazin. 
Pastaj brenda kohës së namazit gjetën ujë për abdest. Njëri përsëriti 
abdestin dhe namazin, e tjetri nuk e përsëriti. Pastaj, kur erdhën tek 
Pejgamberi a.s., i treguan për këtë rast. Pejgamberi a.s. i tha atij që 
nuk e kishte përsëritur namazin: ََُّّأصبت السنة َ َْ َ “Ke vepruar me Synet”. 
Ndërsa atij që e kishte përsëritur i tha: ِلك األجر مرتـني ْ َََّ ُ ْ َ ْ َ َ “Për atë veprim 
ke shpërblim të dyfishtë”.13 

Nga shembujt e veprimeve të ashabëve, të cilat Pejgamberi a.s. i 
pëlqeu dhe i miratoi, është edhe rasti i dërgimit të Muadh bin Xhebelit 
si gjykatës në Jemen. Në mes të tjerash, i tha: “Si do të gjykosh (ndo-
një rast) që nuk e gjen në Synetin tim e as në Librin e Allahut”? Ai 
tha: ُأجتهد رأىي و ال آلوا َ َِْ ُ ِ َ ْ َ “Do të angazhoj mendjen time dhe nuk do të 
kursej mundin tim”. Pejgamberi a.s. tha:  

 
 
 

ِاحلمد هلل الذى وفق رسول رسول هللا لما يـرضى رسول هللا ِ ِ ُِ َُ َ ُ َُ ْ َ ََ َ َِ ِِ َ َّ َّ َّ ُ ْ َْ 
                                                 
12 Fet-hul Bari, “Kitab Megazij”, vëll.4, fq.1510, nr.3893. 
13 Subulus-selam lis-sananij, vëll.1, fq.97. Ebu Davud, “Kitabu tahare”, vëll.1, fq.242, nr.338; 

En-Nesaij, “Kitabul gusli”, vëll.1, fq.213.  
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“Falënderimi I takon Allahut, i Cili udhëzoi që të përputhet (me-
ndimi) i të deleguarit të të Dërguarit të Allahut me atë që i Dër-
guari i Allahut është i kënaqur”.14 
Nga pëlqimet e Pejgamberit a.s., veprime të cilat nuk i ka urryer, 

konsiderohet edhe loja habeshite (etiopiase) me def në xhaminë e tij.15 
Me këta shembuj ilustrues dhe me shumë të tjerë, heshtja, pëlqimi 

dhe përkrahja e Pejgamberit a.s. ndaj thënieve dhe veprimeve të as-
habëve të tij, konsiderohet traditë miratuese, ndjekja e së cilës është e 
obliguar, pasi Pejgamberi a.s. vendos një legjislacion me urdhër të 
Zotit dhe është e paimagjinueshme që Pejgamberi a.s. të heshtte për 
thëniet dhe veprimet që bien ndesh me legjislacionin e Zotit xh.sh.. 

 
Lloji i katërt: HADITHE TË CILËSISË MORALE DHE FIZIKE   
a) CILËSITË MORALE - ُالصفة اخللقية َُُُِّْ َ ِّ  
Përmes këtyre cilësive arrijmë të njohim karakterin e brendshëm 

shpirtëror të Pejgamberit a.s.. Ato po ashtu dëshmojnë për sjelljet dhe 
moralin e tij në familje dhe shoqëri.  

Shembulli ilustrues: Aishja r.a. thotë: 
ِما رأيت رسول هللا  َ ُ َ َُ َْ َ

َِِّمنـتصرا من مظلمة ظلمها قط إال أن تـنـتهك حرمة هلل)   ص  ( ٌ َ ُ َ ُْ َ ِ َ َْ َْ ْ َ َِّ ٌ َ َ َ َُِ ٍَ ِْ ْ ً ِ 
َفـيـنـتصر هلل عز و جل و ال ضرب بيده شيـئا قط إال أن جياهد ىف سبيل هلل تـعاىل و  َ ََ ََّ َ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ِ َ ِ َُِ ْ َ َِّ ٌ َ ًَ ْ َ ِ َ َ َِ َ َ َُ َّ َ ِ َ ْ

ًََال ضرب خادما و ال إمرأة َِْ َ ً ِ َ َ َ 
“Asnjëherë nuk e kam parë Pejgamberin a.s. të hakmerrej për 
ndonjë mizori që i bëhej atij, me përjashtim kur shkelej ndonjë 
ligj i Allahut, atëherë hakmerrej për hir të Allahut. Askënd nuk e 

                                                 
14 Sunen Et-Tirmidhij, vëll.3, fq. 616, nr.1327; Sunen Ebi Davud, vëll.2, fq.327, nr.3592. “E’a-

lam el-Muvekiaijne libni Kajim El-Xhevzij”, vëll.1, fq.202. Ky hadith është i afirmuar, ka 
rrugë të cilat e përforcojnë nga Omeri, Ibn Mesudi, Ibn Abasi etj.. Transmetohet nga Shu’-
beja, nga djali i vëllait të Mugire Ibn Shube-s, që është vlerësim për të. Pra, një pjesë e konsi-
derueshme e dijetarëve e kanë cilësuar autentik ).  

15 Fet-hul Bari, Ibn Haxher, vëll.2, fq.95. 
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godiste me dorë, përveç kur luftonte në rrugën e Allahut xh.sh. 
Nuk e godiste as shërbëtorin, as gruan”.16 
Përmes këtij hadithi, Aishja sqaron sjelljen e bukur dhe tolerancën 

e lartë të të Dërguarit të Allahut. 
Ai ishte modest edhe në familje. Këtë më së miri e ilustron thënia 

e Aishes r.a., e cila, kur u pyet se çfarë bënte Pejgamberi a.s. në shtë-
pi, u përgjigj: 

ُكان بشرا من البشر يـفلى ثـوبه و حيلب شاته و خيدم نـفسه ُ َُ ْ َ َ َْ ُ ِ ِ ِْ َ ََ َ ُ ْ َ ُ َْ َ ِ َ ََْ َ ِ ً َ َ
“Ishte njeri i rëndomtë si të tjerët. Ai pastronte rrobat e veta, 
milte delen dhe kujdesej për veten”.17 

b) CILËSITË FIZIKE - ُالصفة اخللقية َُِّ ِْ ِْ َ ّ
Këto cilësi sqarojnë pamjen e jashtme fizike të Pejgamberit a.s.: 

trupin, gjymtyrët, fytyrën, flokët, duart, të folurit, të qeshurit, të fje-
turit etj..  

Shembulli ilustrues: Enesi r.a. tregon: 
ِكان رسول هللا  ُ ُ َ َ َ

لقصري ، ح) ص  ( لطويل و ال  َربـعة ، ليس  ِ ِ َْ ِ َِ ِ َِّ َ َْ ٌ َ َسن اجلسم و كان َْ َ َ ِ ْ ِْ ُ َ
ُشعره ليس جبعد و ال سبط  أمسر اللون إذا مشى يـتكفأ  َّ َ ََّ ََ َ َ ِ ِ َّْ ُ َُْ َ ٍ ْ َْ ٍ ْ َْ ِ َ َ ُ َ .

“I Dërguari i Allahut kishte shtat të mesëm, nuk ishte shumë i 
gjatë e as i shkurtër. Kishte shtat të bukur. Nuk kishte as flokë ka-
çurrela e as të drejtë. Ishte zeshkan (esmer). Kur ecte, nxiton-
te”.18 
Enesi r.a. gjithashtu thotë: 

ِما مسست حريرا و ال ديباجا ألني من كف رسول هلل  ِ َِّ ِ ُ َْ ِّ َ ِ ُ َ َْ ً َ َ َ ََ ًْ ِ ُ   )ص(َ
“Nuk kam prekur mëndafsh më të butë sesa dora (shuplaka) e 
Pejgamberit a.s.”.19

16 Sahihul Buharij, “Kitabul Menakib, bab - Sifetu en-Nebij”, vëll.5, fq.64. 
17 Imam Tirmidhij. Virtytet e të Dërguarit. Fq.107, nr.279, “Nun”, Shkup 2002. 
18 Po aty, fq.7. 
19 Sahihul Buhari, “Kitabul Menakib”, vëll.5, fq.65; vëll.3, fq.1306, nr.3368. 
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Prej shembujve të tjerë, që tregojnë për bukurinë e rrallë dhe të 
përsosur të Pejgamberit a.s., është edhe ky transmetim i Ebu Hurejres, 
i cili thotë: 

ِما رأيت شيـئا أحسن من رسول هللا    ِ ُ َْ ََ ََ َ ْ َْ ًَ َ ُ َكأن الشمس جترى ىف وجهه و ) ص(ْ َِ ِ ْ ِ ِ َْ َ ْ َّ َّ َ َ
ْإذا ضحك يـتأل َََ َ ِ َ َ ِأل ىف اجلدر ِ ُ ُْ ِ ْ َ  

“Nuk kam parë askënd më të bukur se i Dërguari i Allahut. Sikur 
fytyra e tij të ishte gjithnjë e shkëlqyer si dielli. E kur qeshte, 
ndriçonte”.20 
Ky hadith sqaron bukurinë e përgjithshme fizike të Pejgamberit 

a.s. si dhe bukurinë e veçantë në fytyrë dhe të qeshur.
Të gjitha këto që u thanë më lart, sipas hadithologëve, përfshihen 

nën termin ُاحلديث ِ َْ  - hadith. Ky term në kuptimin e ngushtë dhe të 
gjerë është edhe sinonim i fjalës ES-SUNE. 

Ka mendime se termi HADITH përmban edhe pëlqimet që vijnë 
nga ashabi dhe tabi’ini, por e vërteta është se këto nuk janë hadithe. 
Heshtja e Pejgamberit a.s. konsiderohet frymëzim. Ai, s.a.v.s., ishte 
komunikues i ligjeve të Allahut dhe ishte e pamundur të heshtte për 
ndonjë gjë të urryer dhe të ndaluar. 

Këtu kemi edhe një rregull: ًإذا سكت عن البـيان وقت احلاجة كان تشريعا ِ ْ َ َ َ ِ َ َ ََْ َ َْ َ ِ ْ ِ َ َ َ َ ِ 
Nëse hesht nga komunikimi (sqarimi) në momentin e duhur, ajo 

është miratim. E, nga kjo bën përjashtim ashabi dhe tabi’ini,21 pasi 
këta të fundit nuk e kanë pozitën e komunikimit ُالمبـلغ ِّ َُ ْ  . Këtë pozitë e 
ka vetëm i Dërguari s.a.v.s.. 

Nëse termit HADITH i bëjmë një hulumtim më të gjerë, do të sho-
him se ky term rrjedh edhe nga vetë gjuha e Pejgamberit a.s.. 

Ebu Hurejra tregon se e kishte pyetur të Dërguarin e Allahut 
xh.sh.: Kush e meriton më shumë shefatin tënd në Ditën e Kiametit. Ai 
është përgjigjur: 

20 Musned Imam Ahmed, vëll.4, fq.170; vëll.2, fq.350, nr.8588. 
21 Mukadime fi usulil hadith, lid-dehlivij, Ta’lik Selman En-Devij, fq.33, Darul beshair el-

islamije, Bejrut 1987. 
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َلقد ظنـنت أن ال يسألىن عن هذا أوىل منك لما رأيت من حرصك على  َ ََ ََ َِ ْ َِ ِ ِْ ْ َُ َُْ َ ََ ِْ ْ ْْ َ َ َِ ََ ْ َ ْ َ
ِاحلديث ِ َْ...  

“Kam menduar se nuk do të më pyesë askush para teje për këtë, 
ngase te ti kam parë kujdes ndaj HADITHIT. Shefatin tim në Di-
tën e Kiametit e meriton më shumë ai që thotë me sinqeritet nga 
zemra e tij La ilahe il-lall-llah (Nuk ka të adhuruar tjetër pos 
Allahut)”.22   
Nga ky hadith kuptojmë se Pejgamberi a.s. fjalët e tij i ka quajtur 

HADITHE. 

TERMI:  ُاخلبـر ََ ْ   - EL HABER 

Ky term në aspektin leksikor do të thotë َُالنـبأ َّ  - LAJM, i cili është 
pjesë e të folurit njësoj si urdhri dhe ndalimi, është fjalë e veçantë që 
sinjalizon dhe ka kuptim në vetvete. 

Nocioni ُاخلبـر ََ ْ  - HABER në terminologji është sinonim i termit 
ُاحلديث ِ َْ  - HADITH, kur përdoret për MER’FU, MEVKUFË DHE 

MAKTUË duke përfshirë lajmin që vjen nga Pejgamberi a.s., nga 
ashabët dhe nga tabi’inët.23 

Mendimi tjetër është se nocioni ُاخلبـر ََ ْ   - HABER ka të bëjë me atë 
lajm apo vepër që vjen nga ashabët e tabi’inët, ose nga njerëzit e her-
shëm dhe të mëvonshëm. 

Për këtë arsye, atë që merret me hadithe, dijetarët e kanë quajtur 
ُالمحدث ِّ َ ُ ْ  - HADITHOLOG, kurse atë që merret me histori (lajme, 

ngjarje të hershme) e kanë quajtur ِاإلخباري َ ْ ِْ  - HISTORIAN.24  
Nocioni ُاخلبـر ََ ْ  - lajm nganjëherë përdoret me kuptim të përgjith-

shëm ٌعام َ  , duke përfshirë lajmet nga jeta e Pejgamberit a.s. si dhe laj-

                                                 
22 Sahihul Buharij, vëll.1, fq.49; vëll.5, fq.2402, nr.6201; Musned Ahmed, vëll.2, fq.373, nr. 

8845; El-Xhamius Sagir lis-Sujutij, vëll.1, fq.67. 
23 Tedribu Rravij, Es-Sujutij, vëll.1, fq.6. 
24 Fet’hul Mugith lis-Sehavij, vëll.1, fq.98. 
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met që vijnë nga njerëzit, pa kushtëzuar kohën, vendin dhe hapësirën. 
Bazuar në këtë, mund të themi se ٌَكل حديث خبـر ََ ٍ ِ ُّ ُ  - çdo hadith është 
lajm (haber),  ًو ليس كل خرب حديثا ِ َ ٍَ َ ُّ ُ َ َْ َ , mirëpo çdo lajm nuk është hadith. 

Dijetari Ibn Haxher El-Askalanij thotë: “Nocioni ُاخلبـر ََ ْ  - te dijetarët 
e hadithit është sinonim ٌمرادف ِ َُ   i termit hadith”.  

Këtë nocion e ka përdorur edhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, 
duke thënë: “Ne kemi për qëllim tubimin e lajmeve (ُاألخبار ََ َ ْ ) që kanë 
varg zinxhiror nga Pejgamberi a.s”.25 Nga kjo thënie kuptohet se Mu-
slimi nocionin ُأألخبار ََ َ َْ  e ka përdorur për hadithet e Pejgamberit s.a.v.s.. 

Mendimi im, si përfundim për këto që u thanë më lart, është se në 
mes tyre ekziston kuptimi i përgjithshëm dhe kuptimi specifik. Me 
nocionin hadith kuptojmë atë që transmetohet vetëm nga Pejgamberi 
a.s., kurse me nocionin haber kuptojmë atë që vjen nga Pejgamberi 
a.s. dhe të tjerët. 

TERMI: ُثـر َاأل َ   - EL ETHER 

Ky term në aspektin leksikor do të thotë ِبقية الشيء
ْ َّ ُ ََِّ - diçka e mbe-

tur, gjurmë, lajm etj.. 
Në aspektin terminologjik  ٍما روي عن الصحابة و التابعني من أقـوال أو أفـعال ٍَ ْ َْ َ َْ َ ََ ْ َِ ِ َِ ِ َّ َ َّ ِ َ َ ِ ُ  
EL-ETHER është transmetimi që vjen nga ashabët dhe tabi’inët 

prej thënieve dhe veprave të tyre. 
Ky term ka një shtrirje më të gjerë sesa aspekti terminologjik, 

edhe pse fukahatë e Horosanit e specifikuan vetëm për transmetimet 
që vijnë nga ashabët - ُالموقوف ُ ْ َ ْ  , ndërsa atë që vjen nga Pejgamberi 
ُالمرفوع  ُ ْ َ ْ  e quajtën HABER.  

Fukahatë thonë: ِّاخلبـر ما يـروي عن النيب  َِّ ِ َ َ ُْ َ َُ ) ص(َْ  “HABER është ajo që 
transmetohet nga Pejgamberi a.s., ndërsa َِثـر ما يـروي عن الصحابةَاأل َُ ََّ ِ َ َ ْ َُ  - EL 
ETHERU është ajo që transmetohet nga ashabët”.  

                                                 
25 Sahihu Muslim bi sherh En-Nevevij, vëll.1, fq.48. 
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Imam Neveviu thotë: “Tek hadithologët krejt kjo quhet ETHER, 
ngase është e nxjerrë nga ky kuptim: َأثـرت احلديث ِ َْ ُ ْ ََ - e kam transmetuar 
ُرويـته  ُ ْ ََ  hadithin”.26 

Nocioni EL-ETHER -  ُاألثـر ََ ْ  përdoret edhe në kuptim të haditheve 
të ngritura te Profeti s.a.v.s. - ُالمرفوع ُ ْ َ ْ  . Siç thuhet َُدعية المأثورةَاأل ُْ َ ْ ُ َِ ْ  - Lutjet 
që burojnë nga Pejgamberi a.s..

EBU XHAFER ET-TAHAVIJ në librin e tij, i cili përmban 
hadithe të Pejgamberit a.s. dhe fjalë të ashabëve, e ka quajtur: 
ر“ ِشرح معاىن اآل َ ِ َ َ ُ ْ َ ”27, ku shihet qartë se me nocionin ر ِاآل َ  - ka përmble-
dhur edhe hadithet edhe fjalët e ashabëve. 

Disa dijetarë të drejtimit shafii, siç janë EL-BEJHEKIU dhe IBN 
HAXHER, nocionin EL-ETHER e kanë përdorur për transmetimet 
nga ashabët dhe tabi’inët. 

Bazuar në këtë terminologji ََُاألثـر ْ  - BEJHEKIU, një nga librat e tij 
e ka titulluar ر ُمعاىن السنن و اآل َ َ ِ َُّ ِ َ َ , duke aluduar me ِالسنن َُّ  hadithet e 
Pejgamberit a.s., ndërsa me ر ُاآل َ  thëniet e ashabëve dhe tabi’inëve.28

Në bazë të kësaj që u theksua më lart, konsideroj se më e drejtë 
është që nocioni EL-ETHER të përdoret për fjalët e ashabëve, ndërsa 
për fjalët e tabi’inëve të përdoret nocioni EL-HABER. Po ashtu, ai që 
nuk mund ta dallojë hadithin nga të tjerët, më së miri është që gjatë 
transmetimit të thotë: 

ََاء ىف األثرِ َج ْ ِ َ - “Xhae fil ether” - “Nga etheri thuhet kështu..”.  
ََِْجاء ىف اخلرب  ِ َ َ   - “Xhae fil haber” - “Nga haberi thuhet kështu..”.. 

26 Tedribu Rravij, vëll.1, fq.184. 
27 Këtë libër e ka koleksionuar me përkrahje të medhhebit hanefi, duke dokumentuar se ky 

medhheb ka argumente të forta nga HADITHI dhe ETHERI . Është libër i mrekullueshëm. Ka 
vdekur në vitin 321 h.. Është autor i librit “El Akide”. 

28 Fet-hul Mugith, vëll.1, fq.103. 
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DALLIMI N˙ MES SUNETIT DHE HADITHIT 

Fjala ُالسنة َّ ُّ  në aspektin leksikor vjen nga rrënjët e dy shkronjave 
َّسن) َ ). Sipas fjalorit të Ibn Farisit, sini (س) dhe nuni (ن) e kanë bazën të 
njëjtë, do të thotë diçka që rrjedh, bie, që ka kuptimin ن الماء ِجر َ ْ ُ ََ َ   ujë
rrjedhës, që bie dhe derdhet me lehtësi. Themi: ِسنـنت الماء على وجهي ْ َ َََ َ ْ ُ ََْ  -
Ujin e kam derdhur në fytyrë, do të thotë se tërë uji ka rënë në fytyrë 
me shpejtësi.29 

Ibn El-Arabij thotë se ُّالسن َّ  është paskajore. Themi: ًَّسن احلديد سنا َُ ِ َْ َّ  -
hekuri është drejtuar plotësisht. ًَُّسن للقوم سنة َِْ َ ِْ َّ  - u ka hapur njerëzve një 
traditë. Themi edhe: ًّسن اإلبل يسنـهاسنا ُِّ َ ُ َ ََ ِ ِْ َّ  - deveja është trashur, do të 
thotë e ka përmirësuar të ushqyerit.30 Autori i fjalorit “EL-LISAN” ka 
dhënë edhe shumë domethënie të tjera rreth kësaj lënde të fjalës Es-
sune - ُالسنة َُّّ  dhe që të gjitha kanë këto kuptime: rrjedhim, bie me shpe-
jtësi, mprehje, rrugë, përcaktim, drejtim etj.. 

Për sa i përket Sunetit të Profetit a.s., ai i përmban të gjitha këto 
kuptime leksikore, sepse, në pajtim me të, rrjedhin dispozitat e Sheri-
atit. 

Ai përmban kuptimin e vazhdimësisë dhe kuptimin e së përgjith-
shmes  ُالدوام و التـعميم ِ ْ َّ َ َُ َّ  .

Kush e pason Sunetin, është i lumtur. Rruga e tij është e pasuruar. 
Suneti shoqërinë njerëzore e mban të freskët dhe të gjallë, ajo ecën e 
sigurt përmes udhëzimit të tij dhe shkëlqen nga e mira dhe begatia e 
tij. 

Suneti vjen edhe me kuptimin ُالتكرار و اإلعتياد و التـقومي ِ ْ َّ ََّ َُ َِْ ِْ ُ َ ْ  - përsëritje, 
traditë, vlerë. Diçka që përsëritet herë pas here për hir të begatisë dhe 
mirëqenies. 

Kur themi ًَُّسن هللا سنة َُ َّ  , do të thotë Allahu e ka qartësuar rrugën me 
vlerë. Dhe rrugë të Allahut janë ligjet, urdhëresat dhe ndalesat e Tij. 
Emri Sunet - ٌَُّسنة  në Kur’an është përmendur 17 herë. Në të gjitha 

29 Mu’xhemul mekajis el-luga, vëll.3, fq.60. 
30 Lisanul Areb, lënda - Sene, vëll.4, fq.397, libn Mendhur, Bejrut 1997. 
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vendet ka kuptimin se ligjet e Allahut janë të përjetshme dhe të pa-
ndryshueshme. 

Në aspektin terminologjik  ُالسنة َّ ُّ  - Sunet ndryshon tek disa dijetarë 
nga të tjerët, në varësi nga profesionalizmi dhe objektivi i tyre. 

Termi ُالسنة َّ ُّ  - Sunet tek usulujinët ndryshon nga ai i hadithologëve 
dhe fukahave. Ky kuptim më së miri shihet në hulumtimet e tyre. 

Hadithologët e kanë hulumtuar Profetin a.s. në kuptimin e udhëhe-
qësit, prijësit, udhëzuesit, edukatorit, këshilluesit, për të cilin na ka 
treguar Allahu xh.sh. se është shëmbëlltyra më e mirë për ne. Ata 
kanë përcjellë nga Profeti a.s. çdo gjë që buron prej tij për biografinë, 
sjelljen, dukjen e jashtme, moralin, informatat, thëniet, veprat, pavarë-
sisht se a ka në to vendime të legjislacionit (Sheriatit) apo jo. 

Usulinjtë (juristët islamë) e kanë hulumtuar Profetin a.s. në kuptim 
të ligjvënësit, i cili u sqaron njerëzve kushtetutën e jetës, vendos 
rregulla dhe norma për angazhuesit (muxhtehidët - َجمتهدون ُ ِ َُْ ) që vijnë 
pas tij. Për këtë arsye, usulujinët u kanë kushtuar rëndësi thënieve, ve-
prave, pëlqimeve të tij, të cilat konfirmojnë dhe miratojnë vendime 

ُتـثبت األحكام و تـ َُْ َ َ ْْ َ ُ َُِّقررهاِ َ   . 
Fukahatë Profetin a.s. e kanë hulumtuar në lidhje me veprat e tij, 

të cilat përmbajnë ndonjë vendim legjislativ. Ata kanë hulumtuar për 
ndonjë vendim të legjislacionit në veprat e njerëzve për nga detyrimi, 
ndalimi ose lejimi etj.31 Pra, hadithi është materie e hadithologut, i 
cili tekstet i konfirmon ashtu siç kanë ardhur, pa u thelluar te përmba-
jtja e tekstit për nga vendimet që nxirren prej tyre. Ndërkaq, Suneti 
është materie e fukahave dhe e usulinjve, të cilët nxjerrin vendime të 
legjislacionit, nga i cili përftohen FARZI, NAFILJA, HALLALLI, 
HARAMI etj. Kemi dijetarë që i kanë bashkuar të dyja, siç është 
Imam Maliku.

Nëse thellohemi në kuptimin e Suneti dhe në kuptimin e hadithit, 
do të dalë në shesh dallimi në mes dy kuptimeve. Kuptimi i hadithit 

31 Dr. Muhamed El-Hatib, Usulul Hadith, fq.18, “Darul Fikr”, botimi 3, 1975. 
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kap një fushë më të gjerë, duke përmbajtur Sunetin dhe atë që nuk hyn 
në Suneti. 

Hadithi përmban fazën para Shpalljes dhe të gjitha informacionet 
për gjendjen e mjedisit profetik. 

Suneti përmban fazën prej Shpalljes deri në vdekjen e Profetit a.s., 
duke përfshirë thëniet, veprat, pëlqimet, cilësitë moralo-shpirtërore. 
Suneti mund të vijë si thënie dhe vepër e ashabëve dhe e tabi’inëve, 
duke pasur në konsideratë se ishin dëshmitarë të profetësisë dhe thi-
thës të dritës së saj. 

Ngjarja që përmban gërmimin për hapjen e ujit të Zemzemit, hyn 
në kuadër të hadithit e jo të Sunetit. Ky i fundit nuk u kushton vë-
mendje ngjarjeve para shpalljeve. 

Po ashtu cilësitë dhe karakteristikat fizike të Profetit a.s. nuk bëjnë 
pjesë në kuadër të Sunetit, duke pasur parasysh se janë cilësi natyrore, 
në të cilat nuk ka udhëzim profetik, prej së cilës nuk del ndonjë 
vendim i legjislacionit - ٌّال يستـفاد منـها حكم شرعي ِ ِْ ٌَ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ  ; p.sh. hadithet që 
përmbajnë ngjyrën e lëkurës, trupin, gjatësinë, flokët, shëndetin, së-
mundjen, ushqimet e preferuara, ushqimet e urryera etj. Objektivi i 
këtyre haditheve nuk është rrjedhja e vendimeve, as pasimi dhe as tra-
dita, por pasqyrimi i kohës profetike dhe njohja e personalitetit pro-
fetik, e epokës dhe e fazave të biografisë së tij. 

Nocioni ُالسنة َُّّ  - Sunet përdoret gjithashtu për ّالواقع العملي
ِ َِ َ ْ ُْ َ  - aktualite-

tin praktik në të cilin ishte Pejgamberi a.s. dhe bashkëkohanikët (as-
habët) e tij në praktikimin e legjislacionit islam. Kjo nënkupton 
rrethanat kohore në të cilat jetoi Profeti a.s., veprimtaritë e zhvilluara 
në shekullin e tij, të cilat u përcollën dhe u udhëhoqën nga ashabët. 
Kështu, Suneti, në këtë vështrim ndryshon nga hadithi, sidomos kur 
hadithi është vetëm shprehje gojore ُّاللفظي ِ َّْ  .

Ndodh të transmetohet një hadith nga Profeti a.s. me shprehje go-
jore, që përmban një vendim të caktuar fetar, ndërsa aktualiteti praktik 
në shekullin e Profetit a.s. të jetë i kundërt me hadithin me shprehje 
gojore. 
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Dijetarët këtë kundërshtim e kanë konsideruar prej llojit të argu-
menteve kundërshtuese, të cilat mund t’i evitojë fekihu ose haditholo-
gu, duke studiuar senedin (vargun zinxhiror). Atëherë, kush është më i 
saktë dhe më i fortë me sened, merret për argument dhe mbizotëron 
ndaj tjetrit. Nëse të dy argumentet janë të njëjta për nga vërtetësia në 
transmetim dhe teksti ُالثـبوت ُُّ  , atëherë fekihu orvatet për harmonizim të 
mundshëm të argumenteve. Nëse një harmonizim i tillë është i pamu-
ndur, atëherë shikohet historiku i thënies së tyre. Argumenti që është 
thënë më vonë, konsiderohet pezullues i të mëhershmit. Nëse është e 
pamundshme të dallohet se cili hadith është më i hershëm e cili më i 
vonshëm, dhe që të dy janë të vërtetë e të saktë, atëherë fekihu ndalet 
dhe i jep përparësi praktikës aktuale të kohës së Profetit a.s.. Kështu 
praktika aktuale e trashëguar mbetet argument që mbizotëron mbi teo-
rinë. 

Këtë mund ta ilustrojmë me një shembull nga hadithi i Profetit 
a.s., i cili ka thënë: ٍالوضوء مما مست النار و لو من أثـوار أقط ُِ ٍَ َ ُْ ْْ ِ َْ َ ُ َّ ِ َّ َ َِّ ُ ُ  “Duhet të ma-
rrë abdest ai që ha mish të fërguar dhe djathë të terur të fërguar”.32 

Ky hadith përmban një vendim të legjislacionit, e ai është: Kush 
ha ushqim të fërguar në zjarr, është i obliguar të marrë abdest. Mirë-
po më vonë praktika aktuale e Profetit a.s. ishte në kundërshtim me 
këtë hadith. Ai braktisi abdestin. Hante gjëra të fërguara dhe të ziera e 
nuk e përsëriste abdestin, por falej me abdestin e mëhershëm. Kështu 
braktisi veprimin me hadith, duke e pezulluar atë me aktualitetin pra-
ktik të tij. 

Ebu Aisa Et-Termidhij33 thotë: “Shumica absolute e dijetarëve ja-
në të mendimit që të veprojnë me aktualitetin praktik, domethënë të 
braktiset abdesti nga ngrënia e ushqimeve të fërguara dhe të ziera me 
zjarr”.  

32 Sunen Et-Termidhij, vëll.1, fq.114; Ibn Mxhe, vëll.1, fq.92. 
33 Ky është Muhamed bin Isa bin Sevrete Et-Termidhij. Koleksionues i librit “El-Xhamiu”. Ka 

lindur më 209 h. - 833. Për librin e tij thotë: “Kush e ka këtë libër në shtëpinë e tij, është si-
kur të kishte në shtëpinë e tij Profetin a.s. duke folur”. Ka vdekur më 279 h. - 903 në vendin 
Termidh (Sijer E’alamin-nubela, vëll.13, fq.270). 
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Sa për shqyrtim, mund të themi se çdo Sunet është hadith: 
ٍأن كل سنة حديث ِ َ ٍَُّ َّ ُ َّ َ dhe çdo hadith nuk është Sunet  ٍو ليس كل حديث ِ َ ُّ ُ َ َْ ٌَُّسنة َ  .

DIJETAR˙T E SUNETIT DHE DIJETAR˙T E HADITHIT 

Duke pasur parasysh se Sunet është edhe realiteti aktual dhe pra-
ktika e legjislacionit nga Profeti a.s. dhe bashkëkohanikët e tij, disa 
dijetarë kanë dhënë njohuri shtesë në këtë drejtim. Ata shtjelluan dhe 
qartësuan një dallim të saktë në mes Sunetit dhe hadithit. Këta dijetarë 
shkuan aq larg, saqë disa i konsideruan imamë të hadithit e jo edhe 
imamë të Sunetit ose anasjelltas. 

Imam Abdu Rrahman bin Mehdij thotë: “Sufjan Eth-Thevrij është 
imam në hadith e jo imam në Sunet. El-Evzaiju është imam në Sunet e 
jo imam në hadith. Malik bin Enesi34 është imam në të dyja (në Sunet 
dhe hadith)35 

Për Shu’ben 36  është thënë se është EMIRUL MUMININ FIL 
HADITH - i pari i besimtarëve në hadith.  

Imam Shafiu thotë: “Sikur të mos ishte Shu’beja, hadithi nuk do të 
njihej në Irak”.37 

34 Ai është Malik bin Enes bin Malik El-Medenij. Imam i Darul Hixhre (Medinës). Autor i 
librit “El-Muvet’a”. Ka lindur më 93 h. -708. Shafiu thotë: “Kur përmenden dijetarët, Maliku 
është yll”. Ebu Musabi thotë: “Kam dëgjuar Malikun duke thënë: “Nuk kam dhënë fetva pa 
dëshmuar shtatëdhjetë persona për mua se jam kompetent për atë”. Ka vdekur më 179 h -
794 (Sijer E’lami En-Nubela, vëll.8, fq.48). 

35 Sherh Ez-Zerkanij alel Muvet’a, vëll.1, fq.3. 
36 Ai është Shu’be bin El-Haxhaxh El-Vasitij Ebul Bistami [82-160 h (697-775)]. I njohur për 

mbajtjen mend të haditheve - El Hafidh. Banoi në Basra, ku u takua me Hasan El-Basrij dhe 
Ibn Sirin. Nga ky kanë transmetuar El E’ameshi, Ejubi, Eth-Thevrij etj.. 

37 Tedhkiretul Hufadh, Edh-Dhehebij, vëll.1, fq.193. 
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HADITHI KUDSIJ DHE HADITHI NEBEVIJ 

Çdo gjë që buron nga Profeti a.s.- fjalë, vepra, pëlqime, cilësi mo-
rale, shpirtërore- është vahj (frymëzim, shpallje). Ky frymëzim është 
dy llojesh: ose Kur’an ose hadith. 

Hadithi mund të jetë hadith kudsij dhe nebevij. Në vazhdim do të 
sqarojmë secilin lloj dhe dallimet që ekzistojnë mes tyre. 

Kur’ani: 

ُالقرآن هو الكالم المعجز المنـزل على النيب المكتوب ىف المصاحف المنـقول  ُُ ُْ َ َ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ُِ ُ ُ ْ ِّ َِّ ََ ِّ َ ُ ِ ْ َُ َ ُ ْ
ِِالمتـواتر المتعبد بتالوته   ِ َِ ُ ُِ ُ َّ َ َْ ُْ َ 

Kur’ani është fjalë e mbinatyrshme që i është zbritur Profetit a.s., i 
shkruar në mus’hafe, i mbartur dhe i përcjellë me saktësi (prej një bre-
zi në tjetrin), leximi i të cilit është adhurim.38  

Nga ky përkufizim dalin karakteristikat e Kur’anit. Është shprehje 
specifike e zbritur (shpallje), nuk është e mundshme të shtohet a të 
mungohet diçka në të, të zëvendësohet a të ndryshohet. Kur’ani nuk 
mund të lexohet për nga kuptimi, por vetëm tekstualisht. Ai u dërgua 
me ndërmjetësimin e melekut Xhibril, me një dërgim special ose eks-
kluziv. Është i mbinatyrshëm për suazat njerëzore, i pamundshëm që 
të imitohet. Është bartur dhe përcjellë saktësisht brez pas brezi. Në ba-
rtjen dhe përcjelljen e tij kanë marrë pjesë një masë e madhe njerë-
zish, në vazhdimësi, që prej kohës së Pejgamberit a.s. e deri në ditët 
tona. Është shkruar në mus’hafe, si në epokën e Profetit a.s. dhe të 
Ebu Bekrit, por u mblodh në epokën e Othmanit r.a. në dialektin ku-
rejshit. Më pastaj është shpërndarë në metropolet islame. 

Kur’ani është i caktuar ekskluzivisht për namaz. Nuk lejohet pre-
kja dhe as leximi i tij në gjendje jo të pastër, qoftë të jetë papastërti e 
madhe ose e vogël. Edhe teksti edhe kuptimi i Kuranit janë nga 
Allahu xh.sh. me frymëzim të drejtpërdrejtë ٌّوحي جلي ِ َ ٌ ْ َ . 

                                                 
38 Abul-Adhim Ez-Zerkanij. Menahil Irfan Fi Ulumil Kuran. Vëll.1, fq.12, Kajro, shiko: Dr. 

Qazim Qazimi, Njohuri mbi Kuranin, fq.51-52, Prishtinë, 2006. 
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HADITHI KUDSIJ 

Kuptimi i fjalës KUDSIJ është pastërti. Rrjedh edhe nga emri i 
Allahut ُالقدوس ُّ ُ ْ  - El Kuddus (i pastër nga të gjitha mangësitë dhe të 
metat). 

Në terminologji hadithi kudsij është: 
ه إىل ربه عز و جل َّهو ما نقل عن النيب مع إسناده إ َ َ ََ َّ ََ ََِِّ ِ ِ ُِ َّ ِ ِ َ ْ َ ِّ َِّ ِ َ ُِ َ ُ  

Ajo që është transmetuar me vargun zinxhiror prej Profetit a.s. 
nga Zoti xh.sh.. Ose ajo që transmetohet nga Profeti a.s. dhe në të gje-
ndet shprehja “Allahu xh.sh. ka thënë”, ose Profeti a.s. thotë: 
ِأن روح القدس نـفث ىف روعى ْ َ ُِ َ ََ ُِ ُ ْ َ َّ َ - “Vërtet meleku ka fryrë në shpirtin tim”. 
Hadithet e këtij lloji janë të pakta në krahasim me hadithet e tjera. 
Shembull i hadithit kudsij është edhe ky hadith, që transmetohet nga 
Ebu Hurejra, nga Pejgamberi a.s., se Allahu xh.sh. ka thënë: 

ُأ عند ظن عبدى ىب و أ معه  َْ َ ْ َْ ََ ََ ِ ِ َ ِّ َ َ ِحني يذكرىن ، إن ذكرىن ىف نـفسه ذكرته ىف ِْ ُُِْ َ َ َُ َِ ِ ِْ َ ِ َِ ُْ ِ ْ َ َ
ََّنـفسى و إن ذكرىن ىف مإل ذكرته ىف مإل هم خيـر منـهم ، و إن تـقرب إيل  ِ ِ َِ ََّ ََ ُْ َْ َْ ٌ ْ ُْ ْ ِ ِْ َُ ُ ٍ ٍَ ََ َِ َِ ََ ََِ ْ

ُشبـرا تـقربت إليه ذراعا ، و إن تـقرب إيل ذراعا تـقربت  ُْ َْ َ ًَ َ ََ َ ًَ ًَ َِ ََِّ ِ ِ َِ َّ ْ َ ِ ِْ ىن َْ عا و إن أ ِمنه  ََ ْ ِ َ ً َ ُ ْ ِ
ًََميشى أتـيـته هرولة  ْ َ ُ ُْ ََ ِ َْ. 

“Unë sillem ndaj njeriut ashtu si mendon ai për Mua. Unë jam 
me të kur Më kujton. Nëse Më kujton në vetvete, Unë e kujtoj në 
Vetveten Time. Nëse Më kujton në tubim, e kujtoj në një tubim më 
të mirë se ai. Nëse Më afrohet Mua për një pëllëmbë, Unë i afro-
hem për një kut (më afër). Nëse Më afrohet për një kut, Unë i af-
rohem (më afër) për një metër. Nëse Më vjen Mua duke ecur, Unë 
i vij atij (duke iu afruar) me shpejtësi”.39 
Shembull tjetër është edhe ky hadith: “Ka thënë Allahu xh.sh.: 
 
 

                                                 
39 Sahihul Buharij, vëll.6, fq.2694, nr.6970; Sahihu Muslim, vëll.4, fq.2061, 2067, nr. 2675. 
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َيـؤذيىن ابن آدم ، يسب الدهر و َ ْ َّ ُّ ُ َ َُ َ ُ ْ ِ ِ َ أ الدهر بيدي األْ َ َ َِ ُ ْ َّ َمر أقـلب الليل و النـهارََْ َ َّ َ َ َّْ ُ ِّ َُ ُ ْ
“Njeriu Më bën Mua të padrejtë, ofendon kohën. E, Unë jam 
koha. Në duart e Mia është urdhri. E ndryshoj natën dhe di-
tën”.40 
Ky hadith kudsij tregon se për ngjarjet që ndodhin rreth njeriut, 

sprovat dhe fatkeqësitë, nuk duhet të ofendohet koha. Ofendimi i ko-
hës është gjest pagan dhe nënkupton injorim të Zotit, pasi ndryshimi i 
kohës është çështje e Zotit xh.sh.. 

Lidhja e fjalës së Profetit a.s. me Fjalën e Zotit xh.sh. në mesin e 
dijetarëve ka ngritur një sërë pyetjesh. Kjo lidhje ose bashkëngjitje 
është lidhje në fjalë apo lidhje në kuptim? A është hadithi vërtet Fjalë 
e Zotit apo kuptim i frymëzuar në zemrën e Profetit a.s. dhe pastaj ai e 
ka shprehur me fjalë dhe tekst? Për këtë studim kemi dy variante të 
dijetarëve. 

Varianti i parë: Teksti i hadithit kudsij është prej Zotit, ndërsa 
Profeti a.s. e ka përcjellë ashtu siç e ka marrë. 

Ez-Zerkaniju thotë: “Në këtë çështje mendimi më real dhe unik - 
ًاتفاقا َِّ  është se vërtet Kur’ani është shpallur tekstualisht nga Zoti, por 
është bërë i njohur dhe publik - ًمشهورا ُ ْ َ se hadithi kudsij tekstualisht 
është nga Zoti. Sipas Zerkanijut, hadithi kudsij nuk është i mbina-
tyrshëm në tekst  ُليست ألفاظ ََْ ْ َ ًَه معجزةَْ ِ ْ ُ ُ  dhe nuk i ka karakteristikat që ka 
Kur’ani. Kjo është bërë lehtësim për Ymetin duke pasur në konsi-
deratë interesin e përgjithshëm.41 I këtij mendimi është edhe profesor 
Et-Tazij. 

Varianti i dytë: Teksti i hadithit kudsij është prej Profetit a.s., 
ndërsa kuptimi është prej Zotit, përmes frymëzimit të natyrshëm ose 
frymëzimit në gjumë. 

Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve ِمجهور العلماء َ َُ ْ ُ ُ ُْ   .

40 Sahihul Buhari, Kitabul Edeb, bab - “La tesubbu ed-dehre”, vëll.3, fq.1; vëll.6, fq.2722, 
nr.7053; Sahihu Muslim, vëll.4, fq.1762, nr.2246; Sunen Ebi Davud, vëll.2, fq.791, nr.5274; 
Musned Ahmed, vëll.2, fq.238, nr.7244. 

41 Menahilul Irfan Liz-Zerkanij, vëll.1, fq.44. 
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Ebul Bekau thotë: “Me të vërtetë Kur’ani me tekst dhe kuptim 
është frymëzim (shpallje) i drejtpërdrejtë  ٌّوحي جلي ِ َ ٌ ْ َ , ndërsa hadithi 
kudsij me tekst është nga Profeti a.s., e kuptimi nga Allahu xh.sh. me 
frymëzim të natyrshëm ُاإلهلام َْ ِْ   ose me frymëzim në gjumë ُالمنام َ َ ْ  ”.

Et-Tibiju thotë: “Kur’ani është tekst i zbritur përmes Xhibrilit te 
Profeti a.s., ndërsa hadithi kudsij është informacion i Zotit, kuptimi i 
të cilit është përmes frymëzimit të natyrshëm ose frymëzimit në gjumë. 
Profeti a.s. informon Ymetin e tij me shprehje nga vetja e tij, ndërsa 
hadithet e tjera nuk janë transmetuar nga Zoti xh.sh”.42 

Mendimi i variantit të dytë është mendim me përparësi. Sikur ha-
dithi kudsij të ishte me tekst nga Zoti, atëherë do të ishte i nivelit të 
Kur’anit në legjislacionin islam për nga shenjtëria dhe pozita. Po ash-
tu ruajtja e teksteve të tij do të ishte obligim dhe nuk do të lejohej të 
përcillej e të thuhej në aspektin kuptimor. Njëkohësisht nuk do të ki-
shte fare dallim në mes dy teksteve të zbritura nga Zoti xh.sh.. 

Për sa u përket haditheve në bazë të kuptimeve që përmbajnë, ato 
ndahen në dy lloje:  

(1)TEVFIKIJ ّتـوفيقي ِ ِ ْ َ - UDHËZUES (Hadith Nebevij). Ky lloj nën-
kupton të përfituarit e Profetit duke e kuptuar atë nga fjalët e Zotit ose 
me meditimin e tij për argumentet e hapësirës. Ky lloj hadithi nuk 
është kurrsesi Fjalë e Zotit. Edhe teksti edhe kuptimi janë prej Profetit 
a.s., i cili ka qenë i urdhëruar të shpjegojë dhe t’i komunikojë, i mbro-
jtur nga gabimi, i udhëzuar në të vërtetën. 

(2)TEVKIFIJ  ّتـوقيفي ِ ِ ْ َ - INSPIRUES (Frymëzues - Hadithi Kudsij). 
Ky lloj nënkupton të përmbajturit e fjalëve të Profetit a.s. prej 
frymëzimit ِمضمونه من الوحي ْْ َُ َ ِ ُ ُ ْ َ . Pastaj ai ua sqaron njerëzve me fjalët e 
tij. Këto fjalë, edhe pse i përkasin atij që frymëzon - Allahut xh.sh., 
konsiderohen fjalë të Profetit a.s. për nga mënyra, meqë Profeti a.s. 
është burim dhe folës i tyre.43 Në kontekst të shprehjes së Profetit a.s.: 

42 Dr. Muhamed Diraz, En-Nebeul Adhim, fq.11, “Ma’tba darus-seade”, Egjipt, 1960. 
43 Dr. Muhamed Dirazij, En-Nebeul Adhim, fq.11. 
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“Ka thënë Allahu xh.sh”. - َقال هللا تـعاىل َ َ ُ َ َ , Dr. Dirazi thotë: “Hadithi 
kudsij nuk ka zbritur për të sfiduar e as për adhurim, por vetëm për 
veprim me të. Ajo që përfitohet, është të zbriturit e kuptimit të tij. Sa i 
përket mendimit se edhe teksti është i zbritur, është thjesht vetëm një 
mendim që nuk tërheq shikimin e as që ka argument në legjislacion 
për të”.  

Mund të veçohet vetëm vargu zinxhiror i hadithit kudsij me Zotin 
përmes shprehjes  ُيـقول هللا ُ ُ َ تـبارك و تـعاىلَ َ َ ََ َ َ َ  - “Thotë Allahu i Lartësuar dhe 
i Madhërishëm”. Mirëpo të gjitha faktet e lartshënuara mjaftojnë që të 
jepet shansi për të komentuar atë se qëllimi me hadithin kudsij është 
se nga Zoti vjen përmbajtja e jo teksti i tij. Ky koment zë vend të 
merituar në gjuhën arabe. Gjatë komentimit të një poezie, njeriu thotë 
me fjalët e veta: “Poeti thotë kështu”, ose kur komenton ndonjë ajet 
të Kur’anit, thotë: “Allahu xh.sh. thotë kështu”. Bazuar në këtë rre-
gull, Allahu xh.sh. na ka informuar për historinë e Musait me Fa-
ranonin dhe për histori të tjera, duke u shprehur me përmbajtjen e më-
nyrës dhe të të folurit të tyre e jo me mënyrën dhe tekstin e të folurit 
të tyre.44 

م ْمضمون كالمهم غيـر ألفاظهم و أسلوب غيـر أسلو ْ ِْ ِِ ُ ُْ ُْ ُ ََ َْ َْ ٌَ َ ُِ ِِ َْ َ ُ ْ َ 
Në këtë kontekst kemi ajetin kuranor: 

َإذ قال يوسف ألبيه  أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس واْلقمر  ََ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ َُّ ً َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ِّ ِ ِِ َ ِ َِِ ُ َ َ ْ
َرأيـتـهم يل ساجدين ِ ِ َ ِ ْ َُ ُ َْ 

“Kujto kur Jusufi babait të vet i tha: ‘O babai im, unë pashë (në 
ëndërr) njëmbëdhjetë yje dhe Diellin e Hënën, i pashë duke më 
bërë mua sexhde”. (Jusuf, 4) 
 
 
 

                                                 
44 Po aty, fq.11. 
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َِوإذ قال موسى لقومه  قـوم مل تـؤذونين وقد تـعلمون أين رسول اهلل إل َِِّ ُ َُ ََ ِّ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُْ َ َ ََِ ُ ْ َِ ِ ْ َْ ِ ِ َِ ُ ْيكمْ ُ ْ 
“Dhe (rikujto) kur Musai popullit të vet i tha: ‘O populli im, pse 
më shqetësoni kur e dini se me të vërtetë unë jam i Dërguar i 
Allahut tek ju”? (Es-Saf, 5) 
Shembuj të tillë në Kur’an ka mjaft. Dihet mirë se të gjithë Pejga-

mberët e mëparshëm, të cilët i ka përmendur Kur’ani, bashkë me 
ngjarjet e popujve të tyre, nuk e kanë njohur gjuhën arabe dhe as që 
kanë folur në këtë gjuhë.  

Mirëpo, Allahu xh.sh. thëniet i ka theksuar me shprehjen “َقال َ - ka 
thënë”. Ky është një fakt që tregon se lejohet përdorimi i shprehjes 
“ka thënë” në tregimin dhe komunikimin e kuptimeve edhe pa tekst. 
Këto ajete shprehin konotacionin e të folurit të tyre, e jo edhe tekstin e 
drejtpërdrejtë të të folurit të tyre. 

Tematika e hadithit kudsij është rreth udhëzimit, asketizmit, ngri-
tjes së ambicieve shpirtërore, etj., dhe nuk përmban çështje të vendim-
marrjes dhe të dispozitave. Janë hadithe me përmbajtje shpirtërore, 
humane, për sendërtimin e raporteve njerëzore me Zotin, për lirimin e 
njeriut nga frika e rrëskut (furnizimit) dhe e vdekjes. Hadithi kudsij 
jep vërejtje kundër mizorisë e armiqësisë dhe inkurajon për pozitiv-
itet. Pra, ai është dhunti ekskluzive dhe hyjnore me udhëzime plot 
sinqeritet dhe frymëzim. 

