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Mr.Hfz. Safet HOXHA 

LEXIMET E ÇRREGULLTA T˙ KURANIT 
 (القراءات الشاذة)

Dispozitat dhe ndikimet e tyre 

Abstrakti 

Falënderoj Allahun Një, që zbriti Kuranin dhe e ruajti atë, salava-
tet e selamet mbi Muhamed Mustafanë, që e pranoi Kuranin për-
mendsh dhe urdhëroi të mësohet e të shkruhet nga sahabët, Allahu 
qoftë i kënaqur me ta. 
Nuk ka dyshim se leximet e Kuranit janë të shtjelluara nga studiu-
esit dhe hulumtuesit myslimanë shumë, për shkak të lidhjes së tyre 
me librin e Zotit të Madhërishëm. Në këtë studim do të merremi 
me leximet e çrregullta, dispozitën e tyre, vlerën në argumentim 
etj., kryesisht do të përqendrohem në pikat vijuese: 1. Të kuptuarit 
e kiraetve shadh-dh; 2. Koha kur kanë lindur këto kiraete; 3. Buri-
mi, vlera, llojshmëria, kundërthënia e tyre me kiraetet mutevatire, 
nëse ekziston; 4. Argumentimin e tyre në dispozitat juridike të 
sheriatit; 5. Mendimet e dijetarëve rreth argumentimit me to në fu-
shën e shkencës së tefsirit, fikhut dhe gjuhës arabe. 6. Qëndrimi i 
dijetarëve të katër medhehebëve për leximin e tyre në namaz dhe 
jashtë namazit. 7. Aspekti gjuhësor i tyre si dhe ndikimi i këtyre 
leximeve në tefsir, fik’h dhe gjuhën arabe. 

Fjalët kyçe: Kiraete, shadh-dh, shtatë harfe, mutevatire, 
mufesirëve, imamët e leximeve. 
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PARATH˙NIA  

Koha e shfaqjes së leximeve shadh-dhe  
(të dala jashtë rregullave) 

Leximet e çrregullta (vetmuara) janë bërë të njohura në kohën e 

Muxhahidit 324h., edhe pse kanë ekzistuar edhe para tij. Ai shkroi lib-

rin “Shtatë kiraetet mutevatire” dhe librin tjetër që e quajti [Shevadh] 

dhe nga kjo u kuptua se kiraetet janë disa llojesh. 

Numri më i madh i kiraeteve janë mutevatire, në mes të tyre hyjnë 

sahih dhe mustefid. Ajo që është transmetuar me tevatur është autenti-

ke dhe ka vlerën e prerë (definuese) në argumentim. Kurse çka është 

përcjellë në rrugën ahad ajo quhet shadh-dh dhe kjo është një çështje 

që nuk ka pajtime mes dijetarëve, për të cilën do të flasim më vonë.  

Kuptimi etimologjik dhe terminologjjik 
i kiraeteve shadh-dh (të çrregullta) 

Fjala shadh-dh الشاذ nga shedh-dhe – jeshudh-dhu – shudhudhen 

ً شذوذا- يشذ -  شذ   , shedh-dhe rexhulun شذ الرجل , është vetmuar nga 

të tjerët, është ndarë nga grupi. Të vetmuarit kuptohet si diçka që është 

tek, ose diçka e rrallë1, dallimi dhe dalja nga rregulli dhe baza, në vet-

mi, e ndarë nga të tjerët.  

Disa definicione për leximin shadh-dh (të çrregullt) 

Leximet e çrregullta janë e kundërta e atyre mutevatir. 

Në kuptimin terminologjik është definuar si: “çdo lexim që i mun-

gon një apo më shumë nga tre kushtet e pranimit quhet lexim shadh-

dh”  لقبوهلاكل قراءة فقدت أحد األركان الثالثة  . 

                                                 
1 Ibni Faris, Ebul Hasen Ahmed, “Mu’xhem Mekajis el lugati”, Kajro, Mekteb el Hanixhi 

1402h. (f. 73-78, V.1, “Lisanul arabi”, dhe “el kamusul muhit, lenda;sh dh dh” (  ش ذ ذ ). 
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Ibni Xhezeriu thotë: ”Kurdo që i mungon një nga këto kushte i thu-

het i dobët ose i çrregullt (vetmuar), i pasaktë, pa marrë parasysh cila-

ve lexime ju takon, po nëse do të jetë edhe nga dhjetëshi i njohur i le-

ximeve”. Është thënë edhe “Leximi shadh-dh është ai lexim që nuk 

është vërtetuar prejardhja e tij, nuk përshtatet me shkrimin e mus’hafve 

dhe as me rregullat e gjuhës arabe”2, apo “..çdo lexim që përshtatet më 

rregullat e gjuhës arabe dhe shkrimin e mus’hafit, por nuk është përcje-

llë me mutevatir”. Prej definicioneve më të afërt me realitetin e lexi-

meve shadh-dh është të thuhet: “Ai lexim që senedi është i saktë, është 

në pajtueshmëri me rregullat e gjuhës arabe, qoftë edhe me ndonjë më-

nyrë më të dobët, por që nuk përputhet me asnjërin mus’haf të Othma-

nit r.a”. Ky definicion është përkrahur edhe nga Ibni Xhezeriu, Mekij 

el Kajsi dhe Ebu Shamete el Makderi.3 Ndërsa te shumica e dijetarëve 

leximi “shadh-dh” konsiderohet ai lexim që nuk është i përcjellë mute-

vatir,4 që do të thotë se ai lexim është i çrregullt ngase nuk ka arritur 

numrin e kërkuar të transmetuesve në zinxhirin e tij përcjellës. Ibni 

Xhezeriu mendon se është i çrregullt ngase nuk përputhet me asnjërin 

mus’haf edhe pse senedi i tij është i vërtetë . 

Kur lindën leximet e çrregullta 

Leximet në kohën e Pejgamberit a.s. ishin unike, ngase lexohej si-

pas dialektit të fiseve si lehtësim për ta. Por këto lexime filluan të shto-

hen në llojshmëri në kohën e halifes së tretë Othamniet r.a. 

Kështu që filloi njëfarë frike se mos po ndodh diçka e pazakontë 

me leximet e Kuranit dhe u ndërmorën hapa konkretë për njësimin e 

myslimanëve në lexim përmes shkrimit të njësuar, me konsensus të sa-

                                                 
2 Ez-Zubejdi, Muhamed Murteda, “Taxhul Arus min xhevahir el kamus” Kuvajt, Et-turathul el 

arabij, 1385h. 
3 Ibni Mendhur, Xhemaludin Muhamed bin Mukrim, “Lisanul arab”, Bejrut, Daru Sadr 1432h 
4 Ibni el Xhezerij, Muhamed bin Muhamed, “Munxhid el mukriine ve murshid et-talibine”, 

Bejrut, Darul Kutub ilmije 1405h. 
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habëve. Atëherë Othmani r.a. i shumëzoi pesë mus’hafë nga “Mus’hafi 

Imam”5. Në çdo qendër e dërgoi nga një mus’haf dhe nga një lexues të 

dalluar. Nga kjo lindi edhe nevoja që çdo lexim duhet të jetë i bazuar 

në shkrimin e mus’hafit të atij vendi. Si, leximi i imamëve të Kufes du-

het të përputhet me mus’hafin e tyre në Kufe, po ashtu edhe në qendrat 

tjera, si: Medina, Meka, Basra dhe Damasku, secili lexim duhej të për-

puthej me mus’hafin e vendit të tij. 

Por ndodhi që jashta këtyre mus’hafve të mbeten disa mus’hafe 

personale, si: mus’hafi Ibni Mesudit, Ubej Ibni Kabit dhe të tjerëve. 

Shumica e hulumtuesve dhe studiuesve të kiraeteve dëshmojnë se këto 

lexime nuk kanë pasur prezencën në leximin e fundit që Pejgamberi 

a.s. e ka bërë para Xhebrailit në ramazanin e fundit. Edhe pse ka nga 

këto mus’hafe leximi është marrë nga vet i dërguari a.s. 6 

Ajo që i dallon më shumë këto lexime është se në mes të tyre gje-

nden edhe pjesë të komenteve nga këta sahabë. Psh. Leximi i Sead ibni 

Vekasit, Sureja Nisa ajeti 12 (min umin),7 ) من أم) (وله أخ أو أخت( . Do 

të thotë që ky tekst është i vetëm nga ky sahab dhe nuk gjendet te asnjë 

sahab tjeter.8 Edhe pse këto lexime ishin të çrregullta dhe nuk ekziston-

te pajtueshmëri qysh në fillim, prapëseprapë nga një numër i vogël le-

xoheshin me arsyen se krejt çka vërtetohet përcjellja e tij nga i dërguari 

nuk lejohet injorimi i tij, siç e potencoi Mekij el Kajsi dhe kështu vazh-

duan disa njerëz me lexime, edhe përkundër mospërputhjes me shkri-

min e mus’hafve të Othmanit.9 

                                                 
5 Mahmud ibn Ahmed, “Es-Sagir”, El kiraat shadhetu ve tevxhihuha e nahvij, Damask, Darul 

Fikr,1419h.ـ. 
6 Ibni Kutejbe, Abdullah bin Muslim, “Tevil mushkilul Kuran”, Kajro 1393h. f.29. 
7 Ibni el Xhezerij, Muhamed bin Muhamed, “Munxhid el mukriine ve murshid et-talibine”, 

Bejrut, Darul Kutub ilmije 1405h. f.20. 
8 Mahmud ibn Ahmed, Esagir, “El kiraat shadhetu ve tevxhihuha e nahvij”, Damask, Darul 

Fikr, 1419h.Fq. 55. 
9 El Kajsi, Mekij bin ebi Talib, “El Ebane an meani el kiraat”, El Mektebettu Kajselije, 1405h 

Fq.31. 
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Kështu ka vazhduar në tre shekujt e parë, derisa u pjekën kushtet 

që të bëhet ndarja përfundimtare e leximeve mutevatire nga ato shadh-

dhe. Ky ishte fillimi i leximeve të çrregullta dhe dallimi i tyre nga ato 

mutevatire. Për çka nuk ka fare dyshim është se burimi i leximeve mu-

tevatire është nga Allahu xh.sh. suren Isra, ajeti 106: 

ًوقـرآ فـرقـناه لتـقرأه على الناس على مكث ونـزْلناه تنزيال ِ َ ُ َ َ َ ُ ُ ََّ َ َ ٍَ ْ ُ ٰ َ َِ َّ ََ َْ َِ ْ َ ً ْ ُ 
“Dhe, Ne, Kur’anin e kemi shpallur pjesë-pjesë, që ti t’jua më-

sosh njerëzve dalngadalë, dhe Ne, e kemi shpallur atë kohë pas 

kohe.” 

Kurse në suren Kijame: 

ِال حترك به لسانك لتـعجل به ِِ َِ َ ْ َِ َِ َ َ ْ َُِّ ُإن عليـنا مجعه وقـرآنه. َ َُ ْ ُ َ َ َْ َ ََْ َّ ه فاتبع . ِ ْفإذا قـرأ َِّ َ َُ َ َْ َ َ ِ
َُقـرآنه ْ ُ. 

“Mos nxito (o Muhamed) në leximin e Kuranit me gjuhën tënde! 

Ne e kemi për detyrë t’i mbledhim pjesët e tij e ta lexojmë atë. 

Dhe, kur ta lexojmë atë, ti përcille leximin e tij.” (Kijame 16-18); 

Si dhe numri i madh i haditheve që transmetohen në lidhje me nu-

mrin e mënyrave të leximeve. Leximet mutevatire janë pjesë e shtatë 

harfeve ن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه إن هذا القرآ ”Me të vërtetë 

është zbritur Kurani ne shtatë harfe, lexojeni në cilin u vjen më lehtë 

prej tij”10. 

Nga burojnë leximet e çrregullta?  
A janë ato pjesë e shtatë harfeve? 

Asnjë nga dijetarët nuk është shprehur se ato lexime janë nga shtatë 

harfet, siç nuk ka ndodhur ta mohojnë atë se ka pjesë që i takojnë shta-

të harfeve. Që mund të themi se këto lexime të cilat u quajtën “shadh-

dh” (të çrregullta) nuk kanë vërtetësi të prerë se vinë nga Pejgamberi 

                                                 
10 El Buhari, Muhamed bin Ismail, “Sahihul Buhari” Istanbul, El mektebul Islami, Nr.4992. 
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a.s., siç qëndrojnë ato të transmetuara me mutevatirë dhe ekziston kon-

sensusi i sahabëve për to.11 Kështu që nuk ka dijetar që thotë se këto 

lexime janë Kuran, veçanërisht kur ekzistojnë leximet mutevatire. Këto 

lexime janë përcjellë më shumë përmendsh, pa u shkruar dhe pa u bërë 

ndonjë ixhma për pranimin e tyre. 

Vlefshmëria e leximeve të çrregullta [shadh]  

Këtyre leximeve, edhe pse ju mungojnë disa nga kushtet e prani-

mit, për dallim nga ato mutevatir, ato e kanë vlerën e vet në aspektin 

gjuhësor dhe në shkencën e sheriatit. Siç ka ndodhur në librat e tefsirit, 

që mufesirët mjaft janë marrë me këto lexime për sqarime të ndrysh-

me.12 

Po ashtu në librat e fikhut janë aq shumë prezente sa që kanë ndi-

kuar edhe në mospajtimet e fukahave në dispozita. Ndërsa në lëmin e 

gjuhës arabe nuk ka kurrfarë dyshimi se ato u bënë burim i argumenti-

mit nga gjuhëtarët. Vlera e këtyre leximeve shihet sipas këtyre pikave; 

- Së pari analizat e mufesirëve me këto lexime sikur edhe me ato 

mutevatire. 

- Përmes këtyre leximeve është kuptuar më qartë leximi mutevatir. 

- Ato tregojnë ndonjë kuptim më decidiv në disa ajete se ato mute-

vatir. 

- Rëndësia e tyre gjuhësore për të sqaruar kuptimin e disa fjalëve. 

- Interesimi i fukahave për këto lexime në aspektin e dispozitave që 

dalin nga ato. 

 

 

 

 

                                                 
11 “Munxhid el mukriine ve murshid et-talibine”,  f.116. 
12 El Bevab, Alij bin Husejn, ”Kitab talil el kiraat esh-shadhe”, f.468, Bejrut, 1402h. 



Mr.Hfz. Safet HOXHA / LEXIMET E ÇRREGULLTA TË KURANIT 

 11

Llojet e leximeve të çrregullta 

Në bazë të hulumtimeve që u janë bërë këtyre leximeve është kun-

kluduar se ato janë katër llojesh: 

Lloji i parë: Leximet e çrregullta më të njohura [mesh’hur]. Janë 

ato lexime që përputhen me rregullat e gjuhës arabe, shkrimin e mus’-

hafve dhe është i vërtetë senedi i tyre, por nuk e arrin shkallen muteva-

tirit. Psh. Tevbe, 128.. ْلقد جاءكم رسول من أنـفسكم َ ُْ ِ ُ َْ ٌْ ُِ ُ ََ َ ْ َ  nga “min enfuse-

kum” nga leximi” min enfusikum”, Ibni Abasi. 

Lloji i dytë: Leximet që kanë arritur përmes rrugës ahad, e këto 

janë dy llojesh; 

1. Çdo lexim që i nuk është vërtetuar senedi i tij edhe pse dy kush-

tet tjera i plotëson. Psh. Junus 92: 

َفاْليـوم نـنجيك ِّ َُ َ ْ َ ًَببدنك لتكون لمن خلفك آية َ َ َ ََ ْ ْ َ ِ َِ ُ َ ِ َ َِ 
është leximi më h “nunhike” ننحيك 

2. Leximi që e ka të saktë senedin dhe përputhet me rregullat e gju-

hës arabe, por nuk përputhet me shkrimin e mus’hafve. Xhuma 9 

femdu në vend të fesav, فاسعوا(ًبدال من )  فامضوا إىل ذكر هللا(  

 

Lloji i tretë: Leximet mudrexheh 

Janë ato lexime që u është shtuar ndonjë fjalë për qëllim të sqari-

mit. Nisa 12 “min umin”, Sead ibni Vekasi: 

  من أمه–وإن كان رجل يورث كاللة وله أخ أو أخت 
 

Lloji i katërt: Ai lexim që nuk përputhet me rregullat e gjuhës 

arabe e as me mus’hafet dhe nuk është transmetuar nga askush, është i 

refuzuar prerazi nga të gjithë .13 

Nga këto lloje kuptojmë cilat lexime janë më afër atyre mutevatire, 

por nuk janë në shkallen e tyre dhe ato që janë shumë larg prej tyre. 

                                                 
13 “Munxhid el mukriine ve murshid et-talibine”, f.17. 
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A ka kundërshtime mes leximit “shadh-dh” dhe “mutevatir”? 

Në këtë dilemë, studiuesit e kiraeteve janë përgjigjur se në përgji-

thësi nuk ka kundërthënie. Ajo që ekziston është se ka një numër lexi-

mesh me shprehje tjetër, por nuk ndikon në kuptim e tyre, si: El Beka-

re; halifeh, halikah, el fatiha; Maliki, malike. 

Dallimet në mes leximeve „shadh-dh‰ dhe „mutevatir‰ 

Kur analizohet çështja e leximeve të Kuranit, shihet se ekzistojnë 

lexime të rangut mutevatir dhe shadh-dh. Si pikë e përbashkët e këtyre 

leximeve është nxjerrja e rregullave dhe dispozitave nga ato, me gjithë 

dallimet në mes fukahave në këtë çështje. Fukahat e medhhebit hanefi i 

marrin për argumentim. Po ashtu edhe gjuhëtarët shërbehen me këto 

lexime për aspekte gjuhësore. Njashtu edhe mufesirët u referohen këty-

re leximeve për sqarime të kuptimeve.14 

Dallimet mes këtyre leximeve janë: 

- Ndryshimi në formën e shprehur dhe kuptimin e saj. 

- Dijetarët kanë vënë kushte që i dallojnë këto lexime, si: aspekti 

gjuhësor, shkrimi në mus’hafe dhe përcjellja mutevatir. Nëse mungon 

njëri nga këto kushte atëherë ato dallojnë në mes vete. 

- Të emëruarit si lexim i vetmuar ka rrjedhur nga fakti se ai është i 

pabazë në mus’haf.15 Prej dallimeve ka ndodhur që njërit lexim t’i jepet 

përparësi në aspektin gjuhësor si në këto ajete: Kamer 49: 

ٍ إ كل شيء خلقناه بقدر َ َ ُِ ُ َ ْ َ َ ٍ ْ َ َّ َّ ِ  16 “kul-lu” “kul-le” )كل( , po ashtun suren Nisa 

ajeti 1 “erhame” “erhamu” واتـقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام َ َ ْ َ َ َِ ِِ ََّ َُ َ َ ََّ ُ َّ  

                                                 
14 Ebul Fet’h,Uthman ibni Xhinij, “El mutesib fi tebjin vuxhuh shevadh el kiraat vel idah anha”, 

Kajro lexhnetu Ihja el turath, 1386h, f. 277. 
15 “Munxhid el mukriine ve murshid et-talibine”,  fq.69 
16 Ibni Xhezerij, “E nesher fil kiraat el ashere” fq.14. 
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Ka raste që me lexime të çrregullta 
të sqarohen leximet „mutevatire‰ 

Me leximet “mutevatire” (me të cilat e lexojmë Kuranin) ne bëjmë 

adhurim veç duke lexuar, ndërsa ai që i mohon konsiderohet jobesim-

tar, nëse e di që senedi i tij është mutevatir.17 Me lexim “mutevatir” 

bëjmë adhurim në namaz dhe jashtë tij, kurse leximi i çrregullt (të vet-

muar) nuk konsiderohet adhurim. 

Vlera e leximeve të çrregullta 

Disa urtësi dhe vlera që fshihen në këto lexime: Rritja e shpërblimit 

për këtë umet do të jetë edhe në angazhimin e dijetarëve për të dalluar 

çka është Kuran dhe çka ka mundur t’i vishet atij si i tillë. 

Gjithashtu, edhe fakti si u ruajt dhe u përcjell ky libër i Zotit nga ky 

umet, gojarisht dhe i shkruar gjeneratë pas gjenerate. Dëshmia e 

Allahut në sekretin e mënyrës se si u bë ruajtja e tekstit të Kuranit me 

të gjitha leximet. Ka nga dispozitat që rrjedhin nga këto lexime dhe di-

jetaret janë pajtuar. Nisa ajeti 12 (من أمه) وله أخ أو أ خت–  - a po vjen 

ndonjë sqarim që nuk ka pasur pajtueshmëri mes dijetarëve. El Maide 

 Prej aspekteve që kanë .(مؤمنة) shtimi i fjalës muminetin أو حترير رقبة  :89

sqaruar këto lexime është edhe ajeti 9 në suren Xhuma (فامضوا إىل ذكر هللا), 
fesav, me femdu فاسعو . Ka raste që sqaron shumë qartë kuptimin e fjalës 

në ajet, El-Karia 5:  ِكالعهن المنـفوش ُ ْ َ ْ ِْ ْ ِ َ   suf (كالصوف). Plotësimi i leximit 

mutevatir, Et-Tevbe 128 enfusikum enfusekum:  

ٌ لقد جاءكم رسول من أنـفسكم عزيز ِ َ ْ َ ُْ ِ ُِ ََْ ْ ٌُ َُ َ ْ ْ عليه ما عنتمَ ُِّ َِ ََ َْ  tregon për ndonjë dialekt tje-

tër të gjuhës arabe. Ali Imran 69 فال خوف عليهم ْ ِ ََْ ٌ ْ َ َ َ i është shtuar “shejën”18 
 ( فال خوف شيء عليهم)

 
                                                 
17 Po aty, fq14. 
18 Elubedi Muhamed Semir, “Ether el Kuran vel Kiraat fi nahvil arabi”, Kuvajt, Darul kutub 

eth-thekafije, 1398 h.fq.242. 
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Argumentimi me leximet shadh-dh (të çrregullta) 

Për leximet e çrregullta, në qoftë se u është vërtetuar saktësia, be-

sueshmëria e senedit, dijetarët kanë disa qëndrime: ata që i marrin për 

bazë dhe ata që i refuzojnë ato. 

Qëndrimi i mufesirëve 

Mufesirët unanimisht janë të pajtimit se leximet e çrregullta nuk 

janë Kuran, por, sa i përket argumentimit me to në komentimin e ajete-

ve dhe sqarimin e kuptimeve kanë dy qëndrime: 

Ata që e kundërshtojnë argumentimin pohojnë se transmetuesi e 

konsideron atë Kuran, atëherë me të nuk lejohet të argumentohet, pasi 

që ai ka humbur burimin e vet dhe si i tillë nuk është i vlefshëm.19 Të 

këtij mendimi janë Rraziju dhe Ibni Arabiju.20 Por përkundër këtij me-

ndimi, pohon Kurtubiju kur thotë: “Nëse ai nuk është vërtetuar si Kur-

an, ai është i vërtetë si sunet, kështu që është obligim të vepruarit sipas 

tij, sikur lajmet ahade që merren si sunet.21 

Grupi i dytë i mufesirëve i merr për argument leximet e çrregullta, në-

se japin kuptim gjuhësor, sintaksor, apo përforcon një kuptim i cili që-

ndron në leximin mutevatir. Këtë e ka përmbajtur Ebu Ubejde, i cili thotë 

se roli i leximeve të çrregullta mbetet aq sa ka nevojë për sqarime rreth 

leximeve mutevatire. El-Bekare 238-salatel asri (والوسطى صالة العصر) apo 

në suren Maide; 38 فاقطعوا أميانه leximi i ibni Mesudit. Nga kjo kuptohet se 

leximet e çrregullta, të cilat nuk përputhen me mus’hafin e Othmanit e se-

nedin e kanë të vërtetë, mund të jetë fjalë e sahabiut apo atë ta ketë marrë 

nga i Dërguari a.s. 

                                                 
19 El Kurtubij, Muhamed bin Ahmed el ensarij, “Xhamiul bejan li ahkam el kurtibij” Darul 

Kitab el arabij, Bejrut 1423h. Fq.147. 
20 Shenkiti, Muhamed el Emin, “Edvaul bejan fi idah el Kuran bil Kuran”, Bejrut, Alimul kutub, 

f.249. 
21 “Xhamiul bejan li ahkam el kurtibij” fq.47. 
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Qëndrimi i fukahave në lidhje me leximet e çrregullta 

Të gjithë fukahatë pajtohen se leximi mutevatir është “katiju dala-

leti” طعي الداللةق , argumentim i prerë dhe bindja për vërtetësinë e tij që-

ndron në vepër dhe teori, kurse shadh-dhi nuk konsiderohet Kuran dhe 

të vepruarit me të ka dy drejtime të fukahave; Hanefijtë mendojnë se 

është e lejuar të punohet sipas leximit të çrregullt (vetmuar) dhe të ar-

gumentohet me të në çështjet e sheriatit. Me këto lexime kanë bërë 

obligim renditjen në agjërimin e prishjes së betimit. “Mutetabiatin” El 

Maide (متتابعات) م -Këtë mendim e mbajnë edhe disa sha 22. فصيام ثالثة أ

fiij dhe hanbelij. 

Malikijt kanë disa mendime mbi këtë çështje, por ajo që qëndron 

në “Muvetain” e imam Malikut është se ai nuk e lejon të argumentuarit 

me leximet e çrregullta.23 Shafijtë kanë dy mendime rreth argumenti-

mit: i pari thotë se është valid të argumentuarit dhe, i dyti, nuk pranon 

as vepruarit as të argumentuarit me të. Hanbelijtë e marrin për bazë në 

vepër dhe në argumentim.24 Përfundimisht shihet se të gjitha medhebet, 

me pak përjashtime, i marrin për bazë leximet e çrregullta në argumen-

tim dhe në veprim.  

Qëndrimi i gjuhëtarëve për leximet e çrregullta 

Kurani fisnik te gjuhëtarët konsiderohet një nga burimet kryesore 

të gjuhës. Ashtu që kanë zënë vend krahas leximeve mutevatire edhe 

ato shadh-dh, duke i marrë ato lexime si analogji, krahas poezive ara-

be. Nuk ka pasur ndonjë dallim mes gjuhëtarëve të Kufes, Basras dhe 

Bagdatit, ngase të gjithë kanë pasur një qëndrim të njëjtë. I rëndësi-

                                                 
22 En-Nesefi, Ebul berekat Abdullah bin Muhamed, “Keshful esrar fi sherhi el menar fil usul”, 

Kajro, Metbaatu Umerije, 1316h, fq. 614. 
23 “Xhamiul bejan li ahkam el kurtibij” fq. 83. 
24 Ibni Kudame, Muvfeku din Abdullah bin Muhamed, “El mugnij” Kajro, Darul menar, 1367 

h., f.171. 
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shëm për t’u potencuar është fakti se të gjithë gjuhëtarët e njohur, si: 

Halil Ibni Ahmet, Sibevjhi, Ebu Ubejde, Ibni Muxhahidi etj., kanë ar-

gumentuar me këto lexime siç kanë argumentuar me leximet muteva-

tire, me poezinë arabe, me të folmet e dialekteve arabe etj.25 Nga ajo që 

vërehet te gjuhëtarët e gjuhës arabe është se shumica i vlerësojnë dhe 

argumentojnë me to, pos një pakice e cila shumë pak i merr për bazë 

këto lexime.  

Dispozita për leximin me kiraetet shadh-dh 
në namaz dhe jashtë tij 

Ka disa qëndrime mes dijetarëve për leximin në namaz dhe jashtë 

tij me leximet shadh-dh. Mbizotërojnë tri mendime për këtë çështje: 

1.Namazi prishet nëse i lexon vetëm këto lexime dhe nuk lexon aspak 

nga mutevatiri; 2. Namazi nuk prishet me leximin shadh-dh, dhe; 3. Ka 

dallim mes leximit i cili ndikon në ndryshimin e kuptimit dhe ndaj atij 

që nuk ndryshon asgjë në kuptim.26 

Shumica absolute e dijetarëve të katër medhhebeve e ndalojnë lexi-

min shadh-dh në namaz, por është një grup i vogël i cili e lejon me 

argumentin e vetëm se një pjesë e sahabëve dhe tabinëve i ka lexuar në 

namaz me këto lexime.27 

Leximi jashtë namazit 

Edhe për leximin jashtë namazit ka dy mendime: 

1. Një gjë e tillë është e ndaluar dhe këtë e thonë shumica e dijetareve 

dhe pohojnë se duhen marrë masa ndaj atij që i lexon ato. 

                                                 
25 Xhadal Mustafa, Sager, Mahmud, “Mevkif e nuhat min kiraat el kuranije e shadhetu ve ethe-

ruha fi nahvil arabij”, Haleb 1985, fq.115-124 
26 Ibni Kethir, Ebul vefa bin Ismailbin Umer, “El bidaje ve nihaje”, Darul Hixhreti, 1418h, 

fq.138. 
27 Ebu Shamite, Abdurrahman bin Ismail, “El murshidul vexhiz ila ulum tetealeka bil kitabil 

aziz” Bejrut, Daru Sadr, 1395h, fq.15-26 



Mr.Hfz. Safet HOXHA / LEXIMET E ÇRREGULLTA TË KURANIT 

 17

Imam Neverviju thotë: “Nuk lejohet leximi me kiraet shadh-dh në 

namaz dhe jashtë tij, sepse ai nuk është Kuran. Kurani është vetëm 

ai që është përcjellë me shumicë absolute mutevatir.28 Kështu me-

ndojnë edhe Subhiju, Sehaviju e të tjerë.29 

2. Lejohet leximi i vetmuar dhe këtë e tregon Sujutiju nga disa fukaha. 
30 Mekiju dhe Ibni Xhezeriju e lejojnë me pesë kushte: 1. Të jetë e 

lexuar më herët dhe ka bazë në mushafe; 2. Të jetë gjuhësisht i 

drejtë; 3. Senedi i vërtetë; 4. Të jetë i njohur; 5. Të jetë i pranuar. 

Ky mendim nuk është edhe shumë bindës për arsye se i mungon 

kushti kryesor, mutevatiri. 

Si tÊi dallojmë leximet e çrregullta 

Kjo çështje është e rëndësishme të dihet, ngase përmes saj i dalloj-

më leximet e pranuara dhe të vërteta nga ato që nuk janë të kësaj shka-

lle. Së pari t’u kthehemi librave që janë shkruar në këtë lëmi, e pastaj 

të drejtohemi tek ekspertët e kiraeteve, të cilët janë burimi kryesor që 

mësohet leximi i Kuranit. 

Imamët e leximeve të çrregullta  

Leximet e çrregullta janë shumë, gjithashtu edhe transmetuesit e 

tyre. Aq sa edhe disa nga transmetuesit që janë në mesin e atyre mute-

vatirë, edhe ata kanë ndonjë transmetim shadh-dh. Dijetarët unanimi-

sht janë të pajtimit se katër imamë u takojnë kiraeteve shadh-dh 

(leximeve të çrregullta) ata janë: 1. Hasan el Basri (110h) 2. Ibni Mu-

hajsin (123h) 3. El Jezidi el Basri (202h) 4. El Eamesh el Sedij (148h). 

                                                 
28 Nevevij, Sherfu din Jahja, “Sherh sahihul muslim”, Darul Fikr, 1401h, f.131. 
29 Ibni Salah, Teku din ebu Amer Uthman, “Fetva ve mesail ibni Salah fi tefsir vel hadith”, Bej-

rut, Darul Maarifeti, 1406h, fq.240 
30 El Akberij, Ebu el Beka Abdullah bin Husejn, “Irab el kiraat e shadheti”, Bejrut, Alemul ku-

tub, 1417h, fq.231 
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Librat kryesorë rreth leximeve të çrregullta 
1. “El Muhtesib Fi Vuxhuh Shevaidh”  
2. “El Muhtesar Fi Shevaidh El Kiraati” 
3. “Shevadhul Kuran ve taraih el mesahif - ibni Ethir” 
4. “It’haf fudalail besher fil kiraati erbeate asher - Edimjati” 

Gjurmët dhe ndikimet që kanë lanë leximet e çrregullta 

Kur flitet për gjurmët që lanë këto lexime në disa shkenca, kemi për 
qëllim të nxjerrim rezultatet të cilat erdhën nga këto lexime në disa ajete 
të Kuranit. Në Tefsir është konsideruar se çdo lexim është ajet në vete 
nga i cili nxirren kuptimet dhe dispozitat. Në shkencën e Fikhut është 
marrë një burim i rëndësishëm për të nxjerrë dispozita për çdo lexim, 
qoftë i rangut mutevatir apo shadh-dh. Njashtu ndikim këto lexime kanë 
pasur te gjuhëtarët, të cilët i morën si argument në shumë aspekte gjuhë-
sore, përkundër mendimit të atyre që ishin kundër. Në Tefsir ka tri as-
pekte që kanë ndikuar këto lexime; për qartësimin e kuptimit të ajetit, 
për zgjerimin e kuptimit dhe kanë larguar ndonjë dilemë. Në suren El 
Bekare, ajeti 88, Gulf mesukun te lamit gulfun, (të mbuluar) 

ٌوقالوا قـلوبـنا غلف ُْ َُ ُ ُ َُ ْبل لعنـهم اهلل بكفرهم َ ِِ ْ ُ ِ َُّ ُ ُ َََ ْ َ 
D.m.th, “nuk kuptojnë” sipas leximit shadh-dh “gulef me fet’ha” dhe 

që e ruajnë dijen, por nuk e kuptojnë apo është e thatë, s’ka asgjë në të. 

Zgjerimi i kuptimit El-Bekare 184: 

م أخر ما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أ َأ َ ًُ َ َ ٍَ َّ َّْ َ ِْ ٌِ َّ َِ ٍَ َِ َ َ َْ َ َ ًْ ُ ْ َُ َ َ ٍ ْ. 
ِوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني (يطيقونه ِ ِْ َِ ُ ََ ٌََ ُْ ُ َ ُ ِ َ َّ َ( 

Sipas leximit mutevarit, edhe ai që ka mundësi agjërimi mund ta 
zëvendësojë atë me fidje.31 Kurse sipas leximit shadh-dh, për atë që e 
mundon agjërimi, apo e lodh, mund ta zëvendësojë me fidje.32 

                                                 
31 El Akberij, “Ebu el Beka Abdullah bin Husejn”, irab el kiraat e shadheti, Bejrut, Alemul ku-

tub, 1417h, fq.231 
32 ”Xhamiul bejan li ahkam el kurtibi”, fq. 287. 
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Leximet të cilat e kanë shtuar kuptimin El Bekare 196: 

ْوأمتوا احلج والعم َُ َ َ ََّ ْ ُّ ِرة هللَِ َِّ َ َ 
Leximi shadh-dh ilaBejtiLahi (أقيموا احلج والعمرة إىل البيت هلل). Leximi 

mutevatir tregon për urdhrin e haxhit dhe umrejes, ndërsa leximi 

shadh-dh tregon ku bëhet haxhi dhe umreja. 

Leximi i cili ka larguar ndonjë dilemë, ajeti El-Araf 156 - men 

eshae… 

ِواكتب لنا يف هذه الدنـيا حسنة ويف اآلخرة إ هد إليك قال عذايب  َُّ َ َ ََ َ َ َْ َِ َِ ْ ُ ََّ ِ َِ ِ ْ ِ َِ ًَ َ َ َْ ِ ْ ُ ْ
ٍأصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء ْ َ ََّ ُ ْ َ ِ َِ ََِْ َ ُ َُ ُْ َ ِ ِ 

men ese: 

(.  ( به من أساءأصيب 
Leximi mutevatir tregon se Allahu e godet atë që do, ndërsa leximi 

shadh-dh tregon se e godet vetëm të keqin. Dhe një shembuj për këtë 

lloj, ajeti në suren El xhuma 9 - Fes av Femdu َِّفاسعوا إىل ذكر اهلل ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ  . فامضوا, 
Kuptimi sipas leximit mutevatir është shpejtimi në përkujtim, ndërsa 

sipas leximit shadh-dh e ka për qëllim aspektin shpirtëror. 

Gjurmët - Ndikimi në dispozitat e sheriatit 

Leximi mutevatir Salatul Vusta leximi shadh-dh Salatul Asri 

َحافظوا على الصلوات والصالة اْلوسطى وقوموا هلل قانتني ِِ َ ُِ َِّ ُ ََ ََ َ َ ُْ ُ ََِ َّ َِّ َ  والصالة ,ِ
 عصرالوسطى هي صالة ال

El-Bekare; 238. Sipas këtyre leximeve ka dallim në mes fukahave 

se cili është namazi i mesëm. Malikit mendojnë për namazin e sabahut, 

se pastaj thotë ngriheni me përkushtim dhe nuk e marrin parasysh le-

ximin shadh-dh.33 Së paku katër dispozita janë nxjerrë nga këto lexime: 

1. Renditja dhe bashkimi i ditëve në agjërimin për qefaret të betimit; 2. 

                                                 
33 Ibni Halevejhi, “Muhtesar fi shevadh el Kuran min kitab el bediu”, Kajro,1934, f.34. 
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Ndihma t’ju ndahet të afërmve; 3. Trashëgimia e vëllezërve nga nëna; 

4. Numri i gjidhënies për atë që i ndalohet martesa dhe dispozitat tjera. 

Ndikimi në gjuhë, edhe pse pati rezerva nga disa gjuhëtarë për marrjen 

e këtyre leximeve si burim gjuhësor, prapë se prapë gjejmë rregulla që 

janë nxjerr nga këto lexime. Ndër to është rregulli kur kodrinori është 

para vepruesit të tij (Ez-Zumer; 67), ت بيمينه ِِوالسماوات مطو ِ َِ ٌ َِّ ْ َ ُ َ َ ََّ  nëse është 

ndajfolje ose në rasën gjinore. Ky rregull nuk është i pranuar, por e 

kanë lejuar disa gramatikanë te leximi i El-Ea’meshit në këtë ajet. Ky 

dhe shumë rregulla të tjera, që kanë dalë nga disa gjuhëtarë, tregojnë se 

patën ndikimin e tyre në argumentim edhe këto lexime, në pjesën dërr-

muese të tyre. 

Përmbyllje 

Rezultati i këtij studimi del në disa pika: 

- Shkak që u quajtën të çrregullta këto lexime ishte se nuk arritën të 

jenë të transmetuara nga një shumicë e cila është e pranuar. 

- Në bazë të këtij studimi shohim se me këto lexime janë nxjerrë 

edhe dispozita. 

- I nxorëm në pah dallimet e fukahave për leximet e çrregullta në 

namaz dhe qëndrimin e tyre për leximin jashtë namazit. 

- Se lejohen të mësohen këto lexime për njohuri dhe për rëndësinë 

që patën në disa shkenca fetare. 

- Treguam ndikimin dhe gjurmët që lanë këto lexime në shkencën e 

tesfirit, fikut dhe gjuhës arabe. 

- Leximet e çrregullta, edhe pse nuk janë Kuran, kanë vlerën e vet 

si lajm apo sqarim i ajeteve, siç vërtetuam në këtë studim.  

- Treguam se këto lexime nuk lejohen të lexohen, por kanë vlerë 

për aspektet e tjera, siç e shtjelluam më parë. 

Falë i qofshim Allahut, Zotit të botëve! Salavat mbi Pejgamberin 

a.s. 
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Mr.Hfz. Safet HOXHA 

IRREGULAR READINGS OF QUR'AN 

Conclusion 

The study concluded that a typical recital is prohibited at all 

either in prayers or otherwise. However it is alloëed to learn, 

teach, write in books and to shoë its status as to language, syntax 

and meaning. In studying all the rules related to a typical recitals in 

terms of its origin, source, importance, types benefits and. The 

different opinions of scientists arts whether to accept as a proof or 

not, it became clear that it is allowed to make use of it is 

explaining the holy Koran and showing the successive recitals. 

Also the study confirmed that it is allowed to take it as a proof in 

the field O practical Islamic subsidiary rules and to derive rules out 

of it. 

Although this is not approved by all scientists, however it 

represents the opinion of most of the past an contemporary 

scientists. Also it is allowed to take it as a proof in the language, 

as it is more appropriate to prove the language with what may be 

stated in the holy Koran as an evidence proving its correctness. A 

typical recital, although not accepted as a Koran, it was accepted 

as information or explanation of the Koran. In this way, the role of 

a typical recitals and its importance has been verified. Also its 

effect on sciences of Tafseer, Fiqh and language was made clear, 

by shoëing some examples of the a typical recitals confirming the 

need of such science to the typical recitals in explanation, 

illustration and excluding unwanted meanings by the Koranic 

verses. 

 





Prof.ass.dr. Lulzim ESATI 

FILOZOFIA E ADHURIMIT 
SIPAS KURANIT FAM˙LART˙ 

Abstrakt 

Adhurimi zë një hapësirë të gjerë në Kuranin e madhërishëm. 
Nëse i referohemi librit të Allahut xh.sh. mësojmë se adhurimi-
ibadeti është një obligim që mbulon të gjitha krijesat, botën e me-
laqeve, botën njerëzore, botën e kafshëve, botën bimore dhe botën 
e krijesave abstrakte. Duke e parë që performansa e këtij obligimi 
ndryshon prej llojit në lloj, në përshtatje me secilën krijesë, del në 
pah filozofia e adhurimit, që lë të kuptojmë këtë mesazh: pra qëlli-
mi i krijimit është që krijesat të jenë adhuruese të Allahut xh.sh., e 
jo që Allahu të jetë i adhuruar. Urtësia e këtij obligimi është: adhu-
rimi ua mundëson krijesave kryerjen e detyrave për të cilat janë 
krijuar në formën më të përsosur. 

Fjalët kyçe: filozofia, ibadeti, adhurimi, instinkti, prirje, qasje, 
nënshtrim. 
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Adhurimi i njeriut dhe filozofia [qëllimi] e krijimit të tij 

Pyetje: Cila është filozofia e vërtetë e ekzistencës së njeriut dhe 

çfarë është motivi i krijimit të tij? 

Përgjigja: motivi i krijimit të njeriut dhe filozofia e vërtetë e ekzis-

tencës së tij është ajo që e ka shprehur Kurani famëlartë, me fjalën e 

tij: 

ُ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليـعبدون﴾ ُ َْ ِ َّ ِِ َ ْ َ ََّ ِْ ُ ْ َ َ َ 
“Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më 

adhurojnë”.1 

Pra, qëllimi i krijimit është që krijesat të jenë adhuruese të Allahut 

xh.sh., e jo që Allahu të jetë i adhuruar,2 për shkak se ai nuk ka nevojë 

dhe nuk i shton dhe as mungon asgjë në pushtetin e tij. 

