


BULETINI 
REVISTË HULUMTUESE, SHKENCORE 

E FAKULTETIT TË STUDIMEVE ISLAME 

5 
 

 



Boton: Fakulteti i Studimeve Islame - Prishtinë 
 
 
Redakor përgjegjës: 

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, dekan 
 
Redaksia: 

Prof. asoc. Dr. Sulejman Osmani, redaktor 
Mr. Besa Ismaili, anëtar 
Mr. Qemajl Morina, anëtar 
Dr. Islam Hasani, anëtar 
Dr. Sadik Mehmeti, anëtar 
Mr. Vedat Shabani, sekretar i redaksisë 

 
 
 
 
 
Redaktor gjuhësor: 

Hysen Matoshi 
 
 
Realizimi kompjuterik: 

Nuhi Simnica 
 
 
 
 
 
Shtypi: “NSH Harisi“ - Prishtinë 
 

 



 

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME I PRISHTINËS 

 

 

 

 

B U L E T I N I 
REVISTË HULUMTUESE, SHKENCORE 

E FAKULTETIT TË STUDIMEVE ISLAME 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prishtinë 
2017 





Prof. asoc. dr. Fahrush REXHEPI 

FIGURA E PEJGAMBERIT A.S.  
N˙ REVIST˙N „KULTURA ISLAME‰ 

Abstrakt 

Rruga, përmes së cilës ka kaluar shtypi islam në gjuhën shqipe, 
nuk ka qenë një fushë e shtruar me lule, sepse në rrugëtimin e tij 
kanë dalë shumë pengesa dhe sfida që nga fillimi e deri në konso-
lidimin e vlerave të vërteta të tij. Nëse shtrojmë pyetjen se cilët 
ishin faktorët thelbësorë pse shtypi shqiptar islam doli me një vo-
nesë aq të madhe, në dekadën e parë të shek. XX, ndërkohë që 
shqiptarët e kishin pranuar islamin disa shekuj më parë, përgjigjja 
mund të jetë: mungesa e alfabetit unik të shqiptarëve, mungesa e 
themelimit të shtetit kombëtar dhe rreziqet që i kanoseshin popullit 
shqiptar nga pretendimet e pushtuesve të huaj. 

Megjithatë, koha më e përshtatshme për të zënë fill gazetat e revis-
tat islame në gjuhën shqipe ishte ajo e fillimit të shekullit XX, e 
cila lidhet me unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe në Kongresin 
e Manastirit, më 1908, pastaj me pavarësimin e Shqipërisë, më 
1912, si dhe me bërjen e Komunitetit Musliman Shqiptar, më 
1923, si institucion me administratë të pavarur. 

Në këto rrethana kohore, veçmas të pavarësimit të Shqipërisë, pe-
riodiku shqiptar sa vinte e begatohej me gazeta e revista të ndrysh-
me, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë. Më 1923, në 
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Shkodër del gazeta “Udha e së vërtetës”, e cila pati për kryeredak-
tor Hoxhë Kadri Prishtinën. Në të njëjtin vit, në Tiranë, doli edhe 
revista “Zani i Naltë”, si organ i Komunitetit Musliman Shqiptar, 
që luajti një rol të rëndësishëm në jetën e muslimanëve shqiptarë.1 
Ndërsa, në shtator të vitit 1939, në vigjilje të Luftës së Dytë Botë-
rore, del në dritë revista e përmuajshme “Kultura Islame”, si organ 
i Komunitetit Musliman Shqiptar. 

Fjalët kyçe: revista, kulturë, islame, biografi, shkrime. 

 

Rrethanat politiko-shoqërore 
dhe dalja e revistës „Kultura Islame‰ 

Në fillimin e Luftës së Dytë Botërore, gjendja dhe harta politike e 

Shqipërisë ndryshoi. Në këtë kohë nuk kishte shtyp shqiptar islam. 

Mosdalja më e revistës “Zani i Naltë” dhe pushimi i revistës “Drita” (e 

cila kishte dalë vetëm për një kohë të shkurtër) krijoi një boshllëk të 

madh. Në këto rrethana, në shtator të vitit 1939, për herë të parë doli 

revista “Kultura Islame”, e përmuajshme, fetare, letrare, artistike, or-

gan i Komunitetit Shqiptar Musliman.2 

Në krye të saj, kjo revistë, kishte dy nga përfaqësuesit më të rinj të 

kulturës islame, të cilët kishin kryer studimet teologjike në “El-Az-

har”, në Kajro dhe në Lahore të Indisë. Këta ishin Sadik Bega, drejtor 

përgjegjës dhe Sherif Putra, redaktor. Revista “Kultura Islame” doli 

deri në muajin janar-shkurt të vitit 1946. 

Krahas emrave të vjetër si Hafiz Ali Korça, dr. Bexhet Shapati etj., 

në faqet e kësaj reviste gjejmë edhe emra të rinj me përgatitje islame 

dhe të talentuar në fusha të ndryshme si: Sadik Bega, Vexhi Buharaja, 

Sherif Putra, Jup Kastrati, Muhamet Bala, Shefik Osmani etj.3 
                                                 
1 Dr.Fahrush Rexhepi, Periodiku Shqiptar Islam (gjysma e parë e shek.XX), Prishtinë, 2013, f.8. 
2 “Kultura Islame”, shtator, 1939-XVII (shaban, 1358), nr.1.Tiranë. 
3 Dr. Ramiz Zekaj, Zhvillimi i kulturës islame të shqiptarëve gjatë shk.XX, Tiranë, 1997, f. 173. 
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Në shkrimet e revistës “Kultura Islame” u rrahën edhe tema dhe 

probleme me karakter teorik e studimor si “Përhapja e islamizmit”, që 

u botua në disa numra, pastaj “Hyrje në filozofinë islame”, e cila po 

ashtu vazhdoi në disa numra, pastaj artikuj për burimet e fesë islame, 

artikuj për fenë, kulturën dhe shkencën si dhe artikuj e shkrime për kri-

juesit fetaro-letrarë të trojeve shqiptare. Revista “Kultura Islame”, në 

brendinë e saj, kishte edhe rubrikën “Fleta Kuranore”, në të cilën për-

fshiheshin vetëm shkrimet e tefsirit-komentimit të sureve kuranore. 

Shkrimet që u botuan në revistën “Kultura Islame”, gjuha që përdori 

ajo si dhe probleme tjera që shtoi në tryezën e diskutimit krijuan mje-

dis tërheqës për intelektualët myslimanë si dhe për besimtarët e rë-

ndomtë. 

Pasqyrimi i jetës dhe i figurës së Pejgamberit a.s. 
në revistën „Kultura Islame‰ 

Krahas shkrimeve me përmbajtje të gjerë fetare, në revistën “Kul-

tura Islame” zënë vend të veçantë edhe shumë shkrime për jetën, bio-

grafinë dhe personalitetin e Pejgamberit a.s. Gjatë hulumtimit dhe 

vështrimit që i kemi bërë kësaj reviste, kemi gjetur shkrime të shumta 

të botuara për biografinë dhe figurën e Pejgamberit. a.s. Autorët, të ci-

lët kanë shkruar për jetën e Pejgamberit a.s. dhe personalitetin e tij, 

janë kryesisht teologë, studiues, krijues dhe herë pas here gjejmë edhe 

shkrime të redaksisë së revistës. Për figurën e Pejgamberit a.s., përveç 

shkrimeve me përmbajtje biografike e historike-filozofike, nga krijues 

shqiptarë janë botuar edhe shkrime letrare në poezi dhe në prozë. 

Shkrimi i parë për personalitetin e Pejgamberit a.s., që ishte editori-

al i redaksisë në revistën “Kultura Islame”, mban titullin “H. Muhame-

di dhe misioni i tij”4 

                                                 
4 “Kultura Islame”, viti I, shtator, 1939-XVII (shaban, 1358), Tiranë, nr.1, f.38. “Editorial” 



BULETINI 5 

 8

Në këtë shkrim bëhet fjalë për nevojën e besimit në një Zot të vër-

tetë, besim që njeriu gjithherë e ka pasur, bëhet fjalë për shkencëtarët e 

ndryshëm botërorë, të cilët kanë besuar në Krijuesin e gjithësisë. Në 

këtë shkrim konstatohet se sa më shumë zhvillohet dija dhe shkenca, 

aq më shumë njeriu e zhvillon konceptin e njohjes së fuqisë së Krijue-

sit. Shkrimi flet edhe për vlerën e punës dhe aktivitetit të Muhamedit 

a.s., për përhapjen e shpalljes në rrethanat e asaj kohe kur idhujtaria, 

urrejtja, imoraliteti dhe përçarja mes shtresave të njerëzve ishte në 

kulm. Shkrimi tregon se mesazhi i Pejgamberit a.s. nuk ishte i kufizuar 

vetëm te populli i vet dhe në një kohë të caktuar, por mësimet e tij 

ishin universale dhe të përshtatshme për mbarë shoqëritë, pavarësisht 

diversitetit kulturor dhe nacional. 

Shkrimi me titullin “H. Muhamed dhe misioni i tij” ishte botuar në 

këtë revistë në dy vazhdime. Në vazhdimin e dytë, ky shkrim flet se si 

Pejgamberi a.s. i graduar me gradën e profetizmit i dha botës ide të reja 

dhe të plota mbi njohjen e Krijuesit të gjithësisë. Ky shkrim, po ashtu 

shtjellon ngjarjet historike të periudhës së parë të shpalljes dhe përhap-

jen e saj në mënyrë të fshehtë. Më pas trajton thirrjen në islam në më-

nyrë të hapur dhe pranimin e islamit nga ana e Zejdit, Aliut, Ebu Bekrit 

dhe Hatixhes r.a., të cilët njihen si të parët që e kanë pranuar islamin.5 

Një shkrim tjetër me titullin “Bariu i vërtetë”, e hasim të botuar në 

nr. 22, të revistës “Kultura Islame”.6 

Në këtë shkrim, i cili nuk ka emër të autorit, Pejgamberi a.s. pasqy-

rohet si njeri me virtyte të larta të drejtësisë, barazisë, lirisë, pastërtisë 

dhe urtësisë. Në këtë shkrim ai përshkruhet si bari i deleve në mesin e 

fisit të tij ashtu siç ishin barinjtë delesh edhe Musai a.s., Davudi a.s. 

dhe të dërguar të tjerë. Muhamedi a.s. përshkruhet si personalitet sub-

lim dhe i urtë, i cili e pastroi qytetin e shenjtë të Qabesë nga besëtytni-

                                                 
5 “Kultura Islame”, viti I, tetor, 1939-XVII (ramazan, 1358), Tiranë, nr.2, f. 66. 
6 “Kultura Islame”, qershor, 1941-XIX, Xhumadel Ula 1360, nr. 22, f.217-220 
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të, nga idhujtaria dhe blasfemia. Ky shkrim shpeshherë përmban edhe 

mesazhe për myslimanët se si ata duhet të merrnin shembull nga jeta 

dhe vepra e Pejgamberit a.s, gjatë gjithë jetës së tyre, veçanërisht në 

ruajtjen e unitetit, paqes dhe tolerancës ndërmjet njerëzve. 

Shkrimi me titullin “Bariu i Vërtetë”, shtron nevojën e domosdosh-

me të bashkëjetesës mes myslimanëve, katolikëve dhe ortodoksëve, 

sepse fetë dhe rrymat fetare që të gjitha janë të lidhura për një trungu, e 

trungu i tyre është devotshmëria dhe sinqeriteti. 

Shkrimi tjetër mjaft i rëndësishëm i botuar në revistën “Kultura Is-

lame” mban titullin “Muhamedi”.7 Nga ky shkrim lexojmë dhe mësoj-

më se si Muhamedi a.s. nga një fëmijë i lindur jetim dhe në një familje 

të varfër, u shndërrua në një njeri udhëheqës, i cili, edhe përkundër sfi-

dave dhe pengesave që pati, më në fund triumfoi. Në këtë shkrim gjej-

më edhe analiza dhe opinione për qëndrueshmërinë dhe durimin që 

pati Pejgamberi a.s. karshi shumë sulmeve, intrigave e shpifjeve që vi-

nin nga turma politeiste, e ky qëndronte përballë tyre pa u trembur, 

duke ecur rrugës së misionit të tij fisnik. Artikulli në fjalë flet edhe për 

akuzat dhe shpifjet që i bëheshin në fillim të shpalljes si “Muhamedi 

është magjistar, gënjeshtar është armiku ynë, është armik i fesë tonë e 

duhet zhdukur”.8 Në fund duhet të përmendim se edhe ky titull nuk ka 

emër të autorit përveç inicialeve “Mukri” në fund të shkrimit. 

Në numrin vijues të revistës “Kultura islame”, pra në numrin 5, e 

gjejmë një artikull tjetër me titull “Morali i naltë i profetit Islam”9. Ky 

artikull i botuar në revistën “Kultura islame” që në fillim flet për periu-

dhën para shek. XVIII dhe periudhën e mesjetës, kur studiuesit dhe 

njerëzit e dijshëm nga Evropa bënin propagandë nënçmuese kundër 

Muhamedit a.s., duke qenë nën ndikimin e fesë së tyre. Mirëpo, autori 

                                                 
7 “Kultura Islame”, viti III, nëntor-dhjetor, 1941-XX, Sheval-Dhilkade 1360, nr. 3,4, f.129. 
8 Po aty 
9 Kultura islame, “Morali i naltë i profetit Muhamed”, viti III – Kallnuer-shkurt, mars, 1942-

XX- Dhilhixhe `Muharrem-Sefer, 1361, nr.5, 145,146 



BULETINI 5 

 10

në këtë shkrim vë në pah se më vonë, pas periudhës së Mesjetës, këto 

paragjykime u thyen dhe opinioni për Muhamedin a.s. filloi të ndry-

shonte në kontekstin pozitiv, ngase filluan të prezantoheshin opinione 

të pavarura për figurën e Pejgamberit a.s. Ndër ata që ndryshuan fizio-

nominë e shkrimeve në Evropë dhe që i zhveshën ata nga paragjykimet 

për Muhamedin a.s. ishin studiuesit Pacoke, Grotions, Carlyle, Lord 

Headly dhe Hamid Marcus nga Gjermania. 
Artikulli “Morali i naltë i Profetit Islam” shtjellon dhe trajton edhe 

aspekte tjera të jetëshkrimit të Pejgamberit a.s. dhe moralit të tij. Për 
moralin e Muhamedit a.s. në artikull ndër të tjera shkruhet: “Ai asnjë-
herë nuk e shijoi pijen dhe ai asnjëherë nuk ishte njeri i epsheve. Ai më 
të shumtën e kohës së vet, e kalonte tue prediukue e administrue Ko-
munitetin Musliman, duke i mbrojtur ndjekesit e tij nga sulmet e armi-
qeve…Ai pruni një transformim morali aq të plotë mbi krejt një popull 
të korruptuem mbrenda njizet e tre vjetve”.10 Ky shkrim që i bën një 
analizë moralit të lartë të Pejgamberit a.s., përfundon me konstatimin 
se asnjë person që nuk posedon shkallë të lartë të moralit nuk mund të 
jetëbartës i shpalljes dhe mesazhit hyjnor. 

Në numrin 8-9 të revistës “Kultura Islame” është botuar shkrimi me 
titullin “Muhamedi a.s. 571-634”.11 Për dallim nga shkrimet tjera, në 
këtë artikull bëhet fjalë fillimisht për karakteristikat që i identifikojnë te 
pejgamberët si të dërguar të Allahut, që kanë pranuar shpallje hyjnore. 
Janë dy kritere që përcaktojnë gradën e përsosmërisë së njerëzve: njëra 
është mrekullia apo muxhizja, ndërsa tjetra është dobia e përjetshme që 
mund ta përfitojnë njerëzit nga mësimet dhe veprat e një njeriu. Është e 
kuptueshme se në këtë rast kriteri i dytë është më i lehtë dhe më i 
përshtatshëm për logjikën, ndërsa i pari, për shkak të mangësisë së me-
ndjes së njeriut është më zor të pranohet nga logjika e botës moderne. 

                                                 
10 Po aty. 
11  Kultura islame, “Muhamedi a.s. 571-634”, viti III, prill-maj, 1942, XX, Rebiul-Evvel - 

Rebiul-Ahir, 1361, f.130-131. 
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Sa i përket karakterit të Pejgamberit a.s. mund të themi se ai ka 

qenë bir i dëgjueshëm, burrë i devotshëm, shok besnik, mik i sinqertë, 

udhëheqës fitimtar e mbi të gjitha njeri i praktikës e zotëri me plot kup-

timin e fjalës. Ai ngjallte respekt dhe admirim edhe në zemrën dhe me-

ndjen e armiqve më të rreptë. Përulja, thjeshtësia dhe shenjtëria e 

karakterizojnë atë në çdo veprim të jetës. Muhamedi a.s. ishte i vetmi 

shembull ndër udhëheqësish shpirtëror që gjithçka që u mësoi të tjerë-

ve e zbatoi edhe vetë. Historia na dëshmon se ai në çdo gjë ishte njësoj 

i pandryshuar. S’mund të gjejmë asnjëherë dallim në mes të Muhame-

dit jetim dhe Muhamedit që u bë udhëheqës shteti.  

Shkrimet me rastin e ditëlindjes së Pejgamberit a.s. 

Në revistën “Kultura Islame”, përveç shkrimeve me karakter filozo-

fik, biografik, shkencor, shoqëror, moral dhe social, gjejmë edhe artikuj 

që kanë shkruar për lindjen e Pejgamberit a.s. me rastin e ditëlindjes së 

tij. Një shkrim të tillë me titull “Profeti në ditëlindjen e tij”, të autorit 

prof. Vexhi Demiraj, e hasim në numrin e posaçëm festiv të “Kulturës 

Islame”, e cila ka dalë më 18 mars të vitit 1943. Artikulli tjetër me për-

mbajtje biografike në këtë numër festiv, është ai i teologut Haki Sharofi. 

Ky shkrim mban titullin “Cili është hazreti Muhamedi a.s.” 

Në të njëjtin numër jubilar janë botuar edhe dy artikuj që kryesisht 

trajtojnë lindjen dhe jetëshkrimin e Pejgamberit a.s., i pari mban titu-

llin “Lindja e Muhamedit a.s.(570 pas Krishtit)”, autor i së cilit është 

Sadik Bega dhe i dyti mban titullin “Paraqitja e Muhamedit a.s.”. Au-

tori i tij ka të shënuar vetëm inicialet Sh.P.12 

Në shkrimin “Profeti në ditëlindjen e tij” përshkruhet lindja e Pej-

gamberit a.s., e që krahasohet me lindjen e shpresës dhe diellit, që me 

rrezet e tij zhduku errësirën shekullore. Sipas këtij shkrimi, 20 prilli i 

                                                 
12 Kultura Islame, Rebiul-Evvel, 1362, 18 mars, 1943, XXI, Tiranë, f.2,7,13,20. 
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vitit 571, në të cilin u lind profeti islam sjell me vete: “Triumfin e së 

vërtetës dhe sakrificën për të mirën e njerëzimit. Profeti i islamit nuk 

kishte pretendime dhe qëllime personale. Libri i shenjtë na përmend në 

shumë versete se profeti nuk kishte ndonjë cilësi hyjnore, ay ishte njeri 

si gjithë njerëzit, veçse ishte zgjedhur prej Zotit për me i kumtue njer-

zisë të vërtetat hyjnore. Ay nuk kishte nevojë t’a vërtetonte profetsin e 

Tij me anë të mrekullivet, sepse jeta e tij para profetsisë ishte shembull 

drejtësie, ndershmërie dhe besnikrie, ndërsa jeta e Tij pas profetsisë 

ishte shembull sakrifice për idealin fetar e njerëzor”.13 

Autori i këtij studimi prof. Vexhi Demiraj në këtë shkrim tregon 

edhe për rëndësinë që ka festimi i ditëlindjes së Pejgamberit a.s. të ci-

lën në mënyrë madhështore e shënon e gjithë bota islame. Ndër të 

tjera, ai shkruan: “Bota ka shumë kujtime të personaliteteve me za, që 

njerëzia u detyrohet këtyre për frytin e aktivitetit të tyre, si të ndonjë 

ideje fetare, doktrinë filozofike, të vërtetë shkencore, teorike, politike, 

reformeje shoqërore të ndonjë çështje, mirëpo shumë rrallë mund të 

zotroj këto cilësi që u përmendën përveç H. Muhamedit a.s., i cili i ka 

përmbledhur ne përsonin e tij të gjitha këto cilësi sepse ai është theme-

lues i fesë së vërtetë, ai vuri themelin e shëndosh të shkencave, tregoi 

rrugën më të drejtë të politikës dhe bazën më të shëndosh të sociolo-

gjisë e të moralit.”14 

Në studimin e autorit Haki Sharofi me temë “Cili është Hazreti 

Muhamedi a.s.”, bëhet fjalë për lindjen e Muhamedit a.s. tash e 14 she-

kuj më parë në qytetin e shenjtë të Mekës, i cili qysh në fëmijëri tre-

gonte se ishte lindur për të kryer një mision shumë të rëndësishëm për 

mbarë botën dhe për mbarë njerëzimin. Sipas autorit, nga çdo pikëpa-

mje që studiohet jeta e këtij personaliteti gjejmë shenja apo karakteris-

tika që e dallojnë nga njerëzit e tjerë. Ndër të tjera autori shkruan se 

                                                 
13 Po aty, f.2,3. 
14 Po aty, f.2-3. 



Prof. asoc. dr. Fahrush REXHEPI / FIGURA E PEJGAMBERIT A.S. NË REVISTËN “KULTURA ISLAME” 

 13

“jeta e zotnis së tij është pasqyra e virtytit dhe e moralit të përsosun që 

duhet të merret si model nga çdo njeri. Hazreti Muhamedi nuk ka qenë 

i përsosur vetëm në virtyte e në moral, por në çdo veprimtari të jetës 

njerzore. Kur-ani i madhnueshëm e difton ma qartë këtë qi themi ne”.15 

Autori në këtë shkrim flet edhe për doktrinat fetare siç i quan ai 

dhe vështirësitë e të kuptuarit të këtyre doktrinave nga elita intelektua-

le. Prandaj, autori me të drejtë shtjellon dhe sqaron parimet dhe bazat 

kryesore që e bëjnë një fe të perceptueshme dhe të njohur më lehtë. 

Pra, sipas tij, shenjat dalluese të një feje hyjnore janë parimet dhe bazat 

kryesore të saj, ndër të cilat më e rëndësishmja është “besimi në qenien 

hyjnore”. Këtë besim feja islame nuk e lyp verbërisht ose si një traditë 

të trashëguar prej të parëve, por e lyp si rezultat i të menduarit dhe të 

studiuarit shkencor të natyrës dhe fenomenit të saj. 

“Lindja e Muhamedit a.s. (570 pas Krishtit), është artikulli i radhës 

i botuar në të njëjtin numër festiv (jubilar) në revistën “Kultura Isla-

me”. Në fillim të këtij shkrimi autori flet për rëndësinë historike, sho-

qërore dhe filozofike që ka ditëlindja e Pejgamberit a.s., të cilën duhet 

ta shënoj çdo mysliman. “Ditët e mëdha festohen dhe përmenden prej 

të gjithë kombeve. Pra edhe neve muslimanët nuk duhet të rrimë duar-

lidhur dhe në heshtje në këtë rast në të cilin ka lindur ma i madhi i 

njerzisë mbarë, njeriu që i shpëtoi njerëzit prej errësirës duke i vervitur 

për në dritë, për në lumturinë e të dyja jetëve”.16 

Në këtë shkrim, përveç tjerash, pasqyrohet shkurtimisht lindja e 

Muhamedit a.s. nga një nënë fisnike e quajtur Emine. Përshkruhet 

gëzimi që mbretëroi te Abdul Mutalibi dhe familja e tij me rastin e ar-

dhjes në këtë botë të nipit të tij si dhe përkujdesja e tij ndaj nipit, Mu-

hamedit, kur dihet se ai që në fëmijëri kishte mbetur jetim. Po ashtu, në 

këtë studim tregohet se si i ishte lënë emri Muhamed, emër ky i pa-

                                                 
15 Po aty, f.7. 
16 Po aty, f.13. Citon autori i shkrmit, Sadik Bega. 
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njohur për arabët deri në atëkohë. Pastaj përshkruhet ngjarja e Halimes 

nga fisi benu S’ad, e cila ishte kujdestare e Pejgamberit a.s. në moshën 

fëmijërore të tij. Lidhur me emrin “Muhamed”, kur e kishin pyetur atë-

herë Abdul Mutalibin se pse ia vendosët këtë emër, ai ishte përgjigjur 

me plot gojë: “Dëshirova që të jetë i lavdueshëm në qiell pranë Zotit si 

dhe në tokë pran krijesës së tij”.17 

Përveç artikujve të përmendur, në revistën “Kultura Islame” janë 

botuar edhe shumë shkrime të tjera që trajtojnë në aspekte të ndryshme 

jetën dhe personalitetin e Pejgamberit a.s. Ndër to vlen të përmendet 

shkrimi me titullin “Profeti dhe kritika racionale”, i autorit dr. Pio Gua-

dagno, Sinqeriteti e frytet e tij, H. Muhamedi a.s. ka qenë streha e ne-

vojtarëve e institut shoqnuer” etj. 

Jeta dhe biografia e Pejgamberit a.s. në gjuhën shqipe është e pas-

qyruar edhe në shumë revista, libra dhe vepra letrare, historike, biogra-

fike në gjuhën shqipe, nga autorë dhe studiues shqiptar të lëmenjve të 

ndryshëm. Për personalitetin, jetën dhe biografinë e Muhamedit a.s. ka 

edhe shumë vepra të përkthyera nga gjuha arabe në gjuhën shqipe. 

Gjatë viteve të dyzeta, veprën “Jeta e Muhamedit” e autorit Muha-

med Hysejn Hejkel, po e përkthente në gjuhën shqipe drejtori i revistës 

“Kultura Islame”, Sadik Bega.18 Libri “Jeta e Muhamedit”, e këtij au-

tori, është një kryevepër e pakontestuar, ku autori në detaje përshkruan 

jetën e personalitetit më të madh të njerëzimit, Muhamedit a.s.. “Kjo 

vepër si për nga pikëpamja analitike ashtu edhe nga ajo sintetike, jo 

vetëm që prezenton të vërtetat e gjalla të historisë së Pejgamberit a.s., 

por edhe zë vend kryesor mes veprave të shkruara mbi këtë histori deri 

në ditët e sotme”, thekson shkruesi i parathënies së librit të përkthyer 

nga Sadik Bega, dr. Bexhet Shapati, kryetar i Komunitetit Musliman të 

Shqipërisë. 

                                                 
17 Po aty, f.16. 
18 Kultura Islame, viti III, shtator 1941, nr.1, f.2. 
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Autori i përkthimit të librit “Jeta e Muhamedit”, Sadik Bega, duke 

u mbështetur edhe në analizat dhe vlerësimet në parathënien e veprës 

në origjinal të shkruar nga profesori i madh Shejh Mustafa El-Meragiu, 

konstaton se autori në këtë vepër ka ndjekur metodologjinë shkencore 

më të re dhe të nivelit të lartë. 

Po ashtu, autori i parathënies së përkthimit të veprës “Jeta e Muha-

medit”, dr. Bexhet Shapati, për vlerën dhe rëndësinë që ka ky libër mes 

tjerash konstatoi: “Komuniteti mysliman, dëshiron, si ka bërë gjithnjë, 

të zbatoj edhe kësaj here programin e vet që është ti shërbej pa u kur-

syer elementit musliman me anë botimesh të vlefshme. Dhe fryti i vep-

rës që po përkthehet prej një të riu, si z.Sadik Bega, i cili e njeh mirë 

gjuhën arabe dhe shqiptimin e doktrinavet fetare sikur zotron edhe gju-

hën shqipe, shpresojmë se pa dyshim do të japij dobinë e duhur, jo ve-

tëm për elementin musliman që përbënë shumicën në Shqipëri, por 

edhe për bashkatdhetarët t’on të elementeve të fevet të tjera”.19 

Përfundimi 

Në revistën “Kultura Islame”, përveç shkrimeve biografike e his-

torike, janë botuar edhe poezi kushtuar jetës dhe biografisë së Pej-

gamberit a.s., si dhe fleta e hadithit si rubrikë e veçantë në të cilën 

prezantohen thënie profetike. Në të gjejmë edhe shumë shkrime të bo-

tuara në formë të kronikave, të cilat informojnë për aktivitetet e mbaj-

tura me rastin e muajit të mevludit, përkatësisht shënimi i përvjetorit të 

lindjes së Pejgamberit a.s.. 

Në revistën “Kultura Islame” janë botuar edhe artikuj me përmbaj-

tje analitike, si dhe opinione e vështrime të ndryshme përmes së cilave 

analizohet dhe ndriçohet në mënyrë shkencore jeta dhe biografia e 

Pejgamberit a.s Në revistë hasim shkrime të cilat mund të krahasohen 

                                                 
19 Po aty, f. 9. 
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me shkrimet e revistave të sotme sa i përket nivelit përmbajtjesor dhe 

atij shkencor. 

Marrja e shumë studiuesve, teologëve, intelektualëve dhe krijuesve 

me jetëshkrimin e Muhamedit a.s. dhe botimi i veprave, shkrimeve, 

poezive dhe mevludeve në gjuhën shqipe, në revistën “Kultura Isla-

me”, ka bërë që në shumë shtëpi dhe familje shqiptare të jetë e pranish-

me fryma dhe tradita e Pejgamberit a.s., si dhe njohuritë për jetën dhe 

historinë e Pejgamberit a.s. 

Në fund theksojmë se revista “Kultura Islame”, si për nga tematika 

dhe trajtimi i problemeve, ashtu edhe nga thellësia kohore tetëvjeçare e 

daljes së saj, përbën një arritje të pakontestueshme të drejtuesve së saj, 

të autorëve dhe bashkëpunëtorëve të saj si dhe të botuesit të saj, Ko-

munitetit Musliman Shqiptar. 
 
 

______________________ 

Burimet dhe literatura: 

1. Dr. Fahrush Rexhepi, Periodiku Shqiptar Islam (gjysma e parë e shek.XX), 
Prishtinë, 2013. 

2. “Kultura Islame”, viti I, shtator, 1939-XVII (shaban, 1358), nr.1. Tiranë. 

3. Dr. Ramiz Zekaj, Zhvillimi i kulturës islame të shqiptarëve gjatë shk.XX, 
Tiranë, 1997. 

4. “Kultura Islame”, viti I, tetor, 1939-XVII, (ramazan, 1358), nr.2. 

5. “Kultura Islame”, viti III, qershor, 1941-XIX,( Xhemazie Evel 1360), nr. 22. 

6. “Kultura Islame”, viti III, nëntor-dhjetor, 1941-XX, (Sheval-Dhulkade 1360), 
Tiranë, nr.3,4. 

7. “Kultura islame”, viti III, kallnuer-shkurt-mars, 1942-XX - Dhulhixhe 
`Muharrem-Sefer, 1361, nr.5, Tiranë. 

8. “Kultura islame”, viti III, prill-maj, 1942, XX, Rebiul-Evvel Rebiul-Ahir, 
1361, nr.8,9. 

9. “Kultura Islame”, Rebiul-Evvel, 1362, 18 mars, 1943, XXI, Tiranë. 

10. “Kultura Islame”, viti III, shtator 1941, nr.1. 



Prof. asoc. dr. Fahrush REXHEPI / FIGURA E PEJGAMBERIT A.S. NË REVISTËN “KULTURA ISLAME” 

 17

 
Assoc. Prof. Dr. Fahrush REXHEPI  

VOLUME OF COLUMNS COVERED BY ARTICLES ON 
THE FIGURE OF PROPHET MUHAMMAD (P.B.U.H) 
PUBLISHED IN “KULTURA ISLAME” MAGAZINE. 

Conclusion 
In “Kultura Islame” magazine, in addition to biographical and 

historical writings, poems, dedicated to Prophet (p.b.u.h), there 
have also been published the page of hadith as a special column, 
in which prophetic statements are presented. On the same page, 
we also find many writings published in the form of chronicles, 
which provide us with information relative to activities held on the 
occasion of mawlid month, namely marking the anniversary of the 
birth of Prophet ((p.b.u.h). 

Magazine “Kultura Islame” has published articles with 
analytical contents, as well as different opinions and views 
whereby life and biography of Prophet (p.b.u.h.) is analyzed and 
casted light upon. The magazine contains also writings which are 
comparable to writings of contemporary magazines regarding 
substantial and scientific level.  

Many researchers, theologians, intellectuals and authors have 
dealt with biography of Prophet Muhammad (p.b.u.h) and 
publication of books, articles, poetries and mawlids in Albanian 
language, in bulletin “Kultura Islame”, and it had influenced the 
virtue and tradition of Prophet (p.b.u.h) in many Albanian homes 
and families as well as knowledge on life and history of Prophet 
(p.b.u.h.). 

In conclusion, let us note that bulletin “Kultura Islame”, both by 
based on topics and treatment of matters, also by 8 year time 
period of its release, it marks an undisputed achievement of its 
editors, authors and collaborators and its publisher, Albanian 
Islamic Community. 





Prof. ass. dr. Zija ABDULLAHU 

NDIKIMI I BESIMIT N˙ NXITJE P˙R PUN˙ 

Abstrakt 

Ndikimi i besimit islam dominon mbi shumë sjellje të individit 
dhe shoqërisë, sikundër që edhe shumica e aktivitetit dhe sjelljeve 
të individit burojnë nën ndikimin e këtij besimi.  

Përparimi dhe zhvillimi nuk arrin nivelin e duhur, përveçse me pu-
në të zellshme dhe largim nga çdo lloj neglizhence e përtacie. 
Besimi islam orvatet ta asgjësojë neglizhencën, dështimin dhe për-
tacinë në mënyra të ndryshme dhe me angazhime të llojllojshme, 
duke e bërë punën farz (detyrim) për çdo besimtar dhe duke ndër-
marrë mënyra të ndryshme për ta nxitur njeriun për punë, e cila 
nuk do të jetë e dobishme vetëm për këtë botë, por edhe për botën 
tjetër. Kjo, sepse e lidh tërë aktivitetin e njeriut me mbikëqyrjen e 
Allahut xh.sh. Ditën e Kiametit dhe me shpërblimin apo ndëshki-
min që do të pasojë si rezultat i punës së kryer. 

Ky besim e luftoi mentalitetin e varësisë në shpresa të kota, duke e 
nxitur njeriun që t’i ndërmarrë të gjitha shkaqet që i takojnë atij, e 
më në fund të kërkojë mbështetje tek Allahu. Nuk e la nën rrje-
dhjen e rastësisë së fatit jetësor, por ia shpjegoi se dështimi është 
rezultat i neglizhencës dhe mospërgatitjes së duhur. E udhëzoi atë 
me shembuj praktikë se si t’i luftojë papunësinë e varfërinë. Këtë, 
përmes veprave të pejgamberëve në përgjithësi dhe përmes jetës së 
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Pejgamberit s.a.v.s. në veçanti. Po ashtu ia sqaroi vlerën e kohës 
në arritjen e rezultateve të kënaqshme dhe se harmonia shoqërore 
është rezultat i aktivitetit dhe punës së tij. 

Fjalët kyçe: Besimi, puna, Pejgamberi s.a.v.s., luftimi i papunë-
sisë, barazia gjinore, koha, qëllimi. 

 

1. Puna është nga besimi 

Puna është çështje e pandarë e njeriut, ashtu siç është edhe jeta. Ajo 

nuk i shkëputet kurrë njeriut duke e shoqëruar tërë jetën. Njeriu është 

vazhdimisht në lëvizje, ndërsa lëvizja është një prej formave të punës. 

Shpesh duket që njeriu e humb kohën dhe habitet në çështje të kota e të 

padobishme, në realitet, edhe gjatë kësaj kohe ai është në lëvizje, qof-

shin ato psikike apo fizike, pra, ai është në veprim të pandërprerë. Da-

llimi qëndron në atë nëse ai veprim në ato çaste është i dëmshëm apo i 

dobishëm, sikur për vetveten ashtu edhe për shoqërinë e tij. 

Njeriu gjatë aktivitetit mund të bëjë vepra të mira dhe ndërkohë të 

këqija e të dëmshme, që shpesh duken se janë të mira. Vepra është du-

kuri e cila shpreh përmbajtjen dhe brendinë e njeriut. Ajo është reflek-

tim i mendimeve dhe shprehjeve të tij. Nëse “besimi është bindje e 

prerë dhe stabile”,1 vepra është artikulim praktik i besimit të njeriut. Pa 

punë, besimi mbetet i burgosur vetëm brenda zemrës së njeriut, gjë që 

mund të çojë në çrregullimin e baraspeshës gjatë komunikimit të tij me 

botën e jashtme. 

Besimi islam e lidhi ngushtë veprën me besimin. Këtë lidhshmëri e 

gjejmë në shumë ajete kuranore, ku përmendet besimi bashkë me vep-

rën. Allahu xh.sh. thotë:  

                                                 
1 Muhamed Ali et-Tehavuni, “Kesh-shafu istilahati’l fununi” Stamboll, 1984, v. 1, f. 94. 
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Î Åe³ o0uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#...  ∩⊄∈∪  
“E, përgëzoji ata që besuan dhe bënë vepra të mira...”.2 

š⎥⎪ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ysô¹r& Ïπ̈Ψyfø9 $# ( öΝèδ $ pκ Ïù 
šχρ à$Î#≈ yz ∩∇⊄∪ 

“Ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, do të jenë banorë të Xhe-

netit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë”.3 Dhe thotë:  

$ ¨Β r& uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟÎγ‹Ïjù uθã‹sù öΝèδu‘θã_é& 3 ª!$# uρ Ÿω =Åsãƒ 
t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ∩∈∠∪ 

“Ndërsa atyre që besojnë dhe punojnë vepra të mira, Zoti do t’ua 

japë shpërblimin e merituar. Allahu nuk i do zullumqarët”.4 

Po ashtu ekzistojnë edhe shumë ajete të tjera ku vetëm sa vjen e 

vërtetohet kjo lidhshmëri.5 Pejgamberi s.a.v.s. ia tërhoqi vërejtjen njeri-

ut se rëndësia dhe vlera e tij qëndron te besimi dhe veprat e tij të mira, 

ndërkaq dukuritë e tjera, si: pozita, pasuria, apo pamja e njeriut, nuk 

kanë vlerë tek Allahu xh. sh. nëse këto nuk janë në përputhshmëri me 

besimin. Prandaj s.a.v.s. tha:  

 "ِإنَّ اللََّه َال يـَْنظُُر ِإَىل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإَىل قـُُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ "
“Allahu nuk shikon format tuaja, as pasurinë tuaj, por shikon në 

zemrat dhe veprat tuaja”.6 Madje, shpresa e njeriut për takimin me 

Allahun kushtëzohet me veprën e tij të mirë. Allahu xh.sh. thotë: 

                                                 
2 2-Bekare: 25. 
3 Po aty: 82. 
4 3-Ali Imran: 57. 
5 Shih 2-Bekare: 227; 4-Nisa: 57, 122, 173; 5-Maide: 9, 69, 93; 7-E'araf: 42; 10-Junus: 4, 9; 11-

Hud: 11, 23; 13-Ra’d: 29; 14-Ibahim: 23; 18-Kehf: 30, 88, 107; 19-Merjem: 60, 96; 21-
Enbija: 94; 24-Nur: 55. 

6 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Ebirr, babu: Tehrimudh-dhulm, nr. had. 4651. 
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 ...⎯ yϑsù tβ% x. (#θã_ötƒ u™ !$ s)Ï9 ⎯ ÏμÎn/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚ tã $ [sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ 
ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ # J‰tn r& ∩⊇⊇⊃∪ 

“...E kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëjë vepra të 

mira dhe të mos i shoqërojë askënd në adhurim Zotit të vet!”.7 

Besimi islam i kushtoi aq rëndësi punës, saqë atë e konsideroi si 

peshore e fuqisë apo dobësisë së besimit të njeriut. Pra, sa më shumë të 

shtohet puna e mirë te njeriu, aq më i lartë është besimi dhe anasjelltas, 

sa më shumë të dobësohet puna e mirë, aq më shumë dobësohet besi-

mi. Allahu xh.sh. thotë:  

$ yϑ̄ΡÎ) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn= Å_uρ öΝåκæ5θè= è% # sŒÎ)uρ ôMu‹Î= è? öΝÍκö n= tã 
… çμçG≈ tƒ# u™ öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈yϑƒÎ) 4’ n? tãuρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθè= ©.uθ tGtƒ ∩⊄∪ 

“Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, zemrat e të cilëve, kur për-

mendet Allahu, fërgëllojnë dhe, kur u lexohen ajetet e Tij, u 

shtohet besimi dhe te Zoti i tyre mbështeten. Ata që falin nama-

zin dhe japin prej asaj që Ne ua kemi dhënë”.8 

Meqë besimi është dukuri shpirtërore që shprehet me vepra, veprat 

konsiderohen si bazë e besimit. Kjo për dy shkaqe: së pari, se besimi 

shtohet dhe pakësohet me anë të veprës dhe, së dyti, vepra është dukuri 

që shihet në botën fizike, të cilën e përthekojnë shqisat.9 Prandaj për-

mes veprave të mira mund të peshohet besimi i njeriut, meqë Allahu 

xh.sh. thotë:  

 

 

                                                 
7 18-Kehf: 110. 
8 8-Enfal: 2-3. 
9“It-tixhahatu’l ameli fi’l islami”, disertacion doktorate, Universiteti i Zejtunës, Instituti i Lartë 

i Qytetërimit Islam, përgatiti: Salih Ed-Dasi, 1409,h.\1989,g. Libraria e Institutit të Lartë i 
“Usulu ed-Din”, nr. 1\18, v. 1, f. 192. 
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ôΘr& ã≅ yè øg wΥ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑø9 $% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& 
ã≅ yè øg wΥ t⎦⎫É)−Gßϑø9 $# Í‘$¤fàø9 $% x. ∩⊄∇∪ 

“A t’i trajtojmë njëlloj ata që besojnë e bëjnë vepra të mira si 

turbulluesit në Tokë?! A t’i trajtojmë njëlloj të devotshmit si të 

shthururit?!”10 

Gjithsesi edhe shpërblimi i njeriut do të jetë si rezultat i punës së tij 

në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu xh.sh. thotë:  

tΠöθtƒ ß‰Éfs? ‘≅ à2 <§ø tΡ $ ¨Β ôMn= Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9 ö yz # \ŸÒ øt ’Χ $ tΒ uρ ôMn= Ïϑtã ⎯ ÏΒ &™ þθß™ –Šuθs? 
“(Kijeni frikë) ditën, kur çdokush do ta gjejë përpara atë që ka 

punuar mirë dhe atë që ka punuar keq..”.11 Gjithashtu thotë:  

 ...uΘöθtƒ uρ šχθãè y_öãƒ Ïμø‹s9 Î) Νßγã∞ Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ (#θè= ÏΗxå 3 ª!$# uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó©x« 7Λ⎧Î= tæ ∩∉⊆∪ 
“Dhe Ditën kur i kthehen Atij, e do t’i njoftojë për veprat që 

kanë bërë. Allahu është i Dijshëm për çdo gjë!”12  

Në hadithin kudsij, që transmetohet nga Pejgamberi s.a.v.s., Allahu 

xh.sh. thotë:  

ًرا ..". َا ِهَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم ُمثَّ أَُوفِّيُكْم ِإيَّاَها َفَمْن َوَجَد َخيـْ يَا ِعَباِدي ِإمنَّ
َر َذِلَك َفَال يـَُلوَمنَّ ِإالَّ نـَْفَسهُ    " فـَْلَيْحَمْد اللََّه َوَمْن َوَجَد َغيـْ

“...O robërit e Mi! Në të vërtetë ato janë veprat tuaja që Unë 

jua numëroj juve, e pastaj ju shpërblej. Kush gjen mirë le ta fa-

lënderojë Allahun, e kush gjen diçka tjetër, mos ta fajësojë as-

kënd tjetër pos veten e tij”.13 

Nga hadithi dhe nga ajetet e lartpërmendura shohim se llogaria në 

Ditën e Kiametit në realitet do të bëhet në bazë të veprave të njeriut. Ai 

                                                 
10 38-Sad: 28. 
11 3-Ali Imran: 30. 
12 24-Nur: 64. 
13 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Birru ves-sileh, babu: Tehrimidh-dhulm, nr. had. 4674. 
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nuk do të llogaritet për pamjen që ka e as për pronësinë që zotëron, por 

çfarë ka vepruar me atë që ka zotëruar. Të arriturat me punë janë më të 

rëndësishme se pasuria materiale”.14 

2. Pejgamberët dhe puna 

Për rëndësinë që posedon puna në besimin islam flet edhe fakti se 

pejgamberët a.s., siç i përshkruan Kurani famëlartë, ishin punëtorë të 

zellshëm dhe se merreshin me punë të ndryshme. Nuhu a.s. ishte 

zdrukthëtar, e ndërtoi anijen me të cilën notoi kur ndodhi përmbysja. 

Allahu xh.sh. thotë:  

ßìuΖ óÁ tƒ uρ šù= àø9 $# $ yϑ̄= à2 uρ §tΒ Ïμø‹n= tã d|tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏμÏΒ öθs% (#ρ ãÏ‚y™ çμ÷Ζ ÏΒ 4 tΑ$ s% β Î) 
(#ρ ãy‚ó¡s? $ ¨Ζ ÏΒ $̄ΡÎ* sù ãy‚ó¡tΡ öΝä3Ζ ÏΒ $ yϑx. tβρ ãy‚ó¡n@ ∩⊂∇∪ 

“Ai duke e ndërtuar anijen dhe, sa herë që kalonte pranë tij 

paria e popullit të tij, e përqeshte. Ai u tha: “Nëse ju talleni me 

ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu si po talleni ju”.15 

Ibrahimi a.s. dhe i biri i tij, Ismaili a.s., ishin mjeshtër ndërtimtarie. 

Allahu xh.sh. thotë: 

øŒÎ)uρ ßìsù ötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) y‰Ïã# uθs)ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏMøt7 ø9 $# ã≅Š Ïè≈ yϑó™Î)uρ $ uΖ −/u‘ ö≅ ¬7s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7̈ΡÎ) |MΡr& 
ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ 

“Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e Qabesë, (u lutën): 

“Zoti ynë! Pranoje prej nesh (këtë vepër)! Me të vërtetë, Ti je Ai 

që dëgjon dhe di gjithçka!”.16 

Davudi a.s. ishte mjeshtër shumë i mirë i parzmoreve, sepse Allahu 

xh.sh. e lavdëroi për këtë mjeshtëri duke thënë:  

                                                 
14 Hasan Sa’ab, “El-Islamu ve’l insan”, Daru’l melajiin, Bejrut, 1961, f. 98 
15 11-Hud: 38. 
16 2-Bekare: 127. 
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çμ≈oΨ÷Κ̄=tæuρ sπyè÷Ψ|¹ <¨θç7s9 öΝà6©9 Νä3oΨÅÁósçGÏ9 .⎯ÏiΒ öΝä3Å™ù't/ ( ö≅yγsù öΝçFΡr& tβρãÅ3≈x© ∩∇⊃∪ 
“Ne i mësuam atij (Davudit) punimin e parzmoreve prej hekuri 

për ju, për t’ju mbrojtur në luftë me armikun, andaj, a jeni mirë-

njohës?”.17 

Ndërsa Dhul Karnejni ndërtonte penda dhe merrej me këtë mjeshtëri. 

Ai s’ishte vetëm mjeshtër i rëndomtë, por ekspert në këtë fushë, meqë 

gjatë ndërtimit të pendave përdorte edhe hekurin, kurse në kohën e tij 

për ndërtimin e tyre përdorej vetëm materiali prej dheu e guri. Allahu 

xh.sh. na tregon për mënyrën e ndërtimit të pendës nga ana e tij:  

’ ÎΤθè?# u™ tt/ ã— Ï‰ƒÏ‰pt ø: $# ( #©̈Lym #sŒÎ) 3“uρ$ y™ t⎦÷⎫ t/ È⎦÷⎫ sù y‰¢Á9 $# tΑ$ s% (#θã‚àΡ$# ( #©̈Lym #sŒÎ) 
… ã&s#yè y_ # Y‘$ tΡ tΑ$ s% þ’ ÎΤθè?# u™ ùø Ìøù é& Ïμø‹n= tã # \ôÜÏ% ∩®∉∪ $ yϑsù (#þθãè≈ sÜó™$# β r& çνρ ãyγôàtƒ $tΒ uρ 

(#θãè≈ sÜtGó™$# … çμs9 $Y6ø)tΡ ∩®∠∪ 
“Më sillni blloqe hekuri! Dhe, kur ai i rrafshoi dy anët e thepi-

sura të maleve, tha: Fryjini zjarrit, derisa hekuri të skuqet si zja-

rri”. Pastaj tha: Më sillni bakër të shkrirë që ta hedh në të”. 

Kështu, ata (Jexhuxhët dhe Mexhuxhët) nuk mundën që ta kapër-

cenin pendën dhe as nuk mundën që të hapnin vrimë në të”.18 

Sulejmani a.s. punonte punë të ndryshme, e ndër të tjera ishte edhe 

argjendar, gjë të cilën Allahu xh.sh. e përkujton:  

z⎯≈ yϑø‹n= Ý¡Ï9 uρ yxƒÌh9 $# $ yδ–ρ ß‰äî Ööκy− $ yγãm# uρ u‘ uρ (Ööκy− $ uΖ ù= y™r& uρ … çμs9 t⎦÷⎫ tã (ÌôÜÉ)ø9 $# z⎯ ÏΒ uρ 
Çd⎯ Éfø9 $# ⎯ tΒ ã≅ yϑ÷è tƒ t⎦÷⎫ t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Èβ øŒÎ* Î/ ⎯ (ÏμÎn/ u‘ ⎯ tΒ uρ ùø Ì“ tƒ öΝåκ÷]ÏΒ ô⎯ tã $ tΡÍ öΔ r& çμø% É‹çΡ ô⎯ ÏΒ 

É># x‹tã ÎÏè ¡¡9 $# ∩⊇⊄∪ 
“Sulejmanit Ne ia nënshtruam erën, me të cilën udhëtimin e një 

muaji ai e bënte brenda një paraditeje ose një pasditeje. Ne i 

dhamë atij një burim të rrjedhshëm bakri të shkrirë dhe xhinde 

                                                 
17 21-Enbija: 80. 
18 18-Kehf: 96-97. 
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që i bëmë të punonin para syve të tij, me urdhrin e Zotit të tij. 

Këdo prej tyre që largohet nga urdhri ynë, do ta bëjmë që të 

shijojë dënimin e Zjarrit”.19 

Kurse Pejgamberi s.a.v.s. jashtë shtëpisë merrej me tregti, e kur 

hynte në shtëpi, atëherë punonte punët e shtëpisë. Prandaj politeistët 

çuditeshin për punën e tij, kurse besimtarët gëzoheshin, sepse ai ishte 

njeri si ata, i cili mundohej në të njëjtën mënyrë si ata. Allahu xh.sh. 

thotë:  

(#θä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθß™§9 $# ã≅ à2 ù'tƒ uΘ$ yè ©Ü9 $# ©Å ốϑ tƒuρ †Îû É−# uθó™F{$#   Iωöθs9 
tΑ Ì“Ρé& Ïμø‹ s9 Î) Òn= tΒ šχθä3uŠ sù … çμyè tΒ # ·ƒÉ‹tΡ ∩∠∪ 

“E ata thonë: Ç’është me këtë të dërguar që ha ushqim dhe shë-

tit nëpër tregje?! Përse nuk i është dërguar atij një melek e të bë-

het me të paralajmërues?!”20 

3. Puna dhe shenjtëria e vendit 

Besimi islam e hoqi dhe e largoi shenjtërimin e prejardhjes, fisit 

dhe tokës, duke i dhënë vlerë vetëm punës dhe devotshmërisë. Allahu 

xh.sh. thotë:  

šχθç6Í≥̄≈ −F9 $# šχρ ß‰Î7≈ yè ø9 $# šχρ ß‰Ïϑ≈ pt ø: $# šχθßsÍ×̄≈ ¡¡9 $# šχθãè Å2≡§9 $# 
šχρ ß‰Éf≈ ¡¡9 $# tβρ ãÏΒ Fψ $# Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$ Î/ šχθèδ$ ¨Ψ9 $# uρ Ç⎯ tã Ìx6Ψßϑø9 $# tβθÝàÏ≈ ysø9 $# uρ 

ÏŠρ ß‰çt Î: «!$# 3 Î Åe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊇⊄∪ 
“Nuk i takon të Dërguarit dhe besimtarëve që të kërkojnë falje 

për idhujtarët, qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi u është 

bërë e qartë se ata janë banorë të Xhehenemit”.21 
                                                 
19 34-Sebe’: 12. 
20 25-Furkan: 7. 
21 9-Tevbe: 113. 
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Nga Ebu Hurejra r.a. transmetohet se ka thënë: I Dërguari i Allahut 

s.a.v.s. shkoi kur Allahu xh.sh. ia shpalli ajetin:  

 َقاَل قَاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ " 
أَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبَني قَاَل يَا َمْعَشَر قـَُرْيٍش َأْو َكِلَمًة َحنَْوَها 

ا َبِين َعْبِد َمَناٍف َال أُْغِين َعْنُكْم اْشتَـُروا أَنـُْفَسُكْم َال أُْغِين َعْنُكْم ِمْن اللَِّه َشْيًئا يَ 
ِمْن اللَِّه َشْيًئا يَا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َال أُْغِين َعْنَك ِمْن اللَِّه َشْيًئا َويَا َصِفيَُّة 

َة َرُسوِل اللَِّه َال أُْغِين َعْنِك ِمْن اللَِّه َشْيًئا َويَا فَاِطَمُة بِْنَت ُحمَمَّدٍ   َسِليِين َما َعمَّ
 "ِشْئِت ِمْن َماِيل َال أُْغِين َعْنِك ِمْن اللَِّه َشْيًئا 

“Këshilloje fisin tënd të afërt!” Tha: O ju Kurejshitë, apo një 

fjalë të ngjashme me të, blijeni veten tuaj, tek Allahu nuk mund 

t’ju ndihmojë asgjë. O ju bijtë e Abdu Menafit, tek Allahu nuk 

mund t’ju ndihmojë asgjë. O Abas ibën Abdulmuttalib, tek 

Allahu nuk mund të të ndihmojë asgjë. Oj Safije, hallë e të Dër-

guarit të Allahut, tek Allahu nuk mund të të ndihmojë asgjë. Oj 

Fatime, bija e Muhamedit, më kërko ç’të duash nga pasuria 

ime, tek Allahu nuk mund të të ndihmojë asgjë”.22 

Ajo që na i tërheq vëmendjen në hadith është se Pejgamberi 

s.a.v.s., sa më shumë që u afrohej më të afërmve, aq më tepër ua qartë-

sonte atyre personalitetin si i afërm i tyre dhe pejgamber i Allahut. Kë-

shtu veproi me Safijen kur ia përkujtoi se ajo është hallë e tij, po ashtu 

me Fatimen, por me këtë nuk u mjaftua duke ia përkujtuar asaj pej-

gamberin e tij, por e përmendi edhe emrin. Nuk e thirri “bija ime”, siç 

ndodh zakonisht ndërmjet atit dhe së bijës, vetëm se rastësisht asaj mos 

t’i shkonte mendja e të mashtrohej se afërsia prindërore mund ta shpë-

tojë atë tek Allahu xh.sh.  

                                                 
22 Buhariu në Sahih, kitabu: el-Vesaja, babu: Hel jed'hulu en-nisau vel veledu fil akaribi, nr. 

had. 2548. 
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Prandaj i vetmi shpëtim është puna. Ajo është bazë e ngritjes apo e 

uljes së njeriut, pas besimit tek Allahu xh.sh. Këtë e gjejmë po ashtu 

qartë edhe te Nuhu a.s., kur Allahu xh.sh. ia mohoi afërsinë me të birin 

e tij, për shkak të veprave të këqija të këtij të fundit. Allahu xh.sh. 

thotë:  

tΑ$ s% ßyθãΖ≈ tƒ … çμ̄ΡÎ) }§øŠ s9 ô⎯ ÏΒ šÎ= ÷δr& ( … çμ̄ΡÎ) î≅ uΗxå ç ö xî 8x Î=≈ |¹ ... ∩⊆∉∪ 
“(Allahu) tha: O Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë 

punë të keqe..”.23 

Ndërsa mohimin e shenjtërimit të vendit e gjejmë në koleksionin e 

Muvattait të imam Malikut. Kur Ebu Derdai i shkruan Selman Farisiut, 

që të vinte në vendin e shenjtë, ai iu përgjigj se toka nuk e bën të shenj-

të as një njeri, por veprat e tij”.24 Edhe nëse njeriu është banor i vende-

ve të shenjta (Mekë dhe Medinë, apo në Kuds), por i mungojnë veprat 

e mira, ai do ta ketë po të njëjtin fat me të ngjashmit e vendeve tjera, 

shenjtëria e vendit nuk i jep ndonjë prioritet apo shenjtëri ndaj të 

tjerëve.  

4. Vetia e punës dhe qëllimi i saj 

Njeriun e nxitin në punë motive të ndryshme si: mbijetesa, plotësi-

mi i nevojës, dashuria ndaj fitimit, pasurisë, e pozitës dhe motive të 

tjera qofshin subjektive apo objektive. Këto motive mund të devijojnë 

nga natyrshmëria e tyre dhe njeriu, në vend që të bëjë punë të mira e të 

dobishme, bën punë të këqija e të dëmshme. Kjo duke kërkuar arritjen 

e ndonjë përfitimi a kënaqësie të shpejtë, për t’ia përmbushur dëshirat 

egos të tij. Gjatë orvatjeve të tilla, për të arritur në sasi sa më të mëdha 

të përfitimit apo kënaqësisë së caktuar, ai mund t’i dëmtojë të tjerët, 

                                                 
23 11-Hud: 46. 
24 Muhamed Tahir ibën Ashur, “Usulu’n- nidhamu’l ixhtimai fi’l islami”, Esh-Sheriketu et-

tunisijetu lit-tevzi’ië, Tunis, 1985, bot. 2, f. 70. 
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duke cenuar të drejtat e tyre, andaj në situata të tilla është e domosdo-

shme ndërhyrja e ligjit apo shoqërisë për ta ndaluar nga ato sjellje të 

cilat çojnë në kaos, rrëmujë dhe në dominimin e ligjit të xhunglës. 

Për këtë arsye besimi islam vendosi ligje të prera, duke urdhëruar 

për vepra të mira dhe ndaluar të këqijat. Këta urdhra dhe këto ndalesa 

janë më se të qarta në shumë ajete, si në ajetin vijues ku Allahu xh.sh. 

thotë:  

çμ≈ oΨ÷ƒy‰yδ uρ È⎦ø⎪ y‰ô∨ ¨Ζ9 $# ∩⊇⊃∪ Ÿξsù zΝystF ø% $# sπt7 s)yè ø9 $# ∩⊇⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $ tΒ èπt7s)yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 
’7sù >πt6s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈ yè ôÛ Î) ’ Îû 5Θöθtƒ “ÏŒ 7πt7tó ó¡tΒ ∩⊇⊆∪ $VϑŠ ÏK tƒ #sŒ >πt/ tø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& 

$ YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ # sŒ 7πt/ u øItΒ ∩⊇∉∪ ¢ΟèO tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#öθ|¹# uθs? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ (# öθ|¹# uθ s?uρ 
ÏπuΗ xq öuΚ ø9 $$ Î/ ∩⊇∠∪ 

“Dhe i kemi trasuar dy rrugë. E ai nuk mundi ta kapërcejë këtë 

pengesë? Ç’mendon ti: “Ç’është pengesa?” Është lirim i një 

skllavi. Ose ushqimi në ditët kur mbretëron uria, ndonjë jetim të 

afërt. Apo të varfrin e mjerë. E pastaj (njeriu duhet) të jetë nga 

ata që besojnë, që e këshillojnë njëri-tjetrin për durim dhe e kë-

shillojnë për mëshirë.25 Ndërsa në hadithin që e transmeton Ebu 

Sufjan ibën Abdullah Eth-Thekafij thotë: 
ْسَالِم قـَْوًال " َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اللَِّه الثـََّقِفيِّ قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ُقْل ِيل ِيف اْإلِ

َرَك َقاَل ُقْل آَمْنُت بِاللَِّه َال َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا بـَْعَدَك َوِيف َحِديِث َأِيب ُأَساَمَة غَ  يـْ
 "فَاْسَتِقمْ 

“I thashë: O i dërguar i Allahut, ma thuaj një porosi në Islam e që 

pas teje nuk do ta pyes askënd! (Ndërsa në hadithin e Ebu Usames: 

pos teje), Tha: Thuaj i besova Allahut, dhe drejtohu”.26 Besimi dhe 

drejtimi i njeriut me punën e tij në jetën e përditshme janë të pandarë. 

                                                 
25 90-Beled: 10-17. 
26 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Iman, babu: Xhamiu evsafil islam, nr. had. 55. 
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Besimi është kandil që e orienton njeriun gjatë punës së tij në kahun e 

duhur dhe në këtë mënyrë e ndalon të bjerë në vepra të këqija. 

Mbrojtja e motiveve nga devijimi dhe orientimi i tyre në drejtimin 

e duhur, në realitet kryhet me përmirësimin e besimit së pari, e pastaj, 

si rrjedhojë, vjen përmirësimi i punës dhe i sjelljes.  

Nëse motivet janë ato që i përcaktojnë qëllimet, apo qëllimet janë 

ato të cilat i mbështesin motivet, pa dyshim se shpërblimi i punës së 

njeriut është sipas qëllimit. Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: 

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى" َا اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ  "...ِإمنَّ

“Veprat shpërblehen sipas qëllimeve dhe çdo njeri do të shpër-

blehet sipas qëllimit të tij...”27 
Pra, sa më i mirë e më i lartë të jetë qëllimi, aq më me përsosmëri 

do të kryhet puna. Përsosmëria e punës nuk mund të jetë e zhveshur 

nga besimi, pra besimi është kusht i pandarë i pranimit të punës, ngase 

ai ia shton punës sinqeritetin, kualitetin, precizitetin dhe shpresën që 

me atë punë të fitojë sa më shumë sevape në botën tjetër. Allahu xh.sh. 

thotë:  

ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθèδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ … çμ̈Ζ tÍ‹ósãΖ n= sù Zο 4θu‹ym Zπt6ÍhŠ sÛ ( 
óΟßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ Νèδ tô_r& Ç⎯ |¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ÷è tƒ ∩®∠∪ 

“Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë 

besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të mirë dhe do ta shpër-

blejmë sipas veprave më të mira, që ka bërë”.28  

Dallimi ndërmjet qëllimit të një besimtari dhe një tjetri ndaj së njëj-

tës punë, bën që edhe shpërblimi të dallojë, ndonëse koha dhe mundi 

janë të njëjtë. Besimtari, pos dobisë materiale nga rezultati i asaj pune 

                                                 
27Buhariu në Sahih, babu: bed’ul vajhi, kitabu: bed’ul vahji, nr. had. 1. 
28 16-Nahl: 97. 
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në këtë botë, pret edhe shpërblimin në botën tjetër, ndërsa i dyti nuk e 

tejkalon dobinë materiale të asaj pune! 

Nga ky këndvështrim kuptohet edhe hadithi i Pejgamberit s.a.v.s. 

që thotë:  

 "ُكلُّ َكَالٍم َأْو أَْمٍر ِذي بَاٍل َال يـُْفَتُح ِبذِْكِر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فـَُهَو أَبـْتَـُر َأْو قَاَل أَْقَطعُ "
“Çdo fjalë, përkatësisht çdo çështje e rëndësishme që nuk fillon me 

përmendjen e Allahut të Lartmadhëruar është shkatërrim”.29 Përkatësi-

sht, çdo punë me të cilën nuk synohet kënaqësia e Zotit është shkatërr-

im për vepruesin e saj, sepse mundi dhe koha e harxhuar do të shkojnë 

kot dhe atij nuk do t’i mbetet gjë për botën e amshuar, që është synim i 

çdo besimtari.30 Allahu xh.sh., sa për ironi, do t’ua shfaq njerëzve që 

me veprat e tyre nuk kanë pasur qëllim Zotin dhe t’ua bëjë hi e pluhur. 

Allahu xh.sh. thotë: 

!$ uΖ øΒ Ï‰s% uρ 4’ n<Î) $ tΒ (#θè= Ïϑtã ô⎯ÏΒ 9≅ yϑtã çμ≈ oΨù= yè yfsù [™ !$ t6yδ #·‘θèWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ 
“Dhe Ne do t’u qasemi veprave që kanë bërë ata dhe do t’i bëjmë 

pluhur e hi”.31 Ata do t’i shohin veprat e tyre, jo si shpërblim, por si 

ndëshkim nga ndjenja e dëshpërimit që do t’i kaplojë, Allahu xh.sh. 

thotë: 

...y7Ï9≡x‹x. ÞΟÎγƒÌãƒ ª!$# öΝßγn=≈yϑôãr& BN≡uy£ym öΝÍκön=tæ ( $tΒuρ Νèδ t⎦⎫Å_Ì≈y‚Î/ z⎯ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# ∩⊇∉∠∪ 
“Kështu, Allahu do t’ua tregojë veprat e tyre si dëshpërim për ta 

dhe ata s’kanë për të dalë kurrë nga zjarri”.32 

 

 

 

                                                 
29 Ahmedi në Musned, kitabu: Baki musnedil muktheriin, babu: Baki musnedis-sabik, nr. had. 

8355. 
30“It-tixhahatu’l ameli fi’l islami”, v. 1, f. 188. 
31 25-Furkan: 23. 
32 2-Bekare: 167. 



BULETINI 5 

 32

5. Relacioni besim - punë 

Ndërmjet besimit dhe punës ekziston një relacion dialektik. Besimi 

është i domosdoshëm për pranimin e veprave tek Allahu. Çfarëdo vep-

re, sado e madhe qoftë ajo, nëse nuk ka për bazë besimin dhe nuk mbë-

shtet nga besimi, ajo është e kotë në Ditën e Kiametit. Një vepër e tillë 

i ngjan një mirazhi, siç na e përshkruan Kurani, që në realitet është 

vetëm imagjinata e njeriut të etur i cili mendon se e gjeti ujin. Ai thotë: 

t⎦⎪ Ï%©!$# uρ (#ÿρ ãxŸ2 öΝßγè=≈ uΗùår& ¥># u y£ x. 7πyè‹É)Î/ çμç7|¡øt s† ãβ$ t↔ôϑ©à9 $# ¹™ !$ tΒ #©̈Lym # sŒÎ) 
… çν u™ !$ y_ óΟs9 çν ô‰Åg s† $ \↔ ø‹x© y‰ỳ uρ uρ ©!$# … çν y‰Ζ Ïã çμ9©ù uθ sù … çμt/$ |¡Ïm 3 ª!$# uρ ßìƒÎ |  

É>$ |¡Ït ø: $# ∩⊂®∪ 
“E, veprat e atyre që nuk besuan janë si mirazhi në shkretëtirë e të 

cilin i etshmi e kujton për ujë, derisa kur t'i afrohet atij (vendi) nuk gjen 

asgjë. Por aty e gjen Allahun dhe Ai do t’ia japë llogarinë e tij të plotë se 

Allahu është i shpejtë në llogari.”.33 Ky krahasim me njeriun e etshëm 

në shkretëtirë dhe zhgënjimi pasues ndaj mirazhit, e vetëdijeson njeri-

un nga shpresa e tij e kotë për veprat e bëra, të cilat nuk kanë pasur për 

qëllim arritjen e kënaqësisë së Zotit, ose nëse ai nuk ka besuar fare te 

Zoti.  