NUMRI I HADITHEVE KUDSIJ 

Hadithet kudsij janë të shpërndara në koleksionet e Sunetit. Ko-
mpleksi islam me qendër në Kajro, në vitin 1970 nxori librin me titull 
“El Ehadith El Kudsije” në dy vëllime. Ky libër përfshin 400 hadithe. 

Dijetari Muhamed El-Medenij, në librin e tij “El Itihafat Es-Sunije 
fil Ehadith El-Kudsije”, ka përmbledhur 863 hadithe. Librin e kishte 
ndarë në tri pjesë. 

E para: Hadithet që fillojnë me shprehjen “ َقال َ  - ka thënë”, numri 
i të cilave është 168. 
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E dyta: Hadithet që fillojnë me shprehjen “ ُيـقول ُ َ  - thotë”, numri i 
të cilave është 91. 

E treta: Dhe hadithet që nuk fillojnë me ndonjërën prej shprehjeve 
të cekura, por që janë të radhitura në bazë të alfabetit. 

Hadithet kudsij nuk janë të një kategorie. Ato, për nga pranimi dhe 
refuzimi, u nënshtrohen rregullave dhe normave të haditheve të tjera. 
Të tilla kemi hadithe autentike, të mesme dhe të dobëta. Koleksionu-
esit e Sunetit këto hadithe i kanë radhitur së bashku me hadithet e 
tjera të Profetit a.s.. 

TERMAT ES-SENED DHE EL-METN 
(Lidhja e transmetuesve të hadithit dhe teksti i tij) 

Hadithi i Profetit a.s. është i përbërë prej dy pjesësh kryesore. Ato 
janë: SENEDI dhe METNI. 

Nocioni ES-SENED - ُالسند َ َّ  në aspektin leksikor do të thotë 
mbështetës, bazë, diçka e ngritur nga toka - ِما ارتـفع من األرض ْ َْ َ ِ َ َ َ َ . Themi: 
ِأسند ىف اجلبل ََ ْ ِ َ ِ ْ ُ - është ngjitur në kodër, domethënë kur ngjitet lart në të - 
ُإذا ما صعده َ َّ َ َ َ ِ . Kjo materie leksikore përfshin lartësimin, ngritjen, gra-
dualitetin nga përfundimi dhe synimi.45 

Përkufizimi i senedit është:  
ِسلسلة الرجال الموصلة إىل المنت ْ َ ُْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ِّ ُ ْ  Lidhja zinxhirore e transmetuesve që të 
shpie deri te teksti (metni).46 

Shembull: Imam El-Buhariu thotë: 

َحدثـنا حممد ابن المثـىن قال َ َّ َ ُ ْ ِ ْ ُ َّ َُ ََ َّ ُحدثـنا عبد الوهاب الثـقفي قال حدثـنا  أيوب : َ َُّ َ ََ ََّ ََّ ََ َ ِ َ َّ ِ َّ َْ ُ َْ
ٍعن أىب قالبة عن أنس ََ َْ َ َْ َِ ََ ِ  

ِ عن ال ِّنيب َ َقال)  ص(َِّ ِثالثة من كان فيه وجد حالوة اإلميان: َ َ ِ ُ ََ َُ ََ ََ ِ ِِ َ ْ ٌَ َ:  
َِِّأن يكون هللا و رسوله أحب إليه مما سوامها ، و أن حيب المرء ال حيبه إال هلل، َِّ ُِ ْ ُُِّ ِ ِ ُِ َّ ُ َُّ ْ ََ َ َْ ْ َْ َ ََُ َ َِّ َ َُ ُ َُ َ ُ  

45 Lisanul Areb, vëll.4, fq.205; Mu’xhem El-Mekajis El-Luga, vëll.3, fq.105. 
46 Tedribu Rravij, Es-Sujutij, vëll.1, fq.22; Tevdihul Efkar Lis-Sananij, vëll1, fq.7. 
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ْ و أن يكره أن يـعود ىف الكفر كما يك َْ َ ََ ََ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ ْ َْ ِره أن يـقذف ىف النار َََ َّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َُ.47

“Na ka treguar Muhamed bin El-Muthna, i cili thotë: ‘Na ka tre-
guar Abdul Vehab Eth-Thekafij’, i cili thotë: ‘Na ka treguar Ejubi 
nga Ebi Kilabe, nga Enesi.”.  

ENESI

EBI KALABE

EJUBI

ABDUL VEHAB ETH-THEKAFIJ

MUHAMED BIN EL-MUTHENA

BUHARIU

Kjo radhitje transmetuesish, nga Buhariu deri tek Enesi r.a., është 
senedi i hadithit. Profeti a.s. nuk bën pjesë në vargun zinxhiror të tra-
nsmetuesve, sepse ai është ِصاحب احلديث ِ َْ ُ ِ َ  - burim i hadithit e jo trans-
metues i tij. 

Kjo rrugë është quajtur sened për shkak se bartësi i tij - ُالمسند َ ْ ُ ْ
është mbështetur në të për përkatësinë (prejardhjen) e metnit (tekstit) 
deri tek burimi i tij, ose për shkak se hadithologët përmes bartësve të 
hadithit - ُالمسند َ ْ ُ ْ   janë mbështetur në njohjen e hadithit autentik dhe të 
dobët. 

Mund të përdoret edhe nocioni ُاإلسناد َ ْ ِ  - EL ISNAD, që nënkupton 
ِرفع احلديث إىل قائله  - ِِ َِ َ ِ ِ َْ ُ َْ - ngritjen e hadithit te burimi i tij (folësi), që 
tregon rrugën e tekstit. 

Në shumicën e rasteve, nocioni sened është sinonim i fjalës isnad. 

47 Fet-hul Bari, vëll.1, fq.66. nr.16; Sahihu Muslim, Kitabul Iman, vëll.1, fq.66, nr.15. 
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Mund të themi Senedul Hadith - ِسند احلديث ِ َْ ُ ََ  dhe Isnadul Hadith -
ِإسناد احلديث  ِ َْ ُ َ ْ ِ,  të dy nocionet kanë të njëjtin kuptim. 

Lidhja në mes të kuptuarit leksikor dhe gjuhësor - terminologjik 
qëndron në ngjashmërinë në mes ngritjes graduale në majë të kodrës 
dhe ngritjes graduale me përcjellje nga një transmetues tek ai që 
është më lart, derisa të arrijmë tek hadithi. 

Nocioni EL METN - ُاْلمنت ْ َ   në kuptimin leksikor është 
َما صلب من األرض و ارتـفع َ َْ َْ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ - diçka e çuar nga toka, që është e ngritur.  

Po ashtu themi: ٍمنت كل شيء
ْ َ ِّ ُ ُ ْ َ , domethënë  ُما ظهر منه ْ ِ َ ََ َ - diçka që du-

ket. Pra, kjo materie ngërthen këto kuptime: çuarje, ngritje, dukje 
dhe barazim. 

Në kuptimin terminologjik: ِما إنـتـهى إليه السند من اْلكالم َ َ ِ ُ َ َّ ِ َِْ َِ َْ َ  - METNI 
është aty ku përfundon senedi48. Kjo tregon kuptimin e tekstit ose 
shprehjen që përmban qëllimin dhe synimin e senedit - 
ُهي غاية السند و مقصوده ُ ُ ْ َ َ ِ ََِّ َُ َ َ   Senedi është mjeti, kurse metni është synimi. 

Metni - (TEKSTI) përmban urdhra, ndalesa, informacione dhe vendi-
me. 

Senedi është vazhdimisht në shërbim të metnit (tekstit). Qëllimi i 
hadithit është teksti e jo senedi. Në lëndën e hadithit me nocionin 
METN kemi për qëllim tekstin e fjalës. Në Hadith, theksimi i emrit të 
Profetit a.s. konsiderohet pjesë e tekstit e jo e senedit. 

Shembull i metnit nga hadithi i Profetit a.s.: 

ُُقـوله  ْ ِثالثة من كان فيه وجد حالوة اإلميان)  صلى هللا عليه و سلم(َ َ ِ ُ ََ َُ ََ ََ ِ ِِ َ ْ ٌَ ْأن :  َ َ
َيكون هللا و رسوله أحب إليه مما سوامها، و أن حيب المرء ال حيبه إال هلل ، و  َ َ ََِِّ َِّ ُِ ْ ُُِّ ِ ِ ُِ َّ ُ َُّ ْ َْ ْ َ ََُ َ َِّ َ َُ ُ َُ َ ُ

ِأن يكره أن يـعود ىف الكفر ْ ُ ْ ِ َ ُ َ َْ َْ َََ ِ كما يكره أن يـقذف ىف النارْ َّ ِ َ َ ْ ُ َْ َ َُ ْ َ َ  
“Tek ai që gjenden tri cilësi, është ëmbëlsia e besimit: Allahu dhe 
i Dërguari i tij të jenë më të dashur se çdo send tjetër; ta dojë 

48 Tedribu Rravij Lis-Sujutij, vëll.1, fq.23. 
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njeriun vetëm për hir të Zotit; të urrejë të kthyerit në mosbesim 
ashtu siç e urren hedhjen (e vetes) në zjarr”.49

Hadithi tregon se pasioni i njeriut duhet të jetë aty ku dashuria dhe 
kënaqësia është e përhershme dhe e pashtershme. Nuk ka dyshim se 
dashuri e vërtetë është dashuria në Allahun, në të Dërguarin e Tij, 
dashuria ndaj njeriut pa interes të kësaj bote dhe dashuria ndaj fesë, 
ligjeve sublime të Allahut. 

Këto tri ëmbëlsira janë adresa e vërtetë e besimit të plotë. Nëse 
pak mediton njeriu e kupton se Bamirësi i vërtetë i tij është Allahu. 
Dhe gjithçka, përveç Tij, janë mjete që të shpien tek objektivi, e ajo 
është dashuria kulmore ndaj Krijuesit Fuqiplotë. 

49 Fet-hul Bari, vëll.1, fq.66, nr.; Sahihul Buharij, vëll.1, fq.14, nr.16; Sunen En-Nesaij, vëll.8, 
fq.96; Musned Ahmed, vëll.3, fq.228, nr.13617; Umdetul Karij, El-Ajinj, vëll.1, fq.147, 
149,167. 



153

Prof. Dr. Qazim Qazimi 

IDENTITETI FETAR DHE GLOBALIZMI 

“O njerëz! Ne, me të vërtetë, ju krijuam ju prej një mashkulli e 
një femre dhe ju bëmë popuj dhe fise, për t’u njohur (në mes 
jush). Më i lavdërueshëm tek All-llahu është ai që I druan më së 
shumti Atij. Me të vërtetë, All-llahu është i Gjithëdijshëm dhe i 
Gjithëinformuar” (për Të nuk ka asnjë asgjë të fshehtë).1 
Rrënjët e feve monoteiste, kulturave dhe qytetërimeve të tyre tek 

popujt Evropës Juglindore dhe posaçërisht tek ballkanasit, janë nguli-
tur herët dhe janë shumë të thella. Ato e kanë zanafillën thellë në kohë 
dhe një shtrirje goxha të madhe në hapësirë. Këtë e dëshmojnë ekzi-
stimi dhe gjetja e shumë fakteve materiale e shpirtërore, që dëshmojnë 
një realitet të tillë.  

Po ashtu është një e vërtetë dhe një realitet i pamohueshëm se rrë-
njët fetare, nga mbarimi i shekulli XX, në vendet e bllokut komunist, 
ishin dobësuar shumë nën kamuflazhin-parullën e “Vëllazërim-bash-
kimit”, si rezultat i dhunës dhe egërsisë që ushtroi ideologjia komuni-
ste ndaj njerëzve fetarë e të qytetëruar. Komunizmi ateist, me gjithë 
propagandën dhe trysninë antifetare që ushtroi ndaj fesë dhe lirisë 
fetare, nuk arriti t’i shkombëtarizonte dhe as t’i afetarizonte popujt 
fatkeq që i pati futur dhunshëm nën kthetrat e tij. Falë atyre pak më-
suesve fetarë, rrënjët e feve nuk u shkulën asnjëherë tërësisht dhe, nje-
rëzit e këtyre trojeve, me gjithë vështirësitë dhe peripecitë që patën, 

1 Kur’ani, sure El-Huxhuratë, ajeti i 13-të. 
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në një masë të madhe arritën të ruajnë identitetin e tyre fetar dhe kom-
bëtar, mirëpo jo të gjithë, ngase marksizmi, leninizmi, titizmi, enveri-
zmi e ndonjë “izëm” tjetër, kishin shkaktuar plagë që nuk shëroheshin 
lehtë. 

Dihet se gjatë gjithë gjysmës së dytë të shekullit XX, me ngulm u 
insistua që monizmi (besimi në një Zot) të zëvendësohej nga ateizmi 
dhe kombëtarja të zëvendësohej me komunizmin. Megjithëkëtë, ky re-
alitet i pathemel, një ditë u rrëzua si një kala prej letre, kurse identiteti 
fetar dhe ai kombëtar, u ruajtën me fanatizëm dhe nuk u dorëzuan ka-
rshi ciklonit të quajtur komunizëm. 

Arsimi dhe edukimi fetar, madje edhe temat, siç janë feja dhe roli 
i saj në ruajtjen e identitetit fetar e kombëtar, në vazhdimësi, po sido-
mos duke filluar nga viti 1990 e këndej, gjatë tërë periudhës së transi-
cionit, në shtetet e Evropës Juglindore, u bënë tema aktuale dhe 
shumë të rëndësishme, që ruajtën pandërprerë qëndrueshmërinë dhe 
aktualitetin e tyre dhe kjo është dashur dhe duhet të trajtohet vazhdi-
misht nga imamët dhe mësuesit fetarë në Evropën Juglindore. 

Mirëpo tash, njerëzve të këtyre trojeve, por jo vetëm të këtyre, po 
edhe të botës në përgjithësi, sipas meje, po u kanoset një e keqe tjetër, 
jo më pak e rrezikshme se ideologjia komuniste. Është kjo një ideo-
logji, e cila, në emër të qytetërimit modern, po u ofrohet njerëzve, në 
njëfarë mënyre madje po u imponohet, që të jetojnë gjithnjë e më 
ngjashëm, të shkollohen e të edukohen gjithnjë e më njësoj, të mendo-
jnë e të flasin për gjëra gjithnjë e më të përbashkëta, të vishen e të 
zhvishen ngjashëm, të argëtohen e të festojnë ngjashëm, për të mos 
thënë njësoj, duke shpërfillur qëllimisht specifikat që i dallojnë popujt 
nga njëri-tjetri, duke mos dalluar një qytetërim nga tjetri, duke abuzu-
ar një kulturë përballë tjetrës, duke shpërfillur një qytetërim ndaj tje-
trit, duke favorizuar një fe përballë tjetrës, - dhe krejt këto gjëra bëhen 
në emër të qytetërimit modern-bashkëkohor, që po e emërtojnë globa-
lizëm.  
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Është realitet i pamohueshëm se bota po ecën çdo ditë drejt një 
rendi të ri shoqëror, drejt mbisundimit të alternativës së re që, nga fi-
lozofët dhe sociologët e sotëm, emërtohet si globalizëm, si një rend i 
ri botëror në Mileniumin e tretë, me shfaqjen e tij në ekonomi, në ku-
lturë dhe në politikë e gjetiu. 

Është shumë e vërtetë se kjo jetë që po jetohet gjithnjë e më e 
ngjashme, veshja gjithnjë e më e përafërt, argëtimi gjithnjë më i një-
llojshëm, mendime dhe shprehje gjithnjë e më e përbashkëta për gjëra 
të njëjta, - tërë këto nuk janë rastësi dhe duhet ditur se ato nuk janë as 
fetare e as kombëtare, ato nuk janë as islame, as krishtere, as hebraike 
e as pagane, veçse për to insistohet me këmbëngulje që të jenë glo-
bale-mbarëbotërore, thotë një akademik yni.2  

Në lëmin e kulturës dhe të qytetërimit, globalizimi shkakton qar-
kullimin global të stileve të jetesës, të vlerave, simboleve, përfytyri-
meve, qëndrimeve, besimeve, dokeve etj..  

Nuk ka dyshim se me globalizimin kufizohen shtetet nacionale 
dhe diversitetet fetare, duke u zbehur kombësia dhe ndjenja fetare si 
një lidhshmëri specifike e politikës me popullin. Politika dhe plurali-
zmi, si qeverisje institucionale e fuqisë shoqërore, gjenerohet fare pak 
në nivelin kombëtar dhe më shumë shkon drejt atij global. 

Është ky një trend që, nëse shikohet pak më thellë dhe në mënyrë 
paksa më kritike, del se kjo ide, si e tillë çfarë paraqitet tani, ka filluar 
dhe ka dominuar me ekspansionin e Evropës Perëndimore që nga 
shekulli XVII; kur nisi të ndërtoheshin gradualisht formula dhe ide se 
duhet të ekzistojë vetëm një qytetërim, dhe pikërisht qytetërimi perë-
ndimor, kurse qytetërimet e tjera, thuhet, vetëm mund të plotësojnë të 
parin dhe nuk janë aq të rëndësishme sa qytetërimi kryesor. 

                                                 
2 http://www.forumishqiptar.com/ Rexhep Qosja, Identiteti kombetar dhe vetedija fetare . E 

Premte, 10 Shkurt 2006. 
 http://www.korrieri.com/index.php?k=1&i=26462 Rexhep Qosja: Identiteti kombëtar dhe ve-

tëdija fetare Dardania.de > Politika & Shtypi > Politika 11 02 2006. Qosja: Identiteti kombë-
tar dhe vetëdija fetare http://www.shkoder.net/fjala/2006/rqosja.htm 
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Qytetërimi islam, në kohën kur qe shfaqur, pati buruar nga rretha-
nat që sollën një standard më të lartë jetese në Ballkan. Kjo dëshmo-
het nga vetë fakti që, me përhapjen e Islamit, të cilin e pranuan grupe 
të ndryshme etnike gjatë tërë asaj kohe, identiteti fetar për shumë gru-
pe etnike të Evropës Juglindore, dhe veçanërisht të Ballkanit, ka luaj-
tur rolin e përfshirjes në një bashkësi që, në terminologjinë islame, 
njihet si një komunitet islam “El-Ummetu El-islamijjetu”. 

Mjerisht, këtu tek ne shqiptarët, nga disa intelektualë, Islami eks-
pozohet si një aksident i së kaluarës historike pa ndonjë vlerë të 
madhe e të veçantë, që do të kontribuonte në lëmin e kulturës dhe qy-
tetërimit botëror. Këto vlerësime, të shumtën janë shprehje e lakmisë 
së tepruar dhe lojalitetit ndaj kulturës perëndimore, të disa individëve 
të “elitës sonë intelektuale”, që me një naivitet bashkëkohor, kinse për 
të bindur komunitetin perëndimor se orientimet drejt integrimeve ev-
ropiane nuk kanë alternativ tjetër, dhe kështu po abuzojnë vlerat dhe 
specifikat që karakterizojnë këtë fe në favor të globalizmit. Në anën 
tjetër, shumë autorë, dijetarë dhe shkencëtarë seriozë nga Perëndimi, 
në studimet, hulumtimet dhe arritjet e tyre shkencore dëshmojnë të 
kundërtën. 

Duhet thënë se ideja për globalizim nuk është e sotme, veçse me 
më ngulm dhe më intensivisht, madje sistematikisht, për të është folur 
edhe para fundit të shekullit XX, dhe për të vazhdon të flitet edhe sot.  

Madje: “Është thënë se të kundërshtosh Globalizimin, është siku-
rse të kundërshtosh ligjin e gravitacionit”. - thekson Kofi Anan3. 

Në qasjet e shumta kritike, globalizimi nuk shikohet si një proces 
neutral, brenda të cilit qytetërimet i kanë të barabarta gjasat e pjesë-
marrjes dhe ndikimit. Globalizimi aktual konsiderohet si një proces që 
shpie drejt mbizotërimit të njërit qytetërim, atij perëndimorit, dhe kjo 
në dëm të qytetërimeve të tjera. Globalizimi në të vërtetë paraqitet si 

                                                 
3 http://thinkexist.com/quotation/it_has_been_said_that_arguing_against/151768.html 
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një emër i ri për atë që më parë është quajtur imperializëm politik, 
ekonomik dhe kulturor.4 

Ajo që mund të thuhet me siguri, është se, kjo që po ndodh, pra 
procesi i globalizimit, ka për qëllim dhe pretendon që t'i rrënojë ide-
ntitetet fetare, kulturore e kombëtare, këto pasuri vlerash shumëdime-
nsionale e të pazëvendësueshme në këtë pjesë të botës. 

Përballë globalizmit është vënë antiglobalizimi, që është qëndrim 
politik i opozitës, për të perceptuar aspektet negative të globalizimit. 
Lëvizja përkatëse është e njohur gjerësisht si lëvizje e anti-globalizi-
mit dhe është kryesisht një përpjekje bazë, me mbështetje nga disa 
elita intelektuale, që qëndrojnë përballë globalizmit.  

Mirëpo, sot po shfaqen zëra të fuqishme që po na vijnë po nga 
Bota e moderuar Perëndimore, ku marrëdhëniet Perëndim - Lindje, 
Islam - Perëndim, i interpretojnë me logjikën e përplasjes së qytetëri-
meve, apo si teori mbi superioritetin e Perëndimit ndaj të tjerëve, të 
autorëve, siç janë: Hantigtoni, Fukajama e ndonjë tjetër.  

Qytetërimi islam dhe qytetërime të tjera në Evropën Juglindore, në 
asnjë mënyrë nuk duhet dhe nuk bën të pajtohen me teza, sikurse 
është ajo e Samuell Hantington-it mbi konfliktin e qytetërimeve, sepse 
të gjitha këto, veç e veç, janë qytetërime që duhet të respektohen dhe 
vlera që duhet të kultivohen. Nuk ka fije dyshimi se këto dy qytetëri-
me duhet t’i flasin njëri-tjetrit dhe duhet të jenë në marrëveshje me 
njëri-tjetrin. Pretendimi se Bota Perëndimore dhe ajo Lindore kanë 
komunikuar gjithnjë me gjuhën e forcës, është joreal, jo i drejtë dhe 
joshkencor, madje shpesh i motivuar politikisht. Këto vlera humane të 
bashkëjetesës, me premisa hyjnore, imamët dhe mësuesit fetarë duhet 
t’i përvetësojnë, t’i kultivojnë, t’i aplikojnë dhe t’ua përcjellin xhema-
tit dhe nxënësve, të cilët i këshillojnë e i mësojnë. 

Duhet pasur në konsideratë se ka shumë studime të rëndësishme, 
të argumentuara shkencërisht, bile edhe të autorëve perëndimorë, që 
shfaqin, zbulojnë dhe pranojnë se Islami dhe Perëndimi kanë plot pe-
                                                 
4 Shkëlzen Maliqi, “Dialogu mes Civilizimeve”, Logos-A, fq. 76, Shkup, shtator-2000. 
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riudha kur kanë komunikuar në rrugë normale, pavarësisht nga te-
ndenca të historiografisë së shtrembëruar se ky komunikim nuk ka 
ekzistuar. Po ashtu është realitet i pamohueshëm se gjurmët e kulturës 
dhe qytetërimit islam kanë pasur ndikim në ndryshimet e mëdha që 
kanë ndodhur në Evropë. 

Mirëpo, duhet ta bëjmë me dije gjithashtu se ka zëra shumë të 
fuqishëm që vijnë nga bota e kulturës dhe e qytetërimit islam, që tër-
heqin vërejtjen se logjika e përplasjeve dhe konflikteve duhet të 
shndërrohet në logjikën e ndërveprimit dhe komunikimit ndërfetar e 
ndërkulturor, në teori të përpunuara, të mbështetura dhe të propaga-
nduara nga dijetarë e mendimtarë siç janë: Jusuf El-Kardavi, Ahmet 
Davutogllu, Edvard Said etj.. 

Për të gjitha arsyet e sipërthëna mund të thuhet se tejshquarja, tej-
theksimet e vetëdijes fetare dhe, sidomos favorizimi i ndonjërës prej 
tyre , kudo në botë, dhe veçanërisht në Evropën Juglindore, nga ana e 
institucioneve politike a shtetërore, - janë veprime dhe gjykime të një-
anshme me ndikim negativ e përçarës. Për këtë arsye, proceset inte-
gruese të këtyre komuniteteve në vendet ku jetojnë si mërgimtarë, 
janë një domosdoshmëri. 

Është realitet i pakontestueshëm se në botën e sotme, rrallëkund 
mund të gjesh ndonjë popull që ka pasur vetëm një qytetërim dhe pre-
dikon vetëm një fe. Jam thellësisht i bindur se multikonfesionaliteti 
është vlerë dhe kapital që mund të kontribuojë shumë në shmangien, 
ose, së paku, në zvogëlimin e antagonizmave dhe moskuptimeve ndë-
rmjet myslimanëve e jomyslimanëve dhe ndërmjet besimeve të ndry-
shme. Kjo mund të arrihet në bazë të kontakteve ndërfetare, dialogëve 
dhe me një qëndrim tolerant ndaj çdo feje; pra, në frymën e plurali-
zmit religjioz dhe duke u bazuar në shembujt pozitivë të së kaluarës së 
popujve të ndryshëm. Duhet ditur se fati ynë historik na ka paraca-
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ktuar për të sendërtuar zbutjen e kundërshtimeve në mes Lindjes e 
Perëndimit dhe për të bërë sintezën e qytetërimeve të tyre.5  

Duhet theksuar edhe kjo, se ne shqiptarët që kemi dy fe (Islamin 
dhe Krishterimin) me disa konfesione fetare, paraqesim një shembull 
karakteristik dhe shumë të avancuar në botën e qytetëruar për tole-
rancë fetare dhe mirëkuptim ndërfetar.  

Thomas Arnold për këtë problem thekson: “Ndërmjet myslimanë-
ve dhe të krishterëve shqiptarë nuk ekziston kurrfarë antagonizmi 
edhe kjo ka vazhduar në breza të tërë. Faktori i besimit nuk ka qenë 
përçarës ndërmjet tyre”.6  

Është detyrë e imamëve dhe mësuesve fetarë që t’ua bëjnë me dije 
xhematit, nxënësve, studentëve e të tjerëve, se nuk mund të ketë paqe 
të mirëfilltë në këto treva ndërmjet kombeve - pa paqe ndërmjet besi-
meve, dhe as paqe ndërmjet besimeve - pa tolerancën aktive dhe dia-
log ndërmjet kombeve, kulturave e qytetërimeve. Nëse në ndonjë 
vend, cilido të jetë ai, në Evropë ose jashtë saj, do të mbizotërojnë to-
leranca e mirë fetare, dialogu i lirë dhe i hapur, koloriti fetar, multi-
etniteti, respektimi i diversiteteve, ruajtja dhe respektimi i identitetit të 
çdonjërit, - atëherë do të fitojë njeriu dhe njerëzorja. Veprimet, që-
ndrimet, mendimet dhe ndjenjat, vlerat universale dhe besimi mono-
teist i përbashkët që ekziston në këto treva, janë vlerat që drejtojnë 
dhe i japin kuptim jetës së individit e të shoqërisë, dhe janë faktorë që 
themelojnë lidhjen dhe sigurojnë vijimësinë në mes së kaluarës, së so-
tmes dhe së ardhmes së një shoqërie a të një populli. Brenda kësaj tra-
shëgimie fetare, kombëtare e kulturore, në saje të gjuhës, traditës dhe 
dokeve, jetohet e përjetohet edhe feja dhe ruhet identiteti fetar i seci-
lit, që vazhdon të sulmohet dhe po rrezikohet nga asimilimi përmes 
globalizmit. 

5 http://www.forumishqiptar.com/ Rexhep Qosja, Identiteti kombetar dhe vetedija fetare . E 
Premte, 10 Shkurt 2006. 

 http://www.korrieri.com/index.php?k=1&i=26462 
6 Artan Shaqiri, “Rritja e përgjegjësisë individuale dhe shoqërore nëpërmjet edukatës fetare”, 

“Edukata Islame”, nr. 70, fq. 221, Prishtinë, 2003. 
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Në përmbyllje dua të theksoj se imamët dhe mësuesit fetarë duhet 
ta dinë se një problem më vete përbën edhe çështja e integrimit të 
myslimanëve në shoqëritë evropiane, aty ku ndodhen. Mërgimtarët 
duhet të mësojnë doemos gjuhën e vendit ku jetojnë dhe punojnë, du-
het të promovojnë vlera aty ku janë, duhet t’i respektojnë ligjet dhe 
vlerat e atij vendi, gjithnjë me krenarinë e Islamit, me parimet e Isla-
mit, duke mos pranuar asnjëherë abuzimin, asimilimin dhe rrezikimin 
e identitetit të tyre. 

Kancelarja e Gjermanisë Merkel, me rastin e takimit me homolo-
gun e saj turk, ishte shumë e kujdesshme kur theksoi se ajo nuk 
është kundër emigracionit, por thjesht kërkon një integrim më të mi-
rë të emigrantëve në shoqërinë gjermane. Ajo tha pikërisht: "Proble-
met ekonomike dhe kulturore të integrimit për emigrantët nga vendet 
islamike kanë në përgjithësi një ndikim negativ në nivelet ekonomike 
dhe shoqërore të vendeve evropiane, që i pranojnë ata". 

Për të shtuar: "Qeveria kërkon që, nëse emigrantët banojnë këtu, 
ata duhet të mësojnë mjaft gjermanisht për t’u integruar në shoqëri".7 

7 Kancelarja Merkel. 
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Ajni Sinani 

DIMENSIONI TEJKOHOR 
DHE TEJVENDOR I SHERIATIT 

Me këtë punim përpiqem, të paktën në formë të përmbledhur, të 
hedh dritë mbi marrëdhëniet në mes Sheriatit dhe Fikhut dhe të shqy-
rtoj burimet e së Drejtës islame. Duke pasur parasysh se një analizë e 
tillë kërkon më shumë hapësirë, jam munduar që lexuesit t’ia bëj me 
dije se ka ngjashmëri dhe dallime në mes Sheriatit dhe Fikhut. Kjo për 
faktin se shumë njerëz mendojnë që Fikhu dhe Sheriati janë sinonime 
dhe, për rrjedhojë, vijnë në përfundime të gabuara. Më është dashur të 
sqaroj edhe faktin se Islami është më shumë se religjion. Në fund kam 
shqyrtuar disa nga veçoritë e së Drejtës islame si dhe qëllimet e saj, 
duke venë theksin mbi atë se Sheriati, si Ligj i Allahut, është tejkohor 
dhe tejvendor, po megjithëkëtë nuk është teokraci.  

Burimet e së Drejtës islame 

Kur flasim për të Drejtën islame, duhet të kuptojmë se ekzistojnë 
burime kryesore dhe sekondare. Të gjitha burimet kryesore nuk janë 
të një rangu, sepse disa prej tyre kanë më shumë përparësi se të tjerat. 
Juristët e Sheriatit burimet kryesore, sipas rangut, vlerës dhe rëndësisë 
së tyre juridike, i kanë renditur kësisoj: 

1. Kur’ani i shenjtë, 2. (Syneti (Sunnet), 3. Ixhmai dhe 4. Kijasi
(Ixhtihadi). 
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KurÊani fisnik 

Kur’ani është Fjalë e Allahut që iu shpall Pejgamberit, Muhamme-
dit a.s., gjatë njëzet e tre vjetve të fundit të jetë së tij (vdiq në vitin 
632), një periudhë gjatë së cilës ai jetoi në dy qytete: në Mekë dhe në 
Medinë. Në Kur’an Zoti e thotë qartë:  

“Ndërsa ty (o Muhammmed) të zbritëm përkujtesën (Kur’anin) 
me qëllim që t’u sqarosh njerëzve atë që u është shpallur dhe 
mbase ata do të mendojnë”. (En Nahl, 44).  
Vërtetësia e tekstit të shkruar të Kur’anit është jashtë çdo dyshi-

mi.1 
Kur’ani është burimi i parë i Jurisprudencës islame. Është i shpa-

llur në arabishte dhe konsiderohet mrekulli e paarritshme për njerëzit. 
Leximi i tij është adhurim. Na është përcjellë si libër (i shkruar në 
mus’haf) dhe është i ruajtur në mendjet dhe gjokset e besimtarëve.2 Ai 
është i ndarë në njëqind e katërmbëdhjetë sure - kaptina, që përfshijnë 
më tepër se gjashtë mijë ajete - vargje. Sipas mendimit të juristëve 
myslimanë, numri i ajeteve që i përkasin së drejtës, që kanë karakter 
legjislativ, ose të asaj që në Perëndim e quajnë ‘juris corpus’, në më-
nyrë direkte ose indirekte është 500 deri 600. Sipas autorit egjiptian 
Abdulveh’hab Hal’laf, së drejtës familjare i përkasin 70 ajete, së drej-
tës civile 70, së drejtës penale 30, gjyqësisë dhe procedurës gjyqësore 
13, së drejtës kushtetuese 10, marrëdhënieve ndërkombëtare 25, eko-
nomisë dhe financave 103 etj..  

Për sa u përket parimeve të përgjithshme, Kur’ani i përmban në 
tërësi. Prandaj nga ky aspekt, Kur’ani është kushtetuta dhe ligji bazë 
në të Drejtën islame. Në bazë të tij ndërtohen të gjitha dispozitat një 
nga një të së drejtës, sikurse edhe në legjislacionet shekullare, ku ek-

1 Abdulhamid A. Ebu Sulejman, Drejt Një Teorie Islame për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, f. 
75. Botues Logos-A, Shkup 1419\1998, & Nexhat Ibrahimi, Shkolla Juridike Hanefite dhe
Karakteristikat Themelore të Doktrinës të saj, Botues “Zëri Islam” Prizren 2000/ 1421, f. 21  

2 Muhamed Jusri Ibrahim, Tarih Et Teshri, botoi Darul Endelus El hadra, Xhide, 2005, f. 62. 
3 Fikret Karcic, Historia e së drejtës së Sheriatit, Prizren, 1994, f. 32. 
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ziston kushtetuta e parimeve bazë të të drejtave themelore, të cilat nuk 
ndryshohen, po pastaj ka edhe dispozita të veçanta të së drejtës zako-
nore, të cilat aplikohen në kuadër të parimeve të përgjithshme kushte-
tuese.  

Prandaj, asnjë nga të gjitha parimet e përgjithshme, që janë saktë-
suar në Kur’anin fisnik dhe në Synet, nuk mund të ndryshohen. Kur’-
ani tregon qartë se, për zhvillim të drejtë të një shoqërie, duhet të 
forcohet besimi dhe morali, dhe jo vetëm të nxirren dispozita juridike, 
të cilat, pa besim, nuk do të kishin vlerë e rëndësi, dhe as domethënie 
për përparimin e shoqërisë.4  

Sunneti 

Sunneti nënkupton të gjitha shënimet e mirëfillta të thënieve dhe 
veprimeve të të Dërguarit a.s., ose të atyre veprimeve dhe thënieve të 
njerëzve të tjerë besimtarë, që kanë marrë miratimin e tij të qartë. My-
slimanët besojnë se Sunneti është frymëzuar hyjnisht, më tepër në do-
methënie sesa tekstualisht.5  

Autoriteti i Sunnetit nxirret nga pejgamberllëku i Muhammedit 
a.s.. Zoti në Kur’an thotë:  

“Shoku juaj nuk e ka lëshuar rrugën e drejtë dhe nuk është i 
humbur. Ai nuk flet me hamendje. Ai (Kur’ani) nuk është tjetër 
veçse shpallje që i shpallet”. (En Nexhm, 2-4).  
Askush prej myslimanëve nuk e vë në pikëpyetje autoritetin e Su-

nnetit si burim i dytë i Sheriatit6 duke vepruar sipas fjalëve të të Ma-
dhërishmit: “...Çfarëdo që t’ju japë i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo 
që t’ju ndalojë, hiqni dorë prej saj..”. (El Hashr: 7); “Bindjuni Allahut 
dhe bindjuni të Dërguarit dhe kini kujdes!” (El Maide: 92). 

4 Hutbe dhe Vaze të zgjedhura, vëll. I, Muftinia BI Tetovë, 1997, f. 70 
5 Abdulhamid A. Ebu Sulejman, Drejt Një Teorie Islame për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, 

op. cit., f. 75-76  
6 Muhamed Jusri Ibrahim, Tarih Et Teshri, op. cit., f. 82. 
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Allahu na ka tërhequr vërejtjen për kundërshtimin e Pejgamberit 
a.s.:  

“Le të frikësohen ata që kundërshtojnë urdhrin e tij, që të mos i 
arrijë ndonjë sprovë, ose që të mos i godasë një dënim i dhemb-
shëm”. (En Nur: 63). 
Pra, Sunneti është një burim plotësues juridik dhe, si i tillë, ai 

është: 
- ose pjesë integrale e Librit të shenjtë; 
- ose sqaron dhe detajizon ato që janë thënë në mënyrë të përgjithësu-

ar dhe të thukët; 
- ose përcakton rregulla të përgjithshme të përftuara nga tekstet kura-

nore.7  

IxhmaÊi 

Ixhma’i do të thotë thjesht ‘konsensus’. Ai është vendim unik i të 
gjithë juristëve e dijetarëve autoritativë myslimanë të një epoke rreth 
një çështjeje të caktuar. Ai përkufizohet edhe si pajtim i muxhtehidë-
ve, d.m.th. i atyre që kanë të drejtë, që, duke u mbështetur në dijen e 
vet dhe në frymën e Kur’anit e të Hadithit, të marrin gjykime (qëndri-
me), pas vdekjes së Muhammedit a.s. në çdo kohë, për të gjitha çë-
shtjet e fesë. Zgjidhjet e tyre duhet të jenë të mbështetura doemos në 
ajet ose hadith. Ixhma’i është një lloj kuvendi a forumi për komenti-
min autoritativ të parimeve dhe normave.8 Nëse shfaqet ndonjë çështje 
për të cilën nuk ka ndonjë qëndrim të detajuar në Kur’an dhe Sunnet, 
atëherë zbatohet ixhma’i. Kur’ani dhe Sunneti nuk i kanë përfshirë në 
mënyrë të hollësishme dispozitat. Kjo, sepse hollësitë mund të ndry-
shojnë sipas vendit a kohës.9 Ixhma’i ka fuqi juridike sikurse edhe 
Kur’ani dhe Sunneti, ndonëse jo të një rangu. E drejta për të dhënë 
mendim nëpërmjet ixhtihadit, për ndonjë çështje, u është njohur në fi-

7 Dijalog Islamskih i Evropskih Ucenjaka, Sarajevë, 1979, f. 64 
8 Nexhat Ibrahimi, Shkolla Juridike Hanefite, op. cit., f. 72. 
9 Muhamed Jusri Ibrahim, Tarih Et Teshri, op. cit., f. 98. 
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llim vetëm shokëve të të Dërguarit a.s., po më vonë iu njoh edhe nxë-
nësve të tyre (tabiinëve) dhe më pastaj të gjithë dijetarëve eminentë 
myslimanë, sepse, sipas fjalëve të Muhammedit a.s.: “Dijetarët janë 
pasardhës dhe trashëgues të të dërguarve të Zotit”.  

Autoriteti i institucionit të ixhma’it, sipas disa juristëve, del nga 
ky ajet kuranor: “Le të jetë prej jush një grup që të thërrasë për mirësi 
dhe të urdhërojë për vepra të mira e të ndalojë prej veprave të shëmtu-
ara. Ata do të jenë të shpëtuarit”. (Al’ Imran, 104); dhe nga fjalët e 
Muhammedit a.s., i cili thotë: “Bashkësia ime (Ummeti) kurrë nuk do 
të pajtohet në lajthitje”. 

Kijasi / Analogjia 

Kijas, veç të tjerash, domethënë: ‘krahasim, barazim, analogji’, 
konkluzion sipas analogjisë. Sipas komentimit të juristëve myslimanë, 
do të thotë: gjykim në bazë të analogjisë, respektivisht konkludim në 
bazë të parimit të dhënë në Kur’an, Sunnet ose Ixhma, ku një rast i ri, 
i mishëruar me shembullin paraprak, përfshihet nën parimin e njëjtë, 
ose, për shkak të karakteristikës së përgjithshme thelbësore të quajtur 
shkak (il-le), është i ngjashëm me shembullin paraprak.10  

Autoriteti i institucionit të kijasit del nga një ngjarje me interes në 
kohën e Muhammedit a.s.. Muadh Ibn Xhebel, pasi ishte emëruar nga 
i Dërguari a.s. gjykatës në Jemen, shkoi tek ai që të përshëndetej me 
të. Pejgamberi a.s. e pyeti: Në çfarë baze do t’i zgjidhësh kontestet? 
Sipas dispozitave të Kur’anit - tha ai. E nëse aty nuk gjen qëndrime të 
qarta? - i tha Pejgamberi a.s. - Atëherë sipas sjelljes së Pejgamberit 
të All-llahut - iu përgjigj Muadhi. E nëse edhe aty nuk gjen qëndrime 
të qarta? - e pyeti i Dërguari i All-llahut? - Atëherë do të përdor ar-
syen time të shëndoshë - tha Muadhi. Kurse Muhammedi a.s., pas kë-
saj përgjigjeje, tha: “Falënderimi I takon Allahut, i Cili të dërguarin 

                                                 
10 Nexhat Ibrahimi, Shkolla Juridike Hanefite, op. cit, f. 74-75. 
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e Pejgamberit e udhëzoi në atë mënyrë që i pëlqen Pejgamberit të 
Allahut’!”11 

Ixhtihadi nënkupton vlerësimin individual nga ana e muxhtehidit, 
me qëllim të njohjes së domethënies së tekstit të Kur’anit dhe të Sun-
netit, ose konkretizimin e normës së përgjithshme të Sheriatit në rastin 
konkret.12 

Muxhtehidi është i obliguar që, për dhënien e mendimit rreth një 
çështjeje të caktuar, atëherë kur nuk ka tekst të qartë në Kur’an a Su-
nnet, ose vendim të Ixhmait, ta studiojë me themel çështjen në fjalë, të 
shohë ngjashmëritë dhe kundërshtitë, pastaj të bëjë krahasim dhe, më 
pastaj të japë mendimin - fetvanë e tij rreth saj, duke pasur parasysh 
frymën dhe qëllimet e përgjithshme të së Drejtës islame, se: 
- qëllimi i së Drejtës islame është interesi i përgjithshëm; 
- aty ku është interesi i përgjithshëm, është edhe ligji hyjnor; 
- qëndrimi, i cili nga drejtësia kalon në dhunë, nga mirësia në urrejtje, 

nga dobia në dëm, nga urtësia në çmenduri, - nuk është qëndrim i 
Sheriatit. 
Prandaj, nga kjo del se ixhtihadi ndihmon që të plotësohen të gji-

tha zbrazëtitë e mungesat juridike, dhe në të gjitha kohët e në të gjitha 
hapësirat të gjenden zgjidhje adekuate për problemet aktuale për të ci-
lat nuk ka zgjidhje tekstore në tri burimet e para. Ixhtihadi zhvillohet 
sipas masës dhe dimensioneve të nevojshme për evoluimin e vazhdue-
shëm të jetës.13  

Numri relativisht i vogël i normave juridike, nga njëra anë, dhe 
nevoja për një rregullim më të hollësishëm të raporteve të ndryshme e 
zgjidhja e rasteve të reja juridike, nga ana tjetër, i ka shtyrë ashabët 
eminentë, ekspertë të së drejtës së Sheriatit, që të fillojnë t’i mbulojnë 
zbrazëtitë juridike me ixhtihadin e tyre. Kjo do të thotë se, në bazë të 
të menduarit juridik kompetent, ata gjenin zgjidhje në bazë të dedu-

                                                 
11 Dr. Muhammed Hamidullah, Hyrje në Islam, Tiranë, 1993, f. 144-145. 
12 Fikret Karcic, Historia e së drejtës së Sheriatit, op. cit., f. 41. 
13 Dijalog Islamskih i Evropskih Ucenjaka, op. cit., f. 65. 
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ksionit personal, që duhej të ishin në përputhje me qëllimet dhe syni-
met e përgjithshme kurano-sunetike (mekasidu-sh- sheri’a).14  

Në Islam, dijetarët-muxhtehidët nuk krijojnë ligje, por i zbulojnë 
dispozitat hyjnore. Prandaj, nxjerrja e ligjeve nga parlamenti konside-
rohet e lejueshme, nëse këto ligje nuk bien ndesh me të Drejtën isla-
me.15  

Analogjia, në të vërtetë, nuk mund të merret si burim i veçantë i 
drejtësisë. Ajo është më tepër si një lloj komentimi a metode, me anën 
e së cilës rastet e paparapara futen nën rregullat që ekzistojnë. Juristët 
analogjinë e kanë quajtur burim, sepse në këso rastesh, më shumë ka-
në marrë parasysh rezultatet e arritura sesa vetë veprimin. Prandaj 
analogjia mund të konsiderohet si burim indirekt i Sheriatit.16 

Si përmbledhje, themi se Kur’ani i shenjtë dhe Sunneti, përfundi-
mi analogjik, konsensusi shoqëror dhe nxjerrja individuale e të drejta-
ve, së bashku përbëjnë legjislacionin islam, përmbledhjen e normave 
juridike, të cilat vlejnë për të gjithë myslimanët.17  

Religjioni dhe feja 

Që në fillim, është me rëndësi të theksohet se shprehja ‘religjion’ 
(religio), e cila përdoret tek perëndimorët, dallon nga ajo që kuptojnë 
myslimanët me fjalën ‘fe’. Islami është jo vetëm ligj hyjnor, po edhe 
ideal dhe teori, një sistem të menduari dhe një sistem jetese, që është 
jetuar dhe praktikuar nga miliona njerëz, qysh prej 14 shekujsh dhe 
kështu do të vazhdojë edhe në të ardhmen, derisa të jetë jeta.  

Në mësimet e Islamit merren parasysh të gjitha nevojat e njeriut 
dhe jepen udhëzime të shumta e të përsosura për secilin rast. Islami 
nuk është vetëm një trup i një doktrine metafizike, ai nuk është vetëm 

14 Mr. Ibrahim Dzananovic, Hudud i Tazir- Krivicna Djela i Prekersaju u seriatskom Pravu, 
Zbornik Radova 2, Islamski Teoloski Fakultet u Sarajevu, 1987, f. 119. 

15 Dr. Vehbe Ez Zuhejli, Hakul Hurrijeti fil Alem, Damask, 1421/2000, f. 66. 
16 Hutbe dhe Vaze të zgjedhura, op. cit., f. 83. 
17 Christian H. Hoffman, I shtrirë nga të gjitha anët, Asr, Tetovë 2003, f. 186.  
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një kapicë ritualesh, apo, thënë thjesht, vetëm një vendosje e rregulla-
ve të sjelljes individuale.  

Islami është mënyrë e jetës dhe themelet e tij mbështeten mbi rrë-
njët e Shpalljes hyjnore, mënyrë e jetesës e lejuar nga vetëdija për 
Zotin dhe e orientuar nga Vullneti i Zotit, që aktualizon të mirën dhe 
drejtësinë e jetës së njeriut. Myslimani e ka për detyrë të ndjekë më-
nyrën e këtillë të jetës, ta dëshmojë atë me fjalë e me vepra dhe të për-
piqet që ajo të mbizotërojë në këtë botë.18  

Islami bazohet mbi dy parime bazë:  
Parimi i parë është ai i monoteizmit. Ai mohon adhurimin e tje-

tërkujt, përveç Krijuesit - Allahut, shkatërron çdo gjurmë të politeiz-
mit, pastron shoqërinë nga idhujt e fuqisë e të pasurisë, hedh poshtë 
vlerat djallëzore, është besim në përtej-jetën dhe i bën thirrje shoqë-
risë për vlerat hyjnore. 

Parimi i dytë është respektimi/nderimi i njeriut dhe trajtimi i tij si 
mëkëmbës i Zotit në Tokë. Respekti që i bëhet njeriut, duhet të jetë i 
vërtetë dhe i ndjeshëm, dhe jo një slogan i thjeshtë. Ai duhet lejuar të 
zgjedhë për veten e tij se si ta ndërtojë jetën e tij individuale e shoqë-
rore, në dritën e udhëheqjes që ka siguruar i Gjithëfuqishmi për të.19  

Pra, feja, sipas Kur’anit, është ajo që pajtohet me dijen, arsyen dhe 
të menduarit. Se parimet e fesë duhet të jenë kërkimore e jo të dety-
ruara a imituese, kjo është në të vërtetë një tezë të cilën Islami e për-
krah fuqimisht, përkundrejt Krishterimit, i cili parimet e fesë i ka 
shpallur të ndaluara për mendjen.20 

Madje, sikur pranimi i fesë të mos bazohej në arsyen, atëherë ai do 
të ishte subjektiv, arbitrar dhe ekscentrik. Të theksuarit e tepruar të in-
tuitës përballë arsyes, pa dashje i hap dyert korruptimit të fesë. Mos-
dallimi i gjërave të trilluara dhe absurde, në mënyrë racionale, mund 
të sjellë gjendjen që besëtytnitë dhe përrallat të maskohen si të vërteta 

18 Ebul Ala El Mevdudi, Të Drejtat e Njeriut në Islam, Shkup 1413/1992, f. 6 
19 Beheshti & Bahonar, Filozofia Islame, pa vend dhe vit botimi, f. 8. 
20 Murteza Mutahhhari, Shkaqet e Animit nga Materializmi, Tiranë 2003, f. 64.  
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dhe ta përshkojnë fenë, sikurse ka ndodhur mjerisht me religjionet e 
ndryshme në botë. Po ashtu, theksimi i tepërt i ‘arsyes’ përballë besi-
mit intuitiv, korrupton (prish) ‘jetën e arsyes’, duke e reduktuar atë 
në: materializëm, utilitarizëm, mekanizëm dhe në pakuptimësi.21   

Sipas Islamit, myslimanëve nuk mund t’ua shpjegojë fenë askush 
tjetër përveç njerëzve të ditur dhe të mençur. Për këtë kemi shumë va-
rgje kuranore: “Andaj pyetni dijetarët e Librit, nëse nuk e dini (këtë)”. 
(En Nahl: 43). Duke pasur parasysh këto fakte të përmendura, insis-
timi i myslimanëve që legjislacioni i tyre të bazohet në Kur’an, nuk 
duhet të duket i çuditshëm.  