ُ﴿وما أمروا إال ليـعبدوا هللا خملصني له الدين حنـفاء ويقيموا الصالة ويـؤتوا  ْ ُ ُ ُ ََ ُ َ ََ َ َّ ِ َِ َ َ َ ّ ُ َ َ ِ ِ ُِْ َ ُ ُ َْ َِّ ُ ُِ
ِالزكاة وذلك دين اْلقيمة﴾ َ َِّ َ َُ ِ َ َِ َ َّ 

“E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta 

adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të 

largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zeqa-

tin, se ajo është feja e drejtë”.3 

Nisur nga ky ajet i bekuar, biseda jonë do të fokusohet në tri bosh-

te/akse: kuptimi i adhurimit, natyrshmëria e adhurimit tek njeriu dhe 

ndikimi i adhurimit në karakterin dhe ndërgjegjen e tij. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Edh-Dharijat: 56. 
2 https://research.rafed.net/ 
3 El-Bejjine: 5. 
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Aksi i parë: kuptimi dhe domethënia e fjalës  
“el-ibade-adhurim” 

Çfarë nënkupton kjo fjalë në të vërtetë? 

Nëse i referohemi interpretuesve të Kuranit, gjejmë disa përkufizi-

me të fjalës “el-ibade-adhurim”. Sipas disa mufesirëve është nënshtrim 

dhe përulje.4 

Disa të tjerë janë të mendimit që kuptimi dhe domethënia e fjalës 

“ibadet” është: paraqitje dhe demonstrimi i pronësisë. D.m.th.; njeriu 

përmes veprave, sjelljes e gjuhës duhet të tregojë se është pronë e 

Allahut xh.sh., siç kuptohet edhe nga fjala e Lartmadhërishmit: 

َ﴿إ هلل وإ إليه راجعون﴾ ُ ِ َ ِ َِْ ِ َِّ ََّ ِ َِّ 
“Ne jemi të All-llahut dhe ne vetëm te Ai kthehemi!”.5 

Disa interpretues të tjerë, fjalën “ibadet” në Kuran e përkufizojnë si 

të nënshtruarit ndaj Allahut xh.sh. për shkak të pastrimit/lartësimit të 

Tij nga të metat. D.m.th. i nënshtrohem Atij, sepse Ai është përsosmë-

ria absolute. I nënshtrohem Atij, ngase Ai është burim i përsosmërisë, 

ky është adhurimi.6 

Disa janë të mendimit se fjala “ibadet” ka për qëllim hyjnizimin e 

atij që adhurohet. Unë i drejtohem Atij me adhurim sepse Ai është Zoti 

im, krijuesi im.7 

 

 

 

                                                 
4 El-Kutubi, Muhamed bin Ahmed, (v: 671,h), Elxhamiu Liahkamil Kuran, Bejrut: sh.b, Darul 

kutub el-Ilmije, Bejrut 1991, vëll: 17, f: 55. El-Begavi, El-Husejn Ibën Mes’ud ibën Muha-
med, (v: 516h), Mealimut –Tenzil,,.vëll: 7, f: 380.Ibën Atije, Muhamedi bën Galib,(v: 546h), 
el-Muherrerr el-Vexhiz, sh.b: Darul Kutub Ei-Ilmije, Bejrut 2001,vëll: 5, f: 183. 

5 El-Bekare: 156. 
6 almoneer.org/?act=artc&id=1482(felsefetul ibade ve atharuha). 
7 Po aty. 



BULETINI 6 

 28

Aksi i dytë: natyrshmëria e adhurimit tek njeriu 

 (فطرية العبادة)
Nëse shikojmë me vëmendje, shohim që në esencë adhurimi është i 

qenësishëm dhe pjesë e pandarë e njeriut. Për t’u bindur për këtë do t’i 

përmendim tri elemente që lidhen me natyrshmërinë e adhurimit. 

Max Muller,8 gjeolog dhe historian, thotë: “zbulimet gjeologjike 

për njeriun, historia e njeriut para 6000 vite, tregojnë që njeriu nuk ka 

kaluar asnjë fazë historike pa e adhuruar Allahun. Nuk ka kaluar asnjë 

periudhë pa bërë ndonjë lloj të adhurimit. Kjo do të thotë që adhurimi 

është instinkt prej instinkteve të njeriut”.9 

 

Elementi i parë: prirja për të qenë i lirë. 

William James10 në historinë e civilizimit thotë se njeriu ka një ins-

tinkt, që është prirja për të qenë i lirë. Çka nënkupton kjo prirje? Kjo 

d.m.th. që njeriu e ka në natyrën e tij dëshirën për t’u larguar nga kufi-

zimet. Njeriut i pëlqen të rebelohet ndaj kufizimeve për ta arritur lirinë 

absolute. Ky është një instinkt prej instinkteve të njeriut, prirja për t’u 

liruar nga kufizimet. 

Si arrin njeriu që të lirohet nga kufizimet? Përmes adhurimit. 

Njeriu është i kufizuar, sa herë që e kujton veten e tij e gjen të kufi-

zuar. Thotë në vete: unë jam i kufizuar në fuqi, i kufizuar në mendime, 

i kufizuar në trup, i kufizuar në kohë, i kufizuar për nga vendi, ka do 

që drejtohem e shoh veten të zhytur në kufizime. Njeriu pra, e sheh ve-

ten të kufizuar nga çdo anë. Pra, gjithandej e mbulon kufizimi e man-

gësia. Atëherë, si mund të lirohet nga të gjitha këto kufizime? Këtu 

                                                 
8 Friedrich Max Müller, (1823-1900), orgj. Gjerman, ka vepruar në Angli. Njëri nga themeluesit 

e akademisë perëndimore për studime indiane. Në vitin 1868 është bë profesori i parë në 
Oksford për studime krahsimire të filologjisë. Wikipedia. 

9 almoneer.org/?act=artc&id=1482(felsefetul ibade ve atharuha). 
10 Filozof dhe psikolog, (1882-1910), është quajtur baba i filozofisë amerikane. The Story of 

Civilization.Wikipedia. 
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vjen adhurimi, që nënkupton lidhja e të kufizuarit me të Pakufizuarin. 

Unë kur kontaktoj me të Pakufizuarin marr nga ai fuqi e gjallëri,.. dua 

të lirohen nga kufizimet që i kam.11 

 

Elementi i dytë: “العشق - el-ishkë” 

Dashuria ndaj tjetrit deri në nivel admirimi e adhurimi quhet 

“ishkë”. Kur njeriu e dashuron dikë deri në atë masë sa që kur mendon, 

mendon vetëm për të, kjo dashuri që e kaplon dhe e mbërthen njeriun 

të tërin quhet “ishkë”. Njeriu e do babanë e tij, nënën e tij, e do profe-

sorin e tij, por nëse kjo dashuri rritet më tepër dhe ia uzurpon zemrën 

aq sa fillon të mendojë vetëm për të dhe fillon të ndjejë vartësi nga ai 

deri në atë masë sa që mendon se vetëm ai mund t’i japë ndihmë dhe 

mbështetje- meded, kjo gjendje quhet ishkë, dhe kjo i ndodh vetëm 

njeriut. Kjo nuk u ndodhë gjallesave tjera. 

Njeriu, duke adhuruar Krijuesin fuqiplotë, ngrihet në nivelet e larta 

të adhurimit. Ai fillon ta përjetojë një dashuri që nuk e ndien me të tje-

rët, e që ekspertet e kësaj fushe e quajnë العشق - el-ishkë. Kjo është ve-

çori e njeriut dhe element përbërës enkas vetëm për të. 

 

Elementi i tretë: vlerat e moralit 

Njeriu nuk mund të jetë i veshur me vlera, siç janë: bamirësia, mo-

destia, sakrifica, drejtësia etj., vetëm nëse lirohet nga egoizmi. 

Përderisa njeriu pështillet me fjalën “unë” dhe shtillet rreth egos së 

tij, ai nuk mund të tregohet modest me të tjerët, nuk mund të sakrifiko-

jë për tjetrin. Kështu që moral d.m.th. të jesh i lirë nga egoja. Nga këtu 

del që esenca e adhurimit dhe esenca e moralit janë një gjë. Thamë më 

lart që adhurimi i siguron njeriut lirinë. E nga ana tjetër, vlerat e mora-

lit nuk mund të arrihen vetëm nëse jemi të lirë nga egoja, që do të thotë 

se pa adhurim nuk ka vlera të moralit. 

                                                 
11 almoneer.org/?act=artc&id=1482(felsefetul ibade ve atharuha). 
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Aksi i tretë: ndikimi i adhurimit në karakter 
dhe ndërgjegje.  

Padyshim që gjurmët e para që vërehen tek adhuruesi janë ndikimi 

i adhurimit në sjelljen e tij.  

Kurani famëlartë qartë e shpalos këtë të vërtetë. Allahu i Madhëri-

shëm, kur na obligoi me namaz, e tregoi edhe urtësinë e kryerjes së tij, 

duke thënë: “...fal namazin, vërtet namazi largon nga të shëmtuarat 

dhe të irrituarat..”12.  

Pra, largimi nga prapështitë dhe pastrimi nga fjala e keqe dhe vepra 

e keqe, janë esenca e namazit.13 

Adhurimi është rrugë që të shpie në pendim, e çdo njëri prej nesh 

ka nevojë për pendim; 

ً﴿توبوا إىل هللا تـوبة نصوحا﴾، َ ُُ َ ً ْ َ ُِ َ َ﴿إن هللا حيب التـوابني وحيب اْلمتطهرين﴾ ِ ِ ِّ ََ ُ َُّ ُ َّ ُّ ُِ َِ ِ َّ َ َّ ِ 
“pendohuni te All-llahu me një pendim të sinqertë”14  

“All-llahu i do ata që pendohen, dhe ata që ruhen prej punëve të 

ndyta e të neveritshme”. 15 

Si të arrijmë tek pendimi? 

Unë jam njeri që e kam tepruar në mëkate, kam bërë gjera të shëm-

tuara dhe dua të pastrohem, dua ta pastroj zemrën nga ndotja e mëka-

teve. Atëherë, si mund të arrij tek shkalla e pendimit? Rruga për të 

arritur te pendimi është adhurimi. Adhurimi të çon në pendim, këtë e 

vërteton edhe fjala e Lartmadhërishmit: 

 

 

                                                 
12 El-Ankebut: 45. 
13 Muhammed el-Gazali, Morali i Muslimanit, përkthyes: Bashkim Aliu, sh.b: Furkan ISM, 

Shkup 2001. f: 6. 
14 Et-Tahrim: 8. 
15 El-Bekare: 222. 
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لصرب والصالة وإنـها لكبرية إال على اخلاشعني﴾ َ﴿واستعينوا  ِ ِِ َْ َ َ َُِّ ٌَِ ِ َ َ َ َّ َ َ َِ َ َّ َِّْ ِ َ ْ 
“Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durim dhe me namaz, 

vërtetë, ajo është e madhe (e vështirë), por jo edhe për ata që 

kanë frikë (Zotin)”.16 

Pas pastrimit, njeriu ka nevojë për balancim të karakterit dhe ndër-

gjegjes. 

Si krijon balancë adhurimi te ti? 

Çdo njeri frikohet, kjo është pjesë e natyrës së tij, kështu që nuk 

gjen njeri që thotë: unë nuk frikohem! Frika është gjë instinkti tek nje-

riu. Kurani famëlartë për këtë thotë: 

ً﴿إن اإلنسان خلق هلوعا  ُ َ َ ِ ُ َ َ ْ ِْ َّ ًإذا مسه الشر جزوعا * ِ ُ َ َُّ َّ ُ َّ َ ًوإذا مسه اخليـر منوعا﴾* ِ َُ َُ َْ ْ ُ َّ َ َِ 
“E vërtetë se njeriu është i prirë të jetë i padurueshëm.(19) 

Pse kur e godit ndonjë e keqe, ai ankohet së tepërmi.(20) 

Ndërkaq, kur e gjen e mira, ai bëhet tepër koprrac(21)”.17 

Frika ekziston tek njeriu, ka frikë nga sëmundja, nga vdekja, friko-

het nga katastrofat natyrore, ka frikë se mos dështon në jetë, frikohet 

nga e panjohura. Pra, çdo njeri jeton me kompleksin e frikës. Kjo e bën 

njeriun jo të balancuar, jo të qëndrueshëm. Prandaj, rruga e vetme për 

t’u çliruar nga ky kompleks është adhurimi. Adhurimi i siguron njeriut 

balancë, për faktin se adhurimi mbjell në zemrën tënde qetësim/stabi-

lizim, siç e vërteton edhe Kurani famëlartë: 

ُ﴿الذين آمنوا وتطمئن قـلوبـهم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن اْلقلوب﴾ ُ ُُ ُّ ُِّ َِ َ َْ َْ َِ ِِ ِْ ِْ ِ ِِ ِ َََّ ْ ُ ُ َُ ُ َ 
“Ata që besuan dhe me të përmendur All-llahun, zemrat e tyre 

qetësohen; pra ta dini se me të përmendur All-llahun zemrat sta-

bilizohen”.18  

Pra, adhurimi krijon te ti balancim. 

                                                 
16 El-Bekare: 45. 
17 El-Mearixh: 19-21. 
18 Err-Rra’d: 28. 
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Sa i përket ndikimit të adhurimit në aspektin social, duhet ditur që 

adhurimi nuk është lidhje me Allahun dhe e ndarë nga lidhja me njerë-

zit. 

Shejh el-Gazali, thotë: “Ritualet fetare të miratuara në Islam, të 

cilat u konsideruan kondita të besimit në të, nuk janë ceremoni dogma-

tike të llojit i cili e lidh njeriun me metafizikën e padukshme dhe e 

obligon atë të kryejë vepra dhe lëvizje të cilat nuk kanë kuptim. Jo, 

assesi, por detyrat obligative me të cilat Islami e obligoi çdo pjesëtar të 

vet, janë stërvitje e përsëritur me qëllim të adaptimit të njeriut që të pa-

jiset me vlera të shëndosha dhe të jetë konsekuent me këto vlera, pa 

marrë parasysh se si ndërrohen rrethanat”.19 

Çka synon adhurimi? Adhurimi synon ta bëjë njeriun sa më kom-

plet dhe perfekt. 

Ajetet nga Kurani famëlartë që dëshmojnë adhurimin e krijesave 

ndaj Allahut të Madhërishëm?  

1. Adhurimi i melaqeve 

َ﴿وللـه يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة واْلمالئكة وهم ال  َْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َِّ ٍ َِ ِ ِ ْ َُ ْ ِ َِ َ َِ َّ ُ َِّ
َيستكربون﴾ ُ ِ ْ َ ْ َ 

“Vetëm Allahut i bën sexhde çdo gjallesë që është në qiej e që 

është në tokë, e edhe engjëjt, ata nuk bëjnë kryelartësi”.20 

 

2. Adhurimi i njeriut 

ُوما خلقت اجلن واإلنس إال ليـعبدون﴿ ُ َْ ِ َّ ِِ َ ْ َ ََّ ِْ ُ ْ َ َ َ﴾ 
“Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më 

adhurojnë”.21 

 

                                                 
19 Muhammed el-Gazali, Morali i Muslimanit, f: 6. 
20 En-Nahël: 49. 
21 Edh-Dharijat: 56. 
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3. Adhurimi i shpezëve 

ُأمل تـر أن اللـه يسبح له من يف السماوات واألرض والطيـر﴿ ََّْ ََّ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َّ ِ َ ُُ ََ ُ ّ ِْ َ َّ َ ََ ٍ صافاتَ َّ َ ◌ۖ 
ُكل قد علم صالته وتسبيحه َُ ِ ْ ََ َ َ َ َ َِ ْ َ ٌّ ُ3﴾ 

“A nuk e di për Allahun se Atij i lutet kush është në qiej e në 
tokë, madje edhe shpezët krahëhapur. Të gjithë e dinë dhe janë 
të udhëzuar për lutje ndaj Tij dhe për madhërimin ndaj Tij”.22 
 
4. Adhurimi i çdo gjallese qoftë ajo në qiell apo në tokë 

ٍ﴿وللـه يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة ﴾ َِّ َ ِ ِ ْ َُ ْ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َِ َّ ُ َِّ 
“Vetëm Allahut i bën sexhde çdo gjallesë që është në qiej e që 

është në tokë”.23 
 
5. Adhurimi i pemëve 

َ﴿والنجم والشجر ي ُ َُ َّ َ َْ ِسجدان﴾َّ َ ُ ْ 
“Edhe yjet edhe bimët i bëjnë përulje”.24 

 
6. Adhurimi i diellit 
 
7. Adhurim i hënës  
 
8. Adhurimi yjeve 

ُ﴿أمل تـر أن اللـه يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس  ْ َ َ ََّ َ َ َ َ ِْ ْ َُ ْ ِ ِِ َّ ُ ََ ُ َّ َّ َ ََ َ َْ
ُواْلقمر والنجوم﴾ ُ ُّ َ َ َُ َ 

“A nuk e di për Allahun se Atij i nënshtrohet (i bën sexhde) kush 

është në qiej dhe kush është në tokë, edhe dielli, edhe hëna, edhe 

yjet”.25 

                                                 
22 En-Nur: 41. 
23 En-Nahël: 49. 
24 Err-Rraman: 6. 
25 El-Haxh: 18. 
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Për gjallesat që logjikojnë sexhdja këtu nënkupton adhurimin, kur-

se për gjërat e ngurta nënkupton qasje ndaj urdhrit të tij.26 
Sexhdja këtu nënkupton lëvizjen dhe nënshtrimin e plotë në kryer-

jen e detyrave për të cilat janë krijuar. Pra, kuptimin metaforik të fjalës 
“sexhde”, për ta ngjasuar lëvizjen e tyre me bindjen e besimtarit, i cili i 
kryen obligimet e veta ndaj Allahut xh.sh., e jo që ka kuptimin e sexh-
des së vërtetë që bëhet nga të logjikshmit.27 

 
9. Adhurimi i kodrave 

ِ﴿أمل تـر أن اللـه يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض  ْ َُ ْ ِ َِ َ ََ َ َ ِْ َّ ُ ََ ُ َّ َّ َ ََ َ  ﴾.. وجلبال..َْ
“A nuk e di për Allahun se Atij i nënshtrohet (i bën sexhde) 

kush është në qiej dhe kush është në tokë, ...edhe kodrat,”.28 

Secila krijesë në univers e ka sexhden që i përshtatet dhe secili lloj 
nga këto krijesa i shërben asaj që është më e lartë se ajo, derisa më në 
fund ky shërbim të përfundojë, se çdo gjë që është në univers është 
krijuar për t’i shërbyer njeriut. Në haber thuhet: “o biri Ademit, i krijo-
va gjërat për ty dhe të krijova ty për vete. Mos u zë me atë që është për 
ty ndaj Atij që ti je për Të”.29 

 
10. Adhurimi i qiellit dhe i tokës 

َ﴿فـقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتـيـنا طائعني﴾ ِِْ َِ ََ ًََ َََ َ ً َْ َ َْ ْ َ ْْ ِ َ ْ َِ َ َ َ 
“Dhe atij (qiellit) e edhe tokës i tha: “Qasuni urdhrit Tim me dë-

shirë ose me dhunë!” Ato të dyja thanë: “Po i qasemi me dëshi-

rë!”.30 

                                                 
26 Err- Rrazi, Muhamed bin Omer, v 605 h, Mefatihul Gajb, botimi i tretë, sh,b: Dar Ihja et-Tu-

rath el-Arabij, Bejrut), ,vëll: 23, f: 20. 
27 Ez-Zemahshari, Mahmud Ibën Omer, (v:538 h), El- Keshaf, sh.b: Dar Ihja et-Turath el-arabij, 

botimi i I- rë, 1997 Bejrut,vëll: 4, f: 182. Ebus Suud, Muhammed Ibën Muhammed, (v. 951 h) 
Irshadul Aklis Selim Ila Mezajal Kuranil Kerim, sh.b: Dar Ihja et-Turath el-arabij, Bejrut, 
vëll: 14, f: 91. 

28 El-Haxh: 18. 
29 Esh-Shaaravi, Muhamed Muteveli, (v:1998), Tefsir Havatir, sh.b: Ahbarul Jaum, Kairo 1997, 

vëll: 16, f: 9750. 
30 Fussilet: 11. 
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Këto ajete të Kuranit famëlartë na bëjnë me dije që adhurimi i për-

fshin që të gjitha krijesat në qiell e në tokë. Dhe këtu shihet qartë, që 

nga ky obligim nuk bën përjashtim asnjë lloj i tyre por, në këtë obligim 

janë të barabartë sikur ato krijesa që logjikojnë dhe ato që nuk logjikoj-

në, si ato të gjalla apo gjësendet e ngurta që nuk kanë jetë! 
Cila është pika ku takohet adhurimi i njeriut me adhurimin e krije-

save që nuk logjikojnë? 

Nëse për njeriun adhurimi do të thotë balancim i emocioneve dhe 

veprimeve të tij në raport me rrethin ku jeton, si rezultat i besimit të 

drejtë dhe nënshtrimit të plotë të njeriut ndaj Krijuesit Fuqiplotë, atë-

herë mund të themi që njeriu takohet me krijesat të tjera në këtë pikë, 

sepse adhurimi për to është sistemimi dhe balancimi i tyre në kryerjen 

e detyrave që kanë në formë të përsosur.  

Ndoshta kjo na lë ta kuptojmë sadopak filozofinë e ibadetit-adhu-

rimit, dhe arsyen se përse është kërkuar adhurimi nga çdo krijesë, qoftë 

ajo krijesë nga bota e atomit, apo qoftë ajo nga trupat qiellorë gjigantë, 

si planetët dhe yjet. 

Nëse adhurimi sipas kësaj filozofie është kaq i rëndësishëm dhe ka 

ndikim të madh në jetën e njeriut, atëherë përse mungojnë gjurmët e 

këtij ndikimit në masën dërmuese të myslimanëve? 

Doktor Ali Kurra ed-Dagi jep këtë arsye: “ky personalitet i dyfishtë 

që ka goditur popullin mysliman është nga sëmundjet më të rreziksh-

me. Problemi është që shumica e myslimanëve ibadetet/adhurimin e 

kanë shndërruar në adet/zakon, që nuk le ndonjë efekt në moralin dhe 

sjelljen e individit. E kjo është sëmundje e madhe dhe e rrezikshme, 

sepse ibadetet janë të lidhura me qëllime e synime.. morali në Islam 

nuk është filozofi abstrakte, siç ka qenë tek popujt tjerë, por është ve-

për dhe sjellje si nga ana e brendshme ashtu dhe nga ana e dukshme. 
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Ana brendshme shkëlqen përmes devotshmërisë që arrin njeriu, kurse 

ana e jashtme duket në veprën e mirë në të cilën garon për ta bërë”.31 

Përfundimi 

Ajetet e Kuranit Famëlartë ofrojnë një pasqyrë të qartë rreth çësh-

tjes së shtruar në këtë punim “filozofia e adhurimit sipas Kuranit”. Nga 

Kurani famëlartë mësojmë që adhurimi është një detyrë obligative për 

çdo krijesë, e sa i përket njeriut adhurimi është qëllim për të cilin ai u 

krijua. Shohim që çdo krijesë i bën sexhde Allahut xh.sh. duke de-

monstruar kështu madhërinë e Krijuesit përmes nënshtrimit e përuljes 

të plotë që e bëjnë për hir të Tij. Neve na është fshehur mënyra se si 

bëjnë sexhde këto krijesa, në veçanti planetët dhe yjet, por interpretue-

sit e Kuranit mendojnë që adhurimi i tyre është kryerja e detyrave që 

kanë në këtë botë me përsosmëri. Shpresojmë që edhe njeriu dhe në 

veçanti myslimani ta kuptojë urtësinë e obligimeve që i ka ndaj Kri-

juesit fuqiplotë. Sikur edhe duhet ta kuptojë që nëse ibedeti që e bën 

për Allahun xh.sh. nuk ka ndikim në përmirësimin e sjelljes dhe mora-

lit të tij, atëherë ibedeti i tij është bërë adet! Dhe nuk është më ibedeti 

për të cilin ai është krijuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 https://mawdoo3.com 
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Prof.ass.dr. Lulzim ESATI 

THE PHILOSOPHY OF WORSHIP ACCORDING 
TO THE HOLY QUR’AN 

Conclusion 

The worship occupies a wide space in the Holy Qur’an. If we 

refer to Holy Book we learn that Ibadah (worship) is an obligation 

that covers all creatures; angels, human being, animals, plants as 

well as abstract creatures. Knowing that the performing this 

obligation differs from one type to another, in conformity with the 

nature of the creation which shows the message and the meaning 

of the philosophy of worship itself. Therefore, the objective of 

creating is that the creatures be worshipers of Allah the Almighty, 

and not that the Allah Almighty be worshiped. The wisdom behind 

this obligation is that, the act worship enables the creatures to 

fulfill their duties for which they are created in the most perfect 

form.  

 
 



Prof.ass.dr. Musa VILA 

METODA GOJORE APO TEORIKE E THIRRJES  

Abstrakt 

Në këtë temë kemi përfshirë thirrjen gojore dhe rolin e saj në fu-
shën e davetit islam. E kemi filluar temën me rolin që ka fjala e 
mirë dhe e butë. Gjithashtu kemi potencuar citate nga Kurani dhe 
suneti i profetit a.s. që ndërlidhen me fjalën e mirë dhe joshëse për 
palën që e fton. Këtu kemi cekur edhe urdhrin e drejtpërdrejtë të 
Zotit drejtuar profetit a.s. që në thirrje të përdorë urtësi dhe këshi-
llën që duhet të shprehet me fjalë të mira, joshëse dhe të buta. Një 
pjesë e rëndësishme e temës i është kushtuar edhe shëmbëlltyrës 
së profetëve, të cilët ishin të butë dhe zemërgjerë përballë provoki-
meve, ofendimeve dhe injorimeve të llojllojshme. 

Fjalët kyçe: Dave, veprimi butë, sjellja e këndshme. 

FJALA E MIR˙ DHE E BUT˙ N˙ THIRRJE 

Fjala e mirë dhe e butë si dhe modestia janë metodat më të lehta 

për t’iu afruar masës dhe njerëzve, sepse ato e largojnë njeriun nga me-

ndjemadhësia dhe nënçmimi i të tjerëve. Thirrësi ka nevojë imediate ta 

posedojë këtë cilësi dhe virtyt për të pasur sukses në lidhjen e raporte-

ve shoqërore me njerëzit dhe në përfitimin zemrave të tyre. Një gjë e 

tillë njëherësh ia mundëson thirrësit besueshmërinë dhe afërsinë në 
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zemrat e njerëzve, sepse zemrat nuk janë të qeta kur ballafaqohen me 

njerëz mendjemëdhenj dhe që nuk kanë dhembshuri. Sa më shumë që 

thirrësi të bëhet modest dhe i butë, aq më shumë shtohet edhe respekti i 

njerëzve në fushën e thirrjes së tij. Allahu xh.sh. ia ka ndaluar mendje-

madhësinë çdonjërit, e në veçanti këtë virtyt nuk duhet ta ketë thirrësi. 

Allahu në Kuran thotë: ًوال متش يف األرض مرحا َ َ ِ ِْ َ ْ ِ َْ َ  – “Mos ec nëpër tokë me 

mendjemadhësi”.1 

Me të vërtetë thirrësi-misionari është mjek i zemrave dhe ashtu si-

kurse mjeku i trupit e shëron të sëmurin, ashtu misionari në bisedë me 

atë që e fton duhet të zgjedhë metodë dhe këshilla shëruese. Pra, është 

detyrim për misionarin të jetë sa më larg prej shprehjeve të vrazhda, të 

egra, të ulëta dhe ofenduese në mënyrë që ata që i fton të mos largohen 

prej tij. 

Këtë metodë të thirrjes mund ta hasim tek thirrësit më të sukses-

shëm, andaj ia vlen që t’i ndjekim porositë dhe rrugën e tyre. Ata janë 

përballur me tipat e njerëzve nga më të ulëtit, më injorantët, më me-

ndjemëdhenjtë, më fanatikët etj. Kështu p.sh. Nuhu a.s. dëshiroi ta in-

formonte popullin e tij për gjërat që ishin të panjohura për ta, e në rea-

litet ishin urdhra hyjnore dhe si pjesë e mesazhit të tij. Ai dëshironte t’i 

udhëzojë në rrugën e vërtetë, por u prit me fjalë nënçmuese. Këtë më 

së miri e tregon Kurani: 

َوما نـرى... َ َ َ لكم عليـنا من فضل بل نظنكم كاذبنيَ ِْ ِ َ ْ ُْ ُُُّ ََ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ َ َ َ 
“Ne nuk ju shohim juve të keni ndonjë vlerë përmbi ne, por në të 

vërtetë ne ju shohim dhe ju mendojmë si gënjeshtarë.”2 

Pra, Nuhu a.s. nuk u zmbraps për shkak të fjalëve fyese të tyre e as 

që u dëshpërua, madje ai iu drejtua atyre me fjalë përkëdhelëse dhe 

mëshiruese. Këtë e tregon Kurani: 

                                                 
1 El-Isra, 37. 
2 Hud: 27. 
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ين رمحة من عنده فـعميت  ْقال  قـوم أرأيـتم إن كنت على بـينة من ريب وآ َ ِّ ُ َ ِ ِ ٍْ ِْ ِ ِْ ًْ َْ َ َ ْ َِ َ َُ ِّ َ ََِّ َ ُ ْ ِ ُ َْ َ ِ ْ َ ََ َ
َعليكم أنـلزمكموها وأنـتم هلا ك َ ََ ْ ُْ َْ ََ ُ ُ ُُِ ْ ُ َْ َارهونَ ُِ 

“(Nuhu) Tha: “O populli im, më thoni nëse unë jam i mbështetur 

në argument të qartë nga Zoti im dhe Ai më dha mëshirë nga 

ana e Tij, e juve u janë fshehur ato (argumentet ngase jeni dhënë 

pas kësaj jete), a mos do t'ju detyrojmë për to (pranimin e tyre), 

kur ju jeni urrejtës të tyre!”3 

Thirrës të tillë ishin edhe Musa dhe Haruni a.s. kur iu drejtuan fara-

onit. Ata ishin të urdhëruar t’i drejtoheshin me fjalë të buta dhe mo-

desti. Në këtë kontekst Kurani thotë:  

َّفـقوال له قـوال لينا لعل ََ َ ًَ ِّ ً ْ َ ُ ُ َه يـتذكر أو خيشىَ َْ ْ ََ ُ َّ َ َ ُ 
“Dhe i flisni atij butë e shtruar, mbase mund të marrë qortim ose 

mund të frikësohet (prej Meje).”4 

Në këtë ajet shihet qartë se Allahu i Madhëruar i këshilloi Musain 

dhe Harunin a.s. që thirrjes dhe bisedave ndaj faraonit t’u paraprinin 

fjalët e buta e të shtruara dhe bisedat miqësore, kësisoj ndoshta zemra e 

tij do të zbutej dhe do t’i përgjigjej thirrjes së tyre. Kjo është në për-

puthshmëri të plotë me metodologjinë islame të thirrjes, e cila si baza-

ment e ka butësinë, miqësinë, mëshirën dhe këshillën e mirë. Në këtë 

kontekst Allahu xh.sh. thotë:  

ليت هي أحسن حلكمة واْلموعظة احلسنة وجادهلم  ُادع إىل سبيل ربك  َ َْ َ َ ِ َِّ ِ ِِ ِْ َُْ ِ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َِ ْ ْ ِ َ ّ ِ َ ِ ُ ْ... 
“Fto (njerëzit o Muhamed) në udhën e Zotit tënd me urtësi dhe 

me thirrje të ndershme dhe të bukur dhe bisedo me ta në më-

nyrën më të mirë.”5  

                                                 
3 Hud, 28. 
4 Ta ha, 44. 
5 En-Nahl, 125 
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Ibn Kethiri thotë: “Ai që bën dialog dhe polemikë duhet të ketë fy-

tyrë të ndritshme, butësi, miqësi, dhembshuri dhe bukuri në të shpre-

hur”.6 

Përmbajtja e thirrësit para provokimeve dhe injorimit 

Kemi edhe shumë pozicione të tjera kur Nuhu a.s. tregon butësinë 

dhe zemërgjerësinë përballë mendjemadhësisë, ofendimeve dhe fjalëve 

të ulëta. Ky nuk i nënçmonte siç nënçmohej, nuk i ofendonte siç ofe-

ndohej. Në këtë drejtim Kurani e përshkruan fort qartë nënçmimin që i 

bëhej atij. 

ٍقال اْلمأل من قـومه إ لنـراك يف ضالل مبني ُِ ٍ َ ِ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ َ َ 
“Udhëheqësit e popullit të tij i thanë: Në të vërtetë ne të shohim 

ty në humbje të qartë.”7  

Nuhu a.s. iu përgjigj me lehtësi dhe qetësi. Këtë e përshkruan Kur-

ani:  

َقال  قـوم ليس  َْ
ِ ْ َ ََ َيب ضاللة ولكين رسول من رب اْلعالمنيَ ِ َ ََ ِّ َ َْ ُِ ٌ ِّ ِ َ ٌ َ ِأبـلغكم رساالت  .ِ َ ِ ْ ُ ُ ِّ َُ

َريب وأنصح لكم وأعلم من اهلل ما ال تـعلمون ُ َ ََ َْ َ َ َِّ َ ِ ُ ْ َ َْ ُ َُ َ َ ْ ِّ  
“Nuhu u tha: O populli im s’ka asnjë humbje-devijim tek unë, 

por unë jam i Dërguar nga Zoti i gjithësisë! Ju komunikoj juve 

mesazhet e Zotit tim dhe ju jap këshillë të hapur e të drejtë dhe di 

nga Allahu atë çka ju nuk e dini!.”8  

Ky ajet tregon më së miri se në fushën e thirrjes e keqja duhet të 

kthehet me të mirë. Gjithashtu tregon për zemërgjerësinë e Nuhut a.s. 

në thirrje. Duke përdorur një metodologji joshëse dhe tërheqëse, ai 

ishte shembull për misionarët e kohës së sodit, e në veçanti për ata të 

cilët gjatë thirrjes nënçmohen dhe izolohen nga njerëzit.  

                                                 
6 Tefsir Ibn Kethir, 2/593 
7 El-Ea’rafë, 60. 
8 El-Ea’rafë, 61-62. 
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Të njëjtat peripeci në fushën e thirrjes i kanë pasur edhe profetët e 

tjerë, si: Hudi a.s., Salihu a.s. etj. Ata (pejgamberë) patën shumë vuajt-

je, persekutime dhe ofendime, mirëpo kishin një metodë të përbashkët 

në tejkalimin e vuajtjeve. Pra, të gjithë pejgamberët kishin një program 

të përbashkët në fushën e veprimtarisë misionare. Ai i cili është misio-

nar dhe merr përsipër të veshë petkun e pejgamberëve, duhet të marrë 

mësim nga metodologjia e tyre. Pra, duhet të pajiset me zemërgjerësinë 

dhe largpamësinë e tyre, në mënyrë që të jetë tërheqës për njerëzit dhe 

armikun ta shndërrojë në mik, e kjo është porosi e Kuranit. 

Allahu xh.sh. thotë:  

ليت هي أحسن فإذا الذي بـيـنك  َوال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع  َ َْ َ َِ َّ ََّ َِ َُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ْ ْ ُ َُِّ َّ َ ْ َْ ِ َ َ
ٌوبـيـنه عداوة كأنه ويل محيم َِ ٌّ َِ َ َُ ََُّ َ ٌ َ َ َ ْ َ 

“Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj, (të keqen) 

ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin kishit 

njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt.”9  
Pra, thirrësi duhet të jetë i përmbajtur nga çdo fjalë e vrazhdë dhe e 

ulët.  

I tillë ishte edhe Jusufi a.s., i cili si thirrës kishte përdorur një me-

todologji që ishte në përputhje me vendin dhe situatën ku jetonte. Duke 

qenë i burgosur, kur filloi t’i ftonte të burgosurit e tjerë në rrugën e 

vërtetë, iu drejtua me shprehjen: 

ِ صاحيب السجن  ْ ِّ َِ ِ َ َ... 
“O ju shokut e mi të burgut...”.10 

Shprehje e cila tregon afërsi, lidhshmëri dhe miqësi në zemrat e 

tyre, e që ishte si parahyrje në thirrjen e tij ndaj tyre.  

 

 

                                                 
9 Fussilet, 34. 
10 Jusuf, 39. 
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Thirrësi duhet të ketë parasysh strukturat e njerëzve 

E gjithë kjo na paraqet neve një metodologji të qetë, të përshtatsh-

me dhe me ndikim të thellë në përfitimin e zemrave, prekjen e shpirtra-

ve dhe përfitimin e njerëzve, ngase i ftuari mund të nënshtrohet nga 

ndikimi i fjalës së mirë.  

Njerëzit janë dy grupe: fisnikë dhe të paedukatë. Fisnik është ai që 

në vetvete ka butësi. Allahu xh.sh. thotë: 

ْفبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظا غليظ اْلقلب النـفضوا من  ِ ُِّ َ ْ َ َِ ْ َ َُ ِ ًِّ ََ ََ َْ ْْ َ َْ ََُ َِّ َ ٍَْ ِ
َحولك ِ ْ َ... 

“Dhe nga mëshira e Allahut (ti o Muhamed) u solle butë me ta. 

Po të kishe qenë i rreptë e me zemër të ashpër, ata do të kishin 

hequr dorë prej teje.”11  

Ajeti tregon se nga natyrshmëria e fisnikut është të pranojë fjalën e 

butë dhe ftesën e mirë e të bukur. Pra, siç po shihet, dashuria, dhemb-

shuria, miqësia dhe fjala e butë kanë një vlerësim të lartë në sferën e 

da’vetit, ndërsa vrazhdësia dhe rreptësia nuk të shpien askund, përveç-

se në hasmëri. Kështu personi i paedukuar mund të krenohet me fana-

tizëm dhe egërsi. Kjo njëherësh të shpie në metoda të dhunshme që 

reflektohen me polemika dhe mendime të kota. 

Misionari duhet gjithmonë t’i gjejë pikat e përbashkëta në mes tij 

dhe të ftuarit, që ato t’i shërbejnë si pikënisje. Se butësia sjell fryt dhe 

rezultat produktiv e dëshmojnë edhe sjelljet e Muhamedit a.s. me palën 

tjetër:  

Tregohet se njëherë një hebre i quajtur Zejd Ibn Seane, i cili 

kishte ardhur te Pejgamberi a.s. për t’ia kërkuar borxhin. Kur 

erdhi tek Profeti a.s., në prani të sahabëve, e ngriti zërin dhe i 

tha Pejgamberit a.s. fjalë të rënda. Ai u shpreh kështu: “Ju bij-

të hashimit e vononi borxhin. U ngrit Omeri dhe e kapi për gjo-

                                                 
11 Ali Imran, 159. 
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ksi. Atëherë Pejgamberi a.s. reagoi duke e ndalur Omerin dhe 

duke e porositur: “O Omer, më mirë do të ishte që mua të më 

urdhëroje për kryerjen e borxhit, e atë ta këshilloje që me edu-

katë të mirë ta kërkojë atë - borxhin, se sa të sillesh me ashpër-

si. Atëherë Pejgamberi a.s. ia ktheu borxhin dyfish për shkak të 

sjelljes së Omerit. Ai (hebreu) kur e pa sjelljen e Pejgamberit 

a.s. e pranoi Islamin. 

Rast tjetër kemi edhe beduinin, i cili kishte ardhur për ta parë 

Pejgamberin a.s., mirëpo, nga nevoja që kishte, ai urinoi në 

skaj të xhamisë, e me këtë i shqetësoi sahabët e Pejgamberit 

a.s., të cilët të revoltuar u ngritën për ta larguar nga xhamia. 

Ndërkohë ndërhyri Pejgamberi a.s., i pengoi ata dhe e la të 

qetë beduinin në kryerjen e nevojës së vogël. Ai me të parë këtë 

sjellje të Pejgamberit a.s. përqafoi pejgamberin a.s. dhe iu lut 

Allahut: “O Zot më fal mua dhe Muhamedin, e mos fal askënd 

tjetër.” 

Dhembshuria e thirrësit ndaj palës tjetër 

Kurani tregon se Profeti ynë është njeri që ka dhembshuri, butësi 

dhe mëshirë. Kështu e përshkruan atë Allahu xh.sh. : 

ْلمؤمنني  َلقد جاءكم رسول من أنـفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم  ْ ِْ ِِ ِْ ُ ِ ْ ْ ْ َ ُْ َُ ََ َ َ ٌَ ِ َِ َ َُّ ِ ٌِ ُ َْ ٌْ ُ ُ ََ ْ َ
ٌرؤوف رحيم َ َِ ٌ ُ 

“Juve ju erdhi i dërguar nga lloji juaj, atij i vjen rëndë për vuajt-

jet tuaja, sepse është lakmues i rrugës së drejtë për ju, është i 

ndjeshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët.”12  

 

 

 

                                                 
12 Et-Tevbe, 128. 
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Këtë e tregon edhe porosia e Pejgamberit a.s.:  

َإن اهلل رفيق حيب الرفق ويـعطي على الرفق ما ال يـعطي على العنف وم ََ َِ ُْ ْ َ َ ََ َِ ِْ ُْ ُِ ْ ِْ ِّ َّ ُّ ُِ ٌ َِ ََّ َّ َا ال ِ
ُيـعطي على ما سواه َ ِ َ ََ ِ ْ ُ 

“Vërtetë Allahu është i butë dhe e do butësinë, dhe atë që e jep 

në butësi, nuk e jep në dhunë, e askund tjetër.”13  

Po ashtu thotë: 

َإن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يـنـزع من شيء إال شان ََ َ ََّ َِّ ِ ٍِ ٍ
ْ ْْ ُ َِ ُ َ ْ َ ََ ُ َ ِ ُ ُ َ ِّْ  ُهَّ

“Kudo që vihet butësia e zbukuron atë dhe çdo gjë që privohet 

nga butësia shëmtohet.”14  

Po ashtu edhe Nuhu a.s. kishte ndier dhembshuri për popullin e vet: 

ٍإين أخاف عليكم عذاب يـوم أليم...  َِ ٍَ ْ َ َ َ َُ َْ ُ َْ َ ِّ ِ 
“Për ndryshe, unë kam frikë për ju dënimin e një Dite të dhemb-

shme.”15  

Es-Sadij thotë: “Ky është këshillimi dhe dhembshuria e Nuhut a.s. 

ndaj popullit të vet, pasi që u frikësua se ata do t’i godasë dënimi i për-

hershëm”.16 

Largpamësia e thirrësit në vlerësimin e situatës 

Thirrësi duhet të jetë vigjilent dhe këmbëngulës. Ai duhet që t’i ve-
ndosë çështjet në vendin e vet me fjalë, vepra dhe pikëpamje të qarta. 
Ai nuk duhet të shkatërrojë diçka, e mbi të njëjtën të ndërtoj diçka tje-
tër. Çështjen e vogël nuk duhet ta rrisë e të madhen ta zvogëlojë. Këtu 
vlen të ceket shkolla dhe metodologjia e shumë profetëve, e në veçanti 
vigjilenca e Sulejmanit a.s. në gjykimin e tij, në momentin kur nga ra-

                                                 
13 Sahihu Muslim, 4/2004. 
14 Sahihu Muslim, 4/2594. 
15 Hudë, 26. 
16 Abdurrahman Ibn Nasir Es-Sadij, “Tefsiru el-Kerimi Rrahaman fi tefsir Kelamil Menan”, 

vëll.I, fq.460. 
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dhët e ushtrisë së tij i mungoi një shpend (pupëza). Kurani e përshkru-
an në këtë formë:  

َألعذبـنه عذ َ َُ ََّ ِّ ُ ٍا شديدا أو ألذحبنه أو ليأتيـين بسلطان مبنيَ ِ ُِ ْ ٍْ َ ْ ُ ِّ َ َِْ َ َ َُ َََّ ْ َ َ ً ِ َ ً 
“Vërtet do ta ndëshkoj atë me dënim të ashpër, ose do ta therë, 

nëse nuk më sjell arsye të qartë (për mungesën).”17 

Sulejmani a.s. fuqinë e tij nuk e përdori për ta nënçmuar ndonjërin 

prej punëtorëve të tij, ose të gjykojë mbi ta si të dëshirojë pa e vërtetu-

ar dhe saktësuar gjykimin, ngase një gjë e tillë mund të shpie në shka-

tërrim dhe njëherësh t’i japë hapësirë armiqve për të përgojuar atë. Ai 

ishte i saktë në gjykim, duke vënë në konsideratë tri çështje për mun-

gesën e pupëzës.  

