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Të dhëna bazike të lëndës 

Programi i studimit: Teologji Islame 

Titulli i lëndës: Dave 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore  

Kodi i lëndës: 205 

Viti i studimeve: II 

Semestri: IV 

Numri i orëve: 2+0 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Mësimdhënësi i lëndës: Dr. Sedat ISLAMI 

Detajet kontaktuese: drsedatislami@hotmail.com 

https://fsidave.wordpress.com/  

 

Përshkrimi i lëndës: 

Thirrja në Islam është më shumë se thjesht të përcjellësh një fjalë a mesazh tek tjetri. 

Është edhe fe. Duke marrë parasysh këtë pozitë që ka, ajo manifestohet në përputhje me 

rregulla dhe etikë, të përshkruara në Kur’an dhe Sunnet ose të përfituara prej tyre. Kjo, 

nënkupton vetvetiu, se ata që merren me Thirrjen, duhen të jenë të dalluar në kuptim të 

përgatitjes profesionale. Është pikërisht kjo çka ofron ky kurs, duke filluar me nocionet 

dhe termet, duke vazhduar më pas me normën, bazat, referenca, shtyllat, për të kaluar në 

fund tek problematikat dhe sfidat bashkëkohore të Daves. 

 

Qëllimet e lëndës: 

Ky kurs mëton që: 

1) Të ofrojë përmbledhje rreth koncepteve dave, vaz, nasihat, ihtisab.  

2) Të vë theksin mbi veçoritë që Daven Islame e bëjnë të dallojë nga thirrjet tjera.   

3) Të përshkruajë mënyrën se si thirrësi mund të përfitojë nga referencat e Daves. 

4) Të përshkruajë rëndësinë që kanë shkencat jofetare në formimin profesional të 

thirrësit. 

5) Të ofrojë shpjegime konceptuale përkitazi me mjetet e kumtimit dhe 

(mos)ndryshueshmërinë e tyre.  

6) Të përshkruajë mënyrat e shfrytëzimit të mjeteve bashkëkohore në kumtimin e 

mesazhit islam.  

7) Të hedh dritë mbi disa burime materiale që kanë rëndësi jetike për Daven në 

kohën tonë. 

 

https://fsidave.wordpress.com/
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Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të kursit studentët e vlerësuar pozitivisht:   

- Do të kenë një imazh më të qartë rreth nocioneve dave, va’z, nasihat; emr bi-l-

ma’ruf nehj an el-munker, ihtisab.  

- Do të kenë një pasqyrë historike rreth zhvillimit të Daves dhe evoluimit të saj në 

shkencë të mirëfilltë.  

- Do të njihen me fushat ku ata, si duatë (thirrës) të ardhshëm, duhet të fokusohen 

më shumë, për përgatitje sa më të mirë profesionale.  

- Të njihen me konceptimin e evoluimit të mjeteve të kumtimit dhe thirrjes.  

- Do të njihen me mënyrat si duhen trajtuar të thirrurit sipas kategorive përkatëse.  

- Duke qenë se në kurs përfshihen edhe prezantimet, që për studentët meshkuj 

kërkohet një hutbe ndërsa për studentet një fjalim, atëherë ata do të jenë në 

gjendje të përvetësojnë shkathtësi të ligjërimit dhe polemikës.  

- Do të kenë një pasqyrë rreth disa prej lëvizjeve islame dhe programeve të tyre 

davetike.     

 

Metodologjia e mësimdhënies: 

Kursi do të realizohet përmes ligjëratave, të cilat prezantohen para studentëve me anë të 

projektorit, që ta kuptojnë më lehtë dhe më qartë. Ligjëratat do të jenë interaktive por 

krahas kësaj, në fund të secilës ligjëratë, do të ketë një kohë të rezervuar për të përsëritur 

njësinë e shtjelluar dhe për t’i lënë hapësirë pyetjeve të studentëve. Krahas literaturës 

bazë, e cila është e obliguar për secilin student (me këtë rast vetëm literatura nën numrin 

rendor 1), Mësimdhënësi do të publikojë materialet e prezantuara gjatë shtjellimit në 

uebfaqen e përgatitur për këtë lëndë: 

https://fsidave.wordpress.com/ 

Studentët do të angazhohen edhe me punime seminarike, të cilat do t’i prezantojnë para 

kolegëve të tyre. Meshkujt janë të detyruar ta përgatisin nga një hutbe dhe ta mbajnë 

para studentëve, ndërsa vajzat nga një fjalim, që po kështu prezantohet para studentëve. 