Për ta nxitur njeriun që edhe më tepër t’i lidhë veprat e tij me besi-

min dhe që gjatë kryerjes së tyre ai t’i bëjë për hir të Zotit e për askënd 

tjetër, Allahu xh.sh. sjell edhe një shembull tjetër, ku i cilëson veprat e 

tilla si hiri i grumbulluar me një vend, meqë hiri gjithsesi është i pare-

zistueshëm, qoftë edhe ndaj erërave më të lehta, nga të cilat shpërnda-

het dhe nga ai nuk mbetet më asgjë. Prandaj, Ai thotë: 

 

 

 

                                                 
33 24-Nur: 39. 
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ã≅sẄΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. óΟÎγÎn/tÎ/ ( óΟßγè=≈yϑôãr& >Š$tΒtx. ôN£‰tFô©$# ÏμÎ/ ßw†Ìh9$# ’Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹%tæ ( 
ω tβρâ‘Ï‰ø)tƒ $£ϑÏΒ (#θç7|¡Ÿ2 4’n?tã &™ó©x« 4 šÏ9≡sŒ uθèδ ã≅≈n=Ò9$# ß‰‹Ïèt7ø9$# ∩⊇∇∪ 

“Shembulli i veprave të atyre, të cilët e mohuan Zotin e tyre, 

është si hiri, të cilin e shkapërderdh një erë e furishme në një 

ditë të stuhishme. Ata nuk do të kenë asnjë dobi nga veprat që 

kanë fituar. Pikërisht kjo është humbja e madhe”.34 

Çdo vepër e cila nuk kryhet mbi bazë të besimit, përkatësisht për 

hir të Zotit, sado që duket e mirë dhe madhështore, ajo nuk do të ketë 

vlerë në botën tjetër. Kjo i ngjan kërkimit të kompensimit të mëditjes 

tek një njeri, ndërkohë që puna i është kryer një tjetri! Prandaj Allahu 

xh.sh. thotë:  

ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗùår& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï%©!$# ¨≅ |Ê öΝåκß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 
öΝèδuρ tβθç7|¡øt s† öΝåκ̈Ξ r& tβθãΖ Å¡øt ä† $ ·è ÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎγÎn/ u‘ 

⎯ ÏμÍ← !$ s)Ï9 uρ ôMsÜÎ7pt m öΝßγè=≈ uΗùår& Ÿξsù ãΛ⎧É)çΡ öΝçλ m; tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ZΡø— uρ ∩⊇⊃∈∪ 
“Thuaj: “A t’ju lajmërojmë për ata që janë më të humbur me 

veprat e tyre? Të tillët janë ata përpjekja e të cilëve shkoi huq në 

këtë botë, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira? 

Këta janë ata, që nuk kanë besuar në argumentet e Zotit të tyre 

dhe në takimin me Të. Pra, veprat e tyre shkuan huq, andaj Ne 

nuk do të vëmë kurrfarë peshe për ta (për veprat e tyre) në Ditën 

e Kiametit”.35 

Meqë besimi është nënshtrim ndaj urdhrave dhe ndalesave të Zotit, 

ai ndikon në mënyrë direkte në motivimin dhe formimin e synimeve të 

veprave të njeriut, të cilave iu lartësohet cilësia e tyre varësisht nga 

lartësia e shkallës së besimit të drejtë të njeriut.  

                                                 
34 14-Ibrahim: 18. 
35 18-Kehf: 103-105. 
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6. Llogaria në bazë të punës 

Në Ditën e Kiametit llogaria e njeriut do të bëhet në bazë të vepra-

ve të kësaj bote, qofshin ato madje edhe tepër të vogla, bile edhe sa 

grimca, të mira apo të këqija. Allahu xh.sh. thotë:  

7‹Í≥tΒ öθtƒ â‘ ß‰óÁ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# $ Y?$ tGô© r& (# ÷ρ u ãÏj9 öΝßγn=≈ yϑôãr& ∩∉∪ ⎯ yϑsù ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ 
# \ø‹yz … çν ttƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ # vx© … çν ttƒ ∩∇∪ 

“Atë Ditë njerëzit do të paraqiten të shpërhapur, që t’u tregohen 

veprat e tyre: kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, 

do ta shohë atë, e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërr-

mijë, do ta shohë atë”.36 

Çështja e besimit dhe punës janë të ndërlidhura dhe të pandara me 

njëra-tjetrën. Puna është adhurim kur bëhet në emër të Allahut dhe për hir 

të Tij. Meqë është adhurim, ajo është obligim, sikur adhurimet e tjera.  

7. Luftimi i papunësisë 

Ndër mënyrat me të cilat besimi islam e ka luftuar papunësinë 

është se ai e nxit njeriun që të ballafaqohet me sfidat që i dalin përpara 

dhe pranimin e punëve madhështore në të cilat gjenden vështirësi, ma-

dje edhe sakrifica. Këtë e bëri duke e siguruar rregullin se pas çdo 

vështirësie vjen lehtësimi.  

Po ashtu, besimtari nuk duhet të ndalet kurrë nga puna. Sa ta mbarojë 

një punë, ai duhet t’i qaset tjetrës, pa asnjë vonesë. Allahu xh.sh. thotë:  

¨β Î* sù yìtΒ Î ô£ ãè ø9 $# # · ô£ ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Î ô£ ãè ø9 $# #Z ô£ ç„ ∩∉∪ #sŒÎ* sù |Møîtsù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 
4’ n<Î)uρ y7În/ u‘ =xîö‘ $$ sù ∩∇∪ 

“Me të vërtetë, pas vështirësisë - vjen lehtësimi! Me të vërtetë, 

pas vështirësisë - vjen lehtësimi! Prandaj kur ta përfundosh një 

                                                 
36 99-Zelzeh: 6-8. 
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punë, hidhu tjetrës. Dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu”.37 

Në këto ajete gjejmë tri elemente që nxisin njeriun për përparim 

dhe punë të mëdha: 

I pari: Të shpresuarit tek e ardhmja dhe pranimi i ndodhive të tash-

me e të vështira me kënaqësi dhe nënshtrim, duke duruar vështirësitë 

aktuale me një qëndrim të mbushur me shpresë për lehtësimin që do të 

vijë. Pra, rregulla “vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi” është një nga 

rregullat e ligjeve të Zotit për sprovimin e robërve të Tij.  

I dyti: Nxitja e njeriut që të marrë vendime të mëdha dhe që, ndër-

kohë, të jetë i gatshëm çdoherë për çdo punë të dobishme në të cilën 

është kënaqësia e Allahut xh.sh. Ai nuk duhet të humbasë qoftë edhe 

një moment nga jeta e tij pa bërë ndonjë punë të dobishme, që do ta 

afronte tek Allahu sa më shumë, edhe nëse në atë do të ketë vështirësi 

dhe lodhje. “E kur ta përfundosh, hidhu tjetrës” - gjegjësisht kur ta 

përfundosh një punë të mëparshme hidhu në një punë tjetër të re pa u 

vonuar. Ky angazhim vjen si nxitje për një angazhim të pandërprerë, 

me qëllim që njeriu mos t’i mbështetet pasivitetit dhe përtacisë. 

I treti: Nxitja e njeriut në dëlirësi dhe vetëpërmbajtje ndaj lakmisë 

së pasurisë të të tjerëve, mosbërja shprehi e varësisë së tij nga të tjerët 

dhe largimi i tij sa të jetë e mundur nga çdo çështje e cila mund ta çojë 

në lypje dhe në “dorë të ulët”, duke e drejtuar lypjen e tij vetëm ndaj 

Allahut, për çdo gjë që dëshiron në këtë dhe në botën tjetër.38 

Rregulla se “vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi” nuk është ve-

tëm shpresë e kësaj bote, por ndërkohë përgëzim edhe për botën tjetër, 

duke e konsideruar punëtorin si shehid, nëse ai vdes gjatë kryerjes së 

ndonjë detyre të rrezikshme. Kjo e bën besimtarin të zhytet në vështi-

rësi e rreziqe me trimëri, pa iu trembur syri aspak. Gjithashtu e shtyn 

                                                 
37 94-Sherh: 5-8. 
38 Shih: Abdurrahman el-Mejdani, “el-Ahlaku’l islamije ve usesuha”, Daru’l kalem, Damask, 

bot. 1987, v. 1, f. 446-449. 
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besimtarin të kryejë punë të rrezikshme e strategjike, që i sjellin shumë 

dobi shoqërisë, madje tërë njerëzisë, si urat e larta, gypat e lartë, zhytja 

në thellësitë e detit, apo dalja larg në hapësirë etj. dhe e ndihmon njeri-

un ta kryejë atë në mënyrën më të përsosur dhe më të duhur. 

8. Metoda e Pejgamberit s.a.v.s. në luftimin e papunësisë 

Pejgamberi s.a.v.s. e vlerësonte çdo punë që bënte ndonjë njeri, 

madje edhe nëse në shikimin e njerëzve ajo ishte e vogël dhe e pavlerë. 

Mbase nënçmimi e poshtërimi qëndron te lypja e paarsyeshme, ndërsa 

ndershmëria e njeriut dhe mirësia e tij qëndron te puna dhe fitimi i 

ndershëm. Prandaj Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:  

 "ِطَيهُ أَْو َميْنَـَعهُ َألَْن َحيَْتِطَب َأَحدُُكْم ُحْزَمًة َعَلى ظَْهرِِه َخيـٌْر لَهُ ِمْن أَْن َيْسَأَل َأَحًدا فـَيُـعْ "
“Me të vërtetë, nëse dikush prej jush tubon një deng dru në 

shpinën e tij e i shet ato, është më mirë për të se sa t’i lypë di-

kujt, i jep apo jo!”.39 

Vetë Pejgamberi s.a.v.s. i orientonte njerëzit në ato punë të cilat do 

t’i largonin nga lypja. Ai i mësonte dhe i ndihmonte që t’i tejkalonin 

pengesat, madje i përcillte hap pas hapi deri sa të arrinin sukses në 

punët e tyre. Enes ibën Maliku r.a. transmeton:  

 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُجًال ِمْن اْألَْنَصاِر َجاَء ِإَىل النَِّيبِّ "
َيْسأَلُُه فـََقاَل َلَك ِيف بـَْيِتَك َشْيٌء قَاَل بـََلى ِحْلٌس نـَْلَبُس بـَْعَضُه َونـَْبُسُط بـَْعَضُه 
 َوَقَدٌح َنْشَرُب ِفيِه اْلَماَء قَاَل اْئِتِين َِِما قَاَل َفأَتَاُه َِِما َفَأَخَذُمهَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه ُمثَّ قَاَل َمْن َيْشَرتِي َهَذْيِن فـََقاَل َرُجٌل أَنَا آُخُذُمهَا ِبِدْرَهٍم 
قَاَل َمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَهٍم َمرَّتـَْنيِ َأْو َثَالثًا قَاَل َرُجٌل أَنَا آُخُذُمهَا ِبِدْرَمهَْنيِ َفَأْعطَامهَُا 

ْرَمهَْنيِ َفَأْعطَاُمهَا اْألَْنَصارِيَّ َوقَاَل اْشَرتِ بَِأَحِدِمهَا َطَعاًما فَانِْبْذُه ِإَىل ِإيَّاُه َوَأَخَذ ال دِّ

                                                 
39 Buhariu në Sahih, kitabu: ez-Zekah, babu: Bej’ul muzabele, nr. had. 1932. 
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َأْهِلَك َواْشَرتِ بِاْآلَخِر َقُدوًما َفْأِتِين ِبِه فـََفَعَل فََأَخَذُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَقاَل اْذَهْب فَاْحَتِطْب َوَال أَرَاَك َمخَْسَة َعَشَر يـَْوًما َوَسلََّم َفَشدَّ ِفيِه ُعوًدا بَِيِدِه 

َفَجَعَل َحيَْتِطُب َويَِبيُع َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب َعْشَرَة َدرَاِهَم فـََقاَل اْشَرتِ بِبَـْعِضَها َطَعاًما 
ٌر َلَك ِمْن َأْن جتَِيَء َواْلَمْسأَ  َلُة ُنْكَتٌة ِيف َوْجِهَك يـَْوَم َوبِبَـْعِضَها ثـَْوبًا ُمثَّ قَاَل َهَذا َخيـْ

اْلِقَياَمِة ِإنَّ اْلَمْسأََلَة َال َتْصُلُح ِإالَّ ِلِذي فـَْقٍر ُمْدِقٍع َأْو ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع َأْو َدٍم 
 "ُموِجعٍ 

“Erdhi një njeri nga ensarët (medinasit) te Pejgamberi s.a.v.s. 

dhe lypi prej tij. Pejgamberi i tha: “A ke diçka në shtëpinë të-

nde?” Ai i tha: Po, një pëlhurë të butë, të cilën një pjesë të saj e 

veshim e tjetrën e shtrojmë, dhe një qyp nga i cili pimë ujë. 

(Pejgamberi) tha “Sillmi mua ato”. (Ensariu) I solli ato. I Dër-

guari i Allahut s.a.v.s. i mori në dorën e tij e pastaj tha: “Kush 

i blen këto të dyja?” Një njeri tha: Unë i blej për një dërhem. 

Pejgamberi s.a.v.s. tha: “Kush shton mbi një dërhem?” Këtë e 

tha dy-tri herë. Një njeri tha: Unë i marr për dy dërhemë. Pej-

gamberi ia dha atij, i mori ata dy dërhemë, ia dha ensariut 

(medinasit) dhe i tha: “Me njërin blej ushqim dhe çoja familjes 

tënde, ndërsa me tjetrin blej një sqepar dhe ma sill atë”. Ai ve-

proi ashtu. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. e mori (sqeparin), ia 

shtrëngoi fort një bisht me dorën e tij dhe i tha: “Shko grumbu-

llo dru dhe mos m’u paraqit për pesëmbëdhjetë ditë”. Ky grum-

bullonte dhe i shiste, derisa kur erdhi përsëri i kishte fituar 

dhjetë dërhemë. (Pejgamberi) i tha: “Me disa (dërhemë) blej 

ushqim dhe me disa të tjerë rroba”. E pastaj i tha: “Kjo është 

më mirë për ty se sa të vish e t’iu lypësh njerëzve. Lypja është 

pikël në Ditën e Kiametit. Lypja nuk është e mirë përpos për të 

vobektin e mjerë, apo borxhliun e thellë, (që nuk ka mundësi ta 
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lajë borxhin në asnjë mënyrë), apo për shpaguesin e dhimb-

shëm të gjakut (pra, nëse nuk e paguan, ai mbytet)”.40 

Fitimi i njeriut, që buron nga mundi i tij është fitimi më i mirë, e po 

ashtu edhe ushqimi dhe furnizimi. Madje fitimi është një nga shkaqet e 

faljes së mëkateve, siç na lajmëroi Pejgamberi s.a.v.s. kur tha:  

 "ِإنَّ َأْطَيَب َما َأَكْلُتْم ِمْن َكْسِبُكْم َوِإنَّ َأْوَالدَُكْم ِمْن َكْسِبُكمْ "
“Me të vërtetë, ushqimin më të mirë që e hani është nga fitimi 

juaj dhe, pa dyshim, fëmijët tuaj janë fitimi juaj”.41 Në një ha-

dith tjetër ai ka thënë:  

ًرا ِمْن َأْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنَّ َنِيبَّ اللَِّه َداُوَد " َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخيـْ
 "َعَلْيِه السََّالم َكاَن يَْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ 

“Kurrë nuk hani ndonjë ushqim më të mirë se sa atë që e bëni 

me duart tuaja. Pejgamberi i Allahut, Davudi a.s., hante atë që 

e bënte me duart e tij”.42 

Pejgamberi s.a.v.s. ua mësonte sahabëve r.a. metodën e besimit dhe 

sjelljes, ndërkohë ai ua bënte të urryer përtacinë. Ai i nxiste ata për 

punë dhe aktivitet, duke u sjellë si shembull të gjallë veten e tij, që të 

ishte si pishtar për besimtarët në jetën e tyre. Puna ishte faktori që i 

bashkon ata, duke mos i lënë hapësirë përtacisë që mund të jetë shkak i 

dallimit ndërmjet tyre.43 

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ishte në një udhëtim dhe i 

urdhëroi sahabët të gatuanin një dele. Njëri tha: O i dërguar i 

Allahut, unë e marr përsipër therjen e saj. Tjetri tha: unë rrjep-

jen e saj. Tjetri vazhdoi: unë e gatuaj atë. Ndërsa Pejgamberi 

                                                 
40 Ibën Maxheh në Sunen, kitabu: et-Tixharat, babu: Bej’ul muzaajede, nr. had. 2189. 
41 Ibën Maxheh në Sunen, kitabu: et-Tixharat, babu: Ma lirrexhuli min mali veledihi, nr. had. 

2281. 
42 Buhariu në Sahih, kitabu: el-Buju’ë, babu: Kesbirrexhuli ve amelu jedihi, 1930. 
43 Shih: Et-Tuhami Nekre, “Fi dav’i’l Kur’an ve’s-Suneh”, Esh-Sheriketu et-tunisijjetu lit-

tevzi'ë, Tunis, 1986, bot. 2, f. 78,-79. 
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alejhis-selam tha: “Unë do t’i grumbulloj drutë”. Ata i thanë: 

O i dërguar i Allahut, ne do ta kryejmë punën tënde. Ai tha: “E 

di që do ta kryenit punën time, por unë e urrej të dallohem në 

mesin tuaj. Pa dyshim Allahu i Lartmadhëruar e urren robin që 

dallohet nga shokët e tij”.44 

Besimi islam e konsideron punën, sado e vogël dhe e paktë qoftë 

ajo, si lëmoshë të cilën e jep njeriu dhe e cila do të konsiderohet si re-

zervë për Ditën e Kiametit. Me këtë akt, besimi islam ia hap dyert e 

gjera besimtarit, sepse sadakaja/lëmosha këtu nuk është e kufizuar ve-

tëm te të pasurit, por edhe besimtari që nuk ka pasuri mund të jetë në 

një gradë me të pasurin, duke dhënë lëmoshë përmes punës së tij. Pej-

gamberi s.a.v.s. ka thënë:  

ُكلُّ ُسَالَمى ِمْن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة ُكلَّ يـَْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّْمُس قَاَل تـَْعِدُل بـَْنيَ "
َها َمَتاَعُه  َها َأْو تـَْرَفُع َلُه َعَليـْ اِالثـْنَـْنيِ َصَدَقٌة َوتُِعُني الرَُّجَل ِيف َدابَِّتِه فـََتْحِمُلُه َعَليـْ

الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة وَُكلُّ ُخْطَوٍة َمتِْشيَها ِإَىل الصََّالِة َصَدَقٌة َوُمتِيُط َصَدَقٌة قَاَل َواْلَكِلَمُة 
 "اْألََذى َعْن الطَّرِيِق َصَدَقةٌ 

“Për çdo nyje të njeriut, çdo ditë kur lind dielli ka sadaka. Nëse 

pajton dy veta edhe kjo është sadaka, nëse dikujt i ndihmon që 

të hipë në kafshën e tij, ose i ndihmon që ta ngarkojë barrën 

mbi kafshë, edhe kjo është sadaka, edhe fjala e mirë është sada-

ka, çdo hap që bën për të shkuar në namaz është sadaka, edhe 

largimi dëmeve nga rruga është sadaka”.45 

Lëmoshë llogaritet çdo punë e cila ka të bëjë me pasurinë e për-

gjithshme shoqërore, nga e cila do të ketë dobi shoqëria, madje edhe 

nëse nga ajo punë do të kenë dobi kafshët apo shpendët. Pejgamberi 

s.a.v.s. ka thënë:  

                                                 
44 El-Mennavi, “Fajdul kadir, nr. had. 8532, 6/88. 
45 Muslimi në Sahih, kitabu: ez-Zekah, babu: Bejanu ismis-sadekah, nr. had. 1677. 
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َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْغِرُس َغْرًسا ِإالَّ َكاَن َما ُأِكَل ِمْنُه َلُه َصَدَقًة َوَما ُسرَِق ِمْنُه َلُه " 
ُر فـَُهَو َلُه َصَدَقٌة َوَال  َصَدَقٌة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِمْنُه فـَُهَو َلُه َصَدَقٌة َوَما َأَكَلْت الطَّيـْ

 "َدَقٌة يـَْرَزُؤُه َأَحٌد ِإالَّ َكاَن َلُه صَ 
“Çdo musliman që mbjell një fidan, pa dyshim se ai do të ketë 

sadaka nga ajo që hanë, grabitet, hanë egërsirat, shpendët, dhe 

çdokush që pakëson nga ajo pemë për të do të jetë sadakë”.46 

Ndër lutjet që bënte Pejgamberi s.a.v.s., për ta mbrojtur Zoti nga të 

këqijat, ishte edhe lutja për ta mbrojtur nga ato gjëra të cilat e bëjnë 

njeriun të neglizhojë dhe e bëjnë atë përtac, për pasojë - të papunë,47 

prandaj ai lutej duke thënë:  

اْلَكَسِل َواْلُبْخِل َواجلُْْنبِ َوَضَلِع اللَُّهمَّ ِإينِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْهلَمِّ َواحلََْزِن َواْلَعْجِز وَ "
ْيِن َوَغَلَبِة الرَِّجالِ   "الدَّ

“O Allah, unë kërkoj strehim te Ti nga meraku dhe pikëllimi, 

paaftësia dhe përtacia, koprracia dhe burracakëria, zhytja në 

borxh dhe dominimi i burrave ndaj meje”.48 

Allahu, për ta larguar besimtarin tërësisht nga papunësia dhe përta-

cia, e urdhëroi atë të punojë, pa ia përcaktuar llojin dhe mënyrën e pu-

nës, duke e lënë të hapur punën në të gjitha sferat që e kërkon nevoja 

dhe në të gjitha fushat që janë të dobishme për individin dhe shoqërinë. 

Ai thotë:  

È≅ è% uρ (#θè= yϑôã$# “u z |¡sù ª!$# ö/ ä3n= uΗxå … ã&è!θß™ u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ ( šχρ –Šu äI y™uρ 4’ n<Î) 
ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9 $# Íο y‰≈ pκ¤¶9 $# uρ / ä3 ã∞ Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè= yϑ÷è s? ∩⊇⊃∈∪ 

“Dhe thuaj: “Punoni, se Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët 

do të shohin punën tuaj, e më vonë do të ktheheni te njohësi i të 

                                                 
46 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Musakat, babu: Fadlil gars, nr. had. 2900. 
47 Shih: Ahmed Mahir el-Bakri,“El-Amelu fi’l islam”, Muessesetu Shebabil Xhamia, Aleksa-

ndri, 1406h/1986, f. 50-52. 
48 Buhariu në Sahih, kitabu: ed-Deavat, babu: el-Istiadhetu, 5886. 
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fshehtës dhe të dukshmes, e Ai do t'ju njoftojë për atë që vepru-

at”.49 

9. Puna dhe adhurimi 

Puna kërkohet nga besimtari kudo që ndodhet ai, madje ajo 

preferohet edhe gjatë ritualeve të haxhit në vendet e shenjta. Allahu 

xh.sh. thotë:  

(#ρ ß‰yγô±uŠ Ïj9 yìÏ≈ oΨtΒ öΝßγs9 (#ρ ãà2 õ‹tƒuρ zΝó™$# «!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒr& BM≈ tΒθè= ÷è ¨Β  ...∩⊄∇∪ 
“(Vijnë) që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin Emrin e 

Allahut në ditët e caktuara...”.50 Besimi islam e bashkoi punën e kësaj 

bote me atë të botës tjetër edhe gjatë adhurimeve të posaçme, duke 

mos bërë dallime edhe në këtë rast mes dy punëve. 
Pa dyshim, puna që kryhet për hir të Allahut konsiderohet adhurim. 

Madje nëse ekziston nijeti, siç e kemi cekur edhe më lart, personi që e 

kryen atë punë mund të krahasohet me luftëtarin për hir të Allahut! 

Meqë që të dy veprojnë për hir të Allahut, nëse punëtori vdes në dety-

rë, duke e kryer punën e tij, konsiderohet shehid. Veçse ndaj këtij të 

fundit nuk veprohet siç veprohet me shehidin, i cili vdes në frontin e 

luftës, sepse ky është shehid vetëm i botës tjetër, ndërkaq i pari është i 

kësaj bote dhe i ahiretit.  

Mirëpo, a do të thotë se vetëm burrat janë kompetentë ta mbajnë 

këtë shkallë të gradimit tek Allahu, ndërsa gratë jo!? Meqenëse gratë 

nuk mund të kryejnë punë të vështira e të rrezikshme si burrat, a do të 

thotë se Zoti i gradoi vetëm burrat në punë, kur dihet se ato nuk e zgje-

dhin gjininë e tyre? 

 

 

                                                 
49 9-Tevbe: 105.  
50 22-Haxh: 28. 
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10. Puna dhe barazia gjinore 

Besimi islam nuk e anashkaloi edhe këtë çështje, por ai i barazoi 
gratë me burrat në shpërblim, secilin sipas fushës, aftësisë, përgatitjes 
fizike dhe natyrshmërisë që posedojnë. Meqë ata të dy, mashkulli dhe 
femra, janë të bashkuar në jetë, ata duhet që ta luftojnë që të dy papu-
nësinë, përtacinë dhe varfërinë. Nëse njëri prej tyre e neglizhon punën, 
kjo gjë nxit tek tjetri në mënyrë indirekte të njëjtën neglizhencë, qoftë 
edhe pa vetëdije.  

Allahu xh.sh. e shpjegoi qartazi këtë barazi, në mënyrë që askujt të 
mos t’i shkojë në mend se gruaja është me më pak vlerë se burri. Burri, 
në përgjithësi, merret me punë të vështira dhe të rënda jashtë shtëpisë, 
ndërkaq gruaja merret me punët e shtëpisë dhe, nga ky këndvështrim, 
burri mundet që ta nënçmojë, ta zvogëlojë apo injorojë punën e gruas, 
kurse tek Allahu xh.sh., në realitet, ata janë të barabartë, sepse puna e 
mirë kërkohet nga të dyja palët, secila palë sipas aftësisë dhe dhuntisë 
që posedon.  

Kjo çështje është përmendur në tri vende në Kuranin famëlartë, ve-
tëm e vetëm për ta vërtetuar sa më shumë këtë gjë. Allahu xh.sh. thotë:  

∅ tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ ÏΒ ÷σãΒ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù 
tβθè= äz ô‰tƒ sπ̈Ψyfø9 $# Ÿωuρ tβθßϑn= ôàãƒ #Z É)tΡ ∩⊇⊄⊆∪ 

“Kushdo që bën vepra të mira, qoftë ai mashkull ose femër, duke 

qenë besimtar, do të hyjë në Xhenet dhe nuk do t’i bëhet asnjë 

padrejtësi”.51 Po ashtu thotë: 

ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθèδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ … çμ̈Ζ tÍ‹ósãΖ n= sù Zο 4θu‹ym Zπt6ÍhŠ sÛ ( 
óΟßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ Νèδ tô_r& Ç⎯ |¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ÷è tƒ ∩®∠∪ 

“Kushdo që ka bërë vepra të mira, qoftë mashkull ose femër, 

duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të mirë dhe 

                                                 
51 4-Nisa: 124. 
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do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë”.52 Dhe 

thotë: 

ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑtã Zπy∞ÍhŠy™ Ÿξsù #“t“øgä† ωÎ) ($yγn=÷WÏΒ ô⎯tΒuρ Ÿ≅Ïϑtã $[sÎ=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρr& 4†s\Ρé& 
uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù šχθè=äzô‰tƒ sπ̈Ψpgø:$# tβθè%y—öãƒ $pκÏù ÎötóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊆⊃∪ 

“Kushdo që ka bërë vepra të mira, qoftë mashkull ose femër, du-

ke qenë besimtar, këta, do të hyjnë në Xhenet. Aty do të begato-

hen pa kufizim”.53 Pra, qoftë mashkull apo femër, ai/ajo që bën 

vepra të mira është njeriu më i mirë dhe më i afërt tek Allahu 

xh.sh., madje më i afërt se tërë krijesat tjera. Allahu xh.sh. 

thotë: 

χ Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= ÏΗxåuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ö/ ãφ ç ö y{ Ïπ−ƒÎ y9 ø9 $# ∩∠∪ 
“Pa dyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira - pikërisht 

ata janë krijesat më të mira”.54 

11. Puna dhe koha 

Ndër metodat që ka përdorur besimi islam në luftimin e papunësisë 

dhe nxitjes për punë është vetëdijesimi i njeriut për vlerën e kohës, që 

është një parim madhor për kryerjen e punëve. Besimi islam përcaktoi 

kohë të veçanta për adhurimin e Zotit, si për namaz, agjërim, zeqatë 

dhe për haxhin,55 këtë, për t’ia bërë besimtarit shprehi përkujdesjen 

ndaj kohës.  

Allahu xh.sh. e do një rob i cili e vazhdon punën pandërprerë. Për 

këtë na ka lajmëruar Pejgamberi s.a.v.s. kur tha:  

                                                 
52 16-Nehl: 97. 
53 40-Gafir: 40. 
54 98-Bejjine: 7. 
55 Muhamed Tahir ibën Ashur, “Usulu’n- nidhamu’l ixhtimai fi’l islami”,f. 78. 
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يَا أَيـَُّها النَّاُس ُخُذوا ِمْن اْألَْعَماِل َما ُتِطيُقوَن فَِإنَّ اللََّه َال َميَلُّ َحىتَّ َمتَلُّوا َوِإنَّ "
 "َأَحبَّ اْألَْعَماِل ِإَىل اللَِّه َما َداَم َوِإْن َقلَّ 

“O ju njerëz merruni dhe qasuni punëve aq sa jeni në gjendje 

t’i bartni, sepse Allahu nuk bezdiset deri sa të bezdiseni. Në të 

vërtetë punët më të dashura tek Allahu janë ato të pandërprera, 

edhe nëse janë të pakta”.56 

Për rëndësinë e kohës në suksesin e punës, Allahu i Lartmadhëruar 

u betua për kohën. Ai thotë:  

Î óÇyè ø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀s9 A ô£ äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 
(# öθ|¹# uθs?uρ Èd, ysø9 $$ Î/ (#öθ|¹# uθs? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪ 

“Për kohën! Me të vërtetë, njeriu është në humbje, përveç atyre 

që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri-tjetrit të 

vërtetën e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin”.57 

12. Puna dhe udhëzimi 

Puna është shkak i shtimit të udhëzimit të njeriut, që është mëshira 

e Zotit të cilën Ai e zbret ndaj kujt të dojë. Zoti ia shton largpamësinë 

dhe urtësinë besimtarit që punon, e jo të tjerëve. Allahu xh.sh. thotë:  

¨β Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟÎγƒÏ‰öκu‰ Νåκ›5u‘ öΝÍκÈ]≈ yϑƒÎ* Î/ ...∩®∪ 
“Vërtet ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t’i 

udhëzojë në rrugë të drejtë për shkak të besimit të tyre…”.58 Ve-

pra, gjithashtu është kusht i faljes së mëkateve, madje i shndë-

rrimit të tyre nga të këqija në të mira. Allahu xh.sh. thotë:  

                                                 
56 Buhariu në Sahih, kitabu: el-Libas, babu; el-Xhulus alel hasr, nr. had. 5413. 
57 103-Asr: 1-3. 
58 10-Junus: 9. 
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t⎦⎪ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨β tÏes3 ãΖ s9 óΟßγ÷Ψtã ôΜÎγÏ?$ t↔ Íh‹y™ ôΜßγ̈ΨtƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ 
z⎯ |¡ôm r& “Ï%©!$# (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩∠∪ 

“Atyre, që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t’ua 

shlyejmë të këqijat dhe do t’u japim shpërblim më të mirë se 

puna që kanë bërë”.59 Shpërblimi i njeriut për veprën e mirë nuk 

do të mbetet vetëm në botën tjetër, por do të ketë shpërblim të 

shpejtë edhe në këtë botë, sepse Allahu xh.sh. do t’ua shndërro-

jë atyre jetën në një jetë më të mirë dhe më të lehtë. Ky është 

premtim i Allahut, i Cili thotë: 

ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθèδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σãΒ … çμ̈Ζ tÍ‹ósãΖ n= sù Zο 4θu‹ym Zπt6ÍhŠ sÛ 
“Kushdo që ka bërë vepra të mira, qoftë mashkull ose femër, 

duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të mirë...”.60 

Për vërtetimin e lehtësisë së jetës janë përdorur dy shkronja, të cilat 

në gjuhën arabe vetëm sa e përforcojnë edhe më shumë pohimin që 

janë lami dhe nuni i vërtetimit. Një nga shenjat e jetës së mirë është 

edhe shtimi i respektit dhe dashurisë në shoqëri ndërmjet individëve, 

në vend të përhapjes së urrejtjes dhe hidhërimit. Allahu xh.sh. thotë:  

¨β Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ã≅ yè ôfu‹y™ ãΝßγs9 ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# #tŠãρ ∩®∉∪ 
“Në të vërtetë, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithë-

mëshirshmi do t’u dhurojë dashuri”.61 
Madje, Ai ua siguron mëkëmbësinë në tokë, pra sundimin mbi të. 

Kjo çështje është nga rregullat e Allahut në shoqëri. Gjegjësisht, sa më 

shumë që gjendet besimi dhe vepra e mirë, aq më shumë shoqëria për-

qendrohet në përforcimin e shtyllave të saj. Allahu i Lartmadhëruar ua 

                                                 
59 29-Ankebut: 7. 
60 16-Nahl: 97. 
61 19-Merjem: 96. 
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siguron përforcimin e fesë dhe ua shndërron frikën në siguri dhe rehati. 

Allahu xh.sh. thotë:  

y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ óΟä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ xÎ= ø⇐ tGó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 
$ yϑŸ2 y# n= ÷‚tGó™$# š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% £⎯ uΖ Åj3uΚ ã‹s9 uρ öΝçλ m; ãΝåκs]ƒÏŠ ” Ï%©!$# 4©|Ó s?ö‘ $# 

öΝçλ m; Νåκ̈]s9 Ïd‰t7 ãŠ s9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγÏù öθyz $ YΖ øΒ r& 4 ©Í_tΡρ ß‰ç6÷è tƒ Ÿω šχθä.Î ô³ ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹x© 4 
⎯ tΒ uρ txŸ2 y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9 $# ∩∈∈∪ 

“Allahu u ka premtuar atyre prej jush, që besojnë dhe që bëjnë 

vepra të mira, se do t’i bëjë mëkëmbës në Tokë, ashtu si i ka bërë 

ata para tyre, dhe gjithsesi që do t’ua forcojë fenë e tyre, me të 

cilën Ai është i kënaqur, e pa dyshim që frikën do t’ua shndërro-

jë në siguri. Le të më adhurojnë Mua e të mos Më shoqërojnë as-

gjë (në adhurim). E kushdo që edhe pas kësaj mohon (besimin), 

pikërisht ata janë të shthururit”.62 Pra, të gjitha këto premtime 

të larta, në realitet janë rezultat i veprës së mirë, të shoqëruar 

me besim. 

Përfundim 

Botëkuptimet e ndikimit të besimit islam janë të vërteta ekzisten-

ciale të zbatuara në këtë botë dhe të besuara në botën tjetër.  

Ky botëkuptim nuk është vetëm çështje abstrakte ideore, as përsiat-

je filozofike, as luks mendor dhe as botëkuptim metafizik, por çështje 

empirike aktuale, që e nxjerr njeriun nga imagjinata dhe fantazia, duke 

e vendosur para realitetit në jetën e përditshme të tij. Në këtë mënyrë, 

besimi islam i shndërron mendimet dhe idetë në sjellje dhe punë prak-

tike, të cilat do të jenë në dobi dhe përparimin e individit, të shoqërisë 

dhe të mbarë njerëzisë. 

 

                                                 
62 24-Nur: 55. 
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Prof. ass. dr. Zija ABDULLAHU 

IMPACT OF RELIGION IN WORK INFLUENCE  

Conclusion 
Mentalities of the influence of Islamic faith are existential truths, 

applied in this world and entrusted to the Akhirah (afterlife t.n.). 
This mentality is not just an abstract conceptual matter, 

philosophical contemplation, mental maturity, or metaphysical 
mentality, but a current empirical issue that brings man out of 
imagination and fantasy by placing himself in front of reality in his 
daily life.  

In this way, Islamic faith transforms thoughts and ideas into 
behavior and practical work, which will benefit and advance the 
individual, society and all humanity  
 



Prof. ass. dr. Lulzim ESATI 

EDUKATA E DIALOGUT 
N˙ KURANIN FAM˙LART˙ 

Abstrakt 

Në këtë punim lexuesi do të mësojë për rëndësinë e dialogut në 
Kuranin famëlartë përmes shembujve nga Kurani, por edhe nga 
tradita e Pejgamberit a.s. si dhe për përfitimin nga dialogu prej 
dijetarëve më eminentë nga gjeneratat e para. Kurani famëlartë i 
dha rëndësi të madhe dialogut, ngaqë është mjeti i vetëm për t’i 
ftuar njerëzit në rrugën e Allahut xh.sh., por duhet ta kemi para-
sysh që Kurani nuk pranon tjetër pos një lloji të vetëm të dialogut: 
dialogu që zhvillohet në frymën më të lartë të edukatës islame. Ky 
dialog mund të realizohet vetëm në saje të përmbushjes së kushte-
ve dhe kritereve të përmendura në këtë punim. Suksesi i thirrjes në 
islam varet nga suksesi ynë në dialog, e ky i fundit nuk arrihet pa 
edukatën e lartë të dialogut që e përkufizon Kurani famëlartë. 

Fjalë kyçe: dialog, edukatë, debat, butësi, tolerancë, durim.  
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Dialogu në Kuranin famëlartë 

Kurani famëlartë i ka kushtuar rëndësi të madhe dialogut, për arsye 

se ai është rruga më e përsosur për ta bindur palën tjetër, kurse bindja 

është themeli i besimit që nuk mund të imponohet, por që buron nga 

brendësia e njeriut. Kurani ka ofruar modele të ndryshme të dialogut 

që dëshmojnë për rëndësinë e tij. Prej këtyre modeleve janë: dialogu 

mes Ibrahimit a.s. dhe burrit të cilit i kishte dhënë Allahu pushtet1; dia-

logu mes Musait a.s. dhe Zotit kur kërkoi nga Zoti që ta lejojë ta shohë 

Atë2; dialogu mes Isait a.s dhe Zotit, kur e pyeti Isain nëse kishte kër-

kuar nga njerëzit që ta merrnin atë dhe nënën e tij si dy zota3; dialogu i 

pronarit të dy kopshteve me shokun e tij4; dialogu i Karunit me popu-

llin e vet5; dialogu i Daudit a.s, me dy kundërshtarët6; dialogu i Nuhut 

a.s. me popullin e vet7; dialogu mes dy bijve të Ademit a.s.8; dialogu i 

Musait a.s, me njeriun e devotshëm (Hidrin a.s.)9 etj. 

Por më i rëndësishëm se këto që u thanë është dialogu mes Allahut 

të madhërishëm dhe melaqeve, të cilin na e ofron Kurani famëlartë: 

 قَاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ۖ َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِليَفةً 
َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس َلكَ   قَاَل ِإنِّي ۖ يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

 ﴾٣٠﴿َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن 
“(Rikujtoje Muhamed) Kur Zoti yt u tha engjëjve: Unë po krijoj 

(po përcaktoj) në tokë një zëvendës! Ata thanë: A do të vësh në të 

atë që bën çrregullime dhe që derdh gjaqet, e ne të madhërojmë 

                                                 
1 El-Bekare: 258-259. 
2 El-Earaf: 143. 
3 El-Maide: 116. 
4 El-Kehëf: 32-42. 
5 El-Kasas: 76-82. 
6 Sad: 21-24. 
7 El-Earaf: 59. 
8 El-Maideh: 27-32. 
9 El-Kehëf:65-82 . 
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Ty me lavdërimin Tënd dhe plotësisht të adhurojmë! Ai tha: Unë 

di atë që ju nuk e dini!”10 

Kurani na ofron edhe dialogun e Allahut fuqiplotë me Iblisin/dja-

llin: 

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم ثُمَّ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ 
 ۖ  ﴾قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتكَ ١١ُكن مَِّن السَّاِجِديَن ﴿ِإْبِليَس َلْم يَ 

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن ﴿   ﴾١٢قَاَل أَنَا َخيـْ
“Ne ju krijuam pastaj jua dhamë formën, e mandej engjëjve u 

thamë: Bëni sexhde për Ademin. Ata i bënë sexhde pos Iblisit. Ai 

nuk qe prej atyre që bënë sexhde. (Allahu) Tha: Çka të pengoi ty 

të bësh sexhde, kur Unë të urdhërova? Ai (Iblisi) tha: Unë jam 

më i vlefshëm se ai, më krijove mua nga zjarri, e atë e krijove 

nga balta!”.11 

Më pas, Allahu i madhërishëm bëri dialog në mënyrë direkte si dhe 

në mënyrë indirekte me pejgamberët. E përmes pejgamberëve, i Lart-

madhërishmi bëri dialog edhe me njerëzit. E gjithë kjo lë të kuptojmë 

se dialogu është boshti kryesor në sferën e komunikimit. 

Po ashtu, edhe Pejgamberi a.s. e ka përdorur dialogun si mjet për të 

kontaktuar dhe për t’i forcuar lidhjet më të tjerët. Nëse i referohemi si-

rës/biografisë së tij, aty gjejmë modele të shumta të dialogut, të cilat na 

ofrojnë mësime dhe mundësi përfitimi.  

Shembuj nga dialogu i Pejgamberit a.s. 

Një hebre erdhi te Pejgamberi a.s. për ta vënë në provë vërtetësinë12 

e tij në atë që po i ftonte njerëzit. Ky hebre ia kishte shitur Pejgamberit 

një sasi të hurmave me marrëveshje që t’i paguante më vonë, por kish-

                                                 
10 El-Bekare: 30. 
11 El-Earaf: 11-12. 
12 Nëse është vërtet i dërguari i Allahut xh.sh., apo është pretendues. 
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te ardhur për ta kërkuar borxhin para kohës. Derisa Pejgamberi ishte në 

mesin e njerëzve, hebreu iu drejtua me fjalë të vrazhda duke i thënë: 

“Ju, o bijtë e Abdylmutalibit, jeni njerëz që i vononi borxhet”. Omeri 

r.a. deshi ta sulmonte, por Pejgamberi e ndali dhe iu drejtua me këto 

fjalë: “O Omer, unë dhe ai kishim më tepër nevojë se ti, për diçka tje-

tër! Kishim nevojë që mua të më urdhërosh që ta kthej borxhin në for-

mën më të mirë dhe ta urdhëroje atë që borxhin ta marrë në formën më 

të mirë”. Pastaj urdhëroi që t’i jepet borxhi dhe 80 kilogramë më tepër, 

për shkak frikësimit që ia bëri Omeri atij. Atëherë, hebreut nuk mbeti 

gjë tjetër pos ta pranonte haptazi se prej nga ai moment ishte mysli-

man!13 

Një njeri erdhi te Pejgamberi a.s. për ta mohuar fëmijën e tij! I tha: 

o i dërguari i Allahut, gruaja ime më ka lindur një fëmijë të zi! Pejga-

mberi a.s. i tha: A ke deve? Iu përgjigj: Po. E pyeti: Çfarë ngjyre kanë? 

Iu përgjigj: Të kuqe. E pyeti: A ka nga mesi i tyre që janë me ngjyrë 

hiri? Iu përgjigj: Po. I tha: Prej nga kështu?14 Iu përgjigj: Ndoshta është 

shkëputur nga brezat e mëhershme të tyre. Atëherë, Pejgamberi i tha: 

Edhe ky fëmijë ndoshta e ka trashëguar ngjyrën nga brezat e mëher-

shëm.15 

Tani ta dëgjojmë një dialog që u zhvillua mes Imam Shafiut dhe 

Isakut në prani të Imam Ahmedit rreth lëkurave të kafshëve të ngor-

dhura, nëse ato mund të pastroheshin me regjje ose jo? 

Shafiu tha: Regjja e lëkurave të kërmës, është pastrim për to. Nëse 

lëkura e kërmës regjet, ajo pastrohet. 

Isaku i tha: Me çfarë argumenti? 

I tha: Pejgamberi a.s. e pa një dele të ngordhur, që ia kishte dhënë 

një shoqe Mejmunes nga sadakaja. Pejgamberi tha: “A nuk doni të për-

                                                 
13 El-Hejthemi, Nuredin Ali Ibën Ebi Bekër, (v.807h), Mexhmau Zavaid ve Menbaul Fevaid, 

sh.b: Mektebetul Kudës, 1994 Kairo, vëll: 3, f: 202. 
14 Ka përqëllim; si ka mundësi nga devet e kuqe me dalë dele me ngjyrë argjendi/hiri. 
15 Buhariu, kitabu Talak, nr: 4999. 
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fitoni nga lëkura e saj”? I thanë: Ajo është kërmë/ngordhësirë. U tha: 

“Është ndaluar vetëm të hahet nga ajo”.16 

Isaku tha: Argument që lëkurat e kafshëve të ngordhura nuk pastro-

hen është hadithi i Abdulla Ibën Akimit, që tregon se Pejgamberi a.s. 

një muaj para se të vdiste, ua dërgoi një shkresë ku thoshte: Mos përfi-

toni nga kërma ndonjë gjë, qoftë nga lëkura, qoftë nga ashti i saj.17 Ky 

hadith mund të jetë derrogues i hadithit të mëparshëm, ngase është 

thënë një muaj para vdekjes së Pejgamberit a.s. 

Shafiu tha: Kjo është shkresë, ndërsa ajo është thënie e dëgjuar. E 

thënia e dëgjuar është argument më i fortë se shkresa. 

Isaku i tha: Pejgamberi a.s. u ka dërguar shkresa Kisres, Kajserit, 

Nexhashiut e të tjerëve dhe këto shkresa ishin argument tek Allahu 

xh.sh. kundër tyre. 

Shafiu heshti. Imam Ahmedi pas këtij debati, veproi me hadithin e 

Abdulla Ibën Akimit.18 

Pa dyshim që kushti kryesor i çdo dialogu është pranimi i tjetrit. 

Përndryshe, nëse nuk jemi të gatshëm për ta pranuar tjetrin ashtu siç 

është, dialogu nuk mund të ekzistojë. Për pranimin e tjetrit dhe respek-

timin e tij, si palë e barabartë, duke ia dhënë të drejtën që ta shprehë 

opinionin e tij, ashtu siç e sheh ai vetë, dëshmi e kemi dialogun që u 

zhvillua mes Allahut xh.sh. dhe melaqeve, si dhe debatin e Fuqiplotit 

me Iblisin/djallin, të përmendur në fillim.  

Krahas dallimit të madh që ka mes aftësive dhe vizioneve, duke e 

shtuar edhe faktin që Allahu xh.sh. është Krijuesi dhe Ai ka fuqi që ta 

zbatojë atë që do, pa pasur nevojë që të debatojë me ndonjërin prej 

krijesave të Tij, në bazë të rregullit: 

                                                 
16 Buhariu, kitabu Zekat, nr: 1421. 
17 Transmeton Ebu Daudi (4124), Termidhiu (1729), Nesaiu (4249), Ibën Maxhe (3613), nga 

hadithi i transmetuar prej Abdulla Ibën Akim. Termidhiu thotë: ky hadith është i mirë. 
18 Es-Subki, Taxhudin Abdulvehab Ibën Tekijudin, (v. 771h), Tbakat esh-shafi-ije el-Kubra, 

sh.b: Hixher, botimi II-të, 1413 h, vëll: 2, f: 91-92. 
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 ﴾٨٢﴿ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأن يـَُقوَل َلُه ُكن فـََيُكوُن 
“Kur Ai dëshiron ndonjë send, urdhri i Tij është vetëm t’i thotë: 

Bëhu! Ai menjëherë bëhet”.19 

Kjo na tregon për pranimin e tjetrit dhe respektimin e mendimit të 

tij, kushdo qoftë ai. Për këtë arsye Allahu ia dha të drejtën për dialog si 

melaqeve që janë krijesat e Tij të përsosura, ashtu edhe Iblisit, që është 

krijesë e ligë. E këto dy modele të dialogut, mes krijuesit fuqiplotë dhe 

mes krijesave të Tij, vijnë si leksion i domosdoshëm për njeriun në 

lidhje me problemet me të cilat do të përballet gjatë jetës së tij dhe për 

ta mësuar atë që dialogu është mënyra e vetme që ofron zgjidhjen e 

problemeve, me të cilat do të ballafaqohet njeriu me vëllanë e tij në je-

tën e kësaj bote. 

Për fat të keq, tani kjo po u mungon shoqërive në vendet islame, të 

cilat po vuajnë nga kundërshtimet dhe grindjet e shumta, e që për zgje-

dhjen e tyre po i drejtohen dhunës dhe formatimit të tjetrit. E gjithë kjo 

po ndodh si rezultat i përjashtimit të metodës së dialogut të Kuranit fisn-

ik, duke u fundosur në konflikte të përgjakshme që shkatërrojnë çdo gjë. 

Kurani famëlartë na inkurajon që gjatë debatit të jemi sa më të butë 

me palën tjetër, në mënyrë që ta arrijmë objektivin prej dialogut. Për 

këtë, gjejmë ajetet të shumta në librin e Allahut xh.sh. të shpërndara në 

sure të ndryshme. Nga këto ajete, p.sh. e kemi fjalën e Lartmadhërish-

mit:  

نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلٰى ُهًدى  َوإِ ۖ  ُقِل اللَّـهُ ۖ ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماَواِت َواْألَْرضِ 
 ﴾٢٤﴿َأْو ِفي َضَالٍل مُِّبيٍن 

“Thuaj: Kush ju furnizon nga qiejt e nga toka? Thuaj: Allahu. 

E atëherë, ose ne ose ju jemi në rrugë të drejtë, po në një humbje 

të dukshme!”20 

                                                 
19 Jasin: 82. 
20 Sebe’: 24. 
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Nëse e shkoqisim më vëmendje këtë ajet kuranor, në të gjejmë se 

Allahu e mëson të dërguarin e tij, bashkë me ata që e ndjekin, që t’i 

përmbahen edukatës së dialogut me tjetrin që nuk përputhet me progra-

min e vërtetë. Përderisa synojmë që nga polemika të arrijmë vlerën 

supreme, e që është thirrja më e mirë e njerëzve në fe, përmes metodës 

së butë që nxit natyrën e tyre të pastër që e kanë trashëguar nga krijimi 

“besimin në një Zot”, të cilën e ka kapluar, tani e sa kohë, tradita e de-

vijuar e baballarëve. 

Nëse analizojmë me vëmendje fjalën “ose ne” në këtë ajet, që ka 

për qëllim Pejgamberin a.s. dhe besimtarët dhe fjalën “ose ju”, që ka 

për qëllim ata që nuk e besuan Allahun xh.sh. dhe fjalën “jemi në rru-

gë të drejtë, apo humbje të dukshme” këtu nuk ka thënë: vetëm unë 

dhe ata që më ndjekin jemi në rrugë të drejtë, kurse ju jeni në humbje 

dhe përfundoi debati! Siç ndodh sot me grupet islamike, apo me disa 

myslimanë që nuk kanë brengë tjetër veçse ta quajnë tjetrin jobesimtar 

“Kafir”, të larguar tërësisht nga planprogrami i Kuranit për thirrje në 

Islam. Por ju tha që metoda jona dhe metoda e juaj nuk përputhen, pa-

tjetër që njëra metodë është e drejtë, kurse metoda tjetër është në hum-

bje. Duke mos kërkuar i Lartmadhërishmi, që t’ua themi qartë se kush 

është në rrugë të drejtë e kush është në humbje. Të lihet rezultati... që 

t’u jepet mundësia çështjeve të besimit që të përpunohen me logjikë e 

pamje të qartë, ngase Pejgamberi a.s. dhe besimtarët e dinë që ata janë 

në rrugë të drejtë dhe se rruga e Allahut është rruga e drejtë. Në mëny-

rë që palën tjetër të mos e kapë euforia e injorancës, për këtë arsye ia la 

derën hapur që të zgjedhin në mënyrë të lirë: “në fe nuk ka imponim”. 

Po ashtu kemi edhe ajetin tjetër kuranor, ku tregohet edhe më qartë, 

se në ç’masë duhet respektuar tjetri gjatë dialogut: 

 ﴾٢٥﴿ُقل الَّ ُتْسأَُلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َوَال ُنْسَأُل َعمَّا تـَْعَمُلونَ 
“Thuaj: Ju nuk jeni përgjegjës për gabimet tona, e as ne nuk 

përgjigjemi për atë që veproni ju!” 
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Këtu mund të vërejmë shprehjen e Kuranit që është në kulmin e da-

shamirësisë dhe nderit sa i përket edukatës së polemikës. I Lartmadhë-

rishmi nuk ka thënë se ata kanë bërë gabime/krime, por gabimin ua ka 

mbështetur besimtarëve, ndërsa veprën ua ka mbështetur jobesimtarë-

ve. Duke pasur parasysh se është zakon që njerëzit gjatë polemikave të 

thonë: ne nuk mbajmë përgjegjësi për krimet tuaja. Mirëpo, i Gjithëdij-

shmi e i Urti nuk i tha kështu Pejgamberit a.s. dhe besimtarëve, por 

krimet ua mbështeti Pejgamberit dhe besimtarëve, sepse Allahu xh.sh. 

me këtë do që ne ta ndjekim metodën e butësisë dhe të dashamirësisë 

gjatë thirrjes sonë në Islam. E kjo metodë kërkon nga besimtarët që të 

pajisen e të zbukurohen me durim e urtësi, e mos të nguten e të hidhë-

rohen, sepse hidhërimi në shumë raste çon në tension dhe të nxjerr prej 

edukatës së dialogut, që përfundon me fyerje e sharje, metoda që kon-

siderohen të djallit e që të largojnë nga metoda e Kuranit. Kjo është 

paralajmëruar herët nga Kurani famëlartë: 

 ﴾ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َعْدًوا اللَّهَ  فـََيُسبُّوا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوَال ﴿
“Ju mos ua shani ata (zota) që u luten (idhujtarët), pos Allahut, 

e (si hakmarrje) të fyejnë Allahun nga armiqësia, duke mos ditur 

(për madhërinë e Tij)”.21 

Edukata e dialogut 

Kurani famëlartë i ka kushtuar rëndësi të madhe dialogut. Arsyeja 

është më se e qartë, ngase vetë karakteri i njeriut e bën atë të anojë kah 

dialogu. Duke u nisur nga kjo, Kurani kërkon nga ithtarët e tij, që nëse 

dëshirojnë të marrin pjesë në dialog, atëherë duhen të pajisen me edu-

katë të lartë dhe duhet t’i përmbahen etiketave/ rregullave të mirësjell-

jes në dialog, nëse do që dialogu të jetë i suksesshëm.  

 

                                                 
21 El-En’am: 108. 
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Prej rregullave të dialogut janë këto: 

1. dialogu të bëhet në formën më të mirë. Kjo është urdhër nga Allahu 

xh.sh.: 

 ﴿َوُقل ِلِعَباِدي يـَُقوُلوْا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴾
“E ti robërve të Mi thuaju: Le ta thonë ata që është më e mira”.22 

2. Shoqërimi i modestisë si në fjalë ashtu edhe në vepër. Kështu që du-

het larguar nga çdo fjalë e gjest që shpreh mendjemadhësi, krenari 

e mburrje. Kjo bëhet duke iu shmangur shprehjeve që tregojnë lar-

tësim e mendjemadhësi, p.sh: ne e shohim kështu, unë kam këtë, 

unë thashë etj. 

3. Të dëgjuarit e palës kundërshtare sa më bukur. Shumë njerëz nuk 

përfitojnë nga ata që i takojnë për herë të parë, për arsye se nuk i 

dëgjojnë me vëmendje. Ata përqendrohen në atë, se çka do t’i tho-

në palës tjetër që i dëgjon, kështu që kur pala tjetër flet, nuk ia vënë 

veshin siç duhet. Dihet mirë se njerëzit preferojnë më shumë dëgju-

esin e mirë se sa folësin e mirë.23 

4. Mbajtja e drejtësisë dhe paanësisë gjatë debatit. Debatuesi duhet të 

jetë i drejtë, të mos e humbasë asnjë të vërtetë. Duhet të shfaqë in-

teresim ndaj mendimeve të vërteta, argumenteve të sakta dhe infor-

matave të reja që vijnë nga pala tjetër. Kjo paanësi ka një efekt të 

madh në pranimin e të vërtetës, sikur edhe ia bashkëngjit palës që 

dialogon shpirtin e objektivitetit. Këtë e themi, ngase në të kundër-

tën, fanatizmi dhe mospranimi i së vërtetës konsiderohen atribute të 

urryera në librin e Allahut xh.sh.: 

                                                 
22 El-Isra: 53. 
23 En-nedve elalemije lish-Shebab el-Islami, usulul Hivar, botimi i v-të, 1998, Arabia Saudite, f: 

16. 
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﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَوَّاِميَن ِلّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوَال َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن 
ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى َواتـَُّقوْا الّلَه إِ  نَّ الّلَه َخِبيٌر ِبَما قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَ

 تـَْعَمُلوَن﴾
“O ju që besuat! Bëhuni plotësisht të vendosur për hir të 

Allahut, duke dëshmuar të drejtën, dhe të mos u shtyjë urrejtja 

ndaj një populli e t’i shmangeni drejtësisë; bëhuni të drejtë se 

ajo është më afër devotshmërisë. Kijeni drojë Allahun se Allahu 

di hollësisht për atë që veproni”.24 

5. Butësia dhe durimi. Personi që bën dialog duhet të jetë tolerant dhe i 

durueshëm. Nuk duhet të hidhërohet për gjëra të vogla, për arsye se 

kjo çon në largimin e njerëzve nga ai. Hidhërimi nuk arrin ta bindë 

kundërshtarin apo ta orientojë atë, por kjo arrihet vetëm me durim e 

butësi. Butësia/toleranca është prej atributeve të besimtarëve, siç 

njofton Kurani: 

 ﴾ ﴿َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
“Që e frenojnë mllefin, që u falin (keqen) njerëzve, e Allahu i do 

bamirësit”.25 

6. Dialogu duhet të jetë pozitiv dhe i shëndoshë. Sheh të mirat dhe të 

këqijat në të njëjtën kohë, sheh pengesat dhe i sheh mundësitë e 

tejkalimit të tyre. Ky është dialogu i sinqertë dhe i qartë në shpreh-

jet dhe domethëniet e tyre. Dialogu që ia mundëson të dy palëve 

shprehjen dhe ofrimin e opinioneve të reja. Që e respekton mendi-

min e tjetrit, e di që mendimi ndryshe mes njerëzve është i pakon-

testueshëm, e di si të sillet në raste divergjence dhe si ta pranojë 

atë. 26 

                                                 
24 El-Maide: 8. 
25 Ali-Imran: 134. 
26 Revista: El-Med-hel ila eth-Thekafel Islamije, nga profesorët e Studimeve Islame, në univer-

zitetin e el-Melik Saud, 2013. 
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Kur duhet tÊi shmangemi dialogut 

Kemi raste kur nuk duhet të bëjmë dialog, ngase dialogu në këto 

rrethana nuk sjell dobi. E nëse ndodh kjo do të ishte humbje kohe dhe 

dëm për palët e dialogut. Dijetarët kanë tërhequr vërejtjen në rastet kur 

nuk duhet ndodh dialogu. 

E para, duhet të t’i shmangemi dialogut rreth çështjeve që nuk sje-

llin dobi, për arsye se dialogu duhet të zhvillohet në çështje që më pas 

lënë gjurmë shkencore. Nuk ka kuptim që të debatohet për çështje që 

është marrë vendimi për të më parë, ngase kjo do të dërgonte në për-

çarjen e myslimanëve. Këtë e kishte për qëllim Imam Gazaliu: “Duhet 

debatuar rreth ndodhive që kanë rëndësi, apo për çështje që mund të 

ndodhin afër/së shpejti. Duhet kujdesur për këso gjëra”.27 

Një dijetari i thanë: hajde më shpejt se njerëzit në xhami po duan të 

mbyten. Tha: Për çka po mbyten? I thanë: Disa duan t’i falin teravitë 

tetë reqate, e disa të tjerë t’i falin njëzet. Tha: E çka po doni nga unë? I 

thanë: E duam mendimin tënd; ata kanë rënë dakord që ta marrin me-

ndimit tënd. Tha: Mendimi im është që të mbyllet xhamia pasi të falet 

namazi i jacisë dhe secili le ta falë namazin e taravisë në shtëpi ashtu 

siç do vetë, sepse namazi i teravisë është synet, ndërsa bashkimi/uniteti 

i myslimanëve është farz/obligim.  

Dialogu gjithsesi duhet të jetë i dobishëm dhe të realizojë ndonjë 

objektiv, apo siç thotë Imamul Haramejni: “Edukata më e madhe në 

çdo profesion, është të përdoret ajo çka është e posaçme për të, të pu-

nohet në atë që e përforcon atë dhe të largohemi nga ajo që nuk i sjell 

dobi asaj”.28 

E dyta, largimi i dialogut nga palët që nuk janë ekuivalente. Nuk 

lejohet debati në mungesë të barazisë mes palëve, ashtu siç nuk i lejo-

                                                 
27 El-kashani, Muhsin elFejid, el-Mehxhetul Bejda fi tehdhibil Ahja, sh.b: Muesesetul Ealemi, 

1983, vëll: 1, f: 100. 
28 El-Xhuvejni, Ebu Meali, Abdulmelik Ibën Abdullah, (v. 478h), Elkafijetu fil Xhedel, sh.b: 

Metbaat Isa el-Babi el-Halebi, 1979, Kairo, f: 538. 
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het ndonjërit që të zhvillojë dialogun për çështje e tema për të cilat nuk 

ka njohuri, nga droja që mos bie në rreziqe që nuk parashikohen, rrezi-

qe që nuk do të mund t’i përballonte. Kurani famëlartë na ka tërhequr 

vërejtjen për këtë, duke na urdhëruar: 

 ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَـِٰئَك َكاَن ۚ َوَال تـَْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ 
 ﴾٣٦﴿َعْنُه َمْسُئوًال 

“Mos iu qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të 

parët dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi”.29 

Me të vërtetë është për të ardhur keq kur myslimanët në këtë kohë 

organizojnë debate të shumta nëpër mjete të informimit për tema të 

fesë islame, ku palët dialoguese në këto debate janë persona që nuk i 

njohin as gjërat elementare të kësaj feje, duke u arsyetuar që personat 

që marrin pjesë në këto debate janë intelektualë apo analistë me 

publicitet të lartë në vend! Këtyre personave dhe të ngjashmëve me ta, 

ua diktojmë fjalën e Lartmadhërishmit:  

 ﴾٣﴿َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَّـِه ِبَغْيِر ِعْلٍم َويـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن مَّرِيدٍ 
“Ka ndonjë nga njerëzit që polemizon në çështjet rreth Allahut, 

pa kurrfarë dije dhe ndjek çdo djall të mbrapshtë”.30 

E treta, nuk duhet të bëjmë dialog kur nuk jemi të qetë shpirtërisht. 

Ekspertët tërheqin vërejtjen nga zhvillimi i debatit kur nuk jemi në 

gjendje të qetë, siç janë; uria, etja, frika, hidhërimi e gjëra Të tjera që 

ndikojnë në të menduarit dhe në balancën psikike të njeriut. Për arsye 

se nën ndikimin e këtyre faktorëve, njeriu nuk mund ta përmbajë veten 

përballë mendimeve që i vijnë, e as t’i lidhë ato. Për këtë, dijetari i 

shquar islam, El-Baxhi thotë: “Dhe nuk duhet të polemizojë kur është 

në gjendje urie apo etje, as kur është në gjendje frike apo hidhërimi, as 

në gjendje kur ndryshon nga natyra e tij e rëndomtë dhe mos të flasë në 

                                                 
29 El-Isra: 36. 
30 El-Haxh: 3. 
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praninë e dikujt që tallet me bisedën e tij. Ngase të gjitha këto ia hum-

bin përqendrimin”.31 

E katërta, duhet t’i shmangemi dialogut në çështjet konstante të 

sheriatit/islamit. Prej thënieve të përdorura në librat e “Usuli fik’hut”, 

siç është bartur nga libri “el-Mustesfa” i Imam el-Gazalit: “qëlli-

met/objektivat e sheriatit prej njerëzve janë pesë; ruajtja/mbrojtja e 

fesë së tyre, jetës së tyre, mendjes së tyre, gjenezës dhe pasurisë së ty-

re. Dhe çdo gjë që garanton mbrojtjen e këtyre pesë bazave, ajo është 

në interes”.32 Këto janë konstantet e Islamit që nuk duhet t’i afrohemi 

me debate apo polemika, sepse janë qëllime të shenjta, të përshkruara 

me precizitet të përkryer. E nëse zhvillohet dialogu në to, në fund të 

çfarëdo mosmarrëveshje mes palëve, kanë për ta akuzuar njëra tjetrën 

me mosbesim (kufër)! 

E pesta, largimi nga çdo gjë që bëhet shkak për zënien e myslima-

nëve dhe grindjen mes vete. Kjo bëhet, duke mos e përdorur dialogun 

si mjet për gjurmimin e të metave nga palët, apo si mjet hulumtimi për 

mendime të jashtëzakonshme. Nëse pala heton që kundërshtari po pro-

vokon, atëherë duhet të ndërpritet dialogu në mënyrë të zellshme dhe 

kjo nuk duhet të konsiderohet humbje apo paaftësi nga asnjëra palë. 

Përfundimi 

Nga ky punim modest mësojmë për rëndësinë dhe vlerën që ka dia-

logu në Kuran, siç edhe dëshmojnë shumë fakte: çështjet më madhore 

të cilat janë shtruar në librin e Allahut xh.sh. kanë ardhur në formën e 

dialogut, siç kemi çështjen e krijimit të njeriut, çështjet e besimit etj. 