1. Ndëshkim me izolim ose shkulje të puplave, 

2. Prerje,  

3. Falje, nëse vjen me arsye dhe argument të qartë. 

Kjo tregon për precizitetin në përcaktim dhe drejtësinë në gjykim, 

varësisht prej llojit të gabimit që ka bërë kundërshtari. Pupëza nuk mu-

ngoi gjatë dhe kur u paraqit para Sulejmanit a.s. menjëherë ia tregoi 

shkakun e vonesës. Tregoi se populli Sebe’e ka besim të devijuar dhe 

sexhde i bën diellit, e jo Allahut xh.sh. 

Sulejmani a.s. edhe pse nuk e konsideroi këtë lajm të vërtetë plotë-

sisht, ai nuk e sulmoi e as e ndëshkoi pupëzën, por iu drejtua me disa 

fjalë. Këtë e përshkruan Kurani kështu: 

َقال سنـنظر أصدقت أم كنت من اْلكاذبني ِ ِ َ َ ِ َ َْ َ ُْ ْ َ َْ َ ُُ َ َ َ َ 
“Ai (Sulejmani) tha: “Do të shohim se a e thua të vërtetën apo je 

nga gënjeshtarët!”18 

Ky ajet tregon se çështja ishte problematike dhe e rrezikshme, 

andaj nuk duhej ngutur në marrjen e ndonjë vendimi para se të konfir-

                                                 
17 En-Neml, 21. 
18 En-Neml, 27. 
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mohet lajmi dhe të jemi të sigurt në vërtetësinë e tij. Kjo është një cilë-

si jashtëzakonisht e lartë për udhëheqësin dhe misionarin. Në këtë kon-

tekst kemi edhe ajetin kuranor, i cili thotë: 

َُ أيـها الذين آمنوا إن جاءك َ َْ ِ ُ َ ِ َّ َ َُّ ٍم فاسق بنـبأ فـتـبـيـنوا أن تصيبوا قـوما جبهالة َ َِ َ َ ِ ًِ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ُ ََّ َ َ ٍَ ِ ٌ ْ
دمني َفـتصبحوا على ما فـعلتم  ِ ِ َ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ َ ُ ِ ْ 

“O ju të cilët keni besuar, nëse ju vjen ndonjë i pandershëm me 

ndonjë lajm, vërtetojeni atë, në mënyrë që mos t’i dëmtoni njerë-

zit nga mosdija dhe pastaj të ndjeni keqardhje për atë që keni 

bërë.”19  

Po ashtu, për vërtetimin e lajmit deklaron Pejgamberi a.s. në hadi-

thin e tij, ku thotë:  

َال يـبـلغين أحد من أصحايب عن أحد شيـئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأ َ َ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ َْ ِّ َِ ُ ْ ْ ُّ ِ ِِّ َ ً َ ٍ َِ َ َ َْ ْ َُ ِ ْ ٌ ُِ َ َ
ِسليم الصدر ْ َّ ُ ِ َ 

“Asnjëri nga sahabët të mos më njoftojë ndonjë gjë për tjetrin, 

sepse unë dëshiroj të dal para jush e të jem me zemër të çiltër 

(ndaj çdo njërit)”.20 

Pra, fjala e mirë, butësia, miqësia dhe saktësia në lajm janë metodë 

që çdo thirrës duhet ta ndjekë në fushën e da’vetit në mënyrë që të ketë 

suksese. 

Përfundimi 

Çdo thirrës duhet të jetë i pajisur me cilësi dhe virtyte të larta, që e 

bëjnë të denjë për thirrje islame. Për thirrësin është nevojë imediate të 

posedojë fjalën e mirë dhe të butë, për të pasur sukses në përfitimin e 

zemrave të njerëzve. Thirrësi duhet të jetë i përgatitur për provokimet 

dhe vështirësitë që e presin në misionin e thirrjes. Rruga e tij është e 

                                                 
19 El-Huxhuratë, 6. 
20 “Sunen Ebi Davud”, vëll.XII, fq.498, nr.4218. 
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shtruar me gjemba e jo me trëndafila. Thirrësi duhet ta kopjojë me me-

nçuri metodën e profetëve në rrugën e davetit p.sh. metodën e Muha-

medit a.s, Ibrahimit a.s, Nuhut a.s, Musait a.s, Jusufit a.s. etj. Thirrësi 

duhet t’i ketë parasysh edhe strukturat e njerëzve, ngase disa prej tyre 

kanë natyrshmëri fisnike dhe me fjalë të mira, të buta mund të përfito-

hen lehtë. Po ashtu rol kyç luan edhe largpamësia e thirrësit në vlerësi-

min e situatës ku ndodhet dhe kë e ka përballë, a janë intelektualë, 

tregtarë, bujq apo nëpunës administrativë. 

 

 

 

 

 

 
Prof. ass. dr. MUSA VILA 

ORAL METHOD OF PROSELYTISM - Da’wa 

Conclusion 

In this topic we have included oral call and its role in the field of 

Islamic Da’wa. We have started the topic by discussing the role of 

the word good and gentle. We have also cited quotations from the 

Qur'an and the Sunnah of the Prophet (peace be upon him), which 

relate to the good and kind words of the inviting party. Here we 

have also mentioned God's direct command to the Prophet (peace 

be upon him) to call upon wisdom and counsel that should be 

expressed in good, kind and gentle words. An important part of the 

topic is dedicated to the prophets, who were gentle and generous 

in the face of various provocations, insults, and ignorance. 

 





Dr. Valon MYRTA 

HYRJE KONCEPTUALE N˙ SHKENC˙N 
E „MEKASIDU ESH-SHERIATI‰ 

- Q˙LLIMET E SHERIATIT - 

Abstrakt 

Në këtë studim hyrës shqyrtohet koncepti i disiplinës “Qëllimet e 
Sheriatit” dhe sigurohen disa përkufizime themelore për këtë fu-
shë të jurisprudencës islame. Kjo është bërë duke hulumtuar kupti-
met e çdo nocioni me ndikim në ndërtimin e perceptimit për këtë 
lëmi, duke reflektuar fillimisht në kuptimet etimologjike të nocio-
neve, për t’u thelluar më pas në zanafillën dhe objektin e këtij 
lëmi, për të arritur deri te përkufizimi terminologjik dhe, në fund, 
radhitja e të gjeturave përfundimtare të këtij punimi shkencor. 

Fjalët kyçe: Qëllim, interes, ligj, sheriat, jurisprudencë islame, fi-
lozofi e të drejtës sheriatike, jurisprudencë e intere-
save. 
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1. Hyrje  

E drejta islame, në drejtim të angazhimit të saj për lumturinë e nje-

rëzve dhe për të arritur mirëqenien e tyre, që qëndron në ‘ruajtjen e 

fesë, jetës, mendjes, pasardhësit dhe pronës’1, erdhi me dispozita të 

caktuara për të realizuar synime të qarta dhe sublime që njihen si Qëlli-

me të Sheriatit. Ajo i promovon këto qëllime për anëtarët e vet dhe për 

të gjithë të tjerët nëpërmjet drejtësisë mëshiruese, e cila në rrethana të 

një praktikimi koherent do të kufizonte rastet kur njerëzve iu duhet të 

shkojnë në gjykatë dhe do të përqendronte vëmendjen në përmbushjen 

e kërkesave bazë të shoqërisë. Një qasje e tillë, përveç se do të reflek-

tonte në ligj frymën morale të bashkësisë, do ta rinovonte për mbarë 

edhe qytetërimin njerëzor. Pra, në thelb të kësaj disipline është koncep-

ti i ndërveprimit mes komunitetit dhe shpalljes në adresimin e shqetësi-

meve që ka shoqëria dhe zgjidhjeve për to, gjë e cila demonstron se 

Sheriati përmban në bollëk parimet e nevojshme për avancim. 

Qëllimet, mbi të cilat themelohet dhe i mbron e drejta islame si ide-

alet më të larta, me kalimin e kohës u bënë objekt studimi i një disipli-

ne të veçantë shkencore e cila zuri vend të konsiderueshëm në mesin e 

diturive tjera islame. Kjo lëmi tashmë e ka marrë vëmendjen e merituar 

të hulumtuesve, edhe nga studiuesit jomyslimanë, e ky punim shpresoj 

të ngjallë kujdes më të madh për këtë fushë të rëndësishme të mendi-

mit te lexuesit shqipfolës. 

Ky studim është një kontribut modest në avancimin e diskutimeve 

mbi qëllimet e të drejtës islame dhe natyrën e saj, në mënyrë që të he-

dhet dritë mbi vlerat më të larta të Sheriatit dhe të ekspozohet fryma e 

përgjithshme e tij, ashtu që të jemi në gjendje të hartojmë dispozita të 

drejta dhe politika zhvillimore. Njëherësh është një përpjekje që të pa-

surohet sadopak boshllëku në literaturën shqipe në sferën e këtij lëmi, 

                                                 
1 Muhammed el-Gazali, El-mustasfa fi ilmil-usul, botuar me librin e Muhibbullah Abdushs-

hekur: Musel-lemuth-thubut, ed.1, Egjipt: El-Matbeatul-emirijje, 1392 h, 1/285. 
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e cila mund të jetë pjesa më e varfër e librotekës islame në gjuhën tonë 

në krahasim me njohuritë e tjera. 

Meqenëse kjo disiplinë ngjan shumë me jurisprudencën, shkencën 

apo filozofinë e së drejtës,2 që studion konceptet dhe teoritë filozofike 

ligjore, njëjtë si ajo edhe kjo mund të ndahet në tri degë: analitike, so-

ciologjike dhe teorike: 

i. Dega analitike artikulon aksiomat, përcakton termat dhe për-

shkruan metodat që më së miri i mundësojnë një të parë të qartë 

për rendin ligjor si një sistem logjik i qëndrueshëm. Pra, kërkon 

të përgjigjet në pyetjen: çfarë është e drejta ose cila është natyra 

e saj?  

ii. Dega sociologjike shqyrton efektet aktuale të ligjit brenda sho-

qërisë dhe shkallën e ndikimit të fenomeneve sociale në aspektet 

thelbësore dhe procedurale të ligjit.  

iii. Dega teorike vlerëson dhe kritikon ligjin në kuptim të idealeve 

apo qëllimeve të parashtruara për të.3 

Problemi i studimit buron nga supozimi se koncepti i qëllimeve të 

ligjit islam nuk është plotësisht i qartë as te studiuesit shqipfolës të kë-

saj të drejte, e lëre më te joprofesionistët, prandaj edhe lëmi nuk ka 

gjetur përhapje në vendet tona. Arsyeja për këtë mund të jetë mjaftimi i 

juristëve te ne me metodën e detajimit të meseleve (Menhexhul-furui), 

në vend se t’ia bashkëngjitin edhe metodën e themelimit mbi të përgji-

thshmet (Menhexhut-te’sili), e cila mëson procesin si arrihet deri te 

nxjerrja e dispozitave nisur nga identifikimi i urtësive legjislative që 

përfaqësojnë drejtësinë dhe zhvillojnë interesat.  

                                                 
2 Ajo që në evropën kontinentale njihet si “Filozofia e së drejtës”, në shumë shkolla të së drej-

tës, sidomos në ato anglo-saksone, quhet Jurisprudencë. Vetëm në shekullin XIX termi “Ju-
risprudencë” mori kuptimin e një shkence të së drejtës, falë kontributit të dy autorëve 
anglosaksonë, Xheremi Bentamit (Jeremy Bentham) dhe Xhon Ostinit (John Austin), idetë e të 
cilëve u përhapen edhe në Evropën kontinentale.  
Shih, Luljeta Ikonomi, Filozofia e së drejtës, ed. 2, Tiranë: Onufri, 2010, fq. 12-13. 

3 Shih, Enciklopedia Britanika, “jurisprudence”: www.britannica.com/science/jurisprudence. 
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Problemi i studimit mund të formulohet në pyetjen: Çfarë janë kon-

ceptualisht4 “Qëllimet e Sheriatit”? Kjo problematikë kryesore shqyr-

tohet nëpërmjet përgjigjeve që do të japë hulumtimi në pesë nënpyetjet 

vijuese: 

- Pse janë të rëndësishme dhe çka nevojiten ‘Qëllimet e Sheriatit’? 

- Çfarë kuptimi etimologjik kanë? 

- Nga rrjedh zanafilla e kësaj teorie ligjore? 

- Cili është objekti studimor i këtij lëmi shkencor? 

- Si përkufizohen në terminologji “Qëllimet e Sheriatit”?  

Metoda analitike për këtë lëmi përqendrohet në studimin e struktu-

rës logjike të së drejtës islame dhe e mënyrave të veprimit të saj. Fillon 

me një analizë konceptuale të fjalëve dhe fjalive në revelatë, për të ma-

rrë prej tyre termet dhe kuptimet themelore në fushën e së drejtës. Më 

pas kalon në racionalizëm, duke kërkuar përgjigje për pyetjet: çfarë 

duhet të nënkuptojmë dhe ç’rrugë duhet ndjekur që kuptimet tona të 

jenë të drejta, sepse vetëm përmes arsyes së ushtruar metodologjikisht 

arrijmë të formojmë idenë e re me anë të së cilës vijnë dhe përshkruhen 

qëllimet më të larta të Sheriatit. Dhe, përfundon në eksperiencë, si me-

todë për njohjen e interesave bazuar në përvojë. 

Për ta vënë në rregull punimin është planifikuar të zhvillohet në 

shtatë pika të ndara, që fillojnë me këtë hyrje metodike për të vijuar me 

përgjigjet në pesë nënpyetjet e parashtruara dhe mbarojnë me të gje-

turat përfundimtare, por që janë të ndërlidhura në mes vete në mënyrë 

që leximi të jetë më i lehtë dhe kuptimi të ndërtohet sistematikisht.  

Në hartimin e studimit jam mbështetur në tekstet e përdorura sot si 

referenca të lëmit në shumë universitete botërore, në mënyrë që ky pu-

nim t’iu shërbejë sado pak studentëve dhe studiuesve të fushës në gju-

hën shqipe. 

                                                 
4 Fjala ‘koncept’ është përdorur në punim për t’iu referuar përmbajtjes kryesore të disiplinës. 
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2. Rëndësia e lëndës  

Në mendimin modernist dhe atë bashkëkohor islam, në fushën e ju-

risprudencës dhe të filozofisë, ka pasur një interes në rritje për qëllimet 

e Sheriatit, teori e cila tashmë ka zënë vend të rëndësishëm në mendi-

min islam, për faktin e thjeshtë se e drejta, pjesë e së cilës është edhe 

kjo lëmi, në njëfarë mënyre është domethënia thelbësore e çdo civilize-

mi.  

Në ditët e sotme, kurrikulat e fakulteteve të drejtësisë islame në 

mbarë botën përmbajnë minimalisht një kurs të detyrueshëm për studi-

min e “Qëllimeve të Sheriatit”, duke e trajtuar këtë lëndë si gurthemel 

të arsimit juridik islam, praktikë e mirë kjo e cila duhet të jetësohet 

edhe tek ne. 

Këtë disiplinë, për studimin e së cilës janë mbajtur konferenca dhe 

janë themeluar institute, na nevojitet ta mësojmë për arsye se: 

a) Në rrafshin personal: harmonizon qëllimet e njeriut me qëllimet 

e të drejtës. Nëse nuk merren parasysh urtësitë e normave gjatë 

zbatimit të dispozitave, vepra do të konsiderohet sikur të mos 

ishte kryer, nëse shpëton pa u kthyer në një punë të keqe. Sepse, 

çdo veprim që bëhet nga myslimani, që të pranohet si i mirë, i 

hijshëm dhe i drejtë, objektivi i tij duhet të jetë në përputhje me 

qëllimet e fesë dhe vepra të jetë në pajtueshmëri me modelin e 

jetësuar nga i Dërguari i Zotit alejhisselam. Në mënyrë që bërësi 

të mos e asgjësojë punën pa e ndier dhe të mos e prishë pa e vënë 

re ndërkohë që kërkon përmirësimin.  

b) Në rrafshin profesional: orienton intelektin juridik (ixhtihadin) ta 

mësojë dhe ta analizojë një çështje nga shumë pikëpamje. Kjo 

është me rëndësi, ngase realiteti jetësor dëshmon se nganjëherë 

gjendemi në situata të tilla ku ligjet të interpretohen në mënyra të 

ndryshme dhe të duket sikur shumë palë kanë të drejtë deri në 



BULETINI 6 

 56

atë masë sa bëhet e vështirë të pranohet tërësisht vetëm një 

mendim. 

c) Në rrafshin kulturor: identifikon thelbësoret e Islamit, qëllimet e 

tij, realizimi i të cilave është ideali i një shteti të së drejtës në një 

shoqëri myslimane të hapur ndaj përvojës njerëzore. Dijetarët që 

përkufizuan qasjet të cilat çojnë në zbulimin e këtyre qëllimeve, 

nuk lejuan të zihen robër të sipërfaqësores së çfarëdo teksti, sado 

madhështor të jetë ai, derisa konteksti ku është thënë dhe logjika 

e përgjithshme e shkrimit ndihmon në thellimin e deri te urtësitë 

e fjalëve. 
 
Si pasojë, njohja e ‘qëllimeve’ jo vetëm që është e dobishme për 

qytetarin e rëndomtë, por edhe mund të jetë e domosdoshme për intele-

ktualin, myftiun, ligjvënësin, gjykatësin, zbatuesin e ligjit dhe politikë-

bërësin. Kështu që, aspekte të caktuara të kësaj disipline nevojitet të 

kthehen në kulturë qytetare gjithë popullore. Ndërkaq, njohja e thellë-

sishme e urtësive të fesë, bukurive dhe qëllimeve të saj konsiderohet 

nivel elitar i dijes fetare5, prandaj edhe me të drejtë thuhet “kushdo që 

nuk vëren shfaqjen e qëllimeve në urdhrat dhe ndalesat, nuk ka njohuri 

në zhvillimin e ligjit të sheriatit”6. 

Ky lloj i diturisë nevojitet në jurisprudencë që të njohim nëpërmjet saj:  

a) Natyrën e të drejtës islame, e cila sipas bindjes unanime të mys-

limanëve është e tëra urtësi për nga njohja, mëshirë e drejtësi në 

strukturën e vlerave të legjislacionit dhe interes e dobi në mode-

lin e qëllimeve. Kjo bindje përputhet me misionin e Profetit alej-

hiselam dhe të revelates së fundit të përkufizuar në vërsetin 

                                                 
5 Ahmed bin Abdulhalim Ibnu Tejmijje (728 h), Mexhmu’ul-Fetavi, Medine: Mexhmaul-melik 

Fehd lit-tibaatil-Mus’hafish-sherif, 1995, 11/354.  
6 Abdulmelik bin Abdullah el-Xhuvejni (478 h), El-Burhan fi Usul’il-Fikh, ed. 1, Beirut: Da-

rul-kutubil-ilmijje, 1997, 1/101. Poashtu shih, Muhammed bin Ali Hakim Tirmidhiu, Ithbatul-
ilel, rec. Halid Zuhri, Ribat: Menshurat Kul-lijetil Adabë uelumil-insanijje, Kasablankë: Mat-
beatun-nexhah, pa vit botimi, fq. 78. 
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kuranor ku i Gjithëmëshirshmi thotë: “Dhe Ne nuk të kemi dërg-

uar ty (o Muhamed), veçse mëshirë për botët”7, e nuk do të ishte 

mëshirë sikur të mos merrte në përkujdesje interesat e të mëshir-

uarve. Në këtë kuptim, Kurtubiu do të shkruante: “Nuk ka diver-

gjencë mes mendarëve se me ligjet e profetëve synohet realizimi 

i interesave fetare dhe jetësore të krijesave”8. Njëjtë me të u 

deklarua edhe Shatibiu kur, me të drejtë, deklaroi: “Ligjvënësi ka 

vënë rendin e Sheriatit në bazë të interesave”, për ç’gjë ai pohon 

se ka pajtueshmëri mes dijetarëve9. Nisur nga ky konsensus i 

përmendur edhe nga të tjerë, Ibnul Kajjim do të theksonte se 

“sheriati është strukturuar dhe themeluar mbi bazën e urtësive 

dhe interesave të robërve të Zotit në këtë dhe botën tjetër. Ai 

është i tëri drejtësi, mëshirë dhe dobi; çdo çështje që kalon nga 

drejtësia në padrejtësi, nga mëshira në të kundërtën, nga interesi 

në dëm dhe nga urtësia në kotësi nuk ka të bëjë aspak me sheria-

tin, edhe nëse futet në të nëpërmjet interpretimit (të gabuar).”10  

b. Ndërlidhjen e të drejtës islame me realitetin shoqëror, ashtu që 

kjo e drejtë të rikthehet në zgjidhëse problemesh dhe që mysli-

manët të bëhen pasqyrim real i mësimeve të Kuranit, duke gjallë-

ruar besimin nëpërmjet standardizimit të veprimtarisë së tyre 

mbi kritere me bazë në vet Librin e shpallur.  

 

Si rrjedhojë, njëmend del se njohja e qëllimeve të Sheriatit, të fshe-

hura në dispozita që shoqërojnë njerëzimin, na mundëson:  

i. ta kuptojmë dhe ta rregullojmë jetën në bazë të një qëllimësie hu-

mane tek e cila thërret Shpallja, e si pasojë;  

                                                 
7 Kurani, El-Enbija (21): 107. 
8 Muhamed Ahmed el-Kurtubi (671 h), El-Xhami’ li ahkamil-Kuran, ed. 2, Kairo: Darul kutu-

bil-misrijje, 1964, 2/64.  
9 Ibrahim Musa Shatibi (790 h), El-Muvafekatë, ed.1, Demmam: Daru Ibni Affan, 1997, 1/139. 
10 Muhamed bin Ebu Bekër “Ibnul-Kajjim” (751 h), I’lamul-muvekkiinë an Rabbil-aleminë, 

ed.1, Beirut: Darul-kutubil-ilmijje, 1991, 3/11.  



BULETINI 6 

 58

ii. të rritim rolin në ngritjen e qytetërimit njerëzor mbi përfilljen e 

të vërtetës dhe të drejtës, si në shkaqe ashtu edhe në rezultate. 

Së këndejmi, kjo lëmi, edhe pse komplekse, është kusht paraprak 

për muxhtehidin (intelektualin): 

i. për të trajtuar që në thelb çështjet sfiduese të kohës,  

ii. për të zhvilluar jurisprudencën islame bazuar në objektivat që 

ka, duke rirenditur prioritetet në bazë të vlerave, dhe  

iii. për të jetësuar urtësitë humane që ngërthejnë në vete dispozitat 

e kësaj të drejte, duke i ndërlidhur dispozitat me qëllimet e tyre 

funksionale dhe duke i sistemuar qëllimet në parime dhe norma.  

 

Kjo është kështu sepse lëmi mekasid përfaqëson koncepte ligjore 

dhe metodologji standarde për zhvillimin e një ixhtihadi të mirëfilltë, 

duke filluar që nga saktësimi i argumentit dhe përzgjedhja e atij që i 

përgjigjet rastit, e deri te argumentimi për dispozitën dhe dhënia e gjy-

kimit përfundimtar që siguron realizimin e qëllimit të argumentit. Nga-

se, standardi që siguron vlefshmërinë e një ixhtihadi është vërtetimi se 

argumenti i përdorur për të argumentuar një dispozitë realizon qëlli-

min e sheriatit përkitazi me çështjen e parashtruar. Përforcohet roli i 

mekasidit në saktësimin e argumenteve, nëse marrim në konsideratë se 

“dallimi i analogjisë së saktë (kijas sahih) nga e pasakta (kijas fasid), 

që është prej njohjeve (juridike) më me peshë, mund të arrihet vetëm 

nga një ekspert në fushën e urtësive të sheriatit dhe qëllimeve të tij.”11 

Pas verifikimit të argumenteve, puna e muxhtehidit -sipas imam Xhu-

vejnit- fillon me qartësimin e argumentit të prerë (delil kati’)12, në me-

sin e të tjerëve me të cilët punohet, pasi që argumentet përmbajnë në 

vete qëllimet dhe janë burim i tyre. E meqenëse ‘argumentet citate’ 

                                                 
11 Ahmed bin Abduhalim ‘Ibnu Tejmijje’, Mexhmuul-fetava, Mekë: Mektebetun-nahdatil-hadi-

theti, pa vit botimi, 2/583.  
12 Abdulmelik el-Xhuvejni, El-burhan fi usulil-fikh, ed.2, rec. Abduladhim ed-Dibë, Kairo: 

Darul-Ensarë, 1400 h, 1/85. 
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(en-nusus) janë një prej rrugëve të identifikimit të qëllimeve të sheria-

tit, mund të konkludojmë se prej marrëdhënieve më kryesore mes tyre 

mund të jetë edhe: aneksimi i urtësisë së dispozitës për nga niveli i 

shkallës së prerë me nivelin e shkallës së prerë të argumentit të saj.13 

Pra, vlefshmëria e ixhtihadit varet nga dy gjëra: a) saktësia e argument-

tit dhe; b) argumentimi i saktë për dispozitat dhe domethëniet që jep 

argumenti, komfor rregullave gjuhësore dhe racionale në suaza të rea-

lizimit të qëllimeve ligjore. Prandaj, ka të drejtë Shatibiu kur pohon se 

grada e ixhtihadit (intelekti ligjor) në përfitimin e dispozitave (istinbat) 

nga kuptimet (meani) që japin citatet, kryekëput varet nga: a) njohja e 

plotë e qëllimeve të sheriatit dhe nga b) aftësia për të nxjerrë përfundi-

me bazuar në këtë njohje të qëllimeve. 

E, kur individi arrin shkallën për të kuptuar nga Ligjvënësi qëllimin 

e tij në çdo çështje (mesele) prej çështjeve të sheriatit dhe në çdo fushë 

prej fushave të tij, atëherë ai ka fituar tiparin për hir të së cilit zë pozi-

tën e zëvendësit të Profetit alejhisselam në mësimdhënie, fetva dhe në 

gjykim sipas asaj që i mundësohet të dijë nga Zoti”.14  

Kështu që, qëllimet e ligjit shërbejnë si frymë e përgjithshme e cila 

lidh dobishmërinë që ligji synon për njerëzit me të mirën që vetë nje-

rëzit duan. Gjë e cila sot përbën arritjen më të lartë në mendimin mo-

dern në politikën globale që përkujdeset për interesat e përbashkëta të 

njerëzve. 

Pra, njohja e disiplinës mbi qëllimet e sheriatit është e rëndësishme 

sepse me metodologjinë e saj na mundëson të rregullojmë jetën në për-

puthshmëri me shpalljen, aq sa mundësohet nga dija jonë shkencore, si 

dhe të ngremë qytetërimin në bazë të realitetit dhe të drejtës, si në 

                                                 
13 Galijetu Buhedde, El-eb’adul-mekasidijje fi menahixhit-teâmuli meas-Sunneti indel-Muxhte-

hidine ue tatbikatuhel-muâsire, revista “Islamijjetul-ma’rife”, Amman, v. 16, nr. 61, 2010, 
fq.13. Shih edhe, Muhammedtahir bin Ashurë, Mekasidush-Sheria, ed. 2, Tunizi: Esh-sheri-
ketut-tunisijje lit-tevzi’, 1988, fq. 42. 

14 Ibrahim Musa esh-Shatibi, El-Muvafekatë, rec. Elhusejn Ejt Seid, ed. 1, Fas - Marok: Mens-
huratul-Beshir, 2017, 5/44-46; Rejsuni, Objektivat e ligjit islam, fq.490.  
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shkaqe ashtu edhe në rezultate, për të arritur konceptin e përgjithshëm 

të adhurimit të Zotit si vepërmirësi mbarëjetësore, e cila mundëson 

harmonizimin e njeriut me ekzistencën që pandërprerë lavdëron Zotin 

nëpërmjet gjuhës së rendit, madhështisë dhe bukurisë që manifeston. 

3. Kuptimi etimologjik 

Sikurse në çdo shkencë tjetër, ashtu edhe në këtë, hyrja fillon me 

shpjegimin gjuhësor të emrit të disiplinës në fjalë. Ngase duke dhënë 

sqarime etimologjike për domethënien dhe zanafillën e emrit të një 

shkence, ne kuptojmë shumëçka për esencën dhe natyrën e fushës që 

ajo studion, si një dituri e veçantë e krijimtarisë intelektuale dhe shpir-

tërore të njeriut. 

Para se t’i shpjegoj “Qëllimet e Shariatit” si koncept, vlen të 

theksohet se ky emërtim është përkthim i emrit të përveçëm të kësaj di-

sipline që është “Mekasidush-Sheria”, me të cilin edhe njihet te profe-

sionistët e fushës anë e kënd botës bashkëkohore. Ky emër rrjedh nga 

gjuha arabe dhe përbëhet nga këto dy fjalë: “mekasid” dhe “sheria”. 

Kuptimi i secilës fjalë veç e veç ndihmon në perceptimin e drejtë të 

kuptimit të tërësishëm që japin të dyja së bashku kur përdoren si emër i 

një lëmi.  

Pra, të shohim fillimisht çfarë domethënie kanë këto dy fjalë.  

a) Fjala “mekasid” ka kuptimin qëllime. Ajo është shumësi i fjalës 

“maksad” që do të thotë qëllim dhe jep kuptimin e drejtpërdrejtë të 

foljes/veprimit në trajtë emri. Por, gjithashtu, është shumësi i fjalës 

“maksid” që nënkupton vendorientim, kur duam të tregojmë vendin që 

e synojmë.15 Kështu që, kjo fjalë dëfton dy gjëra: e para, vendosmërinë 

                                                 
15 Shih, Halil bin Ahmed el-Ferahidi (vdiç 170 h), Kitabul-Ajn, red. Mehdi el Mahzumi dhe 

Ibrahim Es-samerrai, Daru ue mektebetul-hilal, 5/54; Ahmed bin Muhammed el-Fejumi (vdiç 
rreth 770 h), El-misbahul-munir fi garibish-sherhil-kebir, ed. 2 Beirut: El-mektebetul-ilmij-
je, 1994, fq. 504; Ahmed Muhtar Abdulhamid e të tjerë, Mu’xhemul-lugatil-arabijetil-mua-
sire, ed.1, Beirut: Alemul-kutub, 2008, 3/1820. 
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në vepër për të arritur diku dhe, e dyta, kuptimin që synojmë të shpre-

him përmes fjalëve.16  

Vlen të përmendim këtu se nga folja "kasade", prej së cilës rrjedh 

termi “Mekasid”, kanë origjinën tri teori të jurisprudencës (Usulit) të 

veçanta nga njëra tjetra, edhe pse të ndërlidhura ngushtë mes vete17: 

i. Teoria El-Maksudatë: teoria e kuptimeve ose semantikës. Shqyr-

ton qëllimshmërinë e fjalëve/fjalive, gjegjësisht raportin fjalë-

kuptim. Pra, merret me përmbajtjen semantike të ligjërimit ligjor 

dhe ndryshe njihet si ed-delalatë.  
Përgjithësisht fjalët nuk synohen në vetvete, por për shkak të 
kuptimeve që japin. Mirëpo, qëllimi i një folësi, sikur që shfaqet 
nga e përgjithshmja e tekstfjalës, mund të bëhet edhe nga e për-
gjithshmja e kuptimit (gjuhësor ose sheriatik18) të tekstfjalës që 
çon te “kuptimi i kuptimit sipërfaqësor”19. Por mund të ndodhë të 
aludojnë për qëllimin që të dyja në mënyrë të barabartë.20  

ii. Teoria El-Kusudë: shumësi i fjalës kasd (kast21) që d.m.th. qëllim 
i paramenduar. Lëmi e cila studion nijetet, qëllimshmërinë e bë-
rësit, për të cilat flet thënia profetike: “Njëmend veprat janë me 
nijete, e secilit paramendues i takon çfarë ka pas për qëllim”22.  

                                                 
16 Shatibiu ndau qëllimet e sheriatit në katër; dy të paret kanë të bëjnë me kuptimin dhe sqari-

min, ndërkaq dy tjerat kanë lidhje me vendosmërinë dhe vullnetin.  
17 Referencë të mirë konsultuese për këtë çështje do të përbënin tre vepra: Taha Abdurrahman, 

Texhdidul-menhexh fi takvimit-turath, ed. 2, Beirut: El-Merkezuth-thekafil-arabi, 1994, fq. 
98; Abdurrahman el-Adravi, Med’hal te’sisi fil-fikril-mekasidi, ed. 1, Beirut: Merkez Nema 
lil buhuth ued-dirasat, 2015, fq 22; Valon Myrta, Mekasidut-teshri’il-islami fis-sijaseti uel-
hukm, dizertacion doktorature i mbrojtur në Universitetin e Jordanit, 2016, i pabotuar, fq. 13. 

18 Shih ndarjen dyshe të kuptimeve te: Alauddin el-Buhari, Keshful Esrar an Usuli Fakhril-Is-
lam el-Bezdevi, ed. 1, Beirut: Darul-kutubil-ilmijje, 1997, 1/23. Xhuvejni, në një rast të tillë, 
do të theksonte se “pjesa më e madhe e Usulit ka të bëjë me tekstet dhe kuptimet.” El-Bur-
han fi Usulil-Fikh, ed. 3, rec. Abduladhim ed-Dibë, El-Mensure: Darul-vefa, 1/130.  

19 Shih për këtë term “ma’nal-ma’na”, Abdulkahir el Xhurxhani, Delailul-i’xhâz, rec. Muhamed 
Reshid Rida, Mekë: El-Mektebetut-Tixharijje, pa vit botimi, fq. 175.  

20 Ibnul Kajjim, I’lamul-Muvekkinë, rec. Taha Seid, Beirut: Darul-Xhilë, pa vit botimi, 1/217. 
21 Shih, webfaqen e fjalorit shqip-shqip: https://fjale.al/kast. 
22 Buhari, El-Xhamius-sahih, kapitulli: Fillimi i shpalljes, tema: Si filloi shpallja, hadithi nr. 1. 
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Kjo është kështu ngase “dispozitat ligjore nuk janë thjesht teks-

te gjuhësore që kuptohen vetëm në bazë të rregullave gramatik-

ore ose retorike, para së gjithash ato nga njëra anë përfaqësojnë 

vullnetin e ligjvënësit në ligj, e në anën tjetër ligjvënësi nga li-

gji ka për qëllim obligimin e të ngarkuarve me ligj që të mbaj-

në qëllimin e tyre në përshtatshmëri me qëllimin e ligjit”23. 

Përndryshe, “kushdo që paramendon të arrijë nga kryerja e 

detyrave të Sheriatit diçka tjetër prej asaj që është marrë në 

konsideratë nga ligjvënësi si qëllim i dispozitave, veçse ka ku-

ndërshtuar sheriatin. E, çdonjëri që e kundërshton atë, veprimin 

e tillë e ka pavlerë (batil)”. Pra, kërkohet që “qëllimi i bërësit 

në veprimin e tij të bashkërendohet me qëllimin e ligjvënësit në 

vënien e atij ligji”24, e kurrsesi të mos kundërshtohen. 

iii. Teoria El-Mekasid: teoria e qëllimeve të Sheriatit. Lëmi që stu-

dion përmbajtjen vlerore të ligjërimit islam. Për këtë lloj qëlli-

mi, Gazali thotë se ndahet në dysh; fetar dhe jetësor, e secili 

prej tyre degëzohet në ‘profitsjellës’ (tahsil), që ndryshe mund 

të quhet ‘sjellës interesi’ (xhelbul-menfeati) dhe ‘profitruajtës’ 

(ibka’), që ndryshe mund të quhet ‘largues i dëmit’ (def’ul-me-

darr-rre). Kështu që, përkujdesja për qëllimet nënkupton dy 

gjëra: a) ruajtja e përfitimeve të arritura nga dëmtimet e ndër-

prerjet; b) sjellja e përfitimeve të reja dhe zhvillimi i të sigu-

ruarave.25  

 

 

 

                                                 
23 Fet’hi ed-Durejni, El-Menahixhul-usulijje fil-ixhtihadi bir-re’ji fit-teshri’il-islami, Esh-she-

riketul-muttehide, 1985, fq. 29. 
24 Ibrahim bin Musa Shatibiu, El-Muvafekatë fi Usulish-Sheria, rec. Abdullah Diraz, Beirut: 

Darul-ma’rife, pa vit botimi, fq. 2/332 dhe 329. 
25 Muhammed el-Gazali, Shifaul Galil fi bejanish-shebehi uel-mukhajjeli ue mesalikut-ta’lil, 

rec. Hamed el Kubejsi, Bagdad: Matbeatul-irshad, 1971, fq. 159. 
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b) Fjala sheriat do të thotë udhë kah uji, pra që çon te burimi i je-

tës, por kështu quhet edhe vet rrjedha e pandalshme e ujit nga e cila në 

mirëqenie shuhet etja pa pasur nevojë për nxjerrje me kovë.26 Kjo sim-

bolikë e përshkruan Islamin në funksion si udhëzim jete dhe udhë e 

mirëqenies. Nga kjo pikëpamje sheriati është: udhëzimi që ndiqet për 

të gjallëruar jetën me vlerat dhe normat e besimit që e konkretizojnë 

mirëqenien. Pra, është diçka ushqyese, nga e cila shoqëria myslimane e 

merr lehtësisht ushqimin e saj themelor për jetën. E, derisa Sheriati 

përcakton rrugën, subjekti i tij i vërtetë është Zoti. 

Më vonë, fjala Sheriat është kthyer në një term shkencor që nën-

kupton vetë të drejtën islame (fikhun), si tërësi vlerash e normash me 

bazë në shpallje që rregullojnë veprimtarinë njerëzore, e jo më si më-

nyrë e të jetuarit që lehtëson përqafimin e atyre vlerave dhe normave 

me burim te besimi.  

Kurani fisnik, në një prej verseteve të tij, për të sinjalizuar njëfarë 

dallimi mes sheriatit si a) rrugë që ndiqet, dhe si; b) rend që zbatohet, 

i drejtohet të Dërguarit të Zotit alejhiselam me fjalët: “Dhe tani, Ne të 

kemi vënë në një rrugë të rendit (urdhrit), andaj ndiqe atë dhe mos 

shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë!”27 

Aplikimet bashkëkohore të sheriatit në çdo shoqëri myslimane ose 

në politikë juridike kërkojnë një metodologji që përfaqëson universali-

tetin dhe fleksibilitetin e sheriatit me rrethanat në ndryshim. Pa kom-

ponentët e sheriatit, që kanë të bëjnë me vendosjen e ndërlidhjes me 

mjediset dhe kulturat, ose me fjalë të tjera me dimensionet e historisë 

dhe gjeografisë së popullit, çdo aplikim ose politikë e tillë do të ishte 

kundërproduktive.  

Në këtë kontekst duhet theksuar se termi sheriat ka marrë tri përdo-

rime në literaturën islame: 

                                                 
26 Ahmed bin Faris, Muxhmelul-lugati, rec. Zuhejr Sulltan, ed. 2, Beirut: Muesseturr-rrisale, 

1986, 1/526. 
27 Kurani, Surja 45: El-Xhathijeh, ajeti 18.  
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i. Sinonim i Islamit/Dinit, kur përdoret si emër i gjithë asaj që kanë 

kumtuar nga Zoti të Dërguarit e Tij, paqe dhe mëshirë paçin! 

Dallimi qëndron në atë se sheriati si rrugë e shtruar korrespond-

on me shpalljen nga Zoti si burim vlerash dhe normash, ndërkaq 

Islami/Dini si nënshtrim/ndjekje e rrugës subjekt i tij është nje-

riu. Në këtë kuptim përmbledhës të sheriatit si udhë feje e profe-

tëve, Kurani fisnik thotë: “(Zoti) Për ju shtroi (sherea) atë rrugë 

feje (din) që e porositi me të Nuhun dhe ta shpalli ty (Muhamed), 

me të cilën pati porositur edhe Ibrahimin, Musën e Isanë: “Mbani 

ngritur fenë e mos u përçani në të”28. Ndërkohë, për sheriatin si 

emër i përveçëm i udhës Zotit të modifikuar përfundimisht me 

çfarë i shpalli Muhamedit alejhisselam, Kurani thotë: “Dhe tani, 

Ne të kemi vendosur në udhën e rendit (Sheriatul-emri), andaj 

ndiqe atë dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë!”29. 