Punimet e përzgjedhura do të publikohen edhe në këndin e studentëve në faqen në fjalë.  

 

Plani i dizajnuar i mësimit  

Java Lënda 

Java I: PËRMBLEDHJE RRETH NOCIONIT, 

HISTORIKUT, VLERËS DHE NORMËS SË DAVES 

Në këtë javë, studentët do të kenë mundësi të njihen me: 

1) Kuptimet gjuhësore dhe terminologjike të nocionit Dave dhe 

sinonimeve të saja 

2) Historikun e Daves, evoluimin e saj në shkencë dhe lidhjen e saj 

me shkencat tjera 

3) Vlerën e Daves dhe veçoritë e saja 

4) Nevojën e njerëzve për Daven  

5) Normën e Daves (ose kush duhet të thërret në fe?) 

https://fsidave.wordpress.com/
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Java II: REFERENCAT E DAVES 

Në javën e dytë, studentët do të njihen me referencat kryesore të Daves 

dhe mënyrën e përfitimit të Daiut prej tyre. Më saktë, do të flitet për 

Kur’anin, Sunnetin, Siren dhe Përvojat e dijetarëve, dhe rëndësinë e 

tyre në veprimtarinë e Daiut.   

Java III: Shtyllat e Daves: 

1. DAIU 

Në këtë ligjëratë në fokus do të jetë formimi i përgjithshëm i Daiut. Duke 

qenë se fusha e tij e veprimit është zgjeruar, atëherë do të shihet se sa ka 

rëndësi njihja e tij edhe me shkenca jofetare dhe cila është rëndësia e tyre 

në formimin intelektual e profesional të tij.   

Java IV: Shtyllat e Daves: 

2. MEDUVVI 

Në këtë ligjëratë, studentët do të njihen me meduvvin (të thirrurin, 

xhematin, audiencën) dhe trajtimin që duhet bërë meduvvit. Do të flitet 

për kategoritë e meduvvit sipas fesë dhe bindjeve, gjegjësisht për marrjen 

në konsideratë të karakteristikave të tyre fetare, kulturore e shoqërore, për 

mënyrat e përfitimit të tyre, etj. Do të flitet edhe për meduvvin që nuk 

është i njoftuar me Islamin ose që i ka shkuar informacioni për Islamin 

në mënyrë të shtrembëruar. 

Java V: Shtyllat e Daves: 

3. TEMAT E DAVES 

Tema e Daves, në përgjithësi, është Islami. Ajo që do të trajtohet në 

kuadër të kësaj njësie ka të bëjë më shumë me rregulla dhe kritere 

përkitazi me prezantimin e besimit, adhurimit dhe moralit.     

Java VI: 

Shtyllat e Daves: 

4. MËNYRAT DHE MJETET E DAVES 

Në këtë javë do të flitet për anën teorike të mjeteve dhe mënyrave të 

kumtimit. Do të debatohet përkitazi me normën e mjeteve dhe mënyrave, 

respektivisht se a janë ato të përcaktuara fetarisht në esencë dhe formë 

apo se ka hapësirë për përvetësimin e mjeteve të reja, veçmas internetit 

në kohën tonë. Pra do të flitet për transformimin e mjeteve të kumtimit. 

Në ligjëratat vijuese do të trajtohen veç e veç disa prej mjeteve klasike 

dhe moderne. 

Java VII: 

Tre mënyrat e kumtimit: 

URTËSIA, KËSHILLA DHE POLEMIKA 

Në Kur’an, kur flitet për mënyrat e kumtimit të fesë, përshkruhen tre si 

më kryesoret: urtësia, këshilla e mirë, dhe polemika. Në këtë ligjëratë do 

të ofrohen shpjegime të detajuara përkitazi me këto tre mënyra. 

Java VIII: METODA E FRIKËSIMIT DHE MOTIVIMIT 

–TERGIBI DHE TERHIBI- 
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Në edukimin fetar, inkurajimi dhe frikësimi kanë rëndësi të madhe.  Në 

këtë ligjëratë, studentët do të kenë mundësi të njihen me përmbajtjen e 

vërtetë të këtyre metodave dhe mënyrën e saktë të aplikimit të tyre, dhe 

këtë duke iu referuar shembujve kur’anorë dhe profetikë. 