Dijetarët myslimanë janë unikë lidhur me çështjen se legjislacioni 
islam, i cili vlen për të gjitha kohët dhe brezat, në dritën e interesit të 
përgjithshëm, mund t’u përgjigjet çështjeve të parimeve kushtetuese, 
të kodit civil, të kodit penal dhe të drejtës familjare, duke qenë krahas 
me të gjitha proceset e zhvillimit të gjithëmbarshëm.  

Sheriati  

Sheriati është gjithëpërfshirës dhe nuk kufizohet vetëm në ibadet 
dhe në çështje juridike personale, siç janë martesa, shkurorëzimi, liri-
mi i robit, trashëgimia e të ngjashme, por ai përfshin, gjithashtu, të 
gjitha llojet e veprimeve dhe transaksionet në të vepruarit dhe të udhë-
hequrit. Shitblerja, patundshmëria, penglënia, qiradhënia, huazimi dhe 
të gjitha llojet e marrëdhënieve private-juridike dhe ekonomike, vepri-
met në relacionin individ-individ, individ-shoqëri, ose individ-shtet, - 
që të gjitha këto, Islami i rregullon juridikisht dhe të gjitha këto ma-
rrëdhënie duhet të mbështeten në Sheriat.22 

Në Islam, praktikisht, nuk ekziston lëmë që nuk është lëndë e li-
gjit; ligji islam paraqet rend që sundon në të gjitha sferat e jetës. Ko-
ncepti islam mund të interpretohet si arritje e paqes, duke iu dorëzuar 

                                                 
21 Ismail Faruki, Islamizimi i Diturisë, Shkup 1999/1420, f. 55. 
22 Muhammed Kutub, Sa jemi Muslimanë, Furkan ISM, Shkup, 1420/1999, f. 23-24. 
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vullnetit të Zotit dhe duke iu përmbajtur Ligjit të Shenjtë dhe udhëzi-
meve të tij. Në kontekstin islam, Ligji i Shenjtë, përfshin të gjitha li-
gjet që kanë për qëllim paqen universale dhe përparimin, ku paqja dhe 
përparimi janë parakusht esencial për mirëqenie materiale, morale dhe 
shpirtërore.23   

Dr. Hoking, profesor i filozofisë në Universitetin e Harvardit, në 
veprën e tij “Ruhus sijase el alemijeh”, thotë: “Rruga e progresit të 
shteteve islame nuk qëndron në përvetësimin e modaliteteve që favo-
rizojnë idenë se feja s’ka ç’thotë për jetën e përditshme të individit, 
për ligjin ose sistemet politike. Është e domosdoshme që njeriu të gje-
jë në fe burimin e progresit dhe të zhvillimit. Nganjëherë ndodh që të 
shtrohet pyetja se deri në ç’masë sistemi islam është në gjendje të sje-
llë ide të reja dhe të ofrojë zgjidhje origjinale, që do t’u përgjigjeshin 
kërkesave të jetës bashkëkohore?  

Përgjigjja për pyetjen e parashtruar është: “Sistemi islam posedon 
të gjitha predispozitat e nevojshme për progres. Ndërkaq, për sa i për-
ket prirjes së tij për evoluim, në këtë aspekt Islami është gjithëpërfshi-
rës dhe i mbizotëron të gjitha ligjet dhe sistemet. Prandaj, vështirësitë 
në ligjin islam nuk lindin si rezultat i mosekzistimit të mënyrës ose 
metodës për zhvillim të vrullshëm dhe përsëritje, por për shkak të mu-
ngesës së entuziazmit dhe predisponimit për t’i shfrytëzuar ato meto-
da. 

E ndiej se kam plotësisht të drejtë kur pohoj se ligji islam posedon 
tërësinë e duhur të parimeve, që janë të domosdoshme për transfor-
mim dhe zhvillim (të shoqërisë)”.24  

Rregullat e ligjit penal paraqesin ligjin penal më të mirë që i është 
dedikuar njerëzimit. Pjesa më e madhe e ndëshkimeve janë sanksionu-
ar nëpërmjet ajeteve kuranore, dhe kështu janë vënë themelet e drej-
tësisë shoqërore. Sistemi i administrimit dhe të gjitha marrëdhëniet në 

                                                 
23 Ekmeleddin Ihsanoglu, Zapad i Islam, Sarajevë, El Bejan, 2001, shih artikullin Islam i Mir, 

f. 59- 62. 
24 Cituar sipas Dr. Jusuf el Kardavi, Islamsko pravo, Sarajevë, 1989, f. 85. 
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relacionin shtet-individ janë të përcaktuara në Kur’an dhe Sunnet. Kjo 
arrihet nëpërmjet konstituimit të rregulloreve dhe nxjerrjes së kushte-
tutës nga ana e bashkësisë myslimane, e cila bazohet në Kur’an e në 
Sunnet dhe miratohet sipas parimit të institucionit të shurasë (konsul-
timit), që nënkupton nënshtrim të plotë ndaj Allahut, të Dërguarit të 
Tij dhe bartësve të pushtetit, me kusht që ata t’u binden urdhrave të 
Zotit dhe Sunnetit të të Dërguarit. 

Zoti në Kur’anin fisnik thotë:  
“O besimtarë! Bindjuni ndaj Allahut, binduni ndaj të Dërguarit 
dhe përgjegjësve tuaj. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejto-
juni Allahut (Librit të Tij) dhe të Dërguarit, nëse besoni 
Allahun dhe Ditën e Kiametit. Ajo për ju është më e mira dhe 
shpjegimi më i bukur”. (En Nisa, 59) 
Ebu Bekri r.a., udhëheqësi (halifi) i parë i shtetit menjëherë pas 

Muhammedit a.s., me rastin e marrjes së pushtetit, shqiptoi thënien e 
njohur: “M’u bindni mua, për aq kohë sa unë t’I nënshtrohem Allahut. 
E nëse unë nuk I nënshtrohem Allahut dhe të Dërguarit të Tij, as ju 
mos m’u bindni mua”.25 Kjo thënie e halifit të drejtë përputhet me ha-
dithin e Muhammedit a.s., ku thuhet: “Nuk ka bindje ndaj njeriut, për 
atë që është mëkat ndaj Allahut”.  

Në Islam nuk pranohet lojalitet tjetër veç lojalitetit ndaj Zotit, Pej-
gamberit të tij, prindërve dhe bashkësisë që ka për qëllim konstituimin 
e mëshirës së Zotit në Tokë. 

Veçoritë e së Drejtës islame 

E Drejta islame i ka udhëhequr popujt myslimanë gjatë gjithë ko-
hës që nga shpallja e Islamit. Dijetarët myslimanë, duke u bazuar në 
burimet dhe parimet e saj, në frymën e saj kanë ofruar zgjidhje për-
katëse. Sepse është e pamundshme që, tekstet dhe parimet e Sheriatit, 

25 Hasan Ejub, Katër Halifët e Drejtë, Shkup, 1424/2003, f. 31. 
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që është universal dhe i amshueshëm, të jenë të pamjaftueshme apo të 
kufizuara për të ofruar dispozita për çfarëdo sjelljeje ose veprimi.26 

E Drejta islame, me të gjitha dispozitat e saj, zbatohet qysh prej 14 
shekujsh dhe këtë nuk e ka arritur asnjë legjislacion në botë. Legjisla-
cioni perëndimor ka një moshë, përafërsisht, dyqindvjeçare. Horizonti 
i ligjit islam nuk është i ngushtë që të mos gjejë dot zgjidhje për të gji-
tha çështjet dhe problemet që paraqiten në kohë të ndryshme. Legji-
slatura islame, përmes dispozitave të saj, individin nuk e sheh jashtë 
familjes, as familjen jashtë shoqërisë dhe as shoqërinë jashtë shoqëri-
së mbarënjerëzore.    

Ligji islam, kundruall ligjit evropian - duke përjashtuar të drejtën 
kishtare - që nga fillimi dallohet për faktin se: “Sheriati e konsideron 
veten si ligj të shpallur në kuptimin më të ngushtë të fjalës, gjegjësisht 
ligj autentik hyjnor”.27 

Sheriati dhe fikhu 

E Drejta islame filloi si një ligj i një shteti, i një bashkësie sundu-
ese që nuk mbetej pa iu përgjigjur nevojave të shoqërisë, derisa arriti 
të sundonte prej Atlantikut gjer në Paqësor. Kjo e drejtë posedon mu-
ndësi të zhvillimit dhe u përshtatet nevojave të të gjitha kohëve dhe 
vendeve. Ajo nuk e ka humbur dinamikën e vet as sot dhe kthimi, gji-
thnjë e më tepër, merret si ndërrim nga e mira për shtetet myslimane, 
të cilat deri para pak kohe ishin nën dominimin politik dhe juridik të 
shteteve të huaja.28 

Në shumë pjesë të Botës Islame, Ligji Hyjnor (Sheriati), për një 
kohë të gjatë, nuk aplikohet në tërësi në rrafshin ligjor, por etika, që 
është në brendi të mësimeve të tij, përshkon gjithnjë shoqërinë islame. 

26 Dr. Jusuf el Kardavi, Islamsko pravo, op. cit., f. 15. 
27 Dr. Murad Hofmann, Islami si Alternativë, Shkup, 1421/2000, f. 151-152.  
28 Dr. Muhammed Hamidullah, Hyrje në Islam, op. cit., f. 152.  
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Sheriati përcakton Etosin (Ehos) religjioz të Islamit në rrafshin perso-
nal e shoqëror dhe është i pandashëm nga jeta e fesë.29  

Sheriati nuk është vetëm ligj pozitiv konkret, por është edhe tërësi 
e vlerave dhe kornizë për jetën religjioze të myslimanëve.30 Sheriati 
është kodi islam që përmban një tërësi normash dhe rregullash që e 
udhëheqin jetën në interes të saj”.31  

Sheriati në kuptimin leksikologjik është rruga e drejtë ose burimi i 
ujit që synohet për të pirë. Sikurse që s’mund të ketë jetë pa ujë, po 
ashtu nuk mund të ketë as jetë në aspektin shpirtëror pa sheriat. She-
riati është përshkruar si “shteg” shpëtimi i skicuar qartë, i cili duhet 
pasuar, ose si e drejtë speciale islame (fikh: - fjalë për fjalë do të tho-
të, ‘të kuptuar’, ‘futje’, ‘njohje’).32 Sheriati është rruga që Allahu i 
Gjithëdijshëm ka caktuar për të gjithë ata që pranojnë ta pasojnë atë, 
me qëllim që të arrihet suksesi edhe në këtë jetë, edhe në jetën tjetër, 
të pasosur.   

Sheriati, duke qenë një Ligj Hyjnor, nuk varet nga deduktimet apo 
përfundimet studiuese të një natyre subjektive, por është i formuar në 
tërësinë e tij, në urdhëresat e qarta të Kur’anit dhe Sunnetit.33  

Sheriati në thelb është feja e shpallur në nususet/tekstet e Kur’anit 
dhe të Sunnetit. Kurse fikhu është kuptimi i atyre nususeve. Fikhu që 
përmban mendimet dhe interpretimet e fukahave, mund të ofrojë zgji-
dhje për një vend dhe një kohë të caktuar dhe të mos ofrojë për kohë 
dhe vende të ndryshme. Ndërkaq, Sheriati ofron zgjidhje gjithëpër-
fshirëse për vende dhe kohë të ndryshme. Librat e shkencës juridike 
(fikh) përmbajnë ligje të veçanta të Sheriatit, por vetë Sheriati përf-

29 Sejid Husein Nasr, Srce islama, El kalem, Sarajevë 1423/2002, f. 202.  
30 Zhvillimi i ‘së Drejtës islame’, paraqet një ndërmarrje ‘ndërkombëtare’, sepse juristët mysli-

manë vijnë nga popuj të ndryshëm, flasin gjuhë të ndryshme dhe njohin tradita të ndryshme. 
Ka myslimanë evropianë nga Spanja, Portugalia, Sicilia, Kina, Abisinia, India, Persia, Turqia 
dhe shumë të tjerë përveç arabëve. Shih dr. Muhammed Hamidullah, Hyrje në Islam, op. cit., 
f. 152.

31 Ahmed Hurshid, Familja dhe Islami, Tiranë 1999, f. 11.  
32 Dr. Murad Hofmann, Islami si Alternativë, op. cit., f. 151-152.  
33 Muhammed Asad, Parimet e shtetit dhe qeverisjes në Islam, Zëri Ynë, Prishtinë, 2011, f. 28. 
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shin mësimet etike dhe shpirtërore, të cilat, thënë rigorozisht, nuk janë 
të karakterit juridik, ndonëse e Drejta islame nuk është ndarë asnjë-
herë nga morali.34  

E Drejta islame, në çdo vepër njerëzore, shikon cilësinë etike (hu-
sën dhe kubh). Kjo cilësi etike nuk mund të njihet me anë të mendjes 
njerëzore. Ajo varet plotësisht nga Shpallja, sikurse predikojnë shko-
llat autoritative të mendimit islam. Ndërkaq, në fushën e çështjeve 
indiferente juridike, hapësirë i është lënë normimit njerëzor përmes 
ixhtihadit.35  

Islami, pra, nuk bën ndarjen e së drejtës nga morali. E Drejta isla-
me përpiqet që, në marrëdhëniet e kësaj bote, të vendosë parimin e 
drejtësisë. Fakti se teologjia dhe jurisprudenca janë të harmonizuara, 
do të thotë që Islami si besim dhe civilizim, fe dhe kulturë, nuk mund 
të kuptohet pa të kuptuarit e së Drejtës islame.36  

Për një numër shumë të madh myslimanësh, zbatimi i dispozitave 
të Sheriatit paraqet mënyrën e zbatimit të tyre për t’iu nënshtruar Vu-
llnetit të Zotit, mënyrën e jetesës virtuoze dhe jetës korrekte, e cila 
shpie drejt lumturisë në këtë botë dhe shpëtimit në Botën tjetër. Madje 
edhe ata që nuk e praktikojnë Sheriatin, etikën e tyre, - të kuptuarit e 
asaj që është e mirë dhe që është e keqe, dhe daljen e tyre nga kaosi i 
kësaj bote, e nxjerrin nga Sheriati.37   

Qëllimet e Sheriatit 

Në thelb Sheriati ka për qëllim që t’u lehtësojë njerëzve vështirë-
sitë dhe t’u sigurojë zgjidhje për të gjitha problemet e tyre. Sheriati 
inkurajon individin dhe shoqërinë që të jenë të devotshëm dhe afër 
Allahut. Shoqëria duhet të jetojë në harmoni dhe siguri, me ndjenjën e 
bashkimit dhe besimit, ku të gjithë ndihmohen midis tyre, përqafojnë 

34 Sejid Husein Nasr, Srce islama, op. cit., f. 201. 
35 Fikret Karçiç, Historia e së drejtës së Sheriatit, op. cit., f. 11-12. 
36 Dr. Murad Hofmann, Islami si Alternativë, op. cit., f. 152. 
37 Sejid Husein Nasr, Srce islama, op. cit., f. 202. 
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atë që është e mirë dhe eliminojnë atë që është e ligë dhe me të cilën 
Allahu nuk është i kënaqur.  

Qëllimet e Sheriatit janë:  
1. Mbrojtja e fesë, - qëllimi i parë dhe kryesor i Sheriatit është mbro-

jtja e fesë, sepse ajo është thelbi dhe shpirti i jetës. 
2. Mbrojtja e jetës, - Sheriati, gjithashtu, mbron edhe jetën. Askujt

nuk i lejohet t’u bëjë keq, ose t’u shkaktojë dëm njerëzve. 
3. Mbrojtja e mendjes, - Sheriati mbron mendjen (intelektin). Mysli-

mani gjatë gjithë kohës duhet të jetë inteligjent (me mendje të shë-
ndoshë) dhe nuk duhet të konsumojë alkool ose drogë.  

4. Mbrojtja e pasurisë, - Sheriati mbron pasurinë. Është e natyrshme
që njeriu të ketë ndjenjën e sigurisë nën mbrojtjen e Sheriatit, të 
ndiejë se edhe prodhimet e punës së tij janë të ruajtura dhe se nuk 
janë objekt i vjedhjes ose i dëmtimit.  

5. Ruajtja e prejardhjes, - Sheriati kujdeset që të ruhet prejardhja (za-
nafilla). Pasardhësit janë të mbrojtur dhe për këtë arsye janë të 
ndaluara dhe të dënueshme lidhjet paramartesore dhe lidhjet jash-
tëmartesore. Sheriati ndalon jo vetëm kurvërinë (shthurjen morale) 
dhe shkeljen e kurorës, po edhe çdo gjë që shpie drejt tyre. 
Në sistemet shekullare ligji dhe etika nuk janë të lidhura domos-

doshmërisht. Ndërkaq, etika dhe Sheriati janë të lidhura me një lidhje 
direkte: ligji i Sheriatit përpiqet të sendërtojë dhe të nxisë standarde 
etike brenda shoqërisë. Madje, Sheriati nuk mund të zbatohet plotësi-
sht nëse nuk ka sinqeritet dhe nëse nuk pranohet si rrugë e vërtetë dhe 
e vetme, që duhet ta çojë shoqërinë drejt instruksioneve të Krijuesit të 
të gjitha qenieve. 
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Sheriati nuk është teokraci 

Teokracia është plotësisht joislame dhe vetëm Kur’ani i shenjtë 
dhe Sunneti përcakton aspektin juridik të Islamit dhe pasqyron kupti-
min e tij të vërtetë. Duke përjashtuar çdo autoritet jashtë këtyre të 
dyjave, përmbajtja dhe praktikimi i së Drejtës islame lirohen nga tra-
shëgimia e shtresuar e ndikimeve të ndryshme njerëzore.  

Nëse myslimanët harrojnë se aktet politike janë domen i të vdek-
shmit, se Zoti toleron pushtetin po nuk e shenjtëron, se Islami nuk 
njeh kler, - atëherë Islami mund të jetë teokraci, despotizëm dhe ankth 
i vërtetë totalitar.38 Prandaj zbatimi i së Drejtës islame nuk duhet të 
ngatërrohet me kurrfarë koncepti perëndimor të teokracisë, sipas të ci-
lit sundimtari është trashëgimtar i Zotit dhe pushtetin e tij nuk e ku-
fizon asgjë.39 

Ndërkaq, Kur’ani për të gjithë myslimanët është ligj i Zotit, pra-
ndaj që të gjithë ata, po dhe udhëheqësit e tyre, u janë nënshtruar kë-
tyre ligjeve, që prej ditës së parë. Duhet pranuar se gjatë historisë ka 
pasur regjime autokratike, sikurse ka edhe sot në Botën Islame, por 
autokracia e pushtetit, sipas Kur’anit, ka qenë dhe është shkelje e kë-
tyre ligjeve!  

Prandaj, nuk është dashur që të shtypurit, duke Iu referuar Zotit, 
sikurse vepruan perëndimorët, fillimisht të shpiknin të drejtat e nje-
riut, e pastaj t’i fitonin ato nga sunduesit. Myslimanëve u është dashur 
vetëm t’u kthehen fondamenteve të Islamit dhe, duke u frymëzuar prej 
tyre, të flaknin tutje regjimet totalitare, sikurse po ndodh sot me të 
ashtuquajturën “Pranvera Arabe”. 

Islami nuk është fe idealiste ose vetëm adhurim (ibadet), gjegjë-
sisht ai ka të bëjë jo vetëm me marrëdhëniet në relacionin njeri - Kri-
jues dhe kështu të mos lidhet aspak me rregullimin dhe organizimin e 
shoqërisë dhe të shtetit. Islami është besim, adhurim, jetë dhe ligj, 

38 Parvez Manzoor, The Muslim Book review, 1990, nr. 4, f. 12, cituar nga Murad Hofmann, 
Islami si Alternativë, op. cit., f. 125. 

39 Ebul Ala El Mevdudi, Të d rejtat e njeriut në Islam, op. cit., f. 9-10.  
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projekt i jetës në tërësi, me fjalë të tjera është plan dhe program i tërë-
sishëm i jetës, sepse ka vendosur parime dhe rregulla, ka themeluar 
jurisprudencë, e cila ka të bëjë me jetën e njeriut si individ, me jetën e 
tij në familje, me pozitën dhe rolin e shoqërisë, me bazat e shtetit dhe 
me marrëdhëniet ndërkombëtare.40 

Jam plotësisht kundër pretendimit të dr. Bassam Tibit, profesor i 
së Drejtës Ndërkombëtare, në Universitetin e Gëtingenit në Gjermani, 
i cili thotë se Deklarata Islame për të drejtat e njeriut e vitit 1981, ka 
për qëllim krijimin e të drejtave specifike islame të njeriut dhe kështu, 
në mënyrë implicite, të ndajë qytetërimin islam nga pjesa tjetër e nje-
rëzimit.41  

Shfaq të njëjtin mendim me dijetarin e madh pakistanez, Mevlana 
Mevdudin, i cili thotë: Besimi ynë islam gjithnjë e më tepër freskohet 
dhe forcohet, kur shohim se madje edhe në këtë kohë moderne - e cila 
bën aq shumë zhurmë me pohimet e saj për progres dhe lumturi - bota 
akoma nuk është në gjendje, dhe as që do të jetë ndonjëherë në gje-
ndje, që të përpilojë ligje më të drejta dhe më të paanshme se ato që 
janë dhënë nga Islami, para 1400 (e më shumë) vjetësh.42 

Mesazhi i Islamit ka konceptuar dhe sendërtuar në praktikë qytetë-
rimin, në të cilin nuk ka pasur vend për kurrfarë nacionalizmi, për ku-
rrfarë interesash të veçanta, kurrfarë ndarjeje klasash, kurrfarë kishe, 
kurrfarë priftërie, kurrfarë aristokracie, në realitet, kurrfarë funksio-
nesh trashëguese përgjithësisht. Qëllimi ka qenë konstituimi i teokra-
cisë në raport me Zotin dhe demokracisë ndërmjet njeriut dhe njeriut. 
Cilësia më e rëndësishme e këtij qytetërimi të ri - cilësi që e dallon 
nga të gjitha lëvizjet e tjera në historinë njerëzore - ka qenë fakti se ai 
është konceptuar me anë të pranimit vullnetar të njerëzve të inte-
resuar.43 

40 Dr. Jusuf El Kardavi, Islami dhe Politika, Kaçanik, 2002, f. 16. 
41 Ekmeleddin Ihsanoglu (dhe një grup ligjëruesish ), Zapad i Islam Ka Dijalogu, shih artiku-

llin e dr. Bassam Tibit, Ljudska Prava u Islamskoj Civilizaciji i na Zapadu, op. cit., f. 63- 76. 
42 Ebul Ala el Mevdudi, Të Drejtat e Njeriut në Islam, op. cit., f. 58. 
43 Muhammed Asad, Rruga për në Mekë, Prishtinë, 2003, f. 406. 



179

Mr. Afrim Bulliqi 

DIVERSITETI I MENDIMEVE 
TEK JURIST˙T ISLAM˙ 

(Historiku, shkaqet, dhe kodi i mirësjelljes) 

Njeriu, në shikim të parë sipërfaqësor e në vija të trasha, është një 
qenie unike dhe, nga aspekti i përgjithshëm fizik, kjo është një e vër-
tetë e pamohueshme. Madje, nëse e vështrojmë me kujdes, kjo në vet-
veten e saj paraqet një dhunti të veçantë për llojin tonë njerëzor. Është 
kështu ngase, edhe pse jemi raca e ngjyra, të ndarë në popuj e fise e të 
shpërndarë në kontinente e në vende të largëta, sistemet e funksioni-
mit fizik të trupave tanë janë një, gjë që mundëson trajtimin e të gjitha 
problemeve shëndetësore në nivel global, si në Lindje e Perëndim, 
dhe në Veri a Jug. 

Mirëpo, kjo e vërtetë e pamohuar përfundon këtu, për t’u lënë ve-
ndin divergjencave e dallimeve të shumta që përkojnë me këtë qenie 
"unike", e të cilat manifestohen pothuajse në të gjitha aspektet dhe 
nivelet e tjera. Njerëzit dallojnë nga forca perceptuese, intelekti, ndje-
njat psikike, përjetimet shpirtërore, shija, vlerësimi i gjërave që na rre-
thojnë, formimi i botëkuptimeve etj. etj.. Ky dallim e kjo divergjencë 
janë të pashmangshme, sepse ishte vetë dëshira dhe vullneti i Krijuesit 
Fuqiplotë, ashtu siç na njoftoi në Kur'anin famëlartë: "Sikur të kishte 
dashur Zoti yt, të gjithë njerëzit do t’i bashkonte në një komunitet, po 
ata vazhdojnë të jenë të mospajtuar- të përçarë, përveç atyre që i ka më-
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shiruar Zoti yt, e për këtë edhe i ka krijuar."1 Disa nga dijetarët e her-
shëm, si Hasen el-Basriu, kanë theksuar se përemri dëftor në ajet "e 
për këtë" aludon në përçarjen dhe mospajtimin e përmendur parapra-
kisht, kështu që kuptimi del të jetë "e për të mos u pajtuar i ka kriju-
ar."2

Madje Kur'ani fisnik konsideroi se kjo llojllojshmëri është argu-
ment për ekzistimin e Krijuesit Fuqiplotë, kur tha: "Dhe prej shenjave 
të Tij janë krijimi i qiejve e Tokës dhe llojllojshmëria e gjuhëve e ngjy-
rave (racave) tuaja. Pa dyshim, në këtë ka shenja për ata që dinë."3 
Dhe në kuptimin e ngushtë- decidiv të ajetit, është për qëllim llojlloj-
shmëria e gjuhëve në të folur. Mirëpo, nëse e vështrojmë këtë ajet në 
dritën e asaj se gjuha, para se të jetë mjet komunikues, është mjet i pe-
rceptimit e formimit të ideve e botëkuptimeve, që më pastaj të arrihet 
komunikimi me fjalët që shprehin ato kuptime, na rezulton se llojlloj-
shmëria është shumë më e gjerë se kaq. 

Pra, për të mos e zgjatur shumë me këtë hyrje, në dritën e këtyre 
ajeteve përfundojmë se llojllojshmëria dhe mospajtimi në mes njerë-
zve ishte dëshirë dhe vullnet i Vetë Krijuesit Fuqiplotë dhe, si e tillë, 
u shndërrua në dukuri të natyrshme që manifestohet pothuajse në të 
gjitha poret dhe aspektet e shtresat e jetës. Atë e gjejmë në të gjitha 
dhe tek të gjithë, prej anëtarëve të një familjeje të vetme e deri në ni-
vel global dhe prej gjërave më të imëta e deri tek ato më madhore; 
madje edhe atëherë kur njerëzit pajtohen në parime, synime e obje-
ktiva të ndryshëm, ata kanë mospajtime në mënyrat dhe metodat për 
realizimin e tyre. 

Në këtë kontekst, pra mospajtimi si pjesë e natyrshmërisë njerë-
zore, u shfaq edhe në Umetin tonë mysliman dhe u manifestua në as-

1 Suretu Hud: 118-119 
2 Vlen të theksohet se mendimi tjetër, që transmetohet nga Ibni Abbasi, Muxhahidi, Katade, 

Dahhaku etj., është se aludon në mëshirën e përmendur më herët në ajet. Po ashtu ekziston 
edhe mendimi i tretë, se i ka krijuar për të dyja këto. Shih: Tefsir e-Ttaberi: 15/535-536, 
Tefsir ibni Kethir: 4/362.  

3 Suretu e-RRum : 22 
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pekte të ndryshme, si në çështjen e besimit - i cili është më se i rrezik-
shëm me lindjen e shumë fraksioneve e grupeve të ndryshme, po ash-
tu edhe në rrafshin e veprave e të së drejtës islame. Në këtë të fundit 
ai u manifestua në dy kategori: në fondamente primare të fushës së 
veprimit, dhe në çështje të imëta sekondare. Prandaj, këtu qëndron da-
llimi në mes drejtimeve- medhhebeve të pranuara nën ombrellën e 
madhe të Ehlu Sunnetit dhe fraksioneve të refuzuara, të cilat shpikën 
risi e gjëra që atakojnë fondamentet e besimit dhe të veprimit dhe që 
njihen me nocionin “El-firek”. Së këndejmi, ky punim, siç bëhet e qa-
rtë edhe nga vetë titulli, do të trajtojë mospajtimin në mesin e dijeta-
rëve - juristëve islamë lidhur me çështjet sekondare, pra në fushën e 
Jurisprudencës Islame-Fikh. Këtë do ta bëjmë duke prekur pikat në 
vijim: 
I. Historiku i shkurtër i mospajtimit.
II. Shkaqet e mospajtimit.
III. Rezymeja përmbyllëse.

I. Historiku i shkurtër i mospajtimit 

Mospajtimet për të cilat do të flasim në vijim, zunë fill qysh gjatë 
gjeneratës së artë, njerëzve më fatlum në histori, që patën fatin të je-
tonin në shoqërimin e njeriut më fisnik që njohu Toka, e të jenë nxë-
nës të mësuesit më të madh të njerëzimit - Muhamedit s.a.v.s., të 
Dërguarit të fundit të Allahut. Madje disa nga ato mospajtimet i hasim 
edhe gjatë jetës së tij të bekuar s.a.v.s., prandaj është me rëndësi të ve-
çantë t’u qasemi shkurtimisht atyre mospajtimeve si pikënisje dhe 
mostër e trajtimit të kësaj teme të ndjeshme. 

Allahu xh.sh. urdhëroi të dërguarin e Tij që në çështje të rëndësi-
shme t’i konsultonte shokët e vet, duke i thënë: ".... dhe konsultoji ata 
në çështje (të rëndësishme)"4, dhe ky ajet, në kuptimin e tij të tërthortë, 
duket sikur të legjitimonte mospajtimin në mes tyre, duke pasur në 

4 Ali Imran: 167. 
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konsideratë se aty ku ka konsultime, ka edhe mendime e mospajtime 
të ndryshme si dhe debate e arsyetime të qëndrimeve. Prandaj, nëse 
zbresim në rrafshin praktik, do të gjejmë raste të shumta kur i Dërgu-
ari s.a.v.s. zbatoi këtë urdhër kuranor në formën më të mirë, duke i 
konsultuar e dëgjuar mendimet e tyre dhe pastaj të zgjidhte atë më të 
përshtatshmin. I tillë ishte rasti kur konsultoi dy shokët e këshilltarët 
më të afërm të tij - Ebu Bekrin dhe Omerin r.a. për robërit e luftës së 
Bedrit. Le t'ia lëmë vetë protagonistit, të na e tregojë këtë ngjarje. 
Omeri r.a. rrëfen: Na konsultoi Pejgamberi s.a.v.s. rreth robërve të lu-
ftës së Bedrit, e Ebu Bekri i tha: O i Dërguari i Allahut, këta janë të 
afërmit tanë, mendoj që t’u marrësh shpagim, me të cilin do të forco-
hemi edhe më, e ndoshta edhe i udhëzon Allahu në Islam. Më tha Pej-
gamberi s.a.v.s: "Ç’mendon ti, o biri i Hatabit? I thashë: Jo, për 
Allahun, nuk kam mendim të njëjtë me Ebu Bekrin; unë mendoj se 
duhet të na mundësosh që çdonjëri nga ne të ekzekutojë të afërmit e 
tij, ngase këta janë koka të mosbesimit dhe armiq të përbetuar. Pejga-
mberi s.a.v.s. pëlqeu mendimin Ebu Bekrit dhe veproi sipas tij, kurse 
të nesërmen, sapo erdha tek i Dërguari s.a.v.s., pashë se Ai dhe Ebu 
Bekri po qanin. U thashë: “Më tregoni për se po qani, nëse më qahet, 
do të qaj me ju e nëse jo, do të mundohem të qaj për hatrin tuaj”!. "Po 
qaj, tha i Dërguari i Allahut s.a.v.s, nga vendimi që mora dje me me-
ndimin e shokëve të tu, e më është paraqitur dënimi i tyre më afër se 
ajo pemë", dhe ndërkohë Allahu e zbriti: "Asnjë profet s'ka të drejtë të 
ketë robër për vete, derisa të arrijë fitore të plotë në tokë. Ju dëshironi 
të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu dëshiron Botën tjetër. 
Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë".5 

Po ashtu i Dërguari i Allahut s.a.v.s. konsultoi shokët e tij për lu-
ftën e Uhudit për taktikën nëse t’i priste armiqtë brenda qytetit apo të 
ballafaqohej me ta në periferi, sikurse edhe ndodhi. Ndërsa lufta e 
Hendekut ishte rast tjetër këshillimi me ta, madje ideja e hapjes së 

5 Shënon Muslimi në Sahihun e tij, nr. 3412, ndërsa ajeti është në suren el-Enfal: 67 
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hendekut ishte rezultat i atij këshillimi sipas idesë së Selmanit se ishte 
një përvojë që praktikohej në vendin nga ai vinte - në Persi. 

Kaq për sa i përket shkurtimisht çështjes së këshillimit; ndërsa për 
sa i përket mospajtimit në çështje dytësore, ashtu siç e theksuam më 
herët, gjejmë se sosh kishte edhe në kohën e të Dërguarit të Allahut 
s.a.v.s., prandaj, sa për ta ilustruar këtë, në vijim do të cekim disa nga 
ato raste, si: 

Së pari, pas përfundimit të luftës së Hendekut, i Dërguari i Allahut 
s.a.v.s. deshi të lirohej nga lufta dhe armët, por, meqë mori urdhrin, 
përmes melekut Xhibril, që ta rrethonte fisin beni-Kurejdha, për shkak 
se ata në momentet më kritike kishin tradhtuar myslimanët duke bash-
këpunuar me armikun, Muhamedi s.a.v.s. urdhëroi: "Le të mos e falë 
asnjëri prej jush namazin e Ikindisë përveçse te fisi beni-Kurejdha". 
Myslimanët iu përgjigjën menjëherë urdhrit për luftë dhe u nisën. Por 
në rrugë e sipër, koha e ikindisë u afrua të dilte, prandaj disa nga as-
habët menduan se i Dërguari i Allahut s.a.v.s., me atë urdhër, synonte 
nxitimin për te beni-Kurejdha, e kjo tashmë ishte realizuar dhe nuk 
kishte arsye t’u ikte namazi i ikindisë pa u falur. Nga ana tjetër, grupi 
i dytë i ashabëve ishin të mendimit se duhej respektuar urdhri me për-
pikëri, madje edhe sikur të ikte koha e ikindisë dhe ta falnin namazin 
me vonesë. Kështu edhe ndodhi, grupi i parë e falën namazin në rru-
gë, kurse i dyti vetëm pasi që arriti te fisi beni-Kurejdha, kur dielli ta-
shmë kishte perënduar. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. miratoi të dyja 
këto veprime, duke heshtur e duke mos kundërshtuar veprimin e as-
njërës palë.6 

Së dyti, transmeton Ebu Seidi r.a. se dy shokë të Pejgamberit 
s.a.v.s. kishin marrë një udhë dhe kishin ngelur pa ujë, kështu që e 
falën namazin me tejemmum, mirëpo ndërkohë arritën të gjenin ujë 
dhe njëri prej tyre përsëriti namazin me abdest, kurse tjetri jo. Kur 
erdhën te Pajgamberi s.a.v.s., e pyetën për këtë çështje. "Ia ke qëlluar 
Sunnetit- traditës sime dhe të ka mjaftuar namazi që ke falur" i tha atij 

6 Shënon Buhariu në Sahihun e tij nr. 918 dhe Muslimi me nr. 3420 
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që s’e kishte përsëritur. Kurse atij që mori abdest dhe e përsëriti i tha : 
"E ti ke sevap dy herë ".7  

Së treti, Abdullah ibni Mesudi thotë: Dëgjova një njeri duke le-
xuar një ajet ndryshe nga si më kishte mësuar Pejgamberi s.a.v.s. dhe 
e dërgova te Ai e i tregova. Unë pashë pakënaqësinë në fytyrën e të 
Dërguarit s.a.v.s., i cili na tha: "Të dy ju e keni mirë, mirëpo mos u 
përçani, sepse ata që ishin para jush, u përçanë dhe u shkatërruan".8 

Mirëpo duhet theksuar se jetëgjatësia e këtyre mospajtimeve ishte 
shumë e shkurtër, aq e shkurtër sa ishte distanca deri tek i Dërguari i 
Allahut s.a.v.s., i cili e përfundonte me favorizimin e njërit mendim 
ose miratimin e të dy mendimeve nëse ishin të pranuar apo me refu-
zimin dhe denoncimin, nëse aty kishte ndonjë gabim. 

Kjo për sa i përket mospajtimit të tyre gjatë jetës së të Dërguarit të 
Allahut s.a.v.s., ndërsa, pas kalimit të tij në amshim, mospajtime do të 
manifestoheshin edhe më shumë, madje, siç është e shumënjohur, 
mospajtimi filloi që me kalimin në amshim të Muhamedit a.s.v.s., kur 
Omeri pretendoi se ai nuk kishte vdekur dhe kërcënonte me shpatë ata 
që e përkrahnin atë mendim. Pastaj vazhdoi me çështjen se ku duhej 
varrosur i Dërguari i Allahut s.a.v.s. dhe se kush do ta zëvendësonte 
atë në udhëheqjen e myslimanëve. Protagonist kryesor i zgjidhjes së 
të gjitha këtyre çështjeve të ndjeshme, ishte Ebu Bekri r.a., me dituri-
në dhe qëndrimin e tij stoik. Ndërsa më pastaj vazhduan çështje nga 
më të ndryshmet për se ashabët mbanin qëndrime të ndryshme, të cilat 
i hasim të shpërndara pothuajse nëpër të gjithë kapitujt e literaturës së 
jurisprudencës islame - fikhut. 

7 Shënon Ebu Davudi në Sunenin e tij me nr. 301 
8 Shënon Buhariu në Sahihun e tij nr.3317 
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II. Shkaqet e mospajtimit

Përveç asaj që theksuam në hyrje - se mospajtimi është caktim hy-
jnor dhe natyrshmëri njerëzore, ka pasur dhe shkaqe të drejtpërdrejta 
që kanë ndikuar në mospajtime të dijetarëve dhe ato janë mjaft të shu-
mta e të ndryshme, mirëpo, për t’i përkufizuar sa më mirë e më thje-
sht, do t’i klasifikojmë në tri grupet vijuese:  
1. Mospajtimi për shkak të disa formave të shprehjes në gjuhën ara-

be. 
2. Mospajtimi për shkaqe që ndërlidhen me transmetimet e hadithit.
3. Mospajtimi për shkak të forcës intelektuale perceptuese të dijeta-

rëve të jurisprudencës islame. 

1. MOSPAJTIMI P˙R SHKAK T˙ DISA FORMAVE
T˙ SHPREHJES N˙ GJUH˙N ARABE

Trajtimin e këtij shkaku të mospajtimit do ta bëjmë sipas pikave 
në vijim:  
a) Përdorimi i shprehjeve homonime në tekstet e Ligjdhënësit.
b) Struktura e disa fjalëve dhe frazave.
c) Përdorimi i alegorisë.
ç) Ekzistimi i kiraeteve - leximeve. 

a) Përdorimi i shprehjeve homonime në tekstet e Ligjdhënësit.
Gjuha arabe është nga gjuhët më të pasura si nga aspekti morfolo-

gjik ashtu edhe nga ai sintaksor. Ajo në vete përmban forma e mënyra 
të shumta të shprehjeve dhe të të shprehurit me një fond shumë të pa-
sur fjalësh. Në mesin e këtyre shprehjeve të shumta gjejmë edhe fjalë 
që përmbajnë më shumë se një kuptim. Këto fjalë në shkencën e Usu-
lit njihen me emrin: “El- Mushterek” - املشرتك - homonime ose ambi-
valente, p.sh. fjala: العني - el-ajn nënkupton: syrin, burimin e ujit, arin, 
spiunin, prezentin, vetë personin etj..9 

9 Shih: Ibn Mendhur, Lisanul-Arab: 13/298, El-Fejruzabadii, El-Kamusul Muhiit; 6/499. 
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Të tilla shprehje hasim pa dyshim edhe në tekstet e citateve të 
Ligjvënësit, pra në ajete dhe hadithe, sepse që të dyja këto u shpallën 
në gjuhën arabe dhe me metodologjinë e saj. Vlen të theksohet se kjo 
dukuri na shfaqet si në emra ashtu edhe në folje e pjesëza. 

Të përmendim një prej shembujve në vijim, të mospajtimit të di-
jetarëve-juristëve Islam që rrodhi si shkak i përdorimit të homoni-
meve. 

“Id-deti”-afati i pritjes së të shkurorëzuarës10  
Siç është e njohur në jurisprudencën islame, gruaja që ndahet nga 

burri, ka obligim të presë një periudhë të caktuar, në kohë në të cilën i 
ndalohet të bëjë lidhje të re bashkëshortësie. Ajo kohë dallon në varësi 
nga gjendja e së shkurorëzuarës - nëse është shtatzënë, i ka vdekur 
burri apo vetëm është shkurorëzuar. 

Në lidhje me rastin e fundit, kemi ajetin e Kur'anit, i cili në bre-
ndësinë e tij solli një shprehje ambivalente, që ishte shkak i mos-
pajtimit të dijetarëve rreth përcaktimit të saktë të kohës së pritjes. "Të 
shkurorëzuarat presin tre kuru’ë (cikle apo pastrime mujore)"11. Pra, 
fjala قروء - Kuru’ë është mushterek - e përbashkët a dykuptimëshe, që 
domethënë edhe cikël po edhe pastrim pas ciklit deri në ciklin tjetër. 
Të dy këto përdorime të kësaj fjale gjenden si në fjalorë të ndryshëm, 
po ashtu edhe në hadithe e thënie të vjetra të gjuhës arabe, qoftë në 
prozë, qoftë poezi. 

Për shkak të këtij homonimi, dijetarët janë ndarë në dy grupe: 
grupi i parë: Aishja, Ibni Umeri, Zejd ibn Thabiti, r.a,. Imam Maliku, 
Shafiu dhe Ahmedi mendojnë se fjala "kuru’ë" në këtë ajet ka për 
qëllim pastrimet që pasojnë ciklet mujore. Ndërkaq, grupi i dytë: Ebu 
Bekri, Umeri, Uthmani e Aliu r.a. dhe Ebu Hanifja mendojnë se fjala 
"kuru’ë" këtu nënkupton vetë ciklet mujore. Prandaj rezulton se tek 

10 Shih: Prof.dr. Mustafa elHan, Etherul Ihtilaf Fil Kavaidil Usulijjeh Fi Ihtilafil Fuhahai: 72-
80, Abdulvehhab Abdusselam Tavile, Etheru L-lugati Fi Ihtilafil Muxhtehidin: 106, Dr. 
Vexhih Mahmud, Elihtilaful Fikhij Esbabuhu Ve Mevkifuna Minhu: 51-55. 

11 Suretu -lBekareh: 228. 
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grupi i parë, afati i pritjes së të shkurorëzuarës është 3 pastrime, kurse 
tek i dyti 3 cikle menstruacioni. Më pas, këto dy grupe dijetarësh për-
dorën shumë argumente për të mbrojtur qëndrimet e tyre përkitazi me 
këtë çështje, të cilat hapësira e këtij punimi nuk na lejon t’i shtjelloj-
më.12    

b) Struktura e disa fjalëve dhe frazave, shkak i mospajtimit 
Nga shkaqet gjuhësore që ndikuan në formimin e mendimeve të 

ndryshme, është edhe ai që ka të bëjë me disa fjalë dhe fraza që në 
esencë janë të qarta, mirëpo paqartësia e tyre vjen nga konteksti, 
forma dhe mënyra e përdorimit të tyre. Nga shembujt e ndërlidhur me 
këtë shkak, veçuam: 

Dëmtimi i shkruesit dhe dëshmitarit të borxhit apo dëmtimi ndaj 
tyre?  
Fjala َّال يضار ُ  në ajetin e borxhit 282 të sures “El-Bekare”, e cila 

është folje e llojit të dytë املضاعف në fundin e së cilës janë takuar dy 
shkronja të njëjta, e sipas rregullave të morfologjisë e para shkrihet në 
të dytën. Pra rrënja e kësaj foljeje është يضارر dhe në këtë rast, në va-
rësi nga vokali i shkronjës së parë, edhe folja është në diatezën ve-
prore ose pësore- علوم أو جمهول م . Para shkrirjes është më se e lehtë të 
dihet se me ç’kuptim është përdorur folja, po kur të jenë shkrirë në një 
shkronjë, atëherë të dy mundësitë janë potenciale. 

Prandaj, mbi këtë bazë edhe kuptimi i kësaj fraze të ajetit do të pa-
sqyrohet ndryshe, pra nëse e konsiderojmë se është veprore-kalimtare, 
atëherë kuptimi do të ishte: "Të mos shkaktojë dëm shkruesi (i 
borxhit) e as dëshmitari. E, nëse e bëjnë, atëherë ata kanë bërë ku-
ndërvajtje-gjynah". Pra, të mos dëmtojnë personin e tretë, të cilit ia 

                                                 
12 Vlen të theksohet se ky mospajtim në këtë çështje pastaj reflekton edhe në disa dispozita 

tjera që kanë të bëjnë me të si p.sh. koha e pritjes minimale dhe maksimale të mundshme. Po 
ashtu mbi këtë mospajtim ngrihet edhe çështja se kur i lejohet të shkurorëzuarës të martohet, 
dhe deri kur do të ta trashëgojë burrin i cili i ka shkurorëzuar, pranimi ose jo i pretendimit të 
gruas se e ka përfunduar idetin etj. Shih: prof.dr. Mustafa el-Han, Etherul Ihtilaf Fil Kavaidil 
Usulijjeh Fi Ihtilafil Fukahai, fq. 78-80. 
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shkruajnë borxhin, me ndonjë ndryshim në shumën ose afatin e kthi-
mit. Të këtij mendimi ishin dijetarë të njohur të tefsirit, si Tavusi, 
Katade, Hasen El-Basriu, Zexhaxhi etj..13 

Ndërkaq, nëse merret për bazë diateza pësore e foljes, atëherë ku-
ptimi do të ishte: "Dhe të mos dëmtohen as shkruesi e as dëshmita-
ri". Pra, personi të cilit i shkruhet borxhi, le të mos e dëmtojë në asnjë 
formë shkruesin dhe as dëshmitarin, p.sh. duke i detyruar ta bëjnë 
shkrimin në një kohë të papërshtatshme për ta, ose duke kërkuar prej 
tyre që të ndërpresin obligimet dhe angazhimet e tyre. Të këtij mendi-
mi ishin dijetarët e shquar të tefsirit, si: Ikreme, Dahaku, Suddiu etj.14 
Këtë qëndrim ata e argumentuan edhe me kontekstin e përfundimit të 
kësaj fraze, ku është përdorur shumësi  وإن تفعلوا "dhe nëse bëni një gjë 
të tillë (dëmtimin)", e sikur të ishte fjala për shkruesin dhe dëshmi-
tarin, do të përdorte formën e dysisë, e cila ekziston në gjuhën arabe 
dhe është mjaft e përdorur. 

Ndërkaq, grupi i parë mbrojtën mendimin e tyre duke konsideruar 
se vetëm imponimi e shqetësimi ndaj shkruesit e dëshmitarit, nuk 
është në rregull të llogaritet gjynah i madh - fisk.15  

c) Përdorimi i alegorisë shkaktar i mospajtimit 
Alegoria në gjuhën arabe quhet اجملاز dhe tek gjuhëtarët përkufizo-

het: "fjalë e përdorur në një kuptim tjetër nga ai për të cilin është 
vendosur esencialisht". Shembujt e mospajtimit të shkaktuar nga për-
dorimi i metaforës, janë të shumtë. Prej tyre veçuam: 
Prishja e abdesit me prekjen e personit të gjinisë tjetër  

Fraza أو المستم النساء "jeni prekur me gratë", e përdorur në ajetin 
e 6 të sures “El-Maide”, ishte shkak i mospajtimit të dijetarëve se me 
se kishte të bënte saktësisht. Dhe, siç është e qartë për atë që e lexon 
këtë ajet, ai flet për tri llojet e pastrimeve të detyrueshme - abdesin, 

                                                 
13 Shih: Ebi Xhafer et-Taberi, Xhamiul Bejani:6/85-90, Es-Sujuti, Ed-Durrul Menthur: 2/122-

123, El-Alusi, Ruhul Meani: 3/691.  
14 Po aty. 
15 Shih: Abdulvehhab Abdusselam Tavile, Etheru l-lugati fi Ihtilafil Muxhtehidin: 124-126. 
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guslin dhe tejemmumin dhe shkaqet që i obligojnë. Shkaku qëndron 
në faktin nëse kemi të bëjmë me kuptimi esencial të saj, pra - prekja 
me dorë, apo me kuptimin alegorik të saj, pra - kontakti intim? 