Pra, sheriati dhe dini do të ishin identikë sa i përket “rrugës”, 

nëse lëmë mënjanë referencën hyjnore apo njerëzore, për nga bu-

rimi ose praktikimi.30 

ii. Sinonim i Fikhut kur me këtë nënkuptohet vetëm ana juridike në 

Islam ose vetëm doktrina e besimit (akaidi),31 ndaras nga njëra 

tjetra. Kjo sepse tërë spektri i dijes fetare ishte Fikhu, i cili kur 

përdorej për besimin quhej Fikhul-Ekber, e kur përdorej për të 

nënkuptuar praktiken ligjore quhej Fikhul-Furu’. Pastaj, me ko-

hë është specifikuar si term që identifikon shkencën për ligjin 

islam. 

iii. Sinonim i Ixhtihadit ligjor, kur nënkupton opinionet juridike që 

kanë hyrë në literaturën e së drejtës islame përmes interpretime-

                                                 
28 Kurani, Surja 42: Esh-Shura, ajeti 13 
29 Kurani, Surja 45: El-Xhâthije, ajeti 18. 
30 Shih, Fazlur Rrahman, Islami, përktheu dr. Eqrem Kryeziu, Shkup: Logos-A, 2010, fq. 223. 
31 Fikhul-Ekber nënkupton doktrinën e besimit. Disa autorë të hershëm si Axhurri kanë shkruar 

për të nën titullin “Sheriati”. E, gradualisht është specifikuar si term sinonim me ligjin islam. 
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ve të juristëve, pavarësisht a janë të qëlluara apo të gabuara. Si-

pas këtij kuptimi përfshirës të praktikes ligjore islame, sheriat 

quajmë dispozitat specifike me të cilat rregullohet veprimtaria e 

mukelefit dhe që janë të përshkruara ose të mbështetura në 

shpallje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Valon MYRTA 

CONCEPTUAL INTRODUCTION TO SCIENCE "THE 
PURPOSE OF SHARIAT" 

Conclusion 

ConclusionThis introductory study examines the concept of 

"The intentions in Al- Sharia " and provides some basic definitions 

on this area of Islamic jurisprudence. This is done by exploring the 

meanings of each influential notion on the construction of 

perception of this field, first by reflecting on the etymological 

meanings of the notions, the origin and object of this field, up to 

the terminological definition and to conclude with the listing of the 

final findings of this scientific paper. 

 





Prof. aso. dr. Sulejman OSMANI 

LUTFI PASHA - BURR˙ SHTETI DHE DIJETAR 

Abstrakt 

Lutfi Pasha (14801?-1543), shqiptar nga Vlora apo nga Shkodra, 
vlerësohet si një nga mendimtarët, dijetarët dhe politikanët më të 
shquar të Perandorisë Osmane. Posedonte një fond të madh shken-
cor pothuajse në të gjitha shkencat islame, e po ashtu edhe ato sho-
qërore, ndërsa në njohjen e rrethanave politike kishte një talent të 
rrallë. Për shumë aftësi dhe arsye llogaritet si njëri nga vezirët dhe 
historianët më të vlefshëm të Perandorisë Osmane. Ushtrimi i po-
zitave të ndryshme me përgjegjësi i kishin dhënë përvojë politike 
dhe shkathtësi të duhura në identifikimin e reformave të cilat u 
vlerësuan si shumë të rëndësishme për funksionimin dhe udhëheq-
jen e Perandorisë. Më gjithë madhështinë, autoritetin dhe fuqinë e 
pushtetit të asaj kohe, Lutfi Pasha ishte njeriu i parë i cili vuri re 
dobësitë në sistemin e administratës së Perandorisë Osmane. Lutfi 
Pasha u shkollua dhe edukua në pallatin sulltanor, andaj zotëronte 
një arsimim shumë të lartë. Po ashtu sikur dijetarët e kohës së tij, 
ai njihte mirë gjuhën arabe dhe persiane. Rrinte shumë me dijeta-

                                                 
1 Nuk dihet saktë viti i lindjes së tij dhe e tëra që kanë shkruar autorë të ndryshëm ka të bëjë me 

jetën e tij, ngase ajo ishte e rëndësishme, ndërsa koha e lindjes, data apo viti i caktuar, nuk ka 
marrë ndonjë vëmendje. Në këtë dilemë të hapur ne kemi marrë si datë të lindjes së tij vitin 
1480 ngase autorë të ndryshëm, siç do ta shohim më vonë, kanë cekur se në vitin 1543, kur ai 
vdiq, kishte mbushur 63 vite, andaj me një llogaritje të thjeshtë i bie se ai kishte lindur diku 
rreth vitit 1480, pak më herët apo më vonë.  
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rët (ulemanë) dhe poetët. Në fushën e dijes, ishte ngritur në të gji-
tha aspektet, aq sa i kishte kaluar të gjithë bashkëkohësit e tij nga 
njerëzit e shtetit.  

Fjalët çelës: Lutfi Pasha, shqiptar, halifati, Perandoria Osmane, 
sulltan Sulejman Kanuni, reformat, fisi Kurejshit, 
dijetar, historian. 

Hyrje 

Në kohën kur po tuboja të dhëna rreth kontributit të dijetarëve 

shqiptarë në fushën e Sunetit të Muhamedit a.s. dhe Hadithit të tij, më 

tërhoqi vëmendjen fakti se Lutfi Pasha, një personalitet politik, i cili 

kishte arritur në majat e pushtetit gjatë një periudhe shumë të rëndësi-

shme të Perandorisë Osmane, autor i disa veprave nga fusha të ndrysh-

me, kishte shkruar edhe një libër në lëmin e Hadithit. Burimet rreth 

njohjes së jetës së tij nuk ofronin të dhëna më të zgjeruara për këtë ve-

për2. Ato, një burrë aq të madh i cili kishte ushtruar përgjegjësi shumë 

të rëndësishme, e përshkruanin me pak rreshta, e në këtë shterpësi të 

dhënash nuk do të mund të zinte vend veprimtaria e tij shkencore. Ky 

fakt më shtyri që të hulumtoja më tepër rreth kësaj vepre të këtij autori. 

Isha shumë i lumtur kur gjatë hulumtimit gjeta të publikuar librin e 

Lutfi Pashës në gjuhën arabe me titull خالص األمة يف معرفة األئمة (“Halâ-

su el-Umme fî m’arifeti el-eimmeh”), të cilin nga mikrofilmi e kishte 

nxjerrë studiuesja Dr. Maxhide Mahluf (Mâxhda Mahlûf) dhe më pas-

taj i kishte bërë edhe një studim serioz, duke e rishkruar, analizuar, 

studiuar e komentuar në mënyrë kritike e shkencore.3 Studiuesja e si-

                                                 
2 Ndër autorët shqiptarë që kanë shkruar për Lutfi Pashën dhe kanë ofruar të dhëna për jetën dhe 

veprën e tij janë: Sami Frashëri, Personalitetet shqiptare në “Kamûs al-‘Alâm”, zgjodhi, për-
ktheu dhe shpjegoi Mehdi Polisi, Logos-A, Shkup, 2002, f. 121-122; Roli i shqiptarëve në 
letërsitë orientale, në: Seminari i Kulturës Shqiptare për të Huaj, nr. 2, Prishtinë 1976, f. 175-
176; Selami Pulaha, Lufta shqiptaro-turke në shek. XV, Tirane 1968. 

3 Kjo vepër, nën kujdesin dhe redakturën e dr. Maxhida Maklufit, është botuar dhe publikuar 
nga shtëpia botuese “Dâru ‘l- Afâk El Arabije”, Kajro, 2001, dhe ka gjithsej 76 faqe. 
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përpërmendur, me këtë rast, kishte sjellë edhe të dhëna për autorin - 

Lutfi Pashën, të dhëna këto shumë me interes për të njohur jetën dhe 

veprën e këtij personaliteti, ndër më të shquarit e kohës së tij. Nga stu-

dimi rezulton se Lutfi Pasha aq sa ishte i suksesshëm në jetën publike - 

politike, po aq ishte i madh edhe në jetën dhe prodhimtarinë shkencore. 

Lutfi Pasha kishte shkruar shumë libra dhe në disa gjuhë. Shumë nga 

punimet e tij ishin të modelit “Err-Rrisâle - الرسالة ” që nuk kanë ndonjë 

vëllim të madh, por e veçanta e tyre qëndron në tematikën dhe proble-

met që ka trajtuar, ngase u ishte qasur çështjeve të ndjeshme, të cilat 

synonin zgjidhjen e nyejve drejt zbërthimit dhe kuptimit të problema-

tikave të caktuara. Nëse e sheh nga cilado pozitë qoftë, si politikëbërës 

apo dijetar i fesë, të bën të mendosh se Lutfi pasha ka qenë vetëm si i 

tillë, ngase me derdhjen e një mundi aq të madh në një fushë ta merr 

mendja se nuk i mbetet mundi për një veprimtari tjetër. Ky fakt e bën 

edhe më të madh këtë personalitet, këtë burrështetas dhe dijetar, i cili 

veproi në kohën kur Perandoria Osmane ishte në zenitin e saj.  

Njeri me talent dhe ideator 

Lutfi Pasha, sipas biografëve të tij, është i biri i Abdulmuminit, 

kurse gjyshi i tij quhej Abdulhaj. Vdiq në vitin 968 sipas hixhrit 

(1543m.) kur kishte mbushur 65 vite.4 

Lutfi Pasha u rrit dhe edukua në oborrin e Sulltanit. Ishte shumë ta-

lent dhe posedonte shkathtësi të veçanta në të gjitha fushat. Kjo bëri që 

të tërhiqte vëmendjen e sulltan Selimit I, me të cilin ishte shumë i afërt 

                                                 
4 Hajrudîn Ez-Zirekli, El A’lam, botoi: Daru el Ilm lil melajin, Bejrut-Liban 2002, botimi i XV-, 

v.5 f. 243.  
Në gjuhën arabe kemi shfrytëzuar disa burime të cilat po i japim si referencë shtesë e nuk ka 
dyshim se burimet në gjuhën turke kanë informata më të bollshme dhe më të detajuara. Shih: 
Haxhi Halife, Keshfu edh Dhunun an esami el Kutubi ve el Funun, nr. i zërit 6801 
Ismail Pasha, Hedijetu el arifijn- Esmau el muelifijn ve atharu el musanifijn min keshfi edh 
dhunun, v.2 f.213 
Ahmet Akgunduz- Seid Ozturk, Ed Devle el Uthmanije el Mexhhule, f.48  
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dhe kishte arritur një autoritet të respektuar. Idetë e tij i pëlqenin 

shumë Sulltanit, ngase gjithmonë kishte diçka progresive dhe paraqiste 

interes madhor. Në këtë pozitë i kishte propozuar Sulltanit që të përfor-

cojë flotën, ngase vetëm kështu do të garantonin mbizotërimin në det 

dhe do të avanconin në aspektin strategjik. Kësaj çështje i kushtoi vë-

mendje serioze. Ishte vali i Sirisë, pastaj Rumelisë. Kishte marrë pjesë 

aktive në luftërat që bëheshin rreth Beogradit, Tibrisit dhe Bagdadit. 

Meritat e Lutfi Pashës e kishin bërë këtë person të kërkuar në me-

xhliset e sulltan Selimit I. Ishte shumë i përkushtuar ndaj parimeve të 

sheriatit, i drejtë, i nderuar, një natyrë shumë të butë, mbret i vlerave 

morale. Ishte shumë i njohur për trimëri, bujari, njerëzi e fisnikëri. Ci-

lësohej me ndjenjë turpi e edukate ndërsa qëndrimi në të drejtën e zbu-

kuronte gjithmonë. Ana fetare tek ai gjithmonë kishte ndikimin e vet. I 

donte dijetarët dhe kujdesej për të diturit. Shteti Osman, që nga theme-

limi, nuk ka pasur ndonjë vezir (më) mysliman, më fetar dhe më të 

devotshëm se ai. Iu kishte dhënë fund bidateve të cilat në atë kohë, në 

Stamboll, kishin zënë vendin e traditave, e të cilat shqetësonin banorët. 

Andaj njerëzit u mbështetën te ai dhe u lutën për te. Ai, në të gjitha 

aspektet ishte njeri me edukatë e moral shumë të lartë...5 

Përkrah gjuhës osmane në mënyrë të shkëlqyeshme zotëronte gju-

hën arabe dhe persiane. E njihte shumë mirë shkencën e fikhut, hadithit 

dhe lëmit tjera fetare islame, madje ka qenë njohës i mirë i shkencave 

filozofike. Vlen të theksojmë se kishte shumë talent në udhëheqje dhe 

administrimin e reformave, të cilat patën ndikim dhe dhanë rezultate të 

dukshme në udhëheqjen e pushtetit të tij.6 

                                                 
5 Sehi Bey, Tezkire, Heşt Behişt, “Tercumân”, Istanbul, 1980, s. 65. 
6 Po aty, f.121-122. 

- Përkthyesi në fusnotë thotë se Bursali MehmetTahiri (vep. E cit. vëll. III, f. 92-94) e jep lis-
tën e plotë të veprave të Lutfi Pashës. Sipas tij, kishte botuar 23 vepra: osmanisht dhe arabisht. 
Ato që janë shkruar në gjuhën arabe do t’i sjellim të radhitura në këtë shkrim. 
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Pozita e tij në mesin e dijetarëve 

Ishte bashkëkohës i dy prej dijetarëve më të mëdhenj të shtetit os-

man; Shejhul Islamit, Ibn Kemal Pasha dhe Shejhul Islamit, Ebu Suud 

Efendi. Lutfi Pasha ishte një kryeministër shumë i mençur, kishte vetë-

besim në dijen që posedonte dhe ishte shumë i fuqishëm në mendimet 

e tij, ndërsa parimet fetare i kishte peshojë në meditimin e të gjitha 

çështjeve që i paraqiteshin për gjykim e vlerësim. Si i tillë, nuk hame-

ndej të shprehte mendimin e tij dhe ta thoshte haptazi edhe në lidhje 

me vlerësimin e shejhul Islamit Ebu Suud Efendi. Ai thoshte se autori-

teti i tij tejkalon dijen e tij. Kjo u bë shkak që kundërshtarët e tij ta aku-

zonin për mendjemadhësi dhe arrogancë të dijes dhe se kishte një 

natyrë të vrazhdët.7 

Emërimi si kryeministër dhe arsyeja e shkarkimit 

Është nga vezirët që kaloi në postin e sadriazemit (kryeministër) në 

kohën e sulltan Sulejman Kanunit. Në postin e kryeministrit u emërua 

më 13 korrik 1539 dhe vazhdoi ta ushtronte këtë detyrë deri në muajin 

prill të vitit 1541, kur u shkarkua nga ana e sulltan Sulejman Kanunit. 

Sipas burimeve, thuhet se shkarkimi kishte ndodhur pasi ky ishte sjellë 

keq me gruan e tij, Shah Sulltanen, që ishte e motra e sulltan Sulejma-

nit, veprim i cili e kishte hidhëruar Sulltanin, andaj kishte marrë masën 

e shkarkimit të tij nga posti i kryeministrit dhe shkurorëzimin nga gru-

aja, motër e Sulltanit.  

 

 

 

                                                 
7 M. Tayyib Gokbilgin, a.g.e., s. V.2 f.100 
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Migrimi dhe përkushtimi i plotë 
ndaj diturisë dhe dijetarëve 

Pas shkarkimit nga pozita e kryeministrit dhe shkurorëzimit nga 
gruaja, u largua nga Stambolli dhe shkoi të jetonte në Greqi, ku e kaloi 
jetën në migrim. Në atë kohë ishte në moshë të pjekur, i aftë për të le-
xuar, shkruar e hulumtuar, ngase sa i kishte kaluar të dyzetat. Edhe ve-
të kishte thënë se pas largimit nga posti i kryeministrit krejtësisht ishte 
përqendruar në shërbim të dijes, shkrimit dhe publikimit të veprimtari-
së së tij. Tani po derdhte mundin prej një dijetari të zellshëm, puna e të 
cilit dha fryte e la gjurmë të cilat do të vazhdojnë të jetojnë, ndërsa 
Lutfi Pashën e radhisin në vargun e dijetarëve që dhanë kontribut të 
çmuar në shërbim të Umetit të Pejgamberit a.s.  

Periudhën kohore pas shkarkimit nga posti i kryeministrit e kishte 
përshkruar edhe vetë, duke thënë se i ishte përkushtuar plotësisht sho-
qërimit të dijetarëve, poetëve dhe urtarëve. Thoshte se krejtësisht i 
ishte përkushtuar diturisë me aq sa kishte mundësi.  

Ky përkushtim ndaj diturisë dhe dijetarëve kishte dhënë frytet e ve-
ta, ngase Lutfi Pasha shkroi disa libra në lëmi të ndryshme si në shke-
ncat politike, në histori, në fik, filozofi islame dhe atë në dy gjuhë, në 
atë arabe dhe osmane. Si poet, ishte pjesëmarrës aktiv në takimet letra-
re që organizoheshin nga poetët dhe gjuhëtarët, ku paraqiste njohuritë e 
tij në lëmin e morfologjisë dhe sintaksës arabe (nahvit dhe sarfit), të 
cilat i zotëronte në nivel shumë të lartë. Në gamën e gjerë të njohurive 
të tij kishin edhe shkencat e mjekësisë. 

Ashtu siç e thamë edhe më parë, ai kishte shkruar në gjuhën osma-
ne dhe arabe, mirëpo veprimtaria e tij në gjuhën arabe ishte më e ma-
dhe dhe më e frytshme, e për këtë dëshmojnë veprat që la pas. Burimet 
e ndryshme kanë cekur se ai ka shkruar tetë vepra në gjuhën osmane, 
ndërsa pesëmbëdhjetë në gjuhën arabe. Këto të fundit do t’i cekim të 
renditura ashtu siç i kanë cekur burimet tjera, pa pasur për qëllim ndo-
një klasifikim apo vlerësim tjetër. 
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Veprat e botuara në gjuhën arabe 

 يف لطائف الرموز يف احلديث األربعنيكتاب الكنوز  .١

 كتاب زبدة املسائل يف االعتقادات والعبادات .٢

 رسالة يف بيان أفعال العباد ويعين به االختبار اجلزئي .٣

ا .٤  رسالة يف تصحيح النية والعمل 

  تقرير األرواح أين يصريون إذا خرجوا من هذه األجسادرسالة يف .٥

 رسالة يف تقرير من أحب اللقاء ومن كرهه .٦

ألمور اآلخرة .٧  رسالة يف تقرير الشهداء ومن يتعلق 

 رسالة يف خصائص أهل السنة واجلماعة .٨

 رسالة يف بيان أهل األهواء والضاللة .٩

ا من الفضائ .١٠  ل واآلدابرسالة يف تصحيح صالة اجلمعة وما يتعلق 

 ام وما يتعلق به اإلختضاب وتقليم األظافريمرسالة يف دخول احل .١١

رسالة يف بيان مىت ينقطع معرفة العبد من الناس عند حالة املوت ويف التوبة  .١٢
ا ويف التائب من هو  وبيا

ئح وفيما حيل وما ال حيل .١٣  رسالة يف تقرير العيد والذ

يت وما يستحب من أحوال رسالة يف بيان التداوي واملصائب وتلقني امل .١٤
 احملتضرين عند املوت

 يف خالص األمة يف معرفة األئمةرسالة  .١٥
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Kontributi në lëmin e hadithit 

Në lëmin e hadithit ka shkruar librin: 

-Kitâb el-Kunûz fî letâifi err) كتاب الكنوز يف لطائف الرموز يف احلديث األربعني

rrumûz fî el-hadîthi el-erbe’în), i cili është dëshmi për përkushtimin 

dhe dashurinë e tij ndaj Pejgamberit a.s. Është e natyrshme të themi se 

ky libër i Lutfi Pashës, në fushën e hadithit, ka bërë që ne ta radhisim 

në mesin e dijetarëve shqiptarë të cilët dhanë kontribut të çmuar në 

njohjen dhe publikimin e sunetit apo haditheve të Pejgamberit a.s. Ajo 

që tërheq vëmendjen rreth këtij libri është fakti se të gjithë autorët që 

kanë shkruar për jetën dhe veprën e Lutfi Pashës kur kanë folur për 

kontributin shkencor e kanë cekur këtë libër, e shpesh janë mjaftuar 

vetëm me të si dëshmi specifike për veprimtarinë e tij në fushën e 

shkencës. Përveç cekjes së titullit të këtij libri dhe dëshmive nga buri-

me të ndryshme për përkatësinë e librit dhe autorit nuk kam pasur ndo-

një mundësi tjetër njohjeje mbi vëllimin e librit dhe metodologjinë e 

trajtimit të haditheve të tubuara, megjithëse një praktikë e tillë është e 

njohur te të gjithë autorët që kanë shkruar mbi antologji të tilla. 

Në literaturën islame ka shumë libra që kanë bërë përzgjedhjen e 

dyzet haditheve të Pejgamberit a.s. duke i komentuar ato sipas përzgje-

dhjes së lirë të autorëve. Shumë hadithe të përzgjedhura në një antolo-

gji “dyzetëshe” mund të jenë të ngjashme me antologjitë tjera, ndërsa 

në shumë raste edhe mund të ndryshojnë, sepse renditja e haditheve 

bëhet vetëm sipas shijes dhe përzgjedhjes së lirë të autorit, gjithnjë du-

ke pasur për motiv tubimin e haditheve më përmbajtjesore e ndikuese, 

me motive respekti e dashurie ndaj Pejgamberit a.s. dhe sunetit të tij, 

për Islamin dhe parimet e tij, për jetësimin e mësimeve të fesë dhe pra-

ktikumin e normave të besimit. Është shumë i madh numri i autorëve 

që kanë shkruar libra të tillë edhe në të kaluarën, e po ashtu edhe në të 

tashmen. Prej tyre, ndër më e njohura në gjithë Umetin islam, që është 
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marrë edhe si model, është përzgjedhja e Imam Neveviut, e njohur si 

“El-Erbe’ûne en-Nevevije” (“Dyzet Hadithet e Neveviut”).  

Te librat e kësaj disipline, më i rëndësishmi është motivi i cili i ka 

shtyrë autorët të bëjnë një përmbledhje të tillë. Përmbajtjet mund të 

jenë të ndryshme, por synimi është i njëjti te të gjithë e që ka të bëjë 

me arritjen e shefatit të Pejgamberit a.s dhe të qenit afër tij në Ditën e 

Gjykimit. E tëra kjo duke u bazuar në një hadith, që premton një pozitë 

të tillë për ata që mësojnë përmendsh dyzet hadithe të Muhamedit a.s.. 

Edhe se saktësia, gjegjësisht shkalla e hadithit është shumë e diskutue-

shme për nga ana e pranueshmërisë dhe vlefshmërisë së senedit, duke 

shpresuar në premtimin e theksuar dijetarët kanë punuar pareshtur për 

përzgjedhjen e haditheve të tilla, analizën, studimin dhe komentimin e 

tyre. 

Pa dyshim se të njëjtin motiv dhe qëllim do ta ketë pasur mbase 

edhe Lutfi Pasha në librin e tij. Edhe ai ka shpresuar të njëjtin synim; 

shoqërimin e Pejgamberit a.s dhe shefatin e tij Ditën e daljes para 

Allahut xh.sh. Edhe ne punojmë për këtë qëllim dhe lutemi e synojmë 

këtë shpërblim.  

Tranzicioni i halifatit dhe polemika rreth ligjshmërisë 
fetare të pushtetit osman 

Njëra nga temat më të rëndësishme për të cilën kishte shkruar Lutfi 

Pasha është edhe çështja e tranzicionit të halifatit nga loza e fisit Ku-

rejshit në atë të familjes Osmane. Ky zhvillim kishte ngritur polemika 

në mesin e dijetarëve, ngase argumentet fetare, bazuar në hadithet e 

Muhamedit a.s. dhe praktikën e të kaluarës, që nga gjeneratat e para, 

njihnin legjitimitetin e halifes vetëm nëse personi në pozitën më të lar-

të udhëheqëse, si halife, rrjedh nga fisi Kurejsh, i cili ishte fisi i Muha-

medit a.s. dhe për këtë kishte një pozitë të dalluar në shoqërinë islame 

në të gjitha periudhat kohore. 
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Çështja e postit të halifes dhe personalitetit të tij, është rregulluar 

me aktet ligjore të jurisprudencës islame, të cilat kanë sqaruar edhe de-

tajet më të imta që lidhen me të drejtën, obligimet, mënyrën e zgjedh-

jes, detyrat dhe kushtet që duhet t’i plotësojë personi i caktuar për t’u 

zgjedhur në postin më të lartë. Ato i formulojnë në disa pika, të cilat 

nënkuptojnë aftësi të caktuara, siç janë: 

1. Aftësia mendore për të udhëhequr, që nënkupton shëndetin men-

tal si një kusht bazë! 

2. Drejtësia, pa të cilën nuk mund të mendohet një pozitë e tillë! 

3. Zotërimi i aftësive udhëheqëse! 

4. Të mos ketë ndonjë pengesë fizike që ia pamundëson ushtrimin e 

detyrës! 

Në vazhdim, ndër standardet kryesore është edhe kushti që halifja 

duhet të jetë nga loza e fisit Kurejsh, në të kundërtën nuk plotësohet 

kushti që personi i caktuar të zgjidhet për halife. Këtë qëndrim e dekla-

rojnë të gjithë juristët islamë dhe autorët të cilët kanë shkruar rreth po-

litikave të sheriatit. Këtë fakt nuk e injoron askush nga dijetarët e të 

gjitha fushave studimore islame, përveç nëse marrim parasysh disa 

individë nga dijetarët, qëndrimi i të cilëve nuk ka fuqi të luhatë mendi-

min pothuajse unanim rreth kushtëzimit të prejardhjes nga fisi Kurejsh.  

Në lidhje me këtë, njëri nga ekspertët më të njohur dhe studiuesit e 

kësaj fushe, El-Maverdi, thotë: “Kushti i shtatë (sipas radhitjes) është: 

Loza e familjes Kurejshite, ngase argument për këtë kemi tekstin e ha-

dithit dhe konsensusin e sahabëve të Muhamedit a.s. Këtë nuk e ka ku-

ndërshtuar askush përveç Dirar bin Amër, qëndrimi i të cilit nuk çon 

peshë qoftë pro apo kundër.8 

Kundërshtim i referohet dijetarit El Bakilani nga Mu’tezilitët, 

megjithëse, me një studim të detajuar rezulton se edhe ky ka të njëjtin 

                                                 
8 El Maverdi, El Ahkâm Es Sultânije, Kajro, daru el hadith, 2010 f.5 
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mendim sikur konsensusi i deklaruar nga dijetarët tjerë.9 Në fakt, qënd-

rimi i Bakilanit e kishte shtyrë edhe sociologun Ibn Haldun që kushtin 

e lozes familjare ta rendisë në kategorinë e kritereve për të cilat nuk ka 

konsensus, megjithëse edhe ai vetë nuk është i luhatur në këtë qëndrim, 

por për shkak të korrektësisë kishte sjellë mendimin ndryshe dhe e 

kishte vlerësuar atë.10 

Të gjitha argumentet, teoria dhe praktika, dëshmojnë se (En-Nesebu) 

loza familjare kurejshite është një nga kushtet bazë për atë që duhet të 

zgjidhet në postin e halifes. Këtë e kishte thënë Muhamedi a.s. në 

hadithin e tij, teksti i të cilit është bërë bazë për vendosjen e këtij kushti. 

Ai kishte thënë: األئمة من قريش “Prijësit - udhëheqësit duhet të jenë nga 

Kurejshët”.11 Këtë standard e sforcon edhe hadithi tjetër ku Muhamedi 

a.s thotë: ال يزال هذا األمر يف هذا احلي من قريش “Çështja e udhëheqjes (postit 

të halifes) do të vazhdojë të mbetet në familjen Kurejshite”12 

Pas kalimit të Pejgamberit a.s. në ahiret, sahabet menjëherë ishin 

angazhuar në zgjidhjen e halifes, zëvendësit të tij në udhëheqje. Filli-

misht ishin paraqitur mendime të ndryshme rreth personit i cili duhej të 

ishte në këtë post. Ensarët si vendas mendonin se halifja duhet të zgji-

dhej prej tyre, ndërsa muhaxhirët, të ardhur në Medine, mendonin se 

duhej të ishte nga mesi i tyre. Polemika vazhdoi për një kohë derisa në 

shesh doli argumentimi me hadithin e Pejgamberit, në të cilin qartas 

thuhej se udhëheqësi (halifja) duhet të jetë nga Kurejshitët. Ky sqarim 

                                                 
9 El-Bakilani, El-Insaf fi ma jexhibu itikaduhu ve la jexhuzu el xhehlu bihi, Kajro, el mektebe el 

ezherije li et turath, botimi III- 2000, f. 66. 
10 Ibën Haldun, El Mukadime, Damask, Daru el belhi, 2004 f. 171-178 po ashtu f. 248-249 
11 Hadithin e transmeton imam Ahmedi në Musned v. 19 f.318 nr. 12307 po ashtu v.20 f.249 nr. 

12900. Shuajb Arnauti i ka bërë një vlerësim këtij hadithi dhe si përfundim thotë se duke ma-
rrë parasysh rrugët tjera të transmetimit dhe hadithet tjera dëshmuese ky hadith fuqizohet dhe 
ngrihet në shkallën e kategorisë së vërtetë ndërsa Nasirudin Albanipas studimit dhe analizës e 
vlerëson si hadith të kategorisë së vërtetë, shih. SahihEl Xhami v.1 f.534 nr. 2757 

12 Transmeton Buhariu v. 2 f.487 nr. 3501 në Librin (kapitullin) mbi vlerat e fisit Kurejsh, Mus-
limi v. 12 f.172 nr.1820 teksti i Buhariut është ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان “Çështja 
e halifes do të vazhdojë të mbetet në fisin Kurejshit gjersa prej tyre kanë mbetur qoftë edhe 
dy persona”. 
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heshti polemikat dhe ishte vendimtar për zgjidhjen e Ebu Bekrit si ha-

life.  

Më pas për vite e shekuj pozita e halifes vazhdoi të mbetej në lozën 

e fisit Kurejshit, me çka edhe në teori edhe në praktikë u realizua kush-

ti i thënë nga Pejgamberi a.s. Mbi bazën e përmbushjes së standardeve 

për emërimin e halifes, e njëra prej tyre përkatësia Kurejshite, mysli-

manët i jepnin besën atij13, me çka merrte zotimin për bindje, nënsh-

trim lojalitet dhe njohje të autoritetit. 

Rënia e Bagdadit dhe përfundimi i halifatit abasit 

Bagdadi, me shekuj rresht kishte vazhduar të jetë qendra e halifatit 

si një kryeqytet islam i të gjithë muslimanëve kudo që ata gjendeshin 

nëpër botë.Qyteti ishte ndërtuar me vite të tëra dhe në çdo aspekt para-

qiste mrekullitë të cilat mund të shiheshin çdo kund dhe në çdo fushë 

të jetës. Pas vitesh dhe shekujve të civilizimit perandorisë Abasite po i 

vinte fundi. Ishin faktorë të ndryshëm të cilët ndikuan në rënien e hali-

fatit islam. Në shumë aspekte shteti kishte shfaqur paaftësitë për të 

udhëhequr dhe kishte dështuar si në organizimin e jetës po ashtu edhe 

në avancimin e proceseve drejt progresit të duhur. Pushteti, më shumë 

kujdesej për rehatinë e vet sesa për gjendjen e përgjithshme të shtetit 

dhe popullit. Një gjendje e tillë paraqiste një rast ideal për forcat e ja-

shtme të cilat prisnin momentin e duhur t’i vërsuleshin perandorisë 

abasite si qendër e halifatit, e cila edhe pse e plogësht dhe e dobësuar 

paraqiste një interes strategjik për të gjithë kundërshtarët. Në këtë gje-

ndje kaq të mjerë, Bagdadin po e priste një fat edhe shumë më i keq se 

vetë rënia e tij! Para vetes kishin një forcë barbare e cila ishte shumë 

shkatërruese dhe antinjerëzore. Tatarët mongolë, si fuqi e pathyeshme 

                                                 
13 Rreth domethënies së besës që nënkupton dhënien e betimit udhëheqësit shih: ElMukaddime, 

Ibn Haldun, përktheu nga gjuha arabe, Ma JahjaHundozi, boton: Sh. B. Fjala e Bukur, Prish-
tinë, 2012 v. I f. 348-349.  
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e kohës, ia kishin mësyrë Bagdadit dhe ishin zotuar se do të shkatërro-

nin çdo gjë që gjendej në te pa pasur mëshirë ndaj askujt e ndaj asnjë 

gjëje, qoftë qenie e gjallë apo e ngurtë, qoftë objekt apo trashëgimi ku-

lturore. Ashtu edhe ndodhi, ngase Bagdadi në situatën që gjendej nuk 

do të mund të mbrohej edhe nëse para vetes kishte një armik shumë të 

dobët, e lere më të përballeshin me forcat tatare. Ata pushtuan Bagda-

din dhe për dyzet ditë vazhduan të shkatërrojnë çdo gjë që gjetën në 

të.14 Sipas burimeve historike është e pamundur të përshkruhet e gjithë 

ajo barbari që ndodhi në Bagdad, ku për një periudhë të shkurtër nuk 

kishte mbetur mbi faqen e tokës asnjë objekt i ngritur për pesë shekuj, 

ndërsa dëmet në njerëz kishin arritur përmasat e gjenocidit. Burimet e 

shumta, të cilat përshkruajnë ngjarjen, japin detaje flasin për shifra të 

ndryshme të të vdekurve, disa thotë se kanë vdekur rreth dy milionë 

njerëz e të tjerë cekin ndonjë shifër më të vogël, por është interesant se 

të gjithë janë të një mendimi se numri i të vrarëve nuk zbret nën një 

milion. Tatarët kishin marrë peng halifen Mutesim, të cilin e kishin 

vrarë duke e masakruar në mënyrën më barbare.15 Në këtë gjendje në 

Bagdat po përfundonte gjithçka, e këtu ishte fundi i halifes si përfaqë-

sues i fundit i një njeriu me prejardhje nga fisi Kurejsh, në krye të hali-

fatit. Kjo lozë kishte vazhduar në pushtet që nga koha e Muhamedit 

a.s., halifëve të drejtë pas tij, sunduesve të mëvonshëm dhe perandori-

ve që udhëhoqën me pushtetin e islamit dhe të myslimanëve.  

Në këtë vakum pushteti të myslimanëve, pa halife, në sipërfaqe do-

lën forca të reja të cilat ishin të organizuara dhe të gatshme për të 

udhëhequr, si në aspektin fetar po ashtu edhe në atë politik e ekono-

mik. Mbi të gjitha, morën përgjegjësinë për mbrojtjen dhe ruajtjen e in-

teresave madhore, duke synuar realizimin e objektivave të trashëguara 

nga pushtetet e mëhershme. Kjo gjendje, pas një periudhe të caktuar, 

                                                 
14 El-Makrijzi, Tekijudin El Ubejdi, Es Suluk li me’rifetiduvelilmuluk, DarulkutubelIlmije, v.1 

f.499. 
15 https://ar.wikipedia.org/wiki/ سقوط بغداد   
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faktikisht nënkuptoi kalimin e udhëheqjes së myslimanëve nga familja 

Abasite- Kurejshite te ajo Osmane. Në këtë situatë, kishim të bënim 

me dy çështje të ngritura, të cilat hapnin dilemën e ligjshmërisë së kali-

mit të pushtetit nga familja e vjetër në të renë.  

E para kishte të bënte me faktin se udhëheqësi i ri i myslimanëve 

nuk ishte nga loza Kurejshite, gjë e cila nuk kishte ndodhur asnjëherë 

më parë, ndërsa e dyta i referohej faktit se prijësi tanimë nuk është nga 

entiteti arab! 

Kjo e fundit edhe pse mund të diskutohej, nuk ishte edhe gjithaq 

serioze ngase ekspertët e lëmit nga dijetarët islamë kanë preferuar mu-

ndësinë që udhëheqësi i myslimanëve- halifja të jetë me prejardhje ara-

be, por kërkesën nuk e kanë ngritur më lart se kaq. Problem më serioz 

paraqiste çështja e lozës Kurejshite, ngase argumentet saktësonin të 

drejtën ekskluzive të familjes Kurejshite në udhëheqjen e halifatit. 

Çështjen e bënte edhe më të komplikuar fakti se me rastin e tranzicio-

nit të pushtetit nuk kishte ndodhur pranim-dorëzimi i zakonshëm nga 

një halife në tjetrin- nga i vjetri te i riu, nga ai Abasit te ai Osman! 

Në rrethana të tilla, udhëheqja e myslimanëve kishte kaluar te fa-

milja Osmane me etnitet turk, që realisht shkëpuste lidhjen e lozes Ku-

rejshite, por edhe atë etnike arabe, gjë që po ndodhte për herë të parë 

që nga koha e Muhamedit a.s.  

Në anën tjetër, të gjithë autorët dhe dijetarët islamë, të ehlisunetit, të të 

gjitha periudhave, pa dallim medhhebi apo doktrine, kishin potencuar 

faktin e thënë në hadith se halifja duhet të jetë nga loza fisit Kurejsh. Ky 

fakt kishte hapur dilemën e legjitimitetit të udhëheqjes, së paku në as-

pektin teorik, dhe se pushteti i ri a mund të quhet “Hilafe Islamije” apo jo, 

rrjedhimisht halifja a mund të jetë “emiru’l mu’minine” udhëheqës i 

besimtarëve apo jo dhe, se myslimanët a duhet t’i bindeshin një pushteti të 

tillë! Në këtë situatë a duhet t’i jepnin besën - betimin “elbej’atu” halifes! 

E nëse mbesin pa këtë betim atëherë vdekja e tyre do të ishte (si) vdekje e 

injorancës, ngase Muhamedi a.s. në kuptim të bindjes ndaj pushtet kishte 
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thënë: من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية “Kush vdes pa i dhënë 

betimin udhëheqjes do të vdesë si vdekja e periudhës së injorancës”.16 

Hadithi ka për qëllim forcimin e bindjes dhe lojalitetin ndaj udhë-

heqjes, me qëllim të unitetit dhe bashkësisë, në të kundërtën e periu-

dhës së injorancës, kur jetonin të ndarë, të përçarë e të organizuar në 

klane e fise pa pasur një udhëheqje unike. Kjo ishte një gjendje e tej-

kaluar në periudhën islame kur shteti udhëhiqej në mënyrë unike dhe i 

organizuar në të gjitha nivelet. 

Duhet sqaruar se pas rënies së Bagdadit në duar të tatarëve, shteti 

abasit përfundimisht kishte dalë nga skena e veprimit dhe ndikimit, 

ndërsa kurora e halifes e transferuar në pushtetin Memalik në Egjipt, 

kishte vetëm rol nderi - ceremonial, ngase nuk gëzonte asgjë nga push-

teti ekzekutiv.  

Osmanët ishin të organizuar mirë dhe hap pas hapi shtrinin pushte-

tin e tyre, duke vënë nën kontroll territore të shumta të cilat nuk i ishin 

bindur atyre. Synimi i tyre ishte të kishin pushtetin mbi Mekën dhe 

Medinën, pa të cilat, në kuptimin e myslimanëve, nuk mund të plotëso-

hej sundimi i tyre, e këtë edhe e arritën, me çka bënë një hap shumë të 

madh drejt shtrirjes së autoritetit si pushtet faktik. Këtë e arritën në 

vitin 1517, kur sulltan Selimi I17 mposhti rivalët kryesorë për pushtet - 

Memalikët e Egjiptit dhe me këtë shtriu pushtetin mbi Egjiptin, territo-

rin e Shamit, Hixhazit në Arabinë Saudite, deri në Mekë dhe Medinë. 

Është e njohur botërisht se Sulltan Selimi I është sulltani i parë 

joarab dhe joKurejshit i cili kishte autoritetin të udhëhiqte me botën is-

lame dhe dy vendet e shenjta pasi pushteti abasit me Bagdadin si krye-

qendër veç ishte shuar.18 

                                                 
16 Muslimi, nr.1853 Ahmedi nr. 5526, Sahijh ibën Hiban nr.4578 
17 Erdhi në pushtet më 25 prill 1512 ( 08 Sefer 918m) pasi babai i tij Pajaziti II u largua nga 

pushteti në favor të tij duke emëruar të birin në krye të pushtetit. 
18 Pas marrjes së pushtetit mbi Egjiptin në vitin 1517, Sulltan Selimi kishte pritur në ceremoni 

shumë madhështore të birin e (Sherifit) Fisnikëve të Mekës, Muhamedin i cili Sulltan Selimi-
ti kishte deklaruar bindjet dhe njohjen e autoriteti si udhëheqës i myslimanëve. Me këtë rast i 
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Me këtë shtrirje de fakto kishin fituar të drejtën e udhëheqjes së 

myslimanëve, duke u ngritur në nivelin e halifatit, por në aspektin juri-

dik autoriteti i tyre kishte mbetur me dozën e dyshimit, ngase nuk plo-

tësonin kushtin e lozes kurejshite, ashtu siç saktësonte teksti i hadithit 

dhe dëshmonte vazhdimësia historike. 

Kjo mangësi vazhdoi të mbetet si çështje e ngritur në të gjitha peri-

udhat kohore dhe diskutohej vazhdimisht në nivele të ndryshme, si 

politike ashtu edhe në mesin e dijetarëve. Për arsye të shumta substan-

ciale ishte e rëndësishme që kjo çështje të merrte një sqarim të duhur 

dhe të diskutohej haptazi. 

Lutfi pasha dhe përpjekja e tij shkencore 
për të arsyetuar ligjshmërinë e kalimit të kalifatit 

nga loza kurejshite te ajo osmane 

Në lidhje me çështjen e mbetur pezull rreth ligjshmërisë së halifatit 

- halifes si titullar pas ndërprerjes së lozes së familjes Kurejshite dhe 

kalimit te ajo Osmane, Lutfi Pasha, si një kalibër i një profili lartë prej 

dijetari të mirëfilltë, kishte shkruar një libër ku kishte dhënë kontribu-

tin e tij duke e trajtuar çështjen nga dimensione të shumta si aspektin 

fetar e juridik po ashtu edhe në atë moral e praktik. Ishte ky një kontri-

but shumë i çmuar, që synonte ofrimin e argumenteve mbi bazën e të 

cilave sulltanët e Perandorisë Osmane meritojnë me të drejtë gëzonin 

postin e halifes si autoriteti më i lartë në qeverisjen e myslimanëve.  

Më duhet të potencoj se nga ajo që kam lexuar rreth kësaj dileme, 

shkrime e analiza, pastaj vlerësimeve përkitazi me çështjen, kam gjetur 

                                                                                                               
kishte sjellë edhe shumë dhurata të ndryshme, në mesin e tyre relikte të trashëguara nga Mu-
hamedi a.s. e që kishin të bënin me personalisht. Në mesin e tyre: gjyben e Pejgamberi a.s., 
këllëfin e shpatës së tij, një shigjetë, nallet, një sexhade dhe një qime nga mjekra e Muhame-
dit a.s. e po ashtu edhe gjëra të tjera, të cilat Sulltan Selimi i kaloi në Stamboll, ku ruhen deri 
në ditët e sotme.( për më tepër shih: Ahmed Fuad Muteveli, El Fet’hul Uthmani li Esh Shami 
ve Misr ve mukadimatuhu, Daru En Nehdati El Arabije, viti i botimit 1976, f. 225-226) 
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se të gjithë autorët vlerësojnë se libri i Lutfi Pashës paraqiste një mo-

ment kthese pozitive drejt forcimit të autoritetit të sulltanëve osmanë 

dhe njohjes së të drejtës së tyre për të qenë halifë të myslimanëve. 