Dialogu është mënyra e vetme për t’i thirrur njerëzit në fe dhe suk-

sesi në këtë fushë varet nga dialogu i suksesshëm. Për të qenë dialogu i 
                                                 
31 El-Baxhi, Sulejman Ibën Halef, (v. 474h), el-Minhaxh fi tertib el-Hixhaxh, sh.b: darul Garb 

el-islami, 2001, Bejrut, botimi i III-të, f: 10. 
32 El-Gazali, Ebu Hamid, Muhamed Ibën Muhamed, (v.505h), el-Mustesfa, sh.b: Darul Kutub 

el-Ilmije, botimi i I-rë, 1993, Bejrut, vëll: 1, f: 251. 
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suksesshëm, Kurani na mëson që dialogu duhet të pajiset me edukatë 

të lartë, e për të arritur këtë duhet përmbushur kushtet dhe duhet res-

pektuar rregullat e dialogut. Siç edhe kërkohet që dialogu të zhvillohet 

në mënyrën sa më të mirë që është e mundur. 

Shumë gjërave vlera u mësohet vetëm kur ato mungojnë. Ne sot 

shohim se si është për të ardhur keq për gjendjen e myslimanëve në 

mbarë globin, e sidomos në vendet myslimane. Të gjithë jemi të vetë-

dijshëm se pjesa më e madhe e këtyre problemeve që kanë dalë në 

skenë, janë rezultat i mungesës së dialogut mes tyre. Pa dyshim që një 

dialog me edukatën e përshkruar në librin e Allahut xh.sh. do të ishte 

zgjidhja e vetme për të dalë nga ky kaos. 
 

 

___________________________ 
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Prof. ass. dr. Lulzim ESATI 

EDUCATION FROM DIALOGS IN GLORIOUS QUR'AN 

Conclusion 
As result of this modest piece of work on the importance and 

value of dialog in Qur'an, as many facts prove, among other are 
the following: major matters that are written in the book of Allah 
ST, have come in the patter of dialog, such is the matter of 
creation of the human, matters of religion, etc. 

Dialog is the only way to call people into religion. And the 
success in this field depends on the success of the dialog. For the 
dialog to be more successful, Qur'an teaches us that the dialog 
should be coated with high upbringing, and some obligations must 
meet in order to achieve this and rules of dialog must be 
respected. Since, it is also required to develop the dialog in the 
best way possible. 

To many things their value is learned when they are absent. 
Today we see how pitiful position of all Muslims is worldwide, in 
particular Muslim countries, we are all aware that vast part of this 
problems that arose, are as a result of the lack of dialog amongst 
them. No doubt that a dialog on upbringing is described in the 
book of Allah ST, shall be the sole solution to exit the current 
chaos. 
 





Prof. asoc. dr. Sulejman OSMANI 

RENDI DHE LIGJI N˙ PRAKTIK˙N 
E MUHAMEDIT A.S. 

Abstrakt 

Sundimi i rendit dhe i ligjit paraqet njërin nga objektivat themelo-
rë të Islamit. Kurani dhe Suneti, si dy burimet e legjislaturës, kri-
jojnë infrastrukturën ligjore e cila i përcakton kriteret themelore në 
të gjitha fushat e jetës. Dy burimet bazë janë hulumtuar deri në de-
tajet më të imta, ndërsa dijetarët dhe në veçanti juristët islamë, në 
të gjitha periudhat kohore, kanë dhënë kontributin e tyre në funksi-
on të trajtimit ligjor të gjitha argumenteve fetare që ata i kanë vle-
rësuar se përmbajnë materie argumentimi.  

Allahu urdhëron drejtësinë dhe kultivimin e të gjitha vlerave që 
fisnikërojnë moralin e shoqërisë, e në radhitjen e ajetit realizimi i 
drejtësisë vendoset në plan të parë dhe paraqitet si shtylla e vlera-
ve të tilla. 
Drejtësia, në kuptimin e Islamit, paraqet strukturën kryesore mbi 
bazën e së cilës vihet në jetë sundimi i rendit dhe ligjit. Realizimi i 
drejtësisë është objektivi madhor, si në planin individual ashtu në 
atë shoqëror. Kjo kërkon mbrojtjen e të drejtës së individit e po 
ashtu edhe mbrojtjen e të drejtës së shtetit, ngase drejtësia paraqet 
garanci stabiliteti e vazhdueshmërie si për individin e po ashtu 
edhe për shoqërinë. Shteti duhet të garantojë drejtësinë për të gji-
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tha kategoritë e shoqërisë, pa marrë parasysh dallimet e mundsh-
me. 

Fjalët çelës: Muhamedi a.s., drejtësia, zbatimi i ligjit, ndëshkimet, 
shteti ligjor, sfidat e drejtësisë. 

 

ISLAMI DHE JET˙SIMI I DREJT˙SIS˙ 

Jetësimi i drejtësisë nënkupton qëndrimin dinjitoz ndaj besës në 

raport me Allahun, që njeriu ka marrë me rastin e vetëdeklarimit të de-

tyrave të besimit. Realizimi i elementit të drejtësisë paraqet përgjigje 

ndaj detyrave të besimit të cilat i prezantuan të dërguarit e Allahut.1 

Zbatimi i ligjit duhet të garantojë drejtësinë dhe barazinë në të gjitha 

rastet dhe për të gjithë pjesëtarët e shoqërisë. Sfidat e ndryshme nuk 

duhet të jenë pengesë përballë zbatimit të drejtësisë dhe barazisë ndër-

mjet njerëzve, pa bërë dallim në mes tyre.  

ْحَسا بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّـهَ  ِإنَّ  َهىٰ  اْلُقْرَبىٰ  ِذي َوِإيَتاءِ  نِ َواْإلِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـْ
  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  ۚ َواْلبَـْغيِ  َواْلُمنَكرِ 

“Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e nda-

lon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon 

ashtu që të merrni mësim.2 
Ibën Mesudi thotë se ky është ajeti që në mënyrën më të përmble-

dhur i ka konceptuar të mirat që duhet vepruar dhe të këqijat nga të 

cilat duhet larguar. Ebu Talibi, edhe pse vetë nuk kishte besuar, kur ia 

lexuan këtë ajet, e që ai po e dëgjonte për herë të parë, tha: “Pasojeni 

atë, Muhamedin a.s., ngase ai urdhëron për morale të larta”.3 

                                                 
1 Ibën Kethijr: Imadu Dijn Ismail bin Umer, Tefsirul Kuranil Adhijm. DaruEl Tajibe, El Medine 

El Munevere 2002, vol.3 f.62  
2 En Nahl 90 
3 El Kurtubi: Muhamed bin Ahmed, El Xhami li Ahkamil Kuran, DarulKutub El Misrije, Kajro, 

vol.10 f.150  
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Legjislatura islame e bazuar në Kuran dhe Sunet garanton drejtësi-

në duke aplikuar standardet më të larta të cilat sigurojnë drejtësinë në 

të gjitha fushat e jetës, si në të drejtën civile, ashtu në atë kriminale. Is-

lami obligon udhëheqjen ku duhet të kujdeset për realizimin e të drejta-

ve individuale dhe kolektive, duke e vënë në barrë përgjegjësinë para 

Allahut xh.sh. 

Si në të gjitha fushat e jetës, ashtu edhe në atë të zbatimit të drejtë-

sisë, shembullin më të mirë e gjejmë në veprimet e Muhamedit a.s., i 

cili me vendosmëri u përball me situata që mund të sfidonin sundimin 

e rendit dhe ligjit. Rasti në vazhdim paraqet një ndodhi, e cila po të 

mos trajtohej me vendosmëri nga ana e Pejgamberit a.s., si garantues i 

zbatimit të rendit dhe ligjit, do të mund të kishte pasoja shumë negative 

në rrjedhën e mëvonshme drejt ndërtimit të shtetit ligjor, ngase një rast 

i vetëm mund të krijonte precedent dhe situata kur veprimi ligjor nuk 

do të gëzonte autoritetin e duhur. 

َها َعاِئَشةَ  َعنْ   َسَرَقتْ  الَِّيت  اْلَمْخُزوِميَّةُ  اْلَمْرأَةُ  َأَمهَّتـُْهمْ  قـَُرْيًشا َأنَّ  َرِضَي اللَُّه َعنـْ
 ْبنُ  ُأَساَمةُ  ِإالَّ  َعَلْيهِ  َجيَْرتِئُ  َوَمنْ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  ُيَكلِّمُ  َمنْ  فـََقاُلوا

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َفَكلَّمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِحبُّ  َزْيدٍ 
َا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا قَالَ  َفَخَطبَ  قَامَ  ُمثَّ  اللَّهِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدٍّ  ِيف  أََتْشَفعُ  فـََقالَ  َوَسلَّمَ   ِإمنَّ
َلُكمْ  َمنْ  َضلَّ   ِفيِهمْ  الضَِّعيفُ  َسَرقَ  َوِإَذا تـَرَُكوهُ  الشَّرِيفُ  َسَرقَ  ِإَذا َكانُوا  أَنـَُّهمْ  قـَبـْ
 َسَرَقتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى ُحمَمَّدٍ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  َأنَّ  َلوْ  اللَّهِ  َواميُْ  احلَْدَّ  َعَلْيهِ  أَقَاُموا
 َيَدَها ُحمَمَّدٌ  َلَقَطعَ 

Ajshja, bashkëshortja e Muhamedit a.s., tregon për një rast vje-

dhjeje që kishte ndodhur në kohën e Pejgamberit a.s., duke e 

përshkruar ngjarjen dhe reagimet në lidhje me të. Ajo thotë se 

“Kurejshët i kishte brengosur çështja e gruas nga familja Mah-

zumite, e cila kishte vjedhur. Kishin menduar (duke thënë) se 

kush mund t’i flasë (në lidhje me këtë) të dërguarit të Allahut, e 



BULETINI 5 

 68

kush mund ta ketë këtë guxim (para autoritetit të tij) përveç 

Usames, birit të Zejdit, i dashuri i të dërguarit të Allahut. (Usa-

meja) I foli Muhamedit a.s. në lidhje me këtë. Ai i tha: “A po 

ndërmjetëson në një dispozitë që e ka përcaktuar Allahu! Më 

pas u ngrit dhe mbajti një ligjëratë, ku tha: “O ju njerëz! Ata 

(popujt) që ishin para jush i ka devijuar fakti se kur ka vjedhur 

dikush nga fisnikët e kanë lënë (pa e dënuar), ndërsa kur ka 

vjedhur i dobëti e kanë zbatuar ligjin. Pasha Allahun edhe po të 

vidhte Fatimja, e bija Muhamedit, Muhamedi do ta priste dorën 

e saj.”4 

Trajtimi i vjedhjes dhe sfidat e drejtësisë 

Vjedhja është një dukuri shumë e shëmtuar dhe veprim që paraqet 

krim të dënueshëm sipas dispozitave të Kuranit dhe Sunetit, si një e ke-

qe është e urryer edhe në aspektin e natyrshëm njerëzor. Në kuadër të 

legjislaturës islame dukuria e vjedhjes është trajtuar në të gjitha aspek-

tet, janë bërë të qarta masat preventive për pengimin e saj e po ashtu 

edhe dënimet pasuese në rast të kryerjes së veprimit. Nuk ka dyshim se 

vjedhja paraqet një dukuri me pasoja shkatërruese për individin dhe 

shoqërinë pa marrë parasysh kohën, dallimet dhe paraqitjen e saj. Isla-

mi, si fe që legjitimon rendin dhe ligjin, ka sjellë shumë dispozita që 

rregullojnë trajtimin e veprimeve të ndëshkueshme, duke bërë të qartë 

dënimin e merituar si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.5 
                                                 
4 El Buhari: Muhamed bin Ismail, SahihulBuhariu, Fet’hul Bari SherhSahih El Buhari, ibën 

Haxher el Askalani, Daru Err Rrejan, 1986, nr i hadithit6406 
 - Muslim bin Haxhaxh, Sahihu Muslim, me koment të Neveviut, El MinhaxhsherhSahih Mus-

lim bin Haxhaxh, Daru Ihjai Et Turathil Arabi, Bejrut 1392 h.hadithi nr. 1688 
 - Ebu DavudEsSixhistani, SunenuEbiDavud, El Mektebe el Asrije, Sajda- Bejrut, hadithi nr. 

4395 
 - Et Tirmidhi, Ebu Isa, Sunenu EtTirmidhi, Sheriketu Mustafa Babi el Halebi, Egjipt 1975 

vol. 4. f. 29 
5 Mahmud Muhamed Umare, El Hududufil Islam bejnelvikajetivelilaxh, El Mensure (Egjipt) 

Mektebetul Iman 1419 h. f.95 



Prof. asoc. dr. Sulejman OSMANI / RENDI DHE LIGJI NË PRAKTIKËN E MUHAMEDIT A.S. 

 69

Megjithëse ngjarja e cekur në hadith ka për bazë aktin e vjedhjes që 

ka bërë një grua në Medinë, në kohën e Muhamedit a.s. krejt kjo ndo-

dhi reflekton një realitet tjetër, që konsiston në analizën e situatës së 

gjithëmbarshme dhe trajtimin e bërë nga ana e të dërguarit të Allahut. 

Në një nivel të tillë ngjarja dhe trajtimi i saj marrin një dimension krejt 

tjetër, ku emëruesi i përbashkët do të ishte vendosmëria për sundimin e 

rendit dhe ligjit duke zbatuar atë në të gjitha segmentet e jetës dhe në 

çdo situatë.  

Kjo ndodhi, si dhe qëndrimi e mënyra e reagimit të Muhamedit dhe 

veprimet e ndërmarra në një situatë të tillë konfirmojnë standardet e 

drejtësisë, realizimi i së cilave paraqet një sfidë për drejtësinë edhe në 

kohët bashkëkohore. Një sfidë të tillë e ka tejkaluar Muhamedi a.s., i 

cili në pushtetin e tij ka dhënë një model të qartë në vendosmërinë për 

të zbatuar drejtësinë, edhe se kjo ka ndodhur para 14 shekujsh dhe në 

rrethana ndoshta shumë më të vështira.6 Ishte një shoqëri e organizuar 

rishtazi, doket dhe traditat e injorancës ishin shumë të afërta në kujte-

sën e tyre, krenaria e së kaluarës mund të kishte ndikim e vet, rrethi 

dhe rrethanat shoqërore paraqisnin një element shumë sfidues, ngase 

jetonin në një shoqëri ku njiheshin të gjithë, andaj nuk ka dyshim se ky 

fakt mund të ndikonte shumë në zbatimin e drejtësisë. 

Reformat e gjithëmbarshme 

Por ardhja e Muhamedit a.s. reflektoi me reforma të gjithëmbarsh-

me. Ndryshimet ishin objektivi kryesor i misionit të Islamit e të cilat 

synonin të gjitha fushat e jetës. Është perceptim jo i drejtë mendimi se 

ato kanë të bëjnë vetëm me rrethin e çështjeve të besimit, dhe se Islami 

është angazhuar kryesisht në këtë aspekt. Është e mirënjohur se për-

pjekjet për ndryshim ishin të dukshme dhe vëreheshin në gjithë vep-

                                                 
6 Abas Mahmud El Akad, Etherul Arabi fil Hadaretil Urubijeti, Kajro, Muesesetu El Hindavi 

2013 f. 5-6. 
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rimet e Muhamedit a.s. dhe se i tërë aktiviteti i tij konsistonte përpjekje 

të pareshtura, që synonin ndryshimin dhe reformat në shoqëri. Thirrja 

për ndryshim dhe kalimi nga një mënyrë e jetës në tjetrën ishte ideja e 

ndërtuar mbi frymën dhe shpirtin e shpalljes nga ana e Allahut xh.sh. 

Ky mision ishte shkaku i përballjes dhe refuzimit nga ana e parisë së 

Mekës, e cila nuk donte ndryshimin, që si alternativë tjetër po e sillte 

Muhamedi a.s. Është e njohur se gjithmonë ekzistojnë shtresa të shoqë-

risë që nuk duan ndryshime, ngase ato mund t’ua heqin nga dora 

shumë privilegje, por idetë dhe lëvizjet progresive ndërtojnë konceptin 

e reformave mbi bazën e interesave të cilat realizojnë objektiva ma-

dhorë. 

Është shumë vështirë të mendohen reformat në një shoqëri mekase 

në të cilën Muhamedi a.s. po niste misionin e tij, e sigurisht që është 

edhe më e vështirë kur e dimë se ato ishin substanciale. Ndryshimi i 

konceptit të besimit, ndryshimi i raporteve njerëzore, barazia në mes 

shtresave të ndryshme, bashkëjetesa me dallimet e shumta si në racë, 

gjini e etni, vendosmëria për realizimin e të drejtave pa bërë dallime, 

sundimi i rendit dhe ligjit si një kusht për avancimin e shoqërisë dhe 

ndërtimin e shëndoshë të saj, ndalimi i krimit dhe dukurive negative, 

ndalimin e degradimit të shoqërisë si në aspektin moral po ashtu edhe 

në atë social, ishin disa nga reformat të cilat po i udhëhiqte Muhamedi 

a.s.7 Reformat e tilla janë shumë vështirë të realizueshme, e edhe më 

larg duken kur kemi parasysh shoqërinë dhe rrethin të cilit Muhamedi 

a.s. po i drejtohej dhe aty po bënte misionin e vet. Ndryshimi i tradita-

ve të trashëguara, të mishëruara me injorancën, paraqiste një sfidë 

shumë serioze, tejkalimi i të cilës dukej i paarritshëm. Një shoqëri, e 

cila ishte mësuar që rregullat e jetës t’i bënte vetë, ishte shumë vështirë 

të renditet brenda një kornize të caktuar, të respektojnë rendin dhe li-

                                                 
7Muhamed Abdulkadir, Hukukul Insan ve Mevkifun En nebiji minha, (revistë shkencore) nr. 17 

Lahore, Pakistan 2010 f.27 
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gjin që u dilte në rrugë të gjithë atyre që mendonin se gjithçka duhet të 

jetë në shërbim të tyre dhe se për ta nuk mund të ketë rregulla. Të parët 

e fiseve dhe paria përreth tyre ishin shtresa e privilegjuar së cilëve du-

hej t’u shërbenin të gjithë dhe me gjithçka.  

Muhamedi a.s., me mësimin e Allahut, po synonte të ndërtonte një 

shoqëri ku jetohet me rregulla, aty ku sundon rendi dhe ligji, aty ku 

çmohen vlerat dhe ato përcaktojnë standardet e zhvillimit dhe ecjes 

përpara. Kriteri i çmimit të vlerave po paraqiste themelet mbi të cilat 

do të niste shoqëria e re. Kjo ishte nga vlerat më fisnike të cilat po i 

konfirmonte mesazhi i Islamit.8 

Nevoja për sundimin e rendit dhe ligjit 

Sundimi i rendit dhe ligjit paraqet sfidën kryesore në të gjitha sho-

qëritë njerëzore, si në periudhat e mëhershme, ashtu edhe në ato të më-

vonshme, si në të kaluarën e ashtu në të tashmen. Nevoja për sundimin 

e rendit dhe ligjit është një instinkt që organizon jetën edhe te bota 

tjetër, e cila jeton në ambiente të rrethuara me sundimin e egërsisë dhe 

natyrës shtazore. Kopetë e maleve ushtrojnë nevojën e jetës me ligje të 

cilat janë të domosdoshme për një jetë të organizuar, ku vetëm si e tillë 

mund të funksionojë normalisht. Ecin të organizuar, gjuajnë dhe sul-

mojnë vetëm mbi bazën e planifikimit, duke vështruar nga pika logjis-

tike dhe duke matur mirë mundësinë e realizimit të aksionit. Të gjithë 

bëjnë punët e caktuara nga paria e tyre dhe vetëm kështu, të organizuar 

funksionon mirë jeta edhe në botën shtazore.  

Njeriu është krijesa më e dashur e Allahut dhe atë e krijoi në for-

mën më të mirë duke përsosur çdo gjë: mendjen, trupin, gjymtyrët, or-

ganet dhe gjithë mekanizmin tonë, i cili funksionon me mëshirën e 

Allahut dhe gjithsesi një meditim në thellësinë e shpirtit te ne sforcon 

                                                 
8 https://ar.wikipedia.org/wiki العدالة في اإلسالم (është vizituar më datë 10 shtator 2017) 
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përkushtimin ndaj Allahut, i cili duhet të reflektojë vetëdijen e qenies 

më të përsosur.  

Është krejt e natyrshme të themi se Islami i ka sjellë botës shumë 

kreacion dhe ligjshmëri në të gjitha fushat. Në konceptin e besimit, 

normave morale, ndërtimit të jetës, respektimin e asaj që sot njihet si 

respektimi i rendit dhe ligjit. Të gjitha këto kanë ardhur në një kohë 

shumë të ndjeshme dhe periudhë shumë delikate. Paramendoje sa do të 

ishte i vështirë veprimi dhe arritja e reformave të përgjithshme në një 

shoqëri injorante, e pikërisht atyre t’u thuhet se jeta duhet të ketë rende 

dhe rregulla të cilat duhen të respektohen gjithsesi dhe pikërisht ky të 

jetë objektivi i një shoqërie të re, e cila do të ndërtohet për të dhënë 

shembullin më të mirë. 

E di se në frymën e propagandës së kohës koncepti i funksionalizi-

mit të Islamit merret vetëm sipas konsumit që kërkojnë tregjet e caktu-

ara dhe se ai në tërësinë e jetës paraqet vetëm diçka, e ajo diçka shumë 

herë na del në trajtën e paragjykuar që errëson realitetin e Islamit, si 

një fushë magnetike që tërheq trupat e të keqes duke paragjykuar funk-

sionalitetin e tij. Ne duhet ta themi me shumë bindje se kjo nuk korres-

pondon aspak me realitetin e Islamit, i cili botës i ofron gjithë të mirat, 

shembullin më të mirë dhe modelin personal të paraqitur me Muha-

medin a.s. 

Gjatë jetës kemi dëgjuar e lexuar mendime të çmuara dhe fjalë të 

urta nga shumë individë e personalitete të ndryshme, të cilët kanë ndi-

kuar në jetën tonë e ndoshta edhe janë bërë moto që na shërben çdo di-

të. Islami na mëson se njerëzve duhet t’ua njohim meritat dhe t’ua 

çmojmë vlerat. 

Shikuar nga pikëpamja që e paraqitëm deri tani, sa urtësi kemi 

trashëguar nga Muhamedi a.s. e të cilat i japin gjallëri jetës dhe kapita-

lizojnë kuptimin e të mirës, i japin asaj bukurinë e duhur dhe kreativi-

tetin. Mësimet e tij janë aq gjithëpërfshirëse, saqë nuk mbetet asnjë 

segment i jetës pa u mbuluar me urtësitë dhe perlat me ngjyra shpallje-
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je nga qielli. A nuk na mjafton garancia që Allahu ka dhënë për të në 

çdo aspekt. Ka garantuar moralin e tij, udhëzimin, mosdevijimin, ka-

rakterin dhe dinjitetin, shembullin personal. Është rasti dhe personi i 

vetëm në jetën e të cilit është betuar Allahu xh.sh. 

Në shoqëritë e sotme, qeveritë dhe parlamentet punojnë pareshtur 

në përgatitjen dhe nxjerrjen e ligjeve të cilat janë të domosdoshme për 

një jetë normale dhe në korniza ligjore. Natyrisht, gjërat duhet të defi-

nohen me norma ligjore dhe kjo është një vlerë të cilën e synojnë sho-

qëritë e sotme demokratike, të ndërtuara mbi bazën e rendit dhe ligjit. 

Vetëm kështu punët shkojnë mbarë, ndahen përgjegjësitë dhe përcak-

tohen detyrat. Me gjithë përcaktimin për sundimin e rendit dhe ligjit, 

për arsye të ndryshme, edhe në shoqëritë më të përparuara disa gjëra 

apo segmente të caktuara mbesin të pambuluara me baza ligjore. 

Pa merreni me mend Muhamedin a.s., para 14 shekujsh, duke u 

përpjekur që jetën ta vendosë mbi baza ligjore. Të përcaktojë rregulla 

për të gjitha çështjet e jetës. Rregulla që garantojnë të drejtat e individit 

dhe shoqërisë, të drejtat kolektive dhe individuale, ndajnë detyrat dhe 

përcaktojnë përgjegjësitë. Një mision i tërë që përmban ligje dhe rregu-

llore, nga ato të sjelljeve më të rëndomta deri tek aktet më të larta.9 Të 

gjitha të normuara dhe sqaruara. Në fushën e ligjeve Islami ndihet 

shumë komod, ngase gjithë legjislaturën e ka shumë të normuar, ligje 

që janë nxjerrë shumë herët dhe janë përpunuar e stabilizuar me kali-

min e kohës. 

Vetë Muhamedi a.s. ishte shumë i vendosur në zbatimin e rendit 

dhe ligjit, e këtë e ka dëshmuar në teori dhe praktikë. Nxitja për të gjy-

kuar drejt është nga objektivat kryesore të dy burimeve bazë të juris-

prudencës islame, Kuranit dhe Sunetit. Kemi shumë parime bazë mbi 

të cilat ngrihet infrastruktura ligjore islame, funksionaliteti i të cilave 

është dëshmuar në teori dhe praktikë. Mbi bazën e tyre ka vepruar vetë 

                                                 
9 http://mercyprophet.org/mul/ar/node/6096 (është vizituar më datë 05 shtator 2017) 
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i dërguari i Allahut, Muhamedi a.s., duke kërkuar zbatimin e tyre në 

praktikë, ngase moszbatimi i ligjeve paraqet sfidën para të cilës gjunjë-

zohen shumë shoqëri, edhe ato të avancuara. Ligjet edhe mund të jenë 

të mira, por moszbatimi i tyre sfidon drejtësinë e cila nuk mund të vijë 

në vend asnjëherë.  

Nuk ka dyshim se Islami është fe, e cila do rend dhe ligj dhe e 

gjithë legjislatura e Muhamedit a.s. paraqet një infrastrukturë ligjore. 

Argumentet e tilla nuk janë në disa numra, por janë shumë numerike. 

Kur erdhi në Medinë, menjëherë ndërmori hapat e duhur që shoqë-

rinë shumetnike dhe shumëfetare medinase ta organizojë mbi bazën e 

mbrojtjes së interesave të përgjithshme, pa u ndalur në dallimet ekzis-

tuese. Donte një rregull i cili përcakton detyrat dhe ndan përgjegjësitë 

në mes të banorëve. Ata ishin të ndryshëm, por vendbanimi i tyre ishte 

një dhe duhet të bashkëjetonin të gjithë me dallimet që i kishin. Të gji-

tha u sqaruan në dokumentin e njohur si Karta e Medinës, si një korni-

zë ligjore multietnike.10 

Në tërësinë e argumenteve të tilla do të marrim për model një që-

ndrim të Muhamedit a.s. në mbrojtjen e rendit dhe ligjit, në një situatë 

kur veprimi ligjor gjendej para sfidës e cila do të përmbyste atë dhe do 

të krijonte një precedent në fushën e zbatimit të drejtësisë islame.  

Një grua nga fisi Mahzumit, e cila jetonte në Medinë, kishte vje-

dhur një hallkë ari dhe kjo gjë shumë shpejt u bë publike. Meqë ajo i 

përkiste një familje me autoritet dhe pozitë në shoqëri menjëherë fillu-

an lëvizjet për ndërmjetësim, me qëllim ndikimi që ndaj asaj të mos 

vepronte ligji dhe të mos zbatohet dënimi. Nëse plotësohen kushtet e 

parapara në rast vjedhjeje, Islami parasheh dënimin me prerje dore, e 

që duhet të ndodhte me gruan në fjalë. U provua në shumë mënyra që 

të ndikohet te Muhamedi a.s. si garantues i zbatimit të ligjit. Kishin 

gjetur një lidhje nëpërmes gruas së tij Ummu Seleme, por ai nuk ia vu-

                                                 
10 Abduselam Harun, Tehdhib Siretu Ibën Hisham, Kuvajt Darulbuhuth El Ilmije 1984, f. 75. 
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ri veshin, pastaj edhe nëpërmes disa lidhjeve të tjera me ndikim. Më në 

fund kishin vendosur të provonin një lidhje shumë sensitive në raport 

shumë të ngushtë me Muhamedin a.s. Usame, i biri Zejdit, ishte i biri 

një robi i rritur në shtëpinë e Pejgamberit a.s. I rritur në një afri të tillë 

kaloi shumë kohë në prehrin e tij duke e dashur e përkëdhelur. E kra-

hasonte atë me dy nipat e tij, Hasanin dhe Hysejnin, të bijtë e Fatimes. 

Në jetën e përditshme e në çështje të rëndomta, Usame, si një djalosh i 

përkëdhelur nga Muhamedi a.s. ndërhynte bukur shpesh tek ai dhe këtë 

e dinin të gjithë. Si i vogël kishte një autoritet të respektuar te Pejgam-

beri a.s., aq sa ia vinte veshin propozimeve të tij, nganjëherë i kalonte 

në heshtje për hatrin e tij. Në përgjithësi, për ndonjë çështje të tolerue-

shme nuk ia kthente fjalën, përkundrazi u jepte dorën dëshirave dhe 

propozimeve të tij.  

Pjesëtarët e familjes El Mahzum, gruas që kishte vjedhur, e dinin 

këtë, andaj menduan se në këtë situatë vetëm Usameja mund të ndër-

mjetësojë. Shkuan dhe i thanë, kurse ai menjëherë ndërhyri te Muha-

medi a.s. duke e lutur të mos e zbatojë dënimin. 

Përpjekja e Usames për të ndërmjetësuar kishte ndezur alarmin që 

po tregonte mbi seriozitetin e situatës. Përpjekjet e mëhershme ndoshta 

nuk i kishte marrë serioze dhe nuk ua kishte vënë veshin, ndërsa me 

Usamen situata ndryshoi tërësisht. Tanimë e kuptoi se situata është se-

rioze dhe se po duan të ndërhyjnë në zbatimin e ligjit, gjë që e shihte 

shumë të rrezikshme për shoqërinë. Iu drejtua duke i thënë: “E si kësh-

tu! Ti po ndërhyn (me ndërmjetësim) në një çështje që është përcaktuar 

me ligjin e Allahut!” 

Në këtë situatë u shqetësua shumë. Thirri njerëzit në një ligjërim 

publik ku do të deklarohej haptas para të gjithëve në lidhje me rastin 

dhe tentimet për ndërhyrje në zbatimin e ligjit. 

Është shumë interesant arsyetimi i ndalimit të ndërhyrjes dhe pse ai 

ishte deklaruar publikisht. Këtë e kishte arsyetuar me faktin se ndërhy-

rja në zbatimin e ligjit është e dëmshme për funksionimin e shtetit dhe 
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për më shumë, shkatërruese për një shoqëri. Ai tha qartazi: ”O njerëz! 

Shoqëritë që ishin para jush i shkatërroi moszbatimi i ligjit, gjegjësisht 

zbatimi i tij në mënyrë selektive. Në ato shoqëri, kur vidhte i forti e 

linin pa e dënuar, ndërsa kur vidhte i dobëti e dënonin”. Donte t’u 

thoshte se në proces është ndërtimi shtetit, i cili nuk mund të arrihet pa 

funksionimin e ligjit ndaj të gjitha shtresave të shoqërisë, pa bërë da-

llime.  

Për të treguar vendosmërinë e tij u betua në Allahun se edhe po të 

vidhte Fatimja - e bija e tij, Muhamedi do t’ia priste dorën. Tanimë si-

tuata u qartësua shumë dhe nuk mbeti vend për dilema. Shteti është më 

i madh se individët, kushdo qofshin ata. Kjo ishte përgjigjja përfundi-

mtare e Muhamedit a.s. e dhënë në mënyrë publike. 

Rasti i treguar flet qartazi për vendosmërinë e Muhamedit a.s. në 

zbatimin e rendit dhe ligjit, një fondament bazë për ndërtimin e shtetit 

ligjor që i trajton njësoj të gjitha shtresat e shoqërisë. 

Një qëndrim i tillë konfirmon shtyllat bazë drejt konfirmimit të 

parimeve për të cilat po flasim: 

1. Udhëheqja duhet të garantojë zbatimin e ligjit, 

2. Ndërhyrjet në zbatimin e ligjit bëhen shkaktare të dështimit të sho-

qërisë, 

3. Ndërhyrjet në këtë fushë janë të dëmshme për shtetin ligjor, 

4. Ligjet duhet të veprojnë në të gjitha shtresat e shoqërisë, 

5. Ligji nuk duhet të veprojë në mënyrë selektive, 

6. Funksionimi i shtetit ka përparësi absolute ndaj interesave të indi-

vidit dhe zbatimi i tij duhet të marrë rrugë edhe nëse kemi të bëjmë 

me më të afërmit tanë dhe rrethin e ngushtë familjar. 
 
Në mënyrë shumë direkte përmbajtja e hadithit konfirmon parimet 

bazë në kapitullin e zbatimit të drejtësisë. Veprimi i Muhamedit a.s. 

tregon qartazi se ligji është mbi të gjithë dhe se ai duhet të zbatohet 
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ndaj të gjithëve, duke vepruar pa bërë dallime të tjera që mund të bëhe-

shin pengesë për zbatimin e tij.  

Duke i vlerësuar të gjitha rrethanat, i dërguari i Allahut, si autoriteti 

ekzekutiv, nuk e kishte të lehtë të vepronte duke çuar zbatimin e drej-

tësinë deri në fund dhe këtë për disa arsye. 

E para, Muhamedi a.s. nga natyra e vet ishte shumë i mëshirshëm 

dhe këtë e dëshmonte në vazhdimësi. Sillej mirë dhe ishte shumë i afë-

rt edhe me ata që nuk i njihte. Në të gjitha rastet të linte përshtypjen se 

me jabanxhinjtë ishte një mik i njohur kaherë. Ishte i butë e jo i ligsht, 

e kur e kërkonte situata i fortë, por jo i vrazhdë. Duke i lënë hapësirë 

tjetrit ishte i gatshëm të mos realizonte të drejtën e vet. Allahu e kishte 

mëshiruar, andaj ai ishte bërë shumë i butë. Këtë vlerë të tij e konfir-

mojnë shumë ajete të Kuranit. Ai kurrë nuk hakmerrej për ndonjë inte-

res personal, ama ishte shumë i vendosur në zbatimin e ligjit të caktuar 

nga Allahu. Në lidhje me këtë “gruaja e tij, Aishja, thotë se nuk ka 

ndodhur që i dërguari i Allahut të zgjedhë në mes dy çështjeve (gjëra-

ve) e të mos e zgjedhë atë që është më e lehtë nëse nuk do të ishte (për-

bënte) mëkat e po të ishte mëkat qëndronte më së largu nga të gjithë 

njerëzit. Gjithashtu Pejgamberi a.s. nuk është hakmarrë për qëllime 

personale, përveç në rastet kur janë shkelur ndalesat e Allahut”.11 

 َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ُخيـِّرَ  َما َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنـََّها قَاَلتْ  النَِّيبِّ  َزْوجِ  َعاِئَشةَ  ْ َعن
 َكانَ   ِإْمثًا َكانَ   فَِإنْ  ِإْمثًا َيُكنْ  ملَْ  َما أَْيَسَرُمهَا َأَخذَ  ِإالَّ  أَْمَرْينِ  بـَْنيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 

 َأنْ  ِإالَّ  لِنَـْفِسهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  انـْتَـَقمَ  َوَما ِمْنهُ  النَّاسِ  أَبـَْعدَ 
 َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ُحْرَمةُ  تـُْنتَـَهكَ 

Shikuar nga kjo pikëpamje ai nuk e kishte të lehtë vendimin për 

ekzekutimin e dënimit, por interesat tjera madhore e bënin të tejkalojë 

vetveten, ngase ligji është mbi të gjitha e edhe përmbi mëshirës së tij. 

                                                 
11 Sahihu i Muslimit, hadithi nr. 2327. 
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E dyta, fisi Kurejsh ishte me shumë nam, emër e autoritet i avancu-

ar në çdo aspekt ndaj gjithë fiseve tjera. Të qenit pjesëtar i tij ishte 

nder, ngase me traditë gëzonte respekt nga të gjithë si në Mekë, po 

ashtu edhe jashtë saj. Ata kishin autoritetin e përkujdesjes ndaj Qabesë, 

që ishte një pozitë shumë e çmuar qysh në kohën e injorancës. Për më 

tepër ata ishin barku i Muhamedit a.s., ngase rridhte prej tyre e kreno-

heshin me të. Familja El Mahzum ishin familje e fisit Kurejsh, andaj 

ishte shumë vështirë të veprohej përballë kësaj lidhjeje fisnore, sidom-

os përballë rrethanave kohore në të cilat vepronte i dërguari i Allahut. 

Ata do të mund të thoshin se ky është i joni dhe ne jemi të tij, andaj do 

të mund të tejkalohej situata! Brenga e tyre për ekzekutimin e dënimit 

me prerje dore për shkak të vjedhjes nuk kishte të bënte me dhemb-

shurinë për gruan në fjalë, por atyre po u vinte keq dhe më shumë se 

kaq, ata po i godiste fakti se po u koritej nami i tyre, ngase do të nën-

çmoheshin përballë fiseve tjera. 

E treta, lidhjet familjare gjithmonë paraqesin një element të mund-

shëm ndikimi dhe kanë një peshë shumë të madhe. Është e natyrshme 

që njeriu të ndikohet me rrethin e vet, e sidomos kur ata janë të rendit 

të afërm familjar apo të miqësisë. Në rastin në fjalë kishte një rreth të 

ngushtë familjar i cili po provonte ndikimin. Ishte Ummu Seleme, gru-

aja e tij, ajo që provoi të ndikojë, ngase me gruan që kishte vjedhur e 

lidhte martesa e mëhershme, ajo ishte vajza e vëllait të ish-burrit. Në 

këtë situatë mendonin se Umu Seleme do të ushtronte ndikimin e vet 

dhe për shkak të saj Muhamedi a.s. do të tërhiqej! Është reale të para-

mendojmë ndikimin që gruaja mund të ketë te burri edhe në situata më 

të rëndësishme, e sidomos kur kemi parasysh karakterin mirësjellës të 

Muhamedit a.s. Megjithëse ajo e paraqiti këtë çështje, i dërguari i 

Allahut nuk e ndryshoi mendjen aspak. Usame - ja ishte një lidhje 

tjetër shumë e ndjeshme të cilën e vlerësuan se do të bënte punë, por 

edhe kjo nuk kaloi, përkundrazi nxiti reagimin e tij deri në masën e 

deklarimit publik në lidhje me çështjen në fjalë që po diskutohej hapta-
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zi. Edhe pse kishte të bënte me njerëz shumë të afërm, në dy përpjekjet 

për ndërmjetësim nuk u luhat aspak.  

E katërta, zbatimi i dënimit bartte në vete rrezikun e reagimit nga 

familja dhe fisi i saj, e veçanërisht nga personat me autoritet. Ky fakt 

paraqitej si sfidë përballë vendimit përfundimtar. Po të merrte parasysh 

rezervat e mundshme, edhe se ato ishin të logjikshme, do të kishte një 

hamendje me kuptim maturie, që ndoshta do të ishte e lëvdueshme, 

megjithatë Muhamedi a.s. i kishte dhënë përparësi të drejtës së ligjit, 

që kërkonte vendosmëri në momentin e duhur, pa marrë parasysh rea-

gimet e mundshme.  

Ai u deklarua shumë qartë duke u betuar në Allahun se ishte i ve-

ndosur dhe nuk do të lëshonte pe: “Po të kishte vjedhur edhe Fatimja, e 

bija Muhamedit, Muhamedi do të priste dorën e saj”. Krahasimi i bërë 

konsistonte mesazhin e vendosmërisë dhe atë në dy aspekte: i pari tho-

shte se po të vidhte bija ime, Fatimja, unë do ta prisja dorën e saj, ndër-

sa i dyti ka për qëllim krahasimin e autoritetit në të cilin thirrej fisi i saj 

me autoritetin e ligjit, që në këtë rast duhej të ishte vendimtar dhe të 

sundonte situatën e krijuar. 

Ky akt paraqet vetëm njërën nga pikëpamjet e Islamit mbi funksio-

nimin e shtetit ligjor, ndërsa kontributi i tij në këtë aspekt është shumë 

më i madh. 

Muhamedi a.s. ndalon prerazi uzurpimin apo përvetësimin e pronës 

shtetërore, ndalon ryshfetin apo hedijen, që në mënyrë diskrete aludon 

në ryshfet. Ndalon përballjen me ligjet të cilat u sjellin dobi njerëzve 

dhe shërbejnë për interesin e tyre. 

Po të hiqeshin paragjykimet ndaj Islamit dhe Pejgamberit të tij, 

shoqëritë e sotme do të kishin shumëçka për të përfituar nga Muha-

medi a.s. Në legjislaturën e tij ka interesa madhore të cilat shumë do t’i 

shërbenin mbarë njerëzisë. Shtet ligjor, mëshirë e dashuri, rahmet, që i 

përmbledh dhe bën vend për të gjithë. 
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Sulltani Muhamed El Fatih 
dhe vendimi i kadiut për ta dënuar atë 

Sulltan Muhamed El Fatih, çlirimtari i Stambollit, kishte lëshuar 

urdhrin për ndërtimin e një xhamie në Stamboll. Për realizimin e pro-

jektit kishte emëruar njërin nga arkitektët më të njohur të kohës, një 

romak, jo mysliman, me emrin Isplanti, i cili ishte autorizuar për reali-

zimin e projektit. Ai ishte arkitekt shumë profesionist dhe i shkathtë. 

Nga urdhrat e Sulltanit ishte porosia e tij që shtyllat e xhamisë të ishin 

nga mermeri, të ngritura në mënyrë që pamja e saj të duket madhështo-

re. Mes tjerash arkitektit i kishte bërë të qartë gjatësinë e përcaktuar. 

Megjithatë, pa ndonjë arsye të caktuar dhe pa e konsultuar Sultanin, ar-

kitekti kishte bërë prerjen e shtyllave të xhamisë dhe ato tani dukeshin 

më të shkurtra. Me të dëgjuar për këtë veprim Muhamed El Fatih 

shpërtheu nga hidhërim, ngase shtyllat të cilat ishin sjellë nga larg tani-

më nuk ishin funksionale për qëllimin që e deshi sulltani. Në një gjend-

je të tillë kur po i vlonte hidhërimi, në shenjë dënimi, urdhëroi prerjen 

e dorës së arkitektit. Pa dyshim ishte një veprim i ngutshëm i tij, e këtë 

ai e vërejti menjëherë, por me gjithë pendimin gjithçka ishte vonë, nga-

se dora veç ishte prerë.  

Arkitekti, si palë e dëmtuar nuk e heshti veprimin e sulltanit, për-

kundrazi nuk pushoi së kërkuari të drejtën e tij. Në kërkim të së drejtës 

së tij trokiti derën e kadiut të Stambollit, Sari Hidër Qelebinjë, njeri me 

shumë autoritet, drejtësia e të cilit kishte bërë emër në gjithë Perando-

rinë Osmane. Arkitekti i dëmtuar u ankua te kadiu për dëmin që ia 

kishte bërë sulltani.  
Me të pranuar akuzën kadiu nuk u hamend aspak, përkundrazi me-

njëherë dërgoi një njeri i cili e ftoi sulltanin të paraqitej në gjykatë, 
ngase kishte një akuzë kundër tij të cilën e kishte bërë njëri nga bano-
rët. Edhe sulltani nuk u hamend në përgjigjen e ftesës së kadiut. Në 
perceptimin e tij realizimi i të drejtës dhe dalja në shesh e të vërtetës 
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duhet të jetë mbi çdo autoritet tjetër, andaj në terminin e caktuar sull-
tani u paraqit në gjykatë ku doli para kadiut të Stambollit dhe u ul në 
bankën e të akuzuarve! Me të parë veprimin e tij, kadiu i tha: Zotëria 
im, nuk të lejohet të qëndrosh ulur! Ngrihu dhe qëndro së bashku me 
akuzuesin tënd. Sulltani Muhamed El Fatih u ngrit në këmbë duke 
qëndruar së bashku me romakun, akuzuesin e tij i cili po ia sqaronte 
kadiut të padrejtën që i ishte bërë. Kur i erdhi radha deklaratës së tij, 
sulltani pohoi gjithë atë që e tha romaku. Kur dy palët dhanë dëshmitë 
e tyre, kadiu heshti një kohë, duke tërhequr vëmendjen e pastaj tha: si-
pas urdhrave të sheriatit ty, o sulltan, duhet të pritet dora, sipas dispo-
zitës së përcaktuar në Kuran (el kisas)! 

Arkitekti si akuzues u habit dhe reagoi si i tmerruar nga dënimi që 
shqiptoi kadiu, ngase një dënim i tillë as që ishte sjellë në mendjen e 
tij. Dënimin maksimal që mund ta mendonte e ta priste ishte kompen-
simi material për dëmin e shkaktuar. Se kadiu do ta dënonte sulltanin 
Muhamed El Fatih me prerjen e dorës, kjo nuk qarkullonte në mendjen 
e tij as si iluzion. Në këtë situatë, romaku foli me një zë të ulët duke 
thënë se ai heq dorë nga akuza e tij dhe se e tëra që ai do të kishte dë-
shiruar është vetëm kompensimi material, ngase në situatën që ai ishte, 
prerja e dorës së sulltanit nuk do t’i ndihmonte asgjë. Kadiu iu përgjigj 
dëshirës së arkitektit duke e ndryshuar dënimin e prerjes së dorës në 
kompensim material. Ai e detyroi sulltanin që të dëmtuarit t’i paguante 
për çdo ditë nga dhjetë monedha të kohës dhe këtë si çmim të vazhdu-
eshëm gjatë gjithë jetës së tij, ngase vlerësonte se të dëmtuarit i ka 
shkaktuar dëmtim të rëndë. 

Me të dëgjuar faljen që i bëri i dëmtuari dhe vlerën e kompensimit 
material që përcaktoi kadiu, sulltani u tregua shumë falënderues, andaj 
si i penduar për veprimin, vullnetarisht rriti vlerën e kompensimit në 
njëzet monedha që do t’i jepeshin për çdo ditë të jetës së tij.12 

                                                 
12 OzxhanMuhamed Ali, Revaië min terih el Uthmani, botoi: darulkelimetilineshri, Kajro 2007, 

f.50-51. 
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Ky rast është dëshmia më e mirë për masën e zbatimit të drejtësisë 

në pushtetet islame, në një nga periudhat më të saj, atëherë kur kadiu 

dënonte sulltanin me prerjen e dorës, ngase ai paraprakisht kishte 

marrë ligjin në duart e veta dhe pa procedura gjyqësore kishte dënuar 

personin i cili nuk kishte zbatuar si duhet projektin e paraqitur nga 

sulltani. Veprimi i kadiut provon më së mirë parimin në fushën se ligji 

është mbi të gjithë dhe se para drejtësisë të gjithë janë të barabartë. 

Mbi bazën e kësaj vetëdije, Muhamedi a.s. ndërtonte shoqërinë dhe ki-

shte ngritur themelet e shtetit. Realizimi i të drejtës dhe jeta me rregu-

lla e ligje ishte në shpirtin e tij të frymëzuar me shpalljen nga Allahu. 

Ai më së miri ka vlerësuar rëndësinë e jetësimit të drejtësisë dhe dome-

thënien e saj për shoqërinë. Në lidhje me këtë segment në një shprehje 

përkushtimi ndaj nevojës së zbatimit të ligjeve ka thënë: 

 ِيف  ِبهِ  يـُْعَملُ  َحدٌّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ 
 اَصَباحً  أَْربَِعنيَ  ُميَْطُروا َأنْ  ِمنْ  اْألَْرضِ  ِألَْهلِ  َخيـْرٌ  اْألَْرضِ 

Ebu Hurejra tregon se Muhamedi a.s. ka thënë: ”Zbatimi i një 

ligji (masë ndëshkuese e përcaktuar sipas Islamit) është më e 

dobishme për njerëzit sesa t’u bjerë shi për dyzet sabaha.”13 

Mbi këto baza është ligjësuar drejtësia në islam, duke vendosur sta-

ndarde të konfirmuara me Kuran dhe Sunet, e të cilat gjetën përfilljen 

dhe zbatimin më shembullor nën udhëheqjen e Muhamedit a.s. Ai zba-

timin e drejtësisë e vlerësoi si një shtyllë bazë për ndërtimin e një sho-

qërie të shëndoshë. Në të kundërtën, shoqëria vazhdon rrëshqitjen drejt 

përmbysjes së vazhdueshme, të karakterizuar nga dukuria e padrejtë-

sisë e zbatuar në mënyrë selektive. 

                                                 
13 IbënMaxheh, SunenIbënMaxheh, DaruIhjai el Kutub el Arabije, hadithi nr. 2538 
 - En Nesai, Es Sunen El Kubra, redaktor: Shuajb Arnauti, Muesesetu err Rrisaleti 2001 hadi-

thi nr. 4904,  
 - Ahmed bin Hanbel, El Musned redaktor: Shuajb Arnauti, Muesesetu err Rrisaleti 2001 ha-

dithi nr. 8973. 
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Rezyme 

Zbatimi i rendit dhe ligjit konfirmohet si objektiv i fesë islame dhe 

janë mënyra më e mirë për të organizuar jetën mbi bazën e parimeve të 

shëndosha. Një intencë e tillë ka mbështetjen në burimet bazë të legjis-

laturës islame. Kurani dhe Hadithi, si dy ligjdhënës, krijojnë mbështet-

jen ligjore për të nxjerrë dispozita obliguese, që përmbushin nevojat 

për nxjerrjen e ligjeve pozitive mbi bazën e të cilave organizohet rendi 

shoqëror dhe rregullohen ecuritë e jetës. Është e qartë se Islami nuk sy-

non vetëm rregullimin e çështjeve të adhurimit, si falja e namazit, agjë-

rimi, zekati e të tjera. Objektivat e tij kapin rregullimin e të gjitha 

fushave të jetës e ndër më të rëndësishmet paraqitet nevoja për zbatim-

in e rendit dhe të ligjit. Parimet islame, në teori dhe praktikë, paraqiten 

të vendosura që ligji të zbatohet në tërësi dhe ndaj të gjitha shtresave, e 

jo në mënyrë selektive. Këtë më së miri e dëshmon sjellja e Muhame-

dit a.s., i cili me gjithë përpjekjet e shumta të qarqeve të caktuara për të 

mos zbatuar ligjin, u tregua i vendosur në zbatimin e tij. Kjo dëshmon 

se raportet e ndryshme shoqërore si: lidhja e ngushtë e afërsia familja-

re, ajo farefisnore, pozita, respekti, interesi etj., në asnjë rast nuk duhet 

të bëhen shkaktarë për moszbatimin e rendit dhe ligjit. Është me inte-

res të theksojmë se Muhamedi a.s. zbatimin e ligjit e ka vlerësuar me 

qëndrimin e shtetit, ndërsa moszbatimin e tij e ka vlerësuar me rënien e 

shtetit.  
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Assoc. Prof. Dr. Sulejman OSMANI 

RULE AND LAW IN THE PRACTICE OF MOHAMMAD 
(pbuh) 

Conclusion 
Implementation of order and law are confirmed as objectives of 

the religion of Islam and the best way to organize life over the 
healthy principles. Such intention has support in the basic sources 
of Islamic legislature. The Qur'an and the Hadith as two legislators 
create legal support for issuing mandatory provisions that meet 
the needs for the issuance of positive laws on the basis of which 
social order is organized and the life order is regulated. It is clear 
that Islam does not only aim to regulate worship matters such as 
praying, fasting, zakat, and so on! Its objectives are to regulate all 
areas of life and among the most important ones there is a need 
for rule and law enforcement. 

Islamic principles, in theory and practice, appear to be 
established to apply the law in its entirety and to all social classes 
and not selectively. 

This is best evidenced by the behavior of Muhammad (pbuh), 
who despite the numerous attempts of certain circles to not 
implement the law, was determined to implement it. This proves 
that different social relationships, such as close relations and 
family ties, kinship, position, respect and interest in no case 
should be the cause of non-implementation of law and order. 

It is interesting to note that Mohammed (pbuh) has assessed 
that law enforcement is equal to state's attitude whereas failure to 
implement law was equally assessed with the fall of state. 





Prof. ass. dr. Musa VILA 

SHFAQJA E FRYM˙ZIMIT HYJNOR 
TE PROFETI S.A.V.S. 

Abstrakt 

Ky hadith përmban mjaftë çështje që ndërlidhen me dërgatën apo 
shpalljen. Duke filluar nga njohuritë për transmetuesin e hadithit 
mandej kuptimin etimologjik dhe terminologjik të nocionit vahj. 
Kuptimi i tij sipas aspektit të ajetit të Kuranit si dhe shembujt e 
nxjerrur nga Kurani. Shpallja dhe llojet e saj. Pyetja që i është bërë 
Muhamedit a.s., “Si të shfaqet frymëzimi”. Personifikimi Xhibrlit 
a.s. a nënkupton shkrirje të qenies së tij. Paraqitja e shpalljes sikur 
kundrimi i ziles. Përse Muhamedi a.s në ketë hadith nuk kishte 
përmendur forma tjera të dërgatës, si formë e shushurimës së ble-
tëve, mbjellja e frymëzimit hyjnor në shpirte, ëndrrat besnike dhe 
të mira. Të folurit e drejtpërdrejtë apo të folurit e Natës së Israsë. 
Pse Imam Buhariu e kishte potencuar si të shkëputur këtë hadith. 

Fjalët kyçe: Profeti, frymëzimi hyjnor, dërgata, kumbimi i zilës, 
meleku dhe personifikimi i tij. 
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َها(َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنيَن  َرِضَي اهللاُ (َأنَّ اْلَحاِرَث ْبَن ِهَشاٍم ) َرِضَي اُهللا َعنـْ
يَا َرُسوَل اِهللا َكْيَف :  فـََقالَ )صلى اهللا عليه و سّلم( َسَأَل َرُسوَل اِهللا )َعْنهُ 

َأْحَيانًا يَْأتِيِنى ِمْثَل : )صلى اهللا عليه و سّلم(يَْأتِيَك اْلَوْحُي؟ فـََقاَل َرُسوُل اِهللا 
يَـْفِصُم َعنِّى َو َقْد َوَعْيُت َعْنُه َما قَاَل ،  ُه َعَليَّ فـَ َصْلَصَلِة اْلَجَرِس َو ُهَو َأَشدُّ

قَاَلْت َعاِئَشُة .َو َأْحَيانًا يـََتَمثَُّل ِلَي اْلَمَلُك رَُجًال فـَُيَكلُِّمِنى فََأِعى َما يـَُقوُل 
َها( ْوِم الشَِّديِد اْلبَـْرِد :)َرِضَي اُهللا َعنـْ ُتُه يـَْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِفى اْليـَ  َو َلَقْد رََأيـْ

يَـْفِصُم َعْنُه َو ِإنَّ َجِبيَنُه َلَيتَـَفصَُّد َعَرقًا   .فـَ
“Tregon Aishja r.a., nëna e besimtarëve, se Harith bin Hishami 

r.a. e pyeti të Dërguarin e Allahut: “O i Dërguar i Allahut! Si 

të shfaqet frymëzimi hyjnor?" I Dërguari i Allahut iu përgjigj: 

“Disa herë më shfaqet si kumbimi i ziles dhe kjo (formë frymë-

zimi) është më e rënda. Dhe pastaj kjo gjendje kalon pasi të 

kem kuptuar atë që më është shpallur. Nganjëherë meleku më 

vjen në formë njeriu dhe më shprehet mua dhe unë kap çdo gjë 

që ai më thotë." Aishja r.a. shtoi se vërtet e kam parë Profetin 

s.a.v.s duke u frymëzuar dhe kam vënë re se si i pikonin djersët 

nga vetullat në një ditë shumë të ftohtë, pasi i kishte përfunduar 

frymëzimi.”1 

Njohuri për transmetuesin e hadithit 

Aishja r.a. ka lindur katër vjet pas fillimit të shpalljes dhe është vaj-

za e Ebu Bekrit. Ajo u martua me Profetin s.a.v.s., pas hixhretit. Ajo 

konsiderohet në mesin e sahabëve që kanë transmetuar më shumë hadi-

the. Ka transmetuar 2210 hadithe. Për respekt dhe për ndalesë të kuro-

rëzimit pas Profetit s.a.v.s. i thuhet  َأُمُّ اْلُمْؤِمِنني - nëna e besimtarëve. Ve-

                                                 
1 “Sahihul Buhari”, Kitab bed’il vahji, vëll. I, fq. 25, nr. 2. 
“Sahihu Muslim, bi sherh Nevevij”, Kitab El-Fedail, vëll. 15, fq. 88. 
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të Aishja ka përmendur disa favorizime të saj. Ajo tha: “Allahu kishte 

zbritur pafajësinë time me ligjërim qiellor dhe kur Profetit i kishte zbri-

tur frymëzimi hyjnor ishte me mua; unë dhe Profeti a.s. laheshim nga e 

njëjta enë me ujë; falej Profeti a.s. e unë gjendesha para tij; ai vdiq në 

duart e mia, në dhomën time; isha gruaja më e dashur për të”. 

Aishja r.a. ishte gruaja më e vlefshme në dije dhe famë. Mesruki 

thotë: “I kam parë sahabët e vjetër duke e pyetur Aishen në çështje të 

trashëgimisë -  ُاْلَفرَاِئض ”. Sipas Ataut Ibn Ebi Rebahut, Aishja ishte më e 

ditura në çështje të fikhut (jurisprudencës) dhe në çështje të tjera, ajo 

kishte mendimet më precize në çështje të përgjithshme. Transmeton 

Musa El-Esharij:  

 َفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء كَ 
“Vlera e Aishes ndaj grave në tërësi është si vlera e bukës me 

mish ndaj ushqimeve.” 

Aishja ka vdekur në vitin 58 hixhrij, gjegjësisht më 17 Ramazan, 

në një version thuhet më 27 Ramazan. Është varrosur në Bekije, në 

Medinë.2 

El-Harith Ibn Hishami është sahabij, vëllai i Amër bin Hishamit 

apo Ebu Xhehlit. Vjen nga fisi El-Mahzumij. Nofka e tij është Ebu Ab-

dirrahman El-Mekij. Islamin e ka pranuar në ditën e çlirimit të Mekës, 

prandaj llogaritet nga muslimanët e çlirimit të Mekës -  ِِمْن ُمْسِلَمِة اْلَفْتح . 
Është bërë i njohur me pyetjen drejtuar Profetit a.s.: “Si të shfaqet fry-

mëzimi hyjnor?” Ka rënë dëshmor në ditën e çlirimit të Shamit (Sirisë) 

në epokën e Omerit r.a.3 

 

 

 

                                                 
2 Ibn Haxher, “Temjizus-sahabe”, vëll. VII, fq. 86.      
3 Ibn Haxher, “Tekribut-tehdhib”, fq. 148, nr. 1055. 
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Shpjegimi i hadithit 
Folja në hadith  ََسَأل - e ka pyetur, në kohën e shkuar, sipas Ibn 

Haxherit (El-Hafidh) është transmetuar në këtë formë nga shumica e 

transmetuesve nga rruga e Hisham bin Urves.4 Në bazë të kësaj mund 

të thuhet se Aishja ishte prezente kur i është bërë kjo pyetje Profetit 

s.a.v.s., andaj edhe autorët e shumë librave të hadithit e kishin nxjerrë 

apo regjistruar këtë hadith në pjesën e transmetimeve të Aishes  -   

 Pra, Buhariu e kishte marrë nga dijetari i tij Abdullah bin . ُمْسَنُد َعاِئَشةَ 

Jusufi, ky nga Maliku, Maliku nga Hisham bin Urve. Ky nga babi i tij - 

Urve bin Zubejri, e ky nga Aishja, e Aishja ishte prezente kur El-Ha-

rith bin Hishami e pyeti Profetin s.a.v.s. 

Varianti tjetër është se El-Harith bin Hishami më pas e kishte 

informuar Aishen, kështu hadithi është mursel i sahabiut (Aishja nga 

Profeti s.a.v.s.). Shumica e dijetarëve e gjykojnë të ngjitur, por varianti 

i parë mbetet më i qëndrueshëm dhe më i njohuri. 

 

Thënia në hadith   َُكْيَف يَْأتِيَك اْلَوْحي – Si të shfaqet frymëzimi hyjnor? 

Nocioni  ُاْلَوْحي - el-vahju në aspektin leksikor ka domethënien 

َشاَرةُ  ْهلَامُ  ,mesazh - الرَِّساَلةُ  ,shkresë - اْلِكَتابَةُ  ,dëftim - اْإلِ  ,frymëzim - اْإلِ

inspirim, اْلَكالُم اْخلَِفي - bisedë e fshehtë. Çdo gjë që e përcjell tek tjetri 

 ,I përcolla fjalët - َوَحْيُت اْلَكالَم َو َأْوَحْيتُ  :Thuhet . ُكلٌّ َما أَْلَقْيَتُه ِإَىل َغْريِكَ  -

ia thashë fjalët, d.m.th. me mënyrën e ligjërimit të fshehtë.5 

Nocioni  ُاْلَوْحي – el-vahju në terminologjinë fetare ka kuptimin e 

shpalljes, frymëzimit hyjnor, dërgatës së fshehtë të zbritur nga Allahu 

xh.sh. tek Profeti i Tij.6 Në këtë kontekst Allahu xh.sh. thotë:  

 

                                                 
4 Ibn Haxher, “Fet’hul Bari, bi sherh Sahihul Buharij”, vëll. I, fq. 26. 
5 Ibn Mendhur, “Lisanul areb”, vëll.XV, fq. 379. 
6 “Fet’hul Bari”,  vëll. I, fq. 14-15. 
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َنا ِإَلى نُوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمْن بـَْعِدهِ  َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ  ِإنَّا َأْوَحيـْ
“Ne të frymëzuam ty ashtu siç e patëm frymëzuar Nuhun dhe 

Profetët pas tij ...”. (En-Nisa, 163) 

Në këtë kuptim metaforik, el-vahju mund të përdoret në kontekst të 

bartësit të tij, Xhibrilit a.s. 

Vahji ose shpallja është dy llojesh: 

1. Me ndërmjetësimin e melekut, e kjo ka dy forma: 

a) Nganjëherë meleku i paraqitet me frymëzim hyjnor në pamjen e 

tij të vërtetë, e kjo ndodh rrallëherë. E nganjëherë i paraqitet në 

pamjen e personit dhe i shprehet atij; 

b) Nganjëherë gjatë dërgatës meleku është i padukshëm, nuk shi-

het, vetëm se gjatë ardhjes së melekut dëgjohet shushurimë, 

kumbim i ziles. 

2. Pa ndërmjetësimin e melekut, e kjo ka dy mënyra: 

a) Me frymëzim që nënkupton mbjelljen e dërgatës në formën e 

kuptimit në shpirtin e Profetit, siç janë ëndrrat e vërteta, besni-

ke e të pastra tek Ibrahimi a.s. dhe Muhamedi a.s.; 

b) Me ligjërim prapa perdeje, d.m.th. pa parë asgjë. Siç ndodhi kur 

Allahu xh.sh. i fliste Musait a.s. në Turi Sina, apo të folurit e 

Allahut xh.sh. Muhamedit a.s. në Natën e Miraxhit. 

 

Pra, frymëzimi hyjnor me të gjitha llojet e tij është i shoqëruar me 

dërgatën nga frymëzuesi - Allahu xh.sh., i Cili me të drejtë e ruan  atë. 

Ky frymëzim nuk është kurrsesi pjellë e mendjes dhe ndërhyrjes nje-

rëzore, e as nxitje e djallit. 

Dërgata është frymëzim me bindje të domosdoshme, në të cilën 

nuk mund të futet dyshimi. 

Dërgata nuk vjen si inspirim nga rrethanat dhe vendi ku gjendesh, 

por ajo ndihet te Profeti siç ndihen çështjet instiktive, si uria, ngopja, 

dashuria, zemërimi etj. 
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Nëse i njeh këto gjëra të dërgatës fetare, atëherë nuk do të kesh 

problem të bësh dallimin mes saj dhe llojeve të inspirimit natyror, ënd-

rrave të mira që ndodhin jo vetëm te Profetët, por edhe te njerëzit e 

rëndomtë. Në hadith thuhet: 

 .النُّبُـوَِّة ْربَِعني ُجْزًءا ِمَن َأنَّ الرُّْؤيَا الصَّاِدَقَة ُجْزٌء ِمْن ِستََّة َو أَ 
“Ëndrrat besnike (të vërteta) janë një pjesë e dyzetegjashtë pje-

sëve të profetësisë.”7 

Ky hadith mund të kuptohet në këtë mënyrë: kohëzgjatja e profetë-

sisë te Profeti s.a.v.s. ka qenë njëzetetri vjet. E nëse një vit e ndajmë në 

dy gjysma, atëherë çdo gjysmë viti përbën një pjesë, kështu gjithsej 

njëzetetri vjet përbëjnë dyzetegjashtë pjesë. Faktikisht gjashtë muajt e 

parë (apo një pjesë) të profetësisë kanë qenë ëndrrat besnike dhe të 

vërteta. Pra, këtu është edhe kuptimi se ëndrrat besnike janë një pjesë 

prej dyzetegjashtë pjesëve të profetësisë për nga vërtetësia dhe dëlirë-

sia e jo diçka tjetër, e në të kundërtën, çdo person që sheh ëndrra të 

tilla mund të pretendonte për profetësi, por në realitet nuk ndodh. 

Ajo që ndodh prej inspirimeve natyrore, qoftë edhe të melekut te 

njerëzit e drejtë, nuk është prej dijes bindëse, por më tepër janë supozi-

me ku mund të mjegullohet inspirimi i melekut me atë të djallit. Kësh-

tu personi i frymëzuar në ëndërr ka nevojë për sqarime jashtë ëndrrës 

për ta vërtetuar se a është ëndërr prej melekut apo është ëndërr prej 

djallit. Kështu ndodh edhe me ëndrrat që mund t’i shohin mëkatarët, 

jobesimtarët etj. Ëndrrat e tyre janë vetëm supozim dhe nuk kanë të 

bëjnë aspak me të vërtetën. 

Ndërsa ëndrrat e profetëve kanë qenë frymëzim dhe janë me njohu-

ri bindëse. 

 

 

                                                 
7 “Sunen Et-Termidhij”, vëll. IV, fq. 462, nr. 2271. 
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Vahji – shpallja në kuptimin leksikor 

Të emërtuarit e frymëzimit të vërtetë si shpallje në përjashtim të 

Profetëve është emërtim gjuhësor, sipërfaqësor, leksikor -  ِيَّةٌ َتْسِمَية ٌ لَُغو , 

ngase aspekti gjuhësor shpallje quan çdo ligjërim të fshehtë, pavarësi-

sht a është nga Allahu xh.sh. ose jo, a është për ndonjë profet apo jo. 

Përdorimin gjuhësor të fjalës shpallje mund ta ilustrojmë edhe me 

shembuj nga Kurani: 

 ِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّياً فََأْوَحى ِإلَيْ ... 
“... Ai (Zekerijai) u tregoi atyre me shenjë që të lavdërojnë 

madhështinë e Allahut mëngjes e mbrëmje.” (Merjem, 11) 

Në këtë ajet të Kuranit nocioni َأْوَحى - evha (frymëzim) është përdo-

rur në kontekstin leksikor  ََأْوَمأَ  , َأَشار , që ka kuptimin e dëftimit, shenjës, 

sinjalizimit. 

َنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى   ...َوَأْوَحيـْ
“Dhe ne e frymëzuam nënën e Musait.” (El-Kasas, 7) 

Fjala َنا  e kemi inspiruar - َأْهلَْمَناَها e frymëzuam e ka kuptimin - َأْوَحيـْ

me inspirim të natyrshëm, që nuk është i njëjtë me frymëzimin hyjnor. 

 ...َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى النَّْحِل 
“Dhe Zoti yt e frymëzoi edhe bletën.” (En-Nahl, 68) 

Po ashtu edhe në këtë ajet fjala َأْوَحى e ka kuptimin e َهَداَها - udhëzi-

mit për t’u ushqyer apo për të ndërtuar shtëpinë e saj në male, pemë, në 

vendbanime të sigurta me ushqime të bollshme. Ky udhëzim i përngjet 

udhëzimit të fëmijës për të thithur në gjirin e nënës. 

Fëmija në embrion gjatë disa muajve e vendos në gojën e tij gishtin 

e madh. Me këtë bën një stërvitje për thithje dhe menjëherë posa lind 

kërkon thithjen e gjirit të nënës. Ky është një udhëzim i Allahut xh.sh. 

si lehtësim për fëmijën dhe nënën. 
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Këto ajete tregojnë qartë se fjala  ٌَوْحي - frymëzim është përdorur në 

kuptimin gjuhësor leksikor e jo në kuptimin e frymëzimit hyjnor. 

Bazuar në këtë përmbledhje ajetesh, patjetër duhet të bëjmë një da-

llim ndërmjet frymëzimit hyjnor  ُْهلَام  - dhe talentit apo gjenialitetit اْإلِ

ةٌ اْلِفرَاسَ   .8 

Talenti është dije e përfituar si produkt i motivimeve të mëpar-

shme, është dije e mprehtë që gjërat i kupton shpejt dhe me mendjeho-

llësi dhe është motiv i përvojës së mëhershme. 

Frymëzimi është dije e dhuruar që mbillet në shpirt përnjëherë, pa 

pasur nevojë për motivim  dhe shkas të mëparshëm. 

Pra, frymëzimi hyjnor nuk arrihet dot me punë, dëshirë dhe vullnet 

personal, as me arsimim, dije, shkencë, kulturë dhe sjellje humane. 

Ai dallon nga frymëzimi natyror i poetëve dhe nxitjet periferike të 

rrethanave dhe vendit. Është ligjërim hyjnor i mbinatyrshëm, sekret, i 

veçantë dhe i kuptueshëm vetëm për Profetin, që ka për qëllim udhëzi-

min e njerëzve në rrugë të drejtë dhe të saktë. 

 
Shprehja e hadithit:  َُكْيَف يَْأتِيَك اْلَوْحي - si të shfaqet frymëzimi? 

- Pyetja është bërë për të zbuluar vetë cilësinë e dërgatës, si është dër-

gata, çfarë cilësie ka, d.m.th. përshkruaje përmbajtjen, mënyrën dhe 

esencën e saj. 

- Varianti tjetër nënkupton se pyetja është bërë për të mësuar për ditur 

cilësitë e bartësit të dërgatës (Xhibrilit a.s.) dhe në bazë të të gjitha 

përcaktimeve dhe pavarësisht prej kësaj, çështja se si shfaqet dër-

gata në aspektin e jashtëm është metaforike, ngase dërgata nuk 

shfaqet, por ai që shfaqet është Xhibrili a.s. me cilësitë e tij.9 

 

                                                 
8 Sulejman Tomçini, “Fjalori arabisht-shqip”, fq. 690. “AIIT”, Tiranë, 2009. 
9 “Fet’hul Bari, bi sherh Sahihul Buhari”, vëll. I, fq. 27. 
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Kështu shfaqja e vërtetë e dërgatës nënkupton bartësin e saj, ngase 

dërgata është ligjërim i frymëzuar që nuk shfaqet vetë, por shfaqet për-

mes bartësit – melekut. Përgjigjja e Profetit s.a.v.s. i përfshin që të dyja 

çështjet: edhe frymëzimin hyjnor edhe bartësin e tij - Xhibrilin a.s. 

Fjalët e hadithit dhe kuptimi më i gjerë i tyre 

Shprehja në hadith: َأْحَيانًا - disa herë. Është shumës i fjalës  ٌِحني - 

nganjëherë, d.m.th. أَْزَمانًا - kohë pas kohe. Kjo shprehje përdoret për 

kohë të shumtë dhe kohë të paktë. Qëllimi në hadith është vetëm për-

mendja e kohës, d.m.th.  َأْوقَاتًا يَْأتِيِىن - në disa kohë më shfaqet. 

 

Shprehja në hadith:  ِِمْثُل َصْلَصَلِة اْلَجَرس - si kumbimi i ziles  

Fjala  ٌَصْلَصَلة  - salsale në esencë është tingull që lirohet nga fërkimi 

i hekurit me hekurin, pastaj është vënë në përdorim për çdo zë që 

kumbon. 

Hatabiu thotë: “Ai është një zë që arrihet me të dëgjuar, e që nuk 

vërehet me dëgjimin e parë, por vetëm pasi ta kuptojë10, atëherë edhe e 

ndien me të dëgjuar. Thuhet se është një zë i lehtë i krahëve të mele-

kut.” 

Shprehja në hadith  ُاجلََْرس - zile është diçka që ndihet, hetohet. Në të 

kaluarën ka qenë një mjet që u është varur bagëtive në qafë. Sot e gjen 

kudo në jetën dhe nevojat e njerëzve, nëpër shtëpi, shkolla, organizata 

etj., në shërbim të njeriut. 
Në një hadith të Profetit a.s. zilja është diçka e ndaluar, ngase nga 

zëri i saj largohen melekët. Pra, në aspektin fetar zilja është diçka e 

urryer dhe e nënçmuar. 

Por mendoj se zilja që sot njerëzit përdorin në shtëpi, shkollë, etj., 

për nevojat e tyre nuk është për qëllim në këtë hadith, aty është shpre-

                                                 
10 “Sahihu Muslim, bi sherh En-Nevevij", vëll.I, fq. 15. 
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hur në formën metaforike që mendja jonë ta perceptojë më lehtë dhe 

më shpejt. 

Atëherë, si është e mundshme që Profeti a.s. ta përngjajë dërgatën 

me zilen, që është e urryer dhe melekët largohen prej saj? 

 

Përgjigjja është në disa mënyra: 
1. Nuk është e domosdoshme që gjërat e krahasuara t’i përngjajnë 

njëra-tjetrës në të gjitha cilësitë, por mjafton t’i përngjajnë në një cilësi 

që i bashkon. Qëllimi me këtë përngjasim është të sqarohet lloji i ziles 

në mënyrë që për dëgjuesin të bëhet më e afërt në të kuptuar. Këtu 

përngjasimi ka ndodhur për nga fuqia e zërit, jo për nga tingulli dhe 

kumbimi i ziles.11 

Për ta ilustruar më mirë këtë krahasim do të sjellim një shembull të 

një poeti, i cili me poezinë e tij lavdëronte njërin nga udhëheqësit: 

 أَْنَت َكاْلَكْلِب ِىف َوفَائِِه َو َكالتـَّْيِس ِىف ُمَقاَرَعِة اْخلُطُوب
“Ti je si qeni në besnikëri 

Dhe si cjapi në trimëri.” 

Me këtë poezi poeti nuk kishte për qëllim t'i atribuonte udhëheqësit 

cilësi nënçmuese, por e lavdëroi duke cekur dy cilësi: besnikërinë dhe 

trimërinë, të cilat janë prezente te qeni dhe cjapi. Edhe krahasimi i dër-

gatës me zilen ka të bëjë me fuqinë e zërit dhe jo me tingullin dhe cilë-

sitë e tjera. 

 

2. Ndalesa për zërin e ziles në hadith ka mundësi të ketë ndodhur 

shumë më vonë pas kësaj pyetjeje që i ishte parashtruar lidhur me 

formën dhe mënyrën e dërgatës hyjnore. 

                                                 
11 “Fet’hul Bari”, vëll. I, fq. 27. 
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3. Është bërë krahasimi i dërgatës me zilen ngase zëri i ziles nuk 

perceptohet, përveçse pasi të kuptohet apo të ndihet. Ky është një ve-

çim i ziles kundrejt mjeteve dhe veglave të tjera. 

Paraqitja e tingullit të ziles është një urtësi për Profetin s.a.v.s., në 

mënyrë që tringëllima e saj të jetë përqendrim për të, në shpirt dhe ze-

mër, se një paraqitje e tillë është vetëm e melekut dhe e askujt tjetër.12 

Shprehja në hadith:  َُّه َعَلي  dhe kjo formë e frymëzimit për - َو ُهَو َأَشدُّ

mua është më e rënda, do të thotë se kjo mënyrë është më e rëndë dhe 

më e vështirë sesa format e tjera të shfaqjes së dërgatës, njëherazi kjo 

formë është e vështirë që nga fillimi deri në mbarim. 

Urtësia e kësaj vështirësie qëndron në shkakun se ligjërimi hyjnor 

është i rëndësishëm dhe me vlerë të veçantë e madhështore. Ai ka she-

njat hyrëse që tregojnë për madhështinë dhe rëndësinë e tij. Këtë e 

konfirmon edhe hadithi i transmetuar nga Ibn Abasi r.a.: 

 َكاَن يـَُعاِلُج ِمَن التـَّْنزِيِل ِشدَّةً 
“Gjendja e tij (Profetit) gjatë marrjes së dërgatës ishte e rë-

ndë.”13 

Ky hadith tregon me shprehjen e lartpërmendur se frymëzimi në 

formë zileje ishte ngarkesë shpirtërore dhe trupore. Kjo formë ishte e 

vështirë ngase zemra e Profetit a.s. fokusohej në të kuptuarit më tepër 

sesa në të dëgjuarit. Profeti a.s. shihej i lodhur, i skuqur dhe i djersitur. 

Disa dijetarë mendojnë se kjo gjendje mbretëronte kur i zbritej 

dërgata me ajete që përmbanin kërcënim dhe ndëshkim hyjnor. 

Prej dobisë së kësaj gjendjeje të vështirë që kaplonte Profeti a.s. 

ishte shtimi i afërsisë dhe ngritjes në shkallë më të lartë tek Allahu 

xh.sh.14 për nga pozita dhe shpërblimi. 

                                                 
12 “Sahihu Muslim, bi sherh Nevevij”, vëll. XV, fq. 88. 
13 “Sahihul Buharij”, vëll. I, fq. 18, nr. 5. 
14 “Fet’hul Bari, bi sherh Sahihul Buhari”, vëll. I, fq. 28. 
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Shprehja në hadith:  ِّفـَيَـْفِصُم َعىن - pastaj kjo gjendje kalon, tregon se 

kjo folje në hadith është theksuar si folje e rregullt, aktive dhe folje 

pasive. 

Në esencë fjala  ُاْلَفْصم ka kuptimin e ndarjes, krisjes, çarjes, prish-

jes, këputjes. Themi  ًا فَانَفَصمَ َفَصَمُه يـَْفَصُمُه َفْصم  , që do të thotë është nda-

rë pa paralajmërim, e ka këputur lidhjen e mëhershme. Në Kuran është 

përmendur si nyje që nuk këputet: “ال انِفَصاَم َهلَا” - “nuk ka këputje” (El-

Bekare, 256) 

Pra, fjala  ُْنِفَصام ْنِقطَاعُ  ka kuptimin اْإلِ  .ndarje, shkëputje - اْإلِ

Ku qëndron dallimi midis dy nocioneve  ُاْلَقْصم dhe  ُاْلَفْصم ? 
-el - اْلَقْصمُ  el-fasmu është ndarje pa paralajmërim, ndërsa - اْلَفْصمُ 

kasmu është ndarje me paralajmërim. Këtu qëndron edhe shkaku pse 

Profeti a.s. e ka cekur ndarjen me nocionin el-fasmu. Kjo është shenjë 

se meleku ndahet prej tij për t’u kthyer sërish. E sikur ta lajmëronte 

meleku Profetin për ndarje apo shkëputje, atëherë meleku nuk do të 

kthehej përsëri. Pra, nocioni el-fasmu nënkupton se meleku do të 

kthehet përsëri, ndaj edhe Profeti e zgjodhi këtë fjalë në paraqitjen e 

dërgatës dhe nuk theksoi nocionin  ُاْلَقْصم - el-kasmu, që nënkupton 

shkëputjen dhe moskthimin e melekut. 

Shprehja në hadith:  ًَو َأْحَيانًا يـََتَمثَُّل ِيلَ اْلَمَلُك َرُجال - nganjëherë meleku 

më personifikohej në formë personi, do të thotë se Xhibrili merrte 

formën e njeriut dhe transmetonte shpalljen. 

Në këtë shprehje kemi edhe një fakt tjetër se melekut i mundësohet 

të personifikohet në formën e njeriut. Një gjë e tillë i kishte ndodhur 

Profetit a.s. kur meleku i vinte në fizionominë e Dihjetul Kelbiut. Ai-

shja r.a. e kishte parë këtë njeri dhe nuk e kishte njohur se ishte melek, 

derisa Profeti a.s. i tregoi asaj se ishte melek dhe jo njeri. 

Po ashtu meleku i personifikohej Profetit s.a.v.s. në fizionominë e 

fshatarit  ْاْألَْعَرِيب , siç ndodh në hadithin që transmeton Omeri r.a.: 
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“Përderisa ata ishin të ulur pranë Profetit, kur papritmas iu 

paraqit një njeri ( ٌَنا َرُجل     me rroba tepër të bardha (طََلَع َعَليـْ

 15”.(َشِديُد بـََياِض الثـَِّيابِ )

Personifikimi i Xhibrilit a nënkupton 
shkrirje të qenies së tij? 

El-Bulkinij thotë: “Ai që ia solli dërgatën Profetit a.s. është vetë 

Xhibrili në formën e tij origjinale, por Xhibrili futet në veten e vet 

(duke u zvogëluar) dhe shndërrohet në fizionominë e njeriut kur takon 

Profetin a.s. Posa largohet, kthehet në formën e tij origjinale. Shem-

bulli i tij është si pambuku kur shtrydhet apo tkurret e ndryshon 

pamjen, por jo edhe qenien e tij.”16 

Mund të themi se kjo çështje i është nënshtruar vullnetit dhe dëshi-

rës së Allahut xh.sh., i Cili e ka në dijen sekrete të Tij. Allahu xh.sh. 

bën ç’të dojë dhe si të dojë: 

 ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فَـَيُكونُ 
“Sigurisht që urdhri i Tij, kur Ai do një gjë, është vetëm se Ai t’i 

thotë asaj: Bëhu! - dhe ajo është e bërë (në çast)!” (Jasin, 82) 

Ibn Haxheri thotë: “E vërteta e personifikimit të melekut në njeri 

nuk ka kuptimin se është shndërrim plotësisht në njeri, por meleku 

është paraqitur në atë formë për të qenë i afërt, i përshtatshëm dhe i 

kapshëm nga ai me të cilin komunikon. Gjërat apo gjymtyrët që me-

leku i posedon si krijesë në formën e tij origjinale, gjatë personifikimit 

në njeri nuk humbin e as nuk shkrihen, por mbeten të fshehura për 

shikuesin.”17 

Folja  فـَُيَكلُِّمِىن  - dhe më shprehet mua është transmetuar kështu nga 

shumica. Ndërsa te Bejhekiu është cekur folja  فـَيُـَعلُِّمِىن - dhe më mësonte 
                                                 
15 “Sahihu Muslim”, Kitabul Iman, vëll. I, fq. 36, nr. 8. 
16 “Fet’hul Bari”, vëll. I, fq. 29. 
17 Po aty. 
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mua. Ky transmetim, sipas Bejhekiut, vjen nga Maliku, mirëpo këtu 

kemi të bëjmë me devijim -  ُالتَّْصِحيف të shprehjes. 

Et-tas’hif nënkupton devijimin e shprehjes në hadith nga forma 

kuptimore në formën pa kuptim, nga forma e njohur në një formë tjetër 

të saj.18 Këtu në vend të ك - Kef është përdorur shkronja ع - Ajn, ku ka 

ndryshuar kuptimin. 

Në të vërtetë transmetimi në “Muveta” të Malikut është me Kef - 

 . فـَُيَكلُِّمِىن  - gjithashtu edhe Darekutnij e ka transmetuar me Kef , بِاْلَكافِ 
Të gjitha këto rrugë janë të konfirmuara nga transmetuesi El-Ka’nebij. 

Në hadith bazë kemi shprehjen  َُقْد َوَعْيُت َعْنه - veç e kam kuptuar, 

ndajfolje që përdoret me folje të kohës së shkuar, ndërsa më pas kemi 

foljen e kohës së tashme فََأِعى - dhe unë e kuptoj. Pse ky ndryshim? 

E para: Folja e kohës së shkuar tregon se të kuptuarit e dërgatës ka 

ndodhur para ndarjes (së melekut nga Profeti a.s.), ndërsa në foljen e 

kohës së tashme tregohet se të kuptuarit e dërgatës ka ndodhur gjatë 

kohës së bisedës apo komunikimit. 

E dyta: Folja e kohës së shkuar tregon se Profeti a.s. ishte i veshur 

me cilësi melekësh dhe kur kthehej në gjendjen e tij njerëzore, ai tash-

më e kishte memorizuar atë që i ishte komunikuar, prandaj Profeti a.s. 

këtë e shprehu me kohën e shkuar. 

Herën e dytë, ai e shprehu të kuptuarit e dërgatës me kohën e 

tashme ngase ishte vetëm në gjendjen e tij njerëzore.19 

Në një transmetim, që konsiderohet shtojcë nga Ebu Avane, para-

qitja e melekut në formë të personifikuar konsiderohej më e lehtë për 

Profetin a.s.:  َّفـَُيَكلُِّمِىن َفَأِعى َما يـَُقوُل َو ُهَو َأْهَونُُه َعَلي - “Dhe më shprehet 

mua meleku dhe unë e kuptoj çdo gjë që ai më thotë dhe kjo formë (fry-

mëzimi) është më e lehta për mua.”20 

 
                                                 
18 Mr. Musa Vila, “Kritika shkencore në hadith”, fq. 120. Prishtinë, 2004. 
19 Ibn Haxher, “Fet’hul Bari”, vëll. I, fq. 29. 
20 “Sahih Ebi Avane”, vëll.I, fq.42. 
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Përse Profeti s.a.v.s. nuk ka përmendur forma të tjera të dërgatës, si: 

- paraqitja e dërgatës në formën e shushurimës së bletëve; 

- mbjellja e frymëzimit hyjnor në shpirt; 

- ëndrrat e vërteta dhe të mira; 

- biseda e drejtpërdrejtë apo të folurit Natën e Israsë pa ndërmjetësim? 

 

Përgjigjja për këto pyetje është si vijon: 

- Frymëzimi në formën e shushurimës së bletëve nuk bie në kundërsh-

tim me kumbimin e ziles, ngase shushurima e bletëve ka të bëjë me 

ata që janë prezent, në afërsi të Profetit a.s. Omeri r.a. e transmeton 

në këtë mënyrë: 

 ُيْسَمُع ِعْنَدُه َكَدْوِي النَّْحلِ 
Pranë Tij (Profetit) dëgjohej sikur shushurima e bletëve.”21 

Ndërsa kumbimi ka të bëjë me vetë Profetin a.s. Kështu Omeri r.a. 

këtë kumbim e kishte krahasuar me shushurimën e bletëve për sa u 

përket dëgjuesve prezentë, që ishin në afërsi të Profetit a.s. Këtu ka da-

llim ndërmjet dëgjuesit të drejtpërdrejtë dhe atij që është fare afër. Ai 

që është afër nuk është si ai që e dëgjon drejtpërdrejt zërin. Ky që është 

fare afër mund të dëgjojë zërin, por nuk mund ta veçojë se kush është 

dhe çfarë flitet. Kështu Profeti a.s. e dëgjonte si kumbim zileje, ndërsa 

njerëzit afër Tij e dëgjonin si shushurimë bletësh. 

- Frymëzimi duke mbjellë dërgatën në shpirt ka mundësi që ndodh 

kur meleku i vjen në formë kumbimi të ziles dhe pastaj i fryn në shpirt 

dhe ia mbjell frymëzimin –  ِنـََفَث ِحيَنِئٍذ ِىف َرْوِعه . 
- Sa i përket frymëzimit  ُْهلَام -dhe bisedës së drejtpërdrejtë në Na اْإلِ

tën e Israsë, mund të themi se në këtë hadith pyetja nuk ka të bëjë me 

to, por pyetja në hadith ishte për cilësinë e bartësit të dërgatës (Xhib-

rilin a.s.). 

                                                 
21 “Sunen Et-Tirmidhij”, vëll.I, fq.80. 
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- Sa u përket ëndrrave të vërteta dhe të mira, mund të themi se që-

llimi i pyetësit ka qenë që të marrë sqarim për atë çështje që është spe-

cifike për Profetin a.s. dhe është e fshehtë për ne e që nuk mund të 

dihet, përveçse nga sqarimi i Profetit a.s. Ndërsa ëndrrat janë të njo-

hura për secilin dhe nuk ka nevojë për detajim dhe përshkrim. 

Në këtë hadith Profeti s.a.v.s. nuk kishte përmendur dy cilësi të 

melekut, që janë paraqitja e melekut në formën e vërtetë engjëllore dhe 

mbulimi i horizontit mes tokës dhe qiellit nga ana e melekut. 

Profeti a.s. nuk i kishte theksuar për shkak se këto cilësi të melekut 

ishin fare të rralla. Sipas hadithit të Aishes r.a.:  ِملَْ يـََرُه َكٰذِلَك ِإالَّ َمرَّتـَْني  - 
“Ai, Profeti, me këto cilësi (Xhibrilin) e kishte parë vetëm dy herë.” 

Ose në këtë gjendje meleku nuk i kishte ardhur me dërgatë ose nëse i 

kishte ardhur me dërgatë, i ishte shfaqur në formën e kumbimit të zi-

les.22 
 
Shprehja në hadith:  َو َلَقْد َرأَيـُْتُه يـَْنزُِل َعَلْيِه اْلَوْحُي : رضي اهللا عنهاقَاَلْت َعاِئَشُة  

- “Aishja r.a. shtoi se vërtet e kam parë Profetin s.a.v.s duke u frymë-

zuar.” Në shikim të parë shihet se kjo shprehje e hadithit i takon grupit 

të haditheve të varura -  ُاْلُمَعلََّقات , që nënkupton se i mungon senedi 

(lidhja e transmetuesve) në fillim të transmetimit. 

Këtë lloj hadithi Buhariu e ka paraqitur në fillim të kapitujve, në 

hyrje dhe në parathënie. Këto hadithe nuk kanë trajtimin e shkallës 

autentike, përveçse nëse janë me sened të ngjitur në një rrugë tjetër 

transmetimi.23 

E vërteta e këtij hadithi është se ky hadith me të njëjtin sened është 

i ngjitur -  ٌَمْوُصول , e nuk është i varur, ngase kur Buhariu dëshiron ta lë-

rë hadithin në formë të varur -  ُاْلُمَعلَّق , atëherë në fillim të hadithit vjen 

me pjesëzën lidhëse waw - و , gjë që nuk ka ndodhur në këtë hadith. 

                                                 
22 “Sahihu Muslim bi sherh En-Nevevij”, vëll. XV, fq. 89. 
23 Mr. Musa Vila, “Bazat e Hadithit”, fq. 128, Prishtinë, 2009. 
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Këtë hadith edhe Muslimi e kishte regjistruar me sened të ngjitur - 

 nga Ebi Usame, nga Hishami, nga babai i tij, nga Aishja, e cila َمْوُصوالً 

tha: 

َزُل َعَلى َرُسوِل اِهللا   ِىف اْلَغَداِة اْلَبارَِدِة ُمثَّ َتِفيُض )صلى اهللا عليه و سلم(ِإْن َكاَن لَيُـنـْ
َهُتُه َعَرقًا   .َجبـْ

“Kur i zbriste (dërgata) Profetit s.a.v.s. në mëngjesin e ftohtë, 

atëherë balli i tij mbushej me djersë.” 

 

Shtrohet pyetja: Përse Buhariu e kishte theksuar hadithin të këpu-

tur -  ٌُمْقَتِطع ? 

Përgjigjja është se një shkak i tillë është i varur nga mënyra e 

ndryshme e bartjes (memorizimit) së hadithit -  ِاْخِتالُف التََّحمُّل . Herën e 

parë Aishja ishte informuar për pyetjen apo çështjen e Hishamit, 

ndërsa herën e dytë ajo tregoi se çfarë kishte parë vetë, si përforcim të 

versionit të parë. Sikur këtu na shfaqen dy versione të hadithit. 

 

Thënia:  َِو ِىف اْليَـْوِم الشَِّديِد اْلبَـْرد - në një ditë shumë të ftohtë, tregon sfi-

dën, vështirësinë e madhe, lodhjen gjatë zbritjes së dërgatës. Këtu du-

het të kemi në konsideratë edhe ndryshimin e gjendjes, kur djersët 

pikojnë nga vetullat në kohë të ftohtë. Zakonisht djersët pikojnë nga 

balli në ditë të nxehta apo në temperatura të larta. Pra, Ai s.a.v.s. në 

vetvete ndjente një gjendje të jashtëzakonshme, jashtë natyrës njerëzo-

re. 

 

Thënia: لََيتَـَفصَُّد َعَرًقا - i pikonin djersët apo ishte i mbushur me djer-

së,  ُاْلَفْصد - El-fasdu nënkupton ndërprerjen e djersëve nga rrjedhja e 

gjakut. Këtu shprehja “vetullat e tij të mbushura me djersë” tregon për 

djersët e shumta që rridhnin nga balli i Profetit s.a.v.s. 
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Përfundimi 

Bazuar në hadithin që transmeton Aishja, r.a., dhe Hishami r.a. 

mund të përfundojmë se format kryesore të shpalljes ishin paraqitja e 

melekut në pamjet e tij të vërtetë apo në personifikimin e tij duke i pru-

rë dërgatën. Apo mos dukja e melekut duke u dëgjuar vetëm shushuri-

ma po kumbimi i ziles. Këto forma kishin ndodhur me ndërmjetësimin 

e melekut. Gjithashtu shpallja kishte ndodhur edhe pa ndërmjetësimin 

e melekut, siç ishte mbjellja e dërgatës në shpirtin e Muhamedit a.s., 

pëmes ëndrrave besnikë dhe të pastërta. Me ligjërimin prapa perdes siç 

ndodhi në Natën e Miraxhit. Pra, dërgata përfshinë tri çështje me rë-

ndësi, frymëzimin hyjnor, bartësin e tij - Xhibrilin dhe komunikuesin e 

saj , Muhamedin a.s.. 

 

 
__________________ 
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Prof. ass. dr. Musa VILA 

REVELATION OF MUHAMMAD’S pbuh  
DEVINE INSIPIRATION 

Conclusion 
Based on the hadith that Aisha, r.a., and Hishami r.a. 

transmitted, we can conclude that the main forms of revelation 
were the appearance of angel in his true appearance or in his 
personification by sending him the revelation. Or non-apparition of 
the angel listening to rustling sound of the ring bell. These forms 
have occurred through the mediation of the angel. The revelation 
had also taken place without the mediation of angels, as was the 
scourge of sending into the soul of Muhammad pbuh, through 
faithful and pure dreams. With speech behind the curtain as it 
happened on the Night of Miraj. Thus, the revelation includes 
three important issues, divine inspiration, its bearer-Gabriel and its 
communicator, Muhammad pbuh. 
 

 

 





Prof. ass. dr. Shefqet KRASNIQI 

EBU HAMID EL-GAZALIU 
(450h - 505h,/1058g - 1111g) 
Ripërtërirës i fesë i shekullit V 

Abstrakt 

Allahu i madhëruar ka marrur për sipër që ta ruaj këtë fe nga çdo 
ndryshim, nga çdo devijim dhe kjo ruajtje e fesë është nga veçoritë 
e saja. Ndaj sa herë që feja ‘vjetrohet’, apo në te futën risi, apo lë-
hen mangësi, Allahu i madhëruar dërgon dikë nga dijetarët islam 
të cilët e ripërtrijnë atë ‘vjetërsi’, i largojnë ato risi dhe i plotsojnë 
ato mangësi. Ashtu që dini i Allahut xh.sh. vazhdon të jetë i plotë, 
i shëndoshë deri në ditën e kiametit. Ka thënë Pejgamberi [sal-
Allahu alejhi ve sel-lem]: 

ِإنَّ اللََّه :  قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة ِفيَما َأْعَلُم َعْن َرُسوِل اللَِّه 
ُد َهلَا ِدينَـَها  يـَبـَْعُث ِهلَِذِه اُألمَِّة َعَلى َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُجيَدِّ

"Allahu dërgon këtij umeti në krye të çdo njëqind vite (ndonjë 

njeri) i cili ua ripërtrin (ua reformon) atyre fenë e tyre". 
Mendohet se Imam Gazaliu është njëri ndër ata dijetar e uelma gji-
gant të cilët i zgjodhi Allahu i madhëruar për ta bërë këtë ripërtrije 
të fesë në krye të shekullitë pestë. Ndaj le të shohiom në vazhdim 
se kush është gazali, çfarë bëri ai që të jetë nga zyjet e pashuara të 
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këtij dini dhe pse e kosnideruan atë dijetarët e mëvonshëm si ripër-
trirës të fesë. 

Fjalët kyçe: Imam Gazaliu, ripërtëritës i fesë, filozofi, etikë, ilmu 
el kelam. 

EMRI DHE ORIGJINA E TIJ 

Muhamed bin Muahmed bin Muhamed bin Ahmed Ebu Hamid Et-

Tusij, Esh-Shafi’ij, Huxh-xhetu El-Islam, El-Gazaliu. I thuhet Et-Tusij, 

sepse ka lindur në një qytezë të quajtur Tus në krahinën e Huarasanit të 

Iranit të sotëm, ndërsa qyteza sot njihet me emrin Meshhed. Ndërsa i 

thuhet El-Gazaliu, marrë nga fjala gazel, që është përpunim i leshit të 

deleve. Kjo për faktin se babai i tij e ka pasur këtë profesion, e atij që e 

bën këtë art i thuhet gazalij, domethënë përpunues i leshit. Thuhet se 

Gazale është emër fshati në afërsi të qytezës Tus, ku ka lindur El-

Gazaliu1. 

Rrita dhe zhvillimi i tij 

El-Gazali fillimisht u rrit dhe u shkollua në qytezën e tij, Tus, ku 

mori mësimet e para në fikh. Më pas vazhdoi shkollimin në qytetin -

Xhurxhana, pastaj shkoi në Nejsabur ku mori dije në shkenca të ndry-

shme nga Imam El-Haremejni Abdulmelik El-Xhuvejni2. Shumë shpejt 
                                                 
1 Shiko:Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan 4/216-217, Jakuti, Mu'xhem El-Buldan 4/49, Subkiu, 

Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/193, Fershuh, Mevsuatu Abakiretu El-Islam 1/109 dhe 2/237. 
2 El-Xhuvejni është Ebu el-Meali Abdulmelik bin Abdilah bin Jusuf bin Muhamed el-Xhuvejni, 

i njohur si “Imam el-haremejn”. Ka qenë nga fukahatë e famshëm të medhhebit shafi dhe 
ndër ulematë më të mëdhenj të umetit islam të të gjitha kohëve. Ebu Muhamed el-Xhurxhani 
ka thënë për të: “Imam i kohës së tij, prej njerëzve të rrallë, i pashoq për kujtesën e tij, për 
sqarim dhe fjalim.” Ebu Uthamn es-Sabuni ka thënë: “Allahu i ka larguar të këqijat nga ky 
imam, ky sot është kënaqësia e muslimanëve.” Ndër librat e tij janë Nihajetuel-Matleb fi 
Dirajeti el-Medhheb, El-Burhan, Et-Telhis, etj. Ka vdekur në vitin 478 h. 

 Shiko: Ibnu Asakir, Tebjin Kedhib El-Mufteri fq. 278-285, Subkiu, Tabekat esh-Shafi-ijeti el-
Kubra Es-Subkij, 5/358; Dhehebiu, Sijer E’alam en-Nubela, 18/468; Ibnu El-Imad, Shedhe-
ratu edh-Dheheb, 3/358, Fershuh, Mevusatu Abakiretu El-Islam fq.99-101. 
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u bë i shkathët në fikh, usuli fikh, pastaj filozofi etj. I kaloi të gjithë të 

tjerët, madje studentët tjetër përfitonin nga ai, e ky i mësonte dhe i kë-

shillonte ata. Aq shpejt përparoi saqë Imam El-Haremejni me gjithë 

diapazonin e gjerë të dijës së tij që kishte, e pëlqente shumë Gazaliun. 

Më pas kaloi në Bagdad, në qendër të shtetit islam, ku u mirëprit nga 

liderët politikë të asaj kohe, sepse tashmë veç ishte bërë i zëshëm. U 

caktua si përgjegjës në “Universitetin En-Nedh-Dhamijeh në Bagda-

dit”, e që në atë kohë ishte universiteti më i madh dhe më i njohur në 

botë. Në Bagdad, përpos mësimdhënies, ai edhe mori mësime nga dije-

tarë të ndryshëm. Gjatë kësaj periudhe ai u bë shumë i njohur, aq sa fi-

lluan ta vizitojnë studentë e talebe nga mbarë bota islame për të marrë 

dije nga ai në shkenca të ndryshme. Bile para tij uleshin edhe ulema të 

ndryshëm për të përfituar nga dija që zotëronte3.  

Mësuesit dhe nxënësit e Gazaliut 

Imam Gazaliu mori dije nga shumë dijetarë si në vendlindje, si në 

Xhurxhan, Nijsabur, Bagdad etj. Ndër ta mund të veçojmë: Ahmed bin 

Muhamed Et-Tusij4, Ebu Alij El-Farmedhij5, Imam El-Haremejn El-

Xhuvejnij dhe shumë të tjerë. 

Ndërsa sa u përket nxënësve të tij, ata vërtet janë të shumtë. Në atë 

kohë ishte nder i madh për talebe, bile edhe për ulema e dijetarë që të 

merrnin dije nga Gazaliu, ndaj edhe nuk kursyen kohën e as mundin 

për të udhëtuar nga vende të largëta për ta takuar atë yll të pashuar dhe 
                                                 
3 Shiko: Ibnu Asakir, Tebjin Kedhib El-Mufteri fq. 291-292, Dhehebiu, Sijer Ea'lam En-Nubela 

19-343, Ibnu Kethiri, El-Bidaje Ve En-Nihaje 8/311. 
4 Et-Tusij është: Ahmed bin Muahmed bin Abfulkahir Ebu Nasr Et-Tusij, Ka marrë dije nga 

Shejh Ebu Is-hak, Abdusamed bin Me'mun e të tjerë. Nga qyteti Tus është shpërngulur në 
Mevsil ku edhe ka vdekur në vitin 525h. 

 Shiko: Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela 19/584, Ibnu El-Imad, Shedheratu Edh-Dheheb 4/73. 
5 El-Farmedhij është El-Fadl bin Muhamed Ebu Alij El-Farmedhij, El-Hurasanij. Shejh i madh, 

dijetar, vaiz i fortë. Dijetar i fortë i fikhut shafi, i njohur në tesavuf. Ka vdekur në vitin 477 h. 
 Shiko: Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela 18/565, Ibnu El-Imad, Shedheratu Edh-Dheheb 

3/355. 
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për të marrë dije nga ai det i madh. Ndër nxënësit e tij mund të veçoj-

më: Muhamed bin Jahja bin Mensur6, Ebu Bekr ibnu El-Arabij7, Ebu 

El-Fet-h Ibnu El-Hamamij8 dhe shumë të tjerë.  

Gjendja sociale, politike dhe shkencore 
në kohën e Gazaliut 

Pas vdekjes së Umer bin Abdulazizit në vitin 101 h, pushtetarët që 

kanë ardhur pas tij asnjëherë nuk janë ngritur në nivelin e Umerit. Si-

gurisht se edhe largimi nga koha e zbritjes së Kuranit e ka bërë të 

veten, e që i bie se njerëzit kishin filluar të largoheshin nga bazat e shë-

ndosha. Duke ia shtuar kësaj edhe përkthimet e shumta të shkencave të 

ndryshme, duke filluar nga ato shoqërore si filozofia, pastaj mjekësia 

dhe shkenca tjera, përkthime këto të cilat kanë pasur ndikimin e vet 

mjaft të madh tek klasa më e lartë qeveritare, bile edhe tek një pjesë e 

dijetarëve. Gjithsesi, ata mbretër e sulltanë kanë qenë të përkrahur nga 

një numër jo i vogël dijetarësh, të cilët më shumë kanë qenë të intere-

suar t’ua bëjnë qejfin parisë, sesa për të mbrojtur dinin ashtu siç ka 

                                                 
6 Muhamedi është: Muhamed bin Jahja bin Mensur Ebu Se'ad En-Nejsaburij. Imam i njohur në 

fikhun e shafive, autor i disa librave të njohura në fikh. ka shpjeguar librin e hoxhës së tij, 
Gazaliut ”El-Vesit”dhe e ka quajtur ”El-Muhit Fi Sherh El-Vesit”. Ka vdekur në vitin 548 h. 

 Shiko: Neveviu, Tehdhib El-Esma ve El-Lugat 1/95, Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela 
20/312-315. 

7 Ibnu el-Arabij është Muhammed bin Abdullah bin Muhammed el-Endelusij el-Ishbilij el-Ma-
likij Ebu Bekr el-Kadi, el-Imam el-Al-lametu, dijetari i Andaluzisë. Muhadith, fakih, mufesir, 
nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame. Ka mësuar tek El-Imam Ebu Hamid el-Gazali, 
tek El-Fekih Ebu Bekr esh-Shashij dhe të tjerë. Ka shkruar librin Aridatu el-Ahvedhi Sherh 
Xhami’i et-Tirmidhij, po ashtu dhe Ahkam el-Kur’an, El-Avasim min el-Kavasim, etj. Ka 
vdekur në vitin 543 h. 

 Shiko: Dhehebiu, Sijer A’lam en-Nubelai, 20/197; Ibnu Kethiri, El-Bidajetu ve en-Nihajetu, 
8/370, Ibnu El-Imad, Shedherat edh-Dheheb, 4/141. 

8 El-Hamamij është Ahmed bin Alij bin Burhan Ebu El-Fet-h i njohur si El-Hamamij. Ka mësu-
ar nga Ibnu Akili dhe është bërë shumë i zoti në fikuh hanbeli, më pas ka kaluar në mdeh-
hebin shafi dhe ka marrë dije nga Gazaliu, Esh-Shai dhe të tjerë. Ka qenë shumë i zoti në 
fikhun shafi. Ka vdekur në vitin 518h. 

 Shiko: Dhehebiu, Sijer A’lam en-Nubelai, 19/456-457, Ibnu Kethiri, El-Bidaje Ve En-Nihaje 
8/333. 
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zbritur. Ndaj nëse duam ta përthekojmë gjendjen e shoqërisë në përgji-

thësi në kohën e imam Gazliut do thoshim në pika të shkurtra se umeti 

islam në atë kohë është ballafaquar me “Zbehjen e besimit të shëndo-

shë, akidës së vërtetë dhe këtë shkak ishte përkthimi me të madhe i lib-

rave filozofike greke. Kjo për faktin se një numër i madh dijetarësh të 

fikhut dhe të hadithit nuk kanë pasur njohuri fare rreth atyre librave 

dhe në përgjithësi rreth filozofisë. Nga kjo, ata nuk kanë arritur t’i bi-

ndin njerëzit nga ana logjike për atë që kanë folur e shpjeguar, bile 

kanë sulmuar ashpër filozofinë dhe ata të cilët merren me të. Përballë 

këtij grupi është shfaqur grupi tjetër, të cilët e kanë kuptuar mirë filo-

zofinë dhe librat e përkthyera, kanë qenë të fortë nga ana logjike, por 

nuk kanë pasur njohuri për shkenca fetare, për atë dhe nuk kanë qenë 

në gjendje ta dallojnë plotësisht atë që është e mirë nga ajo filozofi dhe 

atë që është e keqe. Më shumë kanë qenë pasues i verbër, duke besuar 

e “shenjtëruar” çdo gjë çka është greke, tamam siç veprojnë sot shumi-

ca dërrmuese e laikëve tanë të cilët çdo gjë çka vjen nga perëndimi e 

pasojnë dhe e konsiderojnë të “shenjtë”, e në anën tjetër çdo gjë çka 

vjen nga sheriati e konsiderojnë të vjetër, jobindëse, joaktuale etj. E që 

të këtij grupi më shumë kanë qenë mutezilët dhe ata që i kanë pasuar 

ata. Sidoqoftë, në popull është krijuar një hutim dhe një përçarje jo 

edhe aq e vogël. 

- Zvogëlimin e ixhtihadit në shkenca fetare, për shkakun kryesor të 

dominimit të parisë shtetërore në fe sikurse edhe në gjërat tjera. Si 

rezultat i kësaj ngecjeje të ixhtihadit në shoqëri u përhap fanatizmi 

mes medhhebeve, debatet e polemikat e ashpra që përçanë miletin 

dhe gati se myslimanët u bënë pikë e pesë. 

- Rënien e moralit të parisë shtetërore në shumicën e vendeve të shtetit 

islam të asaj kohe. Bile kjo situatë sikurse u përhap edhe te shtresat 

e tjera të shoqërisë dhe sikurse të gjithë, apo shumica dërrmuese e 

miletit, në krye me parinë e tyre “harruan” se ata kanë Kuranin, 
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kanë sunetin, sipas të cilëve duhet punuar dhe jetuar, ndaj duhet të 

kthehen tek to. 

- Kjo gjendje politike, sociale etj. ndikoi me të madhe që edhe gjendja 

ekonomike të ndryshojë për së keqi, sepse paria shtetërore për hir 

të luksit të vet kishte ngarkuar miletin me tatime të cilat e kishin 

rënduar së tepërmi, me çka kishte stagnuar zhvillimi dhe përparimi 

i vendit thuajse në çdo fushë9. 

 
Në këtë kohë erdhi Imam Gazaliu, të cilin Allahu e kishte “mbje-

llë” për ta rregulluar shoqërinë, për të bërë ndryshime të mëdha në 

shumë fusha, për ta ripërtërirë fenë e Zotit te njerëzit. 

Fazat e ndryshimit te Gazaliu 

Gazaliu, gjatë qëndrimit të tij në Bagdad, arriti shkallën më të lartë 

që mund ta pretendojë shumëkush nga ulematë apo dijetarët e ndry-

shëm. Ai arriti të jetë një nga dijetarët më të zëshëm, më me ndikim në 

shoqërinë e saj, bile ai arriti ta fitojë një simpati dhe respekt të veçantë 

nga paria shtetërore, arriti të jetë dijetari apo hoxha kryesor i kalifatit të 

asaj kohe. Ndikimi i tij sa vinte e shtohej, ngase i kishte të gjitha të 

mirat e të gjitha privilegjet. Gazaliu i kishte të gjitha të mirat e dynjasë 

që i duhen një njeriu, gjë që kujtoj se shumëkush ia kishte zili.  

Mirëpo, mu në këtë kohë, mu në këtë fazë të jetës së tij, në vitin 

488 h, në moshën 38-vjeçare, pas katër vjetësh punë të ngjeshur në 

Bagdad, ai bëri një ndryshim të madh në jetën e tij. Atij nuk i bëri për-

shtypje gjithë ajo e mirë dhe privilegj që e gëzonte, ndaj filloi të mend-

onte shumë më thellë se kaq. Ai u thellua në studimin e situatës fetare, 

shkencore, sociale, morale, politike etj. dhe pa se realiteti nuk është në 

favor të pajtimit me gjendjen aktuale si jetonin myslimanët në atë kohë 

                                                 
9 Shiko: Subkiu,Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/193, El-Mevdudij,Muxhez Tarih Texhdid Ed-Din, fq. 

73-76, Hyrje e librit 'Tehafut El-Felasife' fq. 49-65. 
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dhe sikur filloi të urrente çdo gjë që e rrethonte. Ai sikurse kuptoi se 

nuk është krijuar për t’i shfrytëzuar lukset e qeverisë aktuale për t’u 

pajtuar me gjendjen aktuale dhe nuk është krijuar për rahati e pushim, 

zaten në këtë dynja nuk ka pushim, por ja që njerëzit e duan rehatinë, e 

duan luksin apo jetën luksoze, e duan ofrimin te paria, i duan postet. 

Gazaliu e kuptoi se është krijuar për diçka më të madhe, shumë më të 

madhe sesa ajo në çfarë ishte, ndaj edhe mori vendim që: t’i lë të gjitha 

benificionet, apo të mirat që i gëzonte, ta lë edhe mësimdhënien dhe të 

“ikë” nga njerëzit, të meditojë, të studiojë, ta spastrojë edhe më tej nef-

sin e tij, të thellohet më shumë në adhurim dhe përkushtim ndaj të ma-

dhit Zot xh.sh. Ai, siç thotë Ibnu Kethiri, “doli nga dynjaja krejtësisht, 

ku u fokusua në adhurim dhe vepra të botës tjetër, nuk pranonte të 

merrte para për ushqim nga askush pos atë që fitonte nga përshkrimet e 

librave me duart e tij”10. Ashtu që ai e la Bagdadin dhe çfarë ka në të, 

shëtiti nëpër qendra të ndryshme islame, nëpër xhami, nëpër fshatra e 

qytete, u bashkua me njerëzit e thjeshtë. Shumicën e kohës e kalonte i 

vetmuar. Nga qytetet apo qendrat që i vizitoi gjatë kësaj periudhe ishin 

Damasku, Kudsi Sherif, qyteti El-Halil, Mekë, Medinë, Kajro, Aleksa-

ndri e të tjera dhe pas dhjetë vjetësh u kthye në Bagdad, ku nuk qënd-

roi gjatë dhe u transferua në Nejsabur për mësimdhënie, për ta lënë atë 

pas dy vitesh dhe për t’u kthyer në vendlindjen e tij, në qytetin Tus, për 

të qëndruar deri në vdekje. Aty themeloi një qendër të pavarur për li-

gjërim dhe zënie të dijes, e që kishte për qëllim tërheqjen e një numri 

sa më të madh të dijetarëve të ndryshëm në atë qendër për mësim, 

spastrim të shpirtit, për edukim të veçantë sipas metodologjisë së tij11. 

Por ai nuk arriti ta realizojë këtë “ëndërr” të tij, nuk arriti ta bëjë atë 

“revolucion” që e synonte për më gjatë se pesë apo gjashtë vjet, sepse 

                                                 
10 Shiko: Ibnu Kethiri, El-Bidaje Ve En-Nihaje 8/311. 
11 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan 4/217, Subkiu,Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/197-200, El-

Mevdudij, Muxhez Tarih Texhdid Ed-Din, fq.76-77, Nedeviu, Huxh-xhetu El-Islam El-
Gazaliju, fq. 9-12 dhe 26-32, Fershuh, Mevsuatu Abakiretu El-Islam fq.1/109-110. 
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iu kishte afruar exheli. Ai, gjatë kësaj periudhe, shkroi librin e tij të 

famshëm “Ihja Ulum Ed-Din” e që është ajka e asaj çfarë ka arritur 

gjatë kësaj periudhe të vetmisë, të meditimit, të spastrimit të shpirtit, të 

tesavufit apo asketizmit etj. 

Mendimet e ulemave për të 

Të flasësh për Gazaliun do të thotë të flasësh për një enciklopedi, 

për një gjeni të Zotit, për një njeri të papërshkrueshëm, çudi e Zotit, 

vetëm Ai ka mundur dhe ka ditur ta bëjë atë njeri të tillë. Vërtet mbjell-

je e Zotit në tokën e Tij për njerëzit e Tij. Sigurisht se unë jam shumë i 

vogël të flas për të e ta vlerësoj atë për të cilin kanë folur burra të më-

dhenj, bashkëkohës të tij dhe ata që kanë ardhur pas tij, e që nëpërmjet 

fjalëve të tyre arrijmë deri diku ta kuptojnë vlerën dhe peshën e madhe 

të atij njeriu vërtet të madh. Ata e kanë përshkruar atë me “Huxh-xhetu 

El-Islam-Argument i Islamit, Zejnu Ed-Din-Stolia e Fesë, Mehaxh-xhe-

tu Ed-Din- Rruga e drejtë e fesë”, “El-Alim El-Evhad- Dijetari i 

Veçant”, “Mufti El-Um-meh-Muftiu i Umetit”, “Shereful El-Eim-meh- 

Nderi i Imamëve”, “Imam Eim-Metu Ed-Din - Imam i Imamëve të Fe-

së”, “Muhji umul ed-din-Ringjallës i shkencave fetare”, “Ripërtëritës 

i shekullit të pestë” dhe epitete apo tituj të tjerë të cilët nuk ia kanë 

atribuuar askujt pos tij. Ndaj le t’i shkëpusim disa thënie të atyre ule-

mave të bekuar dhe shumë të respektuar për këtë njeri të madh e të 

nderuar.  

Mësuesi i tij, El-Xhuvejni, e ka vlerësuar “det i pafund”12. 

Ndërsa nxënësi i tij, Muhamed bin Muhji, ka thënë: “Gazaliu është 

Shafiu i dytë”13.  

Abdul Gafir bin Islamil El-Farisij ka thënë: “Ebu Hamid El-Gaza-

liu Huxh-xhetu El-Islam ve El-Muslimin, argument i Islamit dhe mysli-

                                                 
12 Shiko: Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela 19/336. 
13 Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/202, 
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manëve, imam i imamëve të fesë, nuk kanë parë sytë e njeriut sikurse 

ai në të folur, në të sqaruar, në të shprehur, në kujtesë, mendje dhe në 

natyrën e tij”14. 

Ibnu Halikan ka thënë: “Ebu Hamid El-Gazaliu, iu quajtur Huxh-

xhetu El-Islam, Zejnu Ed-Din, fakih i shafive. Nuk ka pasur tek shafitë 

në kohën e tij sikurse ai”15. 

Dhehebiu ka thënë: “Shejh, imam i madh, deti, 'Huxh-xhetu El-Is-

lam-Argument i Islamit', çudia e kohës, Zejnu Ed-Din-Stolia e Fesë, ... 

autor i shumë librave, njeri me logjikë të çuditshme”16. 

Subkiu ka thënë: “Huxh-xhetu El-Islam - Argument i Islamit, Me-

haxh-xhetu Ed-Din- Rruga e drejtë e fesë nëpërmjet së cilës arrihet deri 

te Dar Es-Selam (Xheneti), mbledhës i shkencave të ndryshme, i dallu-

ar në argumentet tekstuale dhe logjike apo racionale... dhe ka thënë për 

të: “fakihu ma i njohur i gjeneratës së tij, imam i kohës ë tij, i pari në 

fushën e tij. Për fjalët e tij ka dëshmuar ai që me të ka pajtuar dhe ata 

që e kanë kundërshtuar. Për vërtetësinë e atyre fjalëve miku dhe armi-

ku janë pajtuar”17. 

Ibnu En-Nexh-xhar ka thënë: “Ebu Hamid (El-Gazalij) ka qenë 

imam i fakihve pa asnjë dilemë, edukator i umetit në konsensus të të 

gjithë dijetarëve, muxhtehid i kohës, njohës i thuktë i medhhebit (sha-

fi), po ashtu edhe i bazave të fesë (akide), pastaj në fikh, filozofi, ka le-

xuar filozofinë dhe e ka kuptuar... Ka qenë shumë i mençur, inteligjent 

i shkathtë...”18. 

Ibnu Kethiri ka thënë: “Ka qenë nga gjenitë e dynjasë në çdo gjë që 

fliste”19. 

                                                 
14 Shiko: Ibnu Asakir,Tebjin Kedhib El-Mufteri fq. 291. 
15 Shiko: Ibnu Halikan,Vefejat El-Eajan 4/216. 
16 Shiko: Dhehebiu,Sijer Ealam En-Nubela 19/322-323. 
17 Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/191 dhe 194. 
18 Shiko: Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela 19/335. 
19 Shiko: Ibnu Kethiri, El-Bidaje Ve En-Nihaje 8/311. 
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Ibnu El-Imad ka thënë: “El-Imam Zejnudin, Huxh-xhetu El-Islam, 

Ebu hamid, njëri nga dijetarët e famshëm, autor i shumë librave, me-

ndjemprehtë e mendjehollë, det në shkenca. Në përgjithësi nuk ka parë 

njeriu sikurse ai”20.  

Librat e Gazaliut 

Ibnu El-Xhevziu ka thënë: “Ebu Hamid El-Gazaliu ka shkruar libra 

të bukur në besim dhe në shkenca të tjera. Ai ishte i veçantë në shkri-

min e tyre, radhitjen e tyre, verifikimin e fjalëve të shënuara në to”21. 

Imam Gazaliu ka filluar të shkruajë libra qysh në rini, sa ishte nxënës 

tek Imam El-Haremejni dhe vazhdoi shkrimin e librave thuajse gjatë 

gjithë jetës së tij, bile edhe gjatë periudhës së “largimit” apo fshehjes 

nga njerëzit. Ai nuk kishte nevojë fare thuajse për t’u rikthyer në litera-

tura si referencë, sepse ai i dinte ato përmendsh, bazohej në të mbaj-

turit mend (kishte memorie të fortë) dhe në logjikën e tij të çuditshme. 

Librat e tij arrijnë dyqindëshin, ani pse shumica e tyre nuk janë të bo-

tuara. 

Ndër librat e tij më kryesorët janë: 

- Mekasid El-Felasifeh,  

- Tehafut El-Felasifeh. Që të dy i ka shkruar kundër filozofëve të ndry-

shëm si El-Farabiun dhe Ibnu Sinan e të tjerë, duke cekur mendi-

met e tyre dhe më pas duke i demantuar ato. Ashtu siç vërteton se 

filozofët nuk kanë arritur ta vërtetojnë me argumente atë që prete-

ndojnë. Siç duket, që të dy këto libra i ka shkruar gjatë qëndrimit 

dhe mësimdhënies së tij në Bagdad para izolimit. 

- Ej-Juhel Veled. Është një libërth këshillues për një nxënës të tij, duke 

u sjellë rreth temës “Dija pa vepër është çmenduri, e puna pa dije 

nuk mund të ekzistojë fare”. Më pas këshillon nxënësin me këshilla 

                                                 
20 Shiko: Ibnu El-Imadi,Shedheratu Edh-Dheheb 4 /10.  
21 Shiko: Ibnu El-Xhevzij, El-Muntedham 17/124-125. 
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të nxjerra nga Kurani dhe hadithi. Me këto këshilla sikur ka për sy-

nim ta luftojë idenë e atyre filozofëve të cilët thonë se njeriu për të 

qenë i shpëtuar mjafton vetëm t’i njohë gjërat edhe nëse e nuk pu-

non fare me to. 

- Ihja Ulum Ed-Din. Këtë libër e ka shkruar gjatë periudhës së izolimit 

dhe largimit nga njerëzit. Është libri i tij më i famshëm, bile ndër lib-

rat më të famshëm të të gjitha kohërave. Ibnu Kethiri ka thënë: “Ky 

libër është i çuditshëm, përbën shkenca të ndryshme fetare, i përzier 

me gjëra të buta sufiste dhe atyre që kanë të bëjnë me punë të zem-

rës. Por në të ka gjëra të ndryshme të çuditshme, ka hadithe të shum-

ta të pavërteta dhe të shpifura, ashtu siç ka edhe në libra të tjerë të 

cilët kanë të bëjnë me çështje dytësore (furu’u), nëpërmjet të cilave 

argumentohet për hallall dhe haram. Ky libër është i shënuar për nxi-

tje dhe inkurajim për punë të mira (tergim dhe terhib), ndaj çështja 

është më e lehtë sesa në ato tjerat (të cilat janë vendosur për hallall e 

për haram)”22. Ndërsa Ibnu Halikani e ka përshkruar këtë libër duke 

thënë: “Ky është ndër librat më të dobishëm dhe më të bukur”23. 

Ngjashëm me këtë ka thënë edhe Tash Kubra Zade24. 

Këtë libër e shkroi për dhjetë vjet dhe e ndau në katër pjesë.  

Pjesa e parë: Adhurimet, si namazi, zekati haxhi etj., ku flet për llojet 

e adhurimeve, sekretet apo urtësitë e tyre dhe shumëçka tjetër që 

fshihet në to, gjëra e njohuri këto për të cilat shumë ka nevojë mys-

limani. 

Pjesa e dytë: Adetet, si martesa, pastaj puna për furnizim etj.  

                                                 
22 Shiko: Ibnu Kethir, El-Bidaje Ve En-Nihaje 8/311. 
 Vërejtje: E ceka këtë sepse ka dijetarë të tjerë si Ibnu El-Xhevzij, Ibnu Salahu, El-Mazirij, të 

cilët e kundërshtojnë dhe e sulmojnë ashpër këtë libër. E që fatmirësisht të atillët janë pak, 
ndërsa shumica e dijetarëve e çmojnë shumë këtë libër dhe e justifikojnë për të meta të cilat i 
ka, sepse nuk ka libër pa vërejtje dhe pa të meta, siç e potencoi edhe Ibnu Kethiri. 

23 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan 4/217. 
24 Shiko: Tash Kubra Zade,Miftah Es-Se'adeh 2/309. 
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Pjesa e tretë: Shkatërrueset, e që ka për qëllim gjërat të cilat vijnë në 

kundërshtim me etikën e besimtarit, si mendjemadhësia, kujdesi 

për post, teprimi në shfrytëzimin e gjërave të lejuara etj. 

Pjesa e katërt: Shpëtueset, që ka për qëllim pendimin dhe realitetin e 

tij, sabrin apo durimin, frikën ndaj Zotit xh.sh. etj. Këtyre katër ka-

pitujve iu parapriu në hyrje me një kapitull bukur të gjatë në të cilit 

flet për dijen, vlerën apo rëndësinë e saj, vlerën e zënies së dijes, 

vlerën e shpërndarjes së dijes, llojet e dijes, për etikën e zënies së 

dijes dhe mësimdhënies etj. 
- El-Besit, 
- El-Vesit, 
- El-Vexhiz. Që të tre në fikh shafi. 
- El-Mustesfa, në usuli fikh. 
- El-Munkidh Min Ed-Dalal dhe shumë të tjerë në shumë shkenca, 

që të gjithë janë të dobishëm25. 

Ripërtëritja te Gazaliu 

Imam Gazaliu me librat, me debatet, ligjëratat, me gjurmët e tij të 

pashlyera në shumë shkenca, si në filozofi, çështje të besimit (Ilmul ke-

lam), fikh shafi, tesavuf apo asketizëm, logjikë etj., ai arriti jo vetëm të 

jetë një yll i pashuar, por të konsiderohet tek shumica e dijetarëve edhe 

si një nga ripërtëritësit e fesë së umetit në krye të shekullit të pestë26. 

Në vijim cekim disa pika kryesore të cilat janë konsideruar si ndryshi-

me apo ripërtëritje të fesë së njerëzve: 

Së pari: Kontributi i tij nga ana filozofike.  

Mësoi dhe studioi filozofinë greke në mënyrë të thuktë e të detaju-

ar. Pasi kuptoi se çfarë ka në të filloi ta seleksionojë, atë që është e mi-

                                                 
25 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan 4/217-218, Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/224-227, 

Fershuh, Mevsuatu Abakiretu El-Islam 1/110-113. 
26 Shiko: El-Jafi'ij, Me'arifetu Xhinan, fq. 480, Kardavi, El-Imam El-Gazalij Bejne Madihihi Ve 

Nakidihifq.13, Fershuh, Mevsuatu Abakiretu El-Islam, 2/240-243. 
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rë e ta miratojë dhe atë çka është e keqe ta kundërshtojë. Sigurisht se 

çdo gjë çka vjen në kundërshtim me fenë dhe parimet e saj ajo duhet të 

kundërshtohet. Cekëm më lart se në kohën kur erdhi Gazaliu rrymat fi-

lozofike greke dhe të tjera sulmonin islamin nga katër anët dhe askush 

nuk ishte në gjendje t’iu dilte para e të ballafaqohej me ta, e ta mbronte 

dinin, akidën e shëndoshë, derisa erdhi Gazaliu, i cili u detyrua t’i qa-

set kësaj fushe të profesionalizohet dhe t’i shtrinte përtokë. Ndoshta 

mu për këtë “xhihad” të madh, këtë mbrojtje të madhe që ia bëri Gaza-

liu Islamit u quajt Huxh-xhetu El-Islam. Ka thënë Es-Subkiu: “Erdhi 

Gazaliu në kohën kur njerëzit kishin nevojë për t’i kundërshtuar shpif-

jet e filozofëve, më shumë sesa që ka nevojë errësira për yjet e ndriçu-

ar dhe më shumë sesa toka e thatë për pika uji. Ashtu që, ai nuk u ndal 

së mbrojturi islamin, dinin e shëndoshë, duke i mbrojtur parimet e din-

it, derisa feja u forcua shumë e u larguan dyshimet, e që ato (dyshime) 

nuk ishin tjetër pos shpifje”27. 

Mund ta përmbledhin mundin e Gazaliut në këtë fushë në katër kë-

nde: 

I pari, dallimi mes mësimeve filozofike: Ai vërtetoi se disa kapituj 

të filozofisë, apo mësime të saj nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë 

me fenë, si fjala vije disa çështje logjike, pastaj natyrës etj. dhe 

se mendimet e filozofëve rreth moralit, natyrës dhe politikës 

nuk bien ndesh në shumicën e rasteve. Bile ai konsideron se 

bazat e tyre janë të marra nga fetë qiellore28.  

I dyti, shumica e gabimeve të filozofëve kanë të bëjnë me çështjen 

e besimit. Kjo për faktin se argumentet e tyre të cilat i sjellin 

nuk janë të drejta e as të shëndosha. M’u për këtë temë ai 

shkroi edhe librin e tij të famshëm “Tehafutu El-Felasife”, në-

                                                 
27 Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/193, Muhamed Ikbali, Tetav-vur El-Fikr El-Felsefij 

Fi Iran fq. 85-96. 
28 Shiko: Gazali, El-Munkidh Min Ed-Dalal fq. 23. 
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përmjet së cilit u kundërvihet atyre dhe pronarëve të tyre, duke 

sqaruar më pas të vërtetën29. 

I treti, ai kritikoi një numër të myslimanëve të cilët u magjepsën 

me disa kapituj të filozofëve, si ato që kanë të bëjnë me psiko-

logji, me natyrë, etj., duke menduar se e tërë filozofia dhe çfarë 

ka në të qenka e mirë dhe nevojshme. Pastaj kur dëgjuan për 

kapitujt që kanë të bëjnë me çështjen e besimit dhe kufrin e 

tyre, sikurse u krijua një bindje se po të ishte besimi apo feja e 

shëndoshë, nuk do ta mohonin ata filozofë, me çka edhe i pa-

suan në ateizmin dhe kufrin e tyre nga mosdija dhe naiviteti. 

Duke mos e kuptuar këta të gjorë se kapitujt e filozofëve që 

kanë të bëjnë rreth besimit janë imagjinata dhe paragjykime pas 

asnjë argument apo fakt. 

I katërti, i sulmoi ashpër ata dijetarë myslimanë të ngurtë, të cilët 

menduan se dinin duhet mbrojtur duke refuzuar çdo shkencë e 

cila u atribuohet filozofëve dhe parim ka logjikën, ashtu që ata 

kundërshtuan e mohuan shumë shkenca. Duke bërë po atë 

gabim që e bënë priftërinjtë të krishterë në mesjetë përballë 

shkencave, e që më vonë ju kushtoi shumë shtrenjtë. Edhe tek 

myslimanët ky qëndrim i atyre dijetarëve të ngurtë pati kundër-

efekt të madh, sepse ata njerëz të cilët dëgjuan faktet dhe argu-

mentet e filozofëve dhe u pëlqyen argumentet e tyre fituan një 

bindje se Islami është i ndërtuar mbi parimin e injorancës, me 

çka edhe u ofruan tek filozofët.  

 

Gazaliu arriti me studimet e tij, pastaj kritikat e tij, ta kthejë filo-

zofinë në argument mbrojtës të Islamit, e jo sulmues apo kundërshtues të 

tij. Ai hapi një derë të re të kritikës së vërtetë shkencore të filozofisë, 

duke u bazuar në fakte dhe argumente, me çka dalloi kapitujt e filozofi-

                                                 
29 Shiko: Gazali, Tehafut El-Felasife fq.73-75, Dr. Bestamij, Mefhum Texhdid Ed-Din, fq.81-84. 
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së, siç cekëm më lart, se jo krejt çfarë ka në të është e keqe dhe jo krejt 

është e mirë. Porse çdo gjë duhet studiuar e analizuar e më pas duhet 

dhënë vendime po fetva për të se a bën apo nuk bën. Këtë metodë e 

vazhdoi më pas Ibnu Rushdi30 në librin “Tehafut Et-Tehafut”, me çka ky 

drejtim kritik filozofik u bë një rrymë shumë ndikuese, duke tërhequr 

pas vete koka gjigante, si fjala vjen, Ibnu Tejmije31 dhe të tjerë32. 

 

Së dyti: Kontributi i tij nga ana e adhurimeve (ibadeteve). 

Imam Gazaliu, çështjet e besimit, në veçanti adhurimet duke filluar 

nga namazi dhe llojet e tij, pastaj zekati, agjërimi, haxhi dhe të tjerë i 

veshi me një petk të ri logjik. Ai sikur u dha shpirt obligimeve apo 

                                                 
30 Ibnu Rushdi është Muhamed bin Ahmed bin Muhamed bin Ahmed bin Rushd Ebu el-Velid 

el-Endelusij, i njohur me pseudonimin Ibnu Rushd el-hafid, nipi, për dallim nga Ibnu Rushd 
el-xhed, gjyshi. Tek evropianët njihet me emrin Averroes. Ka lindur në vitin 520 h., 1126 e.s., 
në Kordoba të Andaluzisë. Ishte filozof, mjek, astronom, fizikan, fakih, kadi. I rritur në një 
familje shumë autoritative dhe të ngritur, pasi babai dhe gjyshi i tij ishin ulema të mëdhenj, 
fukaha të medhehbit maliki. Ata ishin të afërt me parinë e shtetit, gjyshi i tij këshilltar i madh 
i emirit. Imam dhe hatib në xhaminë e Kordobës, kadi. Ibnu Rushdi konsiderohet ndër filozo-
fët më me famë dhe më të njohur islamë. Autor i shumë veprave në fusha të ndryshme, ndër 
to Bidajetu el-Muxhtehid ve Nihajetu el-Muktesid, Tehafut et-Tehafut, me të cilën ka kundër-
shtuar Gazaliun, El-Kul-lijat në mjekësi etj. Komentet dhe shpjegimet e librave të Aristotelit i 
kanë ndihmuar shumë evropianët ta njohin më për së afërmi Aristotelin, prandaj e kanë çmuar 
lart Ibnu Rushdin, sepse filozofia e tij ka lënë gjurmë të mëdha tek ata, saqë për një kohë të 
gjatë i kanë mësuar librat e tij në Universitetin e Parisit dhe të tjerë. E ashtuquajtura ‘shkolla 
rushdije’ ka pasur një ndikim shumë të madh tek evropianët deri në shekullin XVI. Xhorxh 
Sarton ka thënë: “Madhështia e Ibnu Rushdit qëndron te revolucioni i madh që ka bërë në ko-
kat e njerëzve për disa shekuj me radhë. Historia rushdijane arrin deri në fund të shekullit 
XVI, që është një periudhë prej katër shekujsh, e cila meriton të quhet ‘Koha e mesjetës’, e që 
më pas konsiderohet një periudhë e vërtetë tranzicionale mes metodave të vjetra dhe atyre të 
reja. Ibnu Rushdi ka qëndruar tri dekada duke shpjeguar e zbërthyer librat e Aristotelit. Ka 
shpjeguar librin e Aristotelit Metafizika dhe të tjerë. Këto mësime kanë ndikuar më shumë në 
Perëndim sesa në Lindje. Ka vdekur në vitin 595 h. ose 1198 e.s. 