Ata dijetarë që kanë mendimin se bëhet fjalë për kuptimin esencial 
 konsideruan se vetë prekja me dorë është shkak i prishjes së ,احلقيقة  -
abdesit, kurse grupi i dytë ishin të mendimit që bëhet fjalë për ku-
ptimin alegorik, d.m.th. - kontakti intim obligon guslin dhe si të tillë 
gjykuan se prekja nuk është shkak i prishjes së abdesit.16 

Grupi i parë: xhumhuri -malikitë, shafiitë, dhe hambelitë përfor-
cuan qëndrimin e tyre edhe me një sërë argumentesh të tjera, nga të 
cilat veçojmë:  

- Përgjithësimi i ajetit dhe rregulla e Usulit, e cila thotë se, sa herë 
që ndeshen kuptimi esencial dhe ai alegorik, përparësi i jepet atij ese-
ncial. Kësaj i duhet shtuar se në disa kiraete-lexime të tjera kjo fjalë 
është lexuar ملستم që nënkupton vetëm prekjen.17 

- Argument tjetër i këtij grupi janë fjalët e Ibn Umerit dhe Ibn Me-
sudit r.a., se puthja dhe prekja me dorë është "prekja" e cituar në 
ajet.18  

Në anën tjetër, edhe grupi i dytë sollën po ashtu argumentet e tyre. 
- Kuptimi i prekjes është përdorur shpesh në Kur'an në kuptimin 

alegorik të kontaktit intim, si p.sh.: "Në qoftë se i ndani gratë para se 
t’i prekni ato (të keni marrëdhënie me to)..."19, e po ashtu fjala e Merje-
mes: "Ajo tha:"Zoti im! qysh do të kem unë fëmijë, kur nuk më ka pre-
kur askush..".20  

Forma e foljes së përdorur është e atij lloji që shpreh reciprocitet, 
që mund të merret me mend të ndodhë vetëm gjatë kontaktit intim. Po 

16 Të mendimit të parë janë shumica e juristëve islamë: shafiitë, hanbelitë, dhe malikitë, ani 
pse këta të fundit kushtëzuan që prekja të jetë e shoqëruar me epsh. Ndërsa të mendimit tjetër 
janë hanefitë. Shih: El-Mevsuatul fikhijjeh: 17/117-118. 

17 Ky është Kiraeti i Hamzës dhe Kisaiut. 
18 Shih: Imam Malik, El-Muvetta, nr. i hadithit: 95, Imam Shafiu, El-Musned, nr. i hadithit: 25, 

Abdurrezak Es-San'anij, El-Musannef, nr. i hadithit: 477. 
19 El-Bekare: 237. 
20 Suret Ali Imran: 47. 
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ashtu ky ishte edhe komentimi i sahabiut më të shquar në komentimin 
e Kur'anit- Ibni Abbasit21. 

- Argument tjetër është ai që transmeton Aishja r.a.: Një natë e hu-
mba Pejgamberin s.a.v.s. në shtrat dhe e kërkova duke prekur me do-
rë, e duart e mia ranë mbi këmbët e tij që i kishte të ngulitura në tokë 
dhe duke qenë në sexhde lutej: "O Allahu im, kërkoj mbrojtje me kë-
naqësinë Tënde nga hidhërimi Yt, me faljen Tënde nga dënimi Yt dhe 
me Ty prej Teje...".22   

ç) Ekzistimi i kiraeteve - leximeve shkak mospajtimi 
Është më se e njohur se Kur'ani fisnik ka zbritur në 7 lexime-ki-

raete, dhe në disa raste një fjalë e ndonjë ajeti lexohet në më shumë se 
në një mënyrë. Kjo dukuri shkakton sado-kudo llojllojshmëri në ku-
ptim, që pastaj shkakton mospajtime në çështjet që ngërthen ajeti. 

Sa për ilustrim po sjellim ajetin 6 të sures “El-Maide”, dhe kjo pi-
kërisht tek fraza وأرجلكم e cila në një lexim është në rasën kallëzore, 
kurse në leximin tjetër është në rasën gjinore.23 Leximin e rasës kallë-
zore si vazhdimësi e gjymtyrëve që duhet të pastrohen në abdes, e 
morën për bazë shumica dërrmuese e dijetarëve dhe obliguan pastri-
min e këmbëve në abdes. Ndërsa një pakicë u përcaktuan për leximin 
e rasës gjinore dhe u mjaftuan me domethënien ‘fërkimi i tyre’ me 
dorë të lagur-mes'h.24  

Dijetarët e mendimit të parë sollën argumente të shumta, nga të ci-
lat po veçojmë: Abdullah bin Amri transmeton: “Ishim në një udhëtim 

21 Shih: Ibnu Kethir, Tefsirul Kur'anil Adhim: 2/314. 
22 Shënon Muslimi në sahihun e tij, nr. 790. 
23 Në leximin e Asimit, Nafiut, Inbi Amirit, dhe Kisaijut, ndërsa leximi tjetër është i Ibni Ke-

thirit, Ebu Amrit, dhe Hamzës. Shih: Muhammed Fehd Haruf, El-Mujesser fil Kira’atil erbea 
asher. 

24 Transmetohet se mendimin e mes'hit e kishin Abdullah ibni Abbasi dhe Enes ibni Maliku 
r.a., porse gjithashtu u vërtetua se ata u kthyen në mendimin e shumicës së dijetarëve. Vlen të
theksohet se Imam Taberiu ishte i mendimit se preferohet bashkimi në mes pastrimit dhe me-
s'hit të këmbëve, në mënyrë që të veprojë me të dy leximet, kurse dhahiritë konsideruan një 
gjë të tillë obligim!! Shih: Prof.dr. Mustafa el-Han, Etherul Ihtilafi fil Kavaidil Usulijjeh Fi 
Ihtilafil Fukahai: 40-41. 
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me të Dërguarin s.a.v.s., i cili kishte mbetur prapa, dhe na arriti vetëm 
pasi ishte ngushtuar koha e namazit dhe filluam të merrnim abdes 
shpejt dhe t’i fërkonim këmbët. Ai thirri me zë të lartë dy-tri herë e 
tha: "Mjerë për thembrat nga zjarri".25 Po ashtu ata sollën edhe argu-
ment logjik: Allahu, kur i përmendi këmbët, i përkufizoi deri te zogu i 
këmbës, e “mes'hi” me konsensus nuk përkufizohet, po gjymtyra që 
lahet është ajo që përkufizohet deri ku duhet larë. 

Ndërkaq, rreth leximit të gjinores u përgjigjën se është lexuar ash-
tu për shkak të fqinjësisë së fjalës paraprake në gjinore- جمرور للجوار,
dhe kjo është një dukuri e njohur në gjuhën arabe, dhe ka shembuj e 
shembuj të tillë. Ndër ta është edhe ky: ٍهذا جحر ضب خرب ٍّ ُ ْ   d.m.th. kjo 
vrimë hardhuce është e prishur dhe, siç është e qartë, fjala e fundit e 
këtij shembulli është kallëzues, që duhet të jetë në rasën emërore, por 
ja që këtu ka ardhur në gjinore për shkak të fqinjësisë me emrin pa-
raprak të gjinores.  

2. SHKAQET E MOSPAJTIMIT Q˙ LIDHEN
ME TRANSMETIMIN E HADITHIT  

Shkaqet që ndërlidhen me transmetimin e hadithit, janë të shumta, 
por në këtë punim do të diskutojmë dy kryesoret, që janë: 

a) Mospajtimi i shkaktuar nga mungesa e njohurisë për
ekzistimin e hadithit 
Ka ndodhur që transmetimi i hadithit të arrijë tek ndonjëri nga di-

jetarët muxhtehidë (kompetentë për nxjerrjen e normave), sa kohë që 
ndonjë tjetër të mos ketë pasur fare njohuri për ekzistimin e hadithit 
në fjalë. Dhe, nëse ndokush habitet se si ka mundësi të ndodhë një gjë 
e tillë, kur dihet se një nga kushtet e arritjes së kompetencës së ixhti-
had-it është që muxhtehidi të ketë njohuri mbi hadithet e dispozitave, 
kjo habi do të tejkalohet kur ta kuptojë se një dukuri e tillë ishte e pra-

25 Shënon Buhariu në disa vende në Sahihun e tij, shih p.sh. nr. 60, 96, dhe po ashtu Muslimi 
në Sahihun e tij, p.sh nr. 386, 387, 388 . 
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nishme edhe tek ata që patën fatin të jetonin e ta shoqëronin Pejga-
mberin s.a.v.s.. Madje kjo u ngjau edhe atyre që ishin shokët më të 
afërm të tij, si Ebu Bekri e Omeri r.a.. Kjo ndodhte për shkak se shu-
mica e haditheve ishin rrjedhojë e ndonjë ngjarjeje ose përgjigje e 
ndonjë pyetjeje. Ata që ishin të pranishëm, e dëgjonin dhe e përcillnin 
tek të tjerët, kështu që një grup arrinte ta mësonte, mirëpo kishte mu-
ndësi që shumëkujt edhe t’i ikte një rast i tillë. Ebu Bekri r.a. nuk ki-
shte pasur njohuri për trashëgimin e gjyshes, sikurse edhe Omeri r.a. 
për përkufizimin e kërkimit të lejes për të hyrë tri herë, ose se nuk du-
het të futet në vendin ku ka epidemi dhe as të dalë nëse gjendet brenda 
kur të bjerë epidemia. Po ashtu u pati ndodhur edhe Uthmanit e Aliut 
r.a.. Dhe, nëse një gjë e tillë u ndodhi këtyre katër halifëve të drejtë, 
pse të mos u ndodhte edhe Katër Imamëve të denjë.26  

Kohëpritja-iddeti i shtatzënës së cilës i vdes burri 
Gruaja së cilës i vdes burri, e ka obligim të presë 4 muaj e 10 ditë, 

me këtë ajet të Kur'anit: "E ato të cilave u vdesin burrat, duhet të pre-
sin 4 muaj e 10 ditë"27. Ndërsa e shkurorëzuara shtatzënë duhet të pre-
së derisa të lindë, po ashtu me ajetin kuranor: " E gratë shtatzëna le të 
presin derisa të lindin fëmijët e tyre".28 Mirëpo se çfarë është gjendja e 
një gruaje shtatzënë, së cilës i vdes burri, dhe sa duhet të presë e sipas 
cilit ajet duhet të veprojë?  

Imam Aliu dhe Ibni Abbasi r.a. ishin të mendimit se duhet të presë 
afatin më të gjatë, pra, nëse lindë para 4 muaj e 10 ditësh, pret derisa 
t’i plotësojë 4 muaj e 10 ditë, ndërsa nëse i plotëson këto po nuk ka li-
ndur ende, atëherë pret derisa të lind foshnjën. Fetvaja e tyre ishte kë-
sisoj, sepse nuk kishin dëgjuar për gjykimin e Pejgamberit s.a.v.s. për 
një ngjarje të ngjashme me këtë. Transmeton Ummu Selemeh r.a. se 
një gruaje me emrin Sebiah i vdes burri sa ishte shtatzënë dhe pas 10 

26 Për këto dhe ngjarje të tjera të kësaj natyre, shih: Ibnul Kajjimi I'lamul Muvekkiine An 
Rabbil Alemin: 2/308.  

27 El-Bekare: 234. 
28 Et-Talak:1  
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ditësh kishte lindur. Kishin kërkuar ta martonin dhe ajo e pyeti Pejga-
mberin s.a.v.s., i cili i tha: "Martohu".29 

b) Mospajtimi rreth saktësisë së hadhithit
Në pikën paraprake pamë se si mungesa e njohurisë për ekzistimin 

e hadithit ishte shkaktar i dallimeve në mendimet e dijetarëve islamë, 
kurse në këtë pikë kemi të bëjmë me një shkak tjetër, që është mospaj-
timi rreth autencitetit të hadithit përkatës dhe dyshimi rreth saktësisë 
së tij.  

Furnizimi dhe banimi i gruas së shkurorëzuar 
Siç dihet nga e Drejta Islame, në raste shkurorëzimi gruaja obligo-

het të presë një kohë të caktuar - iddet. Dhe gjatë asaj kohe të pritjes 
(e cila dallon nga gjendja e saj dhe mënyra e ndarjes) a i takon siguri-
mi i banimit dhe furnizimit apo jo? Nëse ajo është shtatzënë ose shku-
rorëzimi nuk është i natyrës përfundimtare, asaj, me konsensusin e 
dijetarëve, i takojnë që të dyja.  

Po nëse shkurorëzimi është i natyrës së prerë, përfundimtare, a do 
t’i takojë kjo e drejtë? Omeri r.a. ishte i mendimit se asaj i takon bani-
mi dhe furnizimi duke marrë për bazë përgjithshmërinë e ajetit që flet 
për këtë çështje: "O Profet! Nëse doni t’i ndani gratë, ndajini në ko-
hën e përshtatshme për pritje. Llogariteni kohën e pritjes mirë dhe fri-
kësojuni Allahut. Mos i dëboni nga shtëpitë e tyre e as ato të mos dalin, 
me përjashtim nëse bëjnë imoralitet të qartë......".30 Ky ajet ia obligon 
qëndrimin në shtëpinë e bashkëshortësisë dhe asaj, si e tillë, duhet t’i 
sigurohet edhe furnizimi. Pra Omeri r.a. konsideronte se ajeti është i 
përgjithshëm dhe vlen për të gjitha të shkurorëzuarat. Ç'është e vërte-
ta, atij i pati arritur hadithi që transmetonte Fatime bint Kajs r.a., se 
burri i saj e pati ndarë përfundimisht (me shkurorëzim tri herë) dhe 
Pejgamberi s.a.v.s. nuk i pati caktuar as banim e as furnizim.31 Mirë-

29 Shënon Buhariu në Sahihun e tij, nr. 5032, dhe Muslimi në Sahihun e tij, nr.2820 
30 Et-Talak:1 
31 Shënon Muslimi në Sahihun e tij, nr. 2801.  
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po, Omeri nuk ishte plotësisht i sigurt nëse transmetimi i saj ishte 
autentik, madje është transmetuar nga ai të kishte thënë: "Nuk e bra-
ktisim Librin e Zotit tonë e as Sunetin- traditën e të Dërguarit tonë për 
fjalën e një gruaje, që nuk e dimë nëse e ka mbajtur në mend apo ka 
harruar”.32  

Me mendimin e Omerit r.a. pajtohen dijetarët e medhhebit hanefi, 
kurse te malikitë dhe shafiitë asaj i takon vetëm banimi, ndërsa sipas 
mendimit të hanbelive s’i takojnë as banimi dhe as furnizimi.33. 

3. Mospajtimi për shkak të forcës intelektuale
perceptuese të dijetarëve të jurisprudencës islame 

Në shkencat e jurisprudencës islame, që nga ditët e para ekzistonin 
kritere dhe kushte që duhej t’i plotësonin dijetarët për të arritur komp-
etencën e dhënies se fetvave-përfundimeve juridike. Megjithatë, është 
fare normale që edhe ata që arrinin këtë gradë, të kishin dallime në 
aspektin e forcës intelektuale dhe metodave të qasjes dhe kuptimit të 
çështjeve të ndryshme. Kjo dallueshmëri u manifestua në mënyra të 
ndryshme, të cilat po i paraqesim në pikat në vijim: 

a) Mospajtimi i dijetarëve rreth kuptimit të tekstit të citatit dhe
qëllimeve të tij 
Teksti i citatit shpeshherë mund të jetë i njëjtë, por ajo që shkak-

ton mospajtim, është forma e qasjes ndaj tij, të kuptuarit e tij dhe më-
nyra e argumentimit me të. 

Shembulli më i mirë ndoshta do të ishte vetë rasti me shokët e Pej-
gamberit s.a.v.s., kur u tha: "Mos ta falë askush ikindinë përveçse te 
fisi beni-Kurejdha"34. Dhe të gjithë e respektuan urdhrin e menjëherë 
u nisën atje. Në rrugë e sipër koha e ikindisë po ngushtohej dhe atëhe-
rë filluan të diskutonin në mes tyre. Problemi ishte se nëse e respe-

32 Shënon Muslimi në Sahihun e tij, nr. 2811. 
33 Shih: El-Mevsuatul fikhijjeh : 41/57-58.  
34 Shënon Buhariu në Sahihun e tij, nr: 918 dhe Muslimi në Sahihun e tij, nr: 3420. 
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ktonin saktësisht urdhrin, nuk do të mund ta falnin namazin në kohën 
e vet, dhe kjo bie ndesh me shumë ajete e hadithe. Dhe, e kundërta, 
nëse do ta falnin, do të binin ndesh me këtë urdhër specifik të kësaj 
gjendjeje të veçantë. Kjo lindi mospajtimin e tyre kur disa thanë se 
Pejgamberi s.a.v.s. nuk kishte për qëllim veçse të nxitonin, prandaj i 
kishte urdhëruar në atë mënyrë dhe këtë e arritën, e jo edhe ta linin 
namazin pa falur. Ndërsa grupi tjetër konsideroi se Pejgamberi s.a.v.s. 
e kishte pasur parasysh që rruga deri atje ishte më e gjatë sesa koha 
për ta falur ikindinë, po megjithatë i kishte urdhëruar që ta falnin atje, 
prandaj do ta respektonin urdhrin saktësisht, edhe nëse do ta falnin 
pas kohës. Dhe mu kjo ndodhi, disa e falën në rrugë e sipër, ndërsa të 
tjerët vetëm pasi arritën atje, edhe pse dielli kishte perënduar. Kur u 
informua për këtë, Pejgamberi s.a.v.s. miratoi qëndrimin e të dy palë-
ve me heshtjen e tij duke mos denoncuar asnjërin veprim.35  

b) Mospajtimi rreth mënyrës së nxjerrjes së atyre normave për të
cilat nuk ka argumente-citate përkatëse 
Pamë më sipër se si për të njëjtin tekst mund të ketë interpretime 

ndryshme, e këtu do të mundohemi të shpjegojmë se çfarë ndodh nëse 
për një çështje të caktuar nuk kemi fare argument tekstual dhe as ajet 
e as hadith. Një gjë dihet me siguri: dijetarët janë të obliguar të qartë-
sojnë normën fetare për çdo risi që ngjan, edhe nëse është nevoja në-
përmjet burimeve alternative legjislative. Kjo dukuri filloi të shfaqej 
qysh në ditët e para pas kalimit të Pejgamberit s.a.v.s. në amshim. Për 
këtë arsye, Ebu Bekri r.a. e kishte bërë traditë për çështjet që i paraqi-
teshin e nuk u gjente zgjidhje në Kur'an ose Synet, i pyeste shokët që 
ishin të pranishëm se mos dinte ndokush nga Pejgamberi s.a.v.s. të 
kishte gjykuar për atë çështje. Në rast se do të dinte dikush për atë çë-
shtje, gjykonte sipas atij gjykimi, e nëse jo i konsultonte më të spika-
turit prej ashabëve dhe, nëse pajtoheshin me të në mendim, gjykonte 

35 Shih po aty dhe prof.dr. Mustafa elHan, Etherul Ihtilafi Fil Kavaidil Usulijjeh Fi Ihtilafil 
Fuhahai: 49-50. 
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sipas atij mendimi.36 Pra, nuk ka dyshim se kjo dukuri ishte një shkak 
tjetër që solli mospajtime të dijetarëve në shumë çështje. Do të japim 
në vijim disa raste të tilla: 

Trashëgimi i gjyshit dhe i vëllezërve të të vdekurit 
Kjo ishte një nga ato çështjet që iu paraqitën ashabëve për se nuk 

kishte ndonjë gjykim nga ana e Pjegamberit s.a.v.s. dhe për këtë arsye 
këndvështrimet e tyre dalluan e, si rrjedhojë, u shfaqën dy mendime 
kryesore: 

I- Ebu Bekri, Ibni Abbasi, Muadhi, Ebu Hurejre, Aishja r.a. etj. 
ishin të mendimit se gjyshi në këtë rast është trashëgimtari i vetëm 
dhe që i privon vëllezërit e të vdekurit nga trashëgimi. Ata këtë qënd-
rim të tyre e mbështetën me arsyetimin se gjyshi është më i afërt për 
të vdekurin sesa vëllezërit e tij, madje ai konsiderohet edhe si prind, 
prandaj i privon ata nga trashëgimi, siç do t’i privonte vetë prindi. 
Edhe Kur'ani e quajti gjyshin prind-baba në shumë ajete, prej tyre: 
"...Fenë e babait tuaj Ibrahimit. ....".37 

II-Omeri, Aliu, Zejdi, Ibn Mesudi r.a. etj. ishin të mendimit se të 
dy palët marrin pjesë në trashëgimi, sepse ata kanë të njëjtën lidhje 
me të vdekurin - babën e tij. Madje ata gjyshin në këtë rast e krahasu-
an me trungun e një peme, babën me degën, kurse vëllezërit me pipat 
e asaj dege. Dhe thanë: a e sheh se, nëse njëri prej tyre këputet, ushqi-
min e tij do ta konsumojë tjetri.38   

Ky mospajtim i ashabëve pa dyshim që u pasqyrua edhe te dije-
tarët e mëvonshëm, prandaj gjejmë se Ebu Hanifja, Zuferi, Hasen bin 
Zijadi dhe Imam Ahmedi, sipas një transmetimi janë me mendimin e 
parë, kurse Maliku, Shafiiu dhe Ahmedi, Ebu Jusufi e Muhammedi 
përkrahin mendimin e dytë.39 

36 Shih Velijjullah Eddehlevi, Elinsaf Fi Bejani Esbabil Hilaf: 51.  
37 El-Haxh: 78. 
38 Shih: Prof.dr. Mustafa el-Han, Etherul Ihtilafi fil Kavaidil Usulijjeh Fi Ihtilafil Fukahai: 

111-115.  
39 El-Mevsuatul FIkhijjetu : 3/33. 
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c) Mospajtimi në mes dijetarëve për rregullat e Usulit
Çdo dijetar muxhtehid kishte metodologjinë dhe rregullat e veta të 

nxjerrjes së normave nga argumentet përkatëse. Dhe për shumëçka ata 
pajtoheshin në vija të trasha për sa u përket atyre rregullave dhe me-
todologjisë së përftimit të normave nga argumentet e tyre përkatëse. 
Mirëpo më pastaj ata patën një sërë mospajtimesh për sa u përket disa 
rregullave të Usuli Fikhut (Bazat e Jurisprudencës Islame), duke fillu-
ar nga burimet jo-unanime ligjdhënëse e deri tek rregullat më të imëta 
të kësaj shkence, mbi të cilat është ndërtuar metodologjia e tyre. Disa, 
p.sh., konsideruan fjalën e sahabiut ligjdhënëse, e disa të tjerë jo. Po 
ashtu qëndron puna edhe me Istihsanin, Sheriatin e atyre që ishin para 
nesh, konsensusin e banorëve të Medinës etj. etj.. Dhe është më se no-
rmale që normat që burojnë nga këto burime të diskutueshme, të jenë 
po ashtu të diskutueshme.  

Prandaj po përfundojmë se kjo pikë është shumë më e gjerë sesa 
mund ta shtronim këtu, madje lidhur me këtë çështje janë mbrojtur shu-
më disertacione doktoratash. Nga më të hershmet e më të njohurat prej 
tyre është ajo që mbrojti profesori ynë Dr. Mustafa Seid el-Han, me ti-
tullin:  أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء "Ndikimi i mospa-
jtimit për rregullat e Usuli Fikh-ut në mospajtimin e Juristëve Islamë". 
Po ashtu dhe ajo që konsiderohet një plotësim e pjesës së mbetur të 
kësaj teme, të cilën e ka punuar profesori ynë Dr. Mustafa Diib el-Buga 
me titullin:  أثر االختالف يف األدلة املختلف عليها يف اختالف الفهاء "Ndikimi i 
mospajtimit për burimet jo të njëzëshme në mospajtimin e Juristëve 
Islamë". 

III. REZYMEJA P˙RMBYLL˙SE

Gjatë leximit të kësaj teme është më se e mundshme që të lindin 
vetvetiu shumë pyetje që kanë të bëjnë me të, si p.sh.: A mund t’i ko-
nsiderojmë gjithnjë mendimet e kundërta, që të gjitha, si të sakta? A 
mund të zgjedhim cilindo nga mendimet e kundërta e të veprojmë me 
të? Apo ka mendim të qëlluar dhe të gabuar? Kujt i takon e drejta e 
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klasifikimit të këtyre mendimeve dhe si? Si duhet të sillemi ne me 
këtë lloj mospajtimi? etj. etj.. Dhe, realisht, një përgjigje objektive për 
këto dhe për pyetje të ngjashme me to, kërkon shtjellim më vete, mi-
rëpo do të mundohemi që në këtë përfundim të përmendim disa nga 
këto çështje brenda pikave vijuese, duke anashkaluar përmendjen e 
referencave...  

1. Shkaqet e mospajtimit janë objektive
 Ky lloj mospajtimi, të cilin e trajtoi ky punim, kishte ndodhur

edhe gjatë kohës më të artë dhe gjeneratës më të lumtur, madje
edhe gjatë pranisë së vetë Pejgamberit s.a.v.s. në mesin e tyre, i
cili shpeshherë në një formë a në një tjetër miratoi dy mendime të
ndryshme për një çështje të caktuar.

 Derisa ky lloj mospajtimi ka ndodhur në mes Katër Halifëve të
drejtë r.a., pse të mos ndodhte edhe në mes Katër Imamëve të de-
një?!

 Ky punim nuk synon të hapë rrugën e zgjedhjes së lirë nga me-
ndimet e diskutueshme të atyre më të lehtave pa asnjë kriter.

 Ky punim synon të vërë në pah se të gjitha mendimet e diskutue-
shme kanë shkaqet e tyre objektive, mbi të cilat janë ngritur e të
cilat në shumicën e rasteve janë të patjetërsueshme.

 Punimi synon po ashtu që, përmes njohjes së atyre shkaqeve, të
mbyllë çdo hapësirë të mundshme për njollosjen, qoftë edhe më të
vogël, të këtyre kolosëve të dijes islame.

 Asnjëri nga Juristët Islamë nuk braktisi veprimin me hadith, për-
veç me arsye se: konsideroi që hadithi nuk është autentik, nuk
është tekstual për çështjen përkatëse, nuk ka arritur ta njohë fare,
ose se për temën përkatëse kishte më shumë se një hadith etj..
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2. Dallimi i mendimeve paraqet mëshirën dhe elasticitetin e 
Sheriatit 

 Dallimi i mendimeve paraqet pasuri shumë të madhe në trashëgi-
minë e së Drejtës Islame. 

 Ky dallim po ashtu i jep së Drejtës Islame qëndrueshmëri, elastici-
tet dhe përshtatshmëri për të gjitha kohët dhe rrethanat. E dëshmia 
më e freskët për këtë është suksesi që ka treguar ekonomia islame 
edhe në rrethanat e krizës ekonomike ndërkombëtare, dhe kjo ka 
mahnitur të gjithë e ka bërë që të ngrihen shumë zëra racionale 
nga ekspertët perëndimorë që të përfitohet nga ajo e të merret për 
bazë në risistemimin e ekonomisë. 

 Kjo llojllojshmëri e mendimeve me rrënjët e hershme të tyre, i bën 
shtresat e gjera të myslimanëve të jenë të qeta për ato që veprojnë, 
sepse gjejnë mostër të mirë në kolosët e gjeneratave të arta që ve-
pruan me të njëjtin mendim. 

 Sheriati, përveç të qenit ideal, është edhe real duke e gjetur mesin 
e artë në mes të idealizmit dhe realizmit. E si të mos e gjejë mesin 
e artë ky Sheriat, i cili ka bërë thirrje dhe promovuar gjithmonë 
faktin se mesatarja është më e mira.  

 Prandaj ky dallim në mendime është mëshirë për këtë Ummet40, 
sepse njeriu ballafaqohet me rrethana e kushte të veçanta, në të ci-
lat idealja nuk ka vend, e sikur të kishte vetëm një mendim, auto-
matikisht do të shkaktoheshin kundërvajtje.  

 Omer ibn Abdulazizi thoshte: "Mua nuk do të më pëlqente më 
shumë sikur shokët e Pejgamberit s.a.v.s. të ishin pajtuar në të gji-
tha mendimet, sepse ashtu do të ishte vetëm një mendim dhe nje-
rëzit nuk do të kishin zgjedhje. 

                                                 
40 Ky kuptim përmendet në literaturë edhe si hadith, mirëpo e vërteta siç e kanë konfirmuar di-

jetarët e shkencës së Hadithit, është se është i shpikur dhe se Pejgamberi s.a.v.s. nuk e ka thë-
në. Por a thua ky kuptim është i pranuar apo jo? Ka disa dijetarë që e kanë refuzuar këtë 
kuptim, po shumica e miratojnë, dhe, sipas mendimit tonë, në varësi nga fakti se si i qasemi 
këtij kuptimi dhe nga cili aspekt e shikojmë, do të gjykojmë për pranimin apo refuzimin e tij. 
Pra nëse kuptohet saktë e drejtë ashtu siç aluduam më lartë, ky kuptim është me vend, ani pse 
nuk është hadith i transmetuar. 
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 Imam Ahmedi, njërit që i kishte vënë një libri të tij titullin "Libri i 
Mospajtimeve", ku kishte mbledhur mospajtimet e dijetarëve, i 
tha ta quante "Libri i gjerësisë". 

 Prandaj edhe shumë dijetarë theksuan me ngulm shprehjen: Kon-
sensusi i dijetarëve është argument i prerë, ndërsa mospajtimi i 
tyre mëshirë e gjerë.  

3. Kërkimi pas të vërtetës ishte pikënisja dhe pikësynimi i 
Juristëve Islamë 

 Arritja e kënaqësisë së Allahut dhe e mendimit më të saktë në të 
gjitha ato çështje, ishte ajo që i vuri në lëvizje këta kolosë të shke-
ncave të së Drejtës Islame. 

 Ebu Hanifja thoshte: “Ky është mendimi më i mirë që kemi mu-
ndur të arrijmë, pra kush posedon ndonjë edhe më të mirë se ky, le 
të na e sjellë që ta rishikojmë”. 

 Mendimi i saktë- e vërteta për ta ishte si gjësendi i humbur që kër-
kohet për t’u gjetur, nuk është me rëndësi se kush e gjen, po është 
me rëndësi të gjendet. 

 Imam Shafiu thoshte: “Nuk kam polemizuar me askënd veçse 
kam pasur dëshirë që e vërteta të jetë në anën e tij”!! 

 Prandaj ata ishin në gjendje të pranonin të vërtetën pa kurrfarë 
ngurrimi kurdo qoftë dhe prej kujtdo qoftë, dhe kjo është arsyeja e 
ndryshimit të mendimeve të tyre dhe e ndërrimit të qëndrimit të 
tyre për disa çështje.  

4. PO pasimit të medhhebeve dhe JO fanatizmit ndaj tyre 
 Vetë prijësit e medhhebeve janë shembulli më i mirë për pasuesit 

e tyre me tolerancën dhe mirëkuptimin ndaj mendimeve të tjera. 
 Xhafer el-Mensuri kërkoi nga Imam Maliku që librin e tij “El-Mu-

vettaa” ta bënte kod të së drejtës, me të cilin do të punohej anekë-
nd Shtetit islam. Por Imam Maliku e refuzoi duke thënë: “Njerëzit 
janë mësuar të veprojnë me ato njohuri dhe mendime që u kanë 
arritur atyre nga ashabët që qëndruan tek ata”.  



Mr. Afrim BULLIQI, Diversiteti i mendimeve tek juristët islamë 
(Historiku, shkaqet dhe kodi i mirësjelljes) 

201

 Imam Shafiu fali një herë sabahun në xhaminë e Ebu Hanifes dhe
e la duan e kunutit që e preferonte pas rukusë së dytë të sabahut,
pa e bërë, në shenjë respekti për mendimin e Ebu Hanifes, i cili
nuk e preferonte këtë, ani pse tashmë ai kishte ndërruar jetë!!

 Imam Ahmedin e pyetën a të faleshin pas atij që i ka dalë gjak dhe
e përsërit abdesin? U tha: E si të mos faleni pas ndokujt sikurse
Imam Maliku dhe Seid ibul Musejjebi ?!

 Po ashtu Ebu Jusufi u fal pas Xhafer el-Mensurit në Medinë, edhe
pse ky kishte bërë hixhamen (nxjerrjen e gjakut), porse vepronte
me mendimin e Imam Malikut dhe nuk e përsëriti namazin.

 Dhe, për fund, një dallim shumë i madh në mes asaj atmosfere që
kultivuan ata Imamë- prijës dhe asaj në të cilën arritën pasuesit e
vonë fanatikë të tyre kur diskutuan, si p.sh., nëse lejohet ose jo fa-
lja e namazit pas imamit që nuk është i të njëjtit medhheb, madje
erdhi puna që në disa xhami të kemi katër mihrabe, ku falej na-
mazi i njëjtë 4 herë, për gjithsecilin medhheb veç e veç! Ose nëse
lejohet martesa e hanefiut me shafite dhe anasjelltas!!!!!

5. Mospajtim e jo përçarje
 Në mes mospajtimit të lejuar dhe përçarjes së ndaluar ka një vijë

të hollë, e ajo është se a mbetet çështje ideore apo do të zbresë tek
zemrat dhe të lërë gjurmë në to. Pra, nëse ndodh të zbresë nga ko-
kat në zemra, atëherë shkaktohet përçarja e urryer dhe mospajtimi
shndërrohet nga një dukuri gjallërie e shëndeti - në sëmundje e
shkatërrim.

 Imam Shafiu pati një mospajtim në mendime me një dijetar -Junus
Es-Sadefi dhe, pasi u ndanë, ky i fundit tha: ‘Nuk kam parë njeri
më të mençur se Imam Shafiu, erdhi, ma shtrëngoi dorën dhe më
tha: "A nuk ka mundësi të mbetemi vëllezër edhe pse nuk jemi
pajtuar"?!

 Unifikimi, bashkimi i myslimanëve është një nga synimet më su-
blime e esenciale të Sheriatit, prandaj çdo mospajtim mendimesh,
që manifestohet gabimisht dhe atakon këtë synim, është i urryer
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dhe i refuzuar. Sa e sa herë ka ndodhur që, në emër të ndonjë X 
mustehabi - të pëlqyer, të humbin këtë farz- obligimin e bashkimit 
tonë! 

 Bashkimi i Ymetit, pra, është prioritet në rrugën e të cilit, nëse
është nevoja, duhen flijuar disa gjëra sekondare. Dhe argumenti 
më i mirë për këtë ndoshta është vetë veprimi i Pejgamberit 
s.a.v.s. kur i tha Aishes r.a.: "Sikur populli yt të mos ishin ende ri-
shtazi në fe, do ta rrëzoja Qabenë e ta rindërtoja në formën që e ka 
ndërtuar Ibrahimi a.s.41"!!! Pra, i Dërguari i Allahut s.a.v.s. sakri-
fikoi rindërtimin e Qabesë, që ishte pa dyshim një vepër e mirë në 
favor të unifikimit të myslimanëve dhe të mos-sprovimit të atyre 
që ishin të rinj në Fe. 

41 Shënon Buhariu në Sahihun e tij, nr. 1583 dhe Muslimi me nr. 1333. 
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Mr. Ejup Haziri 

ORGANIZIMI I BIZNESIT 
SIPAS JURISPRUDENC˙S ISLAME 

Hyrje 

Në Jurisprudencën Islame (Fik’h) ka forma të ndryshme të tregti-
së, fitimit dhe mënyrave të organizimit të biznesit, e juristët (fukahatë) 
myslimanë kanë diskutuar gjatë në lidhje me këto mënyra dhe me ku-
shtet që duhet të plotësohen. Në këtë shkrim do të shqyrtohen gjerë-
sisht dy mënyra që janë shumë të rëndësishme dhe shumë aktuale për 
organizimin e fitimit apo biznesit, që janë Sherikeh dhe Mudarabeh, 
për të cilat do të flasim në vijim. Megjithëkëtë duhet theksuar se këto 
dy mënyra nuk janë të vetmet për organizimin e biznesit, për arsye se 
ka edhe forma të tjera, si shoqëria aksionare, për të cilën do të flasim 
shumë shkurtimisht. 

ORTAK˙RIA-PARTNERITETI (ُالشركة َِ َ )

Përkufizimi i ortakërisë 

Nocioni esh-Sherike (ortakëri) në aspektin gjuhësor nënkupton pë-
rzierje,1 ndërsa në terminologjinë fetare nënkupton kontratë mes dy 

1 Abdurrahman el-Xhuzejri, El-Fikhu Alel Medhahibi-l Erbeati, El-Mektebu-th-Thekafij, el-
Ez’her-Kajro, vëll. III, fq. 52; AbdulAdhim Bedevij, El-Vexhiz, bot. I-rë, dar ibn Rexheb, el-
Mensura-Kajro, 1421-2001, fq. 357; Ahmed Isa Ashur, El-Fik’hul Mujesser fi-l Ibadat ve-l 
Muamelat, bot. II-të, dar el-hajr, Damask-Siri, 1423-2003, fq. 265; Muhamed Ali Sabuni, Fi-
khul Muamelat. El-mektebetul asrijetu, bot. I-rë, Sajda-Bejrut, 1422-2002, vëll. II, fq. 7. 
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ortakëve në kapital dhe fitim.2 Apo kontratë ndërmjet dy ose më shu-
më personave për ndarjen e fitimit (ose humbjes) të një biznesi të udh-
ëhequr nga të gjithë ata ose nga njëri prej tyre në emër të të tjerëve. 

Përkufizimi sugjeron që dy ose më shumë persona bashkojnë buri-
met e tyre sepse asnjëri prej tyre nuk mund ta udhëheqë biznesin ve-
tëm. Mbledhja e burimeve mund të jetë shkak se një person ka pak 
para, për shkak se ai ka pak talent ose për shkak të çdo arsyeje tjetër të 
mundshme.3 

Forma e ortakërisë është kjo: Dy apo më shumë persona japin ka-
pital për të tregtuar, ndërsa fitimi i tyre varet nga marrëveshja mes 
tyre. 

Ligjshmëria e ortakërisë 

Ortakëria është bërë legjitime me Kur’an, traditë profetike dhe me 
konsensus të dijetarëve. 

Sa i përket Kur’anit i Madhërishmi thotë: 

 ...ôΜßγsù â™!% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï]è= ›W9 $# 4... ∩⊇⊄∪
“...ata janë pjesëmarrës të barabartë në të tretën (e tërë pasu-
risë)..”.4 
Po ashtu i Madhërishmi thotë:

 ...¨β Î)uρ #Z ÏV x. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ sÜn= èƒ ø: $# ‘Éó ö6u‹s9 öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n? tã CÙ÷èt/ ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ
ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ×≅‹Î= s% uρ $̈Β öΝèδ 3 ... ∩⊄⊆∪

“...Është e vërtetë se shumica prej ortakëve i bëjnë padrejtë një-
ri-tjetrit, me përjashtim të atyre që kanë besuar dhe punuar ve-
pra të mira, por të tillë janë pak!..”.5 

2 Ky është definicioni i hanefive. Shih: Ibni Abidin, Reddu-l Muhtar Aled-Durri-l Muhtar, vëll. 
III, fq. 364. 

3 Grup autorësh, Hyrje në ekonominë dhe financat islame. Fjala e bukur, Prishtinë, 2008, fq. 
246. 

4 Kur’an, Nisa: 12. 
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Nga tradita profetike veçojmë: 

َقال َِأخبـرين َ َ ْ ُسليمان َ َ ُبن َُْ ٍِمسلم َِأيب ْ ْ َقال ُ ُسألت َ َْ ِالمنـهال ََأ َ َ ْ ِ ْعن ْ ِالصرف َ ْ ًيدا َّ ٍبيد َ َِ 
َفـقال َ ُاشتـريت َ ََْ ٌوشريك ََأ ْ ِ َ ًْشيـئا ِيل َ ًيدا َ ٍبيد َ ًونسيئة َِ َ ِ َ َفجاء َ َ َ ُالبـراء َ ُبن ََْ ٍعازب ْ ِ َ 

ُفسألناه ََْ َ َفـقال َ َ ُفـعلت َ َْ ِوشريكي ََأ َ ِ َ ُزيد َ ُبن َْ ََْوسألنا َََْأرقم ْ َ َّالنيب َ ِعليه َُّاهلل ََّصلى َِّ ََْ 
َوسلم َّ َ ْعن َ َذلك َ َفـقال َِ َ َكان َما َ ًيدا َ ٍبيد َ ُفخذوه َِ ُ ُ َوما َ َكان َ ًنسيئة َ َ ِ ُفذروه َ ُ َ َ 

Më ka informuar Sulejman ibn Ebi Muslimi, i cili ka thënë: “E 
kam pyetur Eba Minhalin për shkëmbimin dorë për dorë, e ai më 
tha: “Unë dhe ortaku im kemi blerë diçka dorë për dore por me 
vonesë, ndërkohë erdhi Berra ibn Azibi dhe e pyetëm atë”. Ai na 
tha: “Unë kam vepruar ashtu me ortakun tim Zejd ibn Erkamin e 
pastaj e pyetëm të Dërguarin e Allahut për atë, e ai na tha: “Çka 
është dorë me dorë (dhënia dhe marrja e mallit) merreni, e çka 
është me vonesë lëreni (largohuni)”.6 
Sa i përket konsensusit të dijetarëve (ixhmait), themi se ata janë të 

një fjale se ortakëria është e lejuar, e i Dërguari i Allahut u dërgua 
profet e njerëzit e praktikonin ortakërinë, e ai nuk i ndaloi, e kjo rezul-
ton se ortakëria është e lejuar.7 

Urtësia e ortakërisë 

Urtësia e ortakërisë qëndron në faktin se ajo shërben në interesa 
dhe bashkëpunim të ndërsjellë në investimet e kapitaleve dhe përfiti-
met e ndryshme prej tyre. Sikurse që shërben në ngritjen e ndërma-
rrjeve të mëdha prodhuese, industriale, tregtare, bujqësore, vepra 
kapitale që nuk mund të kryhen nga një individ.8  

                                                                                                              
5 Kur’an, Sad: 24. 
6 Buhariu në Sahihun e tij, nr. 2317. 
7 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, bot. IV-të, dar el-fikr, Damask-Siri, 1422-

2002, vëll. V, fq. 3877; Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 9 . 
8 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3877. 
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Bashkimi i burimeve nga dy apo më shumë persona, konsiderohet 
një shenjë e mirë e udhëheqjes së biznesit bashkërisht më mirë se sa 
një person i vetëm.  

Pjesët përbërëse të ortakërisë ( الشركة أركان ) 
Pjesë përbërëse e ortakërisë sipas hanefive është vetëm një, dhe 

ajo është oferta dhe pranimi, gjegjësisht kontrata e ortakërisë, e cila 
arrihet kur njëri ortak i thotë tjetrit: Do të bëhem ortak në këtë e këtë, 
e tjetri ia kthen: Pranoj.9 Ndërsa sipas tri shkollave tjera juridike janë 
tri pjesë përbërëse: Dy10 kontraktuesit (ortakët), kontrata (oferta dhe 
pranimi) dhe ma’kud alejhi që përfshin pasurinë (mallin) dhe punën.11 

Llojet e ortakërisë 

Ortakëria është dy llojesh: 
Ortakëri pasurie ( االمالك شركة ) 
Ortakëri në kontratë ( عقود شركة ) 

Ortakëri pasurie ( االمالك شركة ) 

Ortakëria në pasuri quhet ajo lloj ortakërie, sipas së cilës dy apo 
më shumë persona zotërojnë një mall pa ndonjë kontratë.12 Me fjalë 
tjera ky partneritet nënkupton bashkimin e dy apo më shumë persona-
ve që të hyjnë në një sipërmarrje të zotërimit të përbashkët të disa ase-
teve pa hyrë në një marrëveshje partneriteti formal; për shembull dy 
persona që marrin një dhuratë ose trashëgimi toke ose prone. Partnerët 
                                                 
9 Ibni Himam, Kemaludin Muhamed ibn AbdulVahid, Fet’hu-l Kadir, Shtepia botuese Mustafa 

Muhamed, Kajro-Egjipt, vëll. V, fq. 4. 
10 Mund të ketë më tepër se dy. 
11  Vehebeh Zuhejli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3879; Abdurrahman el-

Xhuzejri, El-Fikhu Alel Medhahibi-l Erbeati, vëll. III, fq. 62 
12 Abdurrahman el-Xhuzejri, El-Fikhu Alel Medhahibi-l Erbeati, vëll. III, fq. 52; Vehebe 

Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3877 
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duhet ta ndajnë dhuratën, pronën e trashëguar ose të ndajnë të ardhu-
rat prej saj në pajtueshmëri me pjesën e tyre në të përderisa nuk kanë 
vendosur ta ndajnë (nëse toka është e ndashme) ose ta shesin atë (nëse 
është e pandashme).13 

Kjo ortakëri është dy llojesh: Ortakëri vullnetare dhe ortakëri e de-
tyrueshme.14 

Ortakëri vullnetare është atëherë kur dy personave u jepet një 
dhuratë, apo të dyve u jepet me testament diçka dhe të dy pranojnë. 
Dhurata apo testamenti është pronë e të dyve, në mënyrë të përbash-
kët. Kështu është, edhe nëse blejnë diçka për llogari të tyre. Malli i 
blerë është mes tyre si ortakëri në pasuri. 

Ortakëri e detyrueshme është ajo që i përket më shumë se një 
personi me detyrim, pa ndodhur asnjë veprim në përfitimin e pronës, 
siç ndodh, p.sh., në trashëgimi. Në këtë rast, ortakëria i përket trashë-
gimtarëve pa zgjedhje prej tyre dhe është e përbashkët mes tyre si 
ortakëri në pasuri.15 

Dispozita e ortakërisë në pasuri me dy llojet e saj 

Sa i përket dispozitës së këtij lloji të ortakërisë, juristët myslimanë 
thonë se nuk i lejohet asnjërit prej ortakëve të veprojë në pjesën e sho-
kut të tij pa lejen paraprake të tij, ngase secili nga të dy ortakët konsi-
derohen të huaj në pasurinë e tjetrit dhe asnjëri nuk ka kompetencë në 
pjesën e tjetrit. Nëse njëri nga ortakët shet veturën, shtëpinë, tokën 
apo të ngjashme, shitja e tij është e pezulluar (mevkuf) derisa t’ia lejo-
jë atij ortaku i tij.16 

13 Grup dijetarësh, Hyrje në ekonominë dhe financat Islame. Fjala e bukur, Prishtinë, 2008, fq. 
426. 

14 Kemaludin Muhamed ibn AbdulVahid, Fet’hul Kadir, vëll. V, fq. 3. 
15 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 321-322. 
16 Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 10. 

BULETINI 2 

208 

Ortakëri në kontratë ( عقود شركة )

Ortakëria në kontratë është atëherë, kur dy apo më shumë vetë li-
dhin një kontratë për të qenë ortak si në pasurinë e përbashkët, ashtu 
edhe në fitimin që do të nxjerrin prej saj.17 Në këtë lloj të kësaj marrë-
veshjeje kontraktuese për investim të përbashkët, duke marrë në ko-
nsideratë edhe fitimet edhe humbjet. Marrëveshja nuk ka nevojë të 
jetë domosdo e shkruar dhe formale. Ajo mund të jetë joformale dhe 
me gojë. Megjithatë do të ishte shumë e preferuar nëse ajo bëhet me 
marrëveshje të shkruar me dëshmitarë.

Ky lloj ndahet në disa lloje tjera18: 
Ortakëria e pabarabartë ( ِالعنان شركة )
Ortakëria e barabartë ( املفاوضة شركة )
Ortakëria në zanat ( األبدان شركة )
Ortakëria me pozitë ( الوجوه شركة )

Ortakëria e pabarabartë ( ِالعنان شركة )19

Kjo ortakëri nënkupton kur dy apo më shumë persona bëhen or-
takë në pasurinë e tyre të përbashkët që të tregtojnë me të dhe fitimi të 
ndahet mes tyre.20 Këtu nuk kushtëzohet barazia në kapital, në punë 
dhe as në fitim, pra lejohet që kapitali i ndonjërit prej tyre të jetë më i 
madh se tjetri, lejohet që vetëm njëri prej tyre të jetë përgjegjës për 

17 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 322; Muhamed Ali Sabuni, 
Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 11. 

18 Sipas shumicës së dijetarëve janë katër lloje të Ortakërisë në kontratë (sipas shafive, maliki-
ve dhe disa dijetarëve), ndërsa hanefitë thonë se janë tri lloje por secili lloj ka dy lloje tjera, 
gjersa hanbelitë thonë se janë pesë gjithsej. 

19 Ka mendime se ‘inan’ vjen nga ofrimi i diçkaje, ngase secili ortak ofron diçka tjetrit. Por ajo 
që është më e njohur rreth emërtimit me këtë emër siç thotë edhe Sebkiu, se është: “Është e 
huazuar nga frerët e shtazës, ata e drejtojnë shtazën, sikurse që secili ortak merr frerët e tjetrit 
që nuk e lejon të veprojë siç do ai vet, por vetëm sipas marrëveshjes. Shih: Muhtesaru-t Ta-
havi, fq. 107; Sherbini, Mugni el-Muhtaxh, vëll. II, fq. 212. 

20 Edhe humbjet nëse ndodhin duhet të ndahen mes tyre, pra fitimi e humbja duhet të ndahet 
mes tyre. 
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punën, por lejohet të jenë edhe të barabartë në fitim, ashtu si lejohet 
edhe të mos jenë, sipas marrëveshjes së tyre.21 Sidoqoftë, fitimi i tyre i 
barabartë apo i pabarabartë duhet të qartësohet mirë në kontratën e 
partneritetit. Ajo që vlen të theksohet në këtë lloj është se ortakët (pa-
rtnerët) duhet të veprojnë si agjentë e jo si garantues të kolegëve të 
tyre. 