Për këtë qëllim ai shkroi një libër të formatit mesatar dhe e titulloi: 

-Shpëtimi i Umetit (është) në njohjen (e au“ 19خالص األمة يف معرفة األئمة

toritetit) të udhëheqësve”, ku kishte sqaruar problemin në detaje. 

Në vazhdim, në version të shkurtuar, do të ofrojmë një njohje rreth 

librit dhe përmbajtjes së tij, natyrisht duke pasur parasysh formatin e 

punimit, andaj do të mundohemi t’i përmbledhim çështjet kryesore. 

1. Periudha kohore kur është shkruar libri: خالص األمة يف معرفة األئمة 

“Shpëtimi i Umetit (është) në njohjen (e autoritetit) të udhëhe-

qësve” 

Libri është shkruar në vitin 1553 ose 961h., që i bie rreth 37 vite 

pasi Osmanët morën nën kontroll udhëheqje Egjiptin, në kohën kur ai 

ishte në migrim, pasi kishin kaluar 14 vite nga koha kur ishte shkarku-

ar nga pozita e kryeministrit të perandorisë, në kohën e Sulejman Ka-

nunit. 

 

2. Arsyeja e shkrimit të librit 

Arsyen e shkrimit të librit e kishte bërë të qartë në parathënien 

duke shkruar: “Pas rënies së halifatit abasit dhe pasi turqit Osman në 

vitin 1517 shtruan pushtetin mbi Egjiptin, pastaj zgjatën pushtetin për-

gjatë gjithë Siujdhesës Arabe në detin e Kuq deri në Jemen, e nën pu-

                                                 
19 Sipas asaj që shkruan vetë autori, librin e kishte përfunduar ditën e diel 13 Ramazan, viti 

661h. duke thënë se këtë punë e bëri haxhiu i Dy Haremeve Lutfi Pasha, Allahu ia lehtësoftë 
atij në dynja dhe ahiret gjithë atë që do e dëshiro. O Zoti im! Bëje të sotmen e tij më të mirë 
se të djeshmen dhe përfundoja jetën me iman në momentin kur do t’i dal shpirti atij. Libri i 
autorit f. 23. 
Për shkak të rëndësisë libri ishte ruajtur me kujdes edhe nga sulltanët e mëvonshëm dhe kish-
te qenë në pronësi të tyre. Kopja në të cilën është bazuar botimi në gjuhën arabe, në të cilin 
jemi mbështetur në këtë punim është ajo që ruhej në pronësi nga Sultan Muhmudi I (1143-
1169 h) (1730-1753) i biri Sultan Mustafas II, i cili këtë libër e kishte lënë vakaf, për hir të 
Allahut xh.sh. 
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shtetin e tij kishin hyrë vendet e shenjta si Meka, Medina dhe Kudsi, u 

ngritën disa dilema:20 

a. A mund të quhen halife apo imam (udhëheqës) të myslimanëve 

sulltanët Osman apo jo? 

b. A është e ligjshme udhëheqja e tij ndaj myslimanëve për faktin 

se nuk është nga familja Kurejsh? 

Shkaku i kësaj polemike ishte deklarimi i dijetarit Umer En Nesefi 

në librin e tij mbi akiden islame, ku thotë se imami (prijësi) duhet të 

jetë nga Kurejshitët dhe nuk lejohet të jetë nga dikush tjetër! Andaj, në 

bazë të asaj që e thotë En-Nesefiu, cila është situata në raport mes 

umetit dhe udhëheqësish? A i përgjigjet gjendjes reale? Nëse kjo që ka 

thënë është e vërtetë atëherë gjendja e umetit është shumë problemati-

ke ngase vdekja pa iu bindur, duke i dhënë besën imamit (parisë udhë-

heqëse) të tyre do të ishte vdekje si e kohës së injorancës!21 

Me qëllim të largimit të dilemave dhe për të hequr dyshimin e të 

forcojë bindjen, Lutfi Pasha shkroi këtë libër nëpërmes të cilit solli ar-

gumentet mbi ligjshmërinë e halifatit Osman. 

Metodologjia e punimit 

Autori Lutfi Pasha kishte respektuar disa parime bazë, të cilave u 

kishte qëndruar besnik gjatë gjithë punës së tij, andaj ne do të cekim 

çështjet kryesore që kanë të bëjnë me metodologjinë që ai ka ndjekur. 

1. Shteti Osman i është përmbajtur akides së Ehli Sunetit, ndërsa në 

çështjet juridike - të Fikhut islam - ka përmbajtur medh’hebin 

Hanefi, andaj edhe Lutfi Pasha në librin e tij në plotësi ka res-

pektuar këto dy standarde. Gjatë shtjellimit të materies ka sjellë 

mendimet dhe qëndrimet e dijetarëve të Ehli Sunetit, qofshin ato 

pikëpamje personale apo mendime të unifikuara rreth një çështje, 

                                                 
20 https://archive.islamonline.net/?p=9244 
21 Lutfi Pasha, HalasulUmmetifi marifeti ElEimmeti, f.21  
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gjithnjë duke i dhënë përparësi asaj që kanë thënë dijetarët e me-

dhëhebit Hanefi. 

2. Ka refuzuar mendimet e thëna nga kundërshtarët e Ehli Sunetit, 

gjithashtu ka refuzuar qëndrimet ekstreme të atyre që kanë dalë 

jashtë parimeve të Ehli Sunetit, të atyre që nuk kanë pasur njo-

huri mbi trashëgiminë e Sunetit dhe Hadithit. Ka refuzuar me-

ndimet e atyre që nuk kanë pasur njohuri mbi Fikhun dhe të 

atyre që kanë devijuar nga rruga e drejtë22 

3. Nuk ka marrë për bazë thëniet- mendimet e shiave Imamije dhe 

të ekstremistëve (err Rafida) nga mesi i tyre. 

4. Gjatë punës së tij jep mendime dhe bën analiza të duhura krejt 

me qëllim që mendimi i tij të jetë produktiv dhe të ketë domethë-

nie të kuptuar.  

5. Në të gjitha rastet - gjatë trajtimit të materies - i jep përparësi ar-

gumentit (nga Kurani dhe Hadithi) ndaj mendimit të vet dhe me-

ndimit të mbështetur nga autorët tjerë. 

6. Ka mbështetur mendimet fetare -të Fikhut- për të cilat mendonte 

se përshtaten me rrethanat kohore. 

7. Ka marrë parasysh mendimet të cilat bazoheshin në argumente 

fetare, Kuran dhe Sunet, ndërsa ka refuzuar komente me bazë lo-

gjike.  

Libri reflekton zhvillimin e mendimit politik në Perandorinë Osma-

ne gjatë shekullit të XVI, rreth një çështje e cila nuk ishte e njohur deri 

në atë kohë, andaj brumi i saj për hulumtim shkencor as që ishte tubuar 

ndonjëherë, ngase nuk ishte paraqitur nevoja. Andaj ky ishte një ka-

pitull i ri që u shtua në shekullin XVI e që përkon me fundin e shekullit 

X hixhri. Si i tillë dha përgjigje në lidhje me shumë pikëpyetje të ngri-

tura e të cilat atakonin autoritetin e halifes dhe rrjedhimisht të pushtetit 

që udhëhiqte ai. 

                                                 
22Vepra e cituar f.28 
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Përmbledhje e hulumtimit të Lutfi Pashës 

Gjatë hulumtimit, autori është mbështetur në burimet e Fikut, ato të 

Hadithit si dhe ato të gjuhës. Gjithashtu ka shfrytëzuar gjithë literatu-

rën e mundshme, ekskluzivisht nga qëndrimet e Ehli Sunetit dhe të 

medh’hebit Hanefi, ashtu siç e thotë edhe vet, duke vlerësuar se këto 

libra e ndajnë drejtësinë qartazi. 

Pastaj thotë se Pejgamberi a.s. pushtetarin e ka quajtur me emra të 

ndryshëm si: imam, halife dhe emir (jo detyrimisht vetëm halife) dhe 

se mbi këtë bazë duhet të ndërtohet konkluzioni mbi autoritetin e tij 

udhëheqës. Në vazhdim ai sjell mendimet e ndryshme të dijetarëve, ba-

zuar në literaturën origjinale dhe zbërthen saktësisht domethënien e 

termave të cekur më parë, në nivelin udhëheqës, duke sqaruar detyrat, 

të drejtat, obligimet dhe detyrimin e bindjes ndaj tij. Më pas vjen edhe 

deri te nyja kryesore, e cila ka nxitur tërë polemikën duke u munduar 

të ofrojë përgjigje në lidhje me kushtëzimin që udhëheqësi të jetë nga 

fisi Kurejsh!  

Sipas tij, me këtë qëndrim, Pejgamberia.s. ka pasur për qëllim ngja-

lljen e ndjenjave raciste, fisnore, krejt në kuptimin pozitiv, të mbjelljes 

së unitetit, i cili lidhet me lozën e të dërguarit të Allahut. Një lidhje e 

tillë është faktor bashkimi dhe unifikimi si një pikë e përbashkët për të 

gjithë besimtarët. Në këtë lidhje të gjithë janë të barabartë dhe kanë të 

njëjtën bindje. E ka zgjedhur Allahu xh.sh. dhe e ka garantuar në të 

gjitha aspektet, andaj është shumë e logjikshme që të gjithë besimtarët, 

me gjithë dallimet e mundshme, të kenë të njëjtën ndjenjë dashurie, re-

spekti e bindje për atë që është i fisit të Muhamedit a.s. e që nuk është 

e sigurt në rastet tjera. Sipas tij, hadithi në esencë ka për qëllim ruajtjen 

e elementit të krenarisë dhe respektit, e që lidhet me pozitën e Muha-

medit a.s. Sigurisht që kjo ka një efekt shumë domethënës te besimta-

rët dhe luan një rol shumë dimensional në organizimin e jetës së tyre. 

Në vazhdim të debatit, Lutfi Pasha vlerëson esencën e detyrave të hali-



Prof. aso. dr. Sulejman OSMANI / LUTFI PASHA- BURRË SHTETI DHE DIJETAR 

 87

fes, të cilat nëse përmbushen krijojnë një realitet faktik i cili është 

dëshmi edhe më e fortë mbi të drejtën e ushtrimit të pushtetit edhe më 

tepër se vet plotësimi i një kushti23, siç është të qenit e halifes nga fisi 

Kurejsh!24  

Në librin e autorit ka edhe shumë detaje interesante që do të ishin 

me interes të bëheshin publike, në mënyrë që të dalë në shesh persona-

liteti i tij si burrështetas dhe dijetar i umetit, i cili në fushën e diturisë 

qëndronte shumë stabil, deri në atë masë sa ishte në gjendje të polemi-

zonte edhe me dijetarët e mëdhenj e të dëshmuar, në mesin e tyre edhe 

Ebu Suudin, shejhul islamin e kohës së tij. 

Gjatë leximit të librit hasim edhe një detaj i cili është tregues dhe 

dëshmi e moralit, drejtësisë dhe karakterit shumë të lartë të autorit! 

Librin e ka shkruar katërmbëdhjetë vite pasi ishte shkarkuar nga 

pozita e kryeministrit dhe ishte ndarë nga gruaja e tij, e cila ishte motra 

e sulltan Sulejmanit dhe me logjikën se si funksionojnë gjërat në raste 

urrejtje e hakmarrje, Lutfi Pasha nuk do të ishte dashur ta mbronte sull-

tanin dhe postin e tij! Ai do të ishte dashur të shkruante një libër kund-

ër Sulltanit e të thotë shumë gjëra të cilat thellojnë hendekun e ndarjes! 

Megjithatë, ai ka treguar moral të lartë, ngase në fillim të librit, sipas 

rregullit të kohës, ka lavdëruar Sulltanin, ka përmendur punët e hajrit 

të cilat ai ka bërë dhe po vazhdonte t’i bënte. I është lutur Allahut që ta 

ruajë, t’i japë ndihmë, fuqi e fitore. Qartazi ka shprehur bindjen dhe lo-

jalitetin ndaj tij dhe pushtetit që ai e udhëhiqte.25 Në vazhdim ka sjellë 

argumentet mbi bazën e të cilave Sulltani i Perandorisë Osmane ka au-

toritetin e halifes së myslimanëve, andaj meriton bindjen dhe respektin 

e plotë të cilin duhet ta gëzojë nga të gjithë besimtarët.  

                                                 
23 El Maverdi, El Ahkam Es Sultanije vel Vilajat Ed Dijnije, mektebetul Halebi, botimi I, viti 

1960 f. 15-16. 
24 Lutfi Pasha, Halasul Ummeti fi marifeti El Eimmeti, f.31. 
25 Burimi i njëjtë f. 32-33. 
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Përmbyllje 

Lutfi Pasha ishte një burrë me prejardhje shqiptare, i cili me aftësi-

të dhe shkathtësitë që posedonte arriti të ngjitet në majat e pushtetit, 

duke u emëruar nga ana e Sulltan Sulejmanit si kryeministër i Perando-

risë në një periudhë shumë të rëndësishme. Ai luajti një rol shumë të 

rëndësishëm në udhëheqjen e reformave, që ishin shumë të rëndësish-

me për progresin e shoqërisë dhe në lidhje me këtë i bëri publike idetë 

e veta para Sulltanit. Ato ishin shumë të mirëpritura, ndërsa edhe sot 

janë dëshmi për reformat e ndodhura. Lutfi Pasha ishte shumë i ditur 

edhe në çështjet e fesë dhe kishte aftësi të polemizonte edhe me dijeta-

rët më të mëdhenj të kohës së tij. Këtë e kishte shfaqur shumë guxim-

shëm dhe me përgjegjësi sa herë që e kërkonte nevoja. Ai zotëronte di-

sa gjuhë, andaj prodhimtaria e tij shkencore ishte shumëdimensionale. 

Pas vetes ka lënë disa libra që trajtojnë tematika të ndryshme fetare 

dhe atë në lëmi shumë të ngushtë dhe profesionale.  

Një kontribut shumë të çmuar dhe specifik e kishte dhënë me përp-

jekjen e tij, që me argumente fetare të arsyetonte ligjshmërinë e kalimit 

të halifatit nga familja Kurejshite te familja Osmane. Ai këtë çështje e 

debatoi duke e trajtuar me argumente fetare e logjike dhe duke vlerë-

suar gjendjen e pushtetit, i cili kishte shtrirë të drejtën dhe kishte fituar 

legjitimitetin faktik e juridik. Kontributi i tij është i pari i këtij lloji dhe 

vlerësohet si unik.  

Edhe pas largimit nga pushteti kishte vazhduar të mbetet lojal ndaj 

Sulltanit dhe udhëheqjes së tij duke treguar kështu shpirtin e tij fisnik 

të cilin nuk e mundi urrejtja ndjenja e hakmarrjes. Ai jetoi i madh e po 

ashtu vdiq i madh, e neve na mbetet që të hulumtojmë e zbulojmë ma-

dhështitë e tij, si në shkathtësitë e udhëheqjes ashtu edhe në fushat e 

diturisë.  
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Prof. asoc. dr. Sulejman OSMANI 

LUTFI PASHA - A STATESMAN AND WISEMAN 

Conclusion 

Lutfi Pasha (14801?-1543), an Albanian from Vlora or Shkodra, 

is regarded as one of the foremost thinkers, scholars and 

politicians of the Ottoman Empire. He possessed a large scientific 

background in almost all Islamic and social sciences, and had a 

rare talent in knowing political circumstances. He is considered by 

many to be one of the most valuable viziers and historians of the 

Ottoman Empire. Exercising the various positions of responsibility 

had given him political experience and the requisite skills in 

identifying reforms which were considered very important for the 

functioning and leadership of the Empire. With all the greatness, 

authority and power of jurisdiction at that time, Lutfi Pasha was the 

first man to notice the weaknesses in the administration system of 

the Ottoman Empire. Lutfi Pasha was educated in the Sultanate, 

so he had a very high education. Similar to the scholars of his 

time, he was fluent in Arabic and Persian. He grew up with 

scholars and poets. In knowledge, he stood higher than all his 

contemporaries in the state. 

 
 





Prof.ass.dr. Shefqet KRASNIQI 

FAHRUDIN ER-RAZI (544h-606h; 1149g-1210g) 
Ripërtëritës i fesë i shekullit VI 

Abstrakt 

Gjatë këtij punimi do të flasim për ripërtëritësin e fesë në shekullin 
VI hixhri, për dijetarin më të famshëm të asaj kohe. Do shohim se 
kush është Fahrudin Er-Raziu, rritja dhe zhvillimi i tij. Çfarë thanë 
të tjerët për të, kontributi i tij në shumë shkenca si në ato fetare, po 
ashtu në ato natyrore dhe shoqërore. Çfarë bëri Fahrudin Er-Raziu 
që të quhet 'ripërtëritësi i shekullit VI'? Çfarë ligjesh të natyrës 
zbuloi Fahrudin Er-Raziu, apo kontribuoi në evoluimin e tyre? 
Çfarë ndikimi pati tek dijetarët e tjerë të mëvonshëm?! Këto dhe të 
tjera do të mundohemi t’i shtjellojmë në rreshtat në vijim, natyri-
sht duke u munduar që mos ta zgjasim shumë. 

Fjalët kyçe: Imam Raziu, ripërtërirës, filozof, shkencëtar, etikë, 
ilmu el kelam. 

Emri dhe origjina e tij 

Muhamed bin Umer bin El-Husejn bin Alij Er-Razij, El-Kureshij, 

El-Bekrij, Et-Taberistanij, Ebu Abdullah. I njohur si Fahrudin Er-Razi, 

pastaj si: Ibnu El-Hatib Er-Rej-j. Ka lindur në qytetin Rej-j në periferi 

të Teheranit në Iranin e sotëm, në vitin 544 h., e nga disa thuhet edhe 
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në vitin 543 h. Ndërsa sipas kalendarit gregorian shumica referencave 

thonë se ai ka lindur më 5 janar të vitit 1149g., diku thuhet edhe në ja-

nar të vitit 1150g. Me origjinë është arab, nga fisi kurejsh, nga lozët e 

Ebu Bekr Es-Sidikut, shokut e sahabiut të njohur të Pejgamberit sal-

Allahu alejhi ve sel-lem. Babai i tij, Umeri, ka qenë hatib apo ligjërues 

në xhaminë e qytetit, ndaj edhe është emërtuar ibnu el-hatib, djali i 

hatibit (ligjëruesit-hoxhës). Quhet Et-Taberistanij sepse familja e tij 

kanë qenë në krahinën e Taberistanit,1 prej nga më pas janë shpërngu-

lur në qytetin Er-Rej-j. Quhet Er-Razi duke iu atribuuar vendlindjes - 

qytetit Er-Rej-j2. 

Gjendja sociale, politike  
dhe shkencore në kohën e Er-Raziut 

Fahrudin Er-Raziu jetoi në gjysmën e dytë të shekullit të gjashtë h., 

kohë kur pushteti abasit ishte 'plakur' e dobësuar aq shumë saqë mezi 

qëndronte në këmbë. Ata që sundonin vendin kryesisht ishin eprorët 

ushtarakë ose disa kryetarë të fiseve apo kabileve të ndryshme. Ndërsa 

nga ana e jashtme luftërat e kryqëzatave nga perëndimi dhe ato të tata-

rëve nga lindja për çdo ditë e më shumë kërcënonin shtetin islam. Në 

fakt luftërat e kryqëzatave vetëm sa kishin marrë tatëpjetën, me hum-

bjen e tyre që kishin pësuar në Hit-tin të Shamit në vitin 583h, në krye 

me komandantin e njohur Salahudin Ejubin dhe atë pas dyqind viteve 

luftë kundër myslimanëve, që e kishin lodhur mjaft shtetin islam. Në 

                                                 
1 Tabersitan është emër krahine apo rajoni, ka qenë i njohur me këtë emër për një kohë të gjatë 

tek arabët dhe persianët. Sot gjendet në veri të Iranit. 
Shiko: Jakut El-Hamevij, Mu'xhem El-Buldan, 4/13; Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat 2/38, 

2 Çka do të thotë se të gjithë ata që kanë lindur në këtë qytet quhen Er-Razij, sikurse ata që kanë 
lindur në qytetin Merv quhen el-mervezij. 
Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan 4/248-249; Jakut El-Hamevij, Mu'xhem El-Buldan 
3/116-117; Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat 4/175; Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela, 
21/500-501; Dr. Ta-ha Xhabir El-Ulvanij, El-Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 
32-34. 
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anën tjetër vinte rreziku nga tatarët, të cilët ua kaluan shumë herë të 

krishterëve për nga masakrat dhe gjenocidi i bërë.3  

Nga ana e besimit fraksionet e ndryshme si shiat, mutezilitë, mur-

xhitë, kerramitë dhe të tjerë, bënin punë e vet duke u munduar t’i përh-

apin idetë e tyre të mbrapshta dhe ta luftojnë ehli sunetin dhe xhematin, 

me çka ishte një luftë kelamiste, apo që kishte të bënte me çështjet e 

besimit. Ndërsa nga ana shkencore, çështja ishte më ndryshe, shkencat 

përhapeshin me të madhe e dijes i kushtohej një rëndësi e veçantë. Tek 

ky përparim dhe zhvillim i shkencës kanë ndikuar shumë faktorë, ndër 

ta edhe nxitja dhe inkurajimi i valive të ndryshëm dhe në njëfarë mën-

yre edhe gara tyre për të pasur sa më shumë dijetarë, libra, shkolla etj.4 

Në këtë kohë shumë të ndjeshme lindi dhe u rrit Fahrudin Er-Razi. 

Ta shohim në vazhdim se çfarë bëri ai i bekuar përballë kësaj gjendjeje 

mjaft të zymtë dhe si kontribuoi. 

Rritja, zhvillimi dhe marrja e dijes 

Imam Raziu lindi në një familje fetare, familje të dijes dhe shken-

cës. Kjo për faktin se siç e cekëm më lart, babai i tij, Umeri, ishte 

hoxhë, imam apo ligjërues në xhaminë kryesore të qytetit të tij dhe jo 

vetëm kaq, ai ishte një dijetar i mirëfilltë i fikhut shafi dhe i besimit 

esharij, autor i librit të njohur 'Gajetu El-Muram Fi Ilmil Kelam'. Sub-

kiu për këtë libër thotë: 'Është ndër librat më të çmueshëm të ehli su-

netit'5.  

Nga kjo kuptojmë se Fahrudin Raziu mësimet e para i mori nga 

babai i tij, gjë që në vegjëli i mjaftoi të merrte mësim nga dijetarë të 

tjerë. Raziu, përpos që pati fatin të lindë e të rritet në një familje me 

                                                 
3 Shiko: Dr. Ragib Es-Serxhanij, Kis-satu Et-Tatar, fq. 15. 
4 Shiko: Ibnu Haldun, Mukadimetu Ibnu Ibnu Haldun, fq. 173; Dr. Ta-ha Xhabir El-Ulvanij, El-

Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 21-23. 
5 Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ijeh, 7/242. 
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dije. Ai e deshi dijen më shumë sesa i eturi ujin në mes të shkretëtirës. 

Ai e kuptoi vlerën e kohës dhe rëndësinë e shfrytëzimit të saj më shu-

më se shumë kush tjetër. Për këtë thoshte: 'Vallahi mua më vjen keq që 

e humb kohën duke ngrënë bukë, sepse koha është shumë e shtrenjtë'.  

Përpos vullnetit të madh për dije, atij Zoti i kishte dhënë mendje-

mprehtësi, mbajtje të fortë përmendsh të të gjithë asaj që e mësonte, 

ashtu që për një kohë të shkurtër ai futi në kokë shumë libra nga dije-

tarët e mëhershëm si: 'Esh-Shamil fi Ilmil kelam' të autorit El-Xhuvejni 

Imam El-Haremejni, pastaj librin 'El-Mustesfa' të Gazaliut, etj.6 

Imam Raziu pas vdekjes së babait të tij vazhdoi të marrë dije nga 

dijetarë të ndryshëm të asaj kohe, ndër ta: Alij El-Kemal Es-Semnanij7, 

pastaj El-Mexhd El-Xhilij 8  dhe të tjerë. Ndërsa nga ai morën dije 

shumë dijetarë, ndër ta veçojmë: El-Kutub El-Misrij9, Taxhudin El-Er-

mevij10, Shemsudin El-Huvejij11 dhe shumë të tjerë. 

                                                 
6 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan, 4/250; Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat 4/176; Ibnu 

Ebi Usejbete, Ujun El-Enba, 1/462; Dr. Ta-ha Xhabir El-Ulvanij, El-Imam Fahrudin Er-Razi 
Ve Musanefatuhu, fq. 38-41. 

7 Es-Semnanij është Ahmed bin Zejd Kemaludin Ebu Nasr Es-Semnanij. Ka marrë dije nga Mu-
hamed bin Jahja, ka qenë i njohur në shkencë e në veçanti në fikh. Ka vdekur në vitin 575 h. 
Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ije, 6/16-17; Dr. Ta-ha Xhabir El-Ulvanij, El-Imam Fahru-
din Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 107. 

8 El-Mexhd El-Xhijij ndoshta është Mexhdudin Jahja bin Er-Rebi'I El-Vasitij. I lindur në Vasit 
në vitin 528h. Ka shkuar në Bagdad, pastaj Hurasan, Heart, Nejsabur etj. Ka qenë dijetar i 
madh, njohës i mirë i medhhebit shafi, dijetar në tesfir, në kiraete, usul fikh etj. Ka vdekur në 
vitin 606 h. 
Shiko: Dhehebiu, El-Iber Fi Haber Men Gaber, 3/143; Ibnu El-Imad, Shedheratu Edh-Dhe-
heb, 5/23-24. 

9 El-Kutub El-Misrij është Ibrahim bin Alij bin Hamed Es-Selemij, me origjinë nga Maroku. 
Shkoi në Persi dhe mori dije nga Raziu dhe të tjerë. Ishte shumë i ndikuar nga hoxha i tij, 
Raziu. I njohur në filozofi dhe mjekësi. Autor i disa librave në mjekësi. Ka komentuar 'El-Ku-
lijat' të Ibnu Sina. Ka vdekur në Nejsabur në vitin 618 h. Është vrarë nga tatarët. 
Shiko: Ibnu Usejbe, Ujun El-Enba, 1/315; Zirikli, El-Ealam, 1/51, Dr. Ta-ha Xhabir El-Ulva-
nij, El-Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq.113. 

10 Taxhudin El-Errmevij është Muhamed bin El-Husejn, e thuhet: bin Hasen, Taxhudin El-
Ermevij, esh-shafi'ij. Autor i librit 'Et-tahsil'. Thuhet ka vdekur në vitin 653h, e thuhet 655 h., 
por thuhet edhe vite tjera. 
Shiko: Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat 1/293; Dr. Ta-ha El-Ulvanij, El-Imam Fahrudin Er-
Razi Ve Musanefatuhu, fq.114. 
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Ai vizitoi qytete të ndryshme të asaj ane ku mbajti ligjërata, debate 

të ndryshme me fraksione të ndryshme, në veçanti me mutezilë, që 

edhe e bënë atë shumë të njohur. Ai vizitoi qytetin Havarizëm, ashtu 

siç vizitoi qytetin Buhara, pastaj Semerkand, qytetin Tus të imam Ga-

zaliut, pastaj shkoi në Horasanin dhe vende e qytete tjera të Iranit, Tur-

kistanit, Afganistanit, një pjese të Indisë të sotme.12  

Çfarë kanë thënë të tjerët për të 

Puna e madhe që ka bërë Fahrudin Raziu, cilësitë e tij që ia ka dhu-

ruar Allahu, ndikimi i tij në shoqëri, në veçanti tek nxënësit e tij, ka 

bërë që ai të lavdërohet shumë nga bashkëkohësit e tij dhe të mëvonsh-

mit. Ai është titulluar me shumë tituj, për të mos thënë më shumë se 

çdo kush tjetër. Atij i është thënë: Shejh El-Islam (hoxha i Islamit), Fa-

hrudin (lëvdata e fesë), Sultan El-Mutekelimin (Sulltani i dijetarëve të 

besimit ilmul kelamit), Imam El-Mutekelimin (imam i dijetarëve të be-

simit), Imami i madh, Shejh El-me'akul Ve El-menkul (Shejh i argu-

menteve tekstuale dhe racionale) etj. Ndaj t’i cekim disa nga ato fjalë 

miradije nga dijetarë të ndryshëm, të kohërave të ndryshme për këtë 

burrë të madh: 

Ibnu Halikan ka thënë: “.. me nofkën Fahrudin, i njohur si Ibnu El-

Hatib, fakih i shafive, i veçantë i kohës së tij, i kaloi gjithë gjeneratën e 

tij në shkencat filozofike, logjike dhe shkencat e hershme... ishte shu-

më i njohur në këshilla vajz, këshillonte njerëzit në dy gjuhë: arabe dhe 

persiane, qante shumë duke këshilluar e ligjëruar...”.13 

                                                                                                               
11 Shemsudin El-Huvejij është Ahmed bin Halil bin Seadeh Kadi El-Kudah Shemsudin El-

Huvejij. Nga Qyteti Huvij njëri nga qytetet e Adherbjexhanit, për të cilin kanë thënë se e ka 
plotësuar tefsrin e Fahrudin Er-raziut. Ka vdekur në vitin 637h. 
Shiko: Dhehebiu, El-Iber 3/229; Ibnu El-Imad, Shedheratu Edh-Dheheb, 5/183. 

12 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan 4/250; Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat, 4/176; Dr. 
Ta-ha El-Ulvanij, El-Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 74-78.  

13 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan, 4/249. 
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Es-Safediu ka thënë: “El-Imam, dijetar i madh, i veçantë i kohës së 

tij...”.14 

Ibnu Ebi Usejbete ka thënë: “Ky është imami Fahrudin Er-Razi... 

më i miri nga të vonshmit, zotëria i filozofëve të rinj. Zotnillëku i tij 

gjithandej është përhapur dhe janë shpërndarë librat dhe nxënësit e tij. 

Kur hipte (në kalë) pas tij ecnin rreth treqind nxënës nga fukahat dhe të 

tjerë...” Gjithashtu ka thënë për të “... ka qenë dijetar i kohës në të 

gjitha shkencat, tek ai vinin njerëzit për të marrë dije nga të gjitha ve-

ndet”.15 

Ibnu El-Ethir ka thënë për të: “Ka qenë imam i dynjasë në kohën e 

tij”.16 

Es-Subkiu flet gjatë për të dhe mes tjerash thotë: “...i është qasur 

shkencave në dete të thella, e ngopi veten e tij duke i kundërshtuar fra-

ksionet e bidatgjinjve. Sa i përket çështjes së besimit ilmul kelamit, as-

kush nuk flet pas tij, e si ndryshe kur ai ishte imam që kundërshtonte 

fraksionet bidate të devijuara dhe ua shkulte bazat e tyre, në veçanti 

atëherë kur iu ngrit zëri shiave rafidi dhe u përhap fesati i tyre. Pastaj 

iu qas mutezilëve, i bëri copë e copë dhe i shtriu përtokë. Më pas iu 

drejtua havarixhëve dhe i bindi për ta lënë medhhebin e tyre... pastaj iu 

qas kaderive, të cilët u mërrolën e u stresuan, saqë u bënë më të vogël 

sesa miza. Pastaj iu drejtua murxhive dhe i shtriu përtokë.... ndërsa të 

krishterët dhe çifutët, ata u bënë të hutuar, saqë nuk e takonte atë ndo-

një i krishterë e të mos thoshte: o ti filan, ne para teje nuk themi për tri-

nitetin, dhe nuk e takonte atë ndonjë çifut e të mos ta përshëndeste.... 

Ndërsa sa i përket shkencave filozofike, ai u vesh me petkun e tyre, e 

kërkoi atë derisa depërtoi në të gjithë kapitujt e saj, saqë thoshin filozo-

fët: vërtetë ai ka hise të madhe në filozofi.... ndërsa sa i përket shken-

cave të sheriatit si tefsiri, fikhu, usuli fikhu dhe të tjera, ai në to ishte 
                                                 
14 Shiko: Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat, 4/175. 
15 Shiko: Ibnu Ebi Usejbete, Ujun El-Enba, 1/462 dhe 465. 
16 Shiko: Ibnu El-Ethir, El-Kamil, 12/318. 
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deti i pafund, ishte hënë në pesëmbëdhjetë, por që drita e asaj hëne 

ndriçonte edhe ditën....”.17 

Librat e Fahrudin Raziut 

Duke pasur parasysh cilësitë të cilat Allahu ia kishte dhuruar atij 

imami e dijetari të madh të kohës, bile ndër dijetarët, mendimtarët e 

shkencëtarët më të mëdhenj të të gjitha kohëve, e që disa nga ato cilësi 

e veçori veç u cekën më lart, e gjejmë të bekuar në detin e pafund të 

thuajse të të gjitha shkencave. Ibnu Halikan ka thënë: “.. ka libra të do-

bishme në shkenca të ndryshme...”.18  Ndërsa Ibnu Ebi Usejbete ka 

thënë: “ka qenë tepër i kujdesshëm për të gjitha shkencat fetare dhe në 

filozofi, ishte i përgatitur për shkencë, mendjemprehtë, bindës në fja-

lor, shpikës i madh, shumë i zoti në mjekësi dhe shkencat e saj, njohës 

i letërsisë, kishte poezi në dy gjuhë: atë arabe dhe persiane”.19 

Ajo çfarë mund të kuptohet nga jeta e Fahrudin Raziut në përgji-

thësi, e nga vasijeti që e la në prag të vdekjes në veçanti, kuptojmë se 

Fahrudini jo vetëm që i ka dashur shkencat dhe dijen në përgjithësi, 

porse ai edhe i ka shijuar ato, është kënaqur me to, është thelluar në to 

së tepërmi. Nuk i ka lexuar ato thjesht sa për njohuri të përgjithshme, 

por i ka studiuar në detaje edhe të mirat edhe të këqijat. Ai i kushtonte 

rëndësi edhe dijes obligative (farz), por edhe dijes nëpërmjet së cilës 

rregullohet dynjaja dhe u ndihmohet njerëzve me to. Ai ishte i intere-

suar që mos ta linte asnjë shkencë pa e studiuar dhe pa shënuar në të. 

Kështu, ky i bekuar gati se nuk la shkencë pa u shënuar. Atë e gjejmë 

ndër dijetarët më të mëdhenj të llmul kelamit - çështjes së besimit apo 

akidës, ndër më të mëdhenjtë në fikh, në tesfir, në usuli fikh, në filo-

zofi, në mjekësi, në gjuhë, në letërsi dhe shumë shkenca tjera. Ibnu 

                                                 
17 Shiko: Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ije, 8/82-85. 
18 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan, 4/249 
19 Shiko: Ibnu Ebi Usejbete, Ujun El-Enba, 1/462. 
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Kethiri thotë se Fahri Raziu ka lënë rreth dyqind libra,20 ndërsa dr. El-

Ulvani ka cekur edhe mendime tjera të dijetarëve të kohërave të ndry-

shme rreth numrit të librave të Raziut, ku disa e cekin shifrën katërqind 

dhe më pas i ka përmbledhur titujt e 229 librave, duke folur për secilin 

veç e veç.21 Në vazhdim t’i cekim disa nga to: 

Së pari: në tefsir 

- Es’iletu El-Kuran. 

- Ahkam El-Besmeleh. 

- Mefatih El-Gajb, ose Et-Tefsir El-Kebir, e që është edhe libri i tij 

më i njohur dhe më gjithëpërfshirës i dijes së tij. Këtë tefsir si duket 

nuk e ka plotësuar autori, sepse e ka zënë vdekja, atë e kanë plotësuar 

dijetarë e ulema të mëvonshëm, e që ka dilemë se kush dhe sa kanë 

qenë ata. Ashtu siç nuk dihet saktë se deri ku e ka shkuar Raziu, ani 

pse thuhet deri në suren Enbija. Mirëpo dr. El-Ulvani pasi cekur në de-

taje atë çfarë është thënë për këtë tefsir dhe rreth tij, vjen në përfundim 

se Raziu e ka plotësuar tefsirin e vet me dorën e tij sa ka qenë gjallë, 

porse tefsiri i botuar sot është i përmbledhur nga më shumë se një 

kopje, disa janë origjinale, disa janë të shënuara nga të tjerë të mëvon-

shëm etj. Kështu që kanë ndodhur gjëra të cilat sikurse lënë hapësirë 

për dyshim se autori nuk e ka plotësuar vet tefsirin sa ka qenë gjallë.22  

Tefsiri në fjalë edhe është shkurtuar nga dijetarë të mëvonshëm. 

Tefsiri është i botuar dhe prezent në treg. Është folur për të dhe rreth 

tij, saqë është thënë se 'në të ka çdo gjë pos tefsirit' etj. Unë personali-

sht e çmoj shumë atë tefsir, e kam për qejfi dhe në të gjej atë çfarë nuk 

                                                 
20 Shiko: Ibnu Kethir, El-Bidaje Ve En-Nihaje, 8/560. 
21 Shiko: Dr. Ulvan, El-Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 131-142. 
22 Shiko: Ibnu Halikan, Vefehat El-Eajan, 4/249; Ibnu Ebi Usejbete, Ujun El-Enba 1/470; Sub-

kiu, Tabekat Esh-Shafi'ije, 8/87; Ibnu El-Imad, Shedheratu Edh-Dheheb, 5/21; Haxhi Halife, 
Keshf Edh-Dhunun 2/1756; Dr. Ulvan, El-Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 143-
164.  
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gjej në asnjë tefsir tjetër dhe për të them se 'në të përpos tefsirit ka edhe 

çdo gjë tjetër23.  

Pasi që e ceka këtë fjali dhe dhashë mendimin tim për këtë tefsir, 

pashë se Es-Safediu, autori i librit 'El-Vafi Bi El-Vefejat', e kishte pye-

tur shejhin e vet, Kadi El-Kudah Ebi El-Hasen Alij Es-Subkij, se di-

kush po thotë për tefsirin e Raziut se në të ka çdo gjë pos tefsirit dhe 

çfarë thua ti? Subkiu i ishte përgjigjur: “nuk është ashtu, por në të pos 

tefsirit ke edhe çdo gjë tjetër”.24  

Kujtoj se është ndër tefsirët më të nevojshëm për studentët apo 

dashamirët e shkencës e të dijes. 

Së dyti: Ilmul kelam (çështje të besimit) 

- El-Halk Ve El- Be'ath. 

- El-Kada Ve El-Kader. 

 

Së treti: Filozofi 

- El-Berahin Ala Ibtal Et-Teselsul. 

- Te'axhiz El-Felasifeh. 

 

Së katërti: Shkenca të gjuhës arabe dhe letërsisë 

- El-Bejan Fi El-Me'ani. 

- Sherh Divan El-Mutenbi. 

 

Së pesti: Fikh 

- Sherh Vexhiz El-Gazalij. 

- Mushtemil El-Ahkam. 

 

 

 

                                                 
23 Shiko: Dr. Muhamed Edh-Dhehebij, Et-Tefsir Ve El-Mufesirun, 1/291-296; Dr. Ulvani, El-

Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 143-164. 
24 Shiko: Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat, 4/179. 
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Së gjashti: Usuli fikh 

- Ihkam El-Ahkam. 

- Red El-Xhedel. 

- El-Mahsul Fi Usul El-Fikh. 

 

Së shtati: Mjekësi 

- El-Xhamiu El-Kebir Fi Et-Tib. 

- El-Havi Fi Et-Tib. 

- Hifdh El-Beden. 

 

Së teti: Histori 

- Bahru El-Ensab. 

- Tarih Ed-Duvel. 

 

Së nënti: Tesav-vuf 

- Enis El-Hadir Ve Zad El-Musafir. 

- Dhem-mu Ed-Dunja. 

 

Së dhjeti: Inxhinieri dhe astronomi 

- Risaletun Fi El-Hej'eh. 

- Kitabun Fi El-Hendeseh. 

 

Së njëmbëdhjeti: Astrologji 

- Es-Sirr El-mektum Fi Muhatabeti Esh-Shems Ve El-Kamer Ve 

En-Nuxhum. 

- El-Mulahas Fi Et-Tenxhim. 

 

Së dymbëdhjeti: Të përgjithshme 

- Enmudhexh Lil Ulum. 

- Xhamiu El-Ulum. 
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Së trembëdhjeti: Nuk u dihet përcaktimi 

- Risaletu El-Misbah. 

- El-Muhadir. 

- Sherh Lemeat25. 

Ripërtëritja te Fahrudin Raziu 

Konsideroj se pas kësaj biografie të shkurtër të këtij dijetari të 

madh dhe ylli të pashuar, pasi që pamë se çfarë kanë thënë për të ule-

maja, se me çfarë epitetesh e kanë përshkruar, nuk është vështirë ta 

kuptojmë se ai vërtet ka merituar të quhet apo të konsiderohet ripërtëri-

rës i fesë së Allahut tek njerëzit. E pamë se çfarë tha për të Subkiu, se 

si e ka mbrojtur islamin, respektivisht akidën e ehli sunetit përballë fra-

ksioneve të ndryshme të devijuara si mutezilët, kerramit26, shiat rafidi e 

të tjerë, e që kjo do mjaftonte për këtë epitet të këtij imami të madh. Si 

jo, kur dihet mirëfilli se myslimanët gjatë gjithë historisë më së shumti 

kanë hequr nga fraksionet e ndryshme të brendshme, të cilat kinse në 

emër të islamit flasin, e në fakt janë helmi i islamit. Ndaj, ai i cili e 

mbron islamin nga këto njolla të zeza, ai vërtet ka bërë një punë jashtë-

zakonisht të madhe. Këtë më së miri e ka bërë Fahrudin Raziu, sepse 

sa ka qenë ai gjallë asnjë fraksion nuk ka mundur ta ngre kokën lart, 

siç e pamë më herët nga fjala e Subkiut për të.  

                                                 
25 Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan, 4/249; Ibnu Ebi Usejbete, Ujun El-Enba, 1/470; Es-

Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat, 4/179-180; Subkiu, Tabekat Esh-Shafi'ije, 8/87; Ibnu El-Imad, 
Shedheratu Edh-Dheheb,5/21; Dr. Ulvani, El-Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 
143-219. 