Java IX: Mjetet klasike të Daves: 

HUTBEJA DHE RËNDËSIA E SAJ DAVETIKE 

Hutbeja është një ndër mjetet e vetme që, pavarësisht zhvillimeve 

teknologjike dhe transformimit të mjeteve, ngel ashtu siç ka qenë. Këtë e 

dikton pozita e saj fetare. Atëherë, cila është rëndësia e hutbes për 

kumtim, cilat janë të veçantat e saj, çfarë e bëjnë atë të dallojë nga mjetet 

tjera, cila është gjendja e hutbes, si mund të avancojmë me hutben...Këto 

janë disa prej gjërave që do të trajtohen në këtë javë. 

Java X: Mjetet klasike të Daves: 

VAZI, DERSI DHE NASIHATI 

Vazi dhe dërsi janë dy mjete klasike të Daves që vazhdojnë së 

funksionuari edhe sot e kësaj dite. Në këtë ligjëratë trajtohen nga aspekti 

i normës së tyre (bëjmë fjalë për dërsin para xhumasë), dhe nga aspekti i 

rëndësisë së tyre (diskutojmë për përmbajtjen e tyre, me theks të veçantë 

rrëfimet e pavërteta dhe ndikimin negativ të tyre). 

Java XI: LËVIZJET ISLAME DHE DAVETI 

Në këtë ligjëratë studentët do të njihen me programet e tre lëvizjeve 

kryesore të Davetit: xhematit teblig, ihvan el-musliminë dhe selefijëve. 

Krahas tyre do të trajtohen edhe grupe ekstreme (havarixhët me theks të 

veçantë) dhe qëndrimet e tyre në Dave. Ligjërata nuk mëton thjesht të 

përshkruajë por edhe debatojë përkitazi me programet e këtyre lëvizjeve. 

Java XII: Mjetet moderne të Daves: 

E-DAVEJA 

Në kohën moderne, interneti është bërë një mjet, që siç do të shpreheshin 

disa studiues, po kapërdin mjetet e tjera. Kështu, nevoja e përvetësimit të 

tij është e patjetërsueshme. Duke marrë në konsideratë natyrën 

transformuese të tij në vazhdimësi, pra zhvillimin dhe ndryshimin e 

vazhdueshëm, ligjërata do të ketë në fokus rrjetet sociale dhe aplikimin e 

Daves nëpërmjet tyre.   

Java XIII: URDHËRIMI PËR TË MIRË DHE NDALIMI NGA E KEQJA - 

NDALIMI I TË KEQES ME DORË 

Në këtë javë, studentët do të njihen me anën praktike të urdhërimit për të 

mirë dhe ndalimit nga e keqja.  Në fokus do të kenë ndalimin e të keqes 

me dorë, pra përdorimin e forcës, për ta kuptuar se si aplikohet, ndaj kujt, 

kush ka të drejtën e aplikimit të forcës, e gjëra tjera me rëndësi.  

Java XIV: Sfida bashkëkohore të Daves: 

FINANCIMI I DAVES - TRADITA E VAKËFEVE DHE RËNDËSIA 

E TYRE DAVETIKE 
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Një nga çështje më të rëndësishme që ka të bëjë me veprimtarinë fetare 

është dhe financimi. Shumë aktivitete fetare nuk kanë jetëgjatësi shkaku 

i mungesës së fondeve. Kjo ligjëratë mëton të hedh dritë mbi vakëfin si 

burim jetëgjatë i veprimtarisë fetare.  

Java XV: Përsëritje të përgjithshme. 

 

Metoda e vlerësimit: 

Pjesëmarrje dhe angazhimi në ligjëratë: 10% 

Punimi seminarik: 20% 

Testi intermedier: 30% 

Provimi final 40% 

Total: 100%. 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti duhet të respektojë institucionin dhe rregullat e parapara: 

- të respektojë orarin e ligjëratave; 

- të mbajë disiplinën gjatë ligjëratave; 

- t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi; 

- të mos mbajë të kyçur celularin apo aparate tjera gjatë orëve të mësimit. 
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