Ky lloj i ortakërisë është dominant mes njerëzve dhe më i përha-
puri mes tyre22, ngase këtu nuk kushtëzohet barazia në kapital, i lejo-
het njërit ortak të ketë 100 mijë euro kapital e tjetrit ortak 50 mijë 
euro, fitimi mund të jetë i njëjtë apo i ndryshëm, varësisht sipas ma-
rrëveshjes së ortakëve.23 

Ky lloj i ortakërisë lejohet me konsensus të dijetarëve myslimanë. 
Ibni Mundhiri për këtë lloj të ortakërisë ka thënë: “Është e lejuar me 
konsensus të dijetarëve, mirëpo disa dijetarë kanë mendime të ndry-
shme në disa prej kushteve të ortakërisë”.24 

Kushtet e kësaj ortakërie 
Për të qenë e vlefshme kjo ortakëri duhet të aplikohen këto kushte: 

- Të jenë të dy ortakët myslimanë; ngase nuk i besohet jomyslimanit 
se nuk do të punojë me kamatë apo nuk do të fus mall/pasuri të 
ndaluar (haram), përveç atëherë kur shkëmbimi (shitblerja) është 
në dorën e myslimanit, në këtë rast lejohet ngase nuk ekziston 
frika e futjes (depërtimit) të mallit të ndaluar në ortakëri.25 

- Kapitali i pasurisë të jetë i njohur dhe i ditur nga secili ortak, ngase 
fitimi dhe humbja janë të lidhura me njohjen e kapitalit dhe aksio-
neve. Mosnjohja e kapitalit dhe aksioneve të ortakëve shpie në 
marrjen/ngrënien e pasurisë së tjetrit në mënyrë të padrejtë, e kjo 

                                                 
21 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 323. 
22 Vehebeh Zuhejli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3881. 
23 Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 12. 
24 Ibni Rushd, Bidajetul Muxhtehid, matbeatu istikametu, Kajro-Egjipt, vëll. II, fq. 21. 
25 Ebu Beker el-Xhezairi, Minhaxhul Muslim, el-mektebetu tevfikijetu, Kajro-Egjiptj, fq. 296. 
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padyshim që është e ndaluar, bazuar në fjalët e Allahut ku thotë: 
“Dhe mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar..”.26 

- Fitimi të jetë sipas aksioneve, ngase nuk i lejohet që njëri të thotë: 
“Çka të fitohet prej këtij malli kësaj radhe është yti, e çka fitohet 
prej mallit tjetër është imi”. Kjo konsiderohet mashtrim, e mash-
trimi nuk lejohet. 

- Kapitali duhet të jetë në monedha, e ai që ka pasuri e dëshiron të 
bashkëngjitet në ortakëri duhet llogaritur vlerën e pasurisë në mo-
nedha e pastaj të futet në ortakëri, ngase kur mallrat/pasuritë janë 
të panjohura në vlerë atëherë edhe fitimi është i panjohur dhe kjo 
shpie në grindje dhe mosmarrëveshje gjatë ndarjes.27 

- Nëse vdes ndonjëri nga ortakët atëherë prishet kontrata, ose nëse 
ndonjëri prej tyre çmendet përsëri prishet kontrata, e trashëgimta-
rët e të vdekurit apo familjarët e të çmendurit mund të zgjedhin në 
mes vazhdimit të kontratës dhe prishjes së saj.28 

Ortakëria e barabartë ( املفاوضة شركة ) 

Kjo ortakëri nënkupton barazinë në kapital, fitim dhe në mundësi 
shkëmbimi29, dhe është kontratë mes dy personave apo më shumë se 
dy për të marrë pjesë në një punë të caktuar.30 Kjo është një ortakëri e 
përgjithshme dhe përfshin pothuajse gjitha llojet e tregtisë, 31  dhe 
njëherësh është më e gjerë sesa llojet tjera të ortakërisë.32 

Secili nga ortakët obligohet dhe detyrohet si ortaku tjetër dhe ata 
duhet të përmbushin të njëjtat kushte, pra ata janë garantues në të 
drejta dhe obligime të ndërsjella në tregtinë dhe investimet e tyre. 
                                                 
26 Kur’an, Bekare: 188. 
27 Sipas Malikive lejohet edhe në mallra dhe pasuri, jo vetëm në monedha, ndërsa sipas Ha-

nefive nuk lejohet në mallra por patjetër duhet të jetë në monedha. 
28 Ebu Beker el-Xhezairi, Minhaxhul Muslim, fq. 297. 
29 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3881. 
30 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 323. 
31 Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 14. 
32 Ebu Beker el-Xhezairi, Minhaxhul Muslim, fq. 298. 
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Kushtet e kësaj ortakërie 
Për të qenë kjo ortakëri e vlefshme duhet të përmbushen këto 

kushte: 
- Baraspesha në kapital nga dy ortakët, ngase nuk i lejohet që njëri të 

ketë më tepër pasuri e tjetri më pak, si njëri të ketë njëqind mijë 
euro e tjetri pesëdhjetë mijë euro, por kushtëzohet që të dytë të 
kenë kapital investues të barabartë.33 

- Ngjashmëria në shkëmbim për të vepruar, ngase nuk lejohet që njëri 
ortak të jetë në moshë të rritur e tjetri i mitur (fëmijë), apo njëri i 
lirë e tjetri rob.34 

- Barazia në fe, që nënkupton se ortakët duhet t’i përkasin të njëjtës 
fe, pra nuk lejohet njëri të jetë mysliman e tjetri jomysliman,35 
ngase jomyslimani mund të blejë e shkëmbejë alkool e gjëra tjera 
që janë të ndaluara për myslimanin. 

- Secili nga ortakët të jetë garant për tjetrin për shitjet blerjet që duhet 
të bëjë, siç duhet të jetë edhe i autorizuar prej tij. Kështu, vepri-
mtaria e ndonjërit prej ortakëve nuk vlen, po të jetë më e madhe se 
veprimtaria e tjetrit.36 E nëse ndonjëri posedon më shumë inves-
tim/pasuri atëherë ky lloj kalon në llojin e parë (sheriketu-l inan). 
Nëse realizohet barazia në të tëra këto pjesë, ortakëria lidhet dhe 

secili ortak bëhet autorizues dhe garantues i shokut të tij. Si rrjedhojë 
e kësaj kontrate, secili ka të drejtë t’i kërkojë llogari partnerit për ve-
primet e tij. Këtë kontratë e kanë lejuar hanefitë dhe malikitë, por jo 
Shafiu.37 Shafiu e konsideron këtë lloj si çështje mjaft të vështirë dhe 
vështirë të gjendet ngjashmëria siç kërkohet në këtë lloj ortakërie.  

33 Edhe pse një ortakëri e tillë pothuajse nuk zbatohet në tregti, apo në raste të rralla. 
34 Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 15. 
35 Ebu Jusufi e lejon këtë ortakëri edhe atëherë kur ortakët nuk i përkasin të njëjtës fe, por e 

sheh këtë si mekruh. 
36 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, Mileniumi i ri, Tiranë, 2007, vëll. III, fq. 

323. 
37 Op. cit. vëll. III. fq. 323. 
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Realisht ortakëria e barabartë në kuptimin e hanefive është lloj që 
vështirë mund të realizohet.38 

Ortakëria në zanat (punë) ( األبدان شركة )

Ortakëria në zanat nënkupton dakordimin e dy personave apo më 
tepër se dy personave që të pranojnë një punë, e fitimi që arrihet për-
mes asaj pune të ndahet mes tyre, sipas marrëveshjes.39 Këtu partnerët 
kontribuojnë me shkathtësitë e tyre dhe me përpjekje për drejtimin e 
biznesit pa kontribuar për kapitalin.40 Nuk është e kushtëzuar që pje-
sëmarrja të jetë e barabartë, ndaj edhe fitimi ndahet sipas përqindjes 
apo pjesëmarrjes për të cilën palët kanë rënë dakord. 

Si p.sh. ajo që ndodh mes rrobaqepësve, zanatçinjve, hekurpunu-
esve, apo ajo që ndodh në ditët tona -qoftë me zanate/mjeshtëri të një-
jtë apo të ndryshme- mes një rrobaqepësi dhe rrobaqepësit tjetër, mes 
dy hekurpunuesve, mes avokatit dhe avokatit, ata bashkohen dhe atë 
që e fitojnë e ndajnë mes vete sipas marrëveshjes së tyre, qoftë ajo 
ndarje e njëjtë apo e ndryshme.41 

Mirëpo nuk është kusht që ortakët të jenë të njëjtë me profesio-
ne/zanate, ngase lejohet ortakëria mes një inxhinieri dhe mekaniku, 
ngase me rëndësi është dakordimi i tyre për pranimin e punës në bazë 
të profesionit. Ndaj kurdo që zanatçinjtë e njëjtë apo të ndryshëm da-
kordohen atëherë lejohet, sikurse dakordimi i zanatçinjve të ndryshëm 
për ndërtimin e shtëpisë/banesave, asfaltimin e rrugëve, apo kompa-
nitë e njëjta që bëjnë eksplorime dhe gjurmime për naftë etj. 

38 Alij Hafif, Esh-Sherikat fi-l Fikhi-l Islamij, fq. 61. 
39 Abdurrahman el-Xhuzejri, El-Fikhu Alel Medhahibi-l Erbeati, vëll. III, fq. 56; Vehebeh 

Zuhejli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3887; Ebu Beker el-Xhezairi, Minhaxhul 
Muslim, fq. 297; Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 16-17; Sejid Sabik, 
Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 324. 

40 Grup autorësh, Hyrje në ekonominë dhe financat islame. fq. 428. 
41 Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 17 
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Ky lloj i ortakërisë është i lejuar tek malikitë, hanefitë, hanbelitë 
dhe zejditë, ngase qëllimi nga kjo ortakëri është arritja e fitimit, e 
shafitë, imamitë dhe imam Zuferi nga hanefitë nuk e lejojnë, duke e 
konsideruar të pavlefshme këtë ortakëri, ngase tek ta ortakëri konside-
rohet vetëm ajo që shkëmbehet me pasuri e jo me punë, ngase asnjëri 
nuk e di se a do të fitojë apo jo, por mund të ndodh që njëri të fitojë e 
tjetri të mos fitojë fare, e kjo padyshim që do të ishte e padrejtë në 
ndarjen e fitimit.42 

Kushtet e kësaj ortakërie 
- Secili nga pjesëmarrësit të kërkojë shpërblimin prej punëdhënësit. 
- Nëse njëri nga ortakët sëmurët apo mungon me ndonjë arsye, atëherë 

gjithë ajo që është fituar nga njëri ortak ndahet mes dyve. 
- Nëse zgjat mungesa e tij apo sëmundja e tij për një kohë, atëherë du-

het bërë zëvendësimin me ndokënd tjetër, e shpërblimi i tij bëhet 
nga hisja e të sëmurit/munguarit. 

- Nëse mungon (nuk prezanton) ndonjëri nga ortakët, atëherë ortaku 
tjetër ka të drejtë ta anulojë kontratën e ortakërisë.43 

Ortakëria me pozitë dhe besueshmëri ( الوجوه شركة )

Ortakëria me pozitë nënkupton kur dy apo më shumë se dy perso-
na blejnë pa pasur para (kapital), por duke u bazuar në pozitën e tyre 
dhe besimin që tregtarët kanë ndaj tyre, me qëllim që kjo ortakëri të 
jetë mes tyre në fitim.44 Blerja bëhet pa kapital, paratë i dorëzohen shi-
tësve më vonë, ndërsa këta mallin e shesin në të holla të menjëhersh-
me, dhe kjo kryhet në bazë të pozitës së tyre dhe besueshmërisë që 
kanë tek njerëzit.45 Fitimi dhe humbja janë sipas pjesëmarrjes së tyre, 

42 Sherbini, Mugni el-Muhtaxh, matbeatu babil halebij, Kajro-Egjipt, vëll. II, fq. 212. 
43 Ebu Beker el-Xhezairi, Minhaxhul Muslim, fq. 297-298. 
44 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 324. 
45 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3885-3886; Abdurrahman el-

Xhuzejri, El-Fikhu Alel Medhahibi-l Erbeati, vëll. III, fq. 56 
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zakonisht edhe fitimi edhe humbja janë të barabartë,46 por nuk është 
kusht të jenë të barabarta, ngase mund të jenë edhe fitimi edhe humbja 
të ndryshme, gjithnjë sipas marrëveshjes dhe pjesëmarrjes së tyre.47 

Kjo formë e ortakërisë është e lejuar tek hanefitë, hanbelitë dhe 
zejditë, ngase konsiderohet kontratë që përmban autorizim/ përfaqë-
sim (tevkil) ortaku për ortakun e tij në shitje dhe blerje dhe secili e au-
torizon ortakun e tij për shitblerje. Por edhe njerëzit kanë vepruar 
ngjashëm me këtë nëpër shekuj dhe askush nuk e ka refuzuar këtë. Si-
pas tyre, kjo llogaritet si lloj pune, ndaj lejohet një lloj i tillë i orta-
kërisë.48 

Ndërsa malikitë, shafitë dhe dhahiritë janë të mendimit se ky lloj i 
ortakërisë është i pavlefshëm, ngase ortakëria lidhet me pasuri (mall) 
dhe punë, ndaj të dyja këto elemente të rëndësishme nuk ekzistojnë në 
këtë çështje.49 Sipas këtyre të fundit nuk ka kapital të përbashkët mes 
ortakëve, e këtu mund të ketë mashtrim. 

Prishja e kontratës së ortakërisë 
Janë disa raste në të cilat kontrata e ortakërisë së përbashkët mund 

të prishet: 
- Nëse ndonjëri nga ortakët e anulon kontratën e ortakërisë, e cila si-

pas tri shkollave juridike50 është e lejuar dhe mund të bëhet. 
- Vdekja e ndonjërit nga ortakët e bën kontratën të anuluar, për shkak 

se ai ka qenë zotërues dhe pronar, ndaj me vdekjen e tij humb ko-
mpetencat për të vepruar e shkëmbyer. 

46 Ebu Beker el-Xhezairi, Minhaxhul Muslim, fq. 298 
47 Kjo për faktin se tek hanefitë ky lloj ndahet në dy lloje tjera: Ortakëria me pozitë dhe besue-

shmëri të barabartë ( مفاوضة الوجوه شركة ) ku kushtëzohet që të dytë të jenë të barabartë në 
blerje dhe fitim, dhe ortakëria me pozitë dhe besueshmëri të pabarabartë ( عنا الوجوه شركة ) ku 
nuk kushtëzohet që ortakët të jenë të barabartë në blerje dhe fitim, por lejohet që njëri të blen 
më shumë se gjysmën, tjetri pjesën e mbetur, po ashtu edhe fitimi mund të ndryshojë. El-
Kasani, Beda’iu-s Sanaiu fi Tertibi-sh Sherai’, vëll. VI, fq. 63. 

48 Ibni Himam, Fet’hu-l Kadir, vëll. V, fq. 30; Ibni Kudameh, El-Mugni, vëll. V, fq. 12. 
49 Ibn Rushd, Bidajetu-l Muxhtehid ve Nihajetu-l Muktesid, vëll. II, fq. 252. 
50 Ndërsa sipas malikive nuk mund të prishet kontrata nga njëri ortak, por vetëm nga dy palët. 
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- Renegimi i ndonjërit nga ortakët gjithashtu e prish kontratën e orta-
kërisë. 

- Çmenduria e njërit ortak e bën kontratën të pavlefshme.51 

MARR˙VESHJA P˙R TREGTI-BIZNES (ََُاملضاربة َ )

Përkufizimi i marrëveshjes për tregti 

Nocioni el-Mudarebe52 (marrëveshje për tregti) në aspektin gjuhë-
sor nënkupton lëvizje në tokë, e që është indikacion i një udhëtimi për 
tregti, ngase zakonisht tregtia kërkon udhëtim53 ndërsa në terminolo-
gjinë fetare nënkupton kontratë mes një pronari që i jep para një njeriu 
që të tregtojë me to, ku fitimi është sipas marrëveshjes së tyre, gjersa 
humbja është vetëm nga kapitali i pronarit.54 Thënë ndryshe është një 
marrëveshje mes një pasurie nga njëra anë, dhe punës nga ana tjetër.55 
Punëtori nuk bart përgjegjësinë e humbjes, ai mund ta humb punën 
dhe angazhimin e tij.56 Me fjalë të përgjithshme, është formë partneri-
teti mes palëve kontraktuese, gjegjësisht mes financuesit (sahibul mal-
pronari) dhe punëtorit (mudaribit), e që ky i fundit siguron drejtimin 
për udhëheqjen e tregtisë, industrisë apo shërbimeve tjera që i janë be-
suar atij. Ky njëherësh është njeri i besueshëm dhe agjent i biznesit. 

Forma e marrëveshjes për tregti është kjo: Njëri person jep kapita-
lin e tij, ndërsa personi tjetër kryen punën, fitimi që arrihet nga kapi-

51 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3916. 
52 Banorët e Irakut e quajnë me emrin Mudarebe - مضاربة -, gjersa banorët e Hixhazit e quajnë 

me emrin Karad-قراض. Karad nënkupton ndarje, dhe kjo përputhet me realitetin e vet fjalës, 
ngase pronari ndan një pjesë nga pasuria e tij që të tregtojë me të, sikurse që ndan një pjesë 
prej fitimit të tij. 

53 Abdurrahman el-Xhuzejri, El-Fikhu Alel Medhahibi-l Erbeati, vëll. III, fq. 56; Muhamed Ali 
Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 23; AbdulAdhim Bedevij, El-Vexhiz, fq. 359. 

54 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3924. 
55 Ibni Nexhim, El-Bahru-rr Rraik Sherh Kenzu-d Dekaik, matbeatu elbanij halebij, Kajro-

Egjipt, vëll. XX, fq. 3. 
56 Vehebe Zuhajli, El-Muamelatu-l Malijetu-l Muasireh, Daru-l Fikr, Damask-Siri, 2002m, fq. 

438. 
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tali i pronarit dhe puna e punëtorit ndahet sipas marrëveshjes së këtyre 
dy personave, gjersa humbja është e përjashtuar nga punëtori dhe i ta-
kon kapitalit të pronarit, me përjashtim atëherë kur humbja vjen si pa-
sojë e neglizhencës së tij të qëllimshme. Kjo marrëveshje mund të 
arrihet po ashtu ndërmjet një numri pronarësh apo financuesish dhe 
punëtorëve apo sipërmarrësish. 

Këtu duhet theksuar se kjo i ngjason ortakërisë, madje shumë juri-
stë e konsiderojnë lloj të ortakërisë. Por në aspektin tjetër ngjason 
edhe me qiranë, për faktin se punëtori meriton pjesën e tij të fitimit, si 
shpagim ndaj punës së tij.57 

Ligjshmëria e marrëveshjes për tregti 

Juristët myslimanë janë të pajtimit se marrëveshja për tregti (mu-
darebe) është e lejuar në Islam, me Kur’an, suneti, konsensus të dije-
tarëve dhe me analogji. 

Sa i përket Kur’anit, veçojmë fjalën e Allahut të Madhëruar që 
thotë: 

tβρãyz# u™uρ... tβθç/ ÎôØtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#   ... ∩⊄⊃∪
“…dhe të tjerë që gjallërojnë nëpër tokë duke kërkuar nga be-
gatitë e Allahut..”.58 
Në një vend tjetër thuhet:  

# sŒÎ* sù ÏMuŠÅÒè% äο 4θn= ¢Á9 $# (#ρãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/ $#uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# ... ∩⊇⊃∪
“E kur të kryhet namazi, atëherë shpërndahuni në tokë dhe 
kërkoni begatitë e Allahut..”.59 
Këto dy ajete me kuptimin e tyre të përgjithshëm japin indikacio-

ne të qarta për punën në marrëveshje për tregti. 
Ndërsa nga suneti veçojmë: 

57 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3923. 
58 Kur’an, Muzemil: 20. 
59 Kur’an, Xhuma: 10. 
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َِحدثين َّ ِمالك َ ْعن َ ِزيد َ ِبن َْ َأسلم ْ َ ْ ْعن َ ِبيهَأ َ َقال ََُّأنه ِ َخرج َ َ ُعبد َ ُوعبـيد َِّاهلل َْ َُْ  َْابـنا َِّاهلل َ
َعمر َ ِبن ُ ِاخلطاب ْ َّ ٍجيش ِيف َْ ْ ِالعراق َِإىل َ َِ َّفـلما ْ َقـفال ََ َ َموسى َِأيب ََعلى ََّمرا َ ِّاألشعري ُ ِ َ ْ َ ْ 
َوهو ُ ُأمري َ َِالبصرة َِ ْ َفـرحب َْ َّ َوسهل َِِما ََ َّ َ َقال َُّمث َ ِأقد َْلو َ َلكما ُرَْ ُ ٍأمر ََعلى َ َأنـفعكما َْ ُ ُ َ َْ 
ُلفعلت ِِبه َْ َقال َُّمث ََ َُهاهنا ََبـلى َ ٌمال َ ْمن َ ِمال ِ ُأريد َِّاهلل َ ْأن ُِ َأبـعث َ َ ِأمري َِإىل ِِبه َْ َِ 

َالمؤمنني ِ ِ ْ ُ ُفأسلفكماه ْ َ ُ ُِ ْ ِفـتـبـتاعان َُ َ َ َْ ًمتاعا ِِبه َ ْمن ََ ِمتاع ِ ِالعراق ََ َِ ِِتبيعانه َُّمث ْ َ َِلمدينةِ َِ ِ َ ْ 
ن ِفـتـؤد َ ِّ َ َرأس َُ ِالمال َْ َ ِأمري َِإىل ْ َالمؤمنني َِ ِ ِ ْ ُ ُويكون ْ ُ َ ُالربح َ َلكما ِّْ ُ َفـقاال َ َ َودد َ ْ ِ َذلك َ َِ 
َفـفعل َ َ َوكتب َ َعمر َِإىل َََ َ ِبن ُ ِاخلطاب ْ َّ ْأن َْ َخذ َ ُ َمنـهما َْ ُ ْ َالمال ِ َ َّفـلما ْ َقدما ََ ِ َعا َ َ
َفأرحبا َّفـلما َُِْ َدفـ ََ َذلك َعاَ َعمر َِإىل َِ َ َقال ُ ُّأكل َ ُ ِاجليش َ َْ ُأسلفه ْ ََ ْ َمثل َ ْ َأسلفكما َما ِ ُ ََ ْ َقاال َ َ 
َفـقال َال َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِاخلطاب ْ َّ ِأمري َْابـنا َْ َالمؤمنني َِ ِ ِ ْ ُ َفأسلفكما ْ ُ ََ ْ َأد ََ َالمال َِّ َ ُورحبه ْ َِْ  َََّفأما َ

ُعبد َفسكت َِّاهلل َْ َ َ ُعبـيد َََّوأما َ َفـقال َِّاهلل َُْ َ ِيـنـبغي َما َ َ َلك َْ َأمري َ َ َالمؤمنني َِ ِ ِ ْ ُ َهذا ْ  َْلو َ
َنـقص َهذا ََ ُالمال َ َ َهلك َْأو ْ َ ُلضمناه َ َِّ َ َفـقال َ َ ُعمر َ َ ه ُ ُأد َ َفسكت َِّ َ َ ُعبد َ ُوراجعه َِّاهلل َْ َ َ ََ 
ُعبـيد َفـقال َِّاهلل َُْ َ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِجلساء ِ َ َ َعمر ُ َ َأمري َ ُ ِالمؤمن َِ ِ ْ ُ ُجعلته َْلو َنيْ ََْ ًقراضا َ َفـقال َِ َ َ 
ُعمر َ ْقد ُ َُُْجعلته َ ًقراضا َ َفأخذ َِ َ ُعمر ََ َ َرأس ُ ِالمال َْ َ َونصف ْ ْ ِ ِرحبه َ ِْ َوأخذ ِ َ ُعبد ََ  َِّاهلل َْ
ُوعبـيد َُْ َعمر َْابـنا َِّاهلل َ َ ِبن ُ ِاخلطاب ْ َّ َنصف َْ ْ ِربح ِ ِالمال ِْ َ ْ 

“Abdullahu dhe Ubejdullahu që ishin djemtë e Omer ibn Hatta-
bit, dolën me ushtrinë e Irakut. Kur u kthyen ata të dy, kaluan 
pranë Ebu Musa Eshariut që ishte guvernator i Basrës, i cili u 
dëshiroi mirëseardhje atyre dhe u tha: “Do t’u jap diçka që do të 
keni dobi prej saj”. Pasi ata e miratuan, ky u tha: “Këtu është 
pasuria nga pasuria e Allahut, të cilën unë dua t’ia dërgoj prijë-
sit të besimtarëve. Jua jap atë juve paradhënie që me të të blini 
mallra prej mallrave të Irakut, e më pas t’i shitni ato në Medine. 
Kapitalin e kësaj pasurie do t’ia jepni prijësit të besimtarëve e fi-
timi le të mbetet për ju dyve”. Ata thanë: “Do ta dëshironim kë-
të”. Ai u dha atyre dhe i shkroi një shkresë Omer ibn Hattabit që 
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pasurinë (kapitalin) ta merr prej tyre. Kur ata arritën (në Medi-
ne) e shitën dhe fituan. E kur ata dorëzuan pasurinë tek Omeri, 
ky i fundit u tha atyre: “A tërë ushtria mori paradhënie sikurse 
keni marrë ju?”  
“Jo!- i thanë ata”.  
Atëherë Omeri shtoi: “Ju jeni djemtë e prijësit të besimtarëve, 
ndaj ai ua ka dhënë juve. Japjani pasurinë dhe fitimin prej saj. 
Abdullahu heshti, ndërsa Ubejdullahu tha: “Nuk duhet të veprosh 
kështu, o prijësi i besimtarëve, ngase po të humbte pasuria apo të 
mbette mangu, ne do ta dëmshpërblenim atë. 
Omeri insistoi prapë: “Jepeni”.  
Abdullahu përsëri heshti, gjersa Ubejdullahu i përsëriti fjalët e tij 
të mëhershme. Njëri nga njerëzit e Omerit që ishte në prezencën e 
tij, tha: “O prijës i besimtarëve, sikur ta konsideroje atë marrë-
veshje për tregti (mudarebe)? Atëherë Omeri tha: “E konsidero-
va marrëveshje për tregti”.  
Omeri e mori kapitalin dhe gjysmën e fitimit, gjersa Abdullahu 
dhe Ubejdullahu morën gjysmën tjetër të fitimit.60 
Sa i përket konsensusit të dijetarëve (ixhmait), themi se ata janë 

dakord se marrëveshja për tregti (biznes) është e lejuar. Ajo ka qenë e 
njohur edhe në kohën e injorancës, sidomos tek Kurejshët. I Dërguari 
i Allahut kishte udhëtuar me pasurinë e dikujt tjetër para se të bëhej 
profet, ashtu siç kishte udhëtuar me pasurinë e Hadixhes, apo në ka-
rvanin që udhëtonte me Ebu Sufjanin, e që shumica ishte marrëveshje 
për tregti (mudarebe). Ndaj kur erdhi Islami e miratoi atë, e shokët e 

60 Maliku në Muvetta, nr. i hadithit 1195. Albani në Irvau-l Galil ka thënë se hadithi është au-
tentik, nr 1470. Bejhekiu vëll. VI, fq. 110. Darekutni në Sunenin e tij, fq. 315. Hadithi përci-
llet në forma të ndryshme, por kjo formë që e kemi transmetuar këtu, është autentike. Hadithi 
përcillet nga Zejd ibn Eslem, e ky nga babai i tij. 
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të Dërguarit të Allahut udhëtonin në marrëveshje për tregti me pasuri-
në e tjerëve, e i Dërguari i Allahut nuk i ndalonte për të.61 

E sa i përket analogjisë (kijasit), mund të themi se nevoja e njerë-
zve e kërkon një marrëveshje dhe një bashkëpunim të tillë, ngase 
shtresat e njerëzve janë të ndryshme, disa janë të pasur e disa tjerë të 
varfër. Mund të ndodhë që ndokush të posedojë pasuri e mall, mirëpo 
nuk ka aftësi në shkëmbim (shitblerje) dhe investim e tregti, e në anën 
tjetër ndodh që dikush të mos ketë pasuri, mirëpo ai ka aftësi në shkë-
mbim e tregti, ndaj është bërë legjitim kjo kontratë për të realizuar 
qëllimet e nevojtarëve, dhe se Allahu i Madhëruar i ka bërë legjitime 
kontratat për interesa të robërve (njerëzve) dhe për të përmbushur ne-
vojat e tyre.62 

Urtësia e saj 
Marrëveshja për tregti është bërë legjitime për nevojat e ndryshme 

të njerëzve, ngase njerëzit ndryshojnë në mes vete rrënjësisht në çë-
shtjet e tregtisë dhe biznesit. Disa kanë pasuri dhe mall, por janë injo-
rantë në investime, e disa janë të varfër në pasuri por të mençur dhe 
vigjilent në çështjet e shitblerjes, duke i ditur rrugët e investimeve dhe 
përfitimeve.63 Këtu qëndron edhe urtësia e kësaj kontrate që sjell për-
fitime të dyanshme dhe përmbush nevojat e të dyja palëve.  

Mundet që me anë të kësaj pasurie i zoti i saj të përfitojë prej për-
vojës së aksionarit dhe vetë aksionari përfiton nga pasuria. Këtu kon-
kretizohet bashkërendimi mes pasurisë dhe punës dhe për këtë arsye 
Allahu i ka ligjëruar kontratat, për të realizuar interesat dhe nevojat e 
njerëzve.64 

61 Ibn Tejmije, Fetava ibn Tejmije, vëll. XIX, fq. 195. Cituar nga: Vehebeh Zuhejli, el-Fikhul 
Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3926. 

62 Kasani, El-Beda’i, vëll. VI, fq. 79; Fet’hul Kadir, vëll. V, fq. 78; Sherbini, Mugni el-
Muhtaxh, vëll. II, fq. 309. 

63 Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 24. 
64 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 281. 
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Pjesët përbërëse të marrëveshjes për tregti ( املضاربة أركان )

Pjesë përbërëse e marrëveshjes për tregti tek hanefitë është vetëm 
një, e që është oferta dhe pranimi, gjegjësisht kontrata e marrëveshjes, 
e cila arrihet kur pronari i kapitalit thotë: Merre këtë pasuri marrëve-
shje për tregti (mudarebe), e çka të na furnizojë Allahu i Madhëruar 
është fitimi mes nesh, një e katërta, një e treta apo gjysma.65 Ndërsa 
nga punëtori kërkohet pranimi, që mund të jetë: Pranova, jam i këna-
qur, e të ndryshme. Kurdo që arrihet dakord mes ofertës dhe pranimit, 
kontrata bëhet legjitime.66

Ndërsa sipas shkollave67 tjera juridike janë tri pjesë përbërëse: Dy 
kontraktuesit (pronari-financuesi dhe punëtori-sipërmarrësi), kontrata 
(oferta dhe pranimi) dhe ma’kud alejhi që pëfshinë kapitalin, punën 
dhe fitimin.68 

Llojet e saj 
Marrëveshja për tregti është dy lloje: E përgjithshme dhe e kufi-

zuar.69 
E përgjithshme është: Kur një person i jep pasuri një personi tje-

tër pa ndonjë kushtëzim, si për shembull: Po ta jap këtë pasuri si ma-
rrëveshje për tregti, fitimi është gjysma, një e treta e të ngjashme. Pra 
këtu nuk kushtëzohet puna, vendi, koha, mënyra e punës dhe as per-
soni se me kë ky do të takohet e të bën tregti. 

E kufizuar është: Kur një person i jep pasuri personit tjetër si 
marrëveshje për tregti dhe e specifikon se për ku do të tregtojë, me 

65 Shprehjet për një marrëveshje të tillë mund të jenë të ndryshme, e rëndësishme është kupti-
mi i tyre që rezulton në një marrëveshje të tillë. 

66 El-Kasani, El-Bedai’i, vëll.VI, fq. 79. 
67 Është fjala sipas shkollës malikite, hanbelite dhe disa juristëve nga shkolla shafite, ngase 

imam Shafiu konsideron se janë pesë pjesë përbërëse (erkane): Dy kontraktuesit, kontrata, 
pasuria, puna dhe fitimi. 

68 Op, cit.:, vëll. VI, fq. 87. 
69 Sherbini, Mugni el-Muhtaxh, vëll. II, fq. 31. 
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çfarë malli, në çfarë kohe dhe me cilin person apo me persona të ca-
ktuar. 

Marrëveshja për tregti kur kushtëzohet koha dhe personi, është e 
lejuar tek Ebu Hanife dhe Ahmedi, ndërsa e ndaluar tek Shafiu dhe 
Maliku, ngase shafitë dhe malikitë e kushtëzojnë që marrëveshja për 
tregti të bëhet në formë të përgjithshme, pa kufizim.70 

Në rastin e moskufizimit (moskushtëzimit), marrëveshja nuk e 
specifikon periudhën, vendin e biznesit, vijën specifike të tregtisë, 
industrinë ose shërbimin si dhe furnizuesit dhe konsumatorët me të 
cilët do të kryhet biznesi. Në rastin e kufizuar, nëse punëtori vepron 
në të kundërtën e këtyre kufizimeve, ai është përgjegjësi i vetëm për 
pasojat. 

Të gjitha harxhimet normale që lidhen me biznesin e mudarebesë 
(marrëveshjes për tregti), por jo harxhimet personale të punëtorit, mu-
nd të shkruhen në llogaritë e marrëveshjes për biznes (mudarebesë). 
Punëtorit i takon një pagesë fikse ose një shumë absolute fitimi e 
specifikuar paraprakisht. Ai ka të drejtë pjesëmarrjeje, përveç harxhi-
meve normale të biznesit, në fitimet e ndara drejt si shpërblim për 
shërbimet e tij menaxheriale. Fitimi neto duhet të ndahet ndërmjet 
sahibul malit (pronarit të pasurisë) dhe mudaribit (punëtorit) sipas një 
përqindjeje të drejtë dhe me marrëveshje paraprake dhe të specifikuar 
në mënyrë eksplicite në marrëveshjen për biznes (mudarebeh).71 

Kushtet e saj 
Duhet të plotësohen disa kushte sa i përket dy kontraktuesve, 

kapitalit dhe fitimit. 

Kushtet që duhet të plotësohen tek kontraktuesit: 
- Sa i përket dy kontraktuesve, e që me këtë nënkuptohet pronari i 

kapitalit dhe punëtori, ata duhet të jenë të aftë nga ana mendore 

70 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3928-3929. 
71 Grup autorësh, Hyrje në ekonominë dhe financat islame. fq. 424. 
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dhe në moshën madhore. Lejohet kontrata edhe me dhimmiun (jo-
myslimanin që jeton në territorin islam),72 apo me jomyslimanin 
nëse kapitali është nga ai e puna nga myslimani, ngase nga my-
slimani nuk ka frikë se përdor kamatën apo mallin haram.73 

Kushtet që duhet të plotësohen tek kapitali: 
- Sa i përket kapitalit kërkohet që ai të jetë në të holla, ngase nuk le-

johet në mallra apo pasuri të paluajtshme tek pjesa dërmuese e ju-
ristëve, ngase sipas tyre nëse ekziston në mallra, mund të ketë 
edhe mashtrim, sepse marrëveshja për tregti mund të shpie në mo-
snjohjen e fitimit gjatë ndarjes, ngase zakonisht vlera e mallrave 
njihet në bazë të hamendjes dhe supozimit, e mosnjohja shpie në 
ngatërresa dhe ngatërresa në armiqësi.74 
Mirëpo nëse kapitali është mallra dhe zotëria i kapitali i thotë pu-
nëtorit që ta shet mallin në monedha dhe me paratë e mallit të bëj 
tregti, atëherë një kontratë e tillë lejohet tek Ebu Hanifja, Maliku 
dhe Ahmedi, ndërsa tek Shafiu nuk lejohet një kontratë e tillë. 

- Kërkohet që kapitali të jetë i njohur në sasi të caktuar, e nëse është jo 
i njohur atëherë nuk lejohet marrëveshja për tregti, ngase mosnjo-
hja e kapitalit shpie në mosnjohjen e fitimit. 

- Kërkohet gjithashtu që kapitali të jetë i specifikuar dhe prezent, e jo 
të jetë borxh, ngase nuk lejohet marrëveshja për tregti me borxh 
apo me pasuri që nuk është prezent, kjo është kusht tek pjesa dër-
muese e juristëve, të cilët e konsiderojnë marrëveshjen për tregti 
me borxh, të paligjshme.75 Pasuria nuk kërkohet të jetë prezente 
gjatë lidhjes së marrëveshjes, por ajo kërkohet gjatë shkëmbimit 
(shitblerjes).76 

72 Malikitë e konsiderojnë të papëlqyer (mekruh), nëse dhimmiu nuk	 vepron	 me	 diçka	 të	
ndaluar	si	kamata. 

73 Ebu Beker el-Xhezairi, Minhaxhul Muslim, fq. 298. 
74 Vehebe Zuhajli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3932. 
75 Sherbini, Mugni el-Muhtaxh, vëll. II, fq. 310; Ibni Rushd, Bidajetul Muxhtehid, vëll. II, fq. 

335. 
76 Abdurrahman el-Xhuzejri, El-Fikhu Alel Medhahibi-l Erbeati, vëll. III, fq. 33. 
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- Gjithashtu kërkohet që kapitali t’i dorëzohet punëtorit, në mënyrë që 
punëtori të mund të punojë e ta kryejë punën e tij që kërkohet. 

Kushtet që duhet të plotësohen tek fitimi: 
- Që fitimi të jetë i njohur dhe në sasi të caktuar, ngase qëllimi prej 

kontratës është fitimi, e mosnjohja e fitimit shpie në prishjen e ko-
ntratës dhe anulimin e saj. Nëse ndokush ia jep një mijë euro per-
sonit tjetër që të jenë pjesëmarrës në fitim, e nuk ka sqaruar sasinë 
e fitimit, atëherë kjo kontratë lejohet por fitimi duhet të jetë për-
gjysmë, ngase merret analogji me ortakërinë e cila zakonisht kër-
kon fitim të njëjtë, ashtu siç i Madhërishmi ka potencuar:  

 ...ôΜßγsù â™!% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï]è= ›W9 $# 4... ∩⊇⊄∪
“...ata janë pjesëmarrës të barabartë në të tretën (e tërë pasu-
risë)..”.77 

- Që fitimi i ndarë mes të zotit të kapitalit dhe punëtorit të llogaritet 
me përqindje, si p.sh. gjysma, një e katërta, një e treta.78 

Disa dispozita që ndërlidhen me marrëveshjen për tregti 

Janë disa dispozita të ndara që ndërlidhen me marrëveshjen për 
tregti: 
E para: Punëtori është partner me pronarin e kapitalit në fitim, e nëse 

nuk është partner në fitim atëherë nuk është e vlefshme kontrata. 
E dyta: Nëse pronari i kapitalit dorëzon kapitalin e tij te punëtori, 

atëherë ajo konsiderohet besnikëri (emanet) në dorën e tij. 
E treta: Nëse punëtori shet, blen dhe tregton me pasurinë, atëherë ky 

konsiderohet autorizim (vekil) i pronarit të pasurisë, ndaj tij vlejnë 
gjitha dispozitat që vlejnë për autorizimin (vekalen). 

77 Kur’an, Nisa: 12. 
78 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 282. 
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E katërta: Nëse fitohet gjatë marrëveshjes për tregti (mudarebe), atë-
herë punëtori është partner në fitim me pronarin e kapitalit, e merr 
pjesën e tij sipas marrëveshjes, gjysmën, një të tretën, një të ka-
tërtën, e të ngjashme.79 

E pesta: Nëse prishet marrëveshja për tregti atëherë konsiderohet qira 
e prishur, ku punëtori meriton shpërblimin, e jo sipas marrëveshjes 
së tyre. 

E gjashta: Nëse punëtori vepron në kundërshtim me kushtet e arritura 
mes tij e pronarit të kapitalit, atëherë konsiderohet grabitës (ga-
sib). 

E shtata: Pronarit të kapitalit i lejohet të kushtëzojë për punëtorin 
llojin e punës, qytetin, specifikimin e vendit, ngase pasuria është e 
tij dhe ai ka të drejtë të kushtëzojë diçka varësisht sipas interesave 
të tij që i sheh në biznes.80 

Prishja e kontratës 

Kontrata e marrëveshjes për tregti prishet në këto raste: 
- Kur kontrata humb një kusht prej kushteve të vlefshmërisë së saj, 

atëherë kontrata e kësaj marrëveshje prishet dhe anulohet. 
Nëse ajo humbet një prej kushteve të vlefshmërisë, ndërkohë që 
punëtori e ka shtënë në dorë kapitalin dhe ka tregtuar me të, ai 
merr mëditjen e punës së bërë, sepse puna e tij ka qenë me leje 
nga i zoti i kapitalit. Ai ka bërë punë për të cilën meriton mëditjen. 
Ndërsa fitimi apo humbja është e të zotit të kapitalit, sepse punëto-
ri është thjesht punëtor me mëditje dhe nuk dëmshpërblen, vetëm 
në rast agresioni nga ana e tij. 

- Nëse punëtori dëmton me dëshirë, neglizhon në ruajtjen e kapitalit, 
apo bën diçka që bie në kundërshtim me synimin e kontratës, ko-

79 Muhamed Ali Sabuni, Fikhul Muamelat. vëll. II, fq. 39. 
80 Op, cit.: vëll. II, fq. 39-40. 
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ntrata prishet dhe punëtori dëmshpërblen pasurinë, nëse dëmtohet, 
sepse ai është shkaktari i këtij dëmi.81 

- Nëse ndonjëri nga kontraktuesit vdes kontrata prishet, qoftë vdekja e 
pronarit të kapitalit, apo punëtorit, sipas pjesës dërmuese të juris-
tëve myslimanë, mirëpo malikitë janë të mendimit se marrëveshja 
për tregti nuk prishet e as nuk anulohet me vdekjen e ndonjërit ko-
ntraktues, ngase trashëgimtarët e tij e zënë vendin e tij, nëse janë 
besnikë.82 

- Çmenduria e ndonjërit kontraktues e bën kontratën të pavlefshme, 
ngase e zhduk elementin e përgjegjësisë. 

SHOQ˙RIA AKSIONARE 

Përkufizimi i saj 
Shoqëria aksionare është një shoqëri tregtare, kapitali i së cilës 

është i ndarë në aksione të nënshkruara nga themeluesit. Themeluesit 
janë persona fizikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen personalisht 
për detyrimet e shoqërisë e që mbulojnë humbjet e saj vetëm me vle-
rën e pashlyer të aksioneve të nënshkruara.83 

Formë e re e biznesit 
Që në fillim duhet theksuar se forma e shoqërisë aksionare të or-

ganizimit të biznesit nuk haset shpesh apo hiq në diskutimet mes juri-
stëve klasikë të fikh’hut, për faktin se është një dukuri e re, e cila 
mund të jetë një kombinim mes mudarebes dhe sheriketul inan. Të 
gjithë aksionarët janë partnerë, jo domosdoshmërisht të gjithë të bara-
bartë, për shkak të kontributit të tyre me shume të ndryshme për kapi-
talin e shoqërisë aksionare. Në këtë kuptim aksionarët mbartin 
kapelën e sahibul malit. Megjithatë, aksionarët të cilët veprojnë si dre-
jtorë janë si mudaribë për shkak të përgjegjësisë për drejtimin e kom-

81 Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit, vëll. III, fq. 283-284. 
82 Vehebeh Zuhejli, el-Fikhul Islamij ve Edil-letuhu, vëll. V, fq. 3965-3966. 
83 Përkufizim nga ligji i Shqipërisë, dhoma e industrisë dhe tregtisë, ligji nr. 9901. 
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panisë. Ata janë agjentët përmes të cilëve vepron kompania. Ata po 
ashtu zënë një pozitë të besueshme dhe duhet të veprojnë me lojalitet 
dhe mirëbesim dhe të kenë kujdesin dhe shkathtësitë maksimale në 
kryerjen e përgjegjësive të tyre ashtu si pritet ta bëjë këtë gjë mudaribi 
në pozitën e një administruesi të besueshëm. Prandaj drejtorët mbajnë 
kapelën e sahibul malit dhe të mudaribit. 

Shoqëritë aksionare në kohën aktuale më së miri kuptohen kur 
investitorë të ndryshëm blejnë aksione nga klube të mëdha sporti, siç 
janë në ditët e sotme klubi i njohur i Manchester Cityt e shumë klube 
tjera, që janë përfshirë nga aksionarë të ndryshëm arab.84 Apo kur in-
vestitorë të ndryshëm blejnë të gjitha aksionet apo një pjesë të tyre si 
në banka, kompani sigurimesh, kompani të naftës, sipërmarje të më-
dha dhe fabrika të ndryshme. 

Megjithatë, do të ishte e domosdoshme të rregulloheshin shoqëritë 
aksionare në dritën e mësimeve islame për t’u siguruar që të arrihet 
drejtësia për aksionarët e po ashtu edhe për konsumatorët dhe që të la-
rgohen keqpërdorimet nga shoqëritë aksionare. Ndarja e pronësisë nga 
kontrolli, posaçërisht në shoqëritë e mëdha, çon në keqpërdorime dhe 
do të ishte e rëndësishme të futeshin reforma, posaçërisht për rregullat 
alternative, që të ruhen interesat e aksionarëve. Drejtorët në kompete-
ncën e tyre si mudaribë, sipas sheriatit, nuk duhet të kenë të drejtë të 
kenë pagesë ose shpërblim menaxherial të caktuar meqë ata janë sho-
qëri aksionare moderne. Përveç pjesëmarrjes së tyre normale në fitim, 
ashtu si aksionarët tjerë, ata po ashtu mund të marrin një përqindje ek-
stra të fitimit me marrëveshje për shërbimet e tyre menaxheriale, nëse 
shoqëria arrin fitime. Kjo përqindje ekstra e fitimit duhet të specifiko-
het qartë në pikat e marrëveshjes, që të jetë një gjë e ditur mirë nga 
aksionarët. Nëse shoqëria humb, ata nuk duhet të paguhen për shërbi-
met e tyre menaxheriale dhe duhet të marrin pjesë në humbje në pje-
sëtim të aksioneve të tyre. Përvetësimi i këtij principi do të jetë diçka 

84 Në këtë çështje shih më tepër aksionet dhe format e tyre të blera nga investitorët arab, të 
cilët funksionojnë si shoqëri aksionare. 
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pozitive për shkak se menaxhmenti (drejtorët dhe jo punëtorët) duhet 
të shpërblehen vetëm nëse kanë kontribuar në fitim. Drejtorët po ashtu 
nuk duhet të kenë fitime sekrete. Ata nuk duhet të lejohen të 
manipulojnë çmimet e aksioneve ose të marrin ndonjë avantazh nga 
njohuritë që kanë si insajderë në kompani.85 

Përfundim 

Këto ishin disa forma të organizimit të biznesit, sipas mënyrës së 
Islamit, me kushtet që duhet të plotësohen, e padyshim që sherikeh 
dhe mudarebe konsiderohen si forma të mira për zhvillimin e biznesit, 
madje shumë juristë i cilësojnë këto dy forma si alternativat e kama-
tës, kurse forma e fundit, shoqëria aksionare, ndonëse vetëm sipërfa-
qësisht e kemi paraqitur ketë, për dallim nga dy format tjera, është një 
formë e re, por që në shumicën e rasteve po merr një kahe tjetër, larg 
dispozitave të Islamit, ndonëse është një mënyrë dhe formë e mirë për 
organizimin i biznesit, kurdo që kryhet nën pajtueshmërinë e Islamit. 
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Dr.sc. Fahrush Rexhepi 

PERCEPTIMI I SHQIPTAR˙VE 
NDAJ TURQIS˙ DHE ROLI 

I ISLAMIT N˙ K˙T˙ PERCEPTIM 

Përmbledhje 

Në botë sot bëhet një zhurmë dhe propagandë e padëgjuar kundër 
vendeve myslimane, kundër disa shteteve myslimane dhe kundër Isla-
mit në përgjithësi. Ekzistenca dhe veprimtaria që ai realizon, analizo-
het, studiohet shkencërisht dhe propagandohet, veçanërisht nga ata që 
në fund të fundit kanë qenë e janë dashakëqij ndaj tij. Në botë sot shu-
më individë, shoqëri joislame apo institucione arrijnë në përfundime 
të tilla, sipas të cilave Islamit ia mveshin të gjitha të zezat që kanë 
ndodhur, dhe sidomos ato që ndodhën në këtë fillimshekull. 

Gjithçka shkruhet e thuhet për Islamin, qoftë nga individë në stu-
dimet e tyre, qoftë nga institucione të ndryshme, atij i mveshin gjith-
çka që në fakt nuk është e vërtetë si: fe që pengon dijen dhe arritjet 
shkencore, që pengon progresin dhe bashkëkohoren, pengon lirinë e të 
menduarit dhe të shprehurit, si fe pa tolerancë dhe pa dialog të mirëfi-
lltë, fe e dhunës, fe fanatike, afrikano-aziatike, thënë ndryshe - fe e Li-
ndjes, duke harruar se edhe fetë e tjera monoteiste, si Krishterimi apo 
Hebraizmi kanë lindur e ardhur po nga Lindja. 

Jashtë kësaj vorbulle e këtij programi nuk qëndrojnë as vendi ynë 
dhe as trojet e tjera shqiptare me shumicë islame. Në Shqipëri, Koso-
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vë dhe në troje të tjera shqiptare. Nga akuzat kryesore që i bëhen Isla-
mit, mbizotëron ajo që ka të bëjë me përhapjen e tij me dhunë në 
përgjithësi në botë, dhe veçanërisht në vendin tonë, një fe që është 
imponuar nga pushtuesit dhe, si rrjedhojë e kësaj propagande vijnë 
shpeshherë thirrjet primitive për rikthim në fenë e “të parëve”.  

Hyrje 

Për të trajtuar temën e përhapjes së Islamit ndër shqiptarët, rrugët 
nëpër të cilat depërtuan idetë e fesë islame, dhe për të folur për rrugët 
dhe për bartësit e përhapësit e këtyre ideve e mësimeve, të cilët ende-
shin nëpër trevat shqiptare e ballkanike, kërkohet një qasje studimore 
e gjithanshme dhe e përgjithshme mbi përhapjen e feve në përgjithësi 
e të Islamit në veçanti, në trojet shqiptare.  