26 Kerramit bëjnë pjesë në grupin e murxhive të cilët thonë se njeriu është me rëndësi ta besoj 
Zotin, Pejgamberin alejhi selam, ditën e gjykimit e shtyllat tjera të imanit. Ndërsa sa u përket 
veprave të mira apo të këqija ato fare nuk qojnë peshë, përderisa e ke besuar Zotin hak. Sipas 
tyre të gjithë ata që e besojnë Zotin do futën në xhenet pavarësisht çfarë gjynahu apo mëkati 
kanë bërë. Çka do të thotë se veprat nuk i fusin brenda definicionit të imanit, me çka i kundër-
shtojnë ehli sunetin.  
Shiko: Eshariu, Mekalat El-Islamijin, 1/213, dhe 223; Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela, 
11/523-524; El-Xhuhenij, El-Mevsu'atu El-Mujes-sereh Fi El-Edjan, 2/1144. 
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Gjithsesi ripërtëritja e Raziut përfshin edhe fusha tjera. Ajo vërehet 
edhe në rrafshin filozofik, ku ai nuk ishte thjesht një filozof, ai aq 
shumë u thellua në filozofi, aq në detaje studioi filozofinë greke saqë u 
bë ndër filozofët më të shkathtë. Disa ide filozofike greke i përtëriu, i 
seleksionoi apo i modifikoi dhe i futi në funksion në punimet dhe 
shkrimet e tij sufiste, me çka edhe u konsiderua tek disa nga mendim-
tarët e parë si themelues i një lëvizje filozofike të pranuar në mendimin 
islam. Ai njihej edhe si kritikues i ashpër i shumë parimeve, ideve apo 
teorive filozofike greke të Aristotelit dhe të tjerëve. Kësisoj, Dhehebiu 
ka thënë për të: “Ai kundërshtoi filozofët nga të cilët e merrte këtë 
art”.27 Safediu i kundërshton ata të cilët u munduan të fusin dyshime në 
idetë dhe akidën e Raziut, për shkak të paraqitjes së tij dyshuese ndaj 
filozofëve në librat e tij. Sipas Safediut, Raziu dridhi bazat e filozo-
fëve. Këtë e bëri duke cekur dyshimet e tyre, pastaj duke i kritikuar e 
kundërshtuar ato dyshime: ose për t’ua drejtuar e përmirësuar ato ide 
apo dyshime të tyre, ose për t’i rrënuar përtokë. Si fjala vjen çështjen e 
ekzistimit të Zotit xh.sh. duke vërtetuar se Zoti ekziston dhe këtë e di 
njeriu në mënyrë të prerë, por nuk e di si është Lartmadhëria e Tij. Për-
derisa filozofët mundohen me idetë apo teoritë e tyre ta personifikojnë 
Zotin, Raziu mohon kategorikisht një mundësi të tillë, sepse ne njerëzit 
nuk mund ta njohim Allahun, vetëm ashtu siç e ka përshkruar Ai veten 
e Tij, apo Pejgamberi i Tij sal-Allahu alejhi ve sel-lem dhe se Ai nuk i 
përngjan askujt tebareke ve teala. Me këtë Safediu do të sqarojë se Ra-
ziu ishte nga ata të cilët e mbrojtën akidën e ehli sunetit nga filozofitë 
greke. Kjo e bën Raziun një shtyllë të fortë të Islamit.28 Për këtë e gjej-
më dy shekuj më vonë Ibnu Halduni tek thotë: 'Ai i cili do t’i kundër-
shtojë filozofët në çështje të besimit, ai le të kthehet në librat e 
Gazaliut dhe Ibnu El-Hatibit (Raziut).29 
                                                 
27 Shiko: Dhehebiu, Tarih El-Islam 43/216. 
28 Shiko: Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat, 4/177-178. 
29 Shiko: Ibnu Haldun, Mukademetu Ibnu Haldun, fq. 128. Muhamed Ikbali, Tetav-vur El-Fikr 

El-Felsefij Fi Iran fq. 85-96; Muhamed Ikbal, Texhdid El-Fikr Ed-Dinij Fi El-Islam, fq. 312. 
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Fahrudin Raziu thamë se ishte një enciklopedi e vërtetë. Ai u mor 

edhe me logjikën, bile konsiderohet i pari i cili e konsideroi logjikën 

art në vete. Ibnu Halduni ka thënë: “ ..pastaj kanë folur rreth logjikës 

nga aspekti se a është art në vete, apo është si mjet për shkenca tjera. 

Rreth kësaj pati shumë fjalë e debate. I pari i cili e bëri atë është Fahru-

din Ibnu El-Hatib (Er-Razij)...”.30 

Po ashtu ai u mor edhe me shkencat natyrore, si në tefsirin e tij, 

ashtu edhe në librat tjerë si 'El-Mebahith Esh-Mashrikijeh' dhe 'El-Mu-

lah-has'. Që në atë kohë ai sqaroi 'ligjet e mekanikës' apo 'ligjet e 

lëvizjes', e cila konsiderohet esenca e zhvillimit dhe civilizimit bashkë-

kohor. Kjo për faktin se çdo objekt lëvizës në kohën bashkëkohore, 

duke filluar nga automobilat, trenat, aeroplanët e deri tek anijet kozmi-

ke të hapësirës qiellore, janë ndërtuar mbi këtë rregull, apo mbi këtë 

ligj. Ligji i lëvizjes është bazë edhe e të gjitha njohurive që kanë të bëj-

në me fizikën. Ky zbulim i atribuohet shkencëtarit anglez Is-hak Nju-

tonit, i cili jetoi nga viti 1642g. deri në vitin 1727g., bile edhe njihet si 

'ligji i Njutonit'. Mirëpo me hulumtimin e librave të vjetra të myslima-

nëve, atyre të botuara dhe atyre që janë dorëshkrime, na del në pah se 

këtë ligj në fakt e kanë zbuluar myslimanët për më shumë se gjashtë 

shekuj para Njutonit. Për këtë ligj jo që ka folur vetëm Fahrudin Raziu, 

por para tij kanë folur edhe dijetarë tjerë islamë si: Hibetullah bin Me-

lika El-Bagdadij, i cili jetoi nga viti 480-560 h./ 1087-1164g.31; para 

tyre ka folur Ibnu Sina, i cili jetoi nga viti 370-428h./ 980-1037g në 

librin e tij 'El-Isharat Ve Et-Tenbihat'32 dhe të tjerë. Do të thotë se mys-

                                                 
30 Shiko: Ibnu Haldun, Tarih Ibnu Haldun 1/492.  
31 Hibetullahi është: Hibetullah bin Alij bin Melika Ebu El-Berekat. Ka qenë filozof, mjek shke-

ncëtar i shumë shkencave. Ka qenë çifut e më pas ka pranuar islamin. Ka jetuar rreth tetë-
dhjetë vite. Ka vdekur në vitin 428h, 1164g. 
Shiko: Ibnu Ebi Usejbete, Ujun El-Enba Fi Tabekat El-Atib-ba, fq.253-255; Dhehebiu, Sijer 
Ealam En-Nubela, 2/419. 

32 Ibnu Sina është El-Husejn bin Abdilah bin El-Hasen bin Alij bin Sina El-Buharij. Dijetar i 
madh i filozofisë, i mjekësisë, logjikës dhe shumëçka tjetër. Konsiderohet ndër dijetarët më të 
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limanët për më shumë se gjashtë shekuj i paraprinë Njutonit në këtë 

zbulim epokal dhe se merita e Is-hak Njutonit është në përmbledhjen e 

materialit të këtyre ligjeve dhe modifikimi i tyre.33  

Fahrudin Raziu foli edhe për 'ligjin e gravitetit të tokës', e që është 

ndër ligjet më të rëndësishme të fizikës, nëpërmjet së cilit dijetarët 

kuptuan shkakun e rënies së trupave drejt tokës, ashtu siç kuptuan lidh-

jen mes trupave qiellorë dhe lëvizjen apo rrotullimin e tyre. Ajo çfarë 

është e njohur dhe mësohet nëpër të gjitha shkollat dhe universitetet 

rreth këtij ligji është se shpikësi i tij është Is-hak Njutoni. Një ditë, për-

derisa ishte ulur nën një pemë, piku një mollë, atëherë ai filloi të me-

ndonte se pse piku kjo mollë, pse ra poshtë e nuk ngeli aty ku është, 

apo pse nuk shkoi lart etj...?! Ashtu që arriti deri tek përfundimi se kjo 

tokë ka diçka në të që tërheq trupa drejt vetes së saj, e që u quajt 'ligji i 

gravitetit', sipas të cilit u vërtetua se çdo trup tërheq trupin tjetër me një 

forcë të madhe apo të vogël, varësisht prej trupit dhe prej distancës 

mes atyre dy trupave. Mirëpo me kthimin tek dijetarët tanë mysliman, 

tek librat e tyre, ato të botuara apo dorëshkrime, në veçanti ato shken-

core, gjejmë se dijetarët myslimanë këtij ligji i kanë paraprirë me she-

kuj, duke e definuar hollësisht këtë ligj. Këtë revolucion e ka filluar 

Ibnu El-Haik El-Hemedanij, i cili jetoi në periudhën 280-334h/893-

945g, 34  në librin e tij 'El-Xhevheretejni El-Atiketejeni El-Mai'atajni 

Min Es-Safra Ve El-Bejda'. Më pas për këtë ligj kanë folur edhe dijeta-

rë e shkencëtarë të tjerë myslimanë, ndër ta edhe Fahrudin Raziu, i cili 

                                                                                                               
mëdhenj myslimanë të filozofisë dhe shkencave të ndryshme natyrore. Ka vdekur në vitin 
428h. /1037g. 
Shiko: Ibnu Halikan, Vefejat El-Eajan, 2/157-162; Dhehebiu, Sijer Ealam En-Nubela, 
17/531-536. 

33 Shiko: Dr. Ragib Es-Serxhanij, Ma dha Kad-deme El-Muslimune Lil-Alem, 1/263-266, 
http://www.mawhopon.net/?p=4353 

34 El-Hemedaniju është: Ebu Muhamed Al-Hasen bin Ahmed bin Je'akub El-Hemedanij. I njo-
hur si Ibnu El-Haik, historian, astronom, filozof, letrar, poet, shkencëtar i famshëm. I lindur 
dhe rritur në San'a të Jemenit. Ka vdekur në vitin 334h/945g. 
Shiko: Zirikliu,El-Ealam, 2/179. 
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e përfshiu apo e përgjithësoi teorinë duke vërtetuar se ky ligj përfshin 

të gjithë trupat e kësaj gjithësie35.  

Fahrudin Raziu po ashtu zbuloi edhe dallimin mes 'forcës impakte' 

dhe 'forcës konstante'. Koha e të parës është e shkurtër, ndërsa e të dy-

tës është e gjatë. Ashtu sikurse që zbuloi se trupi sa më i madh të jetë, 

forcën e ka më të madhe dhe kohën e veprimit më të shkurtër. Raziu ka 

cekur se lëvizja si lëvizje është dy llojesh: lëvizje natyrore - shkaku i së 

cilës është prezent në vetë trupin apo objektin lëvizës dhe lëvizje dety-

ruese apo imponuese - shkaku i së cilës vjen nga jashtë trupit apo ob-

jektit. Ai, ndryshimin e papritur të shpejtësisë së trupit ia atribuoi 

pengesave të cilat i paraqiten atij trupi dhe sikur të mos shfaqeshin ato 

pengesa ai trup do ta ruante atë shpejtësi konstante. Kjo për faktin se 

ndryshimi shpejtësisë është peng i ndryshimit të këtyre pengesave, pa-

varësisht faktit se këto pengesa janë të brendshme apo të jashtme. 

Ashtu që, sa më të forta të jenë pengesat, më e dobët është shpejtësia.36 

Fahrudin Raziu vërtetoi se toka është e rrumbullakët dhe se ajo sill-

et. Në fakt, se toka është e rrumbullakët e kanë thënë të gjithë dijetarët 

islamë. Ibnu Hazmi ka cekur konsensus në këtë çështje mes ulemave 

islamë, duke thënë se asnjë nga dijetarët islamë, që meritojnë të quhen 

dijetarë, nuk e ka kundërshtuar që toka është e rrumbullakët.37 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Shiko: Dr. Ragib Es-Serxhanij, Madha Kad-deme El-Muslimune Lil-Alem, 1/226-270. 
36 Shiko: http://www.marefa.org 

http://www.mawhopon.net/?p=4353 
37 Shiko: Ibnu Hazm, El-Fisal Fi El-Milel, 1/303.  

http://www.marefa.org 
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Vdekja e tij 

Pas një jete shumë të bujshme, shumë të pasur me shkencë, adhu-

rim dhe shërbim të fesë, pasi që pas vete la një librari të plotë me lloj-

llojshmëri librash, alimit tonë i erdhi vdekja sikur çdo njeriu tjetër. Ai 

vdiq në qytetin Herat38 në muajin muharrem në vitin 606h., në moshën 

62 vjeçare, pas një sëmundjeje. Thuhet se fraksioni el-kerramij e urre-

nin shumë ndaj edhe e helmuan dhe vdiq nga helmi.39 Sido që të jetë 

vdekja, ai shkoi tek Zoti i tij, duke lënë mjaft vepra të mira pas vetes. 

Zoti e pastë mëshiruar. 

P˙RFUNDIM 

Gjatë këtij punimi pamë se Fahrudin Er-Raziu rridhte nga një fa-

milje fetare, nga një prind dijetar, hoxhë e ligjërues në xhami. Gjeneza 

e tij shkon deri tek Ebu bekr Es-Sidiku r.a., domethënë ishte nga fisi 

Kurejsh, nga i cili fis rridhte edhe vet Pejgamberi alejhi selam. 

Er-Razi lindi në kohën kur botën islame donin ta "gëlltitnin" armiq-

të e jashtëm, të krishterët me luftërat e kryqëzatave nga perëndimi dhe 

tatarët nga lindja, ashtu sikurse që armiqtë e brendshëm, respektivisht 

fraksionet e ndryshme të veshura me petkun e islamit, përpiqeshin ta 

rrënonin besimin e shëndoshë dhe t’i përhapin bindjet e tyre.  

Raziu që nga fëmijëria u dallua për vullnetin e madh në zënien e 

dijes, për shfrytëzimin e kohës maksimalisht. Ai njihej si mendjempre-

htë dhe shumë i zgjuar, nga drita e të cilit do të ndriçohej njerëzimi 

deri në kiamet, do ngrihet ehli suneti dhe mposhten fraksionet e deviju-

ara. Mes tjerash, ai u quajt edhe: Shejh El-Islam (hoxha i Islamit), Fah-

                                                 
38 Herati është njëri ndër qytetet më të mëdha të krahinës Hurasan. Tani gjendet në jug të Afga-

nistanit. 
Shiko: Jakut Hamevij, Mu'xhem El-Buldan, 5/396. 

39 Shiko: Ibnu Ebi Usejbete, Ujun El-Enba, 1/466;Es-Safedij, El-Vafi Bi El-Vefejat, 4/181; Sub-
kiu, Tabekat Esh-Shafi'ije 8/86; Dr. Ulvani, El-Imam Fahrudin Er-Razi Ve Musanefatuhu, fq. 
69. 
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rudin (lëvdata e fesë), Sultan El-Mutekelimin (Sulltani i dijetarëve të 

besimit ilmul kelamit), Imam El-Mutekelimin (imam i dijetarëve të be-

simit), Imami i madh etj. Ai vërtet ishte dijetari dhe kontribuuesi më i 

madh islam për fe dhe shumë shkenca tjera në kohën e tij, siç e ka ce-

kur Ibnu Kethiri dhe të tjerë. Ai ua shkuli rrënjët fraksioneve të deviju-

ara si mutezilëve, kaderive, havarixhve, shiave rafidi dhe të tjerëve. Ai 

ishte det në shumë shkenca, gati se nuk la shkencë pa shkruar libër për 

të. Ashtu që atë e gjejmë nga dijetarët më të mëdhenj të lmul kelamit 

çështjes së besimit apo akidës, ndër më të mëdhenjtë në fikh, në tefsir, 

në usuli fikh, në filozofi, në mjekësi, në gjuhë, në letërsi dhe shumë 

shkenca tjera, në veçanti në ato të mekanikës. Ai la pas vetës rreth dy-

qind libra dhe vërtet meritoi të quhet 'ripërtërirës i fesë së Allahut tek 

njerëzit'. Allahu e pastë mëshiruar Raziun. 

 

 
________________________ 
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FAHRUDIN AR-RAZI (544h-606h; 1149g-1210g) 
Renewal of religion of VI century 

Conclusion 

This paper is a discussion about the renewed of religion in the 

6th century, the most famous scholar of that time. We will see who 

Fakhruddin Ar-Razi is, his rise and development. What others 

have said about him, his contributions to many sciences, both 

religious, natural and social. What gave Fakhruddin Ar-Razi the 

title 'VI century renewed'? What laws of nature revealed 

Fakhruddin Er-Raziu, or contributed to their evolution? What’s 

impact has he had on other later scholars shall also be covered in 

this paper. 

 



Dr. Islam HASANI 

NJ˙ PASQYR˙ E SHKURT˙R E SISTEMIT 
FINANCIAR ISLAM 

Abstrakt  

Qëllimi kryesor i këtij punimi është të prezantoj sistemin financiar 
islam, instrumentet e tij dhe arsyen pse është i rëndësishëm për ko-
munitetin. Sipas parimeve të Sheriatit, pagesa apo pranimi i kama-
tës (Rriba’) është i ndaluar në transaksionet bankare islame. Ky 
punim, gjithashtu synon të përshkruajë veçoritë kryesore të siste-
mit financiar islam dhe të shpjegoj dallimet ndërmjet sistemit 
islamik dhe atij konvencional. Gjithashtu, punimi prezanton karak-
teristikat e produkteve bankare islame si një alternativë të sistemit 
financiar ekzistues në vend. Në përfundim, sistemi bankar Islamik 
ka pasur një rritje të shpejtë në dekadat e fundit dhe tanimë është 
prezent anembanë tregjeve të botës e jo vetëm në vendet me shu-
micë myslimane.  

Fjalë kyçe: Financa islame, sistem financiar, produkte bankare, 
transaksione  
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Hyrje 

Bankimi dhe financat islame janë shfaqur si një sistem financiar i 

rëndësishëm dhe i pranueshëm botërisht, duke ofruar një gamë të gjerë 

të produkteve dhe shërbimeve, për të akomoduar nevojat e njerëzve. 

Shenjë dalluese e bankimit islam është ndalimi i kamatës. Sistemi fi-

nanciar islam është një aranzhim i veçantë, i cili jo vetëm që promovon 

stabilitet në sistem, por edhe synon të arrijë drejtësi në të gjitha segme-

ntet e komunitetit. Për t’i arritur këto synime, sistemi financiar islam 

është i bazuar në principet që pasuria e bollshme duhet të shpërndahet 

te të gjithë dhe në mënyrë efikase. Qëllim i këtij punimi është ofrimi i 

një pasqyre të sistemit në fjalë, duke mos pretenduar t’i përfshijë të gji-

tha detajet dhe shpjegimet e nevojshme.  

Objektivat e sistemit financiar islam  

Secili sistem zakonisht synon të krijojë lehtësira për një alokim të 

efektshëm të burimeve financiare dhe të burimeve të patundshme, të 

grumbullimit të shpejtë të kapitalit njerëzor dhe fizik dhe të një prog-

resi teknologjik të shpejtë, e i cili në kthim inkurajon zhvillimin ekono-

mik. Prandaj, një sistem financiar i efektshëm parashihet t’i përmbushë 

disa funksione të rëndësishme. Në vazhdim po i përmendim disa prej 

tyre: 1  

• Të lehtësojë ndërmjetësuesit financiarë në zvogëlimin e kostos; 

• Të ndihmojë në mënyrë efikase formimin e kapitalit, mbledhjen 

e informatave, monitorimin dhe lehtësimin e ndarjes së rrezikut; 

• Të promovojë sistem të qëndrueshëm të pagesave, dhe; 

• Të ofrojë një treg likuid të parasë dhe kapitalit, për të promovuar 

integrim financiar në një shkallë në rritje të globalizimit. 

                                                 
1 Asyraf Wajdi Dusuki & Nurdianawati Irwani Abdullah, Fundamentals of Islamic Banking 

(Kuala Lumpur: IBFIM, 2014) f. 20-22.  
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Bazuar në shpjegimet e shkurta që bëmë më lart, një sistem finan-

ciar mund të definohet si një grup i institucioneve dhe tregjeve finan-

ciare që i bashkojnë njësitë që kanë mungesë të të hyrave dhe atyre që 

kanë tepricë të të hyrave (kursimeve) të ekonomisë. Prandaj, mund të 

themi se është një sistem që përbëhet nga bankat (komerciale dhe in-

vestuese), kompanitë e sigurimeve, fondet e kursimeve dhe kompanitë 

e tjera financiare. Këto institucione financiare, e që e mundësojnë dhe 

e ndihmojnë lëvizjen e parasë ndërmjet atyre që kanë para në kursime 

deri tek ata që kanë mungesë dhe kanë nevojë për financime, gjithashtu 

zhvillojnë produkte dhe teknika për të përfaqësuar nevojat e klientëve 

të ndryshëm. Përveç kësaj, sistemi financiar përfaqëson një kanal për-

mes të cilit bankat qendrore përcaktojnë lëvizjen e fondeve. Politikat 

monetare të Bankës Qendrore si, për shembull, niveli i normave të ka-

matës, niveli i inflacionit, aktiviteti ekonomik dhe paraqitja/performan-

sa e biznesit, bëhen përmes institucioneve financiare në veçanti dhe 

përmes sistemit financiar në përgjithësi. Gjithashtu, një sistem financi-

ar i rregulluar është vendimtar për të ndihmuar rritjen ekonomike të një 

vendi. Kjo do të thotë se sistemi financiar përmes institucioneve finan-

ciare, mekanizmave dhe tregjeve, e ndihmon ekonominë reale për të 

prodhuar mallra dhe shërbime. Kjo bëhet duke siguruar financim për 

subjektet e biznesit, subjekte të cilat merren me prodhime të mallrave 

dhe shërbimeve dhe që në kthim çon në prodhimtari, krijim të punësi-

mit, standard më të lartë të jetës, si dhe rritje ekonomike në përgjithë-

si.2 

Sa i përket sistemit financiar islam, mekanizmi për të mobilizuar 

dhe për t’i qarkulluar këto fonde nga ata që kanë fonde për të kursyer 

deri tek ata që kanë nevojë për fonde duhet patjetër të bëhet përmes 

parametrave të lejuar nga sheriati. Kjo medoemos nënkupton se sjelljet 

dhe operimet e institucioneve dhe tregjeve financiare që operojnë në 

                                                 
2 Ibid.  
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sistemin financiar islam duhet të jenë në pajtueshmëri me rregullat dhe 

principet e sheriatit. Institucionet financiare, përfshirë bankat islame 

(komerciale dhe investuese), kompanitë takaful (sigurimet islame), fo-

ndet e kursimit, si dhe kompanitë e tjera financiare, e mundësojnë lëvi-

zjen e fondeve nga kursimtarët (depozituesit) deri tek ata të nevojshmit 

për financa (klientët), duke zhvilluar instrumente dhe produkte që i 

plotësojnë nevojat e tyre dhe në të njëjtën kohë duke qenë në pajtuesh-

mëri me principet e sheriatit.  

Filozofia dhe objektivat e bankimit islam 

Për ta kuptuar bankimin islam më thellë kërkohet të kuptohet edhe 

objektivi dhe filozofia e tij. Si ndërmarrje biznesi e bazuar në parime 

islame, institucionet financiare islame duhet patjetër të jenë të udhëzu-

ara nga filozofia e biznesit islam. Në realitet, filozofia e bankimit islam 

mund të kuptohet edhe nga konteksti i përgjithshëm i sistemit ekonom-

mik islam.  

Bankimi islam parashikohet të operojë brenda kufijve të sheriatit, 

që përshkruan rregulla specifike për aktivitete ekonomike për indivi-

din, si dhe për shoqërinë si tërësi. Prandaj, bankimi islam është më 

shumë sesa të ndaluarit e një institucioni nga marrja e kamatës. Ai 

është një sistem që ka për qëllim të kontribuojë në plotësimin e objek-

tivave socio-ekonomike, si dhe në krijimin e një shoqërie të drejtë. Në 

procesin e të bërit biznes, bankat islame synojnë të sjellin një balancim 

të qëndrueshëm ndërmjet fitimit dhe shpenzimeve, në mënyrë që të 

arrihet një jetë më e mirë për tërë shoqërinë.3 

Nga këndvështrimi i jashtëm, bankat islame kryejnë shërbime të 

njëjta sikurse edhe bankat e tjera të rëndomta si, për shembull: hapja e 

llogarive bankare, blerja e veturave dhe gjësendeve të tjera përmes ba-

                                                 
3 Ahcene Lahsasna, Shariah Issues and Resolutions in Contemporary Islamic Banking and 

Finance, (Kuala Lumpur: IBFIM, 2014) 10.  
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nkës etj. Mirëpo, mënyra dhe metoda e ofrimit të këtyre shërbimeve 

nga bankat islame ofrohet me rregulla të veçanta, e që kjo e bën një 

ndarje nga bankat tjera. Nga veçoritë kryesore që e dallon bankimin 

dhe financat islame nga të tjerat janë edhe këto si në vijim:  

i. Bankimi islam përpiqet për një shoqëri të drejtë dhe të balancuar, 

ashtu si edhe përshkruhet në ekonominë islame. Për më tepër, 

shumë nga ndalesat (ndalimi i kamatës, gararit, mejsirit etj.) dhe 

urdhëresat për dhënien e zekatit janë bërë me qëllim që të ofrohet 

një platformë e drejtësisë, pra, që mbron interesat dhe përfitimet 

e të gjitha palëve të përfshira në një transaksion tregtar dhe që 

promovon harmoni shoqërore. Për shembull, zbatimi në praktikë 

i kamatës, ashtu siç ndodh në sistemin e rëndomtë, përfshin një 

padrejtësi për huamarrësin e kredisë, për shkak se ai duhet të pa-

guajë kamatën në kredinë e marrë, pa marrë parasysh se si përfu-

ndon biznesi/projekti për të cilin e ka marrë kredinë. Gjithashtu, 

edhe për depozituesit është e padrejtë marrëveshja, për shkak se 

fitimi i tyre (norma e interesit në depozita) që i është ofruar nga 

banka nuk paraqet paraqitjen e investimit të bankës.  

ii. Bankimi islam është ndërtuar në konceptin e bashkëpunimit dhe 

inkurajon bartjen e rrezikut, si dhe ndarjen e fitimit. Ky model 

promovon këtë ndarje dhe bashkëpunim ndërmjet siguruesit të 

kapitalit (investitorit) dhe përdoruesit të fondeve (ndërmarrësit).  

iii. Ky është një sistem që është i bazuar në kornizë morale-etike 

dhe angazhim shoqëror. Ekziston një filtër moral i bazuar në de-

finicionin e hallallit (të lejuarës) dhe haramit (të ndaluarës dhe të 

padëshiruarës), e që operon në të gjitha nivelet, duke ndërgjegjë-

suar ndërmarrësit dhe kompanitë për këto dimensione morale. Në 

përputhje me këto rrethana, bankat islame nuk mund të financoj-

në ndonjë projekt që bie ndesh me këto vlera morale. 

iv. Bankimi islam operon brenda kufizimeve, duke siguruar stabili-

tet në vlerën e parasë, si dhe zvogëlon spekulimet që destabilizoj-
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në. Kjo ndodh për arsye se lëvizja e parasë është e lidhur me 

lëvizjen e prodhimeve dhe shërbimeve.4 

 

Këto veçori dalluese që u përmendën më lart, pra i obligojnë ban-

kat islame të operojnë në mënyrë morale-etike dhe me përgjegjësi sho-

qërore.  

Komponentët e tjerë të sistemit financiar islam 

Përveç bankimit islam, një sistem financiar islam përbëhet edhe 

nga nënsisteme të tjera siç janë, për shembull, tregu i kapitalit të orga-

nizuar sipas parimeve islame si dhe takaful (sigurimet islame). Secili 

nga këta komponentë ndihmon që sistemi bankar islam të funksionojë 

më lehtë dhe më mirë.  

Tregu i kapitalit islamik është komponent i rëndësishëm për tërë 

sistemin financiar islam, në veçanti për të siguruar një element likuidi-

teti për asetet-mjetet jolikuide. Tregu i kapitalit plotëson rolin e inves-

timeve në sektorin bankar, duke ngritur fonde për investime afatgjata.  

Një sektor tjetër i rëndësishëm, i cili plotëson praktikën dhe operi-

min e sistemit financiar islam, dhe në veçanti bankimit islam, është 

edhe takaful (sigurimi islam). Kërkesat për këtë lloj sigurimi janë në 

rritje, për shkak të nevojës për sigurim të produkteve dhe financimeve 

dhe në të njëjtën kohë përshtatjes së principeve të këtij sigurimi me 

principet e sheriatit. Sigurimet islame operojnë në konceptin e partneri-

tetit në mes të kompanisë së sigurimeve dhe personave që blejnë poli-

cën e sigurimit. Vetë fjala tekaful, do të thotë sigurim i ndërsjellë. 

Kompania dhe klienti kanë një lloj partneriteti në këtë ndërmarrësi. 

Klientët që kanë blerë policën e sigurimit tek e njëjta kompani sigu-

rojnë njeri-tjetrin, zakonisht duke krijuar një fond të përbashkët, dhe në 

                                                 
4 Ibid.  
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të njëjtën kohë pranojnë që, nëse ndonjërit prej tyre i ndodh ndonjë 

fatkeqësi, të përdoren paratë e atij fondi për kompensim apo mbulim të 

dëmeve. Marrëveshja mes tyre bëhet nga koncepti i te’awun (ndihmës 

për njeri-tjetrin) dhe jo nga koncepti i të bërit biznes me njeri-tjetrin, 

sepse mungojnë kushtet e një kontrate biznesi. Roli i kompanisë së 

sigurimit në këtë mes është si një agjent që merret me udhëheqjen dhe 

llogaritjen e kohës për klientët. Përfitimet e kompanisë së sigurimeve 

janë një përqindje nga mbetja e pashfrytëzuar e fondit, e cila ndahet në 

mes të klientëve dhe kompanisë, pra në fund të periudhës së sigurimit.5  

Bankimi islam si ndërmjetësues financiar 

Bankimi islam ka rolin kryesor brenda sistemit financiar islam, se-

pse përfaqëson numrin më të madh të institucioneve financiare islame. 

Bankimi islam ka të njëjtin qëllim dhe të njëjtat shërbime sikurse edhe 

bankimi konvencional. Mirëpo, ajo që e dallon është se bankimi islam i 

referohet një sistemi të aktiviteteve bankare që operojnë brenda mësi-

meve të sheriatit. Bankimi islam është shfaqur për shkak të interesimit 

dhe kërkesës së myslimanëve për shërbime dhe produkte që janë në 

përputhshmëri me mësimet e sheriatit dhe, në të njëjtën kohë, që ua 

mundëson myslimanëve kryerjen e aktiviteteve të biznesit. Në ditët to-

na zhvillimi i bankimit islam është për shkak të kërkesës së klientëve 

në përgjithësi (myslimanëve dhe jomyslimanëve) që të përfitojnë në 

aspektin ekonomik, pra ajo që u ofrohet. Institucionet financiare në ni-

vel botëror, përfshirë edhe bankat konvencionale, kanë filluar me njësi 

apo dritare për bankim islam, për t’iu përgjigjur kërkesës së klientëve 

për produkte bankare islame.  

Bankimi islam është ndërmjetësues financiar, i cili përfshin siste-

min e pagesave dhe i kanalizon fondet nga ata që i kanë në kursime 

                                                 
5 Islam Hasani, Ekonomia dhe Bankimi Islam: Koncepte themelore (Prishtinë: Dituria Islame, 

2013), 152-154. 



BULETINI 6 

 118

(sektori publik, firmat jofinanciare dhe familjet) tek ata që kanë nevojë 

për investime (sektori publik, firmat jofinanciare dhe familjet).  

Ekzistenca e bankave, si një ndërmjetësues në tregun financiar, ka 

prodhuar debat të madh në literaturën bashkëkohore rreth teorisë së 

ndërmjetësimit financiar. Esenca e ndërmjetësimit financiar është ndër-

hyrja e palës së tretë në mes të huamarrësit kryesor dhe huadhënësit 

kryesor në procesin kursim-investim. Sikurse në sistemin konvencio-

nal, edhe ndërmjetësuesit financiarë islamë ofrojnë shërbimin e takimit 

të “huamarrësve” apo klientëve që kanë nevojë për fonde me “huadhë-

nësit”, apo ata që kanë fonde për kursim. Kështu i kanalizojnë fondet 

nga një sferë e ekonomisë ku ka tepricë, në një sferë të ekonomisë ku 

ka mungesë. Ky shërbim i ndihmon qëllimit kryesor të çdo ekonomie 

të tregut, që si i tillë synon t’i alokojë në mënyrë më efikase resurset 

ekonomike për një shfrytëzim më të mirë.  

Kontratat financiare islamike 

Njëra nga veçoritë dalluese të financave islame, e cila edhe bart rë-

ndësinë më të madhe për të arritur certifikimin si financa islamike, pra 

janë kontratat. Kontratat ofrojnë një grup të instrumenteve për të mo-

bilizuar fonde të shumta për shfrytëzim me afat financimi dhe me nivel 

të ndryshëm të rrezikshmërisë, për t’iu përgjigjur kërkesave të agjentë-

ve të ndryshëm në treg. Instrumente financiare të këtij modeli mund të 

përdoren edhe për të dizajnuar një model për bankën islame, e që mund 

të ofrojë rolin e mobilizimit të fondeve dhe ndërmjetësimeve. Ky mo-

bilizim i fondeve bëhet në atë mënyrë që i bashkon kursimet e shumë 

kursimtarëve dhe i kanalizon ato në financimin e projekteve të ndërma-

rrësve. 6  

                                                 
6 Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets (Kuala Lum-

pur: DINAMAS, 2005) f. 25.  
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Mobilizimi i fondeve - marrja e depozitave  

Bankat islame mund të përfitojnë nga një numër i gjerë i instru-

menteve për mobilizim të fondeve. Këto instrumente përshkruajnë ka-

rakteristikat kryesore për depozita dhe ekuitet që mund të përdoren për 

mobilizim të fondeve. Bankimi islam mund të shfrytëzojë forma të 

ndryshme të depozitave, siç janë: wadiah (për ruajtje dhe siguri), kar-

dul hasen (borxh i mirë ose për mirësi) mudaraba (ndarje fitimi ose 

partneriteti) wakala (agjenci/agjent).  

Nën mekanizmin e wadiah, depozitat mbahen si amanet (besim), 

dhe përdoren nga banka në rrezikun e saj. Depozituesve nuk iu takon 

ndonjë fitim apo humbje nga investimet e këtyre fondeve. Ato i takoj-

në bankës. Mirëpo banka mund të ofrojë dhuratë/bonus njëanshëm, dhe 

me vetë dëshirë, e cila nganjëherë është e barabartë me normën e inte-

resit në depozita të ofruar nga bankat konvencionale.  

Modeli tjetër është përdorimi i konceptit të kardul hasen. Në këtë 

model fondet e depozituara në bankë trajtohen si një hua (borxh) e 

dhënë bankës nga depozituesi. Në këtë rast banka duhet patjetër ta ga-

rantojë borxhin (shumën e njëjtë), mirëpo nuk lejohet të ofrojë ndonjë 

shumë shtesë për depozituesit. 

Depozitat nën modelin mudaraba, në anën tjetër, janë bazuar në 

konceptin e partneritetit ndërmjet bankës dhe depozituesit. Banka kon-

siderohet ndërmarrësi (mudarib), kurse depozituesi është pronari i ka-

pitalit (sahibul mal). Fitimet të cilat realizohen nga shuma e depozituar 

në këtë kontratë ndahen ndërmjet depozitarit, i cili është pronar i pasu-

risë, dhe ndërmarrësit (bankës), i cili udhëheq investimet sipas marrë-

veshjes dhe përqindjes se paracaktuar për ndarje te fitimit, por edhe për 

ndarje të rrezikut apo humbjes.  

Wakala (agjencia) ka të njëjtat karakteristika, sikurse edhe depozi-

tat në mudaraba, përveçse në këtë rast banka operon si një agjent i de-

pozituesit, për të cilin aktivitet banka meriton të paguhet paraprakisht 
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me një taksë, pra për shërbimet që i kryen në emër të klientit. Depozi-

tuesit e kanë të drejtën e plotë në fitimet e bëra nga investimi i bërë me 

fondin e tyre, pa ndarë nga kjo përqindje të fitimit me bankën që ka 

menaxhuar projektin e investimit.  

Mobilizimi i fondeve – financimi i depozitave 
të grumbulluara  

Sa i përket shfrytëzimit të fondeve, bankat islame ofrojnë një gamë 

të gjerë të instrumenteve financiare, e të cilat konsiderohen të jenë në 

pajtueshmëri me mësimet e sheriatit. Produkte të shumta bankare janë 

zhvilluar për t’i adresuar kërkesat e klientëve të kategorive dhe shtresa-

ve të ndryshme. Këto instrumente, për nga natyra e funksionimit, mund 

të ndahen në grupe të gjera, pastaj secili grup ka nga një numër të 

konsiderueshëm të produkteve:7 

1. Produktet financiare me bazë partneriteti (ndarje e humbjes dhe 

e fitimit) në mes të bankës dhe klientit, si, për shembull: Mudare-

be (partneritet pasiv), ky model quhet partneritet pasiv, sepse par-

tneri i cili bën investimin është pasiv nuk ka të drejtë menaxhimi 

në projekt. Mushareke (partneritet aktiv), quhet partneritet aktiv 

sepse të gjithë partnerët kanë të drejtë të jenë aktivë në menaxhim 

dhe udhëheqje të projektit / investimeve; 

2. Produktet financiare me bazë tregtinë (shitje dhe blerje) si, për 

shembull: Murabeha (shitje - çmimi plus fitimi), bej،ë bithemen 

axhil (shitje me pagesë të vonuar), bej،ë selem (shitje e parakoh-

shme), bej el-istisna (porosi për prodhim dhe pastaj shitje) etj. Në 

këtë grup të produkteve financiare bëjnë pjesë ato produkte që 

kanë për synim financimin e tregtisë. Mallrat blihen vetëm me 

                                                 
7 Asyraf Wajdi Dusuki & Nurdianawati Irwani Abdullah, f. 27. 
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porosi të klientit, nuk janë në pronësi të bankës në kohën kur bë-

het porosia.  

3. Kontrata vullnetare për bamirësi, si, për shembull: Er-rrehnu 

(kontrata e pengut), kardul hasen (kredi pa kamatë për qëllim 

bamirësie) etj. Në këtë grup të produkteve bëjnë pjesë produktet 

që nuk janë fitimprurëse për bankën dhe nuk synohet të fitohet 

me to. 

4. Kontrata për shërbime bankare, për të cilat banka fiton taksë prej 

klientëve, si, për shembull: Wakala (funksionimi si agjent në 

emër të dikujt tjetër), Kafala (garantimi) etj. Me produkte finan-

ciare të këtij lloji synohet të fitohet dhe të kryej shërbime për 

klientët besnikë.  

5. Modeli hibrid apo produktet e kombinuara, si, për shembull: Mu-

shareke mutenakisah (partneritet me zvogëlim), ixhare thumme 

al bej’a (marrje me qira me qëllim blerjeje).  
6. Kontrata mbështetëse/plotësuese, si, për shembull: Hawala (tran-

sferim i detyrimeve dhe/apo transferim i të drejtës) transferimi i 

detyrimeve i referohet zëvendësimit apo transferimit të borxhit 

prej një personi te tjetri, me marrëveshje trepalëshe, dhe, transfe-

rimi i të drejtës, zëvendësimi i një kredituesi me një kreditues 

tjetër.  

 

Për të gjitha këto grupe do të diskutohet në kapituj të veçantë, duke 

folur ndaras për secilin produkt, dhe jo vetëm duke i përfshirë në grup 

apo kategori të produkteve.  
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Përfundim 

Sistemi financiar islam ka pasur një zhvillim të hovshëm gjatë de-

kadave të fundit. Arsye e këtij zhvillimi është kërkesa e madhe në treg 

në vende të ndryshme të botës. Ky sistem krijon një alternativë të sis-

temeve ekzistuese në tregun botëror financiar, duke i plotësuar kriteret 

e sheriatit dhe duke qenë konkurrent me shërbime cilësore dhe ekono-

mike për persona fizikë dhe juridikë. Tema e diskutuar më lart është 

vetëm një pasqyrë e shkurtër, e cila ka nevojë për më shumë shpjegime 

të detajuara në punimet e radhës.  

 

 

 

 

 
Dr. Islam HASANI 

A BRIEF OVERVIEW OF ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM 

Conclusion 

The main goal of this paper is to present the Islamic financial 

system, the instruments are and why it is so important for the 

community. According to Shariah the payment or acceptance of 

interest charges (Riba) is prohibited in Islamic banking 

transactions. This paper tries to describe the main features of the 

Islamic financial system and to identify the differences between 

Islamic and conventional systems. Also, this paper presents the 

features of Islamic banking products as an alternative to the 

existing financial system. In conclusion, the Islamic banking 

system has had a rapid growth in the last decades, the Islamic 

banking made its presence in all over the world markets not just in 

Islamic countries. 
 



Dr. Rexhep SUMA 

ROLI I SHTYPIT FETAR 
N˙ TOLERANC˙N ND˙RFETARE 

Abstrakt 

Duke studiuar shtypin fetar dhe përmbajtjen e tij hasim tolerancën 
ndërfetare që, si perlë jona, vazhdimisht ka jetuar ndër shekuj te 
shqiptarët dhe është kultivuar me xhelozinë më të madhe. Shtypi 
fetar, tolerancën fetare e ka trajtuar si karakteristikë, dhe si e tillë 
ajo në vend ka qenë dhe vazhdon të jetë një vlerë krenarie për 
shqiptarët dhe është promovuar si vlerë kombëtare edhe në arenën 
ndërkombëtare. Feja asnjëherë nuk urdhëron besimtarët që të 
shkatërrojnë këto vlera njerëzore, porse inkurajon që t’i mbështe-
sim dhe t’i përcjellim ato te gjeneratat e reja. Besimi asnjëherë nuk 
imponohet, por merret me bindje dhe pëlqim. Shenja e tolerancës 
mes popullit tonë vërehet edhe me ruajtjen dhe kujdesin që kanë 
ndaj institucioneve fetare edhe faltoreve, hoxhallarët dhe priftëri-
njtë. Këtë vlerë qytetare mediat vazhdimisht e kanë balancuar dhe 
kanë përçuar mesazhe paqeje e respekti te dy besimet, duke shma-
ngur kështu kundërthëniet mes besimeve pa krijuar atmosferë ten-
sionimi apo prishjeje të raporteve kombëtare. Këtë tolerancë 
mediat fetare e mbështesin duke sjellë shembuj nga e kaluara his-
torike, si në rastin kur i Dërguari i Allahut, Muhamedi alejhi 
selam, në Medinë hapin e parë që bëri ishte lidhja e paqes (marrë-
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veshja) me çifutët. Ajo respektonte dhe çmonte besimin e të tje-
rëve dhe njëkohësisht secila palë obligohej të mbronte qytetin e 
Medinës krah për krah me myslimanët në rast se sulmohej nga 
ndonjë forcë e jashtme. 