 Shiko: Dhehebiu,Sijer E’alam en-Nubela, 21/307; Ibnu El-Imad,Shedheratu edh-Dheheb, 
4/320; 

 Introduction to the History of Science, (cf. Prof. Hamed A. Ead, Averroes As A ,جورج ارتون 
Physician). 

31 Për të cilin do flasim më vonë. 
32 Shiko: El-Mevdudij, Muxhez Tarih Texhdid Ed-Din, fq. 78-79, Nedeviu, Huxh-xhetu El-Islam 

El-Gazaliju, fq. 38-49, Dr. Hasanin, Texhdid Ed-Din, fq. 153-155, Dr. Bestamij, Mefhum 
Texhdid Ed-Din , fq. 81-84. 
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adhurimeve fetare. I sqaroi ato dhe zbërtheu duke ua cekur sekretet e 

ligjshmërisë së tyre, urtësitë e atyre në atë mënyrë sa, më vonë, nëse jo 

në kohën e tij, u vlejtën shumë myslimanëve, sepse ua largoi nga me-

ndja atyre që mund të kenë menduar se Islami dhe mësimet e tij, dety-

rat e obligimet e tij nuk përputhen aspak me logjikën. Këto i sqaroi në 

librin “Ihja Ulaum Ed-Din”, që është dhe libri i tij më i njohur33. 

 

Së treti: Kontributi i tij në ilmul selam. 

Ilmul kelamin, domethënë bisedën rreth çështjeve të besimit, sikur 

e kishte kapluar një pasivitet dhe një pasim i plotë, e që i bije ajo 

thjesht të transmetohet apo përcillet ashtu siç transmetohen hadithet, ka 

thënë filan filani nga filani dhe kaq. Imam Gazaliu nuk mjaftoi me këtë 

gjendje, ai ani pse vetë ishte esharij në çështjet e besimit, megjithatë ai 

në librat e tij foli për besimin, apo ilmul kelamin si një muxhtehid i 

madh i cili e dinte mentalitetin e gjeneratës së tij. Dinte se si të depër-

tonte në brendësinë e logjikës dhe zemrave të tyre. Ai, kur foli për 

çështjet e besimit apo ilmul kelamit, si fjala vjen për cilësitë e Allahut, 

për mrekullitë apo muxhizet e pejgmaberëve, vërtetësinë e dënimit në 

varr, jetën në varreza, kadanë dhe kaderin e të tjerë, atyre ju parapriu 

me hyrje, shembuj e ilustrime të ndryshme të cilat tërheqin vëmendjen 

e lexuesit dhe e depërtojnë thellë në zemrën e tij. Më pas kalon te nje-

rëzit e dyshimtë, argumentet e tyre, që i shtjellon me një metodë të bu-

të dhe bindëse, të cilat lënë gjurmë jo vetëm tek shtresa e përgjithshme 

e njerëzve, por edhe te shtresat e mesme dhe të larta, apo tek ulemaja. 

Këto metoda nuk ishin të njohura deri në atë kohë, për çka edhe u 

konsiderua si ripërtëritje dhe për të cilat mori lëvdata dhe konsiderata 

të veçanta34. 

                                                 
33 Shiko: El-Mevdudij, Muxhez Tarih Texhdid Ed-Din, fq. 79, Dr. Hasanin, Texhdid Ed-Din, fq. 

159-163. 
34 Shiko: El-Mevdudij, Muxhez Tarih Texhdid Ed-Din, fq.79-80, Nedeviu,Huxh-xhetu El-Islam 

El-Gazaliju, fq. 52-60. 
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Së katërti: Kontributi i tij në etikë. 

Imam Gazaliu studioi dhe analizoi në detaje etikën e njerëzve. Këtë 

arriti ta bëjë falë mundësisë që iu dha për të shoqëruar të gjitha shtresat 

e njerëzve, nga mbretërit apo princat e deri tek shtresa më e thjeshtë e 

njerëzve gjatë fazës së izolimit. Ai, përvojat e veta i ceku në librin Ihja 

Ulum Ed-Din, ku kritikon etikën e secilës shtresë të njerëzve, duke 

kërkuar bazën e çdo të keqeje, shkaqet e saj dhe duke u përpjekur më 

pas që ta paraqesë modelin më të mirë për një moral dhe etikë të mirë-

filltë, të cilën e kërkon islami35. 

Vdekja e tij 

Fundi i jetës së Imam Gazaliut sikur ka një rëndësi të veçantë, nga-

se konsiderohet një kthesë tjetër e Imam Gazaliut, përpos atyre gjendj-

eve të lartpërmendura, e ajo është kthimi i tij në hadithe të Pejgamberit 

[sal-Allahu alejhi ve sel-lem]. Ka thënë nxënësi i tij, Abdul Gafir El-

Farisij: “Fundi i jetës së tij ka qenë fokusimi i tij në hadithe të Pejga-

mberit [sal-Allahu alejhi ve sel-lem], ndejës me dijetarë të hadithit dhe 

leximit të dy sahihave ‘El-Buhari’ dhe ‘Muslim’, që janë argument i 

Islamit. Ashtu që, sikur të jetonte më gjatë Gazaliu, do t’ua kalonte të 

gjithëve në këtë shkencë për një kohë të shkurtër”36. Këtë e ka potencu-

ar edhe Ibnu Kethiri: “Thuhet se (Gazaliu) në fund të jetës së tij iu për-

kushtua zënies përmendsh të dy sahihave (Buhariu e Muslimit)”37. Çka 

lë të kuptohet se Gazaliu e ka kuptuar se është i mangët në këtë fushë 

dhe ka dashur që edhe këtë ta plotësojë, por exheli ka ardhur më shpejt 

sesa planet e dëshirat e tij dhe se ligjet e Zotit janë të tilla që askënd 

mos ta lënë pa mangësi. Përndryshe Gazaliu do të arrinte të ishte edhe 

më i ngritur, por ja që njeriu duhet të jetë i mangët, sado që arrin lart.  
                                                 
35 Shiko: El-Mevdudij, Muxhez Tarih Texhdid Ed-Din, fq.81, Nedeviu, Huxh-xhetu El-Islam El-

Gazaliju, fq. 61-92. 
36 Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/210. 
37 Shiko:Ibnu Kethiri, El-Bidaje Ve En-Nihaje 8/311. 
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E ceka këtë sepse Gazaliu është kritikuar mjaft nga dijetarë të ndry-

shëm bashkëkohës dhe të mëvonshëm, deri të kësaj kohës tonë bash-

këkohore, për faktin se është i dobët në hadith dhe se libri i tij Ihja 

Ulaum Ed-Din dhe të tjerë, janë të mbushur me hadithe të dobëta, siç e 

cekëm më lart. Ashtu siç është kritikuar për zhytjen dhe thellimin e tij 

të tepërt në asketizëm tesavuf.38 

Imam Gazaliu ka vdekur në vitin 505 h. Vëllai i tij, Ahmedi, i cili 

edhe ai ka qenë një vaiz dhe ligjërues shumë i mirë, ka përshkruar di-

tën e vdekjen së tij: ishte ditë e hënë, koha e namazit të sabahut, u 

zgjua Gazaliu, mori abdes fali sabahun dhe tha: Ma sillni qefinin, e që 

si duket ai e kishte ruajtur apo e kishte bërë gati qefinin më herët për 

veten e tij. Ia sollën qefinin, e mori, e puthi, e vendosi tek sytë e tij dhe 

tha: “me respekt dhe kënaqësi për të hyrë tek Mbreti (Sunduesi, Zoti 

xh.sh.)39. Pastaj u shtri, iu drejtua kibles dhe vdiq ende pa u zdritur”, 

Allahu e pastë mëshiruar40. 

Përmbledhje 

Imam Gazaliu ishte ndër dijetarët më të mëdhenj, jo vetëm në ko-

hën e tij, por edhe të të gjitha kohëve. Ai me të drejtë u quajt “Huxh-

xhetu El-Islam-Argument i Islamit”, ngase ishte enciklopedi e vërtetë, 

det në shumë shkenca. Gjendja jo e mirë politike, sociale dhe shkenco-

re e bënë Gazaliun që t’i qaset shumë shkencave, në veçanti atyre filo-

zofike, që kishin përfshirë pothuajse tërë shoqërinë e asaj kohe dhe 

kishin ndikuar me të madhe në zbehjen e besimit të shëndoshë. Ndaj 

Gazaliu arriti jo vetëm të jetë një lexues i thjeshtë i filozofisë, por edhe 

                                                 
38 Për më tepër rreth kritikuesve të Gazaliut shiko librin El-Imam El-Gazalij Bejne Madihihi Ve 

Nakidihi Dr. Jusuf El-Karadavij fq. 13-46. 
39 Kujtoj se shkaku i thënies së kësaj fjalie nga Gazaliu është se njeriu në këtë dynja kur do ta 

takojë ndonjë mbret apo njeri të veçantë, vesh tesha të veçanta. E myslimani e vesh qefinin si 
veshje të veçantë dhe me të po shkon tek Mbreti i tij dhe i gjithësisë, tek Zoti i tij.  

40 Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ijeh 6/197-201, El-Jafi'ij, Me'arifetu Xhinan, fq. 480. 
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një kritikues i filozofëve dhe një filozof i vërtetë. Ai rrënoi dhe shtriu 

përtokë bindjet e mutezilëve dhe fraksioneve të tjera të cilat ishin për-

hapur me të madhe në kohën e tij dhe ngriti lart besimin e ehli sunetit 

dhe xhematit. Zoti me të e ripërtëriu fenë e Tij, e pastroi atë nga ndiki-

met filozofike greke dhe të tjera si dhe bëri ndryshime të mëdha në 

shumë fusha. Libri i tij “Ihja Ulum Ed-Din” vazhdon të jetë njëri ndër 

librat më të rëndësishëm dhe më të lexueshëm të të gjitha kohëve. 

Imam Gazaliu vazhdon të jetë një mostër dhe model për figurat dhe 

personalitetet më të mëdha shkencore të cilat i pati Islami në veçanti, 

por edhe tërë bota në përgjithësi.  
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Re-newer of religion of 5th century 

Conclusion 
Imam Gazali was one of greatest scholars not only during his 

time, but also, of all the times, he righteously was call Huxh-xhetu 
El-Islam- Argument of Islam - he as a real encyclopedia, wide-
known in many sciences. The unstable political, social and 
scientific state made Gazali to deal with many scientific, especially 
the philosophical ones that had involved the entire society of that 
time, and had greatly influenced the weakening of sound faith. 

Thus, Ghazali was not only a simple reader of philosophy, but 
also a philosophical critic and a true philosopher. He demolished 
and spread to the ground the convictions of the mutezils and other 
factions that had widespread in his time and lifted up; the belief of 
Ahl al-Sunnah and the Jamaat. God through him renewed Its 
religion, uncoated him from Greek and other philosophic 
influences that also made great changes in many disciplines. His 
book 'Ihja Ulum Ed-Din' still keeps being one of most important 
books and most readable on of all times. Imam Ghazali continues 
to be a model and model for the greatest scientific figures and 
personalities that Islam has had in particular, but also the whole 
world in general. 





Prof. Faton BYTYQI 

Q˙NDRIMET E ORIENTALIST˙VE RRETH 
MBLEDHJES S˙ KURANIT 

(Analizë dhe kritikë) 

Abstrakt 

يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُئوا نُوَر اللَّـِه بَِأفْـَواِهِهْم َويَْأَبى اللَّـُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه 
 اْلَكاِفُرونَ 

“Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e Allahu 

nuk do tjetër, pos ta përsosë dritën e Tij, ndonëse jobesimtarët e 

urrejnë”.1 

Nuk ka dyshim se konflikti ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës 
daton me krijesën e parë, Ademin a.s. dhe shejtanin e mallkuar. 
Ky konflikt do të vazhdojë deri sa të ketë natë dhe ditë. Allahu i 
madhërishëm shpalli Kuranin famëlartë mbi Muhamedin a.s. dhe 
me ardhjen e tij u mbyllën portat e shpalljes. Nga pretendime dhe 
tendenca të ndryshme, ky libër i shenjtë ishte objekt sulmi edhe në 
të kaluarën. Ja disa fakte kur Kurani famëlartë na përshkruan 
shpifjet e tyre; 

 

 

                                                 
1 Et-Tewbe, 32. 
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 ِإْن َهـَٰذا ِإالَّ قـَْوُل اْلَبَشرِ  فـََقاَل ِإْن َهـَٰذا ِإالَّ ِسْحٌر يـُْؤثـَرُ 
“U tha: Ky (Kuran) nuk është gjë tjetër, vetëm një magji që përcillet 

prej të tjerëve. Ky nuk është gjë tjetër, veç fjalë njerëzish!”2 

لَِّساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ  ۗ وَن ِإنََّما يـَُعلُِّمُه َبَشرٌ َوَلَقْد نـَْعَلُم َأنـَُّهْم يـَُقولُ 
 َوَهـَٰذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُِّبينٌ 

“Ne dimë shumë mirë se ata thonë: “Atë (Muhamedin) është kah e 

mëson një njeri!” Mirëpo, gjuha e atij nga i cili anojnë (supozojnë) 

ata janë joarabe (të paqartë), e kjo (e Kuranit) është gjuhë arabe e 

stilit të lartë e të qartë.”3 

 َوقَاُلوا َأَساِطيُر اْألَوَّلِيَن اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُتْمَلٰى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال 
“U tha se: Kurani është një legjendë e të parëve, që ai (Muhamedi) 

kërkoi t'i shkruhet e t’i lexohet atij, gjithë ditën, që nga mëngjesi e 

deri në mbrëmje”4 

Pas tyre erdhën orientalistët, të cilët iu rrekën punës, studimit dhe 
hulumtimit të Kuranit famëlartë. Më vonë ata përhapën të pa 
vërteta mbi autenticitetin e tij, mbollën dyshime rreth prejardhjes 
së tij me pretekst se është i shkruar nga Muhamedi a.s. e shumë 
dilema të tjera. Ky studim shpalos historikun e mbledhjes së Kur-
anit famëlartë, i realizuar në disa etapa kohore, ndërsa pjesa tjetër 
reflekton disa dilema të orientalistëve dhe kundërpërgjigje rreth 
mbledhjes së Kuranit.  

Fjalët kyqe: Kurani, orientalistet, dilemat 

 

 

 

 

                                                 
2 El-Muddeththir, 24-25. 
3 En-Nahl, 123. 
4 El-Furkan, 5. 
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MBLEDHJA E KURANIT N˙ KONTEKSTIN ISLAM 

Koncepti i mbledhjes së Kuranit te dijetarët islamë 

Mbledhja e Kuranit te dijetarët islamë nënkupton dy metoda; 

1. Memorizimin e tij - ky element korrespondon me ajetin kuranor 

ku Allahu xh.xh i drejtohet Muhamedit a.s.: 

َنا َجْمَعُه َوقـُْرآنَهُ  . َال ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبهِ  َرْأنَاُه فَاتَِّبْع  . ِإنَّ َعَليـْ فَِإَذا قـَ
َنا بـََيانَهُ  .قـُْرآنَهُ   . ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ

“Ti Muhamed mos e shqipto atë, Kuranin, me gjuhën tënde për 

ta nxënë atë me të shpejtë! Sepse ne e kemi për detyrë mbledhjen 

dhe leximin e tij. E kur ta lexojmë atë ty, ti përcille me të dëgjuar 

leximin e tij. Dhe pastaj është obligim yni që ta shkoqisim atë”.5 

 

2. Shkrimi i tij me metoda të ndryshme 

Kontributi për mbledhjen e Kuranit dhe ruajtjen e tij ishte jashtëza-

konisht i madh kjo u realizua përmes metodave të ndryshme: gojore, 

memorizimi, shkrimi dhe kompletimi i tij si ekzemplarë. Metoda gojo-

re dhe memorizimi konsiderohen si hapat e parë të këtij projekti ma-

dhor, respektivisht mbledhjes së Kuranit famëlartë dhe janë veçori të 

këtij ymeti në krahasim me të tjerët. Imam Muhamed ibnul Xhezeriu 

(883h) ka thënë: “Përcjellja dhe transmetimi i Kuranit përmes memori-

zimit në gjokse dhe zemra, dhe jo përmes shkrimit në Mus’haf është ve-

çoria më e madhe për këtë ymet”6. 

 

 

                                                 
5 El Kijameh: 16,17, 18,19 
6 Ebul Hajr Muhammed ibn Muhammed Ed Dimeshki i njohur Ibnul Xhezeri “En Neshr Fil 

Kiraatil Ashr” v/1 fq.6 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=99&idto=99&bk_no=70&ID=79. 
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Mbledhja e Kuranit u realizua në tri periudha kohore 

1. Në kohën e Muhamedit a.s. 

2. Në kohën e Ebu Bekrit r.a. dhe 

3. Në kohën e Uthman ibn Affanit r.a.  

Mbledhja e Kuranit në kohën e Muhamedit a.s. 

Imam Muslimi transmeton në Sahihun e tij nga Ebu Said el Hudri 

r.a. se Pejgamberi a.s. ka thënë:”Mos shkruani nga unë, kush shkruan 

përveç Kuranit le ta fshijë atë”7, po ashtu është transmetuar se Pejgam-

beri a.s. kishte shkruesit e tij prej sahabëve të njohur, të cilët shkruanin 

ajetet e zbritura mbi Pejgamberin a.s. Le t’i përmendim disa prej tyre: 

4 kalifët e drejtë, Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Aliu, Zubejri, Amir ibn 

Fehireh, Amr ibnul As, Ubejj ibn Kaab, Abdullah ibn revaha, Muavije 

ibn ebi Sufjan, Zejd ibnThabit, Handhalah in Er Rebii el Esedi r.a. etj 8 

Pejgamberi a.s. i urdhëronte shokët e tij që të shkruanin ajetet e zbritu-

ra dhe ua tregonte vendin ku t’i vendosnin ajetet, transmetohet nga Ibn 

Abasi r.a., i cili ka thënë: “Kur zbritnin ajetet apo kaptinat mbi Pejga-

mberin a.s, ai urdhëronte duke thënë: Vendojeni këtë ajet në këtë sure, 

në këtë vend…)9” Të gjitha këto transmetime konfirmojnë se Kurani 

është shkruar në kohën e Pejgamberit a.s., por mungesa e mjeteve më 

të avancuara i ka detyruar sahabët ta shkruajnë në lëvore të drunjve, në 

pllaka gurësh e argjile, pëlhura të ndryshme, eshtra, shpatulla të deve-

ve, lëkura, palma etj.10 

                                                 
7 “Sherhun Newewi ala Muslim” Jahja ibn Sheref En Newewi, Kitabuz Zuhd werRakaik 4/2298 

1996 Darul Hajr. 
8 “Zaad el Maadfi Hedji Hajril Ibad” Shemsuddin ebi Abdillah Muhammed ibn Ebi Bekr Ez 

Zerii i njohur Ibn el Kajjim el Xhewzijje, 1/117.1995 Muessetur Risaleh. 
9 “Menahilul Irfan fi Ulumil Kuran”, v 1 fq.198 . bot. 4. 2015, Darus Selam . 
10 “El Hafidh Ebu Abdullah el Hakim En Nisaburi”, El Mustedrek ales Sahihejn, Darul Mari-

feh, Bejrut.v 2 /229 
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Karakteristikat gjatë kësaj periudhe kohore 
a. Kurani u shkrua me 7 harfe (shkronja).  

b. Kurani nuk u përmblodh i tëri në Mus-hafishte i shpërndarë dhe i 

shkruar në mesin e sahabëve.  

c. Nuk u paraqit nevoja e mbledhjes së Kuranit, aq shumë siç u paraqit 

në kohën e Ebu Bekrit e të Uthmanit r.a.  

d. Ajetet kuranore ishin të renditura në bazë të shpalljes hyjnore me 

konsensusin e dijetarëve islamë. Argument për këtë është transme-

timi i lartpërmendur nga Ibn Abbasi r.a.  

Mbledhja e Kuranit në kohën e Ebu Bekrit r.a. 

Pasi që Muhamedi a.s. kaloi në botën tjetër dhe disa nga kabilet 

arabe e lëshuan Islamin, Ebu Bekri r.a. në cilësinë e kalifit u shpalli 

luftë atyre. Kështu që në vitin 12h dërgoi ushtri për t’i luftuar renegatët 

të cilët nuk pranuan dhënien e zekatit. Në luftën e Jemames, një luftë e 

rreptë e zhvilluar ndërmjet myslimanëve dhe renegatëve ranë shehidë 

shumë luftëtarë, në mesin e të cilëve ishin edhe 70 hafëzë të Kuranit. 

Humbja e hafëzëve të Kuranit i kishte brengosur shumë myslimanët, 

sidomos Umer ibnul Hattabin, i cili nga frika se mos po humbet diçka 

nga Kurani i propozoi Ebu Bekrit r.a. që Kurani të mblidhet në një 

vend. Ky projekt madhor iu besua Zejd ibn Thabiti r.a., i cili fillimisht 

hezitoi me justifikimin se një gjë të tillë nuk e ka bërë Pejgamberi a.s., 

por insistimi Umerit r.a. dhe urtësia Ebu Bekrit r.a. e bindën që ta 

zbatonte këtë projekt. Për ta tubuar Kuranin, në këtë periudhë, nuk 

mjaftonte vetëm që për argument të merret ajo çka është mësuar për-

mendsh, apo ajo në të cilën ishte shkruar Kurani, por duhej patjetër që 

për një ajet të dëshmojnë dy persona, nëse ajo pjesë e ajetit është lexu-

ar para Muhamedit a.s. Sipas ibn Haxher El Askalanit qëllimi me dy 
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dëshmitarë është “të mësuarit përmendësh dhe të shkruarit”.11 I tërë 

Kurani u tubua në këtë mënyrë me nga dy dëshmitarë, përveç ajetit 

 َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكمْ 
”Vërtet ju ka ardhur Pejgamber nga mesi juaj …”12, i cili ishte gje-

tur vetëm te Ebi Huzejme, por këtë e dinin të gjithë hafëzët e Kuranit, 

vetëm se mungonte edhe një dëshmitar që të dëshmonte për këtë ajet. 

Muhamedi a.s., në lidhje me dëshminë e Ebi Huzejmes, ka thënë: 

(Dëshmia e Huzejemes vlen sa dy dëshmi). 

Karakteristikat e kësaj mbledhjeje 
a. I tërë Kurani u tubua në mënyrë të besueshme, me metodën më 

të mirë të cilën e vërtetojnë hulumtimet shkencore sot.  

b. Dijetarët njëzëri pohojnë se i gjithë Kurani që u shkrua është 

Tewatur.  

c. I përfshinte 7 shkronjat në të cilat ka zbritur Kurani.  

d. Përmbledhja e fletëve është quajtur Mus-haf.  

e. U përgatit vetëm një ekzemplar, fillimisht u ruajt tek Ebu Bekri 

r.a. mandej tek Umeri r.a. e pastaj te vajza e tij Hafsa r.a.  

Mbledhja e Kuranit në kohën e Uthman ibn Affanit r.a. 

Në fund të vitit 23 h Uthman ibn Affani r.a. u zgjodh kalif i mysli-

manëve, çlirimet islame u zgjeruan dhe sahabët e Pejgamberit u shpër-

ndanë, duke ua mësuar njerëzve çështjet e fesë, leximin e Kuranit, 

ashtu siç e kishin mësuar nga Pejgamberi a.s. Çdonjëri prej tyre e lexo-

nte në një mënyrë (formë), gjë që më pas rezultoi shumë njerëz të kon-

frontoheshin mes vete, madje edhe ta akuzojnë njëri-tjetrin me kufër. 

Gjatë kohës së Uthmanit r.a. është çliruar Armenia dhe Azerbejxhani 

(25 h). Në këtë betejë kishte marrë pjesë edhe Hudhejfe Ibn el Jemani 

                                                 
11 “Et TibjanfilulumilKuran”, Muhammed Ali Es Sabuni, fq. 78. 
12 Tewbe, 128. 
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r.a., i cili ka vërejtur se shumë njerëz konfrontoheshin në mënyrën e le-

ximit të Kuranit, gjë e cila shpinte deri në konflikt dhe parregullsi. Ky 

fenomen i keq e preku shumë Hudhjefen r.a. dhe kur erdhi në Medine i 

tha Uthmanit r.a.: 

 أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى
“Ndihmoje këtë popull para se të vijë ndarja në mes tyre për 

librin e tyre fetar siç ka ndodhur në mes hebrenjve dhe krishte-

rëve.”13 

Uthmani r.a. i tuboi sahabët më të njohur, njerëzit më eminentë dhe 

u konsultua për pengimin dhe shërimin e kësaj plage, e cila kishte dhë-

në shenjat e para të një sëmundjeje të rëndë. Uthmani r.a. urdhëroi të 

shkruhen disa kopje të Kuranit dhe ato të shpërndahen nëpër qendra të 

ndryshme, urdhëroi të digjet çdo shkrim tjetër (jashtë atij zyrtar) dhe 

njerëzit të orientohen vetëm prej atyre kopjeve që do të shkruhen dhe 

shpërndahen. Uthmani r.a ia filloi punës dhe këtë detyrë kaq të rëndë-

sishme ua besoi katër sahabëve më eminentë: 

1. Zejd bin Thabit (medinas) 

2. Abdullah bin Zubejrit 

3. Abdurahman bin Hishamit 

4. Seid bin Assit (tre të fundit ishin mekas, kurejshë) 

Në mbledhjen e Kuranit kanë marrë pjesë edhe shumë njohës tjerë 

të mirë të tij. Uthmani r.a. kërkoi prej Hafsës r.a. Kuranin e tubuar në 

kohën e Ebu Bekrit r.a., që prej tij të shkruhen disa kopje dhe pasi që të 

mbarojnë punën përsëri do t’ia kthejnë Hafses. Gjatë mbledhjes së 

Kuranit Uthmani r.a. u dha urdhër komisionit: 

                                                 
13 Sahihul Buhari nr 4072 fq.1908, 1993 Dar Ibn Kethir 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4797&idto=4798&bk_no=0
&ID=2773 
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إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا 
م ففعلوا ذلك  نزل بلسا

“Nëse ju përçaheni (ju kurejshët) me Zejd bin Thabitin rreth 

ndonjë çështjeje në Kuran, shkruani sipas gjuhës së kurejshë-

ve14.” 

Se sa ekzemplarë janë bërë gjatë kohës së Uthmanit nuk dihet sak-

tësisht, por transmetimet e ndryshme flasin rreth kësaj çështjeje. Ebu 

Amir ed-Dani (në veprën e tij El- Mukni) pohon se shumica e dijetarë-

ve flasin mbi katër kopje të Kuranit, të cilat u dërguan në qendrat më 

kryesore të shtetit Islam: në Kufe, Basra, Siri dhe një kopje mbetet te 

kalifi në Medinë. Transmetimet e tjera flasin se numri i kopjeve gjatë 

kohës së Uthmanit ishte shtatë, të cilat ishin dërguar në: Mekë, Kufe, 

Basra, Siri, Jemen, Bahrejn dhe një kopje mbetet në Medinë. 

Pasi u dërguan kopjet në qendrat më kryesore të shtetit Islam, Uth-

mani r.a. kërkoi nga të gjithë ata as’habë që kanë të shkruar ‘Kuranet’ 

e tyre private që t’i djegin. Uthmani e ka ditur se këta ekzemplarë të 

as-habëve mund të shpijnë në ndarje të myslimanëve.  

Karakteristikat e mbledhjes së Kuranit në kohën 
e Uthman Ibn Affanit r.a. 
a. Shkrimi i Kuranit u realizua me një harf, për dallim nga ai i Ebu 

Bekrit r.a. 

b. Mbledhja e Uthmanit r.a. veçohet në renditjen e Kuranit dhe ko-

rrespondon me Kuranin që e kemi sot në mesin tonë.15 

c. Eliminimi i çdo elementi jokuranor, p.sh komentet që kanë 

shkruar sahabët në Kuranët e tyre.16 

d. Mbrojtja e Ummetit nga përçarja rreth librit hyjnor.  

                                                 
14 “Fethul Bari Fi SherhSahih El Buhari”, fq.1908, nr 4702, 1986, Daru ErRejjan Lit Turath. 
15 “El Mustedrek ales Sahihejn” Darul Marifeh, 2002 Bejrut.v 2 /229 
16 “Menahilul Irfan fi Ulumil Kuran”, v 1/209. bot. 4 2O15 Darus Selam. 
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Dilemat e orientalistëve rreth mbledhjes së Kuranit 

Më parë pasqyruam historikisht nga këndvështrimi islam mbledh-

jen e Kuranit në kohën e Pejgamberit a.s., Ebu Bekrit r.a. e më pas 

edhe në kohën e Uthman ibn Affanit r.a. Vërejtëm kontributin e jashtë-

zakonshëm të sahabëve në këtë aspekt, megjithatë orientalistët ngjallën 

dilema të ndryshme rreth mbledhjes së Kuranit, ku qëllimi i tyre final 

ishte krijimi i dyshimit në shpalljen hyjnore. Këtë e bënë përmes dy 

rrugëve: 

a) Përpjekja e tyre e vazhdueshme në destabilizimin e bindjes ndaj 

tekstit hyjnor në mënyrë që mos të mbetet Kurani libri i vetëm i 

cili nuk ka pësuar ndryshim dhe devijim;  

b) Justifikimi i ithtarëve të librit të cilët kanë qenë objektiv i kriti-

kave në dy dhjatat. Me këtë mbyllen rrugët e kritikave prej mys-

limanëve dhe jomyslimanëve drejtuar librit të shenjtë (Tevrati, 

Inxhili).  

Dilemat rreth mbledhjes së Kuranit i gjejmë të qarta në librat e tyre 

si p.sh Historia e Kuranit, Drejtimet Islame në Tefsir etj..17 

Dilema e parë  
Kurani që është në mesin tonë nuk është autentik dhe nuk e arrin 

shkallën Tevatur. Këtë dilemë e argumentojnë me këto pretendime:  

1. Këtë mbledhje e ka mohuar Ibn Mesudi r.a. duke u argumentuar 

se ai është më i thirrur për një gjë të tillë.18 

2. Ekzistimi i pjesës së fundit nga kaptina Tewbe tek Ibn Huzejmeh 

El Ensari r.a.19 

 

 

 
                                                 
17 Teodor Noldeke, Ignaz Goldziher. 
18 Ignaz Goldziher “Drejtimet Islame Në Tefsir” fq 18-19, 1983. Dar Ikra’, Bejrut. 
19 Ibn Haxheri në Fethul Bari 9/15 Kitab Fadailil Kuran nr. 4701. 
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Demantimi i kësaj dileme 

Këtyre dilemave të ngritura nga orientalistët mund t’u kundërpër-

gjigjemi në këtë mënyrë: 

1. Mohimi i Ibn Mesudit rreth mbledhjes së Kuranit me justifikimin se 

është më i thirrur se të tjerët nuk qëndron, përkundër faktit ai ishte i 

ditur, respektuar etj., por kjo nuk nënkupton se ai ishte më i dituri 

ndër sahabë siç ishin Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Ibn Abbasi r.a. 

etj. Sahabët dallojnë njëri nga tjetri në dituri. Dikush ndoshta është 

më i ditur në një aspekt e dikush tjetër në një fushë tjetër. 20 

2. Deklarata e Ibn Mesudit r.a. rreth mbledhjes së Kuranit nuk do të 

thotë dilemë. Ai e sheh të arsyeshme se e meritonte më shumë sesa 

Zejd ibn Thabit r.a. dhe e justifikon se ishte më i moshuar dhe më i 

ditur se ai. Ebu Bekri, Umeri, Uthmani r.a. e panë më të arsyeshëm 

në këtë përgjegjësi Zejdin, andaj ishte çështje vlerësimi dhe nuk ka 

dyshim se vlerësimi i tre sahabëve të mëdhenj është më i saktë. 21 

3. Mohimi i Ibn Mesudit kundrejt Zejdit r.a. nuk ka zgjatur, pasi që ai 

është kthyer në Mus-hafin e Uthmanit r.a.22 

4. Nëse supozojmë se Ibn Mesudi ka kundërshtuar mbledhjen e Kur-

anit, kjo nuk e shfuqizon Kuranin si Mutevatir, duke e ditur se Te-

vatur nënkupton transmetimin nga një grup, i cili e ka të pamundur 

të pajtohet me gënjeshtrën dhe se të gjithë sahabët ishin unikë, të 

pajtuar në këtë mbledhje. Pra, asnjëri nuk e kundërshtoi një gjë të 

tillë. 

 

- Ndërsa sa i përket pjesës tjetër të dilemës së Zejdit se nuk i kishte 

gjetur dy ajetet e fundit nga kaptina Tewbe, por vetëm tek Sahabiu Ebi 

Huzejme r.a. përgjigjja është si vijon: 

                                                 
20 Këtë shpjegim e ka dhënë Imam Newewiu 16 /17 
21 “Menahilul Irfan Zerkani”, 1/283. bot. 4 2O15 Darus Selam. 
22 Po aty 1/284. bot. 4 2O15 Darus Selam. 
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a. Thënia e Zejd ibn Thabitit r.a: (Nuk e kam hasur veçse tek ai) 

d.m.th të shkruar, sahabët ishin verifikues duke pas parasysh 

nxënien përmendsh dhe të shkruarit. 23 

b. Një grup i sahabëve i dinte përmendsh këto dy ajete: Umer ibnul 

Hattab, Ubejj Ibn Kaab, Uthman ibn Affan, Zejd ibn Thabit, gjë 

e shfuqizon pretendimin se vetëm Ebi Huzejmeh i dinte ato.  

c. Nuk ka dyshim se Pejgamberi a.s. ishte i detyruar që ajetet e 

zbritura t’ua kumtonte të gjithëve, e jo një njeriu, sepse individi 

ka mundësi të harrojë apo të neglizhojë në përcjelljen e ajeteve 

te të tjerët. Këtë detyrë Pejgamberi a.s. e kreu dhe e përcolli te 

të gjithë shokët e tij, të cilët edhe e mësuan përmendsh dhe e 

shkruan në forma të ndryshme. 

Me këto fakte të ofruara e përmbyllim shfuqizimin e disa dilemave 

të sajuara nga orientalistët.  

Dilema e dytë 
Vënia në dyshim e qëllimit të Uthmanit r.a. rreth mbledhjes së Kur-

anit! 

Blacher pretendon se motivi që e ka shtyrë Uthmanin ta mblidhte 

Kuranin ishte motiv aristokrat. Këtë e bëri për interesat e shoqërisë 

aristokrate mekase, të cilën ai personalisht e përfaqësonte.24 
 
Demantimi i kësaj dileme 

Ky pretendim nga Blacher është i dobët dhe ka të bëjë me qëllimin 

që për ne është çështje e fshehtë. Qëllimet nuk i di askush pos Allahut 

dhe një gjë e tillë nuk argumentohet askund nga orientalistët, por ve-

tëm është një shpifje rreth Uthmanit r.a. Transmetimet autentike tregoj-

në rreth qëllimit të mirë të Uthmanit r.a. në procesin e mbledhjes së 

                                                 
23 Ibn Haxheri në Fethul Bari 9/15 (mohimi nënkupton; nuk e kam gjet të shkruar jo memorizi-

min). 
24 Pikëpamjet e Orientalistëve rreth Kuranit dhe Tefsirit, Dr Umer ibn Ibrahim Ridwan, b.1992 

fq. 465. 
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Kuranit famëlartë. Qëllimi kryesor i Uthmanit në mbledhjen e Kuranit 

famëlartë ishte unifikimi i radhëve të myslimanëve. Këtë më së miri e 

vërteton hadithi i përmendur në Sahihun e Imam Buhariut; Gjatë kohës 

se Othmanit r.a. është pushtuar Armenia dhe Azerbajxhani (në vitin 

25h), në këtë betejë kishte marrë pjesë edhe Hudhejfe bin Jeman (shok 

i Muhamedit a.s.), i cili ka vërejtur se shumë njerëz konfrontoheshin në 

mënyrën e leximit të Kuranit, gjë e cila shpinte deri në konflikt dhe pa-

rregullsi. Ky fenomen i keq e preku shumë Hudhejfen dhe kur erdhi në 

Medinë i tha Othmanit: “Ndihmoje këtë popull para se të vijë ndarja në 

mes tyre për librin e tyre fetar siç ka ndodhur në mes hebrenjve dhe 

krishterëve”.25 

Nga ajo që u paraqit më parë shihet qartë se motivi i Uthmanit r.a. 

për mbledhjen e Kuranit nuk ishte për përfitime personale e as për sho-

qërinë aristokrate, siç pretendon Blacheri. Mbledhja e Kuranit erdhi si 

rezultat i leximeve të ndryshme të sahabëve, gjë që i dërgoi në diver-

gjencë dhe përçarje, akuzim për kufër ndaj atyre që nuk e lexojnë në 

një mënyrë të caktuar.26 

Dilema e tretë  
Orientalisti francez Casanova, në librin e tij “Muhamedi dhe fundi 

i botës”, hedh dyshim mbi autenticitetin e dy ajeteve, duke pretenduar 

se pas vdekjes së Pejgamberit a.s. Ebu Bekri i ka shtuar në Kuran. Ato 

janë:  

ْبِلِه الرُُّسلُ  َأفَِإن مَّاَت َأْو قُِتَل انَقَلْبُتْم  ۚ َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَ
َوَسَيْجِزي اللَّـُه  ۗ َوَمن يَنَقِلْب َعَلٰى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضرَّ اللَّـَه َشْيًئاۚ َعَلٰى َأْعَقاِبُكمْ 

 الشَّاِكرِينَ 
“Muhamedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar. Edhe përpara tij 

pati të dërguar (që vdiqën ose u vranë). E nëse ai vdes ose mbytet, 

                                                 
25 Sahihul Buhari nr 4072 fq.1908, 1993, Dar Ibn Kethir. 
26 Pikëpamjet e Orientalistëve, fq 466. 



Prof. Faton BYTYQI  /QËNDRIMET E ORIENTALISTËVE RRETH MBLEDHJES SË KURANIT 

 141

a do të ktheheshit ju prapa (nga feja ose lufta)? E kushdo që 

kthehet prapa, ai nuk i bën dëm Allahut aspak, kurse Allahu do 

t'i shpërblejë mirënjohësit”27 dhe ajeti; 
 . ثُمَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد رَبُِّكْم َتْخَتِصُمونَ  . ِإنََّك َميٌِّت َوِإنـَُّهم مَّيُِّتونَ 

“Ti do të jesh i vdekur, e edhe ata do të jenë të vdekur. E pastaj, 

në Ditën e Kiametit pranë Zotit tuaj do të grindeni mes vete e Ai 

gjykon”.28 

 

Demantimi i kësaj dileme 

Pretendimi i orientalistit francez Casanova se dy ajetet janë të shtu-

ara nga Ebu Bekri r.a., pas vdekjes së Pejgamberit a.s., është i pabazë 

për disa arsye:  

a. Ajeti i parë ka zbritur në luftën e Uhudit, kur myslimanët me-

nduan se Pejgamberi a.s. kishte vdekur dhe disa nga ta thirrën: 

“Muhamedi është vrarë, duhet të dorëzohemi”, e disa të tjerë 

thanë “le të vazhdojmë, nuk ka jetë pas vdekjes së Pejgamberit 

a.s.”  

b. Vdekja e Pejgamberit a.s. i tronditi thellë myslimanët. Umer ib-

nul Hattabi nuk besonte derisa Ebu Bekri r.a. ia lexoi ajetin e 

lartpërmendur Umerit r.a. Në atë çast Umeri r.a. u bind se Pej-

gamberi a.s. kishte vdekur dhe tha: “Sikurse asnjëherë nuk e 

kam lexuar këtë ajet vetëm atë ditë”29. Kjo nënkupton se ajeti 

ishte zbritur mbi Pejgamberin a.s. dhe sahabët e dinin përme-

ndsh, por sprova e vdekjes së Pejgamberit ishte e madhe, sa që 

në ato momente ajeti nuk ishte prezent, Ebu Bekri r.a. ua për-

kujtoi e asgjë më shumë. 

                                                 
27 Ali Imran, 144. 
28 Zumer, 30-31. 
29 “El Xhamiu Li Ahkamil Kuran El Kurtubiv“, 4, fq 223. 
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c. Sa i përket ajetit dytë nga kaptina Zumer, që zbriti në Medinë, 

Allahu xh.sh. e informon Muhamedin a.s. se ai do të vdesë si-

kur të tjerët. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe nuk ka dallim 

në këtë aspekt. Ajeti i lartpërmendur aludon në mbjelljen e bi-

ndjes te pasuesit, respektivisht sahabët, që të lindin divergjencat 

rreth vdekjes së Pejgamberit a.s. Ebu Bekri r.a. ishte ai i cili e 

shoi këtë divergjencë me këtë ajet, andaj vijmë në përfundim 

me këto pyetje: Nëse supozojmë se dy ajetet janë të shtuara dhe 

të shpikura nga Ebu Bekri r.a., si ka mundësi që sahabët të 

heshtin? Dihet botërisht korrektësia e Ebu Bekrit r.a. dhe mos-

devijimi i urdhrave të Pejgamberit a.s., siç është rasti me ushtri-

në e Usames r.a, kur i thanë se është i ri e ai tha: Si ta vendosi 

dikë tjetër kur Pejgamberi a.s. e caktoi si komandant. Po ashtu 

e dimë qëndrimin e Ebu Bekrit r.a. kur Umeri r.a. i propozoi 

mbledhjen e Kuranit e ai tha: Cili qiell më bën hije dhe cila tokë 

më mban nëse them për Kuranin diç nga mendja ime!30 Si është 

e mundur ky njeri t’i shpikë këto dy ajete?! 

Përmbyllje 

Në përfundim të këtij studimi kuptojmë se të tjerët, si në të kalua-

rën ashtu edhe në ditët e sotme, orvaten në mënyrë tendencioze të kri-

jojnë dyshime rreth burimit të parë Islam - Kuranit famëlartë dhe këtë 

e kanë bërë në bazë të studimeve gjuhës arabe e shkencave të Kuranit. 

Këto dilema në shikim të parë sjellin huti për të painformuarit. Mirëpo, 

dijetarët dhe studiuesit islamë, me argumente të qarta, u janë kundër-

përgjigjur dilemave të plasuara nga orientalistët perëndimorë. Dilemat 

nuk do të ndalen as sot, as në të ardhmen, ndërsa neve na mbetet t’iu 

përgjigjemi me fakte bindëse, me qëllim për t’i mbrojtur burimet isla-

                                                 
30 http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=338&pid=160193&hid=69 
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me dhe në radhë të parë Kuranin famëlartë. Nuk ka dyshim se Kurani 

është i mbrojtur nga humbja a devijimi, ngase Allahu xh.sh. e ka ga-

rantuar mbrojtjen e tij. Është detyrë e myslimanëve të jenë ata të cilët i 

shërbejnë kauzës kuranore dhe të gjenden prezent aty ku Allahu ka 

urdhëruar. Mbrojtja e Kuranit realizohet me hifzin, të kuptuarit të Kur-

anit dhe praktikumin e tij në jetën e përditshme. Është fakt i pakontes-

tueshëm se dielli ka ndriçuar dhe do të ndriçojë edhe në të ardhmen. 

Rrezet e tij nuk ka fuqi që t’i ndalojë. 

ُهَو  . ونَ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَّـِه بَِأفْـَواِهِهْم َواللَّـُه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفرُ 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه  الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدٰى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 .اْلُمْشرُِكونَ 
“Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e 

Allahu nuk do tjetër, pos ta përsosë dritën e Tij, ndonëse jobe-

simtarët e urrejnë. Ai (Allahu) është që e dërgoi të dërguarin e 

Tij me udhëzim të drejtë e fe të vërtetë, e për ta bërë që të domi-

nojë mbi të gjitha fetë, edhe pse e urryen idhujtarët”.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 EsSaff, 9. 
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Faton BYTYQI 

ORIENTALISTS’ ATTITUDES ABOUT COLLECTION OF 
QUR'AN (ANALYSIS AND CRITICISM)  

Conclusion 
In the conclusion section of this research, we understand that 

others in the past until nowadays make attempt to intentionally 
cast doubts on first source of glorious Qur'an and they have done 
it based on studies of Arabic language, sciences of Qur'an, these 
dilemmas at the first glance may confuse uninformed persons. 
However, scholars, researchers of Islam, based on sound 
arguments, have replied to dilemmas posed by Western 
Orientalist. Dilemmas do not cease today, nor will they cease in 
the future, but it is up to us to reply with language of convincing 
facts in order to protect Islamic sources, first of all glorious Qur'an. 
There is no doubt that Qur'an is protected from loss, deviation, 
because Allah ST has guaranteed Its guard, it is duty of Muslims 
to be those who shall serve the cause of Qur'an and to be present 
where Allah has ordered them. Guarding of Qur'an is realized by 
hafiz, understanding Qur'an and its practice in daily life. It is 
undisputed fact that that the Sun has shone and shall also shine in 
the future, no power can halt its beams. 

ُهَو  . يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَّـِه بَِأفْـَواِهِهْم َواللَّـُه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه   الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدٰى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

Their intention is to extinguish Allah's Light (by blowing) with 

their mouths: But Allah will complete (the revelation of) His 

Light, even though the Unbelievers may detest (it). It is He 

(Allah) Who has sent His Messenger with Guidance and the 

Religion of Truth, that he may proclaim it over all religion, even 

though the Pagans may detest (it). 





Prof. dr. Nazmi MALIQI* 

TROJET SHQIPTARE  
N˙ BASHK˙MBIK˙QYRJE T˙ SHQIPTAR˙VE 

ME ZYRTAR˙T E PERANDORIS˙ OSMANE 

Abstrakt: 

Ajo që është e rëndësishme të përmendet në kronologjinë e zhvilli-
meve politike, ekonomike dhe të zhvillimeve të tjera në Ballkan, 
korniza ku shtrihej interesi i popullit shqiptar, patjetër se duhet të 
bazohet në një faktografi historike, duke u nisur së pari nga politi-
kat kadrovike që kanë lindur intelektualë, profesorë, ekspertë, gje-
neralë, pashallarë, njerëz eminentë që kanë dalë nga shkollat turke.  

Edhe Ismail Qemali, Sami Frashëri, Naim Frashëri, Abdyl Frashë-
ri, edhe Hasan Prishtina, por edhe shumë të tjerë që janë marrë me 
çështjen kombëtare shqiptare, janë personalitete që janë krijuar në 
vijat të një autoktonie të politikës të asaj kohe, gjë që lë hapësirë 
për të vlerësuar më drejt edhe historinë, edhe zhvillimin e rapor-
teve shqiptaro-turke edhe në kohën e sotme.  

Korrigjimi historisë në raportet e shqiptarëve me Perandorinë Os-
mane, në çfarë pozicione ka qenë e orientuar në stabilizimin e rrje-
dhave Islame në Ballkan, por edhe në krijimin e vijave politike, 

                                                 
* Kryreredaktor i Revistes te shkencave shoqerore Vizione – www.visionsmagazine.org 
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për ta riaktualizuar këtë çështje shumë të rëndësishme për shqip-
tarët edhe për kohën e sotme. 

Fjalë kyçe: Perandoria Osmane, populli shqiptar, turk, identiteti, 
historia. 

Faktografia historike - 
vendosja e pushtetit osman në trojet shqiptare 

Në shekullin XIV territoret shqiptare kanë qenë të sunduara nga 

mbretëria serbe. Në viset shqiptare ishte në fuqi Kanuni i Car Dusha-

nit, që parashihte se çdo banor i mbretërisë serbe, duhej të ishte serb 

dhe ortodoks. Sipas këtij kanuni kushdo që refuzonte të ishte i tillë do 

të duhej të damkosej në ballë me hekur të nxehtë, në mënyrë që të nji-

hej dhe të dëbohej nga komuniteti serb. Atë kohë identiteti shqiptar 

ishte vënë seriozisht në dyshim dhe kishte rrezik të madh të asimilimit 

të tij. Kështu, të gjendur poshtë një sundimi të egër dhe asimilues ser-

bo-ortodoks, shqiptarët atëbotë, një pjesë katolikë dhe një pjesë tjetër 

ortodoksë-bizantinë, shihnin te pushtuesi i ri osman shpëtimtarin e ty-

re. Duke u bërë shtetas turq ata ndiheshin shumë më komodë me iden-

titetin e tyre prej arnauti2dhe shumë më të lirë në jetën e tyre sesa nga 

pushtuesi serb. 

Duhet t’i pranojmë vlerat hulumtuese të mbështetura me faktografi, 

nëse shqiptarët që në atë kohë e pranuan Islamin, këtë e bënë jo si një 

tradhti ndaj identitetit të tyre, porsi një binjakëzim ndërmjet vlerave 

kombëtare, që ata i mbartnin brez pas brezi dhe vlerave islame që pro-

movonin osmanët. Prania osmane në trojet ilire nuk solli vetëm mbi-

jetesën e identitetit shqiptar, por solli bashkë me të edhe zhvillimin 

                                                 
2 Në fakt ky term vjen nga arabishtja që do të thotë: “është turp të zmbrapsemi” të tillë slogan e 

kanë përdorur batalionet shqiptare të ushtrisë osmane në çdo përballje me ushtritë armike. 
Nga sukseset e batalioneve shqiptare kjo shprehje u bë e njohur dhe iu vu si epitet i batali-
oneve shqiptar e duke i cilësuar si Batalionet arnaute. 
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kulturor dhe tregtar të popullsisë vendase. Për herë të parë shqiptarët 

zotëronin një shtëpi të vetën dhe një copë tokë të vetën, ku mund ta pu-

nonin dhe të ushqeheshin.3 

Sundimin e sulltanit osman shqiptarët për herë të parë e pranuan në 

vitin 14234 Mes viteve 1630–1650 pothuajse gjysma e shqiptarëve ki-

shin pranuar fenë islame, gjë që ua mundësoi atyre të llogariten si ele-

ment dominues i shtetit osman. Falë pranimit masiv të fesë islame si 

dhe vetive fisnike që i dallonin shqiptarët nga popujt tjerë të Ballkanit, 

atyre u hap rruga që të jenë pjesëmarrës shumë aktivë në shërbimet 

administrative, politike, ushtarake, kulturore etj. Shqiptarët në Pera-

ndorinë Osmane, falë kalimit masiv në fenë islame si dhe aftësive të 

tyre të spikatura luftarake, kishin një pozitë të privilegjuar. Fakti se 

pjesa më e madhe e popullit shqiptar përqafoi fenë islame ndikoi që in-

teresi i tyre të përputhet me atë të Perandorisë Osmane. Shqiptarët me 

të madhe u vunë në shërbim të Perandorisë, kështu që kemi të bëjmë 

me një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve që ushtruan postin më 

të lartë të mundshëm në Perandori, postin e sadrazamit (kryeministrit) 

menjëherë pas sulltanit, bile në raste të caktuara në praktikë ky post 

ishte posti më i lartë në Perandori, pasi që kemi të bëjmë me sulltanë të 

moshës tepër të re, saqë nuk ishin të pjekur për të ushtruar një detyrë 

me aq peshë të madhe.  

Një numër i madh i tyre arritën të zënë postet më të larta udhëhe-

qëse si sadrazamë, vezirë e pashallarë. Aq më tepër edhe ushtria e rre-

gullt osmane kryesisht përbëhej nga shqiptarë5. Sa i përket numrit të 

sadrazamëve që shërbyen në Portën e Lartë ka mendime të ndryshme, 

por disa historianë turq pohojnë se janë 336. Historiani i njohur turk 

                                                 
3 Milazim Krasniqi, E vërteta Islame ndër shqiptarët, fq. 11, Prishtinë 2006 
4 Thomas E. Arnold, “Historia e përhapjes së islamit”, Prishtinë, 2004 fq. 169 
5 Kapëkullu (turq. Kapıkulu) ishin ushtri e rregullt osmane që përbëhej nga këmbësorë, kalorës 

dhe inxhinieria. Ishin nën komandën e vet sulltanit dhe paguheshin nga shteti.  
6 Orhan Koloğlu, Osmanlı Döneminde Balkanlar, botimet OBİV, Stamboll, 1993, fq. 66; Müfit 

Yüksel, Gazeta Ditore Yeni Şafak, 2 Nëntor 2014; 



BULETINI 5 

 150

prof. dr. Ismail Hakkë Danëshmend, në Perandorinë Osmane kanë 

shërbyer 54 sadrazamë7. Sidoqoftë, numri i saktë i tyre nuk dihet. 

Aspiratat e vendeve ballkanike ndaj trojeve shqiptare 

Asnjë shtet nuk ka vuajtur më shumë nga pasojat e politikës ndër-

kombëtare sesa Shqipëria. Të gjitha shtetet ballkanike sikur ishin bash-

kuar kundër Shqipërisë dhe sikur bënin gara se cila do të shkëpusë dhe 

të bëjë për vete më tepër nga trojet shqiptare. Asnjëra prej tyre nuk 

ishte e gatshme të shohë një Shqipëri të bashkuar8.  

Siç thamë më sipër, pjesa dërrmuese e popullatës shqiptare ishin të 

lidhur ngushtë me Portën e Lartë, andaj edhe insistuan në besnikëri 

ndaj saj, por me ndryshimin e koniunkturës në Ballkan, sidomos të 

zhgënjyer nga politika neglizhuese e xhonturqve, shqiptarët filluan të 

brengosen për të ardhmen e trojeve etnike dhe në këtë mënyrë ata fillu-

an të kërkojnë rrugëdalje nga Fuqitë e Mëdha9. Sa u përket aspiratave 

kombëtare mes liderëve shqiptarë ekzistonin dallime ideore, një pjesë e 

tyre punonin për rrëzimin e xhonturqve nga pushteti ndërsa një pjesë e 

tyre kërkonin pavarësi10. 

Projekti për zhdukjen e shqiptarëve fillon të realizohet me nënsh-

krimin e Traktatit të Shën Stefanit (3 mars 1878) me të cilin gati 80% e 

Gadishullit Ballkanik që deri atëherë ishte nën zotërim të Portës së 

Lartë, vlen të theksohet se ato asokohe ishin të banuara kryesisht me 

shqiptarë, i merreshin Perandorisë Osmane dhe u jepeshin Serbisë, Ma-

lit të Zi e Bullgarisë, që ktheheshin nga principata autonome, në shtete 

të pavarura, por që ishin satelitë apo dorë e zgjatur e Rusisë për të zgje-

                                                 
7 Ismail Hami Danişmend, Osmanli Tarihi Kronolojisi, vëllimi 4 Stamboll 1961. fq. 425-542  
8 Norman Davies, Avrupa Tarihi, përktheu në turq. M. Ali Kılıçbay, Imge, Ankara, 2006, fq. 

692. 
9 Bilgin Çelik, “Balkanlarda Arnavut Sorunu”, Cumhuriyet Strateji, 24 janar 2005, fq.16-18. 
10 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 20.Yüzyıl, vëllimi.II, përktheu në turq. Zehra Savan-Hatice 

Uğur, botimet Küre, Stamboll 2006, fq.93. 
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ruar zotërimet e saj në Ballkan. Traktati i Shën Stefanit parashihte që 

Bullgaria e zgjeruar në trojet shqiptare të vazhdojë të mbetej nën so-

vranitetin e Portës së Lartë, por me kusht që Porta e Lartë të mos kishte 

të drejtë që brenda kufijve të saj të mbante asnjë forcë ushtarake.  

Perandoria Ruse, përveçse e gjymtoi rëndë tërësinë territoriale 

shqiptare, i dha grusht të rëndë çështjes kombëtare shqiptare, ajo që la 

pasoja të rënda mbi shqiptarët ishte terrori i ushtrive ballkanike, krye-

sisht serbo-malazeze dhe ato greke që ushtronin mbi myslimanët e 

Ballkanit, të cilët kishin mbetur të pambrojtur, gjegjësisht mbi shqipta-

rët, boshnjakët dhe turqit. Dhuna sistematike rezultoi me vrasjen dhe 

shpërnguljen miliona familjeve shqiptare nga vendet e okupuara për në 

territoret tjera që ende ishin nën zotërimin e Portës së Lartë, gjegjësisht 

drejt Stambollit si destinacion i fundit. 

Masakrat kundër myslimanëve gjatë shpërbërjes së Perandorisë Os-

mane sidomos ndikuan në zvogëlimin e numrit të shqiptarëve në Ball-

kan përmes shfarosjes dhe shpërnguljes. Shpërngulja e shqiptarëve për 

në Anadoll ka filluar kah mesi i shekullit XIX, gjegjësisht me fillimin e 

luftërave osmano-ruse 1877 dhe ka vazhduar deri në fund të shekullit 

XX, gjegjësisht deri në vitet 60. 

Trojet shqiptare kah fundi i sundimit osman ishin të ndara në 

këto katër vilajete që përfshinin një territor me sipërfaqe prej 90.000 

km, siç vijon:  

Vilajeti i Manastirit Sanxhaku i Manastirit, Sanxhaku i Prizrenit 

(në vitin 1913 iu dha Serbisë), Sanxhaku i Dibrës. 

Vilajeti i Janinës Sanxhaku i Janinës, Sanxhaku i Tirkallës, San-

xhaku i Gjirokastrës (në vitin 1913 iu dhe Greqisë), Sanxhaku i Preve-

zës dhe Sanxhaku i Beratit. 

Vilajeti i Shkodrës Sanxhaku i Shkodrës (në vitin 1913 i bash-

këngjitet Shqipërisë).  
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Vilajeti i Kosovës Sanxhaku i Shkupit, Sanxhaku i Prishtinës, 

Sanxhaku i Novi Pazarit, Sanxhaku i Plevlës, Sanxhaku i Pejës dhe 

Sanxhaku i Prizrenit. 
Varësisht nga rrethanat shpërnguljet kanë qenë të shoqëruara me 

dhunë me largim nga masakrat, shfarosja, e cila sipas disa dëshmitarë-
ve të kohës emërtohet edhe si gjenocid etnik11. Në lidhje me masakrat 
më monstruoze mbi shqiptarët dhe popujt tjerë myslimanë sidomos 
tronditëse janë dëshmitë e Leon Trockit12, reporter lufte nga Kievi i 
Ukrainës, dëshmitë e oficerit serb Kosta Novakoviq, i cili me ushtrinë 
e atëhershme serbe ka kaluar nëpër trojet shqiptare (1912-1913) dhe ka 
mbajtur shënime për masakrat e ushtrisë serbe ndaj shqiptarëve, për të 
cilët më vonë ka shkruar13 edhe oficeri rezervist i ushtrisë serbe Dimit-
rije Tucoviq, i cili ka marrë pjesë në luftërat ballkanike dhe në ekspe-
ditën ushtarake serbe në Shqipëri. Dëshmitë e tij më vonë i ka përcjellë 
në veprat e tij14. Edhe masakrat greke ndaj popullatës myslimane nuk 
ishin më të vogla nga ato serbe e bullgare. Lufta për pavarësinë greke 
nga Porta e Lartë ka qenë e përcjellë me masakra e vrasje masive dhe 
si pasojë e tyre me spastrim etnik të trojeve shqiptare. Brutaliteti grek 
shfaqet në atë se për një kohë shumë të shkurtër janë vrarë shumë 
shqiptarë e turq15. 

Sipas Pashko Vasës, shqiptarët duhet të fitojnë autonomi brenda te-
rritorit të Perandorisë Osmane, ngase Evropa, në vend që të mbështesë 
një shtet të banuar kryesisht me myslimanë, do të preferonte të mbësh-
teste një shtet të krishterë16. Ai do të shprehet: 

                                                 
11 McCarthy, Justin, Ölüm ve Sürgün, Përktheu nga anglishtja Fatma Sarikaya botımet e Türk 

Tarih Kurumu, Ankara 2000 fq. 335-340 
12 Feroz Ahmad, “Leon Trotsky's Writings on the Ottoman State, the 1908 Revolution, and the 

Balkan Wars 1912-1913” botuar në revistën in Tarih ve Toplum, nr. 17, Maj 1985, fq. 12-18. 
13 www.e-novine.com/srbija/srbija-tema/75004-Ratni-dnevnik-Koste-Novakovica.html, Kosta 

Novaković, Četiri meseca u srednoj Albaniji, Borba, knjiga 7, 1914. 
14 Dimitrije Tucović, Sabrana dela, knjiga 8, botimet e Ndërmarjes Botuese Rad, Beograd 1975.  
15 Judson, Harry Pratt. Europe in the nineteenth century, 1845, Flood and Vincent; Phillips, 

Alison W. The War of Greek Independence, 1821 to 1833. Londër, 1897, fq. 56-71 
16 Barbara Jelavich, History of the Balkans (18th and 19th centuries), vëllimi I, CUP 1983. 
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“Megjithëkëtë Europa që mori pjesë në fakt për të krishterët nuk 

pati asnjë fjalë mëshire për myslimanët. Kjo është pikëlluese!” 

Nga kjo shihet shumë qartë se Pashko Vasa ishte i vetëdijshëm se 

Evropa e atëhershme kishte paragjykime ndaj shqiptarëve si myslima-

në,17 andaj preferon besnikërinë ndaj Perandorisë Osmane si shans i 

vetëm për shpëtim, ngase ajo nuk kërcënon popullin shqiptar nga pikë-

pamja racore dhe kombëtare, fakt që është vërtetuar nga eksperienca 

pesëshekullore18.  

Vendimet e Kongresit të Berlinit ishin në favor të Serbisë, Malit të 

Zi, Bullgarisë e Greqisë, duke ua njohur të drejtën të zgjerohen në dëm 

të trojeve shqiptare. Edhe përkrah reagimit diplomatik dhe ushtarak që 

ndërmori Lidhja kundër vendimeve të Kongresit dhe për mbrojtjen e 

territoreve, nuk u arrit ndonjë rezultat. Ndoshta i vetmi rezultat mund 

të llogaritet se Fuqitë e Mëdha filluan të mendojnë edhe për zgjidhjen e 

çështjes shqiptare dhe fatin e trojeve shqiptare, të cilat deri atëherë 

trajtoheshin vetëm si term gjeografik. 

Trojet shqiptare ishin troje të okupuara apo të 
bashkëmbikëqyrura me zyrtarët e Perandorisë Osmane 

Në çdo përvjetor të pavarësisë së Shqipërisë shfaqen mendime 

edhe për kohët e faktorizimit të popullit shqiptar në Ballkan. Nga këndi 

këndelljes faktografike ekziston një disponim shumë pozitiv për të 

radhitur faktografinë në ndërtimin e raporteve të Turqisë me shqiptarët 

në përgjithësi. Duke u mbështetur në fakte, formohet përshtypje e re, 

ashtu që trojet shqiptare nuk ishin troje të okupuara, por të bashkëmbi-

këqyrura me zyrtarët e Perandorisë Osmane. 

Ne shqiptarët më së paku i kemi shfrytëzuar vlerat pozitive që 

mund të jenë edhe vlera të përbashkëta shqiptaro-turke. Në faktorizi-

                                                 
17 Vassa Effendi, E vërteta mbi Shqipninë dhe shqiptarët, fq. 101. 
18 Vassa Effendi, E vërteta mbi Shqipninë dhe shqiptarët, fq. 110. 
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min e popullit shqiptar në Ballkan ka një disponim shumë pozitiv për 

të radhitur faktografinë në ndërtimin e raporteve të Turqisë me shqip-

tarët në përgjithësi. Duke u mbështetur në fakte, formohet përshtypje e 

re, ashtu që trojet shqiptare nuk ishin troje të okupuara, por të bashkë-

mbikëqyrura nga zyrtarë të Perandorisë Osmane. Mendoj se kanë të 

drejtë shumë hulumtues të historisë dhe personalitete të elitave politi-

ke, kur konstatojnë se është koha që të rishkruhet historia e marrëdhë-

nieve shqiptaro-turke, apo periudha osmanizmit dhe shqiptarët. Jo 

rastësisht këto konstatime i dëgjuam në vigjilje të festave të 100-vjeto-

rit të pavarësisë së Shqipërisë. Dëgjojmë edhe të dhëna të mbështetura 

në fakte, se pa Perandorinë Osmane, në tokat shqiptare, ndoshta do ta 

përjetonin atë që e thoshte edhe Faik Konica ”sikur shqiptarët të mos 

ishin muslimanë . . “. 

Zbardhja e fakteve për asimilimin 
e shqiptarëve të fesë ortodokse 

Me siguri se historianët dhe demografët do t’i zbardhin faktet edhe 

më tej për asimilimin e shqiptarëve të fesë ortodokse në Serbi, Mal të 

Zi, Maqedoni dhe Greqi. Në këtë kontekst duhet të shfrytëzohen faktet 

dhe rrethanat dhe cila ishte edhe përgjegjësia e intelektualëve të kohës 

dhe predikuesve fetarë, në radhët e shqiptarëve të fesë myslimane dhe 

ortodokse. Sa ishin edhe ata fajtorë për shkëputjet e lidhjeve me bash-

këkombësit e tyre të fesë ortodokse. Numri dhe shtrirja e shqiptarëve 

ortodoksë në trojet ballkanike duhet të jetë në interesim e sipër për his-

torianët. Intelektualët e kësaj ane bënë angazhime për ruajtjen e lidh-

jeve me trungun shqiptar. Këtë më së miri e përshkruajnë Branislav 

Nushiqi e Josif Bageri në poezitë e veta.19 

                                                 
19 “Prej gjithë anësh kombi, senitës ka zgjedh dhë në Monastir kta djem u kan mbledh; N’ kush-

trim me kushtrue, në kët mujë sivjet Dhe me kuvendue për gjuhën e vet ”Josif Bageri botuar 
në gazetën “Uria” nr.18, 29 nëntor 1908, Selanik. 
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Shqiptarët e fesë ortodokse ishin në presionet që ushtroi pushteti 

serb, sidomos shqiptarët e fesë myslimane ishin të detyruar të shpër-

ngulen në pjesë të ndryshme, që në të vërtetë ishte elaborat i përgatitur 

për t’i shkëputur lidhjet me bashkëkombësit e tyre të fesë ortodokse të 

asimiluar në serbë, grekë, malazezë dhe maqedonas. 