Edhe pse nuk kemi për qëllim të zgjerohemi në shkaqet dhe rrugët 
e përhapjes së Islamit, megjithatë do të përmendim disa konstatime të 
shkencëtarëve të ndryshëm botërorë, në mesin e të cilëve edhe të atij 
anglez Tomas Karlajl, i cili në veprën “Mbi heronjtë”, shkruar më 
1840, ka thënë:“Do të ishte i kotë çdo mendim për këtë botë, po qe se 
e mendojnë se qindra miliona njerëz jetojnë e vdesin në të për diçka 
që do të ishte e pavërtetë, sepse e pavërteta mund të ngadhënjejë për 
një çast, por vetëm e vërteta mund të ndezë botën ashtu si e ndezi 
Muhamedi. Sekreti i fuqisë dhe i përhapjes së fesë islame qëndron në 
vërtetësinë e saj hyjnore dhe jo në shpatë, në të cilën insistohej në 
Evropë si “argumentim” kryesor kundër Islamit. Kjo nuk qëndron 
nga arsye të thjeshta, sepse edhe Islami, kur u shpall, ishte zëri i një 
njeriu: një njeri i vetëm kundër të gjithë njerëzve! Që ai të merrte 
shpatën dhe të përpiqej për ta propaganduar fenë e vet me të, do të 
bënte shumë pak punë…”1 

Ndërkaq, shkencëtari M.N. Roi, duke analizuar faktorët e përha-
pjes së shpejtë të Islamit në botë, ka shprehur këtë mendim: “Suksesi 

1 Thomas Kerlajn, “Heroi si profet, Muhamedi dhe Islami”, Durrës 1935. f.27. 
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befasues i arabëve nuk ka buruar vetëm nga organizimi i tyre, nga ad-
mirimi dhe aspiratat, por më shumë nga aksioni bashkues i Islamit dhe 
natyra inspiruese e revolucionarizuese e programit të kësaj feje, për t’i 
nxjerrë masat nga gjendja e pashpresë e krijuar nga shkatërrimi i 
qytetërimeve antike: greke, romake, persiane, kineze dhe indiane, në-
përmjet ndikimit të gjithëfuqishëm të Kur’anit”.2 

Dua të shtoj se edhe në përhapjen e Islamit ndër shqiptarët ndi-
kuan pothuajse të njëjtët faktorë, nga të cilët rëndësi të veçantë patën 
parimet e barazive dhe të humanizmit që predikoi feja islame. Kështu, 
sipas Kur’anit, besimi është çështje personale e brendshme e çdo nje-
riu dhe në asnjë mënyrë nuk mund t’i imponohet askujt. Pikërisht për 
këtë çështje, në Kur’an, në fillim, urdhërohet i Dërguari i Allahut dhe 
nëpërmjet tij të gjithë thirrësit islamë, që në rrugën e Zotit të thërrasin 
me urtësi dhe me këshilla të mira: “Thirr në rrugën e Zotit tënd me 
urtësi dhe këshillë të mirë dhe diskuto me ta në mënyrën më të mirë!”.3  

Si dhe qortimi: “A do t’i detyrosh njerëzit që të bëhen besimta-
rë?!”.4 

Kjo temë, pra trajtimi me sa më shumë objektivitet i përhapjes së 
Islamit ndër shqiptarët, është sa interesant aq edhe i vështirë. Interesi 
duket jo vetëm pse mbi Islamin, nga njëra anë, siç thamë, hidhet 
shumë baltë, sepse, p.sh., “Historiografia e huaj e përfillur edhe nga 
pjesa më e madhe e historiografisë shqiptare, kalimin e shqiptarëve 
në Islam e shikon ngushtësisht si aspiratë të bujarisë shqiptare për 
pushtet, për të ruajtur privilegjet e arritura në periudhën paraosma-
ne, kurse kalimin e masave si nevojë për t’i ikur dhunës ekonomike të 
“turqve barbarë”, si dhunë “aziatike barbare”, si turqëzim e akultu-
rëzim të shqiptarëve…për soj shqiptari, në këtë “historiografi”, është 
shqiptari i fesë katolike!”, por edhe sepse lëvizja kundër tij është 

                                                 
2 M.N, Roy “The historical Role of islam”, kapitulli 1-3. Cituar sipas: Ibrahimi, Nexhat, 

“Islami në trojet shqiptare gjatë shekujve”, Logos-A-Shkup 1419/1998, f.231 
3 Kur’an, 17: 125 
4 Kur’an 10:99. 

BULETINI 2 

 232 

institucionalizuar prej kohësh edhe në mesin tonë të brishtë të de-
mokratizimit të shqiptarëve.5 

Të gjithë ata që në studimet e veta kanë reflektuar një frymë keq-
dashëse ndaj Islamit, dallohen menjëherë për pretendimet e tyre, gjoja 
sikur në këtë çështje nuk ka asgjë për t’u parë, sepse “Islami tek ne 
është përhapur nëpërmjet dhunës nga turqit, se është fe e pushtuesit” 
dhe se paska bërë këto e ato veprime kundër atdheut e të tjera prete-
ndime të ngjashme, të pabaza. 

Pretendimet e tilla kishin filluar të përhapeshin në mënyrë të the-
ksuar, me tendencë të hapur, sidomos në prag të reformave të bëra nga 
qeveria e kohës në Shqipëri, pas viteve ‘30, për të vazhduar ritheksi-
min e tyre më shumë në mesin e viteve ’40, për të arritur apogjeun e 
shpifjeve anti-islame në kohën e regjimit ateisto-komunist, dhe për të 
vazhduar herë pas here edhe në ditët e sotme. 

Nga ana tjetër, krahas mendimeve që propagandohen kundër Isla-
mit dhe bartësve të tij, ka edhe të tillë që për të flasin mirë, pasi e stu-
diojnë në kompleksitet, pa paragjykime dhe urrejtje, duke e trajtuar si 
fe që ka mbrojtur dhe ruajtur identitetin kombëtar të shqiptarëve. 

Këtë vështrim politik e ndeshim edhe në kumtesa shkencore mbaj-
tur në simpoziume, konferenca, tryeza shkencore të organizuara kohët 
e fundit në trojet etnike shqiptare - në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipë-
ri, ku studiues të shumtë shqiptarë pjesëmarrës, kanë mbajtur qëndrim 
realist, objektiv, si ndaj historisë së përhapjes së Islamit ndër shqipta-
rët, ashtu edhe ndaj bartësve të këtyre zhvillimeve që janë turqit os-
manlinj.6 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Ali M. Basha, “Islami në Shqipëri gjatë shekujve”, Tiranë, 2000/Hixhri 1421, f.24. 
6 Po aty, f.25. 
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Ndikimi fetar dhe kulturor në marrëdhëniet shqiptaro-turke 

Është e vërtetë e pakontestueshme se, me kalimin e shqiptarëve në 
Islam gjatë periudhës së Perandorisë Osmane, ata përfituan në shumë 
aspekte dhe fusha jetësore. Kalimi në Islam ishte si alternativë, e cila 
mori primatin e ruajtjes së identitetit nacional shqiptar nga aspiratat 
antishqiptare të popujve përreth, duke u shtrirë edhe në territoret e ki-
shës katolike dhe skizmave të tjerë. Këtë rol, Islami te shqiptarët va-
zhdoi ta luante bindshëm në mënyrë institucionale, deri në rënien e 
Perandorisë Osmane e më vonë nëpërmjet kulturës, civilizimit dhe 
etnitetit të veçantë që ishte krijuar në këtë mënyrë në masat e gjera 
popullore, që e dallonte nga kthetrat tendencioze të popujve përreth. 
Duke pranuar Islamin, shqiptari jo vetëm që nuk mohoi dobitë dhe të 
mirat e kulturës së tij të deridjeshme, por i integroi ato fuqishëm me 
besimin e ri, duke krijuar impakte të shumta në vetëdijen kolektive në 
letërsi dhe politikë. 

Përmes lidhjeve fetare kulturore me Lindjen dhe nëpërmjet vepra-
ve filozofike e shkencore, në kulturën materiale shpirtërore, në ar-
kitekturë, në arte, në veshmbathje, në artin muzikor, në kuzhinën 
shqiptare, në mirësjelljen shqiptare, në letërsinë popullore, në filozofi-
në shqiptare, thënë shkurt, dhe në jetën shqiptare në përgjithësi po de-
përtonin vlera qytetëruese. Këto vlera civilizuese ia shtuan kulturës 
shqiptare në përgjithësi frymën demokratike, i dhanë gjallëri, frymë të 
re, e përtërinë dhe e pasuruan për t`u trajtuar dje dhe sot, si margaritar 
midis kulturave të njëtrajtshme të kombeve evropiane. Rëndësia e kë-
saj begatie kulturore qëndron edhe në faktin se ajo në shumë aspekte u 
bë shoqëruese e pandashme e jetës shqiptare. 

Në gjirin e kulturës së re shqiptare të periudhës së formimit të ko-
mbit, fenomeni i tolerancës fetare tek shqiptarët do të bëhej tipar kom-
bëtar dhe një nga hallkat kryesore në integrimin dhe ruajtjen e njësisë 
së kombit shqiptar në kushtet e ekzistencës së tri feve. Realisht, që 
nga mesi i shek. XVII, pjesa më e madhe e administratorëve shqiptarë 
në viset shqiptare do të udhëhiqnin një politikë seperatiste shqiptare, 
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të mjedisit të vet ndaj pushtetit qendror, Stambollit. Këta qeveritarë 
vendës shihnin tek Islami edhe platformën e mundshme politike për 
bashkimin e mbarë trojeve etnike shqiptare, që ishin të ndara në njësi 
administrative osmane. 

Eqrem Telhaj në “Ne dhe Turqia”, Kosova, Tiranë 15.12.1943, 
pati shkruar: “Muslimanët shqiptarë janë të parët që hartuan e progra-
muan programet dhe lëvizjet kombëtare. Këta nuk i bënin këto për in-
teresa të veta personale… Shqipëria i dha Perandorisë Osmane 24 
vezirë të lartë, një tufë gjeneralësh dhe burra shtetërorë, pa numëruar 
funksionarët e lartë të të gjitha degëve të administratës… Të gjithë kë-
ta burra e quanin veten shqiptarë…dhe nuk hiqnin nga mendja shtetin 
e tyre kombëtar. Këta shqiptarë, duke studiuar historinë e huaj, mësu-
an ta duan kombin e vet. Këta janë farkëtuesit e nacionalizmit shqip-
tar…”7 

Kontributi i shqiptarëve në Perandorinë Osmane 

Përveç përfitimeve fetare kulturore të shqiptarëve nga periudha e 
sundimit osman, tashmë është pranuar botërisht se edhe populli shqi-
ptar i dha Perandorisë Osmane në periudhën e zhvillimit të saj (pjesa e 
dytë e shek.XV dhe pjesa e parë e shek.XVII), po dhe më vonë, qe-
veritarë, komandantë ushtarakë, dijetarë, letrarë, diplomatë, historia-
në, mjekë specialistë etj., të njohur në historinë e kulturës botërore.  

Duke mos hyrë në problemin e klasifikimit të disiplinave shkenco-
re, ne do të përmendim vetëm disa prej figurave, që në atë kohë ndi-
hmuan zhvillimin e shkencave të ndryshme në përgjithësi, e të atyre 
islame në veçanti, të cilat kanë bërë epokë në kohën kur kanë jetuar. 
Njëri prej tyre ka qenë Ibrahim bej Efendi Ajvaz Pasha-Zade (1719-
1797), që rridhte prej një familjeje shqiptare. Studimet i kishte për-
funduar në lëmin e drejtësisë islame dhe më pas kishte punuar si kadi 

7  Dr. Muhamet Pirraku, “Roli i Islamit në integrimin e Shqipërisë Etnike dhe të kombit 
shqiptar”, “Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët”, Prishtinë 1995, f.51 
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në disa qendra të rëndësishme të perandorisë, madje edhe kadi i Sta-
mbollit. Ai më 29 shtator 1774, ditën e enjte, nga sulltani ishte emë-
ruar Shejhul-Islam. Një emër tjetër i njohur është Abdurrahman Nesip 
Efendiu (1842-1914), që vinte nga një familje shqiptare kadilerësh. 
Pas mbarimit të mësimeve në medresenë “Fatih” të Stambollit dhe va-
zhdimit të studimeve në mualim`hane nuvab (shkollë e zëvendëska-
dinjve), në vitin 1911 qe emëruar Shejhul-Islam. Ndërkohë, në shumë 
vende të perandorisë, si në Sarajevë, Travnik, Rodos, Mosul (Irak), 
Janinë etj., Abdurrahman Nesip Efendiu punoi si zëvendëskadi dhe 
kadi për një kohë të gjatë. Ai ishte edhe Kadi i Egjiptit dhe, duke qenë 
në këtë post, në dhjetor 1911 qe emëruar Shejhul-Islam.8 

Nga shqiptarët më të njohur që kanë bërë emër jo vetëm në Turqi 
po edhe jashtë saj, për veprat që kanë lënë pas, po përmendim edhe 
arkitektin me origjinë shqiptare - Sinanin, pastaj Jusuf Janinasin, Os-
man Efendi Dukagjinin, Hoxha Amër Janinasin, Hoxha Tahsinin, 
Mehmet Akif Ersoin, Sami Frashërin e shumë të tjerë. 

Nga pozitat dhe veprimtaritë e shqiptarëve, kuptojmë se ata zinin 
një vend të veçantë në Perandorinë Osmane dhe sidomos në admini-
stratën e saj, falë besnikërisë së tyre ndaj perandorisë dhe zotësisë së 
tyre, që admirohej dhe respektohej nga turqit. Në arkivat dhe librat e 
Perandorisë Osmane shqiptarëve u atribuohet një vend i lavdishëm 
dhe për ta flitet me shumë lavdi dhe admirim. Këtu, me të drejtë, du-
het të ndalemi për të konstatuar këtë fakt: Historia e Perandorisë 
Osmane nuk mund të shkruhet pa shqiptarët. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Basha, M. Ali vepër e cituar, f.246-247. 
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Përdorimi i islamofobisë 
për denigrimin e Perandorisë Osmane 

Trashëgimia historike, kulturore, fetare dhe politike osmane ndër 
shqiptarët, ashtu si edhe në të gjitha vendet e tjera të Ballkanit, është e 
padiskutueshme. Kjo reflektohet edhe në ditët e sotme në fe, në gju-
hën kombëtare, e cila ka aq fjalë turke, saqë shqiptarët ndonjëherë i 
kuptojnë me lehtësi programet televizive turke, në mënyrën e jetesës, 
në jetën shtëpiake, në rregullat e sjelljes etj.. Kuptimi i saj është ambi-
valentë, sepse trashëgimia osmane është e lidhur me kombin, bën 
pjesë në historinë kombëtare dhe, e vështruar nga pikëpamjet nacio-
naliste, perceptimi i saj prezanton një dualizëm të pastër të fakteve 
kombëtare: i njëjti realitet përdoret për të afirmuar një fakt dhe për të 
kundërtën e tij. 

Në këtë mënyrë, si në shumë shtete të tjera ballkanike, trashëgimia 
osmane minimizohet dhe mohohet nga nacionalistët dhe literaturat e 
tyre, duke e prezantuar atë si një periudhë të errët, e cila sfidonte Rili-
ndjen Kombëtare. Kjo manifestohet qartë dhe mësohet në librat 
shkollorë dhe literaturë tjetër historike. Në shumë libra dhe fjalime 
publike, kalimi i shqiptarëve në Islam quhet “aksident dhe fatkeqësi 
që nuk mund t`i bëjë shqiptarët të harrojnë se ata janë nga natyra e 
tyre të krishterë”.9 

Kjo propagandë e mveshur me petkun e krishterë islamofob, shqi-
ptarin mysliman e paraqet si “prapambetje turke” në Ballkan ose si 
mysliman modern formal, i zhveshur dhe i shkëputur nga vendet e tje-
ra myslimane dhe që ka një islam shqiptar, duke e shndërruar atë gati 
në laik ose me nuanca të varfra islame. Nga ana tjetër, Krishterimi pa-
raqitet si feja e të parëve të tyre, duke përdorur sloganin se çdo shqi-
ptar në brendinë e tij ka botëkuptim të krishterë. Duke përdorur të 
krishterët si heronj kombëtarë, vihet theksi mbi themelimin e një ideo-
logjie për brezat e ardhshëm, që konsiston në paralelizmin e kombit 

                                                 
9 http://www.forumishqiptar.com/shoëthread.Php?t=109501&page=2. Nazmi Maliqi. 
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dhe heronjve të tij me Krishterimin dhe të krishterë. Kjo ideologji po 
zhvillohet prej një shekulli dhe i ka rrënjët në Rilindjen Kombëtare 
Shqiptare, që, për shumë elemente, me të drejtë, lidhet me figura të 
njohura, si Vinçento Dorsa, Konstandin Kristoforidhi etj.. 

Këta të gjithë harrojnë poetin e madh shqiptar, priftin e lartë kato-
lik-françeskan, Gjergj Fishtën, i cili, duke e parë rrezikun nga vendet 
fqinje: Italia, Greqia, Bullgaria, dhe sidomos nga Serbia e Mali i Zi, 
në kryeveprën e tij “Lahuta e Malcis” u drejtohet shqiptarëve: 

“Por, pse na të vegjël jemi 
Pse fis e vëlla nuk kemi 
Na sot shkjaut s`mund t`i bajmë ballë 
Qi po do t’na përpijë gjallë, 
Prandaj, thon se e lyp e mara 
Qi dhe sod na si perpara, 
Të rrim njit me mbret s’Stambollit 
Për me i bamën ballë Nikollit…” 
Poeti i madh i Kombit, prifti i lartë i kishës katolike, Gjergj Fishta, 

vetë shihte mbretin, sulltanin, Turqinë, Stambollin, në atë periudhë të 
vështirë për shqiptarët dhe trojet e tyre, si shpëtimtar dhe si një faktor 
bashkimi kombëtar, përballë fqinjëve serbo-malazez…10 

Urrejtja anti turke ushqehet vazhdimisht nga propaganda e ashpër 
e injektuar që nga programet shkollore e deri tek komentet politike. 
Me këtë propagandë sikur dëshirohet të arrihet shlyerja e kujtesës së 
shqiptarëve për vuajtjet që u janë shkaktuar nga pushtimi italian, nga 
pushtimi nazist gjerman, nga gjenocidi grek në Çamëri, e ndoshta 
edhe nga gjenocidi serb në Kosovë. Sipas Milazim Krasniqit - “Mbaj-
tja e paragjykimit për Turqinë si pushtues, kur janë amnestuar push-
tuesit më të egër, nuk ka si të shpjegohet ndryshe veçse në kontekstin e 
një strategjie antiislame, si ndër vetë shqiptarët, që duan të mbajnë 

10 Mexhid Yvejsi “Roli i Ulemave në Lidhjen e Prizrenit (1878-1881)”, Dituria Islame, nr.215, 
qershor, 2009, Prishtinë, f.13.  
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idenë se identiteti i tyre kombëtar është vetëm i krishterë, si nga të 
huajt që e stimulojnë këtë ideologji…”11  

Një fushatë mjaft agresive, por me një formë tjetër të luftës kundër 
historisë islame të shqiptarëve, është bërë edhe gjatë periudhës së ko-
munizmit. Megjithëse gjatë komunizmit armik i popullit ishte feja në 
përgjithësi, megjithatë dilte sikur ishte feja islame në veçanti, nëse e 
shikojmë në mënyrë analitike fushatën komuniste nëpërmjet kulturës, 
historiografisë dhe literaturës shkollore të ulët e të lartë, do të vërejmë 
se të shumtën e rasteve feja identifikohej me “agallarë e bejlerë” dhe 
theksohej deri në shterim institucioni i satanizimit të turkut (i cili të 
shumtën e rasteve ishte përdorur si sinonim për fetarin mysliman), gjë 
që nuk ka ndodhur në këtë masë me asnjërën prej feve të tjera. Kë-
shtu, nëpërmjet kësaj propagande, është krijuar imazhi për turkun si 
“okupator”, “rrënues i kulturës shqiptare”, “prapambetës…”.12 

Manipulimi dhe deformimi i fakteve historike nga ideologjia slla-
vo-komuniste, bëri që shumë breza ta perceptonin Islamin si fe pu-
shtuesi që shtypi popullin shqiptar, duke e barazuar atë me tirani dhe 
prapambetje. Duke cilësuar fe pushtuesi, ata nënkuptonin se Islami 
është diçka e huaj, e imponuar në botën shqiptare, dhe nuk është pjesë 
përbërëse e identitetit shqiptar. 

Megjithëse viti 1990 solli rënien e sistemeve komuniste, midis 
shqiptarëve, veçanërisht në Shqipëri, një filozofi e tillë jo vetëm që 
nuk pësoi ndonjë ndryshim karshi myslimanëve, por u thellua si e 
tillë, duke u pasuruar me frazelogji shtesë kundër myslimanit. 

Fatkeqësisht, në vitet ’90, kur po mbyllej shekulli i 20-të dhe po 
merrte fund edhe sistemi komunist diktatorial në gjithë Evropën Jugli-
ndore, myslimanët shqiptarë, si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë, u 
vunë përballë një presioni të gjithanshëm, edhe politik edhe intele-

11 Milazim Krasniqi, “Shtresimet e identitetit kulturor e kombëtar shqiptar: Çka më tutje”, 
Dituria Islame, nr.156-157, 2003, Prishtinë, f.32. 

12  Halil Ibrahimi “Identiteti i shqiptarëve, Islami dhe integrimet evropiane”, Integrimi i 
shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që Islami përcjell në këtë integrim, Kavajë, shkurt 2008, 
f.206.
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ktual, që për konformizëm e modë politike të ndiqnin shijet e krishtera 
evropiane. Myslimanët shqiptarë u vunë nën trysni në atë masë, sa, 
me të drejtë, studiuesi dhe analisti Abdi Baleta, në veprën e tij “Për-
balljet me islamofobinë”, një kapitulli t’i vinte titullin “Myslimanizmi 
i kryqëzuar”.13 

Të rikujtojmë se në atë periudhë, kryetari i Partisë Socialiste të 
Shqipërisë, dhe njëherësh Kryeministër i Shqipërisë - Fatos Nano bëri 
thirrje për të eliminuar nga historia e Shqipërisë periudhën 555-vjeça-
re të trashëgimisë osmane, për të hequr “zgjyrën myslimane”, siç 
shprehej një gazetar.14 Pjesë e kësaj psikoze u bë edhe imponimi poli-
tik i emrit të Nënë Terezës, një imponim që vihet re shumë në Shqipë-
ri, Kosovë dhe Maqedoni. 

Edhe në Kosovë një kategori e ashtuquajtur intelektualësh me pi-
këpamje ideologjike të trashëguara nga periudha sllavo-komuniste, 
edhe në periudhën e demokracisë vazhduan këtë fushatë dhe propaga-
ndë kundër besimit islam dhe “trashëgimisë osmane”. Madje, në tu-
bime përkujtimore fatkeqësish e ngjarjesh makabre të shkaktuara nga 
dhuna dhe terrori sllavo-serb, shpeshherë, përmes këngëve dhe fjali-
meve “politike”, dëgjohen thirrje histerike kundër osmanlinjve, ndo-
nëse tashmë 100 vjet ishte larguar, sa kohë që sundimi serb vazhdonte 
të mbante nën thundër Kosovën. Mund të themi se këto qëndrime ne-
gative filluan të ndryshonin në drejtimin pozitiv mezi në dhjetëvjetë-
shin e parë të shekullit 21, sidomos pas shpalljes së Pavarësisë së 
Kosovës më 17 shkurt 2008. 

 
 
 
 

                                                 
13Abdi Baleta Përballjet me islamafobinë “Rimëkëmbja”, 2006, f.24. 
14 Prof. As. Dr. Bajram Xhafa “Qëndrimet institucionale dhe individuale ndaj fushatës konver-

tuese në Shqipëri”, Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që Islami përcjell në këtë 
integrim, Kavajë, shkurt 2008, f.136.  
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Partneriteti shqiptaro-turk interes gjeopolitik i shqiptarëve 

Historiografia e shqiptarëve sikurse edhe historiografia e popujve 
të tjerë ballkanikë vazhdon të zhvillohet dhe të evoluojë edhe më shu-
më në drejtim të partneritetit shqiptaro-turk dhe të atij ballkanik, në 
fillimshekullin XXI. Argumente dhe prova të reja, hapja e arkivave të 
Stambollit, hulumtimet dhe gjetja e fakteve të tjera historike, - do të 
sjellin përmirësime, pse jo edhe ndryshime, në përcaktimin dhe perce-
ptimin e marrëdhënieve në mes shqiptarëve dhe turqve. 

Mendojmë se ekzistojnë arsye që qarqet shkencore, kulturore dhe 
politike shqiptaro-turke, të marrin iniciativa të përbashkëta dhe pa pa-
ragjykime për rishikimin e historisë shqiptaro-turke, sikurse tashmë 
kanë filluar t’i qasen shumë studiues. Pasqyrimi i raporteve politike e 
kulturore nuk duhet të mbështetet në vlerësime të bazuara në literaturë 
kuazi-shkencore, ku Turqinë dhe popullin turk i paraqesin me ngjyri-
met më të zymta, në raportet shqiptaro-turke. Është koha që akade-
mitë turke dhe shqiptare, po dhe institucione të tjera të pavarura 
intelektuale turko-shqiptare, të veprojnë me projekte të përpunuara 
mirë, që me hulumtime konkrete t’i japin kuptim meritor historiogra-
fisë së shqiptarëve në raport me Perandorinë Osmane. Studimet e 
mirëfillta do të paraqesin edhe realitetin shkencor në marrëdhëniet tu-
rko-shqiptare dhe do të ndikonin në ndërtimin e raporteve vëllazërore 
turko-shqiptare. 

Janë kushte kohore të pakontestueshme që në ndërtimin e politikës 
për faktorizimin e shqiptarëve në Ballkan, dhe sidomos të Kosovës, në 
ndërtimin e politikës evro-integruese “partneriteti dhe bashkëpunimi”, 
duhet të pranohet lidhja e natyrshme e qëndrueshme në mes shqiptarë-
ve dhe turqve. Kjo vijë e natyrshme mund të dëshmohet edhe më shu-
më nëse e shohim brenda një statistike të përpunuar mirë, për vendin 
dhe rolin që kishin shqiptarët në ndërtimin e shtetit turk. Në kohën e 
sotme ne shqiptarët, krahas faktorizimit tonë në orientimet proameri-
kane dhe properëndimore, duhet të ndërtojmë edhe vija të lobimit të 
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përbashkët të një aleance turko-shqiptare, në promovimin e vlerave 
stabilizuese në rajonin e Evropës Juglindore. 

Është fakt i pamohueshëm se në njëzet vitet e fundit, veçanërisht 
nga periudha e çlirimit të Kosovës, Turqia vazhdon të luajë një rol pa-
qeje e stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Ajo reflekton raporte politike 
të miqësisë me Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë dhe më gjerë. Ndo-
shta edhe nga kjo arsye del në pah roli më aktiv diplomatik e ushtarak 
që pati Turqia për çlirimin e Kosovës gjatë bombardimeve të NATO-s 
dhe më vonë për njohjen ndërkombëtare të Pavarësisë së saj.  

Para dhjetë vjetësh, më 2 e 3 mars 1999, ish-Kryeministri i Shqi-
përisë, Pandeli Majko, kreu një vizitë zyrtare të rëndësishme në An-
kara. Në atë vizitë ai u prit nga Presidenti i Turqisë Sulejman Demirel, 
nga Kryeministri Bylent Exhevit dhe nga Shefi i Shtatmadhorisë e 
Komandant i Forcave të Armatosura, Gjeneral Armate Këvrëoglu.15 
Bisedë kryesore e atij takimi ishin rrugët e zgjidhjes së krizës së Ko-
sovës dhe mbrojtja e sovranitetit të Shqipërisë nga një sulm i mund-
shëm ushtarak i Forcave të Armatosura të Serbisë, i cili mund të 
ndërmerrej me justifikimin për të goditur dhe asgjësuar reparte dhe 
njësi ushtarake të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilat stërviteshin 
në vise të Shqipërisë Veriore, ose nga hyrja në luftë e Shqipërisë për 
mbrojtjen e shqiptarëve të Kosovës nga gjenocidi serb, që kishte 
filluar të zbatohej nga Milosheviçi, një alternativë që do të zbatohej 
nëse NATO nuk do të ndërhynte ushtarakisht në Kosovë. 

Shefi i Shtatmadhorisë, Gjeneral-Armate Hysejin Këvrëoglu, i cili 
ndiqte me kujdes zhvillimet në Veri të Shqipërisë dhe brenda Koso-
vës, i garantonte Kryeministrin Majko mbështetje të gjithanshme ush-
tarake në mbrojtje të kufijve dhe tërësisë territoriale të Shqipërisë, 
nëpërmjet rrugëve konkrete që do të aplikoheshin sipas zhvillimeve të 
ardhshme në terren. Gjithashtu ai garantoi Kryeministrin shqiptar se 
do ta mbështeste ushtarakisht Shqipërinë nëse ajo do të detyrohej të 

15  http://www.forumishqiptar.com/showthread.php?t=109501 Hajro Lima. (Atashe ushtarak i 
Shqipërisë, 2-3 mars 1999). 

BULETINI 2 

242 

futej në luftë me Serbinë, për të shmangur gjenocidin serb ndaj shqi-
ptarëve të Kosovës.  

Vlen të theksohet edhe deklarata e Kryeministrit Majko, i cili, kur 
po largohej, nga Shtatmadhoria iu drejtua Ministrit të Mbrojtjes, z. 
Luan Hajdaraga, që ishte në shoqërim të tij, me këto fjalë: “Turqia e 
tregoi edhe këtë herë veten që është mikja dhe aleatja e vërtetë strate-
gjike e Shqipërisë”.16 Vërtet ai kishte të drejtë kur deklaroi kështu, se-
pse marrëdhëniet ishin të shkëlqyera në mes Shqipërisë dhe Turqisë, 
duke pasur parasysh edhe faktin tjetër se Shtatmadhoria me Ministrinë 
e Mbrojtjes të Turqisë, për atasheun ushtarak të Shqipërisë i kishin 
hapur dyert për 24 orë, veçanërisht gjatë krizës së Kosovës në vitin 
1999. 

Aspekti politik, kulturor, fetar dhe ekonomik 

Është e natyrshme që përkatësia fetare islame e një pjese të madhe 
të popullatës së vendeve të Evropës Juglindore, veçanërisht përkatësia 
fetare islame e shqiptarëve në shumicë, ndikon drejtpërdrejt në kriji-
min e lidhjeve të natyrshme të tyre me Turqinë. Kjo lidhje me asgjë 
gjer tani nuk ka qenë në kundërshtim me realitetin e pranimit të dalli-
meve që kanë njerëzit në mes veti, Turqia në raportet diplomatike me 
shtetet e Ballkanit ka dëshmuar në praktikë një rol shumë konstruktiv. 
Në aspektin fetar, Turqia mbetet shembull i mirë për ndërtimin e ra-
porteve ndërfetare, duke afirmuar kuptimin e një tolerance ndërfetare. 

Për sa u përket raporteve në mes Turqisë dhe Kosovës në ditët e 
sotme, urë lidhëse e fuqishme e këtyre raporteve mbeten edhe kontak-
tet dhe bashkëpunimi kulturor, shkencor, edukativ, humanitar dhe ai 
fetar zyrtar në mes Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës dhe 
DIJANETIT të Turqisë. Ndërkaq, shoqatat dhe organizatat qeveritare 
dhe joqeveritare nga Turqia kanë ndihmuar me shumë projekte në Ko-

16 Po aty, f.2  
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sovë, si në rrafshin ekonomik, arsimor e kulturor, në infrastrukturë, e 
shëndetësi, ashtu dhe në atë fetar.  

Për sa u përket përvojave integruese jo vetëm me Turqinë po dhe 
me vende të tjera evropiane, mund të themi se Islami dhe myslimanët 
këtu mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Të rikujtojmë me 
këtë rast edhe politikanin gjerman Volker Ruhe, që thotë: “Sa i përket 
zhvillimit të Islamit në Evropë, anëtarësimi i Turqisë (si anëtare e 
NATO-s) në BE, mund të ketë ndikim pozitiv”.17  

Pra, Turqia dhe populli shqiptar, me një përvojë të mirëkuptimit 
ndërfetar që posedojnë, mund t’u shërbejnë edhe popujve të tjerë të 
Evropës. Keqpërdorimi ose serviliteti dhe manipulimi i masave duke 
prekur në ndjenjat fetare për synime politike a qëllime të tjera, është 
një veprim i shëmtuar. Pa mëdyshje turqit, shqiptarët myslimanë dhe 
myslimanët e tjerë në Gadishullin Ballkanik kanë pranuar vlerat për 
integrime evro-atlantike dhe, sipas këtyre standardeve dhe konkurre-
nce, do të ndërtojnë edhe perspektiva me një qytetërim të ndërtuar 
përmes disa vlerave të interesit të përbashkët, duke mbrojtur dhe ku-
ltivuar edhe identitetin fetar islam. Nëse kemi parasysh faktin se ko-
ncepti i ndërvarësisë në krijimin e raporteve ekonomike, politike, të 
sigurisë, sociale, kulturore në mes njerëzve, shteteve dhe afaristëve 
është paradigmë e kohës, atëherë projektet integruese duhet t’i nënsh-
trohen patjetër domosdoshmërisë për të bashkëvepruar duke u mbë-
shtetur në interesa reciproke të tilla, tipike për qeniet njerëzore të 
ndërvarura. 

Mendojmë se përvojat integruese të Turqisë, shoqëruar me ndiki-
min pozitiv të Islamit, duhet të rrezatojnë edhe më tepër në intensi-
fikimin e kontakteve dhe lidhjeve në mes shqiptarëve e turqve dhe kjo 
jo vetëm në nivelin kulturor, fetar e human, por edhe në nivelin poli-
tik, zyrtar, integrues dhe në atë ekonomik të dy popujve. 

Është me rëndësi që kontaktet, lidhjet dhe vizitat e ndërsjella, qo-
fshin të karakterit politik zyrtar ose edhe të niveleve të tjera, të mos 

17 http://altruisti.wordpress.com. Nazmi Maliqi.  
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mbeten vetëm formalitet, si diçka e zezë e shkruar në të bardhë, por, 
këto takime të jetësohen në iniciativa dhe në vepra konkrete në mes 
dy vendeve. 

Në kuadër të këtyre zhvillimeve, është inkurajuese edhe vizita e 
Kryetarit të Kuvendit të Madh të Turqisë, Këksal Toptan, që i bëri 
Kosovës në qershor të vitit 2009. Në takimin që Presidenti i Kosovës 
Fatmir Sejdiu, pati me z. Toptan, ai vlerësoi lart rolin mbështetës të 
Presidentit dhe të Kryeministrit të Turqisë për Kosovën, si në rrafshin 
e investimeve ekonomike, ashtu edhe në rrafshin politik e të stabilite-
tit të Turqisë në Kosovë. “Turqia ka qenë një krah i fortë me mbështe-
tje edhe në kohën e luftës për ekzistencë dhe për pavarësi dhe në 
kohën e qenies aleate e përbashkët e forcave të NATO-s, për lirinë e 
Kosovës si dhe në kuadër të vendeve të para që kanë njohur Republi-
kën e Kosovës dhe me të cilat kemi lidhur marrëdhënie diplomatike si 
dhe në bizneset e shumta që qytetarët e Turqisë dhe të shtetit turk 
kanë investuar në Kosovë”18, - pati theksuar Presidenti Sejdiu. 

Duke theksuar se marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Turqisë janë 
të veçanta, Presidenti i Kosovës pati vlerësuar edhe kontributin e 
qytetarëve të Kosovës që jetojnë në Turqi, dhe të qytetarëve turq që 
jetojnë në Kosovë.Ndërkaq, Kryetari i Kuvendit të Madh të Turqisë, 
Këksal Toptan tha të ketë ardhur në Kosovë për të siguruar se lidhjet 
ndërmjet dy vendeve bazohen në kulturë dhe histori të përbashkët dhe 
janë të nivelit vëllazëror. Ai premtoi se Turqia do të vazhdojë edhe 
më tutje të mbështesë angazhimet e Kosovës për paqe dhe qetësi në 
vend, dhe në këtë kontekst ai foli për mbështetjen e Turqisë për 
Kosovën në rrugën e integrimit në instancat veri-atlantike si dhe në 
mbështetjen e rritjes së numrit të njohjeve të reja.19  

Këtë takim të nivelit të lartë zyrtar më vonë e pasoi edhe vizita 
zyrtare e Presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në Turqi (janar 2010), 
ku, në takimet që pati me Presidentin Abdullah Gyl dhe me Kryemini-

18 http://gazetastart.com/lajm.php?kategoria=hapesira_shqiptare&nr=1616. 2009-07-06  15:42 
19 Po aty. 



Dr. sc. Fahrush REXHEPI, Perceptimi i shqiptarëve ndaj Turqisë 
dhe roli i islamit në këtë perceptim 

245

strin Rexhep Taip Erdogan, u konfirmua edhe një herë mbështetja e 
plotë e Turqisë për shtetin e ri të pavarur të Kosovës. 

Në aspektin ekonomik, Turqia është një vend mjaft i rëndësishëm 
dhe me ndikim të madh jo vetëm në Azi e në rajonin e Evropës Ju-
glindore, po dhe në Evropën Perëndimore, e cila konsiderohet si 
kontinenti më i zhvilluar ekonomikisht. Në rrugën e zhvillimit dhe ba-
shkëpunimit ekonomik në mes Turqisë dhe Kosovës, mendojmë se 
është e nevojshme që përfaqësues të Qeverisë, dhe sidomos të ekono-
misë, të tregtisë e të biznesit në Kosovë, të realizojnë takime bilatera-
le, të cilat do të jenë të dobishme si për Kosovën, ashtu edhe për 
Turqinë. Këtij bashkëpunimi do t’ia shtonte vlerën edhe më shumë 
organizimi i takimeve të biznesmenëve turq dhe kompanive të mëdha 
të Kosovës.  

Oda Tregtare kosovaro-turke, e cila synon seriozisht të bëhet një 
urë lidhëse e marrëdhënieve ekonomike në mes Kosovës dhe Turqisë, 
deri tash, në kuadër të bashkëpunimit rajonal, ka marrë pjesë në shu-
më panaire e forume të ndryshme të biznesit të organizuara në Turqi.20 

Përfundim 

Është i domosdoshëm rishikimi kritik i periudhave historike të 
shqiptarëve, për ta dekontaminuar atë plotësisht nga mitologjitë roma-
ntike të lashta dhe nga ideologjitë agresive anti-islame. Përfytyrimet 
romantike për një popull në antikë, përplasen sot me një realitet të 
hidhur, sikundërqë përfytyrimet për myslimanët shqiptarë si antievro-
pianë potencialë a të fshehët, nuk kanë asnjë vlerë logjik. 

Po ashtu edhe periudha e pushtimit të gjatë bizantin, e pushtimeve 
të egra mesjetare serbe, periudha e integrimit në Perandorinë Osmane 
dhe ajo e kumunizmit shqiptar, - që të gjitha kërkojnë interpretime të 
drejta, të reja shkencore, duke i identifikuar pasojat dhe rezultatet për 

20  Kafjall i biznesit i KTTO-TUSKON. 14.05.2009, Prishtinë, organizuar nga Forumi i 
Biznesit Kosovë-Turqi.  
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identitetin e kombit shqiptar. Në një interpretim kritik të historisë ko-
mbëtare, duhet të përfshihen të gjitha periudhat e formimit të identi-
tetit kombëtar, përfshirë këtu edhe periudhën e identitetit kulturor me 
ndikime osmane, që në fakt u bë tharmi i ideologjisë kombëtare të 
shqiptarëve.21 

Nga nivelin fetar ka ardhur koha që të mos injorohet përkatësia 
islame e shqiptarëve, ashtu sikur ekziston në realitetin jetësor. Pra, du-
het hequr etiketa që Islami na qenka fe antievropiane dhe antiperëndi-
more, sa kohë që dihet se burimi i të tri feve monoteiste është i njëjtë. 
Krahas kësaj, duhet të vlerësohet kontributi i shqiptarëve myslimanë 
në krijimin dhe zhvillimin e kombit shqiptar në këta gjashtë shekujt e 
fundit, që nga shpëtimi nga asimilimi sllav e bizantin në mesjetë e de-
ri te krijimi i shtetit shqiptar dhe i ridimensionimeve më të reja gjeo-
politike të kombit shqiptar në hapësirat ballkanike. Sot ngurrimi për 
sa u përket lidhjeve e bashkëpunimit me Turqinë, po edhe me Botën 
tjetër Islame, duhet të tejkalohet, sepse me to bashkëpunojnë të gjitha 
shtetet e tjera, përfshirë edhe ShBA-në, e cila është aleatja më e fuqi-
shme e Turqisë. Sot në botë kemi edhe shumë aleanca të tjera të kri-
juara nga shtete të përbashkëta islame dhe të krishtera, prandaj ç’të 
keqe ka në krijimin e miqësive a partneriteteve në mes dy a më shumë 
vendeve myslimane.  

______________________________ 
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Prof. dr. Hysen Matoshi 

ATDHEU N˙ POEZIN˙ 
E HAFIZ ALI KORÇ˙S1 

Duke e trajtuar stilin e shkrimit, Artur Shopenhaueri thoshte se sti-
li është fizionomia e shpirtit. Ky konstatim më duket edhe më i qënd-
rueshëm kur bëhet fjalë për letërsinë, si formë specifike e shprehjes 
artistike dhe është pothuajse i pakontestueshëm për lirikën si gjini 

1 Hafiz Ali Korça lindi më 5 prill 1873 në Korçë. Rrjedh nga një familje fetare dhe intelektu-
ale. Mësimet fillestare dhe të mesme i kreu në vendlindje, kurse studimet e larta për teologji 
dhe filozofi në Stamboll. U shqua për aktivitete atdhetare, ndër të cilat ishte organizimi dhe 
mbajtja e Kongresit Shqiptar të Dibrës, më 23 korrik 1909, ku e kishte fjalën kryesore. Hafiz 
Ali Korça ishte ndër ata atdhetarë që përkrahën edhe Kongresin e Elbasanit, 2 shtator 1909, i 
cili i vuri themelet e arsimit kombëtar. Më 1916, Hafiz Aliu u emërua drejtor i Arsimit për 
Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Dibrën, Matin dhe Pogradecin. Ka qenë edhe kryemyfti në Kë-
shillin e Naltë të Sheriatit në Shkodër. Ishte anëtar i Komisis Letrare të Shkodrës. Gjatë vi-
teve 1918-1924 ishte kryetar i Këshillit të Naltë të Sheriatit. Hafiz Ali Korça, për afro gjysmë 
shekulli, ka kontribuar shumë për Shqipërinë në disa lëmenj. Kontributet e tij janë me peshë 
në fushë të publicistikës, islamistikës, gjuhësisë, letërsisë, sociologjisë, përkthimit etj. Edhe 
pse ishte luftëtar për liri, poet, përkthyes, shkrimtar, atdhetar, mësues, myderriz, profesor, is-
lamolog, hartues tekstesh mësimore-shkollore, sistemi komunist i kohës nuk e vlerësoi drejt 
punën e tij. Përkundrazi, ai vuajti trajta të rënda të keqtrajtimit nga ky sistem i egër. Vdiq më 
31 dhjetor 1956 në Kavajë, duke qenë i dëbuar nga pronat e tij, i lënë pas dore si intelektual 
dhe i keqtrajtuar nga pushteti i kohës. Disa nga veprat e Hafiz Ali Korçës janë: Treqind e tri 
fjalët e Imam Aliut, Historija e shenjt dhe katër halifet, Mevludi shqip, Jusufi me Zelihanë, 
Abetare, Alfabeti arabisht, Muslimanija, Gramatika dhe syntaksa Shqip-Arabisht, Shtatë ënd-
rrat e Shqipërisë, Bolshevizma çkatrrim i njerëzimit, Kur’ani i Madhënueshëm e thelbi tij, 
Gjylistani (Trëndafilishtja), e Sa’adiut, Rubaijjati (Katroret) e Umer Khajjamit. Për më tepër 
shih monografinë: Ismail Ahmedi, Hafiz Ali Korça jeta dhe vepra, Vepra 1, Logos A, 2008; 
Dr. Ramiz Zekaj, Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX, ISHMQI, Tira-
në, 2002, f. 317-319; Fjalori enciklopedik shqiptar, vëllimi 2, Akademia e Shkencave e Shqi-
përisë, Tiranë, 2008, f. 1282-1283 etj. 
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letrare. Them se është e pamundur të kundrohen si të veçuara lirika e 
Hafiz Ali Korçës dhe shtresimi shpirtëror i botës së tij të pasur intele-
ktuale. Ndonëse e ka mendimin si përbërës të pashmangshëm, poezitë 
e kësaj figure të shquar të botës shqiptare janë, në rend të parë, shpër-
faqje e botës së brendshme emocionale, e dashurisë së pamasë e të pa-
kusht për Atdheun, por edhe e brengës dhe e dhimbjes për fatkeqësitë 
që e goditën historikisht e me të cilat vijonte të përballej edhe në koh-
ën e krijimeve të tij. Madje, jo vetëm struktura titullore e poezisë së tij 
dëshmon këtë përcaktim, ngase në krye të herës është zjarri i atdheut 
që, sikundër thotë, ia përvëlonte mushkëritë. Nëse, bashkëkohësi i tij, 
poeti Gjergj Fishta, i shihte atdheun dhe fenë në raporte bashkërendi-
tëse e të një njëjtësie të pandashme, Hafiz Ali Korça krijon një raport 
vartësie të këtij binomi. Atdheu gjithnjë prin në pikëpamjen e tij: 

Ç’do njeri që s’don Atdhenë 
ka shkelur nderin dhe fenë. 
S’ka njohur as Perëndinë 
bota kafshë le ta dinë!2 
Pra, sikundër shihet, gjithçka fillon me dashurinë për Atdheun. Po 

cila është përmasa e këtij atdheu dhe çfarë nënkupton me atdheun, në 
pikëpamje të shtrirjes gjeografike, poeti ynë? Natyrisht, pikëpamja e 
tij për atdheun mbështetet në përmasat etnike të shtrirjes së Shqipërisë 
dhe assesi në kufizimet që i prodhoi atëbotë argumenti i forcës, duke 
bërë që më shumë se gjysma e territoreve shqiptare të mbeteshin jash-
të shtetit amë. Për të Kosova është krahu i madh i Shqipërisë, ndaj 
vajton pse ky krah i bukur, bashkë me Çamërinë, u shkëputën padrej-
tësisht nga trungu i atdheut.  

Atdhedashuria është aspekti i lartësimit moral të Hafiz Ali Korçës 
si intelektual me vetëdije të qartë kombëtare, ndërkaq mjeshtëria e kë-
ndimit të saj është dimensioni artistik e individual që e bën të veçantë 
këtë shprehje të saj. Mjetet shprehëse poetike janë të zgjedhura me 
kujdes dhe gjithnjë në funksion të idesë themelore - lapidarit shkrimor 

2 Hafiz Ali Korça, Shtatë ëndrat e Shqipërisë (Vepra 2), Logos A, f. 118. 
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letrar për Shqipërinë. Procedimi artistik i veprës Shtat ëndrrat e Shqi-
përisë është krejt i veçantë dhe shprehje e një preokupimi për fatin e 
mëmëdheut në një moment të vështirë të ekzistimit të tij. Shtatë ënd-
rra, të prira nga një krijim hyrës, pasohen nga shtatë interpretime dhe 
një pjesë përmbyllëse. Në pjesën e parë ëndrrat janë intencë autoriale 
e një ligjërimi sado-kudo të koduar poetik, rrjedhimisht kanë më shu-
më shprehje përgjithësuese e figurative; teksa dekodimi i tyre, në traj-
të interpretimi të ëndrrave, që vjen në pjesën e dytë si çprovim3 i 
ëndrrave, e bën plotësisht të kapshme domethënien edhe për secilin 
lexues.  

Epitetet me të cilat cilësohet atdheu, Shqipëria, po edhe pjesët e 
saj të copëtuara, janë të zgjedhura dhe të funksionalizuara në rrafshin 
artistik e emocional. Afria dhe mahnitja me të bëhet krejt e natyrshme 
nëpërmjet fjalëve zëvendësuese për Shqipërinë, sikurse janë: mëmë, 
mëmëz, Peri etj. Gjithsesi Hafiz Ali Korça nuk rrëmbehet nga dashu-
ria e pakufishme për atdheun; nëse e idealizon në raste të caktuara të 
kaluarën e saj, ai shprehet tepër i pakënaqur me gjendjen e saj në ko-
hën kur shkruante. Zëri i tij është zë proteste dhe zë qortimi. Shpirtë-
zimi i Shqipërisë, në funksion të shqiptimit të shprehjeve tepër trondi-
tëse, drejtuar asamblistëve të kohës, tingëllojnë aktuale për shumëçka 
edhe sot, madje, do të thosha, pa dallim për të gjitha hapësirat shqipta-
re:  

Bij mos grindni mos përçahi shëndoshni mëmëm e smurë,  
Se një gjak, një racë jini, ngatërrim mos qitni kurrë...4 
Janë të paktë autorët që e kanë vlerësuar aq drejt rolin e Kosovës 

në arritjet e përgjithshme kombëtare, duke përfshirë këtu edhe ndih-
mesën e saj jetike për pavarësinë e Shqipërisë më 1912. Poeti Hafiz 
Ali Korça, në krijimin poetik Vajtimet e atdheut, kushtuar aktit barbar 

                                                 
3 Shprehjen çprovim autori e përdor në vend të fjalës interpretim. Fjalësi i veprës së Hafiz Ali 

Korçës është i pasur dhe shpeshherë me shprehje të rralla e gjetje kreative interesante. 
Veçmas dallohet për kompozitat e tij që hasen aq dendur qoftë në poezi, qoftë dhe në prozat 
që shkruan ai.  