Fjalë kyçe: Islam, adhurim, shtyp fetar, tolerancë, harmoni. 

 

Hyrje 

Punimi pasqyron rolin dhe raportin që ka pasur shtypi fetar në 

mbajtjen dhe forcimin e identitetit fetar dhe kombëtar nëpër periudha 

shumë delikate të historisë, sikurse është ajo e komunizmit dhe e vite-

ve nëntëdhjetë, kur kombi po shfarosej nga aparteidi dhe dhuna e papa-

rë vrastare. Ky shtyp ka lënë gjurmë të thella në thesarin dhe pasurinë 

tonë kulturore e gjuhësore. 

Formimi fetar, intelektual e ai kombëtar, bazuar në konceptet e 

shtypit me përmbajtje fetare në Kosovë, ka vazhduar të ecë në rrugë 

paralele, për të arritur deri aty ku kemi një shkrirje në atë që quhet for-

mimi i kompletuar i individit si dhe i shoqërisë së gjerë. Revista “Di-

turia Islame” për komunitetin mysliman si dhe “Drita” për komunitetin 

katolik janë bërë shenjat më identifikuese të shtypit fetar në gjuhën 

shqipe në tërë hapësirën tonë shqiptare. 

Feja ka rëndësi për secilën shoqëri e në veçanti për individin dhe që 

këtej edhe respekti dhe besimi nga opinioni i gjerë në institucionet fe-

tare mbetet i qëndrueshëm. 

Edhe në shumë vende perëndimore, por edhe lindore, shtypi fetar 

është mjaft i përhapur, madje edhe në ato shtete ku kanë zhvillim të 

hovshëm teknologjik e ekonomik dhe me një demokraci të konsoliduar 

të një niveli të lartë, ku komunitetet fetare kanë shtëpitë më të mëdha 

botuese. Sa për ilustrim janë tema edhe të doktoratës që janë mbrojtur 

në këtë drejtim, si p.sh. kemi prof. Taisto Lehikoinen nga Finlanda, i 
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cili ka shkruar librin “Religious media theory”1, botuar nga Universite-

ti i Jyvaskyla në Finland, pastaj kemi në Itali, Francë, Britani të Madhe 

e gjetiu. 

Por, këto hipoteza false dhe të pavërtetuara shkencërisht hidhen po-

shtë, qoftë nga autorë të mirëfilltë vendës, qoftë të jashtëm. Sa për ilus-

trim përmendim përkthyesin e Kuranit në gjuhën angleze, Georg Sale, 

i cili shkruante: “Unë nuk do t’i hulumtoj shkaqet që bënë që feja isla-

me të hasë në një mirëkuptim të paparë në botë, mirëpo atyre që me-

ndojnë se ajo është përhapur vetëm me shpatë, mund t’u them se ata e 

mashtrojnë vetveten.”2 

Në mesin e atyre zërave që thonë se Islami është përhapur me dhu-

në është edhe Don Lush Gjergji, i cili duke kujtuar dokumentet e “Pro-

paganda Fides” për kalimin e shqiptarëve në fenë islame shkroi: “Një 

pjesë e madhe gjatë sundimit pesëshekullor me dhunë, me gjak dhe me 

ligje të llojllojshme tatimore është islamizuar.”3 

Po në këtë valë është edhe Shqipon Shpata, i cili në shkrimin e tij 

të titulluar “Golgota e kishës katolike në Shqipëri (1944-1990), thotë: 

“Vlerat e veta katolicizmi shqiptar më së shumti i tregoi gjatë sundimit 

otoman, duke i bërë rezistencë islamizimit, i cili kishte zënë të përha-

pej me dhunë.”4 

Ky artikull, i shkruar nga një prijës katolik, sidomos në vitet më të 

rënda që kaloi Kosova më 1991 e që njihet si periudha e okupimit kla-

sik nga regjimi i Millosheviçit, aspak nuk i kontribuon çështjes kombë-

tare dhe unitetit kombëtar. 

                                                 
1 Taisto Lehikoinen. JYVÄSKYLÄ 2003. Religious Media Theory. Understanding Mediated 

Faith and Christian. Applications of Modern Media. 
2 Arnold, Thomas. “Eddavetu ilel islam”, Kajro, Mektebetu en-nahda el misrije, botim i parë, 

1947, f.16. 
3 Gjergji, Lush. Evropa e bashkuar dhe shqiptarët-aspekti fetar (2), revista Drita, nr. 7-8, Feri-

zaj, 1971, f. 3.  
4 Shpata, Shqipon. Golgota e kishës katolike në Shqipëri (1944-1990), revista Drita nr.6, Feri-

zaj, 1991, f. 22. 
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Por këta zëra dhe shumë të tjerë historianët tanë i hedhin poshtë. 

Në mesin e tyre është edhe historiani i periudhës osmane prof. dr. Ferit 

Duka, i cili për këtë çështje thotë: “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 të po-

saçme nga sunduesit osmanë. Të dhënat flasin se feja islame është pra-

nuar me dëshirë, nuk ka pasur dhunë në përhapjen e saj, me qëllim që 

të imponohej si fe në masat e popullit shqiptar.”5 

Porse mediat fetare duhet të kenë vëmendjen në këtë rast, revista 

“Drita” që mos të luajë me këtë element të rrezikshëm dhe delikat që 

kanë shqiptarët, sepse shqiptari ndihet krenar me identitetin e vet kom-

bëtar dhe tolerancën ndërfetare e vlerëson, ashtu që gjithkush të mani-

festojë fenë e tij dhe ta shohë si mburrje kombëtare. 

“Mburrja kombëtare e shqiptarëve është e madhe. Kur dikush pyet 

një shqiptar se ç’është para se të përgjigjet se është mysliman a krish-

terë, 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 pjesë të 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-

cionale është e fuqishme saqë nuk lë mundësinë për ndikimin e ku-

ndërthënieve fetare që të ndajë pjesëtarët e një kombi.”6 

 

 

 

 

                                                 
5 Duka, Ferit. Islamizimi i erdhi në krahë etnisë shqiptare, intervistë dhënë revistës “Dituria 

Islame” në Prishtinë, nr.34, Prishtinë, 1992, f.14. 
6 Arnold, Thomas. Ibid. f.218. 
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Feja mbrojti identitetin kombëtar  

Duhet theksuar se fetë (islami si fe e shumicës së shqiptarëve) luaj-

tën rolin vendimtar në mbjelljen e dashurisë ndaj çështje identitare të 

kombit tonë. Kjo argumentohet edhe nga gjuha e një prijësi fetar të kri-

shterë i cili konsideron rolin dhe ndikimin që ka pasur islami në ru-

ajtjen e identitetit tonë kombëtar. Roberto Moroco dela Roca thotë: 

“Shkenca e mirëfilltë e vërteton se Islamizmi ka pasur rolin vendimtar 

në ruajtjen e identitetit kombëtar të pjesës absolute të popullit shqiptar. 

Konvertimi në fenë e pushtuesve aziatikë, do t’i jepte mundësi popullit 

shqiptar t’i rezistojë sllavizmit në Veri, helenizimit në Jug dhe “roma-

nizimit” në qendra bregdetare ku mbizotëron elementi i huaj, sidomos 

venedikas.”7 

Madje-madje historianët konfirmojnë faktin se toleranca e fesë isla-

me zbrazi shumë sulme të pangopshme të fqinjëve sllavë. 

“Falë tolerancës fetare të shumicës myslimane, do të dështojnë të 

gjitha përpjekjet e qarqeve kishtare e politike antishqiptare ballkanike e 

evropiane për të shkaktuar luftë fetare në Shqipëri, mynxyra që i përje-

toi Evropa e krishterë dhe Lindja.”8 

Pra, shtypi fetar duhet ta ruajë këtë tolerancë dhe në shkrimet e 

analizat e tij ta forcojë me shembuj nga historia bujshme shqiptare, që 

të jetë model edhe për gjeneratat e ardhshme, sepse toleranca fetare 

nënkupton edhe tolerancën kombëtare. 

“Toleranca fetare dhe kombëtare është traditë e kombit tonë, ma-

dje, edhe atëherë kur ai vetë e pësonte të kundërtën nga të tjerët. Shqip-

tarët shekuj me radhë i kanë ruajtur kishat ortodokse në Kosovë dhe 

familjet serbe, kur ato gjendeshin në rrezik.”9 

                                                 
7 Dela Roca, Roberto Moroco. Kombësia dhe feja në Shqipëri, Ibid, f.23. 
8 Pirraku, Muhamet. Roli i Islamit në integrimin e Shqipërisë etnike dhe të kombit shqiptar, Fe-

ja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët (simpozium ndërkombëtar), Prishtinë, 1995, f.56. 
9 Krasniqi, Mark. Rojtarët e kishave në Kosovë,Gjurmë e gjurmime, Prishtinë, 1979, f.129. 
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“Dialogu, në kuptimin e tij të plotë, nuk e luan rolin e tij konstruk-

tiv dhe nuk arrin te synimi i duhur, përpos nëse dominon respekti i 

ndërsjellë mes palëve që bëjnë dialog, duke respektuar të drejtën e liri-

së së tjetrit dhe mendimin e tij në të shprehur, edhe pse rekrutimi i me-

ndimit të tjetrit nuk nënkupton domosdoshmërish pranimin e atij 

mendimi.”10 

Të dhënat historike faktojnë se shqiptarët, pa dallim besimi, i kanë 

ofruar ndihmë njëri-tjetrit në rast nevoje, dhe këtë e kanë konsideruar 

obligim kombëtar e fetar. “Realiteti jetësor dhe historik i popullit tonë 

dëshmoi mendimin e Edith Durhamit, e cila thotë se “shqiptari, para së 

gjithash, është shqiptar”. Këtë, në një mënyrë, e pohon edhe intelektua-

li i njohur, Mati Logoreci (1867-1941), mësues i shkollës së parë shqi-

pe në Prizren (1888), kur thotë: ”Ne katolikët (shqiptarë) ekzistojmë në 

sajë të myslimanëve. Po mos ishin myslimanët, sllavët prej kohësh do 

të na kishin asimiluar ose do të na kishin përzënë prej këtej.”11 

Por, nga krerët fetarë katolikë shpeshherë dëgjojmë deklarata që 

mendoj se nuk shkojnë në funksion të harmonisë ndërfetare dhe se ata 

kurrsesi nuk po mund të pajtohen se shqiptarët me vullnet dhe në shu-

micë absolute e kanë përqafuar fenë islame, pra me dëshirë dhe pa im-

ponim. “Ne s’mund të themi se të parët tanë arritën ta ruajnë fenë, 

sepse realiteti na dëshmon se një pjesë e popullit tonë, nën trysninë e 

shekujve paskastriotian, e humbi besimin dhe hoqi dorë nga feja e të 

parëve, për t’u konvertuar në islam. Mirëpo, me sakrificë e mund, e 

kanë ruajtur “farën”. Kjo jemi ne. Kjo farë, tani duhet të rimbillet në 

zemrat vullnetmira të njerëzve të kohës sonë, në mënyrë që gëzimi un-

                                                 
10 Abdullahu, Zija. Ndikimi i besimit në ngritjen e tolerancës ndër-shoqërore, revista shkencore 

Buletini nr.1, Fakulteti i Studimeve Islame, Prishtinë, 2010, f.160. 
11 Zejnullahu, Adem. Toleranca fetare e shqiptarëve në krijimet popullore, Hëna e Re, nr.301, 

viti XXIX, Shkup, 2016, f.58. 
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gjillor t’i lumturojë zemrat e njerëzve tanë edhe dashuria e mohuar t’i 

rinjomë shpirtrat e tyre.”12 

Madje ka nga krerët e katolikëve që shkojnë edhe më larg duke 

fyer ndjenjën fetare islame të shqiptarëve myslimanë, siç është rasti i 

Don Shan Zefit, i cili shqiptarët e fesë islame i quan laramanë, pra një 

term fyes. “Mendoj se shumë laramanë në Kosovë, më pak në Maqe-

doni e Shqipëri, kanë mbetur ende të pakonvertuar në katolicizëm për 

arsye të frikës që e përjetojnë në rrethin ku jetojnë, sepse lind problemi 

i martesave: me prindër, farefis, e me rrethin që mbahen si myslimanë. 

Edhe nëse bëhen mysliman nuk mund ta çrrënjosin nga zemra fenë e të 

parëve.”13 

Mirëpo, edhe përkundër këtyre deklarimeve, mediat fetare, konkre-

tisht “Dituria Islame”, që nga numrat e parë trajtoi tema nga feja, 

kultura, sociologjia, opinione, kritika, ese, analiza, përkthime, krijime 

letrare, prozë e poezi, fejtone, intervista, që me këtë kontribut synon të 

pozicionohet në panteonin e botimeve në gjuhën shqipe në Kosovë dhe 

më gjerë. 

Studiues të ndryshëm, si Hasan Kaleshi, Jahja Drançolli, Muhamed 

Pirraku etj. shprehin bindjen e tyre se Perandoria Osmane, gjegjësisht 

islami, ishte faktori vendimtar që shqiptarët shpëtuan për mrekulli nga 

asimilimi i sigurt nga fqinjët veriorë dhe jugorë, pra sllavëve. “Me Isla-

min nuk u synua as turqizmi i individëve dhe as i masave që aderonin 

në Islam. Kjo është periudha e lulëzimit të Perandorisë Osmane, në të 

cilën mbretëroi paqja, toleranca dhe bashkëjetesa e udhëzuar nga mësi-

met kuranore midis feve të shpallura, etnive dhe kulturave të veçanta të 

popujve të veçantë.”14 

                                                 
12 Gjergji, Dodë. Shërbejmë me përvujtëri e kumtojmë me hare, Siprint, Prizren, 2014, f.22.  
13 Zefi, Shan. Fenomeni i laramanizmit në vazhdën e islamizimit ndërshqiptar në dritën e rela-

cioneve kishtare, Krishterimi ndër shqiptarë, simpozium ndërkombëtar mbajtur në Tiranë, 16-
19 nëntor 1999, Shkodër, Toena, 2000, f.184-185. 

14 Qazimi, Qazim. Respektimi i vlerave të ndërsjella fetare e kulturore kusht për bashkëjetesë, 
revista shkencore Buletini nr.3, Fakulteti i Studimeve Islame, Prishtinë, 2014, f.23. 
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Me ekzistimin e lirisë shtrohet dhe realizohet toleranca dhe ajo 

mbetet e pakuptimtë nëse ndonjëri shfrytëzon lirinë e dhënë. “Shoqëria 

e lirë është pasqyrë e njerëzve të lirë. Njeriu i lirë është njeriu që nuk 

është mjet, njeriu që nuk mund të bëhet viktimë ose të shfrytëzohet për 

arritjen e qëllimeve të tjera pa pëlqimin e tij. Askush tjetër, as individ, 

as grup, nuk ka të drejtë mbi jetën e huaj kushdo qoftë. Produkti nga 

jeta dhe liria jonë quhet pronësi. Këtej dhe e drejta jonë absolute në 

të.”15 

Shumë historianë janë të mendimit se islami mbrojti celulën shqip-

tare dhe identitetin e saj. Islami përkrah mësimin e gjuhës amtare dhe 

kulturën kombëtare. Këtë e thonë duke u bazuar në fakte dhe të arritura 

shkencore. Një ndër ta është edhe historiani shqiptar nga Elbasani Ferit 

Duka. 

“Të dhënat për islamizimin e shqiptarëve tregojnë se shqiptarët me 

islamin u distancuan prej pushtetit dhe kishës së huaj serbosllave. Shi-

het qartë se islamizmi në territorin e Kosovës e më gjerë ishte ndër fak-

torët më të fuqishëm që i erdhi në krah etnisë shqiptare në një moment 

shumë delikat për ta mbrojtur identitetin e saj kombëtar.”16 

Së këtejmi mediat fetare si komunikuese me publikun ofrojnë dësh-

mi se humanizmi i individit dhe kolektivit dhe toleranca mes njerëzve 

paraqesin nevojë ditore, jetësore për përforcimin e bashkëjetesës dhe 

respektit të ndërsjellë. 

“Kështu, për shembull, Hasan Kaleshi (1922-1976), Jahja Drançolli 

dhe Peter Bart kanë shprehur pikëpamje bindëse kur kanë thënë se pu-

shteti turk i Ballkanit, përkatësisht islamizmi e pati të paktën një rrje-

dhojë pozitive - i shpëtoi shqiptarët nga asimilimi etnik prej sllavëve, 

ashtu sikundër vërshimi sllav në Ballkan në shekullin e gjashtë i pati 

                                                 
15 Karaxhov, Boshko. Paradoksi i tolerancës, Shenja, Shkup, nr.84, viti,VIII, prill, 2018, f.27. 
16 Osmani, Elez. Islamizmi i erdhi në krah etnisë shqiptare, intervistë e zhvilluar me historianin 

Ferit Duka, Dituria Islame, viti 6, nr.34, Prishtinë, 1992, f.14. 
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dhënë fund procesit të romanizimit që kishte kërcënuar me asimilim 

paraardhësit jolatinë folës të shqiptarëve, njëmijë vjet më parë”.17 

Shtypi fetar, me anë të hapësirave të tyre publike, tregoi përkushti-

min atdhetar duke mbjellë dashurinë dhe duke nxitur opinionin që të 

duhet atdheu dhe në momentin kur e kërkon nevoja të mbrohet me jetë. 

Feja islame mbjell dashurinë për paqe e mirëkuptim, jo vetëm në me-

sin e pjesëtarëve të saj, por edhe në raport me bashkatdhetarët me fe 

tjetër, duke krijuar bazament shumë të fortë dhe solid për mbijetesën 

dhe vazhdimësinë e unitetit të kombit shqiptar. Edhe në vetë projektin 

e Rilindjes Kombëtare gjejmë se si në ballë ishin dijetarë dhe hoxhalla-

rë si Haxhi Ymer Prizreni, Haxhi Zeka, Sheh Sabri Preveza, Sheh 

Mehmet Sezai, Hoxhë Voka (Seit Najdeni); shpallja e pavarësisë Imam 

Vehbi dhe Ismet Dibra, Daut Boriçi, me dijetarët shkodranë, Sherif 

Langun e Ferit Vokopolën, Hafiz Ali Korçën e Hafiz Ibrahim Dalliun, 

e të tjerë, mbrojtja e Kosovës në krye me Hoxhë Kadri Prishtinën, Rry-

stem Shportën, Iljaz Brojën, Mulla Idriz Gjilanin, Myderriz Haki Ser-

maxhajn, Mulla Zekë Bërdynajn, Hafiz Ymer Gutën, Sheh Hysenin e 

Musa Shehzaden e shumë e shumë personalitete të tjera. 

“E sotmja, si e kombeve ashtu edhe e individëve, përbahet me ele-

mente ma të zgjedhuna të kalesës. Nji lis pa rrajë nuk qëndron në kam-

bë. Nji komb qi përbuzë traditat e veta vendosë vetëvrasjen e vet.”18 

Edhe ish-kryeministri i Shqipërisë, z. Sali Berisha, me rastin e 100-

vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, theksoi rolin dhe rëndësinë e figu-

rës së elitës fetare në proceset e mëdha shtetformuese. 

“Elita fetare e vendit ka meritat më të para nga të gjitha elitat tjera. 

Në rast se vështrojmë kombet dhe historinë e tyre do të gjeni në raport 

me shqiptarët, kombe të cilat kanë tradita mijëvjeçare shkrimi, këndi-

mi, alfabetesh, bibliotekash, librash e qytetërimi të admirueshëm. Por 

                                                 
17 Isak, Ahmeti. Kurani në letërsinë shqiptare, http://www.zeriislam.com/artikulli.php?id=2320 

(qasja më 25.08.2018). 
18 Kulla, Ndriçim. Antologjia e mendimit shqiptar 1870-1945, Plejad, f.707, Tiranë, 2003. 
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ka një specifikë, që nuk e ka asnjë komb tjetër dhe që është xhevahir, 

është diamant, i vërtetë i qytetërimit të kombeve dhe kjo është toleran-

ca fetare. Nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë tregues më epror për qy-

tetarinë e një kombi, sesa toleranca fetare.”19 

Në saje të kësaj tolerance e që media vë theksin vazhdimisht në to, 

duke përçuar mesazhe pozitive tek opinioni i gjeneratave të reja, rrëfen 

duke shpalosur kujtesën historike se ishin udhëheqësit fetarë ata që 

dhanë kontribut qenësor në hapjen e shkollave të para në gjuhën shqi-

pe. Kujtojmë kontributin e Hafiz Ali Korçës që, në bashkëpunim me 

personalitete të tjera të Rilindjes, si Papa Kristo Negovanin dhe të tje-

rë, hapën mësonjëtoren e parë, kurse figura tjetër e ndritur kombëtare, 

Hafiz Ibrahim Dalliu, bëri gjithçka që të hapej Normalja e Elbasanit, 

krahas Luigj Gurakuqit dhe figurave tjera kombëtare. 

Bile, Hafiz Ali Korça më 1934 botoi një broshurë me titull “A du-

het feja, a e pengon bashkimin kombëtar?” ku shprehet se nuk ka asnjë 

arsye që islami ta pengojë vëllazërimin e shqiptarëve myslimanë dhe 

atyre të krishterë. Kombi është një bashkësi vëllazërore, anëtarët e së 

cilës kanë detyrime të përbashkëta dhe thoshte se do të ishte gabim të 

paramendohet kombi si një shoqërim ndërmjet individëve, të cilët kanë 

ndjenjat e përgjegjësisë e të detyrimit. 

Revista „Dituria Islame‰ dhe kontributi atdhetar i saj 

Shtypi shqiptar fillon aty kah mesi i shekullit XIX, si rezultat apo 

nevojë e kërkesave të lëvizjeve çlirimtare, konkretisht ndikimin e Rili-

ndjes Kombëtare. Për rrethana të njohura, mediat e para nuk u botuan 

në Shqipëri, por gjetën vend në vendet ku jetuan atdhetarët tanë, sikur-

se janë arbëreshët në Itali, Greqi, Turqi etj. Ishte viti 1848 kur në Na-

poli të Italisë për herë të parë doli gazeta e parë në gjuhën shqipe me 

                                                 
19 Berisha, Sali. Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit ko-

mbëtar, Tiranë, 2013, f.21. 
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titullin “L’albanese d’Italia” (Shqiptari i Italisë) nga rilindësi ynë Jero-

nim de Rada, që kishte peshë në aspektin medial pasi që shprehte vep-

rimtarinë më të gjerë të shqiptarëve në fushat kulturore, letrare dhe 

politike etj. Më 1860 u botua gazeta “Pellazgu”, gazeta “Zëri i Shqi-

përisë” (I Foni tis Alvanias) doli më 1879, kurse katër vjet (1883) më 

vonë pa dritën revista “Fiamuri i Arbërit”. Por gazeta e parë tërësisht 

në gjuhën shqipe ishte “Drita”, e botuar më 1884 nga një grup veprim-

tarësh shqiptarë të Shoqërisë së Stambollit, por që më vonë kjo gazetë 

ndërroi emrin në “Dituria”.20 

Por fillimi i shekullit XX për kombin tonë ishte shpresëdhënës, pa-

si që filluan të botohen nga sërë mediash të reja shqip, siç ishin: “Ylli i 

Shqipërisë” më 1990, “Drita” (1901) botuar në Sofje, në Raguzë shqip-

tarët botojnë “Shpnesa e Shqypënies”, pastaj gazeta “Kombi” (1906) 

në Boston.”21 Po ashtu në këtë kohë dolën një mori gazetash të ndrysh-

me si: “Lidhja orthodokse” në Korçë, “Bashkimi i kombit” në Manas-

tir, “Shkodra” në Shkodër, “Tomori” në Elbasan, “Dielli” (1909) në 

SHBA, “Liria” në Selanik, “Shqypeja e Shqypnisë” në Sofje, “Rry-

feja” në Kajro. 

Këto medie mbronin çështjen dhe identitetin kombëtar, trajtonin te-

ma për gjuhën, kulturën shqipe dhe mbronin haptazi shkollën e parë 

shqipe. 

Pas shpalljes së Pavarësisë në Vlorë u botua gazeta “Përlindja e 

Shqipënisë”, që vlerësohet se ishte zëdhënëse e shtetit të porsalindur. 

Shtypi fetar gjithnjë vazhdon të mbetet i një rëndësie dhe peshe so-

ciale, politike e atdhetare, shkencore e etike si dhe tribunë e mendime-

ve të ndryshme të mbështetura në argumente me qëllimin e vetëm të 

arrihet deri tek e vërteta. Së këtejmi roli i shtypit fetar në përpunimin e 

                                                 
20 Kiçmezi-Basha, Sabile. Shtypi ilegal shqiptar në Kosovë (1945-1999)-I-, Shoqata e të burgo-

surve politikë të Kosovës, Prishtinë, 2009, f.30. 
21 Fjalori enciklopedik shqiptar, Tiranë 1985, f.1067, Vehbi Bala, “Shtypi shqiptar në Rumani”, 

revistë shkencore e Institutit Pedagogjik, Shkodër, 1964, nr. 1. 
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mendimit politik shqiptar është i madh. Me anë të këtij shtypi vazhdoi 

të formohet dhe ngrihet edhe më tej vetëdija kombëtare e popullit tonë, 

që është pasqyrë reale e vlerave kulturore, shpirtërore dhe tradicionale 

të kombit tonë. 

Revista “Dituria islame” luajti rol shumë të rëndësishëm në kuadër 

të kulturës islame, por edhe në thesarin e kulturës kombëtare. Në të u 

rrahën tema të mendimit, filozofisë, edukatës, sociologjisë, artit islam 

etj. dhe dalja e kësaj reviste është një datë e rëndësishme në mendimin 

e shkruar islam shqiptar, por edhe për vetë shtypin kombëtar shqiptar. 

Platforma mbi të cilën ngrihej ajo kishte synim që të jetë element bash-

kimi dhe qëndrueshmërie të shqiptarëve duke përjashtuar dallimet dhe 

përkatësitë fetare. 

Misioni i saj ishte t’i zbulonte masës shqiptare islame të vërtetat e 

besimit në një mënyrë sa më të thjeshtë dhe të qartë. 

Shumë intelektualë iu ofruan revistës përmes artikujve, studimeve 

e hulumtimeve të tyre hynë në oqeanin e diturisë dhe shkencës në për-

gjithësi dhe me mundin e tyre u njohën dhe u bënë personalitete të 

shquara.  

Me pendën e tyre kontribuuan që nga kryetari të Bashkësisë Isla-

me, autorë veprash shkencore, orientalistë, përkthyes, gazetarë, akade-

mikë etj. Po ashtu kjo revistë i ofroi lexuesit shqiptar njohuri dhe 

informacione të mendimit fetar e filozofik islam, të ndërtuara mbi bu-

rimet e fesë islame, pra në Kuran dhe Hadith. Me anë të këtyre temave 

synohej të ngrihej vetëdija për vlerat e islamit si dhe mundësinë e prak-

tikimit të këtyre vlerave në jetën e përditshme. 

Revista “Dituria Islame” doli në qershor të vitit 1986 dhe kryereda-

ktori Jetish Bajrami, në parathënien e numrit të parë, u bën thirrje stu-

diuesve dhe personaliteteve fetare e kombëtare të kontribuojnë me 

shkrimet e tyre dhe të jenë pjesë e pandashme e rrugëtimit të revistës. 

Deviza e saj që në fillim ishte revistë fetare, informative, por merret 

edhe me filozofi, etikë, sociologji si dhe do të jetë një revistë në shër-
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bim të tolerancës dhe bashkëjetesës ndërfetare mes komuniteteve që 

jetonin në Kosovë. 

“Dituria Islame kishte për qëllim t’i ofrojë lexuesit informata lidhur 

me nevojat e BI (Bashkësisë Islame, shënimi ynë), lidhur me proble-

met e saja të përditshme, që opinioni të njoftohet drejtpërsëdrejti me të 

mbërrimet e BI me gëzimin e të drejtave të tyre fetare për çka kjo re-

vistë e jona dhe e juaja do të japë kontributin e vet pozitiv dhe e cila do 

të ndihmojë të gjitha revistat e tjera në gjuhën shqipe në zhvillimin e 

vlerave njerëzore të vëllazërim-bashkimit dhe të bashkëjetesës.”22 

“Domosdoshmëria për formimin e drejtë fetar islam, për njohjen e 

identitetit tonë fetar dhe kombëtar, për vlerësimin e drejtë të zhvillime-

ve dhe sfidave bashkëkohore, që lidhen me bashkësitë tona fetare rezu-

ltoi me nevojën e themelimit dhe botimit të revistës “Dituria Islame”, 

si një burim dije e informimi të masave lidhur me aspekte fetare-isla-

me, kulturore, historike, sociologjike, dhe mbi vlerat tona të përbash-

këta.”23 

Shtypi fetar nëpërmjet këtyre dy revistave, por edhe të tjerave, 

shprehte angazhimin si dhe përgjegjësinë e redaksive që patën rol tepër 

të rëndësishëm në formimin dhe edukimin patriotik të shqiptarëve, 

duke mbajtur gjallë gjithnjë dashurinë e madhe për atdheun dhe identi-

tetin kombëtar. Me anë të këtyre temave që trajtoheshin edukuan rininë 

shqiptare me ndjenjën më të lartë të përgjegjësisë për konkretizimin e 

objektivit shekullor që trojet etnike shqiptare, që kanë ngelur nën re-

gjimin e Jugosllavisë, të liroheshin dhe të bashkoheshin me Shqipërinë 

shtetërore. Ky shtyp shqiptar i atyre viteve dallohej me frymën kombë-

tare si dhe angazhimin permanent për ta kaluar dhe për të dalë nga ajo 

gjendje. 

                                                 
22 Bajrami, Jetish. Revista Dituria Islame, nr,1, Prishtinë, 1986, f.3. 
23 Bruçaj, Skënder. Dituria Islame, një burim dijeje, Dituria islame, nr. 313, Prishtinë, 2016, f.9. 
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Edhe ipeshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, në përvjetorin e 30 të “Di-

turisë Islame” shprehet se si dalja e saj shënon një ngjarje të rëndësish-

me dhe vlerësohet edhe nga ana jonë. 

“Janë tridhjetë vjet përpjekje për të shqipëruar mendimin islam në 

gjuhën tonë të dashur shqipe, e cila na bashkon dhe na vëllazëron të 

gjithë, pa marrë parasysh besimin. Revista jonë “Drita” dhe revista juaj 

“Dituria islame” kanë qenë kandil drite dhe diturie” që janë përpjekur 

të ndriçojnë mendjen dhe zemrën e besimtarëve tanë në errësirën e një 

shoqërie ateiste dhe një shteti komunist. Shkëlqimi i kësaj drite i nevo-

jitet besimtarit tonë.”24 

“Strategjia e komunikimit shoqëror dhe mediatik në shoqëritë e 

kontrolluar nga sundimtarët e kohës nuk mbështetet te ndonjë parim që 

lidhet me ndalimin e “monologut”. Përkundrazi, autizmi i mediave 

mbetet mekanizmi thelbësor i funksionimit të tyre. Mediat perceptojnë 

si informacione vetëm ato të dhëna informative që janë në përputhje 

me parimet ideologjike dhe politike që i drejtojnë ato. Shohin atë që 

duan të shohin, dëgjojnë atë që duan të dëgjojnë.”25 

Padrejtësitë dhe dhuna permanente që ushtrohej mbi Kosovë bënë 

që “Dituria Islame” të jetë zë i vazhdueshëm për sensibilizimin e opini-

onit të gjerë, jo vetëm shqiptar, por edhe atij ndërkombëtar, ku vihe-

shin në pah padrejtësitë e shumta që i bëheshin kombit tonë liridashës 

dhe përpjekjet titanike për të fituar lirinë dhe për të vetëvendosur për të 

ardhmen e tyre si dhe mbajtjen gjallë e domosdosë së rezistimit kundër 

okupuesit. 

“Në regjimet totalitare, totalitarizmi konsiston në gjashtë karakte-

ristika kryesore; një ideologji zyrtare, dominimi i një partie kryesore e 

që përgjithësish drejtohet prej një diktatori, një polici të fuqishme që 

duket se ngjall terror dhe synon çrrënjosjen e kundërshtarëve, monopo-

                                                 
24 Gjergji, Dodë. Konferenca shkencore Dituria Islame tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, 

Dituria Islame, nr.313, Prishtinë, 2016, f.58. 
25 Fuga, Artan. Monolog, Dudaj, Tiranë, 2010, f.52. 
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li i mjeteve të komunikimit masiv, monopoli i dhunës, si dhe kontrolli 

shtetëror i jetës ekonomike.”26 

“Në periudhën komuniste nuk bëhet fjalë për liri të shprehjes, sepse 

prekja në “vlerat e socializmit vetëqeverisës” ishte e sanksionuar në 

mënyrë drastike. Është periudhë e kontrollit të plotë në politikat me-

diale dhe emërtimet e udhëheqësve kryesorë si dhe kushtëzimi për per-

spektivën profesionale me “përshtatshmërinë ideo-politike.”27 

Mirëpo guximi i drejtuesve të kësaj medie bëri që aty të gjejmë me-

sazhe që shprehnin dashurinë për kombin dhe atdheun, unitetin, rininë 

etj. Por sigurisht pa e anashkaluar edhe gjendjen e atyre viteve të rënda 

që përjetoi Kosova, që nga suprimimi i autonomisë e deri tek pushtimi 

klasik që regjimi i Beogradit i bëri Prishtinës dhe me këtë rast në Ko-

sovë u instalua aparatura serbe si dhe u mbyllën mediat shqipe. 

Nuk pranoi të heshtte në kohën kur duhej të ngrihej zëri për të 

thënë të vërtetën lidhur me kombin tonë dhe shkeljen e të drejtave të 

pjesës së tij në kuadër të Jugosllavisë, e pastaj edhe duke u bërë pjesë e 

angazhuar e luftës për liri dhe realizimin e të drejtave kombëtare, u bë 

tribunë e shfaqjes së vlerave të spikatura e identifikuese të kombit 

tonë.  

Revista “Dituria Islame” arriti që me punën e saj të prishte klishe-

në, sipas të cilës, për dekada të tëra errësira e sistemit komunist, ku ko-

ntributet dhe dijet fetare janë parë të veçuara nga ato kombëtare. 

“Madje nga komunizmi kontributet fetare janë parë me njëfarë an-

tagonizmi “të natyrshëm” ndërmjet tyre. Shkrimet në faqet e kësaj re-

viste trajtonin këto kontribute në dritën e së vërtetës objektive, në 

dritën e burimeve të dokumentuara, sipas të cilave veprimtaria atdhe-

                                                 
26 Birch, Kean. The totalitarism corporation? Totalitarian movement& political religions (Tota-

litarian movements and political religious (shkarkuar më 14 maj 2007 nga detabaza online 
EBSCO, Academic Search Premier.) Volume 8, nr. 1 (mars 2007): 153-161.  

 https://strathprints.strath.ac.uk/27888/1/review_essay_corp.pdf 
27 Berisha, Ibrahim.E drejta për shprehje të lirë në normën e Kosovës, Thesis, nr. 2. Prishtinë, 

2015,f.39. 
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tare dhe fetare e shumë personalitete të shquara të botës shqiptare ishte 

zhvilluar si një tërësi e pandashme dhe funksionale.”28 

“Errësira e mesjetës për shqiptarët e Kosovës” me këtë titull revista 

e numrit 15-16 e vitit 1990 përshkruan ndalimin e punës së Radio Te-

levizionit të Prishtinës (RTP) më 5 korrik 1990 dhe ndaljen e disa ga-

zetave në gjuhën shqipe (“Rilindja”) e cila doli më 12 shkurt 1945 në 

formë të fletushkës në katër faqe me një tirazh prej 1000 kopjesh e më 

pas u ndalua edhe “Zëri i Rinisë”. 

“Pas 45 vjet të zhvillimit të informimit në gjuhën amtare kjo para-

qet, veç tjerash, edhe një grusht të rëndë në të drejtat themelore të nje-

riut dhe liritë e tij në politikën e barazisë nacionale.”29 

Pra, në këto vite ishte shndërruar në dritare informimi për ato që 

ndodhte në Kosovës, duke filluar me inskenimet e regjimit të Serbisë 

për nxitjen e luftës në Kosovë, helmimet e nxënësve, largimin e punë-

torëve shqiptarë nga puna, instalimin e masave të dhunshme nëpër ins-

titucione. 

Në këto rrethana të krijuara, revista, nëpërmjet artikujve të emrave 

eminentë të shkencës dhe dijes në Kosovë, sjell botime që forcojnë dhe 

ngrenë ndjenjën e kombësisë dhe të identitetit kombëtar. Kështu, në 

këtë vazhdë, kemi artikullin me titull “Fe dhe komb te shqiptarët” të 

prof. dr. Rexhep Ismajlit, i cili sqaron të kuptuarit më të thellë të mani-

festimeve që dalin në relacionet fe/komb/ konfliktet te shqiptarët dhe 

në raportet e tyre me të tjerët. 

“Në kohën e Rilindjes kombëtare në shek. XIX dallimi i identitetit 

fetar nga ai kombëtar ndër shqiptarë shquhet si tipar qenësor i lëvizjes. 

Të gjithë ideologët e Lëvizjes, qofshin ata katolikë, myslimanë, apo 

ortodoksë, e pranuan pa dallim sloganin e Vaso Pashë Shkodranit, 

shkrimtar, intelektual dhe ideolog i dalluar me prejardhje katolike nga 

                                                 
28 Matoshi, Hysen. Dimensioni kombëtar i revistës “Dituria Islame”, nr.300, Prishtinë, 2015, 

f.16. 
29 Dituria Islame, Errësira e mesjetës për shqiptarët e Kosovës, nr.15-16. Prishtinë, 1990, f.35. 
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Shkodra, “Feja e shqiptarit është shqiptaria”, duke theksuar njëherësh 

respektimin e përkatësisë fetare të secilit.”30. Edhe pse ky slogan është 

keqkuptuar shumë herë. 

Kurse qëndrimi i Naim Frashërit ishte “Fet’ e besëtë t’i kemi/ Po të 

ndarë të mos jemi.”31 

Mediat fetare prezantojnë në shkrimet e tyre se popujt i ka krijuar 

Zoti dhe nuk ka shumë vend nacionalizmi në brendi të këtyre shkrime-

ve, sepse kombet duhet të japin dhe të marrin, të shkëmbejnë kultura e 

të komunikojnë në mes vete në të mirë të njerëzimit dhe shoqërisë bo-

tërore.  

ُ أيـها الناس إ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو وقـبائل لتـعارفواۚ   َ َْ ُ َ َِّ َ ِ ََ َ َ ًَ َُ ُ َ َُ َْ َ ٰ َ ُ ٍَ َ ِ ْ َُّ َ َّ ِ ُ َّ َ
ٌإن أكرمكم عند اللـه أتـقاكم ۚ إن اللـه عليم خبري ِ َ ٌ ْ َِْ َ َّ ََّّ َِّ ُِ َ َْ َِ َ ِ ُ َْ َ 

“O Njerëz! Ne ju kemi krijuar prej një mashkulli e një femre dhe 

pastaj ju kemi ndarë në popuj e fise që të njiheni. Më i shtrenjti 

prej jush tek Allahu është ai më i devotshmi.”32 

Por fryma kombëtare gjithsesi është inspirim në artikujt dhe numrat 

e tyre dhe ideja e identitetit kombëtar në vijimësi është aktuale në traj-

timin e tyre, e pse të mos thuhet edhe kryetemë shpeshherë, pra në 

qendër ishte vetë ideja kombëtare. 

“Kombi është mbi të gjitha e mbi gjithçka. Gjithçka tjetër, jeta e 

individit, besimet e tij fetare, egoja personale apo familja duhej t’u 

nënshtroheshin interesave kombëtare dhe identitetit kombëtar. E gjitha 

kjo kuptohet natyrshëm, po qe se mbahet parasysh që detyra më e parë 

e Rilindjes shqiptare, të cilën duhet thënë se ajo e kreu me devotshmë-

ri, ka qenë ruajtja dhe pohimi i identitetit kulturor, gjuhësor, historik e 

kombëtar.”33 

                                                 
30 Ismajli, Rexhep. Fe e komb te shqiptarët, Dituria Islame, nr. 19, Prishtinë, 1990, f.29. 
31 Frashëri, Naim. Prishtinë, Rilindja, 1986, f.138. 
32 Kuran sureja El Huxhuratë, 13. 
33 Fuga, Artan. Monolog, Dudaj, Tiranë, 2010, f.229. 
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Më pas kemi edhe shkrimin e autorit Idriz Vuçitërna me titullin 

“Kombëtarja dhe fetarja” thekson se dashuria për komb e atdhe nuk 

imponohet, por ajo është dashuri e lindur dhe natyrore, ndaj nuk guxon 

të matet me urrejtjen e kulturave jo autoktone, aq më pak ndaj ateizmit, 

siç ishte rasti me shtetin shqiptar.  

“Shqiptaria pa kisha e xhamia do të ishte një karikaturë që na la 

trashëgim partia. Ndërsa historia kombëtare na mëson se shqiptaria e 

njëmendët ishte ajo e Skënderbeut, e Barletit, e Kristoforidhit, e vëlle-

zërve Frashëri, Ismail Qemalit, Stilian Nolit, Lumo Skendos e shumë 

të tjerëve që bënë punë të madhe në ruajtjen e identitetit kombëtar. 

Ishin të atillë se ashtu i edukonte edhe feja e tyre, të cilën ata e respek-

tonin krahas ndjenjës kombëtare. Kombëtarja dhe fetarja u gërshetuan 

dhe u shkrinë në interes paqësor të popullit.”34 

Revista në vazhdim sjell biografinë dhe kontributin atdhetar e fetar 

të disa figurave fetare që kanë pasur rol kyç në Rilindjen Kombëtare 

dhe proceset shtetformuese dhe kontributin që kanë dhënë qoftë si ak-

tivistë apo krijues letrarë dhe krijimit të atdheut të lirë shqiptar, por që 

janë harruar apo anatemuar nga qarqet tona shkencore. Si p.sh. Hafiz 

Ali Korça, Sait Najdeni, i njohur si hoxhë Voka, nga Dibra, Kadri Ho-

xha nga Prishtina, Ismail Ndroqi, Hasan Qosja dhe Ibrahim Dalliu, që 

të tre nga Tirana dhe shumë të tjerë, të cilët meritojnë vendin e tyre në 

historiografinë shqiptare, mjerisht këtë fat e pati edhe Hafiz Ali Korça, 

i cili i përket atij brezi ideologësh, organizatorësh dhe shkrimtarësh, të 

cilët me veprimtarinë e tyre i bënë një shërbim të denjë çështjes së 

zgjimit dhe bashkimit kombëtar, çështjes së tërësisë dhe pavarësisë së 

atdheut, çështjes së kulturës dhe të përparimit të kombit. 