Ky ishte edhe projekti sllav për asimilimin e shqiptarëve të fesë or-

todokse. Shqiptarët e fesë ortodokse jetonin në numër të konsiderue-

shëm dhe në vende të ndryshme. Në këtë kontekst, ndoshta historianët, 

do t’i zbardhin faktet se shumë vendbanime që ishin të banuara me 

shqiptarë, edhe para shpërnguljes për në Turqi, tani ato vendbanime 

janë pa shqiptarë20. Këto zbrazje21 të territoreve të banuara me shqipta-

rë kanë një ngjashmëri me shpërnguljet e dhunshme të shqiptarëve në 

trojet e veta etnike. Pastaj, me siguri se duhet të vlerësohen edhe shpër-

nguljet e shqiptarëve të Serbisë, Greqisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqe-

donisë e Sanxhakut për në Turqi.22 

Vlerësimi akademik me faktografi për gjenezën shqiptare të një nu-

mri të madh të shqiptarëve ortodoksë që u asimiluan në serbë, maqedo-

nas dhe grekë, pas ndarjes se Kishës në atë katolike dhe ortodokse pas 

                                                 
20 Udhëpërshkruesi Petar Masarek me 12 gusht të vitit 1634 si prift katolik në Tivar, gjatë që-

ndrimit të tij në Kratovë shkruan se kishte regjistruar 40 shtëpi katolike dhe popullatë orto-
dokse që flitnin dy gjuhët shqipe dhe sllave . Marrë nga Aleksandar Matkovski “ Ballkani në 
veprat e udhëpërshkruesve të huaj 1640-1657 ” pjesa e parë, faqe 352. Kultura, 1992, Shkup. 

21 “Më 26 qershor 1878: Protest e 6200 emigrantëve shqiptarë të dëbuar nga kazatë e Nishit, 
Leskovcit, Prokupljes dhe Kurshumlisë drejtuar Kongresit të Berlinit kundër vrasjeve, në ma-
së edhe çnderimeve të kryera nga ushtritë serbe dhe bullgare”. Marrë nga Akte të Rilindjes 
Kombëtare Shqiptare 1878-1912, Tiranë, 1978, f. 53. Fakte për shpërnguljen me dhunë të 
shqiptarëve nga Toplica dhe Vranja (1878) “Nëse informata ime është e saktë, madje kam 
edhe çdo arsye të besoj se është ashtu, banorët paqedashës dhe punëtorë të zellshëm të mbi 
100 katundeve shqiptare të luginës të Toplicës dhe të Vranjës u dëbuan... Nënshkruar nga G. 
F. GOULD The Britich Museum, London, Accounts and Papers ( 380 1878-9 LXXIX. 79. 
574-575). Marrë nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumente angleze 1878-1881, përgati-
tur nga Skender Rizaj. Prishtinë, f. 106-107 ). 

22 Hakif Bajrami ”Konventa Jugosllave-Turke e vitit 1938 për shpërnguljen e shqiptarëve”, Ko-
nventë e cila asnjëherë nuk u shfuqizua. Rajonet, të cilat i nënshtroheshin emigrimit sipas kë-
saj Konvente, janë si vijon: banovina e Vardarit, Banovina e Zetës dhe Banovina e Moravës. 
Revista Gjurmime albanologjike, nr. 12, 1982 Prishtinë, 1983 ). 
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vitit 1050, do të sjellë raporte të reja ballkanike. Për ne shqiptarët his-

torikisht, por sidomos në shekullin e fundit, fetë ishin element afrues e 

jo përçarës e as krijues animozitetesh.  

Raportet për freskimin e historisë politike të Ballkanit 

Raportet për ndërtimin e historisë politike të Ballkanit mund të vë-

rehen në rrjedhat e zhvillimit të afërsisë, por edhe të ndarjes, në botë-

kuptimet që të ndërtohet ajo vija shqiptaro-turke që ka pasur edhe 

gabimet e veta. Mirëpo, ne absolutisht nuk duhet të bazohemi vetëm në 

periudhën e shpërbërjes së Perandorisë Osmane. Faktografia historike 

duhet të zhvillohet më gjerësisht. Shumë territore shqiptare në Greqi, 

të cilat kanë qenë të banuar me shqiptarë, sot më nuk janë, ngaqë ata 

njerëz tanimë janë asimiluar. Dikur e kishim shtrirjen e shqiptarëve 

deri diku në Bosnjë, Kroaci, sidomos në Sanxhakun e Nishit, Leskovcit 

dhe Pirotit, por ato territore më nuk janë të banuara me shqiptarë.  

Mbrojtja e kësaj autoktonie tokësore të sotme, që e kemi ne shqip-

tarët, është meritë shumë e madhe edhe e Perandorisë Osmane. Histori-

anët me siguri se do të hulumtojnë dhe do ta zbardhin këtë realitet edhe 

me fakte. Pas Kongresit të Berlinit pati shpërngulje të 612 fshatrave 

shqiptare nga qyteti i Nishit e këndej, toka në të cilat më nuk kemi 

shqiptarë. Fuqitë evropiane kanë luajtur një rol shumë dezintegrues për 

shqiptarët, edhe në keqësimin e politikave shqiptaro-turke. Edhe Kon-

gresi i Ambasadorëve në Londër dhe takimet e tjera diplomatike nëpër 

Evropë ishin në kundërshtim të interesit shqiptar. 
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Ballkani me vlera islame, osmanlizmi dhe shqiptarizmi 

Perandoria Osmane - prezente në Ballkan me vlera islame, osman-

lizmi dhe shqiptarizmi, lidhja shqiptare përmes vlerave të Islamit janë 

një radhitje shumë e mirë në ruajtjen e partneritetit me Turqinë. Ky 

kontinuitet e dëshmon tezën për mbrojtjen e shqiptarizmit. Ky feno-

men duhet të zbardhet edhe më shumë nga akademikët, historianët apo 

hulumtuesit. Abdyl Frashëri, diplomat dhe patriot, edhe pse ishte prijës 

i Lidhje së Prizrenit, menjëherë pas kësaj ngjarjeje, rivendosi raporte te 

shkëlqyeshme me Perandorinë Osmane. Ajo çka është më e rëndësish-

me, sipas shkrimeve të asaj kohe, e pranoi edhe rolin ambasador në 

mbrojtjen e interesave të përbashkëta, në mbrojtjen e interesit të Pera-

ndorisë Osmane kundrejt Greqisë së atëhershme. 

Unë mendoj se të gjitha dokumentet e tjera të mëparshme të diplo-

matëve evropianë kanë qenë dekurajuese dhe nuk kanë favorizuar 

çështjen shqiptare në Ballkan. Mund të themi se Evropa ka pasur një 

qëndrim të çuditshëm negativ, ndoshta pse liderët shqiptarë të asaj 

kohe nuk kanë mundur të ruajnë pozicionet, apo nuk kanë luajtur rolin 

e lobimit diplomatik për krijim të partneriteteve të besueshme. 

Turqia si forcë strategjike në politikat globale 

Kjo kompaktësi territoriale e shqiptarëve, që është ruajtur deri në 

ditët e sotme, ka një domethënie shumë të madhe edhe në politikat të 

strategjisë të zhvillimeve ndërfqinjësore, por edhe regjionale, duke u 

bazuar në politikën e drejtë që e ka Turqia ndaj Ballkanit. Në atë politi-

kë ne duhet të ngrihemi dhe të avancohemi, duke i zbardhur faktet se 

Turqia është shtet mik i kombit shqiptar. Në këtë miqësi të natyrshme, 

që e kemi të dyja kombet, duhet të shohim që të ndikojmë në ndërtimin 

e pozicioneve më të favorshme ekonomike, politike, sociale, kulturore 

etj., që të ngremë domethënien edhe të vlerës si popull që takojmë, 



BULETINI 5 

 158

duke pasur parasysh edhe vlerat e përbashkëta islame që na kanë bërë 

që të bëhemi më të afërt.  

Pas 100 vitesh prej tërheqjes të Perandorisë Osmane kuptohet se 

kanë ndodhur shumë ndryshime dhe shumë risi, sa e sa shpërngulje, 

trauma, vrasje, Lufta e Parë dhe e Dytë Botërore etj. Pas të gjitha bati-

cave dhe zbaticave që i ka pasur kombi ynë, në shek. XX, sikur lidhe-

mi me një ndikim tjetër, duke e pasur parasysh se Turqia tanimë 

llogaritet si forcë strategjike në politikat globale dhe ka kuptim shumë 

të madh edhe në regjionin ballkanik.  

Por ja që edhe ne shqiptarët tanimë jemi faktor ndikimi, duke e 

marrë parasysh Shqipërinë si një shtet i NATO-s dhe me një rrjedhë 

stabilizimi normale, pastaj, Kosova një shtet i pavarur, shqiptarët në 

Maqedoni, në Serbinë Jugore dhe në Mal të Zi kanë një rrjedhë të fak-

torizimit si identitet kombëtar dhe në këto shtete shqiptarët po ngrenë 

rolin e vet. 

Për fat të keq, në raportet me Turqinë, ka munguar besnikëria e 

ndërsjellë për të avancuar edhe më shumë pozicionin shqiptaro – turk, 

duke u bazuar në vlerat përbashkëta që i kanë këto dy kombe. Në asnjë 

mënyrë nuk mund të shihen elemente antiturke në popullin shqiptar, 

përveç atyre që i ka prodhuar politika dhe shkenca historike të politizu-

ara. Edhe shqiptarët që i takojnë fesë katolike apo ortodokse kanë një 

element pozitiv ndaj Turqisë. Kjo vlerë e përbashkët nuk është shfrytë-

zuar mjaft nga politikanët turq dhe shqiptarë, kurse pas 1990 e këndej, 

për ndërtimin e këtyre raporteve reale, më transparente dhe më të argu-

mentuara, po krijohet një garë e kujdesshme e elitave politike shqiptare 

për të vendosur raporte me projekte të shëndosha për forcimin e marrë-

dhënieve në mes dy popujve, për të krijuar miqësi më domethënëse 

dhe reale. 

Në këtë drejtim, duhet të ndërtohet edhe projekti partneritetit shqip-

taro-turk për mbi 6 milionë shqiptarë që jetojnë në Turqi, ndaj duhet të 

kuptohet si pjesë e rëndësishme e gjeopolitikës shqiptare. Ekzistojnë 
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arsye të pakontestueshme se qarqet shkencore shqiptaro-turke, me pri-

oritet duhet të nisin iniciativat për rishikimin e historisë shqiptaro-tur-

ke. Pasqyrimi i raporteve politike e kulturore nuk duhen të bazohet në 

vlerësime të bazuara në literatura të pakompletuara shkencore, ku Tur-

qinë dhe popullin turk e paraqesin në forma më të zymta në raportet 

shqiptaro-turke. Ka ekzistuar një vakum prej një shekulli, thuajse i një 

pakujdesie dhe shthurjeje idesh të hulumtuesve të ndryshëm, edhe ndër 

shqiptarët, që në forma më ekstreme ta paraqesin popullin turk dhe 

Perandorinë Osmane si armik të shqiptarëve. Është koha që akademitë 

turke dhe shqiptare, apo edhe institucione të pavarura intelektuale tur-

ko-shqiptare, të veprojnë me projekte të përpunuara mirë, që me hu-

lumtime konkrete t’i japin kuptim meritor historiografisë shqiptare. 

Roli i Turqisë në marrëdhëniet ndërkombëtare 

Në kohën e sotme, në marrëdhëniet ndërkombëtare, roli i Turqisë 

është shumë domethënës. Nëse për SHBA-në, në vitet 1985–2000, par-

tner strategjik për realizimin e politikave në Evropën Qendrore dhe Li-

ndore ishte Gjermania, tani për ndërtimin e politikave ndërkombëtare, 

për të ndërtuar projekte për stabilitet, mirëqenie dhe siguri, partner 

strategjik për Evropën Juglindore, Lindjen e Afërt dhe të Mesme e ka 

Turqinë. Kjo po ndodh duke e llogaritur si një shtet serioz dhe besnik, 

por edhe si një shtet që ato vijat e stabilitetit institucional politik, eko-

nomik dhe të sigurisë i ka më të favorizuara sesa që i ka pasur Turqia 

ndonjëherë. 
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Kontinuitet shpirtëror i lidhjeve 
të natyrshme të shqiptarëve me Turqinë 

Ndërtimi i këtij stabiliteti të Turqisë rrezaton edhe nëpër trojet e 

Ballkanit, duke e pasur parasysh edhe nostalgjinë e një botëkuptimi të 

mirë për Perandorinë Osmane, që duhet të kultivohet duke i zbardhur 

faktet historike se si kanë mundur këta popuj të funksionojnë në ato 

vite, kur bëhet fjalë për pesë shekuj të tërë. Duke e pasur parasysh këtë 

kontinuitet tokësor dhe shpirtëror të lidhjeve të natyrshme të shqiptarë-

ve me Turqinë dhe ri-domethënien në ato pozita gjeostrategjike që i 

kërkojnë edhe të tjerët prej neve, patjetër duhet të forcohet edhe më 

shumë lidhja ndërshtetërore Turqi-Kosovë-Shqipëri-Maqedoni. 

Turqia ishte forca kryesore shtetërore për mbrojtjen e popullit mys-

liman boshnjak. Turqia ishte lobist i shkëlqyeshëm diplomatik gjatë 

gjithë rrugëtimit të rezistencës për çlirimin, e deri në njohjen e pavarë-

sisë së Kosovës. Në vitin 1997, kur ndodhi rënie e sistemit politik në 

Shqipëri, kur filluan të riaktulizohen orekset shoviniste grabitqare 

serbo-greke ndaj tokave shqiptare, Turqia bindshëm shprehi qëndrimin 

vëllazëror për mbrojtjen e shqiptarëve dhe shtetit shqiptar.  

Veç këtyre ndikimeve dhe përkrahjeve turke, dita-ditës shihet qartë 

se Turqia po vazhdon të ketë një interes shumë të madh për ndërtimin e 

marrëdhënieve ekonomike, politike, kulturore dhe të sigurisë me 

shqiptarët, me boshnjakët, me Maqedoninë, si një lidhje shumë të na-

tyrshme dhe shumë besnike. Të kuptohemi, pozita gjeostrategjike e 

shtrirjes së shqiptarëve në Ballkan, faktorizimi i shqiptarëve në Ball-

kan dhe më gjerë, duhet të shikohet me prioritet përmes forcimit të të 

raporteve shqiptaro-turke. Me forcimin e lidhjeve drejt Turqisë, me 

këtë projekt shqiptaro-turk mund të shihet edhe rasti i volitshëm i ko-

hës së sotme edhe për mirëqenie ekonomike, por edhe për bashkëpu-

nime të tjera domethënëse për tërë rajonin ballkanik. 
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Nëpër librat shkollorë të historisë së Shqipërisë moderne, Perando-

ria Osmane fajësohet për prapambetjen e Shqipërisë, ndërsa zyrtarët 

otomanë që drejtuan Perandorinë, siç janë bejlerët, pashallarët, aga-

llarët - së bashku me klerikët myslimanë, si hoxhallarët e myftinjtë, 

shpesh gjenden të portretizuar si shkaktarë të vuajtjeve sociale të ve-

ndit. Nëpërmjet publikimeve, filmave, librave, pikturave dhe poezive, 

regjimit komunist, duhet të vlerësohet me faktografi sa u shtrembërua 

realiteti historik shqiptar.23 

Duhet të pranojmë faktin se ka nevojë për studime të mirëfillta të 

turkologëve dhe albanologëve, të cilët duhet të kenë një përsiatje 

shkencore mbi Perandorinë Osmane dhe ndërtimin apo kultivimin e 

vlerave të lidhshmërisë turko-shqiptare. Studimet e mirëfillta do të pa-

raqesin edhe realitetin shkencor në marrëdhëniet turko-shqiptare, nga 

kjo ka arsye të mjaftueshme për të rishkruar historinë e marrëdhënieve 

shqiptaro-turke.24 

Përfundim 

Shqiptarët arritën pozita të larta në politikë, ushtri dhe në jetën sho-

qërore në Pallatin mbretëror në Stamboll dhe gjetkë në Perandori, 

poste që synoheshin nga të gjithë popujt e Perandorisë. Kjo politikë e 

tyre i mbrojti në njëfarë mënyre edhe nga asimilimi ose e minimizuan 

efektin e shkrirjes edhe përkrah integrimit në shoqërinë osmane. 

                                                 
23 Enis Sulstarova, Arratisje nga Lindja, Tiranë, Dudaj 2006, fq. 124-125 
24 Misionet diplomatike shqiptare të kryesuara nga Abdyl Frashëri, pas situatës së krijuar pas 

Lidhjes së Prizrenit u ballafaquan drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e kabineteve të Fuqive të 
Mëdha, që këto të hiqnin dorë nga zbatimi i Protokollit 13 të Kongresit të Berlinit (1878), në 
të cilin rekomandohej që të rishikohej vija e kufirit turko-grek (kjo tregon një fakt se shqiptar-
ët e kanë llogaritur Turqinë shumë ndryshe, nga ajo që me vite na ka shërbyer historia), për ta 
çuar atë deri në lumin Kalama. Në këtë mënyrë do t’i aneksoheshin Greqisë territoret shqipta-
re të Shqipërisë së Jugut ose të Epirit, Janina me rrethet e saj, Preveza, Arta, Margëlliçi, Par-
ga, Paramithia etj., domethënë pjesa më e madhe e Çamërisë dhe vise të tjera në lindje të saj. 
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Ekzistojnë arsye të pakundërshtueshme se qarqet shkencore shqip-

taro-turke, duhet të kenë si prioritet iniciativat për rishikimin e histori-

së shqiptaro-turke. Pasqyrimi i raporteve politike, kulturore nuk duhet 

të bazohet në vlerësime të bazuara në literatura joshkencore, ku Turqi-

në dhe popullin turk e paraqesin në format më të zymta, në raportet 

shqiptaro-turke. Ka ekzistuar një vakuum njëshekullor, thuajse i pakuj-

desisë dhe shthurjes së hulumtuesve të ndryshëm edhe ndër shqiptarë, 

që në format më ekstreme të paraqesin popullin turk dhe Perandorinë 

Osmane si armiq të shqiptarëve.  

Është koha që akademitë turke dhe shqiptare, apo edhe institucione 

të pavarura intelektuale turko-shqiptare të veprojnë me projekte të për-

punuara mirë, që me hulumtime konkrete t’i japin kuptim meritor his-

toriografisë shqiptare, duke filluar nga koha e Skënderbeut deri në ditët 

e sotme.  
 

 

 

 

____________________ 
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Prof. Dr. Nazmi MALIQI 

ALBANIAN LANDS CO-SUPERVISED BY ALBANIANS 
WITH OFFICIALS OF OTTOMAN EMPIRE 

Conclusion 
Albanians reached to take over top positions in politics, army 

and social life, in royal Palace in Istanbul and elsewhere in entire 
empire. These positions were aimed by all nations within the 
empire. Such their policy guarded them in a way also from getting 
assimilated or minimized the effect of merging and supported the 
integration in the ottoman society. 

There are incontestable reasons, that Albanian-Turkish 
scientific circles should prioritize initiatives for the revision of 
Albanian-Turkish history. The reflection of political, cultural 
relations should not be based only on evaluations based on 
unscientific literature, where it presents Turkey and Turkish people 
in most gloomy pattern, in Albanian-Turkish relations. It has 
existed a century long gap, nearly careless and depravity of 
various researches and among Albanians, to present Turkish 
people in the most extreme patterns and Ottoman Empire as 
enemy to Albanians.  

It is time that Turkish and Albanian academies, or other 
Albanian-Turkish independent intellectual institutions to act with 
well-planned projects, through concrete researches to give 
meritorious meaning to Albanian historiography, commencing from 
the epoch of Skenderbeu (Scanderbeg) until nowadays. 

 



Dr. sc. Sadik MEHMETI 

NDARJA DHE ORGANIZIMI ADMINISTRATIV 
I KOSOV˙S GJAT˙ VITEVE 1839-1912 

Abstrakt 

Kosova, në shek. XIX, ishte në kuadër të Perandorisë Osmane dhe 
ajo kaloi nëpër ato faza të zhvillimit shoqëror-politik nëpër të cilat 
kalonte edhe Perandoria Osmane, në veçanti pjesa evropiane e saj 
- Rumelia.  

Shqiptarët, të ndarë në katër vilajete (Kosova, Manastiri, Shkodra 
dhe Janina) synonin autonominë politike dhe kulturore, gjë kjo që 
nuk i konvenonte Perandorisë Osmane dhe as fqinjëve të shqipta-
rëve. Qeveria osmane në këtë kohë ndërmori disa reforma, të njo-
hura me emrin e përgjithshëm “Tanzimat”, që prekën drejtpërdrejt 
edhe vilajetet e “Arnavutllukut”, pra edhe Kosovën, e cila me këtë 
rregullim të ri, njohu një ndarje territoriale-politike më ndryshe 
nga ndarjet e mëhershme administrative që kishte bërë Perandoria 
Osmane.  

Punimi ynë synon të paraqesë pikërisht këtë ndarje të re adminis-
trative dhe organet e saj.  

Fjalët çelës: Kosova, Perandoria Osmane, Tanzimati, ndarja ad-
ministrative, organet administrative 
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Ndarja administrative  

Shekulli XIX konsiderohet si shekulli me më shumë lëvizje dhe 

dhimbje për shoqërinë osmane, si dhe një shekull rrënues dhe i gjatë 

për të1. Perandoria Osmane ishte nisur drejt fundit të saj, aty ku për-

fundimisht u gjet në fund të luftërave ballkanike të viteve 1912-1913. 

Dy ishin faktorët kryesorë që çuan në shfuqizimin dhe shpërbërjen e 

kësaj Perandorie: Nga jashtë ishte sidomos Perandoria Ruse që po e 

kërcënonte ushtarakisht Portën e Lartë, ndërsa në planin e brendshëm 

ajo kërcënohej nga idetë nacionaliste të popujve të shtypur të Rumelisë 

që kërkonin gjithnjë e më shumë liri2.  

Në pjesën evropiane të Perandorisë Osmane, krahas serbëve, mala-

zezve, grekëve dhe popujve të tjerë të Ballkanit, të cilët në shekullin 

XIX jetonin në këtë pjesë, edhe shqiptarët, të ndarë në katër vilajete 

(Kosova, Manastiri, Shkodra dhe Janina) synonin autonominë politike 

dhe kulturore. Por, në këtë kohë, Shqipëria (Kosova/Shqipëria) nuk 

përbënte një entitet politik dhe për pjesën tjetër të botës nuk paraqiste 

më shumë se një nocion gjeografik.  

Në mënyrë që Perandoria Osmane të shpëtonte nga shembja e 

sigurt, ajo ndërmori një sërë reformash të fushave të ndryshme admi-

nistrative dhe shoqërore, ekonomike dhe financiare, juridike dhe ushta-

rake, kulturore dhe arsimore, të cilat u njohën me emrin e përgjithshëm 

Tanzimat.3  

Ndër aktet e para që çelën epokën e Tanzimatit, nga shumica e his-

torianëve, është konsideruar “Dekreti i shenjtë i Gjylhanesë” (Hatt-i 

                                                 
1 Ilber Ortajllë, Shekulli më i gjatë i Perandorisë, përktheu: Altin Qefalia, “Logos-A”, Shkup, 

2010, f. 37. 
2 Për një vëzhgim të hollësishëm të problemit, shih: Erik J. Zürcher, Historia e Turqisë, për-

ktheu: Kujtim Ymeri, SH. B. “Dituria”, Tiranë, 2013, f. 34 e tutje. 
3  Tur. “Tanzimât-i” (“Tanzimât-i hayriyye”)-(< nga gjuha arabe “tandhīmât”, shumësi 

“tandhīm”, d.m.th. “radhitje, rregullim, tertip, shestim, reformim”. Tahir N. Dizdari, Fjalor i 
orientalizmave në gjuhën shqipe, AIITC, Tiranë, 2008, f. 995-996. 
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Şerīf-i Gülhâne) i shpallur më 3 nëntor 1839 në Stamboll nga sulltan 

Abdylmexhidi4.  

“Dekreti i Gjylhanesë” përmban në mënyrë të përgjithshme plat-

formën e reformave liberale që sulltani premtonte se do të zbatoheshin 

në mënyrë të shkallëzuar në mbarë Perandorinë5. 

Si akt i dytë me rëndësi pas atij të Gjylhanesë konsiderohet dekreti 

i njohur me emrin “Hatt-i Hümâyūn” (Dekreti perandorak) i shpallur 

më 18 shkurt 1856, me të cilin zhvilloheshin më tej parimet liberale të 

masave tanzimatiste6.  

Ndërkaq si akti i tretë më i rëndësishëm i masave tanzimatiste kon-

siderohet, ndër të tjera, edhe Ligji mbi organizimin e vilajeteve (Vilâyet 

nizâmnâmesi) i shpallur në vitin 1864, me të cilin iu dha fund sistemit 

administrativ feudal-ushtarak të ejaleteve të vendosura qysh në shek. 

XVI nga ana e sulltan Sylejman Kanuniut7. Me këtë ligj filloi një 

periudhë e re në jetën e provincave, ligj ky, i cili do të jetë themel i ad-

ministrimit osman jashtë mureve të Stambollit deri në fundin e ekzis-

tencës së Perandorisë Osmane8.  

                                                 
4 “Historia e Shqipërisë”, botuar nga Universiteti Shtetëror i Tiranës, Vëll. II, Tiranë 1965, ka-

pitulli I, trajtuar nga prof. A. Buda, f. 46. Në historiografinë e huaj dhe atë shqiptare ka autorë 
që mendojnë se reformat centralizuese burokratike moderne në vështrimin që ka apelativi 
“Tanzimat”, Perandoria Osmane filloi t’i zbatonte përpara se ajo të shpallte “Dekretin e Gjyl-
hanesë”, madje që nga koha e sulltan Selimit III. Shih: Georges Castellan, Histori e Ballka-
nit, përkthyen nga origjinali frëngjisht: Arben Puto&Luan Omari, botoi “Gutenberg”, Prish-
tinë, 1997, f. 289-290; Zija Shkodra, Shqipnia në kohën e Tanzimatit, Tiranë, 1959, f. 3-4; 
Emin Pllana, Reformat turke në pjesën e parë të shekullit XIX dhe rezistenca shqiptare kundër 
tyre, në: “Vjetari i Arkivit të Kosovës”, nr. VI-VII, Prishtinë, 1974, f. 20-22; Charles dhe Bar-
bara Jelavich, Themelimi i shteteve kombëtare të Ballkanit, përktheu: Betim Muço, “SH.B. 
Dituria”, Tiranë, 2004, f. 26 dhe 98; Erik J. Zürcher, Historia e Turqisë, përktheu: Kujtim 
Ymeri, SH. B. “Dituria”, Tiranë, 2013, f. 34. 

5 Zana K. Lito, Shqipëria dhe Tanzimati, Botimet Toena, Tiranë 2002, f. 7. 
6 Zana K. Lito, Shqipëria…, po aty, f. 7.  
7 Hasan Kaleshi & Hans Jürgen, Vilajeti i Prizrenit, në: ”Përparimi”, Prishtinë, 1967, nr. 2, f. 

165; Emin Pllana, Kosova dhe reformat në Turqi, Enti i Historisë së Kosovës, Prishtinë, 
1978, f. 23. 

8 Joseph von Hammer, Historija Turskog (Osmanskog) carstva), III, trans. Nerkez Smailagić, 
Zagreb, 1979, f. 355-365. 
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Në frymën e këtyre reformave, Perandoria Osmane bëri përpjekje 

për riorganizimin administrativ të sanxhaqeve të Rumelisë, me qëllim 

që t’u përshtatej kushteve të reja dhe zhvillimit të brendshëm ekono-

mik dhe shoqëror9. Por duhet thënë se ndryshimet e shpeshta adminis-

trative territoriale të Perandorisë Osmane evropiane në vitet 70 të shek. 

XIX nuk ishin rezultat vetëm i nevojave të brendshme ekonomike-po-

litike, por edhe i rrethanave mjaft të disfavorshme të kësaj Perandorie 

në rrafshin ndërkombëtar. Presioni i Fuqive të Mëdha për reformim të 

gjithëmbarshëm të Perandorisë Osmane, nga njëra anë, dhe ambiciet 

ekspansioniste të Perandorisë Ruse në Ballkan, nga ana tjetër, e dety-

ruan Portën e Lartë që reformat dhe ndryshimet administrative në pro-

vincat evropiane t’i bënte jo sipas nevojave fiskale, por sipas nevojave 

gjeostrategjike të momentit10.  

Ky riorganizim i ri administrativ preku direkt dhe filloi të zbatohej 

edhe në viset shqiptare, pra edhe në Kosovë, e cila me këtë rregullim të 

ri, njohu një ndarje territoriale-politike më ndryshe nga ndarjet e më 

hershme administrative që kishte bërë Perandoria Osmane.  

Kosova në fillim të shek. XIX administrativisht ishte në kuadër të 

ejaletit të Rumelisë, me qendër në Manastir, kurse për një kohë të 

shkurtër ishte edhe në kuadër të ejaletit të Sofjes11. Ndërsa, pas Tanzi-

matit (1839), territori i Kosovës ishte në kuadër të Sanxhakut të Duka-

gjinit, që përfshinte nahijet e Pejës dhe Gjakovës, Zadrimës dhe të Mir-

ditës, Sanxhakun e Prizrenit me nahijen e Prizrenit, Sanxhakun e Prish-

tinës, i cili përfshinte Bejllëkun e Vuçitërnës dhe të Gjilanit.12 

                                                 
9 Emin Pllana, Rregullimi administrativ dhe popullsia e Kosovës mes viteve 1839-1875, në: 

“Vjetari i Arkivit të Kosovës”, nr. XXI-XXII, Prishtinë, 1986, f. 35. 
10 Gazmend S. Rizaj, Shqipëria e Sipërme (1800-1913), Instituti Albanologjik, Prishtinë 2011, 

f.56. 
11 Mucize Ünlü, Kosova Vilajeti, “Gece Kitaplığı”, Ankara, 2014, f. 23; Emin Pllana, Rregulli-

mi administrativ…, po aty, f. 35. 
12 Bedrush Shehu, Një raport i J. Müllerit për Kosovën në vitin 1838, në: "Kosova", nr. 5, 

Prishtinë 1976, f. 58; Emin Pllana, Rregullimi administrativ..., po aty, f. 35. 
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Me ndarjen administrative të Perandorisë Osmane në ejalete (në vi-

tin 1842), territoret e Kosovës bënin pjesë, thuajse tërësisht në ejaletin 

e Nishit (Nishi, Kurshumlia, Leskovci) dhe në atë të Shkupit (me San-

xhakun e Shkupit dhe të Prizrenit me Prishtinën)13. 

Kurse në gjysmën e parë të shek. XIX, Kosova zinte një hapësirë 

gjeografike, që përputhej afërsisht me provincën ilire të Dardanisë (e 

cila kishte pasur kryeqendër Shkupin) dhe që shtrihej në veri nga Jeni-

Pazari dhe kufiri me Serbinë, në verilindje dhe lindje nga Nishi, Proku-

plja, Kurshumlia, Leskovci, Vranja dhe Kumanova, në jug nga Shkupi, 

Malet e Sharrit, duke përfshirë edhe fushën e Pollogut me Tetovën, 

Gostivarin, dhe në veriperëndim e perëndim nga Peja me Rugovën dhe 

Alpet Shqiptare, nga Gjakova e Malësia e saj, nga Prizreni me kazanë 

e Lumës e deri në rrethinën e Dibrës, në jugperëndim14.  

Në bazë të reformave administrative të viti 1864 që kishte ndër-

marrë Perandoria Osmane, ishte aprovuar, sikurse u tha, edhe Ligji mbi 

vilajetet. Në bazë të këtij ligji u suprimuan ejaletet e deriatëhershme 

dhe u formuan vilajetet. Në pjesën e Gadishullit Ballkanik u formuan 

tri vilajete: i Shkodrës, i Manastirit dhe i Janinës, ndërsa në vitin 1868 

u formua edhe Vilajeti i Kosovës me qendër në Prizren. Vilajeti i Ko-

sovës ndahej në katër sanxhaqe: i Prizrenit, i Shkupit, i Dibrës dhe i 

Nishit.15  

Në vitin 1867 ndërkaq, u miratua Rregullorja për organizimin e vi-

lajeteve, mbi bazën e së cilës u formuan njësitë e caktuara, si dhe u bë 

riorganizimi i sanxhaqeve, kazave, nahijeve dhe i bashkësive të fshat-

rave16.  

                                                 
13 Grup autorësh, Kosova në vështrim enciklopedik, ASHSH-Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, 

Toena, Tiranë, 1999, f. 84. 
14 Po aty, f. 84. 
15 Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës, ETMM-KSAK, Prishtinë, 1969, f. 12. 
16 Joseph von Hammer, Historija Turskog..., po aty, f. 363; Emin Pllana, Kosova dhe reformat 

në Turqi..., po aty, f. 23.  
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Ky riorganizim dhe këto ndryshime administrative u bënë sipas 

shembullit francez, pavarësisht ndikimit të fortë që kishin britanikët në 

Stamboll17. Ndarja dhe organizimi i ri dukej kështu: në vilajete (=pro-

vince), e këto në sanxhaqe ose liva (=dèpartament), e këto në kaza ose 

kajmekamllëqe (=arrodissement), e sipas ligjit të vitit 1864 në disa ve-

nde ekzistonin edhe nahijet (=canton) si njësi më të vogla territoriale 

administrative18.  

Në mbështetje të rregullores së sipërthënë për organizimin e vilaje-

teve u formua Vilajeti i Bosnjës, kurse më vonë ai i Shkupit, i Shkod-

rës, i Manastirit dhe i Prizrenit19. Në kuadër të Vilajetit të Prizrenit 

bënin pjesë shumica e territoreve të Kosovës së sotme.  

Rreth formimit të Vilajetit të Prizrenit ekzistojnë mendime të ndry-

shme në historiografinë shqiptare dhe të huaj.  

Konsulli frëng në Shkodër Viet20 dhe historiani bullgar V. Kiçov21, 

mendojnë se Vilajeti i Prizrenit është formuar më 1843. B. Nushiç, 

ndërkaq, shkruan se ky Vilajet u formua më 186522, ndërsa H. Kaleshi 

dhe H. Jürgen konsiderojnë se qysh më 1865 Sanxhaku i Prizrenit 

kishte hyrë në kuadër të Vilajetit të Manastirit dhe se më 1868 Prizreni 

është shndërruar në qendër vilajeti, të cilit iu bashkuan disa pjesë të 

Vilajetit të Tunës (Danubit), Nishit dhe disa viseve të tjera të Vilajetit 

të Manastirit (Sanxhaku i Dibrës dhe i Shkupit)23. Me një fjalë, sipas 

këtyre dy autorëve, Vilajeti i Prizrenit përbëhej prej Sanxhakut të Priz-

renit, të Shkupit dhe të Dibrës. Në anën tjetër, studiuesi J. von Hammer 

                                                 
17 Charles dhe Barbara Jelavich, Themelimi i shteteve..., po aty, f. 103. 
18 Hasan Kaleshi & Hans Jürgen, Vilajeti i Prizrenit, në: ”Përparimi”, nr. 2, f. 165; Krhs. Erik J. 

Zürcher, Historia e Turqisë..., po aty, f. 70. 
19 Skënder Rizaj, Vilajeti i Kosovës më 1876 - Rregullimi politik dhe rrethanat kulturo arsimore 

dhe demografike, në: “Vjetari”, II-III, Prishtinë, 1970, f. 211-212. 
20 Gjyltekin Shehu, Pashallëku i Prizrenit, (1866), sipas konsullit frëng Viet në Shkodër, në: 

“Gjurmime Albanologjike”, SShH, nr. X-1980, Prishtinë 1981, f. 51. 
21 Vasilij Kiçov, Grad Skopie, Sofia, 1898, f. 41. 
22 Branislav Nušić, Kosovo - opis zemlje i naroda, Novi Sad, 1902, f. 34. 
23 Hasan Kaleshi & Hans Jürgen, Vilajeti i Prizrenit, në: “Përparimi”, nr. 2, f. 166. 
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shkruan se Vilajeti i Prizrenit u formua më 186724, ndërsa S. Rizaj, 

duke iu referuar sâlnâmeve osmane, konstaton se Prizreni gjatë viteve 

1868/69 nuk ishte qendër vilajeti, por sanxhak në kuadër të Vilajetit të 

Shkupit me kazanë e Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Prishtinës, Vushtrrisë, 

Gjilanit, Novobërdës dhe të Lumës25. 

Mirëpo, raportet e të deleguarit të konsullit të Francës në Shkodër, 

Viet-it, i cili kishte vizituar Prizrenin dhe kishte ndjekur nga afër 

zhvillimet dhe kryengritjet që kishin përfshirë trevën e këtij qyteti, të 

Gjakovës dhe të Pejës në vitet 1866-1867, pohojnë se Prizreni asokohe 

ishte qendër e një njësie të madhe administrative26. Ndonëse zyrtarisht 

ajo quhej ejaleti i Shkupit, në fakt qendra e tij ishte Prizreni. Kjo ndarje 

administrative vazhdoi deri në korrik të viti 1868, kur nga Prizreni 

ndahen viset e tjera, ndërsa në kuadër të sanxhakut të tij mbesin Prish-

tina, Gjakova, Peja, Vushtrria dhe Gucia27. 

Në raportin e përmendur të konsullit frëng në Shkodër nuk saktë-

sohet se cilit vilajet iu bashkua Sanxhaku i Prizrenit, por duhet të vihet 

në pah fakti se asokohe dogana në mes të Shkodrës dhe Prizrenit ishte 

suprimuar, prandaj dhe mund të konstatohet se që më 1868 sanxhaku i 

këtij qyteti i qe bashkuar Vilajetit të Shkodrës28. Këtë e provojnë të 

dhënat e sâlnâmesë së vitit 1869, kur në kuadër të Vilajetit të Shkodrës 

bënte pjesë edhe Sanaxhaku i Prizrenit me kazatë: Prizreni, Peja, Gja-

kova, Alltun-ili (Juniku), Luma, Prishtina, Vushtrria dhe Gjilani 29 . 

Ndërkaq më 1871 u formua Vilajeti i Prizrenit, në kuadër të të cilit va-

                                                 
24 Joseph von Hammer, Historija Turskog..., po aty, f. 363 
25 Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Istanbul 1284 (1867), f. 169; Krhs. Skënder Rizaj, Vi-

lajeti i Kosovës, i Shkodrës dhe i Manastirit më 1911, në: “Përparimi”, nr. 6, Prishtinë, 1967, 
f. 212. 

26 Gjyltekin Shehu, Pashallëku i Prizrenit, 1866), sipas konsullit frëng Viet në Shkodër, në: 
“Gjurmime Albanologjike”, SShH, nr. X-1980, Prishtinë 1981, f. 51. 

27 Marjan Prenkaj, Prizreni dhe rrethina në shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, Instituti i Histo-
risë, Prishtinë, 1998, f. 19. 

28 Marjan Prenkaj, Prizreni dhe rrethina..., po aty, f. 19. 
29 Skënder Rizaj, Vilajeti i Kosovës, i Shkodrës dhe i Manastirit..., po aty, 1967, f. 212. 
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reshin tri sanxhaqet: Sanxhaku i Prizrenit me kazatë: Prizreni, Peja, 

Gjakova, Alltun ili (Juniku), Luma, Prishtina, Vushtrria dhe Gjilani; 

Sanxhaku i Dibrës me kazatë: Dibra, Elbasani, Mati dhe Tetova; dhe 

Sanxhaku i Shkupit me kazatë: Shkupi, të Radovishti dhe Kumanova30.  

Sâlnâmetë e Vilajetit të Prizrenit për vitet 1873-74, ndërkaq provoj-

në se ky Vilajet përbëhej prej 4 sanxhaqeve: i Prizrenit, i Nishit, i 

Shkupit dhe i Dibrës31.  

Siç shihet, territori i Kosovës në periudhën 1839-1875 në pikëpam-

je administrative ndahej: deri në vitin 1868 ishte në kuadrin e Sanxha-

kut të Prizrenit dhe të Prishtinës, e prej vitit 1877, me reformat e reja 

administrative që ndërmori Perandoria Osmane, nga Vilajeti i Prizrenit 

formohet Vilajeti i Kosovës, me se ndërrohet edhe qendra e tij nga 

Prizreni me seli në Prishtinë32. Ky ndryshim i qendrës nga Prizreni në 

Prishtinë do të bëhet për shkak të trazirave të shpeshta që rrezikonin 

edhe qendrën e vilajetit. Por edhe Prishtina nuk mbeti për kohë të gjatë 

qendër e vilajetit, sepse shqetësimet dhe kryengritjet shqiptare e dety-

ruan Portën e Lartë që në vitin 1888 qendrën e vilajetit ta transferonte 

në Shkup33. Ky transferim i qendrës ndodhi edhe për shkak të situatës 

gjeostrategjike delikate që mbretëronte asokohe në Vilajetin e Koso-

vës, i cili ndodhej në veri të zotërimeve osmane në Evropë, në kufi me 

Malin e Zi, Bosnjë dhe Hercegovinën (që ndodhej nën pushtimin aus-

tro-hungarez), Serbinë dhe Bullgarinë.34.  

Edhe pas këtij transformimi të qendrës në Shkup, vilajeti vijoi të 

quhej Vilajeti i Kosovës, por me një territor diçka më të ndryshuar35. 

                                                 
30 Skënder Rizaj, Vilajeti i Kosovës..., po aty, f. 212. 
31 Hasan Kaleshi&Hans Jürgen, Vilajeti i Prizrenit, në: ”Përparimi”, nr. 2, f. 170-171. 
32 Emin Pllana, Rregullimi administrative…, po aty, f. 40. 
33 Emin Pllana, Kosova dhe reformat..., po aty, f. 24; Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës, po aty, 

f. 12. 
34 Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar (lindja e një kombi me shumicë myslima-

ne në Evropë), botime përpjekja, përktheu: Artan Puto, Tiranë, 2012, f. 66-67. 
35 Emin Pllana, Kosova dhe reformat..., po aty, f. 24. 
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Formimi i Vilajetit të Kosovës natyrshëm shtoi edhe interesimin e 

shteteve të mëdha evropiane dhe atyre ballkanike për këtë regjion, i cili 

po bëhej një lloj pike ku thyheshin dhe puqeshin interesat e Perando-

risë Austro-Hungareze, Perandorisë Osmane dhe vendeve të tjera ball-

kanike, Greqisë, Bullgarisë, si dhe Rusisë. Për këtë qëllim, ato hapën 

përfaqësitë e tyre diplomatike, dërgonin emisarë dhe diplomatë të 

ndryshëm në Shkup, Prizren, Prishtinë dhe Mitrovicë, të cilët raporto-

nin dhe propagandonin për interesat e shteteve të tyre.36  

Midis vitit 1877, - koha kur u formua për herë të parë Vilajeti i Ko-

sovës, - dhe deri në vitin 1888, pati ndryshime të shumta në ndarjen 

administrative të këtyre krahinave periferike dhe shumë të ekspozuara.  

Sido që të ketë qenë, Vilajetit i Kosovës ashtu siç ekzistonte në vit-

in 1888, përfshinte edhe Sanxhakun e Jeni-Pazarit, një lloj rripi toke që 

futet midis Serbisë dhe Malit të Zi në drejtim të Bosnjës dhe Hercego-

vinës; krahinën e Plavës dhe Gucisë, që sot i përkasin Malit të Zi; zo-

nat malore të verilindjes së Shqipërisë aktuale (Malësia e Gjakovës 

përmblidhte territoret e fiseve të Krasniqes, Gashit dhe Bytyqit, fiset e 

Nikajt dhe Mërturëve, një pjesë të Hasit dhe të Lumës); Krahina e Pre-

shevës që ndodhet në Serbi; si edhe gjysmën veriore të Maqedonisë 

dhe më saktësisht krahinat e Kumanovës, Kratovës, Shkupit, Shtipit, 

Velezhit, Tetovës dhe Gostivarit37.  

Për sa i përket ndarjes administrative pas viti 1888, ajo ishte si vi-

jon: në veri, Sanxhaku i Jeni-Pazarit u nda më dysh, Sanxhaku i Plev-

ljes/Tasllëxhës dhe Sanxhaku i Jeni-Pazarit (i zëvendësuar në vitin 

1901 nga i Sjenicës), në qendër territoret u ndanë midis tre sanxhaqeve 

të Pejës, Prishtinës dhe Prizrenit, kurse në jug ato shtriheshin në San-

xhakun e madh të Shkupit38.  

                                                 
36 Krhs. Emin Pllana, Rrethanat ekonomike..., po aty, 106. 
37 Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar..., po aty, f. 66; Mucize Ünlü, Kosova..., 

po aty, f. 70-71. 
38 Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar..., po aty, f. 67. 
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Kjo ndarje mbeti deri në tetor të vitit 1912, kur Shkupi u pushtua 

nga ushtria serbe dhe me këtë mori fund edhe periudha e administrimit 

osman jo vetëm në Shkup, por dhe në gjithë Ballkanin.  

Organet administrative 

Sikurse u tha, krahinat që më parë janë quajtur elajete ose pashallë-

qe, janë ndryshuar në kuadrin e reformës administrative osmane të vi-

teve 1864-1868 nëpërmjet të ashtuquajturit Ligji i vilajeteve. Ishte pra 

prirja për të krijuar krahina, provinca më të mëdha. Në të vërtetë, dalli-

mi në mes të vilajetit dhe elajetit, sipas Ligjit... (1864), është se vilajeti 

ishte njësia më e madhe administrative e Perandorisë Osmane, njësi 

kjo e cila kishte edhe një sërë atributesh shtetërore.  

Kështu, në krye të një vilajeti qëndronte një vali; vilajeti ndahej më 

tej në sanxhaqe (më parë në liva)39 me një mytesarif në krye dhe ky i 

fundit, pra sanxhaku, ndahej përsëri në kaza40 me një kajmekam në 

krye. Një grup fshatarësh që për arsye të numrit shumë të vogël të ba-

norëve ose të mungesës së një kryekuvendi të përshtatshëm nuk mund 

të bashkohej me një kaza që, kur numri i banorëve meshkuj të paktën 

arrinte në 500 vetë, quhej nahije duke u përfshirë te kazaja më e afërt. 

Në krye të një nahije qëndronte mydyri41.  

Në krye të vilajetit ndërkaq qëndronte Këshilli drejtues, apo Këshi-

lli administrativ i vilajetit, me valiun në krye. Ai, me organet ndihmë-

se, i kryente të gjitha punët në vilajet.42 Anëtarë të zgjedhur të këshillit 

                                                 
39 Livâ: Sinonim i sanxhakut (sancak): si prefekturë. Në fakt nga aspekti i organizimit ushtarak, 

territor i sanxhakut quhej liva nën komandën e liva-pashait. Gazmend S. Rizaj, Shqipëria e 
Sipërme..., po aty, f. 58.  

40 Kazâ-ja: Nënprefekturë, distrikt i vilajetit që qeverisej nga kajmekami. Nga aspekti adminis-
trativ e juridik ishte distrikt i kadiut. Gazmend S. Rizaj, Shqipëria e Sipërme..., po aty, f. 58. 

41 Peter Bartl, Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare (1878-1912), përktheu 
Nestor Nepravishta, SHB “Dituria”, Tiranë, 2006, f. 42. 

42 Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës..., po aty, f. 15. 
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kanë qenë gjashtë, prej të cilëve katër myslimanë e dy jomyslimanë. 

Anëtarët e këshillit kanë qenë:  

1. Kadiu i vilajetit (nâibi),  

2. Shefi i financave (defterdâri),  

3. Myftiu,  

4. Shefi i zyrës administrative (mektübçiu),  

5. Llogaritari i vakëfeve (evkâf muhâsebecisi),  

6. Kryesekretari (başkâtib).43  

Përveç organeve të lartpërmendura (valiut dhe Këshillit drejtues) 

ekzistonin edhe organet e tjera qeverisëse, si:  

1. Gjykata e Apelit e vilajetit (Divân-i temyiz-i vilâyet),  

2. Gjykata Qendrore e Apelit dhe Gjykata Penale (Meclis-i temeyiz-

i hukūk ve cinayet-i merkeziye),  

3. Kontabiliteti i Vilajetit (Muhâsebe-i vilâyet),  

4. Sekretari i Vilajetit (Mektūb-i vilâyet),  

5. Këshilli i Xhandarmërisë (Zaptiye meclisi),  

6. Gjykata Tregtare (Mahkeme-i ticâret),  

7. Oda e vakëfeve (Evkâf odasi),  

8. Zyra e gjendjes civile (Nufūs kalemi) etj.44 

Edhe administrata e sanxhaqeve kishte ngjashmëri me atë të vila-

jeteve, p.sh. në krye të Sanxhakut të Prishtinës qëndronte mytesarifi, i 

cili ishte njëkohësisht edhe kryetar i Këshillit drejtues të sanxhakut, 

kurse sa i përket ushtrisë, kryesor ishte liva-i pasha, i cili caktohej nga 

Shtabi i Përgjithshëm.45 

 

Si përfundim, mund të themi se me këto ndarje administrative dhe 

me këtë hierarki qeverisëse, në këtë mënyrë administrata provinciale u 

bë më e pavarur se kurdoherë më parë. Kjo tendencë nuk ishte e rastit. 
                                                 
43 Hasan Kaleshi&Hans Jürgen, Vilajeti i Prizrenit, në: ”Përparimi”, nr. 2, f. 172. 
44 Hasan Kaleshi&Hans Jürgen, Vilajeti i Prizrenit..., po aty, f. 174. 
45 Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës..., po aty, f. 16. 
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Me zgjerimin kompetencave të provincave, Perandoria Osmane, lloga-

riste në mbrojtjen efektive të kufijve dhe territoreve, që po rrezikohe-

shin nga synimet ekspansioniste të Perandorisë Ruse, por edhe nga 

principatat-monarkitë ballkanike46. Prandaj edhe katër vilajetet (Vilaje-

ti i Kosovës, i Shkodrës, i Janinës dhe i Manastirit) që u themeluan në 

tokat etnike shqiptare, kishin një rëndësi të veçantë për Perandorisë 

Osmane47 dhe për mbrojtjen e tërësisë territoriale të saj.  

Njësitë dhe struktura administrative e Perandorisë Osmane gjatë 

shekujve pësuan ndryshime të mëdha. Karakteristikë e këtyre njësive 

administrative, - në këtë kuadër edhe Vilajeti i Kosovës, - ishte ndarja 

e popullsisë shqiptare, sllave, vllahe, bullgare dhe maqedonase nëpër 

shumë njësi administrative, me qëllim që të pamundësohej ose, të pak-

tën, të vështirësohej homogjeniteti i lëvizjeve antiosmane dhe me që-

llim që në rast nevoje të thyhej me lehtë çdo rezistencë e tyre kundër 

shtetit osman48.  

Sido që të jetë, Kosova me popullatën e saj dhe komunitetet e ndry-

shme konfesionale ishte e integruar plotësisht në Perandorinë Osmane. 

Kështu, Vilajeti i Kosovës,- ashtu si edhe vilajetet e tjera të Perandori-

së Osmane, - që kishte një popullsi të përzier nga pikëpamja etnike po 

ashtu edhe konfesionale (myslimanë, ortodoksë, katolikë dhe hebrenj), 

në gjysmën e dytë të shekullit XIX u bë epiqendër e zhvillimeve politi-

ke, ushtarake, sociale dhe kulturore-arsimore, të cilat determinoheshin 

dhe ndërlidheshin shumë edhe me etnostrukturën e saj.  

 

 

 

 

                                                 
46 Gazmend S. Rizaj, Shqipëria e Sipërme..., po aty, f. 60. 
47 Gazmend S. Rizaj, Shqipëria e Sipërme..., po aty, f. 60. 
48 Krhs. Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës..., po aty, f. 17; Hasan Kaleshi&Hans Jürgen, Vilajeti 

i Prizrenit..., po aty, f. 181. 
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Dr. sc. Sadik MEHMETI  

THE ADMINISTRATIVE DIVISION AND ORGANIZATION 
OF KOSOVO OVER THE YEARS 1839-1912 

Conclusion 
Kosovo in the nineteenth century, it was within the Ottoman 

Empire, and it passed through the same stages of social-political 
development, through which the Ottoman Empire was passing, in 
particular its European part – Rumelia. Albanians, divided into four 
vilayets (Kosovo, Manastir, Shkodra and Janina) aimed at political 
and cultural autonomy, which did not fit the Ottoman Empire, nor 
the Albanians' neighbors. The Ottoman government at this time 
undertook some reforms known as "Tanzimat", which directly 
affected the "Arnavutlluk" villages, including Kosovo. With this new 
arrangement, introduced a different territorial and political divisions 
from the earlier administrative divisions that the Ottoman Empire 
had made 

 
 

 





PHD (c) Rexhep SUMA 

TOLERANCA FETARE ND˙R SHQIPTAR˙T 

Abstrakt 

 Shoqëria shqiptare shquhet dhe krenohet me vlerën e tolerancës 
që e ka kiultivuar shekuj me radhë, gjë që për këtë nocion ja kanë 
lakmi  shumë shoqëri qoftë evropiane apo edhe më gjerë. Duke 
marrur për bazë se shqiptarët kanë dy fe atë islame me përqindje 
shumë të madhe dhe fenë krishtere, këto dy fe kanë bashkëjetuar 
për mrekulli në truallin shqiptar. 

Në këtë drejtim mendoj se prijësit fetar kanë kontribuar jashtëza-
konisht që kjo frymë e tolerancës të vazhdohet shekuj me radhë 
dhe mos të ketë asnjë ekses apo ngatërresë në emër të fesë. Ata 
gjithnjë kanë përcjellur mesazhe paqeje, tolerance e respekt të 
ndërsjellë mes feve. Një komb nuk mund të jetë i qetë pa ekzistuar 
harmoni dhe toleranca ndërfetare. Kjo tolerancë ndërfetare e ka 
dëshmuar vetën nga thellësia e shekujve dhe shqiptarët kanë qenë 
të bashkuar në çështjen kombëtare por fetë i kanë respektuar dhe 
nderuar dhe kanë uruar njëri tjetrin për Bajram dhe Pashkë 

Toleranca ndër ne, paraqet një begati të trashëgimisë shpirtërore 
dhe mendore. Aspak nuk mund të mohohet roli i kulturës islame 
në ruajtjen e qenies kolektive shqiptare dhe identitetit tonë kombë-
tar. 
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Me tolerancën e treguar ndaj njëri tjetrin, shqiptarët mënjanonin 
elementin e diskriminimit apo shtypjes ndaj personave të feve tjera 
të cilët besojnë dhe zhvillojnë jetën me udhëzime dhe parime feta-
re. 

Fjalë kyçe: Tolerancë, dialog ndërfetar, mirëkuptim, respekt, 
identitet islam. 

 

Zemërgjerësia dhe shpirtmirësia e thirrësit në islam (Da’ve) i japin 

kuptim dhe vlerë të madhe misionit të thirrësit. Këto tipare atë e bëjnë 

më të dashur dhe më të afërt te masa tek e cila synon ta përçojë mesa-

zhin e tij. Thirrësi në përgjithësi, dhe ai në ambientin shqiptar në veça-

nti duhet të dijë dhe ta ketë para vetes gjithmonë faktin se në këtë botë 

njerëzit kanë besime e adhurime të ndryshme dhe secili duhet të respe-

ktojë fenë e vet, por njëkohësisht edhe të tregojë tolerancë e mirëkup-

tim për fenë dhe besimin e tjetrit. Mësimet e pastra islame na kanë 

ndaluar t’i ofendojmë apo shajmë besimit e tjera e edhe nëse na e fyej-

në Zotin nga mosdija. Zoti thotë në Kuran: 

 زَيـَّنَّا ِلكَ َكذَٰ  ۗ ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َعْدًوا اللَّـهَ  فَـَيُسبُّوا اللَّـهِ  ُدونِ  ِمن َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوَال 
  يـَْعَمُلونَ  َكانُوا ِبَما فَـيُـَنبِّئُـُهم مَّْرِجُعُهمْ  رَبِِّهم ِإَلىٰ  ثُمَّ  َعَمَلُهمْ  أُمَّةٍ  ِلُكلِّ 

“Ju mos ua shani ata (zota) që u luten (idhujtarët), pos Allahut, 

e (si hakmarrje) të fyejnë Allahun nga armiqësia, duke mos ditur 

(për madhërinë e Tij). Kështu Ne i kemi zbukuruar çdo populli 

veprimin e vet, mandej e ardhmja e tyre është te Zoti i tyre, e Ai i 

shpërblen për atë që vepruan”. (El En’amë, 108). 

Përkufizimi më i shkurtër i rregullimit islam si unitet i fesë dhe i li-

gjit, i edukimit dhe i shtetit, i vullnetaritetit dhe i detyrimit. Islami 

është fe, por njëkohësisht është edhe filozofi, një moral, një rregullim i 

gjërave, një stil, një atmosferë - me një fjalë, një mënyrë integrale e je-

tës. Islami ndryshon nga të gjitha religjionet, doktrinat dhe filozofitë e 

jetës. Boshti i kësaj filozofie është kërkesa që njëkohësisht të jetohet 
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jeta e brendshme dhe e jashtme, morale dhe shoqërore, shpirtërore dhe 

fizike, ose e thënë më saktë që vetëdijshëm dhe vullnetarisht të prano-

hen këto dy aspekte të jetës si përcaktim i njeriut në tokë”1 

Pra, kjo është toleranca e vërtetë, ku respektohen ndjenjat e secilit 

besim dhe e bën të qartë parimin e lirisë së besimit, apo të mosbesimit 

individual. Po në një sure tjetër Allahu thotë: 

 َما َعاِبُدونَ  أَنُتمْ  َوَال ﴾ ٢ ﴿تـَْعُبُدونَ  َما َأْعُبدُ  َال ﴾ ١ ﴿اْلَكاِفُرونَ  أَيـَُّها يَا ُقلْ 
﴾ ٥ ﴿َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَنُتمْ  َوَال ﴾ ٤ ﴿َعَبدتُّمْ  مَّا َعاِبدٌ  أَنَا َوَال ﴾ ٣ ﴿َأْعُبدُ 
 ﴾٦ ﴿ِدينِ  َوِليَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ 

“Thuaj: O ju jobesimtarë! Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuro-

ni! As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj! Dhe unë 

kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni! Por edhe ju 

nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj! Ju keni fenë tuaj 

(që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!” (El 

Kafirunë, 1-6) 

Përhapja institucionale e fesë islame në Gadishullin Ballkanik, më 

saktësisht në trojet e banuara me shqiptarë është realizuar me ardhjen e 

osmanlinjve duke filluar nga fundi i shekullit XIV.2 Por realisht osma-

nlinjtë për herë të parë vijnë në kontakt politik-ushtarak me shqiptarët 

në dhjetëvjetëshin e fundit të sundimit të sulltan Muratit I, pra më 

1385, kur Karl Topia, sundues në një pjesë të Shqipërisë etnike - në 

Toskëri, thërret për ndihmë osmanlinjtë kundër Balshës II, i cili sundo-

nte pjesën veriore të Shqipërisë etnike -Gegërisë. Pas kësaj ndeshjeje 

shumë sundimtarë shqiptarë e njohin vasalitetin e sulltan Muratit.3 

                                                 
1 Alija Izetbegoviç, Islami sot dhe nesër, Tiranë,1992, f.12-14. 
2 Machiel Kiel, Ottoman Architecture in Albania (1385-1912), (Research centre for Islamic 

History, Art and Culture, Istanbul/1990, f.15-16. 
3 Muhamet Pirraku, O Islamizaciji stanovnišva Kosova i susjednih podrućja. Uloga islam u 

integraciji albanske nacije,Kosova –žrtva, Zagreb,1991,f.85-93. 
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Besimi është çështje e brendshme 
e njeriut dhe assesi imponim 

Shqiptarët janë komb i vogël, por një shembull i përkryer në tolera-

ncë ndërfetare dhe model shembullor për botën. Të dhënat dhe rretha-

nat historike dëshmojnë se shqiptarët gradualisht me dëshirë e vet 

kaluan në Islam, pa ndonjë presion e dhunë nga ana e osmanlinjve. 

Botëkuptimet e misionarëve të krishterë të shekujve XVI-XVII për ki-

nse kalimin e shqiptarëve në Islam nga dhuna e drejtpërdrejtë e push-

tuesit turko-osman nuk qëndrojnë”.4 

Në shtrirjen e Islamit në trevat shqipfolëse rëndësi të madhe luajtën 

edhe vetitë inherente të fesë islame si egalitarizmi dhe humanizmi. Si-

pas mësimeve paqësore të Kuranit, besimi është çështje e brendshme e 

njeriut dhe assesi nuk i imponohet tjetrit në kurrfarë mënyre. Me këtë, 

Kurani urdhëron të dërguarin e fundit - Muhamedin a.s. dhe nëpërmjet 

tij të gjithë thirrësit islamë, që në rrugën e Islamit të thirret me urtësi, 

mençuri e këshilla të mira, zemërgjerësi dhe komunikim me pjesëtarët 

e feve tjera: 

 ِهيَ  بِالَِّتي َوَجاِدْلُهم ۖ اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاْلِحْكَمةِ  رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلىٰ  ادْعُ 
  بِاْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  ۖ َسِبيِلهِ  َعن َضلَّ  ِبَمن َأْعَلمُ  ُهوَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  ۚ َأْحَسنُ 

“Ti (Muhamed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshi-

llë të mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) në atë mënyrë që 

është më e mira. Zoti yt është Ai që e di më së miri atë që është 

larguar nga rruga e Tij dhe Ai di më së miri për të udhëzuarit”. 

(En-Nahl, 125). 

Në një ajet tjetër qorton që mos të detyrohet askush në përqafimin e 

fesë islame, ku thotë:  

                                                 
4 Muhamet Pirraku, Roli i Islamit në integrimin dhe ruajtjen e kombit shqiptar, Hëna e re, nr.48-

49, Shkup, 1993. 
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 َيُكونُوا َحتَّىٰ  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  َأفَأَنتَ  ۚ َجِميًعا ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِفي َمن َآلَمنَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ 
 ُمْؤِمِنينَ 

“Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t’i besonin çka janë në tokë që 

të gjithë. A ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen besimtarë?” (Ju-

nus, 99). 

Sepse kjo është dëshirë e Allahut, ku thotë: 

 ۚ َيَشاءُ  َمن َويـَْهِدي َيَشاءُ  َمن ُيِضلُّ  ِكنَولٰـَ  َواِحَدةً  أُمَّةً  َلَجَعَلُكمْ  اللَّـهُ  َشاءَ  َوَلوْ 
 تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  َعمَّا َولَُتْسأَُلنَّ 

“Sikur të dëshironte Allahu do t’ju bënte një popull (në një fe) 

por (sipas dijes së Vet) Ai e lë të humbur atë që do, dhe e udhë-

zon tjetrin që do, e patjetër do të përgjigjeni për atë që vepruat”. 

(En- Nahl, 93). 

Madje mësimet islame na ftojnë për bashkim me këto fjalë: “O ith-

tarë të librit (Tevrat e Inxhil), ejani (të bashkohemi) te një fjalë që është e 

njëjtë (e drejtë) mes nesh dhe mes jush: të mos adhurojmë, pos Allahut, 

të mos ia bëjmë Atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri-tjetrin 

zot pos Allahut!” E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni: “Dëshmoni pra, 

se ne jemi myslimanë (besuam një Zot)!” (Ali Imran, 64). 

Kurani ka shfaqur respekt ndaj figurave të pejgamberëve, duke fi-

lluar prej Ademit, Ibrahimit, Musait, Isaut etj., bile Merjemja (Maria) 

përmendet në Kuran 34 herë, ndërsa në Besëlidhjen e re vetëm 19 herë. 

Faktet e tjera historike dëshmojnë se në braktisjen e fesë krishtere 

nga ana e shqiptarëve ka qenë vendimtar edhe sistemi i dimma-s (ehli 

dhimes sh. ynë), taksa që shtetasit jomyslimanë japin në këmbim të 

mbrojtjes që u jepej. Kjo taksë shtohej pa masë, derisa të krishterët të 

vendosnin të kalonin në fenë e sunduesve, duke fituar statusin e shte-

tasve të Perandorisë me të gjitha të drejtat. Në suazën e saj, shqiptarët 

myslimanë, të konsideruar si shtetas besnikë dhe me vlerë, u bënë 

shpejt një popull i privilegjuar për rekrutim në personelin administrativ 
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dhe ushtarak. Në Stamboll shumë shqiptarë kishin funksionet më të 

larta. Në fund të shekullit XIX, ndërsa tanimë në brigjet e Bosforit vin-

te jehona e ndjenjës së ringjallur kombëtare shqiptare, vetë sulltan 

Abdyl Hamiti II e kishte zakon të përsëriste se Perandoria e tij mbahej 

me shqiptarët dhe arabët.”5 

Myslimani i beson të gjitha librat e shpallur dhe pa besimin e tyre 

nuk është besimtar, andaj secili ka përgjegjësi për veprat e tij dhe nuk 

ka polemikë, ashtu siç thotë i Lartmadhërishmi: 

 أَنَزلَ  ِبَما آَمنتُ  َوُقلْ  ۖ َأْهَواَءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوَال  ۖ ُأِمْرتَ  َكَما َواْسَتِقمْ  ۖ فَادْعُ  ِلكَ َفِلذَٰ 
َنُكمُ  ِألَْعِدلَ  َوُأِمْرتُ  ۖ ِكَتابٍ  ِمن اللَّـهُ   َوَلُكمْ  َأْعَمالَُنا َلَنا ۖ َورَبُُّكمْ  رَبـَُّنا اللَّـهُ  ۖ بـَيـْ

نَـَنا ُحجَّةَ  َال  ۖ َأْعَماُلُكمْ  َنُكمُ وَ  بـَيـْ نَـَنا َيْجَمعُ  اللَّـهُ  ۖ بـَيـْ  اْلَمِصيرُ  َوِإلَْيهِ  ۖ بـَيـْ
“E për këtë shkak (të përçarjes së tyre), ti thirr dhe përqendrohu 

ashtu si të është urdhëruar dhe mos shko pas dëshirave e thuaj: 

“Unë kam besuar në librat që i shpalli Allahu, jam urdhëruar të 

mbaj drejtësi mes jush, Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj; Ne 

kemi përgjegjësinë e veprave tona e ju të veprave tuaja, nuk ka 

polemikë mes nesh dhe jush; Allahu bën tubimin mes nesh dhe 

vetëm te Ai është përfundimi”. (Esh-shura,15). 