4 Hafiz Ali Korça, Shtatë ëndrat e Shqipërisë (Vepra 2), Logos A, f. 35. 
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të bombardimeve serbe, të bëra në ditën e Bajramit, në qershor të vitit 
1924, në Drenicë, shkrin më shumë mund për të përsosur efektet reto-
rike të ligjërimit të tij sesa për mjetet shprehëse letrare, sesa për figu-
rshmërinë e të shprehurit etj. Me një fjalë, ai më tepër synon ta bindë 
lexuesin e poezisë së tij sesa të nxisë tek ai një efekt të caktuar estetik. 
Mjeshtëria e stilit letrar është vënë, këmbë e krye, në shërbim të idesë 
kombëtare, përkatësisht të thirrjes për shpëtimin e një pjese të kombit 
që po dergjej në robëri. Në këtë rrafsh gradacioni është tejet i prani-
shëm dhe përdoret për ta forcuar efektin kumtues, për ta bërë më bi-
ndës atë. Një procedim tejet i rëndësishëm është edhe përsëritja e cila 
realizohet qoftë nëpërmjet përsëritjeve të tingujve e fjalëve a edhe të 
grupeve të fjalëve, qoftë nëpërmjet paralelizmave sintaksorë, me ç’ra-
st secilës gjymtyrë sintaksore i përgjigjet një gjymtyrë identike në var-
gun vijues. Po sjellim për ilustrim vetëm disa vargje që e dëshmojnë 
këtë koncept: 

Më s’tu nda vrasja, ndjekja, shuplaka, 
Më s’tu nda therja, mbytja, grabitja, 
Më s’tu nda shtypja, mbytja, grabitja5 
Megjithëse përmbajtja, sikurse u tha, del mbi mjetet shprehëse, 

duhet thënë se fjalësi poetik, ritmi, rimat dhe përgjithësisht shprehjet 
poetike të Hafiz Ali Korçës janë interesante e në disa raste, madje 
edhe risimtare. Kështu, politika e shfarosjes kombëtare nga autori do 
të emërtohej si politikë racë-mbaruse. Përveç kompozitës gjëmëzeza 
si një gjetje interesante është edhe ajo shpirt-makutët e përdorur për 
të emërtuar për grabitqarët e pangopur lakmitarë.  

Një veçori intelektuale e Hafiz Ali Korçës, që shpërfaqet në ve-
prën e tij shkrimore, pra edhe në poezi, ka të bëjë me vizionaritetin e 
tij dhe me guximin për të folur në kohën e duhur. Plot njëzet vjet para 
se Shqipërinë ta pllakoste reja e zezë komuniste, ai shkruante dhe bo-
tonte kontributet e tij për këtë rrezik. Zëri i tij nuk u dëgjua sa duhej 
atëherë dhe nuk dëgjohet sa duhet as sot. Duke pohuar zëshëm punën 
                                                 
5 Hafiz Ali Korça, Shtatë ëndrat e Shqipërisë (Vepra 2), Logos A, f. 121. 
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e mirë të SHB LOGOS A në krye me z. Adnan Ismaili, që e risollën 
në një format dinjitoz kompletin e Hafiz Ali Korçës, dhe monografinë 
e profesorit Ismail Ahmedi, them se kjo figurë e shquar e mendimit 
shqiptar, ky teolog islam, ky poet, ky vizionar, ky erudit dhe për-
kthyes i rrallë në kontekstin e kohës meriton edhe më shumë. Është 
koha e rikthimit të vlerave tona të ekskomunikuara, sidomos të atyre 
që vijojnë të lihen anash edhe sot. Ato kanë të drejtë të jenë pjesë e 
sistemit tonë letrar e përgjithësisht kulturor kombëtar dhe ne kemi 
nevojë për to. 
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Mr. Sadik Mehmeti 

MEDRESEJA „PIRINAZ‰ E PRISHTIN˙S 
DHE AKTIVITETI I SAJ (1935-1945) 

Abstrakt: Në këtë punim autori sjell të dhëna të panjohura për 
veprimtarinë edukativo-arsimore të medresesë “Pirinaz” të Prishtinës 
dhe rrethanat politiko-shoqërore, në të cilat veproi kjo medrese. Akti-
viteti i kësaj medreseje deri më sot nuk ka qenë objekt studimi, për se 
edhe këto të dhëna marrin vlerë më të madhe, pavarësisht se bëhet 
fjalë për vitet e fundit të veprimtarisë së kësaj vatre shkollore islame 
dhe kombëtare (1935-1945). Të dhënat e paraqitura këtu, kryesisht ja-
në nxjerrë nga dokumentet arkivore të hulumtuara në Arkivin e Ko-
sovës, po dhe nga burime të tjera. 

Fjalët çelës: sibjan mekteb, medrese, myderriz, “Pirinaz”, Hamdi 
ef. Ibrahimi, Ajet ef. Mardoçi etj. 

Hyrje 

Në kohën e Mbretërisë Serbo-Kroato-Sllovene, në Kosovë punuan 
disa shkolla fetare islame, siç ishin sibjan mektebet dhe medresetë, të 
cilat kishin një traditë mjaft të gjatë. Këto shkolla datonin që nga koha 
e Perandorisë Osmane dhe hapeshin në vende me popullsi të fesë isla-
me. Mësimin në këto shkolla e zhvillonin në gjuhët arabe e turke ule-
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maja shqiptare - myderrizët dhe mualimët e shquar, ndërsa komenti-
min e bënin në gjuhën shqipe.1  

Në atë kohë në Kosovë, përveç sibjan mektebeve, vepronin edhe 
medresetë, numri i të cilave në fillim ishte i madh, pothuajse nuk ki-
shte qytet në Kosovë pa një ose edhe disa medrese. Ato i mbanin qy-
tetarët myslimanë dhe vakëfet. Mirëpo, ato institucione fetare islame 
në periudhën e sundimit të asaj Mbretërie, nuk kishin jetë të rehat-
shme, sepse qarqet qeveritare pengonin me të madhe veprimtarinë e 
këtyre shkollave, për se ato patën ndërprerje të kohëpaskohshme ve-
primtarie, madje disa prej tyre edhe do të mbylleshin përgjithmonë. 
Shumë sosh mbylleshin ende pa filluar mirë punën. Mbyllja e atyre 
institucioneve bëhej thjesht për shkaqe politike, sepse “sipas qarqeve 
qeveritare, tek nxënësit e këtyre shkollave po zgjohej me të madhe ve-
tëdija kombëtare, ndërsa mësuesit e tyre cilësoheshin si njerëz shumë 
të rrezikshëm”.2 

Gjendja e institucioneve arsimore-islame 
në Prishtinë dhe më gjerë 

Në Prishtinë në atë kohë vepronin dy medrese: medreseja “Sulltan 
Selimi III” dhe medreseja “Pirinaz”3.  

Derisa medreseja “Sulltan Selimi III” ishte mbyllur më 19204, ajo 
e “Pirinazit” veproi deri më 19275, kur u mbyll me pretekstin se po 
përgatiste ithtarë të Komitetit për Mbrojtjen e Kosovës.6 

1 Dr. Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në anën e Llapit brenda viteve 1878-1944, Prishti-
në 1995, fq. 74. 

2 Dr. Hakif Bajrami, Qëndrimi i Jugosllavisë Monarkiste ndaj arsimit dhe kulturës së shqi-
ptarëve në Kosovë (1918-1941), në: “Kosova”, nr. 12, Prishtinë, 1983, fq. 201. 

3 Në dokumentet e kohës, sidomos në ato osmane, kjo medrese përmendet me emrat “Piri Na-
ziri”, që është më e saktë, pastaj “Pirinazir” e “Pirinazër”, ne, meqë është bërë e njohur me 
emrin popullor “Pirinaz”, e quajtëm me këtë emër. 

4 Dr. Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore (1918-
1941), Prishtinë, 1990, fq. 197. Kurse sipas studiueses Maxhida Beqirbegoviç, medreseja 
“Sulltan Selim III” kishte vepruar deri në vitin 1921, kur qe rrënuar edhe ndërtesa e saj. Shih: 
Madžida Bećirbegović, Prosvjetni objekti islamske arhitekture na Kosovu, në: “Starine 
Kosova”, nr.VI-VII, Prishtinë, 1972, fq. 86.  
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Mbyllja e kësaj medreseje pati shkaktuar një indinjatë të thellë në 
radhët e popullatës myslimane. Me gjithë ndërhyrjen e myftinjve, 
imamëve dhe të disa individëve të tjerë që gëzonin autoritet në popull, 
që medreseja të vazhdonte punën, pushteti serb nuk e lejoi rihapjen e 
saj në Prishtinë. Protestat e shumta që u bënë tek Ulema Mexhlisi me 
seli në Shkup, dhe tek autoritetet serbe, gjithashtu, nuk patën dhënë 
rezultate. Megjithëkëtë, pas shumë përpjekjesh të disa individëve me 
autoritet, në radhë të parë të Myftiut të Prishtinës Mehmet Sezai 
(1874-1947), medreseja “Pirinaz” qe rihapur përsëri, veçse në Podu-
jevë.7 

Një nga arsyet e shumta që kjo medrese të rihapej mu në Poduje-
vë, ishte se “atje kishte shumë ithtarë dhe simpatizantë të çështjes 
shqiptare, (dhe) në ballë të së cilës qëndronte myftiu Mehmet ef. 
Sezai.”8 

Mirëpo, edhe kjo vatër e rëndësishme e arsimit fetar e kombëtar, 
nga qarqet qeveritare do të mbyllej pas dy vjetësh (1929), me arsyeti-
min se ishte bërë çerdhe kryesore e nacionalizmit shqiptar, prandaj 
paraqiste rrezik të madh për interesat e tyre hegjemoniste.9 

Në korrik 1928 Këshilli i Vakëfit të rrethit të Prishtinës, në 
mbledhjen e vet, mori vendimin që t’i drejtohej me lutje Ministrit të 
Fesë, për hapjen e sërishme të medresesë “Pirinaz“ të Prishtinës, me 
status të përkohshëm dhe me premtimet se do të angazhoheshin për 
realizimin e vendimit të myftiut suprem, sipas të cilit parashihej hapja 
e medreseve të reformuara. Propozohej që të hapeshin medrese jo 
vetëm në Prishtinë, po edhe në Podujevë, Gjilan e gjetiu.10 Kërkesën e 
Këshillit të Vakëfit të Prishtinës e miratoi Ministri i Fesë dhe, më 

5 Dr. Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore (1918-
1941), po aty, fq. 197. 

6 Hajdar Salihu, Poezia e bejtexhinjve, Prishtinë, 1987, fq. 459. 
7 Dr. Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në anën e Llapit…, vep. cit., fq. 79. 
8 Muhamet Pirraku, Gjurmë të veprimtarisë arsimore e letrare të Hysen Statovcit, në: “Gjurmi-

me albanologjike”, SSHF, Prishtinë, 16 - 1987, fq. 198. 
9 Dr. Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në anën e Llapit..., vep. cit., fq. 81. 
10 Dr. Haki Kasumi, Bashkësitë fetare në Kosovë, Prishtinë, 1988, f. 124. 
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1928, filloi sërish punën medreseja “Pirinaz” e Prishtinës. Mësimdhë-
nës dhe drejtor i saj u emërua Hamdi ef. Ibrahimi-Gërçina11.  

Kështu u hapën sërish medrese në Kosovë dhe kështu u bë realizi-
mi i kërkesave të Konferencës së Parisë Fetare Islame, bërë në Mitro-
vicë gjatë vitit 1927, në të cilën u përkrah reformimi i medreseve 
ekzistuese.12 

Përderisa në Mbretërinë SKS shkollat fetare islame nuk patën një 
zhvillim normal, sepse patën ndërprerje të kohëpaskohshme pune, me-
gjithatë, me konstituimin e Mbretërisë Jugosllave në dhjetor 1929, 
gjendja e shkollave fetare ndryshoi për të mirë në janar 1930, kur u 
miratua Ligji i Bashkësive Fetare Islame (BFI). Në nenin 18 të atij li-
gji thuhej se hapja e shkollave fetare si edhe emërimi i mësimdhënë-
sve të tyre, janë në kompetencë të BFI-së.13 

Ndonëse me aprovimin e atij ligji mendohej se shkollat fetare isla-
me kishin arritur një pavarësi të plotë, megjithatë praktika e dëshmoi 
të kundërtën. Organet shtetërore filluan të ndërhynin përsëri, sidomos 
Ministria e Arsimit, e cila përsëri impononte planet dhe programet 
mësimore të atyre shkollave. Kriteret që i sanksiononte ajo ministri 
për hapjen e shkollave, e vështirësonin shumë punën. Mirëpo, me 
ndërhyrjen e Ulema Mexhlisit të Shkupit, ishte arritur një marrëveshje 
për zbutjen e këtyre kritereve. Kështu, jo vetëm që rrjeti i këtyre ins-
titucioneve po zgjerohej, por po bëheshin përpjekje edhe për arritjen e 
një autonomie të tyre. Pas një kohe të shkurtër, me vendimin e Mini-

11 Hamdi ef. Ibrahimi-Gërçina, deri në fund të vitit 1941, kur edhe ndërroi jetë, ishte myderriz 
dhe drejtor i kësaj medreseje. Ka nxjerrë një numër të konsiderueshëm të ixhazetlinjve. Në 
bazë të ixhazetnameve që ua ka lëshuar nxënësve të tij, mësojmë se Hamdi efendiu mësimet i 
kishte nisur në Prishtinë para myderrizëve të shquar të Prishtinës, si Abdullah efendi Sylejma-
ni, Ali efendi Ali Haskoji (Bellaçevci) dhe Sabit efendiu, ndërsa i kishte plotësuar në Stamboll 
para myderrizëve Adem Nuriu i biri i Mustafës të birit të Nezirit, që ishte nga Gjakova, dhe 
më pastaj te myderriz Mustafa efendiu i njohur si Avdo Misli Hoxha, tek i cili kishte marrë 
edhe ixhazetnamenë. 

12 Haki Kasumi, Shkollat fetare islame në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore, në: “Gjur-
mime albanologjike”, SSHH, XII, 1982, f. 157. 

13 Dr. Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në anën e Llapit..., vep. cit., fq.89. 
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strisë së Drejtësisë, nr. 17531, datë 5 mars 1931, BFI dhe institucionet 
shkollore të saj fituan një autonomi të plotë.14 

Në vitin 1931, sipas burimeve arkivore, në territorin e Kosovës 
vepronin gjithsej 10 medrese: dy medrese në Prishtinë dhe nga një në 
Prizren, Vushtrri, Pejë, Gjilan, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj dhe në 
Bresanë të Opojës.15 Mirëpo, sipas rregullores së vitit 1935 të Ulema 
Mexhlisit, në vendet ku kishte më shumë se një medrese, duhej të bë-
hej detyrimisht fuzionomi i tyre dhe të funksiononte vetëm një medre-
se, kurse myderrizët, sipas mirëkuptimit të tyre dhe nën inspektimin e 
Vakëfit të rrethit, do t’i ndanin lëndët dhe orët16. Kështu, medreseja 
“Sulltan Selim III” do të fuzionohej në medresenë “Pirinaz” deri në 
vitin 1942. Fuzionimi bëhej me pretekstin e unifikimit të planprogra-
meve dhe punës në medrese17.  

Reformimi i medresesë „Pirinaz‰ 

Sido që të ketë qenë, një ndër medresetë më aktive në atë kohë, në 
Kosovë ishte medreseja “Pirinaz”, e cila gjendej në oborrin e xhamisë 
me të njëjtin emër. Nuk dihet se kur ishin ndërtuar xhamia18 e medre-
seja, por mendohet se medreseja kishte nisur punën nga mesi i shek. 
XIX.19 

14 Dr. Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në anën e Llapit..., vep. cit., fq.88, si dhe: Haki 
Kasumi, Shkollat fetare islame…, vep., cit., f. 159. 

15 Dr. Haki Kasumi, Bashkësitë fetare në Kosovë, Prishtinë, 1988, f. 125. 
16 Arkivi i Kosovës, Fondi Sresko Vakufsko-Mearifsko Poverenstvo Prizren, 1935, k. 6, dok. 

nr. 403. 
17 Po aty. 
18 Në Arkivin e Bashkësisë Islame të Kosovës kemi hasur në një shënim ku ceket viti i ndërti-

mit të kësaj xhamie: 1470 (shek.XV), ndonëse një shënim i tillë është mirë të verifikohet 
edhe nga ndonjë burim tjetër.  

19 Sipas studiueses M. Bećirbegović, (Prosvjetni objekti islamske arhitekture na Kosovu, po 
aty, fq. 86) kjo medrese do të ketë nisur punën në fillim të gjysmës së dytë të shek XIX, kur-
se në një dokument tjetër (Arkivi i Kosovës, BFI-Zyra e Vakëfit Prishtinë 1943, k. 37), thuh-
et se kjo medrese ka nisur punën nga viti 1873. Megjithatë, data e ndërtimit të xhamisë, sipas 
së cilës është quajtur kjo medrese, si dhe data e themelimit të medresesë “Pirinaz” dhe e akti-
vitetit të saj në dekadat e para, për t’u ndriçuar kërkojnë gjurmime të mëtejme.  
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Medreseja ka pasur dy dhoma për nxënës dhe ders-hanen, e cila si 
ndërtesë ishte e ndarë nga dhomat e banimit të nxënësve. Në mes të 
secilës nga këto dy dhoma kishte një korridor, kurse secila dhomë ki-
shte oxhakun për ndezjen e zjarrit. Ndonëse medreseja ishte e ndarë, 
megjithatë, së bashku me xhaminë dhe tyrben, përbënin një komple-
ks20. 

Medreseja “Pirinaz”, si edhe medresetë e tjera në Kosovë në atë 
kohë, vepronte në kuadër të Ulema Mexhlisit me qendër në Shkup, i 
cili më 12 janar 1935, të gjitha medreseve ekzistuese në territorin e tij, 
u kishte dërguar një Udhëzues në dhjetë faqe, për reformimin dhe pu-
nën e medreseve ekzistuese. 

Një udhëzues i tillë, në të cilin jepeshin udhëzime për reformat 
dhe punën e medresesë, sipas të cilit duhej punuar më tutje, i qe dër-
guar edhe medresesë “Pirinaz” të Prishtinës.  

Udhëzuesi, i cili gjendet në Arkivin e Kosovës21, për aktivitetin e 
medreseve në atë kohë jep të dhëna me rëndësi dhe deri tash të pa-
njohura. 

Të dhënat që ofron ky dokument, janë me interes dhe shërbejnë 
për njohjen sa më të mirë të aktivitetit të medresesë “Pirinaz”, sido-
mos për ata që do të shkruajnë historinë e zhvillimit dhe rritës së 
shkollave islame në këto anë.  

Planprogrami i medresesë „Pirinaz‰ më 1935 

Duke iu referuar këtij dokumenti, mësojmë se në medresetë ekzi-
stuese në territorin e Ulema Mexhlisit të Shkupit, mësimet zhvillohe-
shin mbi bazën e planprogramit mësimor të përpiluar nga Ulema 
Mexhlisi.  

Në vitin 1935 në medresenë e reformuar “Pirinaz” zhvilloheshin 
tetë (8) lëndë mësimore me bazë fetare. Në klasën e parë 5 lëndë, kurse 

20 Madžida Bećirbegović, Prosvjetni objekti islamske arhitekture na Kosovu, po aty, fq. 86. 
21 Arkivi i Kosovës, Fondi Sresko Vakufsko-Mearifsko Poverenstvo Prizren, 1935, k. 6, dok. 

nr. 403. 
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në të dytën, të tretën dhe të katërtën nga 6 lëndë. Klasa e parë, e tretë 
dhe e katërt kishin gjithsej nga 17 orë në javë, kurse e dyta 18 orë në 
javë. Fondi i përgjithshëm i orëve javore për të gjitha klasat mësimore 
ishte 69. Lëndë bazë, që mësonin nxënësit prej klasës së parë e deri në 
klasën e katërt, ishin: Kurani, Gjuha arabe dhe Gjuha turke.22  

Plani mësimor i medresesë “Pirinaz” dhe i medreseve të tjera të 
reformuara në territorin e Ulema Mexhlisit të Shkupit në vitin 1935, 
sipas dokumentit, dukej kështu: 

Klasat 

N
r.

re
n.

 

Lëndët I II III IV Gjithsej 

1. Kuran 4 3 2 2 11 
2. Itikadat  4 4 - - 8 
3. Ibadat dhe ahlak - - 5 5 10 
4. Gjuhë arabe 6 6 4 4 20 
5. Shkrim arab 1 1 - - 2 
6. Gjuhë turke 2 2 2 2 8 
7. Histori islame - 2 3 3 8 
8. Ilahi  - - 1 1 2 
Gjithsej 17 18 17 17 69 

Tabela nr. 1 Plani mësimor i medresesë së reformuar “Pirinaz” më 1935 
 
Në medrese, shkruan në dokumente, për lëndën e Itikadātit (Do-

gmatika islame) për klasën e parë përdorej libri i Imam Gazaliut “Ihjā 
‘Ulūmud-dīn”, kapitulli “Kavāid il-akāid”, dhe për klasën e dytë po 
ai, por me shpjegime më të gjera. Për lëndën e Ibadātit përdorej libri i 
Hasan esh-Shurunbalit (vd. 1069/1658) “Merāk ul fel-lāh”, për klasën 
e tretë prej faqes 2-65, kurse për klasën e katërt prej faqes 65-136. Për 
lëndën e Ahlakut nxënësit e klasës së tretë përdornin librin “Ihjā 
‘Ulūmud-dīn”, vëllimi III, faqe 2-69, dhe nxënësit e klasës së katërt, 
                                                 
22 Po aty. 
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të njëjtin libër, vëllimi II, faqe 138-185 dhe 265-321. Aty shkruan 
edhe për njësitë që duheshin zhvilluar për secilën lëndë dhe për se-
cilën klasë veç e veç. Ilahitë ishin lënë sipas përzgjedhjes së myderri-
zit, por për klasën e katërt këshillohej sidomos ilahia “Kasīdetu Bed 
ul-emāl” e autorit Ali Osman el-Fargani (vd. 575/1179). Në kuadër të 
gjuhës turke, nxënësit njiheshin edhe me rregullat e gjuhës persiane23. 

Pas kryerjes së medresesë, nxënësit merrnin tituj të ulët fetarë dhe 
kryenin detyrën e imamit, myezinit etj.. Mirëpo, nëse ndonjëri prej ty-
re dëshironte t’i vazhdonte studimet dhe të specializohej në shkencat 
islame, këtë mund ta bënte para ndonjë myderrizi të njohur, i cili në 
fund, pas një testimi mjaft rigoroz, i lëshonte ixhazetnamenë (diplo-
mën).24 

Kohëzgjatja e shkollës, gjithnjë sipas dokumentit, ishte katër vjet 
dhe vertikalisht ajo kishte katër klasa. Viti mësimor në medrese zgja-
ste 10 muaj, nga fillimi i shtatorit deri në fund të qershorit. Pushimi 
vjetor rëndom zgjaste dy muaj, në korrik dhe gusht. Brenda këtij ha-
rku kohor kishte edhe pushime dimërore.25 

Gjatë vitit shkollor medresetë nuk punonin gjatë muajit të Rama-
zanit, festave fetare islame dhe shtetërore. Medreseja, në konsultim 
me Ulema Mexhlisin e Shkupit, mund të ndërpriste punën e saj edhe 
për shkak të të ftohtit të madh dhe të ndonjë epidemie.26 

Në medrese mund të regjistroheshin vetëm djemtë që nuk ishin më 
të vegjël se 11 vjeç e as më të mëdhenj se 16 vjeç dhe ata duhej ta ki-
shin mbaruar patjetër shkollën fillore shtetërore27. Regjistrimi i kandi-
datëve të rinj bëhej nga data 25 gusht deri më 1 shtator.28 

                                                 
23 Po aty. 
24 Po aty. 
25 Po aty. 
26 Po aty. 
27 Në dokumentet e mëvonshme saktësohet se, për t’u regjistruar në medrese, kandidati duhej 

të kishte mbaruar shkollën fillore dhe të ishte 14 vjeç. Më i vogël se kaq nuk mund të prano-
hej në medrese. (Shih: AK, Fondi Bashkësia e Fesë Islame, Zyra e Vakëfit Prishtinë, 1943, 
kutia 37).  

28 Po aty. 
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Sistemi i vlerësimit të nxënësve mbështetej në shkallëzimin katër-
shifrash, dy (2) deri në pesë (5), si më poshtë: 

2 = dobët, 3 = mirë, 4 = shumë mirë, 5 = shkëlqyeshëm. Nxënësit, 
pas kryerjes së klasës së katërt, i lëshohej dëftesa.29 

Provimet e pjekurisë 

Sipas dokumentit, në fund të çdo viti shkollor organizoheshin pro-
vimet e pjekurisë për kalimin e nxënësve në klasa më të larta. Ky 
kalim bëhej në bazë të suksesit që tregonte nxënësi në provime. Ko-
misionin provues e përbënin: myftiu i rrethit, i deleguari i Vakëf Me-
arifit të rrethit dhe myderrizët. Në provime nxënësit përgjigjeshin në 
dy mënyra: me gojë dhe me shkrim. Me gojë nxënësi u shtrohej pro-
vimeve në të gjitha lëndët, kurse me shkrim vetëm në lëndën e gjuhës 
arabe dhe të gjuhës turke.30 

Për mbarëvajtjen e provimeve drejtoria e medresesë ishte e obligu-
ar të mbante procesverbale, sipas formularëve të dërguar posaçërisht 
për këtë nga Ulema Mexhlisi i Shkupit dhe një kopje e tyre, përmes 
myftiut, duhej t’i dërgohej Ulema Mexhlisit, ndërsa një kopje tjetër të 
mbetej në arkivin e medresesë. Gjithashtu Ulema Mexhlisit duhej t’i 
dërgohej edhe nga një kopje e provimit me shkrim të secilit nxënës.31 

Këto procesverbale përmbanin datën e mbajtjes së provimeve, 
emrat e anëtarëve të komisionit provues, emrin e mbiemrin e nxënësit, 
datën kur ishte regjistruar në medrese, cilit provim i shtrohej dhe të 
cilit vit, suksesin e treguar në lëndët mësimore, pastaj rubrikën në të 
cilën shkruante se nxënësi kaloi apo jo klasën, i lëshohet dëftesa apo 

29 Arkivi i Kosovës, Fondi Bashkësia e Fesë Islame, Zyra e Vakëfit Prishtinë 1935, k. 7, dok. 
726. 

30 Arkivi i Kosovës, Fondi Sresko Vakufsko-Mearifsko Poverenstvo Prizren, 1935, k. 6, dok. 
nr. 403. 

31 Po aty. 
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jo dhe në fund regjistri përfundimtar i nxënësve që kalonin klasën dhe 
i atyre që e përsërisnin.32 

Ndërkaq, në fletën e provimeve me shkrim, përveç përgjigjes së 
nxënësit, emrit e mbiemrit, shënohej edhe vendi se nga ishte nxënësi, 
si dhe suksesi i treguar në provimin me shkrim. Këto të dhëna plotë-
suese ua kemi bashkëngjitur të dhënave të tjera të shënuara në proces-
verbale, ndonëse për disa nxënës mungojnë (shih tabelat). 

Gjatë hulumtimeve, kemi gjetur dy procesverbale të tilla me fletët 
e provimeve me shkrim të nxënësve të klasës së dytë dhe të katërt të 
medresesë “Pirinaz”, të cilat po i sjellim në vazhdim. Këto të dhëna na 
mundësojnë të njohim emrat dhe vendlindjen e 72 nxënësve të medre-
sesë “Pirinaz”, shumica e të cilëve më vonë do të kryenin detyra të 
ndryshme fetare e kombëtare, si imamë, mualimë, mësues në shkollat 
shqipe etj., në Kosovë e më gjerë. 

Në vitin 1935, sipas këtyre dokumenteve, në medresenë “Pirinaz” 
provimet e pjekurisë ishin mbajtur nga 18 deri 27 prill, me qëllim të 
aplikimit të tyre sipas klasave, me kërkesë të Ulema Mexhlisit të 
Shkupit, nr. 40/35, dt. 12 janar 1935. 

Komisionin provues të medresesë “Pirinaz” e përbënin: 
1. Hajrullah Mehmedi, kryetar
2. Daut Osmani, anëtar, i deleguar i Vakëf Mearifit të Rrethit
3. Hamdi ef. Ibrahimi, myderriz
4. Ahmed ef. Ajeti, myderriz
Sipas dokumenteve, në klasën e dytë mësimet i kishin ndjekur gji-

thsej 33 nxënës, prej tyre 11 kishin përsëritur klasën. Shumica e nxë-
nësve vinin nga fshatrat e rrethit të Prishtinës. 

Se çfarë suksesi kishin treguar në lëndët mësimore dhe në provi-
min me shkrim, më së miri shihet nga tabela: 

32 Arkivi i Kosovës, Fondi Bashkësia e Fesë Islame, Zyra e Vakfit Prishtinë 1935, k. 7, dok. 
726. 
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1 Ramadan J. Ramadani Bërnicë 1933 II 5 5 5 4 4 4 4 
2 Sylejman R. Mustafa Rimanishtë 1933 II 5 5 5 4 4 4 4 
3 Salih H. Selmani - 1933 II 5 5 5 - 4 3 - 
4 Elmaz D. Arifi - 1933 II 4 5 5 - - 3 - 
5 Adem S. Rexhepi - 1933 II 5 5 5 - - 4 - 
6 Adem H. Haziri Barilevë 1933 II 5 5 5 4 4 4 4 
7 Iljaz Z. Aliu Verbocë 1933 II 5 5 5 3 3 3 3 
8 Beqir Z. Islami Stanofc 1933 II 5 5 5 3 3 3 3 
9 Beqir A. Beqiri Breznicë 1933 II 5 5 5 3 3 3 3 
10 Emin I. Sinani Matiçan 1933 II 5 5 5 3 3 3 3 
11 Qerim I. Sylejmani Marefc 1933 II 5 4 3 3 3 3 3 
12 Iljas S. Ademi Mramor 1933 II 4 4 3 3 3 3 3 
13 Nezir Xh. Sylejmani Mramor 1933 II 4 4 4 3 3 3 3 
14 Ed’hem A. Xhelili Babush 1933 II 5 4 4 3 3 3 3 
15 Muharrem R. Ismaili  Cërnillë 1933 II 5 4 4 3 3 3 3 
16 Ali R. Bajrami Cërnillë 1933 II 4 4 4 3 3 3 3 
17 Zeqir Sh. Aliu Kërpimeh 1933 II 4 3 3 4 4 3 3 
18 Jusuf I. Zeqiri Ribar 1933 II 5 5 5 4 4 3 3 
19 Abdurrahman H. Rexhepi Rimanishtë 1933 II 5 5 5 3 3 3 3 
20 Rexhep A. Kamberi Dumnicë 1933 II 5 5 5 2 2 2 2 
21 Rifat R. Haliti Dumnicë 1933 II 5 5 5 2 2 2 2 
22 Feriz E. Ed’hemi Metehi 1933 II 4 3 3 2 2 2 2 
23 Rexhep R. Abdullahu - 1933 II 5 4 5 4 4 3 - 
24 Fazli A. Abdullahu Kërpimeh 1933 II 5 4 5 4 4 3 4 
25 Isamil Y. Zyberi Zakut 1933 II 4 3 3 4 4 3 4 
26 Jusuf A. Maliqi Dumnicë 1933 II 5 5 5 2 2 3 2 
27 Jahir B. Ramadani - 1933 II 3 3 3 - - 3 - 
28 Adem Sh. Behrami - 1933 II 5 5 3 - - 3 - 
29 Ibrahim H. Zyberi Zakut 1933 II 4 4 3 3 3 3 3 
30 Hfz.Bajram S.Bajrami Prishtinë 1933 II 5 5 5 4 4 4 4 
31 Bislim Ramadani - 1933 II 5 5 3 - - 3 - 
32 Jusuf A. Ajeti Prishtinë 1933 II 5 5 5 5 5 5 5 
33 Bahri I. Ahmedi Prishtinë 1933 II 5 5 5 5 5 5 5 

Tabela nr. 2. Suksesi i nxënësve të klasës së dytë të medresesë “Pirinaz” më 1935 
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Nga tabela shihet se suksesi i nxënësve të klasës së dytë ishte i 
mirë, sidomos në lëndët: Kuran, Itikadat dhe Gjuhë arabe. Njëri prej 
nxënësve ishte hafëz i Kuranit. 

Nga përgjigjet në provimin me shkrim të klasës së dytë, mësojmë 
se shumica e tyre kishin të bënin me diturinë, edukatën, ndalimin e 
alkoolit, mirësjelljen etj.. 

Nga këto thënie lakonike e plot këshilla, shumica prej tyre hadithe 
të Pejgamberit a.s., të përkthyera nga gjuha arabe, sa për ilustrim, po 
veçojmë: 

- ”Vlera e dijetarit ndaj të paditurit, është si vlera e Hënës ndaj 
yjeve të tjera. Dijetarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve”! 

- “Dije se çdo nxënës doemos duhet ta dëgjojë mësuesin kur flet, 
sepse vlera e mësuesit është si vlera e t’et”! 

- “Të pasurit, edhe kur flet gabim, i thonë: - ia ke qëlluar! Ndërsa 
kur i varfri ia qëllon, të gjithë i thonë: gabove! Ç’është kështu?! 
Them: Humbje e qartë!” 

- “Nuk është jetim ai që i kanë vdekur prindërit, por ai që nuk ka 
dije dhe edukatë”! 

- ”Qeshë fëmijë dhe u plaka. Jeta më shkoi në injorancë. Ah sikur 
të mos më kishte lindur nëna! Mjerë për mua, vdiqa fëmijë!”. 

Ndërkaq, sipas dokumenteve, në klasën e katërt kishin arritur 
gjithsej 39 nxënës, të cilët në medrese ishin regjistruar në vitin 1931. 

Se çfarë ishte suksesi i tyre, mësojmë nga tabela në vazhdim: 
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1 ShabanY. Hyseni Letanc 1931 IV 5 5 5 4 4 3 4 
2 Muharrem R. Adili Prishtinë 1931 IV 5 5 5 3 3 3 3 
3 Eshref J. Ferizi Shipitullë 1931 IV 4 4 4 4 4 3 4 
4 Maliq Z. Tahiri Llaushë 1931 IV 5 5 5 3 3 3 3 
5 Isa O. Hyseni Barilevë 1931 IV 5 5 5 3 3 3 3 
6 Azis S. Ademi Leskoshiq 1931 IV 5 4 3 3 3 3 3 
7 Hasan M. Salihu - 1931 IV 5 3 2 - 2 2 3 
8 Sylejman H.Shabani Stanofc 1931 IV 5 3 3 3 3 3 3 
9 Nazif A. Ahmeti - 1931 IV 5 5 4 - 3 3 - 
10 Emin H. Emini - 1931 IV 5 5 4 - 3 3 - 
11 Ibrahim S.Ibrahimi Sallabajë 1931 IV 5 3 3 3 3 3 3 
12 Ramadan A. Ahmeti - 1931 IV 5 3 3 - 3 3 - 
13 Jusuf B. Rexhepi Prugofc 1931 IV 4 3 2 3 3 3 3 
14 Ahmet A. Hyseni Sallabajë 1931 IV 5 3 2 4 4 3 4 
15 Qazim R. Islami - 1931 IV 4 2 2 - 3 3 - 
16 Tahir z. Jashari Ballofc 1931 IV 4 2 2 3 3 3 3 
17 Ymer A. Hajrullahu - 1931 IV 3 2 2 - 2 2 - 
18 Riza M. Mehmeti Lluzhan 1931 IV 3 2 2 3 3 3 3 
19 Jahja I. Jonuzi Glloboder 1931 IV 5 5 5 5 5 5 5 
20 Asim Y. Osmani Bellaçevc 1931 IV 5 5 5 5 5 5 5 
21 Rasim R. Jonuzi Prishtinë 1931 IV 5 5 5 5 5 5 5 
22 Hamza A. Ferati Sibofc 1931 IV 5 5 5 5 5 5 5 
23 Idriz A. Ramadani Bellaçevc 1931 IV 5 5 5 4 4 3 5 ? 
24 Qazim B. Ibrahimi Tërnavë 1931 IV 5 4 4 3 3 3 3 
25 Sadri R. Ibrahimi Mazgit 1931 IV 5 5 5 4 4 3 4 
26 Hamdi R. Bislimi Gumnasellë 1931 IV 5 5 5 3 3 3 3 
27 Halim H. Halimi Tërnavë 1931 IV 5 5 5 3 3 3 3 
28 Halim N. Shabani - 1931 IV 5 5 5 - 3 3 - 
29 Hilmi A. Ibrahimi Gadime 1931 IV 5 5 5 5 5 5 5 
30 Muharrem I. Selimi Halabak 1931 IV 5 3 3 3 3 3 3 
31 Hanefi B. Hashimi Mazgit 1931 IV 5 3 3 3 3 3 3 
32 Liman Q. Ajeti Tërnavë 1931 IV 5 5 5 3 3 3 3 
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33 Faik R. Hyseni Llapashticë 1931 IV 5 5 5 3 3 3 3 
34 Abdullah I. Murati - 1931 IV 5 4 4 3 3 3 3 
35 Zeqir H. Selimi Gllavicë 1931 IV 5 5 5 5 5 5 5 
36 Islam j. Emini - 1931 IV 5 5 5 - 3 3 - 
37 Sejdi Sh. Sejdiu Bellopojë 1931 IV 5 3 3 3 3 3 3 
38 Abdullah S. Mehmeti Bellaçevc 1931 IV 5 5 4 3 3 3 3 
39 Xhemail S. Rashidi Glloboder 1931 IV 5 5 5 4 4 4 4 

Tabela nr. 3. Suksesi i nxënësve të klasës së katërt 
të medresesë “Pirinaz” më 1935 

Duke shikuar këtë tabelë, mund të konstatojmë se suksesi i arritur 
në provime të klasës së katërt ishte mjaft i mirë. Në shumë lëndë ishte 
arritur nota shkëlqyeshëm (5). Në të gjitha lëndët mësimore suksesi 
mesatar ishte nota shumë mirë (4). Suksesi më i mirë ishte arritur në 
lëndët Kuran dhe Ibadat. Nga gjithsej 39 nxënës, dëftesat për kryerjen 
e medresesë kishin arritur t’i merrnin 29, 10 të tjerë kishin përsëritur 
klasën. 

Nga përgjigjet në provimin me shkrim të klasës së katërt sjellim: 
- “Mos fli natën, as në tregje mos shko, në je vërtet kërkues i ditu-

risë”! 
- “Kush e kalon jetën me mendjemadhësi, do të humbasë, ngase 

iblisi i tij bëri mendjemadhësi, prandaj mallkimin e Allahut e meritoi 
deri në amshueshmëri”! 

Medreseja „Pirinaz‰ më 1942-1943 

Sikurse është e ditur, pas vitit 1941 në Kosovë u krijuan rrethana 
të reja, më të favorshme, për popullatën e këtyre anëve. Kështu në ko-
hën e formimit të “Shqipërisë Etnike”, medreseja “Sulltan Selim III” 
e Prishtinës u rihap dhe u nda nga medreseja “Pirinaz”, dhe që të dyja 
vepronim me të njëjtin planprogram, por me myderriz të ndryshëm. 
Medresenë “Pirinaz” e drejtonte myderriz Ahmet ef. Mardoçi33, kurse 

33 Ahmet efendi Ajeti-Mardoçi ka marrë ixhazetnamenë te Hamdi efendi Ibrahimi. Me vendi-
min nr. 1843/32, datë 20 tetor 1932 të Ulema Mexhlisit është emëruar myderriz i dytë në me-
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atë “Sulltan Selim III”, myderriz Haxhi Iljas ef. Hashani34. Fuzionimi 
e më pastaj edhe ndarja e medresesë “Sulltan Selim” nga ajo “Piri-
naz”, bëri që disa nxënës të kishin filluar njërën medrese, e pastaj të 
kishin kaluar në medresenë tjetër, dhe më pastaj përsëri të ishin rik-
thyer tek medreseja e parë. Ky fakt paraqet një problem shtesë për 
studiuesit e veprimtarisë së këtyre medreseve. Sepse, p.sh. në vitin 
shkollor 1942/1943, në medresenë “Sulltan Selim” do të gjejmë nxë-
nës që mësimet do t’i kenë nisur në medresenë “Pirinaz” dhe anasje-
lltas.  

Sido që të ketë qenë, sipas një liste të hartuar nga myderrizi dhe 
drejtori i medresesë “Sulltan Selim”, Haxhi Iljas Hashani (Shasivari), 
shihet se kjo medrese më 1943 kishte 29 nxënës, që vërtetohet edhe 
me dëshmitë që po Haxhi Iljas Shasivari ua kishte lëshuar nxënësve të 
tij për t’i përdorur për nevoja të ndryshme.35 Kjo listë, mendojmë, du-
het të shënohet, sepse shumë nga këta nxënës, për disa vite, kanë qenë 
nxënës të “Pirinazit”: 

dresenë “Pirinaz”, kurse nga viti 1941 e deri më 1948, kur u mbyll kjo medrese, ka qenë my-
derriz i parë dhe drejtor i saj. Ka nxjerrë disa ixhazetlinj, në mesin e tyre edhe përkthyesin e 
Kuranit në gjuhën shqipe - Haxhi Sherif ef. Ahmetin. Shih: Arkivi i Kosovës, Fondi Bashkë-
sia e Fesë Islame, Zyra e Vakëfit Prishtinë, 1952, si dhe: Ixhazetnamenë e Sherif ef. Ahmetit, 
një kopje e së cilës gjendet në bibliotekën tonë personale. 

34 Haxhi Iljas ef. Shahsivari-Hashani (1886-1959), ishte myderrizi kryesor i medresesë së “Su-
lltan Selimit III” derisa u mbyll kjo medrese, por ishte i angazhuar edhe në “Pirinaz”, sepse 
medreseja “Sulltan Selim” kishte njohur disa ndërprerje të dhunshme dhe në periudhën midis 
dy luftërave botërore nuk kishte një kontinuitet, madje një kohë edhe ishte fuzionuar në me-
dresenë “Pirinaz”. Në vitin 1942, medreseja “Sulltan Selim” qe ndarë nga ajo “Pirinaz”, dhe 
Haxhi Iljas efendiu ishte zgjedhur myderriz i saj. Në vitin 1948 edhe kjo medrese u mbyll. 
Haxhi Iljas ef. Shasivari mësimet i kishte nisur në medresenë “Sulltan Selim III” të Prishtinës 
para myderrizëve Nazif efendiu i biri Mehmedit të birit të Halimit nga Prishtina, kurse i kish-
te përfunduar në medresenë “Mehmet Pasha” dhe me datën 23 xhemadul-evvel 1328/2 qer-
shor 1910 mori ixhazetnamenë tek myderrizi i njohur hfz. Abdylaziz Hivzi efendiu i Prizrenit. 
(Shih: Ixhazetnameja e Haxhi Iljas ef. Shasivarit, një kopje e së cilës gjendet në bibliotekën 
tonë personale). Haxhi Iljas efendiu ka qenë veprimtar i shquar i çështjes kombëtare dhe ku-
ndër shpërnguljes me dhunë të shqiptarëve nga trojet e veta. Ka qenë përkrahës dhe ithtar i 
ideve dhe pikëpamjeve të Ferat bej Dragës. 

35 Po aty. 
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1. Hasim Ymeri
2. Xhemajl Sallahi
3. Sadri Prestreshi
4. Idriz Kelmendi
5. Hamdi Bislimi
6. Hilmi Isufi
7. Riza Konjusha
8. Mustafë Maxhera
9. Azem Shabani
10. Hamit Hamza
11. Aziz Rrustemi
12. Qazim Jusufi
13. Rrustem Rizahi
14. Adem Ahmeti
15. Rexhep Zaifi
16. Ramiz Beqiri
17. Sylejman Sefa
18. Haki Jahiri
19. Zenullah Idrizi
20. Abdurrahamn Emini
21. Ali Abdyli
22. Hamit Ajdini
23. Mustafë Haxhija
24. Bajram Rexhepi
25. Idriz Ibrahimi
26. Nezir Alija
27. Kadri Abdullahu
28. Emin Rrustemi
29. Asllan Jusufi
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Në anën tjetër, medreseja “Pirinaz” në vitin shkollor më 1943/ 
1944 kishte 35 nxënës36.  

Gjatë hulumtimeve tona në Arkivin e Kosovës, kemi gjetur një nu-
mër të dëshmive të lëshuara nga Ahmet ef. Mardoçi për një numër të 
nxënësve të medresesë “Pirinaz”, po edhe dëshmi të lëshuara nga Ha-
xhi Iljas ef. Shasivari për nxënësit e medresesë “Sulltan Selim”. Këto 
dokumente janë të një rëndësie të veçantë për të gjithë ata që dëshi-
rojnë të shkruajnë dhe të njohin veprimtarinë e këtyre medreseve, pra-
ndaj në vazhdim po japim emrat e nxënësve të medresesë “Pirinaz”, 
së bashku më të dhënën për nxënësit se kur e kishin nisur medresenë, 
për aq sa shënon aty, e këtë po e vëmë midis kllapash: 
1. Sabit (Bajram) Prekopuca - Gumnasellë (1932)
2. Shaban Ajeti - Sibovcë (1936)
3. Faik Ramadani - Llapashticë (1936)
4. Sherif Bahtijari - Gumnasellë (1933)
5. Jusuf Elezi - Grashticë (1936)
6. Idris Mehmeti - Majanc (1932)
7. Musa Haliti- Ballaban (1936)
8. Rexhep Osmani - Milloshevë (1933)
9. Destan Sherifi - Shipitullë (1940)
10. Habib Hamiti - Gllogovc (1932)
11. Ramadan Elezi - Ballaban (1937)
12. Eshref Jetullahu - Shipitullë (1933)
13. Haki Zahiri - Busi (1937)
14. Ismail Ibrahimi - Dyz (1937)
15. Jakup Beqiri - Ribar (1940)
16. Muharrem Rrustemi - Cërnillë
17. Sait Fazlija - Keqekollë (1940)
18. Ymer Haxhi Zejnullahu - Sibovci i Epërm (1939)
19. Abdullah Kajtazi - Lladovc (Llap) (1937)
20. Demir Salihu - Sllovi (1932)

36 Po aty. 
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21. Osman Jusufi - Sibovci i Poshtëm (ka ardhur nga medreseja e
Podujevës)

22. Hashim Sejdija - Llapashtica e Poshtme (1939)
23. Bajram Murati - Llapashtica e Poshtme (ka ardhur nga medreseja

e Podujevës)
24. Beqir Zeqiri - Lupçi i Epërm (1942)
25. Sabit Bajrami - Gumnasellë (1933)
26. Salih Hajrullahu - Sllovi
27. Rexhep Sylejmani - Strofc
28. Elmaz Daduti - Sllovi
29. Muharrem Adili-Prishtinë
30. Xhafer Murseli- Koliq
31. Dibran Latifi-Shajkofc
32. Bejtullah Hasani-Shajkofc
33. Rrahim Ramadani-Majanc37

Në këtë kohë, sipas dokumenteve që disponojmë, shkollimi në 
medresenë “Pirinaz” dhe “Sulltan Selim” të Prishtinës deri në ixhazet-
name, zgjaste 8 vjet dhe aty mësoheshin këto lëndë: 
- Ilmi sarf - (morfologji e gjuhës arabe) 
- Ilmi nahv - (sintaksë e gjuhës arabe) 
- Ilmi me’ānī - (retorikë) 
- Ilmi bejān (metaforë) 
- Ilmi bed’ī - (estetikë) 
- Ilmi mantik (logjikë) 
- Ilmi fikh (jurisprudencë islame/fikh) 
- Ilmi kelām (apologjetikë) 
- Ilmi tefsīr (komentim i Kuranit) 
- Ilmi hadīth (shkenca e Hadithit) 

37 Këto dëshmi dhe certifikata të lëshuara nga myderrizët për nxënësit e medresesë “Pirinaz” 
dhe “Sulltan Selim”, ruhen në Arkivin e Kosovës në fondin: Bashkësia e Fesë Islame, Zyra e 
Vakëfit Prishtinë, viti 1943-1945, kutia nr. 53. 



Mr. Sadik MEHMETI, Medreseja “Pirinaz” e Prishtinës 
dhe aktiviteti i saj (1935-1945) 

 273

- Ilmi usūli fikh (Bazat e së drejtës së Sheriatit) 
- Histori 
- Gjeografi 
- Matematikë38 

Një rëndësi e veçantë i kushtohej mësimit të gjuhëve, “në mënyrë 
që nxënësit të ishin sa më të përgatitur në misionin e tyre për t’i shër-
byer popullatës”39. Gjuhët që mësoheshin atë kohë në medrese ishin:  
- Gjuhë shqipe 
- Gjuhë turke 
- Gjuhë arabe 
- Gjuhë persiane dhe 
- Gjuhë serbe40  

Kurse mësimi dhe leximi i Kuranit me texhvid mbetej lënda krye-
sore, së cilës i kushtoj vëmendje e veçantë në të gjitha klasat e medre-
sesë.41. Sipas kësaj, studenti deri në ixhazetname duhej të përvetësonte 
shumë lëndë dhe t’u nënshtrohej disa provimeve në fusha të ndrysh-
me, dhe në fund fare, myderrizi kryesor, pas një vlerësimi mjaft rigo-
roz dhe kompetent, i lëshonte ixhazetnamenë, më se studenti merrte 
titullin myderriz, ose, siç i thuhej ndryshe, “bëhej ixhazetli”, dhe lice-
ncohej për t’u dhënë mësim edhe të tjerëve. 

Ndërkaq, sipas një Rregulloreje, datë 15.11.1943, të hartuar nga 
drejtoria e këtyre dy medreseve, mësojmë se:  
1. “Të gjithë nxansit e instituteve të medreseve Pirinazi dhe Sulltan 

Selim në Prishtinë, janë të detyruem me u regjistruem qysh në 
fillim të vitit. Asnji nuk mund të vazhdojë pa qenë i regjistruem. 

2. Krejt studentat e instituteve të përmendun janë të detyruem me u 
gjendun prezent nër të gjitha orët e mësimeve të ditës. 

3. Asnji nxanës nuk mundet të mungoj prej mësimeve pa arsye dhe 
pa lejen e myderrizit. 

                                                 
38 Arkivi i Kosovës, Fondi Bashkësia e Fesë Islame, Zyra e Vakfit Prishtinë 1943, k. 37. 
39 Po aty. 
40 Po aty. 
41 Po aty. 
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4. Ç’do nxanës asht i detyruem të vazhdoj minimal (ma së paku) dy 
te tretat e vitit me rregull. Përkundrazi humb të drejtën e 
provimeve dhe të drejtën si nxanës. Po në këtë mënyrë asht dhe 
kursesi nji nxanës nuk arsyeton mungesat e bamuna. 

