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Përmbajtja e shkurtër e lëndës 

Synimi i kursit (modulit) është t’u ofroj studentve njohuri të reja dhe të rëndësishme që 

kanë të bëjnë me pengesat dhe sfidat me të cilat është ballafaquar  P a.s dhe muslimanët 

në periudhën medinase. 

Dihet mirëfilli se kjo periudhë e shpalljes shquhet për beteja por edhe për marrveshje mes 

muslimanëve dhe aleatve në bllok kundër besimit të ri. Nga kursi (moduli) studentët do të 

arrijnë njohuri edhe për betejat e zhvilluara mes muslimanëve dhe politeistve, për lejimin 

e luftës së fundi për muslimanët, për ligjet e luftës dhe për fitoret e rëndësishme të 

muslimanëve në këto beteja të prira nga vet P a.s. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të nxënies: 

-Të zhvillojnë dhe përvetsojnë njohuri të rëndësishme të historisë së zhvillimit të islamit 

në periudhën Medinase. 

-Njohuri për ndërtimin e shoqërisë së re në Medine, të konceptuara mbi parimet e islamit 

të mbështetura në moral, drejtësi, liri dhe paqe e siguri për të gjitha kategoritë e 

shoqërisë. 

-Njohuri për zhvillimin e betejave të muslimanëve, për lejimin e luftës për muslimanët, 

ku vetëm pak ajete flasin për luftën dhe atë vetëm në rast mbrojtjeje dhe cenimi të të 

drejtave dhe lirive fetare të muslimanëve. 

-Fushatat ushtarake kundër fiseve hebreike dhe fiseve të tjera beduine. 

-Njohuri për çlirimin e Mekës nga ana e muslimanëve me rrugë paqësore, me ç’rast 

muslimanët marrin kontrollin edhe moral edhe psikologjik edhe ushtarak në Gadishullin 

Arabik. 

-Njohuri për prezentimin e islamit tek mbretërit e huaj si atij: persian, bizantin, egjiptian 

etj. 

Metodologjia e mësimdhënies: 



Mësimi do të zhvillohet në formë të ligjeratave, stimulimit të studentëve në diskutime 

interaktive etj… 

Përmbajtja e lëndës: 

Java e parë:  Hixhreti i P a.s 

Literatura: - Muhamed Gazali, Fikhu Sire, Furkan, Shkup, 2011, fq.198-220. 

                     -Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Urtësia, 

Shkup, 1997, fq.169-182. 

Java e dytë:  Jeta në Medine- Gjendja reale gjatë emigrimit 

 Literatura: - Muhamed Gazali, Fikhu Sire, Furkan, Shkup, 2011,  fq.221-246 

                     - Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Urtësia, 

Shkup, 1997,  fq.184-199. 

Java e tretë: Vazhdimi i konflikteve- provokimet e kurejshitve kundër muslimanëve pas 

hixhretit 

Literatura: -Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, 

Shkup, 1997, fq. 201-211 

Java e katërt: Beteja e madhe e Bedrit 

 Literatura: Siretu Nebevijje, Ibni Hisham, pjesa dytë, fq.606-666. 

                    - Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, 

Shkup, 1997, fq. 212-242 

Java e pestë: Aktivitetet ushtarake mes Bedrit dhe Uhudit. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 243-257. 

Java e gjashtë: Beteja në Uhud- përbërja e dy ushtrive. 

 Literatura: - Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, 

Shkup, 1997, fq. 258-303. 

                     - Muhamed Gazali, Fikhu Sire, Furkan, Shkup, 2011, fq. 308-341. 

Java e shtatë: -Gjendja e përgjithshme në Medine mes Uhudit dhe Ahzabit. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 303-328. 

Java e tetë: Fushata me Benu Mustelakët- ose El-Merisie, V.6.H. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 343-355. 

Java e nëntë: Ngjarja në Hudejbie, viti 6 h. 



Literatura: Muhamed Gazali, Fikhu Sire, Furkan, Shkup, 2011, fq. 397-418. 

Java e dhjetë: Epoka e re në historinë e islamit- thirrja e perandorëve dhe sundimtarëve 

në islam. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 372-390. 

Java e njëmbëdhjetë: Ekspedita për Hajber- viti 7 h. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 391-407. 

Java e dymbëdhjetë: Ekspeditat tjera në vitin e 7 h. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 408-412. 

Java e trembëdhjetë: Beteja në Mutete- shkaqet e betejës 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 417-423.                    

Java e katërmbëdhjetë: Beteja për çlirimin e Mekës viti 8 h. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 424-444. 

Java e pesëmbëdhjetë: Beteja në Hunejne dhe Tebuk, viti 9 h. 

Literatura: Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 

1997, fq. 446-476.                 

Kriteriumi dhe komponentet e vlerësimit: 

Pjesëmarrje dhe angazhimi në ligjeratë 10% 

Punimi seminarik 20% 

Testi intermedier 30% 

Provimi final 40%  

Total 100% 

Literatura obliguese: 

1. Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari i Vulosur i Xhenetit, Furkan, Shkup, 1997. 

Literartura  konsultative 



1. Muhamed Gazali, Fikhu Sire, Furkan, Shkup, 2011. 

2. Siretu Nebevijje, Ibni Hisham, pjesa dytë. 

 

  

 

 