Por, për shkaqet e kalimit të shqiptarëve pasivisht në Islam dhe me 

dëshirë pa imponim shprehet edhe studiuesi i islamit Tomas Arnold. 

“Është e mjerueshme ajo që pohojnë autorët e krishterë se si shqiptarët 

janë të detyruar ta pranojnë fenë nën presionin e dhunës e të haraçeve 

të paligjshme. Këta autorë nuk na ofrojnë fakte për akuzat e tyre. Zma-

jeviçi konvertimin e dy mijë njerëzve e arsyeton me numrin se edhe 

myslimanët jepnin të njëjtat tatime me përjashtim të tatimit personal.”6 

 

                                                 
5 Antonio Baldacci, L’Albania, Roma, 1929, f.303. 
6 Thomas W. Arnold, Eda’vetu ilet Islam, Kajro, 1970, f.218. 
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Afirmimi i Islamit - perspektivë historike 

Por krahas kësaj, në kalimin masiv të shqiptarëve në Islam dhe 

braktisjen e fesë krishtere ndikuan edhe disa faktorë të tjerë fetarë. 

“Kalimi nga njëra fe në tjetrën në disa raste ishte një pasojë e thjeshtë e 

grindjeve dhe e përçarjeve ndërmjet gjinive dhe fiseve, një tip shoqërie 

arkaike, copëzimi i skajshëm i së cilës u përgjigjej dredhave të territo-

rit, në pjesën më të madhe i vështirë dhe malor, ku bashkësitë e veçan-

ta jetonin në një izolim të rreptë. Misionarët katolikë tregojnë për heqje 

dorë nga feja katolike pas zënkave personale me klerin latin ose për 

çështje lokale nderi. Nga ana tjetër afirmimi i Islamit mund të shihej, 

në një perspektivë historike, edhe si një fenomen qëndrese ndaj presio-

neve sllave dhe greke, që ushtroheshin nëpërmjet Kishës ortodokse”7. 

Në disa raste ka pasur dhe ka zëra aty-këtu për “konstatime” të 

“mbrojtësve” të katolicizmit te ne se Islami te kombi shqiptar është 

përhapur me forcë e dhunë. Në mesin e tyre është edhe Don Lush Gjer-

gji i cili thotë: ”Historia e popullit shqiptar në periudhën e islamizimit 

është plot dritë dhe terrina, heroizma dhe tradhti, kryengritje dhe repre-

sione, bërtitje prej dhimbjes dhe përsëritje për liri. Një pjesë e madhe 

gjatë sundimit pesëshekullor me dhunë, me gjak dhe me ligje të lloj-

llojshme tatimore është islamizuar.”8 

Por, mendime të tilla nuk i kontribuojnë situatës gjeopolitike e as-

pak rrethanave që zotërojnë te mjedisi shqiptar. Thjesht janë të pa-

kuptimta dhe po i shtojnë edhe një plagë kombit tonë si dhe minojnë 

traditën, tolerancën dhe komunikimin ndërfetar mes shqiptarëve. 

Por, Perandoria Osmane duke ruajtur kufijtë e saj, në të njëjtën ko-

hë luante rol mbrojtës edhe për kombin shqiptar. Ja se si e përshkruan 

këtë çështje Pasho Vasa: 

                                                 
7 Roberto Moroco dela Roka, Kombësia dhe feja në Shqipëri 1920-1944,Elena Gjika, Tira-

në,1944, f.22. 
8 Don Lush Gjergji, Evropa e bashkuar dhe shqiptarët-aspekti fetar (II), revista fetare dhe 

kulturore, revista Drita organ i Zyrës ipeshkvore, Ferizaj, nr.7-8, 1991, f.3. 
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“Po të liheshin në fatin e tyre edhe në dorë të instikteve, (shqipta-

rët) do të bëheshin gazi i botës me mosmarrëveshjet e tyre të pamba-

rueshme, të cilat nuk do të vononin dhe do të degjeneronin në një luftë 

civile.. Përkundrazi, atyre u është mbushur mendja se bashkimi i ngu-

shtë me Perandorinë Osmane përbën të vetmin shans shpëtimi; ky ba-

shkim është ai që u garanton një jetesë sipas zemrës dhe aspiratave të 

tyre, sepse ai nuk cenon as idenë kombëtare, as gjuhën as traditat; ai 

nuk e ndryshon karakterin e popullit dhe nuk e kërcënon ekzistencën e 

këtij nga pikëpamja e fisit dhe kombësisë”.9 

Edhe vetë klerikët katolikë e thonë se kalimi i shqiptarëve në fenë 

islame ka mbrojtur gjenezën shqiptare. “Kleriku kosovar Ndre Bogdani 

shkruante se shqiptarët kur e shikonin veten ngushtë pranonin të kalo-

nin në fenë islame se po të bëheshin ortodoksë do të humbnin kombë-

sinë.”10 

Por ka edhe nga të krishterët që kanë qasje objektive ndaj vëllezër-

ve të tyre shqiptarë- myslimanë që ta shohin Islamin me një sy më të 

drejtë se deri më tash. “Si i krishterë që jam, u bëj thirrje të gjithë 

udhëheqësve dhe njerëzve të thjeshtë besimtarë të krishterë, të gjithë 

anëtarëve të organizatave misionare të krishtera dhe hierarkisë krishte-

re në Shqipëri ta shohin Islamin me një sy më të drejtë dhe me logjikë 

sa më të kthjellët. Ta vështrojmë Islamin me syrin e së vërtetës të 

zhveshur nga çdo paragjykim, me argumente në besimin dhe faktet e 

tij. Ky besim inkuadrohet në mënyrë harmonike dhe të natyrshme të 

mendimeve njerëzore, e duke bërë shkallë-shkallë shprehja më e plotë 

dhe më konsekuente po e këtyre mendimeve”.11 

                                                 
9 Pashko Vasa, Vepra letrare1,Tiranë, 1987, f.123-124, Naim Frashëri. 
10 Kristo Frashëri, Pjetër Bogdani dhe lëvizja çlirimtare në shekullin XVIII,“Studime historike”, 

2, 1990, f.194. 
11At Nikolla Marku,Mirëkuptimi fetar në Shqipëri një vlerë e integrimit të shqiptarëve në Evro-

pë, simpozium kombëtar, Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që islami përcjellë në 
këtë integrim, Kavajë, 2008, f.91. 



PHD (c) Rexhep SUMA / TOLERANCA FETARE NDËR SHQIPTARËT 

 187

Shqiptarët, të rrethuar nga sllavët e shumtë, të cilët pareshtur kanë 

ndjekur një politikë asimilimi, kalimin në islam e kanë parë si shpëtim 

për ta. Kështu mendon edhe studiuesi Jakov Milaj. I këtij mendimi 

është po ashtu edhe Dom Nikollë Mazreku, njohës i historisë e i tra-

ditave popullore të shqiptarëve shkruante: “A thue me kaq e humbi 

ndërgjegjen kombëtare? Faktet na e thonë se jo. Shqiptarët edhe pse 

ndërruan fenë, ruajtën gjuhën, besën, burrninë e doket dalluese të 

shqiptarit”.12 

”Ndonëse bartës formal i kërkesave të tilla është ndonjë “intelektu-

al”, ato burimin e kanë në kuzhinat e huaja të krishtera antiislame dhe 

antishqiptare. Janë xhelatët e Shqipërisë, të cilët sikur nuk janë të këna-

qur mjaft me copëtimin barbar të trojeve shqiptare etnike dhe historike, 

por e dëshirojnë edhe destabilizimin shpirtëror të kombit shqiptar. Feja 

dhe kultura qindravjeçare nuk janë stoli në tesha të trupit për t’i vënë e 

për t’i hequr sipas festave e stinëve të motit.”13 

Por këto nuk kanë asnjë bazë shkencore dhe bëhen kryekëput për 

qëllime propagandistike dhe se kalimi i shqiptarëve në islam ka qenë si 

zgjidhje dhe njëherësh ruajtje e qenies shqiptare nga asimilimi serb dhe 

grek, të cilët vazhdimisht i vërsuleshin tokave arbërore. 

Edhe akademik Mark Krasniqi mendonte se vetëdija kombëtare e 

shqiptarëve ka ndikuar fuqishëm në kohezionin kombëtar. “Toleranca 

fetare e popullit shqiptar mbështetet në vetëdijen kombëtare, në faktin 

se të gjithë shqiptarët të të gjitha besimeve janë të një gjaku dhe të një 

gjuhe, kanë origjinën, historinë, truallin dhe traditën e përbashkët, janë 

pra një vëllazëri e gjerë, një popull. Kjo vetëdije ka ndikuar fuqimisht 

në kohezionin kombëtar në përmasa më të gjera dhe e ka mobilizuar 

popullin shqiptar gjatë historisë për t’u bërë rezistencë përpjekjeve të 

vazhdueshme të të huajve që ta përçajnë dhe që ta sundojnë. Pra, 

                                                 
12 Nikë Barcolla, Skandali i Codignano dhe mbrojtja e kombit shqiptar, Tiranë, 1941, f.35. 
13 Muhamet Pirraku, Apologjia AUTO-DA-FE E Canës, gazeta Rilindja, Tiranë, 26.1.1994, 

f.12-13. 
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shqiptari para se gjithash dhe mbi të gjitha, më parë e di veten për 

shqiptar, pjesëtar të një kolektivi të gjerë, i lidhur për të me lidhje 

gjaku e gjuhe, dhe më pastaj mysliman, katolik ose ortodoks. Këtë të 

vërtetë e kanë vërejtur shumë autorë të huaj dhe në veprat e tyre e kanë 

theksuar si dukuri të përgjithshme në popullin tonë.”14 

Historiani i periudhës osmane, prof. dr. Ferit Duka, mbron qëndri-

min se nuk ka pasur politikë islamizuese kundër shqiptarëve dhe pa 

asnjë tendencë. 

“Faktorët që determinuan përhapjen e Islamit në tokat shqiptare 

janë të ndryshëm, por një gjë duhet thënë: nuk ka pasur një politikë 

islamizuese të zhvilluar me tendencë nga sunduesit osmanë. Të dhënat 

flasin se feja islame është pranuar me dëshirë, nuk ka pasur dhunë në 

përhapjen e saj, me qëllim që të imponohej si fe në masat e popullit 

shqiptar.”15 

Andaj, sikur të donin osmanlinjtë t’ua impononin fenë ballkanasve, 

sot nuk do të kishim asnjë fe tjetër pos asaj islame. 

“Sikur të kishin dashur osmanlinjtë t’u imponon gjuhën dhe fenë e 

tyre popujve të Ballkanit, të cilët i sunduan për gjashtë shekuj (njëzet 

breza), sot nuk do të mbetej asnjë jomysliman ose person që të mos e 

fliste turqishten.”16 

Të tjerët janë emanet për ne 

Shikuar nga perspektiva historike vërejmë se në mësimet kuranore 

dhe profetike, toleranca i ka rrënjët e thella përgjatë historisë islame. I 

Dërguari a.s., në prag të vdekjes, iu drejtua myslimanëve duke u thënë: 

“Unë po i lë në besën tuaj ehli Kitabin (popujt e Librit, të krishterët 

                                                 
14 Mark Krasniqi, Toleranca fetare mes myslimanëve dhe katolikëve në Kosovë, Prishtinë,1995, 

f.206. 
15 Ferid Duka, Islamizmi i erdhi në krah etnisë shqiptare, Dituria Islame, Prishtinë,1992, nr.34, 

f.14. 
16 Ali bin Maksud, Dituria Islame nr.42, shtator, 1992,f.25. 
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dhe hebrenjtë)” (Ebu Davudi, Imarat,33; Muttaki el Hindi, Kenzul 

Ummal, IV, 362. 

Këtë porosi të Muhamedit a.s. e përcolli edhe kalifi i dytë i mysli-

manëve, Omeri r.a., i cili kishte thënë: “Unë po lë Popullin e librit që 

gjendet midis nesh, në besën tuaj. Frikësojuni Zotit në lidhje me ta 

silluni me drejtësi ndaj tyre”. (Jahja bin Adem, Kitabul Haxh, 54). 

Kombi shqiptar përgjatë historisë është dalluar ndër breza për mirë-

kuptim dhe tolerancë fetare, ku si rezultat i kësaj kemi një bashkëjetesë 

me njëri-tjetrin. Shpeshherë me këtë term të tjerët janë munduar që në 

forma dhe mënyra të ndryshme ta zbehin apo edhe ta shndërrojnë këtë 

dukuri në dëm të vet kombit tonë. Toleranca fetare si vlerë kombëtare 

e jona vazhdon të mbetet një dukuri e rrallë në shoqëritë ballkanike 

dhe më gjerë. Ndër shqiptarë ende kemi familje të përziera, ku një 

pjesë janë myslimanë e pjesa tjetër katolikë, e të cilat edhe jetojnë në 

një kulm dhe kalojnë siç është më së miri, në një harmoni të plotë ku 

secili shpreh dhe manifeston besimin e vet pa kurrfarë telashesh. Kjo 

dukuri është e shprehur në disa zona të banuara me shqiptarë, si në 

fshatin Dushkajë të Gjakovës, Suharekë, Lug të Baranit, Has, Rugovë, 

Karadak e shumë vende tjera. 

“Respekti reciprok dhe tolerancën fetare më së miri e ilustron she-

mbulli i dy vëllezërve në fshatin Zhegër, nga të cilët njëri është shko-

lluar për prift e tjetri për hoxhë.”17 

Shembull të tolerancës kemi edhe në Lurë, në verilindje të Shqipë-

risë afërsisht 125 km nga Tirana, ku një familje ka dy besime dhe ku 

kryeplaku është katolik. “Ishim në Lurë në shtëpinë e kryeplakut, i cili 

kishte vëllanë (prej nëne dhe babe) mysliman, njëri festonte Krishtli-

ndjen e tjetri Bajramin. Fëmijët e njërit ishin Gjon e Pjetër, ndërsa të 

tjetrit Sulo dhe Osman.”18 

                                                 
17 Mark Krasniqi, Lugu i Baranit-Monografi etno-gjeografike, Prishtinë 1984. 
18 Fra Lovro Mihačevič, Po Albanije, Zagreb, f.31, 1911. 
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Edhe autorë të tjerë të jashtëm kanë shkruar për tolerancën fetare 

shqiptare në këtë rajon, ku “i zoti i shtëpisë ndonëse mbikëqyrte e 

drejtonte veprimtarinë e pjesëtarëve të familjes, nuk i pengonte marrë-

dhëniet e tyre martesore ndërfetare. Me pëlqimin e tij kryhej fejesa e 

djalit ose e vajzës pavarësisht besimit. Nëse njëri ndërronte fe ose mar-

tohej me dikë të një feje tjetër, bashkësia familjare nuk pësonte krizë. 

Karl Steinmetz, në gusht të vitit 1908, i ftuar nga Gjetan Ajazi në 

Arrën e Lurës gjeti në shtëpinë e tij dy priftërinj bujtës. Hulumtuesi au-

striak këtë gjest të një myslimani e vlerësoi “dëshmi e tolerancës feta-

re”.19 

Toleranca në Kuran 

Kurani në shumë ajete qartëson dhe çmon bashkëjetesën si fryt dhe 

obligim që një shoqëri prosperon për t’u zhvilluar më tej. Bile, edhe 

gjatë misionit të da’ves, objektivisht thirrësi gjatë komunikimit me pje-

sëtarë të besimeve të tjera duhet të ketë parasysh thirrjen hyjnore që 

mos të ushtrojë presion as dhunë tek ata. 

 َويـُْؤِمن بِالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمن ۚ اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  تـَّبَـيَّنَ  َقد ۖ الدِّينِ  ِفي ِإْكَراهَ  َال 
  َعِليمٌ  َسِميعٌ  هُ َواللَّـ ۗ َلَها انِفَصامَ  َال  اْلُوثـَْقىٰ  بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فـََقدِ  بِاللَّـهِ 

“Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush 

nuk i beson tagutët, e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen 

më të fortë, e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dij-

shëm”. (El Bekare, 256). 

Komentuesi i Kuranit, El Hafidh Imadudin Ebi Fida Ismail bin 

Kethiri El Kureshi Eddimeshki, i njohur si Ibn Kethiri, duke komen-

tuar këtë ajet kuranor thotë: ”Askënd mos e detyroni në pranimin e fe-

së islame ngase ajo (feja) është e qartë dhe lartësuar në argumentet dhe 

si e tillë askush nuk duhet detyruar e as t’i imponohet hyrja në të. Për-

                                                 
19 Karl Steinmetz,Von der Adria Schëarzen Drin, Sarajevo 1908.  
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kundrazi atë që e udhëzon Zoti në Islam dhe ia hap gjoksin, ai zbardh 

argumentet dhe hyn në të mbi bazën e argumenteve. Ndërkaq atij që 

Allahu ia errëson zemrën e tij dhe ia vulos mospamjen dhe mosdëgji-

min e argumenteve, ati nuk i bën dobi hyrja në fe si imponim. Ky ajet 

është zbritur mbi një person nga Ensarët prej fisi Benu Salim bin Avf, i 

cili quhej El Hasin dhe kishte dy djem të krishterë, kurse ai vetë ishte 

mysliman. Ai një ditë e kishte pyetur Muhamedin a.s., nëse ishte dety-

rim i tij t’i detyronte ata ta pranonin islamin, pasi që ata refuzonin çdo 

fe tjetër pos krishterimit. Më pas zbriti ajeti i lartcekur edhe pse dis-

pozita e tij është e përgjithshme.”20 

Po ashtu, ne si myslimanë me shumicë absolute e kemi obligim që 

t’u ofrojmë mbrojtje idhujtarëve në qoftë se vijnë tek ne. Kjo mbrojtje 

athua a nuk konsiderohet kulmi i tolerancës, ja se ç’thotë një ajet kur-

anor:  

َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكَالَم اللَّـِه ثُمَّ أَْبِلْغُه 
ِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ َۚمْأَمَنُه    ذَٰ

“E nëse ndokush prej idhujtarëve të kërkon strehim, ti strehoje 

në mënyrë që t’i dëgjojë fjalët e Allahut (Kuranin) e mandej sho-

qëroje në vendin e tij të sigurt. Këtë ngase ata janë popull që nuk 

e dinë (të vërtetën e fesë islame)”. (Et-Tevbe, 6). 

Madje edhe nëse bëjmë zotime ndaj të tjerëve sipas mësimeve 

islame duhet t’i përmbushim. “Kryeni obligimet tuaja, sepse jeni përgje-

gjës për to” (El Isra, 34). 

Madje në një vend tjetër thotë: “Pos atyre idhujtarëve me të cilët 

keni lidhur marrëveshje, e të cilët nuk ju kanë shmangur asgjë dhe nuk 

e kanë ndihmuar askënd kundër jush, pra, edhe ju përmbushni marrë-

veshjen e tyre deri në afatin e caktuar. S’ka dyshim se Allahu i do të 

devotshmit”. (Et-Tevbe, 4).  
                                                 
20 El Hafidh Imadudin Ebi Fida Ismail bin Kethiri El Kureshi Eddimeshki (Ibn Kethiri), Tefsir 

el kuranil adhim, Idaretul el mesaxhid el hajrije, botim i dytë, vëll.1, f.416, Riad,1998. 
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Tradita profetike dhe toleranca 

Muhamedi a.s. vazhdimisht porosiste myslimanët për respekt ndaj 

tolerancës. “Ai që e shtyp një person me të cilin është lidhur me një zo-

tim, ose i cenon të drejtat e tij, ose ia imponon një detyrë mbi mundësi-

të e tij, ose ia merr me detyrim një gjë, mua do të më ketë kundërshtar 

në Ditën e Gjykimit”21. 

Po ashtu edhe imponimin e fesë islame ua ka ndaluar. Kjo vërehet 

në letrën e dërguar guvernatorit të Jemenit: Mos e përdor dhunën për 

“t’ua imponuar Islamin çifutëve dhe të krishterëve nëse dëshirojnë t’i 

mbesin besnik fesë së tyre”. 

Një shembull i tolerancës dhe bashkëjetesës është i pranishëm në 

masë të madhe në marrëdhëniet e Pejgamberit a.s., me njerëzit e Librit, 

qofshin ata hebrenj apo të krishterë. Pejgamberi a.s. i vizitonte ata dhe 

i priste e i pranonte me mirësjellje, pranonte dhe u jepte dhurata, i vizi-

tonte të sëmurët e tyre dhe sillej ndaj tyre në mënyrën më të mirë të 

mundshme. Duke vepruar kështu, Muhamedi a.s., tregonte se Islami 

është larg nga ajo që t'i urdhëronte myslimanët për t'i ndërprerë marrë-

dhëniet e tyre me bashkëqytetarët jomyslimanë22. 

Një prej shembujve më interesantë të tolerancës së profetit Muha-

med (a.s.), është statuti i privilegjeve të të krishterëve, dhënë nga Pro-

feti (a.s.) për murgjit e manastirit të Shën Katerinës. 

Letra e Profetit Muhamed (a.s.) për murgjit 
e manastirit të Shën Katerinës 
Në vitin 628 Profeti Muhamed (a.s.) garantoi një statut privilegjesh 

për murgjit e manastirit të Shën Katerinës në Malin Sinai. Ai përbëhej 

nga disa klauzola, të cilat mbulonin të gjitha aspektet e të drejtave të 

                                                 
21 Ahmed Muhamed El Hufi, Toleranca Islame, boton shtëpia botuese "Dituria Islame”, Prish-

tinë, pa vit botimi, f. 17. 
22 Ahmed Muhamed El Hufi, Toleranca Islame, boton shtëpia botuese "Dituria Islame”, Prish-

tinë, pa vit botimi, f. 27. 
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njeriut, përfshirë këtu tema të tilla si: mbrojtja e të krishterëve, liria e 

adhurimit dhe lëvizjes, liria për të caktuar gjykatësit e tyre, për të pasur 

dhe mbajtur pronat e tyre, përjashtimi nga shërbimi ushtarak, si dhe e 

drejta e mbrojtjes në kohë lufte. 

Ky është një mesazh nga Muhamed bin Abdullah, si një pakt për ata që 

mbajnë Krishterimin, pranë dhe larg, ne jemi me ta. 

Me të vërtetë unë, shërbëtorët, ndihmuesit dhe ndjekësit e mi, i mbroj-

në ata, sepse të krishterët janë qytetarët e mi; dhe për Allah, unë 

jam gjithmonë kundër çdo gjëje që i dëshpëron ata. 

Asnjë lloj detyrimi nuk duhet të ketë mbi ta. 

As gjykatësit e tyre nuk do të hiqen nga puna dhe as murgjit e tyre nga 

manastiret e tyre. 

Asnjë nuk lejohet që të shkatërrojë një shtëpi të besimit të tyre, ta dëm-

tojë atë, apo të marrë ndonjë gjë nga ajo për tek shtëpitë e mysli-

manëve. 

Në qoftë se ndonjë merr ndonjë nga këto, ai do të shkelë paktin e Zotit 

dhe nuk i bindet profetit të Tij. Me të vërtetë, ata janë aleatët e mi 

dhe kanë statutin tim të sigurt kundër gjithçkaje që ata urrejnë. 

Asnjë nuk do t’i detyrojë ata që të udhëtojnë apo t’i obligojë për luftë. 

Myslimanët duhet të luftojnë për ta. 

Në qoftë se një femër e krishterë martohet me një mysliman, kjo nuk 

duhet të ndodhë pa aprovimin e saj. Ajo nuk duhet të ndalohet të 

vizitojë kishën e saj për t’u lutur. Kishat e tyre duhet të respekto-

hen. Atyre nuk duhet t’u ndalohet riparimi i tyre, as shenjtërimi i 

pakteve të tyre. 

Asnjë njeri nga umeti (bashkësia myslimane) nuk duhet të shkelë këtë 

pakt.23 

                                                 
23 Genti Kruja, Toleranca ndërfetare në islam sipas Kuranit dhe traditës profetike, Zani i Naltë, 

nr. 1 (154), Tiranë, 2012, f.49 
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Muhamedi a.s. po ashtu la rrugën se si duhet të komunikojmë me të 

tjerët dhe formën e komunikimit më të mirë me ta. Ai kishte komuni-

kuar me hebrenjtë dhe të krishterët të Nexhranit duke thënë: “Nexhrani 

dhe fqinjësia e tij, nga Zoti dhe profeti i Tij - Muhamed e kanë të 

mbrojtur pasurinë e tyre, kishat e tyre dhe gjithçka që kanë në pro-

nësi”.24 

Por në jetën tonë, si thirrës në rrugën e Allahut xh.sh., duhet të po-

tencojmë faktin tek masa se qëllimi i krijimit të njeriut në këtë botë 

është t’i shprehet adhurim Krijuesit të botëve dhe se në mes njerëzve 

duhet të ketë komunikim dhe bashkëpunim të çfarëdo feje, race, ngjy-

re, kombi qofshin. Në lidhje me këtë, Allahu xh.sh. në Kuran thotë:  

“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe 

prej një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete. 

Ndërsa më i ndershmi ndër ju është ai i cili më së shumti ka 

frikën e Zotit. Zoti është i gjithëdijshëm dhe hollësisht i njohur 

për çdo gjë” (El Huxhuratë, 13) 

Studiuesi i madh i fesë islame, Thomas V. Arnold, duke folur për-

kitazi për fenë islame te kombi shqiptar, thekson tiparin e tolerancës 

fetare të ndriçuar nga mësimet islame. 

“Mburrja kombëtare e shqiptarëve është e madhe. Kur dikush pyet 

një shqiptar se ç’është, para se të përgjigjet se është mysliman a i kri-

shterë, ai do të përgjigjet se është shqiptar. Kjo mënyrë e shprehjes së 

individualitetit është shkak i veçantë i ndjenjave kombëtare, sepse ato 

mënjanojnë atë grindjen e ashpër midis ithtarëve të këtyre dy feve, e 

cila mbretëronte në pjesët e tjera të Perandorisë Osmane. Shqiptarët 

myslimanë dhe të krishterë flasin të njëjtën gjuhë, kultivojnë tradita të 

njëjta dhe kanë qëndrime e zakone të njëjta. Mburrja e përbashkët na-

                                                 
24 Grup autorësh, Simpoziumi ndërkombëtar- Profeti Muhamed-Mëshira dhe dashuria univer-

sal, KMSH, Tiranë, 2007, f.109. 
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cionale është aq e fuqishme, saqë nuk lë mundësinë për ndikimin e ku-

ndërthënieve fetare që të ndajë pjesëtarët e një kombi.”25 

Praktika ndër ne na tregon se fryma e tolerancës dhe bashkëjetesës 

mes shqiptarëve shfaqet kudo dhe në çdo pore të jetës. Sa për ilustrim, 

gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kur shqiptarët myslimanë agjëroj-

në duke e kryer këtë obligim hyjnor, gratë e besimit katolik të martuara 

për burra të besimit islam në shenjë respekti rrinë zgjuar natën për të 

përgatitur ushqimin e syfyrit për pjesëtarët myslimanë të familjes pa 

kurrfarë përtese, kurse në fund të këtij muaji kur festohet festa e Bajra-

mit, e tërë familja bashkërisht presin dhe përcjellin mysafirë sipas tra-

ditës fetare dhe kombëtare. 

Po ashtu, një rast tjetër ku dy komunitetet fetare ndihmohen mes 

vete është rasti në fshatin Malbardhë, që është ngjitur me Milotin në 

Shqipërinë Veriore, ku myslimanët e këtij fshati mblodhën fonde për të 

rindërtuar kishën katolike të cilën e kishte rrënuar regjimi i kryekomu-

nistit Enver Hoxha. 

Kur jemi në rrafshin kombëtar theksojmë se kontribut të jashtëza-

konshëm në ruajtjen e gjenezës dhe tolerancës ndërfetare ndër ne kanë 

prijësit fetarë, të cilët me largpamësinë dhe ndjenjën e zgjimit kombë-

tar respektuan këtë virtyt të lartë shqiptar. 

Studiuesi i shkencave fetare dhe komentuesi i Kuranit kerimit - ho-

xhë Hafiz Ibrahim Dalliu në vitet e tridhjeta ishte njëri ndër ata shumë 

ulema që dhanë kontribut praktik në këtë aspekt. Ai vazhdimisht thosh-

te që “Na shqiptarët prej çdo feje qofshim jemi te tanë vëllezër gjaku 

dhe vëllezër vatani. Do të shkojmë mbarë e mirë shoq me shoq si jemi 

tu shkue, to të punojmë së bashku për lulëzimin e atdheut tonë, dhe do 

të mbrojmë atë me gjakun tonë”. 

                                                 
25 Thomas W. Arnold, Eda’vetu ilet Islam, Kajro, 1970, f.218. 
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Feja - faktor unifikimi me rëndësi të madhe 
për ekzistencën e kombit 

Po në këtë rrafsh parimi i sigurimit të unitetit kombëtar mbetet ku-

sht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit. “Të gjithë shtetet e qytetë-

rueme kanë pranue si parim politik se në naltësimi i një vendi varet në 

sigurimin e qetësisë së brendshme. Atje ku mungon qetësia, nuk mund 

të përparoj industria, tregtia e burimet e tjera ekonomike, që lumturoj-

në një popull”.26 

Feja nga këta ulema shikohej si faktor unifikimi me rëndësi të ma-

dhe për ekzistencën e kombit e assesi si një humnerë që përçan kombin 

shqiptar. Madje, Haxhi Vehbi Dibra, i cili për 17 vjet rresht qëndroi në 

krye të hierarkisë më të lartë të Komunitetit Mysliman, për të ruajtur 

ekuilibrat me elementin joislam gjatë mbajtjes së Kuvendit Kombëtar 

të Vlorës, më 28 nëntor 1912, pati thënë: “Kristianë e myslimanë janë 

vëllezër shqiptarë të pandarë. Të kemi dashuri edhe për bashkatdheta-

rët e krishterë, sepse edhe ata i kemi vëllezër e s’kemi si ndahemi. Të 

përpiqemi edhe për të mirën e tyre si për veten tonë... ta duam njëri-

tjetrin, të puthemi gojë më gojë, të kapemi dorë për dore e të ndjekim 

një rrugë të përbashkët... t’i tregojmë botës mbarë se shqiptarët pa da-

llim feje, janë vëllezër si bij të njëshëm të së dashurës sonë Shqipëri”.27 

Ndjenjat e solidaritetit dhe tolerancës midis shqiptarëve u shfaqën 

në periudha të vonshme. Imam Vehbi Dibrën, Hafiz Ali Korçën, Ibra-

him Dalliun, Atë Luigj Bumçin, Atë Gjergj Fishtën, Mehdi Frashrin, 

Mihail Turtullin, Hoxhë Kadri Prishtinën, Luigj Gurakuqin, Fan Nolin 

dhe Faik Konicën etj., i shohim të gjithë të bashkuar në ide dhe qëndri-

me për Shqipërinë, apo edhe jashtë saj në mbrojtje të kauzës kombë-

tare. 

                                                 
26 Haxhi Vebi Dibra, Zani i Naltë, nr.4, f.503, Tiranë, 1933. 
27 AQSH I RSH, Fondi i Komunitetit Mysliman. Dosja nr.14, viti1925, f.189-228. 
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Shqiptarët asnjëherë nuk kanë zhvilluar luftë fetare. Këtë e poten-

con edhe rilindësi ynë, Faik Konica, i cili në shkrimet e tij duke folur 

përkitazi me tolerancën ndërfetare tek shqiptarët shprehej: “Unë besoj 

se shqiptarët gjithkund janë tolerantë për besimet e tjera dhe ndoshta 

ky është i vetmi vend në Evropë ku nuk ka pasur luftë fetare” . 

Ekzistenca e dy besimeve fetare në Shqipëri asnjëherë nuk u bë 

pengesë për përballimin e situatave, por harmonia, toleranca, bashkëje-

tesa u bënë faktorë të domosdoshëm për ruajtjen e pavarësisë dhe for-

cimin e shtetit. 

Ky realitet nuk mbeti pa u vlerësuar edhe nga opinioni i jashtëm 

ndërkombëtar. Kështu gjatë zhvillimit të mbledhjes së Lidhjes së Kom-

beve më 17 .12. 1920, delegati i Indisë, duke miratuar e quajtur si ve-

për të mirë pranimin e Shqipërisë në këtë organizatë tha: ”Kur në botë 

zhvilloheshin ende luftëra ndërfetare, në Shqipëri, myslimanët, katoli-

kët e ortodoksët, jetonin në harmoni dhe ishte fakt i shkëlqyeshëm për 

një vend me shumicën dërmuese të popullsisë myslimane të kishte këtu 

përfaqësues një të krishterë (është fjala për Fan Nolin që kryesonte 

delegacionin, shënimi ynë) dhe një prift.”28 

Se faktori fetar nuk ka qenë shkak për urrejtje dhe fanatizëm mes 

feve tek shqiptarët e potencon edhe studiuesi i Islamit, Tomas Arnoldi, 

i cili qartësonte se: ”Myslimanët shqiptarë, sikur edhe të krishterët fla-

sin me gjuhë, kanë tradita dhe moralin e njëjtë, nuk kanë far urrejtje, 

sepse me gjenerata nuk kanë pasur armiqësi. Faktori fetar nuk ka qenë 

shkak për përçarje”. 

Ndërkaq për profesorin departamentit të Sociologjisë në Universi-

tetin e Tiranës, Zyhdi Berisha, fetaria e shqiptarëve nuk ndryshon edhe 

aq shumë prej atyre evropiane. Ai mendon se shumë autorë të jashtëm 

dhe brendshëm kanë shpjeguar origjinën dhe bashkëjetesën fetare në 

                                                 
28 Tahir Zajmi, Tallazët e jetës dhe lotët e zemrës, Bruxelles, 1970, f.501, cituar sipas librit: 

Faktorë kulturorë e fetarë të autorit Kaheman Ulqini, Shkodër,1999,f.72. 
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Shqipëri. Ai mendon se shqiptarët janë po aq fetarë sa janë dhe popujt 

tjerë evropianë, sa janë p.sh. gjermanët, francezët, anglezët etj, por 

kam bindjen se ekziston një raport shumë interesant ndërmjet shumicës 

dhe pakicës nga pikëpamja e besimit. Në kulturën tradicionale shqipta-

re ka shumë norma që imponojnë mirë trajtimin e personave, familjeve 

a fiseve në pakicë. Në shoqëritë shqiptare tradicionale ke qenë gjith-

monë më shumë i mbrojtur po të ishe pakicë se sa shumicë”.  

Toleranca ndërfetare në Shqipëri është tipari kombëtar i cili e ka 

ruajtur njësinë e kombit shqiptar. “Në gjirin e kulturës së re shqiptare, 

fenomeni i tolerancës fetare ndër shqiptarët do të behet tipari kombëtar 

dhe një ndër hallkat për ruajtjen e njësisë së kombit shqiptar në kushtet 

e ekzistencës së tri feve. Realisht, nga mesi i shekullit XVIII, pjesa më 

e madhe e administratave shqiptare, në viset shqiptare, do të udhëheqin 

politikën separatiste shqiptare, në përgjithësi, të mjedisit të vet ndaj pu-

shtetit qendror të Stambollit. Këta qeveritarë vendas, në tolerancën 

fetare midis feve, shihnin dhe vlerësonin platformën e mundshme poli-

tike për bashkimin e Shqipërisë së ndarë në njësi administrative osma-

ne dhe të lirisë së saj. Programi politik i luftës për çlirimin kombëtar i 

pionierëve të Rilindjes politike të Shqipërisë mbështetej në traditën 

shqiptare të luftës çlirimtare të përbashkët të shqiptarëve të feve të 

ndryshme sikurse paraardhësit e tyre të periudhës së Rilindjes e të Hu-

manizmit. Ideologët e Rilindjes Kombëtare i vunë themelet shoqërisë 

shqiptare pluraliste fetare moderne, përpunuan tolerancën fetare dhe e 

vunë atë në interes të luftës për përparim dhe çlirim kombëtar, të uni-

tetit pluralist fetar shqiptar rreth Shqipërisë.”29 

Toleranca fetare në popullin shqiptar është si rezultat i mësimeve 

fetare dhe kësaj duhet t’i shtohet edhe karakteri, edukata dhe tradita e 

bujshme shqiptare. Shqiptari, nga natyra dallohet me zemërgjerësi, bu-

jari, mikpritje, besë e fisnikëri. Kombi ynë, pikërisht në saje të kësaj 

                                                 
29 Muhamet Pirraku, Kultura kombëtare shqiptare, revista Përparimi, nr.2,1991. 
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tolerance, ka ruajtur objektet fetare ortodokse serbe në Kosovë dhe fa-

miljet serbe kur ato ishin në rrezik. Por, për fat të keq kjo nuk ka ndo-

dhur kur shqiptarët janë përballur me rrezikun. Historikisht shqiptarët 

në saje të kësaj tolerance janë pozicionuar përkrah të dobëtit dhe të 

shtypurit. Shembull më të freskët i kemi hebrenjtë, të cilët gjatë Luftës 

së Dytë Botërore ndiqeshin, internoheshin e masakroheshin, ndërsa 

shqiptarët myslimanë hapën zemrat dhe shtëpitë e tyre për t’i strehuar 

dhe shpëtuar. 

Toleranca ndërfetare ndihmon në ecjen përpara të kombit tonë drejt 

përparimit, zhvillimit, prosperitetit në mënyrë që të jemi në krah të 

vendeve më të industrializuara. 

Rezyme 

Sot, kur e gjithë bota e civilizuar është duke luftuar kundër terroriz-

mit të mbuluar me petk fetar, shqiptarët duhet të vetëdijesohen që të lu-

ftojmë më shumë për fuqizimin e faktorëve që ndihmojnë dhe ushqejnë 

harmoninë dhe bashkëjetesën paqësore fetare të kultivuar historikisht, 

duke luftuar dhe shmangur ndikimet negative që mund t'u imponohen 

atyre, kryesisht nga jashtë Shqipërisë. 

Prioritet i thirrësve islamë dhe parisë fetare, por edhe forcave me-

ndore shqiptare sot duhet të jetë ndikimi sa më i thellë dhe i vazhdue-

shëm në ruajtjen e tiparit të tolerancës fetare, që rrjedhimisht do të 

ruante edhe qenien dhe unitetin tonë kombëtar.  

Këtë punim shkencor do ta përfundoja me një thënie nga Hafiz Ali 

Kraja, i cili në librin e tij “A duhet feja” shprehet se në themelet e pa-

rimeve të besimit të myslimanëve që shihen nga kjo, duke u bashkuar 

me krishterë, janë në gjendje ta ruajnë dashurinë kombëtare dhe ta gë-

zojnë jetesën e përbashkët. Kështu mund të ruhet edhe pavarësia e fitu-

ar së bashku me të gjitha sakrificat, duke kaluar mbi çdo pengesë që 

paraqitet ndër besimet e tyre”. 
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PHD (c) Rexhep SUMA 

THE FEATURE OF RELIGIOUS TOLERANCE AMONG 
ALBANIANS 

Conclusion 
Today, when the entire civilized world is fighting against 

terrorism coated with religious habiliment against terrorism, 
Albanians should be aware of struggling to empower factors that 
assist and feed the harmony and historically cultivated peaceful 
religious coexistence, struggling to avoid negative impacts that 
may be imposed to them mainly from outside of Albania. 

The priority of Islam preachers and religious chiefs but also 
Albanian intellectual forces, today the impact should be more 
profound and coherent in conservation of the feature of religious 
tolerance which subsequently would conserve and the being and 
our national unity.  

I would conclude my scientific paper with a sentence pointed 
out by Hafiz Ali Kraja who in his book “A duhet feja” expresses 
that in the tenets of Muslims religion principles that appear thereof, 
getting united with Christians are ready to retain national love and 
to enjoy joint life. This is the way to retain also the won 
independence along with all sacrifices, overcoming every obstacle 
which may occur amidst their religions. 

 



Mr. Selim SELIMI 

POETI I MARSHIT T˙ PAVAR˙SIS˙ S˙ 
TURQIS˙ - MEHMED AKIF ERSOJI (PEJANI)  

Abstrakt 

Mehmed Akif Ersoj (Pejani) është ndër ato figurat që e kanë zhvi-
lluar veprimtarinë e tyre jashtë atdheut. Emri Mehmed Akif 
Ersojit, i përfolur shumë në opinionin turk, përveç si shkrimtar e 
mendimtar i madh, edhe si shkrues i himnit kombëtar turk “Istiklal 
Marşi”. Si i tillë ai ka bërë një bujë të madhe në opinionin turk dhe 
qëndron si sfidë për shumë artistë, kritikë, filozofë dhe 
mendimtarë.1 Ndonëse i lindur në Turqi, ai me krenari ka pohuar 
se i përket një familjeje shqiptare të Pejës, nga fshati Shushicë, 
duke krijuar kështu një urë lidhjeje ndërmjet asaj që ishte për nga 
origjina dhe asaj që ai i përket për nga vepra. Se ai mbeti bir i këtij 
trualli, këtë e dëshmon me pendën e tij në vargjet që ia kushtoi 
atdheut të përvuajtur, Kosovës. 

Mehmed Akifi, ndonëse jetoi në atë kohë kur në Stamboll 
vepronin edhe një mori veprimtarësh të Rilindjes Kombëtare, në 
fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, për nga 
madhështia e tij artistike dhe ideore mund të krahasohet me Naim 
dhe Sami Frashërin. Megjithatë, për opinionin tonë ai ka mbetur i 
panjohur pikërisht nga shkaku se shkroi në gjuhën turke dhe për 

                                                 
1 Muhrem Ergin, Türk edebiyatı, sayı, 146, İstanbul. 
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shkak të bindjeve ideologjike. Megjithatë, Mehmed Akifi për 
kulturën shqiptare mund të merret vetëm si një simbol i gjithë asaj 
plejade shkrimtarësh shqiptarë që i dhanë vepra madhore kulturës 
turke, por që presim ta marrë edhe vendin e merituar në kulturën 
tonë shqiptare.  

Fjalët kyçe: Mehmet Akif Ersoj, letërsi turke, ideologji, poezi. 

 
 

Me këtë punim nuk pretendoj të kem bërë diçka tepër, veçse jam 

përpjekur të kontribuoj në këtë drejtim duke pasur parasysh se rikuj-

timi i figurave të njohura është obligim i ynë për të përcjellë te brezat e 

rinj figura të tilla si Mehmed Akifi. Lindi në vitin 1873 në Stamboll, në 

mëhallën Sarëgyzel të lagjes Fatih. Data sipas kalendarit hixhri, shev-

val 1290, mes datave 22 nëntor - 20 dhjetor 1973.2 I ati ishte Tehir 

Efendiu (1826-1888), myderriz në medresenë Fatih, kurse e ëma - 

Emine Sherife Hanëm (1836-1926). I ati, i cili ishte nga fshati Shu-

shicë i Komunës së Pejës, qysh në moshë të vogël kishte ardhur në 

Stamboll për t’u arsimuar.3 

Mehmed Akifi, kur ishte katër vjeç e gjysmë, sipas traditës u regji-

strua në shkollën Emin Buhari të mëhallës. Pas dy vitesh kaloi në Ipti-

daijen e Fatihut, gjegjësisht në shkollën fillore. Po në këtë vit i ati filloi 

t’ia mësojë arabishten. Pasi mbaroi shkollën fillore trevjeçare, Meh-

med Akifi filloi mësimet në rushdijen e qendrës së Fatihut, ndërkaq 

mësimet e arabishtes me të atin vazhdonin. Veç kësaj, ndiqte edhe më-

simet e persishtes.  

Në vitet e rushdijes, Mehmed Akifit iu zgjua kureshtja për poezi. 

Ai tregon vetë se libri i parë poetik që lexoi ishte “Lejla dhe Mexhnun” 

i Fuzuliut.4 Më 1885, Mehmed Akifi mbaroi rushdijen trevjeçare. Atë-

                                                 
2 Mithat Cemal, Türk edebiyatı, sayı: Akif Anıt Sayı, İstanbul 
3 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Ertuğrul Düzdağ, s. 18, İstanbul,1989.  
4 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Ertuğrul Düzdağ, s.19, İstanbul, 1987 
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herë ai zgjodhi shkollën Mulkije (shkolla e lartë administrative) që 

ishte hapur si shkollë përgatitore për Mulkijen. 

Vdekja e të atit në vitin 1888, për familjen e Mehmed Akifit edhe 

për të ishte një humbje si prind dhe si hoxhë. Këtë e paraqet edhe në 

poezi:  

“Ai qe edhe babai, edhe hoxha (mësuesi) im. 

Q’të di, prej ti e kam mësuar...”5 

Një vit pas humbjes së prindit pasoi edhe djegia e shtëpisë. Meh-

med Akifi dhe familja e tij ndodheshin në një gjendje të vështirë eko-

nomike. Duke e menduar këtë vendosi të kalonte në shkollën Bajtar 

(veterinari), që ishte në avantazh Mehmedin, sepse kjo shkollë i mu-

ndësonte gjetjen e punës.  

Gjatë mësimeve katërvjeçare në shkollën e veterinarisë, Mehmed 

Akifi la mbresa pozitive te profesorët. Po në këto vite të studimit 

Mehmed Akifi merrej edhe me poezi, por gjithashtu edhe me sport, si 

me mundje, not dhe vrapim. 

Më 22 dhjetor 1893, Mehmed Akifi mbaroi Fakultetin e Veterina-

risë, duke zënë vendin e parë. Pastaj u emërua ndihmësinspektor vete-

riner.  

Gjatë katër viteve sa ishte i punësuar në Stamboll, Mehmed Akifi 

shëtiti si inspektor në zona të ndryshme të shtetit osman, si Rumeli, 

Anadoll dhe Arabi, duke qëndruar për një kohë të shkurtër a më të gja-

të në qendra të ndryshme. Gjatë kësaj kohe, nëpër revista të ndryshe i 

botoheshin poezitë dhe përkthime pjesësh në prozë e poezi nga Saadiu. 

Mehmed Akifi u martua kur ishte njëzetepesë vjeç, kurse e shoqja 

Ismet hanëm ishte njëzet vjeçe. Mehmed Akifi pati shtatë fëmijë, tre të 

parët ishin vajza. Fëmija i katërt i vdiq kur ishte një vit e gjysmë. 

                                                 
5 Fletët, libri i tetë, Zërat e së Vërtetës, f, 281. Poeti bën fjalë për të atin në poezinë Xhamia 

Fatih, dhe në disa vende të poezisë Asim, veçanërisht në hyrje. 
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Revista Siratimustekim 

Më 27 gusht 1908 filloi të botohej revista Siratimustekim (Rruga e 

drejtë). Revista merrej me fe, filozofi, letërsi, drejtësi dhe shkenca te-

orike. Në vitet e Luftës për Shpëtimin Kombëtar, revista e vazhdoi bo-

timin në Ankara, Kastamonu dhe Kajseri, ndërsa në vitin 1925, në 

numrin 641, u mbyll. Revista ridoli më 1948 dhe, pasi u botuan edhe 

362 numra të saj, në shkurt të vitit 1966 botimi i saj u ndërpre. Meh-

med Akifi ishte autori kryesor dhe kryeredaktori i revistës. Aty janë 

botuar pothuaj të gjitha poezitë dhe shkrimet e tij. Në disa shkrime dhe 

poezi ai përdori pseudonimin Saadi, kurse disa poezi të tij kanë dalë pa 

nënshkrim.6 Nga ana tjetër, Mehmed Akifi bënte edhe përkthime.  

Më 24 nëntor 1908, Mehmed Akifi u emërua pedagog i letërsisë 

osmane në kursin e parë të Katedrës së Letërsisë të Akademisë së 

Shkencave. Brenda vitit 1910, kur u botuan poezitë e njohura të tij, si 

“Gruaja plakë dhe Omeri”, “Kafeneja e mëhallës” dhe “Imami Qose,” 

Mehmed Akifi shkroi më se njëzetepesë artikuj me tema letrare dhe 

shoqërore. Po atë vit, botoi përkthimin e disa artikujve nga Muhamed 

Abduhut dhe komentin e sures Asr. Të njëjtin vit dolën tre artikuj ori-

gjinalë dhe një përkthim i gjatë. Vepra “Muslumanlikta Medeniyet” 

(Qytetërimi në Myslimanizëm), që e përktheu nga Ferid Vexhdi, u bo-

tua në seri në tridhjetë numra.7 

Vëllimi i parë i përmbledhjes së tij poetike, Safahat (Fletët), që për-

mbante dyzetedy poezi të botuara më parë në revistën Siratimustekim, 

bashkë me një poezi prej dhjetë rreshtash në vend të parathënies, u 

botua brenda muajit prill 1911. (Safahat, birinci kitap, Istanbul 1329, 

227 sajfa, Siratimustekim matbaasi).  

                                                 
6 Po aty, f. 28. 
7 Po aty, f.29. 
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Në gjysmën e parë të vitit 1912, poezia “Në katedrën e Sulejmani-

jes” (Suleymaniye Kursusunden) prej 1002 vargjesh u botua në seri 

prej shtatë pjesësh, ndërsa botimi si libër u bë muajin shtator. 

Në krye të vitit 1912, Ebulula (Mardin), njëri prej pronarëve të 

revistës Siratimustekim, u largua nga revista. I mbetur vetëm, Eshref 

Edibi e ndërroi emrin e revistës në Sebilurreshad. 

Vazhdoi botimi i tretë i librit “Safahat” me titull “Zërat e të vërte-

tës” (Hakkin Sesleri)8. 

Në fillim të gushtit 1914, u botua libri i katërt i “Safahatit” - “Në 

Katekrën e Fatihut” (Fatih Kursusunden). 

Udhëtimi në Berlin 

Gjermanët, të cilët ishin aleatë të turqve, kishin mbledhur në kampe 

të posaçme robër myslimanë të luftës, pjesëmarrës në ushtritë franceze, 

ruse dhe angleze dhe të zënë robër tek ta. Robërit e mbledhur në këto 

kampe trajtoheshin mirë. Duke u treguar osmanëve, të cilët ishin lideri 

i myslimanëve, sjelljen e tyre të mirë ndaj robërve, gjermanët kishin 

dashur të bënin një gjest ndaj Sulltanit dhe të tregonin besnikërinë ndaj 

aleancës me të. 

Me këto qëllime është ftuar nga gjermanët delegacioni ku merrte 

pjesë edhe Mehmed Akifi. 

Poezia prej 796 vargjesh “Kujtime Berlini” (Berlin Hatiralari), që 

Mehmed Akifi e shkroi nën frymëzimin e udhëtimit në Berlin, filloi të 

botohej në Sebilureshad. Në këtë poezi të rëndësishme të botuar në 

dhjetë pjesë - seri, Mehmed Akifi, pasi tregon për padrejtësitë e shtete-

ve kolonialiste perëndimore ndaj kombeve myslimane dhe për qëndri-

min indiferent të Evropës, që përdorte dy standarde vlerësimi, si dhe 

numëron të këqijat e tyre, përcakton shkaqet ideore e shoqërore të 

                                                 
8 Po aty, f.36 
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gjermanëve që përpiqeshin e punonin të bashkuar për t’u fuqizuar. Gji-

thashtu parashtron sëmundjet shkaktare të dobësisë, çorientimit dhe co-

pëtimit të shoqërisë osmane, ku sundonte një vlerësim dhe trajtim i 

gjërave krejt në kundërshtim me ç’ndodhte në Gjermani.9 

Gjashtë pjesët e para të “Kujtimeve të Berlinit” u botuan në vitin 

1915, një pjesë më 1916 dhe tri pjesët e fundit në vitin 1918. Në pjesën 

e nëntë bëhet fjalë për dëmet shkaktuar shoqërisë nga letërsia e keqe. 

Mehmed Akifi atakon snobët properëndimorë antifetarë dhe shkrimta-

rin Tevfik Fikret.  

Marshi i Pavarësisë 

Në Ankara, revista Sebilurreshad, në numrin 648, boton tekstin e 

Marshit të Pavarësisë. Me kërkesë të ushtarakëve, Ministria e Kulturës 

u dha gazetave të datës 7 nëntor një njoftim ku bëhej e ditur se “shpa-

llej një konkurs për Marshin e Pavarësisë dhe se për fituesin e tekstit 

dhe melodisë do të jepej nga një shpërblim prej 500 lirash”. Me një 

qarkore të veçantë, konkursi iu njoftua të gjitha shkollave. Në qendrën 

e konkursit u paraqitën mbi shtatëqind tekste, por mes tyre nuk ishte 

ajo poezi që do të mund ta zgjonte ndikimin e dëshiruar. Atëherë, mi-

nistri i Kulturës, Hamidullah Suphi, me shokë iu drejtua Mehmed Aki-

fit.10 Mehmed Akifi, duke thënë se nuk shkruante poezi me para, i 

kthente mbrapsht propozimet.11 Kur i premtuan se nuk do t’i jepnin 

shpërblimin edhe po të fitonte, Mehmed Akifi e shkroi tekstin. “Marshi 

i Pavarësisë” u lexua në Parlamentin Turk më 1 mars 1921 dhe më 12 

mars u pranua zyrtarisht. Himni u botua në gazeta, u shtyp mbi kartë-

postale dhe fletëpalosje dhe u shpërnda në të gjithë vendin.  

                                                 
9 Po aty, f. 50. 
10 Po aty, f. 60. 
11 Necmettin Turınay, Mehmet Akfin büyük alemi, Semih eğitim kültür yayınları, s.5, Ankara, 

2009. 
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Pasi zyra e llogarisë e Parlamentit e njoftoi se shuma e shpërblimit 

ishte nxjerrë dhe e ftoi ta merrte e të bënte ç’të donte me të, Mehmed 

Akifi i mori pesëqind lira dhe ia dhuroi institucionit të bamirësisë Da-

rui-Mesai (Shtëpia e Punës), i ngritur “për t’i mësuar gratë dhe fëmijët 

e varfër myslimanë dhe për t’iu gjetur punë me qëllim të dhënies fund 

të mjerimit të tyre”. 

Mehmed Akifi në Egjipt 

Në muajin tetor të vitit 1923, Mehmed Akifi shkoi në Egjipt. Atje 

qëndroi dy vjet. Erdhi njëherë në Stamboll, por pastaj më 1925 shkoi 

prapë në Egjipt dhe nuk u kthye gjer më 1936. 

Siç dihet, Mehmed Akifi ushqente shpresën se Turqia, që ishte i 

vetmi shtet islamik që nuk e kishte dhënë pavarësinë dhe kishte mbetur 

i lirë, do të përpiqej, pas kësaj, t’i zgjonte kombet e tjera myslimane të 

rëna në robëri. Mirëpo fakti që shteti porsaformuar, duke u kthyer krej-

tësisht nga Evropa e kishte braktisur botën islame, nuk ishte diçka që 

mund ta pranonte Mehmed Akifi. Prandaj, braktisi vatanin për besnikë-

rinë ndaj të cilit kishte bërtitur me zë të lartë te “Marshi i Pavarësisë”:12 

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 

Benim iman dolu göğsüm gibi sehaddim var. 

Ulusu, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  

“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?13 

 

Përballë rrethimit të çeliktë të perëndimit (Evropës) mbi ne,  

Unë kam për kufi gjoksin tim plot besim! 

Le të ulërijë, mos ki frikë! Si mund ta mbysë këtë bindje 

Lugati i plakur pa dhëmbë q‘i thotë qytetërim? 

                                                 
12 Po aty, f.66 
13 Mehmet Akif Ersoj, Safahat, İstiklal Marşı, Ankara Büyük Şehir Belediyesi, s.10, Ankara, 

2008. 



BULETINI 5 

 208

Mbyllja e revistës Sebilurreshad dhe vdekja 

Duke e marrë për pretekst revoltën e Sheh Saidit, të filluar më 13 

shkurt 1925, qeveria nxori ligjin, ku mbylli partinë e parë opozitare 

Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi (Fraksioni Republikan Përparimtar) 

shumë gazeta, shumë gazetarë i arrestoi, burgosi dhe i dërgoi nëpër 

gjykata. Edhe revista Sebilurreshad ishte mes gazetave të mbyllura me 

vendim të Këshillit të Ministrave të datës 6 mars 1925.14 

Mehmed Akifi gjatë një pjese të jetës së tij në Egjipt shkoi poezi, si 

“Një gabim te Hijet”, “Gabimi i dytë”. Këto janë dy vepra të një zgju-

arsie të lartë që përshkruajnë me një gjuhë satirike e të hidhur varfërinë 

dhe vuajtjet që përjetoi poeti në kurbetin e Egjiptit, në formën e letra-

ve-kërkesë drejtuar Abbas Halim Pashës. Ky është personi që e kupto-

nte më mirë Mehmed Akifin, që e donte më shumë dhe që e ndihmonte 

më shumë. 

Në një letër Mehmed Akifi kishte shkruar kështu për Abbas Halim 

Pashën: “Kur e mora lajmin e vdekjes së Ahmed Halimit, m’u bë sikur 

u shemb një mur mbi mua. Kurse mungesa e të ndjerit pasha ma bëri ta 

shijojë përsëdyti shijen e hidhur të mbetjes jetim në katërmbëdhjetë 

vjeç...” 

Mehmed Akifi u sëmur dhe, për të ndryshuar klimën, në muajin 

korrik 1935 shkoi në Liban. Prej aty, pastaj, në fillim të gushtit, shkoi 

në Antakja. Mehmed Akifi, të cilit po i përparonte sëmundja, më në 

fund, në qershor të vitit 1936, doli për rrugë në drejtim të kthimit për 

në Stamboll. 

Në ditët e fundit në Stamboll të gjithë miqtë dhe të njohurit si dhe 

persona nga të gjitha klasat dhe profesionet e patën vizituar vazhdimi-

sht. 

                                                 
14 Po aty, f.67. 
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Më në fund, Mehmed Akifi, i vendosur në apartamentin e Egjiptit, 

pas gjendjes shëndetësore të plogështisë dhe ftohjes së motit, vdiq di-

tën e diel, të datës 27 dhjetor 1936, në orën 19.45.15 

Po e përfundoj me vargjet e Mehmet Akifit ku jep shembullin e 

shqiptarëve për tragjedinë që përjetonte shoqëria. 

 

Për shkak të hallit të tre të patruve, një popull tre milionë 

Pa shih si grihet! Ngrihu, ati im nga varri ku po pushon! 

Të gjallët s’vrapuan në ndihmë, të paktën ti u shko… 

Shqipëria digjet…. Dhe, kësaj radhe, për tmerr!16 

… 

Ndërsa keni për shembull shqiptarët, ç’është ende 

Kjo politikë e ngatërruar, kjo çështje pa kuptim? 

Më duket se biri juaj nuk e njeh rrugën kah kalon… 

Përzejeni, më në fund, hajdutin që ju udhëzon! 

Dëgjomëni mua që po, jam shqiptar…. 

S’kam tjetër ç’them… Vendi im i mjerë!17 

Ideja e poetit Mehmed Akif Ersoj 

Botëkuptimin letrar dhe artistik, Mehmed Akifi e ka parashtruar me 

artikullin “Edebiyat” (Letërsi) të botuar në revistën Sebilurreshad si 

dhe rrugën që do të ndiqte revista. Disa botëkuptime dhe ide të Meh-

med Akifit po i radhis më poshtë: 

- Letërsia për ne është ushqim. 

- Letërsia ka vatan dhe letërsinë e asnjë vendi nuk dua ta ko-

pjojmë në vendin tonë. 

- Do t’i zhvillojmë dhe përpunojmë ndjenjat dhe idetë tona. 

                                                 
15 Po aty, f. 92. 
16 Mehmet Akif Ersoj, Safahat, f. 184, Istanbul, 1987.  
17 Po aty, f. 188. 
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- Aty ku fillon paturpësia, letërsia merr fund, sepse në letërsi ka 

moral.  

- Jo kritikë ndaj vlerave tona, por ndaj të metave tona. 

- Duhet të shkruajmë për popullin. 

- Të shkruajmë gjuhën të cilën e kupton populli...etj. 

 

Si në tematikë, si në stilin e shkrimeve tona, para së gjithash do të 

mendojmë vetëm osmanisht, domethënë, me sa të jetë e mundur, do të 

nxjerrim në shesh vepra që të flasin dhe ngrenë vetëdijen e popullit.18 

Esencë për ne është që të shkruajmë thjesht. Sidomos pasurinë 

shprehëse të gjuhës sonë nuk do të lejojmë ta shkelë asnjë këmbë e 

huaj, në daç të jetë e shkruar me çizme Napoloni, në daç të ketë mba-

thur çorape anglezi. Në këtë specifikë do të tregojmë fanatizmin dhe 

konservatorizmin më të mundshëm. Po, kemi për t’i sulmuar me të gji-

tha forcat shkrimet e kaluara më pas në turqishte, pasi, siç bënin të pa-

rët, të jenë menduar më parë arabisht e persisht ose, siç bëjnë të rinjtë e 

sotëm, të jenë kompozuar më parë frëngjisht apo gjermanisht! Sepse i 

kemi besuar mirë kësaj të vërtete se ashtu si kombi pa gjuhë, edhe gju-

ha pa mjetet e veta shprehëse nuk jeton dot. 

 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensız yatanı. 

Sen şehid oğlusun , incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da , bu cennet vatanı. 

    (Mos shkel mbi këtë tokë duke bërë sikur s’di! 

   Mendo për mijëra që shtrihen nën të pa qefin! 

   Ti je bir dëshmori, mos e fyej tët atë kurrsesi: 

   Mos e jep këtë vatan si parajsë botën sikur të të japin!) 

 

                                                 
18 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Ertuğrul Düzdağ, s. 89, İstanbul,1989.  
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Mehmed Akifi, në një bisedë, ka treguar se si frymëzohej për të 

shkruar poezi. 

Frymëzimi në poezi ndodh shumë rrallë. Poezia bëhet me punë dhe 

përpjekje. Pandehin se poeti qëndron përballë natyrës, mbledh frymë-

zimet, pastaj merr menjëherë lapsin dhe shkruan vjersha. Por s’është 

aspak kështu! Do të mbyllet në dhomë, do të derdhë djersë, do të me-

ndohet, do të lodhet, do të përpiqet. Unë i sjell peizazhet në dhomën 

time, atje e vras mendjen, derdh djersë dhe e shkruaj poezinë time bre-

nda katër muresh!19 

Unë mendoj shumë para se të shkruaj një vjershë. Krejt si një in-

xhinier, si një arkitekt! Ashtu si arkitekti që, para se të fillojë ngritjen e 

ndërtesës, së pari mendohet, pastaj bën një plan, pastaj vizaton projek-

tin e zbatimit dhe vetëm pastaj fillon nga ndërtimi. Edhe unë kështu 

jam... Para se të shkruaj një vepër, përgatis të gjitha premisat. Si do të 

hyj në vepër, në ç’përfundim do të arrij. Të gjitha këto i ngre me ima-

gjinatë. Pastaj filloj të shkruaj dhe arrij në përfundimin që dua. 

Mehmed Akifi ka arritur pa asnjë mundim artin dhe bukurinë më të 

lartë në poezitë e tij. Poeti dhe prozatori i njohur Sulejman Nazif ja 

çfarë thotë për të: “Pohoj me krenari dhe shije se në gjuhët e lindjes 

dhe perëndimit që njoh unë dhe në këtë fushë, qoftë si origjinal, qoftë 

si përkthim, nuk kam lexuar ndonjë poezi kaq të bukur e patëmetë! Për 

ta shkruar këtë poezi nuk mjafton vetëm të jesh poet sa Mehmed Akifi, 

por është e nevojshme edhe të jesh fetar sa Mehmed Akifi! Poeti i cili 

nuk i bashkon dot në egon e tij me të njëjtën forcë dhe begati këto dy 

domosdoshmëri krijuese, ndash të jetë lindor, ndash të jetë perëndimor, 

nuk mund të krijojë një poezi proverbiale si kjo. Pasioni dhe besimi i 

poetit është derdhur nga zemra e tij në penë dhe nga pena në letër!”20 

                                                 
19 Po aty, f. 92 
20 Po aty. 96 
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Karakteri dhe mënyra e jetës së Mehmed Akifit 

Mehmed Akifi është zotëruesi i një karakteri dhe bindjeje të jashtë-

zakonshme. Ai kishte bindje dhe kritere të caktuara. Bindjet i kishte 

ngritur mbi këtë formulë sociale: fe = moral + atdhedashuri + dituri. 

Ishte burrë edhe i idesë, edhe i shoqërisë. Ishte shumë i vendosur. 

Ai ishte besnik jo vetëm ndaj njerëzve, por edhe ndaj Zotit të vet, pej-

gamberit të vet, kombit të vet dhe vatanit të vet. Ishte shumë i thjeshtë, 

modest. Ai kishte një respekt të madh për vetveten. Ishte i guximshëm, 

trim, i turpshëm, i qëndrueshëm. Ishte dashamirës i të gjithëve. Veça-

nërisht ndjente kënaqësi të madhe kur i shihte shokët në gjendje të 

mirë.  

Fjalës i jepte vlerë të madhe, fjalën e dhënë e çonte në vend pa dis-

kutim. Ata që s’e mbanin fjalën s’i shihte si njerëz. Gjatë të gjithë jetës 

së tij, askush nuk e pati vënë re qoftë edhe një herë të vetme të gënjen-

te. Sepse ai përpiqej t’i përgjigjej të keqes me të mirë dhe nga kjo ndje-

nte kënaqësi.21 Kënaqësia më e madhe e tij ishte të lexonte, të jepte 

mësim dhe të shkruante. Ishte i pasionuar pas kulturës dhe i donte me 

shpirt forcën mendore dhe virtytet. Çdokënd që e shihte të aftë dhe ka-

pacitet, e nxiste të punonte në rrugën e shërbimit ndaj popullit dhe 

kombit. 

Ishte armik i fanatizmit dhe i injorancës. Parimi i tij ishe: “E vjetra 

nuk hidhet sepse është e vjetër, por atëherë kur është e keqe. E reja nuk 

merret pse është e re, por në qoftë se është e mirë.” 

Ai ishte edhe poet, edhe dijetar. Vetitë morale, cilësitë njerëzore të 

tij qëndronin më lart edhe se poezia e tij, por edhe se njohuritë që zotë-

ronte. Ishte armik i injorancës. Kishte opinionin se shoqëria nuk mund 

të jetonte pa dituri dhe kulturë. U jepte rëndësi domosdoshmërive të 

shekullit, rinisë dhe së ardhmes. Sipas tij, njeriu duhet të bënte jo kriti-

                                                 
21 Mehmet Akif Ersoj, Fletët, përktheu: Mitat Hoxha, f. 85. Ëstanbul 2000. 
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kën e të tjerëve, por të vetes. Përgjithësisht, aq sa ishte një poet i lartë, 

ishte edhe një njeri i përkryer me kuptimin e plotë të fjalës.   

Islami si qëllim real i Mehmed Akifit 

Në një shoqëri myslimane nuk është e lehtë të kuptohet se çka kër-

kohet të thuhet me “islamizëm” çfarë përmban koncepti “muslimani-

zëm”. 