5. Ç’do nxanës qoft përkohsisht që detyrohet të largohet prej shkolle 
duhet të diftoj arsye dhe të lajmëroj myderrizin. Përkundrazi kur 
të kthehet nuk do të pranohet në shkollë. 

6. Kurse do të largohet prej shkolle, ç’do nxanës asht i detyruem të 
lajmëroj për tu çregjsitrue. Në qoftë se nuk veprohet kështu nuk 
lëshohet asnjë certifikatë ose dëftesë. 

7. Ç’do nxanës asht i detyruem tu shtrohet provimeve vjetore. 
8. Në shkollë duhet të mbahet nji pastërti, rregull dhe disiplinë e 

pëlqyeshme dhe si i përshtatet nji instituti fetar; ata që shkaktojnë 
ç’rregullim do tu hiqet vrejtja. 

9. Asht reptsisht e ndalueme shëtitja e nxansave në orët e mësimit 
nëpër rrugët e qytetit dhe pa leje. 

10. Të gjithë nxansit janë të detyruem tu binden urdhrave të eprorve 
të tyne. 

11. Atyne që u nevojitet certifikatë për punra zyrtare do ti drejtohen 
drejtoris (myderrizit) së shkollës ose zyrës së Vakfit Mysliman në 
Prishtinë. 

12. Të gjithë nxansit janë të detyruem dhe të ngarkuem me u bindun 
pikave të kësaj rregullore. Kush vepron kundër kësaj do ti hiqet 
vrejtja dhe kjo në qoft se përsëritet nxansi do të përjashtohet nga 
shkolla. 
 
Prishtinë, me 15/XI/943     DREJTORIJA” 
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Si përfundim 

Medreseja “Pirinaz” pushoi së vepruari në vitin 1948, kur me një 
vendim arbitrar dhe me disa arsyetime banale e të paqëndrueshme nga 
ana e pushtetit të atëhershëm, u mbyllën të gjitha medresetë në Koso-
vë. 

Roli dhe kontributi i medreseve në përgjithësi, dhe i asaj “Piri-
naz” në veçanti, në ngritjen e vetëdijes fetare dhe kombëtare mbetet 
edhe sot e kësaj dite i pandriçuar, siç mbetet i pandriçuar edhe kontri-
buti i myderrizëve që kanë dhënë mësime në ato medrese, dhe i 
shumë nxënësve të atyre medreseve, që më vonë do të bëheshin per-
sonalitete të shquara në fusha të ndryshme.  
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Prof. Dr. Abdulla Hamidi 

STAMBOLLI N˙ K˙NG˙T 
POPULLORE SHQIPE 

REZYME 

Stambolli është simbol i jetës politike, sociale, ekonomike e kultu-
rore edhe për shqiptarët. Me të lidhen edhe shumë ngjarje historike e 
kulturore të shqiptarëve të cilat, s’do mend, pastaj edhe janë kënduar 
në këngët popullore shqipe, ku edhe Stambolli përmendet në konte-
kste të ndryshme. Dhe do të shohim se në ato këngë flitet me entuzia-
zëm, me ngrohtësi e me respekt për rolin që ka luajtur Stambolli në 
jetën sociale e kulturore të shqiptarëve. 

Këngët popullore shqipe, të cilat i kemi konsultuar e në të cilat 
përmendet Stambolli, mësojmë për personalitete të shumta atdhetare 
dhe për ngjarje të shumta historike të shqiptarëve dhe lidhshmërinë e 
Stambollit me to.  

Këto këngë pra, sa pamë, ruajnë vlerë të madhe dokumentare his-
torike e etnopsikologjike nga historia e shqiptarëve nën administrimin 
osman, të cilat si një tërësi e mirë kanë bërë të ruhen shumë fakte të 
çmueshme nga e kaluara jonë kulturore e historike të cilat sigurisht 
sikur të mos i kishte regjistruar poeti popullor do t’i zhdukte koha e 
do të harroheshin dhe kështu do të kishim mangësi në ndriçimin e rolit 
të Stambollit në jetën kulturore, sociale e politike të popullit shqiptar. 

Fjalët kyçe: Stambolli, këngët popullore shqipe … 
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Arsyet që Stambolli përmendet në letërsinë popullore shqipe janë 
të shumta. Kjo për faktin se shqiptarët, në mos më herët, me Stambo-
llin kanë kontakte qe 600 vjet, dhe 500 vjet kanë jetuar nën admini-
strimin e Perandorisë Osmane, pra rrjedhimisht Stambolli ishte edhe 
kryeqytet i tyre. Jeta e përbashkët pesëshekullore me popujt e tjerë 
nën Perandorinë Osmane bëri që edhe shumë elemente të letërsisë po-
pullore shqipe të jenë të përbashkëta me ato të popujve fqinjë e më 
gjerë. Sidomos, me letërsinë popullore turke, mbase ka shumë eleme-
nte të përbashkëta në format e ndryshme të letërsisë popullore, meqë 
kanë brumë e mbështetje të njëjtë në kulturën islame, prandaj edhe ka 
mundësi edhe të flitet për ndikime të ndërsjella.1 

Stambolli është simbol i jetës politike, sociale, ekonomike e kultu-
rore edhe për shqiptarët dhe me te edhe lidhen shumë ngjarje historike 
e kulturore të shqiptarëve të cilat s’do mend se pastaj edhe janë kë-
nduar në këngët popullore shqipe, ku edhe Stambolli përmendet në 
kontekste të ndryshme. Në këngët e tilla ku përmendet Stambolli, ne 
do të shohim se Stambolli për shqiptarët është përmendur edhe në as-
pekt pozitiv po edhe në aspekt negativ. Megjithatë shohim se në ato 
këngë flitet me entuziazëm, me ngrohtësi e me respekt për rolin e Sta-
mbollit që ka luajtur në jetën sociale e kulturore të shqiptarëve. Një 
përshtypje të tillë e kam fituar sapo kam filluar të interesohem për 
këtë temë, ndonëse nuk isha marrë me letërsinë popullore. Dhe kështu 
më doli edhe më i qartë qëndrimi i shqiptarëve ndaj Stambollit i 
shprehur në këngët popullore shqipe dhe rëndësia që ka pasur Sta-
mbolli për shqiptarët në kohën e Perandorisë Osmane. 

Këngët popullore shqipe të cilat i kemi konsultuar e në të cilat për-
mendet Stambolli, apo në të cilat ka rolin e vet edhe Stambolli, në një 
mënyrë apo në mënyrë tjetër, janë këngë me motive tematike të ndry-
shme nga të cilat mësojmë për personalitete të shumta atdhetare dhe 

1 Shih: Hasan Kaleshi, Arnavut Edebiyatinda Türk Etkileri, Birlik, Usküp, 27. XII, 1964; I 
njëjti: Arnavut öykülerinde dogunun etkileri, Çevren, No. 3, Pristine, 1974, s. 10-25. 
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për ngjarje të shumta historike të shqiptarëve dhe lidhshmërinë e Sta-
mbollit me to. 

Në letërsinë popullore shqipe produktet më të vjetra janë këngët 
kreshnike. Këngët kreshnike janë këngë kulti për heroizëm dhe flijim 
të vetëdijshëm. Klima epiko - historike është element themelor i stru-
kturës së tyre, ku heroizmi i tyre është individual, fisnor e krahinor 
dhe historikisht i papërcaktuar. Këto këngë “Paraqesin tipin më arkaik 
të epikës shqiptare orale. Në sistemin figurativ, këngën kreshnike e ci-
lëson hiperbolizimi, ku shprehet fuqia kolosale e Mujës e Halilit, e 
Arnaut Osmanit, e Ali Bajraktarit etj. Përveç hiperbolës mitologjike, 
dallohet edhe simboli mitologjik, metafora mitologjike e krahasimi 
mitologjik.2 

Këngët kreshnike sajojnë pjesën më të rëndësishme dhe më artisti-
ke të epikës gojore shqiptare. Pasqyrojnë një botë të lashtë tematike e 
motivore për qenie të shumta mitike dhe për dinamikën e aksionit. 
Shquhen për mënyrën e rrëfimit, strukturën e tekstit, gjuhën dhe me-
sazhin poetik. Supozohet se këto këngë ruajnë kujtimin për luftërat e 
hershme të ilirëve, apo të shqiptarëve kundër sllavëve kur depërtuan 
nën Danub rreth viteve shtatëqind e tetëqind të erës sonë. Në periu-
dhën e parë të sundimit turk do të kontaminohen për t’u dukur shtatë 
shekuj më të reja, për të marrë edhe karakterin mysliman. Megjithatë, 
nuk mund të lidhen me fakte historike të shek. XV. Kreshnikët kanë 
fuqi të jashtëzakonshme, ndihmohen edhe nga bota shtazore. Halili 
dhe Muji ishin dy vëllezër princër. Bëjnë luftë aventuriere me kape-
danë dhe krajli të viseve fqinje që përbëjnë objektin e këtyre epopeve. 
Prandaj edhe në mesin e këtyre këngëve popullore shqiptare ka shumë 
këngë për Mujin dhe Halilin, për të cilat sado që thamë se nuk kanë të 
bëjnë me periudhën e sundimit osman ato janë veshur me elemente të 
kësaj periudhe, me elemente të fesë islame e që siç shohim edhe per-
sonazhet kryesore kanë emra islam, dhe kështu për faktin se Stambolli 
është kryeqendra e Perandorisë Osmane këtu shpesh kalon edhe Sta-
                                                 
2 Prof. Dr. Enver Mehmeti, Studime në fushën e letërsisë gojore, Tetovë, 1996, f. 152-155. 
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mbolli. Kështu në këngën Muja e preu Simon Jovanin3 këto elemente 
pasqyrohen shumë qartë. Kënga, si zakonisht, fillon me vargje invo-
kative me anë të cilëve apostrofohet Zoti me ndihmën e të cilit do t’i 
këndohet luftërave dhe lavdisë së kreshnikëve, pason me përshkrim të 
karakterit të tyre: 

O ou, lum o për Ty, për Zotin-o t’lumin, 
O o, ish kanë Muja me Halilin, 
Të dy o trimat-o n’sabah çue ishin kanë, 
Mir’o zjarmin, n’kull-o, e kan dhezë, 
Mir’o ani xhezvet binake i kan ba. 
Nana e tyne, lokja u kish thanë, 
-Pse more Mujë, n’Stamoll mos me dalë, 
Shoktë ma t’mirë, n’Stamoll i ke pasë. 
Dhe mandej përshkruhet biseda midis Mujës dhe nënës e Halilit të 

cilët e bindin Mujën të shkoj në Stamboll tek shokët dhe e bindin të 
mos gajlohet se për kullën do të kujdesen ata dhe Muja e përgatit atin 
e duke e përcjellë nëna i ka thënë: 

-Udha e marë, Mujë, loke i ka thanë: 
Selam shokëve, t’Stamollit, m’u banë 
Ishalla bir shnosh e mire i gjanë. 
Në vazhdim përshkruhet intriga e Simon Jovanit i cili kishte dë-

gjuar se Muja kishte shkuar në Stamboll dhe se para dy javësh nuk 
mundet me u kthye. Kështu Simoni tridhjetë vetë i ka ba tevdil, në 
tesha të agallarëve i ka veshë dhe në Klladushë t’Madhe ja ka msy, 
me qëllim ta marr Ajkunën, motrën e Mujës. Dhe me hilen që e bënë 
Halilin e bind se Muja nga Stambolli atij Ajkunën për grua ja ka 
dhënë, e Halili kujton se janë shokë të Stambollit. Në ndërkohë nëna e 
Halilit ka dyshuar dhe u thotë se Ajkunën do t’jua japë porse duhet të 
presin dy ditë derisa ta bëjë gati. Në vazhdim të rrjedhës së këngës, 
kemi një ëndërr të Mujës i cili sheh në ëndërr se tridhjetë bajlozë në 

                                                 
3 Kënga Muja e preu Simon Jovanin është marrë nga libri: Salih e Feriz Krasniqi: Këngë 

popullore I, Faik Konica, Prishtinë, 2007, f. 151-160. 
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kullë i kanë ra dhe e sheh në zinxhir nanën dhe zgjohet i trembur. Pasi 
u tregon ëndrrën shokëve në Stamboll, kërkon izën nga shokët dhe 
vrap niset për në shtëpi dhe me atin e tij për dy ditë paska arritur dhe 
pasi i qorton nënën e vëllain se si duan që pa izën të tij Ajkunën me e 
martu shprehet: 

O, ou t’lumt na t’lumt, jena myslimanë, 
Hak pe dina Zotin tamam, 
Ishalla Zoti, gjithmonë na nimon.  
Dhe pastaj mysafirëve të paftuar ua ka zënë derën dhe me atë tri-

mërinë si vigan të gjithëve ua ka prerë kryet dhe gjaku deri në gju qe-
nka bërë. 

Në epikën historike të shqiptarëve pasqyrohen ngjarjet dhe lëvizjet 
shoqërore-historike, që nga Lufta e Kosovës më 1389 e deri në ditët 
tona të cilat drejtpërsëdrejti lidhen me Stambollin, pra me pushtetin në 
Stamboll. Këngët epiko-historike janë më produktivet në poezinë epi-
ke gojore të cilat i shprehin aspiratat aktuale të kohës. Historia e po-
pullit shqiptar është histori përpjekjesh e luftërash të përgjakshme, që 
janë pasqyruar në mënyrë poetike, edhe në folklor. 

Këngët e tilla janë këngë që flasin qoftë për veprimet e një indivi-
di kryengritës, qoftë ato që flasin për veprime të përbashkëta të shtre-
save të caktuara shoqërore të krahinave të ndryshme shqiptare, madje 
edhe ato që shtrihen në përmasa më të gjëra kombëtare. Krijimet e 
tilla i karakterizon narracioni i hollësishëm dhe përshkrimi i vepri-
meve luftarake dhe të tjera të heroit të këngës. “Këngët e këtilla janë 
kryesisht një evokim kujtimesh për ngjarjet historike dhe madhërim i 
figurave në shenjë nderimi për to dhe për t’i frymëzuar brezat e rinj 
me ndjenjat e dashurisë për vendin dhe për popullin e tyre”.4 

Në këngët historike shqiptare vërejmë se shqiptarët pasi shpejt 
inkuadrohen në administratën ushtarake dhe civile të Perandorisë Os-
mane, u krijuan edhe këngët që flasin për pjesëmarrjen e shqiptarëve 

                                                 
4 Dr. Sadri Fetiu, Parathënie, në librin: Këngët popullore historike I, Instituti Albanologjik i 

Prishtinës, Prishtinë, 2007, f. 13. 
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në veprimtarinë ushtarake të kësaj perandorie që arrin deri tek ato që 
flasin për konfliktet brenda mjediseve të caktuara, siç janë veprimet 
luftarake kundër kryengritjeve serbe dhe greke, por më vonë edhe bu-
llgare, në të cilat shqiptarët marrin pjesë si vullnetarë në anën e turqve 
për të mbrojtur interesat e tyre nacionale e ekonomike. 

Kështu të këtillë p.sh. e kemi një këngë kushtuar Ibrahim Pashës5 i 
cili kishte detyrë për ta ruajtur skelën e Giritit e që në fillim të këngës 
shpjegohet pozicioni dhe detyra e Ibrahim Pashës: 

Brahim Pasha ni mjekërzi 
Shikon detin pasha me dyrbi: 
Zot çka doket, deti e fusha zi? 
Vjen Junani plot me shtatë xhemi 
I bërtet pasha t’madhe me buri 
Dur Junan, ti, ku po do me shkue? 
Se n’Xhirit tybe s’muj me t’lshue, 
M’ka qit mreti, skelen me ja rue.6 
Pastaj në këngë mësojmë se junanlitë nuk e kanë dëgjuar dhe Ibra-

him Pasha është hidhëruar shumë dhe topçive ju ka urdhëruar: 
Dymdhetë topa ni flakë, me m’jau lshue, 
Shtatë xhemia n’det jau ka shafue. 
Në përshkrimin e mëtejmë të këngës kuptojmë se krali grek është 

ankuar se Ibrahim pasha pa urdhër ka vepruar dhe se anijet greke kanë 
qenë duke shkuar në rrugë të vet. Ndërsa kur Ibrahim pasha dëshiron 
të dërgoj telegram për t’u sqaruar, dashakëqinjët i presin telat dhe nuk 
lënë të shkoj telegrami në Stamboll. Prandaj Ibrahim pasha i hidhë-
ruar i kishte ftuar shtatë qatipa dhe e ka shkruar një mazbatë, e ka ve-
ndosur në sanduk dhe sulltanes në Stamboll hedije ia ka dërguar dhe i 
kishte shkruar: 

 

                                                 
5  Ibrahim pasha i biri i Mehmet Ali Pashës së Misirit, komandant i 17 mijë ushtarëve, 

shpartalloi forcat greke në More dhe Kretë më 1824. 
6 Nga libri Salih e Feriz Krasniqi, Këngë Popullore II, Faik Konica, Prishtinë, 2007, f. 14. 
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Mirë sulltane, dertin kqyrma mue, 
M’kini qit skelen me jau rue, 
Junanlitë, n’shpinë mu kanë lshue. 
Pak zullum n’shiptarë tuj marue, 
Gratë me yzër krejt mi kanë coptue, 
Duartë e thmive n’brryla tuj shkurtue, 
N’robni çikat n’Junan tuj i çue”.7 
Tani përshkruhet momenti kur sulltanja e merr dhe e lexon mazba-

tan, e tmerruar vrapon tek sulltani dhe ia tregon. Edhe sulltani preket 
shumë dhe të shtatë kralat në Stamboll për një ditë i ka ftuar pastaj 
mazbatan ua ka treguar dhe i ka qortuar dhe me fakte i ka bind se në 
robtë e tij ashtu është vepruar dhe të shtatë kralat sulltanin e kanë ar-
syetuar dhe të gjithë ja dhanë izën mbretit me luftue, dhe ja si e për-
shkruan këtë çast këngëtari popullor: 

Ah, fort devleti, vllazën, koka gzue, 
Oh, n’Shipni telin e ka çue: 
“Oh, more shiptarë, a jeni me mue? 
Oh, gjithsaherë ju, o m’kini nimue, 
O tona luftat meju i kam fitue, 
O, n’shpinë Junani, evladë, nau ka lshue, 
Oh qe izet vjet, bre, boll e kena durue, 
Oh se n’shiptarë ky keq ka punue 
… 
O, pra, shiptarë, sin’kofshi me mue, 
O, ni oxhaktar, more, prijs t’Shipnis jau due.8 
Në vazhdim në këngë mësojmë se prijës i shqiptarëve caktohet 

Gjinolli të cilit i bashkëngjiten vullnetarë shqiptarë nga të gjitha viset 
shqiptare dhe me trimërinë e tyre të pashoqe e fitojnë luftën dhe e 
mposhtin keq Junanin. 

7 Nga libri Salih e Feriz Krasniqi, Këngë Popullore II, Faik Konica, Prishtinë, 2007, f. 15-16. 
8 Nga libri: Këngë popullore historike I, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2007, f. 

161-163. 
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Periudha e Tanzimatit, me reformat e saj centraliste që synonte, 
popullatën e rëndoj edhe më shumë me haraçe e me rekrutim të ushta-
rëve që detyroheshin të shërbenin me vite të tëra. Të rinjtë shqiptarë 
që dërgoheshin në nizam atje përballeshin me një jetë të rëndë, plot 
vuajtje e rreziqe, shpeshherë pa shpresa kthimi. Prandaj edhe në po-
pull kanë lindur, midis të tjerash, edhe këngët e nizamit me anën e të 
cilave populli shprehu, me dhembje të fuqishme, ndjenjën e urrejtjes 
dhe të revoltës dhe të kundërshtimit të kësaj mase shtetërore.9  

Në këto këngë, të dhëna me figuracion të fuqishëm poetik, ne sho-
him shqiptarin nizam të degdisur në hapësirat e Perandorisë Osmane, 
të vuajtur e të brengosur. Këto këngë shfaqin pikëllim me rastin e 
ndarjes së të rinjve shqiptar nga gjiri familjar, kur nëna mbetet pa dja-
lë, gruaja pa burrë, apo fëmijët pa baba. Prandaj edhe mallkime lësho-
hen mbi këto vende, që kanë mbetur, në konceptimin ideoestetik të 
këngëve, si simbole fatkeqësish e vuajtjesh të mëdha shpirtërore: “O 
Stamboll të rëntë zjarri / na ndave nënat nga djali …” apo: 

O Stamboll të djegtë zjarri, 
Pa të djegtë anembanë, 
Se more njerëzit tanë, 
Ca redif e ca nizamë.10 
Në anën tjetër në shekullin 19 për shkak të një gjendjeje të mje-

ruar sociale, të rinjtë shqiptarë detyrohen të braktisin familjet në drej-
tim të kërkimit të sigurimit të jetës, dhe kështu lindin edhe këngët e 
kurbetit, të cilat pasqyrojnë ambientin historiko-social të kohës. Kjo 
ka bërë që në këngët shqipe të kurbetit të ketë shumë brenga, halle, 
derte, shumë lot dhe shprehje të një gjendjeje shpirtërore të nderë, ku 

9 Për këngët e nizamit te shqiptarët është shkruar mjaft sepse këto edhe sot këndohen në popull 
dhe kujtimi për to është i freskët. Shih: Adem Zejnullahu, Drama e nizamëve shqiptarë në kë-
ngët popullore, Gjurmime albanologjike, seria Folklor dhe etnologji, 37-2007, Prishtinë, 
2008, 139-162. 

10 Nga libri: Lirika popullore 3, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Kul-
turës popullore, Tiranë 1981, f. 82. 



Prof. Dr. Abdulla HAMITI, Stambolli në këngët popullore shqipe 

 285

nuk duket rrugëdalje, e këtë e përshkruan mirë edhe poeti popullor kur 
me gjuhë të kurbetçinjve e shpreh mllefin:  

Nuk ikim nga qejfi, 
Por ikim nga halli, 
O kurbet i shkretë 
O të martë djalli!11 
Këto këngë flasin për përcjelljen e kurbetçarit, për dhembjen e 

thellë që shkakton ndarja e tij me njerëzit e familjes. Dhe nuset e reja i 
ankohen vjehrrave të ndalin djemtë e tyre të mos shkojnë në Stamboll: 

Vish e zhvish këmishën, 
Byrynxhyk të hollë, 
Zemra po më digjet 
Kur kujtoj Stambollë.12 
Këto këngë sjellin të dhëna për kohën, për vendet nga kalojnë më-

rgimtarët, për rreziqet që u kanosen gjatë udhëtimit nëpër tokë e dete. 
Jeta kurbetçare e shqiptarëve fillon me Stambollin, pastaj me viset 
tjera të Perandorisë osmane si Greqi, Bullgari, Misir, për të dalë më 
vonë në Amerikë e Evropë. 

Shekulli 19 karakterizohet me kryengritje të shumta të shqiptarë-
ve, si kur kundërshtojnë reformat e Tanzimatit, si kur themelojnë Li-
dhjen Shqiptare të Prizrenit 1878 deri më 1912 kur Shqipëria shpall 
pavarësinë. Në këtë kontekst kemi shumë këngë kushtuar figurave të 
shquara që luftojnë qoftë kundër pashallarëve të Stambollit, qoftë ku-
ndër forcave fqinje serbe, malazeze e greke. Por, kur dihet se shtetet 
fqinje ballkanike pretendonin të grabisnin sa më shumë toka shqiptare 
duke vrarë pa mëshirë gra e fëmijë shqiptarë e duke rrënuar e djegur 
çdo gjë shqiptare, kënga popullore shqipe i përshkruan këto dhe kër-
kon ndihmë në Stamboll. Kështu në këngën “Rrehi teli per Shipni”, 
përshkruhet dhuna mizore që ushtrojnë Mali i Zi, Serbia, Junani e 
                                                 
11 Nga libri: Lirika popullore 3, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Kultu-

rës popullore, Tiranë 1981, f. 269. 
12 Nga libri: Lirika popullore 3, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Kultu-

rës popullore, Tiranë 1981, f. 255. 
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Bullgaria ndaj shqiptarëve duke i vrarë e prerë, duke i çue në kisha fe-
në me jua ndrrue, dhe këtë përshkrim kënga e bënë për të njoftuar 
sulltanin: 

O, i kryqojnë, babo haj medet, 
O, Allahi, babë, boftë me rahmet, 
Zullumçarin ne qafesh na e hjek! 
Dhe pjesa tjetër e këngës tregon se shqiptarët mbështetjen e kanë 

te baba mbret në Stamboll, i cili siç shohim në këngë u premton se do 
të vijë t’i shpëtojë ata: 

Krali shkaut koka dalë po pvet: 
A keni mret kun shqiptart e shkretë? 
Kem n’Stamboll-o, po thonë, babën mret. 
O haberi mretit-o po i shkon-e, 
O shiptar, vllazën! - po m’ja bon-e; 
Unë pa ardhë, tybe, n’kamë me lan-e, 
Unë do të vij, do ta baj naj name; 
Ja ja nxjerri Shipnis vatanin, 
O, na e kalli, epo, gjithë xhihanin-e!13 
Gjithashtu, një nga figurat shumë të njohura që rezistuan është 

edhe Mic Sokoli i cili është inspirim për trimat shqiptar, të cilit i kë-
ndohet shumë, i cili ka luftuar kundër ushtrisë së Dervish Pashës. Kë-
shtu në një këngë kushtuar atij kuptojmë për thirrjen për të mos dhënë 
haraç e nizam: 

Dervish Pasha pej Stambollit 
Ka dhetmi asqer po i qet vapor. 
Ku i ka kullat Mic Sokoli 
Ku i ka kullat ku i ka t’part? 
M’ka çu mreti me ja qartë, 
Me ja qartë, mos me ja lanë, 
Shah në veti don me u ba, 

                                                 
13 Nga libri: Këngë Popullore Historike III, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 

2007, f. 61. 
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Kurgja mretit mos me i dhanë. 
O, as haraç e as nizamë!14 
Sigurisht që Stambolli është i pranishëm edhe në llojet e tjera të 

letërsisë popullore shqipe që po të shikoheshin të gjitha ato krijime do 
të kishim një pasqyrë më komplete për Stambollin në letërsinë popu-
llore shqiptare. Por edhe ky shqyrtim i yni i përkufizuar në Këngët po-
pullore shqipe, pasqyron qartë lidhjen e shqiptarëve me Stambollin. 
Vargjet e këtyre këngëve dëshmojnë qartë se Stambolli ishte qendra e 
shqiptarëve nga drejtohej jeta e tyre shoqërore e kulturore-arsimore. 

Këto këngë pra, sa pamë ruajnë vlerë të madhe dokumentare histo-
rike e etnopsikologjike nga historia e shqiptarëve nën administrimin 
osman, të cilat si një tërësi e mirë kanë bërë të ruhen shumë fakte të 
çmueshme nga e kaluara jonë kulturore e historike të cilat sigurisht 
sikur të mos i kishte regjistruar poeti popullor do t’i zhdukte koha e 
do të harroheshin dhe kështu do të kishim mangësi në ndriçimin e rolit 
të Stambollit në jetën kulturore, sociale e politike të popullit shqiptar. 

                                                 
14 Nga libri: Këngë popullore historike, II, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2007, 

f. 130/ 
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Konferencë Ndërkombëtare  
„TRAJNIMI I IMAM˙VE DHE M˙SUESVE 

P˙R EDUKAT˙N ISLAME 
N˙ EVROP˙N JUGLINDORE‰ 

Organizuar nga Fakulteti i Filo-
zofisë, departamenti i Edukimit 
(Universiteti i Vjenës) në bashkë-
punim me Fakultetin e Studimeve 
Islame të Prishtinës, më 21 - 24 tetor 
2011, në Prishtinë u mbajt Konfe-
renca Ndërkombëtare “Trajnimi i 
Imamëve dhe Mësuesve për Edu-
katën Islame në Evropën Ju-
glindore”, ku u shqyrtuan modele e 
përvoja të ndryshme teologjike për 
trajnimin e Imamëve në Evropë, du-
ke prezantuar koncepte të ndryshme 
të trajnimit të mësuesve dhe imamë-
ve për Edukatën Islame në Evropë. 

Qëllimi kryesor i konferencës qe 
trajtimi i çështjes, se cilat janë for-
mat më adekuate për t’u zbatuar në 
procesin e faktorizimit të Islamit në 
Evropë. Gjithashtu edhe sfida se si 
duhen ruajtur fëmijët dhe të rinjtë 
myslimanë nga paragjykimet e sho-
qërisë për shkak të besimit të tyre 
fetar. 

Në Konferencë me kontribute 
morën pjesë 31 personalitete të 
shquara nga bota akademike, shke-
ncore, fetare e kulturore nga 24 
shtete: Austria, SHBA, Zvicra, Ru-
sia, Turqia, Shqipëria, Bosnja e 
Hercegovina, Maqedonia etj..  

Në hapje të konferencës të pra-
nishmit i përshëndeti Dr. Fahrush 
Rexhepi-anëtar i Kryesisë së BIK-
së, i cili që në fillim të fjalës së tij 
tha se mbajtja e kësaj konference në 
Prishtinë tregon më së miri rëndësi-
në që i kushton BIK rolit të imamit. 
Ndërkaq, për organizimin e konfere-
ncës nga dy institucione shkencore e 
akademike, Dr. Rexhepi u shpreh: 
”Mendojmë se organizimi i kësaj ko-
nference në Prishtinë, me qëllim të 
trajnimit të imamëve dhe mësuesve 
të Edukatës islame, përveçqë i bën 
nderë kryeqytetit tonë, shënon edhe 
një sukses në drejtim të aftësimit dhe 
përfitimit të eksperiencave të reja 
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për imamët dhe mësuesit e Edukatës 
islame në Evropën Juglindore.” 

Në hapje të kësaj Konference qe i 
pranishëm edhe ambasadori i Aus-
trisë në Kosovë, z.Johann Brieger, i 
cili përshëndeti të pranishmit dhe i 
përgëzoi organizatorët për organizi-
min e kësaj konference shkencore. 

Përshëndeti edhe Rektori i Uni-
versitetit të Prishtinës, Prof. Dr. 
Mujë Rugova, ndërsa në emër të or-
ganizatorit, të pranishmit i përshë-
ndeti Prof. Dr. Ednan Aslan, i cili, 
ndër të tjera, theksoi faktin se kjo 
konferencë është e treta me radhë, 
sepse dy të tjerat qenë mbajtur, e pa-
ra në Vjenë, dhe, e dyta në Sarajevë.  

Në emër të bashkorganizatorit 
dhe nikoqirit të kësaj konference, të 
pranishmëve iu drejtua Prof. Dr. 
Qazim Qazimi - dekan i Fakultetit të 
Studimeve Islame të Prishtinës, i cili 
përshëndeti të pranishmit duke u 
uruar mirëseardhje me fjalët: ”Të 
nderuar studiues, më lejoni që, në 
emër të Fakultetit të Studimeve Isla-
me dhe të bashkorganizatorit “Insti-
tutit të Shkencave të Edukimit të 
Universitetit të Vjenës” dhe në 
emrin tim personal, t’ju përshëndes 
dhe të shpreh admirimin tim për 
pjesëmarrjen tuaj në këtë konfere-
ncë ndërkombëtare, shumë të rëndë-
sishme, e cila duhet të ketë karakter 
me dimension dhe vlerë përtej kom-
bëtares, e cila ka për qëllim trajni-
min e imamëve dhe mësuesve të 

Edukatës fetare për ligjërim dhe 
mësimdhënie me metoda bashkëko-
hore dhe efektive, të cilat do të ga-
rantonin ruajtjen e identitetit fetar, 
kombëtar, kulturor, atdhedashurinë 
tek xhemati dhe nxënësit, me të cilët 
punojnë, dhe, gjithsesi, edhe integri-
min e tyre sa më të lehtë në shoqëri-
në dhe shtetin ku jetojnë e veprojnë 
ata. Kjo konferencë, në radhë të 
parë, synon të krijojë mundësinë e 
këmbimit të përvojave të mësimdhë-
nies dhe ligjërimit në vend dhe dias-
porë, identifikimit të nevojave që 
mund të kenë mësimdhënësit tani 
dhe në të ardhmen për të mirën e 
xhematit dhe fëmijëve tanë brenda 
dhe jashtë atdheut.  

Kam bindjen se, për të arritur 
këtë synim që i kemi shtruar vetes, 
kërkohet shumë punë, dije, vendos-
mëri, sakrificë po dhe kompromise 
qytetëruese, të cilat nganjëherë janë 
të pashmangshme. Uroj që, me vu-
llnetin tonë të mirë, me punën dhe 
me ndihmën e All-llahut, të kemi 
sukses në këtë Konferencë. 

Konferenca i zhvilloi punimet tri 
ditë në shtatë seanca.  

Në seancën e parë referuan: Prof. 
Dr. Qazim Qazimi (Fakulteti i Stu-
dimeve Islame i Prishtinës) - 
“Identiteti fetar dhe globalizimi”; 
Herol Tabak (Universiteti Bedër i 
Tiranës) - “Edukimi fetar në Shqi-
përi rasti i medresesë së Tiranës 
në mes viteve 1924-1964 dhe nga 
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viti 1991 deri në ditët e sotme”; 
Mr. Muhamed Ali (Fakulteti i Shke-
ncave Islame i Shkupit) - “Edukimi 
Islam në Maqedoni”; Prof. ass. Dr. 
Xhabir Hamiti (Fakulteti i Studi-
meve Islame i Prishtinës) - “Statusi 
i imamit dhe pozita e tij në të ka-
luarën dhe tani - me fokusin në 
territoret shqiptare”. 

Në seancën e dytë referuan: Mus-
tafa Hasan (Universiteti i Sarajevës) 
- “Statusi i imamëve në Bosnjë e 
Hercegovinë”; Muamer Zukorliç 
(Bashkësia Islame në Serbi) - “Roli 
dhe rëndësia e Xhamisë në Bash-
kësinë Islame”; Aziz Hasanoviç 
(Bashkësia Islame në Kroaci) - 
“Trajnimi kroat për imamë dhe 
profesorë të Edukatës islame në 
Evropë”; Omer Kajoshaj (Bashkë-
sia Islame e Malit të Zi) - “Thirrja 
(Dawah) në shoqërinë botërore 
me ndryshime të vazhdueshme-
sfidat e reja në punën e imamë-
ve”; Sefer Hasanov (Instituti për 
Studime të Larta Islame - Sofje) - 
“Trajnimi i imamëve dhe mësue-
sve fetarë në Bullgari”. 

Në seancën e tretë referuan: Va-
hidin Behluli (Unioni i shqiptarëve 
myslimanë në Austri) - “Praktikat 
për avancimin profesional të ima-
mëve dhe mësuesve të Edukatës 
islame në Austri”; Samim Akgonul 
(Universiteti i Strasburgut) - “Traj-
nimi i imamëve dhe shkollimi i 
lartë në Francë”; Mohammed Gha-

ly (Universiteti i Leiden-it) - “Traj-
nimi i imamëve në Evropë: Sfidat 
e përgatitjes së një programi të 
unifikuar, Universiteti i Leiden-it 
një rast për t’u studiuar”; Johan 
Meuleman (Universiteti Inholland) - 
“Edukimi për një profesion të vje-
tër në një kontekst të ri: Programi 
i Universitetit “Inholland” për 
trajnimin e imamit në Holandë”; 
Rejhan Neziri, (Imam në Zvicër) - 
“Trajnimi i imamëve dhe mësu-
esve të Edukatës islame në Zvicër 
në mes nevojës reale vendore dhe 
frikës së importuar”. 

Në seancën e katërt referuan: 
Said Shagaviev (Universiteti Isla-
mik i Rusisë) - “Përgatitja dhe Ri-
trajnimi i Imamëve në Rusi (rasti 
i Tataristanit)”; George Mircea 
Botescu (Universiteti i Bukureshtit) 
- “Modeli Evropian i Islamit Do-
brogean”; Rustam Gafuri (zëvendë-
smyfti i Ukrainës) - “Edukimi Is-
lam në shoqëritë moderne është 
në kushte minoritare”; Ibrahim 
Sherif (Myfti i Komotinit, Greqi) - 
“Statusi legal i minoritetit my-
sliman turk në Trakinë Perëndi-
more-Greqi. Situata e tanishme në 
fe e besim dhe aktivitetet e Myf-
tiut të komunitetit”; Seyma Arslan 
(Universiteti i Stambollit) - “Traj-
nimi i imamëve dhe mësuesve të 
Edukatës islame në Turqi”. 

Në seancën e pestë referuan: Ab-
dullah Sahin (Qendra për Mendim 
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dhe Praktika Edukative Islame, 
Mbretëria e Bashkuar) - “Trajnimi i 
mualimëve myslimanë (Imamëve) 
dhe mësuesve në Mbretërinë e Ba-
shkuar: sfidat dhe e ardhmja”; 
Yacob Mahi (Universiteti i Strasbu-
rgut) - “Trajnimi i Imamëve dhe 
Mësuesve për Edukatën islame në 
Belgjikë”; Juan Ferreiro Galguera 
(Universiteti i A.Caruna Spanjë) - 
“Qendrat për trajnimin e Imamë-
ve”; Jorgen S. Nielsen (Universiteti 
i Kopenhagës) - Reflektime rreth 
rolit të trajnimit të Imamëve dhe 
Mësuesve myslimanë për Evro-
pën”. 

Në seancën e gjashtë referuan: 
Kevser Muratoviç (studente në stu-
dimet Master në departamentin e 
Pedagogjisë pranë Universitetit të 
Vjenës, Austri) - “Raporti ndërmj-
et Imamëve dhe Adoleshentëve”; 
Ilire Halimi - Poniku (Studente në 
studimet Master në departamentin e 
Pedagogjisë pranë Universitetit të 
Vjenës, Austri) -“Implementimi i 
standardeve të arsimit - një mu-
ndësi e mirë për avancimin e 
edukimit Islam në Kosovë”; Jeton 
Mehmeti (analist politik pranë Insti-
tutit për Studime të Avancuara 
“Gap”, Prishtinë) - “Imamët në 
shoqëritë perëndimore-pse aftësitë 
e komunikimit kanë rëndësi po aq 
sa njohuritë fetare për të ardh-
men e imamëve të Kosovës”; Besa 
Ismaili - Ahmeti (Fakulteti i Studi-

meve Islame i Prishtinës FSI) - 
“Gratë kosovare dhe xhamia”. 

Në seancën e shtatë referuan: 
Martin Rothgangel (Universiteti i 
Vjenës) - “Kompetenca shpirtëro-
re”-një term i ri kyç për kishat pro-
testante në vendet gjermanofolëse”; 
Eileen M. Daily (Universiteti Loyo-
la - Çikago) - “Formimi i edukato-
rëve fetarë katolikë në Shtetet e 
Bashkuara”; Muhammad Naeem 
Mohsin (Universiteti i Edukimit La-
hore) - “Statusi dhe analiza e zhvi-
llimit profesional të imamëve në 
Paksitan”; Ali Yurtsever (Niagara 
Educational Services) - “Roli i ima-
mëve (predikuesve myslimanë) dhe 
trajnimi i imamëve në Amerikë”. 

Gjatë tri ditëve konferenca ofroi 
një mundësi të jashtëzakonshme për 
planifikimin e strategjive dhe refor-
mave të reja në rrafshin e konkreti-
zimit, si dhe studiuesve të rinj u dha 
një mundësi të mirë që të mblidhen 
në një vend dhe të përfshihen në ba-
shkëpunim dobiprurës duke bërë 
kështu prezantimin e ideve dhe për-
fundimeve të reja të arritura nga hu-
lumtimet prej këndvështrimit të tyre. 
Përpos kumtesave të paraqitura, një 
kontribut i rëndësishëm qe edhe de-
bati i zhvilluar, ku pjesëmarrësit 
shpalosën përvojat e vendeve të 
tyre, si dhe të arriturat në punën hu-
lumtuese. 
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Konferenca doli me këto përfu-
ndime, që i përmblodhi Prof. Dr. 
Ednan Aslan: 

“Pas këtyre prezantimeve intere-
sante dhe kontributeve për çështjen 
e trajnimit të Imamëve dhe Mësues-
ve në Evropë, ne gëzohemi për fa-
ktin që edukatorët myslimanë janë të 
informuar për praninë e tyre në Ev-
ropë. Rritja e numrit të teologeve fe-
mra në këtë konferencë dëshmon 
faktin se Islami i së ardhmes në 
Evropë duhet ta rishikojë në tërësi 
pozicionin e grave. Gjithashtu pje-
sëmarrja e kolegëve jo-muslimanë 
nga vende të ndryshme, si SHBA 
dhe të tjera, ringjall diskursin islam 
dhe krijon transparencë mbi zhvi-
llimet e brendshme islame dhe më 
tutje tregon mundësi të ndryshme 
për bashkëpunimin në mes feve. Du-
ke parë prezantimet e studiuesve të 
rinj në Kosovë, ne pranojmë hulu-
mtime serioze nga ata drejt Evropës 
Perëndimore. Pjesëmarrësit këtë ko-
nferencë e panë si një mundësi për 
të bashkëpunuar në shkencat peda-
gogjike në Evropë. Shumë nga idetë 
që u ngritën në lidhje me Edukimin 
Islam, nuk janë të reja dhe u për-
shkruan në mënyra të ndryshme nga 
kolegët e tjerë myslimanë. Çfarë 
mungon në Evropë, është një forum 
që lejon dhe inkurajon një shkëmb-
im efektiv të ndërsjellë dhe një ba-
shkëpunim. Duke thënë këtë, nuk 
mendoj për institucionet, po për një 

bashkëpunim konkret në projekte të 
caktuara. Një forum për edukim e 
bënë më të lehtë bartjen e njohurive 
dhe informimin më të lehtë të njëri-
tjetrit mbi rezultatet e hulumtimit 
dhe planet e kërkimit. Udhëtimet e 
mia kanë treguar se ne mund të 
mësojmë shumë nga njëri-tjetri. 

... Jam i sigurt që edhe ju më 
bashkëngjiteni në mirënjohjen e the-
llë për mikpritjen dhe punën e ma-
dhe të mikpritësve tanë, Bashkësisë 
Islame të Kosovës, e në veçanti Fa-
kultetin e Studimeve Islame dekanin, 
Dr. Qazim Qazimi dhe Muzaqete 
Kosumi. Përveç kësaj, ne duam të 
theksojmë punën e Ilire Halimi Po-
nikut nga Fakulteti i Filozofisë dhe i 
Edukimit, i Edukimit fetaro-islam në 
Universitetin e Vjenës dhe sidomos 
për aftësitë e shquara organizative 
dhe punën e madhe të Zsofia Wi-
ndisch-it.  

Ne do të vazhdojmë të punojmë 
së bashku për të ardhmen e Islamit 
në Evropë dhe për të mbështetur 
njëri-tjetrin në kërkimet shkencore, 
mësimdhënien dhe edukimin e fëmi-
jëve myslimanë në Evropë.” 

Dhe, në fund fare, Dr. Ednan 
Aslan i njoftoi pjesëmarrësit se ko-
nferenca e ardhshme do të mbahet 
në Kiev, në fillim të muajit tetor. Dr. 
Aslan tha po ashtu se materialet e 
Konferencës së Prishtinës, përfshirë 
këtu edhe diskutimet, do të përmbli-
dhen në një botim të veçantë, dhe 
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ato do të jenë mjaft të dobishme për 
studiuesit myslimanë.  

Përshtypjet e disave 
nga pjesëmarrësit 

Gjatë konferencës ne morëm për-
shtypjet e disa pjesëmarrësve, të 
cilat po i sjellim këtu: 

George Mircea Botescu - (Faku-
lteti i Sociologjisë dhe Punës So-
ciale, Universiteti i Bukureshtit). 

“Para së gjithash, më duhet të 
them se jam shumë i lumtur që kam 
pasur mundësinë të vizitoj Kosovën, 
një vend të mrekullueshëm me nje-
rëz të mrekullueshëm. Vendi juaj 
preku zemrën time dhe do të mbesë 
përgjithmonë në shpirtin tim. Unë 
besoj vërtet në të ardhmen evropi-
ane të Kosovës.  

Kam qenë shumë i impresionuar 
nga personalitetet akademike të Ko-
sovës, nga leksionet e tyre dhe dis-
kutimet interesante me ata. Mbi të 
gjitha, unë vlerësoj modelin kosovar 
të Islamit, i cili duhet të jetë një sta-
ndard referimi për Evropën.  

Për mendimin tim, konferenca 
ishte shumë e suksesshme, për shkak 
të menaxhimit shumë të mirë të or-
ganizatorëve si dhe përfaqësuesve të 
Fakultetit të Studimeve Islame, që 
kanë luajtur një rol të lartë.  

E fundit, por jo më pak e rëndë-
sishme, unë kujtoj aktivitetin tënd të 
zgjuar, mirësinë tënde dhe bujarinë 

duke na mbështetur ne, pjesëmarrë-
sit e huaj, në konferencë dhe eksku-
rsion. 

Ende kujtoj zërin tënd të mreku-
llueshëm dhe ilahitë, të cilat më im-
presionuan thellë. 

Këto janë përshtypjet e mia të pa-
ra për Kosovën dhe konferencën”. 

Muhammad Naeem Mohsin - 
(Profesor Asistent, Universiteti i 
Edukimit, Lahore) 

“Me të vërtetë ishte një konferen-
cë shumë e mirë dhe gjithashtu edhe 
njerëzit në Kosovë janë shumë të mi-
rë. Shpresoj që në të ardhmen, ba-
shkëpunimi ynë do të zgjerohet”. 

Martin Rothgangel - (Profesor 
në Fakultetin e Teologjisë Evangje-
liste, Instituti për Edukim Fetar, 
Universiteti i Vjenës) 

“Unë me të vërtetë jam kënaqur 
shumë në konferencë. Kjo ishte një 
mundësi e mirë për nxitjen e prakti-
kimit të dialogut ndërfetar. Gjitha-
shtu, ishte kënaqësi për mua që më 
është dhënë mundësia për të mësuar 
rreth Edukatës fetare islame dhe për 
situatën në Kosovë“. 

Rejhan Neziri - (Imam dhe më-
sues i Edukatës islame në Kreuzli-
ngen të Zvicrës) 

“Duke qenë të vetëdijshëm për 
funksionin shumëdimensional të 
imamit në përgjithësi, dhe të mësu-
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esve të Edukatës fetare në veçanti, 
kjo konferencë ndërkombëtare qe 
edhe një përpjekje e llojit të vet për 
ta trajtuar çështjen e trajnimit të 
imamëve sipas kërkesave të kohës, 
për ta ruajtur thelbin e detyrës së 
imamit si një multiplikator i rëndë-
sishëm sidomos në shoqërinë evro-
piane, pra në një kontekst kohor dhe 
hapësinor tjetër nga ai që jemi më-
suar ta shohim tradicionalisht... 
Urimet dhe përshëndetjet më të 
ngrohta ua drejtoj organizatorëve 
kryesorë: Dr. Ednan Aslan dhe Dr. 
Qazim Qazimi, si dhe të gjithë të 
tjerëve që kontribuuan në realizimin 
me sukses të konferencës. Ju falë-
nderoj shumë edhe ju si nikoqirë të 
zellshëm, në veçanti për mikpritjen e 
ngrohtë shqiptare, që është e veça-
ntë e popullit tonë...“. 

Muhamed Ali - (Profesor në Fa-
kultetin e Shkencave Islame të 
Shkupit) 

’’Konferenca ka rëndësi të veça-
ntë si për Bashkësinë Islame të Ko-
sovës dhe FSI-në, po ashtu edhe për 
vetë shtetin e Kosovës, duke pasur 
parasysh se morën pjesë intelektualë 
e akademikë nga katër kontinente 
dhe mbi 24 shtete, akademikë që lu-
ajnë rol të rëndësishëm në shoqëritë 
dhe në elitën akademike të vendeve 
të tyre. Po ashtu, fakti se në organi-
zimin e kësaj konference, përveç 
FSI-së, merr pjesë Universiteti i 

Vjenës, që llogaritet nga universi-
tetet më me renome, si në Evropë 
ashtu dhe në arenën intelektuale 
ndërkombëtare, është një dëshmi 
tjetër e suksesit të kësaj konference 
ndërkombëtare. Edhe pse kjo konfe-
rencë ishte e një rëndësie të madhe, 
megjithatë prania e një numri të vo-
gël të medieve, mendoj se ishte një 
nga mangësitë e kësaj konference. 
Për fund, ju sugjerojmë të shtoni ha-
pa të këtij lloji edhe me universitetet 
e tjera ndërkombëtare, sidomos të 
Perëndimit, ku ekzistojnë degë a fa-
kultete të studimeve islame ose të 
orientalistikës, ngase kjo do të ishte 
në dobi të të gjithëve”. 

Jørgen S. Nielsen - (Qendra për 
Mendim Islam Evropian, Fakulteti i 
Teologjisë, Universiteti i Kopenha-
gës)  

“Kjo konferencë ishte një mundë-
si e rëndësishme dhe e dobishme për 
njerëzit nga gjithë Evropa për t'u ta-
kuar, veçanërisht me pjesëmarrës të 
Evropës Qendrore dhe Lindore. Në 
Evropën Perëndimore ne mendojmë 
shpesh për Islamin evropian vetëm 
në këndvështrim të emigrantëve, dhe 
është e rëndësishme të kujtojmë se 
myslimanët kanë qenë gjithmonë një 
pjesë integrale e Evropës. Lënda e 
edukimit dhe trajnimi i imamëve 
janë pjesë të rëndësishme dhe kon-
tributet e shumta në konferencë na 
treguan se sa e ndryshme është 

BULETINI 2 

296 

situata, por dua të theksoj edhe na-
tyrën thelbësore të subjektit për të 
ardhmen. Unë e çmoj shumë hapësi-
rën e lënë në konferencë për njerë-
zit, në mënyrë që të njiheshin me 
njëri-tjetrin në vizitat dhe ndejat jof-
ormale, veçanërisht në udhëtimin e 
gjatë në Prizren, një dëshmi se sa 

vend i bukur dhe historik është 
Kosova”.  

Përgatitën: 
Vedat Shabani & 

Muzaqete Kosumi 
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