 

 

 

                                                 
34 Vuçitërrna, Idriz. Kombëtarja dhe fetarja, Dituria Islame,  nr. 20, Prishtinë, 1990, f.17. 
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Përfundim 

Shtypi fetar mbetet një faktor kyç në ruajtjen e tolerancës fetare 

dhe mbetet mjet dhe faktor që ka siguruar unitetin kombëtar dhe ekzis-

tencën tonë si komb. Koha jonë karakterizohet me turbulenca dhe rre-

ziqe nga radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm, që për shoqërinë 

tonë të vogël do të ishte një dëmtim i trungut dhe zhvillimit tonë të 

gjithmbarshëm kombëtar. 
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Dr. Rexhep SUMA 

THE ROLE OF THE RELIGIOUS PRESS 
IN INTERFAITH TOLERANCE 

Conclusion 

Studying the religious press and its contents we find the inter-

religious tolerance that, as our gem, has constantly lived for 

centuries and been cultivated as such among Albanians. The 

religious press has treated religious tolerance as a characteristic, 

and as such it has been and continues to be a value of pride for 

Albanians and has been promoted as a national value in the 

international arena as well. Religion never commands believers to 

destroy these human values, but encourages us to uphold and 

pass them on to new generations. Faith is never imposed, but it is 

adopted on free will and consent. The sign of tolerance among our 

people is also seen in their care for religious institutions and 

shrines. The media has consistently balanced this civic value and 

conveyed messages of peace and respect to both faiths, thus 

avoiding the contradictions between the beliefs without creating an 

atmosphere of tension or disruption of national relations. Religious 

media support these arguments for tolerance by citing examples 

from the historical past, such as when the Messenger of Allah, 

Muhammad (peace be upon him), in Medina, and his making 

peace with the Jews. It respected and valued the faith of others, 

and at the same time each party was obliged to defend the city of 

Medina side by side with the Muslims in case it was attacked by 

any outside force. 

 



Dr. Selim SELIMI 

TRASH˙GIMIA E PERIUDH˙S OSMANE 
N˙ DOB˙RÇAN T˙ GJILANIT 

Abstrakt 

Duhet pasur parasysh se me shtrirjen e sistemit osman në Ballkan 
popullata vendore, fillimisht ajo aristokrate, filloi të integrohet në 
këtë sistem duke pranuar edhe fenë islame, që u karakterizua edhe 
me zhvillimin e hovshëm kulturor, social dhe ekonomik. Osmanët 
sollën një frymë të re kulturore, duke lënë trashëgimi të llojlloj-
shme. Gjithë këto përbëjnë shumëdimensionalitetin e trashëgimisë 
kulturore të Kosovës, që u krijuan mbi bazat identitare. Gjatë peri-
udhës së gjatë të administrimit osman në hapësirat e Gadishullit 
Ballkanik, edhe në Kosovë u ndërtuan shumë objekte me vlerë të 
lartë arkitekturale siç janë: xhamitë, hanet, medresetë, mejtepet, 
mullinjtë, çezmat, hamamet, kullat etj. Andaj, duke e ditur rëndë-
sinë e këtyre objekteve, që fatkeqësisht gjatë sistemit monist disa u 
rrënuan, por edhe disa dita ditës po rrënohen në emër të moderni-
zimit (të ndërtohet në vend të saj më e reja), apo nga moskujdesi 
për ato, nëpërmjet këtij punimi do të mundohem t’i paraqes disa të 
dhëna mbi trashëgiminë kulturore të Dobërçanit, sidomos ato të 
xhamive dhe mbishkrimeve osmane në ato pak varreza të mbetura, 
meqë një numër i madh i tyre tani nuk ekzistojnë. 

Fjalët çelës: Trashëgimia e periudhës osmane, Gjilan, Dobërçan, 
xhamitë, mbishkrimet osmane.  
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Hyrje 

Kur është fjala te trashëgimia kulturore, së pari shikojmë se çfarë 

na thotë Fjalori i Gjuhës Shqipe, i botuar nga Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, Tiranë, 2006. Po citoj: “trashëgimi,-a, ... 2. Gjithçka e mirë 

e krijuar dhe e ruajtur brez pas brezi, trashëgim, trashëgimi kulturore.”  

Nga kjo shihet se gjithçka e mirë dhe që posedon vlera llogaritet 

kulturë vlerash. 

Trashëgimia kulturore nga periudha e gjatë e bashkëjetesës së po-

pujve nën administratën osmane, para së gjithash, është pjesë e kultu-

rës dhe trashëgimisë islame të Kosovës dhe më gjerë. Përmes këtij 

shkrimi lexuesit do ta kenë shumë më të lehtë të njihen me të kaluarën 

e artit, kulturës dhe historisë së trashëgimisë në fshatin Dobërçan. She-

kuj me radhë shoqëria myslimane ishte mjaft mirë e organizuar. Kjo 

sepse midis popullit kishte një solidaritet të pamasë; ata kujdeseshin 

për këto nëpërmes institucioneve sociale të themeluara shumë mirë. 

Ndërtimi i institucionit të xhamive, medreseve, mejtepeve, urave, çez-

mave, etj., konsiderohej mishërim i solidaritetit social islam të bamirë-

sisë.1 Kultura materiale islame në Kosovë, krahas përhapjes së fesë, 

përfaqësohet me ndërtimin objekteve përkrahëse për qëllime të ndry-

she. Si objekte nga trashëgimia kulturore për falje namazi janë ndërtuar 

xhamitë, mesxhidet; objekte të karakterit publik si hamamet, ura guri, 

kulla sahati, çezme, mbishkrime të xhamive dhe mbishkrime të varre-

zave.2 

Dobërçani është njëri ndër vendbanimet më të vjetra të regjionit të 

Gjilanit. Shtrihet në rrafshin përreth kodrave Osoja dhe Kalaja, me një 

sipërfaqe prej 1.312 hektarësh.  

Se Dobërçani është vendbanim i vjetër e dëshmojnë edhe gërma-

dhat e Kalasë. Në jug të fshatit gjenden pjesë të tjegullave, pjesë të qe-

                                                 
1 Mehmet Maksutoglu, Historia osmane dhe Institucionet, Tiranë, 2013, f.671.  
2 Ramadan Shkodra, Pse rrezikohet trashëgimia islame në Kosovë, D.I. nr: 140, f.52, Prishtinë. 
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ramikës, gurëve dhe malterit. Në hyrje të fshatit ekzistojnë varreza të 

vjetra myslimane të quajtura ‘Şehitler Mezarligi’ (Varrezat e dëshmo-

rëve), pa ndonjë mbishkrim osman. Po ashtu, Dobërçani njihet si vend-

banim i agallarëve dhe hafëzllarëve. 

Dobërçani, në dokumentet e shkruara, për herë të parë përmendet 

në vitin 1437 me emrin Dobruzani.3 Në defterin e kazasë së Novobër-

dës të vitit 1498 ishte po ashtu nahije në kuadër të saj. Ndërsa në def-

terin e Temettuatit të Gjilanit të vitit 1845 me nr. 11437 përmendet me 

emrin e sotëm-Doburçan/Dobërçan. Po ashtu Dobërçani ishte nahije në 

kuadër të kazasë së Novobërdës.4 Në një hartë të vitit 1530 Dobërçani 

shihet si nahije e kazasë së Novobërdës, në kuadër livasë së Vuçitër-

nës. 

Në këtë vendbanim jetojnë familjet turke të ardhura në fund të she-

kullit XV nga trevat e Tokatit, ndërsa familja Hashnët të ardhur nga 

Topojani i Shqipërisë tani quhen Adilovci. Më vonë, më 1878, edhe fa-

milje shqiptare, muhaxhirë nga Lebovët, u vendosën në Dobërçan. 

Ndërsa familjet e para turke nga vitet 1930-1956 gjer më 1980 janë 

shpërngulur për në Turqi. Tani në këtë vendbanim jetojnë 100 familje 

turke dhe mbi 500 familje shqiptare.   

Ndërtimi i institucionit të xhamive, medreseve, mejtepeve, çezma-

ve etj., konsiderohen mishërim i solidaritetit social islam të bamirësi-

së.5 Shekuj me radhë gjatë administratës osmane, si kudo tjetër në viset 

shqiptare, edhe në Dobërçan u ndërtuan monumente kulturore, qoftë 

individuale, qoftë kolektive. 

 

 

 

                                                 
3 M. Dimiç, Iz Dubrovniçkog Arhiva, nr. 58, 86, 90.  
4 Ilaz Rexha, Defteri i Kazasë Novobërdës, Vjetari arkivit të Kosovës, XVII-XVIII. Prishtinë, 

2002, f.85. 
5 Mehmet Maksutoglu, Historia osmane dhe Institucionet, Tiranë, 2013, f.671.  
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Objektet kolektive – xhamitë dhe mbishkrimet 
e varrezave 

Xhamia si objekt fetar është ndërtuar për shërbim në kryerjen e ob-

ligimeve fetare si namazet, ligjëratat, mësimbesimin etj. Në Dobërçan 

janë ndërtuar dy xhami: xhamia e quajtur Halil Çelebi dhe xhamia Ra-

madanije. Në këto dy xhami, prej fillimit të funksionimit të tyre, është 

një specifikë ndoshta e rrallë në Kosovë, që kjo praktikë në muajt e 

Ramazanit, para tri kohëve të namazeve - të sabahut, drekës dhe ikindi-

së këndohen nga një xhuz i Kuranit nga imami dhe hafëzllarët, kështu 

që në fund të muajit të shenjtë të Ramazanit përfundohen nga tre hatme 

në të dy xhami, pra gjithsej gjashtë hatme lexohen. Po ashtu Dobërçani 

njihej si vendbanim i hafëzllarëve, sepse këtu ka funksionuar medrese-

ja si institucion edukativo-arsimor për rrethinë e më gjerë që nga viti 

1840 e gjer pas Luftës Parë Ballkanike6, kur u transferua në Gjilan. Mi-

rëpo institucioni i hafëzllarëve ka vazhduar privatisht nga hafëzllarë 

vullnetmirë gjer në vitet 1950-a.   

Xhamia Halil Çelebi: E ndërtuar rreth vitit 1530, është ndër xhami-

të e para në Kosovë. Për vitin e ndërtimit të saj është shënuar një plla-

kat nga xhemati i xhamisë, (shiko foton 1) duke u bazuar në një gur me 

vitin 1422, i sjellë një bashkëvendës i shpërngulur në Turqi, gjatë një 

vizite që e bën në Dobërçan. Kurse interpretimet e pleqve të fshatit 

thonë se “kjo xhami është marue pas çlirimit të fshatit nga ushtria 

osmane”, që përafërsisht mund të llogaritet fundi i shekullit XVI. 

                                                 
6 Aliriza Selmani, “Hëna e Re”, f.30. 
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Foto 1: Pllakë e vendosur në hyrje të xhamisë Halil Çelebi në Dobërçan 

 

 

Xhamia Ramadanije: Merr emrin sipas financuesit Ramada Zekirit. 

Kjo shihet (Foto 2) edhe në mbishkrimin me alfabet osman. Kjo xhami 

u ndërtua në vitin 1904. Disa herë ishte rinovuar, ndërsa së fundi, në 

vitin 2012, u rindërtua me ndihmën e bashkëvendësve. 

Transkriptimi dhe përkthimi i kitabes - mbishkrimit të xhamisë Ra-

madanije në Dobërçan. 
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Foto 2: 

Transkriptimi i mbishkrimit Përkthimi i mbishkrimit 

Sahibul hayrat vel hasenat merhum

Ramadan bin Zekir vasiyeti üzere 

biraderleri Cümşid ağa ile Ahmed 
ve Şerif ağalari sahibul hayrat. 

1322 h. 1904 m. 

Me vasiet të pronarit  

të ndjerë Ramadan i biri i Zekirit,  

vëllezërit Xhymshit aga, 

Ahmet dhe Sherif aga janë prona-

rët e këtij hajrati.  

1322 h. 1904 m. 
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Varri në oborrin e xhamisë Halil Çelebi në Dobërçan shihet me 

këtë mbishkrim osman.  

Foto 3:  

Transkriptimi i mbishkrimit Përkthimi i mbishkrimit 

Huvel baki,  

El-merhume El-magfure,  

Muine bintu Durmiş,  

ruhçun elfatiha. Sene 1253h. 1837m. 

Ai Allahu është i Përjetshmi, 

e mëshiruara dhe e falura,  

Muine e bija e Durmishit, 

Për shpirt të saj një Fatiha. 

1253 h. 1837 m 
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Ky gur gjendet në varrezat e fshatit në dalje të Dobërçanit. Pjesa 

kryesore e sipërme e mbishkrimit nuk ekziston, ndaj nuk kemi mundësi 

të informohemi për të dhënat e pronarit të varrit, me emrin dhe gjininë 

e merhumit (merhumes).  
 

Foto 4: 

Transkriptimi i mbishkrimit Përkthimi i mbishkrimit 

Ruhuna elfatiha. 1317 h.  

1889 m. 

Për shpirt të tij Elfatiha. 1317 h. 

1889. 
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Foto 5: 

Transkriptimi i mbishkrimit Përkthimi i mbishkrimit 

Huve  

El-halakul El-baki 

Kad intikal El-merhum  

El-magfur 

El-hac ...(Selim Aga) 

... 

Ai (Allahu) është 

Krijuesi i Përjetshëm! 

I shpërnguluri, i mëshiruari dhe i 

faluri (nga Zoti) 

Haxhi ... (Selim Aga) 

... 

Këtu shihet varri Haxhi Selim Agës Adilovci. Në këtë varr ekziston 
mbishkrimi osman, mirëpo ajo pjesë kryesore ku ishte shkruar emri 
dhe viti është e dëmtuar aq saqë nuk mund të lexohet, meqë është edhe 
thyer dhe zhdukur pjesa tjetër. Sipas memorizimit të të moshuarve 
thuhet në këto varreza të fshatit ka pasur me dhjetëra gurë varresh me 
mbishkrime osmane. Mirëpo nga pasojat e Luftës së Parë Ballkanike si 
dhe të Luftës së Dytë Botërore, kushtet klimatike dhe moskujdesja ndaj 
tyre kanë humbur gjurmët.  
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Medreseja dhe mejtepi 

Medresetë kryesisht kishin karakter fetar. Ato shërbenin për përga-

titjen e kuadrove për nevoja fetare si: myderrizë, hoxhollarë, etj., që 

megjithatë patën ndikim të madh në arsimimin e popullit. Duhet thek-

suar se në medresetë, pos mësimeve fetare, të cilat ishin primare, më-

soheshin edhe lëndë mësimi shkencor, letrar dhe artistik. Por, kjo në 

masë të madhe varej nga përgatitja dhe niveli i kuadrit mësimor (my-

derrizët). 

Institucione të tilla do të hapeshin edhe në vende tjera dhe numri i 

tyre do të rritej, sidomos në shek. XVII dhe XVIII kur filloi të ringja-

llej jeta qytetare në mjediset e njohura shqiptare, si në: Shkup, Shko-

dër, Prizren, Elbasan, Prishtinë, Prizren, Gjilan, Dobërçan etj. 7 

Sikurse në trevat tjera shqiptare, edhe në kazanë e Gjilanit, pas 

ndryshimeve të përmendura të ligjeve (…) dhe sistemit të arsimit në 

Perandorinë Osmane, në gjysmën e dytë të shek. XIX dhe në fillim të 

shek. XX u shtua dukshëm numri i shkollave popullore-shtetërore, por 

edhe i atyre fetare të cilat mbështeteshin në pikëpamje organizative, të 

kuadrit dhe material nga pushteti dhe pronarët privatë. Në Kosovë të 

tilla pati edhe në Prishtinë, Gjilan, Gjakovë, Vushtrri, Pejë, Mitrovicë 

dhe Ferizaj. Në Gjilan e rrethinë, pos një mejtepi dhe një medreseje, të 

cilat sipas të dhënave të Haki Kasumit punonin qysh në shek. XIX, në 

vitin 1874 kishte pesë shkolla fillore dhe dy medrese, njëra në Gjilan 

dhe tjetra në Dobërçan, ndërsa sipas Jagosh Gjillasit, në vitin 1887 në 

Gjilan hapet ruzhdija (gjimnazi i ulët) me 36 nxënës.8 Ndërkaq sipas 

“Sallnamesë” kalendarit statistikor osman të vitit 1893, në tërë kazanë 

e Gjilanit kishte 7 shkolla fillore me 341 nxënës djem dhe një shkollë 

fillore në qytet për vajza. 

                                                 
7 Hajrullah Koliqi, Historia e arsimit dhe mendimit pedagogjik pedagogjik shqiptar, Prishtinë, 

1997, f. 72-73. 
8 Dr.Haki Kasumi, Bashkësitë fetare në Kosovë, Prishtinë,1988, f125; J.Rexhepagiq, vepër e 

cituar f.117; Jagosh Gjillas, Srpske shkolle na Kosovu od 1856-1912, Prishtinë, 1969, f.36. 
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Në bazë të “Sallnamesë” së Kosovës nga viti 1874 në Gjilan kishte 
1 mejtep dhe 1 medrese, më 1887 kishte 5 shkolla fillore, 2 medrese 
(njëra në Gjilan dhe tjetra në Dobërçan), më 1900 kishte 1 mejtep, 1 
medrese, 4 iptidaije-fillore, 1 ruzhdije-progjimnaz me 3 mësimdhënës 
dhe 55 nxënës….(Jashar Rexhepagiq)…. Ndërsa, sipas Skender Rizajt, 
në Sallnamenë e vitit 1893, në tërë kazanë e Gjilanit ishin 7 shkolla 
fillore me 341 nxënës dhe një shkollë në qytet për femra. Në Sallna-
menë e vitit 1896, në Gjilan kishte 6 shkolla fillore dhe një progjimnaz 
me 384 nxënës. Ky gjimnaz punoi deri më 1912, kur Kosova u pushtua 
nga Serbia. Ishte shkollë e mesme katërvjeçare, me karakter shtetëror-
laik. Një medrese me karakter fetar ka punuar në fshatin Dobërçan, e 
hapur diku para 60 vjetësh, domethënë kah viti 1840-50 dhe punoi deri 
më 1913, deri në Luftën Ballkanike. Në fillim të shek. XX, në shkollën 
e këtij fshati kishte 60 nxënës, të ndarë në tri paralele. Për medresenë e 
Dobërçanit, në një dokument thuhet: “Në këtë fshat ekziston, krahas 
shkollës fillore, edhe një lloj shkollë fetare, e quajtur medrese. Në me-
dresenë e Gjilanit dhe atë të Dobërçanit mësonin edhe fëmijët e fshat-
rave të rrethinës… Medreseja e Dobërçanit kishte gjithsej 9 dhoma, të 
ndërtuara nga materiali i dobët, të cilat shërbenin si mësonjëtore dhe 
për banim të nxënësve. Në një dokument të vitit 1913 thuhet se kjo 
medrese ishte hapur para 60 vjetësh, në të shkolloheshin fëmijët e fsha-
trave të rrethinës së afërt dhe të largët. Kjo medrese pushoi së punuari 
me fillimin e Luftës Ballkanike më 1912, ndërsa medreseja e Gjilanit 
vazhdoi të punonte deri në përfundimin e Luftës së Dytë Botërore.”9 

Me ndërprerjen e funksionimit, në vitin 1912, në lokacionin e këtij 
institucioni fetar - medreseje vazhdoi ta kryejë aktivitetin mejtepi. Që 
nga viti 1941 gjer më 1960 në këto hapësira të lokacionit të medresesë 
filloi aktivitetin edukativo-arsimor shkolla fillore e Dobërçanit. Kurse 
sot, në këtë hapësirë të këtij trualli, që llogaritet pronë vakëfnor, fun-
ksionon Shtëpia e Shëndetit dhe zyra e vendit.  

                                                 
9 Monografi e shkollës “Nazim Hilmet” Selim Selimi dhe Rexhep Arifi, Gjilan, 2017, f, 17. 
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Në Gjilan e rrethinë, përmenden një “mejtep” dhe një “medrese” që 

në fillim të gjysmës së dytë të shek. XIX, ndërsa në vitin 1874, kishte 

gjithsej pesë shkolla fillore dhe dy medrese, njëra gjendej në Gjilan, 

ndërsa tjetra në Dobërçan. Ndërsa, në vitin 1887 në qytetin e Gjilanit 

hapet edhe një shkollë “ruzhdije” (që kishte karakterin e gjimnazit të 

ulët), me 36 nxënës. Ndërsa në “Sallnamenë” - kalendarit statistikor 

osman të vitit 1893, në tërë kazanë e Gjilanit kishte shtatë shkolla fillo-

re e cila numëronte asokohe 341 nxënës, ku të gjithë ishin meshkuj, si 

dhe në qytet ishte hapur një shkollë për vajza, për të cilën nuk kemi 

arritur që të gjejmë shënime të tjera. 

Nga të dhënat e paraqitura në bazë të “Sallnamesë” së Kosovës, 

nga viti 1874 në Gjilan kishte një mejtep dhe një medrese. Ndërsa në 

vitin 1887 numëroheshin gjithsej pesë shkolla fillore dhe dy medrese, 

njëra gjendej në Gjilan dhe tjetra në Dobërçan. Në vitin 1900, kishte 

një mejtep, një medrese, katër shkolla “iptidaije” apo fillore, një “ruzh-

dije” - progjimnaz, me tre mësimdhënës dhe 55 nxënës. Të dhënat për 

ekzistencën e këtyre vatrave të diturisë, të cilat kishin më tepër karak-

ter fetar, i vërtetojnë të dhënat e historianëve e studiuesve të ndryshëm, 

si: Dr. Skeder Rizaj, Haki Kasumi, Jashar Rexhepagiqi etj. 

Medreseja e Dobërçanit ishte shkolla e mesme e ulët islame në Do-

bërçan të Gjilanit, e themeluar nga myderriz Jusuf efendiu në gjysmën 

e shekullit XIX apo në vitet 1840-50. E ndërtuar përballë xhamisë Ha-

lil Çelebi (1530), ajo e vazhdoi veprimtarinë mësimore deri në vitin 

1913. 

Gjithashtu në këtë vendbanim ka ekzistuar një kala (edhe sot vëre-

hen shenjat në maje të kodrës, nëse gërmohet dheu haset në themelet e 

saj - dëshmia më e mirë për këtë është se kjo kodër quhet “Kalaja”). Po 

ashtu, në Dobërçan kanë funksionuar shtatë mullinj uji, prej të cilëve 

sot vetëm një është në funksionon. Po ashtu ka pasur pesë çezma dhe 

disa hane.  
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Dr. Selim SELIMI 

THE HERITAGE OF THE OTTOMAN PERIOD IN 
DOBERCAN - GJILAN 

Conclusion 

It should be borne in mind that with the expansion of the 

Ottoman system in the Balkans, the local populace initially began 

to integrate this aristocrat into the system, recognizing the Islamic 

religion, which was also characterized by high cultural, social and 

economic development. The Ottomans brought a new spirit of 

spirit, leaving a variety of legacies. All of these make up much of 

the dimensionality of Kosovo's cultural heritage, which were 

created on the basis of identity. During the long period of Ottoman 

administration in the Balkan Peninsula areas, many high-value 

architectural objects were constructed in Kosovo, such as 

mosques, hanetas, madrasas, mektebes, mills, canoes, hamams, 

towers. Therefore, knowing the importance of these objects, which 

unfortunately during the monist system some fell apart, but also 

some, day by day, are collapsing in the name of modernization (to 

be built in its newest place), opo by not caring for them, through 

this modest work will try to present some data on the cultural 

heritage of Doborqan. Especially the Ottoman oceans and 

Ottomans inscriptions on those little leftovers, with which a large 

number of them now do not exist. 
 



K R O N I K Ë 

Mr. Vedat SHABANI 

AKTIVITETET E FAKULTETIT 
T˙ STUDIMEVE ISLAME – PRISHTIN˙ 

GJAT˙ VITIT 2018  

I. Konferenca shkencore, tryeza, ligjërata, trajnime: 

Në vazhdën e aktiviteteve të Fakultetit të Studimeve Islame në fu-

shën e ngritjes së kapaciteteve shkencore dhe hulumtuese, janë edhe 

aktivitete në vijim të cilat janë realizuar gjatë vitit kalendarik 2018: 

Nga data 14.2.2018 deri më 16.2.2018, një delegacion i FSI-së, i 
përbërë nga sekretari i Fakultetit, mr. Vedat Shabani dhe dy profe-
sorët e Fakultetit, prof. ass. dr. Xhabir Hamiti dhe prof. ass. dr. 
Lulzim Esati, morën pjesë në samitin e organizuar nga “EURIE - 
Eurasia Higher Education Summit” me seli në Stamboll, anëtare e 
së cilës është edhe FSI-ja. Qëllimi i kësaj vizite ishte pjesëmarrja në 
grupet punuese (Workshop-et) të organizuara nga “Eurasia Higher 
Education Summit” - organizatë jofitimprurëse ndërkombëtare që 
promovon bashkëpunimin midis 90 universiteteve anembanë botës 
në Evropën Qendrore dhe Lindore, Ballkan, Kaukaz, Lindjen e 
Mesme, si dhe angazhohet për avancimin global të standardeve arsi-
more në rajonin e Euroazisë. 

Më 6.4.2018, me ftesë të Institutit për Hulumtime Shkencore dhe 

Zhvillim, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mori pjesë 



BULETINI 6 

 158

në Konferencën Shkencore të organizuar në Ulqin, ku morën pjesë një 

numër i konsiderueshëm i studiuesve nga Ballkani, Evropa dhe SHBA-

ja. Në këtë konferencë dekani prezantoi temën mbi zhvillimin e arsimit 

shqip në Mal të Zi, me ç’rast shtjelloi hapjen e shkollave shqipe në 

Mal të Zi por edhe sfidat dhe vështirësitë nëpër të cilat ka kaluar arsimi 

shqip. 

Më datë 26-27 prill 2018, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush 

Rexhepi, dhe sekretari, mr. Vedat Shabani, morën pjesë në Konferen-

cën me temë “ARSIM PËR TË ARDHMEN” - Fuqizimi i bashkëpu-

nimi në mes të institucioneve të Arsimit të Lartë të Kosovës, Qeverisë 

dhe Sektorit Privat”, e organizuar nga Kosovo United States Alumni 

dhe Ambasada e SHBA-së në Prishtinë. 

Më 11.7.2018, sekretari i FSI-së, mr. Vedat Shabani, ishte pjesë 
e punëtorisë me temë: “Avancimi i Sigurimit të Cilësisë në Siste-
min e Arsimit të Lartë në Kosovë”, organizuar nga Agjencia e 
Kosovës për Akreditim.  

Më 11.12.2018, në sallën e konferencave të Fakultetit të Studi-
meve Islame u mbajt aktivitet me rastin e shënimit të datëlindjes së 
pejgamberit tonë, Muhamedit a.s. Në kuadër të këtij programi u 
mbajtën dy ligjërata dhe disa pika artistike të përgatitura nga stu-
dentët e FSI-së. Dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, 
mbajti ligjëratë lidhur me shëmbëlltyrën e Muhamedit a.s., ndërsa 
prof. asoc. dr. Hajredin Hoxha mbajti ligjëratë me temën: “Obligi-
met tona ndaj Kuranit”. 
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II. Vizitat dhe bashkëpunimi rajonal-ndërkombëtar 

Nga data 5.3.2018 dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, 

qëndroi në Ankara për një vizitë 4-ditore, me ftesë të kryetarit të or-

ganizatës BESADER - Semih Senkardesler. Në këtë tubim, dekani Re-

xhepi mori pjesë në disa sesione shkencore dhe tryeza të organizuara 

nga studentët e Kosovës, me ç'rast u njoftua nga studentët shqiptarë në 

Turqi për punën, aktivitetet, kushtet dhe mundësitë për studim që u 

afrohen atyre nga Turqia. 

Më 15.3.2018, përfaqësuesit e Fakultetit të Shkencave Islame në 

Shkup, në përbërje të prof. dr. Shinasi Memedit, sekretarit z. Muha-

rrem Idrizallari, referentes për çështje të studentëve, znj. Lejla Zekiri, 

si dhe një grupi të përbërë prej 55 studentësh të këtij fakulteti vizituan 

Fakultetin e Studimeve Islame.  

Më 13 dhe 14 prill 2018, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush 

Rexhepi dhe sekretari i Fakulteti, mr. Vedat Shabani, qëndruan për një 

vizitë zyrtare në Budapest të Hungarisë. Qëllimi i udhëtimit ishte vizita 

në Fakultetin e Shkencave Humane - Universitetin Shtetëror “Eötvös 

Loránd University” dhe takimi me udhëheqësit e këtij fakulteti. Gjatë 

kësaj vizite dekani Rexhepi dhe sekretari Shabani vizituan edhe Amba-

sadën e Republikës së Kosovës në Budapest, me ç’rast u pritën nga 

konsulli z. Korab Mushkolaj. Konsulli Mushkolaj e vlerësoi të dobish-

me këtë vizitë dhe njëherësh e informoi dekanin për bashkëpunimin e 

Republikës së Kosovës me atë të Hungarisë, veçmas bashkëpunimin në 

fushën akademike-shkencore, si dhe për 160 studentët e Kosovës të 

cilët studiojnë në universitete të ndryshme të Hungarisë. 

Më 5.9.2018 në Fakultetin e Studimeve Islame ishte për vizitë një 

delegacion nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Pri-

shtinë. Në kuadër të delegacionit ishte edhe DR. DEBRA L. MASON, 

e cila është në mesin e dijetarëve dhe trajnerëve kryesorë për atë se si 

religjioni portretizohet në mediume. DR. DEBRA L. MASON mbajti 
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një ligjëratë para studentëve të FSI-së me temën rreth mënyrës së pa-

raqitjes së religjionit në media, duke u fokusuar në mediet e Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës. 

Më 29.9.2018 dekani i Fakultetit të Studimeve Islame, prof. asoc. 

dr. Fahrush Rexhepi, mori pjesë në hedhjen e gurthemelit të xhamisë 

në qytetin Troisdorf të Gjermanisë. 

Më 15.11.2018, një grup prej 50 studentësh të FSI-së, nën shoqëri-

min e dekanit të FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepit, prodekanit 

prof. ass. dr. Zija Abdullahu, sekretarit mr. Vedat Shabani dhe prof. 

ass. dr. Lulzim Esatit, vizituan Fakultetin e Shkencave Islame në 

Shkup. Përveç takimeve dhe aktiviteteve tjera, dy dekanët mbajtën nga 

një fjalë rasti para studentëve të FSI-së dhe FSHI-së. 

Nga data 30.11.2018 deri më 5.12.2018 dekani FSI-së, prof. asoc. 

dr. Fahrush Rexhepi, dhe prof. ass. dr. Musa Vila, qëndruan për një vi-

zitë zyrtare pesëditore në Austri dhe Gjermani. Gjatë qëndrimit në Au-

stri dekani vizitoi Universitetin e Innsbruckut, ku u pritën nga drejtori i 

Institutit për Teologji dhe Edukim, prof. asoc. dr. Zekrija Sejdini. Gjatë 

bisedës profesor Sjedini njoftoi dekanin e FSI-së për mënyrën e funksi-

onimit të këtij instituti, për planprogramet e lëndëve, për kuadrot dhe 

për statusin e institutit. Në anën tjetër, dekani Rexhepi e njoftoi z. Sej-

dinin për zhvillimet dhe reformat në FSI, për shtimin dhe rritjen e 

numrit të kandidatëve për të ndjekur studimet në FSI si dhe për prog-

ramet e akredituara. Në fund të vizitës të dy bashkëbiseduesit u pajtuan 

që bashkëpunimi mes dy institucioneve, i cili është funksional që disa 

vite, të thellohet edhe më shumë në rrafshin akademik-shkencor. Gjatë 

vizitës në Austri u vizituan edhe disa qendra islame shqiptare. Gjith-

ashtu, gjatë vizitës në Gjermani dekani Rexhepi dhe prof. Vila vizituan 

disa qendra islame shqiptare si ajo në Nurnberg dhe të tjera. 
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III. Bashkëpunimi me institucionet vendore relevante 

Më 29.3.2018 dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi dhe 

sekretari, mr. Vedat Shabani, takuan zv. ministrin e Arsimit, të Shken-

cës dhe të Teknologjisë së Republikës së Kosovës, z. Heset Sahiti. 

Gjatë takimit dekani i FSI-së njoftoi zv. ministrin e Arsimit, z. Sahiti, 

për historikun e FSI-së, procesin mësimor, programet e akredituara, 

stafin akademik dhe studentët e FSI-së. Dekani Rexhepi e informoi zv. 

ministrin për tejkalimin e problemit të nostrifikimit të diplomave të 

stafit mësimdhënës në FSI. Gjithashtu dekani paraqiti si shqetësim 

edhe çështjen e licencimit dhe vërtetimit të diplomave për studentët që 

kanë diplomuar para procesit të akreditimit të FSI-së. Zv. ministri i 

Arsimit, z. Sahiti, u zotua se të gjitha shqetësimet e paraqitura nga de-

kani Rexhepi do t’ia përcillte ministrit të Arsimit, z. Shyqeri Bytyqit, 

dhe përgjegjësve kompetentë. 

Delegacioni i shkollës së mesme ortodokse “Bogoslovija”, më 

8.5.2018 vizitoi Fakultetin e Studimeve Islame. Në kuadër të kësaj vi-

zite ishin: Ati Andrej dhe Ati Djordje, profesorë në shkollën ortodokse 

serbe, të cilët, së bashku me 13 nxënës të kësaj shkolle, vizituan Fakul-

tetin e Studimeve Islame. Vizita u organizua nga zyra e përfaqësuesit 

të BE-së në Kosovë, më konkretisht prej këshilltarit politik për Çështje 

të Trashëgimisë Kulturore dhe Fetare pranë kësaj zyre, z. Rick Spruyt. 

Delegacioni i shkollës “Bogoslovija” u prit nga dekani i FSI-së, prof. 

dr. Fahrush Rexhepi me bashkëpunëtorë dhe studentë të këtij fakulteti. 

Më 8.5.2018 dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, dhe 

sekretari, mr. Vedat Shabani, vizituan Medresenë e Mesme “Alauddin” 

në Prishtinë. 

Qëllimi i kësaj vizite ishte informimi i maturantëve të medresesë 

me reformat, programet dhe kushtet të cilat i ofron FSI-ja për studentë. 

Maturantët e medresesë e mirëpritën këtë vizitë informuese të dekana-
tit të FSI-së. Në fund të bashkëbisedimit me maturantë, dekani u 
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shprehu mirëseardhje në Fakultetin e Studimeve Islame për të vazh-
duar më tutje në fushën e dijes dhe shkencës. 

Më 12 tetor 2018, në ambientet e MASHT-it, zyra ERASMUS+ 

organizoi seminar me temën "Liria akademike dhe parimet etike". Në 

këtë seminar morën pjesë udhëheqës dhe mësimdhënës të institucione-

ve të arsimit të lartë publik dhe privat në Kosovë. Po ashtu në këtë se-

minar morën pjesë edhe disa profesorë nga stafi akademik i Fakultetit 

të Studimeve Islame në përbërje të: prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, 

prof. ass. dr. Zija Abdullahu, dr. Ajni Sinani dhe mr. Safet Hoxha. 

Më 22.11.2018 dekani i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishti-

në, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, takoi ministrin e Arsimit, të 

Shkencës dhe të Teknologjisë, z. Shyqiri Bytyqi, me të cilin bisedoi 

rreth proceseve arsimore në Kosovë, angazhimet e MAShT-it për ngri-

tjen e cilësisë në arsim si dhe çështje tjera me interes. Me këtë rast de-

kani Rexhepi e informoi ministrin Bytyqi për procesin mësimor në 

FSI, programet të cilat i ofron FSI-ja për studentët dhe rëndësinë e stu-

dimit në FSI. Po ashtu, dekani Rexhepi kërkoi nga ministri i Arsimit 

njohjen dhe vërtetimin e diplomave të studentëve të FSI-së për periu-

dhën para vitit 2012, kur FSI nuk ka qenë e akredituar si dhe licen-

cimin e FSI-së. 

IV. 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-ja, gjatë vitit kalendarik 2018, ka botuar këto vepra: 

1. “Personalitete në Kuran”, të autorit dr. Lulzim Esati,  

2. “Ndikimi i besimit në sjelljet e myslimanit”, të autorit dr. Zija 

Abdullahu. 
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3. “Dialogu ndërfetar, udhëzues për myslimanët”, të autorëve Mu-

hamed Shefik & Muhamed EbuNimer.  

4. “Reflektim mendimesh në Dave”, të autorit mr. Rexhep Suma. 

 

Fakulteti i Studimeve Islame ka nxjerrë gjithashtu edhe numrin 5 të 

revistës “Buletini”, i cili përfshin tema nga fusha të ndryshme: prof. 

asoc. dr. Fahrush Rexhepi, “Figura e Pejgamberit a.s. në revistën 

“Kultura Islame”; prof.. ass. dr. Zija Abdullahu, “Ndikimi i besimit në 

nxitje për punë”; prof. ass. dr. Lulzim Esati, “Edukata e dialogut në 

Kuranin Famëlartë”; prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, “Rendi dhe li-

gji në praktikën e Muhamedit a.s.”; prof. ass. dr. Musa Vila, “Shfaqja 

e frymëzimit hyjnor te profeti s.a.v.s.”; prof.. ass. dr. Shefqet Krasniqi, 

“Ebu Hamid El-Gazali (450h – 505h, / 1058g – 1111g)”; prof. Faton 

Bytyqi, “Qëndrimet e orientalistëve rreth mbledhjes së Kuranit (ana-

lizë dhe kritikë)”; prof. dr. Nazmi Maliqi, “Torjet shqiptare në bash-

këmbikëqyrje të shqiptarëve me zyrtarët e Perandorisë Osmane”; dr. 

Sadik Mehmeti, “Ndarja dhe organizimi administrativ i Kosovës gjatë 

viteve 1839 - 1012”; mr. Rexhep Suma, “Toleranca fetare ndërshipta-

rët”; mr. Selim Selimi, “Poeti i marshit të Pavarësisë së Turqisë – Me-

hmed Akif Ersoji (Pejani)”; Mr. Vedat Shabani, “Kronikë e aktiviteteve 

të Fakultetit të Studimeve Islame – Prishtinë 2016/2017”; mr. Vedat 

Shabani, “Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës shënon 25-vjetorin 

e themelimit”. Fotoalbum me rastin e shënimit të 25-vjetorit të theme-

limit të Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës. 
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V. Promovime 

Më datë 06.06.2018 në ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame, 

duke filluar nga ora 18:30, u bë promovimi i katër librave, botime të 

Fakultetit të Studimeve Islame. 

Në këtë eveniment, përveç stafit akademik dhe studentëve të FSI-

së, të ftuar ishin edhe myftiu i Republikës së Kosovës, Naim ef. Tërna-

va me bashkëpunëtorë, përfaqësues nga MASHT-i, përfaqësues të 

Institutit Albanologjik dhe personalitete të tjera. 

Ky eveniment, siç është bërë traditë në FSI, filloi me leximin e disa 

ajeeve kuranore nga studenti i FSI-së Luan Ukperja. Në vazhdim fjala 

iu dha dekanit të FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, i cili fillimi-

sht në emër të FSI-së përshëndeti dhe falënderoi prezencën e mysafirë-

ve në këtë eveniment. Më pas dekani, ndër të tjera tha: “Promovimin e 

këtyre veprave jo rastësisht e kemi paraparë ta bëjmë në pjesën e fundit 

të muajit të bekuar të Ramazanit, duke pasur parasysh që në këtë kohë 

ka filluar zbritja e Kuranit famëlartë, dhe ajeti i parë i cili ka zbritur 

është ajeti “Ikre-lexo”, i cili nxit për lexim, mësim dhe dije”. Dekani 

më tutje tha: “Promovimin e këtyre veprave që po e bëjmë sot koinci-

don edhe me përfundimin e mësimit për vitin akademik 2017/2018. Ne 

shpresojmë të jetë kjo një përmbyllje e një pune të suksesshme për fa-

kultetin tonë, sepse gjatë semestrit të parë të vitit të kaluar FSI ka bo-

tuar 7 tituj, kryesisht vepra universitare, ndërsa në gjysmën e parë të 

këtij viti kemi botuar edhe 4 tituj, të cilët po i promovojmë”. 

Librat të cilat u promovuan janë: 

1. Ndikimi i besimit në sjelljet e myslimanit, i autorit dr. Zija Ab-

dullahu; 

2. Personalitete në Kuranin famëlartë, i autorit dr. Lulzim Esati; 

3. Dialogu ndërfetar, udhëzues për myslimanët, i autorit Muhamed 

Shefik & Muhamed Ebu Nimer, përkthyer nga: mr. Besa Ismaili; 

4. Reflektim mendimesh në Dave, i autorit mr. Rexhep Suma. 
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Për librin e parë, në cilësinë e referuesit, foli mr. Naim Tërnava, 

profesor i lëndës së Akaidit në Fakultetin e Studimeve Islame. 

Për librin e dytë, në cilësinë e referuesit, foli prof. ass. dr. Xhabir 

Hamiti, profesor i lëndës së Tefsirit në Fakultetin e Studimeve Islame. 

Për librin e tretë, në cilësinë e referuesit, foli prof. dr. Nazmi Ma-

liqi, profesor i lëndës Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe 

Evropës Juglindore, në nivelin Master në FSI. 

Ndërsa për librin e katërt, në cilësinë e referuesit, foli prof. dr. 

Hysen Matoshi, profesor i lëndës së letërsisë dhe shkrimit akademik në 

Fakultetin e Studimeve Islame. 

VI. Aktivitetet e Unionit të Studentëve 

Në kuadër të aktiviteteve të Unionit të Studentëve të FSI-së, më 

6.3.2018, u organizua aksioni për dhurimin e gjakut, me qëllim të ofri-

mit të ndihmës për njerëzit me nevojë për gjak. Këtij aktiviteti iu 

përgjigjën një numër i konsiderueshëm i studentëve, të cilët shprehën 

gatishmërinë për të dhuruar gjak. Ky aktivitet ishte paraparë që të rea-

lizohet me rastin e 10-vjetorit të Pavarësisë së shtetit të Kosovës, mi-

rëpo për shkak të agjendës së ngjeshur të Qendrës se Transfuzionit të 

Gjakut është shtyrë për këtë datë. Kjo është hera e dytë që studentët e 

FSI-së dhurojnë gjak. 

Më datë 15.11.2018, një grup prej 50 studentësh të FSI-së, nën sho-

qërimin e dekanit të FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepit, prodeka-

nit, sekretarit dhe profesorit dr. Lulzim Esatit, vizituan Fakultetin e 

Shkencave Islame në Shkup. 
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