Edhe nëse aspekti teorik i çështjes është i tillë, po të shohim nga 

dukuritë, nuk mund të pretendojmë se çdo shoqëri myslimane dhe çdo 

mysliman është islamist, domethënë se është i pajisur me bindje në 

përshtatje me frymën e fesë islame dhe, gjithashtu, se është i përforcu-

ar me urdhra që kjo që kjo fe kërkon për praktikumin e saj. Ky dallim 

ndërmjet myslimanllëkut verbal ose formal dhe myslimanllëkut praktik 

ose real bie në sy edhe në bindjet, edhe në praktikë dhe veçanërisht në 

jetën moralo-etike. 

Prandaj, duke u menduar mbi çështjen e shoqërive islame, veçanë-

risht ndër evropianët filluan të pretendojnë edhe ide, sipas të cilave 

“feja islame shkaku që myslimanët kishin mbetur pas në civilizim”. 

Krahas kësaj, mes autorëve perëndimorë janë dukur të tillë që kanë 

shkruar se mes myslimanëve të sotëm ka ndryshime të mëdha. Ata që 

janë menduar thellë, nuk janë vonuar të kuptojnë se në bindje dhe 

praktikë, myslimanët janë larguar shumë nga fryma e Islamit. Edhe ata 

që kanë përvetësuar konkluzionin se “myslimanllëku është pengesë për 

përparimin” , janë ftohur nga feja ose kanë mbetur indiferentë ndaj 

temave fetarë dhe kulturës fetare. 

Në këto kushte, me ”islamizëm”, në kuptimin e ngushtë të fjalës, 

është përpjekja që, duke i shpëtuar shoqëritë islame nga besëtytnitë, 

t’iu shpjegohet fryma e Islamit, të bëhen myslimanë të vërtetë në be-

sim dhe praktikë, të punohet në botën islame, në shoqërinë islame, për 

sigurimin e solidaritetit material dhe moralo-shpirtëror që imponon 
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uniteti i lindur nga vëllazëria fetare.22 Shkaqet pse myslimanët kishin 

mbetur prapa dhe shtypeshin nga armiqtë e tyre i shihte në faktin që, 

gjatë treqind vjetëve të fundit, myslimanët e kishin nënvleftësuar dhe 

lënë pas dore, nuk e kishin kuptuar dhe zbatuar siç duhet rregullsinë 

hyjnore të Islamit, përfshirë këtu plotësisht këtë botë dhe ahiretin, jetën 

e pasme, e cila i bën të lumtur besimtarët. 

Veprat e Mehmed Akifit 

Veprat e Mehmed Akifit mund të klasifikohen kryesisht në dy gru-

pe të mëdha: në vepra të shkruara në vargje ose poetike dhe në vepra të 

shkruara në prozë ose prozaike. 

I. Veprat poetike:  

1. Safahati (Fletët) 

2. Poezitë e mbetura jashtë Safahatit 

 

II. Veprat prozaike: 

1. Tefsiret ose komentet e Kuranit 

2. Vaazet ose predikimet 

3. Artikujt  

4. Përkthimet 

5. Veprat ose shkrimet e tjera 

6. Letrat 

 

Safahati 

Safahati (Fletët) është emërtimi i përgjithshëm i përmbledhjes poe-

tike të Mehmed Akifit. 

 

                                                 
22 Po aty. F. 86. 
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Kjo është një përmbledhje librash poetikë me emërime të veçanta. 

Libri i parë titullohet Safahat, kurse librat e tjerë kanë tituj të tjerë. Lib-

rat që e përbëjnë këtë përmbledhje, janë shtypur në kohë të ndryshme 

si vëllime. Të gjitha botimet e gjashtë librave të parë janë bërë në 

Stamboll, kurse libri i shtatë është botuar në Kajro. 

Të dhënat mbi numrin e vargjeve, poezive dhe botimeve të të shtatë 

librave janë si më poshtë: 

Safahati: 44 poezi, 3084 vargje. 

Në Katedrën e Sylejmanijes: 1 poezi, 1002 vargje. 

Zërat e të Vërtetës: 10 poezi 482 vargje. 

Në Katedrën e Fatihut: 1 poezi, 1692 vargje.  

Kujtimet: 10 poezi, 1314 vargje. 

Asimi: 1 poezi, 2292 vargje. 

Hijet: 41 poezi, 1374 vargje. 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
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Mr. Selim SELIMI 

THE POET OF THE MARCH INDEPENDENCE THAT 
TURKIS HMEHMET AKIF ERSOY 

Conclusion 
Mehmet Akif Ersoy is among those figures who have 

developed their activity outside the homeland. Name Mehmet Akif 
Ersoy is very controversial in the Turkish public, except as a great 
writer and thinker, even the writing of the Turkish national anthem 
"İstiklal Marşı", although it has made a big noise in Turkish public 
opinion and remains a challenge for many artists, critics, 
philosophers and thinkers. Although born in Turkey, he has 
proudly affirmed that he belongs to an Albanian family of Peja in 
the village of Shushica, thus creating a bridge between what was 
originally and what he belongs to the work. That he was the son of 
this country, he testifies with his pen in the verses he dedicated to 
his humble homeland, Kosovo. 

Mehmed Akif although he lived at the time when operated in 
Istanbul and a host of other veprimtarve of national revival in the 
late XIX century and early XX century, with his artistic majesty and 
the concept can be compared to Naim and Sami Frashëri, but for 
our opinion he has remained unrecognized precisely because of 
his writing in Turkish and because of ideological beliefs. However, 
Mehmed Akifi for Albanian culture can only be taken as a symbol 
of all that piece of Albanian writers who gave great works to 
Turkish culture, we expect to take the deserved place in our 
Albanian culture 
 

 



Mr. Vedat SHABANI 

KRONIK˙ E AKTIVITETEVE T˙ FAKULTETIT 
T˙ STUDIMEVE ISLAME - PRISHTIN˙ 

2016-2017 

I. Konferenca shkencore, tryeza, ligjërata, trajnime 

Më 17.3.2016, politologu dhe analisti i mirënjohur z. Janusz Bugaj-

ski, në sallën e konferencave të Fakultetit të Studimeve Islame në 

Prishtinë, mbajti një ligjëratë me temën “Ndikimi i Rusisë në Ballkan 

dhe në Lindjen e Mesme”. Të pranishëm në këtë ligjëratë, përveç stafit 

akademik dhe studentëve të FSI-së, ishin edhe shumë pjesëmarrës dhe 

të interesuar të tjerë. Gjatë ligjëratës së mbajtur në FSI, z. Bugajski foli 

për ndikimin dhe qëllimet e politikës ruse në Ballkan dhe në Lindjen e 

Mesme, duke theksuar se politika ruse dëshiron që të ketë sa më shumë 

aleatë në këto vende, në mënyrë që të pengojë integrimin e tyre në 

Bashkimin Evropian. Ai si shembull përmendi edhe Ukrainën dhe 

ndërhyrjen e Rusisë në Krime. 

Pas përfundimit të ligjëratës, të pranishmit parashtruan disa pyetje 

lidhur me temën së cilën e ligjëroi z. Bugajski dhe u zhvilluan disku-

time. 

Në fund të ligjëratës, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Re-

xhepi, e falënderoi z. Bugajski për ligjëratën dhe shtjellimin e kësaj 
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teme në mënyrë mjaft profesionale dhe, në shenjë respekti dhe mirë-

njohjeje, ia dorëzoi një dhuratë simbolike me stemën e Fakultetit. 

Më 30.3.2016, për vizitë në FSI qëndroi përfaqësuesi i BE-së në 

Kosovë, z. Samuel Žbogar. Përfaqësuesi i BE-së u prit nga dekani i 

FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, me bashkëpunëtorë. Dekani fi-

llimisht e informoi përfaqësuesin e BE-së rreth aktiviteteve akademike, 

shkencore dhe edukative të cilat është duke i ndërmarrë FSI-ja me që-

llim të ofrimit të kushteve sa më të mira për studentë. Dekani e infor-

moi përfaqësuesin e BE-së edhe për procesin e akreditimit të Fakultetit 

dhe sfidat nëpër të cilat ka kaluar FSI-ja derisa është akredituar. Si 

shqetësim përpara përfaqësuesit të BE-së, dekani potencoi çështjen e 

statusit juridik të Fakultetit, duke theksuar se edhe përkundër akrediti-

mit çështja e statusit juridik mbetet ende e pazgjidhur. 

 

Më pastaj, përfaqësuesi i BE-së, z. Samuel Žbogar, mbajti një ligjë-

ratë përpara studentëve dhe stafit të FSI-së, me temën “Integrimet 

evropiane, liberalizimi i vizave dhe stabilizim asocimi”. Ai, gjatë kësaj 

ligjërate, foli rreth gjendjes aktuale në Kosovë duke theksuar se janë 

bërë shumë lojëra politike, por është momenti që udhëheqësit e Koso-

vës ta shohin Kosovën si interesin kryesor. Sipas tij, ajo çka i duhet 

Kosovës është ekonomia dhe vendet e reja të punës. Më tej, z. Žbogar 

foli edhe për sfidat e përbashkëta të Kosovës dhe të BE-së, të cilat, 

sipas tij, nisin nga migrimi e shkojnë deri te terrorizmi. 

 

Më 8-9.10.2016, në Tuz të Malit të Zi, nën organizimin e Bash-

kësisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Fakultetit të Shkencave 

Islame në Sarajevë, profesorët e lëndës së tefsirit në FSI, prof. ass. dr. 

Xhabir Hamiti dhe prof. ass. dr. Lulzim Esati morën pjesë në takimin 

dyditor ku u elaboruan sylabuset dhe planprogramet e lëndës së tefsirit 

si në nivelin e medreseve ashtu edhe në atë të fakulteteve. 



Mr. Vedat SHABANI / AKTIVITETET E FAKULTETIT TË STUDIMEVE ISLAME - PRISHTINË ... 

 219

Në këtë takim ishin pjesëmarrës përfaqësues nga medreseja e 

Prishtinës, Shkupit, Sarajevës, Podgoricës, Novi Pazarit, si dhe përfa-

qësues nga fakultetet islame në Ballkan, si: FSI-Prishtinë, FSHI-

Shkup, FIN-Sarajevë, FIT-Zenicë, FSI-Novi Pazar dhe FIT-Bihaç. 

 

Më 2 dhe 3.10.2017, në FSI qëndroi prof. dr. Christine Kohlert nga 

Universiteti Hochschule, njëherësh dhe arkitekte, planifikuese urbane 

dhe drejtoreshë menaxhuese në RBS Group në Mynih të Gjermanisë, e 

cila është dhe njëra prej anëtareve të Bordit të jashtëm këshillues të 

FSI-së. Ajo qëndroi dy ditë në FSI për të mbajtur punëtorinë/trajnimin 

me temën: “Trendet dhe zhvillimet për universitetet e së ardhmes”, për 

stafin akademik të këtij institucioni. 

Ajo organizoi një work-shop/punëtori mjaft atraktive, duke treguar 

fillimisht për përvojën e saj në universitete të ndryshme. Në vazhdim 

të ligjërimit, ajo përmendi se cilat duhet te jenë idetë që duhet të dis-

kutohen dhe të përfshihen ne programin e Fakultetit tonë, duke përfshi-

rë kështu: grupmoshat e ndryshme, si të bëhet FSI-ja ndërkombëtare, 

pastaj për stilin e ri të mësimit, digjitalizimin, partneritetet strategjike, 

qëndrueshmërinë, etj.. 

Në vazhdim, këto çështje u shpjeguan një nga një nga prof. Kohlert 

me pjesëmarrjen aktive edhe të profesorëve të Fakultetit, duke dhënë 

ide se si të inkorporohen këto në Fakultetin tonë, siç janë: mundësimi i 

programeve të veçanta për njerëzit e pensionuar, ofrimi i studimeve 

online, zhvillimi i mendimit kritik tek studentët, bibliotekë të digjitali-

zuar etj. 

I gjithë programi i trajnimit ka vazhduar me aktivitete dhe punë në 

grupe ndërmjet profesorëve, duke shkruar, prezantuar e po ashtu edhe 

duke zgjedhur nga idetë e dhëna dhe kështu duke inkorporuar ide të 

reja e mjaft frytdhënëse për mësimdhënien dhe metodat e reja të më-

simdhënies. 
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Dekanati i Fakultetit dhe pjesëmarrësit e trajnimit e kanë vlerësuar 

si shumë të nevojshëm këtë trajnim, duke theksuar se trajnime të tilla 

të organizohen edhe në të ardhmen në mënyrë që të jemi në hap me 

kohën. 

II. Veprimtaria botuese 

Një nga objektivat, kërkesat dhe nevojat e FSI-së, pa dyshim është 

edhe botimi i literaturës, përkatësisht i teksteve për nevojat e studen-

tëve dhe botimi i revistës së FSI-së “Buletini”, ku pedagogë dhe bash-

këpunëtorë të FSI-së botojnë punimet dhe të arriturat e tyre shkencore. 

Kështu, FSI gjatë periudhës 2016-2017 ka botuar këto vepra: 

1. Dr. Sulejman Osmani, “Pozita e Sunetit në Islam”, Prishtinë, 2017. 

2. Dr. Ahmet Adiloviç, “Kolosët e shkencave të tefsirit”, përktheu: dr. 

Xhabir Hamiti, Prishtinë, 2017 

3. Dr. Musa Vila, “Nën hijen e haditheve të Resulullahut (hadithe për 

mësim, ligjërata, hytbe dhe vaiz)”, Prishtinë, 2017 

4. Dr. Shefqet Krasniqi, “Fikhu i pakicave muslimane (Sfidat e musli-

manëve në perëndim)”, Prishtinë, 2017. 

 

Fakulteti i Studimeve Islame gjithashtu ka nxjerrë edhe numrin e 4-

t të revistës “Buletini”, që përfshin tema nga fusha të ndryshme: - 

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi: “Ebu Bekri një jetë në shoqërim të 

Pejgamberit a.s.”. - Mr. hfz. Safet Hoxha: “Institucioni i hifzit, meto-

dat dhe teknikat e memorizimit të Kuranit”. -Prof. ass. dr. Xhabir 

Hamiti: “Orientalizmi dhe orientalistët vis-a-vis Kuranit”. - Prof. ass. 

dr. Lulzim Esati: “Llojet e udhëzimit në Kuranin Famëlartë”. - Prof. 

asoc. dr. Sulejman Osmani: “Dashuria për Muhamedin a.s. në vargjet 

e hafiz Ibrahim Dalliut”. - Prof. ass. dr. Musa Vila: “Kuptimi i hadithit 

për ndarjen e umetit në 73 grupe”. - Dr. Ajni Sinani: “Përhapja e 

medh’hebit hanefi në Ballkan”. - Prof. dr. Hysen Matoshi: “Rrëfimet 
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kuranore në letrat shqipe”. - Mr. Qemajl Morina: “Arabishtja në dri-

tën e gjuhëve semite”. - Dr. Sadik Mehmeti: “Mbishkrimi i xhamisë së 

Katib Sinanit në Prizren dhe autori i tij”. - Mr. Rexhep Suma: “Kon-

tributi i ulemave për pengimin e migrimit të shqiptarëve”. - Mr. Vedat 

Shabani & Besnik Fetahu (PhDc): “Procesi i Bolonjës: sfidat e Fakul-

tetit të Studimeve Islame rreth sigurimit të cilësisë”. 

 

Gjithashtu, në vitin 2017, Fakulteti i Studimeve Islame ka botuar 

edhe projektin hulumtues “Epitafet në gjuhën osmane, deshifrimi dhe 

përkthimi i tyre” - regjioni i Prishtinës. Ky projekt përmban në vete 90 

gurë të varrezave me mbishkrimin osman që gjenden në këtë rajon. 

Projekti u realizua nga Agron Islami, Selim Selimi dhe Hatixhe Ahme-

di. 

III. Promovime 

Më datë 7.4.2016, në sallën e Konferencave të Fakultetit të Studi-

meve Islame u mbajt promovimi i dy librave të hoxhës së nderuar, mu-

lla Iljas ef. Rrahmani: “77 degët e Imanit” dhe “Nën hijen e diturisë”. 

Panelistë të këtij promovimi ishin prof. ass. dr. Lulzim Esati dhe prof. 

Ahmet Sadriu. 

Një fjalë rasti e mbajti edhe dekani i Fakultetit, prof. asoc. dr. Fah-

rush Rexhepi, i cili fillimisht përshëndeti të pranishmit dhe në vazhdim 

përkujtoi disa nga ajetet kuranore dhe hadithe të Pejgamberit a.s. rreth 

rëndësisë së dijes dhe dijetarëve. 

Në vazhdim të këtij programi, para të pranishmëve foli edhe myftiu 

i Kosovës, mr. Naim ef. Ternava. Ai shkurtimisht foli rreth librave të 

hoxhës duke potencuar 4 veçori të mulla Iljas ef. Rrahmanit: 1. mençu-

rinë, 2. urtësinë, 3. bujarinë dhe 4. punën e vazhdueshme të tij. 

Në vazhdim të promovimit, me fjalët e tyre u paraqitën: panelisti i 

parë prof. Ahmet Sadriu, i cili foli për jetën e hoxhës së nderuar si dhe 
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për veprimtarinë e tij, të ndritur me punën dhe angazhimin e tij për vite 

të tëra dhe prof. ass. dr. Lulzim Esati, i cili foli për librin “77 degët e 

Imanit”. Veçori e këtyre librave është se janë shkruar gjatë punës disa-

dekadëshe të Hoxhës së nderuar. Ato janë shkruar në gjuhën shqipe 

duke përdorur alfabetin arab dhe osman. 

Në fund, fjala iu dha Hoxhës së nderuar, i cili përshëndeti të gjithë 

të pranishmit dhe falënderoi shumë ata që u bënë sebep për këtë pro-

movim, duke e lutur Zotin që t’i shpërblejë me xhenet. 

Krejt në fund, Hoxhës së nderuar iu nda një mirënjohje për kontri-

butin e dhënë në fushën e Thirrjes Islame. 

 

Më 19.10.2017, në sallën e konferencave të Fakultetit të Studimeve 

Islame, u bë promovimi i katër librave universitarë të botuar nga 

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës. 

Me rastin e promovimit të librave të botuara prezentë ishin stafi 

akademik, studentët dhe autorët e librave. Ky eveniment u hap me lexi-

min e një pjese nga Kurani Famëlartë, ndërsa më pas një fjalë përshë-

ndetëse e mbajti dekani i Fakultetit, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, i 

cili falënderoi të pranishmit për prezencën e tyre në këtë eveniment të 

veçantë të FSI-së. Në vazhdim dekani foli shkurtazi për përmbajtjen e 

librave të botuar, duke theksuar se këta libra do t’iu shërbejnë studen-

tëve për përvetësimin e njohurive të tyre. 

Një fjalë rasti mbajti edhe përfaqësuesi i Fondacionit Humanitar 

për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut, z. Mariglen Shehi, i cili falënderoi të 

pranishmit dhe në vazhdim theksoi disa nga aktivitetet e fondacionit të 

cilin ai përfaqësonte. 

Pas përfundimit të fjalëve përshëndetëse fjala iu dha katër referues-

ve për katër librat e botuar. 

1. Dr. Ajni Sinani referoi për librin “Pozita e sunetit në Islam”, të au-

torit prof. asoc. dr. Sulejman Osmani. 
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2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati referoi për librin “Kolosët e shkencave të 

tefsirit” të autorit Ahmet Adiloviç, përkthyer nga prof. ass. dr. 

Xhabir Hamiti. 

3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu referoi për librin “Fikhu i pakicave 

muslimane” të autorit prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi. 

4. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani referoi për librin “Nën hijen e ha-

ditheve të Resulullahut” të autorit prof. ass. dr. Musa Vila. 

 

Në fund të kësaj ceremonie, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush 

Rexhepi, ndau një mirënjohje për Fondacionit Humanitar për të Drejtat 

dhe Liritë e Njeriut, me seli në Stamboll, për kontributin e dhënë në 

botimin e katër librave universitarë. 

Më 19.12.2017, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Universitare 

“Pjetër Bogdani”, në kuadër të shënimit të 25-vjetorit të themelimit të 

FSI-së, u bë promovimi i Monografisë së Fakultetit të Studimeve Isla-

me. Në këtë promovim të pranishëm ishin shumë mysafirë si nga jeta 

akademike, shkencore dhe politike. Me rastin e promovimit të Mono-

grafisë së FSI-së, të pranishmëve iu drejtua dekani i FSI-së, prof. asoc. 

dr. Fahrush Rexhepi si dhe prof. asoc. dr. Sulejman Osmani - në cilësi-

në e kryetarit të komisionit për përgatitjen e Monografisë së Fakultetit 

të Studimeve Islame. 

Më 28.12.2017, në sallën e konferencave të Fakultetit të Studimeve 

Islame u bë promovimi i librit të prof. Mahmud Arnautit (Allahu e më-

shiroftë) me titullin “أسىن املطالب يف أحاديث خمتلف املراتب” . 

Me rastin e promovimit të librit të lartpërmendur, fillimisht u trans-

metua një kronikë mbi jetën dhe kontributin e familjes arnauti. Në 

vazhdim, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mbajti një 

fjalë rasti, me ç’rast paraqiti një biografi të shkurtër për prof. Mahmud 

Arnautin dhe kontributin e tij në fushën shkencore dhe akademike. 

Për librin e lartpërmendur referuan dy profesorët e FSI-së të fushës 

së hadithit, prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, i cili foli rreth autorit të 
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librit dhe prof. ass. dr. Musa Vila, i cili bëri një elaborim mbi përmbaj-

tjen e librit. 

Me këtë rast, dekani i FSI-së ndau një mirënjohje për prof. Mah-

mud Arnautin, të cilën ia dorëzoi djalit të tij, z. Abdulkader Arnautit. 

IV. Takime, vizita 

Më 6.1.2016, në Fakultetin e Studimeve Islame ishin për vizitë 

zëv.ministrja e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë së Republikës 

së Kosovës, znj. Anila Statovci - Demaj së bashku me këshilltarin po-

litik të ministrit të Arsimit, z. Hysen Bytyqi. Mysafirët i priti dekani i 

Fakultetit prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, prodekanja mr. Besa Ismaili 

Ahmeti dhe sekretari mr. Vedat Shabani. Gjatë këtij takimi, dekani fi-

llimisht i informoi të pranishmit me historikun e themelimit të FSI-së, 

sfidat me të cilat është ballafaquar Fakulteti, procesin e akreditimit dhe 

të riakreditimit institucional dhe të programeve të tij. Fokus i bisedës 

ishte çështja e zgjidhjes së statusit juridik të Fakultetit të Studimeve 

Islame. 

 

Më 19.5.2016, dekani i Fakultetit me bashkëpunëtorë priti në takim 

drejtorin e përgjithshëm për çështje të arsimit fetar pranë Ministrisë së 

Arsimit të Republikës së Turqisë, z. Nazif Jëllmaz me bashkëpunëtorë. 

Në takim ishte edhe myshaviri i Dijanetit të Turqisë z. Idriz Keskin. 

Dekani fillimisht u shprehu mirëseardhje mysafirëve dhe në vazh-

dim i informoi rreth historikut të FSI-së, themelimit, stafit akademik, 

studentëve, procesit të akreditimit, bashkëpunim ndërkombëtar dhe 

angazhimin e dekanatit të Fakultetit për realizimin e projekteve hulum-

tuese-shkencore në të ardhmen. Mysafirët theksuan se në të ardhmen 

do të ketë një bashkëpunim edhe më të theksuar dhe mbështetje për 

ndonjë projekt të FSI-së. 
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Më 29 dhe 30.09.2016, në Fakultetin e Studimeve Islame ishin anë-

tarët e Bordit të Jashtëm Këshillues të Fakultetit të Studimeve Islame. 

Bordi i Jashtëm Këshillues i FSI-së është themeluar me vendimin e 

Këshillit Mësimor Shkencor të FSI-së dhe është i përbërë prej tre 

anëtarësh: 

Prof. dr. Ednan Aslan - Universiteti i Vjenës; prof. dr. Eileen M. 

Daily - Universiteti i Bostonit (SHBA) dhe prof. dr. Christine Kohlert - 

Universiteti Hoschule (Gjermani). 

Qëllimi i themelimit të këtij Bordi është dhënia e këshillave dhe su-

gjerimeve në mënyrë që FSI të ecë në hap me të arriturat bashkëkohore 

në fushën akademike dhe shkencore. Me rastin e kësaj vizite dekani 

paraqiti një pasqyrë të përgjithshme rreth Fakultetit dhe kurrikulës së 

të dyja niveleve “Bachelor” dhe “Master”. Pastaj, rrjedha e takimit 

vazhdoi me diskutime dhe sugjerime mes anëtarëve dhe dekanatit të 

FSI-së. Biseda vazhdoi me diskutimet rreth mënyrës së bashkëpunimit 

dhe shkëmbimin e përvojave në mes të FSI-së dhe universiteteve prej 

nga ata vijnë, për çka ata premtuan se do të ndihmojnë shumë në këtë 

drejtim. 

 

Më 1.11.2016, në FSI ishte për vizitë dijetari i njohur nga Arabi 

Saudite, shejh Selman El-Aude, i cili mbajti një ligjëratë para stafit 

akademik dhe studentëve të 

Fakultetit. Kjo ligjëratë zgjoi mjaft interesim te të pranishmit. Gjatë 

ligjëratës ai foli për paqen dhe tolerancën që duhet ta promovojnë dhe 

ta zhvillojnë myslimanët kudo në botë, pra edhe në Kosovë. Ai tha se 

myslimanët nuk duhet të jetojnë të izoluar nga të tjerët për shkak të 

fesë dhe besimit, por ata duhet të bashkëjetojnë edhe me pjesëtarë të 

komuniteteve të tjera fetare, sepse kështu kishte vepruar edhe Muha-

medi a.s. në Medinë, duke arritur marrëveshje bashkëpunimi dhe jetë 

në paqe e tolerancë si me fiset hebraike të shumta në Medinë, ashtu 

edhe me të krishterët. Ai gjatë fjalës së tij nuk mundi t'i fshihte edhe 
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emocionet dhe kënaqësinë që kishte përjetuar me rastin e vizitës së 

parë në Kosovë, por edhe për praninë dhe zhvillimin e kulturës islame 

që e kishte vërejtur në Kosovë. 

 

Nga data 12.12.2016 deri më 17.12.2016, dekani FSI-së, prof. asoc. 

dr. Fahrush Rexhepi, qëndroi për vizitë zyrtare në Gjermani. Me këtë 

rast vizitoi Institutin e Teologjisë Islame pranë Universitetit të Osna-

brukut, ku u takua me zëvendësudhëheqësin e këtij instituti prof. dr. 

Esnaf Begiç dhe me disa profesorë të tjerë të këtij Instituti. Gjatë taki-

mit, përveç që u shkëmbyen informacione të ndërsjella për zhvillimin e 

procesit mësimor dhe zhvillimin e jetës akademike në FSI dhe në 

Institutin e Teologjisë Islame, u arrit edhe ujdia për shkëmbim të stafit 

mësimdhënës në cilësinë e profesorëve vizitorë, për vizitat e ndërsjella 

të studentëve të institucioneve përkatëse si dhe ndjekja e ligjëratave 

për një semestër sipas interesimit të studentëve. Bashkëbiseduesit në 

takim u pajtuan që ky bashkëpunim të konkretizohet me nënshkrimin e 

një marrëveshjeje bashkëpunimi mes palëve që do të realizohet në 

takimin e radhës. 

Gjatë kësaj vizite dekani i FSI-së, Fahrush Rexhepi, pati mundësi 

që ta vizitojë edhe Fakultetin Evropian të Shkencave Humane me seli 

në Frankfurt, me ç’rast u prit nga koordinatori për marrëdhënie me 

jashtë i këtij fakultetit. Edhe në këtë takim u shpreh gatishmëri e plotë 

për bashkëpunim në rrafshe të ndryshme akademike mes FSI-së dhe 

Fakultetin Evropian të Shkencave Humane. 

 

Më 1.2.2017, sekretari i Fakultetit të Studimeve Islame mr. Vedat 

Shabani, i shoqëruar nga mr. Muzaqete Kosumi, referente dhe koordi-

natore për marrëdhënie me jashtë, si dhe disa studentë të këtij Fakulteti 

vizituan Seminarin Ortodoks në Prizren. Atu u pritën nga zëv. dekani i 

Seminarit z. Andrev, profesorë të tjerë dhe nxënës të kësaj shkolle. 

Qëllimi i kësaj vizite ishte takimi dhe njohja më për së afërmi mes dy 
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institucioneve. Ky takim ishte organizuar nga zyra e përfaqësuesit të 

BE-së në Kosovë. Gjatë kësaj vizite, përfaqësuesit e FSI-së u informu-

an me historikun e kësaj shkolle, nxënësit dhe plan-programet mësimo-

re të saj. Edhe sekretari i FSI-së i informoi ata për historikun e 

Fakultetit të Studimeve Islame, profilin e studimeve, studentët dhe 

stafin akademik etj. Sekretari gjithashtu u bëri një ftesë që edhe ata të 

vinë dhe ta vizitojnë FSI-në. Me rastin e kësaj vizite, përfaqësuesit e 

dy institucioneve vizituan Xhaminë “Sinan Pasha” dhe Kishën 

Ortodokse në Prizren. 

Nga data 22 deri më 24.3.2017, dekani i FSI-së prof. asoc. dr. 

Fahrush Rexhepi, në shoqërim të mr. Selim Selimit, mori pjesë në Sa-

mitin e Vendeve Euroaziatike për Arsimin e Lartë, mbajtur në Stam-

boll, në të cilin morën pjesë studiues dhe panelistë nga më shumë se 50 

universitete të ndryshme botërore. Në hapje të samitit ishte i pranishëm 

edhe ministri i Arsimit i Republikës së Turqisë, Ismet Yallmaz, 

ministri i Kulturës i Republikës së Turqisë si dhe ministri i Kulturës 

nga shteti i Katarit. Dekani i FSI-së, me këtë rast, realizoi një takim të 

rëndësishëm me kryetarin e Unionit të Universiteteve Euroaziatike, dr. 

Mustafa Aydin, i cili i bëri ftesë dekanit për anëtarësimin e FSI-së në 

këtë Union. Në ditën e tretë të qëndrimit në Stamboll, dekani Rexhepi 

vizitoi Universitetin “Sabahatin Zaim”. Gjatë vizitës, dekani u takua 

me rektorin e këtij Universiteti dhe dekanin e Fakultetit të Ilahijatit, 

prof. dr. Turan Koç. Në këtë takim u shpreh gatishmëria për nënshkri-

min e marrëveshjes për bashkëpunim akademiko-shkencor në një afat 

të shkurtër ndërmjet këtyre dy institucioneve akademike.  

 

Më 25.9.2017 në FSI ishin për vizitë përfaqësues të shoqërisë civile 

dhe fetare nga Zvicra, të përfaqësuar nga z. Kube Stefan, përfaqësues i 

“Institute G2W” dhe z. Daniken Hans-Peter, përfaqësues i “Paulus 

Akademie”. 
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Mysafirët fillimisht i priti dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush 

Rexhepi, i cili i informoi ata për zhvillimet në Fakultetin e Studimeve 

Islame, stafin akademik, studentët, programet e ofruara, kurrikulën, si 

dhe për bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar në fushën akadem-

ike, shkencore dhe hulumtuese. Në vazhdim dekani informoi mysafirët 

nga Zvicra lidhur me aktivitetet akademike shkencore të FSI-së, por 

edhe për kontributin që ky Institucion akademik shkencor e jep në pro-

movimin e vlerave tolerante-paqësore ndërfetare në shoqërinë kosova-

re. 

Pas vizitës në dekanat, mysafirët patën rastin të dëgjonin një ligjë-

ratë nga profesori i FSI-së, prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, në lidhje me 

Islamin në Kosovë. 

 

Më 5.10.2017, në FSI ishte për vizitë ambasadori i Hungarisë në 

Prishtinë, shkëlqesia e tij, Z. László MÁRKUSZ, në shoqërim të profe-

sorit universitar, prof. dr. Zoltan Szombathy, profesor pranë Departa-

mentit të Studimeve Arabe në Universitetin “Otvesh Lorand” të 

Hungarisë. 

Delegacioni fillimisht u prit nga dekani i FSI-së, prof. asoc. Dr. 

Fahrush Rexhepi, me bashkëpunëtorë. Dekani i informoi mysafirët për 

historikun e Fakultetit të Studimeve Islame, stafin akademik, studentët 

dhe programet studimore. Ai gjithashtu falënderoi ambasadorin për 

përkrahjen që është duke i dhënë shtetit të Kosovës. 

Prof. dr. Zoltan Szombathy mbajti një ligjëratë para studentëve të 

FSI-së me titullin “Problemet juridike gjatë citimit kuranor në letërsi 

dhe fjalime sipas fetvas së Sujutiut”, i cili u përqendrua rreth temës së 

fragmentimit të citateve kuranore me rastin e leximit të tyre në librat 

jashtë Kuranit. 

Ndërsa ambasadori i Hungarisë në Prishtinë, shkëlqesia e tij, Z. 

László MÁRKUSZ, në fund të ligjëratës së profesorit falënderoi deka-

natin e FSI-së për këtë organizim, duke theksuar se ne sot po bëjmë 
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histori, sepse është hera e parë që në FSI ligjëron një profesor univer-

sitar siç është prof. dr. Zoltan Szombathy. 

V. Profesorë vizitorë 

Më datë 3.5.2016, në cilësinë e profesorit vizitor, në FSI ishte prof. 

dr. Muhamed Ali, profesor dhe prorektor në Fakultetin Ndërkombëtar 

të Sarajevës. 

Prof. dr. Muhamed Ali mbajti një varg ligjëratash para studentëve 

dhe profesorëve të FSI-së, duke folur në lëndën e Usuli Fikhut me tem-

ën “ القواعد الفقهية و القواعد األصولية- “Rregullat e Fik’hut dhe të Usulit”. 

Ai gjatë kësaj ligjërate tregoi se rregullat e Fikhut filluan nga shekulli 

IV h. duke u bërë sistematizimi i tyre në bazë të principeve/rregullave 

të caktuara të cilat quhen عد الفقهيةالقوا  - Rregullat e fikhut. Më tej ai 

shpjegoi se القواعد الفقهية - Rregullat e fikhut dhe القواعد األصولية - Rregu-

llat e Usulit janë dy shkenca të ndërlidhura ngushtë me njëra-tjetrën. 

 

Më 10, 11 dhe 12.5.2016, në cilësinë e profesorit vizitor, në FSI 

ishte prof. dr. Zekerija Sejdini, profesor pranë Departamentit të Peda-

gogjisë Islame në Universitetin "Innsbruck" të Austrisë. Gjatë qëndri-

mit treditor në FSI, ai, përpara studentëve të Fakultetit, mbajti disa 

ligjërata nga lënda “Islami dhe Evropa”. Fokusimi i profesorit gjatë li-

gjërimit ishte rreth tematikave që kanë të bëjnë me Islamin në Evropë. 

Profesor Sejdini ka shtruar nevojën e bashkëpunimit ndërmjet fa-

kulteteve dhe shkëmbimit të përvojave mes vete.  

E me këtë rast, Fakulteti i Studimeve Islame e ka nderuar profe-

sorin me mirënjohje të veçantë për sjelljen e përvojave nga ligjërimi në 

fushën e Pedagogjisë Islame. 

 

Më 6 dhe 7.4.2017 në cilësinë e profesorit vizitor, në FSI ishte 

prof. dr. Mesud Idriz, profesor pranë Universitetit Ndërkombëtar të Sa-
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rajevës. Ai, gjatë dy ditëve të qëndrimit të tij në FSI, mbajti disa ligjë-

rata para studentëve të Fakultetit, me fokus në lëndën e Qytetërimit 

Islam me temën “Civilizimi Islam në mes konceptit dhe kontekstit”. 

Gjatë kësaj vizite, studentët e Fakultetit të Studimeve Islame kanë 

pasur mundësinë që gjatë këtyre dy ditëve të dëgjojnë ligjëratat e pro-

fesorit, i cili me origjinë është shqiptar dhe aktualisht është profesor i 

Historisë Krahasuese të Qytetërimeve, Ligjit dhe Etikës, si dhe kurseve 

të shkencave politike në Universitetin Ndërkombëtar të Sarajevës. 

Fokusimi i profesorit gjatë ligjërimit në ditën e parë ishte rreth 

tematikave që kanë të bëjnë me civilizimin islam në botë. Gjithashtu 

ka shpjeguar terme të ndryshme rreth civilizimeve, siç është edhe vetë 

emërtimi i civilizimit, se a duhet të quhet ai civilizim Islamik apo civi-

lizimi i islamit. Ai trajtoi edhe terma tjerë si ixhazeti (diploma) dhe 

historia e tij deri tek ne, emërtimet e kontinenteve dhe ndarjet e tyre e 

shumë gjëra të tjera që i kanë pajisur studentët me mjaft dije. 

Ndërsa, në ditën e dytë fokusimi ishte më shumë në civilizimin 

islam në koncept dhe në kontekst, duke shpjeguar rreth emërtimit të ci-

vilizimit islam si Hadare nga bota arabe, dhe emërtimi i tij si Medenije 

nga bota jo arabe dhe arsyet e këtyre emërtimeve. 

 

Më 22 dhe 23.5.2017 në cilësinë e profesorit vizitor, në FSI ishte 

prof. dr. Merdan Günes, profesor pranë Universitetit Osnabrück në 

Gjermani. Ai gjatë dy ditëve të qëndrimit të tij në FSI mbajti disa ligjë-

rata para studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame në lëndën e Filo-

zofisë dhe Misticizmit. 

Prof. dr. Merdan Günes, aktualisht është profesor i Misticizmit 

Islam, Filozofisë dhe Dogmatikës në Universitetin “Osnabrück” në 

Gjermani. Dr. Günes ka ligjëruar si profesor edhe në Universitetin “Is-

tanbul Sehir”, në degën e Studimeve Islame, si dhe ka marrë pjesë disa 

herë si “profesor vizitor” në Universitetin ku tani ligjëron dhe në “Uni-

versitetin Gëte” në Frankfurt të Gjermanisë. 
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Gjatë ligjëratës, profesori foli rreth tematikave që kanë të bëjnë me 

sistemin e edukimit në Gjermani, më konkretisht si ka ardhur deri te 

hapja e shkollave dhe universiteteve të ndryshme në Gjermani për stu-

dimin e Islamit dhe shkencave islame. Ai gjithashtu u fokusua edhe në 

çështjet të cilat ndërlidhen me karakterin e një nxënësi dhe myslimani, 

duke theksuar se njëra prej tipareve që duhet pajisur një mysliman i 

mirë është karakteri dhe sjellja e mirë, siç është hadithi i Pejgamberit 

a.s.: “Gjëja më e rëndë, e cila vihet në peshoren e një besimtari në 

ditën e ringjalljes, është karakteri i mirë.” 

Ai, më tutje, vazhdoi duke shpjeguar se çfarë e përbën karakterin e 

mirë, duke shpjeguar secilën prej tyre. Sipas Imam Gazaliut, karakteri i 

mirë përbëhet kryesisht nga 10 tipare: pendimi, frika dhe shpresa, as-

ketizmi, durimi, falënderimi-mirënjohja, sinqeriteti, mbështetja në Zo-

tin, dashuria, kënaqësia dhe kujtimi i vdekjes. 

Ligjëratat e tij i përfundoi duke thirrur në kuptim të drejtë të Isla-

mit, bazuar në Kuran dhe sunet si dhe në logjikë-arsye, duke i kuptuar 

dhe me sjellje e me karakter të mirë me të gjithë njerëzit pa dallim dhe 

duke besuar e dashur me zemër e sinqeritet të plotë. 

VI. Marrëveshje bashkëpunimi 

Më 9.12.2016, Fakulteti i Studimeve Islame ka nënshkruar marrë-

veshje bashkëpunimi në fushat akademike me Fakultetin e Shkencave 

Islame pranë Universitetit “Fatih Sultan Mehmet Vakfi” me seli në 

Stamboll. Marrëveshja është nënshkruar nga dekani i FSI-së, prof. 

asoc. dr. Fahrush Rexhepi dhe dekani i Fakultetit të Shkencave Islame 

pranë Universitetit Vakufnor “Fatih Sultan Mehmet” me seli në Sta-

mboll, prof. dr. Ahmet Turan Arslan. 

Ndër pikat e marrëveshjes janë edhe vizitat e ndërsjella mes profe-

sorëve, vizita të ndërsjella të studentëve, bashkëpunimi në fushën e hu-

lumtimeve shkencore, bashkëpunimi për organizimin e konferencave, 
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simpoziumeve, seminareve dhe aktivitete të tjera shkencore, zhvillimin 

e planeve akademike dhe kurrikulës së lëndëve etj. 

Pas nënshkrimit të marrëveshjes, dekani - prof. dr. Ahmet Turan 

Arslan, mbajti një ligjëratë para studentëve të FSI-së, përmes së cilës 

këshilloi studentët e Fakultetit që të jenë sa më vigjilentë, ta shfrytëzoj-

në kohën e tyre për mësim e studim dhe të punojnë për një të ardhme 

më të mirë të Islamit dhe vendit të tyre. 

VII. Akademia solemne me rastin 
e 25-vjetorit të themelimit të FSI-së 

Me një akademi solemne, më 19.12.2017, Fakulteti i Studimeve 

Islame i Prishtinës shënoi 25-vjetorin e themelimit të tij. Akademia 

solemne me rastin e themelimit të Fakultetit u mbajt në sallën e konfe-

rencave të Fakultetit të Studimeve Islame, ku të pranishëm, përveç 

dekanatit, stafit akademik dhe studentëve të FSI-së, ishin edhe myftiu i 

Republikës së Kosovës, mr. Naim ef. Tërnava me bashkëpunëtorë, kry-

etari i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës - dr. Ajni Sinani, ish-

presidenti i Republikës së Kosovës - z. Fatmir Sejdiu, zëvendësministri 

i Arsimit, i Shkencës dhe i Teknologjisë - z. Heset Sahiti, rektori i Ko-

legjit AAB - prof. dr. Lulzim Tafa, drejtori i Institutit Albanologjik - 

prof. dr. Hysen Matoshi, drejtori i Institutit të Historisë - dr. Sabit Syla, 

dekani i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup - dr. Fahredin Ebibi, 

akademik Mehmet Halimi, ish-dekani i FSI-së - prof. dr. Qazim Qazi-

mi dhe shumë personalitete të jetës akademike, shkencore dhe politike. 

Kjo akademi solemne u hap me leximin e një pjese nga Kurani 

Famëlartë, lexuar nga studenti i FSI-së, Fisnik Maloku. Në vazhdim të 

programit u bë emetimi i një dokumentari të përgatitur nga dekanati i 

FSI-së, me rastin e 25-vjetorit të themelimit, për historikun e Fakulte-

tit, sfidat me të cilat është ballafaquar Fakulteti i Studimeve Islame me 
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rastin e themelimit, arritjet dhe planet e FSI-së në të ardhmen, i përga-

titur enkas për këtë akademi solemne. 

Pas emetimit të dokumentarit, dekani i Fakultetit të Studimeve Isla-

me, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mbajti një fjalë me rastin e shëni-

mit të 25-vjetorit. Gjithashtu edhe myftiu i Kosovës Naim ef. Tërnava, 

në cilësinë e kryetarit të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës 

së Kosovës dhe të themeluesit të FSI-së, mbajti një fjalë rasti para të 

pranishmëve. 

 





Mr. Vedat SHABANI 

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME 
I PRISHTIN˙S SH˙NON 25-VJETORIN 

E THEMELIMIT 

Me një akademi solemne, më 19.12.2017, Fakulteti i Studimeve Is-

lame i Prishtinës shënoi 25-vjetorin e themelimit të tij. Akademia 

solemne me rastin e themelimit të Fakultetit u mbajt në sallën e kon-

ferencave të Fakultetit të Studimeve Islame, ku të pranishëm, përveç 

dekanatit, stafit akademik dhe studentëve të FSI-së, ishin edhe myftiu i 

Republikës së Kosovës, mr. Naim ef. Tërnava me bashkëpunëtorë, kry-

etari i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, dr. Ajni Sinani, ish-

presidenti i Republikës së Kosovës z. Fatmir Sejdiu, zëvendësministri i 

Arsimit, i Shkencës dhe i Teknologjisë z. Heset Sahiti, rektori i Kole-

gjit AAB prof. dr. Lulzim Tafa, drejtori i Institutit Albanologjik prof. 

dr. Hysen Matoshi, drejtori i Institutit të Historisë, dr. Sabit Syla, deka-

ni i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup dr. Fahredin Ebibi, akade-

mik Mehmet Halimi, ish-dekani i FSI-së prof. dr. Qazim Qazimi dhe 

shumë personalitete të jetës akademike, shkencore dhe politike. 

Kjo akademi solemne u hap me leximin e një pjese nga Kurani Fa-

mëlartë, lexuar nga studenti i FSI-së, Fisnik Maloku. Në vazhdim të 

programit u bë emetimi i një dokumentari të përgatitur nga dekanati i 

FSI-së me rastin e 25-vjetorit të themelimit, për historikun e Fakultetit, 

sfidat me të cilat është ballafaquar Fakulteti i Studimeve Islame me 
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rastin e themelimit, arritjet dhe planet e FSI-së në të ardhmen, i për-

gatitur enkas për këtë akademi solemne.  

Pas emetimit të dokumentarit, dekani i Fakultetit të Studimeve Isla-

me, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi mbajti një fjalë me rastin e shëni-

mit të 25-vjetorit. Ai fillimisht tha: “Kam privilegjin dhe kënaqësinë që 

në emër të Fakultetit të Studimeve Islame, stafit mësimdhënës dhe të 

studenteve të ju përshëndes dhe të ju uroj mirëseardhje në këtë solem-

nitet me rastin e 25-vjetorit te themelimit te Fakultetit të Studimeve Is-

lame”. Dekani Rexhepi në vazhdim foli për historikun e themelimit të 

FSI-së duke potencuar: “15 gushti i vitit 1992 kur Kuvendi i Bashkësi-

së Islame të Kosovës ka marrë vendim për themelimin e FSI-së dhe 

muaji dhjetor i të njëjtit vit kur kanë filluar të mbahen ligjëratat e para 

përbëjnë një vit jubilar me rëndësi historike për Fakultetin e Studimeve 

Islame, sepse është hapur një kapitull i ri për zhvillimin e kulturës Isla-

me në Kosovë dhe më gjerë”. Lidhur me sfidat me të cilat është balla-

faquar FSI-ja me rastin e themelimit dhe vazhdimit të punës, dekani 

Rexhepi theksoi: “Ky institucion që nga themelimi e deri në përfundi-

min e luftës së fundit në Kosovë është përballur me shumë sfida të na-

tyrës politike, financiare, kadrovike dhe profesionale. Pavarësisht rre-

thanave të vështira, veçmas të periudhës okupuese serbe në Kosovë, 

Fakulteti i Studimeve Islame ka vazhduar të luajë rol të rëndësishëm në 

edukimin, arsimimin dhe përgatitjen e kuadrove profesionale për nevo-

jat e institucioneve të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe shoqërisë në 

përgjithësi”. Në vazhdim të fjalimit të tij, dekani përmendi edhe numr-

in e studentëve të diplomuar në FSI, angazhimin dhe kontributin e tyre 

pas diplomimit dhe shtetet nga të cilat vijnë për regjistrim në FSI. 

Gjithashtu, dekani potencoi edhe kontributin e FSI-së dhënë në fushën 

e edukimit dhe arsimimit publik si dhe në fushën atdhetare dhe kombë-

tare. Lidhur me këtë dekani Rexhepi theksoi: “Për vite të tëra, para 

luftës, në hapësirat e Fakultetit të Studimeve Islame kishte vepruar Kë-

shilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut të cilin e udhë-
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hiqnin në atë kohë figura të shquara intelektuale, akademike dhe 

kombëtare. Fakulteti i Studimeve Islame, në kohën kur institucionet 

publike të arsimit ishin mbyllur, ua kishte hapur derën për mbajtjen 

dhe organizimin e ligjëratave dhe provimeve Fakultetit të Mjekësisë 

dhe fakulteteve të tjera të Universitetit të Prishtinës në atë periudhë... 

nga studentët e FSI-së ka pasur pjesëtarë të shumtë që janë kyçur në ra-

dhët e UÇK-së, madje edhe dëshmorë të rënë në luftën e Ushtrisë Çli-

rimtare të Kosovës, siç është rasti i dëshmorit, ish-studentit të FSI-së, 

Fadil Rashitit”. Lidhur me zhvillimin e kuadrit, procesin e sigurimit të 

cilësisë dhe sfidat me të cilat ballafaqohet FSI-ja në vitet e fundit, de-

kani Rexhepi tha: “Pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, edhe 

Fakulteti i Studimeve Islame si shumë institucione të tjera edukativo-

arsimore ka filluar konsolidimin e radhëve në planin e zhvillimit të re-

formave të zhvillimit të cilësisë dhe zhvillimit të mësimdhënies. Viteve 

të fundit, rëndësi të veçantë i është kushtuar përgatitjes dhe avancimit 

të kuadrove si dhe angazhimit të stafit akademik, kështu Fakulteti jonë 

sot ka dhjetë profesorë të rregullt dhe po aq ka me angazhim. Nga viti 

2012 FSI i është nënshtruar procesit të akreditimit pranë Këshillit 

Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, ndërsa 

nga viti 2015 FSI ka fituar akreditimin për herë të parë edhe për studi-

met master... prandaj ne sot kërkojmë nga institucionet kompetente në 

Kosovë që edhe bartësve të tjerë të arsimit të lartë, përveç atyre publi-

kë, t’u jepet mundësia e hapjes së studimeve të doktoratës, me theks të 

veçantë këtë e kërkojmë dhe kjo është e nevojshme për Fakultetin e 

Studimeve Islame, sepse të gjithë të interesuarit për vazhdimin e studi-

meve të doktoraturës në shkenca islame, në pamundësi që këtë ta bëjnë 

në fakultete vendore, detyrohen që të ndjekin studime në universitete të 

ndryshme të botës arabe”. 

Në vazhdim, myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava, në cilësinë e 

kryetarit të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës 

dhe të themeluesit të FSI-së, mbajti një fjalë rasti para të pranishmëve. 
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Myftiu Tërnava, në fillim të fjalimit, tha: “Më lejoni që në emër të 

Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës t’ju përshënd-

es të gjithëve me përshëndetjen e xhenetit, es-selamu alejkum. Urime 

25-vjetori i themelimit të Fakultetit të Studimeve Islame. Urime për 

neve që jemi këtu dhe përmes neve urime gjithë kombit shqiptar dhe 

gjithë pjesëtarëve të besimit Islam kudo që ata jetojnë brenda trojeve 

etnike shqiptare”. Myftiu Tërnava në vazhdim foli për rrethanat dhe 

kushtet me rastin e themelimit të FSI-së dhe qëndrimin e Bashkësisë 

Islame në atë kohë, duke theksuar se Bashkësia Islame e Kosovës çdo-

herë ka kaluar me sukses të gjitha sfidat me të cilat është ballafaquar. 

Myftiu Tërnava më tej theksoi: “Bashkësia Islame e Kosovës, atëherë 

në krye me dr. Rexhep Bojën, që me të vërtetë atij i takon merita krye-

sore, ngase ai në atë kohë, bashkërisht me ne, por ai insistoi vazhdi-

misht që të vie deri te hapja e Fakultetit të Studimeve Islame këtu në 

Prishtinë ... gjithashtu dëshiroj që të përmend para jush disa fytyra të 

ndritura që po shoh para jush e të ditura qe besa, të cilët dhanë një 

kontribut shumë të madh në themelimin e këtij Fakulteti, të cilin sot 

me të drejtë e quajmë që është krenaria e Bashkësisë Islame. Këtu pra-

në meje po shoh edhe ish-sekretarin (e Kryesisë së Bashkësisë Islame) 

h. Jashar Jashari, prof. Qazim Qazimi, prof. Resul Rexhepi, prof. Qe-

majl Morina, prof. Sabri Bajgora i cili ishte edhe sekretari i parë i FSI-

së”. Në vazhdim të fjalës së tij, myftiu Tërnava nuk la pa përmendur 

edhe h. Sherif Ahmetin, duke thënë se: “... ai ishte ligjëruesi i parë, 

edhe pse nuk ishte mirë me shëndet, dhe ajo orë paska qenë e bereqet-

shme, sepse për 25 vjet ajo fjalë nuk u ndal, për çka lusim Zotin që ta 

shpërblejë me të mirat e Tij”. Në fund të fjalës së tij Myftiu Tërnava 

tha: “Sikur edhe deri tash, Bashkësia Islame e Kosovës do të përkrah 

në vazhdimësi këtë vatër të dijes, e cila po e edukon kombin tonë edhe 

në aspektin fetar. Ka kaluar koha e sistemit ateisto-komunist për të 

cilin jemi lutur që kurrë më mos të kthehet dhe ne duhet të kemi iden-

titetin tonë fetar, qoftë islam apo jo islam, sepse nuk ka dhunë në fe, 
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por feja është pjesë e identitetit, ndaj sot me krenari themi se ne jemi 

shqiptarë të këtyre trojeve, ne jemi siç u tha këtu, vetë Zoti na ka kri-

juar që të jemi pjesë e Evropës, por kemi identitetin edhe Islam dhe me 

këtë ne krenohemi dhe fare nuk na vjen keq pse i takojmë këtij besimi. 

Megjithatë, kjo shoqëri duhet edhe më tej të integrohet në familjen e 

madhe evropiane, sepse është shembull për të mirë dhe është një sho-

qëri e cila çon proceset përpara. Sigurisht ne si myslimanë shumicë 

këtu në Kosovë presim dhe kemi të drejtë të kërkojmë të lëvizim më 

lirshëm dhe pa viza, që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe në këtë 

drejtim ka dhënë dhe do të japë edhe Fakulteti i Studimeve Islame”. 

Pas përfundimit të fjalimeve nga myftiu Tërnava dhe dekani Re-

xhepi, fjala iu dha edhe disave nga mysafirët e pranishëm. Kështu në 

vazhdim të pranishmëve iu drejtuan zëvendësministri i Ministrisë së 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, z. Heset Sahiti, i cili ndër të tjera 

tha: “Të nderuar të pranishëm, kam nderin dhe kënaqësinë që në emër 

të ministrit të Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë z. Shyqyri By-

tyqi t’ju përshëndes dhe të shpreh falënderim dhe mirënjohje për ftesën 

tuaj në këtë përvjetor të 25 të Fakultetit të Studimeve Islame. Ju uroj 

përvjetorin e 25 të themelimit të këtij tempulli të dijes, uroj të gjithë të 

pranishmit, në veçanti ata që kontribuuan në themelimin e këtij tem-

pulli të dijes”. Ai më tutje theksoi: “Jam i bindur që duke njohur për-

kushtimin dhe besimin shpirtëror që keni si përfaqësues të besimit 

Islam, përkushtim që mbretëron në këtë institucion të dijes nuk do të 

mungojë suksesi dhe të arriturat e këtij tempulli të dijes. Ministri Byty-

qi, respektivisht Ministria e Arsimit ka gatishmërinë e bashkëpunimit 

me të gjitha fakultetet dhe në veçanti me Fakultetin e Studimeve Isla-

me, si një institucion i arsimit të lartë i cili ka për qëllim ngritjen e edu-

kimit, arsimit dhe hulumtimit shkencor në përgjithësi. MASHT do të 

përkrahë në vazhdimësi këtë Fakultet duke besuar në sukseset dhe në 

të ardhmen duke qenë të vetëdijshëm se Bashkësia Islame e Kosovës 

do të jetë përfaqësuese e denjë e vendit tonë në botën islame”. 



BULETINI 5 

 240

Në vazhdim të Akademisë Solemne, të pranishmëve ju drejtua ish-

presidenti i Republikës së Kosovës, z. Fatmir Sejdiu, i cili pasi përshë-

ndeti myftiun, dekanin dhe të pranishmit, ndër tjerash tha: “Njerëzit e 

klerit, njerëzit fetarë kanë qenë gjithmonë shtylla të rëndësishme nëpër 

procese për të cilat ka kaluar kombi ynë në luftën për lirinë e tij dhe 

zhvillimin e identitetit të tij. Më vjen shumë mirë që ky institucion ka 

hyrë në konkurrencën e botës së dijes dhe shkencës në vendin tonë”. 

Me një fjalë përshëndetëse u paraqit edhe rektori i Kolegjit AAB, 

z. Lulzim Tafa, i cili gjithashtu përshëndeti myftiun, dekanin dhe për-

gëzoi ata për këtë 25-vjetor duke theksuar se “një institucion për të 

qenë i mirë duhet të ketë një menaxhment të mirë, staf të mirë dhe mbi 

të gjitha studentë të mirë dhe unë mendoj se ky institucion i ka të 

gjitha”. 

Në kuadër të shënimit të akademisë solemne me rastin e shënimit 

të 25-vjetorit të themelimit të Fakultetit, studentët e këtij Fakultetit 

kishin përgatitur dy pika artistike, ku me monologun e quajtur “Perlat e 

fshehura” u paraqit studentja Sumeja Kqiku, ndërsa me poezinë e au-

torit të mirënjohur, H. Ali Korça u paraqit studenti Dardan Latifaj. 

Ky solemnitet u përmbyll me shpërndarjen e tetë mirënjohjeve nga 

ana e dekanatit të FSI-së. Një mirënjohje u nda për Kryesinë e Bashkë-

sisë Islame të Republikës së Kosovës për përkrahjen e vazhdueshme 

dhënë ngritjes së kapaciteteve akademike të FSI-së. Një mirënjohje u 

nda për dëshmorin e lirisë, ish-studentin e FSI-së, Fadil Rashitin për 

trimëri dhe sakrificë. Me nga një mirënjohje u dekoruan z. Jashar Ja-

shari, prof. Resul Rexhepi dhe prof. Sabri Bajgora për kontributin e 

dhënë me rastin e themelimit të Fakultetit të Studimeve Islame. Gjith-

ashtu me nga një mirënjohje u dekoruan edhe tre studentë të diplomuar 

të FSI-së gjatë vitit akademik 2016/2017, Jetmira Vishesella, Artan 

Maliqi dhe Sadije Dërguti, për suksesin e treguar gjatë studimeve. 

Ndërsa nga ora 14:00, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Uni-

versitare “Pjetër Bogdani”, në kuadër të shënimit të 25-vjetorit të the-
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melimit të FSI-së, u bë promovimi i Monografisë së Fakultetit të 

Studimeve Islame. Edhe në këtë promovim të pranishëm ishin shumë 

mysafirë nga jeta akademike, shkencore dhe politike. Në këtë promo-

vim, të pranishmëve iu drejtua dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush 

Rexhepi si dhe prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, në cilësinë e kryetarit 

të komisionit për përgatitjen e Monografisë së Fakultetit të Studimeve 

Islame. 

Në fjalën e tij, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, 

ndër të tjera tha: “Me rënien e regjimeve komuniste, që e kishin mohu-

ar apo kufizuar veprimtarinë fetare, si dhe me paraqitjen e pluralizmit 

politik gjatë viteve 90 të shekullit të kaluar, institucionet fetare dhe 

popullsia myslimane u gjendën para mundësive të reja për themelimin 

dhe ngritjen e institucioneve fetare, arsimore, akademike e shkencore. 

Në këtë kohë (1992) Bashkësia Islame e Kosovës, e cila zhvillonte ak-

tivitete të shumta fetare, edukative, kulturore e kombëtare dhe që kish-

te kuadro të përgatitura, ndërmori nismën për themelimin e Fakultetit 

të Studimeve Islame. Përmes këtij botimi të veçantë, për herë të parë, 

hartohet një monografi, e cila përfshin proceset e themelimit, të zhvilli-

mit si dhe sfidat me të cilat është ballafaquar FSI deri tani. Ky instituc-

ion, që nga themelimi e deri në mbarimin e luftës së fundit në Kosovë, 

është përballur me shumë sfida të natyrës kuadrovike, profesionale, 

teknike, financiare dhe politike. Pas përfundimit të luftës së fundit në 

Kosovë, edhe Fakulteti i Studimeve Islame, si shumë institucione të 

tjera edukative arsimore, ka filluar konsolidimin e radhëve të veta, në 

planin e zhvillimit të reformave, zhvillimit të cilësisë dhe të procesit të 

mësimdhënies, reformave në kurrikula, përmirësimin e kushteve për 

studime si dhe reforma administrative, teknike dhe teknologjike. Fa-

kulteti i Studimeve Islame është institucion i pavarur në aspektin edu-

kativo-arsimor dhe akademiko-shkencor, ndërsa në aspektin juridik 

statusi i FSI-së është në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës. Në 

kuadër të akteve të brendshme juridike dhe ligjore, FSI-ja e ka statutin 
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e vet dhe rregulloret e veta të aprovuara, të cilat përcaktojnë kriteret e 

studimeve bachelor, kriteret e studimeve për nivelin master, rregullore 

për zgjedhjen e organeve udhëheqëse, rregullore për zgjedhje dhe riz-

gjedhje të personelit mësimdhënës, rregullore për veprimtari kërkimore 

shkencore, rregullore për kodin etik etj. Përveç angazhimit në zhvilli-

min e reformave të brendshme dhe në zhvillimin e procesit të mësim-

dhënies, FSI-ja rëndësi të veçantë i ka kushtuar bashkëpunimit me 

institucione të tjera vendore, rajonale e ndërkombëtare, duke vendosur 

marrëdhënie bashkëpunimi dhe komunikim me të gjitha fakultetet isla-

me në rajon, me disa universitete të Turqisë dhe universitete evropiane. 

Hartuesit e kësaj monografie, gjatë punës së tyre, janë mbështetur në 

aktet juridike dhe ligjore të Bashkësisë Islame të Kosovës për themeli-

min e FSI-së, në referencat e protagonistëve të kohës, në artikujt e bo-

tuar, kryesisht në revistën “Dituria Islame”, në rregulloret e FSI-së si 

dhe në dokumente tjera, libra të ndryshëm dhe në ueb-faqen e FSI-së. 

Monografia përfshin edhe faksimile e fotografi të shumta të cilat dësh-

mojnë për rritjen, zhvillimin dhe transformimin e Fakultetit të Studi-

meve Islame”. 

Ndërsa, prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, në cilësinë e kryetarit të 

Komisionit për Hartimin e Monografisë së FSI-së, tha: “Monografia e 

Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës si një botim i ri i Fakultetit 

tonë është produkt i një pune sistematike që bëri grupi punues i caktuar 

nga Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame për 

nxjerrjen e Monografisë, e cila në këtë rast do të shihte dritën së bash-

ku me solemnitetin e 25-vjetorit të themelimit. Kjo monografi nxjerr 

në publik subjektivitetin e Fakultetit dhe si e tillë shpalos punën e një 

çerek shekulli të bërë në veprimtarinë akademike, mësimore, shkenco-

re e edukative e të cilat kornizojnë vlerat sublime të institucionit më të 

lartë arsimor në Bashkësinë Islame të Kosovës. Organet përkatëse kanë 

vlerësuar se është koha e duhur për një monografi, ngase vitet e punës 

kanë dhënë një materie të bollshme e cila e koordinuar në sektorët 
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përkatës do të ishte tregues i një pune homogjene e cila identifikon 

veprimtaritë që zhvillon Fakulteti. Koha kur filloi punën, viti 1992 dhe 

vitet në vazhdim ishin shumë të vështira dhe sfiduese. Besoj thellë se 

gjithë ata burra që punuan në ato kushte e rrethana të tilla, në shpirtrat 

e tyre ka zënë vend ndjenja e kënaqësisë për mundin që kanë dhënë në 

ato periudha dhe për këtë kanë arsye të ndihen shumë krenarë. 

Besojmë se mundi i tyre te Allahu do të gjejë një shpërblim të me-

rituar. Edhe vitet e pasluftës nuk ishin të lehta. Megjithatë, Fakulteti u 

përball me të gjitha sfidat për të vazhduar veprimtarinë e vet duke u 

ngritur në çdo aspekt. Jemi dëshmitarë se në vitet e fundit kemi parë 

një zhvillim të hovshëm, i cili është i dukshëm. Sukseset kanë dhënë 

fryte të cilat ne i kemi vjelë për të nxjerrë monografinë e cila si pro-

dukt i përbashkët nëpërmes fjalëve e fotografive pasqyron punën 25-

vjeçare. Që në fillim të angazhimit tonë, grupi punues i ka vënë vetes 

objektiva të qarta dhe mbi këto korniza ka ndërtuar planin e ngritjes së 

këtij projekti.  

Publikimi i monografisë mundëson njohjen e ecurisë së institucio-

nit tonë duke zbardhur vendimin dhe aktet e themelimit, të nxjerra nga 

organet përgjegjëse të Bashkësisë Islame, të cilat bënë historinë duke i 

dhënë një krah të fortë progresit të arsimimit islam në Kosovë. Kjo 

Monografi që e kemi në version të botuar është tubuar pas hulumtimit 

të materialeve nga të gjitha burimet e mundshme, konsultimit të perso-

nave dhe autoriteteve që kemi vlerësuar se kanë pasur mundësi të na 

ndihmojnë. Që nga mbledhja e parë e deri në përfundim të punës kanë 

kaluar përafërsisht dy vite me shumë takime pune e konsultime të ne-

vojshme për nxjerrjen e kësaj monografie. Me gjithë mundin dhe vësh-

tirësitë nëpër të cilat kaluam gjatë punës sonë, ne si grup punues do të 

ndjeheshim të lumtur nëse me punën tonë kemi arritur t’i mirëshër-

bejmë Fakultetit dhe të kemi bërë sado pak për avancimin e imazhit 

dhe punës së tij. E them me shumë përgjegjësi se punën tonë e kemi 

shikuar e kontrolluar jo një herë por disa e herë, e bile edhe shumë 
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herë, krejt me qëllim që puna jonë të jetë sa më e saktë dhe sa më rea-

le.. Lëshimet apo gabimet e mundshme të cilat neve kanë mundur të na 

ikin, ndërsa lexuesi mund t’i vërejë, janë pasojë e natyrës njerëzore; 

punon e gabon. Nëse gjeni se nuk kemi cekur mundin e dikujt, kushdo 

qoftë ai, apo dikush mendon se ka pasur më shumë të drejtë, hisja e tij 

është e plotë te Allahu xh.sh. dhe Ai do t’ia japë shpërblimin meritor”. 

Me këto fjalë edhe përmbyllet aktiviteti një ditor i FSI-së me rastin 

e shënimit të 25-vjetorit të themelimit të këtij Institucioni të dijes, 

shkencës dhe hulumtimeve shkencore. Krejt në fund lusim të madhin 

Zot që në punën e mëtutjeshme të na jap begati, mirësi dhe bereqet në 

punën tonë në mënyrë që nga ky Institucion i arsimit të lartë islam të 

dalin kuadro të cilat do të jenë në shërbim të fesë, atdheut dhe mbarë 

njerëzimit në përgjithësi. 



 

 

Fotoalbum me rastin e shënimit të 25-vjetorit 
të themelimit të Fakultetit të Studimeve Islame 
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